ÃÑÈÁÕ ªÙ·Ã§à´ª ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

¡ÒÃ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§

Á¹ØÉÂ¡Í¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ
¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅÍÁº¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
ã¹ÍÓàÀÍ»Ò§ÁÐ¼Ò ¨Ñ§ËÇÑ´áÁÎÍ§ÊÍ¹

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัญลักษณ์โครงการฯ น�ำมาจากส่วนหนึ่งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
ที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บรรณาธิการ		
กองบรรณาธิการ		
			
			
			
			
ออกแบบหน้าปก		
ออกแบบและจัดรูปเล่ม
จัดท�ำโดย		
			
สนับสนุนโดย		
จ�ำนวน			

รัศมี ชูทรงเดช
ศิริลักษณ์ กัณฑศรี
เจนจิรา เบญจพงศ์
วัชรินทร์ มณีวงษ์
ผุสดี รอดเจริญ
นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย
ศุภร ชูทรงเดช
ประดิษฐ์ ลีลานิมิต
โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอ�ำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
300 เล่ม

คณะวิจัย
หัวหน้าโครงการ
การวิจัยด้านโบราณคดี
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช
สมถวิล สุขเลี้ยง
วอกัญญา ณ หนองคาย
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำ� นงค์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรเมษฐ์ โพยมรัตน์
โชติกา เมืองสง
เกตสิรี มณีนาค
ภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง
วิญญู บุญตะนัย

การวิจัยด้านธรณีวิทยา
นักวิจัย

รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยนักวิจัย
นพพร เด่นกิจกุล
การวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)
นักวิจัย
ผศ. ทพญ. ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์
การวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
นักวิจัย
อ. นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย
เลขานุการ/ประสานงานโครงการ
ศิริลักษณ์ กัณฑศรี
สถานที่ติดต่อ
ชั้น 6 เลขที่ 20 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน
กรุงเทพ 10170
เว็บไซต์
http://www.highlandpangmapha-research.org
https://www.facebook.com/IHE-PangMapha-การปฏิสัมพันธ์ในปางมะผ้า
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ค�ำน�ำ
“โครงการการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ก ่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก
โครงการส�ำรวจและจัดการระบบฐานข้อมูลถ�้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการโบราณคดี
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่หนึ่งและสอง โครงการจัดการ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอดและเพิงผาบ้านไร่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และโครงการการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอ�ำเภอปาย-ปางมะ
ผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สาม เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษของการสืบค้น
ทางโบราณคดีในพื้นที่สูงของอ�ำเภอปางมะผ้าของคณะนักวิจัยไทยที่พยายามจะต่อและ
เติม “ภาพจิ๊กซอว์” ที่ขาดวิ่นของงานโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ของภาคเหนือและ
ประเทศไทย โดยเฉพาะสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย (40,000-1,000
ปีมาแล้ว) พร้อมกับความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทยในการท�ำงาน
วิจัยระยะยาวที่เกาะติดกับพื้นที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดั่ง
งานวิจัยในต่างประเทศ เช่นการค้นคว้าเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ที่แหล่งโบราณคดีแซ
งกีรัง ในประเทศอินโดนีเซีย แหล่งโบราณคดีโอดูไว ในประเทศแทนซาเนีย เพื่อพัฒนา
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส�ำหรับงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยากายภาพและวงปีไม้ ซึ่งยัง
เป็นบุคลากรที่ขาดแคลนอย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน แม้ว่าก้าวย่างแต่ละก้าวของ
แต่ละโครงการฯ ที่ได้ฝ่าฟันและด�ำเนินไปได้อย่างเชื่องช้า ปัญหาใหญ่คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านโบราณคดี จึงจ�ำเป็นต้องระดมสรรพก�ำลังจากกัลยาณมิตรต่างสาขามาร่วมกัน
วิจัย จากจุดเริ่มต้นที่ไม่รู้อะไรก็ได้เริ่มเห็นผลทั้งในรูปแบบของ “องค์ความรู้ใหม่” และการ
สร้าง “นักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรง” ที่มาร่วมเดินทางเส้นเดียวกันเพื่อเติมและเชื่อมโยงความรู้
ว่า “โบราณคดีไทยอยู่ตำ� แหน่งใดของโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก”
การท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยต่างศาสตร์ เป็นความสนุกและท้าทาย เนื่องจาก
โจทย์วิจัยเป็นประเด็นปัญหาวิชาการทางโบราณคดี และนักวิจัยแต่ละสาขาจะต้อง
ประยุกต์ใช้วิชาของตนเองในการตอบปัญหา ขณะเดียวกันก็พัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของตนเองไปพร้อมกัน นักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่ ได้มี
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โอกาสร่วมวงสนทนา ถกเถียง พบปะกับนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ และเห็นการ
ท�ำงานร่วมกัน กระบวนการเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต “ต้นกล้า” ทางวิชาการมา
แล้วหลายรุ่นที่กำ� ลังเติบโตไปในทิศทางความสนใจของตนเอง
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดพิมพ์หนังสือที่รวบรวมบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
วิจัยภายใต้เวลาที่จ�ำกัด มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต�ำรานอกห้องเรียน
ส�ำหรับนักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ นักศึกษา และคณาจารย์ในศาสตร์โบราณคดี และศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันมีหนังสือที่เป็นผลงานวิจัยในลักษณะนี้ที่เผยแพร่น้อยมาก
ในประเทศไทย 2) เพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในการเข้าสู่ “โลกวิชาการ”
และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาโบราณคดี
มานุษยวิทยา และสิ่งแวดล้อมในการก้าวเดินในสายวิชาชีพของตน และท�ำงานด้วยความรัก
ในการแสวงหาความรู้ 4) เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยได้สนทนากับนักวิชาการระหว่างสาขา
ข้ามสาขาวิชา และสาธารณชน และ 5) เพื่อตอบค�ำถามของสาธารณชนว่า “โบราณคดี
เป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มว่ า มนุ ษ ย์ ป รั บ ตั ว ในรู ป แบบของวั ฒ นธรรมอย่ า งไร
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษา
“อดีต” เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับความเข้าใจที่มาที่ไป ความเป็นมาของเรากว่าจะ
เป็น “ปัจจุบัน” และเตรียมตัวส�ำหรับ “อนาคต” อย่างรู้เท่าทัน
หวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ค งมี ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ นั ก โบราณคดี
นักเรียน นักศึกษา และสาธารณชน เมื่ออ่านจบแล้วอยากเป็น “นักวิจัย” ที่มีจิตวิญญาณ
ในการ “สืบค้น” แสวงหาความรู้ของอดีตสู่สาธารณะด้วยความรักในวิชาชีพของตน
รัศมี ชูทรงเดช
หัวหน้าโครงการ
14 กุมภาพันธ์ 2559
ฤดูเหมันต์

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ยังคงมุ่งมั่นใน
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัยชาวไทย และนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเป็นก�ำลังของ
ประเทศชาติในการพัฒนาความรู้ในสาขาของตน แม้ต้องฟันฝ่าคลื่นลมที่แปรปรวนของ
กระแสการเมืองในแต่ละยุคสมัย ขอบคุณที่เชื่อมั่นในคณะผู้วิจัยจึงได้สนับสนุนการท�ำวิจัย
เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ (2540-2559) ขอบคุณภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อนุญาตให้หัวหน้าโครงการวิจัยได้ท�ำงานวิจัยอย่างเต็มที่ และ
นักศึกษาโบราณคดีที่เป็นก�ำลังใจที่ส�ำคัญ
หากปราศจากแรงสนับสนุนจากทั้งสองหน่วยงานนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยคงไม่
สามารถด�ำเนินงานทั้งหมดได้อย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ ขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ทำ� งานวิจัย ขอบคุณกรมศิลปากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ท�ำงานในพื้นที่วิจัย ขอบคุณหัวหน้า
ทุกคนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ�้ำน�้ำลอดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ทำ� งาน
เก็บโบราณวัตถุและที่พักให้กับคณะวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ. สรรใจ แสงวิเชียร และอาจารย์
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต ที่ให้คำ� ปรึกษา วิจารณ์ และให้ก�ำลังมาตลอดระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
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ท�ำงานวิจัย เพื่อน�ำองค์ความรู้ และประสบการณ์จากงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
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โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

g

กับผู้หญิงถ�ำ้ ลอดให้กับสาธารณชน สาครินทร์ เครืออ่อน ที่ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของกล้ามเนื้อบนใบหน้าก่อนการปั้น และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการช่วยจัดงานประชุมวิชาการ
หนังสือเล่มนี้ หากมีประโยชน์และส่วนดีทั้งหมดขออุทิศให้กับกัลยาณมิตร อดีตนัก
วิจัยและรุ่นพี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ และผู้ช่วยนักวิจัย เดชพิรุฬห์
ศีระบุตร อาจารย์บรรณารักษ์ นาคบัลลังก์ และณัฐวัฒน์ อุทธังกร ที่ติดตามและเป็นก�ำลัง
ใจในการงานวิจัยมาโดยตลอด

h

รูปแบบการนำ�เสนอ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เป็ น งานวิ เ คราะห์ ข องนั ก วิ จั ย ผู ้ ช ่ ว ยนั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทั้งหมด 22
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โบราณคดี และการขึ้นรูปหน้าของหัวกะโหลกจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด แบบ
2 มิติ
4) สังคมและวัฒนธรรมในอดีต เป็นผลงานวิจัยด้านโบราณคดี ประกอบด้วย 7
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จากงานวิจัย เป็นการรวบรวมรายการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ 6) ภาค
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1 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยด้านโบราณคดี และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทคัดย่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอ
ปางมะผ้าในช่วงระหว่าง 36,000-1,000 ปีมาแล้ว เป็นช่วงเวลาที่มีหลักฐานของการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหลายครั้ง เช่น อากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง สลับชุ่มชื้น
ฝนตก ส่งผลต่อพืชพรรณ สัตว์ป่า และการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ มนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในด้านร่างกาย
และสุขภาพ อาหารการกิน เครื่องมือเครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย การจัดระเบียบสังคม ความเชื่อ
และพิธีกรรม
บทความนี้เป็นบทสังเคราะห์ภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
คือ 1) นิยามเกี่ยวกับโบราณคดีส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม 2) กรอบคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 3)
ภาพรวมประเด็ น ปั ญ หาของงานวิ จั ย ทางโบราณคดี 4) ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโบราณคดี
มานุษยวิทยากายภาพ วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม และธรณีวิทยา และ 5) การบูรณาการผล
งานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

บทนำ�
สภาวการณ์สิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันมีการแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เรือน
กระจก (Greenhouse effect) จนท�ำให้เกิดผลกระทบในระดับโลกจากปรากฏการณ์โลกร้อน ธารน�ำ้
แข็งจากขั้วโลกละลาย ฤดูกาลแต่ละฤดูผันผวน ไม่แน่นอน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ขึ้นส่งผลให้เกิดกิจกรรมของมนุษย์ในการเผาผลาญพลังงานต่างๆ ที่เพิ่มความเข้มข้นให้กับคาร์บอนได
ออกไซต์ในบรรยากาศ เช่น อุตสาหกรรม การตัดไม้ทำ� ลายป่า อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีแล้วพบว่าเมื่อสายพันธุ์บรรพบุรุษของมนุษย์ (Early hominids) เกิดขึ้นมาในโลกนี้
เมื่อประมาณเกือบสี่ล้านปีมาแล้ว จนกระทั่งเกิดบ้านเมือง อาณาจักร และจักรวรรดิ มนุษย์ได้คิดพบ
และประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ การสร้างบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศ
เพื่อการด�ำรงชีพและการเมืองการปกครอง ให้สอดรับต่อการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มประชากร
กระนั้นการท�ำลายธรรมชาติก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์ต่างก็ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหานี้ เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลและเป็น
ภัยอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตบนโลก
ส�ำหรับงานโบราณคดีมีงานวิจัยมากมายที่มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตเพื่อน�ำ
มาเป็นอุทาหรณ์สำ� หรับปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (เช่น
Dearing, 2006; Dearing et al., 2006; Morales et al., 2009)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมาก เพราะมนุษย์เองก็เป็น
ส่วนหนึง่ ของธรรมชาติดว้ ย ค�ำถามทีน่ า่ สนใจส�ำหรับนักโบราณคดีคอื มนุษย์เริม่ เปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม
ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่และเกิดขึน้ เพราะปัจจัยอะไร? นักโบราณคดีจะศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
จากหลักฐานทางโบราณคดี ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของเทคโนโลยี/การท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้จากวัสดุตา่ งๆ หรือ
การเปลีย่ นแปลงภูมปิ ระเทศส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น การท�ำอุตสาหกรรมการถลุงโลหะ ภาชนะดินเผา
ฯลฯ หรือการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีห่ รือขยายพืน้ ทีท่ ำ� กิน เช่น การเผาป่าเพือ่ ปรับเป็นทีส่ ำ� หรับท�ำนา การ
ขุดบ่อน�ำ้ ส�ำหรับการชลประทาน การสร้างบ้านเรือน การขยายตัวของเมือง เป็นต้น หรือการเปลีย่ นแปลง
พันธุกรรมของพืชและสัตว์จนเกิดการปฏิวตั เิ ขียวขึน้ หรือการเพิม่ ประชากร หรือการเกิดภัยพิบตั ใิ นอดีต
เช่น น�ำ้ ท่วม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
การศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นกรณีศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจุลภาคที่น�ำผลการวิจัยไปเปรียบเทียบและท�ำให้
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เห็นว่าปรากฏการณ์หรือหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบไปเชื่อมโยงกับภาพพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและโลกอย่างไร โดย
เฉพาะพลวัตการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย ที่ภูมิ
อากาศมีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงจากอากาศที่หนาวเย็น แห้งแล้ง สลับอบอุ่นและชุ่มชื้น อันจะน�ำ
มาสู่ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และวางแผนส�ำหรับสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต
บทความนี้เป็นบทสังเคราะห์ภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 1) นิยาม
เกี่ยวกับโบราณคดีสิ่งแวดล้อม 2) กรอบคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
3) ภาพรวมประเด็นปัญหาของงานวิจัยทางโบราณคดี 4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโบราณคดี มานุษยวิทยา
กายภาพ วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม และธรณีวิทยา และ 5) การบูรณาการผลงานวิจัยของศาสตร์ต่างๆ

คำ�นิยาม
“สิ่งแวดล้อม” (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวคนทั้งสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน พืช และ
สัตว์ และสิ่งที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อากาศ แร่ธาตุ น�้ำ บ้านเรือน เป็นต้น ทั้งในทางกายภาพและชีวภาพ สิ่ง
แวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) และสิ่ง
แวดล้อมทางสังคม (Social environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่คนสร้างขึ้น ที่เรียกว่าวัตถุ
ทางวัฒนธรรม เช่น บ้านเรือน ศาสนสถาน เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับความเชื่อและศาสนา เป็นต้น
“โบราณคดีสิ่งแวดล้อม” (Environmental Archaeology) เป็นสาขาหนึ่งของโบราณคดีที่เกิดขึ้นมา
เมื่อประมาณสามสิบปีที่ผ่านมา หมายถึง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในช่วง
เวลาต่างๆ” (Branch et al., 2005:1-2) ความสัมพันธ์นี้พิจารณาจากกิจกรรมของคนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นักโบราณคดีพิจารณาระดับ (Scale) ความแตกต่างของพื้นที่
(Space) และระยะเวลา (Time) (Branch et al., 2005; Butzer, 1971, 1982; Dincauze, 2000) โดย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่เกิดในพื้นที่ขนาดแตกต่างกันทั้งโดยคนและธรรมชาติย่อมส่งผลต่อ
วิวัฒนาการของพืชและสัตว์ ท�ำให้เกิดการสูญพันธ์ และการปรับตัวโดยการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชและ
สัตว์ในแต่ละช่วงเวลา ส่วนการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นเกิดขึ้นได้ทั้งโดยคนและธรรมชาติได้แก่ โรคระบาด
ไฟป่า การท�ำกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์ การสร้างเมือง เป็นต้น
นอกจากนี้ “โบราณคดีส่ิงแวดล้อม” ยังหมายถึง “การศึกษาแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทาง
โบราณคดีในฐานะทีเ่ ป็นส่วนของระบบนิเวศมนุษย์ (Human ecosystem) ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และพืน้ ที”่ (Butzer, 1982 :7) การใช้ระบบนิเวศในทีน่ เี้ ป็นกรอบความคิดหลัก
ของงานวิจัยที่ช่วยในการมองความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระบบนิเวศ ส�ำหรับการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
โบราณนัน้ พิจารณาเปรียบเทียบจากเวลา (Diachronic) และสถานที่ (Synchronic) ของแหล่งโบราณคดี
และข้อมูลจากทัว่ โลก (Reitz & Shackley, 2012)
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กรอบแนวคิด-ทฤษฎี
กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ ตะเกี ย งที่ น� ำ ทางการวิ จั ย ที่ ช ่ ว ยใช้ ใ นการออกแบบงาน
วิจัย (Research design) และเป็นแนวทางการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี เพื่อน�ำไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอดีต (Explaining the past)
ทั้งในมิติเวลาและสถานที่ และตีความหลักฐานทางโบราณคดี (Interpretation) ได้แก่ แนวคิดระบบ
นิเวศวิทยาทางโบราณคดี (Ecosystem in archaeology) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม (Environmental
changes) และการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Spatial organization)

1. แนวคิดระบบนิเวศในทางโบราณคดี
แนวคิดนีถ้ กู ใช้ในแวดวงมานุษยวิทยาและโบราณคดีมากกว่าห้าทศวรรษแล้ว (เช่น Butzer, 1982;
Ellen, 1982; Geertz, 1963; Jochim, 1982; Moran, 1990; Rappaport, 1982; Steward, 1955;
White, 1959; Winterhalder and Smith, 1981) ในฐานะของหน่วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลชาติพนั ธุว์ ทิ ยาและ
หลักฐานทางโบราณคดี โดยมีรากฐานจากการเปรียบเทียบระบบวัฒนธรรมกับระบบนิเวศวิทยาว่ามีระบบ
ย่อยทีค่ วามสัมพันธ์กนั มีการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม ปัจจัยทัง้ ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัว การตัดสินใจ การเลือกใช้ทรัพยากร พฤติกรรมของมนุษย์ ประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร (เช่นการแก่งแย่ง การอยูร่ ว่ มกัน การได้รบั ประโยชน์จากกันและกัน)
ความเชื่อ พิธีกรรม และการผลิตวัตถุทางวัฒนธรรมที่ต่อมากลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดี โดย
พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์จนปัจจุบนั
นอกจากนีว้ ธิ กี ารศึกษาทางนิเวศวิทยามีหน่วยการศึกษาทีน่ กั โบราณคดีได้ปรับมาใช้เช่น การวิเคราะห์เชิง
พืน้ ทีใ่ นระดับภูมภิ าค (Regional scale) ท้องถิน่ (Local scale) และแหล่งโบราณคดี และเทคนิคในการ
ศึกษาสิง่ แวดล้อมโบราณ เช่น โบราณสัตววิทยา ธรณีวทิ ยาโบราณคดี โบราณคดีพฤกษศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้
ใช้วธิ วี ทิ ยาเหล่านีใ้ นการด�ำเนินงานโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
และโครงการวิจยั เรือ่ งการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์และสิง่ แวดล้อมในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (รัศมี ชูทรงเดช, 2547)
ผู้วิจัยตระหนักว่าความคิดนี้อาจจะปรับเปลี่ยนและไม่ได้รับความสนใจในหมู่นักมานุษยวิทยาใน
ปัจจุบัน (นักมานุษยวิทยาไทยที่ยังคงใช้แนวคิดนิเวศวิทยาในการงานวิจัยคือศาสตราจารย์ ดร. ยศ สัน
ตสมบัติ (ยศ สันตสมบัติและคณะ, 2547)) แต่แกนคิดหลักยังใช้เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางโบราณคดีในพืน้ ทีว่ จิ ยั ได้ (White, 1959) จึงยังคงใช้อยูด่ ว้ ยความระมัดระวัง และปรับใช้ในรูปแบบ
ของการวิเคราะห์ระบบวัฒนธรรมแบบองค์รวม (Holistic view of culture) ทีป่ ระกอบด้วยระบบย่อยที่
เกีย่ วข้องกันเหมือนลูกโซ่ของอาหารในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็นระบบย่อยใหญ่ๆ (Binford, 1962, 1972)
ได้แก่ระบบการด�ำรงชีพ ระบบการตัง้ ถิน่ ฐาน ระบบความเชือ่ ระบบสังคมและระบบเทคโนโลยี โดย
พิจารณาร่วมกับการศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมโบราณและปัจจุบนั

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เทคโนโลยี และประชากร แบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ การเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและการเปลี่ยนแปลงระยะยาว (Branch et al., 2005; Butzer,
1982; Dincauze, 2000; Goudie, 1990; Hawley, 1986; Lowe & Walker, 1997) เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแต่ละช่วงเวลา

ก. การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น
เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ มี 4 คุณลักษณะที่สำ� คัญ คือระยะเวลา (Duration) ความถี่ (Frequency) ขนาด (Amplitude) และภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว (Periodicity) เช่นการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในเขตอากาศอบอุ่นอาจจะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ภูมิภาคต่างๆ ของโลก แต่
หลายครั้ง แต่ละครั้งอาจจะมีขนาดหรือปริมาณของอุณหภูมิที่ลดลงไม่เท่ากันในแต่ละคราว หรือการเกิด
ภูเขาไฟระเบิด เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น แต่มีระเบิดอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงเวลานั้นๆ การระเบิด
แต่ละครั้งมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากัน และปรากฏการณ์ของการระเบิดนี้จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง เป็นต้น
(Dincauze, 2000: 68-70; Butzer, 1982 : 27-30) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมระยะสั้นนี้ส่งผลก
ระทบต่อมนุษย์และสร้างความกดดันที่สูงมาก ท�ำให้เกิดการตอบสนองด้วยการปรับตัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่
เหมือนกัน หากเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวที่มนุษย์สามารถเตรียมการได้ เช่น การเพิ่มประชากร อพยพหนี
ไปที่ปลอดภัย เตรียมกักตุนอาหารให้เพียงพอ การท�ำกสิกรรม บางครั้งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรวดเร็ว
ก็ไม่สามารถจะเตรียมการได้ทัน เช่น การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ น�้ำท่วม อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกบันทึกในความทรงจ�ำของมนุษย์ และถูกถ่ายทอดออกในรูปแบบของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) ภาพวาด การสร้างประติมากรรม
เพื่อเคารพบูชาอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นต้น

ข. การเปลี่ยนแปลงระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงระยะยาวมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่อากาศหนาวเย็น และ
อบอุ่นขึ้นในภูมิภาค และภูมิประเทศที่มีระดับความสูงต�ำ่ ที่ไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมี
ชีวิตและไม่มีชีวิตในระดับที่กว้างมาก การเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นไม่ถี่เท่ากับการเปลี่ยนแปลง
ระยะสั้น แต่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนาน อย่างน้อยก็สิบปีขึ้นไป เช่น วัฏจักรของอากาศหนาวเย็น
ท�ำให้เกิดธารน�้ำแข็งในยุคน�้ำแข็ง สลับกับการเกิดอากาศอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของระดับน�ำ้
ทะเล หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศเนื่องจากการชะล้าง การพังทลาย การทับถมใหม่ หรือ การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การสูญพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุกรรม ทั้งของคน และสิ่งมีชีวิตประ
เภทอื่นๆ (Dincauze, 2000: 70-71; Butzer, 1982: 23-26) การเปลี่ยนแปลงระยะยาวนี้ส่งผลกระ
ทบที่ส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง มนุษย์จำ� เป็นต้องปรับ
ตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น วิวัฒนาการทางกายภาพของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ 3.5 ล้านปีมาแล้วถึง
10,000 ปีมาแล้ว การใช้ไฟ การท�ำเครื่องนุ่งห่ม การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น
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3. แนวคิดการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ส�ำหรับการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบนั้นแบ่งตามหน่วยของการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อช่วยในการ
เปรียบเทียบ (Analogy) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากศาสตร์ต่างๆ คือระดับจุลภาค (Microscale)
ระดับกลาง (Mesoscale) ระดับมหัพภาค (Macroscale) และระดับโลก (Megascale) (Branch et al.,
2005 : 16-20)

ก. ระดับจุลภาค
ส�ำหรับหน่วยของพื้นที่ที่เล็กสุดคือแหล่งโบราณคดี โดยเฉพาะการทับถมของชั้นวัฒนธรรม
และบริบทของหลักฐานทางโบราณคดีในแต่ละชั้นทับถม กระบวนการทับถม และการก่อตัวของแหล่ง
โบราณคดี (Site formation)

ข. ระดับกลาง
หน่ ว ยของพื้ น ที่ ร ะดั บ กลางเป็ น การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลั ก ฐานทางโบราณคดี ร ะหว่ า งแหล่ ง
โบราณคดีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันว่ามีรูปแบบของแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีคล้ายคลึงกันหรือแตก
ต่างกันอย่างไร ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และธรณีสัณฐาน

ค. ระดับมหัพภาค
หน่วยของพื้นที่ระดับมหัพภาคเป็นการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีระหว่างแหล่ง
ภายในภูมิภาคเดียวกัน โดยการก�ำหนดของนักโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดโดยใช้ลุ่มน�้ำ เขตการ
ปกครอง ทวีป เช่น ลุ่มน�ำ้ มูล-ชี ลุ่มน�้ำสาละวิน ภาคเหนือ-ใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ง. ระดับโลก
หน่วยของพื้นที่ระดับโลกเป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
และหลักฐานทางโบราณคดีระหว่างทวีปในโลกที่มีสิ่งแวดล้อม เพื่อท�ำให้เข้าใจถึงผลกระทบของสิ่ง
แวดล้อมในภาพรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในเขตขั้วโลกส่งผลกระทบในภาพรวม
ทั้งกายภาพและชีวภาพของมนุษย์และพื้นที่ที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยา (Methodology)
ส�ำหรับวิธวี ทิ ยาหลักของงานวิจยั นีค้ อื การศึกษาเปรียบเทียบ (Analogy) เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับ
การพัฒนาโมเดล/ข้อสมมติฐาน การวิเคราะห์ทช่ี ว่ ยก�ำกับการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ และ
การสืบสร้างอดีต (Reconstructing the past) จากการตีความหลักฐานทางโบราณคดี โดยการอธิบาย
ความเหมือนและความแตกต่าง เพือ่ อธิบายการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ช่วงเวลา (Thomas and Kelly, 2013)
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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การเปรียบเทียบในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Comparative Studies)
เป็นการพยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีต และพยายามหากฎสากลที่จะ
ใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตจากข้อมูลของอดีตและปัจจุบัน เพื่อค้นหาปัจจัยส�ำคัญและอธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง เช่น อะไรเป็นปัจจัยที่ทำ� ให้มนุษย์เริ่มการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ข้อสมมติฐาน
หลายประการถูกต้องขึ้นและได้รับการตรวจสอบ เช่น การเพิ่มของประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเปรียบเทียบนี้เป็นตรรกะที่มีเหตุผลช่วยเติมชีวิต
ให้กับหลักฐานทางโบราณคดีที่ตายแล้ว โดยการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันระหว่างอดีต
กับปัจจุบัน เพื่อระบุปัจจัย กระบวนการ และแบบแผนของโบราณวัตถุกับข้อมูลปัจจุบันทั้งข้อมูลด้านสิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม

วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ
1. การแปรสภาพของสิ่งมีชีวิต (Taphonomy)
การแปรสภาพของสิ่งมีชีวิต เช่น ซากสัตว์ พืช ที่กลายเป็นฟอสซิล (Taphonomy) โดยพยายาม
ท�ำความเข้าใจว่าธรรมชาติมีส่วนในกระบวนการนี้อย่างไร ซึ่งเป็นค�ำที่ตั้งโดยนักบรรพชีวินชาวรัสเซีย ชื่อ
ไอ เอ อีริมอว์ (I.A. Efremov) ค�ำว่า “tapho” มาจากภาษากรีก แปลว่า “death” or “tomb” นัก
โบราณคดีน�ำแนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษากระบวนการที่ทำ� ให้เกิดการแปรสภาพของหลักฐานภายในแหล่ง
โบราณคดีที่โดยกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติที่นำ� สัตว์และพืชไปทับถมภายในแหล่งโบราณคดี
การศึกษากระบวนการทับถมที่เกิดจากธรรมชาตินั้นท�ำนายง่ายกว่าการศึกษาโดยกิจกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งใช้วิธีการสังเกตการณ์ แล้วน�ำมาใช้อธิบาย เพราะว่าการสังเกตการณ์ทำ� ให้เข้าใจรูปแบบของ
รูปทรง ความหนาแน่น แบบแผนของการทับถม เช่นหลุมขยะ จะมีของทับถมที่เป็นของเสียหลายแบบ
สีดินมีความร่วนและคล�้ำกว่าปกติ ดินด้านตัดจะเป็นหลุม ท�ำให้ง่ายแก่การแยกแยะรูปแบบของการ
ทับถมระหว่างการขุดค้น และหากมีสิ่งแปลกปลอมจากแบบแผนของการทับถมธรรมชาติ ก็อาจจะเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นมีการทดลองทางโบราณคดี ด้วยการสังเกตการแปรสภาพของกระดูกควาย
ไบซันปัจจุบัน เพื่อดูการแปรสภาพหรือการย่อยสลายของเนื้อ แล้วน�ำมาเปรียบเทียบกับการพบซากของ
ควายไบซันจากแหล่งโบราณคดี Hudson-Meng ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเนบราสก้า ซึ่งพบ
กระดูกของควายไบซันจ�ำนวน 50 โครง มีเครื่องมือปลายแหลม 21 อัน อยู่ในซาก ขณะที่ทำ� การขุด
ค้นลักษณะการทับซ้อนของกระดูกที่มีความซับซ้อนในการแยกแยะ การทดลองด้วยการศึกษาการแปร
สภาพช่วยท�ำให้สามารถอธิบายรูปแบบของการทับถมภายในแหล่งโบราณคดีและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการล่าสัตว์ และช�ำแหละเนื้อสัตว์ได้ (Thomas and Kelly, 2013)

2. ชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology)
นักโบราณคดีพบว่าการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลและ
ศึกษาโดยนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของหลักฐานทางโบราณคดีได้อย่างครอบคลุมประเด็นทางโบราณคดี
เพราะนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมไม่ได้สนใจการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่ง
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ผลต่อกระบวนการเกิดหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ ดังนั้นนักโบราณคดี “กระบวนการ” เช่น
บินฟอร์ด (Binford, 1978) ชีฟเฟอร์(Shciffer, 1976, 1987) ลองเอเคอร์ (Longacre, 1991; Longacre & Skibo, 1994) ฯลฯ ได้ใช้เทคนิควิธีการวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ซึ่งศึกษา
สังคมของมนุษย์ในปัจจุบัน เช่น ชนพื้นเมืองออสเตรเลียน ชนพื้นเมืองลุ่มแม่นำ�้ อเมซอน เป็นต้น เพื่อ
ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคน หรือสังคมกับวัตถุทางวัฒนธรรม อันจะท�ำให้นัก
โบราณคดีเข้าใจถึงความหลากหลายของรูปแบบหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งนักโบราณคดีจะน�ำมาช่วยใน
การตีความทางโบราณคดี
ตัวอย่างงานที่สำ� คัญได้แก่ การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาของเอสกิโมเผ่า Nunamuit ในอลาสก้า
ของบินฟอร์ด (Binford, 1978) เกณฑ์ในการเลือกศึกษากลุ่มชน คือสิ่งแวดล้อมแบบอาร์กติกมีความ
คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมช่วงสมัยหินเก่าตอนกลาง การศึกษามีเป้าหมายในการศึกษาพฤติกรรมการ
ล่าสัตว์ การช�ำแหละ การถนอมอาหาร และการท�ำอาหารของชาวเอสกิโม เพื่อจะเข้าใจใช้เป็นตรรกะ
ในการท�ำนายและตีความหลักฐานทางโบราณคดีเพื่ออธิบายพฤติกรรมการด�ำรงชีพ การใช้พื้นที่ การ
เคลื่อนย้าย ของโฮโม ซาเปื้ยน นีแอนเดอร์ธัลที่พบในยุโรป เป็นต้น โดยบินฟอร์ดได้ข้อสรุปจากการ
ศึกษาว่าเครื่องมือ Mousterian ที่มีรูปแบบหลากหลายนั้นไม่ได้เป็นรูปแบบของเชื้อชาติที่หลากหลายใน
ช่วงไพลสโตซีนตอนกลาง ดังที่โบแดส (Bordes, 1968) นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเสนอไว้ แต่เป็นเรื่อง
ของการใช้พื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ต่างฤดูกาล และเครื่องมือที่มีความหลากหลายนั้นเป็นเพราะถูกใช้ใน
หน้าที่ที่ต่างกันตามฤดูกาล
ส�ำหรับประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร ได้ศึกษากลุ่มสังคมที่หาอาหารตามธรรมชาติ
มลาบรี ในจังหวัดน่าน (สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ, 2526) และซาไก ในจังหวัดตรัง (สุรินทร์ ภู่ขจรและ
คณะ, 2534, 2537) เพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมโหบินเนียน และอุดม
ลักษณ์ ฮุ่นตระกูล (2550) ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ
เปรียบเทียบและอธิบายหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่เดียวกัน

3. การทดลองทางโบราณคดี (Experimental archaeology)
การทดลองทางโบราณคดี เป็นวิธีการศึกษารูปแบบของหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของคน โดยนักโบราณคดีมีประเด็นค�ำถามที่สนใจ และออกแบบการทดลอง แล้วน�ำไปเปรียบ
เทียบกับโบราณวัตถุหรือแหล่งโบราณคดี วิธีการนี้สามารถเชื่อมโยงกับการแปรสภาพของสิ่งมีชีวิต
และชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ตัวอย่างงานทดลองทางโบราณคดีของเครื่องมือหินกะเทาะ นัก
โบราณคดีชื่อแคทรี ซิสค์ (Kathy Schick) ได้ทดลองกะเทาะเครื่องมือหินจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ และ
ทดลองทิ้งเศษสะเก็ดหินที่เหลือไว้บนผิวดิน แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ทดลอง เพื่อจะเข้าใจ
แบบแผนการกระจายตัวของโบราณวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติหากทิ้งไว้บนผิวดินเป็นเวลานานนับล้านปีที่
อาฟริกา (Schick and Toth, 1994) นักโบราณคดีชื่อลอเรนว์ คีลีย์ (Lawrence Keeley) ได้ทดลองใช้
เครื่องมือหินกะเทาะ โดยการใช้สับ ตัด เฉือนกับวัสดุประเภทต่างๆ เช่นกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ เป็นต้น
เพื่อดูร่องรอยการใช้งานและคราบที่ปรากฏบนคมของเครื่องมือหิน ซึ่งจะบอกหน้าที่ของเครื่องมือแต่ละ
ประเภทว่าเป็นเครื่องมือหนัก หรือเครื่องมือเบา (Keeley, 1979)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภาพรวมของประเด็นปัญหาทางโบราณคดี
งานโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย มีข้อสมมติฐานที่อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คือ
ช่วงสมัยโฮโลซีนตอนต้น (ประมาณ 10,000-7,500 ปีมาแล้ว) มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจาก
สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในท้องถิ่นส่งผลต่อการปรับตัวทาง
วัฒนธรรม พบหลักฐานของมนุษย์สมัยใหม่ หรือโฮโม ซาเปี้ยน ซาเปี้ยน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประชากร
ดั้งเดิมที่มีอายุเก่าถึงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และสมัยโฮโลซีนตอนต้น มีลักษณะทางกายภาพคล้าย
กับประชากรออสเตรโล-เมลานีเซียน ส่วนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจากการท�ำเครื่องมือหินกะเทาะ
สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย จากเครื่องมือสับตัดและสะเก็ดหิน มาเป็นเครื่องมือหินกะเทาะแบบ “โหบิน
เนียน” (Hoabinhian) ที่มีรูปแบบเครื่องมือหินเด่นเป็นเครื่องมือกะเทาะหน้าเดียวรูปวงรี (Sumatralith)
ขวานสั้น (Short-axe) เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียวรูปวงกลม (Discoid) เครื่องมือหินลับส่วนปลาย
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ การด�ำรงชีพที่ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยการหาอาหารที่
หลากหลายชนิด จับสัตว์น�้ำ ล่าสัตว์ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก หลายชนิดในระบบนิเวศที่แตกต่างกันก่อนที่
จะมีการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์ (Broad-spectrum economy) มีการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอาหาร
ตามธรรมชาติเก็บเกี่ยวพืช และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน โดยย้ายจากถ�้ำหรือเพิงผา
หินปูนในที่สูง มาอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา และอยู่บริเวณที่ราบริมน�ำ้ ใกล้น�้ำ กอร์มันเรียกลักษณะการ
ปรับตัวตามลักษณะของนิเวศวิทยาคล้ายคลึงกันที่อาจจะเป็นประชากรต่างกลุ่มกันว่า “Hoabinhian
techno-complex” (สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ, 2537; Gorman, 1970, 1971, 1977; Yen, 1977)

ปัจจุบัน

คน

เวลา

•
•
•

สิ่งแวดล้อม

ผู้หญิงที่ถ�้ำลอด 13,640 ปี
ผู้ชายที่บ้านไร่ 9,720 ปี
ชาย หญิงและเด็กในวัฒนธรรม
โลงไม้ที่ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
1,960 - 1,636 ปี

โฮโลซีนตอนปลาย
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
โฮโลซีนตอนต้น
เพิงผาบ้านไร่
ไพลสโตซีนตอนปลาย
เพิงผาถ�้ำลอด

วัฒนธรรม
•
•
•
•
•

36,000 ปีมาแล้ว
แผนภูมิที่ 1 แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

การตั้งถิ่นฐาน
การด�ำรงชีพ
เทคโนโลยี
ความเชื่อ
สังคม

ปางมะผ้า

ช่วงสมัยโฮโลซีน ตอนกลาง-ปลาย (ประมาณ 6,000-1,000 ปีมาแล้ว) มีการเปลี่ยนแปลงทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด จากการรั บ ความรู ้ ใ หม่ ห รื อ อาจจะมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยของคนกลุ ่ ม ใหม่ ที่ เ ป็ น ชุ ม ชน
เกษตรกรรม สันนิษฐานว่าเป็นประชากรมองโกลอยด์ใต้เข้ามาผสมหรือแทนที่ประชากรดั้งเดิมที่เป็น
เจ้าของวัฒนธรรม “โหบินเนียน” มาจากจีนตอนใต้ผา่ นเข้ามาภายในภาคพืน้ ทวีปและหมูเ่ กาะเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ โดยน�ำความรูเ้ รือ่ งกสิกรรมและการเพาะปลูกข้าว เข้ามาในดินแดนประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตงั้ แต่เมือ่ ประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว และน�ำเทคโนโลยีโลหกรรมเข้ามาเมือ่ ประมาณ
3,500 ปีมาแล้ว มีการตัง้ ถิน่ ฐานถาวร มีความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคม เกิดช่างเฉพาะทาง มี
การเพาะปลูก-เลีย้ งสัตว์ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุแ์ ละวัฒนธรรม มีการติดต่อแลกเปลีย่ นระหว่าง
ชุมชน (ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์, 2542; Bellwood, 1997, 2005)
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเรื่องโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ดำ� เนินงานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 (รัศมี ชูทรงเดช, 2547)
ซึ่งมีข้อค้นพบที่สำ� คัญ 3 ประการ เป็นพื้นฐานความรู้ที่ช่วยตรวจสอบข้อสมมติฐานข้างต้น คือ 1) มี
ข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่แสดงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัย
ไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนปลาย อายุประมาณ 32,380-300 ปีมาแล้ว 2) มีหลักฐานของ
ประชากรก่อนประวัติศาสตร์ 2 ชุด ที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ได้ คือประชากร
ดั้งเดิมสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด คือโครงกระดูกของโฮโม ซาเปี้ยน
ซาเปี้ยน ที่มีลักษณะของออสเตรโล-เมลานีเซียน เป็นหลักฐานของคนในสมัยวัฒนธรรมหินกะเทาะ
จ�ำนวน 2 โครง มีอายุ 13,640 และ 12,100 ปีมาแล้ว และสมัยโฮโลซีนตอนต้น จ�ำนวน 1 โครง
มีอายุ 9,800 ปีมาแล้ว (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2549) ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แหล่งในภูมิภาคได้แก่ แหล่ง
โบราณคดีถำ�้ หมอเขียว จังหวัดกระบี่ (สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ, 2537, Choosiri 1994) แหล่งโบราณคดี
กัว กูนุง รันตูท์ (Gua Gunung Runtuh) รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย (Majid, 1994) แหล่งโบราณคดี
ถ�้ำนีอาร์ (Niah) เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย (Baker, 2005; Majid, 1982) และแหล่งโบราณคดี
ตาบง (Tabon) เกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ (Fox, 1970) และชุดหลักฐานของคนในวัฒนธรรม
โลงไม้อายุ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว จากแหล่งโบราณคดี 17 แหล่ง ผลการวิเคราะห์ชิ้นส่วนของ
กระดูก-ฟันคนในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้พบว่ามีโครงกระดูกของบุคคลประมาณ 61 คน ไม่สามารถระบุ
ลักษณะประชากรได้อย่างชัดเจน แต่ผลการศึกษาลักษณะของฟันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมองโกลอยด์
(Mongoloid) เนื่องจากฟันตัดด้านหน้า (Central Incisor) มีลักษณะของฟันจอบหรือ Shovel shape
ชัดเจน อีกทั้งส่วนกระดูกสันจมูก (Nasal bone) ค่อนข้างแบน ระยะห่างระหว่างเบ้าตา (Orbits) ทั้ง
สองข้างค่อนข้างกว้าง และกระดูกส่วนโหนกแก้ม (Zygomatic bones) มีลักษณะผายออกทางด้านข้าง
ชัดเจน ซึ่งกระดูกส่วนใบหน้าเหล่านี้ล้วนแสดงลักษณะ (Characteristic) ที่ชัดเจนของคนมองโกลอยด์
นอกจากนี้ร่องรอยโรคที่ปรากฏบนคนในวัฒนธรรมโลงไม้แสดงถึงวิถีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้น เช่น กิจกรรมการ
ท�ำโลงไม้ การผลิตภาชนะดินเผา (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2549 : 312) และ 3) มีหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เป็นตัวแทนของอย่างน้อยสองสมัย คือสมัยโฮโลซีนตอนต้น (วัฒนธรรมหินกะเทาะ) และ
โฮโลซีนตอนปลาย (วัฒนธรรมโลงไม้) ที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะหลักฐานจากวัฒนธรรมโลงไม้ซึ่งเป็นลักษณะ
วัฒนธรรมเฉพาะที่พบแพร่กระจายบริเวณเทือกเขาหินปูนแนวตะวันตกจากจีนตอนใต้ แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ และกาญจนบุรี รวมทั้งเกาะซาบาห์และบอร์เนียวในประเทศมาเลเซีย (รัศมี ชูทรงเดช, 2546,
2549, 2557; Chia and Koon, 2003; Ji et al., 2005)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ แต่การด�ำเนินงานของโครงการวิจัยที่ผ่านมามีข้อจ�ำกัด
หลายประการ คือ 1) งานวิจัยเดิม ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนและวัฒนธรรมเพื่อจัดล�ำดับ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (Establishing cultural chronology) ของคนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา ท�ำให้
สามารถก�ำหนดอายุสมัยได้อย่างกว้างๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานตั้งแต่ 32,000-300 ปีมาแล้ว ท�ำให้
ไม่สามารถศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างละเอียด 2) ธรรมชาติของหลักฐานประเภทโครง
กระดูกคนไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการตอบค�ำถามเรื่องความสัมพันธ์ของประชากรในอดีต หรือการเคลื่อนย้าย
ของประชากรกลุ่มใหม่ เช่น โครงกระดูกในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายค่อนข้างจะเปราะบาง ผิวกระดูก
เปื่อยยุ่ย และแตกหักไม่สมบูรณ์ทั้งโครง ส่วนกระดูกคนในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย สมัยวัฒนธรรมโลง
ไม้ ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนกระดูกที่แตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่เป็นโครงสมบูรณ์พอที่สามารถจะวิเคราะห์ได้
อย่างแม่นย�ำ ฟันหลุดออกมาจากกราม และฟันกรามส่วนใหญ่เป็นฟันผุ ไม่สามารถจะน�ำมาใช้วิเคราะห์
ดีเอ็นเอหรือไอโซโทปได้ 3) ค�ำถามในการวิจัยและเทคนิควิธีในการวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีและสิ่ง
แวดล้อม เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมามีความแตกต่างจากปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในเทคนิค
วิธีที่สามารถวิเคราะห์หลักฐานได้อย่างแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากกว่าเดิม และมีนักวิจัยชาวไทยที่สามารถ
ด�ำเนินการได้เอง เช่น การวิเคราะห์หาค่าไอโซโทป (ออกซิเจน 16-ออกซิเจน 18) ของโลงไม้ เพื่อตอบ
ค�ำถามเรื่องแหล่งที่มาของไม้สัก และหินงอก เพื่อตอบค�ำถามเรื่องความผันแปรของปริมาณน�ำ้ ฝนและ
อุณหภูมิ การวิเคราะห์ค่าไอโซโทปจากกระดูกคน การวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะ เพื่อตอบค�ำถาม
เรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการติดต่อแลกเปลี่ยน แล้วเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่มีผลการวิเคราะห์
จากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคอื่น เป็นต้น และ 4) องค์ความรู้ทางวิชาการไม่มีการพัฒนาต่อหลังจาก
ที่โครงการสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2549 เนื่องจากท�ำงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ด�ำเนินการท�ำต่อเนื่องเป็นงานวิจัย
เชิงพื้นที่ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการดูแลรักษาแหล่ง
โบราณคดี รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่น (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550,
2552, 2556ก)
ดังนั้น โครงการวิจัยนี้มีความประสงค์ที่จะท�ำการศึกษาวิจัยในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า ในประเด็น
เรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ในด้านการปรับตัวทางกายภาพของ
คนและวัฒนธรรมในช่วงเวลา 10,000-7,500 ปีมาแล้ว และ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สามารถจะตรวจสอบข้อสมมติฐานที่
กล่าวไว้แล้วในข้างต้นว่า
1. วัฒนธรรมหินกะเทาะสมัยโฮโลซีนตอนต้น (“โหบินเนียน”) เป็นวัฒนธรรมที่มีความต่อ
เนื่องจากวัฒนธรรมเดิมคือสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีการปรับตัวเรื่องการด�ำรงชีพ เทคโนโลยี ความ
เชื่อ และการตั้งถิ่นฐานอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นอื่นๆ
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่
2. วั ฒ นธรรมโลงไม้ ใ นช่ ว งเวลา 2,300-1,000 ปี เป็ น วั ฒ นธรรมเดิ ม ที่ พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจาก
วัฒนธรรมหินกะเทาะ (โหบินเนียน)-หินใหม่-โลหะ (Gorman, 1977) หรือเป็นประชากรกลุ่มใหม่ที่เป็น
ชุมชนเกษตรกรรมเคลื่อนย้ายมาจากจีนที่น�ำวัฒนธรรมใหม่และนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการท�ำกสิกรรมโลหกรรมและรูปแบบพิธีกรรมฝังศพแบบใหม่เข้ามาในพื้นที่อำ� เภอปางมะผ้า และภาคตะวันตก บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
3. งานวิจัยที่ผ่านมา (รัศมี ชูทรงเดช, 2549) พบว่าวัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมที่พบกระจาย
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บริเวณแนวตะวันตกตั้งแต่ยูนนาน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สุโขทัย กาญจนบุรี ลงไปถึงหมู่เกาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เกาะซาบาห์และบอร์เนียว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
การฝังศพคล้ายกับที่ยูนนาน และรูปแบบของโลงคล้ายกับที่พบจากถ�้ำองบะและถ�้ำอาบยา จังหวัด
กาญจนบุรี โครงการวิจัยนี้จึงจะศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมโลงไม้ว่ามีความเหมือน/คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร (Bellwood,
1997, 2005; Sørensen, 1974, 1988; ชาร์ลส์ ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน์, 2542)
การเลือกพื้นที่นี้การในศึกษาเพราะพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้ามีลักษณะสภาพแวดล้อมเฉพาะ
(Environment circumscription) ที่เป็นภูเขาสูงชันที่ต่อกันเป็นเทือกยาว และมีพื้นที่ราบที่ค่อนข้างจ�ำกัด
ดังนั้นลักษณะภูมิประเทศจึงเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการปรับตัวของคนทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรม และ
การติดต่อกับชุมชนอื่นๆ จากภายนอกพื้นที่ ท�ำให้พื้นที่มีวัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างจากคนที่อยู่บน
พื้นที่ราบ เช่น การเลือกใช้ทรัพยากรจากหลายระบบนิเวศ การเลือกท�ำเลตั้งถิ่นฐานมักจะอยู่บริเวณเชิง
เขา สันเขา ถ�้ำ/เพิงผาในภูเขา และยอดเขา การเลือกพื้นที่ฝังศพในวัฒนธรรมโลงไม้บนยอดเขาสูงชัน
เป็นต้น
การปรับตัวทางวัฒนธรรมในช่วงเวลา 10,000-7,500 ปีมาแล้ว จะใช้ข้อมูลเดิมที่เคยส�ำรวจและขุด
ค้นมาแล้วในอ�ำเภอปางมะผ้า โดยใช้วิธีการเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2556)
เช่น กระดูกสัตว์ หอย ตัวอย่างดิน ตะกอนของชั้นทับถมทางโบราณคดีจากเพิงผาถ�ำ้ ลอด โครงกระดูก
คน เป็นต้น และเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่มีอายุร่วมสมัยในประเทศไทย และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ข้อมูลในช่วงเวลานี้มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาเปรียบเทียบและตรวจสอบเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ส่วนการปรับตัวทางวัฒนธรรมในช่วงเวลา 2,300-1,000 ปีมาแล้ว จะใช้ข้อมูลเดิมจากการส�ำรวจ
และการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ เปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่ที่จะด�ำเนินการศึกษาจากแหล่ง
โบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก และเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่มีอายุร่วมสมัยที่มีข้อมูลจากผล
การวิเคราะห์ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยูนนาน
ประเทศจีน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของคน เหตุผลที่เลือกศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งโบราณคดีนี้ เพราะ
แหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ที่มีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในประเทศไทย และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะถูกรื้อค้นและเผาไฟท�ำลายแหล่งโบราณคดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์ แหล่งโบราณคดีนี้มีศักยภาพในการวิจัยที่สูงมาก เนื่องจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในประเทศไทย
เช่น ถ�ำ้ องบะ จังหวัดกาญจนบุรี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย (Chia
and Koon, 2003) และจีนตอนใต้ (Ji et al., 2005) ยังไม่เคยพบโครงกระดูกคนร่วมกับโลงไม้จำ� นวน
มาก และพบโครงกระดูกภายในโลงที่ปิดฝาอยู่ ข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีนี้น่าจะช่วยตอบค�ำถามใน
เรื่องประชากรที่อยู่บนพื้นที่สูงในอดีต สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร อาหารการกิน การจัดองค์กรทาง
สังคม ความเชื่อ ฯลฯ การเลือกขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ เพราะมีข้อมูลที่ดีส�ำหรับการ
ศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีอายุที่เก่ากว่าและระยะเวลาเดียวกัน เพื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกคนที่
ชัดเจน สันนิษฐานว่าคนในวัฒนธรรมโลงไม้คงมีการท�ำกิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้แรงในส่วนแขนและมือ
มากเป็นพิเศษ และเป็นการท�ำซ�้ำๆ บ่อยๆ เป็นประจ�ำและท�ำอยู่เป็นเวลานานๆ เนื่องจากร่องรอยการ
เกาะของกล้ามเนื้อบนกระดูกส่วนแขนและมือพบเห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ และจากโบราณวัตถุที่พบร่วมกับ
กระดูกคนในวัฒนธรรมนี้คือ เศษภาชนะดินเผา โลงไม้ เครื่องมือเหล็ก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าสังคม
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ของคนในวัฒนธรรมโลงไม้น่าจะมีความซับซ้อน มีการแบ่งงานกันท�ำแล้ว หรือเกิดมีกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญ
ในการท�ำงานเฉพาะอย่างเกิดขึ้นแล้ว จึงน่าจะเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการด�ำรงชีพ
(กนกนาฏ จินตกานนท์, 2550; นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2550)
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น งานวิจัยชุดนี้จะตรวจสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความต่อเนื่องทาง
วัฒนธรรมหรือมีการรับวัฒนธรรมใหม่ในระหว่าง 10,000-1,000 ปีมาแล้ว และตรวจสอบข้อมูลให้
มีความละเอียดของการศึกษามากขึ้นด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกันและวิธีการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคใหม่จากข้อมูลใหม่และเก่า ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดความกระจ่างและความเข้าใจในเรื่องประชากร สิ่ง
แวดล้อมโบราณ การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนโบราณที่อาศัยบนพื้นที่สูงภายในภาคพื้น
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นีแ้ บ่งการท�ำงานออกเป็น 3 ด้านหลักๆ แบ่งเป็น 1) งานด้านโบราณคดี ตอบค�ำถามเรือ่ ง
สังคมและวัฒนธรรม และการปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการปรับตัวของมนุษย์ตอ่ สิง่
แวดล้อมบนพื้นที่สูงในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย 2) งานมานุษยวิทยากายภาพ
ทัง้ ด้านโครงกระดูกคนและฟันคน ตอบปัญหาเรือ่ งลักษณะของคนและสุขภาพอนามัย และ 3) งานด้าน
วงปีไม้และสิง่ แวดล้อม และธรณีวทิ ยา ตอบค�ำถามเรือ่ งของสิง่ แวดล้อมโบราณทัง้ ทางด้านกายภาพและ
ชีวภาพ โดยแต่ละศาสตร์มรี ะเบียบวิธกี ารศึกษาเพือ่ ตอบโจทย์วจิ ยั (ดูรายละเอียดระเบียบวิธกี ารวิจยั ของ
แต่ละศาสตร์ในรัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2556ข)

1. คน
การศึกษาเรื่องของคนและลักษณะของคน ใช้ศาสตร์และเทคนิคด้านโบราณชีววิทยา มานุษยวิทยา

า

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ
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กายภาพ ช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะของคน สุขภาพอนามัย กิจกรรมที่ทำ� ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำรงชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรม มาช่วยวิเคราะห์หลักฐานประเภทฟัน หัวกะโหลก
ตีความในเรื่องของอาหารการกิน สุขภาพในช่องปาก และใบหน้า

2. สิ่งแวดล้อมโบราณคดี
การสืบสร้างสิ่งแวดล้อมนั้นใช้เทคนิคของศาสตร์ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา วงปีไม้ วงปีของหินงอก
หินย้อย ละอองเรณู และโบราณสัตววิทยาจากตะกอนดิน ต้นไม้ หินงอกและหินย้อย ละอองเรณู และ
กระดูกสัตว์ เพื่อวิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การด�ำรงชีพและการตั้งถิ่นฐานในแต่ละสมัย

3. วัฒนธรรม
การศึกษาวัฒนธรรมใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์จากศาสตร์โบราณคดี ได้แก่ การ
วิเคราะห์รูปแบบและองค์ประกอบโบราณวัตถุประเภทต่างๆ เช่น โลงไม้ ภาชนะดินเผา ลูกปัด เครื่อง
มือหินกะเทาะ เครื่องมือโลหะ ภาชนะไม้ เครื่องมือทอผ้า ผ้า เครื่องจักสาน และการวิเคราะห์นิเวศวัตถุ
เช่น เส้นใยพืช เมล็ดพืช กระดูกสัตว์ หอย เพื่อวิเคราะห์และตีความเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต เทคโนโลยีการท�ำเครื่องมือเครื่องใช้ ของแต่ละสมัย

ผลการวิจัย : บูรณาการศาสตร์
ผลการวิจัยการวิจัยด้านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม และธรณีสัณฐาน
ท�ำให้สามารถตีความเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม คนโบราณ และวัฒนธรรมในอดีต
ได้ ซึ่งเน้นการน�ำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโล
ซีนตอนต้น (39,000-7,500 ปีมาแล้ว) จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอดและเพิงผาบ้านไร่ และโฮโล
ซีนตอนปลาย (2,500-ปัจจุบัน) จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลง
ลงรัก ดังนี้

1. อายุสมัย
อายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้นได้จากการก�ำหนดอายุเดิมจากแหล่งโบราณคดี
เพิงผาถ�ำ้ ลอดและเพิงผาบ้านไร่
ผลของการก�ำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคคาร์บอน
14 จ�ำนวน 10 ตัวอย่าง และเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้
ลอด พบว่าผลอยู่ในระหว่างอายุประมาณ 35,782±266 ปีมาแล้ว (Akita-TL1)-10,582±49 ปีมาแล้ว
(Akita-TL4)
ส�ำหรับแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ มีตัวอย่างที่ก�ำหนดอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยคาร์บอน 14
จ�ำนวน 8 ตัวอย่าง อายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลายอยู่ระหว่าง 10,210±50 ปีมาแล้ว (Beta–168219)
ถึง 10,600±40 ปีมาแล้ว (Beta–168216) (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ส่วนอายุสมัยของสมัยโฮโลซีนตอนปลาย ของวัฒนธรรมโลงไม้ มาจากผลของการก�ำหนดอายุด้วย
วิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคคาร์บอน 14 ที่มีอยู่ทั้งหมดจ�ำนวน 53 ตัวอย่างของหัวโลงรูปแบบต่างๆ
ของแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ที่พบในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผลอยู่ในระหว่าง
อายุประมาณ 757 ปีก่อน พ.ศ. (ค่าอายุโลงไม้จากถ�ำ้ ผีแมนปีนป่าย รหัสตัวอย่างไม้ OAP2225-เป็นค่า
ที่ค�ำนวณเทียบค่ามาตรฐานด้วย 2 sigma) – พ.ศ. 1843 (ค่าอายุโลงไม้จากถ�ำ้ บ่อไคร้ รหัสตัวอย่าง
ไม้ OAP2162-เป็นค่าที่ค�ำนวณเทียบค่ามาตรฐานด้วย 2 sigma) ซึ่งท�ำให้อายุของวัฒนธรรมโลงไม้นั้นมี
ระยะเวลายาวนานถึงประมาณ 2,600-1,100 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช, 2549: 33)
ส�ำหรับอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักใหม่ เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญมากส�ำหรับงาน
วิจัย เพราะท�ำให้ทราบถึงช่วงเวลาที่แน่นอนของแหล่งโบราณคดี ผู้วิจัยได้ส่งตัวอย่างของดินเพื่อวิเคราะห์
ตะกอนอายุที่ทับถมภายในถ�ำ้ ด้วยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ และส่งตัวอย่างไม้และรักเพื่อตรวจหาค่า
อายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 จ�ำนวน 18 ตัวอย่าง ท�ำให้ทราบอายุของแหล่งโบราณคดีโดยประมาณที่มีอายุ
ระหว่าง 1960±30 ปีมาแล้ว ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว หากการค�ำนวณเทียบกับตารางปฏิทิน (Calibrated)
จากห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าโลงไม้เหล่านี้มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. 583 ถึง พ.ศ. 1083 หรือพุทธศตวรรษที่
6-11 อย่างไรก็ดี ส่วนการก�ำหนดอายุด้วยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ยังไม่มีรายงาน เมื่อได้ผลอายุทั้งหมด
จะน�ำมารวม ประเมินและตรวจสอบค่าอายุทั้งหมดด้วยวิธี Chronometric hygiene และเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะห์โบราณวัตถุและนิเวศวัตถุทั้งหมดก่อนที่จะสรุปอายุสมัยของแหล่งโบราณคดี (รัศมี ชูทรง
เดชและคณะ, 2558ก, 2558ข)

2. พลวัตของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ก. การเปลี่ยนแปลงระยะยาว
การตีความเรื่องสภาพแวดล้อมโบราณในช่วงสมัยไพลสโตซีนและโฮโลซีนตอนต้นนั้น เป็นการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาว อาศัยจากผลของการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ และละอองเรณูหลักฐานจากแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด พบว่ากระดูกสัตว์ที่พบจากการทับถมภายในพื้นที่ขุดค้นที่ 1, 2 และ 3 ของ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด พบว่าสัตว์ที่พบมีความหลากหลายของชนิด ได้แก่ สัตว์ในวงศ์กวาง สัตว์
ในวงศ์วัวป่า สัตว์ในสกุล Bos (สัตว์ในสกุลนี้ได้แก่ กระทิง วัวแดง และกูปรี เป็นต้น) หมูป่า เลียงผา
สัตว์ในวงศ์หมี สัตว์ในวงศ์ช้าง สัตว์ในวงศ์แรด สัตว์ในวงศ์เม่น สัตว์ในวงศ์อ้น สัตว์ในล�ำดับสัตว์กิน
เนื้อ สัตว์ในล�ำดับสัตว์ฟันแทะ สัตว์ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ในชั้นปลา และเต่า การพบชนิดสัตว์ใน
วงศ์กวาง วัวป่า สัตว์ในสกุล Bos หมูป่า เลียงผา ท�ำให้ทราบว่าสภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณนี้เป็นป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ และทุ่งหญ้า สัตว์ในวงศ์ไพรเมต (เช่น ลิง ค่าง) หมี และแรด ท�ำให้ทราบ
ว่าสภาพแวดล้อมเป็นป่าดงดิบเขารกทึบ ส่วนแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ จากกระดูกสัตว์ที่พบในพื้นที่
ขุดค้นทั้ง 3 พื้นที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่พบมีความหลากหลายของชนิดเช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีเพิงผา
ถ�้ำลอด แต่ยกเว้นสัตว์ในวงศ์กวางป่าขนาดเล็ก วัวป่าขนาดกลาง สัตว์ในวงศ์ช้าง แมวป่า ค่าง ไพรเมต
งู นอกจากนี้มีสัตว์บางชนิดที่ไม่พบที่เพิงผาถ�้ำลอด เช่น กระรอกหลายสี หนูหวาย สัตว์ในวงศ์ย่อย
กระรอกบิน ลิงลม หมูหริ่ง และหมีควาย นอกจากนี้ยังมีการพบละอองเรณูสน (Pinus sp.) เนื่องจาก
พื้นที่เป็นหลุมยุบท�ำให้สภาพแวดล้อมมีความชื้นมากกว่า พืชพรรณจะเป็นป่าดิบเขาผสมเบญจพรรณ
(รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550: 33; นาฏสุดา ภูมิจำ� นงค์, 2550)
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อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ใหม่ของกระดูกสัตว์และหอยจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอดและเพิง
ผาบ้านไร่ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (ดูบทความของอธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์
สกุล) พบว่าตัวอย่างของฟันสัตว์ในวงศ์วัว-ควายที่คล้ายคลึงกับที่พบในปัจจุบันมาก และพบความหลาก
หลาย มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มาเป็นขนาดเล็กเท่ากับปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงของประชากรของสัตว์
ในสกุลกวางผา (Naemorhedus) ปัจจุบันกวางผาปรากฏในประเทศไทยเพียงกวางผาจีน (Naemorhedus
griseus) กระจายอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ แต่ตัวอย่างจาก
แหล่งเพิงผาถ�ำ้ ลอด ปรากฏกวางผาหิมาลายัน (Naemorhedus cf. goral) ในชั้นตะกอนอายุไพลสโตซีน
ตอนปลาย ซึ่งปัจจุบันกวางผาชนิดนี้ปรากฏอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ
ในถ�้ำพระ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงอายุเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่อพยพของ
กวางผาหิมาลายันจากแม่ฮ่องสอนมายังทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยในสมัยไพลสโตซีนตอน
ปลาย ข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีทั้งสองท�ำให้ทราบว่าลมมรสุมของทวีปเอเชียในช่วงน�ำ้ แข็งครั้งสุดท้ายมี
ความผันผวน ภูมิอากาศไม่คงที่ ช่วง 35,000-20,000 ปีมาแล้ว มีอากาศที่ชื้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ตะกอนร่วนที่เพิงผาถ�ำ้ ลอด (ดูบทความของนพพร เด่นกิจกุล)
นอกจากนี้การวิเคราะห์ออกซิเจนไอโซโทปและชีววิทยาของหอยสองฝา (Magaritanopsis laosensis) ซึ่งเป็นหอยที่ใกล้สูญพันธุ์จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และถ�ำ้ ลอด เปรียบเทียบกับชนิดเดียวกัน
ที่พบในสาธารณประชาชนลาว พบว่ามีขนาดเล็กกว่าในปัจจุบัน แสดงว่าภูมิอากาศน่าจะคล้ายคลึงกับ
ปัจจุบัน และขนาดของหอย อาจจะเป็นการปรับตัวของหอยที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่ร้อนชื้นในช่วง 20,000-11,500 ปีมาแล้ว ส่งผลต่อปริมาณน�ำ้ ฝนท�ำให้อากาศแห้งและ
เย็นกว่าปัจจุบัน และปริมาณฝนที่สูงขึ้นในช่วง 9,800 ปีมาแล้ว (Marwick and Gagan, 2011)
โดยสรุปจากการศึกษาที่ผ่านมาในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า (Gorman 1970; Shoocongdej 1996,
2000, รัศมี ชูทรงเดช 2547) สันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายของภาคทวีป
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของป่าไม้พืชพรรณไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบันมากนัก แต่
อากาศแปรปรวนและแห้งกว่าปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคและโลกที่มีอากาศ
หนาวเย็น แห้งแล้ง สลับกับอากาศชื้น มีปริมาณน�ำ้ ฝนเพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่าง 40,000-9,000 ปีมาแล้ว
(ดูบทความของนาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์)

ข. การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย ผลการศึกษาวงปีไม้และละอองเรณู ท�ำให้
สามารถตีความสิ่งแวดล้อมระหว่าง 2,500-ปัจจุบันได้ดังนี้ ผลการศึกษาของวงปีไม้จากโลงไม้ และการ
เปรียบเทียบเพื่อ Cross-dated กับไม้ที่มีชีวิตท�ำให้ทราบว่าประมาณ 2,600 ปีมาแล้วสภาพอากาศบน
พื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้ามีความชุ่มชื้นสูง และอุณหภูมิอาจสูงขึ้นเล็กน้อย จากการสร้างเส้นจ�ำลอง
ปริมาณน�้ำฝนและอุณหภูมิโดยใช้ดัชนีไม้สักและไม้สน พบว่าดัชนีไม้สนที่มีอายุเกือบ 300 ปี ชี้ให้เห็นว่า
เมื่อ 3 ศตวรรษที่ผ่านมา สภาพอากาศของอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณน�ำ้ ฝนมากกว่า
ในปัจจุบันเล็กน้อยและมีอุณหภูมิตำ�่ กว่าในปัจจุบัน (ดูบทความของนาฏสุดา ภูมิจำ� นงค์ และบทความ
ของโชติกา เมืองสง)
ส่วนสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก เป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมสมัยโฮโลซีน
ตอนปลาย ผลการก�ำหนดอายุหัวโลงท�ำให้ทราบการเข้าไปใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ ช่วงระหว่าง 1960±30 ถึง
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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1636±44 ปีมาแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณ 324 ปี
ผลการวิเคราะห์ชั้นทับถมทางโบราณคดีจากผนังดินของหลุม ขุดค้นภายในคูหา A1 และ A2 บ่ง
บอกประวัติการก่อตัวของแหล่งโบราณคดีจากการทับถมของตะกอนดินที่เกิดจากธรรมชาติและกิจกรรม
ของมนุษย์ ชั้นล่างสุดในระดับที่ลึกกว่า 30 เซนติเมตรจากผิวดิน พบว่ามีนำ�้ ท่วม และไหลเข้ามาภายใน
โถงคูหา A1 แสดงว่าแต่เดิมภูมิอากาศอาจจะชุ่มชื้นและฝนตกชุก ไม่มีคนเข้ามาใช้พื้นที่ ชั้นต่อมามี
ตะกอนดินที่ไหลจากปล่องถ�้ำมาทับถมกันจนเกือบเท่ากับระดับปัจจุบัน และภายในถ�้ำแห้งพอสมควร
คนโบราณจึงเข้ามาใช้พื้นที่ในการฝังและการวางโลงไม้ไว้ในคูหา A1 ในระดับความลึกประมาณ  30
เซนติเมตรจากผิวดินขึ้นไป (ดูบทความของเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา)

3. คนโบราณ
ก. สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้น
ประชากร
โครงกระดูกสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย พบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด ผลการวิเคราะห์โครง
กระดูกสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจ�ำนวน 4 โครง เป็นผู้ใหญ่ 3 โครงและเด็ก 1 โครง (นัทธมน ภู่รี
พัฒน์พงศ์, 2550) คือ
โครงกระดูกหมายเลข 1 เป็นผู้ใหญ่อายุไม่มาก ไม่สามารถระบุเพศ ความสูงและช่วงอายุเมื่อตาย
ที่แน่นอนได้ (ก�ำหนดอายุ 12,100±60 ปีมาแล้ว) โครงกระดูกหมายเลข 2 เป็นโครงกระดูกของผู้หญิง
อายุประมาณ 25-35 ปี ค�ำนวณส่วนสูงได้ประมาณ 152 (152.14±4.4003) เซนติเมตร (ก�ำหนดอายุ
13,640±380 ปีมาแล้ว) โครงกระดูกหมายเลข 3 เป็นโครงกระดูกเด็ก อายุประมาณ 9-13 ปี และโครง
กระดูกหมายเลข 4 เป็นโครงกระดูกวัยรุ่นเพศชาย อายุประมาณ 15-25 ปี ทั้งคู่ไม่สามารถระบุเพศและ
ความสูง
มีเพียงโครงกระดูกหมายเลข 2 ที่สามารถศึกษาลักษณะทางกายภาพได้ละเอียดกว่าโครงอื่นๆ
เพราะพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกหลายชิ้นที่เกือบครบทั้งโครง เมื่อท�ำการศึกษาเปรียบเทียบกับโครง
กระดูกจากแหล่งโบราณคดีถ�้ำลอด และคนปัจจุบัน พบว่ากะโหลกมีขนาดใหญ่และดูบึกบึนแข็งแรง จมูก
ค่อนข้างแบน ใบหน้ากว้าง ขากรรไกรด้านบนยื่นออกมามาก ขนาดของสันคิ้วเล็ก ฟันหน้าเป็นรูปพลั่วซึ่ง
เป็นลักษณะของคนที่พบในเอเชีย แต่ลักษณะของใบหน้าและขากรรไกรจะคงความดั้งเดิม คล้ายกับโครง
กระดูกร่วมสมัยจากแหล่งโบราณคดีกุนุง รันตู จากประเทศมาเลเซีย คือมีลักษณะใหญ่และแข็งแรงกว่า
หญิงไทยในปัจจุบัน
ส�ำหรับโครงสร้างของร่างกาย จากการเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่พบร่วมสมัยจากแหล่ง
โบราณคดีกุนุง รันตู พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศไม่ปรากฏชัดเจนนักในแง่ของส่วนสูงของร่างกาย
ทั้งนี้เพราะความสูงของเพศชายและเพศหญิงมีขนาดไม่ต่างกันมาก แต่จะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดใน
เรื่องของความแข็งแรงบึกบึนล�่ำสันของโครงสร้างของร่างกาย กล่าวคือเพศชายจะมีกระดูกที่หนาและแข็ง
แรงกว่าในเพศหญิงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี โครงกระดูกเพศหญิงที่พบที่ถ�้ำลอดนี้ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายที่
เล็กและบอบบาง แต่ร่องรอยการเกาะของกล้ามเนื้อที่ปรากฏอย่างคมชัดบนกระดูก ก็แสดงให้เห็นได้ว่า

18

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ผู้หญิงคนนี้ได้ผ่านการท�ำงาน หรือกิจกรรมที่ต้องออกแรงใช้กล้ามเนื้อแขนขามากกว่าผู้หญิงหรือแม้แต่
ผู้ชายบางคนในปัจจุบัน
ส่วนโครงกระดูกที่พบอีกสามโครงไม่สามารถจะศึกษาลักษณะทางกายภาพได้เนื่องจากพบชิ้นส่วน
กระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
ส�ำหรับโครงกระดูกสมัยโฮโลซีนตอนต้นนั้น พบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่เพียงโครงเดียว
ก�ำหนดอายุได้ 9,720±50 ปีมาแล้ว เป็นเพศชาย อายุประมาณ 45-50 ปี ขึ้นไป ค�ำนวณส่วนสูงได้
ประมาณ 156 (156.42±5.388) เซนติเมตร มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพตามข้อต่อส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย และมีร่องรอยของพยาธิสภาพ คือ กระดูกอักเสบที่กะโหลกศีรษะด้วย นอกจากนี้ยังพบรอยสับ
ตัดและเฉือนด้วยของมีคมปรากฏบนส่วนกะโหลกศีรษะ และลักษณะการฝังศพที่ดูผิดธรรมชาติอีกด้วย
การขึ้นรูปใบหน้าของโครงกระดูกหมายเลข 2 และเปรียบเทียบกับโครงกระดูกร่วมสมัยพบว่ามี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรออสตราโล-เมลานีเซียน ซึ่งเป็นประชากรร่วมสมัยที่พบในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ภาคพื้นแผ่นดิน

สุขภาพ
ส่วนเรื่องสุขภาพ ผลการวิเคราะห์โครงกระดูกและฟันคน จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด พบ
ว่าโครงกระดูกหมายเลข 2 มีร่องรอยของโรคปริทนต์ซึ่งน่าจะมีสาเหตุเนื่องจากการสะสมของหินปูนและ
แบคทีเรีย นอกจากนั้นการวิเคราะห์ฟันเบื้องต้นพบว่ามีการเกิดโรคฟันผุในปริมาณที่ตำ�่ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิถีการด�ำรงชีพที่หาอาหารตามธรรมชาติ ด้วยการล่าสัตว์ เก็บอาหารป่า และจับสัตว์นำ�้ ผลการวิเคราะห์
กระดูกสัตว์และหอยท�ำให้ทราบว่ามีการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าที่ทำ� ให้สุก โรคฟันผุส่วนใหญ่เกิดจากการกิน
อาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรทเป็นหลักซึ่ง ได้แก่ ข้าว แป้ง น�ำ้ ตาล เป็นต้น
ส�ำหรับช่วงอายุของคนสมัยนี้ พบว่ามีอายุไม่ยืนยาวนัก เสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อย แต่เนื่องจากพบ
ปริมาณโครงกระดูกที่น้อยเกินไป จึงไม่สามารถกล่าวสรุปในส่วนที่เป็นภาพรวมของประชากรทั้งหมดที่
อาศัยอยู่ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้ และในขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะระบุสาเหตุของการเสียชีวิตได้
ว่าเกิดจากอะไร
ส�ำหรับสุขภาพของคนช่วงสมัยระหว่างไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้นจากแหล่งโบราณคดี
บ้านไร่นั้นไม่พบว่ามีร่องรอยของโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรง นอกจากลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูกและ
ฟันที่เกิดขึ้นตามอายุขัยของเจ้าของโครงกระดูกเท่านั้น การที่กระดูกมีลักษณะเปื่อยยุ่ยซึ่งได้มีการตั้งข้อ
สังเกตว่าอาจจะเกิดจากการสะสมฟลูออไรด์ในร่างกายในปริมาณที่สูงนั้น จากการตรวจวัดค่าระดับของ
สารในชิ้นส่วนกระดูกไม่พบว่ามีสารฟลูออไรด์สะสมอยู่ในกระดูกเลย ดังนั้นความเปื่อยยุ่ยผิดปกติของ
กะโหลกศีรษะและฟันของโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคน�ำ้
ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ขณะที่เจ้าของโครงกระดูกยังมีชีวิต แต่คงจะเป็นผลจากการที่สิ่งแวดล้อมโดย
เฉพาะดินและน�้ำในหลุมฝังศพก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเสื่อมสลายของธาตุบางอย่างในกระดูก ซึ่งน่าจะ
เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาที่โครงกระดูกถูกฝังอยู่
อย่างไรก็ดี มีการพบร่องรอยการท�ำกิจกรรมการนั่งท่ายอง (Squatting position) เป็นประจ�ำ จาก
หลักฐานของกระดูกต้นขาที่มีความโค้งงอมากกว่าปกติของโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีเพิงผา

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บ้านไร่ (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2550)

ข. สมัยโฮโลซีนตอนปลาย
ประชากร
ผลการศึกษาชิ้นส่วนกระดูกคนและฟันคน พบว่าจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุดที่สามารถจะจัดจ�ำแนก
ได้นั้นไม่สามารถจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรในวัฒนธรรมโลงไม้ได้ทั้งหมด เนื่องจากยังมีจ�ำนวนที่
น้อยมาก และประกอบกับความล�ำเอียงในเรื่องของตัวอย่างที่เกิดจากการรบกวน ท�ำให้ไม่พบชิ้นส่วน
กระดูกคนและฟันคนจากทุกแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้
อย่างไรก็ดี ในการนับจ�ำนวนคนในแต่ละแหล่งวัฒนธรรมโลงไม้ ส่วนใหญ่ได้ทำ� การประเมินจากชิ้น
ส่วนกระดูก (กนกนาฏ จินตกานนท์, 2550; นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2550) มีเฉพาะบางแหล่งที่มีการ
ประเมินจากฟันด้วย และเมื่อน�ำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันกับแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก (รัศมี
ชูทรงเดชและคณะ, 2558ก, 2558ข) ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่ประเมินได้จากชิ้นส่วนกระดูก

แหล่ง
ยาป่าแหน 1
ยาป่าแหน 2
หม้อมูเซอ

จำ�นวน (คน) ผู้ใหญ่ (คน)
8
21
5

เด็ก (คน)

5
18
4

เพิงผาถ�้ำลอด
(ขุดค้น)

4

3

1

เพิงผาบ้านไร่
(ขุดค้น)

5

3

1

ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก*
การขุดค้นคูหา A1
การส�ำรวจผิวดิน
ในโลงไม้
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
การขุดค้นคูหา A2

31
17
70

5

เด็กโต 2 คน เด็กเล็ก 1 คน

ศพผู้ใหญ่ 2 โครง ก�ำหนด
อายุได้ 13,640±80 และ
12,100±60 ปีมาแล้ว
ศพผู้ใหญ่ 1 โครง ก�ำหนดอายุ
ได้ 9,720±50 ปีมาแล้ว นอก
นั้นไม่ทราบอายุแน่นอน แต่น่า
จะอยู่ในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้
รวม 118 คน

2

*จ�ำนวนที่น�ำเสนอไม่ใช่จ�ำนวนทั้งหมด เพราะยังมีชิ้นส่วนกระดูกที่ยังไม่ได้วิเคราะห์
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3
1

หมายเหตุ
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3

รวม 5 คน

ตารางที่ 2 จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่ประเมินได้จากฟัน

แหล่ง
ยาป่าแหน 1
ยาป่าแหน 2
หม้อมูเซอ
เพิงผาถ�้ำลอด (ขุดค้น)
เพิงผาบ้านไร่ (ขุดค้น)
ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
การส�ำรวจ/ขุดค้นคูหา A1
ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
การส�ำรวจ/ขุดค้นคูหา A2

จำ�นวน (คน)
8
18
7
4
7

ผู้ใหญ่ (คน)
5
15
5
3
5

เด็ก (คน)
3
3
2
1
3

21

18

3

6

3

3

จากตารางที่น�ำเสนอในข้างต้น (ตารางที่ 1 และ 2) จะเห็นได้ว่าผลการนับจ�ำนวนคนที่ได้จาก
การประเมินจากกระดูกและฟันในแหล่งถ�้ำเดียวกันมีจ�ำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลักฐานที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ไม่เหมือนกัน จึงท�ำให้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันไปด้วย นอกจากนี้ในบางแหล่งก็
อาจพบกระดูกมากกว่าฟัน แต่ในบางแหล่งก็พบฟันมากกว่ากระดูก ท�ำให้ผลที่ได้จากการประเมินจาก
กระดูกและฟันได้ค่าไม่เท่ากัน มีเพียงแหล่งเดียวที่ประเมินจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุดได้เท่ากัน คือ แหล่ง
โบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด
ลักษณะของคนเจ้าของวัฒนธรรมโลงไม้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับคนไทยและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2540, 2546; นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2550)

สุขภาพ
ส�ำหรับสุขภาพของคนในวัฒนธรรมโลงไม้นั้น โดยส่วนใหญ่สภาพร่างกายของคนน่าจะแข็งแรง พบ
ว่ามักจะมีการใช้แรงงานหรือออกก�ำลังในส่วนแขนและมือมาก เนื่องจากได้พบร่องรอยการยึดเกาะของ
กล้ามเนื้อที่ชัดเจนกว่าคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของโรคปรากฏบนกะโหลก
ศีรษะและกระดูกทั่วไปบ้างเล็กน้อย เช่น โรคเนื้องอกของกระดูก หรือลักษณะของกระดูกอักเสบ แต่
ส่วนใหญ่มักเป็นร่องรอยของโรคที่ไม่รุนแรงถึงชีวิต
ผลการศึกษาโรคภัยไข้เจ็บจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ พบว่าร่องรอยของพยาธิสภาพแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ 1) โรคที่อาจเกิดจากการบาดเจ็บ 2) โรคที่อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร
บางชนิด 3) โรคที่อาจเกิดจากภาวะความเครียดจากการด�ำรงชีวิต และ 4) โรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของการสร้างเซลล์กระดูกในตัวบุคคลนั้น
ข้อมูลจ�ำนวนคนข้างต้น แสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนคนที่เพิ่มขึ้นจากสมัยไพลสโตซีน-โฮโลซีนตอนต้น
จ�ำนวนที่พบในแต่ละถ�ำ้ เสมือนตัวแทนของกลุ่มครอบครัว อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากตัวอย่าง
ภายในถ�ำ้ เดียวกันและระหว่างถ�้ำ จะช่วยยืนยันความสัมพันธ์ของประชากร
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อาหารการกิน
ผลการวิเคราะห์ไอโซโทป จากตัวอย่างฟัน 3 ซี่จากโลง C35, C14, C13 และซี่โครงที่พบจากโลง
C33A ภายในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักพบว่าคนในวัฒนธรรมโลงไม้มีอาหารหลักที่เป็นโปรตีน
มาจากสัตว์ที่กินพืชและบริโภคพืชเป็นอาหารหลักด้วย แต่ไม่สามารถจะระบุชนิดของพืชและสัตว์ได้
(รัศมี ชูทรงเดช, 2557ข)

4. พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ก. สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้น
ส�ำหรับภาพรวมของลักษณะทางวัฒนธรรมสมัยไพลสโตซีนตอนปลายและโฮโลซีนตอนต้นของ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอดและบ้านไร่ (รัศมี ชูทรงเดช, 2549; รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550)
ในเรื่องการด�ำรงชีวิต คนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเพิงผาถ�ำ้ ลอด และเพิงผาบ้านไร่มี
พฤติกรรมในการล่า และ/หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่เลือกชนิด หรือขนาดของสัตว์ เป็นลักษณะของการล่า
แบบเจอสัตว์ชนิดไหนก็ล่าตัวนั้นๆ ก่อน (Encountered hunting strategy) และดักซุ่ม ซึ่งเป็นลักษณะ
การล่าสัตว์ของกลุ่มคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่เพิงผาถ�้ำลอดมีการจัดกลุ่มแบบกลุ่มสะสมอาหาร
(Collector) ที่ใช้ยุทธวิธีการเคลื่อนย้ายที่ส่งกลุ่มคนขนาดเล็กออกไปล่าสัตว์และอาหารในพื้นที่รอบๆ
และไกลจากแหล่งโบราณคดี (Logistic mobility) ส่วนที่เพิงผาบ้านไร่ มีการจัดองค์กรการเคลื่อนย้าย
แบบย้ายทั้งกลุ่มตามแหล่งทรัพยากร (Residential mobility) นอกเหนือจากการล่าสัตว์แล้ว คนโบราณ
ก็ยังเก็บหอยแม่น�้ำมาเป็นอาหารด้วย
ส่วนการตั้งถิ่นฐาน คนก่อนประวัติศาสตร์เลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณเพิงผาถ�ำ้ ลอดและบ้านไร่ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งก�ำบังแดดและฝนได้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ค่อนข้างจะมีอากาศถ่ายเท จึงเหมาะ
ส�ำหรับการพักพิงทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรหิน น�ำ้ และสัตว์ป่า เพิง
ผาถ�้ำลอดเป็นพื้นที่พักหลักระยะยาว มีการใช้พื้นที่ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน เพิงผาบ้านไร่เป็นที่พักชั่วคราว
ระยะสั้นของทั้งสองฤดูเช่นกัน
ลักษณะของสังคม เป็นสังคมระดับกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มครอบครัวรวมกัน และมีจำ� นวนประชากรไม่
มาก สังคมมีความเท่าเทียมกัน
หากจะพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละแหล่งโบราณคดี
ความแตกต่างของการปรับตัวได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

อาจจะท�ำให้เห็นความคล้ายคลึงหรือ

ลักษณะทางวัฒนธรรมของคนโบราณที่เพิงผาถ�ำ้ ลอด ส�ำหรับเรื่องอาหารการกินนั้น พบว่ากระดูก
สัตว์ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ขนาดกลาง รองลงมาเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ขนาดใหญ่ และ
ขนาดเล็กตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาจากชิ้นส่วนของร่างกาย กระดูกแขนขาพบมากที่สุด รองลงมาคือชิ้น
ส่วนของร่างกาย และหัวพบน้อย ซึ่งแสดงว่าการล่าสัตว์บางครั้งจะท�ำการช�ำแหละครั้งแรกจากแหล่งที่ฆ่า
ก่อน แล้วจึงน�ำบางส่วนกลับมายังที่พัก โดยท�ำการช�ำแหละครั้งที่ 2 ซึ่งท�ำให้พบชิ้นส่วนกระดูกเล็กๆ ที่
แตกหักเป็นจ�ำนวนมากที่แหล่งโบราณคดี นอกจากนั้นร่องรอยการเผาไฟยังแสดงว่ามีการท�ำอาหารให้
สุกก่อนกิน ซึ่งก็น่าจะท�ำให้สุกก่อนโดยการเผาไฟ และผลการทดลองทางโบราณคดีเกี่ยวกับกระดูกสัตว์
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ท�ำให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบกับลักษณะการแตกของกระดูก และทราบว่ากระดูกสัตว์ส่วนรยางค์มัก
จะถูกทุบให้แตกเพื่อกินไขกระดูก
สัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกฆ่าเป็นอาหารมีหลากหลายชนิด คือ เป็นสัตว์ป่าจ�ำพวกวัว กวาง เลียงผา หมู ลิง
ค่าง และสัตว์น�้ำประเภทปลา เต่า ปู หอยกาบแม่นำ�้ เป็นต้น ส่วนสัตว์ประเภทแรด ช้าง หมี นั้นยังไม่
สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกินหรือไม่ และสัตว์จำ� พวกเม่นและหนูอาจจะเป็นสัตว์ที่มาคุ้ย
เศษอาหารที่ทิ้งไว้ในแหล่งโบราณคดี
ส�ำหรับอาหารจ�ำพวกพืชนั้นยังไม่พบหลักฐานที่จะช่วยยืนยันเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจ�ำพวกใย
หรือกาก หรือแป้ง ซึ่งก็สอดคล้องกับร่องรอยสุขภาพฟันของโครงกระดูก ซึ่งไม่พบว่ามีปริมาณหินปูน
หรือฟันผุที่ผิดปกติ ช่วงเวลานี้ยังไม่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ส�ำหรับการท�ำเครื่องมือเครื่องใช้นั้น เครื่องมือหินกะเทาะเป็นเครื่องมือหลักในการด�ำรงชีพ และ
มีหน้าที่ใช้สอยสารพัดประโยชน์ เช่น ทุบ เฉือน สับ ตัด คนสมัยโบราณมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลือก
ขนาดและวัตถุดิบที่ใช้ในการท�ำเครื่องมือ เช่น มักจะเลือกหินทราย หินควอทไซท์ หินแอนดีไซท์ หิน
โคลน เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากล�ำน�้ำลาง นอกจากนี้อาจมีการท�ำเครื่องมือจากวัสดุอื่น เช่น
กระดูกสัตว์ หรือไม้ เป็นต้น
ส่วนขนาดของหินที่เลือกมาใช้ในการท�ำเครื่องมือมีหลากหลาย อาทิเช่น ขนาดใหญ่มีขนาดมากกว่า
30 เซนติเมตร ขนาดกลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร และขนาดเล็กซึ่งเป็นสะเก็ดหินประมาณ 5
เซนติเมตร
หน้าที่ของเครื่องมือหินกะเทาะถูกใช้งานในฐานะของเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เครื่องมือหินกะเทาะขนาดใหญ่จะถูกใช้ในลักษณะของเครื่องมือหนัก ได้แก่
เครื่องมือแกนหิน จะมีการกะเทาะรอบด้านและใช้คมทุกด้าน ในขณะที่เครื่องมือสะเก็ดหินอาจถูกใช้ใน
ลักษณะของการเฉือนและแล่เนื้อสัตว์
ส่วนลักษณะทางวัฒนธรรมของคนโบราณที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พบว่าการด�ำรงชีพน่าจะ
ล่าสัตว์แบบไม่เลือกชนิดหรือขนาดสัตว์เช่นเดียวกับแหล่งเพิงผาถ�้ำลอด แต่เนื่องด้วยความสูงของเพิงผา
จึงท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้เลือกที่จะขนย้ายซากสัตว์เฉพาะส่วนแขนขา มากกว่าส่วนอื่นๆ ดังจะเห็นได้จาก
ปริมาณของกระดูกสัตว์ส่วนล�ำตัวและส่วนหัวพบในปริมาณที่น้อยมาก หรือแทบไม่พบเลย ส�ำหรับการ
กินอาหารก็มีร่องรอยของการท�ำให้สุกเช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด
ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้เป็นเครื่องมือหินกะเทาะ ที่มีเทคนิคการผลิตแบบเดียวกับถ�ำ้ ลอด พบว่ามี
การเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี คือ หินในตระกูลหินอัคนี จาก หินแอนดีไซท์ และหินในตระกูล
หินแปร คือ หินควอทไซท์ เป็นหลัก แสดงว่าแหล่งวัตถุดิบอาจจะอยู่ไกลจากที่พัก ขนาดของเครื่องมือ
จะไม่ใหญ่เหมือนกับแหล่งโบราณคดีเพิงถ�้ำลอด พบว่าเครื่องมือหินที่นี่ถูกใช้งานจนหมดสภาพ และ
เป็นเครื่องมือใช้งานสารพัดประโยชน์ นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือหินกะเทาะ ก็ยังมีการใช้เครื่องมือ
กระดูกสัตว์ และเขาสัตว์ด้วย
นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานของหินลับที่มีสีแดงติดอยู่บนพื้นผิว อยู่ในชั้นทับถมสมัยโฮโลซีนตอนต้น
สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องมือในการวาดภาพบนผนังถ�ำ้ ซึ่งภาพเขียนสีแสดงให้เห็นถึงการบันทึกเหตุการณ์
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ของกลุ่มคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ หรือเป็นการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมของทั้ ง สองสมั ย แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งทาง
วัฒนธรรม มีการท�ำเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหินกะเทาะ ใช้เทคนิคเดียวกัน การเลือกสรรทรัพยากร
เหมือนกันทั้งอาหารและวัตถุดิบ การเลือกที่พักอาศัยก็ใช้ที่เดิม ตลอดจนประเพณีการฝังศพก็ฝังบริเวณ
ที่อยู่อาศัยเช่นกัน

ข. สมัยโฮโลซีนตอนปลาย
วัฒนธรรมโลงไม้ เป็นลักษณะเฉพาะของการปลงศพที่พบในพื้นที่สูงอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน การปลงศพมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่ประกอบด้วยโลงไม้ ซึ่งมักจะท�ำจากไม้สักผ่าครึ่งและขุด
ส่วนกลางออก ส่วนปลายทั้งสองด้านมีการแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ไม้ที่ผ่าครึ่งจะประกบกันเป็นคู่ และวาง
บนเสาไม้จ�ำนวน 4 - 6 เสา หรือวางไว้บนคานภายในถ�้ำ ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่พบเป็นไม้หลักใน
ป่าเบญจพรรณ แต่ก็มีการใช้ไม้ประเภทอื่นด้วย เช่นไม้จำ� ปา ไม้สน เป็นต้น การปลงศพมักจะตั้งอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่เกือบถึงยอดของเทือกเขาหินปูนในภูมิประเทศแบบคาสต์
การใช้พื้นที่ของถ�้ำในวัฒนธรรมโลงไม้จะพบเฉพาะบริเวณพื้นที่เทือกเขาหินปูน ซึ่งเป็นบริเวณที่
สามารถเกิดถ�้ำและเพิงผาได้โดยง่าย การเลือกใช้ถ�้ำและเพิงผาในวัฒนธรรมโลงไม้จึงเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งถูกก�ำหนดนิยามความหมายตามวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มี
ระบบความคิดและความเชื่อแบบเดียวกัน ท�ำให้ถ�้ำและเพิงผาถูกก�ำหนดเป็นสถานที่ปลงศพ ซึ่งเป็นรูป
แบบของการใช้พื้นที่ในการท�ำพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายแยกออกจากพื้นที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน
โบราณวัตถุที่พบร่วมกับโลงไม้ ได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกคน หม้อและเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินรมควัน
ลายเชือกทาบ ลูกปัดแก้ว เครื่องมือส�ำริด และเครื่องมือเหล็ก
ส�ำหรับภาชนะดินเผาที่พบ ลักษณะของเศษภาชนะดินเผาที่เพิงผาถ�้ำลอด มีความหลากหลายของ
รูปแบบภาชนะ (เช่น หม้อ, ชาม, ถ้วย, จาน) ขนาด จ�ำนวนลวดลาย และรูปแบบของการตกแต่งบนผิว
ภาชนะ พบมากกว่าที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ (หม้อ, ชาม) อย่างเห็นได้ชัด
ในด้านเทคโนโลยีการผลิต พบว่าการผลิตเศษภาชนะดินเผาที่ได้จากการขุดค้นที่เพิงผาถ�้ำลอด
การควบคุมความร้อนและอุณหภูมิยังท�ำได้ไม่ดีนัก เพราะพบว่าสีผิวด้านนอกและด้านในต่างกัน รวม
ทั้งยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีสีด�ำที่เกิดจากการเผาไม่สุก ส่วนแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่พบเศษ
ภาชนะดินเผาที่มีเนื้อดินละเอียดมากและพบปริมาณมากกว่าเนื้อหยาบอย่างชัดเจน มีการเลือกสรรดินที่
น�ำมาใช้ในการผลิตมากกว่าที่เพิงผาถ�ำ้ ลอด และดินมีคุณภาพดีกว่า
คนในวัฒนธรรมโลงไม้เป็นช่างไม้ที่มีความช�ำนาญในงานไม้และการแกะสลัก รวมทั้งเป็นคนที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการคัดเลือกไม้ในการท�ำโลงศพ อาจกล่าวได้ว่าสังคมใน
วัฒนธรรมโลงไม้ น่าจะมีช่างที่ช�ำนาญเฉพาะทางเกิดขึ้นแล้ว ประกอบกับเครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นเครื่อง
มือเฉพาะทาง ส�ำหรับท�ำงานช่างไม้ เช่น เครื่องมือสิ่วท�ำจากเหล็ก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับร่องรอยที่พบ
ในโครงกระดูกที่แสดงหลักฐานการใช้งานอย่างหนักในส่วนแขน ฝ่ามือและนิ้วมือมากเป็นพิเศษ
ส�ำหรับแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้

24

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

วัตถุทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งของแบบเดียวกับที่พบในแหล่งวัฒนธรรมโลงไม้อื่นๆ เช่นโลงไม้ทำ� จากไม้
สักรูปแบบต่างๆ ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องมือและเครื่องประดับเหล็ก กระดูกคน เป็นต้น แต่
แหล่งโบราณคดีนี้พบจ�ำนวนโบราณวัตถุที่โดดเด่นและแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เช่น เศษผ้าท�ำ
จากใยป่านกัญชง เครื่องจักสาน เครื่องมือทอผ้า ภาชนะไม้เคลือบด้วยรัก เส้นสีดำ� ที่อาจจะเป็นเครื่อง
ประดับร่างกาย ลักษณะการวางโลงไม้ที่แตกต่างกัน การเคลือบโลงไม้ และตกแต่งโลงไม้ด้วยรัก อาหาร
ที่เป็นเครื่องเซ่น (เช่น หมู ไก่) เป็นต้น และมีจำ� นวนโครงกระดูกที่พบร่วมกับโบราณวัตถุที่น่าจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งเดิม ท�ำให้ช่วยอธิบายและสืบสร้างสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือกว่าแหล่งโบราณคดีที่
พบจากการส�ำรวจ
การใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ แบ่งออกเป็น 3 คูหา พบโลงไม้ประมาณ 32 โลง คูหาส�ำคัญ คือคูหา A1
เป็นคูหาที่อยู่ในสุด และมีโลงจ�ำนวนทั้งหมด 19 โลง การวางโลงที่ทับซ้อนกัน แสดงให้เห็นว่ามีข้อจ�ำกัด
ของพื้นที่ในการวางโลง จ�ำนวนคนทั้งหมด 118 คน คูหา A2 เป็นคูหาขนาดเล็กอยู่ใกล้ A1 มีโลงทั้งหมด
2 โลง จ�ำนวน 5 คน คูหา B เป็นคูหาที่มีพื้นที่ราบน้อยมาก มีโลงทั้งหมด 10 โลง และคูหา C มีจำ� นวน
1 โลง ยังไม่ได้วิเคราะห์ชิ้นส่วนกระดูกคน จึงยังไม่สามารถระบุจำ� นวนได้ รูปแบบการวางโลงศพและรูป
แบบหัวโลงที่หลากหลาย จ�ำนวน 6 แบบ สันนิษฐานว่ามีการใช้พื้นที่สุสาน อย่างน้อย 3 ระยะ ไม้ที่ใช้ท�ำ
โลงส่วนใหญ่อายุมากกว่า 100 ปี ลักษณะการปลงศพ มี 3 รูปแบบคือการฝังศพครั้งที่ 1 การฝังศพครั้ง
ที่ 2 และการวางกระดูกบนพื้นใต้โลงไม้ (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2557ข, 2558ก, 2558ข)

บทสรุป
โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในช่วงไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้น กับโฮโลซีน
ตอนปลาย พบว่าจากผลการวิเคราะห์หอยที่ขุดได้จากเพิงผาถ�ำ้ ลอดและบ้านไร่ หอยมีขนาดเล็กกว่า
ปัจจุบันและค่าออกซิเจนไอโซโทปแสดงว่าอากาศมีความแปรปรวน มีอากาศเย็นแห้งสลับกับอากาศร้อน
ชื้น ซึ่งส่งผลต่อการอพยพของกวางผาหิมาลายัน ต่อมาในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย ข้อมูลจากวงปีไม้ของ
โลงไม้สัก แสดงว่าอากาศชื้นขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทภูมิภาค
และโลก
ส�ำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
4. วัฒนธรรมหินกะเทาะ สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้น เป็นวัฒนธรรมที่มีความ
ต่อเนื่อง เพราะมีลักษณะของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่พบในประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ลักษณะของวัฒนธรรมไม่น่าได้รับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบการตั้งถิ่นฐานที่เลือกท�ำเลในการอยู่อาศัยบริเวณเพิงผา
5. สันเขา และยอดเขา มีรูปแบบการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลและแหล่งทรัพยากร ส่วนระบบ
เทคโนโลยี มี เ ทคนิ ค การกะเทาะแบบทางตรง หิ น ที่ เ ลื อ กมาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ เช่ น หิ น ควอทไซท์
ไรโอไรท์ หินเชลล์ ซึ่งพบมากบริเวณหาดกรวดริมแม่น�้ำ  รูปแบบเครื่องมือที่พบเช่นกลุ่มเครื่องมือ
สับ-ตัด (Chopper-Chopping tools) เครื่องมือเฉือน (Scraper) เครื่องมือสุมาตราลิธ (Sumatralith)
ขวานสั้น (Short-axe) เครื่องมือหินกลม (Disc) เครื่องมือแกนหินที่ไม่มีรูปร่างเครื่องมือสะเก็ดหิน แกน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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หินและสะเก็ดหินที่ไม่ได้ใช้งาน ส่วนการด�ำรงชีพมีการหาอาหารในระบบนิเวศที่หลากหลาย สัตว์ที่ล่า
ขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ เช่น กวาง เก้ง เลียงผา วัว ควาย หมู และเก็บสัตว์นำ�้ ประเภทหอย เป็นอาหาร
ส่วนระบบสังคมและความเชื่อ หลักฐานของโครงกระดูกคน สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มสังคมขนาดเล็ก มี
การฝังศพของสมาชิกในกลุ่มและมีของเซ่น เช่น เปลือกหอย และเครื่องมือหินกะเทาะฝังร่วมกับศพ ใน
ท่านอนงอตัว และนอนหงาย แสดงถึงความเชื่อเรื่องหลังความตาย และมีภาพเขียนสี ลักษณะของคน
จากการวัดขนาดของหัวกะโหลกและการขึ้นรูปใบหน้าพบว่ามีลักษณะคล้ายประชากรออสตราลอยด์เมลานีซอยด์ ซึ่งเป็นลักษณะของประชากรสมัยไพลสโตซีนตอนปลายที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
6. ผลการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะข้อมูลในระดับจุลภาคและระดับกลางยังไม่สามารถตอบค�ำถามได้
อย่างชัดเจนว่าวัฒนธรรมโลงไม้ ในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย เป็นวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องจากวัฒนธรรมหิน
กะเทาะ เนื่องจากหลักฐานของแหล่งโบราณคดีสมัยโฮโลซีนตอนกลาง หรือสมัยวัฒนธรรมหินใหม่มี
น้อยมาก และไม่พบที่อยู่อาศัยในวัฒนธรรมโลงไม้ จึงท�ำให้ไม่ทราบวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ ที่
อาจจะเป็นกุญแจที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมได้ อย่างไรก็ดี พบว่าการปรับตัวในสมัยนี้มี
ความแตกต่างจากสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนต้น ได้แก่
การใช้เครื่องมือเหล็ก แทนเครื่องมือหินกะเทาะ มีความหลากหลายของเครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม
ฝังศพมีความซับซ้อนกว่า มีการใช้ทรัพยากรจากป่าในการท�ำเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้น เช่น เลือกไม้สัก
ส�ำหรับท�ำโลงศพ การใช้ยางไม้เคลือบและตกแต่งโลง ท�ำภาชนะไม้ เครื่องจักสานมีความหลากหลาย
อาหารเซ่นศพมีความนิยมใช้หมูและไก่ มีการทอผ้าใช้ ส่วนเรื่องการตั้งถิ่นฐาน แม้ว่าแหล่งโบราณคดี
เพิงผาบ้านไร่จะพบลักษณะการใช้ทำ� เลที่ตั้งที่เดิมส�ำหรับการฝังศพ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด เลือก
ใช้ถ�้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเป็นสุสาน แต่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้
เมื่อเปรียบเทียบกับแบบแผนของการฝังศพจากแหล่งโบราณคดีในระดับภูมิภาค จากจังหวัด
เชียงใหม่ และกาญจนบุรีพบว่ามีรูปแบบของหัวโลงคล้ายคลึงกันมาก ที่วางโลงไม้ไว้ภายในถ�ำ้ พร้อม
กับของเซ่นไหว้ เช่นเครื่องมือเหล็ก ภาชนะดินเผา แต่การวางโลงศพที่กาญจนบุรีเป็นการวางบนพื้นถ�ำ้
มากกว่าบนเสา และโลงไม้ทำ� จากไม้แดงและไม้ประดู่ ขณะที่วัฒนธรรมโลงไม้ที่อำ� เภอปางมะผ้า นิยม
ใช้ไม้สัก ส่วนความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมโบที่แขวนโลงศพบนหน้าผาในเขตมณฑลเสเฉวนและยูนนาน
ในระดับมหัพภาคนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แต่พบว่ามีแบบแผนของการเลือกพื้นที่ฝังศพในที่สูง
มีการวาดภาพเขียนสีเป็นรูปบุคคลบนผนังของหน้าผา มีของเซ่นไหว้ที่ไว้กับศพคล้ายคลึงกัน แม้ว่ารูป
แบบของโลงของจีนเป็นโลงสี่เหลี่ยม และจัดวางในพื้นที่จะต่างกัน ด้วยการแขวนโลงศพ ไม่ได้วางเหมือน
กับวัฒนธรรมโลงไม้ที่พบในอ�ำเภอปางมะผ้า (รัศมี ชูทรงเดช, 2557) ส�ำหรับลักษณะของประชากร ที่
ศึกษาได้จากรูปแบบของฟัน มีลักษณะเป็นฟันจอบ ซึ่งเป็นลักษณะของฟันคนมองโกลอยด์ (สุภาพร
นาคบัลลังก์, 2546)
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนไม่อาจด่วนสรุปว่าวัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ถูกน�ำมาพร้อมกับคน
จากทางเหนือ จนกว่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างละเอียด และตรวจสอบประเด็นนี้ต่อไป จากการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยวิธีดีเอ็นเอ การก�ำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน 14 การขึ้นรูปใบหน้า ตรวจสอบองค์
ประกอบทางเคมีของรักเคลือบโลงศพ และการพบเส้นใยของผ้า ทั้งนี้ช่วงเวลานี้มีอาณาจักรในยูนนาน
และเสฉวน และจีนตอนเหนือมีการใช้รัก และผ้าที่ทำ� จากป่านใยกัญชงในการห่อศพ มีการเซ่นไหว้ศพ
ด้วยหมูและไก่

26
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การ “สืบค้น” หลักฐานทางโบราณคดีคงต้องด�ำเนินต่อไปเพื่อตอบข้อสมมติฐานข้างต้น การ
ค้นคว้าดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเมื่อได้คำ� ตอบเรื่องหนึ่ง ขณะเดียวกันก็พบกับค�ำถามใหม่มากมาย
ขึ้น ผู้เขียนหวังว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าจะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในงานโบราณคดีในการสร้าง
ความกระจ่างให้กับ “ยุคต้น” ของประวัติศาสตร์ของคนที่อาศัยอยู่บนดินแดนประเทศไทยได้ในอนาคต

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กนกนาฏ จินตกานนท์
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่สอง (เล่มที่ 4: ด้านมานุษยวิทยากายภาพ-ฟันคน). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.

ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์
2542

สยามดึกด�ำบรรพ์. กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุกส์

เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดี
บริเวณลุ่มน�ำ้ ลางตอนบนในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์
2549

“ตามรอยคนโบราณในอ�ำเภอปางมะผ้า:ภาพร่างของชิ้นส่วนที่หายไป.” ใน พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะทีส่ อง (เล่มที่ 3: ด้านมานุษยวิทยากายภาพ-โครงกระดูกคน). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์
2546

“การศึกษาละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และถ�ำ้ ลอด.” ในเอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการเรื่อง “คน วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมโบราณในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 1920 กุมภาพันธ์ 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร.

2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่สอง (เล่มที่ 5: ด้าน; วงปีไม้และสิ่งแวดล้อมโบราณ). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.

2556

วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งและพลับบลิชชิ่ง.

ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย
2547

นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน. เชียงใหม่ :บริษัท วิทอินดีไซน์ จ�ำกัด.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รัศมี ชูทรงเดช
2546

“วัฒนธรรมโลงไม้หรือโลงผีแมน : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน” ใน คน วัฒนธรรมและสภาพ
แวดล้อมโบราณ บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เอกสารประกอบการประชุม
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

2547

โบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

2549

พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

2557

“ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีความตายในวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.”
ใน ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย, พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ). ปทุมธานี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 32-58.

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่สอง (เล่มที่ 2: ด้านโบราณคดี). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2552

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนในอ�ำเภอปาย-ปางมะผ้า
-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2556ก

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนในอ�ำเภอปาย-ปางมะ
ผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สาม. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2556ข

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ), เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2557ก

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 2 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2557ข

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 3 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2558ก

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 4 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2558ข

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 5 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุภาพร นาคบัลลังก์
2546

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(เล่มที่ 2: มานุษยวิทยากายภาพ). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ
2526

28

รายงานเบื้องต้นกลุ่มสังคมล่าสัตว์: ชนกลุ่มน้อยเผ่า “ผีตองเหลือง” ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี.
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สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ
2534

รายงานเบื้องต้นการขุดค้นที่ถ�้ำหมอเขียว จ.กระบี่, ถ�้ำซาไก จ. ตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทาง
โบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จ. ตรัง เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนใน
ประเทศไทย.

2537

รายงานขั้นสรุปการขุดค้นที่ถำ�้ หมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ�้ำซาไก จังหวัดตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์
ทางโบราณคดีชนกลุม่ น้อยซาไก จังหวัดตรัง เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มคนบนพื้นที่สูงใน
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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สิ่งแวดล้อมโบราณทางกายภาพ

ตะกอนร่วนและสภาพแวดล้อม
ของการตกตะกอน :
กรณีศึกษาในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา1

1 นักวิจัยด้านธรณีวิทยา และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทคัดย่อ
การศึกษาตะกอนร่วนในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา A1 คูหา A2 และบริเวณอื่น ทั้ง
นอกและในถ�ำ้ โดยวิธีการสังเกตตะกอนในภาคสนาม วิธีจุลสัณฐานวิทยา วิธีการทาง
แร่วิทยาและเนื้อตะกอน พบว่าตะกอนในถ�้ำมีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากตะกอนของ
ภูมิประเทศแบบคาสต์นอกถ�้ำ ตะกอนในคูหา A1 ของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักบ่งบอกถึง การ
ได้รับอิทธิพลของน�้ำที่ไหลเข้ามาในถ�้ำในช่วงแรก และมีปริมาณน�้ำลดลง ซึ่งอาจได้รับ
อิทธิพลจาก ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เช่น ปริมาณน�้ำฝนลดลง) หรือการยกตัวของถ�ำ้
ท�ำให้ระดับน�้ำใต้ดินลดลง ส่งผลให้การทับถมของตะกอนที่ระดับตื้นกว่า 66 เซนติเมตร
(วัดจากระดับพื้นคูหา A1) ได้รับอิทธิพลจากการตกตะกอนในน�ำ้ นิ่ง (Slakewater) ผนวก
กับการตกจมของตะกอนทางอากาศ (Airfall) เป็นหลัก และเหมาะแก่การเข้ามาท�ำกิจ
กรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งการท�ำกิจกรรมของมนุษย์สมัยวัฒนธรรมโลงไม้ในเวลา
ต่อมา จากหลักฐานทางแร่วทิ ยาบ่งบอกถึงสภาพภูมอิ ากาศโดยรวมของเขตอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงการทับถมเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้น
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บทนำ�
ถ�้ำผีแมนโลงลงรักเป็นถ�ำ้ หินปูนยุคเพอร์เมียน (อายุหินประมาณ 248-286 ล้านปี) ซึ่งอยู่ในเขต
ภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) มีปากถ�้ำตั้งอยู่บริเวณ เส้นรุ้งที่ 19º 33’ 21”N และเส้นแวง
ที่ 98º 16’ 28”E สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 744 เมตร อยู่ในเขต บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลปางมะผ้า
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แผนที่ที่ 1 และรูปที่ 1 ) ถ�ำ้ แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส�ำคัญแห่ง
หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวคือพบโลงไม้จำ� นวนมากของชุมชนวัฒนธรรมโลงไม้ ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่า
แก่ประมาณ 2,100–1,200 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช, 2547; Grave et al., 1994; Treerayapiwat,
2005) ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงดังกล่าวยังค่อนข้าง
จ�ำกัด โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสภาพอากาศในภูมิภาคนี้ในระหว่างช่วงไพล
สโตซีนตอนปลายถึงปัจจุบันหรือตั้งแต่ประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ดังนั้นการศึกษาด้านตะกอนวิทยา
จึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
อดีตในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าถูกบันทึกไว้ในตะกอนร่วน (Unconsolidated sediment) ของถ�้ำ
ข้อมูลจากการศึกษาลักษณะของตะกอนโดยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลัง
จากการทับถมกันแล้ว ร่วมกับหลักฐานที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ สามารถน�ำมาสร้างหรือจ�ำลอง
สถานการณ์การวิวัฒนาการของถ�ำ้ หรือเพิงผา รวมทั้งบอกถึงภูมิอากาศโบราณ และการวิวัฒนาการของ
พื้นที่ได้ (Karkanas and Goldberg, 2013) ผลการศึกษาสามารถน�ำไปสนับสนุนหรือช่วยอธิบายงาน
ทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้คนที่ด�ำรงชีวิตอยู่ในช่วงดังกล่าวโดยเฉพาะมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์สมัยวัฒนธรรมโลงไม้
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แผนที่ที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงต�ำแหน่งของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก (X)
(Google Mapdata 2013, accessed via http://wms2.dmr.go.th/kml.html)

รูปที่ 1 บริเวณถ�้ำผีแมนโลงลงรัก (a) ปากทางเข้าถ�้ำ (b) ทางขึ้น-ลง (c) ภายในคูหา A1 ซึ่งเป็นที่เก็บโลงไม้
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วิธีการศึกษา
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาตะกอนถ�้ำโดยเฉพาะที่เป็นตะกอนร่วนโดยเลือกศึกษาจากหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีจ�ำนวน 2 หลุม คือหลุมขุดค้นในคูหา A1 และ A2 เป็นหลัก นอกจากนั้นยังน�ำตะกอนจาก
แหล่งอื่นทั้งในและนอกถ�ำ้ มาเปรียบเทียบด้วย (แผนผังที่ 1) ในคูหาดังกล่าวเป็นบริเวณที่พบโลงไม้มาก
โดยเฉพาะคูหา A1 พบถึง 38 ฝา ผู้วิจัยได้สังเกตตะกอนและวัดขนาดต่างๆ ในภาคสนามโดยใช้ ตา
เปล่า เลนส์กำ� ลังขยาย 10 เท่า สมุดเทียบสีดิน Munsell ไม้บรรทัดตลับเมตร สมุดโน้ต กล้องถ่ายภาพ
ชุดตรวจค่า pH ภาคสนาม มีการเก็บตัวอย่างตะกอนเพื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยบรรจุตัวอย่างลง
ในถุงพลาสติกซิป ตัวอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อน�ำไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ Binocular
วิเคราะห์เนื้อตะกอน (Texture) ด้วยวิธี Hydrology method และหาส่วนประกอบทางแร่ของตะกอน
ด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) นอกจากนั้นยังเก็บตัวอย่างโดยใช้ Kubiena box เพื่อน�ำไปเตรียม
แผ่นตะกอนบาง (Polished section) ส�ำหรับการวิเคราะห์ตะกอนและชนิดแร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
โพลาไรส์ ส�ำหรับรายละเอียดของวิธีการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ จะไม่กล่าวราย
ละเอียดไว้ในที่นี้

แผนผังที่ 1 ผังถ�้ำผีแมนโลงลงรัก แสดงต�ำแหน่งคูหากลาง คูหา A1, A2, B และ C
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ผลการศึกษา
1. ตะกอนในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีถ�้ำ ผีแมนโลงลงรัก คูหา A1
ก. ลักษณะตะกอนจากหน้าตัดขวาง (Profile) คูหา A1
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีในคูหา A1 ของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักมีขนาดกว้างxยาวxลึก ประมาณ 1x1x1.5
เมตร (รูปที่ 2) ตะกอนส่วนใหญ่มสี นี ำ�้ ตาลแดงเข้มมีชนั้ สีเหลืองแทรกสลับบ้าง พบเศษหินปูนก้อนใหญ่
ปนเล็กน้อย มีโพรงที่เกิดจากรังปลวกในช่วงล่างๆ ผลการสังเกตลักษณะตะกอนในภาคสนามสรุปไว้ใน
ตารางที่ 1

(ข)
(ก)
รูปที่ 2 (ก) หน้าตัดขวางของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีหมายเลข 33 ในคูหา A1 ผนังด้านทิศตะวันออก (Scale bar = 50cm.)
(ข) การแบ่งชั้นตะกอนและต�ำแหน่งของการเก็บตัวอย่าง

ลักษณะตะกอนที่สังเกตได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา (Binocular) พบว่า ตะกอน
ส่วนใหญ่ที่พบมีสีนำ�้ ตาลแดงและมีลักษณะตะกอนมีทรายปนจ�ำนวนมาก เม็ดทรายมีลักษณะเป็นแบบ
Sub-rounded ถึง Sub-angular บ่งบอกว่าเป็นเม็ดทรายที่ถูกพัดพามาจากบริเวณที่ไม่ห่างไกลมาก และ
บางชั้นของตะกอนเป็นดินเหนียวปนทราย นอกจากนี้ในตะกอนยังพบการสะสมของ ใบไม้ ถ่าน เศษ
หินปูน และเปลือกหอยด้วย

ข. ผลการศึกษาแผ่นตะกอนบาง (Polished section) คูหา A1
องค์ประกอบหลักของตะกอนประกอบไปด้วยอนุภาคของแร่ควอตซ์ (เฉลี่ย 35%) และแร่ดิน
(เฉลี่ย 50%) และ พบช่องว่างแร่แคลไซต์ และ เศษพืช (เช่น ตัวอย่าง LLRA1-1) ประมาณ 15% บาง
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ตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงการสะสมตัวของสารแคลเซียมคาร์บอเนตในลักษณะของ Calcrete (ตัวอย่าง
LLRA1-2 ถึง-5) เชื่อมประสานอนุภาคของแร่ควอตซ์หลายๆ เม็ดไว้ และยังพบแคลเซียมคาร์บอเนต
บรรจุอยู่ในช่องว่างของก้อนตะกอน (Calcitic infilling) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่อนุภาคของแร่ควอตซ์และ
แร่ดินที่ถูกพัดพาเข้ามาสะสมตัวกันภายในถ�้ำแล้ว โดยสารละลายของสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากผนัง
หรือเพดานถ�้ำได้ไหลลงไปตกผลึกและจับตัวรวมกับอนุภาคดินและทรายเกิดเป็น Calcrete และ Calcitic
infilling ตะกอนส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบมวลเม็ด (Granular structure) บางตัวอย่าง เช่น LLRA16 และ LLRA1-6.1 พบมวลสารพอกแมงกานีสและเหล็กออกไซด์แบบก้อนทรงมน (Nodule) (ซึ่งเป็น
มวลวัตถุ หรือแร่ที่จับตัวกันแน่นและแข็ง เป็นรูปทรงกลม แต่ที่พบทั่วไปมักเป็นรูปกลมรี รูปกลมแบน
หรือรูปร่างไม่แน่นอน เกิดจากการจับตัวกันของสารเหลว หรือการตกผลึกของสารละลายรอบๆ จุด หรือ
อนุภาค) (รูปที่ 3) ลักษณะช่องว่าง (Pore/void) ในเนื้อตะกอนของบางตัวอย่าง เช่น LLRA1-6 แสดง
รูปแบบ Zig-zag planar void ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมแบบเปียกสลับแห้งที่เกิดจากการหดและขยาย
ตัวของแร่ดินบางชนิด

Sample No.

Interpretation

Observation under
a binocular microscope

Observation in the
field

pH

Color

Thickness (cm.),
at left-right corners

Depth (cm.) at
left corner of
profile

Layer

ตารางที่ 1 ลักษณะตะกอนถ�ำ้ ตามหน้าตัดขวางทางทิศตะวันออก (Profile East) ของหลุมขุดค้นที่ 33
ในคูหา A1 ของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

1

0-10 (Top 10-20
soil)

dark brown, 7.5
7.5YR3/4

Disturbed and loose
soil, floated speleothems, bone- shelland wood fragments

Clay, stiff clay;
quartz grains, Ø =
0.6–0.7 mm. (fine
sand); plant roots.

Slack water
and airfall*

LLRA1-1

2

10-20

10-5

Dark brown, 7
7.5YR 3/4

Silt, clay, white mottles, rock fragments,
bone fragments,
charcoal (5x0.3 cm.)

Clay; quartz grains, Slack water
Ø = 0.8–0.9 mm.
and airfall
(medium sand); rock
fragments; bone
fragments; charcoal.

LLRA1-2

3.1

20-32

12-20

Dark red7.5
dish brown,
5YR 3/3

Loose soil, silty clay,
bone, shell-fragments, charcoal,
very well round nodules at the bottom,
pottery fragments

Clay, stiff clay;
quartz grains, Ø =
0.8–0.9 mm.(medium sand); charcoal
fragments.

Slack water
and airfall

LLRA1-3

3A

32-36

4-4

Thin seam, loose
yellow soil, dry clay,

-

Slack water
and airfall

3

36-42.5

6.5-7

Dark brown, 7
7.5YR 3/4
Dark brown, 7
7.5YR 3/4

Dark brown and
loose soil. well
round, granular nodules, shell fragments,
fibrous calcite crystals (1 cm. across),
lens of loose and
dry yellow clay at
the bottom

-

Slack
water and
airfall

Soil 3A
(upper)
Soil 3A
(lower)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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63.5-66

Dark brown, 7
7.5YR 3/4

Loose dark brown
thin bed, very well
round Mn-nodules
(Ø = 0.2x0.3 cm.),
break between
layers 3.1 and 4.

3-4

2.5-2

Sample No.

Observation under
a binocular microscope
Upper zone: Clay,
stiff clay; quartz
grains, Ø = 0.3–0.5
mm. (fine sand,
moderate sphericity),
wood fragments.
Lower zone: clay;
quartz grains, Ø =
0.3–0.5 mm. (fine
sand, moderate
sphericity).

Interpretation

Observation in the
field
Horizontal thin laminas (~0.1-1 cm. thick
for each), dark brow
to yellow brown soil,
loose, silty clay, tiny
white spots, patches
of polycrystalline calcite, shell fragments,
charcoal fragments
(0.5x1 cm.), granular
Mn-nodules (Ø =
0.3-0.5 cm.) at the
bottom

pH

Dark brown, 7
7.5YR 3/4

Color

Depth (cm.) at
left corner of
profile

42.5-63.5 21-8.5

Thickness (cm.),
at left-right corners

Layer
3

Slack
water and
airfall

LLRA13.1

Slack
water and
airfall

LLRA13.2

Flowofwater and
airfall

LLRA1-4

Discontinuity
66-74

8-9

Dark
yellowish
brown,
10YR 3/6

7

Cross bedding,
yellow brown,
loose silty clay,
white spots, white
acicular-fibrous
calcite crystals, very
thin bed of sand
particles (Ø = 1.02.0 mm.)

4B1 74-81

7-7

Dark
yellowish
brown,
10YR 3/6

7

Reddish brown,
granular grains (Ø
up to 0.7x0.9 cm.),black nodules (Ø
up to 0.9x0.5 cm.,
0.7x0.5 cm.), white
patches of calcite?
(powder)

Flowofwater and
airfall

-

4B

6-9

7
Dark reddish brown,
5YR 3/4

Resemble that of
layer 6, termite nest
(9x11 cm.), loose
brown laterite-like
soil, black spots,
white spots, calcretes (Ø = 2x2.5
cm.)

Flowofwater
and airfall

LLRA1-4B

4A
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81-87

Clay; quartz grains,
Ø = 0.5–0.7 mm.
(fine sand, sub-angular, moderate
sphericity).

Clay; quartz grains,
Ø = 0.5–0.7
mm. (fine sand,
sub-rounded, moderate sphericity);
wood- and charcoalfragments.
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Observation under
a binocular microscope

Observation in the
field

Brown- earthy- and Clay; quartz grains,
loose silty clay,
Ø = 0.8–0.9 mm.
yellow nodules
(coarse sand).
(limonite?) with Ø
= 1.7x1 cm., white
polycrystalline calcite
(0.5x6.5 cm.),
Termite nests (Ø
= 7x7 cm and 6x11
cm.).

Flowofwater

LLRA1-5

6

116-146

30-26

Dark red7
dish brown,
2.5YR
2.5/3

Brown laterite-like
Clay; quartz grains,
soil, stiff soil, loose Ø = 0.8–0.9 mm.
soil, speleothem
(coarse sand).
fragment (0.7x9
cm), yellow concretion (calcrete, Ø =
up to 2 cm.), shell
fragments, mottled
white of tiny calcite
crystals (6x10 mm.),
termite nest.

Flowofwater

LLRA1-6

7

146-146

0-30

Dark red7
dish brown,
5YR 3/4

Yellow brown, silty Clay; quartz grains,
clay, very well round Ø = 1.5–2.0 mm.
quartz grain (Ø~1
(coarse sand).
cm.), white spots,
termite nest (Ø =
9x8 cm.).

Flowofwater

LLRA16.1

Dark brown, 7
7.5YR 3/4

Clay

Floor of
the pit

Quartz grains, Ø =
Flowofwater
1.5–2.0 mm. (coarse
sand).

Sample No.

Dark red7
dish brown,
5YR 3/3

Interpretation

Thickness (cm.),
at left-right corners
29-8

pH

Depth (cm.) at
left corner of
profile
87-116

Color

Layer
5

LLRA1-7

*Airfall หมายถึง อนุภาคตกจมลงมาจากอากาศ เช่น อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศภายในถ�้ำ เมื่ออากาศนิ่งอนุภาคเหล่านั้นจะตกลงมาทับถมบนพื้น
นอกจากนี้ยังรวมถึง อนุภาคหรือเศษหิน แร่ ที่หลุดลงมาจากผนังหรือเพดานถ�้ำด้วย

รูปที่ 3 ภาพถ่ายแผ่นตะกอนบางจากกล้องจุลทรรศน์ (a) ตัวอย่าง LLRA1-3.1(40x,Plane polarization, PPL) แสดง Mn-nodule (สีดำ� )และ แร่ดินที่เชื่อมประสานเม็ดแร่ควอตซ์เข้าไว้ด้วยกัน (b) ตัวอย่าง LLRA1-6.1 (40x, PPL) แสดงลักษณะช่องว่าง
ภายในแบบ Zig-zag planar void(เส้นสีเทา)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. ตะกอนในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีถ�้ำ ผีแมนโลงลงรัก คูหา A2
ก. ลักษณะตะกอนจากหน้าตัดขวาง (Profile) คูหา A2
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก คูหา A2 มีขนาด กว้างxยาวxลึก ประมาณ 2x2x2
เมตร (รูปที่ 4) จากการสังเกตตะกอนในภาคสนามและด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ Binocular พบว่าใน
ภาพรวมตะกอนมีสีนำ�้ ตาลปนแดงเข้ม โดยแบ่งออกเป็น 8 ชั้น ชั้นตะกอนล่างมีแนวโน้มที่มีสีเข้มกว่าชั้น
ที่อยู่ด้านบน ตะกอนส่วนใหญ่ร่วน แต่อนุภาคดินเหนียวมีการจับตัวกันเป็นก้อน (Lumps) พบอนุภาค
เม็ดทรายของแร่ควอตซ์ ที่มีรูปร่างเป็นแบบ Angular และ Low sphericity พบผลึกแคลไซต์ และเศษ
หินปูน ปะปนอยู่ด้วย นอกจากนั้นมีอินทรียวัตถุ ได้แก่ เปลือกหอย เศษไม้ เศษพืช ปะปนอยู่เกือบ
ทุกชั้น

รูปที่ 4 หน้าตัดขวางของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในคูหา A2 มองไปทางทิศเหนือ แสดงการแบ่งชั้นตะกอน 8 ชั้น โดยอาศัย
ลักษณะความแตกต่างของสีและเนื้อตะกอนที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นเกณฑ์ กรอบสี่เหลี่ยมแทนจุดเก็บตัวอย่าง (Vertical
scale bar = 0.5 m.; Horizontal scale bar = 10 cm.)
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Observation under
a binocular microscope

Dusky red,
10R 3/3

7

Loose sediment
with sand particles,
dead plant roots,
abundant of leaf and
bark/wood debris,
as well as shell
fragments, white
fine particles (bone
fragments?).

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.6–0.7
mm., medium
sand, sub-rounded,
moderate sphericity); calcite crystals
(0.3-0.5 mm.); rock
fragment.

Flow of
water and
airfall

LLRA2

2

4-17

13-10

Reddish
brown, 2.5YR
4/4

7.5

Loose sediment with
sand particles,wood
fragments, limestone
fragments (Ø=2x2
cm.to 7x5 cm. angular, low sphericity),
shell fragment (Ø =
2x1 cm.)

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.4–0.5
mm., fine sand,
sub-angular, moderate sphericity);
calcite crystals
(Ø=0.3-0.6 mm.);
rock fragments.

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N2

3

17-40

23-31

Dark red7.5
dish brown,
2.5YR 3/3

Loose sediments
with sand particles,
termite nest (Ø =
5x7 cm.), limestone
fragments, shell
fragment s.

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.3–0.5
mm., fine sand,
sub-rounded,
moderate sphericity); calcite crystals
(Ø=0.3-0.5 mm.);
rock fragments.

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N3

4

40-72

32-19

Dark red7
dish brown,
2.5YR 3/3

Dry and loose
sediments with
sand particles,
slightly lumped
sediment, abundant
of dead plant roots,
limestone fragments
(6x2 cm., sub-angular, low sphericity).

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.9–1.1
mm., medium to
coarse sand, sub-angular, moderate
sphericity); calcite
crystals (Ø=0.3
mm.).

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N4

5

72-75

3-5

Dark red7.5
dish brown,
2.5YR 3/4

Loose sediments
with sand particles,
abundant of calcretes, limestone
fragments (Ø up to
2x4x0.5 cm., angular, low sphericity),
shell (Ø=1.5 cm,),
low moisture (dry).

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.8–1.2
mm., medium
sand, sub-angular,
moderate sphericity); calcite crystals
(Ø=0.4-0.5 mm.).

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N5

Sample No.

Observation in the
field

4- 11 ข

Interpretation

Thickness (cm.),
at left-right corners

0-4

pH

Depth (cm.) at
left corner of
profile

1

Color

Layer

ตารางที่ 2 ลักษณะตะกอนถ�ำ้ ตามหน้าตัดขวางทางทิศเหนือ (Profile North) ของหลุมขุดค้น ในคูหา
A2 ของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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6

75-91

16-35

Dark red7
dish brown,
2.5YR 3/3

Lumped sediments
of small crumbs
with sand particles,
limestone fragments
(Øup to 3.5x0.5x0.6
cm. and 9x6 cm,
angular, low sphericity), abundant of
dead plant roots,
moderately moisture
content.

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.4–0.6
mm., fine sand,
sub-angular, moderate sphericity);
calcite crystals
(Ø=0.35-0.5 mm.).

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N6

7

91-162

71-49

Dark red7
dish brown,
2.5YR 3/3

Lumped sediments
of small crumbs with
sand particles, grey
mottles in the upper
part of layer, wood
fragments, white
limestone fragments
(Ø=2x2 cm. and
4x2 cm, angular,
low sphericity), shell
fragment (Ø=4x2
cm.)

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.4–0.5
mm., fine sand,
sub-angular, moderate sphericity);
calcite crystals
(Ø=0.4-0.9 mm.).

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N7

8

162–196

34-73

Dark red7
dish brown,
2.5YR 3/3

Stiff clay, lumped
clay (Ø up to 6x4x3
cm.), limestone
fragments (Ø=13x7
cm., angular, low
sphericity), abundant
of living plant
roots, high moisture
content.

Clay, lumped; quartz
grains (Ø=0.3–0.5
mm., fine sand,
sub-rounded, moderate sphericity); calcite as the very fine
crystals crystallized
in aggregates.

Flow of
water and
airfall

LLRA2
-N8

ข. ผลการศึกษาแผ่นตะกอนบาง (Polished section) คูหา A2
ลักษณะของตะกอนภายใต้แผ่นตะกอนบางส่วนใหญ่ประกอบด้วยเม็ดแร่ควอตซ์และแร่ดิน ลักษณะ
ของเม็ดควอตซ์มีรูปร่างเป็นแบบ Sub-angular, moderate to high sphericity พบโครงสร้าง Calcrete
(ขนาด 2x1.5 และ 1.1x1 µm.) (รูปที่ 5) และ Calcitic infilling ในช่องว่างของตะกอน นอกจากนั้นยังพบ
จุดประที่เป็นพวกเหล็กและแมงกานีสสีเทา-ด�ำ (Ferruginous and manganiferous mottle, grey–black)
ในตะกอนด้วย
ส�ำหรับโครงสร้างจุลภาคทางปฐพีวิทยาพบว่าตะกอนทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ Crumb structure ซึ่ง
เป็นลักษณะเกาะกลุ่มกัน (Aggregates) ที่มีรูพรุนรูปร่างไม่แน่นอน ซึ่งเกิดภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้ง

46

����������������������������������������������������������������������������������������������

รูปที่ 5 ภาพถ่ายแผ่นตะกอนบางภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรส์ ก�ำลังขยาย 100x (Look north) แถวบน เป็นตัวอย่าง
TLLRA2-N4 แถวล่าง เป็นตัวอย่าง TLLRA2-N6 แสดง Calcrete โดยสารคาร์บอเนตเชื่อมประสานเม็ดแร่ควอตซ์ไว้เป็นก้อน
ภาพบนซ้าย และล่างซ้ายภายใต้แสง Plane polarization (PPL), ภาพบนขวาและล่างขวา ภายใต้แสงแบบ Cross polarization
(XPL)

3. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชั่น
(X-ray diffraction, XRD)
เทคนิค XRD ด้วยวิธีการบดตะกอนแบบมวลรวม และแบบแยกขนาดอนุภาคเคลย์ (Clay fraction)
โดยการตกตะกอนพบตัวอย่างส่วนใหญ่ของตะกอนถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีปริมาณแร่ควอตซ์  (Quartz)
และเคโอลิไนต์ (Kaolinite) ในระดับปานกลาง (Moderate) ส่วนแร่ Calcite, Vermiculite และ Illite มี
ปริมาณ รองลงไปถึงน้อยมากการแปลความจากแร่ที่พบบางชนิด คือ 1) ควอตซ์พบมีอยู่ทั่วไป เนื่องจาก
มีความคงทนต่อการผุพัง แหล่งที่มาส่วนใหญ่จะมาจากการผุพังของหินเฟลสิก เช่น แกรนิต ในที่นี้อาจ
มาจากการสลายตัวของหินปูนที่มีเนื้อทรายปนและ 2) เคโอลิไนต์เป็นแร่ดินที่เปลี่ยนสภาพมาจากการ
ผุพังทางเคมีอย่างรุนแรงของแร่ปฐมภูมิ เช่น เฟลด์สปาร์ ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและมี
ปริมาณฝนมาก (Hong et al., 2013) แร่เหล่านี้มาจากทั้งภายนอกและภายในถ�้ำ โดยเฉพาะแร่ควอตซ์
และแร่ดินซึ่งเคลื่อนย้ายมาจากภายนอกถ�้ำโดยการกระท�ำของน�้ำไหลและน�้ำที่ไหลซึมลงมาตามรอยแตก
ของผนังและเพดานถ�้ำรวมทั้งที่หยดลงมาจากเพดานถ�้ำ  เป็นต้น แคลไซต์มาจากการละลายของหินปูน
ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของถ�ำ้ เอง แล้วมาตกผลึกในตะกอนภายหลังจากตะกอนพวกเศษหินได้ทับถม
กันแล้วโดยกระบวนการก่อตัวใหม่ (Diagenesis)
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4. ผลการวิเคราะห์เนื้อตะกอน (Texture)
เนื้อตะกอนของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักส่วนใหญ่เป็น Clayey sand และ Silty sand (แผนภูมิที่ 1)
ตะกอนในคูหา A2 มีแนวโน้มที่มีปริมาณของอนุภาค Clay มากกว่าของคูหา A1 ตัวอย่างจากนอกถ�ำ้
เช่น บนหลังคาถ�ำ้ บริเวณใกล้ทางเข้าถ�้ำ (Cave entrance) และจากเชิงเขาของแหล่งโบราณคดีเพิงผา
บ้านไร่ (Ban Rai) ได้นำ� มาเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างจากเนื้อตะกอนในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักอย่าง
ชัดเจนกล่าวคือเป็นตะกอนที่มีส่วนผสมของอนุภาค Sand-Silt-Clay ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

แผนภูมิที่ 1 การพลอตส่วนประกอบของอนุภาค Sand-Silt-Clay ในตัวอย่างตะกอนลงในไดอะแกรมการจ�ำแนกเนื้อตะกอนของ
Shepard’s (1954) (Ban Rai เป็นตัวอย่างตะกอนจากเชิงเขาของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ต�ำบลสบป่อง อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

อภิปรายผล
จากการสังเกตหลังจากการน�ำเอาตะกอนร่วนออกจากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในคูหา A2
หมดแล้วพบว่า มีคราบหินปูนทุติยภูมิที่เรียกว่า ทราเวอร์ทีน (Travertine) เคลือบฉาบอยู่บนผนัง
หรือพื้นผิวของหินปูนดั้งเดิม (Primary limestone) ของถ�้ำคราบหินปูนที่เกิดใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
Palaeokarst ถูกปิดทับด้วยตะกอนร่วนหนาไม่ต�่ำกว่า 2.5 เมตร แสดงให้เห็นว่าถ�ำ้ แห่งนี้เป็นถ�้ำที่ได้รับ
อิทธิพลของการไหลเข้าของตะกอนจากภายนอก โดยมีน�้ำเป็นตัวกระท�ำหลัก หลังจากคราบหินปูนดัง
กล่าวเกิดขึ้นแล้ว การไหลเข้าของตะกอนในคูหา A2 มีความไม่ต่อเนื่องกันซึ่งสังเกตได้จากตะกอนในชั้น
ล่าง (ชั้นที่ 8 ของการศึกษาหน้าตัดขวาง) มีเนื้อตะกอนเป็นดินเหนียวมากที่สุด (Sandyclay) (แผนภูมิ
ที่ 1) ส่วนชั้นถัดขึ้นมาเป็นตะกอนที่มีทรายเพิ่มขึ้น (Clayey sand) ตะกอนชั้นบนสุดที่มีเนื้อเป็นทราย
มากที่สุด (Sand) ส�ำหรับตะกอนที่ปากถ�้ำมีเนื้อตะกอนเป็น Sand-Silt-Clay ลักษณะการไหลเข้าของ
ตะกอนส่วนใหญ่มาจากทางปากถ�้ำโดยมีน�้ำฝนที่ไหลเข้ามาโดยตรงรวมทั้งน�้ำฝนที่ซึมซาบและหยดลงมา
จากเพดานและผนังถ�ำ้ ด้วย แต่ไม่รุนแรงมากในช่วงแรกและชั้นตะกอนที่เป็น Clay แสดงให้ทราบว่าน�ำ้
ไหลเข้ามาอย่างช้าๆ และไม่รุนแรง รวมทั้งอาจมีนำ�้ ขังในระยะหนึ่งซึ่งสังเกตจากจุดประสีเทาในตะกอน
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ชั้นที่ 7 ตะกอนส่วนใหญ่มีสี Reddish brown แสดงให้เห็นถึงมีการระบายอากาศค่อนข้างดี ลักษณะ
ของเม็ดตะกอนที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่า (ตารางที่ 2) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเม็ดแร่ควอตซ์ส่วน
ใหญ่มีขนาด Sand (Ø~1/16-2 มิลลิเมตร) มีความกลมแบบ Sub-roundedto Sub-angular และมีความ
เป็นทรงกลมแบบ Moderatesphericity ซึ่งบ่งบอกถึงเม็ดตะกอนผ่านการขัดสีมาไม่มากนัก
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ภูมอิ ากาศบริเวณโดยรอบสัมพันธ์กบั ตะกอน โดยมีบางช่วงทีป่ ริมาณ
น�้ำฝนสูงมากเป็นพิเศษท�ำให้น�้ำไหลเข้ามากกว่าปกติ เห็นได้จากร่องรอยของการท่วมขังของน�้ำทั้งจาก
ลักษณะของตะกอน และชะเงิบของคราบหินปูน แต่โดยรวมแล้วตะกอนในถ�ำ้ จะมีลกั ษณะส่วนใหญ่ที่
คล้ายกันคือ ได้รบั อิทธิพลของน�ำ้ พัดพาเอาตะกอนเข้ามาสะสมตามปกติไม่รนุ แรง และในบริเวณถ�ำ้ เองก็
มีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ตอบสนองต่อภูมอิ ากาศดังกล่าวตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการละลายของหินปูน
และมีการตกผลึกของหินปูนทีเ่ ป็น Speleothem อย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่กอ่ นทีต่ ะกอนชัน้ บนหนาประมาณ
3 เมตร จะมาทับถม และตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นไปนับตัง้ แต่เริม่ การสะสมตัวของ Speleothem ดังกล่าว
พื้นแผ่นดินบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหลายครั้งดังจะเห็นได้จากร่องรอยของ
แผ่นดินไหวทีพ่ บทัว่ ไปในถ�ำ้ และมีรอยเลือ่ นตัดผ่านบริเวณใกล้เคียงกับถ�ำ้ ลอด
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนด้วยเทคนิค XRD ตัวอย่างตะกอนถ�ำ้ ของคูหา C มีแร่ควอตซ์
(Quartz) และแร่เคโอลิไนต์ (Kaolinite) มากกว่าตัวอย่างอื่นๆ อธิบายได้ว่าบริเวณคูหา C มีผนังด้าน
บนของถ�ำ้ เป็นช่องโหว่หรืออยู่ใต้ปากถ�ำ้ ท�ำให้ตะกอนจากภายนอกตกลงมาหรือไหลเข้ามาสะสมตัวกัน
ได้มาก และง่ายกว่าคูหาอื่นที่อยู่ลึกเข้าไป ส�ำหรับตะกอนในคูหา B (ตัวอย่าง LLRB1) นั้นตรวจพบว่า
มีแร่ควอตซ์ (Quartz) ในปริมาณน้อยมาก และเนื้อตะกอนเกือบจะไม่มีอนุภาคดินเหนียวอยู่เลย ทั้งนี้
เนื่องจากคูหา B อยู่ลึกท�ำให้ตะกอนจากภายนอกเข้ามาได้ยาก แต่พบอินทรียวัตถุในปริมาณมาก
ส�ำหรับออกไซด์ของเหล็กที่พบในตะกอนเกือบทุกตัวอย่าง บ่งชี้ถึงสภาพการถ่ายเทอากาศที่ดีของตะกอน
ถ�้ำ และเป็นตัวที่ท�ำให้เกิดสีน�้ำตาลแดงในตะกอนอีกด้วย
การเปรียบเทียบตะกอนระหว่างในคูหา A1 และ A2 พบว่า
1. คูหา A2 ไม่แสดงถึงว่ามีน�้ำขังนาน จะมีแต่เพียงความชื้นที่หล่อเลี้ยงตะกอนเท่านั้น มีบางชั้น
แห้งหรือมีความชื้นต�ำ่ สังเกตจากแคลไซต์ที่ตกผลึกปนอยู่ในตะกอน เหตุผลสนับสนุนประการหนึ่งคือ
ระดับพื้นคูหา A2 อยู่สูงกว่าของคูหา A1
2. คูหา A1 มีบางช่วงที่แสดงถึงมีน�้ำขังนานกว่าโดยเฉพาะที่ระดับความลึกประมาณ 70-80
เซนติเมตร จากผิวพื้นคูหา เนื่องจากพบตะกอนขนาดละเอียด และมีก้อนทรงมน (Nodules) สีดำ� ของ
เหล็ก/แมงกานีสออกไซด์
3. ลักษณะตะกอนของคูหาทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่ของการทับถม กล่าวคือใน
คูหา A1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการตกตะกอนมีรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity) ปรากฏ
ที่ระดับลึก 66 เซนติเมตร พบชั้นตะกอนเปลี่ยนจากการวางตัวเอียงไปทางทิศเหนือมาเป็นการวางตัวใน
แนวราบขนานกับพื้นโลกและต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงผิวบนสุด รวมทั้งพบเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ปะปนอยู่ในช่วง
นี้
4. ตะกอนในคูหา A2 แสดงการตกทับถมเป็นชั้นๆ เอียงตัวไปทางทิศตะวันตก และสอดรับกัน
(Conformed) กันทุกชั้น และความหนาของแต่ละชั้นไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากการ
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ไหลเข้ามาของน�้ำจากปากถ�้ำโดยตรงมากกว่า โดยที่กระแสน�้ำไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งแตกต่างจาก
ในคูหา A1 ที่ตะกอนเกิดจากการไหลพัดพามาเนื่องจากมีน�้ำฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาลแล้วไหลเข้ามาใน
ถ�้ำในช่วงแรก (ที่ระดับของตะกอนลึกกว่า 66 เซนติเมตร ลงไป) ต่อมากระแสน�ำ้ นิ่งแทบจะไม่มีการ
ไหล หรือเทียบได้กับมีน�้ำขังและแห้งสลับกันในช่วงความลึกที่น้อยกว่าระดับ 66 เซนติเมตรขึ้นมา เกิด
ขึ้นเนื่องจากปริมาณน�้ำที่ไหลมาจากปากถ�้ำโดยตรงลดน้อยลง ตะกอนจากปากถ�ำ้ ส่วนใหญ่ถูกดักจับโดย
คูหา A2 และมีน้อยมากที่ไหลมายัง A1 เพราะคูหา A1 ตั้งอยู่ห่างจากปากถ�ำ้ มากกว่าจึงได้รับอิทธิพล
ของน�้ำไหลจากปากถ�้ำน้อยกว่าคูหา A2 ทั้งนี้อาจเกิดจากภูมิอากาศเปลี่ยนไปในทางที่มีปริมาณฝนน้อย
ลง หรือเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดภาวะแห้งแล้งกว่าเดิม ดังนั้นจึงคาดว่า การเข้ามาใช้พื้นที่ในคูหา A1 ของสิ่งมี
ชีวิต เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่เริ่มมีการตกตะกอนในระดับประมาณ 66 เซนติเมตร จากผิวพื้นถ�ำ้ เพราะ
ปราศจากน�้ำไหลหรือหากมีน�้ำขังก็จะมีขึ้นเป็นช่วงๆ และการขังน�้ำเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นๆ สลับกับ
ช่วงเวลาที่แห้งซึ่งน่าจะยาวนานกว่า เพราะสังเกตชั้นตะกอนในช่วงหลังนี้จะเป็นชั้นที่บาง จึงเป็นโอกาสที่
ดีกับการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ของคูหานี้
การสะสมของตะกอนในคูหา A1 โดยเฉพาะที่ระดับลึกกว่า 66 เซนติเมตร จากพื้นของคูหาถ�ำ้ ลง
ไป ได้รับอิทธิพลของน�้ำพัดพาเป็นหลัก โดยเกิดจากการที่นำ�้ ไหลเข้ามา และมีทิศทางการไหลของน�ำ้ ไป
ทางทิศเหนือ ซึ่งสังเกตได้จากการเอียงตัวของชั้นตะกอนไปทางทิศดังกล่าว น�ำ้ ได้พัดพาเอาอนุภาคขนาด
ต่างๆ เข้ามา ตั้งแต่เม็ดทรายที่เป็นแร่ควอตซ์ ทรายแป้ง และดินเคลย์ (ตัวอย่าง LLRA1-6, LLRA1-6.1
และ LLRA1-7) ตะกอนเหล่านี้มีสีแดง หรือน�ำ้ ตาลเข้ม บางส่วนออกเหลือง (รูปที่ 2) ตะกอนในชั้นนี้
เป็นดินเหนียวค่อนข้างแน่น แต่ก็พบ Calcrete ในช่องว่างเล็กๆ บ้าง พบกรวดซึ่งแร่ควอตซ์ (Very well

รูปที่ 6 ภาพถ่ายแผ่นตะกอนบางของคูหา A1 ตัวอย่าง LLRA1-6.1 จากกล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย 40X PPLแสดงก้อนทรงมน
ที่มีส่วนประกอบเป็นแร่ดินที่มีเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ปน (สีนำ�้ ตาลเข้ม) โดยมีแร่ควอตซ์ (Q) เป็นอินคลูชัน

50

����������������������������������������������������������������������������������������������

round, Ø~1 cm.) ซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสน�ำ้ ไหลเข้ามาค่อนข้างแรง นอกจากนั้นเมื่อมองแผ่นตะกอนบางภาย
ใต้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรส์พบอนุภาคดินเหนียวเป็นก้อนเกือบกลม และมีเม็ดควอตซ์ขนาดเล็ก
เป็นอินคลูชั่น (Inclusion) (รูปที่ 6) ซึ่งแปลความได้ว่า ดินเหนียวกลิ้งมาโดยการพัดพาของกระแสน�ำ้
แล้วกดทับให้เม็ดควอตซ์ติดเข้าไปด้วย หรือเม็ดควอตซ์ถูกเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งก่อนแล้วจึงท�ำการเกาะ
กลุ่มกับดินเหนียวสีแดง (Alberts et al., 1980) ที่ไหลมาจากผิวดินเหนือถ�ำ้ กระบวนการหลังนี้ได้ถูก
กล่าวไว้ในการศึกษาหลายๆ เรื่อง ได้แก่ Brinkmann and Reeder (1995) Frank (1968) และ McConnell and Magee (1993)
นอกจากนั้นตะกอนในชั้นนี้ยังมีเม็ดก้อนทรงมน (Nodules) ที่มีเปลือกแข็งสีดำ� ของแมงกานีสและ
เหล็กออกไซด์ปนอยู่ด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าตะกอนอยู่ในสภาวะออกซิเดชันของ Mn2+และ Mn4+ ในน�้ำของถ�ำ้
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหมาะส�ำหรับจุลินทรีย์ใช้เป็นตัวกลาง (Tebo et al., 1997; Northup and Lavoie,
2001) เทียบได้กับในถ�้ำ Dadong ประเทศจีนซึ่งพบเปลือกแข็งดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่
อยู่ระหว่างยุคน�ำ้ แข็ง (Interglacial stages) หรือเป็นช่วงเวลาคั่นระหว่างยุคน�ำ้ แข็งสองยุคซึ่งมีอากาศ
อบอุ่นกว่า (Karkanas et al., 2008) ตรงกับช่วงเปลี่ยนผ่านหรือสิ้นสุดยุคน�ำ้ แข็งของ Younger Dryas
พอดี (คือประมาณ 12,000 ปีล่วงมาแล้ว) และถือเป็นช่วงเปลี่ยนไปเป็นยุค Holocene ซึ่งมีภูมิอากาศ
อุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงท�ำให้เกิดมีความชื้นสูงและมีฝนมากขึ้น ซึ่งการเคลือบหรือการเปื้อนด้วยเหล็ก
และแมงกานีสออกไซด์ในตะกอนถ�ำ้ นั้น บ่งชี้ว่าเป็นการเกิดภายใต้สภาวะเปียกชื้น (e.g., Knapp et al.,
2004; Karkanas et al., 2007) อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ในตะกอนยังพบเศษหินปูนที่มีขนาดก้อนหิน
มนเล็ก (Cobbles) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การทรุดตัวหรือการแตกหลุดออกมาของผนังถ�ำ้
ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นที่ตะกอนก็ยังคงไหลผ่านเข้ามาในคูหา A1 อย่างต่อเนื่อง โดยไหลไปทางทิศ
เหนือสอดคล้องกับทิศทางของการไหลของตะกอนในช่วงอายุก่อนหน้านี้
แต่ลักษณะของตะกอนเริ่ม
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากการสังเกตสีของตะกอนจางลงเล็กน้อยโดยดูจากรูปหน้าตัดขวาง (รูปที่ 2)
หรือสังเกตจากตัวอย่าง LLRA1-5 มีสีน�้ำตาลปนแดงเข้มกว่า LLR1-4 หรือ LLR1-4B เล็กน้อย แสดง
ให้เห็นว่า ในช่วงนี้ยังมีนำ�้ ไหลเข้ามาในถ�ำ้ แต่ปริมาณน�้ำน้อยลงกว่าช่วงก่อน จะเห็นว่าในชั้นตะกอนที่มี
สีเข้มกว่าหรือส่วนล่างๆ น่าจะมีนำ�้ ขังนานกว่าชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป และพบก้อนทรงมน (Nodules) ของ
แมงกานีสและเหล็กเกิดอยู่หนาแน่นกว่าชั้นบนของช่วงอายุนี้ นอกจากนั้นยังพบกลุ่มผลึกแคลไซต์ขนาด
เล็กๆ (Polycrystalline calcite, 0.5x6.5 cm.) ในโพรงหรือช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน ซึ่งเกิดภายหลัง
จากการตกทับถมของตะกอนแล้ว ส่วนตอนเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นชั้นที่เก็บตัวอย่าง LLR1-4 และ LLR14B พบว่าตะกอนมีสีจางลงเป็นน�้ำตาลปนเหลือง ภูมิอากาศในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เริ่มมีนำ�้ ไหลเข้ามาใน
คูหาน้อยลง แสดงให้เห็นว่าน่าจะได้รับอิทธิพลของฝนน้อยกว่าช่วงก่อนแต่ก็ยังพบมีก้อนทรงมนกระจาย
อยู่ตลอดทั้งชั้น รวมทั้งเม็ดของ Calcrete ภูมิอากาศในช่วงนี้คงอยู่ในช่วงร้อนชื้นแบบเต็มรูปแบบ แต่
ปริมาณน�้ำที่ไหลเข้ามาเริ่มน้อยลงเนื่องจากทางน�้ำอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทางหรือมีการแบ่งปริมาณน�ำ้ ไปยัง
ทางผ่านอื่นๆ ด้วย การพบ Cross bedding ขนาดเล็กๆ ที่เอียงตัวไปทางทิศเหนือ ในชั้นของตะกอน
LLRA1-4 แสดงให้เห็นอย่างชัดว่ายังมีกระแสน�ำ้ ไหลไปทางทิศเหนืออยู่
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการตกทับถมของตะกอนเหนือระดับลึก 66 เซนติเมตร ขึ้นมาถึงที่ลึกประมาณ
10 เซนติเมตร จากพื้นถ�้ำ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงชุดลักษณ์ (Facies) ของตะกอนในคูหา A1 กล่าว
คือในช่วงก่อนที่จะมีการทับถมของตะกอนในชั้นนี้ ได้มีชั้นหนาประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรซึ่งเต็มไป
ด้วยก้อนทรงมนของแมงกานีสออกไซด์ (Mn-nodules, Ø~0.2x0.3 เซนติเมตร) คั่นอยู่ แสดงให้เห็น
ว่ามีน�้ำขังอยู่ค่อนข้างนาน และเป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่นกว่าช่วงอื่นๆ (Karkanas et al., 2008) ช่วง
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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อายุนี้มีการทับถมของตะกอนที่ต่างออกไป คือแสดงชั้นขนานกับผิวโลก และมีชั้นบางๆ (หนาประมาณ
3-4 เซนติเมตร) ของตะกอนเคลย์สีเหลืองแห้งและยุ่ยแทรกสลับ (แทนด้วย 3A และ 3B ในรูปที่ 2)
ลักษณะของชั้นตะกอนเกิดจากการทับถมกันในน�ำ้ ที่ไม่มีกระแสน�ำ้ หรือเป็นน�้ำนิ่ง (Slackwater) ความ
หนาของชั้นตะกอนในช่วงเวลานี้ประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งใช้เวลาที่ทับถมกันช้า โดยอาศัยตัวกระท�ำ
ซึ่งเป็นน�้ำขังแล้วยังได้รับอิทธิพลจากตะกอนจาก Airfall ด้วยน�้ำที่ขังในคูหานี้ไม่ลึก เกิดขึ้นในช่วงเวลา
สั้นๆ สลับกับแห้งหรือที่เรียกว่าเปียกสลับแห้ง ลักษณะของน�้ำเป็นน�้ำที่ค่อยซึมมาอย่างช้าๆ จากปากถ�ำ้
ผนังและเพดานถ�้ำมากกว่าการไหลบ่าเข้ามาโดยตรง การที่ตะกอนมีลักษณะเปียกในบางช่วงเนื่องจากยัง
พบว่ามีก้อนทรงมน (Nodules) ของแมงกานีสออกไซด์ปนบ้าง
ชุดลักษณ์ของน�้ำที่ไม่มีกระแสน�ำ้ หรือชุดลักษณ์ของน�ำ้ ขัง (Slackwater facies) มีลักษณะเป็นชั้น
บางหลายๆ ชั้น (White, 2007) และในที่นี้พบชั้น Horizontal thin laminas (~0.1-1 cm. thick for
each) ในชั้นตะกอนที่ 3 (ตัวอย่าง LLRA1-3.1) ชั้นที่ประกอบด้วยตะกอนละเอียดขนาดทรายแป้งและ
ดินเคลย์ ซึ่งมักจะก่อตัวเป็นชั้นสุดท้ายที่อยู่บนสุดของการทับถมของตะกอนเศษหินชุดลักษณ์นี้มักพบใน
ทางเชื่อมหรือทางผ่าน (Passage) ปลายที่อุดตัน กะเปาะ และซอกอื่นๆ ในถ�ำ้ ที่ไม่น่าจะมีทางน�ำ้ ไหล
เข้าไปถึงได้ ชุดลักษณ์ของน�ำ้ ที่ไม่มีกระแสน�ำ้ มีลักษณะที่มีการทับถมจากตะกอนแขวนลอยที่ตกจมออก
มาจากทางเชื่อมหรือทางผ่านที่ถูกน�้ำท่วมการที่ระดับน�้ำท่วมสูงขึ้นและเข้าท่วมช่องว่างต่างๆ ทั้งหมด
แล้วจึงเข้าไปขังอยู่เป็นแอ่ง ซึ่งในที่นี้คือคูหา A1 เปรียบเสมือนเป็นปลายคูหาอุดตันและมีนำ�้ ขังตั้งแต่ช่วง
ชั้นที่อยู่เหนือระดับ 66 เซนติเมตรขึ้นมา ในช่วงเวลาระยะหนึ่งจนกระทั่งน�้ำท่วมนั้นได้ซึมหายไปหรือ
แห้งไปเมื่อคูหา A1 ถูกบรรจุไปด้วยน�ำ้ จนเต็มแล้ว ในระหว่างช่วงเวลานั้น สิ่งที่แขวนลอยอยู่จึงมีเวลาที่
จะตกจมลงและสะสมเป็นชั้นตะกอน
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงช่วงภูมิอากาศภายนอกถ�้ำอาจได้รับอิทธิพลของอากาศที่มีฝนไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับชั้นตะกอนล่างๆ ของหน้าตัดขวาง ช่วงนี้อิทธิพลของน�ำ้ ฝนจึงไม่เด่นชัดนักในคูหา A1 ซึ่งต่าง
จากตะกอนในคูหา A2 ซึ่งเป็นตะกอนที่มีชุดลักษณ์ที่คล้ายกับช่วงของตะกอนที่อยู่ในระดับต�ำ่ กว่า 66
เซนติเมตร ลงไปจนถึงก้นหลุมขุดค้นฯ ของคูหา A1 มากกว่า อธิบายได้ว่า ตะกอน ของคูหา A1 เป็น
คนละชุดกันกับคูหา A2 โดยเฉพาะที่ระดับลึก 66 เซนติเมตร ขึ้นมาของคูหา A1 แตกต่างจากของ A2
มากแสดงให้เห็นว่าการตกทับถมของตะกอนในถ�ำ้ เดียวกัน ก็มีความแตกต่างในเฉพาะพื้นที่ที่อยู่คนละ
แห่ง ขึ้นกับลักษณะคาสต์หรือรูปลักษณะของถ�ำ้ ตะกอนในคูหา A2 ได้รับอิทธิพลของการไหลเข้ามา
ของตะกอนจากภายนอกถ�้ำโดยการกระท�ำของน�ำ้ ไหลเป็นหลัก ในระดับที่อยู่ลึกจากพื้นผิวถ�ำ้ ประมาณ
15-20 เซนติเมตรเท่านั้น มีอัตราการตกตะกอนหลังจากนี้น้อยมาก ซึ่งเท่ากับว่าการไหลของตะกอนเข้า
มามีน้อย อีกประการหนึ่งคูหา A2 อยู่ใกล้ปากถ�ำ้ มากกว่าคูหา A1 เปรียบเสมือนเป็นที่ดักตะกอนจาก
ภายนอกก่อนที่จะเข้าไปยังคูหา A1 ด้วย อีกทั้งคูหา A2 มีขนาดเล็กและแคบกว่าคูหา A1 มาก รวมทั้ง
การทับถมของตะกอนก็แสดงชั้นทับถมที่เอียงไปทางทิศตะวันตก และยังมีทางเชื่อมต่อไปยังทางเข้าของ
คูหา A1 ด้วย ดังนั้นโอกาสที่จะมีนำ�้ ขังหรือได้รับตะกอนจากน�ำ้ ขังและจากการหลุดตกของเศษตะกอน
จากทางอากาศจึงแทบจะไม่มีเลย ท�ำให้อัตราการทับถมของตะกอนในช่วงชั้นบนสุดจึงมีน้อยมาก
ช่วงเวลาของสภาพอากาศที่มีน�้ำเข้ามาในถ�้ำน้อยกว่าหรือมีปริมาณฝนอาจจะน้อยกว่า สังเกตได้
จากตะกอนของคูหา A1 ที่เปลี่ยนจากชื้นกว่ามาเป็นแห้งกว่าที่ระดับตะกอนลึก 66 เซนติเมตร เนื่องจาก
ตั้งแต่ระดับตะกอนที่อยู่ตื้นกว่านี้ขึ้นมาเป็นการตกตะกอนในน�้ำนิ่งเป็นหลัก และตะกอนสะสมกันเป็น
ชั้นบาง บางชั้นแสดงถึงตะกอนที่เกิดจากน�ำ้ ขังที่ได้รับน�ำ้ และตะกอนจากการหยดลงจากเพดานถ�้ำ หรือ
ได้รับตะกอนที่เป็นอนุภาคที่ตกจากการแขวนลอยอยู่ในอากาศเท่านั้น เช่น ชั้น 3A ในคูหา A1 ท�ำให้
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พิจารณาได้ในอีกแง่หนึ่งคือในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนผ่านของสภาพแวดล้อมจากการไหลท่วมของน�้ำ
ตามทางน�ำ้ ในถ�้ำมาเป็นการเกิดน�้ำขังและค่อนข้างนิ่ง เนื่องจากพื้นแผ่นดินมีการยกตัวในช่วงนี้จึงท�ำให้
ระบบน�้ำใต้ดินเปลี่ยนแปลงและมีน�้ำไหลเข้ามาน้อยลง อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วหลักฐานทาง
แร่วิทยาของตะกอนก็ยังบ่งบอกว่าภูมิอากาศโบราณในขณะที่ตะกอนตกทับถมกันทั้งหน้าตัดขวางของ
บริเวณปางมะผ้ายังเป็นแบบร้อนชื้น เพราะมีแร่ Kaolinite ปะปนอยู่ในตะกอนจ�ำนวนมาก เนื่องจากภูมิ
อากาศในเขตร้อนชื้นท�ำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) อย่างรุนแรงและให้ผลผลิตเป็นแร่ชนิด
นี้ จากการศึกษาของ Chabangborn and Wohlfarth (2014) พบว่าพื้นที่ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งอยู่ระหว่างเขตมรสุมย่อยมหาสมุทรอินเดีย กับเขตมรสุมย่อยเอเชียตะวันออก ได้รับอิทธิพล
ทางภูมิอากาศจากทั้งสองเขต และเป็นแห่งเดียวที่เข้าสู่ช่วงมรสุมก่อนพื้นที่อื่น โดยช่วง 15,000-5,000
ปีก่อนปัจจุบัน ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีไม่ตำ�่ กว่า 18 องศา
เซลเซียส และปริมาณน�ำ้ ฝนรายปีไม่ต�่ำกว่า 1,100 มิลลิเมตร ส่วนมรสุมฤดูร้อนได้ทวีความรุนแรงขึ้นใน
ช่วงประมาณ 10,000-7,000 ปีก่อนปัจจุบัน และค่อยๆ อ่อนก�ำลังลงหลัง 7,000 ปีก่อนปัจจุบัน และหลัง
2,000 ปีที่ผ่านมา พบว่ามรสุมฤดูร้อนมีกำ� ลังแรงขึ้นสลับกับอ่อนลงในหลายช่วง อย่างไรก็ตามในภาพ
รวมพบว่า ช่วง 15,000-10,000 ปี ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศบนภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นแบบหนาวเย็นสลับกับชื้น (Cool/wet climatic conditions) ส่วนช่วงตั้งแต่ 7,000 ปีในอดีตเป็นต้น
มา ภูมิอากาศเป็นแบบแบบอุ่นขึ้นสลับแห้งกว่า (Warmer/drier conditions) ในระดับกลาง

สรุป
ตะกอนร่วนในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น มีเนื้อตะกอนเป็น Clayey sand และ
Silty sand ต่างจากตะกอนในภูมิประเทศแบบคาสต์ภายนอกถ�ำ้ ซึ่งเป็น Sand-Silt-Clay ลักษณะตะกอน
ของคูหา A1 และ A2 แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่ของการทับถม กล่าวคือคูหา A1 มีรอยชั้นไม่ต่อ
เนื่องปรากฏที่ระดับลึก 66 เซนติเมตร (จากพื้นคูหาถ�้ำ) ในคูหา A2 ตะกอนแสดงการทับถมเป็นชั้นๆ
เอียงตัวไปทางทิศตะวันตกทุกชั้นวางตัวอย่างสอดคล้องกัน ความหนาของแต่ละชั้นไม่ต่างกันมาก ซึ่งได้
รับอิทธิพลจากการไหลเข้ามาของน�้ำจากปากถ�ำ้ โดยตรง และกระแสน�้ำไม่เปลี่ยนทิศทาง ส่วนในคูหา A1
ตะกอนเกิดจากการพัดพามาโดยน�ำ้ ไหลเข้ามาอันเนื่องมาจากน�ำ้ ฝนที่ตกตามฤดูกาลในถ�ำ้ ในช่วงแรก (ที่
ระดับของตะกอนลึกกว่า 66 เซนติเมตร) ต่อมามีนำ�้ ขังและแห้งสลับกันในช่วงความลึกที่ตำ�่ กว่าระดับ
66 เซนติเมตร เนื่องจากน�ำ้ ที่ไหลมาจากปากถ�ำ้ โดยตรงลดน้อยลง ตะกอนที่มาจากปากถ�้ำส่วนใหญ่ถูก
ดักจับโดยคูหา A2 จนเหลือน้อยมากที่ไหลผ่านมายังคูหา A1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากปากถ�ำ้ มากกว่าตะกอนใน
คูหา A1 จึงบอกถึงการได้รับอิทธิพลของน�ำ้ ที่ไหลเข้ามาในถ�ำ้ ในช่วงแรกและมีปริมาณน�ำ้ ลดลง ซึ่งอาจได้
รับอิทธิพลจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (เช่น ปริมาณน�้ำฝนลดลง) หรือการยกตัวของถ�ำ้ ท�ำให้ระดับน�ำ้
ใต้ดินลดลง ส่งผลให้การทับถมของตะกอนที่ระดับตื้นกว่า 66 เซนติเมตร ได้รับอิทธิพลจากการทับถม
ของตะกอนในน�ำ้ นิ่ง (Slakewater) ผนวกกับการตกจมของตะกอนทางอากาศ (Airfall) จากหลักฐาน
ทางแร่วิทยาบ่งชี้ถึงสภาพภูมิอากาศโดยรวมของเขต อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงการ
ทับถมที่ทำ� การศึกษาเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นการเข้ามาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในคูหา A1 เริ่มต้นขึ้นใน
ช่วงเวลาที่เริ่มมีการตกตะกอนในระดับประมาณ 66 เซนติเมตร จากผิวพื้นคูหา เพราะปราศจากน�ำ้ ไหล
หรือหากมีน�้ำขังก็จะมีขึ้นเป็นช่วงๆ และการขังน�้ำเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น สลับกับช่วงเวลาที่แห้งซึ่ง
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น่าจะยาวนานกว่า เพราะสังเกตชั้นตะกอนในช่วงหลังนี้จะเป็นชั้นที่บาง จึงเป็นโอกาสที่เหมาะกับการเข้า
มาใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการท�ำกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ในเวลาต่อมาด้วย
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Abstract
Sediments studied in context of paleoenvironment are one interesting ancient
environment proxy which can identify with sediment weathering rate and sedimentology. This research article focuses on unconsolidated sediments that were
analyzed by the methods of sedimentology including integrated clay mineralogy
in the archaeological site of Tham Lod rockshelter. The results of this research
show distinct of moderate water-flow indicator, and high chemical weathering
indictor as moderate of kaolinite in lower layer of sediment (late Pleistocene).
Therefore, this paleoenvironment context can be interpreted into humid/semi-arid
climate between late Pleistocene (approx. 16-35 ka.) at surround area.
Keywords : Late Pleistocene, Sedimentology, Paleoenvironment, Clay minerals, Rockshelter
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Introduction
The sediments proxy is well capable for past environment interpretation, due to their
local past environment in the study areas as Pang Ma Pha or Northern-west of Thailand. Also,
the results can be benefitially integrated with other principals such as the regional geomorphology, and etc. In Thailand, there are many paleoclimate data utilizations, such as from the
tree ring or dendroclimatology, pollen, stalagmite, and etc. Nevertheless, the earth sciences
study proxy as the continental sediment is also the obvious method for paleoclimate investigation as the involved principal of sedimentology. This continental sediment proxy covers
all types of terrestrial landforms, which have their features and depositions as the distinctive
appearances. The landforms of this research are mainly composed of Karst Topography, where
located in Pang Ma-Pha district, Mae Hong Son province, Thailand. These study areas are in
the archaeological excavation sites. The co-benefits of the geological and archaeological study
provide the understanding into the inter-relation between pre-historic human habitat and the
paleoclimate. The sediments relate to paleoclimate in terms of the weathering rate as both
physical and chemical weathering, which can reflect the precipitation rate in the region. The
alteration of elements or geochemistry in sediment also can explain its precipitation.

Rockshelter
Definition of rockshelter – for instance, in the places where a resistant bed of rock, typically sandstone, overlies weaker beds of rock, typically shales, the weaker rock can be eroded
away, leaving the resistant rock beds to form a roof. Rock shelters are usually small, a few
meters to a few tens of meters in depth, although they can be tens to hundreds of meters
wide. As caves, rock shelters usually do not extend to total darkness; however, such shelters
were habitats for early humans. They are often rich repositories of archaeological material and
are sometimes referred to as caves by archaeologists (White and Culver, 2012). Rockshelters
are the one of geomorphology which related to the mountain, especially in this study concentrates on limestone rockshelter. Rockshelter have been needed for archaeological studies,
and capable for past human activity preservation records as well as related paleoenvironment
features. Rockshelters usually provides many evidences; 1) The evidence of human presence,
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2) The amounts of food remains, faunal and floral, 3) Fractional burials, 4) Microlithic tools,
5) Distinctive Sediment layers, and 6) The loose silty loams with variable charcoal content
and a mixture of microliths with pottery fragments (Kourampas et al., 2009).
Rockshelter study can reach the cultural sequences, which they contain, which can be
considered in their proper environmental context, including the climatic variability evident in
the high resolution as well. Moreover, this is the archive of environmental change are the
temporal resolution of the sedimentary record and the environmental sensitivity of the site.
The Active Karst Setting and Passive Karst Setting are the most used classification into
rockshelter. As the Klithi rockshelter in the Voidomatis gorge of northwest Greece, may be
considered as passive karst setting because this is essentially a dry site with very limited
vadose seepage at the present time. This passive karst results in fine sediments, which are
the domination of allogenic materials introduced by various processes via the shelter opening
and not directly from the internal karst system. A passive karst rockshelter can be interpreted
as minimal post-depositional modifications (Woodward and Goldberg, 2001).
Sediments in rockshelter (also as sediment fills) have been concentrated as important
context for this study. The preserved sediments in rockshelter area are the detailed paleoclimatic records and the climatic signal, by variations in the input of allogenic sediment, or by
fluctuations in the mineral magnetic properties of the fine sediment fraction. Also, the area is
composed of the cultural remains. The rockshelter sedimentary is capable for cultural history
of late pleistocene, such as agricultures. Their sediments provide both stratigraphic control and
environmental context for the archaeological record. The limestone rockshelter is the one of
geomorphology, which controls on the nature and variety of the sediments deposited in the
site and their rate of accumulation.

Area Description
Pang Ma Pha is a district of Mae Hong Son province, Thailand (Figure 1). It is divided
into four sub-districts (Tambon) i.e. Sob Pong, Tham Lod, Na Pu Phom, and Pang Ma Pha. The
topography consists of a complex mountain range, which is shown as a majority of limestone
and dolomite in the Limestone Resource Map of Thailand.
In addition, the study areas are located in karst topography which supports to cave
sediment reserves, which benefit for sedimentology regarding the past sediment. This can be
interpreted into the past environment. Researcher selects Tham Lod rockshelter where located
in Tham Lod Archaeological sites, to study its sediments.
Tham Lod rockshelter archeological site is located in Ban Tham-Lod, Pang Ma Pha, Mae
Hong Son Province, Thailand. The position is 19° 34´ N, 98° 16´ E (about 150 km northwest
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Figure 1 Map of Pang Ma Pha district of Mae Hong Son province, Thailand (Google Earth Map, 2013)

of Chiang Mai) (Figure 2 and 3), and the elevation is about 640 meters above sea level. It
was excavated from 2002 to 2006 under the direction of Asst. Prof. Dr. Rasami Shoocongdej
in the context of the Highland Archeological Project in Pang Ma pha supported by Thailand
Research Funds (TRF) and Silpakorn University. The site is well preserved and easy to access
as it is located in the vicinity of the Tham Lod Natural and Wildlife Education Center (Chitkament et al., 2015). Tham Lod rockshelter located in Tham Lod rockshelter archaeological site
where relates with pre-historic human’s cultures such as flake stone, the temporary habitat,
food storage, stone material storage, and the place for flake stone production. This site is also
appears the habitat as Neolithic period, wood coffin, and correlate with Lanna period as neither their habitat nor historical site. This may be interpreted the Tham Lod archaeological site
is highly various archaeological sites. The nearby site of Tham Lod rockshelter archaeological
is Tham Lod archaeological site, where were the most numerous studied because this site is
the tourism attraction and beautiful cave characteristic. Tham lod archaeological site appears
the wood coffin archaeological site with cultural site age approx. 1,450 ±110 and 1,240 ±90
years (BP.) (Shoocongdej et al., 2007).

Figure 2 The location of study area in Pang Ma-Pha District, Mae Hong Son Province, Thailand (Google Earth
Map, 2002)
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Figure 3 The locations of study area on topography map 1:50,000 (Shoocongdej et al., 2003)

Geological Context
The area existed on many high ranges that composed of various rocks including limestone ranges that existed as Permian Limestone (Figure 4). This karst topography is the
important one in Thailand. In addition, there are many landforms that found as cave and
sinkhole as well as in Pang Ma Pha area.
The rock types around study area composed of following formations;

1. Pang Ma Pha Formation (Middle Permian):
It found in western of Lang River, mainly composed of limestone which exist many faults
due to the conformity of sinkholes. In some areas occurred the fault, results in the giant
sinkholes, doline, and rockshelters, which possibly formed the Tham Lod rockshelter.
Limestone property is gray to dark gray, thick bedded to massive, fossil of fusulinid
foramini fera and algae, patly recrystallized, interbedded with shale, greenish gray, fissiled.

2. Mae Lang Formation (Carboniferous):
It found in the western of Lang River, the general area features composed of high relief
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of mountains result in dendritic drainage pattern. This pattern is absolutely different from the
karst hydrology. They are continuous flow on total year.
The satellite images also found that nearby areas appeared many spots of igneous rocks,
which possibly imply the process of metamorphism into the rocks of study area.
The rock composition is greywacke, greenish gray, medium-grained, moderate sphericity,
rounded, well sorted, well bedded, thick bedded; conglomerate, greenish gray, thick bedded,
silt to find sand matrix, siltstone and shales pebbles, dark gray, low sphericity, well rounded,
interbedded with siltstone, shale and ribbon chert (Khaokhiew, 2003).

Figure 4 The geological map of study area (by estimated location) (Department of Mineral Resources, Thailand,
2007)

Vegetation in the Study Areas
There are various types of the forest around study area; they are composed of three
kinds due to difference of reliefs, and geological features (Khaokhiew, 2003):
A) Mixed Deciduous Forest - found around the study area
B) Dry Evergreen Forest - found widely in Lang river flood plains
C) Dry Dipterocarp Forest - found in the area of outcrops (mountain ridge)

Meteorology in the Study Areas
The recent weather in the area is influenced by the tropical seasonal monsoon, which
is generally divided into 3 seasons. Firstly, rainy season (May-October), there is 77 rainy
days/year, amount of rainfall is 1095 mm/year with averaged temperature of 28°C. Secondly
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winter (November-January), the weather is dry and cold with averaged temperature of 20°C,
4 rainy days/year and 61 mm/year of amount of rainfall. Finally, summer (February-May), the
weather is hot and sultry with averaged temperature of 32°C, 6 rainy days/year and amount
of rainfall is 81mm/year. Note that these numbers are averaged from the data of 30-year
period (Panisara, 2008).

Materials and Methods
Authors decided to point out the sampling location on the archaeological excavation
sites in Tham Lod Rockshelter, the sampling as soil layers were clearly separated following
the archaeological principal. However, there are the soil horizon processes on this site which
suitable for research methodology.
Those sediment horizons are clearly separated regarding to particle size, color, rock
fracture property, and etc. (Figure 5 and 6). In addition, researcher concentrates to compare
each layer for identification the distinction of sediment deposition. The unconsolidated
sediment sampling (zip-lock plastic bag) is main sampling with 13 samples of unconsolidated
sediments were collected at archaeological excavation site of Tham Lod Rockshelter.
Researcher collected 1-2 kg/bag of each sediment sample from layer 2 through layer 8 (Figure
5 and 6)

Figure 5 The sampling positions on northern soil profile of Tham Lod rockshelter (Shoocongdej et al., 2007)
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Figure 6 The sampling positions on western soil profile of Tham Lod rockshelter (Shoocongdej et al., 2007)

Figure 7 The sediment layers with all marked sampling positions and their horizon ages by previous dating
(Khaokhiew, 2003 ; Shoocongdej et al., 2007)
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The collected sediment samples were separated into each part of laboratory methods,
as researcher point to this research article; 1) hydrometer method for grain size analysis, 2)
X-Ray fluorescence for identification the element concentration of major and trace elements,
and 3) X-Ray diffraction for identify the clay minerals and other minerals of silt and clay
fraction.

Clay minerals distribution
Theses clays minerals usually inherited from their parent minerals. The clays size particles
are secondary minerals which formed by soil solution or recrystallization into new minerals
as clay minerals in soil horizons. The way of interpretation of clay minerals can be clarified
as; any of clay minerals can be inherited from the soil parent material, i.e. micas weather to
hydrous micas, or illite, and vermiculite or beidellite (a variety of smectite), are formed by
recrystallization of constituents derived from the dissolution of other minerals. The long-term
results of weathering are smectites in poorly drained or dry environments where silica and
basic cations are concentrated by drainage restriction or evapotranspiration. In acid leaching
environments, the results are kaolinite and aluminum and iron oxide and oxyhydroxides. Bauxite,
which consists of different polymorphs of Al(OH)3, largely gibbsite, formed in warm acid
leaching environments, is the main commercial source of aluminum. Allophone forms in the
initial stage of the weathering of volcanic glass in humid climates.

Clay minerals: Interpretation of sediments sample
There are 13 unconsolidated sediment samples in Tham Lod rockshelter as the samples
are in each layer. The methodology of clay mineral analysis is X-ray diffraction, which can
identify as their quantity and quality of clay minerals in samples. The analysis results showed
in Table 1 and 2.

Sediment Texture Analysis (Grain Size Analysis)
Grain Size Analysis: The analysis into the grains or sediment as sand, silt, clay size, this
can be identified by laboratory methods. The method refers to the sediment separation as
from suspension of the finer silt and clay fraction, this were measured by hydrometer analysis.
Three main size classes are generally recognized as well as numerous subdivisions. Sand (2 mm.
to 63 or 50 microns), silt (63 or 50 microns to 2 microns) and clay (finer than 2 microns.),
though limits between classes can vary among disciplines and countries.
The grain size analysis results are commonly extrapolated in order to estimate certain
physical properties of soils, for example, the prediction of the signs of soils under cultivation
or the detection of signs of pedological development. In Quaternary geology (especially in the
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study of archaeological sediments) particle size analysis has been widely used to identify the
nature, dynamics, and environmental deposition (Courty, 1989). The quantity of clay minerals
can be correlated with the chemical index of alteration or CIA which is the good measure of
the degree of chemical weathering (Table 1 and 2).

Results
The sediment characteristics in layer 1 to layer 7 (Figure 8) were surveyed and described
the field as following;
Layer 1: This layer was divided into 2 layers as 1) the lower layer composing of
brownish-red clay with ~1 mm. of white mica, sand as angular sub-rounded to rounded quartz
(rare) size 2-15 mm., the sediment layer is gravel lower than 2%, and 2) the upper layer
containing of most 7x6x18 cm. gravels, the cementation agent are clays with mica (in sand)
and quartz, the gravels are gray sandstone, as 80% of gravels.
Layer 1A: There are black colors of chert gravels as very angular 2x1x0.5 cm., the
cementation agents are clay as gravel layers, 2.5x4x3 cm. of gravels with very well rounded,
low sphericity, 4.5 x 5 x 2 cm. of very angular and low sphericity of quartzite that is average
2x1 cm., there are clay and 2 mm. quartz grains inserted, the lens-shape clays is 20x70 cm.
with gray-black spots, high quartz grains, and marly rock.
Layer 2: There are black angular gravels as secondary lime stone size 8x5x4 cm. of
angular, low sphericity, 3x0.5 cm., the layer is angular gravels, the cementation agents are
clay, founded small size of white bones, the gravels are quartz as sub angular, 2x1.5x2 cm.
the gravels are 3x1.5x2.5 cm., low sphericity and angular.
Layer 3: There are the lime coated, there are new formation of diagenesis concretion
(calcrete), founded small slate rock materials, founded low sphericity of gravels, 1.5x4x2.5
cm. very angular, the cementation agents are clay-silts, founded mica and <1 mm. of muscovite (<1%), their cementation agents are yellow color, there are more than 80% of gravels (as
angular), those gravels are 3x5x4 cm. in average, with founded mixes of mica lower than 1%.
Layer 4: There are 12x9x6 cm. of gravels, founded quartzite as 15x7x9 cm. of well
rounded and low sphericity. Founded limestone materials as angular; 13x3x15 cm. and
10x15x5 cm., founded small bones as the pile nearby the rockshelter; those are the sediment
layers integrated with concretion (calcrete), cemented the small pieces of bone with the
sediments, the cementation agents are clay to silt size, founded mica lower than 1%, and the
nearby of them appears the concretion which are composed of large boulder, and founded
the 3 mm. charcoal-like as black color.
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Layer 5: There are 10x30x15 cm. of boulder, founded quartzite as rounded, low sphericity.
Founded 10x20x15 cm. limestone boulder (as angular, and low sphericity). There are 25x30x25
cm. limestone (as angular, low sphericity, white color, opaque, and small). There are the
green color materials which are undetectable. The sediment layer is clay with silt, founded
the charcoal with irregular shape of concretion as 5x4x3 cm. and 30x36x16 cm. There are
angular limestone.
Layer 6: There are very angular gravels, and 7x5x1.5 cm. limestone. There are clays
with plant roots, mica, and founded 1.5 mm. of white materials. There are limestone gravel as
very angular, there are small material of stalagmite-stalactite. The soils are composed of small
charcoals with bones. There are limestone fractures as plate arranged, founded 10x20x30 cm.
sandstone (upper of this layer).
Layer 7: There are quartzitic boulders as well rounded and low sphericity. Their textures
are reddish soils, may be integrated with very fine mica grains.

Figure 8 The sediment characteristics in each layer with their ages on western profile of Tham Lod rockshelter
(Shoocongdej et al., 2007)
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The results of clay mineral were showed as quantity analysis, and grain size showed as
sediment texture with each percent of sand, silt, and clay. Overall results are on table 1 and 2,
Table 1 shows the correlation of moderate to high weathering rate with CIA value

Sample No.
TLRS – 1
TL – 8
TLRS - 1A
TLRS – 2
TLRS – 3

Kaolinite
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

Illite

CIA value

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

73.359
66.602
64.55
47.019
47.206

Particle Size

Sandy Loam+
Clay Loam
Sandy Clay
Sandy Clay Loam
Sandy Clay Loam-

Table 2 shows the correlation of low weathering rate with CIA value and particle sizes
distribution

Sample No.
TLRS – 4
TL - 5.2
TLRS – 5
TL - 4
TLRS – 6
TL 3
TLRS – 7
TL -2

Kaolinite
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small

Illite

CIA value

Small
Small
Small
Small
Small
Small
Small

38.439
36.605
29.919
32.361
25.929
36.676
-

Particle Size
Sandy Clay Loam
Loam
Loam
Loam+
Loam
Sandy Loam
Sandy Loam
Sandy Clay Loam

The results of geochemistry with X-ray fluorescence were showed in major elements
concentration, which expressed as a weight percent (wt %) of the oxide as following table 3;

15.010 10.811
10.170 5.849

8.940
5.085

11.318
6.017

2.617
1.012
0.552

2.123
1.530
1.404

1.609
0.849
0.678

3.030
1.265
0.757

2.469
0.830
0.522

2.246
0.977
0.842

1.778
1.082
0.731

1.731
1.114
0.810

1.456
1.170
0.868

1.509
1.162
0.874

TL - 4

TLRS-7

TLRS-6

TLRS-5

TLRS-4

TLRS-3

TLRS-2

TLRS-1A

16.241 14.528 15.760 13.303 13.400 12.251 11.913
7.501 7.249 7.479 6.875 6.969 7.026 6.805

TL -8

TL 3

Al2O3
Fe2O3
(total Fe)
K2O
MgO
MnO

TLRS-1

Major Elements
in wt%

Table 3 The X-ray fluorescence analysis (XRF) results of each sample were correlated with
chemical index of alteration (CIA)

1.715
1.052
0.787
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TLRS-1

TL -8

TLRS-1A

TLRS-2

TLRS-3

TLRS-4

TLRS-5

TL - 4

TLRS-6

TL 3

TLRS-7

Major Elements
in wt%
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
CaO
Loss of
Ignition
(LOI) +
SO3
SO3
Total
CIA

0.122
0.402
59.226
0.867
3.159
8.35

0.103
0.462
58.336
0.798
4.713
9.130

0.122
0.870
53.606
0.863
6.287
10.88

0.145
1.862
46.083
0.790
13.067
14.48

0.130
2.026
45.238
0.784
13.125
14.78

0.144
2.749
37.716
0.738
18.020
17.60

0.155
2.339
36.739
0.704
18.968
18.57

0.106
3.730
31.140
1.070
32.930
-

0.119
2.575
35.922
0.669
20.763
19.67

0.110
3.480
34.817
0.574
23.820
19.970

0.160
2.394
41.578
0.713
16.351
16.42

0.101
100.05 99.64 99.93 100.20 100.11 99.74 99.76 99.31 99.93 99.93 100.00
73.359 66.602 64.550 47.019 47.206 38.439 36.605 29.919 32.361 25.929 36.676

The grain size analysis was showed as percent of sand, silt, clay in each sample,
which were described as sediment textures (Table 1 and 2). All grain sizes of each sample
were expressed as Triangular Diagram of sediment, that is appearance of overall grain sizes
classified in sand clay loam to clay loam or located near by the left-side corner of center in
the Diagram as following;

Figure 9 Marking of sample analysis results overlying on Triangular Diagram of sediment size of samples (as of
Goldberg et al., 2005)
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Discussion and Conclusion
In Table 2 can interpreted that lower sediment layers were moderate to high weathering
rate because there are relation between CIA and clay minerals (Kaolinite) which indicated the
high weathering rate in the area. Kaolinite is considered a secondary mineral that forms from
the subaerial alteration of some parent mineral (e.g. feldspar) during the soil forming processes
and indicates intense chemical weathering typical in low latitude, tropical to subtropical warm
humid climatic conditions. Kaolinite formed as a result of intense chemical weathering on
land under possibly tropical conditions in which abundant rainfall favored ionic transfer and
pedogenic development (Hong et al., 2013).
The upper sediment layers contain very low of CIA value and small of kaolinite. Therefore, in the upper layers (Figure 5 and 6) as TLRS-4, TL 5.2, TLRS-5, TL-4, TLRS-6, TL-3,
TLRS-7, and TL-2 are low weathering rate, that can be interpreted the paleoclimate as lower
precipitation than lower sediment layers (Figure 7) as TL-8, TLRS-1, TLRS-1A, TLRS-2, and
TLRS-3) which were in period of late Pleistocene. The result of grain size analysis can identify
the weathering rate and sediment deposition which influenced by water and humid factors
with Figure 9 shows the results of grain size analysis of lower samples that reflects the trend
of sandy to minor of clay. This result can explain the moderate water drainage.
Weathering rate of all samples in each layers, can reflect the paleoenvironment of late
Pleistocene (approx. 16-35 ka.) as wet/dry or humid/semi-arid climate.
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สิ่งแวดล้อมโบราณทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน
: โดยหลักฐานที่หลากหลาย

นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์1

1 นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้ และอาจารย์ประจ�ำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ
จากการตีความของหลักฐานที่เป็นตัวแทนของสภาพอากาศที่หลากหลาย บ่งชี้ว่า ยุค
ไพลสโตซีน 1.8 ล้านปี–250,000 ปี สภาพอากาศหนาวเย็น เป็นยุคน�้ำแข็ง สลับกับช่วง
อบอุ่นหลายครั้ง สภาพอากาศค่อนข้างคงที่ช่วงปลายไพลสโตซีน 250,000–50,000 ปี
ที่ผ่านมา ในแผ่นดินซุนดาและไหล่ทวีปในประเทศออสเตรเลีย (Sahul shelves) และ
นิวกินี เชื่อมติดกัน ระดับน�้ำทะเลลงไปต�ำ่ สุด ประมาณ 120 เมตร จากระดับน�้ำทะเลใน
ปัจจุบัน สภาพอากาศตอนในแผ่นดินของประเทศ มีความแห้งและความชื้นต�ำ่ 40,000 ปี
ก่อนปีปัจจุบัน สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเย็นและแห้งแล้งกว่าในปัจจุบัน มีป่า
สนกระจายครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 30,000 ปีที่ผ่านมา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณชายฝั่งคล้ายคลึง
กับปัจจุบัน ประมาณ 20,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมี
ความชื้นเพิ่มมากขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน�้ำฝนมากขึ้นท�ำให้เกิดการกระจายตัว
ของพื้นที่ป่ากึ่งร้อนชื้น (ป่าผสมผลัดใบ) และป่าร้อนชื้น (ป่าไม่ผลัดใบ) 18,000 ปีที่ผ่าน
มา ยุคน�้ำแข็งสุดท้าย (Last Glacial Maximum) สภาพอากาศทั่วโลกและในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ มีความหนาวเย็น (cool) และ แห้ง (dry) ส่งผลให้พืชพรรณ ส่วนมากเป็น
ระบบนิเวศทุ่งหญ้า บนพื้นที่สูงจะมีความหนาวเย็นสูงกว่าพื้นที่ราบ 11,000 ปีที่ผ่านมา ใน
ยุโรป และ อเมริกาเกิดความหนาวเย็นอีกครั้ง เรียกว่า Younger Dryas ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย สภาพอากาศแบบหนาวเย็นและแห้ง สาเหตุที่ส�ำคัญเกิดจากความผิดปกติ
ของการหมุนเวียนของกระแสน�ำ้ ในมหาสมุทร 10,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
เล็กน้อยและปริมาณความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ป่าร้อนชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ 8,000
ปีที่ผ่านมา น�ำ้ ทะเลรุกเข้าไปถึงภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย สันนิษฐานว่า พื้นที่ราบ
ลุ่มภาคกลางตอนล่าง เป็นขอบเขตของแนวป่าชายเลน 6,000 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิสูงขึ้น
ในระดับที่เหมาะสม ภาคเหนือของประเทศไทย ภาคใต้ของประเทศไทย น่าจะมีป่าดิบชื้น
ป่าผลัดใบที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุม ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมากจะเป็นป่าผลัดใบ
2,700-1,000 ปีที่ผ่านมา ระดับน�ำ้ ทะเลเท่ากับระดับน�้ำทะเลในปัจจุบัน บริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยจะกลายเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นหนองน�ำ้ หรือพื้นที่ชุ่มน�้ำปกคลุม พื้นที่อื่นๆ
ลักษณะป่าไม้ยังอยู่ในสภาพเดิม ค.ศ. 1400-ค.ศ. 1500 สภาพอากาศในยุโรปหนาวเย็น
อีกครั้ง ยุคน�้ำแข็งน้อย (Little Ice Age) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ามีอากาศแห้ง
แล้งและเย็นลง ปริมาณฝนค่อนข้างต�ำ่ สันนิษฐานว่าเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟขนาด
ใหญ่จำ� นวนมากช่วงกลาง ค.ศ. 1700-ค.ศ. 1800 พบความแห้งแล้งยาวต่อเนื่องในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นครวัดเกิดการล่มสลาย สาเหตุหลักอาจเกิด
จากความแปรปรวนของระบบลมมรสุม
ค�ำส�ำคัญ : ไพลสโตซีนตอนปลาย, แผ่นดินซุนดา, ระดับน�้ำทะเล, Younger Dryas, Little Ice Age
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บทนำ�
บทความนี้เป็นการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับ โครงการวิจัย “การปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” คือในยุค
ไพลสโตซีนตอนปลาย จนถึงปัจจุบนั ซึง่ สาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศทีส่ ำ� คัญจะเน้นลักษณะ
ทางกายภาพ (การปกคลุมของธารน�ำ้ แข็ง และระดับน�ำ้ ทะเล) และทางชีวภาพ (พืชพรรณ) ต่างๆ ที่
เปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ ทีค่ รอบคลุมเชิงเวลาของการศึกษาในภาพใหญ่
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในอดีตเป็นตัวก�ำหนดและปฏิสัมพันธ์ของการตั้งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีต
สภาพภูมิอากาศ (ปริมาณฝนและอุณหภูมิ) เป็นตัวก�ำหนดพืชพรรณและสัตว์ที่เปลี่ยนไปตามสภาพ
อากาศ ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเทคโนโลยีของมนุษย์รวมถึงอาหารและทรัพยากรที่หามา
ได้

สภาพแวดล้อมระดับมหัพภาค ไพลสโตซีนถึงโฮโลซีน
สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch)
สมัยไพลสโตซีน หมายถึง สมัยทางธรณีวิทยาที่ปรากฏธารน�ำ้ แข็งปกคลุมพื้นที่หลายบริเวณของ
โลก ถูกเรียกว่า “ยุคน�้ำแข็ง” มีอายุระหว่าง 1.8 ล้านปีถึง 10,000 ปีที่ผ่านมา สมัยไพลสโตซีนนี้จะ
เกิดธารน�ำ้ แข็งสลับกับอากาศอบอุ่นหลายครั้ง โดยครั้งใหญ่ ๆ จะมี 4 ครั้ง และครั้งย่อยประมาณ 20
ครั้ง หากเปรียบเทียบในเชิงธรณีวิทยา สมัยไพลสโตซีนจะอยู่ในยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period)
หากพิจารณาในด้านธรณีสัณฐาน พื้นที่หลายแห่งของโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ เช่น พื้นที่
บริเวณขั้วโลกถูกปกคลุมด้วยธารน�้ำแข็ง มีการเกิดสะพานแผ่นดิน (Land bridge) เชื่อมโยงทวีปหรือ
เกาะแก่งให้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน เช่น การเชื่อมบริเวณช่องแคบแบริ่งในไซบีเรียกับอลาสก้า การ
เกิดแผ่นดินซุนดาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากระดับน�้ำทะเลที่ลดลง ท�ำให้เกิดการเชื่อมติด
กันระหว่างพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน เกาะสุมาตรา ชวา บาหลี บอร์เนียวใน
ประเทศอินโดนีเซีย แต่บอร์เนียวและเกาะปาลาวันในประเทศฟิลิปปินส์จะไม่เชื่อมกัน เนื่องจากระดับ
น�้ำทะเลลึกมาก และเกาะไฮนาน (Hainan) และไต้หวันติดต่อกับแผ่นดินจีน ศรีลังกาติดต่อกับอินเดีย
(Voris, 2000)
การทบทวนวรรณกรรมนี้จะอิงการจัดแบ่งยุคตามนักโบราณคดีที่ใช้การจัดยุคสมัยตามตารางธรณี
กาล โดยอาศัยการก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาซากบรรพชีวินของมนุษย์และสัตว์ ละออง
เรณูและหลักฐานทางโบราณคดี (รัศมี ชูทรงเดช, 2544) ประกอบกันดังนี้
สมัยไพลสโตซีนตอนต้น (Lower Pleistocene) อายุประมาณ 1.8 ล้านปี - 730,000 ปีที่ผ่านมา
ในช่วงเวลานี้จะพบหลักฐานของโฮโมอีเรคตัส (Homo erectus) ในทวีปแอฟริกา ยุโรปและเอเชีย พบ
หลักฐานของสายพันธุ์บรรพบุรุษของมนุษย์นอกทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกในช่วงตอนต้นและตอนกลาง

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ยุคไพลสโตซีนในประเทศไทย ในสมัยไพลสโตซีนตอนต้น-ตอนกลาง พื้นที่ชายฝั่งของไทยส่วนมาก
เป็นแผ่นดินที่น�้ำทะเลท่วมไม่ถึง ตะกอนส่วนมากเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวโดยทางน�ำ้ บนบก
(ส�ำนักเทคโนโลยีธรณี, 2555) ดังนั้นสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะอบอุ่นและแห้งกว่าปัจจุบัน
เนื่องจากอยู่ไกลจากชายฝั่งทะเลซึ่งสอดคล้องกับ Voris (2000) กล่าวว่า เมื่อประมาณ 250,000 ปี
ที่ผ่านมา ระดับน�้ำทะเลลดต�่ำลงสุดที่ 120 เมตร (จากระดับน�ำ้ ทะเลในปัจจุบัน) สาเหตุส่วนใหญ่เกิด
จากการยกตัวของแผ่นทวีป (tectonic drift) และการจมตัวลง (subsidence) ในช่วงเวลา 250,000–
150,000 ปีที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่า ค่าเฉลี่ยการยกตัวขึ้นหรือการจมตัวลง ประมาณ 1.5 เมตร ต่อ
1,000 ปี
สมัยไพลสโตซีนตอนกลาง (Middle Pleistocene) อายุประมาณ 730,000-125,000 ปีที่ผ่าน
มา ในช่วงเวลานี้จะพบหลักฐานของคนปัจจุบันที่มีลักษณะดั้งเดิม (Archaic Homo sapiens) และคน
ปัจจุบัน (Homo sapiens sapiens) ระดับน�ำ้ ทะลที่ลดต�ำ่ กว่าระดับน�้ำทะเลปัจจุบัน ยังมีค่าใกล้เคียงอยู่
ที่ 120 เมตร
สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (Upper or Late Pleistocene) หมายถึง ระยะสุดท้ายของการเกิดธาร
น�้ำแข็งซึ่งมีอายุประมาณ 125,000-11,500 ปีที่ผ่านมา ส่วนช่วงสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนเข้าสู่สมัยโฮโลซีน
หรือสมัยที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายปัจจุบันจะอยู่ในช่วง 16,000-11,500 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลานี้จะพบ
หลักฐานของมนุษย์ยุคปัจจุบัน (Homo sapiens sapiens)
แบบจ�ำลองสภาพภูมิอากาศของโลกพบว่า สภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และจาก late Pleistocene ช่วงประมาณ 150,000-12,000 ปีที่ผ่านมาพบว่า มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า 5 ครั้งจากอากาศอบอุ่นกว่าไปเป็นหนาวเย็นกว่าและย้อน
กลับไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในบริเวณอื่น ๆ ของโลกเมื่อ 50,000 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วง
เวลาที่พบ Homo sapiens ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบว่าช่วงนี้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสลับ
ไปมา 4 ช่วง คือ ช่วงแรก 50,000 จนถึง 37,000 และ 38,000 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน
จากหนาวเย็นเป็นอบอุ่นและเปลี่ยนไปเป็นหนาวเย็นในช่วง 32,000 ปีที่ผ่านมา จากนั้นกลับไปอบอุ่นอีก
ในช่วง 18,000 ปีที่ผ่านมา และในช่วง 9,000-10,000 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศกลับมาหนาวเย็นอีก
ครั้ง (Kutzbach et al., 1994)
สภาพทั่วไปอากาศหนาวจะสัมพันธ์กับการลดลงของปริมาณน�ำ้ ฝนรายปี (annual rainfall) โดย
เฉพาะในช่วงฤดูร้อน และอากาศอบอุ่นจะสัมพันธ์กับปริมาณน�ำ้ ฝนที่ตกลงมา และจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างกะทันหันของสภาพภูมิอากาศพบว่าประเทศไทยและพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบ
สนองกับสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การขยายตัวของแผ่นน�้ำแข็งในทวีปยุโรปและ
พื้นที่ละติจูดสูง และการลดลงของระดับน�ำ้ ทะเล ในช่วง 16,000–22,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลต่อพื้นที่
มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และในบริเวณแผ่นดินใหญ่
สิ่งปกคลุมบนพื้นผิวโลกเมื่อ 18,000 ปีที่ผ่านมา บริเวณขั้วโลกเหนือปกคลุมด้วยน�ำ้ แข็งประมาณ
ร้อยละ 29 ของพื้นที่ผิวโลก ตั้งแต่บริเวณเหนือประเทศรัสเซีย แอฟริกา และออสเตรเลีย สภาพอากาศ
หนาวเย็น ความชุ่มชื้นในบรรยากาศต�ำ่ ฤดูร้อนสั้นและฤดูหนาวที่ทารุณ ส�ำหรับประเทศไทยปกคลุม
ด้วยสภาพป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่นแต่ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ บางพื้นที่คาดว่าพื้นที่ป่าไม้จะเป็นพืชพรรณ
แบบเขตอบอุ่น เมื่อน�ำ้ แข็งที่ปกคลุมบริเวณขั้วโลกเหนือลดน้อยลง ประเทศไทยมีสภาพป่าไม้แบบเรือน
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ยอดชิด ปกคลุมขยายเต็มพื้นที่มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการถอยร่นของน�ำ้ แข็ง ความชื้นในบรรยากาศ
สูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น จึงท�ำให้การกระจายตัวของพืชครอบคลุมพื้นที่บริเวณส่วนต่างๆ ของโลกมากขึ้น
จากการวิเคราะห์ละอองเรณูบริเวณตอนกลางของประเทศศรีลังกาพบว่า ในช่วง 18,000 ปีที่ผ่านมา
พืชที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นพืชไม้ขนาดเล็ก และพืชในป่าเขตร้อน พืชทนแล้งพบเป็นไม้เด่นในช่วงปลาย
ไพลสโตซีน (13,000 ปีที่ผ่านมา) ใกล้ช่วงสิ้นสุดไพลสโตซีนตอนปลาย (12,000 ปี-11,000 ปีที่ผ่าน
มา) พบป่าดิบตามภูเขา (mountain rain forest) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโฮโลซีน ป่าฝนเขตร้อนและความ
หลากหลายกระจายครอบคลุมพื้นที่ แสดงถึงปริมาณน�ำ้ ฝนที่เพิ่มมากขึ้น พบในช่วง 8,000–7,000 และ
4,000–3,000 ปีที่ผ่านมา สลับด้วยช่วงที่แห้งแล้ง 6,000–5,000 ปีที่ผ่านมา และมีช่วงสั้นที่มีความชื้น
สูง ประมาณ 600 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบร่องรอยการท�ำลายพื้นที่ป่าไม้ของมนุษย์ ประมาณ
14,000 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าระบบเกษตร ในตอนกลางของศรีลังกา เริ่มประมาณ 9,000–6,500 ปี
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 3,000 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ถูกทิ้งร้าง และมาพบร่องรอยการใช้พื้นที่อีกครั้ง ในช่วง 800–
200 ปีที่ผ่านมา (Premathilake and Epitawatta, 2001) Ray and Adams (2001) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ที่มากมายเพื่อจ�ำลองสภาพป่าไม้ในช่วงยุคน�้ำแข็งสุดท้าย ครอบคลุมระหว่าง 25,000–15,000 ปีที่ผ่าน
มา พบว่าในเขตแผ่นดินซุนดา พื้นที่ส่วนมากครอบคลุมด้วยทุ่งหญ้าเขตร้อน (open grassland and dry
forest) ซึ่งรวมถึงทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ของประเทศไทย และ
มีพื้นที่ป่าดิบ (tropical rain forest) บนภูเขากระจายเป็นหย่อมขนาดเล็ก ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวแคบๆ ตามชายขอบของเกาะชวา
อุณหภูมิที่ต�่ำลงและลมมรสุมที่ลดก�ำลังลงส่งผลให้ปริมาณน�ำ้ ฝนลดลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และทางตะวันตกของภาคกลางที่ปัจจุบันมีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยรายปีน้อยกว่า 50 นิ้ว (1,250 มิลลิเมตร)
น่าจะต้องแห้งแล้งอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลอย่างมากทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผืนแผ่นดินใหญ่ของ Sundaland (ปัจจุบันครอบคลุมอ่าวไทยและบางส่วนทางตอนใต้ของ
ทะเลจีนใต้) ที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของประเทศไทยและคาบสมุทรมาเลเซียที่เป็นพื้นที่เงาฝนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าน
(ส�ำนักเทคโนโลยีธรณี, 2555)
โดยทั่วไปการลดลงของฝนจากมรสุมฤดูร้อนตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และการลดลงอย่างฉับพลันของฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือบนคาบสมุทรของไทย (เช่นเดียวกับ
คาบสมุทรมาเลย์และสุมาตรา) ส่งผลบางอย่างกับพืชพรรณ จากการประมาณค่าของปริมาณน�ำ้ ฝนที่
ข้ามผ่านเทือกเขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน�้ำฝนในปัจจุบันพบว่า
ปริมาณน�้ำฝนในช่วง 18,000 ปีที่ผ่านมา ลดลงจากปัจจุบัน 30% ถึง 18% และลดลง 5% ในช่วง
15,000 ปีที่ผ่านมา ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีป่าเบาบาง และมีความชัดเจนของช่วง
ฤดูกาลมากกว่าในปัจจุบัน และลักษณะพืชพรรณบริเวณคาบสมุทรทางใต้มีลักษณะคล้ายสะวันนา (Verstappen, 1975) สอดคล้องกับการศึกษาของ Urushibara-Yoshino and Yoshino (1997) พบว่าในช่วง
ยุคน�้ำแข็งสุดท้าย (18,000 ปีที่ผ่านมา) สภาพอากาศที่บริเวณเกาะชวา และพื้นที่ใกล้เคียง เย็น (cool)
และ แห้ง (dry) มากกว่าปัจจุบัน เมื่อน�ำ้ แข็งละลายท�ำให้ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น (ยุคโฮโลซีน) ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่ ไม่เพียงแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณฝนมากขึ้น แต่ทำ� ให้ความ
สมดุลของน�ำ้ เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับทะเลในอดีตและการใช้ละอองเรณูในทะเลจีนใต้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ใน
ช่วงไพลสโตซีนตอนปลายหรือยุคน�ำ้ แข็งสุดท้าย (25,000-12,000 ปีทผี่ า่ นมา) พบว่าระบบของมรสุม
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตะวันออก (East Asian monsoon) มีความผันแปรมากจากมรสุมฤดูหนาว (winter monsoon) ทีร่ นุ แรง
ไปสู่ก�ำลังปานกลางและอ่อนก�ำลังลง (Huang et al., 1997)ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาละอองเรณูใน
ประเทศอินโดนีเซียว่า ในช่วง 30,000–11,900 ปีทผี่ า่ นมา สภาพอากาศบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หนาว (cold) และ แห้ง (arid) เนือ่ งจากมรสุมฤดูหนาวมีกำ� ลังแรง (Cook and Jone, 2012) ระหว่าง
ช่วงธารน�ำ้ แข็งละลาย (12,000–10,000 ปี ก่อนปีปจั จุบนั ) มรสุมฤดูรอ้ น (summer monsoon) มีกำ� ลัง
รุนแรงขึน้ ซึง่ อยูใ่ นยุคโฮโลซีน ข้อมูลบันทึกเหล่านี้ สอดคล้องกับการบันทึกของตะกอนจากทะเลจีนใต้
ของไต้หวัน และสภาพอากาศทีบ่ นั ทึกจากทีร่ าบสูงเลิส (Chinese Loess plateau) ประเทศจีน (Huang
et al., 1997)
ในช่วงปี 17,000 ปีทผี่ า่ นมา Voris (2000) น�ำเสนอว่า ระดับน�ำ้ ทะลยังต�ำ่ อยูท่ ี่ 120 เมตร จาก
ระดับน�ำ้ ทะเลปัจจุบนั แผ่นดินซุนดา (Sunda) และ Sahul shelves (ส่วนของแผ่นทวีปรวมทัง้ ออสเตรเลีย
และปาปัวนิวกินี บริเวณทีจ่ มอยูบ่ ริเวณน�ำ้ ตืน้ )ซึง่ บริเวณพืน้ ทีท่ เี่ ชือ่ มติดกัน เป็นแผ่นดินซุนดา คาดว่ามี
พืน้ ที่ ประมาณ 1.53 ล้านตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ใน 4 ส่วน ของพืน้ ทีร่ วมของประเทศ
เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมาเลย์ สิงคโปร์ ทีร่ วมกันแล้ว ประมาณ 2.07 ล้าน
ตารางกิโลเมตร ในช่วง 15,000-13,000 ปีทผี่ า่ นมา ทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเล 100 เมตร ต�ำ่ กว่าระดับน�ำ้ ทะเลใน
ปัจจุบนั แผ่นดินซุนดายังปรากฏเช่นเดิม คล้ายคลึงกับทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเลต�ำ่ ทีร่ ะดับ 120 เมตร ทีน่ ำ�้ ทะเลต�ำ่
กว่าปัจจุบนั ทีร่ ะดับ 75 เมตร ทะเลสาบน�ำ้ จืดหรือหนองบึง เริม่ ปรากฏในบริเวณพืน้ ทีท่ ยี่ บุ ตัวลง ซึง่ เป็น
พืน้ ทีอ่ า่ วสยามในปัจจุบนั (Gulf Siam) และเมือ่ ระดับน�ำ้ ต�ำ่ กว่าปัจจุบนั ประมาณ 50 เมตร (11,000 ปี
ทีผ่ า่ นมา) สะพานแผ่นดินยังปรากฏอยู่ แต่ไต้หวันไม่ได้ตดิ อยูก่ บั แผ่นดินจีนแล้ว และอ่าวของประเทศไทย
(Gulf of Thailand) และทะเลทีช่ วา ปรากฏเป็นทะเลอย่างชัดเจน ทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเลต�ำ่ กว่าปัจจุบนั ที่ 30
เมตร สะพานแผ่นดินเริม่ สูญเสีย และชัดเจนทีส่ ดุ ในช่วงทีร่ ะดับน�ำ้ ทะเลต�ำ่ กว่าปัจจุบนั 20 เมตร (คาบ
เกีย่ วระหว่างไพลสโตซีนตอนปลายและโฮโลซีนตอนต้น)
ความสอดคล้องระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีและถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของมนุษย์ในช่วง 20,000-50,000
ปีทผี่ า่ นมา พบว่าเป็นสังคมล่าสัตว์ อย่างไรก็ตามการรวบรวมหลักฐานด้านพืชพันธุเ์ ป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
หลักฐานทางโบราณคดีทพี่ บบนเกาะ 3 แหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Niah Cave, Sarawak ; Tabon
Cave, Philippines ; Leang Burung Two, South Sulawesi) และอีก 2 แหล่งโบราณคดีทพี่ บบนผืนแผ่น
ดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Lang Rongrian, Thailand และ Thongliang, China) ทีแ่ สดงถึง
สภาพแวดล้อมทีก่ ว้างของการตัง้ ถิน่ ฐาน (Anderson, 1990) นอกจากนี้ จากการศึกษาระดับ mitrochondrial DNA haplogroup E ซึง่ กลุม่ นีส้ ว่ นมากจะพบในประชากรในภูมภิ าคนี้ พบว่า ในช่วง 35,000 ปีที่
ผ่านมา haplogroup E (กลุม่ นีจ้ ะมีการพัฒนาในพืน้ ทีเ่ ฉพาะและกระจายไปตามเกาะต่างๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้) ซึง่ เป็นช่วงยุคโฮโลซีนตอนต้น ซึง่ ในเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับแผ่นดินซุนดาสูญหาย (น�ำ้
ทะเลสูงขึน้ ปกคลุมพืน้ แผ่นดิน) ปรากฏการณ์นชี้ ใี้ ห้เห็นว่าโลกร้อนและระดับน�ำ้ ทะเลสูงขึน้ ในช่วงยุคน�ำ้
แข็งสุดท้าย ระหว่างปี 15,000–7,000 ปีทผี่ า่ นมา และเป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญของการกระจายตัวของ
มนุษย์ในปัจจุบนั สาเหตุหลัก (Soares et al., 2008) การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของยุคน�ำ้ แข็งสุดท้าย
ได้แสดงให้เห็นว่ามีความส�ำคัญต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมมนุษย์ (human genetic diversity) ใน
ยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกัน ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ มือ่ ธารน�ำ้ แข็งละลาย ท�ำให้เกิดการอพยพของประชากรลงมาสู่
ด้านใต้มากขึน้ (Torroni et al., 1998)
สรุปโดยภาพรวมอากาศโลกในช่วงไพลสโตซีนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ใช้เวลายาวนานจากสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นสู่อากาศที่อบอุ่นขึ้น สัตว์ขนาดใหญ่จ�ำนวนมากในอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย สูญพันธุ์
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

การขยายตัวของธารน�ำ้ แข็ง และการถอยร่นของธารน�ำ้ แข็ง สาเหตุหลักนอกจากวงโคจรของโลกรอบดวง
อาทิตย์แล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังมีสมมุติฐานของการเกิดเทือกเขาขนาดใหญ่เช่นหิมาลัย เนื่องจากการ
ชนตัวของ 2 แผ่นทวีปขนาดใหญ่คือ แผ่นอินเดียที่จมตัวลง และแผ่นเอเชียที่กดทับด้านบน ก่อให้เกิด
ที่ราบสูงทิเบตขนาดกว้างใหญ่ เทือกเขาหิมาลัย ที่มียอดเอเวอเรสต์ สูงประมาณ 8848 เมตร ท�ำให้
บริเวณพื้นที่แห่งนี้มีการปกคลุมของธารน�้ำแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเหนือจากขั้วโลกเหนืออีกแห่งหนึ่ง

สมัยโฮโลซีน (Holocene epoch)
โฮโลซีนเป็นสมัยทางธรณีวิทยาที่นับย้อนไปตั้งแต่ 11,700 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สมัยโฮโลซีน
เป็นส่วนหนึ่งของยุคควอเทอร์นารีโดยนับตั้งแต่ปลายยุคน�้ำแข็งครั้งหลังสุด การด�ำรงอยู่ของมนุษยชาติ
สังคมเมืองทั้งหมดอยู่ในสมัยโฮโลซีน ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างคงที่ อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นจากสมัย
ไพลสโตซีน โดยคลื่นความร้อนจะพัดจากเส้นละติจูดต�ำ่ ไปสู่เส้นละติจูดที่สูงกว่า ท�ำให้เกิดการละลาย
ของธารน�ำ้ แข็งในเส้นละติจูดสูง เป็นเหตุให้ระดับน�้ำทะเลของโลกสูงขึ้นประมาณ 35 เมตร สัตว์และพืช
ไม่มีการวิวัฒนาการมากนักในระหว่างช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นในยุคโฮโลซีน แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ของการกระจายตัวของพืชและสัตว์จากการสูญหายของสะพานแผ่นดิน (Land bridge) ที่
เชื่อมต่อทวีปต่างๆ
Mayewski et al. (2004) ศึกษาความผันแปรของสภาพอากาศในยุคโฮโลซีน (11,500 ถึง ปัจจุบัน)
โดยใช้หลักฐานการบันทึกข้อมูลบรรพอากาศทั่วโลก สรุปว่า ในช่วงโฮโลซีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่ 9,000–8,000, 6,000-5,000, 4,200–3,800, 3,500-2,500, 1,2001,000 และ 600-150 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีการบันทึกไว้เนื่องจาก
ความหนาวเย็นของขั้วโลก ความแห้งแล้งในเขตร้อนชื้น และการเปลี่ยนแปลงของการหมุนเวียนของ
บรรยากาศ อากาศบริเวณขั้วโลกที่เย็นลงจะสอดคล้องกับความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ของเขตร้อน
ชื้น ในหลายช่วงของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอารยธรรม ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความส�ำคัญอย่างยิ่งกับ
ความผันแปรของสภาพอากาศในสมัยโฮโลซีน
การแปรปรวนของสภาพอากาศในยุคต่อเนื่องระหว่างไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนครั้งใหญ่
อากาศเย็นตัวอย่างฉับพลันอีกครัง้ ในช่วง 11,000-10,000 ปีทผี่ า่ นมาปรากฏการณ์นคี้ อื Younger Dryas
1. Younger Dryas คือ สภาพอากาศทีค่ วามหนาวเย็นกลับคืนมาสูโ่ ลกอีกครัง้ หนึง่ จากหลักฐาน
ice core การสะสมของตะกอนทะเล ทะเลสาบ หนองน�ำ้ ชีใ้ ห้เห็นถึงว่าโลกร้อนขึน้ เมือ่ 20,000 ปีทผี่ า่ น
มา สภาพอากาศทีห่ นาวเย็นครัง้ แรกทีม่ กี ารตรวจพบในยุโรป และปรากฏหลักฐานกับดอกไม้ในบริเวณ
อาร์คติก-แอลป์ หลักฐานฟอสซิล “Dryas Fossil” ของพืชในบริเวณเขตทรุนดา ชีใ้ ห้เห็นถึงการซ้อนทับ
ของตะกอนทีส่ ภาพอากาศอุน่ ขึน้ สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นป่าไม้ การอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ในอดีตท�ำให้เข้าใจอย่างรวดเร็วถึงการตอบสนองของพืชพรรณต่อสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง และสรุปได้
ว่าอะไรเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง การศึกษาจากหลักฐานละอองเรณูในทางตะวันออกเฉียง
เหนือของอเมริกาพบว่าในช่วง Younger Dryas ชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงจากป่าผสมผลัดใบ (mixed
hardwood deciduous forest) เช่นไม้โอ็ค แอช สปรูส และเฟอร์ ไปเป็นป่าเขตหนาว (boreal) ได้แก่
สปรูส เฟอร์ บีช แอลเดอร์ นอกจากนีย้ งั ได้ใช้หลักฐานฟอสซิลขนาดใหญ่ (macrofossil) ได้แก่ ใบ ใบ
เข็ม และเมล็ด ในการยืนยันชนิดของพืชบริเวณนัน้ เนือ่ งจากการใช้หลักฐานละอองเรณูอย่างเดียวอาจ
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ท�ำให้การอธิบายผลคลาดเคลือ่ นเนือ่ งจากละอองเรณูอาจถูกลมพัดพามาได้ในระยะทางทีห่ า่ งไกล ผลการ
ศึกษายืนยันว่าพืชในป่าเขตหนาวกระจายเข้ามาครอบคลุมในพืน้ ทีด่ งั กล่าว และทดแทนพืชทีช่ อบอากาศที่
อบอุน่ กว่าคือไม้สนขาว สภาพอากาศทีห่ นาวเย็นขณะนัน้ มีความรุนแรงซึง่ ได้ใช้หลักฐานจากต้นแอลเดอร์
และเบิรช์ และประมาณอุณหภูมวิ า่ ลดลงถึง 3-4 องศาเซลเซียส หิมะมีการทับถมสูงมากกว่าในปัจจุบนั
จากการตรวจสอบค่าอายุโดย AMS พบว่าช่วงทีอ่ ากาศหนาวเย็นอยูร่ ะหว่าง 11,000-10,000 ปีทผี่ า่ นมา
ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวกับอากาศทีห่ นาวเย็นในยุโรป (Carlson, 2013)
2. ผลกระทบของความหนาวเย็นทีเ่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไปปรากฏให้เห็นชัดเจนในยุโรป และอเมริกา เช่น
• การถูกแทนที่ของพื้นที่ป่าไม้ในสแกนดิเนเวียด้วยพืชเขตหนาว (Tundra : พืชที่ขึ้นอยู่
ได้จะเป็นเพียงพืชอายุสั้น เช่น มอส เฟิร์น ไม่มีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เลย เนื่องจากช่วง
ฤดูกาลเจริญเติบโตสั้นมาก)
• การเพิ่มขึ้นของหิมะที่ปกคลุมบริเวณภูเขาสูง
• มีฝุ่นละอองมากขึ้น ซึ่งแหล่งก�ำเนิดมาจากทะเลทรายในเอเชีย
• มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน และทะเลทรายอะราเบีย เมโซโปเตเมีย
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของประชาชนบริเวณเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ก่อนที่จะ
มีการท�ำการเกษตร
สาเหตุที่ทำ� ให้เกิดความหนาวเย็นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการลดของความเค็มของน�ำ้ ทะเลซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการละลายของน�ำ้ แข็งทางขั้วโลกในทางตอนเหนือของอเมริกา ซึ่งท�ำให้การหมุนเวียนของ
กระแสน�้ำเปลี่ยนแปลงไป
3. สาเหตุส�ำคัญที่ทำ� ให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
สาเหตุที่ท�ำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่องมาจากระบบของโลกได้รับแรงกดดัน
เกินเงื่อนไข เช่น การเกิดภูเขาไฟระเบิด หรือการสะสมของแรงดันต่างๆ ทีละเล็กละน้อย เมื่อถึงจุดหนึ่ง
ระบบโลกอาจเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบฉับพลัน ซึ่งสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างฉับพลันได้แก่
1. มหาสมุทร
เนื่องจากน�ำ้ มีความสามารถในการเก็บกักความร้อนได้มากกว่าแผ่นดินตั้งแต่ 10-100 เท่า
ดังนั้น น�้ำจึงเป็นตัวพาความร้อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้อย่างดี การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียน
ของน�้ำทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับความเค็ม เช่น การเกิด Younger Dryas น�ำ้ ที่ละลายมา
จากธารน�้ำแข็ง และแหล่งอื่น ๆ ท�ำให้น�้ำทะเลตอนเหนือของแอตแลนติคความเค็มเจือจางลงซึ่ง
ท�ำให้บริเวณดังกล่าวน�้ำที่เย็นไม่จมตัวลง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำ� ให้สายพานการไหลเวียนของ
น�้ำทั้งระบบชะงักงัน ความหนาวเย็นจึงแผ่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่อเมริกาเหนือขึ้น
ไป ความหนาวเย็นนี้เกิดขึ้นเมื่อ 8,200 ปีที่ผ่านมา
2. สภาพภูมิประเทศ
สัดส่วนของสิ่งปกคลุมที่อยู่บนพื้นผิวโลกที่ครอบคลุมด้วยน�้ำแข็งและหิมะ มีผลกระทบ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

โดยตรงต่ออุณหภูมิ เมื่อน�ำ้ ทะเลแข็งตัว จะท�ำให้โลกเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อน จึงเป็น
สาเหตุให้อุณหภูมิเย็นลง
3. บรรยากาศ
องค์ประกอบต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เมฆ ลม เหล่านี้มีผลต่อการ
หมุนเวียนสภาพภูมิอากาศ
4. สิ่งปกคลุมดิน
วัตถุที่ปกคลุมพื้นผิวโลกมีศักยภาพในการดูดจับและสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่าง
กัน เช่น หิมะมีศักยภาพในการสะท้อนกลับรังสีดวงอาทิตย์ถึงร้อยละ 90 และป่าไม้สามารถ
ดูดจับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าร้อยละ 90 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินมี
ผลต่อความร้อนจากดวงอาทิตย์
5. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ผลกระทบของดาวพระเคราะห์ต่อ
การกระจายของรังสีอาทิตย์ จุดดับบนดวงอาทิตย์ เป็นต้น

สภาพแวดล้อมระดับมหัพภาค
ของประเทศไทย ไพลสโตซีนตอนปลาย
การศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตของประเทศไทย มีการศึกษาโดยใช้หลักฐานทางโบราณคดี
ซากบรรพชีวิน ละอองเรณู และวงปีไม้ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยหลักฐานที่สามารถยืนยัน
ได้เก่าที่สุดจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของยุคไพลสโตซีนตอนปลาย (รัศมี ชูทรงเดช, 2547; อ�ำนาจ ชิดไธสง,
2553)

สภาพแวดล้อมในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (Late Pleistocene)
1. ลักษณะภูมิประเทศและระดับน้ำ�ทะเล
ระดับน�้ำทะเลที่ลดต�่ำในยุคไพลสโตซีนก่อให้เกิดการเชื่อมตัวกันของแผ่นดิน (Land bridge) ใน
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรียกว่า แผ่นซุนดา (Sunda Shelf) ประกอบด้วย หมู่เกาะบอร์เนียว ชวา
สุ ม าตรา พื้นทะเลส่ว นตื้นของทะเลจีนใต้ พื้นที่ช ายฝั่งของกัมพูช า มาเลเซีย สิงคโปร์ บอร์เนี ย ว
และบางส่ ว นของชายฝั ่ ง ของอิ น โดนี เ ซี ย ไทย และเวี ย ดนาม ระดั บ น�้ ำ ทะเลที่ ล ดต�่ ำ ลงส่ ง ผลต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ การเกิ ด ทางเชื่ อ มแผ่ น ดิ น ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงระบบ
แม่น�้ำในแผ่นซุนดา แผ่นดินขนาดใหญ่ท�ำให้เกิดการแยกขาดออกจากกันระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้พื้นที่ในแผ่นดินได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรน้อยกว่าในปัจจุบัน ในช่วงท้ายของยุค
ไพลสโตซีนตอนปลาย ประมาณ 12,000 ปีที่ผ่านมาในหลายๆ พื้นที่ของแผ่นซุนดาเริ่มจมลงจากระดับ
น�้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของธารน�้ำแข็ง โดยต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเลในปัจจุบัน ประมาณ 55 เมตรในช่วง
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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12,310 ปีที่ผ่านมาและสูงขึ้นถึงระดับต�ำ่ กว่าระดับน�้ำทะเลยุคปัจจุบัน 30 เมตรในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ยุคโฮโลซีน หรือ 10,210 ปีที่ผ่านมา (Sathiamurthy and Voris, 2006) (แผนที่ที่ 1) พื้นที่ทะเล
อ่าวไทยยังคงตื้นเขินและขอดแห้งบางบริเวณ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อระบบการไหลของแม่นำ�้ สายหลักที่อยู่ใกล้
กับทะเลในประเทศไทยที่ไหลลงปากอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็นแม่นำ�้ เจ้าพระยา แม่น�้ำท่าจีน แม่นำ�้ แม่กลอง
แม่น�้ำเพชรบุรี แม่น�้ำบางปะกง ลักษณะภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในบริเวณราบลุ่มแม่นำ�้
เจ้าพระยา แต่ภายในแผ่นดินบริเวณลุ่มแม่นำ�้ แควน้อยและแควใหญ่ หรือแม่นำ�้ ปาย ปิง วัง ยม น่าน ใน
ภาคเหนือ หรือแม่น�้ำมูล แม่นำ�้ ชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะอยู่ห่างจาก
ชายฝั่งทะเลโบราณหลายกิโลเมตร (Kengkoom, 1992)

แผนที่ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับน�้ำทะเลยุคไพลสโตซีนตอนปลายของแผ่นซุนดา 17,000 150,000 และ 250,000 ปีที่ผ่านมา
(Voris, 2000)

หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงระดับน�ำ้ ทะเลบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยคือ การศึกษาธรณี
สัณฐาน หอยและกระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน (Anderson, 1990 ; มนัส วัฒน
ศักดิ์, 2537) ท�ำให้ทราบสภาพแวดล้อมโบราณในบริเวณอ่าวพังงาว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล
และมีการขึ้นลงของระดับน�้ำทะเลในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายอีกหลายครั้ง แสดงว่าสภาวะภูมิ
อากาศไม่คงที่ ในระหว่าง 43,000 ถึง 27,000 ปีที่ผ่านมา แหล่งโบราณคดีทั้งสองห่างจากชายฝั่งทะเล
ประมาณ 20-100 กิโลเมตร โดยเฉพาะผลการศึกษาจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียนท�ำให้ทราบ
ว่ามีการอาศัยอยู่ 3 ระยะ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 43,000–37,200 ปีที่ผ่านมา แหล่งโบราณคดีอยู่ห่างจาก
ชายฝั่งปัจจุบันประมาณ 30 กิโลเมตร น�้ำทะเลลดลงประมาณ 20 เมตร ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 37,00034,000 ปีที่ผ่านมา น�้ำทะเลลดประมาณ 20 เมตร และระยะสุดท้าย ตั้งแต่ 32,000-27,000 ปีที่ผ่าน
มาอยู่ห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ 100 กิโลเมตร น�ำ้ ทะเลลดลงประมาณ 80 เมตร (Anderson,
1990)
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

2. สภาพแวดล้อมในอดีต
Chabangborn et al. (2013) ได้วิเคราะห์มรสุมเอเชียในช่วงน�ำ้ แข็งสูงสุดครั้งสุดท้าย (Last Glacial
Maximum) และเปรียบเทียบกับข้อมูลบรรพชีวินโมเดล พบว่า ในช่วงดังกล่าวสภาพอากาศทางตะวันตก
และทางเหนือ แห้ง (dry) เนื่องมาจากลมมรสุมฤดูหนาวมีความรุนแรง ลมตะวันตกที่มีความรุนแรง
และน�ำความเปียกชื้นเข้ามาสู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร เนื่องมาจากลมมรสุมฤดูร้อนที่มีกำ� ลังแรง จากข้อมูล
บรรพชีวิน (palaeo-data) บ่งชี้ถึงเงื่อนไขสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 20,000-19,000 ปีที่
ผ่านมา โดยบางพื้นที่มีฝนตกมาก บางพื้นที่แห้งมากขึ้น (drier) อาจเนื่องจาก มีการเคลื่อนตัวของมรสุม
ฤดูร้อนที่มีก�ำลังแรง การเคลื่อนตัวนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำทะเลในช่วงยุค
น�้ำแข็งสุดท้าย ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร สอดคล้อง
กับ Chappell (1982) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (ประมาณ 125,00010,000 ปีมาแล้ว) สมัยไพลสโตซีนตอนปลายหรือสมัยน�ำ้ แข็งตอนปลาย สภาพภูมิอากาศมีความแห้ง
แล้งกว่าในปัจจุบันทั้งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย ลม
มรสุมจะแปรปรวนตามการหมุนเวียนของธารน�ำ้ แข็งจากขั้วโลกเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน�ำ้ ฝน
และความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิตำ�่ กว่าปัจจุบันประมาณ 6 องศาเซลเซียส
ในภาคเหนือของประเทศไทย Marwick and Gagan (2011) ศึกษาความผันแปรของลมมรสุมใน
ช่วงไพลสโตซีนตอนปลาย ย้อนกลับไปถึง 35,000 ปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ออกซิเจนไอโซโทปจาก
เปลือกหอยสองฝา (bivalve Margaritanopsis laosensis) จากแหล่งขุดค้นเพิงผาบ้านไร่และถ�ำ้ ลอด
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลของออกซิเจนเสถียร-18 ที่ต่อเนื่อง เป็นข้อมูลใหม่ที่บ่งบอก
สภาพอากาศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยว่า ในช่วง 35,000-20,000 ปีที่ผ่านมา สภาพ
อากาศไม่คงที่ และตามมาด้วยสภาพอากาศที่แห้งขึ้น (drier) ตั้งแต่ 20,000–11,500 ปีที่ผ่านมา ช่วง
ความแห้งแล้ง (aridity) สูงสุดของประเทศไทยอยู่ในช่วง 15,600 ปีที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากร่องความ
กดอากาศต�่ำ (intertropical convergence zone) เคลื่อนต�่ำลงมาทางใต้ ในช่วง 12,800-11,500 ปี
ที่ผ่านมา หลังจากปี 9,800 ปริมาณน�ำ้ ฝนสูงขึ้นในช่วงที่อากาศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีความหนาว
เย็น สอดคล้องกับในช่วง Younger Dryas อย่างไรก็ตามความหนาวเย็นไม่รุนแรงเท่ากับในประเทศจีน
ซึ่งอาจสอดคล้องกับการเริ่มต้นการท�ำเกษตรกรรมที่ล่าช้าของประเทศไทย อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมี
การย้ายถิ่นของชาวจีน
จากการศึกษาของ Louys and Meijaard (2010) เพื่อต้องการที่จะสร้างภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ในสมัยไพลสโตซีน โดยท�ำการศึกษาแหล่งโบราณคดีในยุคไพลสโตซีน ซึ่งพบหลักฐานของสัตว์ทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในยุคไพลสโตซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการจ�ำลองสิ่งแวดล้อมในอดีต
ก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่พบในพื้นที่ศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด เนื่องจากขนาด
พื้นที่ศึกษา และสัตว์ที่พบมีจำ� นวนจ�ำกัด อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ครั้งนี้นักวิจัยยืนยันว่าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงไพลสโตซีนเป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความผสม
ผสานและมีการกระจายตัวของป่าฝน ซึ่งยังปรากฏเช่นเดียวกับในปัจจุบันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้าง
หายาก แต่ในประเทศไทยพบแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นลักษณะป่าผสม
นอกจากนี้ Gorman (1971) ได้ทำ� การขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำผี (Spirit cave) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเทศไทย สรุปว่า มนุษย์ในช่วงปลายไพลสโตซีนต่อเนื่องโฮโลซีน มีการใช้ชีวิตที่ได้สะท้อนให้
เห็นถึงการปรับตัวต่อระบบนิเวศ มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า “Hoabinhian technology complex”
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ซึ่งประมาณว่าความยาวของเทคโนโลยีนี้ต่อเนื่องจนถึงประมาณ 5,000-6,500 BC ต่อจากนั้นเทคโนโลยี
นี้ได้ถูกน�ำมาใช้ในพื้นที่ราบลุ่ม เช่นที่ โนนนกทาและบ้านเก่า (Solheim, 1972)
การศึกษาตะกอนสะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหลักฐานในการบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมสมัย
ปลายไพลสโตซีนต่อกับโฮโลซีน โดยศึกษาจากอณูขนาดเล็กของพืช (phytolith) และละอองเรณูของ
พืชจ�ำพวกปาล์ม และหญ้าหลายชนิดที่ชอบขึ้นในพื้นที่เปียกชื้นจากหนองกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบ
ว่าเมื่อประมาณ 14,000 ปีมาแล้ว ภูมิอากาศค่อนข้างแห้ง อากาศเย็นและมีฤดูกาลที่ชัดเจนและมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องพืชที่เด่นชัด (Maloney, 1999 ; White and Kealhofer, 1994) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาตะกอนดินจาก 3 พื้นที่ศึกษาในที่ราบสูงโคราช หนองหาน กุมภวาปี หนองพะโค และ
หนองหาน สกลนคร (Penny, 1999, 2001) ซึ่งเป็นละอองเรณูในยุคสมัยใกล้เคียงกัน คือ 14,300 ปีมา
แล้ว ในพื้นที่แอ่งสกลนครได้ปกคลุมด้วยพืชตระกูลก่อ (Fagaceae, Lithocarpus และCastanopsis) ไม้
โอ๊คและตระกูลสนการสะสมตัวของละอองเรณูพืชจ�ำพวกก่อและสนถูกค้นพบในการศึกษาดินตะกอนที่มี
ช่วงอายุเดียวกันในบริเวณที่พื้นที่ศึกษาอยู่ในบริเวณที่มีเส้นละติจูดและระดับความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลที่
สูงกว่า คือมณฑลยูนนาน ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน (Shaomeng et al.,1986 ; Xiangjun et al.,
1986) ซึ่งการค้นพบหลักฐานดังกล่าวเพิ่มความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมในยุคไพลสโตซีน/โฮโลซีน
ในบริเวณตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนจะถูกปกคลุมด้วย
ไม้สน ไม้โอ๊ค เป็นบริเวณกว้าง ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งกว่าในปัจจุบัน แต่การอุ่นขึ้น
ของอุ ณ หภู มิ ห ลั ง จากนั้ น ท� ำ ให้ ป ่ า ไม้ ใ บกว้ า งในเขตร้ อ น ชื้ น และป่ า ผลั ด ใบเป็ น ไม้ เ ด่ น ในช่ ว งสมั ย
ไพลสโตซีน/โฮโลซีน และยังคงหลงเหลือไม้ก่อไม้สนเป็นหย่อมๆ เท่านั้น
ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย การศึกษาตะกอนสะสมในทะเลสาบสองห้องของ Kealhofer
(2002, 2003) จากหลักฐานของอณูขนาดเล็กของพืชที่พบสามารถสรุปได้ถึงสภาพภูมิอากาศแห้งและ
ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าและมีการกระจายตัวของไม้ยืนต้นอย่างเบาบาง จากตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาไม่พบ
การสะสมตัวของละอองเรณูในตะกอนดินที่อยู่ในช่วงท้ายของยุคไพลสโตซีนถึงต้นโฮโลซีน แต่คาดการณ์
ว่าอากาศน่าจะหนาวเย็นกว่าปัจจุบันเช่นเดียวกับทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคแต่
น่าจะมีความชื้นสูงกว่าเนื่องจากได้รับอิทธิพลความชื้นจากทะเลฝั่งตะวันตก (White et al., 2004) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงใกล้กับแนวเส้นศูนย์สูตร เช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมพืชใน Nee Soon Swamp ในประเทศสิงคโปร์พบว่า พืชพันธุ์ที่พบในปัจจุบันในสภาพแวดล้อม
แบบนิเวศภูเขาใกล้เส้นศูนย์สูตร (Tropical montane context) จะสามารถพบในช่วงยุคไพลสโตซีน
ตอนปลายในระดับความสูงจากน�้ำทะเลที่ตำ�่ กว่า ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปัจจุบันที่
ควบคุมการแพร่กระจายของสังคมพืชในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรแต่ในปัจจัยด้านความชื้นอาจไม่จ�ำเป็น
ต้องแห้งกว่าปัจจุบันในบริเวณดังกล่าว (Taylor et al., 2001) มีการศึกษาด้านโบราณคดีในประเทศไทย
ที่ยืนยันข้อสรุปดังกล่าว งานวิจัย ขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ หมอเขียว จังหวัดกระบี่ (สุรินทร์ ภู่ขจร,
2537) ซึ่งห่างจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน 12 กิโลเมตร พบกระดูกสัตว์ได้แก่สัตว์ป่าหลาย
ชนิด สัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ควายป่า สัตว์จ�ำพวกวัว หมู สัตว์ขนาดกลางได้แก่ สัตว์กีบจ�ำพวกกวาง เก้ง
กระจงเล็ก และสัตว์ขนาดเล็กได้แก่ ค่าง ลิง บ่าง ชะนี กระรอก หมูหริ่ง อ้น เม่น เป็นต้น (เยาวลักษณ์
ชัยมณี, 2537) เป็นหลักฐานที่แสดงความเป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นป่าผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ
ป่าดิบเขา ซึ่งเป็นป่าที่เติบโตในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างของฤดูที่ชัดเจน มีอุณหภูมิและความชุ่มชื้นใน
อากาศที่แตกต่างกันมากระหว่างฤดูแล้งกับฤดูฝน แต่ปริมาณน�ำ้ ฝนโดยรวมอาจไม่ได้ตำ�่ ไปกว่าปัจจุบัน
Rugmai (2006) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณในช่วงปลายยุค
ควอเทอร์นารีในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จากหลักฐานทางเรณูวิทยาพบว่าตะกอนดินตัวอย่าง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

จากหลุมขุดเจาะ ที่ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีอายุตั้งแต่ก่อน 33,880±280 ปีจนมาถึงปัจจุบัน
ละอองเรณูที่ทำ� การศึกษาได้แยกออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มเฟิร์น พืชเมล็ดเปลือย และพืชมีดอก พบว่า
สังคมป่าชายเลน ป่าหลังป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าที่ราบต�่ำ ปรากฏอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงปลายยุค
ไพลสโตซีน
ส่วนภาคตะวันตก หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีแล่งก�ำนัน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า สัตว์ป่าที่
พบบริเวณลุ่มแม่นำ�้ แควน้อยตอนล่าง คือสัตว์ในตระกูลกวางและวัวควาย แสดงว่าประมาณ 30,00026,000 ปีมาแล้ว พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าโปร่ง หรือป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าแบบฤดูกาล
มีสภาพไม่แตกต่างจากปัจจุบัน แต่มีความหนาแน่นมากกว่าปัจจุบัน (Shoocongdej, 1996b อ้างใน
รัศมี ชูทรงเดช, 2547)
การเกิดไฟเป็นสิ่งที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศในช่วง
ไพลสโตซีนตอนปลาย แต่แตกต่างกันในระดับความมากน้อย หลักฐานอณูขนาดเล็กของพืช (phytolith)
ในบริเวณภาคใต้ของประเทศแสดงถึงการเกิดไฟเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคนี้ (Kealhofer, 2002, 2003)
และเป็นที่สังเกตเพิ่มเติมว่าพบถ่านเป็นปริมาณมากในช่วงเวลาดังกล่าว ณ แหล่งศึกษา Nee Soon
Swamp ในประเทศสิงคโปร์ กว๊านพะเยาเป็นอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ผลการศึกษามีความสอดคล้อง
กับการเกิดไฟที่ไม่บ่อยนักระหว่างช่วงดังกล่าวซึ่งแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ (Penny, 2001) แม้ว่าการปกคลุมของชนิดพันธุ์พืชในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความ
คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างดังกล่าวอาจสะท้อนถึงความยาวนานกว่าของหน้าแล้งที่ยาวนานกว่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเหนือในช่วงไพลสโตซีนตอนปลายนอกเหนือจากความแตก
ต่างกันของสภาพภูมิประเทศ (White et al., 2004)
การเกิดไฟในหลายภูมิภาคของประเทศในช่วงยุคไพลสโตซีนตอนปลายมีนัยส�ำคัญกับการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ โดยหลักฐานจากการศึกษาที่เด่นชัดที่สุดในปัจจุบันพบอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย
ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับหลักฐานทางโบราณคดีของการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในยุคดังกล่าวแม้ว่าแหล่งโบราณคดีในยุคดังกล่าวอาจจมลงในทะเลจากน�้ำทะเลที่สูงขึ้นในยุค
โฮโลซีน แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำหมอเขียว จังหวัด กระบี่ (สุรินทร์ ภู่ขจร,
2537) แสดงถึงมนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวจะแพร่กระจายตัวจากบริเวณป่าไม้ที่มีความหนา
แน่นไปสู่บริเวณที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่เปิดกว้างกว่า จากการศึกษาวิธีการรวมกลุ่มของมนุษย์และวิธีการล่า
สัตว์แสดงถึงการใช้ไฟเป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างสม�่ำเสมอในการล่าสัตว์และการเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(White et al., 2004) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุหลักของการเกิดไฟในช่วงฤดูแล้งในยุคไพลสโตซีนตอน
ปลายเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลักฐานของถ่านที่
พบในตัวอย่างตะกอนดินจะเป็นตัวบ่งถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
กล่าวโดยสรุปถึงสภาพแวดล้อมตอนปลายของยุคไพลสโตซีนได้ว่า มีอากาศค่อนข้างแห้งและเย็น
กว่าปัจจุบนั สภาพป่าไม้เป็นป่าแบบมีฤดูกาลแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ฤดูฝนและฤดูแล้ง สภาพ
แวดล้อมภายในแผ่นดิน (inland) มีความคล้ายคลึงกับปัจจุบนั เพราะพบสัตว์ทเี่ หมือนกับปัจจุบนั อาศัยอยู่
ในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ขณะเดียวกันบริเวณทีไ่ ด้ผลกระทบในช่วงเวลานีค้ อื พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลมีสภาพ
แวดล้อมต่างกับปัจจุบนั ทัง้ ในเรือ่ งของธรณีสณ
ั ฐานของชายฝัง่ ทะเล และป่าไม้ทเี่ ป็นป่าผลัดใบ มีฤดูกาล
อย่างชัดเจนซึ่งน่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในอ่าวไทยเมื่อน�้ำทะเลลดระดับลงมาก ภูมิประเทศ
ค่อนข้างจะแห้งจนเชือ่ มติดเป็นแผ่นดินเดียวกับเกาะสุมาตรา ชวา บอร์เนียว ในประเทศอินโดนีเซีย และ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ปาลาวันในประเทศฟิลปิ ปินส์ บริเวณดังกล่าวเรียกว่าแผ่นดินซุนดา (Sundaland) ท�ำให้ปา่ ร้อนชืน้ ลดลง
และมีป่าแบบฤดูกาลในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยที่ติดกับแผ่นดินซุนดาและมีหลักฐานการเกิดไฟ
อย่างสม�ำ่ เสมอในสถานทีท่ พี่ บหลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์

สภาพแวดล้อมในสมัยโฮโลซีน (Holocene)
ช่วงโฮโลซีนเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำทะเลเป็นอย่างมากและหลายครั้ง น�้ำแข็ง
ทั่วโลกละลายท�ำให้เกิดแผ่นดินซุนดา พื้นที่อ่าวไทยจมลงโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่
บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยหรือใกล้ชายฝั่งทะเลเดิมของภาคกลางและภาคตะวันออก ชายฝั่งทะเล
ตะวันตกของด้านทะเลอันดามัน ชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ (แผนที่ที่ 2) (Maloney, 1992)
งานวิจัยในสมัยโฮโลซีนแม้ว่าจะมีการศึกษามากกว่าสมัยไพลสโตซีน แต่การศึกษาในประเด็นเรื่อง
สิ่งแวดล้อมยังจัดว่าน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิชาการของชาวต่างประเทศ เช่น ชาร์ลส์ ไฮแอม และ
รัชนี ทศรัตน์ ขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ซึ่งมีการวิเคราะห์ละอองเรณูโดย เบอร์นาร์ด มาโลนนี
ที่ขุดเจาะดินที่ จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมโบราณ และงานของดักลาส แอนเดอร์สัน (Anderson, 1990) ที่ทำ� การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ รวมทั้งงานวิจัยของ เชส
เตอร์ กอร์มัน (Gorman, 1970, 1971) ที่ทำ� การขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ง
ชาร์ลส์ ไฮแอม (Higham, 1977) ได้วิเคราะห์กระดูกสัตว์จากการขุดค้นทั้งหมด ส่วนงานวิจัยของนัก
วิชาการไทยได้แก่งานวิจัยของรัศมี ชูทรงเดช (Shoocongdej, 2000) ที่ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมใน จังหวัดกาญจนบุรีและขุดค้นแหล่งโบราณคดีแหล่งก�ำนัน จังหวัดกาญจนบุรี
และงานวิจัยของสิน สินสกุล (Sinsakul, 1992) นักธรณีวิทยาที่ทำ� การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น�้ำทะเลในอดีต นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ สุรินทร์ ภู่ขจร ที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดี จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์เบื้องต้นที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโบราณได้

1. สมัยโฮโลซีนตอนต้น (ประมาณ 10,000-7,500 ปีมาแล้ว)
ยุคไพลสโตซีนสิ้นสุดในช่วง 12,000 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่สภาพภูมิอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อุณหภูมิและปริมาณน�้ำฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าปัจจุบันช่วง 10,000 หรือ
9,000 ปีที่ผ่านมา ทุ่งหญ้าสะวันนาหายไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และป่าฝน (rain forests) ขยาย
ขอบเขตมาแทนที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าปัจจุบัน ท�ำให้ประชากรมีจำ� นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ภาคกลาง พบหลักฐานของซากบรรพชีวิน เรณูวิทยาและปฐพีวิทยาจากพื้นที่บางส่วนของ
กรุงเทพ ชลบุรี และพังงา แสดงให้เห็นว่าน�ำ้ ทะเลสูงขึ้นกว่าระดับปัจจุบัน 5 เมตร เมื่อประมาณ 8,000
ปีมาแล้ว น�้ำทะเลเข้าครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางทั้งหมดจนถึง จังหวัดลพบุรี ชายฝั่งทะเลโบราณ
บริเวณอ่าวไทยจะล�้ำเข้าไปในภาคกลางประมาณ 114 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันถึงจังหวัด
อ่างทอง โดยมีขอบเขตชายฝั่งเข้าไปในเพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อ่างทอง
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี (Sinsakul, 1992)
บริเวณทีร่ าบลุม่ ภาคกลาง จากการศึกษาธรณีสณ
ั ฐาน (Sinsakul, 2000 ; Somboon and Thiramongkol, 1992) และการศึกษาละอองเรณู (ตรงใจ หุตางกูร, 2014) ซึง่ ตรงใจ หุตางกูร สรุปแนวชายฝัง่
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

แผนที่ที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตอ่าวไทย ประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมา (http://paipibat.com/?p=3493)

ตามการพัฒนาของภูมศิ าสตร์พชื พรรณ ดังนี้ ระยะที่ 1 : ประมาณ 8,000-7,000 ปีทผี่ า่ นมา : การรุก
เข้าสูงสุดของน�ำ้ ทะเลสมัยโฮโลซีน ทีร่ าบลุม่ บางกอกมีสภาพเป็นทะเลตืน้ ลึกประมาณ 3-10 เมตร แนว
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนขนาดใหญ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก
และปราจีนบุรี ระยะที่ 2 : ประมาณ 7,000-5,000 ปีทผี่ า่ นมา : การถอยร่นของน�ำ้ ทะเลสมัยโฮโลซีน
แนวชายฝัง่ ทะเลอยูใ่ นพืน้ ที่ จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 3 : ประมาณ 5,000-3,000 ปีทผี่ า่ นมา แนวชายฝัง่
ทะเลเคลือ่ นทีล่ งมาทางใต้ อยูใ่ นพืน้ ที่ จังหวัดนนทบุรี และเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 4 :
ประมาณ 3,000-2,000 ปีทผี่ า่ นมา แนวชายฝัง่ ทะเลเคลือ่ นมาอยูท่ ที่ างตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 5 : ประมาณ 2,000-1,000 ปีที่ผ่านมา แนวชายฝั่งเคลื่อนตัวมาอยู่ที่บ้านแพ้ว และอ�ำเภอ
กระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ต่อเนือ่ งไปยังพืน้ ทีต่ อนใต้ของกรุงเทพมหานคร และตอนเหนือของ
จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคใต้ พื้นที่แถบชายฝั่งทะเลจะได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
โดยตรง ซึ่งสันนิษฐานว่าเมื่อประมาณ 9,600 ปีมาแล้ว น�ำ้ ทะเลเริ่มสูงขึ้นและแหล่งโบราณคดีอยู่ห่าง
จากชายทะเลปัจจุบันประมาณ 66 กิโลเมตร (Anderson, 1990) เมื่อประมาณ 7,200 ปีมาแล้ว น�ำ้
ทะเลจะสูงขึ้นอีกครั้งและห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 18 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีถำ�้ หมอเขียวคงจะ
ได้รับผลกระทบจากการขึ้นของน�้ำทะเลแบบเดียวกับเพิงผาหลังโรงเรียน พบสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบ
เช่น สัตว์ตระกูลลิง ค่าง หมูหริ่ง หมูป่า อ้นเล็ก เม่น อีเห็นหน้าขาว เป็นต้น
พื้นที่ภายในประเทศไทยแถบเทือกเขาตะวันตก สภาพแวดล้อมโบราณไม่มีความแตกต่างจาก
ปัจจุบนั นักเพราะกระดูกสัตว์ปา่ ทีพ่ บในบริเวณแม่นำ�้ แควน้อย เช่น เม่น หมีควาย เสือโคร่ง แรดชวา

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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หมูปา่ เก้ง วัวแดง เลียงผา กวาง ชะมด กระรอก เต่า แสดงว่าสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างไปจากปัจจุบนั
เพราะสัตว์เหล่านีอ้ าศัยอยูใ่ นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ ซึง่ ก็เป็นป่าทีเ่ ติบโตในบริเวณนีใ้ นปัจจุบนั (ชิน
อยูด่ ,ี 2529 ; สุรนิ ทร์ ภูข่ จร และคณะ, 2521 อ้างใน รัศมี ชูทรงเดช, 2547) ซึง่ ก็สอดคล้องกับหลักฐาน
กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผี ได้แก่ สัตว์ตระกูลค้างคาว ตระกูลค่าง ลิง กระรอก อ้น ตระกูลหนู
หมีควาย อีเห็น เสือปลา เสือโคร่ง หมูปา่ เก้ง เนือ้ ทราย กวางป่า กวางผา ละอง ตระกูลวัว ควาย สัตว์
เหล่านีอ้ ยูใ่ นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าหินปูน ความหลากหลายของชนิดสัตว์แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมป่า
ไม้ในอ�ำเภอปางมะผ้าน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์และหนาแน่นกว่าปัจจุบนั
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการเจาะชั้นดินเพื่อเก็บตัวอย่างละอองเรณูใน
ดินชั้นล่างจากทะเลสาบกุมภวาปี (Kealhofer, 1996) เพื่อศึกษาเรณู Phytolith ธรณีสัณฐานและเคมี
ของดินโดยเน้นการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์ (Human landscape use) ในช่วงปลายสมัย
ไพลสโตซีนและต้นโฮโลซีน พบว่ามีข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ ด้านธรณีสัณฐาน
และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากหลักฐานการเผาไหม้ของเศษอินทรีย์ (Burned phytolith) ได้
ชี้ว่าการเกิดไฟป่าในป่าผสมผลัดใบและป่าเต็งรัง (Mixed deciduous-dry deciduous forest) ได้เริ่ม
มาตั้งแต่ช่วงโฮโลซีนตอนต้น และมีหลักฐานแสดงว่าการเพาะปลูกเริ่มมีความส�ำคัญในยุคโฮโลซีนตอน
กลางและการเกิดไฟป่าก็ลดลง ในช่วงต้นโฮโลซีนมีการเปลี่ยนแปลงพืชพรรณที่ส�ำคัญ พบว่าการเพาะ
ปลูกได้ขยายมาถึงที่ที่เป็นป่าผลัดใบ และข้อมูล Phytolith แสดงว่าเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวกันมากในช่วง
ปลายของสมัยโฮโลซีนตอนต้น นอกจากนี้ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเผาไหม้สูงสุดของ Phytolith ชี้ถึงการเกิด
ไฟที่แสดงว่ามีความสัมพันธ์กับช่วงการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหลักฐานว่ามนุษย์มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่มาตั้งแต่ยุคสมัยดังกล่าวแล้ว
Chabangborn and Wohlfarth (2014) ได้รวบรวมและวิเคราะห์การบันทึกพืชพันธุ์ในอดีตยุคโฮโลซีน
เกี่ยวกับปริมาณของน�้ำฝนและอุณหภูมิส�ำหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ท�ำการเปรียบ
เทียบกับปริมาณน�้ำฝนที่สร้างขึ้นส�ำหรับมหาสมุทรอินเดีย และระบบย่อยของมรสุมเอเชียตะวันออก ผล
การศึกษาสรุปว่า อุณหภูมิและปริมาณน�ำ้ ฝนของภาคพื้นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงกว่า 18°C และ
1,100 มิลลิเมตร สภาพอากาศแบบ เย็น/เปียก ปรากฏในช่วง โฮโลซีน 10,500-10,000 ปีที่ผ่านมา และ
ร้อน/แห้งในช่วง 10,000-9,000 ปีที่ผ่านมา เย็นขึ้น/เปียกขึ้น ในช่วง 9,000-7,000 ปีที่ผ่านมา และร้อน/
แห้ง ปานกลาง ระหว่างตั้งแต่ 7,000 ปีที่ผ่านมา
ช่วงสมัยโฮโลซีนตอนต้น ภูมิภาคภายในได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศน้อย
กว่าบริเวณชายฝั่งทะเล เพราะน�้ำแข็งจากขั้วโลกละลายกลายเป็นน�้ำท่วมพื้นที่แผ่นดินซุนดา อากาศ
อบอุ่นและชุ่มชื้นมากขึ้น ภายในภาคพื้นแผ่นดินพบว่า ป่าไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่า มีความอุดมสมบูรณ์
และมีปริมาณที่หนาแน่น ส่วนพื้นที่ชายทะเลมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และป่าบริเวณชายฝั่งทะเลเพราะน�้ำ
ทะเลท่วมชายฝั่งทะเลเดิม ป่าไม้เปลี่ยนแปลงจากป่าแบบฤดูกาลเป็นแบบร้อนชื้นเหมือนปัจจุบัน

2. สมัยโฮโลซีนตอนกลาง (ประมาณ 7,500-2,500 ปีมาแล้ว)
สภาพแวดล้อมในช่วงโฮโลซีนตอนกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับมามีความอบอุ่นและ
ปริมาณน�้ำฝนเพิ่มขึ้นแม้จะไม่รุนแรงเหมือนช่วง 9,000 และ 10,000 ปีก่อนที่เป็นช่วงหลังไพลสโตซีนที่
อุณหภูมิเพิ่มสูงสุด น�ำ้ แข็งในเขตละติจูดที่สูงละลายท�ำให้ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ช่วง Middle Holocene ระดับน�ำ้ ทะเลเพิ่มขึ้น 3 เมตร สูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเลปัจจุบัน ท�ำให้พื้นที่ส่วนใหญ่
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

ของที่ราบแม่น�้ำเจ้าพระยาจนถึงอยุธยาถูกน�ำ้ ท่วม
ผลการศึกษาละอองเรณูและธรณีสณ
ั ฐานโบราณ สันนิษฐานว่า บริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคกลาง
ของประเทศไทยเมือ่ ประมาณ 5,700 ปีมาแล้ว น�ำ้ ทะเลก็เริม่ ลดลงแต่ยงั สูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเลปัจจุบนั ช่วง
นีแ้ ม่นำ�้ แม่กลองจะไหลลงสูท่ ะเลใกล้ จังหวัดนครปฐม (Maloney, 1992 ; Somboon and Thiramongkol,
1992) เมือ่ ประมาณ 3,000-4,000 ปีทผี่ า่ นมา น�ำ้ ทะเลยังขึน้ สูงอยู่ แนวชายฝัง่ ทะเลโบราณจะเลือ่ นขึน้
ไปอยูใ่ นบริเวณด้านตะวันออกของ อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก ซึง่ ห่างจากทะเลอ่าวไทยประมาณ 10 กิโลเมตร
และปากแม่น�้ำแม่กลองเก่าอยู่ในบริเวณ อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ อ�ำเภอก�ำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ส่วนบริเวณปากแพรกที่แม่น�้ำแควน้อยกับแควใหญ่มาบรรจบกันจะอยู่ห่างจากชายฝั่ง
ทะเลโบราณประมาณ 62 กิโลเมตร (พรชัย สุจติ ต์, 2536 อ้างใน ชาติชาย ร่มสนธิ์ และคณะ, 2531)
สัตว์ปา่ ทีพ่ บเป็นชนิดทีพ่ บในป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ เช่น หมูปา่ เก้ง กวางป่า กระต่าย กระรอกบิน
สัตว์นำ�้ จ�ำพวกปลาและเต่า (Sørensen, 1967 อ้างใน รัศมี ชูทรงเดช, 2547) จากการศึกษาตะกอนใน
โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา โดย Penny (2006) พบว่าตะกอนมีอายุมากกว่า 7,000 ถึง 5,500 ปี
ทีผ่ า่ นมา ในช่วงนัน้ อาจได้รบั อิทธิพลจากน�ำ้ ทะเล เนือ่ งจากระดับน�ำ้ ทะเลในช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่าใน
ช่วงปัจจุบนั ปลายไพลสโตซีนมีสภาพอากาศทีแ่ ห้งและมีความชัดเจนของฤดูกาลมากกว่าในปัจจุบนั การ
ทับถมของตะกอนมีมากขึน้ ท�ำให้ระดับน�ำ้ ในทะเลสาบต�ำ่ ลง Penny สรุปว่าโตนเลสาบในช่วงนัน้ อาจมีเส้น
ทางทีเ่ ชือ่ มติดต่อกับทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ หลักฐานของกระดูกสัตว์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ หมอเขียว แสดง
ว่าพืชพรรณมีลักษณะไม่แตกต่างจากปัจจุบันนัก เช่น ป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่ขึ้นในสภาพแวดล้อมและ
อากาศแบบป่าเขตร้อนชื้น (tropical rain forest) ป่าชายเลน ภูมิอากาศมีความชุ่มชื้น (สุรินทร์ ภู่ขจร,
2537)
ส่วนบริเวณภายในประเทศไทย บริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบโดยตรงน้อยกว่า
สภาพแวดล้อมจึงไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก แต่จะมีความหนาแน่นของพืชพรรณในป่าและความ
ชุกชุมของสัตว์ป่ามากกว่าปัจจุบัน เช่น กระต่ายป่า เสือโคร่ง ชะมดเช็ด แรด หมูป่า กระจง ควาย
เก้ง เนื้อทราย วัวแดง ละอง พังพอน เป็นต้น (Higham, 1977) ลักษณะพืชพรรณสามารถจ�ำแนกได้
เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มพืชกึ่งอบอุ่น 2) กลุ่มพืชแถบศูนย์สูตร (ป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ)
3) กลุ่มพืชที่อาศัยในหนองบึง 4) กลุ่มพืชอาศัยในน�้ำ ซึ่งจากการศึกษาที่แอ่งบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี (Hutangkura, 2000) ละอองเรณูส่วนใหญ่ที่พบเป็นพืชที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นแบบป่าเบญจพรรณถึงป่าดิบแล้ง สภาพแวดล้อมหนองบึงและแบบพื้นที่
ชุ่มน�ำ้ และพบเรณูพืชพวกสน (Pinus spp.) บ้าง อาจสรุปได้ว่าสภาพอากาศเมื่อประมาณ 4,000 ปี
ที่ผ่านมาบริเวณภาคกลางอาจได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นแผ่ปกคลุมมาถึง จึงพบละอองเรณูของไม้สน
แต่เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวไม่ได้นับปริมาณละอองเรณูไม้สน จึงอาจต้องการข้อมูลการวิจัยเพิ่มเพื่อ
สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย จากการศึกษาละอองเรณูและสปอร์ของพืชในอดีตบริเวณแอ่งพรุ
ภูเขา “อ่างกา” ที่ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างแผนผัง (Pollen and spore diagram)
แสดงปริมาณการสะสมตัวของละอองเรณูและสปอร์ตั้งแต่อดีต (รัฐพงษ์ พวงทับทิม, 2541) ผลการ
ตีความจาก Pollen and spore diagram ของ Peat bog ซึ่งอยู่สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ 2,565
เมตร พบว่าเมื่อประมาณ 4,300 ปีที่ผ่านมา พื้นที่นี้เป็นป่าดิบเขาและสามารถแบ่งภูมิอากาศบริเวณนี้
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ได้เป็น 6 ช่วง ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศซึ่งอุ่นและเย็นขึ้นโดยใช้พรรณไม้เขตอบอุ่นเป็น
ดัชนีบ่งชี้ ซึ่งหลักฐานนี้สนับสนุนว่า ภูมิอากาศในยุคโฮโลซีนไม่คงที่ นอกจากนี้ จากการพบละอองเรณู
Polygonum และหญ้าแสดงว่าบริเวณนี้อาจถูกบุกรุกจากกิจกรรมของมนุษย์
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีการศึกษาวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมในอดีตทีแ่ อ่งสกลนคร
ทีร่ าบสูงโคราชด้านเหนือเป็นแหล่งโบราณคดีกอ่ นประวัตศิ าสตร์ของไทย (Penny, 1999) แต่ยงั ไม่คอ่ ย
มีข้อมูลทางด้านการตั้งชุมชนและสภาพสิ่งแวดล้อมเท่าใดนัก ส�ำหรับข้อมูลเรณูวิทยาทางหนองหาน
กุมภวาปี ซึง่ เป็นทะเลสาบทีอ่ ยูใ่ นแอ่งสกลนคร ได้แสดงถึงช่วงเวลาทีม่ กี ารรบกวนพืน้ ทีป่ า่ และความถีข่ อง
การเกิดไฟป่าทีม่ ากในช่วง 6,400-6,600 ปีทผี่ า่ นมา แต่ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะบอกถึงสาเหตุได้ ข้อมูลทาง
เรณูวทิ ยาทีไ่ ด้จงึ ยากทีจ่ ะน�ำไปเชือ่ มกับรูปแบบการเปลีย่ นแปลงของพืชพรรณทีค่ าดว่าน่าจะถูกบุกรุกโดย
มนุษย์
สภาพแวดล้อมในสมัยโฮโลซีนตอนกลางมีอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นขึ้น บริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ใต้มีสภาพป่าเหมือนกับปัจจุบันคือป่าร้อนชื้นขณะเดียวกันก็เริ่มปรากฏร่องรอยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมโดยคนมากขึ้น เช่นมีร่องรอยการท�ำกสิกรรมเกิดขึ้นในหลายภูมิภาค (Higham, 1989)

3. สมัยโฮโลซีนตอนปลาย (ประมาณ 2,500 ปีมาแล้วถึงปัจจุบัน)
ผลการวิจัยทางด้านธรณีวิทยา (Sinsakul, 1992) ท�ำให้ทราบว่าตั้งแต่ 2,700 ปีมาแล้ว ระดับของ
น�้ำทะเลเริ่มลดลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเท่ากับระดับน�ำ้ ทะเลปัจจุบันเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ท�ำให้
พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมีดินเคลย์ทะเล (marine clay) แผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง เมื่อน�ำ้ ทะเลลดลงก็
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากป่าชายเลนที่เคยเติบโตใกล้ชายฝั่งทะเลก็เปลี่ยนเป็นป่าพรุแทน
ส่งผลกระทบต่อคนคือไม่สามารถจะอยู่ในที่โล่งและที่ลุ่มได้ ส่วนบริเวณภายในแผ่นดินก็มีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่ามีสภาพที่เหมือนกับในปัจจุบัน
การศึกษาละอองเรณูเพื่อเป็นหลักฐานชี้วัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทุ่ง
แสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาได้แบ่งสังคมพืชออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มพืชแบบ
ป่ากึ่งเขตร้อน (Subtropical forest) 2) กลุ่มพืชแบบป่าร้อนชื้น (Tropical forest) 3) กลุ่มพืชที่เจริญ
เติบโตในน�้ำ (Aquatic habitat) 4) กลุ่มพืชที่เจริญเติบโตในหนองบึง (Swamp habitat) 5) กลุ่มพืช
จ�ำพวกหญ้า (Grass) 6) กลุ่มพืชจ�ำพวกปาล์ม (Palm) และ 7) กลุ่มพืชจ�ำพวกเฟิร์น (Fern group)
ผลการตรวจหาค่าอายุโดยวิธี Radiocarbon dating ในระดับความลึก 97 เซนติเมตร ได้อายุประมาณ
1,150±40 ปีก่อนปีปัจจุบัน (ca. A.D. 780-990) หรือประมาณ พ.ศ.1323-1533 และพบว่าสภาพ
พืชพรรณที่พบใกล้เคียงกับปัจจุบัน โดยมีสังคมพืชแบบกึ่งร้อนชื้น ได้แก่ สนต่างๆ และมีไฟเกิดขึ้นใน
พื้นที่ในช่วงอายุ 877±40 ปีก่อนปีปัจจุบัน เนื่องจากพบสปอร์ของหญ้าในปริมาณที่มาก (Wannakoaw,
2004)
บริเวณภาคกลางตอนบน มีการศึกษาเกี่ยวกับละอองเรณูในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย (Watanasak, 2003) พบว่าละอองเรณูส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ได้แก่ สน (Pinaceae) ตาลโตนด (Palmae)
สาลีแก่นใจ (Capparidaceae) เครืออ่อน (Symphormataceae) ไคร้มด (Aquifoliaceae) ข่อย (Moraceae)
ขี้หนอน (Sapindaceae) คาง (Mimosaceae) ชะมดต้น (Malvaceae) มะขาม (Caesalpiniaceae)
มะพร้าว (Palmae) มะม่วง (Anacardiaceae) สมอพิเภก (Combretaceae) พืชตระกูลหญ้า พืชน�้ำ เฟิร์น
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

ได้แก่ หญ้าหัวไม้ขีด (Eriocaulaceae) หญ้าถอดปล้อง (Equisetaceae) หญ้า/ข้าว (Gramineae) บัวสาย
(Nymphaeaceae) กูดขน (Lycopodiaceae) ชายผ้าสีดา (Polypodiaceae) กูด (Gleicheniaceae)
และผักกูดขม (Blechnaceae) ผลการส่งตัวอย่างถ่านที่พบในแหล่งขุดค้นทั้งสิ้น 7 ตัวอย่างได้ค่าอายุ
280±30 BP (ค.ศ. 1643 หรือ พ.ศ. 2186) ละอองเรณูมีการสะสมมาก ค่าอายุที่ตรวจวัดได้เป็นค่า
อายุในยุคสมัยหลังกรุงสุโขทัย จากการศึกษาละอองเรณูที่พบซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ที่น�ำมาใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นพืชอาหาร สมุนไพรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง และพืช
น�้ำ แสดงให้เห็นว่าสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ส่วนไม้ป่าหรือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีการพบละอองเรณูคือ ไม้
สน สภาพพื้นที่ดังกล่าวอาจมีอากาศที่เย็นกว่าในปัจจุบันหรือมีการน�ำไม้สนเข้ามาปลูกในพื้นที่ศึกษา ข้อ
สังเกตการอธิบายผลจากตารางแสดงปริมาณที่พบละอองเรณูพบว่า มีละอองเรณูไม้สนไม่มาก อาจเป็น
ไปได้ว่าละอองเรณูนี้ถูกพัดพามาจากพื้นที่อื่น เพราะตามธรรมชาติไม้สนเป็นไม้ที่ต้องการสภาพอากาศที่
เป็นฤดูกาลมีความแห้งแล้งชัดเจน
จากการศึกษาละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ของ Trikanchanawattana (2005) ผลการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศในพื้นที่บ้านถ�ำ้ ลอดและ
บ้านไร่ ประกอบด้วยพืชพรรณในระบบนิเวศเขตร้อนและกึ่งร้อน และผลการศึกษาตัวอย่างจากจุดขุด
เจาะ TLP4, TLP10 และ BRP8 พบว่ามีสภาพความแห้งมากขึ้นเนื่องจากมีการเปิดโล่งพื้นที่มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาเรณูวิทยาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย (Wannakoaw, 2004 ; Kealhofer and
Penny, 1998 ; Penny and Kealhofer, 2005) ซึ่งได้สรุปว่าช่วงต้นโฮโลซีน (ปลายไพลสโตซีน) สภาพภูมิ
อากาศมีความชื้นสูงขึ้นพบพืชในเขตอบอุ่นกระจายตัวอยู่บ้าง ในช่วงกลางและปลายโฮโลซีน ความชื้น
สูงขึ้น อากาศร้อนขึ้น ปรากฏพืชในเขตร้อนชื้นมากขึ้น ต่อจากนั้นจนถึงใกล้ปัจจุบันความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศมีมากขึ้น และอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่นการรบกวนสภาพป่าไม้ธรรมชาติ
พืชพรรณที่พบจากจุดขุดเจาะ TLP และ TLP10 เป็นไม้สน ไม้ในป่าผลัดใบ เช่น ก่อ (Castanopsis sp.)
กระดุมผี/ไคร้มด -ไม้ขนาดเล็ก (Glochidion sp.) พืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) มะยม (Phyllanthus sp.)
ก่อ (Quercus spp.) พะยอม (Shorea sp.) และไม้แดง (Xylia sp.) ไม้ไม่ผลัดใบ เช่น วงศ์กระดังงา
(Annonaceae), Calocedrus sp., Lauraceae และ Ulmaceae ซึ่งพรรณไม้เหล่านี้ พบทั่วไปในพื้นที่
อ�ำเภอปางมะผ้า และภาคเหนือ นอกจากนี้ พืชพรรณบางชนิดอาจบ่งชี้ถึงสภาพการถูกรบกวนของพื้นที่
ได้ โดยส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ผลัดใบ เช่น Glochidion sp., Leguminosae, Phyllanthus sp. และ
Terminalia sp. (Penny and Kealhofer, 2005 ; Kealhofer and Penny, 1998 ; ไซมอน การ์ดเนอร์
และคณะ, 2543)
สน (Pinus sp.) เป็นพืชในเขตกึ่งร้อนชื้นซึ่งในประเทศไทยพบเพียง 1 สกุล คือ Pinus sp. และ
มีเพียง 2 ชนิด (species) (ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ, 2543) เนื่องจากพื้นที่ประเทศไทยเป็น
ขอบของพื้นที่การแพร่กระจายของสน ซึ่งชอบสภาพอากาศที่เย็นและไม่ค่อยชื้น (อุทิศ กุฏอินทร์, 2541)
หรือเรียกสภาพภูมิอากาศแบบเขตกึ่งร้อนชื้น ในอ�ำเภอปางมะผ้าจะพบสนในพื้นที่สูง 700-1,000 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล ร่วมกับไม้ในป่าเต็งรัง และพบในที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป ร่วมกับพวกพืชใน
ป่าดิบเขาที่มีไม้ก่อเป็นพืชเด่น นอกจากนี้การพบเรณูของไม้สนเกือบทุกจุดเก็บตัวอย่างเป็นการยืนยันได้
ว่า ป่าเขตอบอุ่น (อากาศเย็น/แห้งแล้ง) ในสมัยปลายไพลสโตซีน (10,000 ปี หรือสิ้นสุดยุคน�้ำแข็ง)
กระจายตัวครอบคลุมมาถึงตอนเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Kealhofer and
Penny, 1998 ; Werner, 1997) เมื่อสภาพอากาศมีความชื้นมากขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น (สมัยโฮโลซีน)
ไม้ป่าเขตร้อนชื้นสามารถเข้าครอบครองพื้นที่ และไม้สนถอนร่นไป ประกอบกับการใช้ไฟเพื่อเผาพื้นที่
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ป่าไม้และเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ในปัจจุบันยังคงมีไม้
สนกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ
ส�ำหรับการพบ Leguminosae ของระดับความลึกด้านบนๆ ของ TLP10 ซึ่งไม้วงศ์นี้ส่วนใหญ่เป็น
ไม้ผลัดใบ ไม่สามารถจ�ำแนกชนิดให้ละเอียดได้มากกว่านี้ แม้ว่าจะรู้กันว่าพืชตระกูลถั่วถูกน�ำมาบริโภค
กันมานานแล้วก็ตาม เนื่องจากวงศ์นี้เป็นวงศ์ใหญ่ ลักษณะละอองเรณูยากต่อการจ�ำแนก
หญ้าจัดเป็นพืชคลุมดินในพื้นที่ป่าผลัดใบและป่าเต็งรัง ทั้งนี้รวมทั้งไผ่ด้วย การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของละอองเรณูหญ้าที่พบ จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ด้วย รวมกับการเปลี่ยนแปลงของพืช
ชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากละอองเรณูที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหญ้าทั่วไปและ
ไผ่ และละอองเรณูหญ้าที่พบนี้ไม่น่าจะเป็นข้าว เนื่องจากแม้ว่าไผ่จะมีขนาดต้นใหญ่ แต่ละอองเรณูไผ่มี
ขนาดเล็กเหมือนหญ้าป่าเช่นกัน
ผลการวิเคราะห์ละอองเรณูจากทั้ง TLP 4 และ BRP8 ร่วมกับค่าอายุ 280-0 ปีที่ผ่านมา หรือ
ประมาณ ค.ศ. 1670-1950 (Beta-206533) และ 670-550 ปีที่ผ่านมา หรือประมาณ ค.ศ. 12801400 (Beta-206534) ตามล�ำดับ ชี้ถึงสภาพความแห้งแล้งที่มากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากการ
เปิดโล่งของพื้นที่และการรบกวนสภาพป่า ทั้งนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงค่าอายุที่ได้นี้ สภาพอากาศมี
แนวโน้มว่าเย็นกว่าในปัจจุบัน สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิด Little Ice Age ในยุโรป และช่วงที่มีอากาศ
เย็นในพื้นที่เอเชีย อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้ยังต้องการการศึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมในการอธิบายผล
ผลการศึกษาของตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์
กระดูกสัตว์ ที่พบว่าพื้นที่นี้ในอดีตน่าจะเป็นป่าผลัดใบ เต็งรัง ป่าไผ่ และป่าดิบเขา แม้ว่าผลการวิเคราะห์
ละอองเรณูจะไม่สามารถระบุถึงชนิดป่าได้ แต่ผลที่ได้ก็ไม่ขัดแย้งกับผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ โดย
ข้อมูลละอองเรณูพบว่าพืชพรรณในอดีต ประมาณ 12,100±60 ปีที่ผ่านมา ไม่แตกต่างกับปัจจุบันมาก
นัก ซึ่งอาจเชื่อมโยงได้ว่าสภาพอากาศก็น่าจะไม่แตกต่างกับในปัจจุบันเช่นกัน
ส่วนผลการศึกษาของตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ พบว่าไม่แตกต่างกับปัจจุบัน
ตัวอย่างชั้นที่ก�ำหนดอายุได้มากที่สุด ประมาณ 10,210±50 ปีที่ผ่านมานั้น พบแต่ละอองเรณูสน จึงไม่
สามารถระบุชนิดป่าได้ เนื่องจากชนิดพืชที่พบไม่มากและไม่ต่อเนื่อง
แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้จะระบุว่าสภาพภูมิอากาศในช่วงปลายไพลสโตซีนของกว๊านพะเยา
(Penny and Kealhofer, 2005) และทะเลสาบหนองหาน (Kealhofer, 1996) จะหนาวเย็นและแห้งกว่า
ในปัจจุบัน โดยพืชพรรณไม่แตกต่างจากปัจจุบัน ผลการศึกษาเรณูวิทยาของตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดี
เพิงผาถ�้ำลอดและบ้านไร่ไม่สามารถบอกถึงสภาพภูมิอากาศได้มากนัก แต่การพบละอองเรณูของสนใน
ทุกตัวอย่างก็อาจสนับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าว อย่างไรก็ดี ยังจ�ำเป็นที่จะใช้หลักฐานและข้อมูลอื่นเพื่อ
สนับสนุนข้อสันนิษฐานมากกว่านี้
การศึกษาสภาพแวดล้อมเมื่อไม่กี่ร้อยปีก็มีผลงานวิจัยด้านวงปีไม้ของไม้สักขึ้นเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย (Pumijumnong, 1995; Pumijumnong et al., 1995) ได้ทำ� การเก็บข้อมูลไม้สักบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน แพร่ ตาก และล�ำปาง
จ�ำนวนพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 29 พื้นที่ศึกษา จ�ำนวนตัวอย่าง 425 ตัวอย่างจาก 288 ต้น พื้นที่ศึกษาพบว่า
ดัชนีไม้สักที่ยาวที่สุด 312 ปี จากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
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การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน :
โดยหลักฐานที่หลากหลาย

ผลการศึกษาสรุปโดยภาพรวมคือ ไม้สักทางภาคเหนือของประเทศไทยตอบสนองต่อปริมาณ
น�้ำฝนและอุณหภูมิใกล้เคียงกัน คือ ปริมาณน�ำ้ ฝนในช่วงคาบเกี่ยวจากฤดูแล้งมาสู่ฤดูฝน (เมษายนกรกฎาคม) และจากการศึกษาครั้งนี้ได้สร้างเส้นน�้ำฝนและเส้นอุณหภูมิกลับไปถึงปี พ.ศ. 2413 พบว่า
โดยเฉลี่ยปริมาณน�้ำฝนและอุณหภูมิในช่วงที่ไม่มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา (ค.ศ. 1870-1911 / พ.ศ.
2413-2454) จะมีความแปรปรวนน้อยกว่าในปัจจุบัน Buckley et al. (2007) สร้างเส้นดัชนีไม้สักจาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยาว 448 ปี และพบว่าในช่วง 1700s และ 1800s เป็นช่วงที่มีความแห้งแล้ง
ยาวนานของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ Cook et al. (2010) ได้ใช้ดัชนีวงปี
ไม้จ�ำนวนมาก ตรวจสอบความแห้งแล้งครอบคลุมบริเวณเอเชีย และพบว่าความแห้งแล้งบริเวณกว้าง
ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายพื้นที่ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ของ Buckley et al. (2010) ที่พยายามหาสาเหตุการล่มสลายของนครวัด นักวิจัยสรุปว่า
สาเหตุหนึ่งคือความแห้งแล้งที่ยาวนาน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ� คัญ
ต่อการล่มสลายของนครวัด-นครธม ช่วงเวลาที่พบว่าอากาศเกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คือ ประมาณ ค.ศ. ที่ 13-15 ซึ่งหลักฐานจากออกซิเจนไอโซโทป-18 จากหินงอกที่ ถ�ำ้ Danke (Sinha
et al., 2007) ก็ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันว่า ช่วงที่อากาศแห้งแล้งมากอยู่ในช่วง ค.ศ. ที่ 1300-1400
และ 1901-1903, 1965-1968, 1985-1988 ช่วง ค.ศ. ที่ 1400-1500 สอดคล้องกับการก่อตัวขึ้นของ
ยุคน�้ำแข็งน�้ำ (Little Ice Age) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออากาศในเขตละติจูดที่สูงมีความหนาวเย็น
และแผ่ก�ำลังลงมาสู่บริเวณเส้นละติจูดต�ำ่ จะท�ำให้ความชุ่มชื้นลดลง และหมายถึงการลดลงของปริมาณ
ฝน ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนตัวลงต�ำ่ ของร่องมรสุมเขตร้อน (Intertropical convergence zone) ใน
มหาสมุทรแอตแลนติก
การศึกษาละอองเรณูในอดีตในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ณ บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา “อ่างกา” ใกล้ยอดดอยอินทนนท์
(อังคาร, 2541) จากการตรวจสอบตัวอย่างอินทรียว์ ตั ถุและละอองเรณู พบว่าเมือ่ ประมาณ 1,250±60 ปี
มาแล้ว จนถึงปัจจุบนั บริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษามีระบบนิเวศแบบ “ป่าดิบเขาระดับสูงกึง่ ป่าในเขตอบอุน่ ” โดย
พบละอองเรณูและสปอร์ของพืชในเขตป่าดิบเขาระดับสูง และพบพันธุพ์ ชื ในเขตอบอุน่ บางชนิดซึง่ เป็นตัว
บ่งชี้ ได้แก่ Quercus spp., Rhododendron sp., Castanopsis sp. และ Betula spp. และพบว่าในช่วง
เวลา 160±65 ปีทผี่ า่ นมา ระบบนิเวศดังกล่าวนีเ้ ริม่ มีการเปลีย่ นแปลงจนกระทัง่ ในปัจจุบนั โดยพืชในเขต
อบอุน่ บางชนิดทีเ่ คยเจริญเติบโตได้ดใี นพืน้ ทีก่ ลับลดจ�ำนวนลง เช่น ไม้กอ่ (Quercus spp.) หรือไม่พบอีก
เลย ได้แก่ ไม้กอ่ /เกาลัด (Castanopsis spp.) พวกวงศ์ Myrsinaceae, Ilex spp., Euphorbiaceae และ
Margocolporitevanwijhei ในขณะทีพ่ บเรณูและสปอร์ของพืชพวกกก (Cyperaceae) เฟิรน์ สร้อยนารี
(Lycopodium spp.) เพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ซึง่ แสดงถึงสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ทีศ่ กึ ษาในอดีตมีความ
หนาวเย็นกว่าในปัจจุบนั
สมัยโฮโลซีนตอนปลายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมากขึ้น และมีอัตราการท�ำลายที่
รวดเร็ว เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามยุค มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้วงจรของธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
และมนุษย์เริ่มเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ เช่น มีการตัดไม้ทำ� ลายป่าเพื่อประกอบพิธีกรรมและการค้า ล่า
สัตว์ขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมากเพื่อการค้า เป็นต้น

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

95

สรุป
สภาพอากาศโลกในช่วงปลายไพลสโตซีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคน�้ำแข็งสุดท้ายที่
ความเย็นครอบคลุมขัว้ โลกเหนือและแผ่ลงมาจนถึงบริเวณเส้นศูนย์สตู ร ในขณะนัน้ หลายพืน้ ทีบ่ นโลกมี
การเชือ่ มต่อกัน เช่นการเกิดแผ่นดินซุนดา ต่อจากนัน้ สภาพอากาศอุน่ ขึน้ อย่างฉับพลัน ซึง่ ย่างเข้าสูย่ คุ
โฮโลซีน เกิดการละลายของธารน�ำ้ แข็ง ส่งผลให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของระดับน�ำ้ ทะเล และระดับน�ำ้ ทะเล
ค่อยๆ ลดลง จนอยูใ่ นระดับเดียวกับในปัจจุบนั เมือ่ 1,000 ปีทผี่ า่ นมา เมือ่ ใกล้เข้าสูส่ ภาพอากาศปัจจุบนั
สภาพอากาศยังมีการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน สลับกันระหว่างอากาศทีอ่ นุ่ ขึน้ และกลับไปเย็นในช่วงยุค
น�ำ้ แข็งน้อย สาเหตุทสี่ ภาพอากาศในแต่ละยุคมีการเปลีย่ นแปลงมีปจั จัยทีแ่ ตกต่างกันเป็นตัวขับเคลือ่ น แต่
อาจกล่าวได้วา่ ในช่วงยุคปัจจุบนั กิจกรรมของมนุษย์มอี ทิ ธิพลอย่างสูงต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
ความผันแปรของสภาพภูมอิ ากาศโดยรวมอาจสรุปได้ดงั นี้
ช่วงยุคไพลสโตซีน 1.8 ล้านปี–250,000 ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศหนาวเย็น มียุคน�ำ้ แข็งสลับกับ
ช่วงอบอุ่นหลายครั้ง สภาพอากาศไม่ค่อนแปรปรวน สาเหตุหลักคือวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
ช่วงปลายไพลโตซีน 250,000–50,000 ปีที่ผ่านมา ในแผ่นดินซุนดาและไหล่ทวีปในประเทศ
ออสเตรเลีย (Sahul shelves) และนิวกินี เชื่อมติดกัน ระดับน�ำ้ ทะเลลงไปต�่ำสุด ประมาณ 120 เมตร
จากระดับน�้ำทะเลในปัจจุบัน
40,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเย็นและแห้งแล้งกว่าในปัจจุบัน มี
ป่าสนกระจายครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
30,000 ปีที่ผ่านมา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณชายฝั่งคล้ายคลึงกับปัจจุบัน พบละออง
เรณูของไม้โกงกาง ไม้ป่าพรุ และป่าที่ลุ่ม ส�ำหรับภาคตะวันตก สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง และป่าผสมผลัดใบ
ประมาณ 20,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีความชื้นเพิ่มมากขึ้น
และอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน�ำ้ ฝนมากขึ้นท�ำให้เกิดการกระจายตัวของพื้นที่ป่ากึ่งร้อนชื้น (ป่าผสมผลัด
ใบ) และป่าร้อนชื้น (ป่าไม่ผลัดใบ) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เช่นพื้นที่ลุ่มมีปริมาณน�ำ้ ฝนมากส่วน
ใหญ่จะปกคลุมด้วยป่าร้อนชื้น
18,000 ปีที่ผ่านมา ยุคน�ำ้ แข็งสุดท้าย (Last Glacial Maximum) สภาพอากาศทั่วโลกและในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความหนาวเย็น (cool) และแห้ง (dry) ส่งผลให้พืชพรรณส่วนมากเป็นระบบนิเวศ
ทุ่งหญ้า บนพื้นที่สูงจะมีคามหนาวเย็นสูงกว่าพื้นที่ราบ
15,000 ปีที่ผ่านมา น�้ำแข็งขั้วโลกหยุดการขยายตัวและระดับน�ำ้ ทะเลสูงขึ้น
11,000 ปีที่ผ่านมา ในยุโรปและอเมริกา เกิดความหนาวเย็นอีกครั้ง เรียกว่า Younger Dryas ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย สภาพอากาศแบบหนาวเย็นและแห้ง สาเหตุที่สำ� คัญเกิดจากการผิดปกติของ
การหมุนเวียนของกระแสน�ำ้ ในมหาสมุทร
10,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยและปริมาณความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ป่า
ร้อนชื้นมีความอุดมสมบูรณ์
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8,000 ปีที่ผ่านมา พบว่าถึงแม้สภาพอากาศจะใกล้เคียงกับในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมา แต่การเพิ่ม
ขึ้นของจ�ำนวนประชากร น�้ำทะเลรุกเข้าไปถึงภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย สันนิษฐานว่า พื้นที่ราบ
ลุ่มภาคกลางตอนล่างเป็นขอบเขตของแนวป่าชายเลน
6,000 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ภาคเหนือของประเทศไทย ภาคใต้ของ
ประเทศไทย น่าจะมีป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบ ที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุม ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
มากจะเป็นป่าผลัดใบ
2,700 ปีที่ผ่านมา ระดับน�ำ้ ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มลดลง
1,000 ปีที่ผ่านมา ระดับน�ำ้ ทะเลเท่ากับระดับน�้ำทะเลในปัจจุบัน บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
จะกลายเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นหนองน�ำ้ หรือพื้นที่ชุ่มน�ำ้ ปกคลุม พื้นที่อื่นๆ ลักษณะป่าไม้ ยังอยู่ในสภาพ
เดิม
ค.ศ. 1400-ค.ศ. 1500 สภาพอากาศในยุโรปหนาวเย็นอีกครั้ง Little Ice Age ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้พบว่า มีอากาศที่แห้งแล้งและเย็นลง ปริมาณฝนค่อนข้างต�ำ่ สันนิษฐานว่าเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก
ช่วงกลาง ค.ศ. 1700-ค.ศ. 1800 พบความแห้งแล้งยาวต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่นครวัดเกิดการล่มสลาย
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บทคัดย่อ
การวิ เ คราะห์ ล ะอองเรณู ใ นตะกอนดิ น พื้ น ที่ ห นองเขี ย ว อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชพรรณและสภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณพื้นที่
หนองเขียว ภาคเหนือของไทย ตัวอย่างดินได้ทำ� การขุดดินแบบ End-filling sampler equipment (PVC diameter 5 เซนติเมตร) ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบแหล่งน�้ำและเก็บตัวอย่างพืช
ที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณโดยรอบของแหล่งน�้ำเพื่อน�ำมาใช้เป็นตัวอย่างของละอองเรณูในปัจจุบัน
วิธีการศึกษาคือเตรียมตัวอย่าง(sample preparation) เพื่อนับจ�ำนวน ศึกษาสัณฐานวิทยา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และจ�ำแนกชนิดของละอองเรณู (pollen identification) ผลการ
ศึกษา พบว่าสังคมพืชในอดีตสามารถจัดจ�ำแนกกลุ่มพืชพรรณในพื้นที่ได้สองกลุ่ม คือกลุ่ม
พืชเขตร้อน (Tropical flora) และกลุ่มพืชกึ่งเขตร้อน (Sub-tropical flora) และสามารถ
แบ่งกลุ่มตามวิสัยพืช (Plant habits) ได้ คือไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม (Tree and Shrub) ไม้
ล้มลุก (Herbaceous plant) หญ้า (grass) และเฟิร์น (fern) อีกทั้งพบละอองเรณูของ
พืชวงศ์สน (Pinaceae) อย่างต่อเนื่องในตลอดความลึกของชั้นดิน และละอองเรณูของพืช
วงศ์หญ้า (Poaceae) พืชวงศ์ก่อ (Fagaceae) นอกจากนี้ยังพบ ถ่าน ละอองของเถ้าถ่าน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเนื้อไม้ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าในบริเวณพื้นที่แหล่งน�้ำหนองเขียว
เคยได้รับอิทธิผลจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้งหรือเกิดจากป่าไม้ที่ถูกรบกวนจากมนุษย์ หญ้าซึ่ง
เป็นพืชเบิกน�ำจึงสามารถเติบโตได้ดีเมื่อได้รับแสง หลังจากนั้นพืชวงศ์สนและวงศ์ก่อมีการ
ขึ้นมาแทนที่ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มเฟิร์น Lycopodiaceae (วงศ์ผักกูดขน) หนาแน่นมาก
ในระดับชั้นดินล่างแต่ไม่พบในชั้นดินบน ซึ่งเป็นไม้เบิกน�ำในพื้นที่ลาดชันและที่โล่งชื้นตาม
เขาสูง อาจเพราะปัจจุบันสภาพอากาศมีแนวโน้มแห้งแล้งมากขึ้น มีปัจจัยทั้งมนุษย์และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท�ำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
และต่อเนื่อง พืชกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่ลดลงหรือหายไปจากพื้นที่ที่ทำ� การศึกษา แต่อย่างไร
ก็ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันของป่าในพื้นที่หนองเขียวยังคงถูกปกคลุมด้วยป่าสนเขา
(lower mountain coniferous forest ) และป่าไม้ก่อไม้สน (lower mountain pine-oak
forest) ลักษณะของป่าปัจจุบันจึงใกล้เคียงกันกับในอดีตที่ได้วิเคราะห์ละอองเรณู

ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์ละอองเรณู, ละอองเรณู, สิ่งแวดล้อมในอดีต, พืชพรรณในอดีต
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บทนำ�
อดีตคือรากฐานของปัจจุบัน การศึกษาสิ่งแวดล้อมในอดีตคือการใช้ร่องรอยที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
เป็นกุญแจส�ำคัญไขไปสู่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมในอดีตนับว่ามีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่า
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพราะได้สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตั้งแต่แรกเริ่ม
ที่ยังไม่มีมนุษย์ จนกระทั่งมนุษย์นี้เองที่มีการพัฒนา สร้างเผ่าพันธุ์ และแหล่งที่อยู่อาศัยจนเกิดเป็น
ชุมชนขยายตัวไปสู่บริเวณต่าง ๆ ของโลก มีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการด�ำรงชีวิต จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอย กระทั่งท�ำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา
งานโบราณคดีในประเทศไทยมีการพัฒนากันมาอย่างยาวนาน แต่การท�ำงานโบราณคดีบนพื้นที่
สูงในประเทศไทยยังมีการศึกษาไม่มากนัก ดังเช่นโครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รัศมี ชูทรงเดช, 2549) ที่ได้มีการส�ำรวจถ�ำ้ อย่างต่อเนื่องเพื่อไขปริศนาของมนุษย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในอ�ำเภอปางมะผ้า และสิ่งที่ช่วยไขปริศนาของงานโบราณคดีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คือการศึกษาด้านเรณูวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่ง
ที่ช่วยสืบค้นสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมาได้ (นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์, 2556)
การศึกษาเรณูวิทยาได้ถูกน�ำมาใช้ท�ำการศึกษาส�ำรวจหาน�้ำมัน โดยนักธรณีวิทยาศึกษาซาก
ดึกด�ำบรรพ์ ศึกษาพืชที่มีความสัมพันธ์กับสัตว์ ศึกษาทางนิเวศวิทยา ศึกษาอนุกรมวิธานของพืช ศึกษา
ด้านป่าไม้และเกษตรกรรม และศึกษาสารภูมิแพ้ในอากาศ (ลัดดาวัลย์ รักสัตย์, 2534) ซึ่งการศึกษา
ในศาสตร์นี้เป็นวิธีเพื่อช่วยในการศึกษาสังคมพืชในอดีต ตลอดจนเป็นวิธีการบูรณะระบบนิเวศพืชในอดีต
โดยใช้เรณูที่เป็นผลผลิตจากพืชซึ่งถูกเก็บรักษาในภาคพื้นธรณีมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สามารถ
ระบุชนิดพืชและตีความระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในอดีตออกมาได้ (Faegi K. et al., 1989)
ส�ำหรับประเทศไทย การศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีต โดยการแปลความจากละอองเรณู ยังมีน้อย
มาก เช่น การศึกษาเรณูวิทยาที่บ้านถ�ำ้ ลอดและบ้านไร่ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาค
เหนือของไทย (Trikanchanawattana, C., 2005) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในบริ เ วณพื้ น ที่ ห นองหานกุ ม ภวาปี แ ละหนองปะโค จั ง หวั ด อุ ด รธานี (Chawchai
S., 2014) ดังนั้นเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของประเทศไทย จึงน�ำชั้นตะกอน
ดินทับถมของถ�้ำผีแมนโลงลงรักไปวิเคราะห์ละอองเรณู โดยพบว่ามีการสะสมละอองเรณูในระดับต�่ำ
มาก ไปจนถึงวิเคราะห์ไม่พบ อาจมีสาเหตุมาจากในบางช่วงเวลาชั้นตะกอนดิน ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักถูกน�ำ้
ชะละอองเรณูออกไป ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้เลือกพื้นที่แหล่งน�้ำหนองเขียว ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ละอองเรณู เพื่อใช้ตีความสิ่งแวดล้อม
ในอดีต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวินิจฉัยและจ�ำแนกชนิดของละอองเรณูในชั้นตะกอนดินบริเวณพื้นที่แหล่งน�้ำหนองเขียว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เพื่อตีความระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อมในอดีต) จากละอองเรณู

วิธีการดำ�เนินงาน
การศึกษาละอองเรณูในพื้นที่แหล่งน�้ำหนองเขียวได้เก็บตัวอย่างดินที่กระจายตัวอยู่โดยรอบแหล่ง
น�้ำทั้งหมด 8 จุด วิธีการเก็บคือ End-filling sampler equipment (PVC diameter 5 เซนติเมตร)
และเก็บตัวอย่างพืชที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณโดยรอบของแหล่งน�ำ้ เพื่อน�ำมาใช้เป็นตัวอย่างของละอองเรณูใน
ปัจจุบัน หลังจากนั้นจะน�ำตัวอย่างดินมาเข้าสู่กระบวนการการศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยการเตรียม
ตัวอย่าง (sample preparation) เพื่อนับจ�ำนวน ศึกษาสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และจ�ำแนก
ชนิดของละอองเรณู (pollen identification) ที่พบ สุดท้ายคือการน�ำผลที่ได้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
เพื่อตีความสังคมพืชในอดีตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รูปที่ 1 ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพืชพรรณโดยรอบแหล่งน�้ำหนองเขียว

รูปที่ 2 บริเวณพื้นที่แหล่งน�ำ้ หนองเขียว
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รูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างแบบ End-filling sampler equipment (PVC diameter 5 เซนติเมตร)

ผลการดำ�เนินงาน
กลุ่มพืชที่ได้ท�ำการจ�ำแนกหลังจากการศึกษาสัณฐานวิทยาของละอองเรณูภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แยกเป็นวิสัยพืช (plant habit) ได้ดังต่อไปนี้

1. Tree and Shrub (ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม)
Tree and Shrub (ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม ) : Pinaceae (วงศ์สน), Fagaceae (วงศ์ก่อ), Araliaceae
(วงศ์เล็บครุฑ), Begoniaceae (วงศ์ไม้ปีบ), Magnoliaceae (วงศ์จำ� ปีป่า), Acanthaceae (วงศ์เหงือก
ปลาหมอ), Myrtaceae (วงศ์ชมพู่) Aceraceae หรือ Sapindaceae (วงศ์ก่วม), Malvaceae (วงศ์ชบา),
Dipterocarpaceae (วงศ์ไม้ยางนา), Theaceae (ทะโล้), Moraceae (วงศ์ขนุน), Agavaceae (วงศ์ย่อย
ศรนารายณ์), Betulaceae (วงศ์กำ� ลังเสือโคร่ง), Anacardiaceae (วงศ์มะม่วง)

2. Herbaceous plant (ไม้ล้มลุก)
Herbaceous plant (ไม้ล้มลุก) : Polygonaceae (วงศ์ผักแพว), Araceae (วงศ์บอน), Compositae (วงศ์ทานตะวัน), Caryophyllaceae (วงศ์คาร์เนชั่น), Umbelliferae หรือ Apiaceae (วงศ์ผักชี),
Liliaceae (วงศ์ว่าน), Acanthaceae (วงศ์เหงือกปลาหมอ)

3. Fern (เฟิร์น)
Fern (เฟิร์น) : Lycopodiaceae, Blechnaceae, Plagiogyriacommunis Ching

4. Grass (หญ้า)
Grass (หญ้า) : Poaceae (วงศ์หญ้า), Cyperaceae (วงศ์กก)
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5. Charcoal (เถ้าถ่าน)
จากละอองเกสรดอกไม้และกลุ่มสปอร์เหล่านี้สามารถแยกออกเป็น 2 ลักษณะของระบบนิเวศ
ได้แก่ พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

1. พืชเขตร้อน (Tropical flora)
พืชเขตร้อนที่พบคือ Tree and Shrub (ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม) และ Herbaceous plant (ไม้ล้มลุก)
ได้แก่ วงศ์ Poaceae (วงศ์หญ้า), Acanthaceae (วงศ์เหงือกปลาหมอ), Juncaceae (วงศ์กก), Compositae (วงศ์ทานตะวัน), Malvaceae (วงศ์ชบา), Aceraceae (วงศ์ก่วม), Magnoliaceae (วงศ์จ�ำปี
ป่า), วงศ์คาเนชั่น (Caryophyllaceae) เป็นต้น
ตารางที่ 1 แสดงละอองเรณูพืชเขตร้อน
ลักษณะ
(morphology)
วงศ์
(family)

Compositae

Acanthaceae

Poaceae

Aceraceae

วิสัยพืช
(Plant habits)

Herbaceous

Herbaceous

Grass

Tree

2. พืชกึ่งเขตร้อน (Sub-Tropical flora)
พืชกึ่งเขตร้อนที่พบคือ Tree and Shrub (ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม) และ Herbaceous plant (ไม้
ล้มลุก) ได้แก่ วงศ์ Pinaceae (วงศ์สน), Fagaceae (วงศ์ก่อ), Betulaceae (วงศ์ก�ำลังเสือโคร่ง), Lycopodiaceae (วงศ์กูดขน), Theaceae (วงศ์ทะโล้), Liliaceae (วงศ์ว่าน), Polygonaceae (วงศ์ผักแพว),
เฟิร์น Dryopterisneoassamensis Ching เป็นต้น
ตารางที่ 2 แสดงละอองเรณูพืชกึ่งเขตร้อน
ลักษณะ
(morphology)
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วงศ์
(family)

Pinaceae

Fagaceae

Lycopodiaceae

วิสัยพืช
(Plant habits)

tree

tree

fern

fern
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Tree and Shrub
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Total Fern
poaceae
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Total Grass
Unidentified type
Total count

dryopterisneoassamensis Ching

Depth(cm)
Pinaceae
Fageaceace
Myrtacea
Caryophyllaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Betulaceae
Magnoliaceae
Begoniaceae
Agavaceae
Moraceae
Theaceae
Dipterocarpaceae
Malvaceae
Araliaceae
Leguminosae
Juglandaceae
Total Tree and Shrub
polygonaceae
Compositae
Caryophyllaceae
Acanthaceae
Liliaceae
Umbelliferae
Araceae
Total Herbaceous plant
Lycopodiaceae
Blechnaceae

รูปที่ 4 ละอองเรณูของสนที่มองส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์

ตารางที่ 1 percentage of pollen T=tree, S=shrub, H=Herbaceous plant, G=grass, F=fern
Grass
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาละอองเรณูและสปอร์เฟิร์นในชั้นตะกอนดินบริเวณพื้นที่แหล่งน�ำ้ หนองเขียวจ�ำนวน 8
จุดเก็บตัวอย่าง (NK1-NK8) จัดจ�ำแนกกลุ่มพืชพรรณในพื้นที่ได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มพืชเขตร้อน (Tropical
flora) และกลุ่มพืชกึ่งเขตร้อน (Sub-tropical flora) โดยแบ่งกลุ่มตามวิสัยพืช (Plant habits) ได้เป็นไม้
ยืนต้นและไม้พุ่ม (Tree and Shrub) ไม้ล้มลุก (Herbaceous plant) หญ้า (grass) และเฟิร์น (fern)
พบละอองเรณูของพืชวงศ์สน (Pinaceae) ในระยะดิน 0-50 เซนติเมตร อย่างต่อเนื่อง และละออง
เรณูของพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) มีความหนาแน่นในดินชั้นระดับกลาง (20-35 เซนติเมตร) และยัง
พบพืชวงศ์ก่อที่อยู่ในระยะ 0-45 เซนติเมตร แต่มีจำ� นวนน้อย นอกจากนี้ยังพบ Charcoal ละอองของ
เถ้าถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของเนื้อไม้ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าในบริเวณพื้นที่แหล่งน�้ำหนองเขียวเคยได้
รับอิทธิผลจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้งหรือเกิดจากป่าไม้ที่ถูกรบกวนจากมนุษย์ เช่น การแผ้วถางป่า ตัดไม้
เลี้ยงสัตว์ ที่ท�ำให้เกิดช่องว่างและพื้นที่เปิดโล่งขึ้น หญ้าซึ่งเป็นพืชเบิกน�ำจึงสามารถเติบโตได้ดีเมื่อได้รับ
แสง หญ้ามีความหนาแน่นในระดับดินชั้น 20-35 เซนติเมตร หลังจากนั้นจะมีพืชวงศ์สนและวงศ์ก่อขึ้น
มาแทนที่ (พบในทุกระยะชั้นดินและหนาแน่นมากในชั้นดินด้านบน) แต่ก็ยังมีพืชพื้นล่างจ�ำพวกหญ้า
และกกที่สามารถขึ้นได้ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มเฟิร์น Lycopodiaceae (วงศ์ผักกูดขน) หนาแน่นมากใน
ระดับชั้นดินระยะ 30-50 เซนติเมตร แต่ไม่พบในชั้นดินบน ซึ่งพืชกลุ่มนี้เป็นไม้เบิกน�ำในพื้นที่ลาดชัน
และที่โล่งชื้นตามเขาสูง อาจเพราะปัจจุบันสภาพอากาศมีแนวโน้มแห้งแล้งมากขึ้น มีปัจจัยทั้งมนุษย์และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท�ำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง
พืชกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มที่ลดลงหรือหายไปจากพื้นที่ที่ศึกษา
อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมของป่าโดยรอบแหล่งน�้ำหนองเขียวในปัจจุบันเป็นป่าสนเขา (lower
mountain coniferous forest) และ ป่าไม้ก่อไม้สน (lower mountain pine-oak forest) ซึ่งบริเวณ
รอบๆ หนองสามารถถูกน�ำ้ ท่วมถึงได้ในฤดูฝน อีกทั้งบริเวณนี้จะถูกปกคลุมด้วยหญ้าและพรรณไม้ล้มลุก
โดยตลอดระยะชั้นดินลงไป พืชเด่นคือพืชจ�ำพวกสน-ก่อและหญ้า จากการวิเคราะห์ละอองเรณูที่พบ
สันนิษฐานว่าลักษณะป่ายังคงใกล้เคียงกับในอดีต ทั้งนี้ไม่ได้กำ� หนดหาอายุชั้นดิน (radiocarbon dating
analysis) จากเศษถ่าน หรือไม้ ที่ตกทับถมรวมอยู่ในชั้นตะกอนดินน�ำมาอธิบายร่วมกับชนิดของละออง
เรณูที่พบ เนื่องจากจ�ำนวนละอองเรณูที่พบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ยังมีจำ� นวนน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้
ทั้งนี้อาจมาจากเหตุผลของลักษณะทางกายภาพของดินในพื้นที่ ที่ส่วนมากชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายที่
ยังมีประสิทธิภาพพอต่อการเก็บรักษาละอองเรณูได้น้อย

ข้อเสนอแนะ
1. การเก็บตัวอย่างเรณูพืชเพื่อท�ำฐานข้อมูลอ้างอิง ควรจะเก็บตัวอย่างพืชในช่างเวลาที่เหมาะ
สม คือช่วงที่การออกดอกของพืชในพื้นที่มากที่สุด เนื่องจากเรณูของพืชในพื้นที่ศึกษาเป็นฐาน
ข้อมูลชิ้นส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การแปรผลข้อมูลของเรณูในชั้นตะกอนดินที่ทำ� การศึกษา
2. เนื่องจากกระบวนการสกัดเรณูออกจากตะกอนดิน โดยใช้วิธีกรดกัดแก้ว มีขั้นตอนการใช้สาร
เคมีที่เป็นอันตรายหลายชนิด ดังนั้นผู้ที่ทดลองควรท�ำการทดลองอย่างมีสติและรู้วิธีป้องกัน
ตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากสารเคมี และกระบวนการที่สามารถใช้สกัดละอองเรณูได้อีก
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วิธีการหนึ่งคือ Heavy liquid separation โดยสารเคมีหลักเป็น ZnBr2 หรือ ZnCl2 หรือ
Sodiumpolytungstate
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ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ในการสร้างสภาพภูมิอากาศ
ในอดีต

โชติกา เมืองสง1

1 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้ และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
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บทคัดย่อ
ภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยแนวเทือกเขาและภูเขา
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography)
และยังพบหลักฐานทางธรรมชาติที่หลากหลายในพื้นที่นี้ เช่น หินงอกและวงปีไม้ บทความ
นี้จึงเป็นการทบทวนสรุปงานวิจัยด้านหินงอกจากถ�้ำน�้ำจาง อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหินงอกในการใช้เพื่อศึกษา
สภาพภูมิอากาศในอดีต ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักที่สำ� คัญได้แก่ 1) การใช้วงเติบโต
รายปีของหินงอกเพื่อการก�ำหนดค่าอายุ 2) การใช้ค่าไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ใน
หินงอกเพื่อการศึกษาสภาพภูมิอากาศ และท้ายที่สุด คือ 3) การเปรียบเทียบผลการศึกษา
จากหินงอกกับหลักฐานทางธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวแปร
ต่างๆ จากหินงอก จากศักยภาพในด้านนี้ ชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรธรณีต่างๆ ภายในถ�้ำ โดย
เฉพาะหินงอกนั้นไม่เพียงมีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยว แต่ยังมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาวิจัยด้านภูมิอากาศและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

ค�ำส�ำคัญ : หินงอก, อัตราการโต, ออกซิเจนไอโซโทป, ภูมิอากาศในอดีต, ประเทศไทย
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ศักยภาพของหินงอก ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในการสร้างสภาพภูมิอากาศ ในอดีต

บทนำ�
ในปัจจุบัน มีความพยายามในการน�ำข้อมูลจากหลักฐานทางธรรมชาติต่างๆ (Natural proxies)
ได้แก่ หลักฐานทางด้านธรณีวิทยาน�ำ้ แข็งและธารน�้ำแข็ง (Glaciology) เช่น แกนน�ำ้ แข็ง (ice core) หลัก
ฐานทางชีววิทยา (biology) เช่น วงปีไม้ (tree ring) หรือหลักฐานทางธรณีวิทยา (geology) เช่น แกน
ตะกอนทะเลน�ำ้ ลึก (deep-sea sediment) ปะการัง (coral) ตะกอนทะเลสาบ (lacustrine sediment)
ดินเลิสส์ (loess) และตะกอนในถ�ำ้ (speleothem) ฯลฯ (Bradley, 1999) ซึ่งสามารถบันทึกสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว (long-term) และมีความละเอียดสูง (high-resolution) มาใช้เพื่อศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศ ส�ำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตในประเทศไทยที่มีระยะยาวนั้น พบว่าหลักฐานส่วน
ใหญ่มาจาก ตะกอนทับถมในทะเลสาบ (Lake sediment) (Wohlfarth et al., 2012; Chawchai et
al., 2013) ซึ่งข้อมูลจากหลักฐานทางธรรมชาติเหล่านี้ มีค่าความละเอียดต�ำ่ (low resolution) และมีค่า
ความไม่แน่นอนในการหาค่าอายุที่สูง (dating uncertainty) เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานทางธรรมชาติ
บนบก (terrestrial climate proxies) อื่นๆ แล้ว หินงอก (stalagmite) ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่ง
ในหลักฐานทางธรรมชาติบนบกที่ดีที่สุดส�ำหรับใช้ในการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีต (Paleoclimate)
(เช่น Yang et al., 2014) เนื่องจากหินงอกมีอัตราการโตที่ต่อเนื่องยาวนานได้ถึงหลายแสนปีและ
ทราบค่าอายุที่แม่นย�ำได้ด้วยวิธีการหาค่าอายุด้วยยูเรเนียม-ทอเรียม (Uranium-thorium age dating)
ควบคู่ไปกับการนับวงเจริญเติบโต (layer counting) คุณสมบัติทั้งทางกายภาพ เช่น อัตราการโต
(growth rate) ค่าระดับสีเทา (grey level) และทางเคมี (δ18O, δ13C, trace elements เป็นต้น) ของ
หินงอก มีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยภูมิอากาศภายนอก จึงเอื้อต่อการศึกษาภูมิอากาศโดยอาศัยหลาย
ตัวแปร (multiple parameters)
ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานี้ มีการใช้ไอโซโทปเสถียร (stable isotopes) เป็นเครื่องมือ (Tool)
ในการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม (environmental tracers) (Kabeya et al., 2007) โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 (δ18O) เพราะการเปลี่ยนแปลงของค่า δ18O มีความเชื่อม
โยงอย่างใกล้ชิดกับตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณ
น�้ำฝน ฯลฯ (Dansgaard, 1964; Rozanski et al., 1993) ซึ่งความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (empirical relation)
เหล่ า นี้ เ องที่ ไ ด้ รั บ การน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การจ� ำ ลองสภาพภู มิ อ ากาศในอดี ต โดยใช้ ห ลั ก ฐานทาง
ธรรมชาติ (Araguas-Araguas et  al., 1998) การน�ำไอโซโทปเสถียรมาใช้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นยังคงมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอโซโทป
นั้นยังไม่แพร่หลาย เพราะมีต้นทุนในการซื้อ การดูแลรักษา และการวิเคราะห์ที่สูง รวมถึงต้องการผู้
เชี่ยวชาญที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน ส�ำหรับการใช้ค่า δ18O ในหินงอกนั้น พบว่ามีการใช้เพื่อศึกษา
สภาพภูมิอากาศในอดีตอย่างแพร่หลาย (Fleitmann et al., 2004; Li et al., 2011; Denniston et
al., 2013) ซึ่งไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ในหินงอกนั้นมีที่มาจากค่า δ18O ในน�้ำฝน โดยพบ
ว่าค่า δ18O จากหลักฐานทางธรรมชาติโดยเฉพาะหินงอก สามารถใช้บันทึกข้อมูลความผันผวนของ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ภูมิอากาศในอดีตของประเทศไทยได้ ซึ่งหินงอกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหลักฐานที่บันทึกลมมรสุม
ของประเทศไทย (Thailand monsoon) ย้อนหลังไปได้ไกลสุดถึง 1,730 ปี (Muangsong, 2010; Muangsong, 2015)
อย่างไรก็ตาม มีหินงอกจากประเทศไทยเพียงสองก้อนเท่านั้นที่ได้รับการศึกษา ได้แก่ หินงอก
NJ-1 แสดงในรูปที่ 1 (ก) และ (ข) (Cai et al.,. 2010; Muangsong, 2010; Muangsong et al.,
2011; Muangsong, 2015) และ NJ-0901 แสดงในรูปที่ 1 (ค) (Muangsong et al., 2014; Muangsong, 2015) ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (หรืออายุของหิน) ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยปีจนถึงพันกว่าปี ซึ่ง
ผลการศึกษาบางส่วนพบว่า ค่า δ18O ในหินงอกแสดงถึงหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่มา
ของความชื้น (moisture sources) และรูปแบบของปริมาณน�ำ้ ฝน (rainfall patterns) (Cai et al.,
2010; Muangsong, 2010; Muangsong, 2015) นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ยังแสดงถึงความผันแปร
ตามฤดูกาลของลมมรสุมประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ของหินงอก
(Cai et al., 2010; Muangsong, 2010; Muangsong, 2015)
เนื่องจากพบว่าตัวอย่างหินงอกส่วนใหญ่จากถ�ำ้ น�ำ้ จาง (98°12′12″E, 19°40′30″N, ~923 เมตร
เหนือระดับน�้ำทะเล) จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น มีลักษณะวงเติบโตที่ชัดเจน ตัวแปรต่างๆ ภายในหินงอกมี
การตอบสนองต่อภูมิอากาศและเป็นตัวแทนของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในภาพรวมได้ นอกจาก
นี้ ยังมีต้นสักขึ้นกระจายอยู่รอบๆ ถ�ำ้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย ดังนั้น
บทความนี้จึงเป็นการน�ำเสนอศักยภาพของหินงอกจากถ�้ำน�้ำจาง ในการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีต
ของประเทศไทย ซึ่งสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นที่สำ� คัญ ได้แก่ 1) การใช้วงเจริญเติบโตรายปีของหินงอก
เพื่อการก�ำหนดค่าอายุ 2) การใช้ค่าไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ในหินงอก เพื่อการศึกษาสภาพ
ภูมิอากาศ และท้ายที่สุด คือ 3) การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากหินงอกกับหลักฐานทางธรรมชาติที่
หลากหลายเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวแปรต่างๆ จากหินงอก

รูปที่ 1 ภาพสแกนหน้าตัดหินงอก NJ-1 และหินงอก NJ-0901 ปรับปรุงจาก Cai et al.(2010); Muangsong (2010); Muangsong et al. (2014); Muangsong (2015) โดย (ก) หินงอก NJ-1 แสดงบริเวณที่ครอบคลุมต�ำแหน่ง 26 มิลลิเมตร จาก
ส่วนยอดสุดของหิน (กรอบสี่เหลี่ยมสีน�้ำตาล) ต�ำแหน่งที่เจาะตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าไอโซโทป (เส้นสีดำ� และตัวอักษร C-O)
ต�ำแหน่งที่ก�ำหนดค่าอายุด้วยทอร์เรียม-230 (ลูกศรและตัวอักษรสีแดง) ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 24.5, 30, 230, 234 และ 366
มิลลิเมตร ตามล�ำดับ (ข) ภาพขยายส่วยยอดของหินงอก NJ-1 และ (ค) ส่วนยอดของหินงอก NJ-0901 ต�ำแหน่งที่ก�ำหนดค่า
อายุด้วยทอร์เรียม-230 มีจุดศูนย์กลางที่ 40.7 และ 80.5 มิลลิเมตร
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การใช้วงเจริญเติบโตรายปีหินงอกเพื่อการกำ�หนดค่าอายุหิน
วงเจริญเติบโตของหินงอก (stalagmite lamina/ layer) มีศักยภาพสูงในการศึกษาสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากอัตราการโตหรือการผันแปรความกว้าง (ความหนา) ของวงหินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปร
ด้านภูมิอากาศ (Proctor et al., 2002; Tan et al., 2003) โดยการเกิดขึ้นของวงเจริญเติบโตรายปี (annual
laminae) ของหินงอกจะขึ้นกับเกณฑ์หลักๆ ที่สำ� คัญได้แก่ 1) ต้องมีความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ
รายปีที่ชัดเจนและเกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เช่น ความผันแปรตามฤดูกาลของลมมรสุมควบคู่ไปกับความ
ผันแปรตามฤดูกาลของความชื้นในดิน 2) ต้องมีการถ่ายทอดหรือส่งต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
อากาศรายปี (annual signal) โดยตรงไปยังหินงอกโดยระบบสิ่งแวดล้อมในถ�้ำและระบบภูมิอากาศ
นอกถ�้ำ หรือถ่ายทอดทางอ้อมด้วยระบบน�ำ้ ใต้ดิน (Ground water) และ 3) ต�ำแหน่งที่ตั้งของถ�ำ้ และ
หินงอกต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่มีความอ่อนไหว (sensitive) ต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศรายปีนั้น
(Baker et al., 2008) ซึ่งอัตราการโตของหินงอกนั้นใช้เป็นตัวแปรเดี่ยวๆ หรือจะใช้ควบคู่กับตัวแปร
อื่นๆ ของหินงอกด้วยวิธีการที่เรียกว่าการใช้ตัวแปรที่หลากหลาย (Multi-parameter approach) ก็ได้
ความกว้างของวงหิน (Laminae thickness) ของหินงอกจากปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ใช้ความกว้างของวงหินเป็นตัวแปรเดี่ยวในการสร้างช่วงอุณหภูมิย้อนหลังไปในอดีตประมาณ 2,650 ปี
(Tan et al., 2003) ในจ�ำนวนตัวแปรที่หลากหลายของหินงอก อัตราการโตของหินได้พิสูจน์แล้วว่า
สามารถใช้เป็นตัวแปรร่วมกับตัวแปร δ18O ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ความผันแปรของอัตราการโต
และ δ18O ของหินงอกจากถ�ำ้ ในประเทศโอมานชี้บอกไปในแนวทางเดียวกันถึงการเปลี่ยนแปลงของลม
มรสุมอินเดีย (Indian monsoon) ในช่วงระยะเวลา 780 ปีที่ผ่านมา (Fleitmann et al., 2004)
นอกจากนี้วงเจริญเติบโตรายปีของหินงอกนั้นยังมีประโยชน์ในการก�ำหนดค่าอายุของหินงอก (Stalagmite lamina-chronology) ที่ให้ค่าอายุที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นค่าอายุรายปี (annual resolution)
โดยหนึ่งในวิธีการที่สำ� คัญในการก�ำหนดค่าอายุนั้น คือการเปรียบเทียบค่าอายุที่ได้จากการนับวงเติบโต
ของหินงอกเทียบกับค่าอายุที่ได้รับจากยูเรเนียม-ทอร์เรียม (U-Th Dating) (Tan et al., 2003)
ส�ำหรับหินงอก NJ-1 และ NJ-0901 จากถ�ำ้ น�้ำจาง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น หินทั้งสองก้อนได้รับ
การก�ำหนดอายุด้วยการนับวงและพิสูจน์ความถูกต้องด้วยการเทียบค่าอายุจากทอเรียม-230 (Th230
Dating) (Cai et al., 2010; Muangsong, 2010; Muangsong et al., 2014; Muangsong, 2015)
การหาค่าอายุด้วยการนับวงเริ่มจากการสแกนภาพหน้าตัดหินที่ขัดแล้วด้วยค่าความละเอียดสูง (3200
dpi, 48-bit RGB color) จากนั้นน�ำภาพสแกนไปก�ำหนดต�ำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของวงด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop ส�ำหรับการวัดค่าความกว้างหรืออัตราการโตของแต่ละวงนั้นจะด�ำเนินการโดยใช้
โปรแกรม Image-Pro Plus 5.1 (รูปที่ 2) โดยผลการศึกษาพบว่า มีวงเติบโตของหินทั้งหมด 387 วง ซึ่ง
เมื่อเทียบกับค่าอายุจากทอร์เรียม-230 แล้วมีค่าแตกต่างเพียง 6 วง (ปี) ซึ่งค่าความไม่แน่นอนจากการ
หาค่าอายุด้วยทอร์เรียม-230 (Dating uncertainty) อยู่ในช่วง ±6 ปี จึงถือว่าวงของหินงอก NJ-0901
นั้นมีการเติบโตรายปี หรือหนึ่งปีมีหนึ่งวงนั่นเอง และช่วงปลายของของหินงอกนั้นเติบโตระหว่างปี ค.ศ.
1622 ถึง 2008 (แผนภูมิที่ 1 (Muangsong et al., 2014)
อย่างไรก็ตามมีหินงอกเพียงไม่กี่พื้นที่ที่ได้รับการยอมรับว่าวงเติบโตของหินงอกสามารถใช้ในการ
ศึกษาสภาพภูมิอากาศและใช้ในการก�ำหนดค่าอายุได้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของวงเติบโตและ
ความยากในการนับวงตัวอย่างหินงอกที่มีการใช้วงเติบโตชี้บอกถึงสภาพภูมิอากาศและก�ำหนดค่าอายุ
เช่น หินงอกจากประเทศสกอตแลนด์ (Baker et al., 2015) ดังนั้น วงเติบโตรายปีของหินงอกจาก
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประเทศไทย จึงเป็นหลักฐานใหม่ที่สำ� คัญที่สามารถใช้ในการศึกษาสภาพภูมิอากาศ รวมถึงใช้กำ� หนดค่า
อายุหินที่แม่นย�ำและมีความละเอียดสูงได้

รูปที่ 2 การวัดค่าความกว้างของวงหินงอก NJ-0901 โดยใช้โปรแกรม Image-Pro Plus 5.1 (Muangsong, 2015)

แผนภูมิที่ 1 ค่าอายุจากการนับวงของหินงอก NJ-0901 (เส้นสีดำ� ) เทียบกับค่าอายุ (วงกลมสีดำ� ) และความคลาดเคลื่อน
(error bar) จากการวิเคราะห์อายุด้วยทอร์เรียม-230 (Muangsong et al., 2014)
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การใช้ค่าไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ในหินงอก
เพื่อการศึกษาสภาพภูมิอากาศ
ส�ำหรับค่าไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 (δ18O) จากหินงอกในประเทศไทยนั้น เป็นอีก
หนึ่งตัวแปรที่สำ� คัญที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอดีต ตัวอย่างเช่น เป็นหลักฐานที่
บันทึกถึงความผันแปรของสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับการน�ำพาความร้อนและความชื้นจากแอ่งน�้ำอุ่น
(warm pool) ในมหาสมุทรเขตอินโด-แปซิฟิก (The Indo-Pacific warm pool : IPWP) เป็นต้น
IPWP นั้นเป็นแอ่งน�ำ้ อุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิผิวน�ำ้ ทะเล(Sea surface temperature : SST) สูงเกิน 28 ˚C (Yan et al., 1992; De Deckker et al., 2003) ซึ่งเป็น
แหล่งที่มาหลักที่ส่งผ่านความร้อนและสร้างไอน�ำ้ ในบรรยากาศให้กับมรสุมฤดูร้อนของทวีปเอเชีย (Asian
summer monsoon) (De Deckker et al., 2003; Yin et al., 2014) ถึงแม้ว่าแอ่งน�ำ้ อุ่นนี้จะกิน
พื้นที่ครอบคลุมไปในบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย แต่ในฐานะที่เป็นมวลน�ำ้ เดียวกันที่เชื่อมต่อ
กัน ในบางครั้งจึงเรียกแอ่งน�ำ้ อุ่นนี้อีกชื่อหนึ่งว่า แอ่งน�ำ้ อุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (the Western
Pacific Warm Pool : WPWP) บันทึกจากหลักฐานที่ได้รับจากตัวแปร δ18O ของหินงอก NJ-1 ที่
ครอบคลุมช่วงปีปัจจุบัน (ค.ศ.1948 ถึง 2005) นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Pacific Warm
Pool Index (WPWP index) โดยเฉพาะในช่วงกลางปี ค.ศ.1970 แสดงในแผนภูมิที่ 2 (ก) และ(ข)
(Cai et al., 2010) ซึ่งยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวน�้ำทะเลบริเวณแอ่งน�ำ้ อุ่น WPWP มีส่วน
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของความชื้นและฝนในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 2 (ก) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง NJ-1δ18O กับThe WPWP index และ(ข) เช่นเดียวกับ (ก) แต่มีการ
Detrend ค่าของ WPWP index (Cai et al., 2010)

ส�ำหรับการศึกษาที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นนั้น มีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง δ18O
ของหินงอก NJ-1 กับค่าที่สร้างขึ้นมาใหม่ (reconstruction) ของอุณหภูมิพื้นผิวน�้ำทะเลจากตะกอน
ทะเล (marine sediment) และค่า δ18O ของน�้ำทะเล (δ18Osw) บริเวณ IPWP (Oppo et al., 2009)
ในช่วงปี ค.ศ.305-1955 ซึ่งค่า δ18O ของน�ำ้ ทะเลนั้นเป็นตัวชี้บอกถึงสภาวะความเค็มของพื้นผิวน�ำ้ ทะเล
(sea surface salinity) และคุณลักษณะทางอุทกวิทยา (Hydrology) ของพื้นผิวน�ำ้ ทะเล ผลการศึกษา
พบว่าค่า δ18O ของหินงอก NJ-1 นั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทั้งค่า IPWPδ18Osw (r = 0.40,
p < 0.001) และ IPWP SST (r = 0.27, p < 0.002) โดยมีความสอดคล้องกัน
ที่ส�ำคัญ คือ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนในยุคกลาง (the
Medieval Warm Period: MWP; ~900 to ~1200 AD (Jones, 2002) (แผนภูมิที่ 3 (ก) และ (ข))
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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แต่อย่างไรก็ตามในช่วงยุคน�ำ้ แข็ง(the Little Ice Age: LIA; ~1450-1850 AD (Jones, 2002)) พบ
สภาวะความผันผวนที่รุนแรงของทั้งสามตัวแปร และความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นระหว่างค่า δ18O ของหินงอก
กับค่า IPWPδ18Osw (r = 0.54, p < 0.001) และค่า IPWP SST (r = 0.32, p < 0.032) (แผนภูมิ
ที่ 3 (ก) และ (ข)) สิ่งนี้สนับสนุนด้วยค่าความสัมพันธ์ระหว่าง NJ-1 δ18O และอุณหภูมิจากซีกโลก
เหนือ (NH temperature reconstruction) (Jones, 2002) ในช่วงหลังจากปี ค.ศ.1450 (r = 0.31,
p < 0.035) (แผนภูมิที่ 3 (ค))
การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นศักยภาพของค่า δ18O ของหินงอกในการบันทึกค่าความผันผวนของ
ภูมิอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบค่า δ18O ของหินงอก NJ-1 (เส้นสีดำ� ) กับค่า (ก) δ18Osw (ข) SST บริเวณพื้นที่ IPWP
(เส้นสีน�้ำตาล) (Oppo et al., 2009) และ (ค) NH temperature anomaly (เส้นสีนำ�้ ตาล)(Jones, 2002) โดยเส้นทึบแสดง
ถึงเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ย (Moving averaged trend) แถบสีเหลืองและฟ้าแสดงช่วง MWP และ LIA (Muangsong, 2015)
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การเปรียบเทียบข้อมูลจากหินงอกกับหลักฐานทางธรรมชาติ
ที่หลากหลาย
จากการส�ำรวจพื้นที่ป่าบริเวณถ�้ำน�้ำจาง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเบื้องต้นนั้น พบว่ามีต้นสักอายุ
ระหว่าง 22-70 ปีจ�ำนวนหนึ่งขึ้นกระจายอยู่ สืบเนื่องจากค่า δ18O ทั้งในเซลลูโลสของวงปีไม้สักและ
หินงอกนั้นมีแหล่งที่มาจาก δ18O ในน�้ำฝนเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องเพื่อ
ศึกษาความผันแปรของค่า δ18O ในเซลลูโลส (cellulose) ของวงปีไม้สักเปรียบเทียบกับหินงอก (รูปที่
3) (Muangsong, 2015; Muangsong et al., 2016) โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่า δ18O
ระหว่างหลักฐานทางธรรมชาติทั้งสองประเภทในช่วงปี ค.ศ. 1936 ถึง 2003 พบว่ามีค่าความสัมพันธ์
ทางลบ (r = -0.46, p< 0.01) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1975 นั้นค่า δ18O ของทั้งวงปีไม้
และหินงอกแสดงความสัมพันธ์กันในทางบวก แต่หลังจากปี ค.ศ. 1975 เป็นต้นไป กลับแสดงถึงแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตรงกันข้าม (แผนภูมิที่ 4)
โดยความสัมพันธ์ทางบวกในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1975 นั้นใช้แปลความถึงความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันระหว่างฝนช่วงต้นฤดูมรสุม (MJJ) และฝนช่วงปลายฤดูมรสุม (ASO) (รูปที่8) และความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงหลังปี ค.ศ. 1975 นั้นบ่งชี้ถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามของฝนช่วงต้นฤดูมรสุมและฝนช่วงปลายฤดูมรสุม (แผนภูมทิ ี่ 5) (Muangsong, 2015) เนือ่ งจาก
การไหลเวียนของบรรยากาศ (Atmospheric circulation) ในช่วงต้นฤดูมรสุมนัน้ มีความแตกต่างกับปลาย
ฤดูมรสุม (Takahashi and Yasunari, 2006; Cai et al., 2010) ความผันแปรของฝนในช่วงต้นและปลาย
ฤดูมรสุมนัน้ ย่อมช่วยให้เราสามารถศึกษาถึงกลไกส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผันแปรภายในฤดูกาลของลม
มรสุม (Intraseasonal variation) ในประเทศไทย

รูปที่ 3 (ก) ต้นสักและภาพสแกนของวงปีไม้สัก (Muangsong et al., 2016) และ (ข) หินงอก NJ-1 ซึ่งแสดงถึงส่วนยอด
26 มิลลิเมตร. (เส้นประรูปสี่เหลี่ยมสีแดง) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ส�ำหรับการเปรียบเทียบกับไม้สักและภาพสแกนของวงเติบโตของหิน
(Cai et al., 2010; Muangsong, 2015)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนภูมิที่ 4 การเปรียบเทียบค่า δ18O ระหว่างเซลลูโลสของวงปีไม้สัก (เส้นสีดำ� ) และหินงอก NJ-1 (เส้นสีเทา) โดยเส้นทึบ
แสดงถึงเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยสามปี (3-year moving averaged trend) ค่าแกน Y ของ NJ-1 เป็นแกนแบบย้อนกลับ(Muangsong, 2015)

แผนภูมิที่ 5 การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน�ำ้ ฝนช่วงต้นฤดูมรสุม (เส้นสีด�ำ) และปลายฤดูมรสุม (เส้นสีเทา) โดยเส้นทึบ
แสดงถึงเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยสามปีและห้าปี (3-year and 5-year moving averaged trends) ของฝนต้นฤดูและปลายฤดูมรสุม
ตามล�ำดับ

ถึงแม้วา่ หินงอกและวงปีไม้จะมีศกั ยภาพสูงในการศึกษาสภาพภูมอิ ากาศ แต่ในปัจจุบนั มีงานวิจยั
จากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงจ�ำนวนน้อยที่ใช้หลักฐานจากวงปีไม้ควบคู่กับหินงอกโดยเฉพาะ
จากพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ซึง่ ความท้าทายในการใช้หลักฐานทางธรรมชาติทหี่ ลากหลายควบคูก่ นั คือ ข้อมูลจาก
หลักฐานทางธรรมชาติเหล่านัน้ มักสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของตัวแปรทางภูมอิ ากาศหลายตัวแปร (Multiple climate parameters) ซึง่ ยากต่อการตีความ และตัวแปรเดียวกันทีม่ าจากหลักฐานทางธรรมชาติที่
ต่างกันก็อาจสะท้อนถึงตัวแปรทางภูมอิ ากาศทีแ่ ตกต่างกันได้ นอกจากนี้ หลักฐานทางธรรมชาติทมี่ คี วาม
ละเอียดสูงจากพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคนีย้ งั มีจำ� นวนน้อย ซึง่ การศึกษาของผูว้ จิ ยั ได้แสดงให้เห็นถึงการศึกษาสภาพ
ภูมอิ ากาศบนพืน้ ฐานของหลักฐานทางธรรมชาติทหี่ ลากหลาย (Multi-proxy approach) โดยอาศัยข้อมูล
จากวงปีไม้และหินงอก ซึง่ การผสมผสานสัญญาณภูมอิ ากาศจากทัง้ สองหลักฐานนัน้ ไม่เพียงแต่แสดงถึง
การเปลีย่ นแปลงภายในฤดูกาลของลมมรสุม ยังให้ภาพรวมของลมมรสุมในทวีปเอเชียอีกด้วย
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ภูมปิ ระเทศทางภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ ประกอบไปด้วยแนวเทือกเขาและภูเขาเป็นจ�ำนวนมาก
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมปิ ระเทศแบบคาสต์ (Karst topography) และยังพบหลักฐานทางธรรมชาติ
ทีห่ ลากหลายในพืน้ ทีน่ ี้ เช่น หินงอกและวงปีไม้ บทความนีจ้ งึ เป็นการทบทวนสรุปงานวิจยั ด้านหินงอกจาก
ถ�ำ้ น�ำ้ จาง อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหินงอก
ในการใช้เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีต ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นหลักที่ส�ำคัญได้แก่ 1) การใช้วง
เติบโตรายปีของหินงอกเพือ่ การก�ำหนดค่าอายุ 2) การใช้คา่ ไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ในหินงอก
เพือ่ การศึกษาสภาพภูมอิ ากาศ และท้ายทีส่ ดุ คือ 3) การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากหินงอกกับหลัก
ฐานทางธรรมชาติทหี่ ลากหลายเพือ่ พิสจู น์ความถูกต้องของตัวแปรต่างๆ จากหินงอก จากศักยภาพในด้าน
นี้ ชีใ้ ห้เห็นว่าทรัพยากรธรณีตา่ งๆ ภายในถ�ำ้ โดยเฉพาะหินงอกนัน้ ไม่เพียงมีความส�ำคัญต่อการท่องเทีย่ ว
แต่ยงั มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาวิจยั ด้านภูมอิ ากาศและควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ไว้
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การใช้วงปีไม้สักจากโลงไม้
อนุมานสิ่งแวดล้อมในอดีต
ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์1

1 นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้ และอาจารย์ประจ�ำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ
โลงไม้มากกว่า 100 ตัวอย่าง จาก 17 ถ�้ำ และการก�ำหนดอายุด้วยคาร์บอน-14
จ�ำนวน 60 ตัวอย่าง ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำ� เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ล�ำดับอายุของวัฒนธรรมโลงไม้ พบว่ารูปแบบหัวโลงที่หลากหลายไม่ได้ขึ้นกับล�ำดับของ
กาลเวลา วัฒนธรรมโลงไม้มีความต่อเนื่องกว่า 4,000 ปี สมัยโฮโลซีนตอนต้น ระดับน�้ำ
ทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของการไหลเวียนของ
กระแสน�ำ้ ในมหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบนแผ่นดิน ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครั้งใหญ่ ท�ำให้ปริมาณน�้ำฝนสูงขึ้นและอุณหภูมิที่สูง
ขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการขยายตัวของป่าผลัดใบ ประมาณ 5,000–6,000 ปีที่ผ่าน
มา ระดับน�ำ้ ทะเลสูงขึ้นสูงสุด ปริมาณน�้ำฝนในช่วงดังกล่าวอาจสูงกว่าในช่วงโฮโลซีนตอน
ต้น และต่อจากนั้น ระดับน�ำ้ ทะเลค่อยๆ ถอยร่นและอยู่ระดับปัจจุบัน ปริมาณความชื้น
อาจลดต�่ำลง แต่ยังสูงกว่าในช่วงไพลสโตซีนตอนปลาย พื้นที่สูงอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ อยู่ในช่วงสมัยโฮโลซีนตอนปลาย สันนิษฐานว่า
ปริมาณความชื้นบนแผ่นดินสูง พื้นที่ส่วนมากถูกครอบคลุมด้วยป่าผลัดใบ โดยเฉพาะ
ป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ความแปรปรวนของลมมรสุมส่งผลต่อ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่แผ่นดินด้านใน การขยาย
ตัวของประชากรตามพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติตามท้องถิ่น เป็น
สาเหตุให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมโลงไม้, โฮโลซีนตอนปลาย, วงปีไม้สัก, สิ่งแวดล้อมในอดีต
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ความสำ�คัญและที่มา
วงปีไม้ (tree-ring width) เป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือ ในเรื่องเวลา วงปีไม้ได้ใช้ในการก�ำหนดอายุ
โครงสร้างไม้จากแหล่งโบราณคดี (Douglass, 1929 ; Dean et al., 1985 ; Cufar, 2007) ใช้ใน
การก�ำหนดอายุร่องรอยไฟที่ปรากฏในไม้ที่น�ำมาท�ำแหล่งที่พักอาศัยของชนพื้นเมืองในอเมริกา (Kaye
and Swetnam, 1999) ใช้ในการตรวจสอบอายุผลงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ (Lavier and Lambert,
1996) และกรอบกระดานสี่เหลี่ยมของภาพเขียน (Bauch and Eckstein, 1970) ไม้ที่นำ� มาท�ำไวโอลิน
(Grissino-Mayer et al., 2002) นอกจากนี้ยังใช้ในการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของไม้ทางโบราณคดีหรือ
แหล่งที่มาของไม้ (dendro-provenance) (Eckstein and Wrobel, 2007) โดยการใช้กายวิภาคของไม้
และ/หรือหาความสัมพันธ์ของวงปีไม้ที่ไม่ทราบอายุกับดัชนีมาตรฐานของไม้แต่ละอาณาเขต อาจบ่งบอก
ถึงเส้นทางการค้าไม้หรือแหล่งต้นก�ำเนิดของไม้

วัฒนธรรมโลงไม้ในประเทศไทย และพื้นที่ใกล้เคียง
โลงไม้ในอ�ำเภอปางมะผ้า มากกว่าร้อยละ 90 เป็นไม้สัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตทรัพยากรป่า
ไม้ในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความอุดมสมบูรณ์ ความหนาแน่นของไม้สักในป่าเบญจพรรณ บ่งชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
สภาพอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยคงมีปริมาณฝนมาก และอากาศค่อนข้างเย็น เป็นยุคโฮโล
ซีนตอนปลาย (ประมาณ 2,500 ปีที่ผ่านมา) ขณะนั้นระดับน�้ำทะเลถอยร่นลงไปจากบริเวณตอนในของ
ที่ราบลุ่มภาคกลาง และมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน
ประชากรเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสามารถในการใช้และการเข้าถึง
เทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นทั้งจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และการแลกเปลี่ยนกับสังคมอื่น มนุษย์
ในอดี ต บริ เ วณพื้ น ที่ สู ง ปางมะผ้ า ซึ่ ง อยู ่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ภู เ ขาหิ น ปู น อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า พื้นที่ราบมีจำ� กัด มีความช�ำนาญในการคัดเลือกไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม้สัก เพื่อที่จะน�ำมาท�ำโลง วัฒนธรรมโลงไม้อยู่ในช่วงยุคเหล็กดังนั้นจึงมีเครื่องมือที่สามารถ
น�ำมาใช้ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดของต้นไม้ที่น�ำมาท�ำโลง โดยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
0.5 เมตร และขนาดความสูงประมาณ 4-5 เมตร (เฉพาะส่วนที่เหลือเป็นโลง) (สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช,
2543) ชุมชนในขณะนั้นมีขนาดใหญ่พอสมควรและให้ความส�ำคัญกับพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ไม่ว่า
จะมีความเชื่อหลังการตายหรือต้องการแสดงความเคารพให้กับผู้เสียชีวิต ยังไม่มีหลักฐานพอเพียงที่จะ
สนับสนุนสมมุติฐานได้
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จากตัวอย่างโลงไม้ทั้งหมดพิสูจน์ได้ว่าตัวอย่างฝา/โลงไม้ทำ� มาจากต้นไม้ต้นเดียวกัน ถึงแม้ว่าตัวโลง
และฝาโลงไม่ได้ประกบอยู่ด้วยกันแต่ส่วนมากจะวางไว้ข้างๆ กัน พื้นที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรม
โลงไม้ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกรบกวนอย่างมาก ทั้งจากมนุษย์ในปัจจุบัน และธรรมชาติ
บางส่วนของโลงถูกเผา ส่วนของหัวโลงซึ่งเป็นส่วนที่เหลือเนื้อไม้มากที่สุดยังอยู่ในสภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง
เชสเตอร์ กอร์แมน (Gorman, 1969, 1970, 1971, 1972) เป็นนักโบราณคดีชาวอเมริกันคนแรก
ที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผี (Spirit Cave) ที่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ�ำ้ ผีตั้งอยู่ห่างจาก
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปทางลุ่มน�ำ้ ของ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใกล้บริเวณถ�ำ้ ผาแดง
และถ�้ำโลงยักษ์ เพื่อต้องการที่จะสืบค้นร่องรอยของรูปแบบการเกษตรระหว่างช่วงปลายไพลสโตซีนและ
ช่วงต้นก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการศึกษาของ กอร์แมนให้รายละเอียดอย่าง
มากเกี่ยวกับฟอสซิลพืชขนาดใหญ่ที่ถำ�้ ผี ซึ่งก�ำหนดอายุประมาณ 11,000 ปีก่อนปีปัจจุบัน (years BP)
กอร์แมนพบโลงไม้ที่ถ�้ำผีแต่ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโลงไม้น้อยมาก กอร์แมนได้เขียนไว้ว่า “โลงไม้รูป
ร่างคล้ายเรือขนาดใหญ่วางไว้บนคานทั้งบริเวณพื้นล่าง ตรงกลาง และส่วนบนของถ�ำ้ ” กอร์แมนไม่ได้ให้
ความสนใจว่าโลงไม้ท�ำมาจากไม้ชนิดใด อย่างไรก็ตามในชั้นดินกอร์แมนได้นำ� โลงไม้ 1 ตัวอย่าง ก�ำหนด
อายุได้ค่าระหว่าง 8,806-7,622 ปีก่อนปีปัจจุบัน (years BP: corrected date)
Grave et al., (1994) และ Grave, (1995) ท�ำการวิจัยที่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้น�ำตัวอย่างจ�ำนวน 8 ตัวอย่าง ของรูปแบบหัวโลงที่หลากหลาย จากถ�ำ้ ใน จังหวัด แม่ฮ่องสอน ผล
การวิเคราะห์ค่าอายุโดยวิธีเรดิโอคาร์บอน (radiocarbon-dated: AMS) ได้ค่าอายุระหว่าง 2,080±60
ถึง 1,240±90 BP ดังนั้นนักวิจัยท่านอื่นๆ ได้ใช้ช่วงค่าอายุนี้อนุมานอายุของโลงไม้อื่น ในพื้นที่อำ� เภอ
ปางมะผ้า
นอกจากนี้ Treerayapiwat (1998) รายงานเกี่ยวกับรูปแบบของที่อยู่อาศัยและวัฒนธรรมความเชื่อ
หลังการตายที่เพิงผาบ้านไร่ โดยใช้วิธีการขุดค้นที่น่าเชื่อถือ Treerayapiwat ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น
วัฒนธรรมก่อนยุคโลงไม้ และวัฒนธรรมยุคโลงไม้ โดยที่วัฒนธรรมก่อนยุคโลงไม้อยู่ในช่วง 12,500 ถึง
8,000 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ค่าก�ำหนดอายุจากวิธีคาร์บอน-14 และหลักฐานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเครื่อง
มือหินและกระดูกสัตว์ วัฒนธรรมโลงไม้อยู่ในช่วง 2,100 ถึง 1,200 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ค่าการก�ำหนด
อายุจากคาร์บอน 14-AMS จาก Grave’s และหลักฐานอื่นๆ ที่หลงเหลือได้แก่ เศษภาชนะที่แตกหัก และ
เครื่องมือเหล็ก
นอกจากนี้ยังมีงานขุดค้นที่น่าสนใจที่ถ�้ำองบะ จังหวัดกาญจนบุรี โดย Sørensen (1973) ถ�้ำ
องบะตั้งอยู่ที่ 98º 57’ ตะวันออก และ 14º 41’ เหนือ ในเทือกเขา จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ
150 กิโลเมตร จากทางตะวันตกของกรุงเทพ Sørensen นักโบราณคดีชาวเดนมาร์ก มีวัตถุประสงค์ที่
ต้องการรวบรวมเครื่องมือเหล็กก่อนยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยการเขียนรายละเอียดและการ
วิเคราะห์ที่ได้รวบรวมจากพื้นที่สองแห่งที่ได้ท�ำการขุดค้นจากโครงการความร่วมมือของนักวิจัยทั้งสอง
ประเทศในระหว่างปี ค.ศ. 1960-62 และ 1965-66 ของที่รวบรวมทั้งหมดมาจาก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
มาจาก 2 ถ�้ำคือ ถ�ำ้ องบะ ที่แควใหญ่ และ ถ�ำ้ บางไทร บ้านเก่า แควน้อย จากรายงานของ Sørensen ได้
กล่าวถึงโลงไม้อย่างน้อยจ�ำนวน 90 ตัวอย่าง จากถ�้ำองบะ โลงไม้รูปร่างคล้ายเรือ รูปทรงอย่างง่าย และ
มีการขุดตรงกลาง ที่ส่วนปลายของโลงทั้งสองด้านมีรูปร่างเหมือนหัวสัตว์ และอาจมีส่วนที่คล้ายกับเป็น
ที่จับ โดยทั่วไปโลงไม้ประกอบด้วยต้นไม้ที่ผ่าครึ่งและประกบกันอย่างง่าย ไม่ปรากฏโลงไม้ที่สมบูรณ์ที่
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ประกบกันอยู่ โดยมากถูกท�ำลายจากคนที่เข้าไปลักลอบขุดค้น ในบางโลงไม้พบกระดูกของมนุษย์ที่หลง
เหลืออยู่ ตัวอย่างไม้ได้นำ� ไปวินิจฉัย คือสกุลไม้ชิงชัน (Dalbergia sp.) ท�ำการก�ำหนดค่าอายุคาร์บอน
-14 ประมาณ 2,180±100 years BP เมื่อพิจารณาค่าอายุคาร์บอน-14 สามารถจัดร่วมสมัยกับโลงผีแมน
ที่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้
นอกจากนี้ โลงไม้ที่รูปร่างคล้ายเรือยังพบที่ซาบาร์ (Semporna, Sabah) (Chia and Koon, 2003)
โลงไม้ที่เก่าแก่พบว่าโดนรบกวนมากและไม่พบกระดูกมนุษย์ในโลงหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมการตาย ตัวโลงไม้ยังอยู่ในสภาพที่ดี ท�ำจากไม้เนื้อแข็งทั้งต้นที่ผ่าครึ่ง ส่วนปลายทั้งสองด้าน
แกะสลักเป็นรูปหัวควาย
Te-Kun (1969) รายงานว่าในยุคเหล็กวัฒนธรรมการตายที่ถ�้ำนีอา (Niah) ที่ซาราวัค ประเทศ
มาเลเซีย ที่หน้าผาของถ�้ำพบโลงไม้ที่รูปร่างคล้ายเรือวางบนเสา รูปแบบโลงไม้ที่พบมีลักษณะที่แตก
ต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่โลงไม้ทำ� มาจากไม้เนื้อแข็ง (Harrison and Harrison, 1971) ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ Tenazas (1973) อธิบายเกี่ยวกับโลงไม้ที่ประกอบด้วยไม้สองชิ้นประกบกันและท�ำจากไม้เนื้อ
แข็ง ส่วนของฝาหรือโลงมีการแกะโค้งลงส่วนปลายกระดกขึ้น รูปร่างคล้ายหัวสัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจก
หรือตุ๊กแกและจระเข้ พบได้ทั่วไปที่เมืองโบโฮ (Bohol) เมืองเซบู (Cebu) และเมืองรอมบรอน (Rombron) Tenazas (1983) ได้เสนอบทความเรื่องความสัมพันธ์ของพิธีกรรมฝังศพด้วยโลงรูปเรือ ซึ่งพบ
อยู่ตามถ�ำ้ ต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ โดยที่หัวโลงจะมีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ซึ่งรูปแบบของหัว
โลงจะขึ้นอยู่กับเพศและสถานภาพของผู้ตาย ในประเทศจีน Chang (1977) และ Wei and Natchamnong (1991) รายงานโลงไม้ที่คล้ายเรือที่พบในช่วงที่ทำ� การขุดค้นในช่วงยุคสัมฤทธิ์ (Bronze Age) ที่
เมือง Pao-Lun-Yuan เมือง Chao-Hua และเมือง Szechwan พิธีกรรมการฝังศพโดยการบรรจุศพไว้ใน
โลงไม้พบในแหล่งโบราณคดี Pao-Lun-Yuan ใน Chao-Hua ทางตอนเหนือของ Szechwan และที่สุสาน
Tung-Sun-Pa ใน Pa Hsien ใกล้กับบริเวณแม่นำ�้ สองสายไหลมาบรรจบกันคือ แม่นำ�้ Chia-Ling-Chiang
กับ Yangtze โลงไม้ที่พบลักษณะคล้ายเรือท้องแบน ตรงกลางท่อนไม้ขุดแกะเป็นช่องส�ำหรับใส่ศพและ
เครื่องเซ่น (Chang, 1977) นอกจากนี้ยังมีเอกสารบางชิ้นที่ได้กล่าวถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ซึ่ง
เป็นพิธีกรรมครั้งที่ 2 คือการเก็บกระดูกมาฝัง เช่น บริเวณถ�ำ้ บนหน้าผา “ผาลาย” ซึ่งเป็นถิ่นฐานของ
ชาวจ้วงหรือเยว่ หลักฐานโลงไม้พบได้ตามถ�ำ้ ของหน้าผาสูงนี้ (ทองแถม นาถจ�ำนง, 2534) ในประเทศ
เวียดนาม ได้มีการค้นพบโลงไม้ของวัฒนธรรมดองซอน ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้
ยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่อุทิศให้กับผู้ตาย (Higham, 1989) รูปแบบของโลงไม้ในวัฒนธรรมดอง
ซอนของเวียดนามไม่มีการตกแต่งรูปแบบหัวโลง ซึ่งแตกต่างไปจากโลงไม้ที่พบที่อำ� เภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
โลงไม้ในพื้นที่อื่นพบว่าท�ำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางความตายที่เป็นทางการ ความหมายของรูป
ร่างหัวโลงต่างๆ ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ อาจสะท้อนความเชื่อทางสังคม สถานภาพของผู้ตาย หรือทักษะ
ของผู้ทำ� โลงไม้ อย่างไรก็ตามโลงไม้เหล่านี้ ยังไม่พบว่ามีการใช้ความรู้ด้านวงปีไม้ในการสืบค้นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการ ตารางที่ 1 แสดงค่าอายุประมาณการของวัฒนธรรมโลงไม้จากแหล่งต่างๆ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
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ตารางที่ 1 อายุวัฒนธรรมโลงไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์, 2546)
อายุ (ก่อนปีปัจจุบัน หรือ ที่ผ่านมาแล้ว)
แหล่ง
อายุเก่าที่สุด
2,600-2,300
2,300
2,100
1,200
1,000
900-800

Southern China
Kanchanaburi
Mae Hong Son
Ubonratchathani
Sarawak
Sabah
Philippines

อายุใหม่สุด
100
1,200
500
-

โลงไม้กับค่าอายุคาร์บอน-14
การก�ำหนดอายุโลงไม้จากแหล่งโบราณคดี อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมาย
เพื่อที่จะตรวจสอบอายุของตัวอย่างไม้ที่น�ำไปวิเคราะห์ค่าอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 การก�ำหนดอายุด้วย
คาร์บอน-14 เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อีกวิธีการหนึ่งที่จะทราบอายุโลงไม้
หลักการเลือกตัวอย่างโลงไม้เพื่อน�ำไปก�ำหนดค่าอายุใช้รูปแบบของหัวโลงไม้เป็นเกณฑ์ โดย
เลือกรูปแบบหัวโลงที่ไม่ซ�้ำรูปแบบกันหรือหากมีรูปแบบซ�้ำก็จะใช้เพื่อการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
นอกจากนี้ยังเลือกตัวอย่างให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาที่ประกอบด้วยล�ำน�้ำของและล�ำน�้ำลางด้วย ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งที่เลือกเก็บไม้มาก�ำหนดอายุจะเป็นบริเวณส่วนด้านนอกของตัวโลง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ใกล้กับ
เปลือกต้นไม้ (bark) ที่สุดเพราะเป็นส่วนที่ใกล้เคียงกับอายุของไม้เมื่อถูกตัดน�ำมาใช้ทำ� โลง
เนื่องจากวงปีไม้จากหัวโลงต่างๆ สามารถน�ำมาซ้อนทับในระหว่างชุดข้อมูลของโลงหนึ่งโลงและ
หลายโลงภายใน 1 ถ�ำ้ และระหว่างถ�ำ้ ค่าอายุของโลงไม้ที่ได้มีค่าที่แตกต่างกัน บ่งบอกให้เห็นถึงอายุ
ที่หลากหลายของโลงไม้และอายุที่แตกต่างของรูปแบบหัวโลงที่เหมือนและแตกต่างกัน และตารางที่ 2
เรียงล�ำดับโลงไม้จากถ�้ำต่างๆ จากอายุที่มากไปสู่อายุที่น้อย
ตารางที่ 2 ค่าอายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ คาร์บอน-14 ของตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรม
โลงไม้
ชื่อแหล่ง
ถ้ำ 9 ชิ้น**
(น้ำของ)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

Beta-1660 ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 160-AD
หัวโลงรูปแบบ
60
130
1A
9
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อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

1990±60

!
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ชื่อแหล่ง
ถ้ำ 9 ชิ้น**
(น้ำของ)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

Beta-1660 ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 110-410
หัวโลงรูปแบบ
61
1A

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

1770±60

9
โลงยักษ์
(น้ำของ)

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 2030-790
หัวโลงรูปแบบ
1A

OAP2265

3120 ±260

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 400-AD
หัวโลงรูปแบบ
1060
1A

OAP2266

1630±350

9
ถ้ำผี
(น้ำของ)

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1530-360
หัวโลงรูปแบบ
1A

OAP2267

2770 ±250

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 320-1220
หัวโลงรูปแบบ
5D

OAP2268

1290±230

9

!
ผาแดง
(น้ำของ)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 130-1040
หัวโลงรูปแบบ
5C

OAP2269

1410 ±230

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 300-AD
หัวโลงรูปแบบ
1200
TSL1

เพิงผาทุ่งสาแลS OAP2223
(น้ำของ)

9

1290±220

!
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ชื่อแหล่ง

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 1250-AD
1900

เพิงผาทุ่งสาแลS OAP2244
(น้ำของ)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

430±190

9

!
ถ้ำทุ่งสาแล 2S
(น้ำของ)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 850–AD
150

OAP2248

2310±220

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1000– AD 2410±210
หัวโลงรูปแบบ
0
3D

OAP2247

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 400-700
หัวโลงรูปแบบ
2B

ถ้ำศรีโสภณ*** AMS386
(น้ำของ)

1120±80

9
ถ้ำอุมองค์***
(น้ำลาง)

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 200-700
หัวโลงรูปแบบ
5D

AMS381

1600±110

!
9

อุมองค์

OAP2271

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 590-AD
440
หัวโลงรูปแบบ
5D

2040±240

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 180-620
หัวโลงรูปแบบ
2A

ถ้ำลางจันทร์*** AMS382
(น้ำลาง)

9
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1640±90

!
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ชื่อแหล่ง
ลางจันทร์

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 2050-800 3160±270
หัวโลงรูปแบบ
2A

OAP2270

!
9

ถ้ำหมู่บ้าน
มูเซอร์***
(แม่ละนา)

AMS383

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 100-650
หัวโลงรูปแบบ
6C

1700±110

!
9

ถ้ำหม้อ
มูเซอร์***
(น้ำลาง)

AMS384

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 290-780
หัวโลงรูปแบบ
1A

1540±120

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 600-AD
หัวโลงรูปแบบ
50
1A

AMS385

2080±60

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 600-AD
หัวโลงรูปแบบ 1B 400

ถ้ำหม้อมูเซอร์S OAP2222
(น้ำลาง)

2090±230

9

!
ถ้ำหม้อมูเซอร์S OAP2240
(น้ำลาง)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 200-AD
1200
หัวโลงรูปแบบ
2A

1330±250

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1500-BC
หัวโลงรูปแบบ
300
4B

OAP2241

9

2720±270

!
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ชื่อแหล่ง

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 500-AD
หัวโลงรูปแบบ
500
4B

ถ้ำหม้อมูเซอร์S OAP2224
(น้ำลาง)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

2000±230

!
9

ถ้ำลอด***
(น้ำลาง)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 590-990
หัวโลงรูปแบบ
2B

AMS387

1240±90

9
ถ้ำลอด***

AMS388

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 300-740
หัวโลงรูปแบบ
2A

1450±110

!
9

ถ้ำผีแมนปีน
ป่ายS
(น้ำลาง)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1300-BC
หัวโลงรูปแบบ 1B 200

OAP2225

2600±240

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1200 –
หัวโลงรูปแบบ
AD 150
2A

OAP2250

2550±220

!
9

ยาป่าแหน2S
(น้ำลาง)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 550 – AD 2020±220
หัวโลงรูปแบบ
450
1A

OAP2242

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 300 - AD
หัวโลงรูปแบบ
1050
1A

OAP2243

9
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1340 ± 220
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ชื่อแหล่ง
ยาป่าแหน2S
(น้ำลาง)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 500 – AD 1200 ±200
หัวโลงรูปแบบ 8 1200
C

OAP2251

!
9

บ้านไร่ S
(น้ำลาง)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 200-AD
หัวโลงรูปแบบ
800
1B,2C

OAP2195

1700±210

9

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 400-AD
หัวโลงรูปแบบ 1B 800

OAP2196

1710±230

9

!
POZ32402 BR5A_1

129-260AD

1805±30BP
(ใกล้เปลือก)

!
POZ32403 BR5A_2

POZ32404 BR5A_3

52-215AD

56-217AD

1895±30BP
(ตรงกลางห่างจากเปลือก
และpith
ประมาณ 100
วง

!

1890±30BP
(ใกล้pith)

!

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ชื่อแหล่ง
บ้านไร่ S
(น้ำลาง)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 900-AD
หัวโลงรูปแบบ
300
1A

OAP2197

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

2260±240

!
9

OAP2198

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 800-AD
หัวโลงรูปแบบ
600
2A

2030±220

!
9

OAP2199

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 200-AD
หัวโลงรูปแบบ
800
2A

1700±220

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 800-AD
หัวโลงรูปแบบ 1B 500

OAP2200

2070±210

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 50-AD
หัวโลงรูปแบบ 1B 1000

OAP2201

1520±210

9

!
บ่อไคร้S
(น้ำลาง)

OAP2202

9

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 800-AD
หัวโลงรูปแบบ4B 300
และ 10

2210±210

!
9
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ชื่อแหล่ง
บ่อไคร้S
(น้ำลาง)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 100-AD 1640±210
หัวโลงรูปแบบ
900
4B

OAP2204

!
9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 400-AD 1770±220
หัวโลงรูปแบบ
700
3C และ 4B

OAP2205

!
9

9
OAP2206

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 400-AD
หัวโลงรูปแบบ
700
3C และ 4B

1760±220

!
9

9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1000-AD
หัวโลงรูปแบบ
200
3C และ 4B

OAP2207

2230±230

!
9

9
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ชื่อแหล่ง
บ่อไคร้S
(น้ำลาง)

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 100-AD
หัวโลงรูปแบบ
900
3C และ 4B

OAP2208

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

1640±210

!
9

9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 250-AD
หัวโลงรูปแบบ
1200
3C และ 4B

OAP2209

1320±210

!
9

9
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 550-AD
หัวโลงรูปแบบ
1300
5D

OAP2162

1090±210

9
ปางคาม3
(โป่งแสนปิ๊ก)

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1770-480
หัวโลงรูปแบบ
8D

OAP2257

2950±270

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 90-AD
หัวโลงรูปแบบ
900
6E

OAP2258

1600±240

9

!
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ชื่อแหล่ง

หมายเลข
ของ lab

ปางคาม3
(โป่งแสนปิ๊ก)

OAP2259

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)

ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 920-AD
หัวโลงรูปแบบ
250
6B

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

2280-250

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 1430-AD
หัวโลงรูปแบบ
260
6C

OAP2260

2460±360

9
ปางคาม1
(โป่งแสนปิ๊ก)

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 230-AD
หัวโลงรูปแบบ
620
1A

OAP2261

1840±210

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ BC 170-AD
หัวโลงรูปแบบ 1B 690

OAP2262

1720±200

9

!
ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 860-1650 730±220
หัวโลงรูปแบบ
3E

OAP2263

9

!
OAP2264

ชิ้นส่วนของโลงไม้ AD 1160-1710
หัวโลงรูปแบบ
2A

510±210

9

!

ผีแมนโลงลงรัก UBA-27246 โลงไม้ C1S หัว
โลงแบบ 1B

260-325AD

1794±25

!
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ชื่อแหล่ง

หมายเลข
ของ lab

ที่มาและ
ประเภท
ของตัวอย่าง

ผีแมนโลงลงรัก UBA-27247 โลงไม้ C10 หัว
โลงแบบ 1B

อายุ
(Calibrated)
( 2 sigma)
275-540AD

อายุ
(BP=ปีมา
แล้ว)

OxCalV4.24_calibration

1636±44

!
UBA-27248 โลงไม้ C13 หัว
โลงแบบ 1B

257-320AD

1809±26

!
X27796

โลงไม้ C17 หัว
โลงแบบ 5F
(V-shape)

203BC-21AD

2,079±44

!
หมายเหตุ * สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช (2543)
** Brendan Buckley (2002)
*** Peter Grave et al. (1994)
S : Sineenart Wanasee (2004)
WK = Waikato Laboratory, New Zealand
AMS = Accelerator Mass Spectrometry
OAP = the radiocarbon laboratory, Organization of Atomic for Peace (OAP), Bangkok, Thailand
ค่า Age calibration จากโปรแกรม Oxcal v 3.9 program, graph = Oxcal v4.24
UBA = AMS, Queen’s University Belfast
POZ = Poznan Radiocarbon Lab, Poland
X27796 = Arizona, Tucson Lab
ที่มา: ดัดแปลงจาก รัศมี ชูทรงเดช และคณะ (2546)
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จากผลการก�ำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าในแต่ละถ�้ำ อายุโลงไม้
ที่ได้มีอายุแตกต่างกันไปทั้งเก่าและใหม่ แสดงให้เห็นว่า ถ�ำ้ ถูกใช้เพื่อการประกอบพิธีกรรมหลังความ
ตายอย่างต่อเนื่องหรือมีการเข้ามาใช้พื้นที่ซำ�้ เช่น ผลการก�ำหนดอายุโลงไม้ของถ�ำ้ โลงลงรักด้วย AMS
carbon-14 จ�ำนวน 4 โลง (LR-C17 = 203 BC–21 AD, LR-C13 = 129–257 AD, LRC10 = 330-540
AD, LRC1= 134-260 AD ; calibration 2 sigma) พบว่า โลงไม้ที่วางที่พื้นดิน C-17 (หัวโลงแบบ 5F
โลงรูปตัว V) มีอายุที่มากกว่า โลงไม้รหัสที่ C13>C1S>C10 ทั้ง 3 ตัวอย่าง หัวโลงแบบ 1B สันนิษฐาน
ว่า มนุษย์ในอดีตกลุ่มแรกที่เข้าไปใช้พื้นที่โถงถ�ำ้ A1 ของถ�้ำที่กว้างขวางที่สุด อาจจะประกอบพิธีกรรม
โดยการวางโลงไว้ที่พื้นดิน และต่อมาเมื่อพื้นที่โถงถ�ำ้ คับแคบลง จึงมีการวางโลงบนคานไม้ 3 คู่ (ตัวอย่าง
โลงที่ C13)
อายุ ข องโลงไม้ ที่ ม ากที่ สุ ด (เก่ า ที่ สุ ด ) ที่ ไ ด้ จ ากค่ า การก� ำ หนดอายุ เรี ย งตามล� ำ ดั บ พบว่ า ช่ ว ง
วัฒนธรรมโลงไม้ในพื้นที่อำ� เภอปางมะผ้า ครอบคลุมช่วงเวลามากกว่า 4,000 ปี ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ล�ำดับอายุจากเก่าที่สุดถึงใหม่ที่สุดของโลงไม้โดยการก�ำหนดอายุด้วยคาร์บอน-14
ล�ำดับ
ถ�้ำ
Calibration (2-sigma)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ถ�้ำปางคาม (PK1-2261)
แม่ลางจันทร์(LC2270)
โลงยักษ์ (LY-2265)
ถ�้ำปางคาม3 (PK3-2257)
ถ�้ำผี - 2267
ถ�้ำหม้อมูเซอร์ (MS-2241)
ถ�้ำผีแมนปีนป่าย (PPP-2225)
ถ�้ำทุ่งสาแล (TL-2248)
บ้านไร่ (BR-2197)
บ่อไคร้ (BK-2207)
ศรีโสภณ (SSP-386)
อุโมงค์ (UM-381)
ย่าป่าแหน2 (YP2-2242)
ถ�้ำลอด (TL-388)
ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก (LR-C17)
ถ�้ำ 9 ชิ้น-166060
ถ�้ำผาแดง (PD-2269)

2706 BC - 1616 BC
2062 BC - 800 BC
2036 BC - 797 BC
1829 BC - 510 BC
1561 BC - 382 BC
1543 BC - 347 BC
1322 BC -182 BC
1002 BC-2AD
896 BC-230AD
834 BC-242AD
688 AD - 1036AD
214 BC- 655 AD
556 BC- 430AD
341AD -777 AD
203 BC-21AD
165 BC-129AD
85 AD -1041AD

จากหลักฐานพบว่า ถ�้ำที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและการเข้าถึงยาก โลงไม้จะมีอายุค่อนข้างมากกว่าถ�ำ้ ที่
อยู่บนพื้นที่ค่อนข้างราบ นอกจากนี้ขนาดของโลงไม้กับลักษณะของถ�ำ้ โถงถ�ำ้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยที่
ถ�้ำที่เป็นเพิงผา เช่นเพิงผาบ้านไร่ หรือถ�้ำที่มีปากถ�ำ้ กว้าง เช่นถ�ำ้ โลงยักษ์ ขนาดของโลงจะใหญ่กว่าถ�ำ้ ที่
มีโถงถ�้ำขนาดเล็ก เช่นถ�้ำบ่อไคร้ โดยมากเพิงผาที่แสงส่องถึงอาจเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์มาก่อนมากกว่า
10,000 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยโฮโลซีน ที่ความชื้นเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้น มีความเป็นไป
ได้ที่ถ�้ำจะเป็นที่ก�ำบังในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่เหล่านี้มีการใช้เครื่องปั้นดินเผา จากการวิเคราะห์ทางเคมี
จากตัวอย่างไม้ที่นำ� มาจากโลงไม้ด้วยวิธีคาร์บอน-14 และ AMS (Acceleration Mass Spectrometry)
สามารถน�ำมาสร้างแบบจ�ำลองยุควัฒนธรรมโลงไม้ได้ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 สันนิษฐานได้ว่าวัฒนธรรม
โลงไม้มีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงประมาณ 2,700 ปีที่ผ่านมา (เช่น ถ�ำ้ ปางคาม1) จนถึง 1256 AD
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(เช่น ถ�ำ้ ทุ่งสาแล) จากข้อมูลการก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี คาร์บอน-14 พบว่า วัฒนธรรม
โลงไม้ ยาวนานกว่า 4,000 ปี ซึ่งหมายถึงความต่อเนื่องของมนุษย์ในอดีตที่ประกอบพิธีการหลังความ
ตาย โดยการใช้โลงไม้ ซึ่งจัดว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกน�ำมา
ใช้ แสดงให้เห็นถึงสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ เช่น พืชพรรณในขณะนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของป่าผสมผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ) แทนไม้เขตอบอุ่น
หรือป่าไม้สน-ไม้ก่อ ในช่วงโฮโลซีนตอนกลาง ขนาดของโลงไม้ จ�ำนวนวงปีที่มากและแคบ บ่งบอกถึง
ความหนาแน่นของไม้สัก รูปแบบหัวโลงที่ดูเรียบง่ายแต่สง่างามเป็นที่นิยมใช้กันอย่างต่อเนื่อง ขนาดของ
โลงที่ใหญ่ซึ่งส่วนมากจะเป็นหัวโลงแบบ 1A, 1B
จากตารางที่ 2-3 แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าอายุที่ตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างไม้จาก
แหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ ที่วงปีไม้สามารถต่อเชื่อมกัน พบว่าโลงไม้มีการเริ่มต้นในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกันทั้ง 3 ลุ่มน�ำ้ คือเก่าแก่ที่สุดที่ลุ่มน�้ำลาง ถ�ำ้ แม่ลางจันทร์ และลุ่มน�้ำของ ถ�้ำโลงยักษ์ และถ�้ำ
ปางคาม 3 พบว่าบริเวณลุ่มน�้ำลางมีถ�้ำแห้งที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสุสานในช่วงเวลาที่ยาวนาน และ
ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ถำ�้ ว่ายากง่ายในระดับใด ดังจะเห็นได้ว่า หากพื้นที่ถ�้ำใดเป็นถ�้ำที่ค่อนข้างแคบ
หรือทางเข้าค่อนข้างล�ำบาก จะมีจ�ำนวนโลงไม้ไม่มาก และการกลับมาใช้ถำ�้ อีกค่อนข้างน้อย ดังเช่น ถ�ำ้ ผี
แมนปีนป่าย แต่หากถ�้ำใดมีพื้นที่เข้าถึงไม่ยากและมีคูหาถ�ำ้ หลายคูหา พบว่ามีจ�ำนวนโลงไม้มากและช่วง
อายุที่แตกต่างกัน เช่นถ�ำ้ บ่อไคร้ ถ�ำ้ ที่พบว่าในปัจจุบันยังมีน�้ำไหลผ่านอยู่ เช่น ถ�้ำลอด ถ�ำ้ ผาแดง พบว่า
อายุของโลงไม้ไม่เก่าแก่มากเท่ากับโลงไม้ที่อยู่ในบริเวณถ�ำ้ แห้ง
โลงไม้จากลุ่มน�้ำของ (ทุ่งสาแล 2, เพิงผาทุ่งสาแล, ศรีโสภณ, ถ�้ำ 9 ชิ้น) มีช่วงอายุที่ค่อนข้าง
กว้าง คือจากอายุที่เก่ามาก (ทุ่งสาแล 2) จนถึงที่ใหม่มาก (เพิงผาทุ่งสาแล 1) มีนัยได้หลายอย่างคือ
เรื่องการเข้ามาใช้พื้นที่ของชุมชนเจ้าของโลงไม้ มีการใช้พื้นที่แล้วอพยพออกและมีการกลับเข้ามาใช้พื้นที่
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประชากรในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยัน แต่ที่มีความ
คล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมคือ “วัฒนธรรมโลงไม้”
พิจารณาจากจ�ำนวนโลงไม้และค่าอายุต่างๆ เป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างห่างกันมาก อาจตั้งข้อสังเกตได้
ว่า หากการปลงศพครั้งที่ 2 นี้ ไม่ใช่เป็นของชาวบ้านทั่วไป เนื่องจากจ�ำนวนโลงที่มีขนาดใหญ่ จ�ำนวนโลง
ที่ค่อนข้างน้อย หรือหากเป็นของชุมชนในอดีต ก็จะต้องเป็นชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะจ�ำนวน
โลงไม่มากเช่นกัน จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า จากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมา ยังไม่พบหลักฐานเครื่องเซ่น
ในโลงไม้ หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนของเจ้าของวัฒนธรรมโลงไม้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ชัดเจนมากกว่า
เท่าที่หลักฐานมีอยู่ในปัจจุบัน
หากพิจารณาจากสภาพพื้นที่ถำ�้ แล้วโดยใช้เปรียบเทียบกับสภาพป่าไม้ในปัจจุบัน อาจจะเป็นการ
สนับสนุนกันกล่าวคือ สภาพป่าไม้บริเวณลุ่มน�ำ้ ของยังสมบูรณ์กว่าทางลุ่มน�ำ้ ลาง ปัจจัยนี้เป็นการชี้ให้
เห็นถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ค่อนข้างยากกว่าทางด้านลุ่มน�ำ้ ลาง
ถ�้ำเป็นสถานที่ที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตามกาลเวลา กลุ่มคน ชาติพันธุ์
จากตารางที่ 1-2 พบว่า ถ�ำ้ แห้ง และหรือเพิงผาที่เปิดโล่งถูกใช้เป็นสุสานในเวลาที่ยาวนาน ประมาณ
2,600 BP (ก่อนปีปัจจุบัน หรือที่ผ่านมาแล้ว) จนถึง AD 1250 ในช่วงเวลากว่า 4,000 ปี ซึ่งมีความเป็น
ไปได้ว่าเจ้าของวัฒนธรรมโลงไม้ มีความเชื่อในเรื่องวิญญาณหลังความตายและพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรม
หนึ่งที่ให้เกียรติแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะพื้นที่ถำ�้ ส่วนใหญ่ที่พบโลงเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงล�ำบากแตกต่างกัน
ออกไป
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รูปแบบของหัวโลงทีห่ ลากหลาย และขนาดของไม้สกั ทีน่ ำ� มาท�ำโลงมีขนาดทีแ่ ตกต่างกันออกไป อาจ
บ่งบอกถึงสภาพธรรมชาติของแต่ละพืน้ ทีใ่ นขณะนัน้ หรือในทางกลับกันความยิง่ ใหญ่ของผูล้ ว่ งลับ วงศ์
ตระกูล อย่างไรก็ตามหากขนาดโลงบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เบญจพรรณ ทีม่ ไี ม้สกั ขึน้ เป็น
ไม้เด่นในพื้นที่ โดยทั่วไปไม้สักเป็นไม้ที่ต้องการแสงมากจึงไม่น่าสงสัยเลยว่า ความสูงของไม้สักแต่ละ
ต้นในเวลานัน้ จะสูงใหญ่และมีลำ� ต้นโตขนาดใดในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย (ประมาณ 2,700 ปีมาแล้วถึง
ปัจจุบนั )

แผนภูมิที่ 1 พัฒนาการของโลงไม้กับกาลเวลา

สภาพอากาศ

ในช่วงประมาณ 2,700 ปีที่ผ่านมา จนถึง ปัจจุบัน
ขนาดความกว้างวงปีไม้สกั จากโลงไม้ ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกันได้ ครอบคลุมช่วงความยาวประมาณ
400 ปี (แผนภูมทิ ี่ 2) (ตัวอย่างจากเพิงผาบ้านไร่ บ่อไคร้ และปางคาม 3) แสดงให้เห็นถึงในช่วงเวลา
บางปีทใี่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปางมะผ้ามีความแห้งแล้งหรือฝนชุก นอกจากนี้ ข้อมูลจากออกซิเจน-ไอโซโทป 18
จากโลงไม้ตวั อย่างทีบ่ า้ นไร่ สะท้อนให้เห็นช่วงความแห้งแล้งอย่างชัดเจนต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี AD 160-265
การทีส่ ภาพอากาศเกิดการแปรปรวน ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนือ่ งในช่วงโฮโลซีนตอนปลายจนถึงปัจจุบนั
(แผนภูมทิ ี่ 2)

จ�ำนวนวงปี (ค่าอายุลอย)

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ�ำนวนวงปีของโลงไม้ จากแหล่งเพิงผาบ้านไร่ บ่อไคร้ และปางคาง 3
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ไอโซโทปเสถียรของวงปีไม้สักจากโลงไม้เพิงผาบ้านไร่ (BR5B)
ตัวอย่างไม้จากเพิงผาบ้านไร่ รหัส BR 5B จ�ำนวนวงปีทั้งสิ้น 227 วง ซึ่งมีการก�ำหนดค่าอายุด้วย
วิธี wiggle technique ได้ค่าอายุ 265 AD ได้ทำ� การสกัดแอลฟาเซลลูโลส และวิเคราะห์ค่า δ18O พบว่า
ค่าที่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดความกว้างวงปีที่ -.26 ที่ระดับความน่าเชื่อถือ p< 0.01 เนื่องจากยังไม่มี
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง δ18O ของไม้สักที่มีชีวิตกับสภาพอากาศมาท�ำการเปรียบเทียบ แต่ในเบื้องต้น
สามารถสรุปได้ว่า ประมาณ 40-160 AD ความชื้น (ฝน) ใน อ�ำเภอปางมะผ้า ค่อนข้างสูง และปริมาณ
ความชื้น (ฝน) ต�่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 161–265 AD (แผนภูมิที่ 3)

แผนภูมิที่ 3 isotope δ18O (‰, VPDB) โลงไม้สักที่เพิงผาบ้านไร่ (BR5B)

ผลของค่าออกซิเจนไอโซโทป 18- ที่สกัดจาก แอลฟาเซลลูโลส จากวงปีไม้ บ่งบอกถึงความชุ่มชื้น
ในพื้นที่ สอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ผลการวิจัยทางด้านธรณีวิทยา (Sinsakul, 1992) ท�ำให้ทราบว่า
ตั้งแต่ 2,700 ปีมาแล้ว ระดับของน�้ำทะเลเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเท่ากับระดับน�ำ้ ทะเลปัจจุบัน
เมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว ท�ำให้พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมีดินเคลย์ทะเล (marine clay) แผ่กระจาย
เป็นบริเวณกว้าง เมื่อน�้ำทะเลลดลงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากป่าชายเลนที่เคยเติบโตใกล้
ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนเป็นป่าพรุแทน ส่วนบริเวณภายในแผ่นดินก็มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติทั้งพืชพรรณ
และสัตว์ป่ามีสภาพคล้ายคลึงกับปัจจุบัน
การศึกษาละอองเรณูเพื่อเป็นหลักฐานชี้วัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทุ่ง
แสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ได้อายุประมาณ 1,150±40 ปีก่อนปีปัจจุบัน (ca. AD 780-990) หรือ
ประมาณ พ.ศ. 1323-1533 และพบว่าสภาพพืชพรรณที่พบใกล้เคียงกับปัจจุบัน โดยมีสังคมพืชแบบกึ่ง
ร้อนชื้น ได้แก่ สนต่างๆ และมีไฟเกิดขึ้นในพื้นที่ในช่วงอายุ 877±40 ปีก่อนปีปัจจุบัน (Wannakoaw,
2004) บริเวณภาคกลางตอนบน (Watanasak, 2003) พบว่าละอองเรณูส่วนใหญ่ที่พบบริเวณเมืองเก่า
สุโขทัย เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ก�ำหนดค่าอายุ 280±30 BP (ค.ศ. 1643 หรือ พ.ศ. 2186) แสดงให้
เห็นว่าสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม พืชพรรณที่พบเป็นพืชพรรณที่ยังปรากฏในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับการศึกษา
ละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ
Trikanchanawattana (2005) ผลการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศในพื้นที่บ้านถ�ำ้ ลอดและบ้านไร่ ประกอบ
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ด้วยพืชพรรณในระบบนิเวศเขตร้อนและกึ่งร้อน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรณูวิทยาในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย (Kealhofer and Penny, 1998; Penny and Kealhofer, 2005) ซึ่งได้สรุปว่าช่วงต้นโฮโล
ซีน สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูงขึ้น พบพืชในเขตอบอุ่นกระจายตัวอยู่บ้าง ในช่วงกลางและปลายโฮโล
ซีน ความชื้นสูงขึ้น อากาศร้อนขึ้น ปรากฏพืชในเขตร้อนชื้นมากขึ้น ต่อจากนั้นจนถึงใกล้ปัจจุบันความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีมากขึ้น

เส้นน้�ำ ฝนในอดีต
จากข้อมูลวงปีไม้สกั ทีม่ ชี วี ติ ทีย่ าวถึง ประมาณ ค.ศ. 1555 (Pumijumnong, 2013) ได้นำ� มาสร้าง
เส้นน�ำ้ ฝนในช่วง พฤษภาคม–กรกฎาคม พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางภาคเหนือของประเทศไทยมี
สภาพอากาศแปรปรวนหลายช่วง เช่น ปี 1570-1579, 1750-1779 สภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้งในช่วง
ปี 1550-1559, 1670-1679, 1700-1709, 1740-1749 มีปริมาณน�ำ้ ฝนสูง และตัง้ แต่ชว่ งปี 1800 เป็นต้น
มา จนใกล้ปปี จั จุบนั ปริมาณน�ำ้ ฝนในช่วงฤดูฝน ค่อนข้างลดต�ำ่ กว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา (แผนภูมทิ ี่ 4) ซึง่
ความแปรปรวนในช่วงเวลาดังกล่าว อาจสอดคล้องกับการแปรปรวนของลมมรสุม ทีม่ นี กั วิจยั หลายท่านได้
พยายามทีจ่ ะอธิบายสาเหตุของความแปรปรวนของสภาพอากาศ

แผนภูมิที่ 4 ดัชนีไม้สัก และเส้นน�ำ้ ฝนเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ค.ศ. 1550- 2002

ลมมรสุมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ รวมทั้งประเทศไทย ประชากรในภูมิภาคนี้ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดพาฝนเข้ามาตกในบริเวณนี้ เพื่อ
ใช้ในการท�ำการเกษตร ความแตกต่างระหว่างความร้อนที่ก่อตัวขึ้นบนแผ่นดินและในมหาสมุทร เป็น
สาเหตุที่ทำ� ให้เกิดการพัดพาของลม ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและการ
หมุนเวียนของลมมรสุมเป็นเรื่องที่สำ� คัญมาก ลมมรสุมเป็นระบบที่ซับซ้อนระหว่าง แผ่นดิน ดวงอาทิตย์
และลม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการพัดพาของลมมรสุมมีความผิดปกติเกิดขึ้นในยุคโฮโลซีน จึงมีความ
ส�ำคัญที่จะต้องท�ำความเข้าใจถึงความผันแปรของลมมรสุมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อที่จะเข้าใจบทบาทที่
ส�ำคัญของลมมรสุมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
Haque (2012) ได้วิเคราะห์ช้ันทับถมในทะเลสาบพะโค บริเวณที่ราบสูงโคราช ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างล�ำดับชั้นของอายุตะกอนทับถม การก�ำหนดค่าอายุด้วย
คาร์บอน-14 ชี้ให้เห็นว่า สภาพอากาศไม่คงที่ ระหว่าง ~7000-200 cal yr BP ตัวแปรด้านเคมีธรณี เช่น
คาร์บอนอินทรีย์ ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ แสดงให้เห็นว่า ในทะเลสาบมีผลผลิตอินทรีย์ค่อนข้างต�ำ่ และ
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ส่วนมากผลผลิตอินทรีย์มาจากบนบก ซึ่งชี้ให้เห็นว่า สภาพอากาศค่อนข้างแห้งเนื่องจากลมมรสุมอ่อน
ก�ำลังลง ระดับน�ำ้ ในทะเลสาบลดลงเนื่องจากการขาดฝน ทะเลสาบตื้นเขินระหว่าง 7000-2000 cal yr
BP เนื่องจากลมมรสุมอ่อนก�ำลังลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากทะเลสาบที่ตื้นมาเป็นพื้นที่
หนองน�้ำ ในช่วง 1500 cal yr BP
สมมุติฐานเกี่ยวกับกลไกของลมมรสุมได้ถูกเขียนไว้จากนักวิชาการหลายท่าน ส่วนมากอธิบาย
ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลของการบรรจบกันในเขตร้อน (Inter-Tropical Convergence Zone:
ITCZ) (Charney, 1969) หรือร่องเส้นศูนย์สูตร (equatorial trough) (Riehl, 1954) เนื่องจากสภาพ
อากาศมีความแปรปรวนบริเวณเส้นละติจูด นักวิจัยจากศูนย์วิจัยสภาพอากาศแห่งชาติ ที่เมืองโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา ได้เสนอสมมุติฐานใหม่เกี่ยวกับกลไกของลมมรสุม (NASA, 2008) โดยใช้คอมพิวเตอร์
โมเดลจ�ำลองและน�ำเสนอว่า ความร้อนที่แตกต่างกันของแผ่นดินและมหาสมุทรไม่ใช่ปัจจัยที่สำ� คัญที่ก่อ
ให้เกิดความแปรปรวนของลมมรสุม แต่การก่อตัวของความแปรปรวนของลมมรสุมเกิดขึ้นจากผลของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของอากาศในเขตร้อนและความปั่นป่วนขนาดใหญ่ บริเวณเส้นละติจูด
กลาง ความปั่นป่วนในช่วงละติจูดกลาง และการหมุนเวียนของระบบอากาศ ขยายการเปลี่ยนแปลงของ
การหมุนเวียนในเขตร้อน และเป็นตัวชักน�ำลมเบื้องสูงและฝนในระบบมรสุม (NASA, 2008) นอกจาก
นี้ ปรากฏการณ์ เอลนิโญ ลานิญา ความผันแปรของอุณหภูมิในมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เหล่านี้เป็นสาเหตุที่สำ� คัญที่ทำ� ให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงยุคโฮโลซีนอย่างมาก

สรุปท้ายบท
จากหลักฐานอ้างอิงพื้นที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบนพื้นที่สูงที่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจสรุปได้ว่า ช่วงต่อเนื่องระหว่างปลายยุคน�้ำแข็งสุดท้ายกับช่วงต่อสมัยโฮโลซีน สภาพอากาศ
แปรปรวนอย่างมาก และเมื่อเข้าสู่ต้นสมัยโฮโลซีนที่ระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของการไหลเวียนของกระแสน�้ำในมหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิประเทศบนแผ่นดินส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือ ปริมาณน�ำ้
ฝนที่สูงขึ้นและอุณหภูมิที่สูงขึ้น เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการขยายตัวของป่าแบบผลัดใบ ในช่วง
ประมาณ 5,000–6,000 ปีที่ผ่านมา ระดับน�ำ้ ทะเลขึ้นสูงสุด และสูงกว่าระดับน�้ำทะเลปัจจุบันประมาณ
1-5 เมตร ต่อจากนั้น ระดับน�้ำทะเลค่อยๆ ถอยร่น และอยู่ในระดับปกติ (เช่นปัจจุบัน) อาจกล่าวได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ช่วง 4,000 ปีที่ผ่านมา เกิดจากทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ เช่น ความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์ ระบบลมมรสุมที่มีบางช่วงทั้งอ่อนตัวลง และบางช่วง
มีก�ำลังรุนแรง กิจกรรมของมนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่ง
แวดล้อม เช่น การขยายตัวของประชากรตามพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติ ตามท้อง
ถิ่นบนพื้นที่สูง ที่อำ� เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปคงอุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยป่าไม้ผลัดใบที่อุดมสมบูรณ์กระจายครอบคลุมพื้นที่พืชพรรณแบบเขตอบอุ่นในช่วงปลายยุคน�้ำแข็ง
สุดท้าย ป่าผลัดใบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด พื้นที่ป่าไม้ติดต่อเป็นผืนใหญ่ ตั้งแต่ด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไปสู่อาณาเขตของพม่าและทางอินเดีย ยกเว้นบริเวณยอดเขาที่สูง
สภาพป่าที่ปกคลุมอาจเป็นป่าสน และบริเวณที่ระดับความสูงจากน�ำ้ ทะเลมากกว่า 2,500 เมตร จาก
ระดับน�้ำทะเลขึ้นไป สภาพป่าอาจเป็นแบบเขตอบอุ่น
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วงปีไม้จากไม้ที่มีชีวิตสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำหนดอายุได้อย่างแม่นย�ำและให้ปีเป็น
ปีปฏิทิน แต่ส�ำหรับไม้จากแหล่งโบราณคดีและไม้ที่ถูกตัดมาเป็นเวลานาน การก�ำหนดอายุไม่สามารถ
กระท�ำได้โดยตัวอย่างไม้นั้นโดยตรง เนื่องจากไม่ทราบช่วงเวลาที่ไม้ถูกตัดลงมาใช้งาน เช่นไม้สักจากโลง
ไม้ ดังนั้นเทคนิคเรดิโอคาร์บอน ซึ่งเป็นวิธีการก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์อีกวิธีการหนึ่งจึงยังเป็นที่นิยม
และมีความจ�ำเป็นในการก�ำหนดอายุหลักฐานจากแหล่งโบราณคดี อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดค่าอายุโดย
วิธีเรดิโอคาร์บอนจะมีค่าความผันแปรเกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับเทคนิคการปฏิบัติโดยเฉพาะ
วิธีการก�ำหนดค่าอายุด้วยคาร์บอน-14 แบบดั้งเดิมอาจให้ค่าที่ไม่ถูกต้องสูง วิธีการ AMS (Accelerator
Mass Spectrometry) ซึ่งใช้ตัวอย่างในการวิเคราะห์น้อยมากและให้ค่าที่แม่นย�ำขึ้น การก�ำหนดอายุด้วย
วิธีการคาร์บอน-14 ด้วย AMS ในตัวอย่างไม้ชิ้นเดียวกันแบบต่อเนื่อง (Wiggle matching) และน�ำมา
ปรับแก้ค่า-14 จะลดความผันแปรของค่าอายุได้ดีขึ้น และความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การศึกษาปริมาณออกซิเจนไอโซโทป-18 จากเซลลูโลสในวงปีไม้ สามารถอธิบายแหล่งที่มาของความชื้น
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะอธิบายถึงอุทกวิทยาในอดีตของพื้นที่นั้นได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
จากการจ�ำแนกตัวอย่างฟันสัตว์ในวงศ์วัว-ควาย ซึ่งเป็นนิเวศวัตถุที่ส�ำคัญที่พบใน
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอดจ�ำนวน 308 ชิ้น สามารถจ�ำแนกได้เป็นสัตว์ในวงศ์วัว-ควาย
จ�ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ วัวกระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (B. javanicus) กูปรี (B. sauveli)
ควายป่า (Bubalus bubalis) เลียงผาใต้ (Capricornis sumatraensis) กวางผาจีน
(Naemorhedus griseus) และ กวางผาหิมาลัย (N. goral) จากการปรากฏกวางผาหิมาลัยนี้
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวประชากรตามระดับความสูง ซึ่ง
ปัจจุบันกวางผาหิมาลัยพบตามแนวเทือกเขาหิมาลัย แต่ปรากฏหลักฐานในชั้นทับถมสมัย
ไพลสโตซีนตอนปลายของเพิงผาถ�้ำลอดสอดคล้องกับการกระจายตัวของพืชพวกสน-ก่อ
ซึ่งในสมัยนั้นปรากฏในระดับที่ต�่ำกว่าความสูงปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนี้ยังปรากฏความ
แปรผันทางกายภาพของฟันเลียงผาใต้ โดยพบฟันทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ในชั้น
ทับถมสมัยไพลสโตซีน ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ทั้งทางกายภาพ และการกระจายในทางภูมิศาสตร์ ของสัตว์ในวงศ์นี้ทำ� ให้เห็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับตัวอย่าง
จ�ำนวนมหาศาลของแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอดแล้ว ผลการศึกษาครั้งนี้นับเป็นเพียง
ยอดของภูเขาน�ำ้ แข็งเท่านั้นเอง
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บทนำ�
นิเวศวัตถุทถี่ กู ค้นพบและศึกษาจากพืน้ ทีข่ ดุ ค้น 3 พืน้ ที่ บริเวณแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอดใน
ช่วง พ.ศ. 2545-2547 มีปริมาณกระดูกสัตว์และเปลือกหอยจ�ำนวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ด้วยความ
จ�ำกัดในด้านก�ำลังคนและเวลาในขณะนั้นท�ำให้ท�ำได้เพียงการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์และนิเวศวิทยาท�ำให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น จึง
จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาในเชิงลึกตามหลักอนุกรมวิธาน คณะวิจยั ได้มงุ่ ไปทีว่ งศ์ววั -ควาย ซึง่ มีแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงของประชากร ทัง้ ทางกายภาพ และการกระจายในทางภูมศิ าสตร์ นอกจากนีย้ งั เป็นนิเวศวัตถุ
ทีม่ คี วามส�ำคัญด้วยเป็นอาหารทีส่ ำ� คัญของมนุษย์โบราณด้วยเช่นกัน
นอกจากนีน้ เิ วศวัตถุจากเพิงผาถ�ำ้ ลอด ยังเป็นฐานข้อมูลทางชีวภาพทีส่ ำ� คัญ ตัวอย่างจากการค้น
พบหอยกาบคูน่ ำ�้ จืดชนิด Margaritanopsis laosensis ในโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ฯ ซึง่ เป็นชนิดที่
ใกล้สญ
ู พันธุป์ จั จุบนั มีรายงานการค้นพบเฉพาะในล�ำน�ำ้ สาขาของล�ำน�ำ้ อูตอนเหนือของประเทศลาวซึง่ เป็น
แม่นำ�้ สาขาของแม่นำ�้ โขงเพียง 2 แห่ง เท่านัน้ (Bolotov et al., 2015) ในประเทศไทยมีการรายงานการ
พบเฉพาะเปลือกของหอยชนิดนีจ้ ากลุม่ แม่นำ�้ ปาย (Brandt, 1974) และมีการพบในแหล่งโบราณคดีเพิง
ผาบ้านไร่และถ�ำ้ ลอด (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2547) โดยเปลือกหอยทีป่ รากฏในเพิงผาบ้านไร่และถ�ำ้
ลอด มีขนาดทีเ่ ล็กกว่าเปลือกหอยในปัจจุบนั ทีพ่ บในลุม่ แม่นำ�้ อู ประเทศลาว แสดงให้เห็นความส�ำคัญใน
เชิงวิชาการด้านชีวภูมศิ าสตร์และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้เมื่อเทียบกับปริมาณนิเวศวัตถุที่ถูกค้นพบในเพิงผาถ�้ำลอด ที่มีปริมาณ
มหาศาลจ�ำนวน 330,810 ชิ้น (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2547) แล้ว เปรียบได้กับเพียงยอดของ
ภูเขาน�ำ้ แข็งที่โผล่พ้นน�ำ้ เท่านั้นเอง

งานค้นคว้าในทศวรรษที่ผ่านมา
ในช่วง พ.ศ. 2545-2547 นิเวศวัตถุ อันได้แก่ กระดูกและฟันของสัตว์ เปลือกหอย ได้ถูกขุดค้น
และวิจัยจากพื้นที่ขุดค้นทั้ง 3 พื้นที่ ในเพิงผาถ�ำ้ ลอด จ�ำนวนมากกว่าแสนชิ้น โดยได้แบ่งเป็นตัวอย่าง
ตามขนาด (ใหญ่ กลาง และเล็ก) และตามล�ำดับอนุกรมวิธานของสัตว์ สัตว์ที่ปรากฏ พบกระจายตัว
ในชั้นดินซึ่งมีอายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยโฮโลซีน (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ,
2547 ; Wattanapituksakul, 2006) นิเวศวัตถุเหล่านี้สะสมตัวในเพิงผาโดยเกิดจากการล่าของมนุษย์ที่
เข้ามาใช้ประโยชน์ ณ เพิงผา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์โบราณกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่
เป็นสัตว์ ซึ่งจากการตีความเบื้องต้น ฟัน กระดูก และเปลือกหอยเหล่านี้บ่งชี้ว่า สภาพแวดล้อมในอดีต
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก อาจจะปรากฏการเปลี่ยนแปลงของขนาดชิ้นส่วนของร่างกายที่หลงเหลือ
อยู่ของสัตว์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่กว่าของสัตว์ในปัจจุบัน อาทิเช่น ฟันของสัตว์ในสกุลเลียงผา-กวางผา
(รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2547 ; Wattanapituksakul, 2006)
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสภาพแวดล้อมจากค่าไอโซโทปของออกซิเจน(δ18O) ในเพิงผาถ�้ำลอด
และเพิงผาบ้านไร่ ของหอยสองฝาชนิด Margaritanopsis laosensis บ่งชี้ว่าสภาพอากาศในบริเวณนี้
ช่วง 35,000-20,000 ปีก่อนปัจจุบัน มีสภาพอากาศที่ชื้นและคงที่ หลังจากนั้นในช่วง 20,000-11,500
ปีก่อนปัจจุบัน สภาพอากาศเปลี่ยนเป็นแห้งมากขึ้น แสดงถึงสภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อนเลื่อนลงมาทาง
ใต้ สอดคล้องกับบริเวณซีกโลกเหนือตกอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น หลังจากนั้น 9,800 ปี สภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีปริมาณน�ำ้ ฝนเพิ่มมากขึ้น สภาพอากาศเสถียรมากยิ่งขึ้น (Marwick
and Gagan, 2011)
รวมไปถึงการศึกษานิเวศวัตถุในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง อาทิเช่น ถ�ำ้ พระ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
(Zeitoun et al., 2010) ซึง่ ปรากฏฟันของลิงอุรงั อุตงั (Pongo pygmaeus) และหมีแพนด้ายักษ์ (Ailuropoda cf. melanoleuca)(Zeitoun et al., 2010) ซึง่ แต่เดิมเข้าใจว่าสัตว์หล่านีป้ รากฏในประเทศไทย
ในสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง (Tougard, 1998, 2001) ซึง่ เป็นช่วงเวลาก่อนสมัยการตัง้ ถิน่ ฐานของเพิง
ผาถ�ำ้ ลอด แต่จากการหาค่าอายุภายในถ�ำ้ พระ พบว่าหมีแพนด้าและลิงอุรงั อุตงั เคยปรากฏในภาคเหนือ
ของไทยอย่างน้อยที่สุดเมื่อปลายสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ประกอบกับการค้นพบวานรขนาดยักษ์ไจ
แอนโตพิเธคัส (Gigantopithecus) จากถ�ำ้ ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน อายุสมัยไพลสโตซีนตอนต้นถึง
ตอนกลาง (ประมาณ 1 ล้านปี-300,000 ปีมาแล้ว) (Bocherens et al., 2015) เหล่านีแ้ สดงให้เห็น
ว่ามีการเปลีย่ นแปลงทางสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อความหลากหลาย และการกระจายตัวของสัตว์ตลอดสมัย
ไพลสโตซีน
นอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพื้นที่เพิงผาถ�ำ้ ลอด ยังเป็นเส้นทางการกระจาย
ตัวของสัตว์จากอินเดีย และจีนตอนใต้ (Hooijer, 1958 ; Kahlke, 1961) โดยมี 2 เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางภาคพื้นทวีป และเส้นทางตามหมู่เกาะ ซึ่งเส้นทางภาคพื้นทวีปมีจุดเริ่มต้น 2 เส้นทาง คือ “ศิวะมาลายัน” เริ่มต้นจากประเทศอินเดีย ในสมัยไพลสโตซีนตอนต้นและตอนกลาง และ “ชิโน-มาลายัน”
เริ่มต้นจากบริเวณจีนตอนใต้ ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ซึ่งทั้งสองเส้นทางจะมาบรรจบกันและผ่าน
ประเทศไทย ไปยังเกาะน้อยใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเส้นทางตามหมู่เกาะเป็นการอพยพมาจาก
ประเทศจีนผ่านเกาะไต้หวัน หมู่เกาะประเทศฟิลิปปินส์ และเข้าสู่บริเวณที่ประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน
(Tougard, 2001) (แผนที่ที่ 1)
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แผนที่ที่ 1 สมมุติฐานเส้นทางการกระจายตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในสมัยไพลสโตซีนในคาบสมุทรและภาคพื้นทวีปไปยัง
ไหล่ทวีปซุนดา โดยมีจุดเริ่มต้น 2 ทาง คือ ศิวะ-มาลายัน และ ชิโน-มาลายัน (Tougard, 2001)

วงศ์วัว-ควายในประเทศไทย
สัตว์ในวงศ์วัว-ควาย เป็นวงศ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชที่เดินด้วยกีบเท้าคู่ ที่มีความส�ำคัญใน
ห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นอาหารที่สำ� คัญของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งมีลักษณะที่สำ� คัญ
คือ เขายื่นออกมาจากกะโหลก ซึ่งมีกระดูกเป็นแกนกลาง แตกต่างจากกวางที่มีเขาเกิดจากสารโปรตีน
ชนิดที่มีองค์ประกอบเดียวกันกับเล็บของมนุษย์ สัตว์ในวงศ์วัว-ควาย มีกระเพาะที่ช่วยในการย่อยจ�ำนวน
สี่กระเพาะ สามกระเพาะแรกเป็นกระเพาะใช้ในการหมักพืชโดยแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะ และมี
กระเพาะจริงเพียงอันเดียว คือ กระเพาะในล�ำดับสุดท้ายติดกับล�ำไส้เล็ก เป็นกระเพาะที่ใช้ในการย่อย
อย่างแท้จริง วัว-ควาย มีลักษณะการเคี้ยวเอื้อง คือ เคี้ยวและกลืนหญ้าแล้วไปหมักในสามกระเพาะแรก
แล้วขย้อนใบพืชที่หมัก (เอื้อง) ออกมาเคี้ยวอีกครั้ง และกลืนเข้าอีกครั้ง
สัตว์ในวงศ์นี้ ที่ปรากฏตามธรรมชาติในประเทศไทย ประกอบไปด้วย วงศ์ย่อยวัว-ควาย อันได้แก่
วัวกระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (B. javanicus) กูปรี (B. sauveli) และควายป่า (Bubalus bubalis)
และวงศ์ย่อย แพะ-แกะ ได้แก่ เลียงผาเหนือ(Capricornis milneedwardsii) เลียงผาใต้ (C. sumatraensis) และกวางผาจีน (Naemorhedus griseus) (Wilson and Reeder, 2005)
ในสมัยไพลสโตซีนปรากฏความหลากหลายของสัตว์มากกว่าปัจจุบัน ในรายงานการศึกษาที่ถำ�้ พระ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบซากดึกด�ำบรรพ์ กวางผาหิมาลัย (N. goral) ซึ่งปัจจุบันพบกระจายบนเทือกเขา
หิมาลัย เซาลา (Pseudoryx sp.) ซึ่งเป็นสัตว์ที่พึ่งถูกค้นพบจากประเทศเวียดนาม (Zeitoun et al.,

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

161

2010) นอกจากนี้ที่ถำ�้ วิมานนาคินทร์และถ�้ำประกายเพชร ปรากฏชนิดย่อยของเลียงผาใต้ที่มีขนาดใหญ่
(Capricornis sumatraensis kanjereus) (Tougard, 1998)
จากการศึกษาเบื้องต้นในเพิงผาถ�้ำลอด มีการค้นพบและจ�ำแนกนิเวศวัตถุในวงศ์วัว-ควาย เป็น วัว
ป่า/ควายป่า (Bovidae) วัวป่า (Bos sp.) ควายป่า (Bubalus sp.) เลียงผา (Naemorhedus sp.) (รัศมี
ชูทรงเดช และคณะ, 2547 ; Wattanapituksakul, 2006)

วิธีการศึกษาและตัวอย่างการศึกษา
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 308 ชิ้น เป็นตัวอย่างฟันของสัตว์วงศ์วัว-ควาย ที่ลงทะเบียน
และเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ�้ำน�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. ท�ำการจัดจ�ำแนกโดยใช้ศัพท์บัญญัติของฟันสัตว์กีบคู่ของ Heintz (1970), Crégut-Bonnoure
(1992), Crégut-Bonnoure and Dimitrijević (2006) และ Bärmann and Rössner (2011)
(รูปที่ 1)
3. วัดขนาดตามวิธีการศึกษาของ Crégut-Bonnoure (1995)
4. เทียบอายุโดยสังเกตการสึกของฟัน โดยเรียงตามระยะการสึกของฟันของแพะภูเขา(Ovis
ammon) โดยวิธีของ Rivals (2002) (รูปที่ 2) และเทียบอายุสัตว์ในวงศ์ย่อยแพะ-แกะกับการ
ศึกษาอายุของเลียงผาญี่ปุ่น (Capricornis crispus) ของ Miura and Yasui (1985) และวงศ์
ย่อยวัว-ควาย กับการศึกษาอายุวัวเลี้ยง (Bos indicus) ของ MacGregor (1939) และของ
ควายเลี้ยง (Bubalus bubalis) ของ Kikule (1953)
5. จ�ำนวนชิ้นของตัวอย่างนับเป็น จ�ำนวนตัวอย่างที่สามารถระบุชนิดได้ (Number of Identified
Specimens: NISP)
ข.
ก.

ค.

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของฟันของวงศ์วัว-ควาย ก) ฟันกรามบนซี่ที่ 3 ข) ฟันกรามน้อยซี่ที่ 4 ค) ฟันกรามล่างซี่ที่ 3
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ก.

ข.

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการสึกบนผิวด้านสบกัดของฟัน (ก) และความสูง (ข) ของฟัน ในระยะการสึกของฟัน ระยะที่ 3 ถึง 7
(จากซ้ายไปขวา) (Rivals, 2002)

ผลการศึกษา
วงศ์ย่อยวัว-ควาย (Bovinae)
จากการศึกษาฟันของสัตว์ในวงศ์ย่อยวัว-ควาย ในชั้นทับถมที่มีอายุ สมัยไพลสโตซีนตอนปลายซึ่งมี
จ�ำนวน NISP ทั้งหมด 144 ชิ้น ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงตัวเต็มวัย เทียบอายุกับวัวเลี้ยง มากกว่า 2.5 ปี
และควายเลี้ยง ประมาณมากกว่า 2.75 ปี (ตารางที่ 1-2)

วัวกระทิง หรือ Bos gaurus Smith, 1827
เมื่อมองทางด้านสบกัด ฟันกรามน้อยบนซี่ที่ 2 มีตัวฟันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฟันกรามน้อยบนซี่ที่
3-4 มีลักษณะเป็นรูปห้าเหลี่ยม ปรากฏแอ่งอยู่ตรงกลางของฟันที่กว้างและวางตัวในแนวขวาง นอกจาก
นี้ยังปรากฏแอ่งขนาดเล็กวางตัวอยู่ด้านหลังของแอ่งที่อยู่ตรงกลาง
ฟันกรามบน คล้ายฟันกรามน้อยสองอันมาเชื่อมติดกัน โดยมีเอ็นโดสไตล์มาเชื่อมระหว่างโลปยืน
มาจากโลปที่ 1 แตกต่างจากในฟันควายที่ยื่นจากตรงระหว่างโลปทั้ง 2 ซึ่งบริเวณปลายของเอ็นโดสไตล์
แตกแขนงเป็นสองแขนง หรือมากกว่า ในฟันกรามบนซี่ที่ 2 มีเอ็นโดสไตล์ที่ยื่นมามากกว่าฟันกรามบนซี่
ที่ 1 ส่วนฟันกรามบนซี่ที่ 3 โปรโตโคนและไฮโปรโคนสั้นกว่าที่พบในฟันกรามบนซี่ที่ 1 และ 2 นอกจาก
นี้ยังมีปีกเมตาสไตล์ยื่นออกมาทางด้านท้ายของฟัน และมีลักษณะตั้งตรงในแนวดิ่งตลอดความยาวของ
ฟัน (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 ฟันบนของกระทิง (Bos gaurus) ตัวอย่างหมายเลข A3603-8 และ A3616 จากพื้นที่ที่ 1 แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำ
ลอด (สเกล = 1 เซนติเมตร)

วัวแดง หรือ Bos javanicus d’Alton, 1823
ฟันกรามล่าง มีร่องระหว่างโลป เรียบ (รูปที่ 4ก ดูลูกศร) แตกต่างจากวัวชนิดอื่นที่มีลักษณะเป็น
รูปตัวยู ส่วนฟันกรามล่างซี่ที่ 3 มีลักษณะคล้ายฟันชนิดอื่น เอ็นโดโคนูลิดเรียบและเฉียงไปด้านใกล้ลิ้น
ไฮโปโคนูลิดเป็นกระเปาะยื่นแหลมออกไป (รูปที่ 4ข ดูลูกศร)

รูปที่ 4 ก) ฟันกรามล่างซี่ที่ 2 ของวัวแดง (Bos javanicus) ตัวอย่างหมายเลข A920 จากพื้นที่ที่ 1 แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำ
ลอด และ ข)ฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ของวัวแดง (Bos javanicus) ตัวอย่างหมายเลข A1434 จากพื้นที่เดียวกัน

กูปรี หรือ Bos sauveli Urbain, 1937
โดยทั่วไปฟันกรามล่างมีร่องระหว่างโลปเป็นรูปตัวยู เมตาสไตล์ลิดมีขนาดเล็กในฟันกรามล่างซี่ที่ 3
เอ็นโดโคนูลิดเรียบและเฉียงไปด้านใกล้ลิ้นใกล้กระพุ้งแก้ม ไฮโปโคนูลิดเป็นกระเปาะ ค่อนข้างกลม (รูป
ที่ 5)

รูปที่ 5 ฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ของกูปรี ตัวอย่างหมายเลข A1014 จากพื้นที่ที่ 1 แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด
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ควายป่า หรือ Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)
ฟันมีลักษณะคล้ายกับวัวค่อนข้างมาก แตกต่างที่เอ็นโดสไตล์ลิดยื่นมาตรงกลางระหว่างโลปที่  1
และ 2 (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ฟันกรามล่างของควายป่า ตัวอย่างหมายเลข A1109 จากพื้นที่ที่ 2 แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด

ตารางที่ 1 จ�ำนวน NISP ในวงศ์ย่อยวัว-ควาย ในชั้นทับถมอายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
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ตารางที่ 2 จ�ำนวน NISP ของวงศ์ย่อยวัว-ควาย ในเพิงผาถ�้ำลอดในแต่ละช่วงวัยเทียบกับอายุของวัวเลี้ยง
(MacGregor, 1939) และควายเลี้ยง (Kikule, 1953)

วงศ์ย่อยแพะ-แกะ (Caprinae)
จากการศึกษาฟันของสัตว์ในวงศ์ย่อยแพะ-แกะ ในชั้นทับถมที่มีอายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ซึ่ง
มีจ�ำนวน NISP ทั้งหมด 164 ชิ้น ส่วนใหญ่มีอายุในช่วงตัวเต็มวัย เทียบอายุกับเลียงผาญี่ปุ่น ประมาณ
3.5-15.5 ปี (ตารางที่ 3 และ 4)

เลียงผาใต้ หรือ Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799)
• ในฟันกรามบนซี่ที่ 1 และ 2 ปรากฏมีโสสไตล์ที่โดดเด่นชัดเจน และอาจมีพาราโคน และเมตา
โคนที่มีขนาดใหญ่
• ในฟันกรามบนซี่ที่ 3 มีมีโสสไตล์ที่โดดเด่นเช่นเดียวกับฟันชนิดอื่น และมีปีกเมตาสไตล์ลาร์ มี
ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดกว่ากวางผา และตั้งตรงตลอดความยาวของฟัน
• ในฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 4 ร่องระหว่างผนังด้านใกล้ลิ้นและด้านกระพุ้งแก้มที่ลึก ทำ�ให้ฟันดูคล้าย
ฟันกรามล่าง
• ในฟันกรามล่างโดยเฉพาะฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ปรากฏเมตาสไตล์ลิด เป็นสันที่ชัดเจน ผนังเอนโด
โคนนูลิดเรียบ แต่ผนังไฮโปโคนนูลิดเป็นกระเปาะกลมมน (รูปที่ 7)

กวางผาจีน หรือ Naemorhedus griseus Milne-Edwards, 1871
• ในฟันกรามบนซี่ที่ 1 และ 2 ปรากฏมีโสสไตล์ที่โดดเด่นน้อยกว่าเลียงผาใต้ และอาจมีพาราโคน
และเมตาโคน ที่มีขนาดใหญ่
• ในฟันกรามบนซี่ที่ 3 มีปีกเมตาสไตล์ลาร์ มีขนาดเล็กกว่าเลียงผา และตั้งตรงตลอดความยาว
ของฟัน
• ในฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 4 ปรากฏร่องตื้นเฉพาะด้านกระพุ้งแก้ม
• ในฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ไม่ปรากฏเมตาสไตล์ลิด ผนังเอนโดโคนนูลิดเป็นร่อง ผนังไฮโปโคนนูลิด
เป็นแหลมยื่นออกไป (รูปที่ 8)

กวางผาหิมาลายัน หรือ Naemorhedus goral (Hardwicke, 1825)
•
•
•
•
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ในฟันกรามบนมีโสสไตล์ขนาดเล็ก พาราโคนและเมตาโคน ขนาดเล็กหรือเรียบ
ในฟันกรามบนซี่ที่ 3 ตัวฟันโค้งไปทางด้านท้าย ปีกเมตาสไตล์ลาร์ที่มีขนาดเล็ก
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ในฟันกรามล่าง โดยเฉพาะฟันกรามล่างซี่ที่ 3 ผนังเอนโดโคนนูลิดมีติ่งยื่นออกไป (รูปที่ 9)
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนและขนาดของตัวอย่างในวงศ์ย่อยแพะ-แกะ ในชั้นทับถมอายุสมัยไพลสโตซีนตอน
ปลาย ความยาว (1) = ความยาวบนด้านขบเคี้ยวของฟัน ความกว้าง (3) = ความกว้างด้านขบเคี้ยวของ
ปุ่มพาราโคน (Rivals, 2002)
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ตารางที่ 4 จ�ำนวน NISP ของวงศ์ย่อยแพะ-แกะ ในเพิงผาถ�ำ้ ลอด ในแต่ละช่วงวัยเทียบกับเลียงผาญี่ปุ่น
(C. crispus) (Miura and Yasui, 1985)
ช่วงอายุ

เลียงผาใต้

กวางผาจีน

กวางผาหิมาลัย

รวม

วัยอ่อน (≤2.5 ปี)

4

19

7

ตัวเต็มวัย (3.5-15.5 ปี)

10

88

14

อายุมาก (≥16.5 ปี)

5

17

0

19

124

21

30
112
22
164

รวม

รูปที่ 7 ฟันของเลียงผาใต้ (Capricornis sumatraensis) ก1-3) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามบน
ขวาซี่ที่ 2 (A4208 ในพื้นที่ 1) ข1-2) ด้านสบกัด และด้านใกล้ลิ้น ของฟันกรามบนขวาซี่ที่ 3 (A2359 ในพื้นที่ 2) ค1-3) ด้าน
สบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามน้อยล่างซ้ายซี่ที่ 4 (A2363 ในพื้นที่ 2) ง1-3) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น
และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่ 3 (A1015 ในพื้นที่ 1)
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รูปที่ 8 ฟันของกวางผาจีน (Naemorhedus griseus) ก1-3) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามบนขวา
ซี่ที่ 2 (A4543ในพื้นที่ 1) ข1-2) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามบนซ้ายซี่ที่ 3 (A235 ในพื้นที่ 2)
ค1-3) ด้านสบกัด และด้านใกล้ลิ้นของฟันกรามน้อยล่างซ้ายซี่ที่ 4 (A1102ในพื้นที่ 1) ง1-3) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้าน
กระพุ้งแก้ม ของฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่ 3 (A1289ในพื้นที่ 2)

รูปที่ 9 ฟันของกวางผาหิมาลัย (Naemorhedus goral) ก1-3) ด้านสบกัด และด้านใกล้ลิ้น ของฟันกรามบนซ้ายซี่ที่ 2 (A1745
ในพื้นที่ 2) ข1-2) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามบนซ้ายซี่ที่ 3 (A1921 ในพื้นที่ 1) ค1-3) ด้านสบ
กัด ด้านใกล้ลิ้น และด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามน้อยล่างขวาซี่ที่ 4 (A2132 ในพื้นที่ 1) ง1-3) ด้านสบกัด ด้านใกล้ลิ้น และ
ด้านกระพุ้งแก้ม ของฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่ 3 (A411 ในพื้นที่ 2)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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อภิปรายผล :

ความหลากหลาย การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในสมัยไพลสโตซีน
จากการศึกษาสัตว์ในวงศ์วัว-ควายจ�ำนวน 308 ชิ้น สามารถจ�ำแนกชนิดสัตว์ได้คือ กระทิง วัวแดง
กูปรี ควายป่า เลียงผาใต้ กวางผาจีน และกวางผาหิมาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มมาจากการศึกษาในครั้งก่อน
เกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ที่ยังพบในป่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่ที่ได้แสดงให้เห็นความหลายหลาก
ของชนิดและความแปรผันของขนาดในชนิดเดียวกัน
เลียงผาที่ปรากฏในเพิงผาถ�้ำลอด คือ เลียงผาใต้ (Capricornis sumatraensis) ซึ่งสอดคล้องกับ
ซากดึกด�ำบรรพ์ที่พบในแหล่งโบราณคดี และบรรพชีวินวิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ถ�ำ้
วิมานนาคินทร์และถ�้ำประกายเพชร จังหวัดชัยภูมิ (Tougard, 1998 ; Filoux et al., 2015) ถ�ำ้ พระ
จังหวัดเชียงใหม่ (Zeitoun et al., 2010) ถ�้ำ Lang Trang ประเทศลาว (de Vos and Long, 1993)
ถ�้ำ Duoi U’Oi (Bacon et al., 2008) และถ�้ำ Tam Hang ประเทศเวียดนาม (Bacon et al., 2011)
ถ�้ำ Badak และถ�ำ้ Batu (Ibrahim, 2013) ถ�ำ้ ต่างๆ ในเกาะสุมาตรา (Hooijer, 1958) อย่างไรก็ตาม
จากการจัดจ�ำแนกใหม่ทางสัตววิทยาในปัจจุบัน ระบุให้เลียงผาที่ปรากฏบริเวณตอนบนของภูมิภาคเป็น
เลียงผาเหนือ (Capricornis milneedwardsii) ซึ่งเป็นชนิดย่อย Capricornis Sumatraensis milneedwardsii มาก่อน ส่วนเลียงผาที่มีการกระจายตัวอยู่เฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย คาบสมุทร
มลายู และเกาะสุมาตรา ให้เป็นเลียงผาใต้ (Capricornis sumatraensis) (Wilson and Reeder, 2005)
ซึ่งข้อมูลแหล่งโบราณคดีและบรรพชีวินวิทยาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ปัจจุบันยังไม่ปรากฏพบหลักฐานเลียงผาเหนือในบริเวณตอนบนของภูมิภาค (แผนที่ที่ 2)

แผนที่ที่ 2 แหล่งที่ปรากฏตัวอย่างเลียงผาช่วงสมัยไพลสโตซีนในประเทศไทย และการกระจายตัวในปัจจุบัน (Duckworth et
al., 2008b ; Duckworth et al., 2008c)
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นอกจากนี้ขนาดของฟันเลียงผาที่พบมีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก (แผนภูมิที่ 1) ซึ่งเลียงผาใต้ที่
พบในเพิงผาถ�ำ้ ลอดมีขนาดของฟันที่คาบเกี่ยวกับทั้งฟันขนาดเล็กที่พบในเลียงผาใต้ในปัจจุบัน และขนาด
ใหญ่ ที่มีรายงานพบในแหล่งโบราณคดีและบรรพชีวินวิทยาที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของเลียงผาใต้ ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายที่มีประชากรทั้งขนาด
ใหญ่และเล็ก แตกต่างจากข้อสรุปครั้งแรกที่สรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงของขนาดจากขนาดใหญ่มายัง
ขนาดเล็กในปัจจุบัน (Wattanapituksakul, 2006)

แผนภูมิที่ 1 กราฟความยาวและความกว้างของฟันกรามบนซี่ที่ 3 และฟันกรามล่างซี่ที่ 3 กวางผาและเลียงผา เปรียบเทียบกับ
แหล่งอายุสมัยไพลสโตซีนตอนปลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกวางผาและเลียงผาในปัจจุบัน

จากการศึกษาทางด้านบรรพชีวินวิทยา ในถ�้ำวิมานนาคินทร์ (Tougard, 1998) และถ�ำ้ พระ (Zeitoun et al., 2010) ได้ระบุว่าเลียงผาใต้ที่มีขนาดใหญ่ เป็นชนิดย่อย ที่เรียกว่า Capricornis sumatraensis kanjereus ซึ่งมีต้นแบบมาจากถ�ำ้ Yenchingkou ในจีนตอนใต้ (Colbert and Hooijer, 1953)
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ มีความเห็นสอดคล้องกับการศึกษาอีกหลายแหล่งในเอเชียตะวันออก
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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เฉียงใต้ ที่ไม่ระบุตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่เป็นชนิดย่อย C. s. kanjereus เนื่องจากตัวอย่างต้นแบบมีการ
บรรยายและวัดขนาดของกะโหลกและขากรรไกร แต่ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่พบในเพิงผาถ�้ำลอดและแหล่ง
อื่น มีเป็นฟันชิ้นเดี่ยว (Isolated teeth) ที่หลุดมาจากขากรรไกร จึงไม่ระบุชนิดย่อยในการศึกษาครั้งนี้
หลักฐานเรื่องขนาดที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า เลียงผาในสมัยไพลสโตซีนมีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่ง
ในปัจจุบันเลียงผาที่มีขนาดใหญ่ได้สูญหายไป ดังนั้นประเด็นนี้ จะเป็นโจทย์ค�ำถามในการวิจัยต่อไป
ในเพิงผาถ�้ำลอดพบฟันของกวางผา 2 ชนิด ซึ่งปัจจุบันมีเพียงกวางผาจีนเท่านั้นที่อาศัยใน
ประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่ ส่วนกวางผาหิมาลัยปัจจุบันมีพื้นที่การกระ
จายตัวในแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู่ในระดับความสูงมากกว่าเพิงผาถ�ำ้ ลอดในปัจจุบันอย่างมาก (แผนที่
ที่ 3) สอดคล้องกับการกระจายตัวต้นสน-ก่อที่มีการกระจายตัวลงยังพื้นที่ที่มีความสูงที่ต�่ำกว่าปัจจุบัน
อย่างมาก (Penny, 2001 ; White et al., 2004) อย่างไรก็ตามภายหลังสมัยไพลสโตซีน อย่างน้อย
ที่สุดเมื่อ 9,000 ปีก่อน สภาพอากาศชื้นขึ้นท�ำให้พืชที่ชอบอากาศเย็นและแห้งมีการกระจายตัวถอยขึ้น
ไปในระดับความสูงที่สูงขึ้น ดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีผลต่อการกระจายตัวถอยกลับขึ้นไปทาง
เหนือของกวางผาหิมาลัยด้วยเช่นกัน

แผนที่ที่ 3 แหล่งที่ปรากฏตัวอย่างกวางผาช่วงสมัยไพลสโตซีนในประเทศไทย และการกระจายตัวในปัจจุบัน (Duckworth and
MacKinnon, 2008 ; Duckworth et al., 2008a)

ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน�ำ้ แข็ง จากตัวอย่างจ�ำนวนมหาศาลจากแหล่งโบราณคดี
เพิงผาถ�้ำลอด ซึ่งเน้นไปทางการศึกษาทางด้านความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์
และการกระจายตัวของสัตว์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

172

���������������������������������������������������������������������������

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ ขออุทิศให้คุณเดชพิรุฬห์ ศีระบุตร หนึ่งในผู้ที่ศึกษาตัวอย่างกระดูกสัตว์คนแรกใน
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว และขอยกความดีความชอบส่วนหนึ่งของบทความฉบับ
นี้ให้แก่ คุณอนุสรณ์ อ�ำพันธ์ศรี และคุณฐิติพร ชัยยะเจริญ ซึ่งท�ำการอนุรักษ์ตัวอย่างและศึกษาตัวอย่าง
กระดูกสัตว์เบื้องต้นจนแล้วเสร็จ
คณะวิจัยขอขอบคุณ รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช คุณศิริลักษณ์ กัณฑศรี คุณสมถวิล สุขเลี้ยง คุณ
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ และคุณวอกัญญา ณ หนองคาย โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร. วราวุธ สุธีธร และ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนการ
วิจัยครั้งนี้

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
รัศมี ชูทรงเดช, พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, อนุสรณ์ อ�ำพันธ์ศรี, เดชพิรุฬห์ ศีระบุตร, มานะ แก้ววงษ์
วาน, ชัชฎาวรรณ แก้วทะพยา, สุดารัตน์ ชื่นส�ำราญ, ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ, ฐิติพร ชัยยะเจริญ,
สว่างพงษ์ วัฒนะพิทักษ์สกุล และ Benjamin Marwick.
2547

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่ 2 เล่มที่ 2 : ด้านโบราณคดี. เสนอต่อ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ภาษาอังกฤษ
Bacon, A.-M., Demeter, F., Duringer, P.,Helm, C., Bano, M.,Vu, T. L., Kim Thuy, N.T.,
Antoine, P.-O., Thi Mai, B., Huong, N.T.M., Dodo, Y., Chabaux, F. and Rihs, S.
2008

The Late Pleistocene Duoi U’Oi cave in northern Vietnam : Palaeontology, sedimentology,
taphonomy and palaeoenvironments. Quaternary Science Reviews 27 (15-16) : 1627-1654.

Bacon, A.-M., Duringer, P., Antoine, P.-O., Demeter, F., Shackelford, L., Sayavongkhamdy,
T., Sichanthongtip, P., Khamdalavong, P., Nokhamaomphu, S., Sysuphanh, V., PatoleEdoumba, E., Chabaux, F. and Pelt, E.
2011

“The Middle Pleistocene mammalian fauna from Tam Hang karstic deposit, northern Laos :
New data and evolutionary hypothesis.” Quaternary International 245 (2) : 315-332.

Bärmann, E.V. and Rössner, G.E.
2011

“Dental nomenclature in Ruminantia : Towards a standard terminological framework.” Mammalian
Biology 76 (6) : 762–768.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

173

Bocherens, H., Schrenk, F., Chaimanee, Y., Kullmer, O., Mörike, D., Pushkina, D. and
Jaeger, J.-J.
2015

“Flexibility of diet and habitat in Pleistocene South Asian mammals : Implications for the fate
of the giant fossil ape Gigantopithecus.” Quaternary International. (In press)

Bolotov, I.N., Bespalaya, Y.V., Vikhrev, I.V., Aksenova, O.V., Aspholm, P.E., Gofarov,
M.Y., Klishko, O.K., Kolosova, Y.S., Kondakov, A.V., Lyubas, A.A., Paltser, I.S., Konopleva,
E.S., Tumpeesuwan, S., Bolotov, N.I. and Voroshilova, I.S.,
2015

“Taxonomy and Distribution of Freshwater Pearl Mussels (Unionoida: Margaritiferidae) of the
Russian Far East.” PloS ONE 10 (5) : 706-719.

Brandt, R.A.M.
1974

“The Non-marine Aquatic Mollusca of Thailand.” Archiv für Molluskenkunde 105: 1-423.

Colbert, E.H. and Hooijer, D.A.
1953

“Pleistocene mammals from the limestone fissures of Szechwan, China.” Bulletin Amer. Mus.
Nat. Hist. 102 (Article 1) : 1-134.

Crégut-Bonnoure, E.
1992

“Intérêt biostratigraphique de la morphologie dentaire de Capra (Mammalia, Bovidae).” Annales
Zoologici Fennici 28 (3/4) : 273 -290.

1995

“Les grands Mammifères.” In Defleur, A. and Crégut-Bonnoure, E. (eds.). Le gisement
paléolithique moyen de la grotte des Cèdres (Var). 54-147. Documents d’Archéologie
Française, 49.

Crégut-Bonnoure, E. and Dimitrijević, V.
2006

“Megalovis balcanicus sp. nov. and Soergelia intermedia sp. nov. (Mammalia, Bovidae, Caprinae),
new Ovibovini from the Early Pleistocene of Europe.” Revue de Paléobiologie 25 (2) : 723773.

de Vos, J. and Vu, T.L.
1993

Systematic discussion of the Lang Trang fauna, Vietnam. 155 p. (Unpublished).

Duckworth, J.W. and MacKinnon, J.
2008

“Naemorhedus goral.” The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
Retrieved November 29, 2014, from http://www.iucnredlist.org

Duckworth, J.W., Steinmetz, R. and Chaiyarat, R.
2008a

174

“Naemorhedus griseus.” The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
Retrieved November 29, 2014, from http://www.iucnredlist.org

���������������������������������������������������������������������������

Duckworth, J.W., Steinmetz, R. and MacKinnon, J.
2008b

“Capricornis sumatraensis.” The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
Retrieved November 29, 2014, from http://www.iucnredlist.org

Duckworth, J.W., Steinmetz, R. and Pattanavibool, A.
2008c

“Capricornis milneedwardsii.” The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3.
Retrieved November 29, 2014, from http://www.iucnredlist.org

Filoux, A., Wattanapituksakul, A., Lespes, C. and Thongcharoenchaikit, C.
2015

“A Pleistocene mammal assemblage containing Ailuropoda and Pongo from Tham Prakai Phet
cave, Chaiyaphum Province, Thailand.” Geobios 48 (5) : 341-349.

Gliozzi, E., and Malatesta, A.
1980

The Quaternary goat of Capo Figari (northeastern Sardinia). Geologica Romana 19 : 295-347.

Güerin, C.
1966

Gallogoral (nov. gen.) meneghini (Rütimeyer, 1878) : Un rupicaprine du Villafranchien
d’Europe Occidentale. Ph.D. dissertation. Lyon University.

Heintz, E.
1970

“Les Cervidés Villafranchiens de France et d’Espagne.” Mémoires du Muséum National
d’Histoire Naturelle. Nouvelle Série. Série C, Sciences de la Terre 22 (2).

Hooijer, D.A.
1958

“Fossil Bovidae from the Malay Archipelago and the Punjab.” ZoologischeVerhandelingen
van de Museum Leiden 38 : 1-112.

Ibrahim, Y.K.
2013

Vertebrate Palaeontology from Selected Pleistocene Cave Sites in Perak and Selangor,
Peninsular Malaysia. Ph.D. dissertation. Department of Geology, Faculty of Science, University
of Malaya, Kuala lumpur.

Kahlke, H.D.
1961

“On the complex of the Stegodon-Ailuropoda-Fauna of Southern China and the chronological
position of Gigantopithecus blacki V. Koenigswald.” Vertebrata PalAsiatica 2 : 83-108.

Kikule, S.B.
1953

“Age-changes in the teeth of zebu cattle.” East African Agricultural Journal 19 (2) : 86-88.

MacGregor, R.
1939

The Domestic Buffalo. Thesis. The Royal College of Veterinary Surgeons, London.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

175

Marwick, B. and Gagan, M.K.
2011

“Late Pleistocene monsoon variability in northwest Thailand : An oxygen isotope sequence
from the bivalve Margaritanopsis laosensis excavated in Mae Hong Son province.” Quaternary
Science Reviews 30 (21-22) : 3088-3098.

Miura, S. and Yasui, K.
1985

“Validity of tooth eruption-wear patterns as age criteria in the Japanese serow, Capricornis
crispus.” Journal of the Mammalogical Society Japan 10 (4) : 169-178.

Penny, D.
2001

“A 40,000 years palynological record from north-east Thailand ; Implications for biogeography
and paleo-environmental reconstruction.” Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
171 (3-4) : 97-128.

Rivals, F.
2002

Les petits bovidés pléistocènes dans le bassin méditerranéen et le Caucase : Etude
paléontologique, biostratigraphique, archéozoologique et paléoécologique. Ph.D. dissertation,
Perpignan University.

Thein, T.
1974

La Fauna Néolithique du Phnom Loang (Cambodge). Ph.D. dissertation. University Paris
VI.

Tougard, C.
1998

Les Faunes de Grands Mammifères du Pléistocène Moyen Terminal de Thaïlande dans leur
Cadre Phylogénétique, Paléoécologique et Biochronologique. Ph.D. dissertation. Université
de Montpellier 2.

2001

“Biogeography and migration routes of large mammal faunas in South-East Asia during the Late
Middle Pleistocene : Focus on the fossil and extant faunas from Thailand.” Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 168 (3-4) : 337-358.

Wattanapituksakul, S.
2006

Late Pleistocene Mammal Teeth from the Tham Lod Rockshelter, Amphoe Pang Mapha,
Changwat Mae Hong Son. Master’s dissertation. Department of Geology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University.

White, J.C., Penny, D., Kealhofer, L. and Maloney, B.
2004

“Vegetation changes from the late Pleistocene through the Holocene from three areas of
archaeological significance in Thailand.” Quaternary International 113 (1) : 111-132.

Wilson, D.E. and Reeder, D.M.
2005

176

Mammal Species of the World : A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.).
Baltimore : Johns Hopkins University Press.

���������������������������������������������������������������������������

Zeitoun, V., Lenoble, A., Laudet, F., Thompson, J., Rink, W.J., Mallye, J.-B. and
Chinnawut, W.
2010

The Cave of the Monk (Ban Fa Suai, Chiang Dao wildlife sanctuary, northern Thailand).
Quaternary International 220 (1-2) : 160-173.

สัมภาษณ์
ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ นักวิชาการ 5 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ, สัมภาษณ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

177

ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์
จากถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

ณิชนันท์ รักพงษ์ไทย1

1 เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีถำ�้ โลงลงรักอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 โดย นางสาวณิชนันท์ รักพงษ์ไทย
โดยมี รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช เป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทคัดย่อ
หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ จัดเป็นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทนิเวศวัตถุ (ecofact) ซึ่งในทางโบราณคดีมักพบชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ปะปนอยู่กับหลักฐานประเภทอื่นๆ
อยู่เสมอ การศึกษากระดูกสัตว์สามารถช่วยให้เข้าใจถึงภาพวิถีชีวิตของคนในอดีต และยัง
ช่วยแปลความถึงลักษณะสภาพแวดล้อมในอดีตด้วยเช่นกัน
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่ง
โบราณคดีประเภทแหล่งฝังศพ โดยค้นพบหลักฐานประเภทโลงไม้เป็นจ�ำนวนมากอยู่
ภายในคูหาถ�้ำ  บทความนี้ได้น�ำเสนอเรื่องราวของการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่ง
โบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก ผลการศึกษาพบสัตว์ทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ
หมู หนูพุก สัตว์ในวงศ์เม่น ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ไก่ป่า หนูผี สัตว์ในวงศ์อ้น ค้างคาว
ปู ชะมดเช็ด สุนัข หนูฟานเหลือง และสัตว์ปีก โดยเมื่อทราบถึงประเภทของสัตว์ที่พบแล้ว
น�ำไปศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว์เหล่านั้นอาศัยอยู่ รวมไปถึงศึกษาเทียบเคียงกับ
ประเภทของสัตว์และสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน จะท�ำให้สันนิษฐานถึงสภาพ
แวดล้อมบริเวณแหล่งโบราณคดีในอดีตได้ นอกจากนี้การศึกษารอยที่ปรากฏบนกระดูก
สัตว์ บริบทการพบหลักฐาน และชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ที่พบ ยังสามารถช่วยในการแปล
ความแบบแผนการด�ำรงชีพ พิธีกรรมความเชื่อ และพฤติกรรมบางประการของมนุษย์สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายได้เป็นอย่างดี
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บทนำ�
หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ จัดเป็นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทนิเวศวัตถุ (ecofact) ซึ่งใน
ทางโบราณคดีมักพบชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ปะปนอยู่กับหลักฐานประเภทอื่นๆ อยู่เสมอ จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประเด็นในการศึกษาหลักฐานประเภทกระดูกสัตว์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการเชื่อม
โยงเรื่องราวระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้สามารถแปลความได้ถึงลักษณะวิถีชีวิตของคนและสภาพ
แวดล้อมในอดีตได้เป็นอย่างดี
แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ตั้งอยู่ที่ต�ำบลถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทแหล่งฝังศพมีแหล่งน�้ำส�ำคัญ คือ น�ำ้ ลาง อยู่ทางทิศตะวันออกห่างออกไป
ประมาณ 300 เมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นป่าไผ่และป่าไม้เบญจพรรณ ลักษณะของถ�ำ้ เป็นถ�้ำที่
มีคูหาซับซ้อน และภายในคูหาถ�ำ้ ค้นพบหลักฐานประเภทโลงไม้เป็นจ�ำนวนมาก ร่วมกับโบราณวัตถุและ
นิเวศวัตถุประเภทกระดูกสัตว์
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมน
โลงลงรัก และสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดจ�ำแนกกระดูกสัตว์ แล้วจึงน�ำผลที่ได้มาแปล
ความหมายในเรื่องสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต ในบทความได้แบ่งหัวข้อใน
การน�ำเสนอออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์กระดูกสัตว์
2. หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์
3. ร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกสัตว์
4. การแปลความสภาพแวดล้อมและพิธีกรรมความเชื่อ
5. สรุปผลการศึกษากระดูกสัตว์จากถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

รูปที่ 1 โลงไม้ที่พบภายในคูหา A1 ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
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การวิเคราะห์กระดูกสัตว์
การวิเคราะห์กระดูกสัตว์ในครั้งนี้ได้รับค�ำแนะน�ำจาก ดร. ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านกระดูกสัตว์จากภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ นัก
วิชาการประจ�ำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ปทุมธานี และการศึกษาเทียบเคียงกับดัชนีกระดูกสัตว์ในภาค
วิชาโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมไปถึงการเทียบเคียงกับภาพกระดูกสัตว์ในหนังสือ Mammal of Thailand (Lekagul and McNeely, 1977) ของหมอบุญส่ง เลขะกุล เป็นหลัก
จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่ได้จากคูหา A1 ภายในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก พบหลัก
ฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์จ�ำนวนทั้งหมด 7,969 ชิ้น น�้ำหนักรวม 3,336.19 กรัม โดย
การศึกษาในครั้งนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มของหลักฐานโดยใช้บริบทที่พบเป็นเกณฑ์ เพื่อช่วยในการจัดระบบความ
คิดในการวิเคราะห์ วิจัย และตีความได้อย่างมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้ ซึ่งเป็นกระดูกสัตว์ที่ได้จาก
การส�ำรวจแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักในคูหา A1 พบหลักฐานประเภทกระดูกสัตว์จำ� นวนทั้งหมด
3,333 ชิ้น น�้ำหนักรวม 639.29 กรัม คิดเป็นร้อยละ 41.82
กลุ่มที่ 2 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่พบบริเวณพื้นถ�้ำ  พบหลักฐานประเภท
กระดูกสัตว์จ�ำนวนทั้งหมด 1,533 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 734.2 กรัม คิดเป็นร้อยละ 19.24
กลุ่มที่ 3 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมน
โลงลงรัก คูหา A1 โดยการขุดค้น ประกอบด้วยหลุมขุดค้น จ�ำนวน 7 หลุม คือ หลุมขุดค้นที่ 18, 19,
32, 33, 34, 35 และ 41 พบหลักฐานประเภทกระดูกสัตว์จำ� นวนทั้งหมด 3,103 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม
1,951.3 กรัม คิดเป็นร้อยละ 38.94
ผลการวิเคราะห์ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ที่พบสามารถระบุได้ท้ังชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้
จ�ำนวนทั้งหมด 1,493 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 2,281.9 กรัม โดยระบุชนิดของสัตว์ได้ทั้งหมด 14 ชนิด ได้แก่
สัตว์ฟันแทะ หมู หนูพุก สัตว์ในวงศ์เม่น ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ไก่ป่า หนูผี สัตว์ในวงศ์อ้น ค้างคาว
ปู ชะมดเช็ด สุนัข หนูฟานเหลือง และสัตว์ปีก

รูปที่ 2 การวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก โดยศึกษาเทียบเคียงกับดัชนีกระดูกสัตว์ในคลังศึกษา
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สรุปจ�ำนวนสัตว์อย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่พบในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก คูหา A1 ได้ดัง
ตารางที่ 1

กลุ่มหลักฐาน

สัตว์ฟันแทะ

หมู

หนูพุก

สัตว์ในวงศ์เม่น

ค้างคาวหน้ายักษ์
ทศกัณฐ์

ไก่ป่า

หนูผี

สัตว์วงศ์อ้น

ค้างคาว

ปู

ชะมดเช็ด

สุนัข

หนูฟานเหลือง

สัตว์ปีก

ตารางที่ 1 สรุปจ�ำนวนสัตว์อย่างน้อยที่สุด (MNI) ของหลักฐานกระดูกสัตว์จากทั้ง 3 กลุ่มหลักฐาน
(จ�ำนวนตัว)

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
รวม

11
3
29
43

8
3
2
13

10
3
5
18

1
2
2
5

2
1
1
4

4
2
1
7

2
1
7
10

1
1

4
3
7

2
2
1
5

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์
กลุ่มที่ 1 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้
จากการส�ำรวจคูหา A1 พบโลงไม้จ�ำนวนทั้งหมด 38 ฝาโลง ก�ำหนดหมายเลขเป็น C1–C38 พบ
หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ที่อยู่ในโลงไม้จำ� นวนทั้งหมด 3,333 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 639.29 กรัม แบ่ง
เป็น กระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 463 ชิ้น น�ำ้ หนัก 192.8
กรัม คิดเป็นร้อยละ 13.89 กระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกแต่ไม่สามารถระบุชนิดของสัตว์
ได้ จ�ำนวน 269 ชิ้น น�ำ้ หนัก 84.5 กรัม คิดเป็นร้อยละ 8.07 และกระดูกสัตว์ที่ไม่สามารถระบุได้
ทั้งชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 2,601 ชิ้น น�้ำหนัก 361.99 กรัม คิดเป็นร้อยละ
78.04 โดยการวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มหลักฐานออกตามขนาดโลงไม้ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิด ชิ้นส่วน และจ�ำนวนของกระดูกสัตว์กับขนาดของโลงไม้ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อ
สันนิษฐานในเรื่องโครงสร้างทางสังคม โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกเฉพาะโลงไม้ที่พบกระดูกสัตว์
คือ ฝาโลงไม้จ�ำนวน 14 ฝาโลง สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโลงไม้ขนาดใหญ่ กลุ่มโลงไม้ขนาด
กลาง และกลุ่มโลงไม้ขนาดเล็ก โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
กลุ่มโลงไม้ขนาดใหญ่ คือ กลุ่มของโลงไม้ที่มีความยาวมากกว่า 5 เมตร ได้แก่ ฝาโลงหมายเลข
C1 และ C2
กลุ่มโลงไม้ขนาดกลาง คือ กลุ่มของโลงไม้ที่มีความยาวมากกว่า 2 เมตร–5 เมตร ได้แก่ ฝาโลง
หมายเลข C4, C6, C8, C9, C12, C27, C28, C30, C33A, C35
กลุ่มโลงไม้ขนาดเล็ก คือ กลุ่มของโลงไม้ที่มีความยาวน้อยกว่า 2 เมตร ได้แก่ ฝาโลงหมายเลข
C19, C24

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งโลงไม้ในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักคูหา A1

ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้ พบสัตว์ทั้งหมด 11 ชนิด ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ หมู หนูพุก
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ไก่ป่า ปู ค้างคาว หนูผี สัตว์ในวงศ์เม่น ชะมดเช็ด และสัตว์ปีก
ชนิดของสัตว์ที่พบจ�ำนวนมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ สัตว์ฟันแทะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนูต่างๆ สัตว์ใน
วงศ์อ้น และสัตว์ในวงศ์เม่น กระดูกในส่วนนี้ไม่สามารถจัดจ�ำแนกชนิดในขั้นละเอียดได้เนื่องจากความ
ไม่สมบูรณ์ของกระดูก และดัชนีของกระดูกสัตว์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ไม่เอื้อ
อ�ำนวยในการจัดจ�ำแนกเท่าที่ควร ชิ้นส่วนที่พบมากที่สุดของสัตว์ฟันแทะได้แก่ กระดูกช่วงล�ำตัว โดย
เฉพาะกระดูกสันหลัง (vertebra) และกระดูกซี่โครง (ribs) ซึ่งกระดูกส่วนดังกล่าวนี้เป็นชิ้นส่วนที่พบ
จ�ำนวนหลายชิ้นในสัตว์ 1 ตัว ดังนั้นโอกาสที่จะพบกระดูกส่วนดังกล่าวนี้เป็นจ�ำนวนมากย่อมมีความเป็นไป
ได้สูง ชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ฟันแทะที่พบรองลงมาคือ กระดูกส่วนขา จ�ำพวกกระดูกนิ้วเท้า (phalanges)
และกระดูกฝ่าเท้า (metapodials)

รูปที่ 3 ชิ้นส่วนกระดูกหมูที่พบในหลักฐานกลุ่มที่ 1 ส่วนใหญ่จะพบเป็นกระดูกส่วนขาของหมู
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ส่วนสัตว์ที่นิยมพบภายในโลงส่วนใหญ่คือ หมู โดยพบในโลงไม้จำ� นวน 11 ฝาโลง ได้แก่ ฝาโลง
หมายเลข C1, C2, C4, C6, C8, C9, C12, C19, C28, C30, และ C35 โดยพบว่ากระดูกหมูนิยมพบ
ในโลงไม้ที่มีขนาดกลาง และพบจ�ำนวนมากที่สุดในโลงไม้ขนาดใหญ่ และพบในปริมาณมากเป็นอันดับ
สองของจ�ำนวนกระดูกสัตว์ทั้งหมดที่พบภายในโลง ลักษณะทั่วไปของหมูเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ โดยชิ้น
ส่วนของกระดูกที่พบมากที่สุดคือ กระดูกส่วนเท้า โดยเฉพาะกระดูกนิ้วเท้า (phalanges) พบจ�ำนวน 55
ชิ้น ชิ้นส่วนกระดูกของหมูที่พบรองลงมาคือ ส่วนหัว โดยเฉพาะฟันหมู (teeth) ที่พบเป็นจ�ำนวนมาก
จ�ำนวน 52 ชิ้น รวมไปถึงยังพบกรามล่างของหมูภายในโลงไม้ด้วย ประเด็นที่น่าสนใจคือไม่พบกระดูก
ส่วนล�ำตัวของหมูภายในโลงไม้เลย ทั้งนี้อาจแสดงถึงพฤติกรรมในการเลือกส่วนของสัตว์ในการใช้เป็น
ของอุทิศร่วมกับโลงไม้ นอกจากนี้ยังพบสัตว์ชนิดอื่นๆ อื่นปะปนกันไป โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก
เช่น ชะมดเช็ด เม่น หนูพุก หนูผี ไก่ป่า ค้างคาว และปู
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนกระดูกหมูที่พบในแต่ละโลงไม้
ขนาดโลงไม้
ใหญ่
เล็ก
กลาง

จ�ำนวนกระดูกสัตว์ประเภทหมูที่พบในแต่ละฝาโลงไม้ (ชิ้น)
C1-C2
57
-

C4
17
-

C6
11
-

C8-C9
1
-

C12
22
-

C19
1

C28
1
-

C30
2
-

C35
26
-

ข้อสังเกตของกลุ่มกระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้คือการน�ำหลักฐานไปใช้ในการตีความเรื่องของอุทิศใน
พิธีกรรมฝังศพ โดยกระดูกสัตว์ที่สันนิษฐานว่าถูกเลือกน�ำมาเป็นของอุทิศคือ หมูและไก่ป่า
โลงไม้ทพี่ บหลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ทมี่ คี วามหนาแน่นทีส่ ดุ ได้แก่ ฝาโลงหมายเลข C1-C2 (โลง
เดียวกัน) ซึง่ พบจ�ำนวนทัง้ หมด 129 ชิน้ และยังเป็นโลงไม้ทพี่ บกระดูกหมูจำ� นวนมากทีส่ ดุ คือ 57 ชิน้

กลุ่มที่ 2 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่พบบริเวณพื้นถ้ำ�
หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ที่พบบริเวณพื้นถ�้ำพบจ�ำนวนทั้งหมด 1,533 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 734.2
กรัม แบ่งเป็นกระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 245 ชิ้น น�้ำ
หนัก 365.8 กรัม คิดเป็นร้อยละ 15.98 กระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกแต่ไม่สามารถ
ระบุชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 98 ชิ้น น�้ำหนัก 45.7 กรัม คิดเป็นร้อยละ 6.40 และกระดูกสัตว์ที่ไม่
สามารถระบุได้ทั้งชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 1,190 ชิ้น น�ำ้ หนัก 334.1 กรัม คิด
เป็นร้อยละ 77.62
จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบบริเวณพื้นถ�้ำ พบสัตว์ทั้งหมด 10 ชนิด ได้แก่ หมู สัตว์ฟันแทะ
สัตว์ในวงศ์เม่น หนูพุก ปู ไก่ป่า หนูผี ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ชะมดเช็ด และสุนัข
สัตว์ที่พบบนพื้นถ�้ำมากที่สุดคือ หมู โดยพบจ�ำนวนทั้งหมด 98 ชิ้น ชิ้นส่วนของกระดูกหมูที่พบ
มากที่สุดคือ กระดูกส่วนหัว โดยเฉพาะฟันหมู (teeth & incisor & canine & premolar & molar) พบ
จ�ำนวน 61 ชิ้น รองลงมาคือกรามล่างหมู (mandibles) พบ 24 ชิ้น และกะโหลกหมู (skulls) พบ 2
ชิ้น นอกจากนี้ยังพบส่วนอื่นๆ ของหมูด้วย ได้แก่ กระดูกส่วนเท้า และกระดูกส่วนล�ำตัว โดยส่วนเท้า
พบทั้งหมด 7 ชิ้น เป็นกระดูกนิ้วเท้าทั้งหมด และกระดูกส่วนล�ำตัวพบจ�ำนวน 4 ชิ้น เป็นกระดูกซี่โครง
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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(ribs) ทั้งหมด
สัตว์ฟันแทะที่ระบุชนิดได้ รวมทั้งที่ระบุชนิดของสัตว์ไม่ได้ พบแทบทุกชิ้นส่วนของร่างกาย โดย
เฉพาะหนูพุกและสัตว์ในวงศ์เม่นที่พบเป็นจ�ำนวนมาก และพบกระดูกแทบทุกส่วนของร่างกาย เช่น ขา
กรรไกรล่าง (mandibles) ฟัน (teeth) กระดูกสันหลัง (vertebra) กระดูกซี่โครง (ribs) กระดูกขาหน้า
(humeri) และกระดูกขาหลัง (femurs)
นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ชนิดอื่นด้วย ได้แก่ ขากรรไกรล่างหนูผี กะโหลกของ
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ฟันสุนัข ขากรรไกรล่างชะมดเช็ด รวมไปถึงกระดูกส่วนขาของไก่ แต่พบใน
ปริมาณน้อย หากเทียบกับจ�ำนวนชิ้นส่วนของสัตว์ประเภทข้างต้น

กลุ่มที่ 3 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ที่ได้จากการขุดค้นแหล่ง
โบราณคดีถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก ในคูหา A1
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก ได้ด�ำเนินการขุดค้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 หลุม
ได้แก่ หลุมขุดค้นที่ 18, 19, 32, 33, 34, 35 และ 41 โดยพบหลักฐานประเภทกระดูกสัตว์จำ� นวน
ทั้งหมด 3,103 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 1,951.3 กรัม แบ่งออกเป็นกระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของ
กระดูกและชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 785 ชิ้น น�้ำหนัก 1,723.3 กรัม คิดเป็นร้อยละ 25.30 กระดูก
สัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกแต่ไม่สามารถระบุชนิดของสัตว์ได้ จ�ำนวน 843 ชิ้น น�ำ้ หนัก 70.9
กรัม คิดเป็นร้อยละ 27.17 และกระดูกสัตว์ที่ไม่สามารถระบุได้ทั้งชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์
ได้ จ�ำนวน 1,475 ชิ้น น�้ำหนัก 157.1 กรัม คิดเป็นร้อยละ 47.53
จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของกระดูกและชนิดของสัตว์ได้ เพื่อจ�ำแนก
ชนิดและชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์นั้น พบกระดูกของสัตว์ทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ หมู หนู
พุก สัตว์ในวงศ์อ้น หนูผี ค้างคาว ไก่ป่า สัตว์ในวงศ์เม่น หนูฟานเหลือง ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ สุนัข
และปู

รูปที่ 4 กระดูกสันหลังของสัตว์ฟันแทะ
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สัตว์ที่พบมากที่สุดในการขุดค้นคือ สัตว์ฟันแทะ ซึ่งกระดูกในกลุ่มนี้ไม่สามารถระบุชนิดของสัตว์ใน
ขั้นละเอียดได้ โดยพบจ�ำนวน 483 ชิ้น จากการวิเคราะห์กระดูกของสัตว์ฟันแทะที่สามารถระบุชนิดสัตว์
ได้ พบว่าภายในแหล่งโบราณคดีนี้พบสัตว์ฟันแทะทั้งหมด 4 ชนิด คือ หนูพุก หนูฟานเหลือง สัตว์ใน
วงศ์อ้น และสัตว์ในวงศ์เม่น จึงสันนิษฐานได้ว่ากระดูกในกลุ่มสัตว์ฟันแทะนี้อาจเป็นชิ้นส่วนของกระดูก
สัตว์ชนิดดังกล่าว โดยในการขุดค้นนี้พบชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์แทบทุกส่วนของร่างกายในปริมาณที่ใกล้
เคียงกัน
กระดูกของสัตว์ที่พบในปริมาณรองลงมาคือ หมู โดยพบจ�ำนวน 191 ชิ้น ชิ้นส่วนของกระดูกที่พบ
มากที่สุดคือ กระดูกส่วนหัว โดยเฉพาะฟันหมู (teeth) พบจ�ำนวน 84 ชิ้น รองลงมาคือกรามล่างหมู
(mandible) จ�ำนวน 41 ชิ้น ชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ที่พบในปริมาณรองมาจากส่วนหัวคือ กระดูกส่วน
เท้า โดยเฉพาะกระดูกนิ้วเท้า (phalange) พบจ�ำนวน 42 ชิ้น และไม่พบกระดูกส่วนล�ำตัวของหมูเลย
นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย แต่พบในปริมาณที่ไม่มากนัก เช่น กระดูกส่วนเท้า
และปีกของไก่ จ�ำนวน 7 ชิ้น ขากรรไกรล่างและขากรรไกรบนค้างคาว จ�ำนวน 6 ชิ้น ก้ามปู จ�ำนวน 1
ชิ้น และขากรรไกรบนของสุนัขขนาดเล็ก จ�ำนวน 1 ชิ้น

ร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกสัตว์
ร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกสัตว์ที่พบในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา A1 แบ่งเป็น 3
ประเภท ได้แก่ รอยเผาไฟ (Burning) จ�ำนวน 49 ชิ้น น�้ำหนัก 14.8 กรัม รอยที่เกิดจากการสับ ตัด
และเฉือน (Cut mark) จ�ำนวน 1 ชิ้น น�ำ้ หนัก 10 กรัม และรอยกัดแทะ (Gnawing) จ�ำนวน 3 ชิ้น น�ำ้
หนัก 5 กรัม
ร่องรอยที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไฟ โดยสอดคล้อง
กับหลักฐานฝาโลงไม้ที่มีการรบกวนโดยคนในสมัยปัจจุบันที่ได้
ลักลอบเข้ามาในแหล่ง และเผาท�ำลายโลงไม้ส่วนหนึ่ง โลงไม้ที่
ถูกท�ำลาย ได้แก่ ฝาโลงหมายเลข C5 ซึ่งเป็นฝาโลงที่วางตัว
ปิดอยู่ด้านบนฝาโลง C6 ท�ำให้กระดูกสัตว์ที่อยู่ในโลง C6 ได้
รับความเสียหายด้วย เช่นเดียวกันกับกระดูกสัตว์เผาไฟที่พบ
ในโลง C8 และ C9 ซึ่งเป็นฝาโลงไม้ที่ถูกเผาท�ำลายจนฝาโลง
แตกออกเป็นสองท่อน
จากการที่ พ บกระดู ก สั ต ว์ เ ผาไฟในแหล่ ง โบราณคดี นี้
สันนิษฐานว่าเกิดจากการรบกวนจากคนในสมัยปัจจุบันที่เข้า
มาเผาท�ำลายโลงไม้ รวมไปถึงหลักฐานกระดูกสัตว์ที่มีรอยเผา
ไฟส่วนใหญ่พบในชั้นผิวดินจึงกล่าวได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาหาร หรือพฤติกรรมของคนในอดีต เนื่องจาก
ไม่พบหลักฐานการก่อกองไฟภายในแหล่งโบราณคดีเลย

รูปที่ 5 กระดูกสัตว์ที่มีร่องรอยถูกเผาไฟ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ในส่วนของร่องรอยที่เกิดจากการสับ ตัด และเฉือน จากการศึกษาพบว่าร่องรอยดังกล่าวนี้ปรากฏ
บนกระดูกสัตว์เพียง 1 ชิ้น ได้แก่ กระดูกนิ้วของหมู ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยขีดลึกลงไปบนกระดูก แต่การ
ที่พบหลักฐานเพียง 1 ชิ้น ไม่สามารถระบุพฤติกรรมของคนในอดีตได้แน่ชัด
ร่องรอยที่พบประเภทสุดท้ายคือ รอยที่เกิดจากการกัดแทะ โดยพบบนกระดูกส่วนปลายขาของ
ไก่ปา่ ซึง่ รอยกัดแทะนีม้ กั พบบนกระดูกยาว และภายในแหล่งพบกระดูกของสัตว์ฟนั แทะจ�ำนวนมาก จึง
สันนิษฐานว่าร่องรอยดังกล่าว เกิดจากฟันของสัตว์ฟนั แทะ เช่น หนูชนิดต่างๆ หรือสัตว์ในวงศ์อน้ วงศ์เม่น

การแปลความสภาพแวดล้อมและพิธีกรรมความเชื่อ
จากการศึกษาวิเคราะห์กระดูกสัตว์สามารถช่วยสร้างภาพสภาพแวดล้อมและพิธีกรรมความเชื่อ
ของคนในอดีตได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมของแหล่งโบราณคดีในอดีต
การศึกษากระดูกสัตว์เพื่อน�ำข้อมูลมาแปลความเรื่องสภาพแวดล้อมในอดีตนั้น ต้องอาศัยข้อมูล
เรื่องสภาพแวดล้อมของแหล่งและโดยรอบแหล่งโบราณคดีในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงข้อมูลด้านพฤติกรรม
และลักษณะนิเวศวิทยาที่สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ เพื่อน�ำมาเทียบเคียงและอธิบายลักษณะสภาพ
แวดล้อมในอดีต
ลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอนในยุคปัจจุบัน มีลักษณะเป็นป่าไผ่ ผสมกับป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่นที่พบคือ ไม้ไผ่ และ
ไม้สัก ตัวแหล่งโบราณคดีอยู่สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลางประมาณ 753 เมตร และห่างจากล�ำน�้ำลาง
ประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่ามาก (รัศมี ชูทรงเดช
และคณะ, 2556: 99) อีกทั้งลักษณะสภาพแวดล้อมในเขต อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของแหล่งยังมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้นานาชนิดทั้งป่าแบบ
ผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าหินปูน ป่าไผ่ และป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ซึ่งการที่มีลักษณะป่าไม้ที่หลากหลายท�ำให้เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด
จากการศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว์ทั้งหมด 14 ชนิดที่พบในแหล่งโบราณคดี สามารถแบ่ง
ลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว์ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่

1. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้�ำ
จากการวิเคราะห์ลักษณะนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ที่พบในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลง
ลงรัก พบสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามลักษณะภูมิประเทศแบบถ�ำ้ ได้แก่ ค้างคาว สัตว์ในวงศ์เม่น สัตว์
ในวงศ์อ้น สัตว์ฟันแทะ (สัตว์จ�ำพวกหนู) และปู ซึ่งจะพบในจ�ำนวนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ และส่วน
ใหญ่พบกระดูกสัตว์แทบทุกส่วนของร่างกาย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและตายตาม
ธรรมชาติภายในถ�้ำ โดยพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้มักจะอาศัยถ�ำ้ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว แล้วออก
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หาอาหารภายนอกถ�ำ้ สัตว์เหล่านี้จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศถ�ำ้ ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้ย่อยสลาย ซึ่งจะถ่ายเทอาหารและพลังงานกันไปเป็นลักษณะของห่วงโซ่อาหาร เพราะในถ�ำ้ มีแหล่ง
พลังงานและอาหารที่จำ� กัด

2. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบป่า
จากการศึกษาชนิดของสัตว์ที่พบในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา A1 นี้ สัตว์ที่มีลักษณะ
นิเวศวิทยาที่อาศัยในสภาพแวดล้อมแบบป่า ได้แก่ หมู (ในที่นี้หมายถึงหมูป่า) ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบในป่า
หลายประเภทที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง โดยเฉพาะป่าชื้นใกล้แหล่งน�้ำ เพราะลักษณะนิสัยของหมู เป็น
สัตว์ที่ชอบนอนแช่ตัวในโคลน (สารัท ชลอสันติสกุล, 2546: 86) และใช้น�้ำในการด�ำรงชีพเพื่อความอยู่
รอด โดยมักพบกระดูกหมูในโลงไม้เป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงพบในโลงปิดด้วย นอกจากนี้ยังพบบริเวณพื้น
ถ�้ำ และจากการขุดค้นในระดับชั้นแรกๆ เพียงไม่กี่เซนติเมตรจากผิวดิน การที่พบกระดูกหมูเป็นจ�ำนวน
มาก โดยเฉพาะที่พบภายในโลงไม้ปิด เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหมูอาจเป็นสัตว์ในยุคเดียวกันกับ
การประกอบกิจกรรมปลงศพในแหล่งโบราณคดี ดังนั้นลักษณะนิเวศวิทยาของหมูจึงสามารถบอกได้ว่า
พื้นที่บริเวณแหล่งและโดยรอบแหล่งมีลักษณะเป็นป่าแบบโปร่ง เช่น ป่าเบญจพรรณ หรือป่าเต็งรัง และ
มีแหล่งน�้ำอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสัตว์ในวงศ์เม่น สัตว์ในวงศ์อ้น ไก่ป่า และหนูฟานเหลือง
ซึ่งสัตว์เหล่านี้มักจะพบมากในป่าไผ่ทางภาคเหนือ (จอห์น พาร์, 2553: 147) รวมไปถึงยังพบได้ในป่า
เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในอดีตคงเป็นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของทรัพยากรป่า ทั้งป่าแบบผลัดใบ และป่าไม่ผลัดใบ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดย
รอบแหล่งโบราณคดีในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยป่าไผ่สลับกับป่าเบญจพรรณ ดังนั้นสภาพแวดล้อมใน
อดีตน่าจะมีลักษณะที่ไม่ต่างไปจากปัจจุบันมากนัก

รูปที่ 6 หมูป่าที่อาศัยตามสภาพแวดล้อมแบบป่า และอยู่ใกล้กับแหล่งน�ำ้

สัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้ในพื้นที่แบบป่าที่พบในแหล่งโบราณคดีนี้ คือ ชะมดเช็ด และสุนัข โดยพบ
กระดูกสัตว์ประเภทละ 2 ชิ้น ซึ่งกระดูกที่สามารถระบุชิ้นส่วนของสัตว์ได้คือ ฟันและขากรรไกร หลัก
ฐานกระดูกสัตว์ทั้งสองประเภทนี้พบในปริมาณที่น้อยมาก และมีขนาดเล็ก ท�ำให้สันนิษฐานได้ว่าสุนัข
ที่พบเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก โดยในปัจจุบันประเทศไทยพบสุนัขป่าเพียง 2 ชนิด คือ สุนัขจิ้งจอก และ
หมาใน จากบริบทที่พบหลักฐานคือได้จากการเก็บหลักฐานบนพื้นถ�้ำและการขุดค้น ไม่พบอยู่ภายใน
โลงไม้เลย ดังนั้นท�ำให้สันนิษฐานได้ว่าสัตว์เหล่านี้อาจเข้ามายังแหล่งเพื่อล่าเหยื่อหรืออยู่อาศัยชั่วคราว
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการที่มนุษย์น�ำเข้ามา อีกทั้งด้วยพฤติกรรมของสัตว์คือ เป็นสัตว์กินเนื้อที่
สามารถออกล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวได้ โดยเฉพาะสุนัขป่าที่ออกล่าเหยื่อไปเรื่อยๆ ท�ำให้สันนิษฐานว่าสัตว์
เหล่านี้อาจเป็นสัตว์ที่เข้ามาในแหล่งเพื่อกินสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น สัตว์ฟันแทะ ไก่ป่า โดยเฉพาะกระดูก
ส่วนขากรรไกรของสุนัขที่พบในแหล่งโบราณคดีมีขนาดเล็ก จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก
และล่าสัตว์เล็กเป็นอาหาร (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 2521: 49–50)

3. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ�
ประเภทของสัตว์ที่พบว่ามีลักษณะนิเวศวิทยาที่ใกล้ชิดกับแหล่งน�ำ้ คือ ปู โดยในคูหา A1 นี้พบก้ามปู
จ�ำนวน 15 ชิ้น ซึ่งพบในโลงไม้ และบนผิวดินเป็นส่วนใหญ่
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะตะกอนดินในคูหา A1 แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลง
ลงรัก พบว่าในระดับตะกอนที่ลึกกว่า 66 เซนติเมตรลงไป มีลักษณะตะกอนดินที่เกิดจากการไหลพัด
พามาเนื่องจากน�้ำที่ตกลงมาตามฤดูกาลแล้วไหลเข้ามาในถ�ำ้ ช่วงแรก ต่อมากระแสน�้ำนิ่งมากเทียบได้กับ
การมีน�้ำขังหรือแห้งสลับกันในช่วงระดับความลึกที่น้อยกว่า 66 เซนติเมตร มีลักษณะของชั้นตะกอนที่
วางตัวในแนวราบขนานกับพื้นโลก ตะกอนมีลักษณะยุ่ย ร่วนซุย จับตัวกันแบบหลวมๆ แสดงถึงตะกอนที่
มีค่าความถ่วงจ�ำเพาะต�่ำ ซึ่งลักษณะนี้น่าจะเกิดจากอิทธิพลของน�ำ้ ที่หยดซึมลงมาตามผนังถ�ำ้ หรือเพดาน
ถ�้ำ การไหลบ่าของน�้ำจากปากถ�้ำน่าจะมีปริมาณน้อยลง และตะกอนจากปากถ�ำ้ ส่วนใหญ่ถูกดักจับโดย
คูหา A2 ซึ่งเป็นคูหาที่อยู่ติดกับคูหา A1 และอยู่ใกล้กับปากถ�ำ้ มากกว่า ซึ่งลักษณะของตะกอนดินใน
คูหา A2 เป็นการตกตะกอนทับถมเป็นชั้นๆ เอียงตัวไปทางทิศตะวันตกทุกชั้น และต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะได้
รับอิทธิพลจากการไหลเข้ามาของน�้ำจากปากถ�ำ้ โดยตรง (เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2558: 381–388)
ดังนั้นเมื่อน�ำข้อมูลเรื่องการตกตะกอนของดินมาวิเคราะห์ร่วมกับการพบหลักฐานประเภทก้ามปู
แล้วท�ำให้สันนิษฐานว่า สัตว์ดังกล่าวนี้เป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ด้วยลักษณะนิเวศวิทยาของปูที่
อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งน�้ำและที่ชื้นแล้ว รวมไปถึงพื้นที่ของคูหาถ�ำ้ ที่เคยมีน�้ำขัง มีการไหลเข้ามาของน�ำ้
ทั้งเข้ามาทางคูหา A1 โดยตรง หรืออาจจะไหลพัดพามาถึงเพียงคูหา A2 ก็ตาม กระแสน�ำ้ ดังกล่าวนี้อาจ
จะพัดพาสัตว์ประเภทปูเข้ามายังภายในคูหา และมีชีวิตอยู่ในถ�ำ้ ในระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้หลักฐาน
กระดูกของสัตว์ประเภทนี้ยังพบในปริมาณน้อยด้วย

4. สัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกประเภท
ประเภทของสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คือ สัตว์ที่อยู่ใน
กลุ่มของสัตว์ฟันแทะ ได้แก่ หนูพุก สัตว์กินแมลงในอับดับตุ่น ได้แก่ หนูผี รวมไปถึงสัตว์ปีก สัตว์เหล่า
นี้มักจะพบได้โดยทั่วไป ทุกภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พฤติกรรมของสัตว์ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะและหนูผี มี
ลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรู มีการเก็บสะสมอาหารที่หาได้ อาหาร
ของสัตว์เหล่านี้คืออาหารจ�ำพวกเมล็ดพืช ผลไม้ รากไม้ นอกจากนี้หนูผียังกินแมลงเป็นอาหารหลักด้วย
สัตว์ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะจะมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเด่นคือ มักจะชอบกัดแทะสิ่งของต่างๆ อยู่เสมอ
เนื่องจากฟันตัดของสัตว์ชนิดนี้จะมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดช่วงอายุของมัน หากปล่อยให้ฟันเจริญเติบ
โตเรื่อยๆ อาจท�ำให้ฟันตัดงอกจนทะลุเพดานปากหรือนัยน์ตาได้ ดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงต้องท�ำให้ฟันสึก
กร่อน โดยกัดแทะสิ่งของต่างๆ อยู่ตลอด (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 2521: 45) โดยกระดูกของสัตว์ฟัน
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แทะและหนูผี พบทั้งในกลุ่มหลักฐานที่พบในโลง
ไม้ กลุ่มหลักฐานที่บนพื้นถ�ำ้ และกลุ่มหลักฐาน
ที่ได้จากการขุดค้น โดยพบกระจายทั่วทุกพื้นที่
และเป็นประเภทของสัตว์ที่พบจ�ำนวนมากที่สุดใน
แหล่ ง โบราณคดี คื อ กระดู ก สั ต ว์ ฟ ั น แทะที่ ไ ม่
สามารถระบุชนิดได้ จ�ำนวน 715 ชิ้น กระดูกหนู
พุก จ�ำนวน 126 ชิ้น และกระดูกหนูผี จ�ำนวน
28 ชิ้ น ท� ำ ให้ สั น นิ ษ ฐานถึ ง สภาพแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรในอดีตของแหล่งโบราณคดีแหล่งนี้ได้ว่า
รูปที่ 7 สัตว์ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพ ในอดีตสัตว์ในกลุ่มนี้ เช่น หนูประเภทต่างๆ ได้เข้า
แวดล้อมทุกประเภท
มาอาศัย และกัดกินอาหารจ�ำพวกรากไม้ เมล็ด
พืช หรือใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ ส�ำหรับอยู่อาศัย โดยขุดรูอยู่ในดินหรืออาศัยตามหลืบถ�ำ้ เนื่องจากภายในถ�ำ้
อาจเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย มีอุณหภูมิที่แน่นอน สามารถหลบฝนได้ แล้วออกหากินบริเวณโดยรอบ
แหล่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมไปด้วยอาหารที่สัตว์เหล่านั้นสามารถหากินได้ แล้วน�ำอาหารที่หาได้มากักตุน
ภายในแหล่ง ดังนั้นหลักฐานประเภทเมล็ดพืชที่พบภายในแหล่งโบราณคดีอาจเกิดจากสัตว์เหล่านี้เป็นตัว
ที่น�ำมากักเก็บภายในดินก็เป็นได้ ส่วนกระดูกของสัตว์ปีกที่พบเพียง 1 ชิ้น เป็นกระดูกยาว การที่พบ
หลักฐานจ�ำนวนน้อย ท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาตีความได้แน่ชัด รวมไปถึงบริบทที่พบหลักฐานคือภายในฝา
โลงไม้หมายเลข C4 ซึ่งเป็นโลงเปิด ท�ำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ากระดูกที่พบคือกระดูกสัตว์ในยุคเดียวกัน
กับแหล่งหรือไม่

พิธีกรรมความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในอดีต
กระดูกสัตว์เปรียบเสมือนวัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยท�ำให้เข้าใจเรื่องแบบแผน และ
โครงสร้างทางสังคม กล่าวคือกระดูกสัตว์หากเมื่อพิจารณาร่วมกับบริบทที่พบแล้ว จะสามารถสร้างภาพ
สังคมในอดีตได้ โดยในแหล่งโบราณคดีนี้พบกระดูกสัตว์ภายในโลงไม้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์โดยน�ำสัตว์มาใช้ในพิธีกรรมการฝังศพ ดังนั้นกระดูกสัตว์จึงเป็น
หลักฐานหลักที่สามารถแสดงถึงประเด็นเรื่องการอุทิศสิ่งของให้กับผู้ตายได้เป็นอย่างดี
กระดูกสัตว์ที่พบในหลุมฝังศพ หรือ โบราณวัตถุอุทิศประเภทกระดูกสัตว์ เกิดจากพิธีกรรมการฝัง
ศพที่นิยมฝังสิ่งของในลักษณะเครื่องเซ่นให้แก่ผู้ตาย ซึ่งอาจเป็นความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตาย โดย
เชื่อว่าผู้ตายจะน�ำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปใช้ในโลกหน้า รวมถึงความอาลัยรัก หรือเป็นการแสดงความ
เคารพจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงผู้ตาย (ดนยา จุฬพุฒิพงษ์, 2544: 6)
จากการวิเคราะห์ลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว์แต่ละชนิดแล้วพบว่าสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ โดยกระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่สัตว์เหล่านี้เข้าไปรบกวนและ
ตายลง โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มสัตว์ฟันแทะ เช่น หนูชนิดต่างๆ หนูพุก สัตว์ในวงศ์อ้น สัตว์ในวงศ์เม่น
รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ค้างคาว หนูผี ปู และสัตว์ปีก อีกทั้งยังพบกระดูกของสัตว์ประเภท
เหล่านี้ในชั้นดินต่างๆ จากการขุดค้นด้วย ไม่ได้พบเฉพาะในโลงไม้เพียงเท่านั้น แต่หลักฐานที่พบในโลง
ไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ หมู ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามป่าที่ค่อนข้างมีพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าต้องมีการน�ำสัตว์
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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จากภายนอกแหล่งโบราณคดีเข้ามายังภายในแหล่ง ซึ่งการน�ำเข้ามาดังกล่าวนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันกับที่ท�ำพิธีกรรมการปลงศพโดยใช้โลงไม้ และนิยมเลือกหมูมาใช้ประโยชน์
สัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นิยมน�ำมาใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมปลงศพ
คือ ไก่ ซึ่งในแหล่งโบราณคดีนี้ได้พบกระดูกสัตว์ประเภทไก่ป่าโดยส่วนใหญ่พบในโลงไม้ที่เป็นโลงปิด ไม่
ได้รับการรบกวนจากคนในยุคปัจจุบัน ดังนั้นสามารถสันนิษฐานได้ว่าประเภทของสัตว์ที่มนุษย์ในอดีต
ที่เข้ามาประกอบพิธีกรรมในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักเลือกน�ำมาใช้ประโยชน์นี้คือ หมูป่าและ
ไก่ป่า โดยอาจน�ำมาใช้เป็นเครื่องเซ่นอุทิศให้กับศพ สะท้อนให้เห็นถึงการมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความ
ตายเกิดขึ้นในสังคมสมัยนั้นแล้ว
ข้อสังเกตที่พบจากการศึกษาคือ ชิ้นส่วน
ของกระดู ก หมู ที่ พ บส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ส่ ว นหั ว
ได้แก่ กรามล่างของหมู (mandibles) ฟันหมู
(teeth) และส่วนเท้าของหมู โดยเฉพาะกระดูก
นิ้วเท้า (phalanges) ซึ่งพบกระดูกส่วนล�ำตัวใน
ปริมาณที่น้อยมาก คือ พบกระดูกซี่โครง (ribs)
เพียง 4 ชิ้น ท�ำให้สันนิษฐานว่ามนุษย์ในอดีต
ในชุมชนนี้อาจมีการคัดแยกชิ้นส่วนของหมูใน
รูปที่ 8 ชิ้นส่วนปลายขากระดูกไก่ป่าที่พบในแหล่งโบราณคดีถำ�้
การน�ำมาใช้ประโยชน์ โดยเลือกเฉพาะส่วนหัว
ผีแมนโลงลงรัก คูหา A1
และส่วนขาของหมู เช่นเดียวกันกับกระดูกไก่ป่า
ที่พบจ�ำนวนทั้งหมด 32 ชิ้น และชิ้นส่วนของกระดูกที่พบส่วนใหญ่เป็นส่วนขาของไก่ป่า ได้แก่ กระดูก
ต้นขา (femurs) กระดูกปลายขา (metatarsus) และกระดูกนิ้วเท้า (phalanges) รวมไปถึงพบกระดูก
ส่วนปีก (humeri) เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ไม่พบกระดูกส่วนอื่นของร่างกายไก่ป่าเลย
จากการน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนของกระดูกสัตว์ที่พบในโลงไม้ มาศึกษาร่วมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่พบในโลงไม้ พบว่าสัตว์ที่เป็นของอุทิศหลัก
ของแหล่งโบราณคดีนี้ ได้แก่ หมู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนขา และส่วนหัวของหมู ในบางโลงกระดูกหมู
จะพบร่วมกับหลักฐานโบราณคดีประเภทอื่นที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ โบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายจี้ ไม้
กลมทอผ้า กี่แบนทอผ้า ลูกปัดแก้ว ชิ้นส่วนเครื่องจักสาน โบราณวัตถุไม้มีลายจักสาน และแหวนส�ำริด
โดยกระดูกหมูพบมากที่สุดในโลงไม้หมายเลข C1, C2 คือ 58 ชิ้น โดยโลงไม้ดังกล่าวนี้ เป็นโลงที่มี
ขนาดใหญ่ และพบกระดูกมนุษย์จำ� นวนมาก การค�ำนวณปริมาณของกระดูกมนุษย์พบว่ามีกระดูกอย่าง
ต�่ำอย่างน้อย 12 คน อยู่ภายในโลง กระดูกหมูที่พบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนของเท้าหมู โดยพบบริเวณหัว
โลงด้านทิศใต้วางตัวกันเป็นกลุ่มนอกจากนี้ยังพบร่วมกับไม้ไผ่กลมยาวส�ำหรับม้วนด้ายด้วย รวมไปถึง
การพบเฉพาะส่วนเท้าหมู และส่วนหัวหมูภายในโลงไม้อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าคนในอดีตมีการคัดเลือกส่วน
ของร่างกายหมู เพื่อน�ำมาใช้ประกอบพิธีกรรมหรือใช้เป็นเครื่องเซ่นอุทิศให้กับผู้ตาย และอาจเป็นเครื่อง
เซ่นสามัญที่ใช้อุทิศโดยทั่วไป เนื่องจากพบในโลงไม้จำ� นวน 5 โลง จากการศึกษากระดูกภายในฝาโลง
ไม้ทั้งหมด 14 ฝาโลง และพบทั้งภายในโลงที่มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ไม่มีการอุทิศเฉพาะกลุ่มเป็น
พิเศษ
เช่นเดียวกันกับกระดูกของไก่ป่า ที่คาดว่าน่าจะน�ำมาใช้เป็นเครื่องเซ่นอุทิศ โดยพบกระดูกไก่ป่า
เฉพาะส่วนปลายขาและส่วนปีกของไก่ภายในโลงไม้จำ� นวนทั้งหมด 5 โลง และมักพบร่วมกับโบราณวัตถุ
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อื่นๆ ที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ กี่แบนทอผ้า ไม้กลมทอผ้า ไม้ไผ่กลมส�ำหรับม้วนด้าย ชิ้นส่วนเครื่อง
จักสาน โบราณวัตถุไม้มีลายจักสาน ชิ้นส่วนเศษเหล็ก แหวนส�ำริด และเศษภาชนะดินเผา นอกจากนี้ยัง
พบกระดูกไก่ป่าภายในโลงไม้ทุกขนาด แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเจาะจงเลือกอุทิศให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นพิเศษ ซึ่งการพบลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการพบกระดูกหมูภายในโลงไม้ โดยเฉพาะการคัดเลือกชิ้น
ส่วนของสัตว์ในการน�ำมาประกอบพิธีกรรมนั่นเอง
จากการสันนิษฐานเบื้องต้น โดยใช้หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ที่เป็นของอุทิศในการตีความเรื่อง
โครงสร้างของสังคม คาดว่าภายในแหล่งโบราณคดีนี้ไม่มีความแตกต่างทางด้านโครงสร้างของสังคม
หรือระดับชนชั้นมากนัก เนื่องจากของอุทิศที่พบภายในโลงไม้ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่มีการอุทิศสัตว์
ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ ประเภทของสัตว์ที่น�ำมาใช้เป็นของอุทิศได้แก่หมู (ส่วนใหญ่เป็น
หมูป่า) และไก่ป่า แต่ความซับซ้อนของสังคมดังกล่าวนี้คือ มีการคัดเลือกชิ้นส่วนของสัตว์ในการน�ำมา
อุทิศให้กับผู้ตาย

สรุปผลการศึกษากระดูกสัตว์จากถ้�ำ ผีแมนโลงลงรัก
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมในอดีต รวมไปถึงพิธีกรรมความ
เชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์
จ�ำนวนทั้งหมด 7,969 ชิ้น น�ำ้ หนักรวม 3,336.19 กรัม โดยกระดูกสัตว์ที่สามารถระบุชิ้นส่วนของ
กระดูกและประเภทของสัตว์ได้ จ�ำนวนทั้งหมด 1,493 ชิ้น น�้ำหนักรวม 2,281.9 กรัม พบสัตว์ทั้งหมด
14 ชนิด ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ หมู หนูพุก สัตว์ในวงศ์เม่น ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ ไก่ป่า หนูผี สัตว์
ในวงศ์อ้น ค้างคาว ปู ชะมดเช็ด สุนัข หนูฟานเหลือง และสัตว์ปีก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
สภาพแวดล้ อ มในอดี ต ของแหล่ ง โบราณคดี ถ�้ ำ ผี แ มนโลงลงรั ก สามารถศึ ก ษาได้ จ ากสภาพ
นิเวศวิทยาของสัตว์ทพี่ บ โดยสามารถจ�ำแนกสภาพนิเวศวิทยาได้เป็น 4 กลุม่ คือ
• สัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ�ำ้ ได้แก่ ค้างคาว ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ สัตว์ในวงศ์เม่น สัตว์ใน
วงศ์อ้น สัตว์ฟันแทะ ปู
• สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบป่า ได้แก่ หมูป่า ชะมดเช็ด สุนัข สัตว์ในวงศ์เม่น
สัตว์ในวงศ์อ้น ไก่ป่า
• สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน�ำ้ ได้แก่ ปู
• สัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกประเภท ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ หนูพุก
หนูผี สัตว์ปีก
ผลการศึกษาท�ำให้สันนิษฐานได้ว่าลักษณะของสภาพแวดล้อมในอดีตน่าจะมีความคล้ายคลึงกับใน
ปัจจุบัน โดยมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา ถ�ำ้ และป่าไม้ ซึ่งป่าไม้เป็นทั้งป่าแบบผลัดใบ และป่าไม่ผลัดใบ เช่น
ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน�ำ้ ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดี
เช่นเดียวกับในปัจจุบันด้วย
หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อได้เป็นอย่างดี คือ กระดูกสัตว์ที่
พบภายในโลงไม้ จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หลักฐาน พบฝาโลงไม้ที่มีหลักฐานประเภทกระดูก
สัตว์อยู่ภายในโลงจ�ำนวนทั้งหมด 14 ฝาโลง ในส่วนของการน�ำสัตว์มาใช้ประโยชน์ในฐานะของอุทิศใน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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พิธีกรรมฝังศพ สันนิษฐานว่าภายในแหล่งโบราณคดีมีการอุทิศกระดูกของสัตว์ประเภทหมูป่าและไก่ป่า
เป็นหลัก โดยมีการคัดเลือกชิ้นส่วนของกระดูกขาหมู หัวหมู ปลายขาไก่ และปีกไก่ ในการอุทิศให้กับ
ศพ ซึ่งพบกระดูกหมูในปริมาณมากรองเป็นอันดับสองของกระดูกสัตว์ที่พบภายในโลงไม้ ส่วนกระดูก
ไก่ป่าพบในปริมาณที่ไม่มากนัก โดยพบจ�ำนวน 32 ชิ้น และพบภายในโลงไม้เป็นส่วนใหญ่
แบบแผนในการปฎิบัติพิธีกรรมในการฝังศพ ในส่วนของของอุทิศประเภทกระดูกสัตว์นี้ ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมมากนัก เนื่องจากประเภทของสัตว์ที่พบเป็นของอุทิศพบในโลงไม้
ทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ และพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในแต่ละโลง ทั้งนี้ควรท�ำการศึกษาร่วม
กับหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการฝังศพ เช่น โครงกระดูกมนุษย์ หลักฐานโบราณคดีที่พบ
ร่วม ทิศทางการวางโลงไม้
การค�ำนวณหาจ�ำนวนอย่างน้อยที่สุดของสัตว์ที่พบในแหล่งโบราณคดี (MNI) พบสัตว์ฟันแทะ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสัตว์จ�ำพวกหนูมากที่สุด จ�ำนวนอย่างน้อย 43 ตัว จากปริมาณกระดูกสัตว์ ชิ้นส่วน และ
บริบทที่พบกระดูกสามารถสรุปได้ว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เข้ามาอาศัยในถ�้ำและตายเองตามธรรมชาติ
ในส่วนของสัตว์ที่มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์น�ำมาใช้เป็นของอุทิศให้กับผู้ตายพบว่าใช้หมู จ�ำนวน
อย่างน้อย 13 ตัว และไก่ป่า จ�ำนวนอย่างน้อย 7 ตัว แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่นำ� มาใช้เป็นของอุทิศไม่มี
ความหลากหลายมากนัก รวมไปถึงยังพบจ�ำนวนน้อย ซึ่งของอุทิศประเภทกระดูกสัตว์นี้อาจไม่เป็นที่
นิยมมากนักในสังคมนั้นๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิเคราะห์กระดูกสัตว์ในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักจะประสบความส�ำเร็จมิได้
หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา รวมไปถึง รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ที่ปรึกษาในการจัดท�ำบทความและผู้ควบคุม
ดูแลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดร. ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสัตว์จากภาค
วิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ นักวิชาการประจ�ำพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา ปทุมธานี ที่ช่วยให้คำ� แนะน�ำและเอื้อเฟื้อดัชนีกระดูกสัตว์ในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ
ระบุชนิดของสัตว์ และท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณผู้ทรงความรู้ทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้น�ำข้อมูลส่วนหนึ่งมา
ประกอบการอ้างอิงในบทความเพื่อให้บทความมีความสมบูรณ์และส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
2542
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แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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กิตติคุณ จันทร์แย้ม
2556

การศึกษารูปแบบของหัวโลงไม้ ในวัฒนธรรมโลงไม้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากถ�้ำผีแมน
โลงลงรัก อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จอห์น พาร์
2553

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สารคดี.

ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
2551

สถานภาพและบทบาทของเพศชายและหญิงในยุคเหล็กที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก อ�ำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ชิน อยู่ดี และสุด แสงวิเชียร
2517

อดีต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ.

ฐิติพร ชัยยะเจริญ
2547

การศึกษากระดูกสัตว์ที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน.
สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

ณัฐนันท์ วิศิษฏ์ชนะกุล
2542

การวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากการขุดค้นที่เมืองฝ้าย อ�ำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

ดนยา จุฬพุฒิพงษ์
2544

การศึกษารูปแบบการฝังกระดูกสัตว์ร่วมกับหลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาตร์บริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ถนอมศรี ฮุนศรีนพรัตน์
2550

การศึกษารอยทีป่ รากฏบนกระดูกสัตว์ในหลุมขุดค้น TP9 แหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ต�ำบลบ้านหมอ
อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร.ี สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธงชัย สาระกูล
2543

ไก่ป่าเมืองไทย. นครสวรรค์ : สี่แควการพิมพ์.

บพิธ จารุพันธุ์ และนันทพร จารุพันธุ์
2540

สัตววิทยาปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บุญลือ คงธรรม
2524

มนุษย์และสัตว์โลกก่อนประวัติศาสตร์. นนทบุรี : เทพพิทักษ์การพิมพ์.

พินดา สิทธิสุนทร และคนอื่นๆ.
2549

ถ�้ำถิ่นเหนือ. กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์.

เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์.
2550

เพศสภาวะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ยุคส�ำริด-ยุคเหล็ก) : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดี
บ้านนาดี เปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รัตนา ลักขณาวรกุล
2554

การจัดการถ�้ำเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช.
.

รัศมี ชูทรงเดช
2547

โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2556

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนฯ ระยะที่ 3 (เล่ม
ที่ 3 : การส�ำรวจทางโบราณคดี) [รายงาน]. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สารัท ชลอสันติสกุล
2546

การวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบา้ นโป่งมะนาว อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดลพบุร.ี
สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.

สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช และคณะ
2543

รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ . โครงการส� ำ รวจและการจั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ถ�้ ำ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน (เล่มที่ 4 : โบราณคดี). สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

สุภาพร นาคบัลลังก์ และสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก
2550

จากยุคน�ำ้ แข็งไพลสโตซีนสูส่ มัยล้านนา. เชียงใหม่ : โครงการจัดตัง้ ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.

สุรพล นาถะพินธุ
2550

รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มติชน.

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
2521
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การวิเคราะห์กระดูกสัตว์และเปลือกหอย จากแห่งขุดค้นถ�้ำเขาทะลุ และถ�้ำเม่น ต. บ้านเก่า จ.
กาญจนบุรี ประจ�ำปี 2520. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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สุริยา สุดสวาท
2556

“ความส�ำคัญของกระดูกสัตว์ที่ขุดค้นได้จากแหล่งโบราณคดี.” ศิลปากร 56 (4) : 107.

เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
2558

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 4 โครงการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อมบน
พืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก : รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อาจ แจ่มเมฆ
2519

สัตววิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อ�ำพัน กิจงาม
2523

“กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีโนนชัย จังหวัดขอนแก่น” ศิลปากร 23 (5) : 105–106.

ภาษาอังกฤษ
Lekagul, B. and McNeely, J.A.
1977

Mammals of Thailand. Bangkok : Karusapha Ladproa Press.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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การขุดค้นถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

วอกัญญา ณ หนองคาย ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ และ สมถวิล สุขเลี้ยง1

1 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทคัดย่อ
พ.ศ. 2553 ชาวบ้านส�ำรวจพบแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนแห่งใหม่ภายในพื้นที่หมู่บ้าน
ถ�้ำลอด ต�ำบลถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะวิจัยได้เข้าไปส�ำรวจ
เบื้องต้นพบโลงไม้จำ� นวนมากอยู่ในคูหาถ�้ำ รวมถึงโลงไม้ที่ยังคงประกบปิดกันอยู่ และบาง
โลงไม้ที่ผิวนอกอาจเคลือบด้วยยางรักซึ่งไม่เคยพบที่ถำ�้ อื่นมาก่อน ท�ำให้ถำ�้ ผีแมนแห่งใหม่
นี้ ได้ชื่อว่า “แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก” นอกจากนั้นยังพบกระดูกคน โบราณวัตถุ
และนิเวศวัตถุเป็นจ�ำนวนมาก จึงน�ำไปสู่งานวิจัยทางโบราณคดีครั้งส�ำคัญในระหว่างปี พ.ศ.
2556-2558 โดยโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การส�ำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก สันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่
ปลงศพของคนในวัฒนธรรมโลงไม้ มีอายุระหว่าง 1960±30 ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว พบ
รูปแบบการปลงศพ 3 รูปแบบ คือ 1. การฝังศพครั้งที่ 1 ภายในโลงไม้ 2. การฝังศพครั้ง
ที่ 2 ภายในโลงไม้ และ 3. ฝังมากกว่าหนึ่งคนในโลงไม้ บนพื้นดิน และชั้นใต้ดิน โดย
อุทิศเครื่องเซ่นให้ผู้ตาย เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ภาชนะไม้ ชิ้นส่วนเครื่องจักสาน ชิ้น
ส่วนเหล็ก ผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสีด�ำ
สัตว์ประเภทหมู ไก่ และสุนัข
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บทนำ�
การค้นพบถ�ำ้ ผีแมนแห่งใหม่ในพืน้ ทีบ่ า้ นถ�ำ้ ลอด เมือ่ ปี พ.ศ. 2553 ได้นำ� ไปสูง่ านวิจยั ทางโบราณคดี
ครัง้ ส�ำคัญในปี พ.ศ. 2556 โดยโครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในคูหาหลักของถ�้ำยังคงพบโลงไม้ที่ประกบปิด
กันอยู่ และพบหลักฐานทางโบราณคดีสภาพสมบูรณ์จ�ำนวนมากซึ่งแตกต่างจากผลการส�ำรวจที่ผ่าน
มา นอกจากนัน้ การพบโลงไม้ทผี่ วิ นอกอาจเคลือบด้วยยางรัก ท�ำให้ถำ�้ ผีแมนแห่งใหม่นี้ ได้ชอื่ ว่า “แหล่ง
โบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก”
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีลักษณะเป็นถ�้ำธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านถ�้ำลอดและชาวบ้านวนาหลวงบาง
ส่วนที่มีอาชีพหาของป่ารู้จักกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่ไม่เคยมีคนเข้าไปภายในถ�ำ้ จนกระทั่งในปี
พ.ศ. 2553 ชาวบ้านวนาหลวงได้เข้าไปภายในถ�้ำโดยบังเอิญ ท�ำให้ทราบว่าถ�ำ้ นี้เป็นถ�้ำผีแมนที่พบโลง
ไม้ กระดูกคน และโบราณวัตถุจ�ำนวนมาก ดังนั้นคณะวิจัยจึงเข้าไปด�ำเนินงานทางโบราณคดีโดยแบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ ในปี พ.ศ. 2553 โดยโครงการการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนใน
อ�ำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม ระยะที่ 2 ได้สำ� รวจและท�ำแผนผังบริเวณทั้งหมดในเบื้องต้น เพื่อแสดง
ต�ำแหน่งที่ตั้งของแต่ละคูหา การวางตัวของโลงไม้ และโบราณวัตถุที่พบบนผิวดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2556
โครงการการปฏิสัมพันธ์ฯ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด�ำเนินงานส�ำรวจเพิ่มเติมเพื่อท�ำ
แผนผังบริเวณในแต่ละคูหาอย่างละเอียด และขุดค้นทางโบราณคดี โดยท�ำงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี
พ.ศ. 2558
บทความนี้นำ� เสนอผลสรุปการด�ำเนินงานส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี ภายในแหล่งโบราณคดี
ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละคูหา จ�ำนวนโลงไม้ รูปแบบหัวโลง และข้อมูล
การขุดค้นทางโบราณคดีในสองพื้นที่หลัก คือ คูหา A1 และคูหา A2 มีรายละเอียดดังนี้
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ถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก : สำ�รวจ
“แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก” ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด หมู่ที่ 1 ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (แผนที่ที่ 1) เป็นถ�ำ้ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง
ประมาณ 735 เมตร ปากถ�ำ้ หรือทางเข้าถ�ำ้ หันไปทางด้านทิศใต้ อยู่สูงจากบริเวณโถงถ�ำ้ ประมาณ 10
เมตร ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 300 เมตร มีลำ� น�้ำลางซึ่งเป็นล�ำน�้ำส�ำคัญไหลผ่าน สภาพแวดล้อม
โดยรอบเป็นป่าดิบแล้งหรือป่าเบญจพรรณ
ถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีลักษณะเป็นถ�้ำขนาดใหญ่ที่มีคูหาซับซ้อน แต่ละคูหาอยู่ในสภาพมืดทึบ ไม่มี
แสงเข้าถึงภายในคูหาที่พบโลงไม้และโบราณวัตถุมีลักษณะเป็นถ�ำ้ ตายหรือถ�ำ้ แห้ง (non-active cave)
ไม่มีการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยจากการส�ำรวจในปี  พ.ศ. 2553 ได้แบ่งพื้นที่ภายในถ�้ำเป็น 3
คูหาหลัก ได้แก่ คูหา A คูหา B และคูหา C ส�ำหรับคูหา A นั้นแบ่งออกเป็น 2 คูหาย่อย คือ คูหา A1
และ คูหา A2 (แผนผังที่ 1) (รูปที่ 1) พบโลงไม้จำ� นวนทั้งหมด 62 ฝา

แผนที่ที่ 1 แสดงต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนผังที่ 1 แผนผังแสดงต�ำแหน่งคูหาภายในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่ในคูหา A1, A2, B และ C
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คูหา A
คูหา A แบ่งย่อยเป็น 2 คูหา คือคูหา A1 และ A2
คูหา A1 มีลักษณะเป็นโถงกว้าง อับแสง เพดานถ�ำ้ ค่อนข้างสูง การวางตัวของคูหาอยู่ในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ความยาวของคูหาวัดจากทางเข้าด้านทิศเหนือจนถึงผนังถ�ำ้ ด้านทิศใต้ยาวประมาณ 9 เมตร
กว้างประมาณ 8 เมตร พื้นถ�้ำมีความต่างระดับเพดานถ�้ำสูงประมาณ 4.5 เมตร เป็นคูหาที่พบโลงไม้
สมบูรณ์และจ�ำนวนมากที่สุดของแหล่งโบราณคดีการท�ำงานในคูหา A1 ปี พ.ศ. 2553 มีการส�ำรวจเบื้อง
ต้นโดยโครงการสืบค้นฯ จากนั้นเดือนเมษายน-มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556 จึงส�ำรวจและท�ำแผนผังบริเวณ
เพื่อแสดงการวางตัวของโลงไม้และโบราณวัตถุอย่างละเอียด(แผนผังที่ 2) รวมถึงถ่ายรูป และเก็บโบราณ
วัตถุบนผิวดิน โดยโครงการการปฏิสัมพันธ์ฯ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนผังที่ 2 แผนผังแสดงการวางตัวของโลงไม้และโบราณวัตถุที่พบในคูหา A1
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โลงไม้ที่พบในคูหา A1 มีจ�ำนวนทั้งหมด 39 ฝา (หรือหากประกบกันแล้ว อาจมีประมาณ 19 โลง)
ก�ำหนดหมายเลขเป็น C1-C38 โดยพบ C33A เพิ่มในภายหลัง ลักษณะการวางโลง พบ 3 รูปแบบได้แก่
วางบนเสาและคาน วางบนคานไม้ที่ติดกับพื้นดิน และวางบนพื้นถ�้ำ รูปแบบของหัวโลงสามารถจ�ำแนกได้
เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ แบบ 1B จ�ำนวน 6 ฝาโลง แบบ 2A จ�ำนวน 2 ฝาโลง แบบ 2B จ�ำนวน 4 ฝา
โลง แบบ 5C จ�ำนวน 2 ฝาโลง แบบ 5D จ�ำนวน 8 ฝาโลง แบบ 5F จ�ำนวน 10 ฝาโลง ส�ำหรับโลงไม้
บางส่วนมีสภาพผุพังมาก ส่วนหัวโลงได้หลุดหายไปจึงไม่สามารถจ�ำแนกได้ พบจ�ำนวน 7 ฝาโลง
โบราณวัตถุที่พบ จากการส�ำรวจเบื้องต้นทั้งในโลงไม้และบนผิวดิน พบกระดูกคนจ�ำนวนมากกว่า
400 ชิ้น ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินทั้งชิ้นส่วนและเต็มใบ อุปกรณ์ทอผ้า (ไม้กลมและไม้แบน) ชิ้น
ส่วนภาชนะไม้เคลือบรัก ชิ้นส่วนคล้ายจักสาน แหวนส�ำริด เส้นสีด�ำ หอยเบี้ย และผลการร่อนดินในโลง
ไม้พบลูกปัดแก้วสีแดง สีเขียวอมฟ้า สีฟ้า และสีเขียว
นอกจากนี้ได้ส�ำรวจพบกระดูกคนในโลงไม้ที่ยังคงประกบปิดกันอยู่ ได้แก่ โลงไม้ C1-C2 (ภาพลาย
เส้นที่ 1) โลงไม้ C5-C6 โลงไม้ C3-C4 และโลงไม้ C33A (เป็นโลงเดียวที่พบโครงกระดูกคนทั้งโครง
วางตัวอยู่ตามลักษณะทางกายวิภาค) ส�ำหรับการศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้ ถือเป็นการค้นพบหลักฐาน
ส�ำคัญที่แสดงถึงพิธีปลงศพเนื่องจากการส�ำรวจแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่ผ่านมาไม่เคยพบกระดูกคนร่วม
กับโลงไม้มาก่อน

ภาพลายเส้นที่ 1 โลงไม้ C2 แสดงต�ำแหน่งกระดูกคนและโบราณวัตถุภายในโลง

คูหา A2 เป็นคูหาย่อยจากคูหา A1 สภาพโดยรวมของคูหานี้มีสภาพแห้ง เพดานต�่ำ ทึบ พื้นถ�ำ้
มีความต่างระดับ บริเวณที่พบชิ้นส่วนโลงไม้มีความสูงกว่าบริเวณอื่น การวางตัวของคูหาอยู่ในแนวทิศ
เหนือ–ทิศใต้ ปากถ�้ำหันไปทางทิศตะวันตก บางส่วนของถ�ำ้ โดยเฉพาะบริเวณที่พบโลงไม้มีน�้ำไหลจาก
เพดานถ�้ำ ท�ำให้น�้ำพัดพาโบราณวัตถุไหลไปรวมตัวที่บริเวณด้านทิศใต้ของคูหาการท�ำงานในคูหานี้ได้ทำ�
แผนผังบริเวณอย่างละเอียดก่อนการขุดค้น ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2556
พบโลงไม้จ�ำนวนทั้งหมด 3 ฝา ก�ำหนดหมายเลขเป็น C39–C41 นับต่อเนื่องจากคูหา A1 โลงไม้
ที่พบในคูหานี้มีสภาพไม่สมบูรณ์ รูปแบบหัวโลงพบว่าเป็นแบบ 5D จ�ำนวน 1 ฝาโลง แบบ 5C จ�ำนวน
1 ฝาโลง และไม่สามารถระบุรูปแบบได้ จ�ำนวน 1 ฝาโลง การวางโลงพบว่าวางอยู่บนพื้นถ�ำ้ โดยอาศัย
สภาพทางธรณีสัณฐานของคูหาที่ลึกและแคบเป็นที่เก็บรักษาโลงไม้ โบราณวัตถุที่พบบนผิวดินก่อนการ
ขุดค้น ได้แก่ กระดูกคน ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินทั้งชิ้นส่วนและเต็มใบ
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คูหา B
ประกอบด้วยพื้นที่ 3 กลุ่มโลง คือ กลุ่มโลงที่ 1 บริเวณซอกหลืบขนานไปกับผนังถ�ำ้ และหินถล่ม
ขนาดใหญ่กลางถ�้ำ กลุ่มโลงที่ 2 บริเวณพื้นที่ซอกหินมีลักษณะแคบและยาว เนื่องมาจากลักษณะของ
คูหามีความยาว 15 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ตามทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก และกลุ่มโลงที่ 3 เป็น
ชะง่อนหินที่อยู่สูงขึ้นไปจากบริเวณกลุ่มโลงที่ 1 ประมาณ 4 เมตร มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร และความ
สูงถึงเพดานถ�้ำประมาณ 2 เมตร วางตัวตามทิศตะวันออกเฉียงใต้-ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การท�ำงานใน
คูหานี้มีการส�ำรวจเพิ่มเติมเพื่อท�ำผังบริเวณอย่างละเอียด ในช่วงเดือนกันยายน–ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558
โดยโครงการการปฏิสัมพันธ์ฯ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบโลงไม้จ�ำนวนทั้งหมด 19 ฝา หรือประมาณ 9 โลง ก�ำหนดหมายเลขเป็น C1-C19 รูปแบบหัว
โลงพบว่าเป็น แบบ 1B จ�ำนวน 2 ฝาโลง แบบ 2B จ�ำนวน 4 ฝาโลง แบบ 5D จ�ำนวน 1 ฝาโลง แบบ
6A จ�ำนวน 1 ฝาโลง แบบ 6A-6F ซึ่งพบหัวโลงสองรูปแบบในโลงไม้ฝาเดียวกัน จ�ำนวน 1 ฝาโลง แบบ
8D จ�ำนวน 1 ฝาโลง และไม่สามารถระบุรูปแบบได้ จ�ำนวน 9 ฝาโลง การวางตัวของโลงไม้ไม่มีทิศทาง
ที่แน่นอน พบว่ามีการวางโลงไม้ 3 รูปแบบ คือ วางบนพื้นถ�ำ้ วางบนคานที่พาดอยู่บนชะง่อนหิน และ
วางบนชะง่อนหิน
โบราณวัตถุพบหลากหลายประเภท กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณ ได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกคน ภาชนะดิน
เผาประเภทเนื้อดิน ทั้งชิ้นส่วนและเต็มใบ ถ้วยดินเผาขนาดเล็ก เส้นสีด�ำ ชิ้นส่วนเครื่องไม้เคลือบรัก ชิ้น
ส่วนผ้า อุปกรณ์ทอผ้า (ไม้กลมและไม้แบน) ภาชนะไม้ทรงพานเคลือบรัก เครื่องไม้ที่สันนิษฐานว่าใช้
ส�ำหรับแบกของ สิ่งของท�ำจากไม้ไม่สามารถระบุหน้าที่การใช้งานได้ เดือยไม้ ชิ้นส่วนน�้ำเต้า สิ่วเหล็ก
และฟันสัตว์

คูหา C
มีลักษณะเป็นพื้นที่กว้างคล้ายวงรี อยู่ในบริเวณเดียวกันกับทางขึ้นไปสู่ปากถ�ำ้ มีความสูงจากพื้น
ดินถึงเพดานถ�้ำประมาณ 6 เมตร ความกว้าง 5 เมตร และความยาว 15 เมตร วางตัวตามทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบชิ้นส่วนไม้ที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นโลงไม้จำ� นวนมาก แต่มีสภาพผุพัง
พบฝาโลงจ�ำนวน 1 ฝาโลง จัดรูปแบบหัวโลงได้เป็นแบบ 2B วางตัวตามแนวพื้นถ�ำ้ การท�ำงานในคูหานี้มี
การส�ำรวจเพิ่มเติมเพื่อท�ำแผนผังบริเวณอย่างละเอียดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการการ
ปฏิสัมพันธ์ฯ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โบราณวัตถุที่ส�ำรวจพบ ได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกคน ฟันคนส่วนใหญ่เสื่อมสภาพและถูกรบกวน
(เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่เข้าถึงง่าย) ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน และอุปกรณ์ทอผ้า (ไม้แบนและ
ไม้กลม)
ส�ำหรับรูปแบบของหัวโลงที่พบในคูหา A1 คูหา A2 คูหา B และ คูหา C สรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปรูปแบบหัวโลงและจ�ำนวนที่พบในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก
รูปแบบหัวโลง

คูหา A1

คูหา A2

คูหา B

คูหา C

6

-

2

-

2

-

-

-

4

-

4

1

2

1

-

-

8

1

1

-

10

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1B!

2A!

2B!

5C!

5D!

5F!

6A !

!

!
6A-6F ในฝาโลงเดียวกัน
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รูปแบบหัวโลง

คูหา A1

คูหา A2

คูหา B

คูหา C

-

-

1

-

ไม่สามารถจำแนกได้

7

1

9

-

จำนวนรวม

39

3

19

1

8D!

ถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก : ขุดค้น
คณะวิจัยเลือกขุดค้นภายในคูหา A1 เนื่องจากเป็นบริเวณที่พบโลงไม้และกระดูกคนร่วมกับหลัก
ฐานทางโบราณคดีจ�ำนวนมากและคูหา A2 เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับคูหา A1 มีรายละเอียดดังนี้

คูหา A1
การขุดค้นที่คูหา A1 เพื่อต้องการทราบถึงกระบวนการก่อตัวของแหล่งโบราณคดี โดยขุดค้น
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556-11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พื้นที่ขุดค้นอยู่บริเวณกลางคูหาพบโลง
ไม้ C3, C4, C9, C11 และ C12 วางตัวอยู่บนผิวดิน จึงได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วท�ำงานขุดค้น
ประกอบด้วย หลุมขุดค้นจ�ำนวน 7 หลุม คือ หลุมขุดค้นที่ 18, 19, 32, 33, 34, 35 และ 41 ซึ่งเชื่อม
ต่อกันเป็นหลุมขุดค้นยาวตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ของคูหาแบ่งพื้นที่ขุดค้นหลักได้ 2 บริเวณ คือ บริเวณ
ด้านทิศใต้ของคูหาใกล้เนินที่พบโลงไม้ขนาดเล็กวางซ้อนกันอยู่และลาดชันประกอบด้วย หลุมขุดค้นที่
32 และ 41 ส�ำหรับบริเวณด้านทิศเหนือ (ทางเข้าคูหา) พบโลงไม้ขนาดใหญ่วางตัวและเป็นพื้นที่ราบ
ประกอบด้วย หลุมขุดค้นที่ 18, 19, 33, 34 และ 35 (แผนผังที่ 3)
หลุมขุดค้นที่ 32, 33 และ 41 มีขนาดกว้าง 1 เมตร และยาว 1 เมตร ส�ำหรับหลุมขุดค้นที่ 18, 19,
34 และ 35 บริเวณที่ราบทิศเหนือของคูหาเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งหลุมขุดค้น มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว
1.5 เมตร ภายในคูหา A1 หลุมขุดค้นที่ 33 เป็นหลุมขุดค้นที่มีความลึกที่สุด คือ 1.5 เมตรจากผิวดิน
โดยแต่ละหลุมขุดค้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความลึกและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชั้นทับถม
ทางโบราณคดีดังตารางและรูปต่อไปนี้
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แผนผังที่ 3 แผนผังคูหา A1 แสดงที่ตั้งของหลุมขุดค้นทั้งหมด 7 หลุม ได้แก่ หลุมขุดค้นที่ 18, 19, 32, 33, 34, 35 และ 41

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดชั้นทับถมทางโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นใน
คูหา A1
ชั้นทับถม

ชั้นดินสมมติ ความลึก
หลักฐานที่พบ
(เซนติเมตร
จากผิวดิน)

การกระจายตัว

การใช้พื้นที่

1

ผิวดิน-2

0-15

พบกระดูกคน ฟันคน สภาพไม่สมบูรณ์ แตกหัก ไม่วางตัว
ตามแนว กายวิภาค โบราณวัตถุ คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ประเภทหม้อก้นกลม ชามก้นกลม ถ้วยก้นกลม ตกแต่งผิวด้วย
ลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ (ส่วน
ใหญ่เป็นภาชนะเต็มใบผ่านการใช้งาน) ภาชนะถ้วยไม้ก้นแบน
(อาจเคลือบยางรักที่ผิว) ชิ้นส่วนจักสาน ผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า
เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้ว (สีเขียว สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว
สีแดง และเส้นสีดำ� ) สัตว์ประเภทหมู ไก่ นิเวศวัตถุ คือ
กระดูกสัตว์ฟันแทะ เช่น อ้น เม่น หนู เปลือกหอยทาก ถ่าน
เมล็ดพืชประเภทสมอและมะกอก ใบไม้ ชิ้นส่วนล�ำต้นไผ่ ชิ้น
ส่วนล�ำต้นพืช เยื่อไม้ เปลือกไม้

กระจายตัวปะปน
กันทุกประเภท
กล่าวคือ พบ
กระดูกคน โบราณ
วัตถุและนิเวศวัตถุ
ร่วมกันกระจายตัว
ทั่วทั้งบริเวณ

พิธีปลงศพแบบ
วางหลายศพบน
พื้นดิน

2

3/5/2016

15-30

พบกระดูกคน ฟันคนไม่วางตัวตามแนวกายวิภาค โบราณวัตถุ
คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินหม้อก้นกลม ชามก้นกลม ตกแต่ง
ผิวด้วยลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ
(ส่วนใหญ่ผา่ นการใช้งาน) ชิน้ ส่วนจักสาน เครือ่ งประดับประเภท
ลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้าอมเขียว สีแดง (ทึบแสง) และสีเหลือง
ก�ำไลเหล็ก เส้นสีดำ� และสัตว์ประเภทหมู ไก่ สุนัข นิเวศวัตถุ
คือ ถ่าน เปลือกหอยทาก รากพืช ก้อนหิน กระดูกสัตว์ฟันแทะ
เยื่อไม้ รากพืช ชิ้นส่วนไม้

กระจายตัวหนา
แน่นทั่วทั้งพื้นที่
ก�ำหนดขอบเขตของ
กลุ่มหลักฐานไม่ได้

พิธีปลงศพแบบ
ฝัง หลายศพใน
พื้นที่เดียวกันใต้
พื้นดิน

3

6-17

30-90

พบเฉพาะนิเวศวัตถุ คือ เปลือกหอยทาก ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์
ฟันแทะเมล็ดพืชประเภทสมอและมะกอก ชิ้นส่วนไม้ และถ่าน

กระจายตัวทั่วทั้ง
พื้นที่

ไม่พบกิจกรรม
ของคน

4

18-21

90-120

พบเฉพาะนิเวศวัตถุ คือ เปลือกหอยทาก ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์
ฟันแทะ เมล็ดพืช และถ่าน

กระจายตัวทั่วทั้ง
พื้นที่

ไม่พบกิจกรรม
ของคน

5

22-24

120-150

พบเฉพาะนิเวศวัตถุ คือ เปลือกหอยทาก และกระดูกสัตว์ฟัน
แทะ

กระจายตัวทั่วทั้ง
พื้นที่

ไม่พบกิจกรรม
ของคน
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แผนผังที่ 4 แผนผังแสดงลักษณะผนังชั้นดินของหลุมขุดค้นที่ 18, 19, 32, 33, 34, 35 และ 41 ในพื้นที่คูหา A1

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากการแบ่งชั้นทับถมทางโบราณคดี โดยวิเคราะห์จากลักษณะของเนื้อดิน สี
และโบราณวัตถุ แบ่งออกได้เป็น 5 ชั้น คือ ชั้นทับถมที่ 1 ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรจากผิวดินและ
ชั้นทับถมที่ 2 ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตรจากผิวดิน (รูปที่ 2) เป็นชั้นวัฒนธรรมที่คนในอดีตใช้
พื้นที่ในการประกอบพิธีปลงศพ และชั้นทับถมที่ 3, 4 และ 5 ระดับความลึก 30-150 เซนติเมตรจากผิว
ดิน (อ้างอิงจากหลุมขุดค้นที่ 33) เป็นชั้นดินธรรมชาติ ที่ไม่พบกิจกรรมของคนในอดีตเป็นชั้นที่เกิดมีนำ�้
ไหลพัดพาเข้ามาและเคยมีนำ�้ ขังมาก่อนโดยชั้นทับถมทางโบราณคดีดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นทับถมที่ 1 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นวัฒนธรรมที่คนเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบพิธีปลงศพแบบวาง
หลายศพบนพื้นดิน มีการอุทิศเครื่องเซ่นให้ผู้ตาย คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินประเภทหม้อก้นกลม ชาม
ก้นกลม ถ้วยก้นกลม ตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ (ส่วนใหญ่
เป็นภาชนะเต็มใบผ่านการใช้งาน) ภาชนะถ้วยไม้ก้นแบน (อาจเคลือบยางรักที่ผิว) ชิ้นส่วนจักสาน ผ้า
และอุปกรณ์ทอผ้า เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้ว (สีเขียว สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว สีแดง และเส้นสีด�ำ)
สัตว์ประเภทหมู ไก่ นอกจากนั้นยังพบหลักฐานส่วนหนึ่งมีร่องรอยการใช้งาน เช่น ภาชนะดินเผา และ
อุปกรณ์ทอผ้า สันนิษฐานว่ากลุ่มคนในชั้นวัฒนธรรมนี้อุทิศสิ่งของที่ผู้ตายเคยใช้งานเมื่อครั้งยังมีชีวิต
และในชั้นดินยังพบนิเวศวัตถุประเภทกระดูกสัตว์ฟันแทะ เปลือกหอยทาก ถ่าน เมล็ดพืชประเภทสมอ
และมะกอก ใบไม้ ชิ้นส่วนล�ำต้นไผ่ ชิ้นส่วนล�ำต้นพืช เยื่อไม้ เปลือกไม้ร่วมด้วย
ชั้นทับถมที่ 2 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นวัฒนธรรมที่คนเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบพิธีปลงศพแบบฝัง
หลายศพในพื้นที่เดียวกัน มีการอุทิศเครื่องเซ่นให้ผู้ตาย คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินหม้อก้นกลม ชามก้น
กลม ตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ (ส่วนใหญ่ผ่านการใช้งาน)
ชิ้นส่วนจักสาน เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้าอมเขียว สีแดง (ทึบแสง) และสีเหลือง
ก�ำไลเหล็ก เส้นสีดำ� และสัตว์ประเภทหมู ไก่ สุนัข จากการพบภาชนะดินเผาผ่านการใช้งานส่วนหนึ่ง
สันนิษฐานว่ากลุ่มคนในชั้นวัฒนธรรมนี้อุทิศสิ่งของที่ผู้ตายเคยใช้งานเมื่อครั้งยังมีชีวิต และในชั้นดินยัง
พบนิเวศวัตถุประเภทถ่าน เปลือกหอยทาก รากพืช ก้อนหิน กระดูกสัตว์ฟันแทะ เยื่อไม้ รากพืช ชิ้น
ส่วนไม้ร่วมด้วย
ชั้นทับถมที่ 3 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินธรรมชาติ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนที่คนในอดีตจะเข้ามา
ประกอบพิธีปลงศพภายในคูหา A1 เนื่องจากพบเฉพาะนิเวศวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคน คือ
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เปลือกหอยทากชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟันแทะเมล็ดพืชประเภทสมอและมะกอก ชิ้นส่วนไม้ และถ่าน
ชั้นทับถมที่ 4 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินธรรมชาติ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนที่คนในอดีตจะเข้ามา
ประกอบพิธีปลงศพภายในคูหา A1 เนื่องจากพบเฉพาะนิเวศวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคน คือ
เปลือกหอยทากชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟันแทะ เมล็ดพืช และถ่าน
ชั้นทับถมที่ 5 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นดินธรรมชาติ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนที่คนในอดีตจะเข้ามา
ประกอบพิธีปลงศพภายในคูหา A1 เนื่องจากพบเฉพาะนิเวศวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคน คือ
เปลือกหอยทาก และกระดูกสัตว์ฟันแทะ
ในขณะนี้ยังไม่สามารถก�ำหนดอายุสมัยที่แน่นอนของชั้นทับถมทางโบราณคดีทั้ง 5 ชั้น เนื่องจาก
ต้องตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบโบราณวัตถุทั้งหมด หากได้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อสันนิษฐานได้ในอนาคต

รูปที่ 2 ลักษณะการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมขุดค้นที่ 18, 19, และ 35 ชั้นทับถมที่ 2 ระดับความลึก
15-20 เซนติเมตรจากผิวดิน (ด้านทิศใต้)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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คูหา A2
การขุดค้นในพื้นที่คูหา A2 เริ่มต้นเมื่อ 22 เมษายน-26 มิถุนายน 2556 ประกอบด้วยหลุมขุด
ค้นจ�ำนวน 6 หลุม คือ หลุมขุดค้นที่ 21, 22, 23, 25, 26 และ 27 โดยอยู่ติดกับผนังหินทางด้านทิศ
ใต้ เพดานถ�้ำสูงกว่าบริเวณรอบๆ มีร่องรอยทางน�ำ้ ไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกและกัดเซาะ
ท�ำให้พื้นดินบริเวณนี้ลาดเอียง โบราณวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนผิวดินเคลื่อนตัวไปตามแนวน�ำ้ ไหล พื้นที่ขุดค้น
มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร มีความลึก 2.35 เมตรจากผิวดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโลงไม้ (C39
และ C40) วางพาดบนพื้นดินในแนวตะวันออกเฉียงใต้ สภาพโลงมีร่องรอยถูกเผา ผุพัง ภายในโลงพบ
ชิ้นส่วนกระดูกคน ที่บริเวณใกล้เคียงพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เปลือกหอยทาก เมล็ดมะกอก เมล็ด
สมอจีน และชิ้นส่วนไม้

แผนผังที่ 5 แสดงพื้นที่หลุมขุดค้นในคูหา A2

โดยแต่ละหลุมขุดค้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความลึกและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชั้น
ทับถมทางโบราณคดีดังตารางและรูปต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดชั้นทับถมทางโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นใน
คูหา A2
ชั้น
ทับถม

ชั้นดิน
สมมติ

ความลึก
(เซนติเมตร
จากผิวดิน)

หลักฐานที่พบ

การกระจายตัว

การใช้พื้นที่

1

ผิวดิน-1

0-10

ชิ้นส่วนกระดูกคนที่เปราะมาก ไม่เรียงตัวตามลักษณะกายวิภาค เช่น ชิ้นส่วนกะโหลก พบร่วมกันทั้งหมดทั่วทั้งบริเวณ
ไม่สามารถก�ำหนดขอบเขตได้
ศีรษะ กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกนิ้วมือ กระดูกสันหลัง กระดูกหัวเข่า กระดูก
ขากรรไกร ฟัน โบราณวัตถุ คือ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ รมควัน กระดูก
หมู ลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้า และสีเขียวอมฟ้า เส้นสีดำ� และนิเวศวัตถุ คือ กระดูกสัตว์
ฟันแทะหนูผี ก้ามปู เปลือกหอยทาก เมล็ดมะกอก เมล็ดสมอจีน ชิ้นส่วนไม้ไผ่และถ่าน

พิธีปลงศพโดย
ใช้โลงไม้บรรจุ
ศพและอาจ
วางศพไว้บน
พื้นดิน

2

2/5/2016

10-95

ชิ้นส่วนกระดูกคน เช่น ชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะ กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกขา
กรรไกร กระดูกสันหลัง ฟัน โบราณวัตถุ คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินทรงหม้อก้นกลม
ลายเชือกทาบ รมควัน (ผ่านการใช้งาน) ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนเหล็ก ลูกปัด
แก้วสีเขียว สีฟ้า และสีเขียวอมฟ้าลูกปัดดินเผาทรงกระบอกยาวสีนำ�้ ตาลเส้นสีดำ�
กระดูกหมู และนิเวศวัตถุ คือ กระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผี เปลือกหอยทากและถ่าน

พบร่วมกันทั้งหมดทั่วทั้งบริเวณ
ไม่สามารถก�ำหนดขอบเขตได้
หลักฐานมีสภาพไม่สมบูรณ์
เปียกและชื้นเนื่องจากน�้ำที่ซึม
ลงมาจากเพดานถ�้ำ สันนิษฐาน
ว่าโบราณวัตถุอาจเคลื่อนจาก
ต�ำแหน่งเดิม

พิธีปลงศพ
โดยอาจวาง
หรือฝังศพไว้ที่
พื้นดิน

212

��������������������������

3

6/8/2016

95-135

พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟัน
แทะ หนูผี ก้ามปู เปลือกหอยทาก และถ่าน

กระจายตัวทั่วทั้งหลุมขุดค้นร่วม ไม่พบกิจกรรม
กับเม็ดหินปูนและก้อนหินปูน
ของคน

4

9/11/2016 135-175

พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟัน
แทะ หนูผีเปลือกหอยทาก ก้ามปู ถ่าน และรากไม้

กระจายตัวทั่วทั้งหลุมขุดค้นร่วม ไม่พบกิจกรรม
กับ ก้อนหินปูน
ของคน

5

12-13

พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟัน
แทะ หนูผีเปลือกหอยทาก ก้ามปู ถ่าน รากไม้ และ โพรงปลวก

กระจายตัวทั่วทั้งหลุมขุดค้นร่วม ไม่พบกิจกรรม
กับก้อนหินปูน
ของคน

175-235

แผนผังที่ 6 แผนผังแสดงลักษณะผนังชั้นดินของหลุมขุดค้นที่ 21, 22, 23, 25, 26 และ 27 ในพื้นที่คูหา A2

ชั้นทับถมทางโบราณคดีของหลุมขุดค้นทั้ง 6 หลุมในคูหา A2 จัดล�ำดับได้ 5 ชั้นทับถมประกอบ
ด้วย ชั้นทับถมที่ 1 ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตรจากผิวดิน และชั้นทับถมที่ 2 ระดับความลึก 10-95
เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นวัฒนธรรมที่คนในอดีตใช้พื้นที่ในการประกอบพิธีปลงศพ และชั้นทับถมที่
3, 4 และ 5 ระดับความลึก 95-235 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นดินธรรมชาติ ที่ไม่พบกิจกรรมของ
คนในอดีต โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นทับถมที่ 1 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมโลงไม้ เป็นช่วงที่คนในอดีต
เข้ามาประกอบพิธีปลงศพ โดยใช้โลงไม้บรรจุศพและอาจวางศพไว้บนพื้นดินพร้อมทั้งอุทิศเครื่องเซ่นให้
แก่ผู้ตาย คือ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ รมควัน เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้า
สีเขียวอมฟ้า และเส้นสีดำ� สัตว์ประเภทหมู รวมทั้งพบนิเวศวัตถุ คือ กระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผี ก้ามปู
เปลือกหอยทาก เมล็ดมะกอก เมล็ดสมอจีน ชิ้นส่วนไม้ไผ่ และถ่านร่วมด้วย
ชั้นทับถมที่ 2 สันนิษฐานว่าเป็นชั้นวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมโลงไม้ เป็นช่วงที่คนเข้ามา
ประกอบพิธีปลงศพ โดยอาจวางหรือฝังศพไว้ที่พื้นดินพร้อมทั้งอุทิศเครื่องเซ่นให้แก่ผู้ตาย คือ ภาชนะดิน
เผาเนื้อดินทรงหม้อก้นกลมลายเชือกทาบ รมควัน ผ่านการใช้งานแล้ว ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ้นส่วน
เหล็ก เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้า และสีเขียวอมฟ้า ลูกปัดดินเผาทรงกระบอกยาวสี
น�้ำตาล และเส้นสีดำ� สัตว์ประเภทหมู รวมทั้งพบนิเวศวัตถุ คือ กระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผี เปลือกหอย
ทาก และถ่านร่วมด้วย
ชั้นทับถมที่ 3 เป็นชั้นธรรมชาติ ไม่พบกิจกรรมของคนในอดีต พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศ
วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผี ก้ามปู เปลือกหอยทาก และถ่าน เป็น
ช่วงที่เคยมีนำ�้ ขังมาก่อน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ชั้นทับถมที่ 4 เป็นชั้นธรรมชาติ ไม่พบกิจกรรมของคนในอดีต พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศ
วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผีเปลือกหอยทาก ก้ามปู ถ่าน และรากไม้
เป็นช่วงที่เคยมีน�้ำขังมาก่อน
ชั้นทับถมที่ 5 เป็นชั้นธรรมชาติไม่พบกิจกรรมของคนในอดีต พบเฉพาะหลักฐานประเภทนิเวศ
วัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ คือ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ฟันแทะ หนูผีเปลือกหอยทาก ก้ามปู ถ่าน รากไม้ และ
โพรงปลวก เป็นช่วงที่เคยมีน�้ำขังมาก่อน
ข้อมูลข้างต้นทั้งหมดท�ำให้ทราบว่าพื้นที่คูหา A2 ถูกคนในอดีตใช้เป็นพื้นที่ปลงศพ โดยก่อนที่คน
จะเข้ามาประกอบพิธีกรรมนั้น บริเวณนี้เคยมีนำ�้ ไหลผ่านซึ่งอาจเกิดจากน�้ำที่ซึมลงมาจากเพดานถ�้ำซึ่งใน
ปัจจุบันยังปรากฏอยู่ หรืออาจเกิดจากพายุในอดีต

(ก)
การเก็บกระดูกที่พบในโลงไม้ของคูหา A2

(ข)
หลักฐานการปลงศพโดยการวางหรือฝังศพร่วมกับเครื่องเซ่นบนดิน

รูปที่ 3 การขุดค้นภายในคูหา A2

สรุป
จากการส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก สันนิษฐานว่าเป็น
พื้นที่ปลงศพของคนในวัฒนธรรมโลงไม้ โดยมีรูปแบบการปลงศพ 3 รูปแบบ คือ 1. การฝังศพครั้งที่ 1
ภายในโลงไม้ 2. การฝังศพครั้งที่ 2 ภายในโลงไม้ 3. ฝังมากกว่าหนึ่งคนในโลงไม้บนพื้นดิน และชั้นใต้ดิน
มีอายุระหว่าง 1960±30 ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ 2558ก : 379) และอุทิศ
เครื่องเซ่นให้ผู้ตาย คือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินประเภทหม้อก้นกลม ชามก้นกลม ถ้วยก้นกลม ตกแต่ง
ผิวด้วยลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ (ส่วนใหญ่เป็นภาชนะเต็มใบผ่านการใช้
งาน) ภาชนะถ้วยไม้ก้นแบน (อาจเคลือบยางรักที่ผิว) ชิ้นส่วนจักสาน ชิ้นส่วนเหล็ก ผ้าและอุปกรณ์ทอ
ผ้า เครื่องประดับประเภทลูกปัดแก้ว (สีเขียว สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว สีแดง และสีเหลือง) ก�ำไลเหล็ก และ
เส้นสีด�ำ สัตว์ประเภทหมู ไก่ และสุนัข นอกจากนั้นยังพบหลักฐานส่วนหนึ่งมีร่องรอยการใช้งาน เช่น
ภาชนะดินเผา และอุปกรณ์ทอผ้า สันนิษฐานว่ากลุ่มคนในวัฒนธรรมนี้ ส่วนหนึ่งอุทิศสิ่งของที่ผู้ตายเคย
ใช้งานเมื่อครั้งยังมีชีวิต
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กิตติกรรมประกาศ
การท�ำงานที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้จะเกิด
ขึ้นไม่ได้หากปราศจากบุคคลส�ำคัญดังต่อไปนี้ คณะวิจัยด้านโบราณคดีขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำหรับทุนสนับสนุนในการท�ำวิจัย ขอบคุณ รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ครูของ
พวกเราที่เป็นตัวอย่างในการท�ำงานและการเป็นนักโบราณคดี ขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ของศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ�้ำน�้ำลอด ส�ำหรับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานที่ ที่พักอาศัย ที่ทำ� งาน การเดินทาง ฯลฯ ขอบคุณนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย คุณศิริลักษณ์ กัณฑศรี
และทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมกับแหล่งโบราณคดีนี้ ที่ทำ� งานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอด ขอบคุณพี่วีซะ
และพี่มาดหลู่ เพื่อนร่วมงานที่ไม่เคยทิ้งคณะวิจัยไว้ที่ถำ�้ เพียงล�ำพัง ขอบคุณมิตรภาพ ความช่วยเหลือ
และความรู้ที่ได้รับจากผู้คนในหมู่บ้านถ�้ำลอด ขอบคุณลุงผัดที่ช่วยเป็นที่พึ่งทางจิตใจและมอบตะกรุดให้
อย่างสม�่ำเสมอ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีระหว่างท�ำงานที่ถำ�้ ขอบคุณชาว
ถ�้ำผีแมนโลงลงรักผู้ล่วงลับที่เปรียบเสมือน “ครู” ผู้ให้ความรู้ ขอบคุณค้างคาวกล้วยปิ้ง ตุ๊กแกแป๋วแหวว
และงูถ�้ำ ที่ช่วยสร้างสีสันให้ทุกวันแปลกใหม่ ขอบคุณครอบครัวของพวกเราทุกคนที่รัก และเป็นก�ำลังใจ
ให้ท�ำงานที่ยากล�ำบากที่สุดในชีวิตครั้งนี้ส�ำเร็จ หากเนื้อหาในบทความนี้มีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้
เขียนขอน้อมรับ

บรรณานุกรม
รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2556

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2557ก

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 2 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2557ข

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 3 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2558ก

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 4 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2558ข

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 5 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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คนโบราณ

จิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ : คนโบราณ
ในวัฒนธรรมโลงไม้
(ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก)

นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย1

1 นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (กระดูกคน)
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำ� เสนอข้อมูลใหม่ที่ค้นพบจากการส�ำรวจและขุดค้น แหล่งโบราณคดีถ�้ำผี
แมนโลงลงรัก ที่ปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมโลงไม้แห่งใหม่ล่าสุด ซึ่งได้เริ่มท�ำการส�ำรวจ
และขุดค้นอย่างเป็นระบบโดยโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
กับสิ่งแวดล้อมในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจุบัน โดยเนื้อหาของข้อมูลใหม่ประกอบด้วย การพบปริมาณชิ้นส่วนกระดูกคนมาก
ที่สุดเท่าที่เคยศึกษามา การพบหลักฐานการฝังศพครั้งที่หนึ่งในโลงซึ่งเป็นการพบโลงไม้ที่
ยังไม่ถูกรบกวนเป็นครั้งแรก การพบหลักฐานชิ้นส่วนกระดูกคนในชั้นดินเป็นครั้งแรก การ
ศึกษาลักษณะรูปร่างกะโหลกและขากรรไกรของคนในวัฒนธรรมโลงไม้ การศึกษาความ
สัมพันธ์ทางสถิติระหว่างจ�ำนวนคนกับขนาดความยาวโลงและรูปแบบหัวโลง ซึ่งข้อมูลเหล่า
นี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ที่ช่วยต่อเติมบางส่วนเสี้ยวของภาพร่างของคนโบราณใน
วัฒนธรรมโลงไม้ให้กระจ่างเพิ่มมากขึ้น
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บทนำ�
ตลอดระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 13 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2555) งานวิจัยทางโบราณคดี
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท�ำให้เราได้ทราบว่า อ�ำเภอปางมะผ้ามีร่องรอยการอยู่
อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยยุคหินเก่าหรือเมื่อราวหมื่นกว่าปีมาแล้ว เนื่องด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เป็น
พื้นที่สูงและมีเทือกเขาหินปูนซึ่งมีโถงถ�ำ้ และเพิงผาอยู่มากมาย ร่องรอยหลักฐานของคนโบราณสายพันธุ์
โฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ (Homo Sapiens Sapiens) ที่เก่าแก่ที่สุดคือ โครงกระดูกที่นับจ�ำนวนได้
อย่างน้อย 4 คน ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด หนึ่งในนั้นเป็นโครงกระดูกผู้หญิงที่คาดว่า
เสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 25-35 ปี ก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์มีความเก่าแก่ถึง 13,640 ปีมาแล้ว
และอีกโครงหนึ่งที่พบในแหล่งโบราณคดีเดียวกันคือโครงกระดูกผู้ใหญ่ท่ีไม่สามารถบอกเพศและช่วงอายุ
ได้ มีความเก่าแก่ประมาณ 12,100 ปีมาแล้ว นับว่าเป็นโครงกระดูกที่มีอายุเก่าที่สุดในบริเวณภาคเหนือ
ของประเทศไทย และเก่าแก่เป็นที่สองรองจากโครงกระดูกที่ถำ�้ หมอเขียว จังหวัดกระบี่ ที่อายุ 25,000
ปี (สุรินทร์ ภู่ขจร, 2534) นอกจากนี้ ยังพบโครงกระดูกที่เก่ารองลงมาอีก คือโครงกระดูกผู้ชายสูง
อายุ ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด ก�ำหนดอายุได้ 9,720 ปีมาแล้ว โครงกระดูกเหล่านี้ถูก
ฝังอยู่ที่บริเวณเพิงผาอย่างไม่มีพิธีรีตองมากนักแต่มีแบบแผนคล้ายคลึงกันคือหลุมฝังศพขุดเป็นลักษณะ
ค่อนข้างกลม และร่างของคนตายถูกฝังในท่านอนงอเข่าอยู่ภายในหลุม ไม่พบโบราณวัตถุโดดเด่นที่เป็น
เครื่องอุทิศแก่ผู้ตาย มีเพียงก้อนหินขนาดค่อนข้างใหญ่และกระดูกสัตว์จำ� นวนหนึ่งวางอยู่บนหลุมฝังศพ
เท่านั้น (รัศมี ชูทรงเดช, 2546)
จากนัน้ หลักฐานเกีย่ วกับคนในพืน้ ทีน่ กี้ ข็ าดช่วงไป จนเมือ่ ประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว จึงมีกลุม่ คนกลุม่
หนึง่ ทีม่ ปี ระเพณีในการฝังศพโดยใช้ไม้ยนื ต้นหลากหลายขนาด เนือ้ ไม้ตรงแกนกลางถูกขุดออกท�ำเป็นโลง
รูปร่างคล้ายเรือ แล้วน�ำไปไว้ตามถ�ำ้ ต่างๆ มีการส�ำรวจพบชิน้ ส่วนกระดูกคนในสภาพกระจัดกระจายตาม
พืน้ ถ�ำ้ และใต้โลงไม้ บางส่วนถูกน�ำมาวางในโลง ลักษณะกระดูกอยูใ่ นสภาพทีถ่ กู รบกวนและเหยียบท�ำลาย
จนแตกหักเสียหายอย่างมาก ไม่มหี ลักฐานยืนยันแน่ชดั ว่ามีการวางศพสดลงไปในโลงหรือไม่ เนือ่ งจาก
การศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่เคยพบโลงไม้ทอี่ ยูใ่ นสภาพไม่ถกู รบกวนเลย แต่ถงึ กระนัน้ การพบหลักฐานชิน้ ส่วน
กระดูกมนุษย์รว่ มกับโลงไม้เหล่านี้ ก็พอจะท�ำให้สรุปได้วา่ ชิน้ ส่วนกระดูกต่างๆ ของคนและสัตว์ พร้อมทัง้
โลงไม้และข้าวของเครือ่ งใช้อนื่ ๆ เช่น ภาชนะดินเผา เครือ่ งมือเหล็ก ทีถ่ กู น�ำมาไว้ภายในโถงถ�ำ้ เหล่านีเ้ ป็น
ส่วนหนึง่ ของรูปแบบพิธกี รรมการฝังศพ ทีน่ กั วิชาการโบราณคดีให้ชอื่ ว่า “วัฒนธรรมโลงไม้” (รัศมี ชูทรงเดช,
2547)
บทความนีน้ ำ� เสนอข้อมูลใหม่ทคี่ น้ พบจากการส�ำรวจและขุดค้น “แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก”
ถ�ำ้ ทีป่ รากฏหลักฐานในวัฒนธรรมโลงไม้แห่งใหม่ลา่ สุด ซึง่ ได้เริม่ ท�ำการส�ำรวจและขุดค้นอย่างเป็นระบบ
ตัง้ แต่เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั
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พบปริมาณชิ้นส่วนกระดูกคนมากที่สุดเท่าที่เคยศึกษามา
จากประวัติการศึกษาถ�้ำผีแมน หรือถ�้ำโลงไม้ในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็น
จ�ำนวนมากกว่า 50 ถ�ำ้ โดยส่วนใหญ่ การวิเคราะห์จำ� นวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ในแต่ละถ�้ำเท่า
ที่ผ่านมา มักพบจ�ำนวนค่อนข้างน้อย คือไม่เกิน 5 คนต่อหนึ่งถ�ำ้ ถ�้ำที่พบมากที่สุดคือ ถ�ำ้ ยาป่าแหน 2
โดยวิเคราะห์จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุดได้ 21 คน
ส�ำหรับแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก เป็นถ�้ำที่พบชิ้นส่วนกระดูกคนในปริมาณมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับถ�้ำอื่นๆ เท่าที่ได้เคยท�ำการศึกษามา ในเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์จำ� นวนคนอย่างน้อย
ที่สุดในถ�้ำนี้นับได้ 121 คน เป็นกระดูกผู้ใหญ่จำ� นวน 69 คน กระดูกเด็กจ�ำนวน 52 คนในกลุ่มกระดูก
ผู้ใหญ่ แยกเป็นเพศชาย 21 คน เพศหญิง 13 คน ไม่สามารถแยกเพศได้ 35 คน ส่วนกระดูกเด็ก
พบหลากหลายช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กก่อนคลอด เด็กทารกแรกคลอด เด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงวัยรุ่น และ
แม้เป็นวัยผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 25 ปีไปแล้ว ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แสดงลักษณะกระดูกที่เสื่อมสภาพมากนัก โดย
ทั่วไปกระดูกยังอยู่ในสภาพดี สะท้อนถึงช่วงอายุเมื่อตายที่ยังมีอายุไม่มาก
การพบจ�ำนวนชิ้นส่วนกระดูกคนในปริมาณมากเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึง “ขนาด”  ของกลุ่มคนใน
วัฒนธรรมโลงไม้ ที่น่าจะมีการรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหรือชุมชนใหญ่พอสมควร อีกทั้งยังสะท้อนไป
ถึงการใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ นี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมการฝังศพอย่างสืบเนื่องยาวนาน

พบหลักฐานการฝังศพครั้งที่หนึ่งในโลงเป็นครั้งแรก
เป็นเวลากว่าทศวรรษที่นักวิชาการโบราณคดีศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับโลงไม้ที่พบร่วมกับกระดูก
คนในหลายต่อหลายแหล่งถ�ำ้ ซึ่งทุกแหล่งที่พบมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนกระดูกกระจัดกระจายและไม่ครบ
ส่วน ไม่เคยปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดลงไปว่าโลงไม้เหล่านี้ใช้ใส่ร่างคนตายเพื่อประกอบพิธีกรรมจริงหรือ
ไม่ และเป็นการฝังศพรูปแบบใด เนื่องด้วยไม่เคยพบหลักฐาน “โครงกระดูก” คือชิ้นส่วนกระดูกคนที่ข้อ
ต่อเรียงติดกันเป็นโครงสร้างร่างกายครบสมบูรณ์ทั้งร่างมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในโลงหรือนอกโลงก็ตาม ดัง
นั้นข้อสันนิษฐานของรูปแบบการฝังศพในวัฒนธรรมโลงไม้เท่าที่ผ่านมา มักจะถูกน�ำเสนอไปในท�ำนองว่า
น่าจะเป็นการท�ำพิธีกรรมฝังศพครั้งที่สอง
หากแต่การปรากฏหลักฐานชิ้นส�ำคัญที่พบในถ�ำ้ โลงลงรักนี้ ได้ทำ� ให้ข้อสันนิษฐานเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป นั่นคือการพบโครงกระดูกที่ค่อนข้างสมบูรณ์จำ� นวน 1 โครง นอนเหยียดหยาวอยู่ในโลงไม้โลงหนึ่ง
ซึ่งชิ้นส่วนกระดูกข้อต่อแขน ขา มือ เท้า และกระดูกสันหลัง เชื่อมกันตามลักษณะทางกายวิภาค (รูป
ที่ 1) อันหมายถึงในช่วงเวลาที่ทำ� พิธีกรรมฝังศพ ร่างของผู้ตายในลักษณะที่เป็นศพสดที่เนื้อเยื่อยังไม่เน่า
เปื่อยย่อยสลายได้ถูกน�ำมาวางในโลง ต่อมาเมื่อกาลเวลาผ่านไป เนื้อเยื่อในร่างกายย่อยสลายหมดแล้ว
จึงกลายเป็น “โครงกระดูก” นอนอยู่ในโลงเช่นนั้น ซึ่งนับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่โลงไม้โลงนี้ถูกโลงอื่นๆ วาง
ซ้อนทับอยู่ด้านบน และกาลเวลาผ่านไปนานจนดินพื้นถ�้ำกลบมิดจนมองไม่เห็นว่ามีโลงนี้อยู่ข้างใต้ ท�ำให้
หลักฐานชิ้นส�ำคัญนี้รอดพ้นจากการถูกรบกวนท�ำลายให้เสียหายก่อนที่คณะวิจัยจะเข้ามาค้นพบ
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รูปที่ 1 “โครงกระดูก” นอนหงายเหยียดยาวในโลงไม้ หลักฐานการฝังศพครั้งที่หนึ่ง ที่พบเป็นครั้งแรกในวัฒนธรรมโลงไม้ของ
ประเทศไทย

พบโลงไม้ที่ยังไม่ถูกเปิดเป็นครั้งแรก
ที่ผ่านมา โลงไม้ในแหล่งถ�ำ้ อื่นๆ ที่เคยท�ำการศึกษา ทุกโลงล้วนผ่านการถูกเผา ถูกเปิดฝาโลง ถูก
รื้อค้น โดยคนยุคปัจจุบันที่บังเอิญเข้าไปพบเจอ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น หรือต้องการค้นหา
ของมีค่าก็ตามที ส่งผลให้หลังจากนั้นเมื่อคณะวิจัยเข้าไปท�ำการศึกษา ข้อมูลที่ได้จึงไม่ใช่ข้อมูลดั้งเดิม
จากอดีต แต่ถูกรบกวนท�ำลายเคลื่อนย้ายต�ำแหน่งไปจากเดิม ท�ำให้การวิเคราะห์แปลความเรื่องราวเกี่ยว
กับพิธีกรรมการฝังศพของคนในวัฒนธรรมนี้เป็นปริศนามานานนับสิบปี
แต่ในถ�้ำผีแมนโลงลงรักนี้ คณะวิจัยได้พบโลงไม้ที่ยังไม่ถูกเปิดฝาหรือยังไม่ถูกรบกวนโดยคนยุค
ปัจจุบันเป็นครั้งแรก และแม้ว่าโลงไม้ขนาดใหญ่หลายโลงจะถูกเผาหรือถูกรื้อค้นไปบ้างก็เฉพาะชั้นบนๆ
ที่เป็นดินร่วนซุยเท่านั้น แต่หลักฐานดั้งเดิมคือชิ้นส่วนกระดูกชิ้นเล็กๆ จ�ำนวนมากที่ปะปนกันอยู่ในชั้น
ดินแน่นบริเวณก้นโลงยังคงปรากฏให้เห็นในทุกโลงที่ทำ� การศึกษา โดยเฉพาะโลงขนาดใหญ่ (ยาวกว่า 5
เมตร) และขนาดกลาง (2-5 เมตร) ที่วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้บริเวณพื้นที่ตรงกลางคูหา พบลักษณะ
ชั้นดินแน่นที่อยู่ก้นโลง เป็นชั้นหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตรซึ่งพบว่ามีกระดูกชิ้นเล็กๆ เช่น กระดูกมือ เท้า
ซี่โครง สันหลัง และกระดูกเด็กชิ้นเล็กๆ กระจายตัวหนาแน่นในชั้นดินดังกล่าว (รูปที่ 2)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 2 ลักษณะชั้นดินแน่นบริเวณก้นโลง และมีกระดูกชิ้นเล็กกระจายตัวอยู่หนาแน่น

แผนภูมิที่ 1 กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวนกระดูกชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ที่พบในแต่ละโลง

หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในลักษณะนี้มีความส�ำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันสนับสนุนข้อ
สันนิษฐานทีว่ า่ มีการฝังศพสดหรือการฝังศพครัง้ แรกในโลงไม้จริง จึงท�ำให้หลงเหลือชิน้ ส่วนกระดูกขนาด
เล็กจ�ำนวนมากอยูใ่ นชัน้ ดินก้นโลง ซึง่ หากเป็นการฝังศพครัง้ ทีส่ อง คือการน�ำกระดูกจากการฝังครัง้ แรก
จากทีอ่ นื่ มาวางไว้ในโลง จะไม่มที างพบกระดูกชิน้ เล็กชิน้ น้อยในโลงเป็นจ�ำนวนมากมายเช่นนี้ เนือ่ งจาก
ร่างที่ถูกฝังดินจนเนื้อเยื่อสลายผุพังไปตามธรรมชาติแล้วเหลือเพียงกระดูก เมื่อเวลาถูกขุดขึ้นมาเพื่อน�ำ
ไปวางไว้ยงั อีกทีห่ นึง่ มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะสามารถน�ำเอากระดูกชิ้นเล็กๆ ขึ้นมาจนครบทุกชิ้น
เพราะกระดูกชิ้นเล็กๆ มักหล่นหายสลายไปกับดิน ท�ำให้ยากต่อการเก็บ และโดยทั่วไปลักษณะการฝัง
ศพครั้งที่สองจะเป็นการรวบรวมเอากระดูกชิ้นใหญ่ๆ เช่น กะโหลกศีรษะ กระดูกแขนขา เชิงกราน ย้าย
มาฝังหรือเก็บไว้อีกที่หนึ่ง มากกว่าจะเป็นการรวบรวมกระดูกขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกัน
เนื่องจากจ�ำนวนกระดูกชิ้นเล็กๆ เช่น กระดูกข้อมือ กระดูกฝ่ามือ กระดูกข้อเท้า กระดูกซี่โครงซี่
ที่หนึ่ง ที่มีรูปร่างจ�ำเพาะเหล่านี้ หลงเหลืออยู่ในโลงในปริมาณมากกว่ากระดูกชิ้นใหญ่ๆ เช่น แขน ขา
อย่างเห็นได้ชัด (แผนภูมิที่ 1) เมื่อจ�ำแนกแยกข้างกระดูกชิ้นเล็กๆ เหล่านี้ แล้วน�ำมานับจ�ำนวนเพื่อ
วิเคราะห์หาจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่ถูกฝังในแต่ละโลง บางโลงนับจ�ำนวนคน (MNI) ได้มาก
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ถึงสิบกว่าคน ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หากการฝังศพในโลงไม้เป็นการฝังครั้งที่หนึ่ง และแต่ละโลงมีร่าง
ที่ถูกน�ำมาวางจ�ำนวนหลายร่าง เหตุใดจึงพบกระดูกชิ้นขนาดใหญ่ในโลงหลงเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนน้อยนัก
ประกอบกับการรวบรวมปริมาณความหนาแน่นของจ�ำนวนชิ้นส่วนกระดูกในแต่ละพื้นที่ เช่น ในโลง ใต้
โลง และรอบๆ โลง บนพื้นถ�ำ้ และในชั้นดินระดับลึกลงไปจากพื้นถ�้ำ พบว่าชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและ
กระดูกแขนขาซึ่งจัดเป็นกระดูกขนาดใหญ่ มักพบที่บริเวณใต้โลงรอบๆ โลงตรงพื้นถ�ำ้ และลึกลงไปในชั้น
ดิน เป็นจ�ำนวนมากกว่าที่จะพบในโลง ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่คนในอดีตจะท�ำการ
ย้ายกระดูกชิ้นใหญ่ๆ ของร่างก่อนหน้าที่ทำ� พิธีกรรมไปแล้ว ออกจากในโลงมาวางไว้ข้างนอก (คือบริเวณ
รอบๆ และด้านใต้โลง ซึ่งโลงที่วางบนพื้นจะมีการหนุนด้านหัวโลงทั้งสองด้านด้วยท่อนไม้ค่อนข้างใหญ่
ท�ำให้น่าจะมีช่องว่างระหว่างใต้โลงกับพื้นดินอยู่) เพื่อจะได้มีพื้นที่ส�ำหรับวางร่างผู้ตายรายอื่นๆ ในภาย
หลัง

พบหลักฐานชิ้นส่วนกระดูกคนในชั้นดินเป็นครั้งแรก
แม้วา่ ในการส�ำรวจแหล่งถ�ำ้ โลงไม้ทอี่ นื่ ๆ จะพบชิน้ ส่วนกระดูกวางอยูบ่ นพืน้ ผิวดิน แต่ไม่เคยมีการขุด
ค้นใดๆ ทีจ่ ะยืนยันชัดเจนมาก่อนว่ามีชนิ้ ส่วนกระดูกถูกฝังหรือวางในระดับชัน้ ดินทีล่ กึ ลงไปกว่าชัน้ พืน้ ผิว
จนเมื่อการขุดค้นแหล่งถ�้ำโลงไม้อย่างเป็นระบบเกิดขึ้นในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักเป็นแหล่ง
แรกของประเทศไทย จึงได้พบหลักฐานที่สามารถกล่าวได้แน่ชัดว่า มีการน�ำกระดูกโดยเฉพาะกระดูก
ท่อนใหญ่อย่างแขนขา และกะโหลกศีรษะ มากองไว้บนพื้นถ�ำ้ แต่ลักษณะของการเรียงตัวของกระดูก
ไม่อาจกล่าวได้ชัดเจนว่าเป็นความตั้งใจวางแยกกันไว้เป็นกองๆ แต่น่าจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับการน�ำ
กระดูกมาวางบนพื้นอย่างกระจัดกระจาย และกระดูกอาจมีการไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามลักษณะที่ลาด
เอียงของพื้นถ�ำ้ ประกอบกับเกิดการทับถมของดินตะกอนในถ�ำ้ ค่อยๆ เคลือบปิดทับกองกระดูกเป็นชั้น
บางๆ เมื่อท�ำการขุดค้นจึงพบชิ้นส่วนกระดูกกระจัดกระจายปะปนอยู่ในชั้นดินระดับตื้นๆ ไม่ลึกจากชั้น
ผิวดินด้านบนของพื้นถ�้ำมากนัก (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 กลุ่มกระดูกที่ขุดค้นพบในชั้นดินตื้นๆ ใกล้กับโลงไม้
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ลักษณะรูปร่างกะโหลก
และขากรรไกรของคนในวัฒนธรรมโลงไม้
จากงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่พบหลักฐานกะโหลกศีรษะที่สมบูรณ์ แต่ได้พบชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะด้าน
บนจากถ�้ำยาป่าแหน 1 มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างยาวเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยปัจจุบัน และกะโหลก
จากถ�้ำผาแดงน�้ำลาง บ้านลูกข้าวหลาม มีลักษณะปานกลางถึงค่อนข้างสั้น ด้านหลังกว้างและมน ซึ่ง
เป็นลักษณะที่เหมือนกับคนไทยปัจจุบัน ส่วนฟันหน้าเป็น shovel shape ซึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้ประการ
หนึ่งของมองโกลอยด์ (Mongoloid) (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2542) จากการวัดรูปร่างของฟัน พบว่า
มีลักษณะจัดอยู่ในกลุ่ม Sundadont หรือกลุ่มชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟันมีความกว้างใกล้เคียงกับ
ฟันของคนไทยภาคเหนือ มีความหนาใกล้เคียงกับฟันของคนไทยปัจจุบันและคนก่อนประวัติศาสตร์ที่โคก
พนมดี (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2546) นอกจากนี้ จากการศึกษาโดยการน�ำฟันไปสกัด DNA เพื่อ
วิเคราะห์ว่าเป็นกลุ่มคนใด ปรากฏว่าได้ผลออกมาเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรก มี DNA เหมือนกับกลุ่มลัวะ
และชาวไทยยวน (มอญ-เขมร) กลุ่มที่สอง มี DNA คล้ายกับกลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอและมูเซอในปัจจุบัน
(ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล, 2547) ซึ่งเพิ่งอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณนี้ไม่เกิน 200 ปี
ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี ในงานวิจัยล่าสุดนี้ แม้ว่ายังคงไม่พบหลักฐานกะโหลกสมบูรณ์ของคนในแหล่งถ�ำ้ ผีแมน
โลงลงรัก แต่ก็ได้พบชิ้นส่วนกะโหลกด้านบนที่แตกหักแต่ต่อเข้าด้วยกันได้ มีทั้งแบบรูปร่างค่อนข้างแคบ
และยาว (รูปที่ 4) คล้ายกับที่พบในถ�ำ้ ยาป่าแหน 1 กับแบบที่เป็นลักษณะหัวสั้นและท้ายทอยกว้างคล้าย
กับที่พบที่ถ�้ำผาแดงน�้ำลาง บ้านลูกข้าวหลามส่วนขากรรไกรล่างมีลักษณะเตี้ย ส่วน ramus สั้น โดยรวม
มีขนาดค่อนข้างเล็ก (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 กะโหลกด้านบนจากหลุมขุดค้น 34
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
จำ�นวนคนกับขนาดโลงและรูปแบบหัวโลง
การศึกษาในประเด็นนี้เพื่อต้องการทราบว่าจ�ำนวนคน (MNI) ที่พบในแต่ละโลง จะมีความสัมพันธ์
กับขนาดของโลงและรูปแบบหัวโลงหรือไม่ อย่างไร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ curve
estimation ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบหัวโลงกับขนาดความยาวของโลงได้ค่าสัมประ
สิทธิ์ความสัมพันธ์ (correlation coefficient r) เท่ากับ 0.83 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขนาดความยาวของโลง
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบหัวโลงอยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบของ cubic curve (แผนภูมิที่ 2) ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบหัวโลงกับ
จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (correlation coefficient r) เท่ากับ
0.67 ซึ่งแปลความได้ว่ารูปแบบหัวโลงมีความสัมพันธ์กับจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุดที่พบในโลงในเกณฑ์
ค่อนข้างดีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของ cubic curve (แผนภูมิที่ 3)

แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์แบบ cubic curve ระหว่างรูปแบบหัวโลงและความยาวของโลง

แผนภูมิที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์แบบ cubic curve ระหว่างรูปแบบหัวโลงและจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่พบในโลง
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ผลวิเคราะห์นี้สนับสนุนสมมติฐานที่ว่ารูปแบบหัวโลงมีความจ�ำเพาะต่อขนาดความยาวของโลงและ
จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) ที่พบในโลง คือ รูปแบบหัวโลงแบบ 1B มักเป็นหัวโลงของโลงขนาด
ใหญ่ ความยาวเกินกว่า 5 เมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นโลงที่พบจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (MNI) เป็นปริมาณมาก
ที่สุดด้วย คือโลง C1-C2 พบ MNI จ�ำนวน 12 คน และ C5-C6 พบ MNI จ�ำนวน 18 คน ในขณะที่หัว
โลงรูปแบบ 5D กับ 5F เป็นหัวโลงของโลงขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 1-3 เมตร ซึ่งโลงขนาดเล็กเหล่า
นี้มักพบชิ้นส่วนกระดูกในปริมาณน้อยมากหรือไม่พบเลย
อย่างไรก็ดี การใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติในกรณีนี้เป็นเพียงเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางด้านการพรรณนา
ความ (description) ตามหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้น ผลที่ได้คงไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะใช้เป็นตัว
ท�ำนายความสัมพันธ์ของข้อมูลกลุ่มอื่นๆ ในแหล่งอื่นๆ เนื่องจากปริมาณตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์มีจำ� นวน
ไม่มากพอ

ข้อจำ�กัดและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะห์ชนิ้ ส่วนกระดูกคนในงานวิจยั นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดหลายประการ ปัจจัยส�ำคัญคือปริมาณ
หลักฐานกระดูกทีไ่ ด้มจี ำ� นวนมาก ด้วยเวลาอันจ�ำกัดในแต่ละงวดของการรายงานผล ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ยังไม่อาจ
ท�ำการวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ ยังมีวธิ วี ทิ ยาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่อกี หลายวิธี ที่
สามารถน�ำมาใช้ทำ� การศึกษาเพือ่ ให้ได้ผลวิเคราะห์ทลี่ ะเอียดขึน้ เช่น การวิเคราะห์เพศด้วยวิธวี ดั ต�ำแหน่ง
ต่างๆ บนชิน้ ส่วนกระดูกแขนขา การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระดูกเด็กเพือ่ หาช่วงอายุทชี่ ดั เจนขึน้ แต่
จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเพือ่ ค้นคว้าและเรียนรูฝ้ กึ ฝนวิธวี ทิ ยาใหม่ๆ ซึง่ หากสามารถท�ำได้จะท�ำให้ผลการ
ศึกษาในประเด็นจ�ำนวนคนอย่างน้อยทีส่ ดุ (MNI) เพศ อายุ รวมไปถึงการศึกษาเรือ่ งประชากรศาสตร์
(demography) มีความถูกต้องและแม่นย�ำมากขึน้
นอกจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีดูด้วยตาเปล่า (visual analysis) แล้ว การจะได้ผลการศึกษาที่
กระจ่างชัดเจนและถูกต้องแม่นย�ำ จ�ำเป็นต้องใช้วิธีอื่นๆ เข้ามาเสริมด้วย เช่น การถ่ายภาพรังสี (x-ray)
เพื่อตรวจดูความผิดปกติภายในโครงสร้างของกระดูก และการวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล (biomolecular
study) เช่น ดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าคนเหล่านี้เป็นใคร น่าจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เป็นกลุ่มเครือญาติกับกลุ่มชนใดในปัจจุบัน การสกัดหาไอโซโทป (isotope) ในกระดูกเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารการกินและการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มประชากรเหล่านี้ ในช่วงระยะเวลาของงานวิจัยนี้ได้
มีการส่งตัวอย่างกระดูกและฟันไปสกัดหาดีเอ็นเอและไอโซโทป โดยการด�ำเนินงานภายใต้การดูแลของผู้
เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศแต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถน�ำเสนอผลการศึกษาที่สมบูรณ์ออกมาได้ เนื่องจาก
อยู่ในช่วงรอการแปลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
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จิ๊กซอว์ชิ้นใหม่กับภาพร่างที่ยังไม่สมบูรณ์
บทความนี้เน้นการน�ำเสนอภาพรวมของผลการวิเคราะห์เบื้องต้น จากหลักฐานกระดูกคนที่พบจาก
การส�ำรวจและขุดค้นในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก คือ การจ�ำแนกกระดูก การวิเคราะห์เพศ
อายุเมื่อตาย จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนคน รูปแบบหัวโลง
และขนาดความยาวของโลง แม้ว่าจะเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น แต่ข้อมูลกระดูกคนเหล่านี้ก็เปรียบ
เสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ที่ได้ช่วยเติมภาพร่างที่แหว่งวิ่นของคนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้ให้กระจ่างชัดเจน
ขึ้นในบางส่วน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับประเพณีและแบบแผนการฝังศพในวัฒนธรรมโลงไม้ซึ่งเป็น
ปริศนาที่คลุมเครือมานาน แต่ถึงกระนั้น การวิเคราะห์หลักฐานกระดูกคนเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงขั้นต้น
เท่านั้น ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมลงลึกในรายละเอียดให้มากขึ้น เนื่องจากหลักฐานชุด
นี้มีปริมาณมากและมีความน่าสนใจในตัวเองหลายประการ อาทิเช่น การพบชิ้นส่วนกระดูกเด็กจ�ำนวน
มาก และพบหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กก่อนคลอดไปจนถึงวัยรุ่น อีกทั้งชิ้นส่วนกระดูกผู้ใหญ่ที่พบใน
แหล่งถ�้ำแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีอายุไม่มากนัก ลักษณะทั่วไปของกระดูกอยู่ในสภาพดี มีร่องรอย
การเสื่อมสภาพบ้างก็เพียงจ�ำนวนเล็กน้อย ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดค�ำถามว่า เหตุใดคนที่เสียชีวิตและถูกฝังในถ�้ำ
แห่งนี้จึงมีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยมากกว่าคนอายุมาก เกิดอะไรขึ้นในช่วงระยะเวลาที่พวกเขาด�ำรงชีวิต
อยู่ พวกเขาเป็นใคร ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหน และเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด ยังมีค�ำถามอีกมากมายที่ชวนให้
สงสัยใคร่รู้ และกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันที่อยากจะค้นคว้าหาค�ำตอบต่อไปไม่จบสิ้น
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โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ครูผู้ให้โอกาสในการเรียนรู้ตลอดเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
ขอบคุณ สิทธิพร เรืองดิษฐ์ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่นำ� เสนอในบทความนี้ ขอบคุณน้องๆ ทีมงานและทีม
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดีทุกคน และท้ายที่สุด ขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู้สนับสนุนทุนในการวิจัยตลอดสามปี
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
2547

การวิเคราะห์ล�ำดับนิวคลิโอไทด์จากไมโตคอนเดรียของโครงกระดูกโบราณในแหล่งโบราณคดีท่ีสูงใน
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Analyses of Mitochondrial DNA HV-I Hypervariable Segments of
Ancient Teeth Specimens from an Archaeological Burial Site in Pang Ma Pha, Mae Hong Son
Province, Thailand). รายงานโครงการวิจัย (ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2545 – 30 ธันวาคม 2547)
สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์)

นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์
2542	“ร่องรอยคนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้.” ใน สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช (บรรณาธิการ). ทรัพยากรถ�้ำ (หน้า
128-139) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการ การส�ำรวจและการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเกี่ยว
กับถ�้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกาญจนบุรี สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

รัศมี ชูทรงเดช
2546

คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
สนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2547

โบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2546

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(เล่มที่ 6 : ด้านมานุษยวิทยากายภาพ). กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ
2534
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ทางโบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง (เล่มที่ 1). โครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนใน
ประเทศไทย.
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บันทึกแห่งชีวิต :
ภาพสะท้อนสุขภาพ
และความเป็นอยู่

ของคนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้
จากร่องรอยบนกระดูก
นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย1

1 นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (กระดูกคน)
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บทคัดย่อ
บทความส่วนนี้น�ำเสนอข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับร่องรอยผิดปกติบนชิ้น
ส่วนกระดูกคนที่พบในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ทั้งในส่วนที่เป็นร่องรอยของ
โรคและการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันอันเนื่องมาจากวิถีการด�ำรงชีวิตซึ่งปัจจัยที่ท�ำให้
เกิดร่องรอยต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานร่างกายอย่างหนัก ภาวะร่างกายอ่อนแอหรือขาดสมดุล หรือการได้รับบาดเจ็บ
จนเกิดการติดเชื้อ คนโบราณในแหล่งโบราณคดีถ้�ำผีแมนโลงลงรักมีภาวะความผิดปกติ
ของกระดูกจากโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม อาจมีภาวะของการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนเกิด
ความผิดปกติในการใช้ข้อเท้า หรือเป็นภาวะความผิดปกติโดยก�ำเนิดที่มีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรม ภาวะร่างกายอ่อนแอและเสียสมดุลจนเกิดเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ ภาวะเลือด
จาง ส่วนพฤติกรรมการด�ำรงชีวิตของคนโบราณที่พบในถ�้ำนี้ ส่วนใหญ่พบว่ามีการใช้กล้าม
เนื้อส่วนแขนขามาก โดยเฉพาะบริเวณต้นขา หน้าแข้ง และข้อเท้า มีการท�ำกิจกรรมที่ต้อง
นั่งท่ายองและขัดสมาธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกเหล่านี้จึงเป็นกลไก
ธรรมชาติของร่างกายที่ถูกบันทึกไว้บนกระดูก ช่วยสะท้อนภาพชีวิตบางส่วนเสี้ยวของ
คนในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
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บทนำ�
กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆ ที่ท�ำหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งเซลล์
กระดูกเองและเซลล์ที่ทำ� หน้าที่สร้างและย่อยสลายกระดูกซึ่งท�ำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสภาพ
ของกระดูกจึงเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงอายุขัยของคนเรา ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือ
พันธุกรรมแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกคือสุขภาวะของร่างกายและวิถีการด�ำรงชีวิตเป็นส�ำคัญด้วย
การวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพชีวิตของคนในอดีต นอกจากจะใช้การตีความทางโบราณคดีจากหลักฐาน
โบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบร่วมแล้ว การศึกษาจากชิ้นกระดูกโดยตรง ท�ำได้โดยสังเกตลักษณะร่องรอยที่ผิด
ปกติบนผิวกระดูกหรือความผิดปกติที่ท�ำให้รูปร่างของกระดูกเปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็น อันเนื่อง
มาจากภาวะของโรคภัยไข้เจ็บบางประการ และร่องรอยการยึดเกาะของกล้ามเนื้อที่ปรากฏเด่นชัดบน
กระดูก แสดงถึงการใช้งานของร่างกายส่วนนั้นๆ เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอในช่วงเวลาที่บุคคลผู้นั้นยังมีชีวิต
อยู่ ก็เปรียบเสมือนการอ่านบันทึกแห่งชีวิตที่สะท้อนถึงสุขภาพและวิถีชีวิตของเจ้าของชิ้นกระดูกนั้นๆ ได้
เป็นอย่างดี

พัฒนาการการศึกษาร่องรอย
โรคภัยไข้เจ็บที่ปรากฏบนกระดูก
การศึกษาเรื่องโรคโบราณ (Palaeopathology) คือการตรวจหาและวินิจฉัยพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของโรคภัยไข้เจ็บตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ในอดีต เพื่อหาข้อสมมติฐานว่ามนุษย์มีกลไกใน
การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างไร (Roberts & Manchester, 1997) โดยจุด
เริ่มต้นมีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน เช่น มัมมี่ โครงกระดูกโบราณ ข้อมูลหลักฐานเอกสาร
ที่มีบันทึกไว้ ภาพวาดหรือรูปปั้นต่างๆ โดยเริ่มต้นจากความสนใจในลักษณะผิดปกติที่เห็นได้อย่างชัดเจน
เช่น กะโหลกศีรษะผิดรูป (cranial deformity) ในกลุ่มชนเผ่าอเมริกาเหนือ (Warren, 1822) ซึ่งความ
ผิดปกติเช่นนี้มักสัมพันธ์กับรูปแบบทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง
ต่อมาราวปลายศตวรรษที่ 19 นักวิชาการเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ส่งผลให้เกิดร่อง
รอยความผิดปกติตามจุดต่างๆ ของร่างกายอย่างเป็นแบบแผน เช่น โรคซิฟิลิส (Syphilis) (Jones,
1876) โรคเรื้อน (Leprosy) (Ortner, 2003) โรควัณโรค (Tuberculosis) (Roberts & Manchester,
1997) เป็นต้น ต้นก�ำเนิดของการเกิดโรคติดต่อชนิดนี้เป็นที่ถกเถียงว่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาด
และความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มสังคมหรือไม่อย่างไร และจุดนี้เองที่ทำ� ให้เกิดความพยายามใน
การน�ำโครงกระดูกโบราณมาศึกษาเพื่อหาความกระจ่างในประเด็นดังกล่าว
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การศึกษาเกี่ยวกับโรคโบราณได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย และถูกนิยามว่าเป็นการศึกษา
กระบวนการของโรคโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย เซอร์มาคซอาร์แมน รัฟเฟอร์ (Sir Marc Arman Ruffer,
1910) ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษามัมมี่ของอียิปต์ นอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาโรคในโครงกระดูกของชาวนูเบียนโดย
วูด-โจนส์ (Wood-Jones, 1908, 1910) และ อีเลียส-สมิท และ วูด-โจนส์ (Elliot-Smith & Wood-Jones,
1910) เป็นต้น
งานในช่วงระยะตั้งแต่ปี 1900 ลงมา มีทั้งการวิเคราะห์โครงกระดูกโบราณ มัมมี่ และงานตีพิมพ์
ต�ำราว่าด้วยการบรรยายลักษณะผิดปกติของกระดูกที่เป็นโรคและการศึกษาเกี่ยวกับโรคโบราณมากมาย
(Pales, 1930; Hooton, 1930; Wells, 1964; Brothwell & Sandison,1967; Morse, 1969) อย่างไร
ก็ดี การศึกษาเกี่ยวกับโรคโบราณในช่วงนี้ยังคงเป็นไปในลักษณะของการเน้นบรรยายความผิดปกติของ
กระดูก โดยที่ไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการปรับตัวของมนุษย์มากนัก
ต่อมาในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 จึงเริ่มมีผลงานและต�ำราที่เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา
เรื่องโรคของกระดูกโดยพยายามเชื่อมโยงไปสู่การแปลความพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านร่องรอยผิดปกติ
ที่ปรากฏบนกระดูก (Larsen, 1997) ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคในช่วงนี้ นอกจากนัก
วิชาการส่วนใหญ่จะมุ่งประเด็นไปยังโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและการติดเชื้อแล้ว นักมานุษยวิทยา
กายภาพบางกลุ่มยังให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในประเด็นของร่องรอยผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากภาวะ
กดดันในชีวิตจนร่างกายปรับสภาพเพื่อให้ทนอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ร่องรอยผิดปกติ
ที่แสดงถึงภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียด ปรากฏได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น กระบวนการสร้างผิวชั้น
เคลือบฟันถูกรบกวน ท�ำให้ปรากฏเป็นร่องหรือขีดที่ผิวฟัน เรียกว่า เดนทัล อีนาเมลไฮโปพลาเซีย (Dental
Enamel Hypoplasia) (Hillson, 1996) การสร้างเม็ดเลือดแดงในอัตรามากกว่าปกติเนื่องจากเลือดจาง
ท�ำให้เกิดรูพรุนที่ขอบบนของเพดานเบ้าตา เรียกว่า คริบรา ออร์บิทาเลีย (CribraOrbitalia) และภาวะ
ของเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบที่เรียกว่า เพอริออสไตติส (Periostitis) (Roberts & Manchester, 1997)
หากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตมีความยากล�ำบากหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น เช่น เด็กเล็ก
ในวัยหย่านมแม่ การมีสุขภาพอ่อนแอ การขาดสารอาหารหรือทุพโภชนาการ เมื่อภาวะที่เผชิญอยู่ใน
ระยะหนึ่งๆ มีความเข้มข้นและยาวนานมากพอที่จะกระทบจุดสมดุลของระบบต่างๆ ในร่างกาย ร่อง
รอยของความเครียด (Stress) ก็จะปรากฏขึ้นบนกระดูก ซึ่งก็เป็นภาวะของการตอบสนองทางกายภาพ
ของร่างกายที่มีต่อสิ่งแวดล้อม หรือสภาพที่ร่างกายต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นๆ (Bush, 1991) เป็นการ
สร้างสมดุลของระบบภายในร่างกายเพื่อเอาตัวรอดจากความกดดันของวิถีชีวิตภายนอกที่เป็นอยู่ (Little,
1997) แต่เมื่อมองอีกด้านหนึ่งหากพบลักษณะที่ผิดปกติเหล่านี้ในโครงกระดูกผู้ใหญ่อาจไม่ใช่ร่องรอย
ที่บ่งบอกว่าผู้นั้นมีร่างกายหรือสุขภาพอ่อนแอเพียงด้านเดียว แต่ร่างกายของบุคคลนั้นได้ผ่านภาวะของ
การปรับตัวจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้ ไม่เสียชีวิตไปในวัยเด็กเสียก่อน มุมมองที่กล่าวมานี้ทำ� ให้เกิดเป็น
ประเด็นที่วิพากษ์กันอย่างกว้างขวางว่าร่องรอยความผิดปกติบนกระดูก ด้านหนึ่งอาจหมายถึงเจ้าของ
โครงกระดูกมีสุขภาพทรุดโทรม แต่อีกด้านหนึ่ง อาจหมายถึงการที่บุคคลนั้นมีภูมิต้านทานของร่างกาย
ต่อโรคต่างๆ ได้ดี จึงท�ำให้อุบัติการณ์ของโรคไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแบบเฉียบพลัน แต่เรื้อรังยาวนานจน
เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูก (Wood et al., 1992)
ถึงแม้ว่าในช่วงระยะแรก ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคโบราณจากกระดูกมักเป็นแพทย์เสียเป็นส่วนมาก
แต่ต่อมาก็เริ่มขยายพื้นที่ไปสู่แวดวงของนักมานุษยชีววิทยา (Biological anthropologists) มากขึ้น ท�ำให้
การศึกษาในเรื่องนี้ถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านโบราณคดีได้มากขึ้น นอกจากนี้ในระยะต่อมา
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ยังมีการพัฒนาการศึกษาเรื่องโรคโบราณโดยการประสานความร่วมมือในการวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญ
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่รักษาโรคในคนปัจจุบัน นักรังสีวิทยา แพทย์เฉพาะทาง เช่น พยาธิแพทย์
และออโธปิดิกส์ นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ชีววิทยาโมเลกุลโบราณ (Ancient biomolecules) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การศึกษาเกี่ยวกับดีเอ็นเอ (DNA) ในโรคโบราณ ท�ำให้เกิดการพัฒนาในเรื่ององค์
ความรู้และการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและสาเหตุของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Ortner, 2003)
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องโรคโบราณจากโครงกระดูกในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆ กับการศึกษา
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยคุณูปการของท่านศาสตราจารย์
นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มท�ำการวิเคราะห์โครงกระดูกโบราณเป็นครั้งแรก จากแหล่ง
โบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ในปี  พ.ศ. 2504 เนื่องจากความสนใจส่วนตัวในประเด็น “คน
ไทยมาจากไหน”  ท�ำให้ท่านสนใจงานโบราณคดี ประกอบกับความเชี่ยวชาญในวิชากายวิภาคศาสตร์
ท�ำให้ท่านเพียรค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงกระดูกมนุษย์ที่พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ใน
ประเทศไทยไว้หลายแหล่ง การศึกษาโครงกระดูกจากบ้านเก่านี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และเดนมาร์ก โดยมีศาสตราจารย์จอร์เกนเสน (J. Balslev Jorgensen) และแพทย์หญิงเพทาย ศิริการุณ
เป็นผู้ทำ� การศึกษาร่วมด้วย (Sangvichien et al., 1969)
นอกจากโครงกระดูกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าแล้ว ยังมีอีกหลายแหล่งที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ร่องรอยของโรคบนกระดูก อาทิเช่น แหล่งโบราณคดีบ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี (Wiriyaromp, 1984)
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา (ประพิศ ชูศิริ, 2534) แหล่งโบราณคดีทับหลวง
จังหวัดนครปฐม แหล่งโบราณคดีคุ้งขี้เหล็ก จังหวัดนครปฐม แหล่งโบราณคดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งโบราณคดีซับจ�ำปา จังหวัดลพบุรี (วัฒนา สุภวัน, 2529) แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล
จังหวัดนครสวรรค์ (สุวิมล ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2538) แหล่งโบราณคดีบ้านจันทร์ติ๊บ บ้านท่ากาน อ�ำเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (สุภาพร นาคบัลลังก์, 2541) แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี
(ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2545) เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ในแหล่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมานี้มีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับการศึกษาร่องรอยของโรคที่ปรากฏบนกระดูกโดยนักโบราณคดีและนักวิชาการชาวไทย
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องรอยโรคที่ปรากฏบนโครงกระดูกโดยนักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยา
กายภาพชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาโครงกระดูกในประเทศไทยก็มีหลายคน ส่วนใหญ่เป็นความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยของนักศึกษาปริญญา
เอกชาวต่างประเทศ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดย ไมเคิล ปิทรูสกี้ (Michael Pietrusewsky) และ มิเชล ทูเมย์ ดัคลาส (Michele Toomay Douglas) (Pietrusewsky & Douglas, 2002)
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี โดย แนนซี่ เทเลส (Nancy Tayles,1999) และ ชาน ฮาลโครว
(Sian Halcrow, 2001) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง บ้านนาดี บ้านหลุมเข้า โนนนกทา เนินอุโลก หนองโน และ
โคกพนมดี โดย เคท โดเมท (Kate Domett, 2001) แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก และบ้านโนนวัด โดย เฮเลน
เซคาโลวิค (Helen Cekalovic, 2014) เป็นต้น

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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การเกาะของกล้ามเนื้อที่ปรากฏบนกระดูก
ร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน เกิดขึ้นจากการตึงตัว
ของกล้ามเนื้อขณะท�ำงาน ท�ำให้เกิดอาการดึงรั้งของเส้นเอ็น (tendon) ที่เกาะระหว่างกล้ามเนื้อกับกระ
ดูก และเมื่อกล้ามเนื้อมัดนั้นออกแรงซ�ำ้ ๆ นานๆ อันเนื่องมาจากถูกใช้งานอย่างหนักเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
จึงท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกตรงบริเวณที่เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อยึดเกาะ โดยอาจเกิดได้หลาย
ลักษณะ อาทิเช่น เกิดรอยยุบเป็นหลุมหรือร่องลึกลงไป มีกระดูกงอกออกมาเป็นสันแหลมคมหรือสัน
ยาว หรือมีลักษณะเป็นติ่งกระดูกแหลมๆ เป็นต้น นอกจากนี้หากกล้ามเนื้อหรือข้อต่อบริเวณนั้นๆ ถูกใช้
งานหนักมากๆ ก็อาจน�ำไปสู่ภาวะของการเสื่อมสภาพของกระดูกหรือโรคข้อต่ออักเสบได้อีกด้วย (Kennedy, 1989) ร่องรอยที่เกิดจากการท�ำกิจกรรมอย่างหนักเหล่านี้จะสามารถพบเห็นได้เฉพาะในกระดูก
ที่เจ้าของโครงกระดูกได้ผ่านการใช้แรงงาน หรือออกก�ำลังโดยการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อย่างหนักและต่อเนื่องยาวนานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น (Radin et al., 1972)
การศึกษาร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำกิจกรรมที่ปรากฏบนกระดูกหลักฐานครั้งแรกๆ เริ่มต้นขึ้น
จากบันทึกเกี่ยวกับโรคของกลุ่มทหารและผู้ที่ทำ� การค้าในยุโรปในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 โดยมี
การบันทึกเกี่ยวกับการท�ำเหมืองแร่และโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�ำ
เหมืองในโบฮีเมีย (Bohemi) (ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐเช็ก ยุโรปตอนกลาง) และซิลีเซีย
(Silesia) (ปัจจุบันคือพื้นที่ทางตอนใต้ของตุรกี ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน) (Agricola, 1556) ต่อมา
ราวปี ค.ศ. 1700 เมื่อโลกตะวันตกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรือง ได้เริ่มมีงานเขียนเกี่ยวกับโรคที่เป็นผล
พวงอันเนื่องมาจากการท�ำโรงงานอุตสาหกรรมโลหะขึ้นมา หลักฐานเอกสารเหล่านี้บ่งชี้ว่าลักษณะอาชีพ
ของปัจเจกบุคคลแต่ละคนเป็นข้อมูลส�ำคัญที่จะท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของบุคคลผู้นั้น
(Kennedy, 1989)
เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องโรคโบราณ ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มต้นจากวงการแพทย์มาก่อน
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระดูกเชิงกราน (Pelvic Deformation)
และโรคหลังคด (Vertebral Scoliosis) ของกลุ่มคนที่ท�ำงานในโรงงานทอผ้าซึ่งจ�ำเป็นต้องนั่งอยู่กับ
เครื่องทอผ้าติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเป็นปีๆ ลักษณะของโรคเช่นนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นในช่วงยุคแรกเริ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมักเกิดกับกลุ่มคนที่ใช้แรงงานในระดับล่างซึ่งมี
ภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย (Meiklejohn, 1957) ในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มมีกลุ่มของนัก
กายวิภาคและแพทย์ผ่าตัดให้ความสนใจศึกษาร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำกิจกรรมเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่
ท�ำการศึกษาจากคนไข้ในโรงพยาบาลและเก็บข้อมูลจากการผ่าศพผู้เสียชีวิต มีการใช้คำ� ว่า “pressure
changes” เพื่ออธิบายร่องรอยเหล่านี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของกระดูก ซึ่งเป็น
ผลจากการที่กระดูกตอบสนองต่อความเครียดของกล้ามเนื้อและข้อต่ออันเกิดจากการท�ำกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน โดยร่องรอยเหล่านี้มีความแตกต่างไปจากร่องรอยที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเสื่อมสภาพ
เนื่องจากอายุขัยของร่างกาย (Lane, 1888)
ต่อมาความสนใจในเรื่องนี้เริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่แวดวงโบราณคดีและมานุษยวิทยากายภาพ ยก
ตัวอย่างเช่น การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตรงส่วนแกนกระดูกด้านบน (upper shaft) ของ
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กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ที่แบนผิดปกติทางด้านข้าง เรียกว่า พลาทิกนีเมีย (Platycnemia) ท�ำให้กระดูก
ด้านหน้าและด้านหลังยืดตัวขึ้น หากมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังจะเห็นว่ากระดูกดูผอมผิดปกติ ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการท�ำงานอย่างหนักของกล้ามเนื้อชื่อ ทิเบียลิส โพสติกัส (Tibialis Posticus) ซึ่ง
เป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกที่อยู่ด้านหลังของขาส่วนหน้าแข้งโดยมักพบในกลุ่มคนที่อาศัยบนที่สูงซึ่งต้องเดินเท้า
เพื่อล่าสัตว์และหาของป่ายังชีพ (Manouvrier, 1888; Busk, 1871; Dawkins and Busk, 1870; Wyman, 1871) ส่วนกระดูกต้นขา (Femur) ที่มีลักษณะแบนทางด้านหน้า-หลังอย่างผิดปกติ เรียกลักษณะ
แบนนี้ว่า พลาทิเมอเรีย (Platymeria) (Brothwell, 1981) ซึ่งอาจพบร่วมกันกับ Platycnemia หรือพบ
เดี่ยวๆ ก็ได้ เป็นลักษณะของกระดูกที่เกิดจากการนั่งท่าขัดสมาธิเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
นาน จนท�ำให้การท�ำงานของกล้ามเนื้อจากการนั่งในท่านี้ส่งผลต่อรูปร่างของกระดูก (สุด แสงวิเชียร,
2528)
อีกตัวอย่างหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ รอยที่เรียกว่า สคว็อททิงฟาเส็ท (Squatting facet) ที่เกิดตรงขอบ
ปลายล่างด้านหน้าของกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) และบริเวณส่วนคอของกระดูกข้อเท้าที่ชื่อ ทาลัส (Talus)
ซึ่งกระดูกทั้งสองชิ้นนี้ประกบติดกันเป็นข้อต่อข้อเท้า เมื่อมีการนั่งในท่ายอง (Squatting posture) เป็น
ประจ�ำเป็นเวลานานๆ จะท�ำให้เกิดรอยกดหว�ำลึกลงไปบนต�ำแหน่งดังกล่าวของกระดูกทั้งสองชิ้น (McCown & Keith, 1939; Taylor, 1968) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าท่านั่งแบบยอง (Squatting
position) ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกส่วนเชิงกรานและกระดูกขาชิ้นอื่นๆ อีกด้วย (Barnett,
1954; Buxton, 1938; Martin, 1932; Thomson, 1890; Turner, 1887)
ในงานวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นโบราณชีววิทยา โบราณคดี หรือการศึกษาเกี่ยว
กับมนุษย์ในอดีต ร่องรอยที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ปรากฏบนกระดูกได้ถูกน�ำมาเป็นประเด็นในการศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่วิวัฒนาการมนุษย์และความหลากหลายทางชีววิทยา ไปจนถึงวัฒนธรรมและวิถีการ
ด�ำรงชีวิตของกลุ่มคนโบราณ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยทางด้านโบราณชีววิทยาที่ศึกษาสคว็อททิงฟาเส็ท
(Squatting facet) ของโครงกระดูกมนุษย์นีแอนเดอทัลส์ (Neanderthals) (Trinkaus, 1975) การศึกษา
ร่องรอยของ ซุปพิเนเตอร์เครส (Supinator crest) ที่กระดูกปลายแขนด้านใน (Ulna) ของโครงกระดูก
แก็งเจติก โฮมินิดส์ (Gangetic hominids) ในสมัยหินกลาง (Mesolithic) ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
ขว้างหอก (Kennedy, 1983) การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ฟันในกิจกรรมบางประเภทของกลุ่มคนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ทำ� ให้เกิดร่องรอยบนฟัน (Goodman et al., 1984; Larsen, 1985; Schulz, 1977) ร่องรอย
หลักฐานบนกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) ที่แสดงถึงการใช้ก�ำลังส่วนแขนและข้อหัวไหล่ในการพายเรือ
คายัค (kayak) ของชาวเอสกิโมโบราณ (Ancient Hudson Bay Eskimos) (Hawkey & Merbs,1995)
เป็นต้น
การท�ำกิจกรรมที่ต้องออกแรงหนักอยู่สม�่ำเสมอ นอกจากจะท�ำให้เกิดร่องรอยบนกระดูกแล้ว ยัง
มีข้อสันนิษฐานว่าอาจน�ำไปสู่การเกิดโรค เช่น โรคข้อต่อกระดูกอักเสบได้อีกด้วย มีงานวิจัยบางชิ้นที่
พยายามทดสอบความเข้าใจนี้ว่าเชื่อถือได้หรือไม่ อาทิเช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคข้อกระดูก
เสื่อมกับอาชีพที่ท�ำในช่วงยังมีชีวิตอยู่ของโครงกระดูกที่ขุดได้จากห้องฝังศพใต้ดินที่โบสถ์ไครสท์เชิร์ช
(Christ Church) เมืองสพิทัลฟิลด์ (Spitalfields) ในลอนดอนตะวันออก ที่ใช้ฝังศพในระหว่างปี ค.ศ.
1729-1869 (Waldron & Cox, 1989) นอกจากนี้ การใช้แรงงานของร่างกายส่วนมืออย่างหนักในการ
เลี้ยงชีพเป็นประจ�ำ อาจส่งผลท�ำให้เกิดโรคและความเจ็บปวดขึ้นที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อได้บ่อยครั้ง (Lawrence, 1977) และยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่แสดงลักษณะการแพร่กระจายของโรคข้อกระดูก
อักเสบที่สัมพันธ์กับชนิดของงานที่ท�ำ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาความแตกต่างของการแพร่กระจายของ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โรคข้อต่อกระดูกอักเสบที่มือของคนงานโรงงานผลิตผ้าฝ้ายซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไป (Hadler, 1977;
Hadler et al., 1978; Hadler, 1980) แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่กล่าวว่าผลการศึกษาเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างโรคข้อต่ออักเสบที่เชื่อมโยงเข้ากับการท�ำกิจกรรมเฉพาะอย่าง ยังไม่สามารถ
สรุปลงไปได้อย่างแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์กัน และควรมีความระมัดระวังในการแปลความ โดยที่ไม่ควร
เจาะจงลงไปว่ากิจกรรมนั้นๆ คืออะไร โดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจนด้วย (Waldron & Cox, 1989;
Jurmain, 1991; Stirland, 1998)
งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในโครงกระดูกคนโบราณในประเทศไทย ช่วงระยะแรกเริ่มของการ
ศึกษา ผู้ศึกษามักเป็นนักวิจัยชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่
เช่น การศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โนนนกทา จังหวัดขอนแก่น โดย Michael
Pietrusewsky (1974, 1982) พบร่องรอยของ Squatting facet ที่เกิดจากการนั่งท่ายองๆ ในกระดูก
หน้าแข้งและข้อเท้าของทั้งสองแหล่งนี้ การศึกษาโครงกระดูกที่โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่ง
โบราณคดีที่มีพื้นที่ใกล้กับแม่น�้ำและทะเล พบร่องรอยการเกาะของกล้ามเนื้อเด่นชัดที่บริเวณข้อต่อต่างๆ
โดยเฉพาะช่วงไหล่และแขน เชื่อมโยงกับการท�ำกิจกรรมทางน�ำ้ เพื่อเลี้ยงชีพ เช่น การพายเรือแคนูเพื่อ
จับปลาล่าสัตว์น�้ำเป็นอาหาร (Tayles, 1999)
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ร่ อ งรอยกิ จ กรรมที่ ป รากฏบนกระดู ก จากโครงกระดู ก ที่ ขุ ด พบใน
ประเทศไทยโดยนักวิชาการชาวไทยนั้น ระยะแรกมักไม่ค่อยปรากฏแพร่หลายมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ได้มีรายงานการศึกษาที่กล่าวถึงบ้างในส่วนของร่องรอยลักษณะกระดูกที่แบนผิดปกติท่ีกระดูกต้นขา
(Femur) และหน้าแข้ง (Tibia) และร่องรอยที่เกิดจากท่านั่งยองที่กระดูกข้อเท้า (Talus) โดยพบว่ามีการ
รายงานไว้ในข้อมูลโครงกระดูกของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีโนนนกทา
จังหวัดขอนแก่น (วรชัย วิริยารมภ์, 2527; สุด แสงวิเชียร, 2528) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการแปลความ
ร่องรอยที่พบบนฟัน อาทิเช่นพบลักษณะเป็นร่องคล้ายรูปตัววีที่ฟันกลางซี่หน้าในโครงกระดูกจากแหล่ง
โบราณคดีบ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งโบราณคดีโนนนกทา จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งนักวิชาการชาวต่างประเทศสันนิษฐานว่าเป็นร่องรอยที่อาจเกิดจากการใช้ฟันกัดหรือสีกับ
เชือกหรือเส้นใยบางอย่างเป็นประจ�ำ (ประพิศ ชูศิริ, 2535)
ในเวลาต่อมา เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการแปลความร่องรอยบนกระดูกที่สัมพันธ์กับแบบแผนการ
ด�ำรงชีวติ ของคนในอดีต ปรากฏในงานวิจยั ของนักวิชาการไทยขึน้ บ้าง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์โครง
กระดูกทีบ่ า้ นโคกคอน จังหวัดสกลนคร พบร่องรอยของ Squatting facet และรอยยึดเกาะของกล้าม
เนือ้ ทีบ่ ริเวณกระดูกต้นขา เชือ่ มโยงกับกิจกรรมทีต่ อ้ งนัง่ ยองๆ นัง่ ขัดสมาธิ นัง่ คุกเข่า หรือนัง่ และยืนสลับ
กันไปมา อาทิเช่น การปัน้ ภาชนะดินเผา การผลิตโลหะ (กรกฎ บุญลพ, 2546) การศึกษาลักษณะผิด
ปกติของกระดูกทีเ่ กิดจากการท�ำกิจกรรมของกระดูกจากแหล่งโบราณคดีบา้ นโป่งมะนาว พบร่องรอยของ
Squatting facet ร่วมกับกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งแบนผิดปกติ (Platymeria and Platycnemia)
แสดงถึงการนัง่ ท่ายองๆ และนัง่ ขัดสมาธิอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นเวลานานๆ ร่องรอยการเกาะของกล้ามเนือ้
เด่นชัดทีก่ ระดูกต้นแขนและกระดูกหน้าแข้ง แสดงถึงการออกแรงในส่วนแขนและขามาก (ทนงศักดิ์ เลิศ
พิพฒ
ั น์วรกุล, 2545) งานวิจยั โครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เมือ่
ปี พ.ศ. 2549 ได้รายงานผลการศึกษาร่องรอยบนกระดูกของชิน้ ส่วนกระดูกคนในวัฒนธรรมโลงไม้ ซึง่
เป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ ในเขตพืน้ ทีส่ งู ของแม่ฮอ่ งสอน จัดอยูใ่ นช่วงสมัยยุคโลหะ พบร่องรอยการยึดเกาะ
ของกล้ามเนือ้ ปรากฏเด่นชัดในกระดูกแขน ฝ่ามือ นิว้ มือ ซึง่ เกิดจากการท�ำกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันใน
อิรยิ าบถต่างๆ เช่น งอและเกร็งข้อศอกนานๆ คว�ำ่ -หงายฝ่ามือและแขน งอข้อมือ กาง-หุบนิว้ งอหรือก�ำ-
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คลายนิว้ มือ (ขย�ำนิว้ มือ) อีกทัง้ ยังพบรอย Squatting facet ทีก่ ระดูกข้อเท้าด้วย (นัทธมน ภูร่ พี ฒ
ั น์
พงศ์, 2549) ซึง่ อิรยิ าบถต่างๆ เหล่านีค้ งจะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการท�ำกิจกรรมของคนในวัฒนธรรมโลง
ไม้ กล่าวคือ การตัดไม้-ขุดเนือ้ ไม้เพือ่ ท�ำโลง การยกหรือแบกโลง การผลิตเครือ่ งมือเหล็กและภาชนะดิน
เผา เป็นต้น

‘ร่องรอย’ บอก ‘เรื่องราว’ ของคนโบราณถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก
บทความส่วนนี้น�ำเสนอข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับร่องรอยผิดปกติบนชิ้นส่วนกระดูกคน
ที่พบในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ถึงแม้ว่าจะแบ่งเนื้อหาอภิปรายออกเป็นร่องรอยของโรคและ
การท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน แต่ในความเป็นจริงของชีวิตที่ด�ำเนินไป ทั้งสองส่วนนี้ต่างเป็นปัจจัย
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยู่อย่างยากที่จะแยกออกจากกันได้ชัดเจน เนื่องจากการท�ำกิจกรรมโดยใช้บางส่วน
ของร่างกายออกแรงมากๆ อยู่เป็นประจ�ำอาจน�ำไปสู่ความเจ็บป่วยของร่างกายส่วนนั้น ในขณะที่ความ
ผิดปกติจากโรคบางอย่างก็อาจส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคนผู้นั้นได้เช่นกัน
จากการศึกษาในเบื้องต้น พบชิ้นส่วนกระดูกคนที่มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูก
สันหลังส่วนเอว (lumbar vertebra) ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการออกแรงยกของหนักเป็น
ประจ�ำ หรือมีปจั จัยอืน่ ร่วมเช่นอายุมากขึน้ จึงเกิดการเสือ่ มสภาพของข้อต่อ (รูปที่ 1) อีกชิน้ หนึง่ เป็นกระดูก
ข้อเท้าชื่อ talus ข้างซ้าย ซึ่งเป็นชิ้นที่ไปประกอบกับกระดูกหน้าแข้ง (tibia) เป็นข้อต่อข้อเท้า ปรากฏ
ลักษณะของกระดูกงอกขึ้นมาในต�ำแหน่งบริเวณส่วนคอของกระดูก ท�ำให้กระดูกมีรูปร่างผิดปกติไป
จากเดิม (รูปที่ 2) นอกจากนี้ตรงส่วนที่กระดูกงอกยังมีลักษณะผิวเรียบเป็นพื้นผิวข้อต่อกระดูกอีกด้วย
สันนิษฐานว่าอาจเกิดได้ 2 สาเหตุคือ ภาวะความผิดปกติของรูปร่างกระดูกจากพันธุกรรมแต่กำ� เนิด
(congenital anomalies) กับอีกสาเหตุหนึ่งคือการเกิดภาวะบาดเจ็บ (trauma) ขึ้นบริเวณข้อต่อนี้ ท�ำให้
กระดูกปรับสภาพจนเกิดเป็นกระดูกงอก ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของข้อต่อตรงข้อเท้าของบุคคลผู้นี้ได้

รูปที่ 1 body of lumbar vertebra ปรากฏร่องรอยเสื่อมสภาพ
มีกระดูกงอกออกมารอบๆ (ลูกศรชี้)

รูปที่ 2 กระดูกข้อเท้าข้างซ้าย (left talus) มีกระดูกงอกขึ้น
มาผิดปกติ (ลูกศรชี้)
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นอกจากนี้ยังพบกระดูกฝ่ามือและฝ่าเท้าที่มีกระดูกงอกเล็กๆ ยื่นออกมา (รูปที่ 3 และ 4) ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้จากการดึงรั้งของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ยึดเกาะบริเวณนั้น กระดูกหน้าแข้งมีกระดูกงอก
แหลมตรงบริเวณที่เส้นเอ็นของข้อต่อ (ligament) ยึดเกาะ (รูปที่ 5)

รูปที่ 3 กระดูกฝ่ามือนิ้วก้อย (right 5th metacarpal)
มีกระดูกงอกที่แกนกระดูก (ลูกศรชี้)

รูปที่ 4 กระดูกฝ่าเท้านิ้วหัวแม่มือ (left 1st metatarsal)
มีกระดูกงอกที่ข้อต่อด้านบน (head) (ลูกศรชี้)

พบกระดูกขาที่มีร่องรอยของเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ (periostitis) (รูปที่ 6, 7 และ 8) ซึ่งเป็นร่อง
รอยที่สามารถเกิดร่วมกับโรคอื่นๆ ได้หลายโรค แต่โดยรวมเป็นร่องรอยที่แสดงถึงภาวะการขาดความ
สมดุลของร่างกาย หรือร่างกายอยู่ในสภาพที่อ่อนแอในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต หลักฐานส�ำคัญอีก
อย่างหนึ่งเกี่ยวกับรอยโรคคือ พบชิ้นส่วนกะโหลกชิ้นหนึ่งที่มีความหนาผิดปกติ และผิวกระดูกมีรูพรุน
(รูปที่ 9 และ 10) ซึ่งเป็นลักษณะประการส�ำคัญของภาวะเลือดจาง (anemia)

รูปที่ 5 กระดูกหน้าแข้งขวา (right tibia) มีกระดูกงอกแหลมยื่นออกมา (ลูกศรชี้)
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รูปที่ 6 รอยขีดลักษณะเป็นเส้นยาวปรากฏที่ผิวแกนกระดูก
หน้าแข้งชิ้นใน (tibia)เป็นร่องรอยเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ
(periostitis) (วงกลม)

รูปที่ 7 ผิวกระดูกหน้าแข้งชิ้นนอก (fibula) ปรากฏร่องรอย
เยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ (periostitis) (ลูกศรชี้)

รูปที่ 8 ผิวกระดูกหน้าแข้งชิ้นใน (tibia) ปรากฏร่องรอยเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ (periostitis) (ลูกศรชี้)

รูปที่ 9 ชิ้นส่วนกะโหลกมีความหนากว่าชิ้นกะโหลกปกติด้าน
ตัดขวางเห็นกระดูกเนื้อพรุน (spongy bone) ทั้งชิ้น
ไม่ปรากฏกระดูกเนื้อแน่น (compact bone)

รูปที่ 10 ชิ้นกะโหลกที่หนาผิดปกติ ผิวด้านนอกเป็นรูพรุน
ละเอียดทั่วทั้งชิ้น
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ร่องรอยอื่นๆ ที่แสดงถึงการท�ำกิจกรรมในการด�ำเนินชีวิตโดยใช้ร่างกายส่วนต่างๆ เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอส่วนใหญ่มักพบที่ชิ้นกระดูกท่อนแขนและท่อนขา รวมไปถึงข้อเท้า เช่น กระดูกต้นขาที่มีรอย
เกาะของกล้ามเนื้อก้นและสะโพกที่มีความแข็งแรงมากมาเกาะบริเวณนี้ (รูปที่ 11 และ 12) และกระดูก
หน้าแข้งที่มีรอยเกาะของกล้ามเนื้อน่อง (รูปที่ 13) ท�ำให้เกิดรอยขรุขระเป็นเส้นยาวหรือเป็นก้อนนูนขึ้น
มาเด่นชัด แสดงถึงการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ กระดูกต้นขาและหน้าแข้ง
ที่มีความแบนผิดปกติ (Platymeria and Platycnemia) แสดงถึงการนั่งท่ายองๆ และนั่งขัดสมาธิอย่าง
สม�่ำเสมอเป็นเวลานานๆ กระดูกหน้าแข้งที่มีความโค้งงอผิดปกติ (รูปที่ 14) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การใช้งานของกล้ามเนื้อขาในส่วนนี้ ร่องรอยของ squatting facet ที่กระดูกหน้าแข้งและข้อเท้า (รูปที่
15) แสดงหลักฐานการนั่งท่ายองเป็นประจ�ำของเจ้าของกระดูก

รูปที่ 11 กระดูกต้นขาขวา (right femur)
รอยเกาะของกล้ามเนื้อที่ gluteal tuberosity
เด่นชัดมาก (ลูกศรชี้)

รูปที่ 12 กระดูกต้นขาข้างขวา (right
femur) ตรงบริเวณต�ำแหน่งที่กล้ามเนื้อ
มาเกาะมีลักษณะนูนเด่นขึ้นมา

รูปที่ 13 กระดูกหน้าแข้งข้างขวา (right
tibia)รอยเกาะกล้ามเนื้อน่องนูนชัดเจน
มาก (ลูกศรชี้)
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รูปที่ 14 กระดูกหน้าแข้งข้างขวา (right tibia) ส่วนแกน
กระดูก (shaft) โค้งงอมากผิดปกติ

จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ า คน
โบราณในแหล่งถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีภาวะความผิด
ปกติของกระดูกจากโรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
อาจมีภาวะของการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนเกิดความ
ผิดปกติในการใช้ข้อเท้า หรือเป็นภาวะความผิด
ปกติโดยก�ำเนิดที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ภาวะ
ร่างกายอ่อนแอและเสียสมดุลจนเกิดเยื่อหุ้มกระดูก
อักเสบ ภาวะเลือดจาง ส่วนพฤติกรรมการด�ำรง
ชีวิตของคนโบราณที่พบในถ�้ำนี้ ส่วนใหญ่พบว่ามี
การใช้กล้ามเนื้อแขนขามาก โดยเฉพาะบริเวณต้น
ขา หน้าแข้ง และข้อเท้า มีการท�ำกิจกรรมที่ต้องนั่ง
ท่ายองและขัดสมาธิเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ

รูปที่ 15 ปลายล่างของกระดูกหน้าแข้ง (tibia) และบริเวณส่วน
คอของกระดูกข้อเท้า (talus) มีรอยกดที่เกิดจากการนั่งท่ายอง
(squatting facet) (ลูกศรชี้)

พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมนำ�ไปสู่ความเจ็บป่วย
การท�ำกิจกรรมบางอย่างเป็นเวลานานๆ ตลอดช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่ง อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วย
บางประการขึ้นได้ ดังเช่นวิถีชีวิตในยุคสมัยปัจจุบัน คนเมืองส่วนใหญ่ทำ� งานส�ำนักงาน ต้องนั่งอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นปีๆ ท�ำให้คนในวัยท�ำงานหลายคนเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
(Office Syndrome) มีอาการปวดหลัง ปวดคอ ไหล่ บ่า ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออักเสบ บางรายมีอาการ
รุนแรงอาจส่งผลถึงหมอนรองกระดูกเคลื่อน เป็นต้น ส�ำหรับแบบแผนชีวิตของคนโบราณซึ่งมีวิถีชีวิต
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับชีวิตเช่นเดียวกับคนสมัยปัจจุบัน จึงคงเป็น
ธรรมดาที่จะต้องพึ่งพิงแรงกายของตนในการด�ำรงชีวิตเป็นหลัก ดังนั้น การท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
ประจ�ำวันเพื่อหาเลี้ยงชีพ หากท�ำอย่างหักโหมจนเกินไป ก็อาจส่งผลกระทบกับสุขภาวะ ก่อให้เกิดความ
เจ็บป่วยได้ ลักษณะที่พบบ่อยในโครงกระดูกคนโบราณคือ การเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูก หรือข้อต่อ
กระดูกอักเสบ (Osteoarthritis)
การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในไทย ที่พบหลักฐานการเสื่อมสภาพของข้อ
ต่อกระดูก จัดเป็นร่องรอยความผิดปกติที่สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งโบราณคดีหลายแหล่ง อาทิเช่น
ถ�้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ�ำ้ ซาไก จังหวัดตรัง (สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ, 2537) บ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี โนนป่ากล้วย จังหวัดขอนแก่น (Pietrusewsky, 1982, 1988) โนนเมือง จังหวัดขอนแก่น
(พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ, 2534) โนนพร้าว จังหวัดหนองบัวล�ำภู (ประพิศ ชูศิริ, 2535) โคกพนมดี
จังหวัดชลบุรี บ้านหลุมเข้า จังหวัดอุทัยธานี บ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี (Domett, 2001) บ้านโป่งมะนาว
จังหวัดลพบุรี (ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2545) เพิงผาบ้านไร่ และถ�ำ้ หม้อมูเซอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, 2549) เป็นต้น โดยการเสื่อมสภาพมักพบที่บริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังเป็น
ส่วนใหญ่ รวมไปถึงข้อต่อกระดูกขา แขน มือและเท้า
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การเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกที่พบในแหล่งโบราณคดีต่างๆ เหล่านี้ อาจจะไม่ได้เป็นผลมาจาก
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันติดต่อกันเป็นเวลานานแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะ
ข้อต่อกระดูกเสื่อมสภาพนั้นยังมีอีกหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
กระทบกระแทกบริเวณข้อต่อ ภาวะของโรคติดเชื้อบางชนิดที่ส่งผลท�ำให้ข้อต่อเสื่อมสภาพ หรือการเสื่อม
สภาพของข้อต่อกระดูกอันเนื่องมาจากอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย สามารถเกิดจากปัจจัยร่วมมากกว่าหนึ่งปัจจัยขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศบางชิ้นได้กล่าวถึงสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกกับกิจกรรมที่ทำ� ซ�้ำๆ ในชีวิตประจ�ำวันของคนในอดีต เช่น การ
วิเคราะห์ลักษณะข้อต่อที่เสื่อมสภาพอย่างรุนแรงเชื่อมโยงกับกิจกรรมการใช้แรงงานในการท�ำเหมือง
ทองแดงสมัยโบราณบริเวณที่ราบหุบเขาวงพระจันทร์ ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (Agelarakis,
1996) และการเชื่อมโยงร่องรอยการเสื่อมสภาพของข้อต่อกระดูกที่สัมพันธ์กับการเพาะปลูกในเขต
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Douglas, 1996)
ส�ำหรับรอยโรคที่ปรากฏบนกะโหลกศีรษะคือมีความหนาและมีรูพรุน อาจบ่งชี้ถึงภาวะของการขาด
ธาตุเหล็กในร่างกายหรือการติดเชื้อจากพาหะที่ทำ� ให้เกิดโรคมาลาเรีย (Williams et al., 1997; Buckley, 2006) ร่องรอยของเยื่อหุ้มผิวกระดูกอักเสบ โรคทั้งสองประเภทนี้อาจมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเจ้าของโครงกระดูก กล่าวคือ เคยมีการศึกษาจากนัก
วิชาการต่างๆ พบว่า การขาดธาตุเหล็กในร่างกายอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการหาของ
ป่าล่าสัตว์ไปเป็นการเพาะปลูกและกินพืชเป็นอาหารหลัก (Kent, 1992; Stuart-Macadam, 1992; Robert
& Manchester, 1997) ส่วนโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ ก็อาจเป็นร่องรอยที่บ่งชี้ถึงภาวะความเครียดที่
เกิดขึ้นในการด�ำรงชีวิต (Goodman et al., 1988; Robert & Manchester, 1997)
ส่วนกระดูกที่ปรากฏร่องรอยการท�ำกิจกรรมที่บริเวณส่วนแขนขา มือและเท้า โดยมากคงจะเป็น
โครงกระดูกของคนในสังคมที่มีประชากรมาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ�ำนวนพอสมควร และน่าจะมีการแบ่ง
หน้าที่กันท�ำกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มของตน มีพัฒนาการทางสังคมที่ซับซ้อนระดับหนึ่งแล้ว ในขณะที่
ร่องรอยการท�ำกิจกรรมที่แสดงถึงการนั่งท่ายอง ปรากฏให้เห็นบนกระดูกมานานแล้วตั้งแต่สมัยมนุษย์
ยุคแรกเริ่มที่ยังชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และพบต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปลาย
หลังๆ ของยุคก่อนประวัติศาสตร์

ข้อจำ�กัดและข้อเสนอแนะ
การศึกษากระดูกคนในแหล่งถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญคือ กระดูกที่พบแทบทั้งหมดเป็น
ชิ้นส่วนกระดูกที่แตกหักไม่สมบูรณ์ และพบในลักษณะปะปนกันไม่เป็นโครง ไม่อาจยืนยันได้ว่ากระดูก
ชิ้นใดเป็นของบุคคลเดียวกันได้อย่างแน่นอน ท�ำให้การศึกษาร่องรอยความผิดปกติจ�ำกัดอยู่เพียงร่อง
รอยที่พบบนกระดูกชิ้นหนึ่งๆ เท่านั้น การแปลความจึงท�ำได้เพียงแค่มองภาพรวมทั้งแหล่ง ผู้วิจัยไม่อาจ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของร่องรอยผิดปกติที่พบและแปลความเฉพาะเป็นรายบุคคลได้ อันเนื่องมาจาก
ข้อจ�ำกัดของการพบหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ดังที่กล่าวมา
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ในส่วนข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรน�ำกระดูกที่มีร่องรอยผิดปกติไปตรวจสอบเพิ่ม
เติมด้วยวิธีฉายภาพรังสี (x-ray) และวิธีการวิเคราะห์ทางโมเลกุล (biomolecular analysis) เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเกิดและการด�ำเนินของรอยโรค เนื่องจากการศึกษาด้วยการสังเกตจากตา
เปล่า (visual analysis) ไม่สามารถอธิบายประเด็นเหล่านี้ได้ ซึ่งหากในอนาคตมีปัจจัยความพร้อมที่จะ
ท�ำการศึกษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพิ่มเติม ก็น่าจะได้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

กระดูกบอกเล่าเรื่องราวชีวิต
ในช่วงเวลาที่คนโบราณซึ่งใช้พื้นที่ของถ�้ำผีแมนโลงลงรักเป็นสถานที่ฝังศพยังมีชีวิตอยู่ กระดูกใน
ร่างกายของผู้คนเหล่านั้นก็มีชีวิตและมีการเปลี่ยนแปลงเฉกเช่นเดียวกันกับกระดูกของคนเราในปัจจุบัน
เซลล์กระดูกท�ำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลา โดยการสร้างและการท�ำลายอันเป็นปรากฏการณ์หมุนวน
เป็นวัฏจักรตลอดชีวิต ระหว่างการด�ำรงอยู่อาจมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระดูก เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อการเกิดโรค หรือมีภาวะของโรคบาง
อย่าง เช่น ภาวะเลือดจางที่ทำ� ให้มีการสร้างและการท�ำลายของเซลล์กระดูกผิดปกติไป สภาพชีวิตที่
ล�ำบากหรืออยู่ในภาวะร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วย จนท�ำให้เกิดการเสียสมดุลและทิ้งร่องรอยการอักเสบไว้
ที่เยื่อหุ้มกระดูก รวมไปถึงการเคลื่อนไหวโดยใช้แรงมากๆ หรือการท�ำอิริยาบถซ�้ำๆ ในกิจวัตรประจ�ำวัน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตลอดช่วงอายุขัย ท�ำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งเกาะบนกระดูกในต�ำแหน่ง
ที่ใช้งานมากเกิดการดึงรั้ง และทิ้งร่องรอยให้เห็นเด่นชัดบนกระดูก ไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่งอกออกมา
เป็นสันคม เป็นแนวยาว หรือเป็นติ่งกระดูกงอกแหลมยื่นออกมาก็ตาม และหากกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
ในส่วนที่ถูกใช้งานอย่างหักโหมจนเกินขีดจ�ำกัดที่ร่างกายจะรับได้ ก็อาจน�ำไปสู่ภาวะของการเสื่อมสภาพ
ของกระดูก หรือกลายเป็นโรคข้อต่อกระดูกอักเสบได้ ดังนั้น ร่องรอยบนกระดูกอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนเป็นบันทึกเรื่องราวชีวิตบางส่วนของเจ้าของโครงกระดูกทั้งหลายที่ถูกฝังในถ�ำ้ แห่ง
นี้ ซึ่งกลไกธรรมชาติได้ทิ้งไว้เป็นข้อมูลให้คนรุ่นหลังสืบเสาะค้นคว้าย้อนกลับไปสู่ชีวิตในอดีตได้อีกครั้ง
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ทางโบราณคดี ครอบคลุมถึงส่วนที่เป็นกระดูกใบหน้า (Facial bones) ขากรรไกรบน
(Maxilla) ขากรรไกรล่าง (Mandible) และฟัน (Teeth) ที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยวิธีการ
วิเคราะห์ 3 รูปแบบ คือ 1) Cone Beam Computed Tomography (Cone Beam CT
scanning) เป็นวิธีการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมที่ใช้ในการวินิจฉัยพยาธิสภาพ และ
วางแผนแก้ไขความผิดปกติของกระดูกใบหน้าและฟัน ภาพรังสีที่ได้สามารถแสดงความ
สัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ในทั้ง 3 ระนาบ และนําไปสร้างเป็นภาพ 3 มิติได้ น�ำมา
ใช้ในการศึกษาทางโบราณคดีคือ ศึกษาส่วนที่อยู่ในกระดูกที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ศึกษา
ความลึกของรอยโรคฟันผุ ฟันสึก โดยอาศัยความทึบแสง ท�ำให้มีความแม่นย�ำมากกว่าการ
มองด้วยตาเปล่า สร้างภาพสามมิติ ใช้วัดขนาดโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการแตกหักหรือสูญหาย
ของตัวอย่างที่ศึกษา ท�ำนายอายุของผู้ตายจากอัตราส่วนปริมาตรของฟันในสามมิติ และ
น�ำข้อมูลสามมิติ ไปสร้างแบบจ�ำลอง เพื่อน�ำไปใช้ในงานอื่นต่อไป เช่น การขึ้นรูปใบหน้า
2) Scanning Electron microscopy เป็นการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มีกำ� ลัง
ขยายสูงมาก เพื่อดูพื้นผิวภาพนอกที่ให้รายละเอียดสูง เพื่อใช้ศึกษาฟันตกแต่ง ใช้ศึกษาผิว
ฟันด้านกระพุงแก้ม และเพื่อดูลักษณะของอาหาร (Dental Microware) และ 3) Isotope
Analysis เป็นการหารูปแบบไอโซโทปจากส่วนต่างๆ ของฟัน ลักษณะการกระจายของ
ไอโซโทปเสถียร (stable isotopes) จากไอโซโทปของ Carbon, Nitrogen, Oxygen, Hydrogen และ Strontium โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องลักษณะของอาหาร เพื่อหาแหล่ง
ที่มาของอาหาร ระดับการกินอาหาร (trophic level) ว่าอยู่ส่วนใดของห่วงโซ่อาหาร (กิน
พืชหรือสัตว์) การเจริญเติบโตและพัฒนาการรูปแบบของอาหารที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ
ในแต่ละคน ความแตกต่างในหมู่ประชากรว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน มาจากพื้นที่เดียวกัน
หรือไม่ (population heterogeneity) และประชากรกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นหรือไม่
(track migration) โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบไอโซโทปจากน�ำ้ พืช และสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณใกล้เคียง
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บทนำ�
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี จะครอบคลุมถึงส่วน
ที่เป็นกระดูกใบหน้า (Facial bones) ขากรรไกรบน (Maxilla) ขากรรไกรล่าง (Mandible) และฟัน
(Teeth) ที่ยังหลงเหลืออยู่ หลังการเสื่อมสลายเมื่อผ่านไปตามกาลเวลา กระดูกและฟันจะมีส่วนประกอบ
ที่ส�ำคัญที่คล้ายคลึงกัน คือ ส่วนที่เป็นแร่ธาตุอนินทรีย์ (Inorganic mineral) ได้แก่ ผลึก Hydroxyapatite
–(Ca5(PO4)3OH + Ca CO3) และส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ (Organic) ได้แก่ คอลลาเจน โปรตีน และน�้ำ
แต่กระดูกและฟัน จะมีความแตกต่างกันคือ
1. ฟันจะมีส่วนที่เป็นสารอนินทรีย์มากกว่ากระดูก ในส่วนของเคลือบฟัน (enamel) จะมีส่วน
อนินทรีย์ถึงประมาณ ร้อยละ 90 ส่วนเนื้อฟันจะมีส่วนของสารอนินทรีย์ ใกล้เคียงกับกระดูก
2. กระดูกจะมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนของส่วนประกอบ ขนาดและรูปร่าง จากการสร้าง
เสื่อมสลายไป และซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่ (remodeling) ตลอดชั่วชีวิต ขึ้นอยู่กับ อายุ อาหาร
การออกก�ำลังกาย และโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่ฟันเมื่อมีการสร้างสมบูรณ์แล้ว จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบน้อยมาก เมื่อมีการเสื่อมสลายไป ไม่มีการซ่อมสร้างทดแทน

แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนประกอบ อินทรีย์ และ อนินทรีย์ ของ กระดูก และ ฟัน
(http://pocketdentistry.com/4-fundamental-concepts-of-enamel-and-dentin-adhesion/
http://www.slideshare.net/abhishekgakhar11/seminar2-35775836)
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การศึกษากระดูกและฟัน จะท�ำให้สามารถอธิบายลักษณะต่างๆ เช่น จ�ำนวนบุคคล อายุ ลักษณะ
และประเภทของอาหาร สภาวะรอยโรค วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การกินหมาก การตกแต่งฟันได้ แต่
จะได้ผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งส�ำคัญ 3 ประการคือ
1. ปริมาณของกลุ่มตัวอย่างที่มากพอจะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรนั้นได้หรือไม่
2. คุณภาพของส่วนประกอบกลุ่มตัวอย่าง เช่น ปริมาณโปรตีน มีเพียงพอแก่การน�ำไปศึกษาต่อ
หรือไม่
3. การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี ที่ มี อ ายุ ส มั ย มาก มี ข ้ อ มู ล หรื อ การบั น ทึ ก
กระจัดกระจาย มีการผุพังไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม การรบกวนจากปัจจัยภายนอก จะมีข้อ
จ�ำกัดในส่วนของปริมาณ และคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างมาก และการเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ก็มีปัญหา
ค่าใช้จ่ายสูง และบุคลากรผู้มีความรู้มีจ�ำกัด

ประเด็นในการศึกษา
ประเด็นในการศึกษาฟันคนในโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่ง
แวดล้อมในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักคือ
1. การท�ำนายจ�ำนวนคนในแต่ละแหล่งโบราณคดีจากฟัน (Prediction of minimal number of
persons from teeth)
2. การใช้ CT scanning ในการศึกษาทางกายภาพของฟันในเรื่องดังต่อไปนี้
• การศึกษาฟันที่ยังไม่ขึ้นในช่องปาก ล�ำดับการขึ้นของฟัน การสร้างรากฟัน น�ำไปสู่การ
ท�ำนายอายุของบุคคล
• การศึกษารอยโรคทางทันตกรรม เช่น โรคฟันผุ (Dental caries) โรคปริทันต์ (periodontal disease) พยาธิสภาพภายในกระดูกขากรรไกร
• การท�ำนายชนิดของฟันจากภาพ CT (Tooth recognition program)
• การท�ำนายอายุของผู้ตายจากปริมาตรของฟันในสามมิติ (Age prediction from tooth
volume)
• การศึกษารอยโรคฟันสึก (Dental attrition) และฟันผุ (dental caries) จากความหนา
ของชั้นเคลือบฟัน และเนื้อฟัน (Enamel and dentin thickness)
• การท�ำ Rapid prototype modeling เพื่อน�ำไปสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า เพื่อน�ำไป
ใช้ต่อยอดในการขึ้นรูปใบหน้า
• การหาค่าเฉลี่ย ความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนของใบหน้า (facial soft tissue thickness)
เพื่อมาเป็นข้อมูลในการสร้างใบหน้า (facial reconstruction) ในสามมิติ
3. การศึกษาการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน (Dental Microware) ด้วย Scanning electron microscope
4. การศึกษาฟันตกแต่ง (Decorated teeth)
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5. การศึกษาไอโซโทปของฟัน (Isotope analysis)

1. การทำ�นายจำ�นวนคนในแต่ละแหล่งโบราณคดีจากฟัน (Prediction of minimal
number of persons from teeth)
หลักการ ฟันในแต่ละคนจะมีรูปร่างทางกายวิภาคที่เฉพาะเจาะจง และไม่ซำ�้ กันในบุคคลเดียวกัน
การที่พบฟันที่เหมือนกันและระบุได้ว่ามาจากต�ำแหน่งในขากรรไกรที่เหมือนกัน จะสรุปได้ว่าฟันนั้นมา
จากบุคคลคนละคนกัน และเลือกใช้ฟันซี่ในต�ำแหน่งเดียวกันที่พบมากที่สุดในการบอกจ�ำนวนบุคคลใน
แหล่งโบราณคดีนั้น การศึกษาจ�ำแนกออกเป็นฟันที่ไม่ติดอยู่กับขากรรไกรและฟันที่ติดอยู่กับขากรรไกร

ก. ฟันที่ไม่ติดอยู่กับขากรรไกร
• ไม่สามารถระบุได้ว่าฟันซี่ใดมาจากบุคคลเดียวกันได้ ต้องอาศัยบริเวณที่พบประกอบ
• มีความผิดพลาดได้สูง ถ้าฟันนั้น สึก ผุ กร่อน แตก อาจจำ�แนกไม่ได้

รูปที่ 1 แสดงความแตกต่างของฟันแต่ละซี่ในขากรรไกรที่ใช้จำ� แนกฟัน และระบุจ�ำนวนบุคคล

ผลการสำ�รวจ
• พบฟันที่ไม่ติดอยู่กับขากรรไกรจากคูหา A1 จำ�นวน 236 ซี่ สามารถนำ�มาใช้ในการจำ�แนก
จำ�นวนบุคคลได้ 215 ซี่
• ฟันแท้ ซี่ที่พบมากที่สุดคือ ฟันตัดซี่ที่หนึ่งบนซ้าย จ�ำนวน 18 ซี่
• ฟันน�้ำนม ซี่ที่พบมากที่สุดคือ ฟันเขี้ยวบนซ้าย จ�ำนวน 3 ซี่
ดังนั้นจ�ำนวนบุคคลที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ ที่พบในคูหา A1 เป็นผู้ใหญ่ 18 คน และเด็ก 3 คน
• พบชนิดไม่ติดอยู่กับขากรรไกร จากคูหา A2 จำ�นวน 68 ซี่ สามารถนำ�มาใช้ในการจำ�แนก
จำ�นวนบุคคลได้ 61 ซี่
• ฟันแท้ ซี่ที่พบมากที่สุดคือ มีจำ� นวนเท่ากันหลายซี่ จ�ำนวนสูงสุดคือ 3 ซี่ ส่วนใหญ่
มาจากฟันบนด้านขวา
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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• ฟันน�้ำนม ซี่ที่พบมากที่สุดคือ ฟันตัดบนขวา และฟันเขี้ยวบนขวา จ�ำนวนเท่ากันอย่างละ
3 ซี่
ดังนั้น จ�ำนวนบุคคลที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ ที่พบในคูหา A2 เป็นผู้ใหญ่ 3 คน และเด็ก 3 คน

ข. ฟันที่ติดอยู่กับขากรรไกร
• สามารถบอกได้ว่ามีจำ�นวนคนกี่คน จากชิ้นกระดูกโดยไม่ต้องเพิ่มความผิดพลาดจากการจำ�แนก
ฟันแต่ละซี่ จากนั้นก็ยังทำ�ให้รู้ว่าฟันนั้นมาจากบุคคลเดียวกันแน่นอน
• สามารถใช้ทำ�นายอายุได้จาก ลำ�ดับการขึ้นของฟัน (Sequence of eruption) และการสร้างส่วน
ต่างๆ ของฟัน (Dental formation) ซึ่งมีความแม่นยำ�เพราะมีตำ�แหน่งฟันให้ดูหลายตำ�แหน่ง
สนับสนุนกัน
• สามารถใช้ทำ�นายอายุ หรือลักษณะของอาหารได้จากการสึกของฟันทั้งกลุ่ม (Dental attrition
and erosion)
• สามารถใช้ภาพถ่ายรังสีระบุรอยโรคได้

รูปที่ 2 แสดงชิ้นส่วนของฟันที่ติดอยู่กับขากรรไกรบนที่มาจากคูหา A2 สามารถท�ำนายอายุจากการสึกของฟันได้

2. การใช้ CT scanning ในการศึกษาทางกายภาพของฟัน
การใช้การวิเคราะห์ด้วยรังสี Computed Tomography–CT มาประยุกต์ใช้ในทางโบราณคดี เพื่อให้
ได้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของฟัน มีข้อดีของวิธีการนี้คือ
1. สามารถแยกส่วนที่ไม่ใช่ฟัน เช่น หินปูน เศษดิน กระดูกออกจากส่วนที่เป็นฟันได้ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องแยกชิ้นฟันออกจากก้อนวัตถุ หรือเอาออกจากภาชนะเช่น ไห หม้อดิน ที่บรรจุ
กระดูกและฟันนั้นอยู่
2. สามารถวัดข้อมูล และเก็บข้อมูลได้ทั้งสามมิติ เพิ่มความสะดวกในการวัด โดยเฉพาะการน�ำ
มาวิเคราะห์ซำ�้ ได้ ในกรณีที่จะต้องมีการสูญเสียฟันไปกับการวิเคราะห์อื่น เช่น การน�ำไป
วิเคราะห์ DNA
3. ลดความเสี่ยงในการสูญเสีย หรือความเสียหายของฟันจริงที่นำ� มาวิเคราะห์ เช่น กระดูกและ
ฟันที่มีอายุมากๆ หรือมีรอยโรคผุกร่อน แตกหักง่าย
4. สามารถวิเคราะห์ฟันได้ทั้งภายในและภายนอก โดยแยกเป็นชั้น เคลือบฟัน (enamel ) เนื้อ
ฟัน (dentin) และชั้นโพรงประสาทฟัน (pulp)
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5. สามารถบอกการด�ำเนินของรอยโรค ฟันผุ และ ฟันสึก ได้ดีกว่าการมองจากภายนอก
6. สามารถน�ำข้อมูลมาสร้างแบบจ�ำลองฟันแต่ละซี่ หรือกระดูกขากรรไกรได้ (rapid prototype
modeling) แล้วน�ำไปต่อยอดการศึกษาอื่น เช่น การขึน้ รูปใบหน้า

รูปที่ 3 ขั้นตอนในการท�ำ CT- Scanning จาก Cone Beam CT scanner แล้วน�ำไปสร้างภาพสามมิติ สามารถเลือกส่วนที่
ต้องการศึกษา ตามความเข้มของแสง จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ เข้าสู่เครื่องท�ำ Rapid prototype modeling จนได้ชิ้นงานออกมา
เป็น acrylic (สีใส) หรือยิบซั่ม (สีขาวขุ่น)

ก. การศึกษาฟันที่ยังไม่ขึ้นในช่องปาก ลำ�ดับการขึ้นของฟัน การสร้างรากฟัน นำ�ไปสู่การทำ�นาย
อายุของบุคคล
ข. การศึกษารอยโรคทางทันตกรรม เช่น โรคฟันผุ (Dental caries) โรคปริทันต์ (periodontal
disease) พยาธิสภาพภายในกระดูกขากรรไกร
ผลจากการใช้ CT scanning ชิ้นส่วนของขากรรไกรล่าง C5-01 ที่มาจากคูหา A1 (รูปที่ 4) พบว่า
ฟันกรามซี่สุดท้าย #38 ที่มีการสร้างรากฟันสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ (ไม่มีรอย
สึกจากการบดเคี้ยว) เพราะทิศทางการขึ้นผิดปกติ มาชนกับฟันซี่ #37 ที่อยู่ด้านหน้า จนมีรอยโรคเกิด
ขึ้นในบริเวณที่ถูกชน คือมีการละลายของเนื้อฟันจนเป็นรอยเว้า
ส่วนฟันซี่ #36 ก็มีลักษณะเหมือนมีการติดเชื้อที่ปลายรากฟันด้วย ระดับของกระดูกเบ้ารากฟันไม่
ต�ำ่ มาก ไม่มีอาการของโรคปริทันต์อย่างชัดเจน
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รูปที่ 4 แสดงชิ้นส่วนของขากรรไกรล่าง C5-01 ที่มาจากคูหา A1 เป็นฟันแท้ อายุประมาณ 20–25 ปี

ค. การทำ�นายชนิดของฟันจากภาพ CT (Tooth recognition program)
ในกรณีที่ต้องการศึกษาฟันที่ฝังอยู่ในพื้นดิน หรือในไห หม้อดิน หรือในโลง แต่ไม่ต้องการเสี่ยงกัน
การแตกหักของกระดูกและฟันในการศึกษา ผู้ร่วมวิจัยได้เขียนโปรแกรมที่สามารถจ�ำแนกชนิดของฟันได้
อัตโนมัติจากภาพ CT ในการศึกษาเบื้องต้น เหมาะส�ำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านกายวิภาคของฟัน ก่อนน�ำ
ไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป

รูปที่ 5 แสดงรูปแบบของภาพตัดขวางของฟัน ประเภทต่างๆ จ�ำแนกออกเป็น ฟันกรามบน ฟันกรามล่าง ฟันกรามน้อย
ฟันเขี้ยว และฟันตัด แต่ไม่สามารถจ�ำแนก ล�ำดับฟัน ข้างซ้าย-ขวา หรือฟันบน ฟันล่างได้ (ยกเว้นฟันกราม)

260

เทคโนโลยีทางทันตกรรมกับการวิเคราะห์ทางทันตโบราณคดี

ง. การทำ�นายอายุของผู้ตายจากอัตราส่วนปริมาตรของฟันในสามมิติ (Age prediction from
tooth volume ratio)
จากความรู้ที่ว่าปริมาตรของโพรงประสาทฟันลดลงเมื่ออายุมากขึ้น อาศัยข้อมูลจาก CT scanning
โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับปริมาตรของฟันกรามน้อย ที่ถูกถอนมาจากคนปัจจุบันที่มารับ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ฟันเหล่านี้มาจากคนที่รู้เพศและอายุแน่นอน จากนั้นน�ำมาหาความ
สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของปริมาตรโพรงประสาทฟันต่อปริมาตรฟันโดยรวมกับอายุของฟัน ผลการ
ศึกษาพบว่า คนที่อายุมากขึ้นจะมีอัตราส่วนของปริมาตรโพรงประสาทฟันต่อปริมาตรฟันโดยรวมลด
ลง และมีแนวโน้มเป็นความสัมพันธ์แบบสมการเส้นตรง การเปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาตรโพรง
ประสาทฟันต่อปริมาตรฟันโดยรวมระหว่างกลุ่มคนปัจจุบันและกลุ่มคนวัฒนธรรมโลงไม้ จะเห็นได้ว่า
ฟันกรามน้อยสภาพสมบูรณ์ที่คัดเลือกมาจากกลุ่มคนวัฒนธรรมโลงไม้ มาจากคนที่มีอายุประมาณ
12–15 ปี

รูปที่ 6 แสดงภาพสามมิติของฟันกรามน้อย และโพรงประสาทฟันของฟันกรามน้อย
เพื่อน�ำมาหาอัตราส่วนปริมาตร น�ำไปท�ำนายอายุของบุคคลต่อไป

แผนภูมิที่ 2 แสดงกราฟที่ใช้ข้อมูลจากคนที่รู้อายุแน่นอนมาเป็นกลุ่มควบคุม (วงกลม) จากนั้นจึงน�ำค่าของอัตราส่วนปริมาตร
จากประชากรโลงไม้ (สามเหลี่ยม) มาเทียบในการท�ำนายอายุ ซึ่งน่าจะประมาณ 12-15 ปี

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จ. การศึกษารอยโรคฟันสึก (Dental attrition) และฟันผุ (Dental caries) จากความหนาของชั้น
เคลือบฟัน และ เนื้อฟัน (Enamel and dentin thickness)
การศึกษาฟันสึกนิยมใช้ในการท�ำนายอายุของบุคคล โดยดูจากส่วนของเคลือบฟันที่หายไป และ
ส่วนของเนื้อฟันที่โผล่ขึ้นมา การมองด้วยตาเปล่า และดูที่ความแตกต่างของสี มีความผิดพลาดสูง โดย
เฉพาะฟันโบราณที่มีอายุมาก มีการติดสีทั้งจากภายในและภายนอก (intrinsic and extrinsic factors)
การใช้ภาพจาก CT scan ที่แยกส่วนของเคลือบฟัน และเนื้อฟัน ด้วยระดับ Threshold ตามความเข้ม
ของแสง จะมีความแม่นย�ำมากกว่า

รูปที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการแยกชั้นเคลือบฟัน และเนื้อฟันออกจากกันด้วยตาเปล่า และการใช้แยกด้วย Threshold ของ
ความเข้มของแสงเป็นตัวแบ่งแยก ซึ่งจะให้ความละเอียดและแม่นย�ำกว่า และสามารถวัดความหนาของชั้นเคลือบฟัน เนื้อฟัน
หรือความสูงของโพรงประสาทได้ในสามมิติด้วย

ในการศึกษารอยโรคฟันผุก็เช่นกัน จะเป็นการยากมากที่จะมองด้วยตาเปล่า แล้วบอกว่าฟันผุไป
ถึงชั้นไหนของฟัน เพราะส่วนที่ผุจะมีการสูญเสียแร่ธาตุ ส่วนประกอบอนินทรีย์ มีความเปื่อยยุ่ย และ
เปลี่ยนสี นอกจากนั้น บางครั้งรอยโรคฟันผุอาจมีขนาดเล็กเมื่อมองจากภายนอก แต่อาจลุกลามเป็น
โพรงขนาดใหญ่ภายในได้ ซึ่งถ้าไม่มีภาพถ่ายรังสี จะไม่สามารถวินิจฉัยได้
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รูปที่ 8 แสดงภาพถ่ายรังสีของฟันที่มีรอยโรคฟันผุ ว่ามีการลุกลามไปใกล้โพรงประสาทมากน้อยเพียงใด

ฉ. การทำ� Rapid prototype modeling เพื่อนำ�ไปสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า เพื่อนำ�ไปใช้
ต่อยอดในการขึ้นรูปใบหน้า
การจะสร้างรูปใบหน้า ต้องเริ่มต้นจากส่วนของกระดูกใบหน้าที่ขุดค้นได้มากที่สุด คือโครงกระดูก
หมายเลข 2 ที่ได้มาจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด ก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ได้ค่าอายุ 13,640
ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2549) ซึ่งเป็นโครงกระดูกของมนุษย์สมัยใหม่ที่มีอายุเก่าที่สุดใน
ภาคเหนือ ชิ้นส่วนที่นำ� มาท�ำ ได้แก่ ชิ้นส่วนของขอบตาด้านขวา (frontal bone) กระดูกขากรรไกรบน
(maxilla) และกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) เป็นส่วนของกระดูกใบหน้า (รูปที่ 9)
1. น�ำส่วนของกระดูกเหล่านี้ไปท�ำ CT Scan เพื่อให้ได้ชิ้นงานเป็นสามมิติ
2. ต่อชิ้นส่วนต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ขาดหายไปให้ใช้ภาพจากฝั่งตรงข้ามมาสร้างแทน
(mirror image) ส่วนที่หายไปทั้งหมดก็ใช้การประมาณคร่าวๆ สร้างส่วนที่หายขึ้นมาให้เป็น
กะโหลก และ ใบหน้า
3. น�ำข้อมูลสามมิติที่สร้างขึ้น ไปท�ำ Plastic model ด้วยวิธี Rapid prototype modeling (รูป
ที่ 10-11)
4. ส่งต่อให้นักวิจัยท่านอื่นขึ้นรูปหน้าในส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนในแบบสองมิติ และสามมิติต่อไป
(รูปที่ 12)
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รูปที่ 9 แสดงส่วนประกอบของกระดูกใบหน้า ที่นำ� ไปท�ำ CT Scan เพื่อน�ำไปสร้างรูปสามมิติด้วย Rapid prototype modeling

รูปที่ 10 แสดง Acrylic model ของ Maxilla และ Mandible ที่ได้จากการท�ำ Rapid prototype modeling เพื่อน�ำไปเป็นส่วน
กระดูกที่จะขึ้นรูปปั้นใบหน้าในแบบสามมิติ

264

เทคโนโลยีทางทันตกรรมกับการวิเคราะห์ทางทันตโบราณคดี

รูปที่ 11 แสดงภาพสามมิติ หลังจากการต่อชิ้นกระดูก น�ำมาขึ้นรูปหัวกะโหลกและใบหน้า เพื่อจะน�ำมาใส่กล้ามเนื้อ ตา และ
ผิวหนัง (facial soft tissue) ทั้งในแบบสองมิติและสามมิติ

รูปที่ 12 แสดงการขึ้นรูปหน้าในส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนของกะโหลกถ�ำ้ ลอดในแบบสองมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย Dr.
Susan Hayes และในแบบสามมิติด้วยการปั้นโดยวัชระ ประยูรค�ำ จากข้อมูลค่าเฉลี่ยความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนที่ได้จากงานวิจัย
อื่นมาประกอบ

ช. การใช้คา่ เฉลี่ยความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนของใบหน้า (facial soft tissue thickness)
เพื่อมาเป็นข้อมูลในการสร้างใบหน้า (facial reconstruction) ในสามมิติ
ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ
ของใบหน้า และ การสบฟัน นิยมใช้ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ ด้านตรง และด้านข้าง (Postero-anterior
and lateral cephalograms) มาเป็นเวลานานนับร้อยปีแล้ว ภาพถ่ายรังสีดังกล่าว ให้ข้อมูลความหนาของ
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เนื้อเยื่ออ่อนในแบบสองมิติ ข้อมูลอ้างอิงในแนวกึ่งกลางในหน้า (facial midline reference) ที่ได้ข้อมูล
จาก Lateral Cephalogram มีมากมาย และหลากหลายชาติพันธุ์ หรือกลุ่มประชากร ส่วนความหนาของ
เนื้อด้านข้างที่ได้ข้อมูลจาก Postero-anterior Cephalogram นั้นกลับมีน้อยมาก และภาพถ่ายรังสีทั้งสอง
ชนิด ไม่สามารถให้ข้อมูลความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่นอกแนวแกนทั้งสองได้เลย
ในทางตรงกันข้าม การใช้ภาพจาก CT scan จะสามารถให้ข้อมูลความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนของ
ใบหน้าได้ทุกต�ำแหน่ง แต่เนื่องจากการท�ำ CT scan เป็นของที่พัฒนามาทีหลัง มีราคาแพง จึงยังไม่มีผู้
ท�ำการศึกษา หาจุดอ้างอิง และหาค่าเฉลี่ยส�ำหรับกลุ่มประชากรต่างๆ ในปัจจุบัน

(ก)

(ข)

รูปที่ 13 แสดงภาพ Lateral cephalogram (ก) ที่ท�ำให้สามารถวัดความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนในแนวกึ่งกลางใบหน้าได้ดี ในขณะ
ที่ภาพจาก Postero-anterior cephalogram (ข) ให้ข้อมูลความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนที่เป็นประโยชน์น้อยมาก

รูปที่ 14 แสดงภาพการวัดความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนจากภาพ CT scan ซึ่งสามารถวัดได้ในทุกต�ำแหน่งของใบหน้า สามารถแยก
ด้านซ้าย ขวา ได้ด้วย
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3. การศึกษาการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน (Dental Microware) ด้วย Scanning
electron microscope
Dental Microwear คือการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน ที่ต้องใช้การดูจากกล้องจุลทรรศน์ การสึกขนาด
เล็กบนผิวฟันนี้ ได้ถูกจ�ำแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ เป็นหลุม (pit) หรือเป็นร่อง (scratch) หลุมและ
ร่องตื้นๆ ขนาดเล็กเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการที่ฟันสัมผัสกับอาหาร หรือสิ่งอื่นๆ ที่ปะปนมากับอาหาร เช่น
เศษดิน ทราย
การศึกษาวิจัยการสึกขนาดเล็กบนผิวฟันนี้ สามารถใช้ในการท�ำนายลักษณะอาหารรวมไปถึง
ลักษณะการบดเคี้ยวของสัตว์ หรือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้
วิธีที่ใช้ในการศึกษาการสึกขนาดเล็กบนผิวฟัน (Dental microwear) นั้น นิยมใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน ชนิดถ่ายภาพพื้นผิว (scanning electron microscope-SEM) ถ่ายภาพบริเวณของผิวฟันที่
สัมผัสกับอาหาร เช่น ด้านบดเคี้ยว (occlusal) หรือด้านกระพุ้งแก้ม (Buccal) ของฟันกรามใหญ่ ซึ่ง
เป็นฟันที่ทำ� หน้าที่หลักในการบดเคี้ยวอาหาร การศึกษาจากภาพถ่ายที่ได้ (เรียกว่า micrograph) จะน�ำ
มาจ�ำแนกประเภทของรอยสึกออกเป็น ร่อง (scratch) หรือ หลุม (pit) แล้วศึกษาว่ามีปริมาณความ
หนาแน่นเท่าไร และมีความลึกมากหรือน้อยเท่าใด นอกจากนั้นยังดูการเรียงตัว (orientation) ของร่อง
(scratch) หรือ หลุม (pit) ซึ่งใช้ทำ� นายลักษณะการเคี้ยว ว่าเป็นแบบอ้า-หุบ (เช่น การงับ) อย่างเดียว
หรือเป็นแบบมีการเยื้องขากรรไกรซ้ายขวาซ�้ำๆ ไปมา (เช่น การเคี้ยวเอื้อง) ร่วมด้วย อาหารที่แข็งจะ
ท�ำให้เกิดรอยที่ลึกกว่าอาหารอ่อน ในกรณีที่สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นแห้งแล้ง อาหารมักมีลักษณะที่แข็ง
และอาหารนั้นมักจะมีเม็ดทรายปนอยู่ จะท�ำให้เกิดร่อง (scratch) หรือ หลุม (pit) ที่ลึกกว่าในกรณีที่สิ่ง
แวดล้อมในบริเวณนั้นมีความชื้นสูง
การศึกษาวิธนี ี้ (indirect technique) จะใช้การพิมพ์แบบจ�ำลองจากฟันทีต่ อ้ งการศึกษา จากซิลโิ คน
ทีใ่ ช้ทางทันตกรรมซึง่ มีความละเอียดสูง (high resolution, light body, silicone dental impression)
แล้วน�ำมาสร้างแบบจ�ำลองฟันด้วย Epoxy casting resin ก่อน แล้วจึงน�ำไปผ่านการเคลือบด้วย 200
angstroms of gold palladium แล้วศึกษาเช่นเดียวกับ direct technique (Gordon, 1988) วิธนี จี้ ะไม่เกิด
ความเสียหายถาวรต่อฟันทีจ่ ะน�ำมาศึกษา

รูปที่ 15 แสดงการท�ำพิมพ์แบบจ�ำลองฟันด้วยซิลิโคนที่มีความละเอียดสูง น�ำมาหล่อฟันเพื่อจะน�ำไปใช้กับกล้อง Scanning
Electron microscope
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รูปที่ 16 ภาพจากกล้อง Scanning Electron microscope ที่ก�ำลังขยาย 15X, 150X, และ 500X ตามล�ำดับ มาพบรอยขูดที่ลึก
และมีแบบแผนแน่นอน คาดว่าอาหารที่กินน่าจะเป็นอาหารอ่อน ไม่มีความหยาบกระด้างสูง

4. การศึกษาฟันตกแต่ง (Decorated teeth)
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 ได้สำ� รวจพบฟัน
ที่ได้รับการตกแต่ง 1 ซี่ เป็นฟันเขี้ยวแท้บนข้างซ้าย จากแหล่งโบราณคดีถ�้ำปางตอง ฟันมีร่องรอยของ
การเจาะเป็นรู แล้วอุดปิดด้วยโลหะนูนออกมาจากผิวฟัน การส�ำรวจเพิ่มเติมของโครงการโบราณคดีบน
พื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า ระยะที่ 2 ได้พบฟันที่ได้รับการตกแต่งเช่นนี้เพิ่มอีก 7 ซี่ รวมฟันที่ได้รับการ
ตกแต่งทั้งหมดเป็น 8 ซี่

รูปที่ 17 แสดงฟันที่ได้รับการตกแต่ง มีการเจาะรูในฟันหน้า แล้วฝังด้วยเม็ดโลหะ
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น�ำฟันที่มีการตกแต่งมาศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้คือ
1. ศึกษาลักษณะภายในด้วย ภาพถ่ายรังสีแบบ 2 มิติ และ ภาพถ่ายรังสีแบบ CT scanning
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพภายนอก (Physical description) ด้วย Stereo Zoom Microscope และ Scanning electron microscope
3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วย Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)

รูปที่ 18 แสดงภาพถ่ายรังสี 2 มิติ (Periapical film) ของฟันหน้า แสดงให้เห็นว่ามีโพรงประสาทฟันที่มีขนาดเล็ก ส่วนของรอย
เจาะส่วนใหญ่จะอยู่ค่อนไปทางปลายฟัน (Incisal edge) ความลึกของรอยเจาะมักจะอยู่ในส่วนของเคลือบฟัน (enamel) และจะ
ไม่เข้าไปในส่วนของเนื้อฟัน (Dentin) มากนัก

(ก)

(ข)

รูปที่ 19 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการท�ำ CT scanning ของฟันตกแต่งหมายเลข 875 ด้วยวิธี
(ก) Horizontal scanning ที่มีการกระจายของแสงมาก ท�ำให้ไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์ของเม็ดโลหะกับชั้นต่างๆของฟันได้
(ข) Cross-sectional scanning สามารถลดการกระจายของแสงลงได้มาก เห็นเม็ดโลหะที่ความเข้มเท่ากับชั้นเคลือบฟัน และ
แสดงส่วนของเม็ดโลหะเข้าไปในส่วนของเนื้อฟันในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 20 Stereo Zoom Microscope แสดงภาพด้านข้างแสดงลักษณะวัสดุที่อุดในฟันจะเห็นว่ามีความนูนออกมาสูงกว่าผิว
เคลือบฟันเล็กน้อย ส่วนรอยเจาะที่วัสดุหลุดออกไปมีลักษณะค่อนข้างเรียบ และมีความลึกประมาณ 1.5 มิลลิเมตร บริเวณขอบ
ของรอยเจาะมีสีเปลี่ยนไปจากสีฟันปกติ

รูปที่ 21 Scanning Electron microscope แสดงขนาดและลักษณะของวัสดุอุดฟันโลหะอุดฟันมีลักษณะกลมมน
มีผิวค่อนข้างเรียบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร พบว่ามีรอยร้าวบนผิวฟัน ผ่านรอยเจาะของฟัน
ระหว่างผิวฟันและวัสดุอุดจะมีช่องว่างที่เป็นที่อยู่สำ� หรับวัสดุที่ใช้ยึดระหว่างฟันกับวัสดุอุด

แผนภูมิที่ 3 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS บริเวณเนื้อโลหะพบว่าประกอบด้วยธาตุเงินเป็นหลัก และมีธาตุอื่น ๆ ผสมอยู่
บางส่วนเช่น คลอรีน เหล็ก โปแตสเซียม อะลูมิเนียม แคลเซียม
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แผนภูมิที่ 4 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS ในบริเวณที่เป็นซีเมนต์ยึดติดระหว่างฟันกับโลหะ พบว่าประกอบด้วยธาตุเแคล
เซียม ออกซิเจน โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส อะลูมิเนียม แมกนีเซียม

5. การศึกษาไอโซโทปของฟัน (Isotope analysis)
ไอโซโทป (Isotope) คืออะตอมต่างๆ ของธาตุชนิดเดียวกัน ที่มีจำ� นวนโปรตอนหรือเลขอะตอม
(Atomic number) เท่ากัน แต่มีจำ� นวนนิวตรอนต่างกัน ส่งผลให้เลขมวล (atomic mass) ต่างกันด้วย
และเรียกเป็นไอโซโทปของธาตุนั้นๆ ไอโซโทปของธาตุจะแบ่งเป็นแบบเสถียร (stable) และแบบที่เป็น
กัมมันตรังสี (radioactive) ซึ่งจะมีค่าครึ่งชีวิต (Half life) และสลายตัวไปเป็นธาตุอื่น การศึกษานี้จะ
เน้นเฉพาะไอโซโทปที่เสถียร (stable isotope) ของธาตุไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ออกซิเจน และ
สตรอนเทียม
• ไอโซโทปของไฮโดรเจนและออกซิเจน จะบอกข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับน้ำ� เช่น ที่มาของแหล่งน้ำ�
ที่สิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์บริโภค ปริมาณความชื้นในบรรยากาศ ความชุกของฝนที่ตก
• ไอโซโทปของคาร์บอนจะบอกลักษณะไอโซโทปของพืชที่มนุษย์นั้นบริโภคว่าเป็นพืชประเภทใด
• ไอโซโทปของไนโตรเจนจะบอกเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เป็นโปรตีนเป็นหลัก และบอกลำ�ดับชั้นของ
ห่วงโซ่อาหาร (Trophic level) ว่าเป็นลำ�ดับล่างคือกินพืชเป็นส่วนใหญ่ หรือลำ�ดับที่สูงขึ้นมา คือ
กินสัตว์เป็นส่วนใหญ่
• ไอโซโทปของสตรอนเทียมจะบอกเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของบุคคลนั้นในช่วงต่างๆ ของอายุ

รูปที่ 22 แสดงชิ้นของกระดูกซี่โครง และฟันที่นำ� ไปแยกทดสอบไอโซโทป
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จากการศึกษาไอโซโทปของกระดูกซี่โครงจากโลง C33A และฟันจากโลง C35 และ C13-14 ใน
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกไอโซโทปได้ เนื่องจากปริมาณ
คอลลาเจน (collagen) ไม่เพียงพอ ตัวอย่างอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมมีเพียงฟันกรามใหญ่บน (maxillary
upper molar) จากโลง C35 ใช้ส่วนของเนื้อฟัน Dentin ได้ผลดังนี้
		

δ13C = -20.53‰

		

δ15N = 10.03‰

		

C/N = 3.5

โดยแปลผลได้ว่าบุคคลเจ้าของฟันนั้น
• บริโภคสัตว์ที่กินพืชประเภท C3 (δ15N = 10.03‰ )
• อยูใ่ นระดับห่วงโซ่อาหารที่สูง คือกินสัตว์มากพอควร
• บริโภคพืชประเภท C3 (δ13C = -20.53‰) พืชชนิดนี้มีอยู่ประมาณ 95% ของพืช
ทั้งหมดในโลก ตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ทั่วไป รวมถึงข้าว และข้าว
สาลี

สรุป
การศึกษาทันตโบราณคดีจากหลักฐานของฟันและกรามจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด ถ�ำ้ ผีแมน
โลงลงรักและแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันตกรรม CT scanning
ศึกษาในประเด็นการท�ำนายจ�ำนวนคนในแต่ละแหล่งโบราณคดี การสึกของฟันแสดงถึงการทานอาหาร
อ่อน การศึกษาฟันตกแต่งด้วยโลหะประเภทเงิน การศึกษารอยโรคทางทันตกรรมพบว่ามีโรคฟันผุ และ
โรคปริทนั ต์ และการท�ำ Rapid prototype modeling ในการสร้างประกอบศีรษะและใบหน้าของโครง
กระดูกหมายเลข 2 จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด และการหาค่าเฉลีย่ ความหนาของเนือ้ เยือ่ อ่อนบน
ใบหน้าแล้วน�ำไปต่อยอดในการขึน้ รูปใบหน้าของคนโบราณท�ำให้ทราบว่าคนอายุประมาณ 13,640 ปีมา
แล้ว ทีอ่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอปางมะผ้าในระยะแรกสุดมีใบหน้าอย่างไร และการศึกษาไอโซโทปของฟันท�ำให้
ทราบเบือ้ งต้นว่าคนในวัฒนธรรมโลงไม้บริโภคสัตว์และพืชเป็นอาหาร แต่ไม่สามารถระบุการเคลือ่ นย้าย
ของคนได้ เพราะตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกไอโซโทปได้
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Abstract
The remains of a Late Pleistocene individual excavated from the Tham Lod
Rockshelter belonged to a young woman who lived some 13,640 years ago. Due
to the remains being of considerable archaeological significance, a collaborative
research project was undertaken to estimate her facial appearance. This paper
describes the methods that were applied to achieve this estimation, which included reference to a large body of research undertaken by Thai researchers to
better understand Late Pleistocene life in the of the northwestern Highlands. Although a facial approximation can only ever be an estimation of a person’s face,
the application of predominantly verified methods enables aspects of individual
identity to be retained in the results. With regards to the woman from the Tham
Lod Rockshelter this individuality encompasses not just the uniqueness of the
skull, which is as unique as the living woman to whom it belonged, but also the
uniqueness of modern humans many thousands of years ago.
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Introduction
The methods that are applied to estimate a face an individual’s facial appearance from
the remains of their skull and teeth vary from a very popular approach based on artistic canons
and unverified recommendations (often called ‘facial reconstruction’) to the application of
predominantly scientifically validated methods. The more validated approach is typically referred to as ‘facial approximation’, and ideally involves applying relationships from a range of
related disciplines (e.g. anatomy, anthropometry, craniofacial surgery, odontology, and physical
anthropology) that have been peer reviewed and published in international and national
research journals. In addition to being a more research-based activity, a facial approximation
is also considered within the scientific community to be a more accurate description of both
the process and results (Reichs and Craig 1998, George 1993, Stephan 2003a, Taylor and
Angel 1998). This is because we know surprisingly little about the relationships between the
skull and the face, and the scientifically validated relationships that we do know are averages
of modern craniofacial variation. So, because we do not know everything, and because every
skull and face is unique, the facial appearance that results can only ever be approximate. The
advantage of undertaking a facial approximation, however, is that the methods are transparent
and facilitate collaboration with researchers in related fields, and furthermore, when new
research findings are published, the results can be modified accordingly (e.g. Hayes 2015).

Methodology
This paper presents a summary of the collaborative research and methods that were
applied to estimate the face of a Late Pleistocene woman (13,640 (±80) BP), estimated to
be 25-35 years at the time of death, and whose remains were recovered from the Tham Lod
Rockshelter in the northwestern Highlands of Thailand (Shoocongdej 2006, 2008, Pureepatpong
2006). The methods applied are presented here as a series of separate stages, but all are
highly inter-linked. As can be seen in Figure 1, the process begins with collaboration and this
continues throughout, including the literature review, scanning, estimation of repairs, analyses
of the skull and teeth, application of the landmarks and facial soft tissue depths (fSTDs),
estimation of the facial features, application of the underlying anatomical layers, approximation
of the facial appearance and hair, and the publications arising. Each is explained in this paper
as it relates to the Late Pleistocene woman from Tham Lod, and more detail regarding the
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overall approach and how it compares to a ‘facial reconstruction’ can be found in previous
publications involving forensic, archaeological and palaeoanthropological remains (e.g. Hayes
2015, 2014, Hayes, Sutikna, and Morwood 2013).

1. Research Collaboration
During a meeting in Thailand in February 2015 it was decided that a 2D virtual reconstruction of the Tham Lod Rockshelter skull fragments would be undertaken, given the
archaeological significance of the remains. This collaboration involved the Highlands Archaeology
Project in Pang Mapha (HAPP), the Interaction between Humans and their Environments in
Highland Pang Mapha Project (IHE), the Faculty of Archaeology, Silpakorn University, the
Department of Anatomy, Mahidol University, the University of Wollongong Australia and the
Museum Geologi Bandung, Indonesia. This collaboration has been a highly effective one, not
the least because it has involved relevant research expertise and extensive experience in Thai
anatomy, archaeology, physical anthropology and odontology.

Figure 1: The Process of a Facial Approximation
As can be seen, a facial approximation involves a number of inter-related elements,
all of which begin and continue to involve, collaboration.

278

Estimating a Face from the Thai Late Pleistocene : Collaboration and 2D Facial Approximation

2. Literature Review
The remains of the woman from Tham Lod constitute the oldest, chronologically, to be
excavated from the northwestern Highlands of Thailand. The literature review therefore was
of necessity fairly extensive, covering the Tham Lod excavation reports (Shoocongdej 2004,
2003-2005, 2001-2002, 2007, 2015, Amphansri 2004-2005), findings from comparable
excavations (Shoocongdej 2000), subsequent analyses of the Tham Lod Rockshelter finds
(Khlaewkhampud 2003, Chitkament, Gaillard, and Shoocongdej 2015, Krajaejun 2006, Khaokhiew
2004, Pureepatpong 2006, Shoocongdej 2006, Trikanchanawattana 2005, Wattanapituksakul
2006), and research regarding the geochronology, climate, environment, human genetics, and
excavation of other skeletal remains, fauna and artefacts from Thailand in the Late Pleistocene
and early Holocene (Conrad 2015, Filoux et al. 2015, Gorman 1970, Kampuansai et al. 2007,
Kiernan 1990, Kiernan, Spies, and Dunkley 1988, Kutanan et al. 2011, Marwick and Gagan
2011, Matsumura and Pookajorn 2005, Miyahigashi et al. 2010, Oota et al. 2001, Pookajorn
1991, 1996, Rundel and Boonpragob 1995, Wangkumhang et al. 2013, White et al. 2004,
Zeitoun et al. 2013).

3. Orthogonal Image Capture
A 3D skull reconstruction was undertaken using CAD (Computer Aided Design) software
and 3D Rapid Prototyping (Vatanapatimakul 2005). The skull reconstruction followed the
articulation of the mandible (as indicated by the patterns of dental occlusion), with manual
assembly following breakage patterns that indicated clear matches, and using mirroring of
paired features to estimate those aspects that were unable to be recovered from the excavation
(Pureepatpong 2006).

4. Taphonomic Analysis and Repairs
Nearly every skull is altered from the time of death to when it is recovered, and the
longer the time, the more the skull looses the fine details originally contained in the living
bones and teeth. Given this woman from the Tham Lod Rockshelter lived some 13,640 years
ago, her remains are remarkably well preserved. Although most aspects of the skull were
estimated for the orthogonal image capture (Pureepatpong 2006), a facial approximation
references fine details, particularly with regards to the orbital bones, nasal aperture and anterior
teeth. As a consequence a further estimation of the skull and teeth was undertaken though
morphological comparisons with Late Pleistocene individuals from Central China (Curnoe et al.
2012), Okinowa (Kubo and Kono 2011, Suzuki 1982) and Předmostí (Velemínská et al. 2008),
and included additional reference to Holocene individuals excavated from Long Long Rak
(located 1.2 km to the south of the Tham Lod Rockshelter), the data derived from a large Thai
study of recent remains (Sangvichien and Sangvichien 2007), and recent individuals selected
from the anatomical collection held in Mahidol University, Bangkok.
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5. Skeletal and Dental Analysis, Landmark Identification
Examination of the skull and post-cranial remains indicated the remains are of an adult
woman, aged approximately 25-35 years (Pureepatpong 2006). The skeletal and dental
analysis also showed that this woman shares the distinctive Late Pleistocene morphology of
having a relatively long mandible (Velemínská et al. 2008), and while the orbital height may
be more similar to Holocene Thai females, both the cranium and mandible are relatively more
robust. An outline of the skull and teeth was achieved in reference to the remains and the
CT scans using Adobe Photoshop CS4. The facial landmarks used for this facial approximation
are defined in Table 1, and are shown on the frontal and lateral outlines, together with the
facial Soft Tissue Depths (fSTDs), in Figure 2.

Figure 2: The Outline of the Skull, Landmarks and facial Soft Tissue Depths
Frontal and lateral views. Scale = 50 mm.

6. Facial Soft Tissue Depths (fSTDs)
The fSTDs applied are weighted means calculated by Stephan and Simpson (2008),
derived from the more robust fSTD datasets taken from contemporary individuals. Because this
facial approximation is accomplished in 2D, only a subset of the available fSTDs have been
applied to the right lateral and frontal orthogonal views of the Tham Lod skull reconstruction
(14 median landmarks in the lateral view, and 8 landmarks in the frontal view: 3 bilateral and
2 median). Although Thai facial Soft Tissue Depths have been averaged from a study of Thai
adult cadavers (Puavaranukroh and Srettabunjong 2011), the Stephan and Simpson (2008)
fSTDs are derived from a very large global population, are more inclusive, and mostly fall
within the range of the depths identified in the Thai cadaver study.
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Table 1. Definitions of the landmarks and facial Soft Tissue Depths (fSTD) applied in the
facial approximation. All fSTD and their landmark definitions are from Stephan and Simpson
(2008)
Landmark
fSTD
Landmark
Landmark Definition
Reference
(mm)
Anterior nasal spine
(ANS)
Alare

Apex of the anterior nasal spine

Christa conchalis

Where the inferior nasal concha meets the
anterior edge of the nasal aperture wall

Endocanthion

Point of insertion of the medial tendon within
the lacrimal fossa
The most laterally positioned point on the
fronto-zygomatic suture
The most anterior midline point on the frontal
bone
A point on the mandibular border where a
tangent bisects the angle formed by the
posterior ramus and inferior corpus borders
Midline point halfway between the pogonion
and menton
Midline point on the maxilla at the most
anterior edge of the inferior alveolar ridge
A tubercle situation on the orbital surface of
the frontal process of the maxilla, just within
the orbital margin
Deepest midline point on the groove superior
to the mental eminence
The most inferior point of the mandible

Fronto-zygomatic
Glabella
Gonion

Gnathion
Lower lip
Malar tubercle

Labiomental
Menton
Mid-nasal
Mid-mandibular border
Mid-philtrum

Mid-ramus

The widest points of the nasal aperture

(Buikstra and
Ubelaker 1994)
(Buikstra and
Ubelaker 1994)
(McMinn,
Hutchings, and
Logan 1999)
(Stephan and
Davidson 2008)
(Buikstra and
Ubelaker 1994)
(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)

na

(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)
(Whitnall 1911)

8.5 mm

(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)
(Stephan and
Simpson 2008)

11 mm

Point on the internasal suture midway
between the nasion and rhinion
Point on inferior border of mandible, midway
between pogonion and gonion
Midline point on the anterior edge of the
maxillae, halfway between the base of the
subnasale and prosthion
A point at the centre of the mandibular ramus (Stephan and
Simpson 2008)

na
na

na
na
5.5 mm
10 mm

13 mm
na

7 mm
4 mm
na
11.5 mm

17.5 mm
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Landmark
Reference

fSTD
(mm)

(Stephan and
Simpson 2008)
Midline ectocranial point at the farthest chord (Stephan and
length from the glabella
Simpson 2008)
Most anterior midline point on the mental
(Stephan and
eminence of the mandible
Simpson 2008)
Midline point on the maxillae at the most
(Stephan and
anterior edge of the superior alveolar ridge
Simpson 2008)
Midline point at the inferior free end of the
(Stephan and
internasal suture
Simpson 2008)
Just below the anterior nasal spine on the
(Stephan and
midline
Simpson 2008)
The highest midline point on the ectocranium (Stephan and
Simpson 2008)
Most lateral point on the zygomatic arch
(Stephan and
Simpson 2008)
Most inferior point on the zygomatico-maxillary (White and
suture
Folkens 2000)

6.5 mm

Landmark
Nasion
Opisthocranion
Pogonion
Prosthion
Rhinion
Subnasale
Vertex
Zygion
Zygo-maxillary

Landmark Definition
Midline point on the naso-frontal suture

6.5 mm
11.5 mm
11.5 mm
3 mm
13 mm
5 mm
6 mm
na

7. Facial Features
The facial features were first estimated as outlines, which are illustrated in Figure 3. This
process involves experimentation with a range of different research findings, and application
of those which best fit with what is indicated by the morphology of the remains. These are
summarised by feature as follows, and are taken from the Supplementary Materials associated
with a collaborative publication currently under review (see Section 11 below):

Figure 3: Estimation of the Facial Features
Each facial feature, and the facial outline, is estimated prior to building up the surface appearance. Frontal and
lateral views. Scale = 50 mm.
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Eyes: The location of the exocanthion has been found to be approximately on the same
horizontal plane as the malar tubercle (Stephan and Davidson 2008, Stewart 1983, Whitnall
1911). Because the medial orbital walls were not recovered during excavation, the endocanthion
was estimated as being on a horizontal plane approximately 1 mm lower than the exocanthion
(Stephan and Davidson 2008). Eyeball dimensions are approximately 24 mm (Guyomarc’h et
al. 2012), and are displaced from the orbital centres 1.4 mm superiorly and 2.3 mm laterally
(Stephan, Huang, and Davidson 2009, Stephan and Davidson 2008, Guyomarc’h et al. 2012).
Iris width has been found to have a low level of variation, and is on average 11.65 mm
(Driessen, Vuyk, and Borgstein 2011). In the lateral view eyeball protrusion is, on average,
3.7 mm anterior to the location of the orbital rims (Stephan 2002b).
Nose: Nasal protrusion, nasal width, nasal wing shape and height, and nasal tip shape
was estimated following the algorithms and morphological observations of CT scans of recent
populations by Rynn et al. (2010). These findings, however, have been further modified to correct
for the authors’ reliance on a mistranslation of Gerasimov’s popular science text, The Face
Finder (1971). This general misunderstanding and misapplication of Gerasimov’s ‘two tangent
method’ was first noted by Ullrich and Stephan (2011), and the more accurate reference to the
angulation of the aperture base lateral to the anterior nasal spine has recently been verified by
a CT scan study (Maltais Lapointe, Lynnerup, and Hoppa 2015). The naso-labial fold follows
Gerasimov’s unverified observation that it commences at the height of the alar wing and follows
an angulation towards the second molar and gonial angle (Gerasimov 1955).
Mouth: Oral fissure width was estimated in reference to the position of the left mental
foramen (Song et al. 2007, Stephan and Murphy 2008), and checked against the medial border
of the left iris, which on average is 1 mm anterior to the mouth corner (Stephan 2003b). Lip
height was calculated using the height of the preserved left lateral upper incisor and lower
canine, and referenced algorithms derived from extant individuals of Indian Sub-Continent
population affinity (Wilkinson, Motwani, and Chaing 2003). There are unsupported claims in
forensic art and facial reconstruction handbooks that lip shape is related to the arc displayed
by the alveolar ridge, and that philtrum width corresponds to the distance between the centres
of the upper central incisors (Wilkinson 2004, Taylor 2001). The shape of the vermillion was
estimated in relation to lip height, mouth corner location, and the shape of the curve of Spee
(the arc formed by the occlusal line), while philtrum shape was estimated referencing the
central incisor mid-distance. The relationship of lip shape to the curve of Spee is mentioned
in orthodontic aesthetic research, which notes (but does not include statistical frequency) a
parallel convexity of lower lip shape with the ‘smile line’ (Ritter et al. 2006), and indicates
that this convexity reaches stability in adulthood (Kumar and Tamizharasi 2012). The use of
the curve of Spee is therefore an unverified relationship. Position of the oral fissure follows
the anatomical recommendation of approximately corresponding to the inferior edge of the
upper canine (Standring 2008).
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Ears: Other than its anatomical location in relation to the external auditory meatus, there
is no known correlate between the skull and ear shape, size and protrusion (Guyomarc’h and
Stephan 2012). Ear height has, however, been statistically related to the soft tissue distance
subnasale-menton for young adults (Farkas and Munro 1987), and although highly approximate
this relationship was applied referencing the surface soft tissue landmarks derived from the
fSTDs.

8. Muscles and Glands
The virtual muscles and glands were warped from the deep to surface layers as
described elsewhere (Hayes 2015, 2014, Hayes, Sutikna, and Morwood 2013). Calculation
of the maximum depth of the masseter followed the algorithm determined by Kiliaridis et al.
(2003), which is considered relatively robust by Stephan (2010). This algorithm, however,
is more relevant to individuals somewhat younger than the estimated age of the Tham Lod
woman (25-35 years), being derived from 60 individuals aged 7-18 years. Muscle attachment
patterns were largely indistinct due to taphonomic processes, and therefore predominantly
referred to their anatomical locations and descriptions in anatomical texts (e.g. Standring
2008, McMinn, Hutchings, and Logan 1999, Warwick and Williams 1973). Estimation of
the inferior temporal line referenced a Holocene woman excavated from Long Long Rak,
which, as mentioned, is 1.2 km from the Tham Lod Rockshelter, and bears a very similar
cranial shape to Tham Lod in the frontal and temporal regions. This may be due to a shared
population ancestry, as the temporal bone has been found to be relatively reliable as a proxy
for genetic evidence (von Cramon-Taubadel 2014). The completed lateral and frontal view of
the underlying anatomy, together with the maximum masseter tissue depth (frontal view), is
shown in Figure 4.

Figure 4: Underlying Anatomy
Individual muscles and glands are each warped to what is indicated by the attachment patterns,
and in reference to the more reliable anatomical texts. Scale = 50 mm.
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9. Surface Appearance
The final rendering of the surface appearance of the face and features (see Figure 5)
was largely achieved in reference to historical photographs of Hill Tribe individuals from the
Tham Lod region (in particular, Spies 2013), but only those individuals whose photographs
display similarity in aspects of size, shape and/or projection to this Late Pleistocene woman’s
estimated face and features. In other words, although the surface appearance references
Hill Tribe people from the Tham Lod region, this reference is to individual facial parts, rather
than any particular face. The results are therefore a mosaic of different elements, with each
warped to best fit with what is indicated by the cranium, mandible and teeth of the Late
Pleistocene woman from the Tham Lod Rockshelter. An additional stage in the rendering of
the surface appearance is the application of the grain filter in Adobe Photoshop CS5, which
creates a ‘fuzzy’ overall appearance. This has a practical function of blending the mosaic into
a composite whole, while reducing the definite boundaries of the face and its features. Such
a blurring of detail is appropriate for a facial approximation, as to display the face as a solid
shape could imply the approximation is more definative than current knowledge allows.

10. Terminal Scalp Hair and Eyebrows
There are no currently known relationships between terminal scalp hair and the skull, and
therefore indeterminate dark hair was applied keeping to the general shape of the cranial arc,
and covering the highly speculative upper ear shape. Eyebrow position follows the general
shape of the superior orbital rim, which is an unverified recommendation (Fedosyutkin and
Nainys 1993). The location of the eyebrow peak references research undertaken by Stephan
(2002a), though Stephan notes that the average eyebrow peak location (2.7 mm lateral to
the border of the medial iris) has high standard deviations and is therefore not a reliable
recommendation.

11. Publications Arising
Because a facial approximation is a multidisciplinary process, three additional collaborative
publications are currently under consideration for publication in academic journals:
(i) An integrated review and update of the research that has been undertaken in Thailand
regarding Tham Lod in the Late Pleistocene;
(ii) The process of estimating the missing aspects of the skull and teeth so as to be
able to undertake a facial approximation, and testing this skull estimation against a
range of Late Pleistocene and Holocene remains to identify areas of uncertainty;
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(iii) An evaluation of the facial approximation against anthropometric averages derived
from extant modern populations to see the extent to which the results have been
influenced by recent population facial characteristics. This is particularly important
given all of the methods used to estimate this Late Pleistocene woman’s facial
appearance are derived from averages of late Holocene populations.

Figure 5: Surface Appearance
The final estimation is rendered fuzzy so as to indicate that this is an estimation of facial appearance. Other
estimations may be possible, and as research findings are published, some aspects may be further refined.
A facial approximation is very much an estimation.
Scale = 50 mm.
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Discussion and Conclusion
A facial approximation does not just represent the face. As can be seen from this
description of the process undertaken with the Late Pleistocene woman excavated from the
Tham Lod Rockshelter, a facial approximation also represents a wealth of research from a
wide range of disciplines. In this instance, the facial approximation was informed by a great
deal of research undertaken in Thailand by Thai researchers, and was to a large extent reliant
upon their contributions to the archaeological record.
In addition to being applied collaborative research, a facial approximation also has a
public function when the results are displayed in the media and exhibited in museums. In this
context a facial approximation results in a person from our past being given an identity. In
modern cultures it is the face, more than the finger print, that is used to establish both formal
and informal identity. When the more scientific methods are used to estimate facial appearance,
the resulting ‘identity’ is unique. This uniqueness is because every skull, as with every
face, is unique to the individual, and this individuality is predominantly retained in the facial
approximation process. So, although the face we have estimated for the Late Pleistocene
woman from Tham Lod Rockshelter cannot be an exact likeness as to how she appeared
in life, nevertheless the methods have retained some of her unique facial attributes, and by
association, some of her unique identity. This uniqueness is two-fold: firstly this woman, as
with every woman, is an individual in their own right, and secondly this woman is a woman
from the Late Pleistocene of Thailand, which is itself a unique geo-chronological context of
international as well as national archaeological significance.
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Hayes, Susan, รัศมี ชูทรงเดช, นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย,
สรรใจ แสงวิเชียร และกนกนาฏ จินตกานนท์

สรุปความ
กนกนาฏ จินตกานนท์ (แปลและเรียบเรียง)

บทความนี้น�ำเสนอผลงานที่เกิดจากความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะที่ 1-2) โครงการการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย Wollongong
ประเทศออสเตรเลีย และพิพิธภัณฑ์ Geologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ผลงานนี้ เ ป็ น การประมาณการขึ้ น รู ป หน้ า หรื อ การจ� ำ ลองใบหน้ า จากชิ้ น กระดู ก
กะโหลกศี ร ษะและใบหน้ า บางส่ ว นที่ ขุ ด ค้ น ได้ จ ากแหล่ ง โบราณคดี เ พิ ง ผาถ�้ ำ ลอดจาก
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจากการประมาณ
อายุด้วยการวิเคราะห์คาร์บอน-14 คาดว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (Late
Pleistocene) คือประมาณ 13,640 (±80) ปีมาแล้ว ประเมินว่าเป็นกะโหลกศีรษะ และ
ใบหน้าของบุคคลเพศหญิง โดยประเมินเพศจากกระดูกเชิงกรานและกะโหลกส่วนสันคิ้ว
ประเมินอายุเมื่อตายจากล�ำดับการขึ้นและการสึกของฟัน การเชื่อมตัวของส่วนปลาย
กระดูกยาว คาดว่าเสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ 25-35 ปี
การจ�ำลองลักษณะใบหน้าโดยอาศัยกระดูกจากศีรษะและใบหน้า มีวิธีการที่หลาก
หลาย ตั้งแต่การใช้พื้นฐานจากความรู้ด้านศิลปะทั้งหมด ที่ไม่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐาน (facial reconstruction) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีหลักเกณฑ์พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ (facial approximation) ซึ่งวิธีนี้จะอาศัยข้อมูล ความรู้ และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในหลากหลายสาขาวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์ การวัดร่างกาย
มนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ศัลยศาสตร์ของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ทันตแพทยศาสตร์
มานุษยวิทยากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้ว
การจ�ำลองลักษณะใบหน้าด้วยวิธีการที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เป็นที่ยอมรับว่า
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มีความถูกต้องแม่นย�ำ ให้ผลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำ� มาใช้ ส่วนใหญ่ได้มา
จากค่าเฉลี่ยของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ใบหน้าของคนโบราณ และใบหน้าของคน ก็มีความ
แตกต่างที่หลากหลายที่ไม่สามารถหาข้อมูลจากงานวิจัยได้ทั้งหมด

งานวิจัยนี้ประกอบด้วยลำ�ดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การสแกนชิ้นกระดูกด้วย Computed Tomography (CT) ได้ข้อมูลเป็นสามมิติ น�ำไป
ต่อเป็นกะโหลกศีรษะและใบหน้า ร่วมกับการจ�ำลองส่วนกระดูกที่ขาดหายไปด้วย CAD
(Computer Aided Design) software และใช้การขึ้นรูปเรซิ่น จากวิธี 3D Rapid Prototyping
2. ก�ำหนดจุด landmark บนส่วนของกระดูกใบหน้า
3. ก�ำหนดความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนบน landmark บนส่วนของกระดูกใบหน้า อาศัย
ข้อมูลงานวิจัยค่าเฉลี่ยของคนไทยที่ได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
4. ก�ำหนดต�ำแหน่ง และขนาดของ ตา จมูก ปาก (ส่วนหูไม่มีข้อมูลของคนไทย)
5. วางต�ำแหน่งของกล้ามเนื้อ และต่อมต่างๆ บริเวณใบหน้า
6. วางผิวหนังคลุมทับส่วนต่างๆ โดยอาศัยภาพคนท้องถิ่น คนโบราณ ที่คิดว่าน่าจะมี
หน่วยพันธุกรรมใกล้เคียงและปรับแต่งให้เข้ากันด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
CS5
7. สร้างต�ำแหน่ง และรูปร่างของ ตีนผม สีผม ลักษณะของเส้นผม เช่น หยิก หยักศก
และคิ้ว ซึ่งในส่วนนี้ มีข้อมูลไม่เพียงพอ และมีความเชื่อถือต�ำ่
การจ�ำลองลักษณะใบหน้าของบุคคลให้ถูกต้องเสมือนจริงทั้งหมด เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก
เนื่องจากใบหน้าคนมีความหลากหลายจากปัจจัยพื้นฐานทางพันธุกรรม เช่น สีผิว เชื้อชาติ
อายุ หรือ ปัจจัยภายนอก เช่น การท�ำงานหนัก ในที่กลางแดด ความอ้วน ผอม การแสดง
สีหน้ายิ้ม หรือบึ้งตึง นอกจากนั้นแต่ละคนก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะออกไปด้วย การเสนอ
ผลงานนี้ ได้อาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เท่าที่จะค้นหาได้ เพื่อน�ำเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม
ชิ้นหนึ่ง และอาจน�ำวิธีการไปประยุกต์ใช้เปรียบเทียบกับโครงการโบราณคดีอื่นๆ ได้ การ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจะน�ำมาสู่การปรับปรุง แก้ไขการจ�ำลองใบหน้าในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
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สังคมและวัฒนธรรมในอดีต

สังคมและวัฒนธรรมโลงไม้
ที่ถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก

รัศมี ชูทรงเดช1

1 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยด้านโบราณคดี และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่มีแกนวัฒนธรรมอยู่ในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็ก แหล่งโบราณคดี
ส่วนใหญ่พบหลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับโลงน้อยมาก ดังนั้นถ�้ำผีแมนโลงลงรักจึง
เป็นตัวแทนของแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ที่มีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่
เคยพบมาในพื้นที่วิจัย มีการด�ำเนินงานโบราณคดีระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 และได้ค่า
อายุคาร์บอน-14 ระหว่าง 1960±30 ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว มีการค้นพบรูปแบบของการ
ฝังศพ 3 แบบ คือการฝังศพครั้งที่หนึ่ง การฝังศพครั้งที่สอง และการเอาชิ้นส่วนกระดูก
มาวางไว้บนพื้น และพบหลักฐานทางโบราณคดีจ�ำนวนมากหลายประเภท ได้แก่ ชิ้นส่วน
โครงกระดูกคน กระดูกสัตว์ โลงไม้ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด และเครื่องมือเหล็ก หลัก
ฐานส�ำคัญที่แตกต่างจากแหล่งโบราณคดีอื่นคือโลงไม้ที่เคลือบและตกแต่งด้วยรัก เครื่อง
จักสานและภาชนะไม้ที่เคลือบด้วยรัก เศษผ้า เส้นใยสีด�ำเคลือบยางไม้สำ� หรับเป็นเครื่อง
ประดับร่างกาย และอุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้า ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่
ซับซ้อน
บทความนี้เป็นบทประมวลผลการวิเคราะห์เบื้องต้นและสังเคราะห์ภาพรวมของงาน
วิจัยด้านโบราณคดี เน้นการตีความหลักฐานทางโบราณคดีจากคูหา A1 และ A2 เพื่อ
ล�ำดับพัฒนาการของการใช้พื้นที่สุสานและสืบสร้างสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่เข้า
มาใช้ถ�้ำ
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บทนำ�
“วัฒนธรรมโลงไม้”  เป็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีในภูมิ
ภาคอื่นๆ การกระจายตัวของวัฒนธรรมนี้พบจ�ำนวนมากและหนาแน่นบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มากนักตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีทางตะวันตกของประเทศไทย ในจังหวัด
เชียงใหม่ กาญจนบุรี รวมทั้งที่พบใน จังหวัดน่าน มีอายุระหว่าง 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ช่วงเวลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส�ำคัญ นักวิชาการ เช่น พิสิฐ เจริญวงศ์ (2525) ศรีศักร วัลลิโภดม
(2540) สุรพล นาถะพินธุ (2550) เบนเนท บรอนสัน (Charoenwongsa and Bronson, 1988)
ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ (Higham, 1996, 2002 ; Higham and Thosarat, 1998; Thosarat,
R. and Higham, C., 2012) ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าการใช้เหล็กเริ่มปรากฏอย่างกว้างขวางและแพร่
หลายในประเทศไทยและระยะเวลาดังกล่าวสามารถจัดได้ว่าเป็น “สมัยเหล็ก” ของยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องรอยการใช้เหล็กก่อนภูมิภาคอื่นๆ
และเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยกิจกรรมโลหกรรมอย่างหนาแน่นขณะเดียวกันก็ยังมีการใช้วัตถุทางวัฒนธรรมที่
ท�ำจากส�ำริดควบคู่กันไปด้วย
อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เจอหลักฐานการท�ำ
กิจกรรมโลหกรรม แต่มีการใช้เครื่องมือเหล็ก และมีการปรับตัวที่แตกต่างจากคนที่อยู่บนพื้นที่ราบ
เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนดินแดนประเทศไทย จึงไม่อาจจะใช้การศึกษาพัฒนาการ
เชิงเดี่ยวมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างกัน
ก่อนที่จะเชื่อมโยงแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักกับแหล่งโบราณคดีในระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค จ�ำเป็นต้องศึกษาในระดับจุลภาคจากการส�ำรวจและขุดค้นก่อน ประเด็นค�ำถามพื้นฐานที่สำ� คัญ
คือ 1) แหล่งโบราณคดีนี้มีอายุเท่าไร มีการเข้ามาใช้พื้นที่ครั้งแรกเมื่อไหร่ 2) สังคมและวัฒนธรรมใน
อดีตเป็นอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในวัฒนธรรมเดียวกัน หรือต่าง
วัฒนธรรม แต่มีอายุร่วมสมัยในภูมิภาคอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร

ข้อจำ�กัดของการศึกษา
1. ความสมบูรณ์ของหลักฐาน แม้ว่าแหล่งโบราณคดีพบหลักฐานจ�ำนวนมาก แต่โบราณวัตถุส่วน
หนึ่งถูกท�ำลายจากการรบกวนของคนและสัตว์ที่เข้าไปในถ�้ำ  ท�ำให้โบราณวัตถุและโครงกระดูกคนถูก
เหยียบแตกเป็นชิ้น ถูกเคลื่อนย้ายจากต�ำแหน่งเดิมมากองรวมกันในโลงไม้ และตามผนังถ�ำ้ โลงไม้บาง
ชิ้นถูกเผา อย่างไรก็ดี การบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดระหว่างการท�ำผังถ�้ำ และการขุดค้นใต้โลงไม้ ท�ำให้
ค้นพบหลักฐานที่อยู่ติดที่ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุผิวดินที่ถูกรบกวน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. การรวบรวมข้อมูลภาคสนามยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ท�ำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมด
ได้ และโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการสังเคราะห์
ข้อมูลในบทความนี้จึงเป็นงานสังเคราะห์เบื้องต้น

วิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนเอกสารประเภทรายงานวิจัย หนังสือ
และบทความที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 2) การส�ำรวจแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลง
ไม้ 3) ขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก จ�ำนวน 11 หลุม ขนาด 1x1 เมตร โดยขุดค้นตามระดับ
สมมติที่ละ 10 เซนติเมตร (arbitrary level) และตามชั้นดินธรรมชาติ (natural level) แล้วร่อนด้วย
ตะแกรงความถี่ขนาด 1 มิลลิเมตร 3) วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นโบราณวัตถุ และนิเวศวัตถุ
โดยการจัดจ�ำแนกรูปแบบ และวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นการก�ำหนดอายุสัมบูรณ์ด้วย
วิธีคาร์บอน-14 และลูมิเนสเซนต์ วัตถุดิบที่ใช้ทอผ้า ส่วนประกอบของลูกปัด ภาชนะดินเผา และเครื่อง
มือเหล็ก ฯลฯ ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการ เนื่องจากเพิ่งขุดค้นเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และ
4) สังเคราะห์และตีความหลักฐานทางโบราณคดี โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางโบราณคดี
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์
ในที่นี้ผู้เขียนไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดการด�ำเนินงาน แต่จะประมวลผลการวิเคราะห์เบื้องต้นและ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปภาพรวมของสังคมและวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีนี้ (ดูบทความของ วอ
กัญญา ณ หนองคาย ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ และสมถวิล สุขเลี้ยง) และการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทต่างๆ (ดูบทความของสมถวิล สุขเลี้ยง Liew, Sze Haw วอกัญญา ณ หนองคาย กิตติคุณ
จันทร์แย้ม และชนม์ชนก สัมฤทธิ์)

ผลการวิจัย
1. ค่าอายุคาร์บอน-14
ผู้เขียนได้ส่งตัวอย่างจ�ำนวน 18 ตัวอย่าง เป็นชิ้นส่วนไม้จำ� นวน 10 ตัวอย่างของ 10 ฝาโลง และ
ยางไม้ที่เคลือบบนฝาโลงจ�ำนวน 5 ตัวอย่าง ไปยังห้องปฏิบัติการเบต้า อนาลิติค (Beta Analytic Inc.)
ประเทศสหรัฐอเมริกา และชิ้นส่วนไม้จำ� นวน 3 ตัวอย่างของ 3 ฝาโลง ไปยังห้องปฎิบัติการมหาวิทยาลัย
ควีนส์ (Queen’s University, Belfast) ไอร์แลนด์เหนือ ประเทศสหราชอาณาจักร (นาฏสุดา ภูมิจำ� นงค์
ใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558: 377-379 ; รัศมี ชูทรงเดช, 2558: 373-376)
ผลการก�ำหนดอายุจากทั้งสองห้องปฏิบัติการ พบว่าโลงไม้ที่อายุมากที่สุดคือโลงไม้หมายเลข C24
อายุประมาณ 1960±30 ปีมาแล้ว และอายุน้อยที่สุดคือโลงไม้หมายเลข 1636±44 ปีมาแล้ว (ตาราง
ที่ 1)
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปแบบหัวโลงที่มีการน�ำไปก�ำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14
โลงหมายเลข
(คูหา)

รูปแบบหัวโลง

1. C11 (คูหา A1)

อายุ-ที่มีการคำนวณค่า
(Calibrated) (2 sigma)

อายุ-ปีมาแล้ว
(BP)

Cal AD 135-335
(พ.ศ. 678-พ.ศ. 878)

1780±30

Cal AD 75-235
(พ.ศ. 618-พ.ศ. 778)

1860±30

Cal AD 135- 335
(พ.ศ. 678-พ.ศ. 878)

1920±30

Cal AD 90 -100
(พ.ศ. 633-พ.ศ. 643)

1830±30

'
2. C4 (คูหา A1)

'
3. C33 (คูหา A1)

'
4. C29 (คูหา A1)

Cal AD 125 – 250
(พ.ศ. 668-พ.ศ. 793)
'
5. C39 (คูหา A2)

Cal AD 130 – 255
(พ.ศ. 673-พ.ศ.798)

1810±30

Cal AD 295- 320
(พ.ศ. 838-พ.ศ. 863)
'
6. C40 (คูหา A2)

Cal AD 65 -220
(พ.ศ. 608-พ.ศ. 763)

1880±30

Cal AD 220-385
(พ.ศ. 763-พ.ศ. 928)

1740±30

Cal AD 235-385
(พ.ศ. 778-พ.ศ. 928)

1740±30

'
7. C16 (คูหา B)

'

'
(2 รูปแบบในฝาเดียวกัน)

8. C1 (คูหา B)

'

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โลงหมายเลข
(คูหา)

รูปแบบหัวโลง

9. C2 (คูหา B)

อายุ-ที่มีการคำนวณค่า
(Calibrated) (2 sigma)

อายุ-ปีมาแล้ว
(BP)

Cal AD 125-255
(พ.ศ. 668-พ.ศ. 798)
Cal AD 300 – 315
(พ.ศ. 843-พ.ศ. 858)

1820±30

Cal AD 70-230
(พ.ศ. 613-พ.ศ. 773)

1870±30

Cal AD 70 -230
(พ.ศ. 613-พ.ศ. 773)

1870±30

Cal AD 180-190
(พ.ศ. 723-พ.ศ. 733)

1770±30

'
10. C5 (คูหา B)

'
11. C2 (คูหา A1)รัก

'
12. C3 (คูหา A1)รัก

Cal AD 215-340
(พ.ศ. 758-พ.ศ. 883)
'

13. C12 (คูหา A1)รัก

Cal AD 85-240
(พ.ศ. 628-พ.ศ. 783)

1840±30

Cal AD 20-10
(พ.ศ. 563-พ.ศ. 553)

1950±30

'
14. C30 (คูหา A1)รัก

Cal AD 0- 900
(พ.ศ. 543-พ.ศ. 1143)
'
15. C24 (คูหา A1)รัก

Cal AD 40-85
(พ.ศ. 583-พ.ศ. 628)

'
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1960±30

โลงหมายเลข
(คูหา)

รูปแบบหัวโลง

16. C1S (คูหา A1)

อายุ-ที่มีการคำนวณค่า
(Calibrated) (2 sigma)
Cal AD 134-259
(พ.ศ. 677-พ.ศ. 1061)
(probably Distribution 0.792)

อายุ-ปีมาแล้ว
(BP)
1794±25

Cal AD 281-324
(พ.ศ. 824-พ.ศ. 867)
'

(probably Distribution 0.208)
17. C10S (คูหา A1)

Cal AD 264-274
(พ.ศ. 807-พ.ศ. 817)
(probably Distribution 0.014)

1636±44

'

Cal AD 330-540
(พ.ศ. 873-พ.ศ. 1083)
(probably Distribution 0.986)
Cal AD 129-257
(พ.ศ. 672-พ.ศ. 800)
(probably Distribution 0.946)

18. C13 upper
(คูหา A1)

'

1809±26

Cal AD 297-320
(พ.ศ. 840-พ.ศ. 863)
(probably Distribution 0.060)

หมายเหตุ: 1-15 ส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ Beta Analytic Inc, USA และ 16-18 ส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ Queen’s University Belfast

2. วัตถุทางวัฒนธรรม
ก. โลงไม้และรูปแบบหัวโลง
รูปแบบของหัวโลงที่พบภายในแหล่งโบราณคดีมีทั้งหมด 6 รูปแบบ เทียบจากรูปแบบที่พบใน
อ�ำเภอปางมะผ้าทั้งหมด 16 รูปแบบหลัก (42 รูปแบบย่อย) การแกะสลักหัวโลงเป็นรูปทรงเรขาคณิต
คือ 1B, 2A, 2B, 5C, 5D และ 5F เป็นที่น่าสังเกตว่าหัวโลงรูปแบบ 1B, 2A, 2B, 5C และ 5D พบโดย
ทั่วไปในบริเวณลุ่มน�้ำลาง ลุ่มน�้ำของ และลุ่มน�ำ้ แม่ละนา แต่รูปแบบ 5F พบเฉพาะลุ่มน�ำ้ ลาง ซึ่งใกล้กับ
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก (รัศมี ชูทรงเดช, 2546)
รูปแบบของหัวโลงหลักที่พบจากข้อมูลการส�ำรวจและการขุดค้นของโครงการส�ำรวจและจัดท�ำฐาน
ข้อมูลถ�ำ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า ระยะที่หนึ่งและสอง
(รัศมี ชูทรงเดช, 2549) ได้จัดจ�ำแนกและแบ่งรูปแบบของหัวโลงออกเป็น 12 รูปแบบ และมีแบบเพิ่ม
เติมที่พบจากการส�ำรวจใหม่อีก 3 รูปแบบ เสนอโดย รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจำ� นงค์
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบหัวโลงของโลงไม้ ในพื้นที่อำ� เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1A

1B

2A

2B

2C

3B

3C

3D

3E

5A

5B

3A

4C

4A

4B

5C

5D

5E

5F

6A

6B

6C

6D

6E

6F

7

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

9D

9E

9F

10

11

12

9G

9H

9I

เทคนิคการท�ำโลงไม้ มี 2 แบบคือ 1) การท�ำโลงจากต้นไม้ลำ� ต้นเดียวกัน ที่ผ่าล�ำต้นตรงกลาง แล้ว
ถากตกแต่งภายในและภายนอกโลง เป็นแนวขวางด้วยเครื่องมือมีคมประเภทขวานเหล็ก รูปแบบหัวโลง
ที่พบได้แก่ 2A 1B และ 2B และ 2) การท�ำโลงไม้ ตัวโลงท�ำเป็นรูปตัววี ตัวโลงมีการท�ำลิ้นเพื่อให้ฝาโลง
ประกบกันได้ ลักษณะการถากโลงเป็นแนวนอน รูปแบบหัวโลงที่พบได้แก่ 5F
ขนาดของโลงแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ มีขนาดยาวกว่า 5 เมตร ขนาดกลาง มีขนาด
ยาวระหว่าง 2-5 เมตร และขนาดเล็ก มีขนาดน้อยกว่า 2 เมตร
ตารางที่ 3 ตารางสรุปจ�ำนวนโลง (สัมพันธ์กับขนาด) ในคูหา A1
ขนาดโลง
จ�ำนวนโลง
หมายเลขโลง
ใหญ่
กลาง

2
8

เล็ก
สภาพไม่สมบูรณ์

7
2

C1, C2, C5, C13, C14
C3, C4, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C27, C28, C29, C30, C31, C33,
C33A, C35
C7, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C25, C24, C26, C32, C34, C36, C38
C15, C16, C18, C37

*สภาพไม่สมบูรณ์ คือ พบเฉพาะชิ้นส่วนของฝาโลง ผุพังมาก

คูหา A1 มีความหลากหลายของโลง ทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก ขณะที่คูหา A2 พบเฉพาะโลงขนาด
เล็ก
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปจ�ำนวนโลง (สัมพันธ์กับขนาด) ในคูหา A2
ขนาดโลง
จ�ำนวนโลง
หมายเลขโลง
เล็ก
สภาพไม่สมบูรณ์

1
1

C39, C40
C41

โลงที่มีหัวรูปแบบ 1B เช่น โลงไม้ C6 พบการตกแต่งโลงด้วยการเคลือบรักทั้งภายในและภายนอก
ส่วนหัวรูปแบบ 5F พบการตกแต่งลายภายนอกโลงด้วยรักและภายในโลงมีการเคลือบรักร่วมด้วย เช่น
โลงไม้ C24 C28 C31
โลงไม้ส่วนใหญ่ท�ำจากไม้สักที่น่าจะน�ำมาจากบริเวณพื้นที่รอบๆ ถ�้ำ  เป็นต้นสักที่มีอายุมากกว่า
100 ปี ขึ้นไป ซึ่งจ�ำเป็นต้องการเตรียมกานไม้ให้แห้งตายก่อนแล้วจึงตัดไปใช้ สันนิษฐานว่าสภาพป่าไม้
ในอดีตมีสภาพเป็นป่าไม้ที่แน่นหนาทึบ โดยพิจารณาจากขนาดวงปีที่ค่อนข้างแคบมาก (นาฏสุดา ภูมิ
จ�ำนงค์ ใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558ก)
การวางโลงไม้ แบ่งเป็น 3 แบบคือ การวางบนเสาและคานรองรับ วางบนคานไม้บนพื้น และวาง
บนพื้น (รูปที่ 1)

การวางบนเสาและคานรองรับ

การวางบนคานไม้บนพื้น

การวางบนพื้น
รูปที่ 1 ลักษณะการวางโลงไม้ที่พบทั้งสามรูปแบบ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

305

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงจ�ำนวนรูปแบบหัวโลงที่พบภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นมีทั้งหมด 12,060 ชิ้น แบ่งเป็นที่พบจากคูหา A1
จ�ำนวน 11,201 ชิน้ และคูหา A2 จ�ำนวน 859 ชิน้ (ตารางที่ 5) ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนขอสรุปเฉพาะหลักฐานทาง
โบราณคดีทที่ ำ� การจัดจ�ำแนกเบือ้ งต้น ได้แก่ ลูกปัดท�ำจากแก้วและหิน เส้นสีดำ� ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้
เครือ่ งจักสาน ผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า เครือ่ งมือเหล็ก เครือ่ งประดับเหล็กและส�ำริด หอยเบีย้ และกระดูก
สัตว์ เพือ่ สืบสร้างลักษณะของวัฒนธรรมของคนทีเ่ ข้ามาใช้พนื้ ทีภ่ ายในถ�ำ้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจ�ำนวนโบราณวัตถุในคูหา A1 และ A2
โบราณวัตถุ
A1
A2
รวม (ชิ้น)
ภาชนะดินเผา
ภาชนะไม้
เครื่องมือเหล็ก
ไม้ทอผ้า
เครื่องจักสาน
ผ้า
เครื่องประดับเหล็ก
เครื่องประดับส�ำริด
ลูกปัดแก้ว
ลูกปัดหิน
เส้นสีดำ�
หอยเบี้ย
กระดูกสัตว์
เมล็ดพืช
รวม
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1,273

158

1,431

36

-

36

2

-

2

13

-

13

150

-

150

66

2

68

5

-

5

2

-

2

157

10

167

-

3

3

6,884

570

7,454

2

-

2

463

11

474

2,148

105

2,253

11,201

859

12,060
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ข. เครื่องประดับกาย
1. ลูกปัด

รูปที่ 2 ลูกปัดแก้ว

เครื่องประดับกายที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกคือลูกปัด ที่เป็นสร้อยที่สวมใส่ตั้งแต่มีชีวิต และเมื่อตาย
ก็ยังคงสวมใส่ด้วย พบจากคูหา A1 และ A2 ทั้งหมด 157 เม็ด ลูกปัดที่พบมีรูปทรงทั้งหมด 6 แบบ
ได้แก่ ทรงกระบอก กระบอกสั้น ทรงกลม ทรงหลอด ทรงแผ่นแบน และทรงวงแหวน และสีลูกปัดที่
พบ ได้แก่ สีแดง น�ำ้ ตาล เหลือง เขียว ฟ้า และฟ้าอมเขียว สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ สีเขียว และ
รูปทรงกระบอกสั้น เทคนิคการผลิตลูกปัดเป็นการผลิตโดยการดึง (drawn bead) ท่อนแก้วให้ยาวแล้ว
จึงตัดเป็นท่อนๆ โดยผลิตจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ประกอบด้วยซิลิกา ด่างจ�ำพวกโซดา โปแตส
และแคลเซียมจ�ำพวกปูนขาวรวมทั้งออกไซด์ของโลหะเช่นเหล็ก แมงกานีส โคบอลท์ ทองแดง เพื่อให้
เกิดสีต่างๆ ได้แก่ลูกปัดโทนสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีฟ้าอมเขียว แล้วน�ำส่วนผสมเหล่านี้มา
ผ่านความร้อนจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันและจึงน�ำไปขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้รูปร่างหรือรูปทรงที่
ต้องการได้แก่ ลูกปัดทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกระบอกสั้นทรง ทรงหลอด ทรงวงแหวน และทรงแผ่น
แบน ลูกปัดแก้วเป็นเครื่องประดับที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและ
สมัยทวารวดีในภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถระบุแหล่งผลิตของลูกปัด
ได้ อาจจะได้มาจากการแลกเปลี่ยนภายในและระหว่างชุมชน (ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ ใน รัศมี ชูทรงเดช
และคณะ, 2558ข)

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงจ�ำนวนลูกปัดที่พบภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
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2. เส้นสีดำ�
เส้นสีดำ� เส้นยาวเป็นหลักฐานที่พบภายในโลงไม้และหลุมขุดค้น ภายในคูหา A1 และ A2 พบ
กระจายเป็นเส้นๆ และเป็นกลุ่มขดม้วนกันหลายเส้นรวมกัน ลักษณะของเส้นมีแกนกลางเป็นเกลียว
เชือกเคลือบด้วยยางไม้ที่ยังไม่ทราบว่าเป็นยางของต้นไม้ชนิดใด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง
0-0.25 เซนติเมตร ขนาดยาวระหว่าง 0-30 เซนติเมตร คูหา A1 มีปริมาณการพบจ�ำนวนมากกว่า A2
เส้นด�ำนี้พบวางบนกระดูกคน หรือบริเวณใกล้เคียงกับโครงกระดูกคน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องประดับ
บนร่างกายของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ปกาเกอะญอ คะยา และละว้าแล้ว พบว่าเป็นเครื่องประดับส�ำหรับ
ผู้หญิงสวมเป็นห่วงที่หัวเข่า วัสดุท�ำจากหวาย หรือเส้นฝ้าย เคลือบด้วยรัก (วอกัญญา ณ หนองคาย, ใน
รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558ข)

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงจ�ำนวนเส้นสีด�ำที่พบในคูหา A1 และ A2

รูปที่ 3 เส้นสีดำ�
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ค. เครื่องมือเครื่องใช้
1. ภาชนะดินเผา
ส�ำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่พบมากภายในคูหา A1 และ A2 คือภาชนะดินเผาเนื้อดิน (earthenware) เป็นภาชนะที่ใช้ทำ� และบรรจุอาหาร และภาชนะไม้ที่ใช้บรรจุอาหาร พบภาชนะ 3 รูปแบบใหญ่
คือ หม้อ ถ้วยขนาดเล็ก และชาม เพื่อช่วยกันซึมและอุดรูพรุนที่เนื้อภาชนะ ภาชนะส่วนใหญ่มีร่องรอย
การใช้งานแล้ว มีคราบเขม่าจับตัวหนาบนผิวนอกของภาชนะ แสดงว่าภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน เมื่อมีคน
ตายก็อาจจะน�ำภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อเป็นของเซ่นให้กับผู้ตาย (สมถวิล สุขเลี้ยง ใน รัศมี ชูทรง
เดช และคณะ, 2558ข)
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจ�ำนวนภาชนะดินเผาแต่ละประเภทที่พบในคูหา A1 และ A2
รูปแบบภาชนะเต็มใบ
คูหา
ชิ้นส่วนภาชนะ
หม้อก้นกลม
ชามก้นกลมปาก
ถ้วยก้นกลม
A1
A2

ปากโค้งออก
15
1

โค้งออก
6
0

หม้อก้นแบนเจาะรู
1
0

ปากตรง
1
0

1,107
157

เทคนิคการผลิตภาชนะดินเผา มีขั้นตอนการเตรียมดินที่ไม่เติมทรายเข้าไปเป็นตัวประสานเนื้อ
ดิน พบแร่ควอตซ์เป็นหลัก สันนิษฐานว่าวัตถุดิบน่าจะเป็นดินอยู่ใกล้กับแหล่งน�ำ้ (วีระศักดิ์ แคล้วค�ำ
พุฒ 2543, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา ใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2556) ส่วนผสมของเนื้อดินปาน
กลาง มีเมล็ดทรายปนอยู่มาก และเนื้อละเอียด มีการขึ้นรูปด้วยมือ และขึ้นรูปด้วยมือผสมแป้นหมุน
การตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ S-twist, Z-twist ที่ใช้เชือกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รมควันผิวด้านนอก
และด้านใน (ดูบทความของสมถวิล สุขเลี้ยง และบทความของ Liew, Sze Haw ในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ภาชนะที่พบจากถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก เป็นภาชนะสามัญที่ใช้ในครัวเรือนพบ
ทั่วไปในวัฒนธรรมโลงไม้

รูปที่ 4 ภาชนะดินเผาทรงชามก้นกลม

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 5 ภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นแบนเจาะรู

รูปที่ 6 ภาชนะดินเผาหม้อก้นกลม

2. ภาชนะไม้
เศษภาชนะไม้ พบจากคูหา A1 และคูหา B ทั้งหมด 14 ชิ้น คูหา A1 พบจ�ำนวน 9 ชิ้นจากผิวดิน
สันนิษฐานโดยการเปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางกับภาชนะไม้ปัจจุบันว่า เป็นภาชนะรูปทรงพาน ชามมี
เชิง ถ้วย ถ้วยก้นแบน และ 1 ชิ้นจากการขุดค้น เป็นภาชนะรูปทรงถ้วย ส่วนคูหา B พบจ�ำนวน 3 ชิ้น
เป็นภาชนะรูปทรงพาน ส�ำหรับเนื้อไม้ ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นระบุว่าเป็นไม้สัก มีเทคนิคการแกะสลัก
ด้วยการเอาท่อนไม้มาวางในแนวระนาบแล้วก็ถากเอาเนื้อข้างในออก ท�ำให้ขวางท่อล�ำเลียงน�้ำ เมื่อใส่นำ�้
หรือของเหลวก็ไม่ซึมออกมา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมต่อมาจนถึงปัจจุบัน (ดูบทความของ สมถวิล สุข
เลี้ยง ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่ง
แวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

รูปที่ 7 ภาชนะไม้
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3. ผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า
ส�ำหรับผ้าพบจากพื้นผิวและการขุดค้นในคูหา A1 และ A2 และบนพื้นผิวของคูหา B ซึ่งพบจ�ำนวน
เศษผ้ามากที่สุด จึงส่งตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค Dr. Judith Cameron และ
คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน ท�ำให้ทราบว่าส่วนใหญ่ทอจากเส้นใยของป่านกัญชง
และมีบางเส้นที่อาจจะเป็นเส้นไหม? (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล Judith Cameron, 2557) ส่วนเทคนิค
การทอเป็นการทอขัดธรรมดา (ดูบทความของ วอกัญญา ณ หนองคาย ในเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะ
ผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงจ�ำนวนเศษผ้าที่พบในคูหา A1 และ A2

ส่วนอุปกรณ์ทอผ้าพบจากทุกคูหา ทัง้ หมด 37 ชิน้ มีลกั ษณะเป็นไม้แบนและแท่งไม้กลมยาวจ�ำนวน
ทัง้ หมด 37 ชิน้ ท�ำจากไม้สกั ส่วนใหญ่มรี อยใช้งาน พบจากคูหา A1 จ�ำนวน 16 ชิน้ เป็นไม้แบน 4 ชิน้
ไม้กลม 12 ชิน้ คูหา B จ�ำนวน 13 ชิน้ เป็นไม้แบน 9 ชิน้ ไม้กลม 4 ชิน้ และพบจากคูหา C จ�ำนวน 8
ชิน้ เป็นไม้แบน 6 ชิน้ ไม้กลม 2 ชิน้
การศึกษาเปรียบเทียบกับกลุม่ ชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอทีบ่ า้ นเมืองแพม อ�ำเภอปางมะผ้า ท�ำให้ทราบ
ว่าไม้แบนเป็นไม้ที่ใช้ในการแยกด้านยืนให้กว้างขึ้นเพื่อสอดด้านขวาง แล้วใช้ไม้แบนกระทบด้ายให้แน่น
ขึน้ ส่วนแท่งไม้กลมยาวใช้สำ� หรับการท�ำลวดลาย อาจจะใช้หลายชิน้ เมือ่ ทอยกดอก (ดูรายละเอียดใน
บทความของ วอกัญญา ณ หนองคาย ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรือ่ งการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน)

รูปที่ 8 ชิ้นส่วนผ้า

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิจ�ำนวนอุปกรณ์กี่ทอผ้าที่พบในคูหา A1 และ A2

รูปที่ 9 อุปกรณ์ทอผ้า

รูปที่ 10 อุปกรณ์ทอผ้า
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4. เครื่องมือเหล็ก
เครื่องมือเหล็กที่พบทั้งหมดมี 18 ชิ้น พบจากคูหา A1 จ�ำนวน 14 ชิ้น แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในงานไม้ จ�ำนวน 3 ชิ้น ชิ้นส่วนเหล็กที่ระบุไม่ได้จำ� นวน 5 ชิ้น และเครื่องประดับ 7 ชิ้นแบ่งเป็นแหวน
ส�ำริด จ�ำนวน 2 ชิ้น และก�ำไลเหล็ก 5 ชิ้น ส่วนคูหา A2 พบชิ้นส่วนเหล็กที่ระบุไม่ได้จ�ำนวน 3 ชิ้น และ
คูหา B1 พบสิ่วเหล็ก 1 ชิ้น
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจ�ำนวนวัตถุโลหะในคูหา A1, A2 และ B
A1

A2

B

รวม

สิ่วเหล็ก

1

-

1

2

ชิ้นส่วนเครื่องมือปลายแหลม

1

-

-

1

แหวนสำริด

2

-

-

2

กำไลเหล็ก

5

-

-

5

ชิ้นส่วนเหล็ก

5

3

-

8

14

3

1

18

ประเภท
เครื่องมือ

เครื่องประดับ
ระบุไม่ได้
รวม

ง. อาหารและของเซ่น
กระดูกสัตว์เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยตอบค�ำถามเรื่องอาหาร ผลการวิเคราะห์กระดูก
สัตว์ สัตว์ที่ใช้เป็นอาหารหรือของเซ่นอุทิศให้กับผู้ตายคือหมู สุนัข ไก่ป่า และชะมดเช็ด เนื่องจากพบ
ร่วมกับโครงกระดูกภายในโลงไม้ และมีการคัดเลือกชิ้นส่วนของขาและปีก สัตว์สองชนิดเป็นอาหารที่
นิยมใช้ประกอบพิธีกรรม สัตว์เหล่านี้ยังไม่สามารถระบุอย่างแน่ชัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยง (ดูบทความของ
ณิชนันท์ รักพงษ์ไทย ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

313

อภิปรายผล
เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุ ช่วยอธิบายเรื่องการใช้พื้นที่จาก
ความหนาแน่นของโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่พบในแต่ละคูหา และบริบทหรือการพบร่วมกัน ท�ำให้
สามารถจะแปลความและสืบสร้างลักษณะทางวัฒนธรรมที่ละเอียดขึ้นในประเด็นของความเชื่อและ
พิธีกรรมความตายในกลุ่มคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในวัฒนธรรมโลงไม้อีกกลุ่มหนึ่งได้ และพัฒนาการ
ใช้พื้นที่สุสาน

1. สังคม
ส่วนระดับสังคมของวัฒนธรรมโลงไม้ น่าจะเป็นชนเผ่าที่ยังมีความแตกต่างทางสังคมบ้าง แต่
การแบ่งชนชั้นยังไม่ชัดเจน เพราะหลักฐานขนาดโลงไม้ที่พบจ�ำนวนไม่มาก การแกะสลักหัวโลงก็ไม่ได้
หรูหรามีลวดลายที่แตกต่างไปจากโลงไม้ขนาดกลางหรือเล็ก และของเซ่นศพก็ไม่แตกต่างไปจากโลง
ขนาดอื่นๆ นอกจากนี้ยังไม่มีความหลากหลายของเซ่นศพนัก ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจ�ำ
วัน มีร่องรอยการใช้งานทั้งสิ้น เช่นมีเขม่าติดก้นภาชนะดินเผา เป็นต้น ของเหล่านี้เมื่อผู้เป็นเจ้าของ
ตายก็ถือว่าตายตามเจ้าของ ของมีค่าที่มาจากต่างถิ่นมีปริมาณที่น้อยมาก แสดงว่าความเข้มข้นในการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนจากภายนอกยังไม่มากนัก หากพิจารณาจากจ�ำนวนของโลงไม้ที่พบจากแหล่ง
โบราณคดี สันนิษฐานว่ามีประชากรไม่หนาแน่น อย่างไรก็ดี การท�ำโลงไม้แสดงว่าสังคมนี้มีช่างที่ช�ำนาญ
เฉพาะทาง โดยเฉพาะช่างไม้และช่างสลักไม้ ช่างตกแต่งฟัน เป็นต้น (รัศมี ชูทรงเดช, 2557)
รูปแบบและความหลากหลายของหัวโลง 16 แบบ (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550: 864) อาจ
จะแสดงถึงความหลากหลายของกลุ่มครอบครัวที่อาศัยในอ�ำเภอปางมะผ้า ในช่วงเวลาต่างๆ และสืบทอด
ประเพณีการฝังศพในสุสานของครอบครัวตนเอง มีการรักษารูปแบบหลักของหัวโลงไว้แต่มีการดัดแปลง
บ้างเล็กน้อยโดยเพิ่มเติมการแกะสลักรายละเอียดที่แตกต่างไปจากแบบเดิมบ้าง ลักษณะดังกล่าวน่าจะ
เป็นเรื่องของความนิยมเฉพาะช่วงเวลา
หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก ได้เพิ่มเติมและยืนยันข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับสถานที่ฝังศพของครอบครัวและช่างฝีมือ (craft specialist) ทั้งข้อมูลที่เป็นโครงกระดูกและ
โบราณวัตถุประเภทต่างๆ กลุ่มสังคมที่พบจากแหล่งโบราณคดี แสดงว่าถ�ำ้ อาจถูกใช้เป็นที่สุสานของ
ครอบครัว เนื่องจากผลการวิเคราะห์โครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีพบว่ามีโครงกระดูกของชาย-หญิง
หลายวัยมาฝังอยู่ในที่เดียวกัน มีอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิด วัยรุ่น หนุ่มสาว จนถึงวัยกลางคน (รัศมี ชูทรง
เดช และคณะ, 2553, 2558ก, 2558ข)
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจ�ำนวนประชากรในคูหา A1 และ A2 แบ่งตามเพศและอายุ
A1

A2

รวม (คน)

ชาย

20

1

21

หญิง

11

1

12

ไม่ทราบเพศ

37

-

37

ทารก/เด็กเล็ก

18

1

19

เด็กโต

12

2

14

วัยรุ่น

10

-

10

ประชากร

ผู้ใหญ่

314

������������������������������������������

เด็ก

ชาย

20

1

21

หญิง

11

1

12

ไม่ทราบเพศ
ประชากร

37
A1

A2

รวม37(คน)

ทารก/เด็
ชายกเล็ก

18
20

11

19
21

ผู้ใหญ่

เด็หญิ
กโต
ง

12
11

21

14
12

เด็ก

ยรุ่น
ไม่ทวัราบเพศ

10
37

--

10
37

กเล็ก
วัทารก/เด็
ยรุ่นตอนปลาย

18
4

-1

4
19

12
4
10
116

2
5

4

-

14
4
10
121
4

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กโต
ไม่ทราบอายุ
วัยรุ่น
รวม (คน)
วัยรุ่นตอนปลาย

ส�ำหรับหลักฐานแสดงเรื่องช่างฝีมือ โครงกระดูกคนที่ศึกษาโดยนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ (2550)
4
ไม่้นทส่ราบอายุ
ศึกษาหลักฐานของชิ
วนของกระดูกจากแหล่4งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้
พบว่าร่องรอยการเกาะของ
กล้ามเนื้อที่พรวม
บบนกระดู
121 นี้คงท�ำ
(คน) กส่วนแขน ฝ่ามือและนิ
116 ้วมือ แสดงให้เห็นว่า5กลุ่มคนในวัฒนธรรมโลงไม้
กิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้แรงจากแขน ฝ่ามือ และนิ้วมือค่อนข้างหนักเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นการยกหรือแบกของหนัก การพลิกแขนและฝ่ามือคว�ำ่ หงาย การกางและหุบนิ้ว การก�ำและคลายนิ้ว
มือ เป็นต้น และจะต้องท�ำซ�้ำๆ บ่อยๆ เป็นประจ�ำและท�ำอยู่เป็นเวลานานๆ จึงจะเกิดร่องรอยเช่นนี้ให้
เห็นบนกระดูกอย่างชัดเจนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการท�ำงานไม้ และแกะสลักโลงไม้ อาจจะเป็นกิจกรรม
อย่างหนึ่งของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ และยังมีงานฝีมืออื่นๆ เช่น ภาชนะดินเผา ผ้าและอุปกรณ์การ
ทอผ้า โลงไม้ เส้นใยสีดำ� เคลือบยางไม้ ที่อาจจะสัมพันธ์กับเพศสภาพในสังคม (ดูบทความของ ชนม์ชนก
สัมฤทธิ์ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

2. ความเชื่อและพิธีกรรมความตาย
ท�ำเล สถานที่ฝังศพ รูปแบบการปลงศพในโลงไม้สัก สิ่งของที่พบร่วมภายในแหล่งโบราณคดีโลง
ลงรัก มีลักษณะเหมือนกับที่พบจากแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ทั่วไป ความแตกต่างน่าจะ
เป็นเรื่องของปริมาณของโลงไม้ กระดูกคน และสิ่งของบางประเภทที่พบ ความเชื่อเรื่องโลกหลังความ
ตาย พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความตายจึงเป็นส่วนประกอบของความเชื่อนี้ (ดูบทความของ รัศมี ชูทรง
เดช ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่ง
แวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ส�ำหรับรูปแบบการปลงศพ ภายในคูหา A1 มีการปลงศพ 3 รูปแบบ คือ การปลงศพที่ในโลงไม้
การปลงศพโดยวางกระดูกหรือกลบบางๆ บนพื้นดิน และการปลงศพแบบฝังใต้ดิน ความหลากหลาย
ของรูปแบบของหัวโลงที่พบมีถึง 6 รูปแบบเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบหลักที่ผู้เขียนได้จัดจ�ำแนกจากการ
ส�ำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ภายในอ�ำเภอปางมะผ้า (รัศมี ชูทรงเดช, 2546) คือ
1B, 2A, 2B, 5C, 5D, 5F และไม่สามารถจ�ำแนกรูปแบบได้ (กิตติคุณ จันทร์แย้ม ใน รัศมี ชูทรงเดช
และคณะ, 2558ก: 354-55)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ความพิเศษของโลงที่พบในคูหา A1 คือการทายางไม้บนโลงขนาดใหญ่และกลาง จ�ำนวน 24 ฝา
โลง เช่น โลงไม้หมายเลข C1-2, C5-6, C9, C11-12, C13-14, C19, C21-22, C23, C25-26, C27,
C29-30, C32 และตกแต่งโลงด้วยยางไม้สีดำ� สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยางรัก จ�ำนวน 3 โลง เช่นโลงไม้
หมายเลข C31, C28 และ C24
ตารางที่ 9 ตารางแสดงจ�ำนวนโลงของแต่ละรูปแบบที่พบภายในคูหา A1
รูปแบบ

หมายเลขโลง

จำนวนฝา/โลง

1B

C1-2, C5-6, C8-9

6/3

2A

C10-11

2/1

2B

C13-14, C33-33A

4/2

5C

C3-4

2/1

5D

C12, 19, 25, 29, 32, 34, 35, 38

8/4

5F

C7, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28,
30, 31

10/5

จำแนกไม่ได้

C15, 16, 18, 21, 22, 36, 37

7/4

ส่วนการใช้พื้นที่ภายในคูหา A2 มีเพียง 2 รูปแบบ คือการปลงศพโดยวางโลงบนพื้น และการ
ปลงศพโดยวางกระดูกหรือกลบบางๆ บนพื้นดิน พบรูปแบบหัวโลง 2 รูปแบบ คือ 5C และ 5D
แบบแผนการปลงศพมี 3 รูปแบบคือการฝังศพครั้งที่ 1 เช่นโลงหมายเลข C33A การปลงศพครั้ง
ที่ 2 ที่พบกระดูกของผู้ใหญ่และเด็กปนกัน เช่นโลงไม้หมายเลข C2, C4 และการวางกระดูกกองไว้บน
พื้นใต้โลงไม้ (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย ใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558ก: 327-334
; สมถวิล สุขเลี้ยง, 2557: 71-102)

3. พัฒนาการใช้พื้นที่สุสาน
ก. ร่องรอยการใช้พื้นที่ภายในถ้ำ�
ผลการวิเคราะห์ชนั้ ทับถมทางโบราณคดีจากผนังดินของหลุมขุดค้นภายในคูหา A1 บ่งบอกประวัติ
การก่อตัวของแหล่งโบราณคดีจากการทับถมของตะกอนดินทีเ่ กิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์
ชั้นล่างสุดในระดับที่ลึกกว่า 30 เซนติเมตรจากผิวดิน พบว่ามีนำ�้ ท่วม และไหลเข้ามาภายในโถง
คูหา A1 ไม่มีคนเข้ามาใช้พื้นที่ และภายในถ�้ำแห้งพอสมควร คนโบราณจึงเข้ามาใช้พื้นที่ในการฝังและ
การวางโลงไม้ไว้ในคูหา A1 มีชั้นทับถมทางวัฒนธรรมเพียงชั้นเดียวลึกประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิว
ดินขึ้นไป สันนิษฐานว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรมปลงศพเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น
ส่วนคูหา A2 ผลการวิเคราะห์ตะกอนดินและธรณีสัณฐานพบว่าเคยมีน�้ำท่วมและไหลเข้ามาภาย
ในคูหา แสดงว่าแต่เดิมภูมิอากาศอาจจะชุ่มชื้นและฝนตกชุก ก่อนที่จะมีการใช้พื้นที่ของคนในวัฒนธรรม
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โลงไม้ในระดับความลึกระหว่าง 80-200 เซนติเมตรจากผิวดิน เมื่อถ�ำ้ แห้งบางช่วงเวลาจึงน�ำโลงไม้ไป
วางภายในคูหาในระดับความลึกไม่เกิน 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ต่อมามีตะกอนดินและน�ำ้ ไหลจาก
ปล่องถ�ำ้ ตกลงมาทับถมภายในคูหา จึงพบชิ้นส่วนของกระดูกและโบราณวัตถุกองรวมกันติดกับผนังถ�ำ้ ใน
ด้านทิศใต้ (เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, ในรัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2557: 293-304)

ข. ช่วงเวลาของการใช้สุสาน
ผลของการก�ำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 มีเพียงอายุของโลงไม้และยางไม้ที่เคลือบโลง และก�ำลัง
รอผลจากตัวอย่างจากหลุมขุดค้น จึงยังไม่ทราบล�ำดับของชั้นทับถม อย่างไรก็ดี จากผลการก�ำหนดอายุ
หัวโลงและรักจ�ำนวน 18 ตัวอย่าง ท�ำให้ทราบการน�ำโลงเข้าไปวางภายในถ�ำ้ ทั้งคูหา A1, A2 และ B ช่วง
ระหว่าง 1960±30 ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณ 324 ปี
ในเบื้องต้นสามารถจัดกลุ่มอายุของโลงไม้ได้ 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ดังนี้
ระยะที่ 1
			
			
			
ระยะที่ 2

			
			
			
			
			
			
			
			
			
ระยะที่ 3

			

คูหา A1 เป็นคูหาที่มีพื้นที่ราบ เปรียบเสมือนห้องขนาดเล็ก มีความเหมาะสมที่สุด
จึงเป็นพื้นที่แรกที่ถูกใช้ มีอายุอยู่ในช่วง 1960±30 ถึง 1920±30 ปีมาแล้ว
คูหา A1 รูปแบบ 5F โลงหมายเลข C24 อายุระหว่าง 1960±30 ปีมาแล้ว
คูหา A1 รูปแบบ 5F โลงหมายเลข C24 อายุระหว่าง 1950±30 ปีมาแล้ว
คูหา A1 รูปแบบ 2B โลงหมายเลข C33 อายุระหว่าง 1920±30 ปีมาแล้ว
คูหา A1 มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 1880±30 ถึง 1809±26 ปีมาแล้ว 100 กว่า
ปีก่อนหน้านั้น คูหา A2 มีการเข้าไปใช้พื้นที่เป็นครั้งแรก อายุระหว่าง 1880±30 ถึง
1810±30 ปีมาแล้ว และช่วงเวลาเดียวกับคูหา A1 ที่คูหา B ก็ถูกใช้เป็นครั้งแรกเช่น
กัน ในช่วงเวลา 1880±30 ถึง 1820±30 ปีมาแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ของคูหา
B ไม่มีที่ราบเลย แต่เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ของเพดานถ�้ำที่ตกลงมาก่อนที่คนจะเข้า
มาใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา
คูหา

A2 รูปแบบ 5C โลงหมายเลข C40 อายุระหว่าง 1880±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 1B โลงหมายเลข C2 อายุระหว่าง 1870±30 ปีมาแล้ว
B รูปแบบ 1B โลงหมายเลข C5 อายุระหว่าง 1870±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 5C โลงหมายเลข C4 อายุระหว่าง 1860±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 5D โลงหมายเลข C12 อายุระหว่าง 1840±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 5D โลงหมายเลข C29 อายุระหว่าง 1830±30 ปีมาแล้ว
B รูปแบบ 5D โลงหมายเลข C2 อายุระหว่าง 1820±30 ปีมาแล้ว
A2 รูปแบบ 5D โลงหมายเลข C39 อายุระหว่าง 1810±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 2B โลงหมายเลข C13 อายุระหว่าง 1809±26 ปีมาแล้ว

คูหา A1 ยังคงถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 1794±25 ถึง 1770±30 ปีมาแล้ว เช่น
เดียวกับคูหา B ที่ถูกใช้ในเวลา 1740±30 ปีมาแล้ว ส่วนคูหา C ไม่ได้ถูกใช้งานอีก
เลย น่าจะเป็นเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างแคบ เพดานถ�ำ้ ต�ำ่ และมีน�้ำไหลลงมาจากปล่อง
ถ�้ำในช่วงฤดูฝน ท�ำเลจึงไม่เหมาะส�ำหรับการฝังศพ
คูหา A1 รูปแบบ 1B โลงหมายเลข C1 อายุระหว่าง 1794±25 ปีมาแล้ว
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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คูหา
คูหา
คูหา
คูหา

A1 รูปแบบ 2A โลงหมายเลข C11 อายุระหว่าง 1780±30 ปีมาแล้ว
A1 รูปแบบ 5C โลงหมายเลข C3 อายุระหว่าง 1770±30 ปีมาแล้ว
B รูปแบบ 6A/6F โลงหมายเลข C16 อายุระหว่าง 1740±30 ปีมาแล้ว
B รูปแบบ 2B โลงหมายเลข C1 อายุระหว่าง 1740±30 ปีมาแล้ว

ส�ำหรับอายุของหัวโลง รูปแบบ 2A โลงหมายเลข C10 คูหา A1 ที่มีอายุระหว่าง 1636±44 ปีมา
แล้ว เมื่อค�ำนวณเปรียบเทียบกับตารางปฏิทิน (Calibrated date) แล้วมีค่าเบี่ยงเบนหลายค่า ท�ำให้ค่าที่
ได้ออกนอกกลุ่ม (outlier) จึงไม่น�ำมารวมกับค่าอื่นๆ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบค่าอายุอีกครั้ง

4. ยุคสมัย : รอยต่อสมัยประวัติศาสตร์ของภาคเหนือ
หากพิจารณาจากค่าที่มีการค�ำนวณเทียบกับตารางปฏิทิน (calibrated) จากห้องปฏิบัติการแล้วพบ
ว่าโลงไม้เหล่านี้มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. 583 ถึง พ.ศ. 928 หรือพุทธศตวรรษที่ 6-10 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อน
ปรากฏการประดิษฐานพุทธศาสนาในล้านนาอย่างมั่นคงและเป็นศาสนาประจ�ำรัฐ กล่าวคืออยู่ในช่วง
ก่อนการเกิดเมืองหริภุญไชยในภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 (สรัสวดี
อ๋องสกุล, 2551:70) ในเวลาเดียวกันมีชุมชนร่วมสมัยกับวัฒนธรรมโลงไม้ ปรากฏอยู่บริเวณแอ่งที่ราบ
ลุ่มแม่น�้ำปิง และลุ่มแม่น�้ำกวง เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทหลุมฝังศพ จัดอยู่สมัยเหล็ก ได้แก่ แหล่ง
โบราณคดีบ้านสันป่าคา อ�ำเภอสันก�ำแพง บ้านยางทองใต้ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ
บ้านวังไฮ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน แบบแผนการฝังศพเป็นการฝังศพครั้งที่ 1 แบบนอนหงายเหยียด
ยาว มีของที่พบร่วมภายในหลุมฝังศพที่น�ำมาจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเครื่องมือ
เหล็ก เครื่องประดับส�ำริด ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้วสีต่างๆ และก�ำไลท�ำจากเปลือกหอยทะเล จึงเห็นได้ว่า
แบบแผนการฝังศพมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ในเทือกเขาตะวันตก
โดยเฉพาะ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นประชากรคนละกลุ่ม คนก่อน
ประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ดังเช่น
กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน กลุ่มคนเหล่านี้เป็นสังคมระดับชนเผ่าสืบสายโคตรตระกูลเดียวกันและเป็นเครือ
ญาติกัน เป็นสังคมไม่มีการแบ่งชนชั้นที่ชัดเจน ภายในสังคมมีการแบ่งหน้าที่การงานภายในสังคม มีช่าง
เฉพาะทาง มีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ มีเทคโนโลยีสูงเกี่ยวกับงานเครื่องไม้ และมีความรู้เกี่ยวกับ
ป่าไม้เป็นอย่างดี (รัศมี ชูทรงเดช, 2546: 118 ; รัศมี ชูทรงเดช, 2557: 73-16)

บทสรุป
ข้อมูลใหม่ที่ได้จากการขุดค้นและผลการก�ำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14 จ�ำนวน 18 ตัวอย่างจาก
แหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ ที่ถำ�้ โลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นข้อมูลที่ช่วย
ท�ำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กที่เป็นช่วงรอย
ต่อสมัยประวัติศาสตร์ในภาคเหนือที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงว่ามีการปรับตัวที่แตกต่างจากชุมชนร่วมสมัยที่
อาศัยอยู่ในที่ราบ โดยเฉพาะแบบแผนการปลงศพภายในถ�้ำและเพิงผาบนภูเขา มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
การเลือกท�ำเลฝังศพ ชุมชนนี้ใช้ถำ�้ เป็นสุสานอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ เป็นเวลาประมาณ 324 ปี ในช่วง
ระหว่าง 1960±30 ปีมาแล้ว (พ.ศ. 583-628) ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว (พ.ศ. 873-1083) ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบของหัวโลงและแบบแผนการวางโลงไม้ภายถ�ำ้
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ผลการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ท�ำให้ทราบถึงแบบแผนการฝังศพที่มีการฝังครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ภายในโลง มีลักษณะการวางโลงบนเสา และวางบนพื้นถ�ำ้ โลงทั้งหมดท�ำจากไม้สักที่มีการ
เตรียมไม้ให้แห้งก่อนการท�ำโลง และน�ำมาแกะสลักรูปหัวโลงได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ ส่วนชิ้นส่วนโครง
กระดูกคนสามารถสรุปจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุดทั้งหมด 121 คน สามารถน�ำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีดีเอ็นเอ
และไอโซโทป เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและประชากรว่าเป็นเครือญาติกันหรือไม่
หลักฐานทางโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่พบภายในโลงและใกล้กับโลงที่สันนิษฐานว่าเป็นสังคมไม่มี
การแบ่งชนชั้นที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นของใช้สามัญ ที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องเซ่นประกอบศพเช่น
ลูกปัดแก้ว แหวนส�ำริด ก�ำไลเหล็ก ภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนผ้าและอุปกรณ์
ในการทอผ้า เป็นข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทอผ้าในอดีต เครื่องจักสาน ภาชนะไม้ และโลงที่
ถูกเคลือบด้วยยางไม้ ที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นรัก ล้วนเป็นข้อมูลที่สำ� คัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนบน
พื้นที่สูงที่มีความรู้ความช�ำนาญเกี่ยวกับการท�ำไม้และการใช้ทรัพยากรประเภทของป่าเป็นอย่างดี ซึ่งไม่
เคยมีการขุดค้นพบหลักฐานประเภทนี้มาก่อนเลย (รัศมี ชูทรงเดช, 2547) หากทราบผลการก�ำหนด
อายุที่แน่นอนของตัวอย่างของยางไม้ เศษผ้า และเครื่องจักสานที่ส่งไปก�ำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม จะท�ำให้เราทราบถึงพัฒนาการของภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในภาคเหนือ และบทบาทที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน หากพิจารณาภาพรวมของ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทย พบว่าในระยะเวลาร่วมสมัยกัน
ชุมชนโบราณในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยที่อาศัยอยู่ในที่ราบ และประเทศเพื่อนบ้านที่มีพัฒนาการ
ทางสังคมถึงระดับแว่นแคว้นและรัฐ เช่น แคว้นหริภุญไชยในบริเวณภาคเหนือ รัฐทวารวดีในภาคกลาง
สมัยสงครามระหว่างแคว้นในประเทศจีน (Warring State) สมัยดองซอนในประเทศเวียดนาม และกรณี
ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเชื่ออย่างชัดเจน เช่น มีการรับพุทธ
ศาสนาและใช้ตัวหนังสือ มีการก่อสร้างอาคารถาวรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาแล้ว แต่ชุมชนวัฒนธรรมโลง
ไม้ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงยังคงด�ำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนโครงการวิจัยการสืบค้นและจัดการ
มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอ�ำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1-3 (พ.ศ.
2550-55) และโครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2556-58) ขอบคุณชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่วิจัยที่ให้การสนับสนุนโครงการระหว่างท�ำงานในพื้นที่ ผู้ช่วยนักวิจัยนักโบราณคดี
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ สมถวิล สุขเลี้ยง และวอกัญญา ณ หนองคาย ที่ช่วยค้นข้อมูล จัดท�ำตารางและ
แผนภูมิประกอบบทความภายใต้เวลาที่จ�ำกัด

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
2557 	“โลง ไห ใส่ศพ : พิธีปลงศพบนพื้นที่สูงกับพื้นที่ราบ.” ใน พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ). ผีใน
หลักฐานของคนเป็นและคนตาย. ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะทีส่ อง (เล่มที่ 3: ด้านมานุษยวิทยากายภาพ-โครงกระดูกคน). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย.

พิสิฐ เจริญวงศ์
2525	“ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.” ใน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (บรรณาธิการ). ลักษณะไทย
เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

รัศมี ชูทรงเดช
2546	“วัฒนธรรมโลงไม้หรือโลงผีแมน : ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ของแม่ฮอ่ งสอน?” ใน คน วัฒนธรรมและสภาพ
แวดล้อมโบราณบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ,
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2546. (เอกสาร อัดส�ำเนา).
2547

โบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

2549

พลวัตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

2557	“ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีความตายในวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด		
แม่ฮอ่ งสอน.” ใน ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย, พิพฒ
ั น์ กระแจะจันทร์ (บรรณาธิการ). ปทุมธานี:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 32-58.
2558	“ผลการก�ำหนดอายุคาร์บอน-14 จากตัวอย่างไม้และรัก.” ใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ. รายงานความ
ก้าวหน้า ครั้งที่ 4. โครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน้า 373-376). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.).

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
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2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในเขตอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะที่สอง (เล่มที่ 2: ด้านโบราณคดี). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2556

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ), เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2557

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 3 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (เอกสาร ก: รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2558ก

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 4 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
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ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ :
จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน

สมถวิล สุขเลี้ยง1
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บทคัดย่อ
ภาชนะดิ น เผาและภาชนะไม้ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ของอุ ทิ ศ หรื อ เครื่ อ งเซ่ น ในสุ ส านที่ พ บ
จากแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์ในฐานะที่เป็นหลักฐานทาง
โบราณคดี โดยวิเคราะห์รูปแบบ รูปทรง และการตกแต่งเป็นหลัก ส�ำหรับภาชนะดิน
เผาได้เปรียบเทียบกับรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ สมัยวัฒนธรรม
โลงไม้ร่วมด้วย พบว่าภาชนะดินเผามีรูปแบบหลักที่ใช้แพร่หลาย คือ หม้อก้นกลมปาก
โค้งออกและชามก้นกลมปากโค้งออก ที่มักตกแต่งด้วยลายเชือกทาบและรมควัน ขณะที่
ภาชนะไม้ได้เปรียบเทียบร่วมกับข้อมูลในปัจจุบัน เนื่องจากการส�ำรวจทางโบราณคดีที่ผ่าน
มาพบหลักฐานประเภทนี้น้อยมาก ผลการเปรียบเทียบรูปทรง พบว่าเป็นภาชนะทรงชาม
ถ้วย และภาชนะรูปแบบพานที่อาจคล้ายเครื่องเขิน นอกจากนี้ร่องรอยที่พบบนภาชนะดิน
เผาท�ำให้ทราบว่าส่วนใหญ่ส่ิงของเหล่านี้ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน จากนั้นจึงถูกน�ำมาเป็น
ของอุทิศในพิธีกรรมความตาย
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บทนำ�
“ภาชนะ”  หรือ เครือ่ งใช้สำ� หรับใส่อาหาร น�ำ้ หรือสิง่ ของ เป็นอีกหนึง่ ประเภทของหลักฐานทาง
โบราณคดีหรือวัตถุทางวัฒนธรรมทีม่ กั ถูกน�ำมาศึกษาหรือวิเคราะห์อยูเ่ สมอเนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนการ
ด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ในอดีตได้เป็นอย่างดี ซึง่ ในปัจจุบนั ความหลากหลายของรูปแบบภาชนะมีสงู มาก โดย
เฉพาะภาชนะส�ำหรับใส่อาหาร ทีม่ ที งั้ ภาชนะเครือ่ งกระเบือ้ ง ภาชนะเนือ้ แกร่งเคลือบสีสนั ต่างๆ หรือ
ภาชนะทีท่ ำ� มาจากไม้ และพลาสติก แต่หากย้อนไปในอดีตเมือ่ ราว 2,000 ปีกอ่ นในช่วงสมัยวัฒนธรรม
โลงไม้หรือช่วงยุคเหล็ก ซึง่ ปรากฏในแถบพืน้ ทีส่ งู อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน รูปแบบภาชนะ
ทีผ่ คู้ นในช่วงสมัยนัน้ นิยมใช้เพือ่ บรรจุนำ�้ และอาหาร คือ “ภาชนะดินเผา” เป็นภาชนะประเภทเนือ้ ดิน
(earthenware) ทีม่ กี ารน�ำดินเหนียวมาผสมดินทรายหรือเม็ดกรวด แล้วขึน้ รูปด้วยมือหรือแป้น นิยม
เผากลางแจ้งด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก แต่จากการส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดี
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก มีการค้นพบภาชนะอีกประเภททีน่ า่ สนใจ คือ “ภาชนะไม้” ซึง่ จากงานส�ำรวจถ�ำ้ ใน
วัฒนธรรมโลงไม้ทผี่ า่ นมา พบจ�ำนวนน้อยมากหรือเป็นชิน้ ส่วนแตกหักจนยากทีจ่ ะสามารถระบุหน้าทีก่ าร
ใช้งานได้ ภาชนะไม้จงึ เป็นหลักฐานใหม่ทมี่ คี วามน่าสนใจ
ดังนั้นภาชนะดินเผาและภาชนะไม้ ที่ถูกกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ผู้
เขียนมองว่าเป็นของใช้ หรือของที่มนุษย์ในอดีตใช้แต่การพบภาชนะเหล่านี้ในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ซึ่งเป็น
“สุสาน” หรือพื้นที่ปลงศพในวัฒนธรรมโลงไม้ จึงเป็นไปได้ว่าของใช้เหล่านี้อาจถูกน�ำมาเพื่อใส่อาหาร
หรือใส่สิ่งของ เป็น “เครื่องเซ่น” หรือของไหว้ในพิธีกรรมความตายซึ่งการอุทิศของใช้ให้กับผู้ตายเป็น
แบบแผนที่พบโดยทั่วไปจากแหล่งโบราณคดีในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ และจากแหล่งโบราณคดียุคเหล็ก
ในพื้นที่ภูมิภาคเดียวกัน เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จังหวัดล�ำพูน
ภาชนะดินเผาและภาชนะไม้จึงถูกน�ำมาศึกษาโดยมองในมุมที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความนิยมหรือรูปแบบของภาชนะที่มนุษย์ในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้เลือกใช้ โดยแสดงข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์ด้านกายภาพของภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินและภาชนะไม้ที่ส�ำรวจพบในโลงไม้
บริเวณใกล้โลงไม้ และจากการขุดค้นในพื้นที่คูหา A1 ของแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก โดยภาชนะ
ดินเผานั้นแสดงข้อมูลโดยเลือกจากภาชนะเต็มใบ ส่วนปาก ก้น และล�ำตัว (เป็นบางชิ้น) ที่สามารถบ่ง
บอกรูปแบบของภาชนะได้ ส่วนภาชนะไม้ เป็นข้อมูลเฉพาะจากชิ้นส่วนที่สามารถบอกรูปแบบหรือรูป
ทรงของภาชนะได้เช่นกัน (แสดงข้อมูลภาชนะไม้ที่พบในคูหา B ร่วมด้วย เพื่อการเปรียบเทียบรูปทรง)
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การอุทิศของใช้เพื่อเป็นเครื่องเซ่นในสุสาน :
ความเชื่อและตัวอย่าง
เพื่อท�ำความเข้าใจถึงแนวคิดในเรื่องการอุทิศสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนตายเพื่อเป็นเครื่องเซ่น จึงขอ
ยกตัวอย่างจากแนวคิดและแบบแผนการปฏิบัติทั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และที่พบในแหล่งโบราณคดี
กล่าวได้ว่า การอุทิศสิ่งของเครื่องใช้นั้นอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย จาก
ความเชื่อที่ว่าผู้ตายมีลักษณะความเป็นอยู่และความต้องการคล้ายกับคน เพียงแต่อยู่คนละโลก จึง
ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ อุทิศอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตาย เพื่อน�ำไปใช้ในโลกของคนตาย (ปรานี วงษ์
เทศ, 2534: 14) ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความเคารพผู้ตายผ่านทางพิธีกรรม หากพิจารณาจาก
มุมมองในมิติทางสังคม ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพทางสังคม (social personality) ของผู้ตายนั้นไม่ได้ตาย
ตามร่างกายไปด้วย การให้ความเคารพกับผู้ตายจึงควรเป็นไปในระดับเดียวกันกับเมื่อผู้ตายยังมีชิวิตอยู่
(Wallis, 1917: 46 อ้างใน Binford, 1972: 220)
นอกจากนี้อาจแสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับโลกหน้า อาจเพราะเชื่อว่าผู้ตายจ�ำเป็นต้องใช้
สิ่งของดังกล่าวระหว่างเดินทางไปยังเมืองผี และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กลับมีชีวิตขึ้นอีก ทั้งจะเป็น
เครื่องบอกฐานะของตนเมื่อไปยังอีกโลกหนึ่ง (ชิน อยู่ดี, 2512: 15 อ้างใน สมถวิล สุขเลี้ยง, 2551:
18) ดังนั้นการมอบหรืออุทิศของใช้เพื่อเป็นเครื่องเซ่น จึงอาจแสดงให้เห็นได้จากหลากหลายความเชื่อ
ทั้งเรื่องโลกหลังความตาย การที่คนเป็นควรให้ความเคารพกับคนตายและความเชื่อในเรื่องโลกหน้า
ตัวอย่างแบบแผนการอุทิศของใช้เพื่อเป็นเครื่องเซ่นนั้น อาจแสดงให้เห็นผ่านความเชื่อเรื่องโลก
หลังความตายยกตัวอย่างจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า อาทิ ชาวไทใหญ่
บ้านถ�้ำลอด เมื่อถึงเวลาฝังศพ จะเอาเสื้อผ้า ของใช้พวกที่นอน ผ้าห่มของผู้ตายใส่ไปให้ด้วย ส�ำหรับคน
มีฐานะดีจะใส่เงินแถบ (เงินรูปแท่งแบบเก่า) ลงไปให้ศพด้วย (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550ข: 222)
ส�ำหรับชาวปกาเกอะญอ กลุ่มสะกอว์ (Sgaw) บ้านเมืองแพม สิ่งของอุทิศ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ทุก
อย่างของคนตาย พร้อมกับใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับคนตาย และเงินแถบที่วางไว้บนตา ปาก มือ และเท้า
ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน คือ ช้อน ชาม จาน ที่นอน หมอน มุ้ง (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ,
2550ข: 251) ส่วนชาวมูเซอแดง บ้านปางบอน ของที่ถูกอุทิศมักเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของคนตายเอง อาจ
เป็นเครื่องมือท�ำการเกษตร เครื่องมือล่าสัตว์ หอก ธนู มีด และการอุทิศสิ่งของในพิธีศพของชาวมูเซอด�ำ
บ้านห้วยเฮี๊ยะ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชิวิตประจ�ำวันเช่นกัน เช่น ภาชนะประเภทหม้อ จาน ชาม เหรียญ
เงินที่ให้กับคนตาย และเครื่องมือโลหะ โดยน�ำไปเผาพร้อมกับผู้ตาย
ส�ำหรับในแหล่งโบราณคดียกตัวอย่างในช่วงยุคเหล็ก ซึ่งเป็นระยะเวลาร่วมสมัยเดียวกันกับแหล่ง
โบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก คือ แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จังหวัดล�ำพูน (ประมาณ 1,500 ปีมาแล้ว)
พบว่าสิ่งของที่ถูกฝังร่วมกับศพมีทั้งเครื่องมือเหล็ก ลูกปัดแก้ว ลูกปัดอะเกต เครื่องประดับส�ำริด และ
ภาชนะดินเผา ทั้งชามปากผายก้นกลม ชามปากผายก้นแบน หม้อก้นแบน หม้อก้นกลมปากโค้งออก ซึ่ง
เป็นภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อประกอบอาหารและใช้บรรจุอาหาร (ฌอง–ปิแยร์ โปโทร และคณะ,
2546: 62) แหล่งโบราณคดีบ้านยางทองใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาจร่วมสมัยกับบ้านวังไฮ โดยขุดค้นพบ
โครงกระดูกของผู้หญิง ร่วมกับ แวดินเผา 2 ลูก ก�ำไลข้อมือส�ำริด 3 วง ภาชนะดินเผาหลายใบ ใบหอก
เหล็ก 1 อัน (ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์, 2542: 143) และแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก จังหวัด

326

ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน

นครราชสีมา ช่วงสมัยการฝังศพที่ 5 (1,700 -1,500 ปีมาแล้ว) สิ่งของที่ฝังร่วมกับศพในช่วงสมัยนี้ มีทั้ง
เครื่องประดับที่ทำ� จากหินอะเกต เครื่องประดับส�ำริด เครื่องมือเหล็กประเภทมีดและเคียว ส่วนภาชนะ
ดินเผาพบทั้งชามก้นกลมปากผาย หม้อก้นกลมปากโค้งออก ที่มีการตกแต่งลายเชือกทาบและขัดมัน

ภาชนะดินเผาในอดีต และภาชนะไม้ในปัจจุบัน
ก่อนน�ำไปสู่การอภิปรายเปรียบเทียบเพื่อศึกษารูปทรง การตกแต่ง ขนาด รวมถึงหน้าที่การใช้งาน
ของภาชนะดินเผาและภาชนะไม้ที่พบในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ขอกล่าวถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาโดยภาชนะ
ดินเผายกตัวอย่างจากที่พบในแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงในพื้นที่ภาค
เหนือ คือ แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จังหวัดล�ำพูน ส�ำหรับภาชนะไม้ เป็นหลักฐานใหม่สำ� หรับการศึกษา
ในประเด็นข้าวของเครื่องใช้ในวัฒนธรรมโลงไม้ ดังนั้นผู้เขียนจึงจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในปัจจุบันมาศึกษา
เปรียบเทียบ

ภาชนะดินเผาในอดีต : ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมโลงไม้และแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ
ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมโลงไม้ พบรูปแบบหลักของภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมนี้ คือ เป็น
ภาชนะประเภทเนื้อดิน (earthenware) เผาด้วยอุณหภูมิตำ�่ ขึ้นรูปด้วยมือและแป้น ลักษณะเนื้อดินพบ
ตั้งแต่หยาบ (เห็นเม็ดกรวดดินผสมอยู่อย่างชัดเจน) ปานกลาง จนถึงละเอียดโดยการตกแต่งผิวภาชนะ
ด้านนอกที่พบเป็นหลัก คือ กดประทับเป็นลายเชือกทาบ (s-twist และ z-twist) จากนั้นอาจตกแต่ง
เพิ่มด้วยวิธีการรมควัน ขัดมัน หรือทาน�ำ้ ดิน การตกแต่งด้วยการขูดขีดและปั้นแปะเป็นหูที่ไหล่ภาชนะ
พบน้อย การตกแต่งผิวภาชนะด้านใน ที่พบมากคือ การรมควันและขัดมัน และอาจไม่มีการตกแต่งใดๆ
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ซึ่งเป็นรูปแบบหลักที่พบโดยทั่วไปนี้ อาจกล่าวได้ว่ามีการใช้อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่สมัยก่อนวัฒนธรรมโลงไม้ โดย Cynthia Lampert นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
แบรดฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร ได้นำ� เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบจากแหล่งโบราณคดีถ�้ำผี
ไปก�ำหนดอายุใหม่ พบว่ามีอายุประมาณ 3,000 กว่าปีมาแล้ว ยืนยันได้ว่ามีการใช้ภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบในกลุ่มคนในสังคมหาอาหารตามธรรมชาติ เป็นเวลาหลายพันปีก่อนวัฒนธรรมโลงไม้ (รัศมี
ชูทรงเดช และคณะ, 2550ก: 878)
รูปทรงของภาชนะที่พบมาก คือ หม้อก้นกลมปากโค้งออก ชามก้นกลมปากโค้งออก (มีทั้งชามก้น
ลึก และชามก้นตื้น) หรือยกตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มน�้ำลาง (ลุ่มน�ำ้ เดียวกันกับถ�้ำผีแมน
โลงลงรัก) ผลการขุดค้นชั้นทับถมทางโบราณคดีชั้นที่ 1 ของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ (รัศมี ชูทรง
เดช และคณะ, 2546: 227) พบว่า มี 2 รูปแบบหลัก คือ หม้อก้นกลม ขอบปากเป็นสันนูนออกมาด้าน
นอก ล�ำตัวตกแต่งลายเชือกทาบ ก้นภาชนะลวดลายไม่ชัดเจนและลายเชือกทาบวางตัวไม่เป็นระเบียบ
และชามก้นกลม ขอบปากภาชนะหนากว่าส่วนล�ำตัว ส่วนนี้ผิวภาชนะจะเรียบ ส่วนล�ำตัวตกแต่งลาย
เชือกทาบเนื้อภาชนะส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินปานกลาง รองลงมาคือ ละเอียดและหยาบ การตกแต่งเพิ่ม
ส่วนใหญ่เป็นการรมควัน ทาน�้ำดิน รองลงมาคือ ขัดมัน
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาที่พบจากการส�ำรวจถ�้ำโลงไม้ โดยโครงการการส�ำรวจ
และการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ�้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช และคณะ, 2543:

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภาคผนวก ก) ส่วนใหญ่วิเคราะห์รูปแบบภาชนะได้จากชิ้นส่วนขอบปาก อาทิ แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมน
น�้ำของ 3 (ลุ่มน�ำ้ ของ) พบชิ้นส่วนภาชนะเนื้อละเอียด ด้านในขัดมันสีด�ำ ตกแต่งลายเชือกทาบ และ
ลายขูดขีดร่วมกับเชือกทาบ บางชิ้นพบว่ามีการท�ำหูจับที่ไหล่ แหล่งโบราณคดีถ�้ำหินถล่ม (พื้นที่รับน�ำ้ บน
ที่สูงกึ๊ดสามสิบ) พบทั้งภาชนะทรงหม้อและทรงชาม เนื้อดินละเอียด-หยาบ ตกแต่งลายเชือกทาบ แหล่ง
โบราณคดีถ�้ำปางคาม 1 (ลุ่มน�้ำห้วยโป่งแสนปิ๊ก) ส่วนใหญ่เป็นภาชนะทรงหม้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 19-20 เซนติเมตรเนื้อดินพบทั้งละเอียด ปานกลาง และหยาบ ตกแต่งลายเชือกทาบ แหล่ง
โบราณคดีถ�้ำผีแมนยาป่าแหน 2 (ลุ่มน�้ำแม่ละนา) พบภาชนะทรงหม้อและชาม การตกแต่ง พบทั้งลาย
เชือกทาบ ลายขูดขีด ลายขุด ผิวเรียบ ด้านในภาชนะพบว่ามีการขัดมันสีดำ� และแหล่งโบราณคดีถ�้ำผา
มอน (ลุ่มน�้ำลาง) พบภาชนะทรงหม้อและชาม ส่วนใหญ่เนื้อดินปานกลาง พบการตกแต่งเฉพาะลาย
เชือกทาบเท่านั้น
หรือจากตัวอย่างภาชนะดินเผาเต็มใบจากการส�ำรวจถ�ำ้ หม้อมูเซอ (ลุ่มน�ำ้ ลาง) เป็นหม้อก้นกลม
ปากโค้งออก ขี้นรูปด้วยมือเนื้อดินหยาบ ตกแต่งผิวด้วยการกดประทับเป็นลายเชือกทาบแบบ s-twist
ขนาดกลาง รมควันผิวภาชนะทั้งด้านนอกและด้านใน ขนาดของภาชนะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบ
ปาก 11 เซนติเมตร สูง 12.5 เซนติเมตร กว้าง 13.5 เซนติเมตร ล�ำตัวหนา 0.4 เซนติเมตร หนัก
400 กรัม และตัวอย่างชามก้นกลมปากโค้งออก พบจากการส�ำรวจถ�ำ้ ผีแมนบ้านปางตอง (ลุ่มน�ำ้ ห้วย
โป่งแสนปิ๊ก) ขี้นรูปด้วยแป้น เนื้อดินปานกลาง โดยเว้นขอบปากให้เรียบไว้ ตกแต่งผิวล�ำตัวด้วยการกด
ประทับเป็นลายเชือกทาบแบบ s-twist ขนาดใหญ่ แล้วรมควันผิวภาชนะด้านนอก รมควันขัดมันด้านใน
ริมขอบรมควันขัดมัน ตัวอย่างชามใบนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก 21 เซนติเมตร สูง 7.5
เซนติเมตร กว้าง 21 เซนติเมตร ล�ำตัวหนา 0.7 เซนติเมตร หนัก 660 กรัม
ขั้นตอนการผลิตภาชนะดินเผา แสดงให้เห็นได้จากผลการวิเคราะห์ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่สำ� รวจ
พบจากถ�้ำในวัฒนธรรมโลงไม้ด้วยวิธีศิลาวรรณา (วีรศักดิ์ แคล้วค�ำพุฒ, 2543: 95) โดยขั้นตอนการ
เตรียมดินที่น�ำมาปั้นเป็นภาชนะนั้นจะไม่มีการเติมทรายเข้าไปเป็นตัวประสานเนื้อดิน โดยตัวประสาน
เนื้อดินที่พบจะเป็นแร่ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (ส่วนใหญ่พบแร่ Quartz และแร่ Calcite) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างภาชนะดินเผาจากคูหา C ของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก ด้วยวิธี X-ray Diffraction
(XRD) โดย รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา ที่พบแร่ Quartz เป็นหลัก มีความเป็นไปได้ว่าแหล่งดิน
วัตถุดิบที่น�ำมาผลิตภาชนะ อาจอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ เนื่องจากแร่ที่พบเป็นแร่หลักที่มีโดยทั่วไปในดินของ
ภูมิประเทศแบบเขาหินปูน (เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2559)
ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จังหวัดล�ำพูน หลักฐานจากหลุมฝังศพในช่วงชั้นดิน
ที่ 3 ของแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ซึ่งอยู่ในช่วงยุคเหล็กตอนปลาย อายุ 1,490±50 ปีมาแล้ว (ฌอง–
ปิแยร์ โปโทร และคณะ, 2546: 143) พบว่ามีการน�ำภาชนะดินเผาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันมาเป็นสิ่งของ
อุทิศ เป็นภาชนะประเภทเนื้อดิน มีการตกแต่งผิวทั้งแบบเรียบ ขัดมัน ลายเชือกทาบที่เกิดจากการใช้ไม้
ตบผิว พบลวดลายขูดขีดและการปั้นแปะเส้นขอบติดที่ไหล่ภาชนะอยู่บ้าง รูปแบบภาชนะที่พบ (ฌอง–
ปิแยร์ โปโทร และคณะ, 2546: 62-66) มีชามปากผายออกทั้งก้นกลมและก้นแบน ส่วนใหญ่มีรู
เจาะรอบขอบปากส�ำหรับร้อยเชือก ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของชาม อยู่ที่ 12-14 เซนติเมตร สูง
ประมาณ 3 เซนติเมตร ที่มักพบคู่กับชาม คือ หม้อปากผายออก ก้นแบน บางใบพบว่าช่วงคอของหม้อ
ยืดสูงและมีการเซาะร่อง มีการเจาะรูโดยรอบขอบปากเพื่อร้อยเชือก ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
หม้อ อยู่ที่ 10.6-12.7 เซนติเมตร สูงประมาณ 9-13 เซนติเมตร และรูปแบบภาชนะที่คล้ายกับภาชนะ
ในวัฒนธรรมโลงไม้ คือ ประเภทหม้อก้นกลม ปากโค้งออกส่วนใหญ่สูงประมาณ 12 เซนติเมตร และ
กว้างประมาณ 15-18 เซนติเมตร
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ภาชนะไม้ในปัจจุบัน : การทำ�ภาชนะไม้ของชาวปกาเกอะญอและเครื่องเขิน
ผลการส�ำรวจและขุดค้นในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก พบภาชนะอีกประเภทที่น่าสนใจ คือ ภาชนะไม้ ซึ่ง
การส�ำรวจในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ช่วงวัฒนธรรมโลงไม้ พบน้อยมากและส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแตกหัก
ผลการส�ำรวจถ�้ำโดยโครงการการส�ำรวจและการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ�้ำ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช และคณะ, 2543: ภาคผนวก ก) พบวัตถุที่สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องเคลือบไม้ใน
แหล่งโบราณคดีถำ�้ หินถล่ม (พื้นที่รับน�ำ้ บนที่สูงกึ๊ดสามสิบ) พบเศษภาชนะไม้เคลือบ (อาจเป็นชิ้นส่วน
ชาม) ในแหล่งโบราณคดีถำ�้ หม้อมูเซอ (ลุ่มน�ำ้ ลาง) และพบชิ้นส่วนคล้ายส่วนฐานรองรับภาชนะทรงพาน
ผิวด้านนอกอาจเคลือบด้วยรัก จากถ�ำ้ ผีแมนบ้านยาป่าแหน (ลุ่มน�้ำแม่ละนา)
การใช้ภาชนะไม้จากข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในอ�ำเภอปางมะผ้า พบเพียงบางพื้นที่ เช่น ชาวมูเซอ
แดง บ้านปางบอน มีการใช้ถ้วยชามไม้ เหลือให้เห็นอยู่บางบ้านเท่านั้น โดยลักษณะของผิวภาชนะคล้าย
กับครกที่เมื่อถูกรมควันนานๆ เข้า มีความเงางามคล้ายขัดมันและด�ำจากเขม่าควัน (รัศมี ชูทรงเดช และ
คณะ, 2550ข: 277) และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยทีมโบราณคดีในหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอ
บ้านเมืองแพม ต�ำบลถ�้ำลอด พบว่าภาชนะที่ท�ำจากไม้ยังคงมีใช้อยู่เพียงบางบ้านเท่านั้น รูปแบบที่พบ
เช่น ขันโตก จาน ชาม ครก แต่ที่บ้านเมืองแพมยังคงมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท�ำภาชนะไม้ คือ นาย
หม่อตูลุ่ ขุนเขาให้ศิริ ที่เริ่มฝึกท�ำภาชนะไม้มาตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยเรียนรู้จากครอบครัว ซึ่งในอดีตนั้น
ภาชนะที่ทำ� จากไม้ของชาวปกาเกอะญอ ส่วนใหญ่ท�ำจากไม้ไผ่ เช่น ช้อน ถ้วย หรือน�ำปล้องไม้ไผ่ขนาด
ใหญ่มาผ่าออกให้เป็นภาชนะทรงโค้งส�ำหรับใส่อาหารแทนจานหรือชาม การท�ำภาชนะไม้ท่ีบ้านเมือง
แพม เป็นงานแกะสลักด้วยมือทั้งหมด ชนิดของไม้ที่นำ� มาท�ำ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะม่วง ไม้คะ (ภาษา
ปกาเกอะญอ) เนื่องจากแกะสลักได้ง่าย ที่นิยมมากที่สุด คือ ไม้สัก โดยมักเลือกใช้ส่วนแก่นไม้ (heartwood) เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน มีการเตรียมไม้โดยการผึ่งให้แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อไม้แตก
ได้ง่าย อุปกรณ์ในการแกะสลัก ได้แก่ มีดงอ (ส�ำหรับคว้านเนื้อไม้) สิ่วยาวและสิ่วสั้น (ส�ำหรับขูด) มีด
ยาวและสั้น (ส�ำหรับแกะสลัก) มีดพร้า (ส�ำหรับถากเนื้อไม้) ไม้ตอก และกระดาษทราย (ขัดตกแต่งผิว
ภาชนะ) วิธีการแกะสลัก เช่น จาน เริ่มจากการน�ำท่อนไม้ที่ถากเปลือกออกแล้วมาวางลงในแนวระนาบ
ขนาดของท่อนไม้อาจมีความหนาประมาณ 7.5 เซนติเมตร จากนั้นจึงร่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
จาน ใช้สิ่วขูดคว้านเนื้อไม้ตรงกลางจานออก จนได้ความลึกตามที่ต้องการ แล้วใช้ทั้งสิ่วและมีดแกะสลัก
จนได้ขอบนอกตามรูปทรงจาน แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวภาชนะให้เรียบ (ตัวอย่างจาน สูง 5
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เซนติเมตร ขอบปากหนา 1 เซนติเมตร) ส่วนการท�ำแก้วน�ำ้ และครก
จะวางท่อนไม้ในแนวตั้ง (ตามแนวตรงของท่อนไม้) แล้วใช้สิ่วขูดคว้านเนื้อไม้ออก จนได้รูปทรงและความ
ลึกตามที่ต้องการ(ตัวอย่างครก สูง 17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ขอบปากหนา 2.5
เซนติเมตร) นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ให้นายหม่อตูลุ่พิจารณาชิ้นส่วนขอบปากของภาชนะไม้ที่พบในถ�้ำผี
แมนโลงลงรัก นายหม่อตูลุ่ ให้ความเห็นว่า อาจใช้เครื่องในการท�ำมากกว่าวิธีการใช้มือ เนื่องจากภาชนะ
มีความบางมาก จึงยากมากหากใช้มือในการแกะสลัก (หม่อตูลุ่ ขุนเขาให้ศิริ, 2558)
การท�ำภาชนะไม้ที่บ้านเมืองแพม ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา โดยเป็นงานแกะสลัก
ด้วยมือ ขณะที่การท�ำภาชนะไม้ในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีการกลึงไม้ (turning) ด้วยเครื่องกลึง (lathe) ซึ่ง
เทคนิคการกลึงจากด้านหน้าไม้ (turning on a face plate) เป็นวิธีการที่ดีที่สุดส�ำหรับการท�ำภาชนะ
ประเภทชาม จานหรือจานตื้นขนาดใหญ่ (Sentence, 2003: 56) เทคนิคนี้เป็นการใช้มีดเซาะร่องขุด
และคว้านเอาเนื้อไม้ออกจากด้านหน้า (บริเวณตรงกลางจานหรือชาม) ขณะที่เครื่องกลึงก�ำลังหมุนอยู่

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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(ดูตัวอย่างวิธีการท�ำชามไม้ด้วยเทคนิคนี้ ได้จาก Jackson, 1990: 203)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการใช้ภาชนะไม้ โดยเฉพาะที่พบแพร่หลายในภาคเหนือ คือ เครื่องเขิน (lacquerware) เป็นภาชนะที่มีโครงสร้างท�ำจากไม้หรือไม้ไผ่สานแล้วน�ำไปเคลือบด้วยยางรัก แต่ปัจจุบัน
การท�ำเครื่องเขินนิยมใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่สานหรือเครื่องจักสานมากกว่าวิธีการทายางรัก ส�ำหรับการ
ท�ำเครื่องเขินมักทาหลายชั้น ชั้นแรกท�ำหน้าที่ยึดโครงสร้างภาชนะให้เกิดความมั่นคง ชั้นต่อไปเป็นการ
ตกแต่งผิวภาชนะให้เรียบ ชั้นสุดท้ายเป็นการตกแต่งให้สวยงาม เช่น การเขียนลวดลาย การปิดทอง
การขูดผิวให้เป็นร่องลึกแล้วฝังรักสีที่ต่างกัน (วิถี พานิชพันธ์, 2544: 5) เครื่องเขินมีทั้งภาชนะที่ใช้ใน
ครัวเรือนและใช้ส�ำหรับพิธีกรรม เช่น ขันหมาก (ภาชนะทรงกระบอกส�ำหรับใส่หมาก) เอิบ (กล่องเก็บ
ผ้าหรือของส�ำคัญ) ขันดอก (เครื่องใช้รูปทรงคล้ายพาน) ขันโตก (ภาชนะทรงกลม มีขาเชื่อมติดกับฐาน
รอง เป็นที่วางถ้วยหรือจานอาหาร)
รูปแบบเครื่องเขินที่น่าสนใจ เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายชิ้นส่วนภาชนะไม้ที่พบในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
จึงน�ำมากล่าวถึงในรายละเอียด คือ ขันดอก เป็นภาชนะรูปทรงคล้ายพาน ท�ำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมเป็น
หลัก ไว้สำ� หรับใส่ของเซ่นไหว้หรือถวายพระ เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก ธูปเทียน ในครัวเรือนหนึ่งอาจมีขัน
ดอกหลายขัน โดยเฉพาะส�ำหรับบ้านที่มีความเชื่อเรื่องผีปู่ย่า ผีบรรพบุรุษ (วิถี พานิชพันธ์, 2544:15)
ลักษณะของขันดอก ขนาดไม่ใหญ่ และน�ำ้ หนักเบาอาจท�ำจากไม้กลึง เครื่องสานแบบขด และเป็นไม้
กลึงผสมกับเครื่องสาน รูปทรงหลัก ประกอบด้วย ตัวขันหรือปากขัน (ส่วนตัวพาน) เอวขัน (ส่วนไม้ที่
รองรับตัวพาน) และ ตีนขัน (ส่วนฐานด้านล่าง) (ภาพลายเส้นที่1) การตกแต่งขันดอกนิยมเคลือบด้วย
รักด�ำแล้วทาชาดแดงที่ผิวด้านนอก และอาจตกแต่งหรือวาดลวดลายเพิ่มเติม เช่น วาดลายกลีบบัวคว�ำ่
บัวหงาย

ภาพลายเส้นที่ 1 ภาพลายเส้นแสดงโครงสร้างของขันดอก (วิถี พานิชพันธ์, 2544: 15)
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ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : การวิเคราะห์ของใช้
ในวัฒนธรรมโลงไม้แห่งถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก
หัวข้อนี้เป็นผลการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนถือว่าเป็นของใช้ของ
ผู้คนในวัฒนธรรมโลงไม้ ได้แก่ ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินและภาชนะไม้ที่พบในบริเวณโลงไม้ต่างๆ
และจากการขุดค้นทางโบราณคดี ในคูหา A1 ของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักส�ำหรับค่าอายุที่ได้
จากโลงไม้ในคูหา A1 ประมาณ 1,960–1,636 ปีมาแล้ว (ค่าอายุที่มากที่สุด จากโลงไม้ C24 อายุ
ประมาณ 1,960±30 ปีมาแล้ว ค่าอายุที่น้อยที่สุด จากโลงไม้ C10S อายุประมาณ 1,636±44 ปีมาแล้ว
ค่าอายุจากโลงไม้อื่นๆ ดูรายละเอียดใน รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558) ภาชนะดินเผาและภาชนะ
ไม้นั้นเป็นหลักฐานที่พบร่วมกับหลักฐานประเภทอื่นๆ ที่สันนิษฐานว่าถูกน�ำมาเป็นเครื่องเซ่นในพิธีกรรม
ความตาย เช่น ในโลงไม้ C4 พบร่วมกับชิ้นส่วนเครื่องจักสาน และอุปกรณ์ทอผ้า ในโลงไม้ C2 พบ
ร่วมกับกระดูกสัตว์และอุปกรณ์ทอผ้า ในโลงไม้ C6 พบร่วมกับกระดูกสัตว์ นอกจากนี้ยังพบกระจายตัว
อยู่ตามบริเวณใกล้หรือระหว่างโลงไม้ต่างๆ อย่างไรก็ตามจากการต่อชิ้นส่วนภาชนะเข้าด้วยกัน พบว่า
ภาชนะเต็มใบบางชิ้น มีชิ้นส่วนที่มาจากในโลงไม้ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการรบกวนในภายหลัง
ตัวอย่างที่นำ� มาวิเคราะห์ภาชนะดินเผา เลือกจากส่วนปาก และภาชนะเต็มใบเป็นหลัก มีจำ� นวน
รวมทั้งหมด 64 ชิ้น ส�ำหรับภาชนะไม้ เลือกตัวอย่างจากชิ้นส่วนขอบปาก ส่วนล�ำตัว และส่วนฐาน
จ�ำนวนรวม 13 ชิ้น (แสดงข้อมูลภาชนะไม้ที่พบในคูหา B ร่วมด้วย เพื่อการเปรียบเทียบรูปทรง)

1. ภาชนะดินเผา
เป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยตาเปล่า โดยจ�ำแนกชิ้นส่วนภาชนะ ลักษณะเนื้อของ
ภาชนะ การขึ้นรูปภาชนะ (ขึ้นรูปด้วยมือและขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน) ลวดลาย (ลายเชือกทาบ ลายขูด
ขีด ลายขุด ลายผสม) การตกแต่งผิว (รมควัน ทาน�ำ้ ดิน ขัดมัน เขียนสี ผสมหรืออื่นๆ) จากนั้นจึงวัด
ขนาดและชั่งน�ำ้ หนัก อย่างไรก็ตามมีเกณฑ์การวิเคราะห์บางประการที่จำ� เป็นต้องอธิบายในรายละเอียด
เพิ่ม ได้แก่ การแบ่งลักษณะเนื้อดินและการวิเคราะห์ลวดลายเชือกทาบ
การแบ่งลักษณะเนื้อดินของภาชนะดินเผา ได้แบ่งเป็นเนื้อหยาบ เนื้อปานกลาง เนื้อละเอียด ตาม
การสังเกตเห็นเม็ดแร่และเม็ดทรายที่ปนอยู่ รวมถึงการจับตัวของเนื้อภาชนะ เช่น เนื้อดินหยาบ สามารถ
สังเกตเห็นเม็ดกรวดที่ปนอยู่ได้อย่างชัดเจนและเนื้อภาชนะมีรูพรุนมาก
ลวดลาย ส่วนใหญ่พบลวดลายเชือกทาบ ได้แบ่งตามขนาดของเชือกที่ทาบ คือ ลายเชือกทาบขนาด
ใหญ่ (2 มิลลิเมตรขึ้นไป) ลายเชือกทาบขนาดกลาง (ตั้งแต่ 1-2 มิลลิเมตร) และลายเชือกทาบขนาด
เล็ก (เล็กกว่าจนถึง 1 มิลลิเมตร) นอกจากนี้ยังแบ่งลักษณะของเชือกที่ปรากฏบนผิวภาชนะ ได้แก่ ลาย
เชือกทาบ แบบ S-twist เป็นลายเชือกทาบที่ปรากฏบนผิวภาชนะลักษณะคล้ายรูปตัว S และลายเชือก
ทาบ Z-twist เป็นลายเชือกทาบที่ปรากฏบนผิวภาชนะลักษณะคล้ายรูปตัว Z
ผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 1 และ 2)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน

LLR-A1-13-40-PS8-5

surface

ละเอียด/
แป้น

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
กลาง, รมควันเฉพาะผิวด้านนอก

LLR-A1-12,13-159ชามก้นกลมปาก
PS-4,6,7,9,10,11,12,13,17,18,49+ โค้งออก(1/2 ใบ)
LLR-A1-12,13-159(2)-PS-1,5,9

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
ใหญ่, รมควันเฉพาะผิวด้านนอก

ขูดขีด, รมควันผิวด้านนอก, เว้น
ขอบปากเรียบไม่แต่งลาย 2.5
cm.,รมควันขัดมันผิวด้านใน *พบ
เขม่าที่ก้นภาชนะ

ลายเชือกทาบขนาดกลาง, ปั้น
แปะเป็นเส้นแถบที่บริเวณคอและ
ลำตัว, รมควันเฉพาะผิวด้านนอก

ลายเชือกทาบขนาดเล็ก,เว้นขอบ
ปากเรียบไม่แต่งลาย 2.5 cm.,
รมควันผิวด้านนอกด้านใน

surface

หยาบ/แป้น

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

LLR-A1-12,13-159-PS-1+ LLR- หม้อก้นกลมปาก ปานกลาง/ ขูดขีดลายตารางบริเวณลำตัว, ปั้น
A1-12,13-159(2)-PS-2,8,78+ LLR- โค้งออกเต็มใบ
แป้น
แปะเป็นหูด้านข้าง แล้วเจาะรู
A1-13-40ขนาด 0.3 cm., ก้น ประทับลาย
PS8-6,11,14,18,42,44+LLRเชือกทาบขนาดกลาง, รมควันผิว
A1-13,14-S-50-PS-5
ด้านนอกด้านใน

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

การตกแต่ง

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบขนาดใหญ่, รมควัน
แป้น
ผิวด้านนอกด้านใน

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

surface

surface LLR-A1-13-40-PS8-3,4,8,12,35 +
LLR-A1-12,13-159(2)-PS-23+LLRA1-12,13-159-PS-50

LLR-A1-13-40-PS8-7

2. บริเวณข้าง surface
โลงไม้ C6

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

LLR-A1-14-136-PS-1

surface

ทะเบียน
ปากโค้งออก

ระดับ

surface LLR-A1-14-246-PS-1,2,3,17+ LLRA1-15-217-PS-1 + LLR-A1-14-136PS-2,5

1. ในโลงไม้
C6

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

ชาม

หม้อ

หม้อ

ชาม

หม้อ

ชาม

หม้อ

20

13.5

16

20

12

25

15

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ชิ้นส่วนขอบปากและภาชนะเต็มใบที่พบบริเวณโลงไม้และการส�ำรวจบนผิวดินในคูหา A1

0.9 / 0.4

0.7 / 0.4

0.9 / 0.4

0.8 / 0.4

1 / 0.4

0.8 / 0.35

1.4 / 0.5

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

สูง 7.5 cm.

12.5 / 8.5 /
380 g.

-

-

-

-

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ระดับ

surface LLR-A1-59-157-PS27-2,7,8+ LLRA1-50-153-PS22-2

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

surface

LLR-A1-59-157-PS27-3,4,5

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

หยาบ/แป้น

ละเอียด/
แป้น

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

ลายเชือกทาบขนาดกลาง, รม
ควันผิวด้านนอกด้านใน

ลายเชือกทาบขนาดใหญ่, รมควัน
ผิวด้านนอก, รมควันขัดมันผิว
ด้านใน

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
ใหญ่, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

เรียบ, รมควันผิวด้านนอก, รม
ควันขัดมันผิวด้านใน

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
ใหญ่, รมควันผิวด้านนอก, รม
ควันขัดมันผิวด้านใน

การตกแต่ง

เรียบ, รมควันเฉพาะผิวด้านนอก

หยาบ/แป้น เรียบ, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

หยาบ/แป้น เรียบ, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

ปานกลาง/
มือ

หม้อก้นกลมปาก หยาบ/แป้น ลายเชือกทาบ S-twist ขนาด
โค้งออกเต็มใบ
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้านใน,
ขอบปากด้านนอกขัดมัน *พบ
เขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก
ปากโค้งออก
(1/4 ใบ)

LLR-A1-56-299-PS-1+ LLRA1-51-295-PS-1

หม้อก้นกลมปาก
โค้งออก(1/2 ใบ)

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

surface LLR-A1-57-156-PS26-1,2+ LLRA1-59-157-PS27-1,10,25

surface

4. ข้างโลงไม้
C1-C2

LLR-A1-58-397PS-1,2,3,4,5,6+LLRA1-52,58-399-PS-1+LLRA1-52-401-PS-1

LLR-A1-13-40-PS8-2

surface

surface

LLR-A1-12,13-159-PS-2,5+ LLRA1-12,13-159(2)-PS-6,7,33+LLRA1-12-36-PS6-3,13

surface

3. ในโลงไม้
C2

LLR-A1-12,13-159(2)-PS-3

LLR-A1-12,13-159(2)PS-4,10,19,29,77

ทะเบียน

surface

2. บริเวณข้าง surface
โลงไม้ C6

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

16

15

14

15

12

16

11.5

16

10

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

0.6

0.6

0.4 / 0.5

0.8 / 0.4

0.9 / 0.5

1.4 / 0.4

1 / 0.35

1.1 / 0.5

0.7 / 0.4
ก้นบาง 0.2

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

-

-

สูง 8 cm.

18 /15 / 890 g.

สูง 9.5 cm.

-

-

-

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)
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ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน

LLR-A1-51-295-PS-2+LLRA1-58-310-PS-4

surface

surface

surface

surface

7. ในโลงไม้
C14

8. ในโลงไม้
C17

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

LLR-A1-39-137-PS17-1,2,14

LLR-A1-39,52-429-P-1

LLR-A1-34-275-P-1

ละเอียด/
แป้นผสม
มือ

ละเอียด/
แป้น

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาดเล็ก,
รมควันผิวด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ลายเชือกทาบขนาดใหญ่, เว้น
ขอบปากเรียบไม่แต่งลาย 1.5
cm.,รมควันผิวด้านนอกด้านใน

ลายเชือกทาบขนาดกลาง, รม
ควันผิวด้านนอกด้านใน, ขอบปาก
อาจนำมาต่อในภายหลัง *พบ
เขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ S-twist ขนาดเล็ก,
แป้น
รมควันผิวด้านนอก, รมควันขัด
มันผิวด้านใน,
ขอบปากรมควันทาน้ำดินขัดมัน

ปากโค้งออก

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
แป้น
กลาง, รมควันเฉพาะผิวด้านนอก,
วงขอบปากด้านในมีร่องรอยแนว
เส้นที่อาจมาจากการใช้เครื่องมือ
ขัดผิว*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

หม้อก้นกลมปาก หยาบ/แป้น ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
โค้งออกเต็มใบ
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

หม้อก้นกลมปาก
โค้งออก
(3/4 ใบ)

การตกแต่ง

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ S-twist ขนาดเล็ก,
แป้น
รมควันผิวด้านนอก, รมควันขัด
มันผิวด้านใน,
ขอบปากรมควันทาน้ำดินขัดมัน

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

LLR-A1-51-295-PS-5,11+LLRชามก้นกลมลึก หยาบ/แป้น
A1-58-310ปากโค้งออกเต็ม
PS-1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,18,1
ใบ
9

LLR-A1-51-295-PS-6

surface

surface

LLR-A1-51-295-PS-3,4

ทะเบียน

surface

ระดับ

6. ในโลงไม้
C4

5. ใต้โลงไม้
C1-C2

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

ชาม

หม้อ

ชาม

ชาม

20

13

21

24.5

20

16

17.5

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

0.8 / 0.5

0.4

1.3 / 0.5

0.8 / 0.4

1.5 / 0.4

1 / 0.3

1 / 0.3

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

-

15 / 14.5 / 800
g.

21 / 19 / 1,098
g.

22 / 9.5 / 650
g.

-

-

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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surface

ปากตรง

surface LLR-A1-50-153-PS-22-19, 20, 21

12. ในโลงไม้
C30

ปากโค้งออก

surface LLR-A1-50-153-PS-22-3,4+LLRA1-50-152-PS21-2

LLR-A1-30-93-PS14-1+LLRA1-42-106-PS15-1

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

11. ระหว่าง
โลงไม้ C18
กับ C20

LLR-A1-42-108-PS-1

surface

ลำตัว

10. บริเวณ
ใกล้โลงไม้
C21

LLR-A1-49-109-PS-1

การตกแต่ง

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
กลาง,เว้นขอบปากเรียบไม่แต่ง
ลาย 1.5 cm, รมควันผิวด้าน
นอก, ขัดมันผิวด้านใน, ขอบปาก
ขัดมัน

ลายเชือกทาบขนาดเล็ก, รมควัน
ผิวด้านนอกด้านใน, ก้นเป็นลาย
เชือกทาบคล้ายการใช้ไม้ตบ
ผิว*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

หยาบ/มือ

ลายเชือกทาบขนาดเล็ก กด
ประทับในแนวตั้วแนวนอนสลับ
กัน, รมควันผิวด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ปานกลาง/ เรียบ, รมควันขัดมันผิวด้านนอก
แป้น
ด้านใน

หยาบ/มือ

ปานกลาง/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ลายเชือกทาบขนาดกลาง, รม
ควันขัดมันผิวด้านนอกด้านใน

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
แป้น
กลาง,รมควันผิวด้านนอกด้านใน,
วงขอบปากด้านในมีร่องรอยแนว
เส้นที่อาจมาจากการใช้เครื่องมือ
ขัดผิว*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

ลำตัวต่อก้นกลม ปานกลาง/
มือ

surface

LLR-A1-39-137-PS17-11,12

surface

ปากโค้งออก

9. ในโลงไม้
C19

LLR-A1-39-137-PS17-3,4,9,10

surface

8. ในโลงไม้
C17

ทะเบียน

ระดับ

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

ชาม

หม้อ

ชาม

หม้อ

ชาม

หม้อ

20

20

13

14

-

20-22

20

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

0.7 / 0.6

0.6

0.6 / 0.4

0.9 / 0.4

0.4

0.8

0.7 / 0.5

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

-

-

-

-

-

-

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)
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LLR-A1-22-55-PS11-2+LLRA1-22-56-PS12-15

LLR-A1-22-56-PS12-7

surface

surface

LLR-A1-32,33-99-PS9-1,24, 23,
31,59,66

surface

LLR-A1-22-70-PS10-3,9

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
ใหญ่, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

เรียบ, รมควันขัดมันผิวด้านนอก
ด้านใน

ละเอียด/มือ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาดเล็ก,
รมควันผิวด้านนอกด้านใน *พบ
เขม่าเกาะผิวด้านนอก

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบขนาดกลาง, รม
แป้น
ควันผิวด้านนอกด้านใน *พบเขม่า
เกาะที่ผิวด้านนอก

ปานกลาง/
แป้น

ปานกลาง/
แป้น

การตกแต่ง

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาดเล็ก,
แป้น
รมควันผิวด้านนอกด้านใน*พบ
เขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ลายเชือกทาบขนาดกลาง, เว้น
ขอบปากเรียบไม่แต่งลาย 2.5
cm., รมควันขัดมันผิวด้านนอก
ด้านใน

หยาบ/แป้น ลายเชือกทาบขนาดเล็ก, รมควัน
ผิวด้านนอกด้านใน*พบเขม่าเกาะ
ที่ผิวด้านนอก

ชามก้นกลมปาก ปานกลาง/ ลายเชือกทาบขนาดเล็ก, เว้นขอบ
โค้งออก (3/4
แป้น
ปากเรียบไม่แต่งลาย 2.5 cm.,
ใบ)
ก้นเรียบไม่แต่งลาย, รมควันขัด
มันผิวด้านนอกด้านใน

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

16. ข้างโลงไม้ surface
LLR-A1-22-70ชามก้นกลมปาก ปานกลาง/
C10-C11
PS10-1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,15+LL โค้งออก เต็มใบ
แป้น
R-A1-24-75-PS13-1+LLRA1-22-56-PS-12-1,2,3,4,5,6,8,17

surface

LLR-A1-22-55-PS11-1+LLRA1-22-56-PS12-9,11,13,14,16

surface

15. ในโลงไม้
C11

LLR-A1-20-59-PS-1

surface

14. ในโลงไม้
C9

LLR-A1-30-90-PS-1+LLRA1-25-85-PS-1,2+LLR-A1-25-114PS-1

surface

13. ในโลงไม้
C31

ทะเบียน

ระดับ

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

ชาม

หม้อ

ชาม

หม้อ

หม้อ

ชาม

ชาม

15

25

15

19.5

20

17

20

24

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

1.1 / 0.4

1 / 0.4

1 / 0.3

0.7 / 0.4

1.1 / 0.5

1.4 / 0.5

0.9/ 0.3

0.8 / 0.3

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

-

23 / 10.5 / 837
g.

-

18.5 / 7 / 315
g.

-

-

-

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ระดับ

19. ระหว่าง
โลง ไม้ C6
และโลง ไม้
C32

LLR-A1-1-PS1-2,5

การตกแต่ง

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ปากโค้งออก

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
กลาง, เว้นขอบปากเรียบไม่แต่ง
ลาย 2 cm., ก้นเรียบไม่ตกแต่ง,
รมควันผิวด้านนอกด้านใน, ขอบ
ปากด้านในรมควันขัดมัน, ขอบ
ปากด้านนอกมีแนวเส้นที่อาจมา
จากการขัดผิว

ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
ใหญ่, เว้นขอบปากเรียบไม่แต่ง
ลาย 2.5 cm., รมควันผิวด้าน
นอก, ขอบปากรมควันขัดมัน

เรียบ, รมควันผิวด้านนอก, ขอบ
ปากรมควันขัดมัน

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ S-twist ขนาด
แป้น
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้านใน,
ขอบปากด้านในรมควันขัดมัน
*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ชามก้นกลม ตื้น ละเอียด /
ปากโค้งออก
แป้น
(1/2 ใบ)

ชามก้นกลม
ปากโค้งออก
เต็มใบ

ชามก้นกลมตื้น
ปากโค้งออก
เต็มใบ

หม้อก้นกลมปาก ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
โค้งออก
แป้น
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้านใน
(1/2 ใบ)
*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

surface LLR-A1-11-30-PS-1+LLR-A1-12-36- หม้อก้นกลมปาก ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาดเล็ก,
PS6-1,2
โค้งออก
แป้น
รมควันผิวเฉพาะด้านนอก, ขอบ
(3/4 ใบ)
ปากด้านในรมควันขัดมัน*พบ
เขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

surface

LLR-A1-1-1-PS1-1,4+LLR-A1-1-5PS2-3,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19

18. ริมผนังถ้ำ surface
ด้านทิศตะวัน
ออกข้างโลงไม้
C32

LLR-A1-12-31-PS7-4,5,10

LLR-A1-12-31PS7-1,2,3,6,7,8,9+LLR-A1-12-38PS4-1,3

surface

LLR-A1-22-68PS-1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18+
LLR-A1-32,33-99-PS9-2,3,4,57

ทะเบียน

surface

17. ในโลงไม้
C32

16. ข้างโลงไม้ surface
C10-C11

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

หม้อ

ชาม

ชาม

ชาม

หม้อ

18

12

19

20

16

17

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

1 / 0.7

1 / 0.4

0.7 / 0.7

0.8

0.8

1.1 / 0.5

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

สูง 19 cm.

-

สูง 5 cm.

19 / 6.5 / 220
g.

16 / 4 / 345 g.

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)
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ระดับ

ทะเบียน

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป
การตกแต่ง

LLR-A1-39-288-PS-1

LLR-A1-38-357-PS-1

surface

23. บนโลงไม้ surface
C13-C14

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

ปากโค้งออก

LLR-A1-51,52-147-PS24-14, 15

ปากโค้งออก

ปากตรง

LLR-A1-1-5-PS2-2

surface

ปากโค้งออก

ลายเชือกทาบ S-twist ขนาด
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้าน
ใน*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก
และด้านในพบรอยคราบ?

เรียบ, รมควันผิวด้านนอกด้านใน

ลายเชือกทาบ S-twist ขนาดเล็ก,
เว้นขอบปากเรียบไม่แต่งลาย 2
cm., รมควันผิวด้านนอก, ขอบ
ปากรมควันขัดมัน

ลายเชือกทาบ S-twist ขนาด
กลาง, รมควันผิวด้านนอกด้าน
ใน*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

ละเอียด/มือ เรียบ, รมควันขัดมันผิวด้านนอก,
รมควันด้านใน, บริเวณไหล่
ภาชนะมีการปั้นแปะเป็นขอบติด
ไว้*พบเขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

หยาบ/มือ

ปานกลาง/ เรียบ, รมควันผิวด้านนอกด้านใน
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ละเอียด/
แป้น

ปานกลาง/ เรียบ, รมควันผิวด้านนอกด้านใน,
มือ
ขอบปากรมควันขัดมัน

หม้อก้นกลมปาก ปานกลาง/
โค้งออก
มือผสม
เต็มใบ
แป้น

LLR-A1-51,52-147-PS24-1,3,4

LLR-A1-1-5-PS2-1,4,5,15+LLRA1-1-PS1-3

LLR-A1-08-19-P2-1+LLRA1-12,13-159-PS-3

surface

22. บริเวณใต้ surface
โลงไม้ C13C14
surface

21. ริมผนัง
ข้างโลงไม้
C35

surface

20. บนโลงไม้ surface LLR-A1-08-18-P1-1+LLR-A1-08-20- หม้อก้นกลมปาก ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ S-twist ขนาดเล็ก,
C36
PS3-1,2
โค้งออก
มือผสม
รมควันผิวด้านนอกด้านใน*พบ
เต็มใบ
แป้น
เขม่าเกาะที่ผิวด้านนอก

พื้นที่

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

ชาม

ชาม

ชาม

หม้อ

หม้อ

13

19

20

25

15

15

14

14

นผ่าน
รูปแบบ ศูนเส้
ย์
ก
ภาชนะ ปาก ลางขอบ
(cm.)

0.8 / 0.5

1.3 / 0.4

0.4

0.5

0.8

0.7 / 0.5

1.1

0.6 / 0.3

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

-

-

-

-

-

-

16 / 16.5 / 760
g.

16 / 15 / 670 g.

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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LLR-A1-Feature 1-221PS-1,2,3,4,5,6,7

LLR-A1-31-1-S-1-P-1

LLR-A1-40-2-S-3-P-1

25. บนผิวดิน surface
หลุมที่ 31

26. บนผิวดิน surface
หลุมที่ 40

surface

24. บริเวณ
ทางเข้าคูหา
A1

ทะเบียน

LLR-A1-38-358-PS-1

ระดับ

23. บนโลงไม้ surface
C13-C14

พื้นที่

หม้อก้นแบน
ปากโค้งออก
เต็มใบ

หม้อก้นกลม
ปากโค้งออก
เต็มใบ

หม้อก้นกลม
ปากโค้งออก
เต็มใบ

หม้อก้นกลม
ปากโค้งออก
(1/2 ใบ)

ชิ้นส่วน /
เต็มใบ
ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาด
กลาง, รมควันทาน้ำดินผิวด้าน
นอกด้านใน*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

การตกแต่ง

เนื้อดินระบุ ขูดขีดผิวนอกเป็นเส้นสลับกันเป็น
ไม่ได้/แป้น ช่องสี่เหลี่ยม, รมควันขัดมันผิว
ด้านนอกด้านใน, บริเวณขอบปาก
และก้น ถูกปั้นยื่นออกมาเพื่อเจาะ
รูทั้งสองข้างภาชนะ, รูที่เจาะมี
จำนวน 4 รู ขนาดของเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.3 cm.

หยาบ/แป้น ลายเชือกทาบ Z-twist ขนาดเล็ก,
รมควันผิวด้านนอกด้านใน

ปานกลาง/ ลายเชือกทาบ S-twist ขนาดเล็ก,
แป้น
รมควันเฉพาะผิวด้านนอก

ปานกลาง/
มือผสม
แป้น

เนื้อดิน /
การขึ้นรูป

หม้อ

หม้อ

หม้อ

หม้อ

12.5

11

14

12

เส้นผ่าน
รูปแบบ ศูนย์กลางขอบ
ภาชนะ ปาก (cm.)

0.8

0.6 / 0.4

1 / 0.7

0.8 / 0.5

ความหนา :
ปาก/ตัว
(cm.)

13 / 7.2-11 /
470 g. (น้ำหนัก
รวมดินในหม้อ)

10 / 7.8 / 224
g.

12 / 12 / 470 g.

-

ขนาด :
กว้าง (cm.)
/ สูง (cm.)
/ น้ำหนัก (g.)
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35

32

หลุมขุดค้นที่

ทะเบียน

รูปแบบ
ภาชนะ

LLR-A1-32-1-S-57PS-1,2,3,4+LLR-A1-32-1S-8-PS-1+LLRA132-1-1-235PS-1,2,3,4+LLR-A1-32-1S-169-PS-8

ชั้นดินที่ 1, 5-10
cms.
(40-45 cm.dt),
กริดSEQ

LLR-A1-35-4-1-65-PS-1

ปานกลาง/มือ

เนื้อดิน / การขึ้นรูป
ลายเชือกทาบ S-twist
ขนาดกลาง, รมควัน
เฉพาะผิวด้านนอก
*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

การตกแต่ง

ลายเชือกทาบ Z-twist
ขนาดใหญ่,เว้นขอบ
ปากเรียบไม่แต่งลาย
1.5 cm.,รมควันผิว
ด้านนอกด้านใน

หม้อก้นกลม ละเอียด/มือผสมแป้น ลายเชือกทาบ S-twist
ปากโค้งออก
ขนาดกลาง, รมควัน
ผิวด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

ปานกลาง/มือ

หม้อก้นกลม ละเอียด/มือผสมแป้น ลายเชือกทาบ Z-twist
ปากโค้งออก
ขนาดใหญ่, รมควันผิว
ด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

ชั้นดินที่ 2,
LLR-A1-32-2-2-276-PS-1,2 ชามก้นกลม
10-15 cms.
ปากโค้งออก
(50-55 cm.dt),
กริดNEQ

ชั้นดินที่ 1, 5-10
cms. (45-50
cm.dt),
กริดNWQ

Surface, 0-5
LLR-A1-32-1-S-10หม้อก้นกลม
cms.
PS-1,2+LLR-A1-32-1-S-21- ปากโค้งออก
(40-45 cm.dt), PS-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
กริดNWQ
2+LLR-A1-32-1-S-33PS-1,2+LLR-A1-32-1-S-123PS-1,2,3,4,5+LLR-A1-32-1S-127-PS-1,2,3,4,6+LLRA1-32-2-S-147-PS-17+LLRA1-32-1-S-169PS-4,5,6,7+LLRA1-32-4-1-202-PS-1,2,3

ระดับ

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างภาชนะดินเผาเต็มใบที่พบจากการขุดค้นในคูหา A1

12

15

10

14.5

0.7 / 0.5

0.9 / 0.6

0.9 / 0.4

1.3 / 0.8

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา : ปาก /
ตัว (cm.)
ขอบปาก (cm.)

สูง 12 cm. / หนัก 370 g.

14 / 6 / 280 g.

10 / 9 / 250 g.

16.5 / 16.5 / 780 g.

ขนาด : กว้าง (cm.) / สูง
(cm.) / น้ำหนัก (g.)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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41

หลุมขุดค้นที่

ปานกลาง/แป้น

หม้อก้นกลม
ปากโค้งออก

ชั้นดินที่ 2,
10-15cms.
(147-157cm.dt.)
, กริดNWQ
(ระหว่างปรับ
ระดับ)

LLR-A1-41-1-1-66PS-1+LLR-A1-41-1-2-72PS-6,12,15,16,17

ปานกลาง/แป้น

หม้อก้นกลม
ปากโค้งออก

ชั้นดินที่ 1,
LLR-A1-41-1-1-67หม้อก้นกลม
5-10cms.
PS-1,2+LLR-A1-41-1-1-66- ปากโค้งออก
(141-156cm.dt.)
PS-2,4,5,7,8,9+LLR, กริดNWQ
A1-41-1-2-72-PS-7,8,13

LLR-A1-41-1-1-68-P-1

ปานกลาง/แป้น

เนื้อดิน / การขึ้นรูป

ชั้นดินที่ 1,
5-10cms.
(141-156cm.dt.)
, กริดNWQ

รูปแบบ
ภาชนะ
ปานกลาง/มือ

ทะเบียน

ชั้นดินที่ 2,
LLR-A1-41-1-2-45ถ้วยก้นกลม
10-15 cms. PS-1,2,3+LLR-A1-41-1-1-66- ปากตรง
(141-159
PS-3+ LLR-A1-41-1-2-136cm.dt.),
PS-17+LLR-A1-41-2-S-22กริดNWQ (ขอบ
PS-4
ผนังทลาย)

ระดับ

ลายเชือกทาบขนาด
กลาง, รมควันเฉพาะ
ผิวด้านนอก, ขอบปาก
ด้านนอกขัดมัน, ปั้น
แปะข้างภาชนะเป็นหู
ไว้ร้อยเชือก จำนวน 4
หู ขนาด 0.3 cm.

ลายเชือกทาบ Z-twist
ขนาดกลาง, รมควัน
ผิวด้านนอกด้าน
ใน,ขอบปากรมควันขัด
มัน
*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

เรียบ, รมควันขัดมัน
ผิวด้านนอกด้านใน
*พบเขม่าเกาะที่ผิว
ด้านนอก

ลายเชือกทาบขนาด
เล็ก, รมควันขัดมันผิว
ด้านนอกด้านใน, ขอบ
ปากขัดมันทาน้ำดิน

การตกแต่ง

14

13

11

7

0.8 / 0.4

0.9 / 0.5

0.8

0.5 / 0.5

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา : ปาก /
ขอบปาก (cm.)
ตัว (cm.)

15 / 9.5 / 370 g.

13 / 10 / 330 g.

12.5 / 11 / 1200 g. (น้ำ
หนักรวมดินในหม้อ)

7.3 / 5 / 60 g.

ขนาด : กว้าง (cm.) / สูง
(cm.) / น้ำหนัก (g.)

จากตารางที่ 1 และ 2 รูปแบบภาชนะที่พบ คือ ประเภทหม้อและชาม ส่วนใหญ่เป็นหม้อก้นกลม
ปากโค้งออก จ�ำนวน 42 ชิ้น และชามก้นกลมปากโค้งออก จ�ำนวน 18 ชิ้น ที่พบน้อยมาก เป็นหม้อก้น
แบนปากโค้งออก จ�ำนวน 1 ชิ้น ชามปากตรง จ�ำนวน 2 ชิ้น ส่วนรูปแบบภาชนะอื่นๆ ที่พบ คือ ถ้วยก้น
กลมปากตรง จ�ำนวน 1 ชิ้น
ภาชนะประเภทหม้อ ส่วนใหญ่เป็นหม้อก้นกลมปากโค้งออกมีเนื้อดินปานกลางและละเอียด พบเนื้อ
ดินหยาบน้อย การขึ้นรูปหม้อ ใช้แป้นหมุนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปแบบผสม
ทั้งมือและแป้นพบน้อย อาจมีการใช้แป้นหมุนขึ้นรูปช่วงล�ำตัว จากนั้นจึงมีการใช้มือขึ้นรูปบริเวณรอยต่อ
ระหว่างขอบปากกับคอภาชนะ เช่น หม้อที่พบใต้โลงไม้ C1-C2
การตกแต่งพบลวดลายเชือกทาบเป็นหลัก ทั้งแบบ S-twist และ Z-twist โดยลายเชือกทาบแบบ
Z-twist พบว่ามีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขณะที่ลายเชือกทาบแบบ S-twist พบเฉพาะ
ขนาดกลางและเล็กเท่านั้น ช่วงล�ำตัวหม้อพบการประทับลายเชือกทาบในแนวตั้งอย่างเป็นระเบียบ โดย
แต่งลายถึงก้นภาชนะ แต่ที่ก้นภาชนะส่วนใหญ่เป็นลายเชือกทาบกดประทับสลับไปมา หรือพบว่ามี
ลักษณะเรียงเป็นระเบียบคล้ายเกิดจากใช้ไม้ตบผิว เช่น หม้อที่พบในโลงไม้ C19 หม้อที่มีผิวเรียบ แต่ง
ลวดลายขูดขีดหรือปั้นแปะเป็นสันหรือหูติดที่ไหล่ภาชนะ พบจ�ำนวนน้อย เช่น หม้อผิวเรียบในหลุมขุด
ค้นที่ 41 หม้อลายขูดขีดที่พบข้างโลงไม้ C6 หม้อที่มีการปั้นแปะติดเป็นสัน พบบนโลงไม้ C13-C14
การตกแต่งผิวเพิ่มเติม ส่วนใหญ่มีการรมควันผิวทั้งด้านนอกและด้านใน หรือรมควันเฉพาะผิวด้าน
นอก การทาน�้ำดิน และรมควันขัดมันพบน้อยมาก มักพบการรมควันขัดมันเฉพาะการตกแต่งผิวด้านใน
หรือตรงส่วนขอบปากเท่านั้น มีเพียงหม้อก้นแบนของหลุมที่ 40 ที่ตกแต่งผิวด้วยการรมควันขัดมันทั้ง
ด้านนอกและด้านใน และหม้อก้นกลมที่พบบนโลงไม้ C13-C14 ที่ตกแต่งผิวด้วยการรมควันทาน�ำ้ ดินทั้ง
ด้านนอกและด้านใน
ขนาดของหม้อ พิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลาง พบตั้งแต่ 10-21 เซนติเมตร ตัวหม้อมีความสูง
ตั้งแต่ 7.8-19 เซนติเมตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางกับความสูงของหม้อ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนที่สัมพันธ์
กัน ส่วนคอของหม้อไม่ยืดสูงจนเกินไป ท�ำให้เป็นหม้อที่มีทรงสูง ล�ำตัวป่อง ผายกลมได้รูป พบสัดส่วน
เช่นนี้ทั้งหม้อขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเล็ก เช่น หม้อก้นกลมปากโค้งออกที่พบในโลงไม้ C4 สูง 19
เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตร หม้อก้นกลมปากโค้งออกในโลงไม้ C14 สูง 14.5
เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร (รูปที่ 1) และหม้อก้นกลมปากโค้งออกในหลุมขุด
ค้นที่ 32 สูง 9 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร (รูปที่ 2)
สัดส่วนที่แตกต่างจากตัวอย่างดังที่กล่าวมา พบจ�ำนวนน้อย เช่น หม้อก้นกลมปากโค้งออก จากข้าง
โลงไม้ C6 ตกแต่งลายขูดขีด ปั้นแปะเป็นหูที่ไหล่ สูง 8.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5
เซนติเมตร (รูปที่ 3) และหม้อที่พบข้างโลงไม้ C1-C2 สูง 8 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14
เซนติเมตร รูปแบบหม้อในสัดส่วนเช่นนี้จึงมีรูปทรงเตี้ยแต่ตัวผายกว้างออกมาก
หม้อรูปแบบอื่นๆ ที่พบเป็นจ�ำนวนน้อยและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหม้อใบอื่น คือ หม้อก้น
กลมที่มีการตกแต่งด้วยการปั้นแปะเป็นหูติดที่ไหล่ด้านข้างเพื่อเจาะรู พบจ�ำนวน 2 ชิ้น จากข้างโลงไม้
C6 และในหลุมขุดค้นที่ 41 (รูปที่ 4) และหม้อก้นแบนปากโค้งออกบนผิวดินของหลุมที่ 40 ที่ปั้นด้าน
ข้างตัวหม้อให้มีเนื้อที่ยื่นออกมาแล้วเจาะรูมีข้อสังเกตคือ ขนาดรูที่เจาะนั้นเท่ากัน คือ 0.3 เซนติเมตร
สันนิษฐานว่าอาจมีไว้ส�ำหรับร้อยเชือก เพื่อสามารถแขวนหรือหิ้วได้อย่างสะดวก
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ตัวหม้อ พบว่ามีความหนาตั้งแต่ 0.3-0.8 เซนติเมตร แต่ส่วนใหญ่หนาประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร
ส่วนขอบปากนั้นมีความหนากว่าตัวหม้อเสมอ ส่งผลให้เป็นหม้อที่มีนำ�้ หนักเบา ไม่หนักจนเกินไป แม้ว่า
ขนาดของหม้อจะใหญ่ก็ตาม เช่น หม้อขนาดใหญ่ที่สุดจากโลงไม้ C4 วัดความหนาของตัวหม้อได้ 0.5
เซนติเมตร ขอบปากหนา 1.3 เซนติเมตร มีนำ�้ หนัก 1,098 กรัม ความบางของหม้ออาจแสดงให้เห็นถึง
ทักษะของช่างปั้นหม้อ โดยหม้อที่มีลำ� ตัวบางที่สุด 0.3 เซนติเมตร นั้นพบว่าขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุน ขณะ
ที่หม้อที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยมือ ก็พบว่ามีความบางไม่แตกต่างกันมาก พบบางที่สุด 0.4 เซนติเมตร ดัง
นั้นจึงอาจแสดงถึงความช�ำนาญในการใช้ทั้งแป้นหมุนและมือของช่างปั้นหม้อได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้พบคราบเขม่าด�ำจับตัวหนา เกาะอยู่ที่ผิวด้านนอกของหม้อ ในบริเวณช่วงคอของหม้อ
ตามล�ำตัว และก้นหม้อ ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นหม้อที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว

รูปที่ 1 หม้อก้นกลมปากโค้งออก พบในโลงไม้ C14

รูปที่ 2 หม้อก้นกลมปากโค้งออก พบในหลุมขุดค้นที่ 32

รูปที่ 3 หม้อก้นกลมตกแต่งลายขูดขีด ปั้นแปะเป็นหูบริเวณ
ไหล่ภาชนะเพื่อเจาะรู พบข้างโลงไม้ C6

รูปที่ 4 หม้อก้นกลมตกแต่งลายเชือกทาบ ปั้นแปะเป็นหู
บริเวณไหล่ภาชนะเพื่อเจาะรู พบในหลุมขุดค้นที่ 41

ภาชนะประเภทชาม ส่วนใหญ่เป็นชามก้นกลมปากโค้งออก เนื้อดินละเอียดและปานกลาง พบเนื้อ
ดินหยาบน้อย ชามส่วนใหญ่มีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนมากกว่าใช้มือ ไม่พบชามที่มีการขึ้นรูปแบบผสม
ทั้งแป้นหมุนและมือ ดังที่ปรากฏจากภาชนะประเภทหม้อ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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การตกแต่งผิวภาชนะด้านนอกเป็นลวดลายเชือกทาบ โดยชามที่ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบแบบ
Z-twist พบเฉพาะขนาดใหญ่และกลาง ส่วนลายเชือกทาบแบบ S-twist พบเฉพาะขนาดเล็ก ที่พบมาก
รองลงมา คือ ชามผิวเรียบ ไม่แต่งลวดลายใดๆ และพบน้อยที่สุดคือ การตกแต่งลายขูดขีด เช่น ชาม
จากบริเวณข้างโลงไม้ C6
ชามที่ตกแต่งลวดลายโดยเฉพาะลายเชือกทาบ ส่วนใหญ่แต่งลวดลายตั้งแต่ริมขอบปากบนจนถึง
ก้นชาม แต่จากตัวอย่างชามบางชิ้นมีข้อสังเกต คือ พบว่ามีการเว้นช่วงขอบปากไว้ให้เรียบไม่ตกแต่งใดๆ
โดยเว้นห่างไว้ประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร จากริมขอบปากบน จากนั้นจึงแต่งลายทั่วจนถึงก้นชาม เช่น
ชามที่พบในโลงไม้ C6 ชามที่พบใต้โลงไม้ C1-C2 ชามที่พบในโลงไม้ C32 (รูปที่ 5) ชามที่พบข้างโลงไม้
C35 ส�ำหรับชามที่แต่งลวดลายเฉพาะช่วงขอบปากและล�ำตัว โดยเว้นก้นให้เรียบไว้ พบเป็นจ�ำนวนน้อย
เช่น ชามในโลงไม้ C9 และชามที่พบจากบริเวณริมผนังถ�ำ้ ด้านทิศตะวันออกข้างโลงไม้ C32
การตกแต่งผิวเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นการรมควัน อาจรมควันที่ผิวทั้งด้านนอกและด้านใน หรือรม
ควันเฉพาะผิวด้านนอกเท่านั้น รองลงมาพบว่ามีการรมควันขัดมันผิวทั้งด้านนอกและด้านใน และแบบ
ผสมที่พบน้อย คือ รมควันเฉพาะผิวด้านนอกแล้วรมควันขัดมันผิวด้านใน แต่ส่วนขอบปากนั้นพบว่ามัก
มีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการรมควันขัดมันหรืออาจทาน�ำ้ ดินร่วมด้วย เช่น ชามที่พบใต้โลงไม้ C1-C2
ขอบปากพบการรมควันขัดมันทาน�้ำดิน

รูปที่ 5 ชามที่พบในโลงไม้ C32 ตกแต่งลายเชือกทาบทั้งใบ
แต่เว้นส่วนขอบปากเรียบไม่แต่งลาย

รูปที่ 6 ชามขนาดใหญ่ก้นกลมลึก พบบริเวณข้างโลงไม้
C10-C11

รูปที่ 7 ชามขนาดเล็กก้นกลมตื้น พบในโลงไม้ C32
รูปที่ 8 ชามขนาดเล็กก้นกลมตื้น พบในหลุมขุดค้นที่ 32
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชาม มีตั้งแต่ 16-25 เซนติเมตร ความสูงตั้งแต่ 4-10.5 เซนติเมตร
พบทั้งชามขนาดใหญ่ก้นกลมลึก เช่น ชามที่พบใต้โลงไม้ C1-C2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24.5
เซนติเมตร และสูง 9.5 เซนติเมตร และชามที่พบข้างโลงไม้ C10-C11 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25
เซนติเมตร และสูง 10.5 เซนติเมตร (รูปที่ 6) และชามขนาดเล็กก้นกลมตื้น เช่น ชามในโลงไม้ C32
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร และสูง 4 เซนติเมตร (รูปที่ 7) และในหลุมขุดค้นที่ 32 มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และสูง 6 เซนติเมตร (รูปที่ 8)
ความหนาของตัวชาม พบบางที่สุด 0.3 เซนติเมตร และหนาที่สุด 0.7 เซนติเมตร แต่ส่วนใหญ่พบ
ว่ามีความหนาอยู่ที่ 0.3-0.4 เซนติเมตร และเป็นชามที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน อาจแสดงถึงทักษะ
หรือความช�ำนาญของผู้ที่ทำ� ภาชนะ โดยเฉพาะเทคนิคการใช้แป้นหมุน เป็นผลให้เนื้อภาชนะมีความบาง
และท�ำให้ภาชนะมีน�้ำหนักเบา ขณะที่ขอบปากนั้นมักมีความหนามากกว่าตัวชามเสมอ ส�ำหรับชามที่มี
ความหนาประมาณ 0.5-0.6 เซนติเมตร พบว่าเป็นชามที่ขึ้นรูปด้วยมือ
ชามรูปทรงอื่นๆ ที่พบ มีจำ� นวนน้อย พบชิ้นส่วนชามปากตรง จ�ำนวน 2 ชิ้น จากบริเวณระหว่าง
โลงไม้ C18 กับ C20 เป็นชามปากตรง ผิวเรียบ รมควันขัดมันที่ผิวทั้งด้านนอกและด้านใน และบริเวณ
ใต้โลงไม้ C13-C14 เป็นชามปากตรง ผิวเรียบ รมควันที่ผิวทั้งด้านนอกและด้านใน
และหากเปรียบเทียบกับหม้อแล้ว จากการสังเกตชามส่วนใหญ่ไม่พบว่ามีคราบเขม่าเกาะอยู่ พบ
ชามเพียง 1 ชิ้น จากบริเวณข้างโลงไม้ C6 เท่านั้น ที่มีเขม่าเกาะอยู่ที่ก้นชาม
ภาชนะประเภทถ้วย พบจ�ำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ในหลุมขุดค้นที่ 41 เป็นถ้วยก้นกลม ปากตรง มีขนาด
เล็ก ความสูงเพียง 5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร พบว่าขึ้นรูปโดยใช้มือ ตกแต่ง
ด้วยลายเชือกทาบขนาดเล็กแล้วรมควันขัดมันที่ผิวภาชนะ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 ถ้วยก้นกลมปากตรง ขนาดเล็ก พบในหลุมขุดค้นที่ 41
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2. ภาชนะไม้
เป็นการวิเคราะห์ตามลักษณะทางกายภาพด้วยตาเปล่าเช่นกัน โดยจ�ำแนกชิ้นส่วน สังเกตราย
ละเอียดหรือการตกแต่งที่พบ จากนั้นจึงวัดขนาดและชั่งน�้ำหนัก การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก
ได้ประยุกต์จากแบบวัดขอบปากภาชนะดินเผา นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ชนิดของไม้ที่ใช้ทำ� ภาชนะ โดย
ส่งตัวอย่างให้  รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์ นักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้วิเคราะห์ (แสดง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทั้งหมดในตารางที่ 3)
ส�ำหรับภาชนะไม้ที่พบในคูหา A1 ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ จากตารางที่ 3 หลักฐาน
ประเภทภาชนะไม้มีจ�ำนวนทั้งหมด 13 ชิ้น พบชิ้นส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะประเภทพาน จ�ำนวน
7 ชิ้น (วิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานจากคูหา B) ภาชนะประเภทชาม จ�ำนวน 3 ชิ้น และภาชนะประเภท
ถ้วย จ�ำนวน 3 ชิ้น
ภาชนะประเภทพาน การวิเคราะห์รูปทรงของภาชนะไม้ประเภทนี้ ได้นำ� หลักฐานทางโบราณคดีที่
พบจากบริเวณคูหา B มาเปรียบเทียบ เนื่องจากในคูหา A1 พบเฉพาะส่วนปากต่อล�ำตัวหรือส่วนปาก
เท่านั้น ภาชนะไม้ทรงพานจากคูหา B ที่นำ� มาเปรียบเทียบ พบจากกลุ่มโลงที่ 1 หลุมที่ 52 (ทะเบียน
LLR-B-52-272-WC-1) พบตั้งแต่ส่วนล�ำตัวพานถึงส่วนฐาน ส่วนปากหักหายไป แต่จากรูปทรงล�ำตัว
สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นทรงปากโค้งออก บริเวณล�ำตัวแกะสลักเป็นสัน จ�ำนวน 2 เส้น มีส่วนก้านไม้
ทรงกระบอกกลมที่ปลายด้านล่างผายออกต่อกับฐาน ฐานหรือเชิงรองของพานเป็นทรงกลม ผายออก มี
การแกะสลักเส้นขอบ 2 เส้น การตกแต่งผิวด้านนอกและด้านในอาจมีการเคลือบด้วยยางรัก ขนาดของ
ภาชนะโดยรวมกว้าง 32 เซนติเมตร สูง 15.5 เมตร และหนา 1 เซนติเมตร (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ภาชนะทรงพานที่นำ� มาใช้เปรียบเทียบรูปทรง พบจากกลุ่มโลงที่ 1 หลุมที่ 52 ในคูหา B
(ทะเบียน LLR-B-52-272-WC-1)

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของภาชนะทรงพานที่พบในคูหา B ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก พบว่ามีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับเครื่องเขินประเภท ขันดอก ทั้งโครงสร้างโดยรวมและการตกแต่งที่อาจเคลือบด้วยรัก แต่มี
รูปทรงบางประการที่แตกต่างกันอยู่บ้าง คือ ส่วนตัวพาน (เทียบได้กับตัวขันหรือปากขัน) เป็นทรงกลม
ผาย ยืดสูง ส่วนไม้ที่รองรับตัวพาน (เทียบได้กับเอวขัน) มีขนาดสั้นไม่สูงมากนัก และ ส่วนฐานด้านล่าง
(เทียบได้กับตีนขัน) เป็นทรงกลมผายออกกว้าง
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ส�ำหรับชิ้นส่วนภาชนะไม้ทรงพานที่พบในคูหา A1 เป็นชิ้นส่วนปากต่อล�ำตัวสันนิษฐานว่าอาจเป็น
ช่วงตัวพาน พบจากบริเวณโลงไม้ C9 และส่วนขอบปากพาน พบบริเวณข้างโลงไม้ C6 ส�ำหรับลักษณะ
ของปากนั้นพบว่ามีความโค้งออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24-37 เซนติเมตร และมีความหนาใกล้เคียง
กันคือ 0.7-0.75 เซนติเมตร ส่วนล�ำตัวมีความหนาที่ 0.5-0.6 เซนติเมตร
การตกแต่งด้านนอกภาชนะ พบเฉพาะชิ้นส่วนจากบริเวณโลงไม้ C9 มีการแกะสลักเป็นสัน จ�ำนวน
2 เส้น ใต้ขอบปาก ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับชิ้นส่วนภาชนะทรงพานที่พบจากกลุ่มโลงที่ 1 และกลุ่มโลงที่
2 ในคูหา B (LLR-B-52-272-WC-1, LLR-B-19-264-WC-1 และ LLR-B-22-001-WC-1) นอกจากนี้
พบว่าชิ้นส่วนภาชนะทรงพานทั้งหมดอาจมีการตกแต่งด้วยการเคลือบยางรักที่ผิวภาชนะทั้งด้านนอกและ
ด้านใน (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ชิ้นส่วนภาชนะไม้ประเภทพาน พบจากบริเวณโลงไม้ C9

ภาชนะประเภทชาม พบหลักฐานประเภทนี้น้อย และอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ สันนิษฐานรูปทรงโดย
พิจารณาจากส่วนขอบปากและฐาน ชิ้นส่วนขอบปากที่พบแสดงลักษณะของชามไม้ที่มีปากโค้งออก มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก 14 เซนติเมตร จากตัวอย่างชามที่พบบริเวณโลงไม้ C18 โลงไม้
C20 และบนโลงไม้ C13-C14 นอกจากนี้พบว่าชามปากโค้งออกเหล่านี้อาจเป็นชามมีเชิง เนื่องจากพบ
ชิ้นส่วนฐานกลมแบนที่น่าจะเป็นฐานของชามมีเชิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานใกล้เคียงกัน คือ 9
และ 10 เซนติเมตร มีความหนา 0.5 เซนติเมตร และ 1.4 เซนติเมตร จากตัวอย่างชามที่พบบนโลงไม้
C13-C14 (รูปที่ 12) และบริเวณข้างโลงไม้ C6
ความหนาของตัวชาม วัดจากตัวอย่างที่พบบริเวณโลงไม้ C18 และโลงไม้ C20 พบว่าอาจมีความ
บางถึง 0.4 เซนติเมตร ขณะที่ส่วนปากนั้นมีความหนา 0.7-1.3 เซนติเมตร ผิวของชามเรียบ ไม่พบการ
แกะสลักใดๆ แต่อาจมีการเคลือบด้วยยางรัก เช่นเดียวกับภาชนะทรงพาน

รูปที่ 12 ภาชนะไม้ประเภทชาม พบบนโลงไม้ C13-C14

รูปที่ 13 ถ้วยไม้ พบในหลุมขุดค้นที่ 32
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ภาชนะประเภทถ้วย พบถ้วยไม้ในปริมาณที่น้อยเช่นเดียวกับภาชนะทรงชาม โดยได้จากการขุดค้น
เท่านั้น ถ้วยไม้เต็มใบ พบจ�ำนวน 1 ชิ้น ในหลุมขุดค้นที่ 32 เป็นถ้วยก้นแบน ปากโค้งออก ผิวเรียบ มี
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบปาก 6.3 เซนติเมตร และขนาดเล็กสูงเพียง 5 เซนติเมตร (รูปที่ 13) ได้น�ำชิ้น
ส่วนขอบปากที่พบในหลุมขุดค้นที่ 18 และ 32 มาเปรียบเทียบรูปทรงกับถ้วยเต็มใบนี้ ท�ำให้ทราบว่าเป็น
ชิ้นส่วนขอบปากของถ้วย
ถ้วยไม้ที่พบในคูหา A1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบปากประมาณ 5-6.3 เซนติเมตร จาก
ตัวอย่างถ้วยที่พบในหลุมขุดค้นที่ 32 เป็นถ้วยที่ผิวบางมาก พบความหนา 0.1, 0.3 และ 0.4 เซนติเมตร
อาจแสดงให้เห็นถึงความช�ำนาญหรือทักษะของผู้แกะสลักถ้วยไม้เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้พบการ
แกะสลักตกแต่งเป็นเส้นใต้ขอบปาก จากชิ้นส่วนถ้วยที่พบในหลุมขุดค้นที่ 18 โดยสลักเป็นเส้นขอบนูน
จ�ำนวน 4 เส้น เรียงกันใต้ขอบปาก การตกแต่งผิวภาชนะเพิ่มเติมพบการเคลือบผิวด้วยยางรักเช่นเดียว
กับชามและพาน
ชนิดของไม้ที่น�ำมาท�ำภาชนะทรงพาน ชาม และถ้วยจากการส่งตัวอย่างให้ รศ. ดร.นาฏสุดา
ภูมิจ�ำนงค์ นักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เนื้อไม้ พบว่าเป็น ไม้สัก (Teak, Tectona grandis
L.f. ในวงศ์ Lamiaceae) นอกจากนี้ รศ. ดร. นาฎสุดา ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�ำภาชนะไม้ที่พบ
จากถ�้ำผีแมนโลงลงรักว่า อาจใช้วิธีการแกะสลักโดยน�ำท่อนไม้วางลงในแนวระนาบ แล้วขุดหรือคว้านเนื้อ
ไม้ออก ซึ่งการวางไม้ลักษณะนี้เป็นการแกะไม้ในแนวขวางท่อล�ำเลียงน�้ำของต้นไม้ ท�ำให้เมื่อน�ำภาชนะ
ไปใส่น�้ำหรืออาหาร ของเหลวจะไม่ซืมออกมาได้ง่าย ซึ่งการแกะสลักภาชนะด้วยวิธีนี้ คล้ายกับการท�ำ
ภาชนะไม้ทรงจานและชามที่บ้านเมืองแพม
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surface

surface

ชั้นดินที่ 4,
20-25cms.
(50-55
cm.dt.),
กริดSWQ

4. บนโลงไม้
C13-C14

5. หลุมขุดค้นที่
18

LLRA1-18-3-4-039WC-1

LLR-A1-38-356WC-2

LLR-A1-38-356WC-1

LLR-A1-50-154WC-1

LLR-A1-13-160WC-2

surface

3.บริเวณโลงไม้
C18 และ C20

LLR-A1-13-160WC-1

LLR-A1-22-57W1-4

surface

surface

LLR-A1-22-57W1-2

surface

2. บริเวณข้างโลง
ไม้ C6

LLR-A1-22-57W1-1

surface

1. บริเวณโลงไม้
C9

ทะเบียน

ระดับ

พื้นที่

รายละเอียด

ขนาด : กว้าง / ยาว /
หนา (cm.)

ขอบปากโค้ง
ออก

6.8 / 6.2 / ปาก หนา
0.75 / ตัวหนา 0.6

ขอบปาก
27

ขอบปาก
37

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(cm.)

ไม่พบรอยเคลือบใดๆ ผิวภาชนะหลุด
ลอกออก เห็นเนื้อไม้

ลักษณะกลมแบน อาจเป็นฐานมีเชิง,
ผิวด้านในอาจเคลือบยางรัก

บริเวณขอบปากบางส่วนไม่สมบูรณ์,
ผิวด้านนอกด้านในอาจเคลือบยางรัก

พบเฉพาะส่วนขอบปาก พบการแกะ
สลักเป็นเส้นเรียงกัน จำนวน 4 เส้น
ใต้ขอบปาก, ผิวด้านนอกด้านในอาจ
เคลือบยางรัก, เนื้อภาชนะบางมาก

2.7 / 5.1 / 0.1

6 / 10 / 0.5

11.3 / 6.5 / 1.3

4.8 / 7.7 / ปาก หนา
0.7 / ตัวหนา 0.4

1.2 / 13.7 / 1.4

3.7 / 9 / ปาก หนา 0.7

ไม่สามารถ
วัดขนาดได้

ฐาน 9

ขอบปาก
14

ขอบปาก
14

ฐาน
10

ขอบปาก
ประมาณ
30

ผิวด้านนอกด้านในอาจเคลือบยางรัก 9 / 17.4 / ปาก หนา 0.7 ขอบปาก
/ ตัวหนา 0.6
24

ปากโค้งออกต่อ สามารถนำมาต่อกันได้ ลักษณะฐานมี
ลำตัว
เชิง, ผิวด้านนอกด้านในอาจเคลือบ
ยางรัก
ส่วนฐาน

ขอบปากโค้ง
ออก

ส่วนฐาน

ส่วนปาก

ส่วนปากต่อลำ
ตัว

ส่วนปากต่อลำ แกะสลักตกแต่งเป็นสันจำนวน 2 เส้น
ตัว
ใต้ขอบปาก, ผิวด้านนอกด้านในอาจ
เคลือบยางรัก

ส่วนปากต่อลำ แกะสลักตกแต่งเป็นสันจำนวน 2 เส้น 11.5 / 26.5 / ปาก หนา
ตัว
ใต้ขอบปาก, ผิวด้านนอกด้านในอาจ
0.7 / ตัวหนา 0.5
เคลือบยางรัก

ชิ้นส่วน

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ชิ้นส่วนภาชนะไม้ที่พบบริเวณโลงไม้ จากการขุดค้นในคูหา A1 และจากการส�ำรวจในคูหา B

1.26

17

8.3

28.5

3.4

40.5

14.4

81.5

น้ำหนัก
(g.)

-

สัก

สัก

-

สัก

สัก

-

สัก

ชนิดไม้

ถ้วย ?

ชามมีเชิง

ชาม ?

ชามมีเชิง ?

พาน ?

พาน ?

พาน ?

พาน ?

รูปแบบภาชนะ
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ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน

surface

surface

surface

8. คูหา B, กลุ่ม
โลงที่ 1, หลุมที่
19

9. คูหา B, กลุ่ม
โลงที่ 2, หลุมที่
22 บนชะง่อนหิน

LLR-B-22-001WC-1

LLR-B-19-264WC-1

LLR-B-52-272WC-1

LLR-A1-32-1S-249-WC-1

Surface,
0-5 cms.
(40-45
cm.dt),
กริดNWQ

7. คูหา B, กลุ่ม
โลงที่ 1, หลุมที่
52

LLR-A1-32-3S-043-WC-1

Surface
ก่อน
ขุดค้น , 35
cm.dt.,
กริดSWQ

6. หลุมขุดค้นที่
32

ทะเบียน

ระดับ

พื้นที่

ลักษณะคล้ายปากของถ้วยไม้

ถ้วยไม้ขนาดเล็ก ปากโค้งออก ก้น
แบน พบว่าผิวด้านนอกด้านในอาจ
เคลือบยางรัก

รายละเอียด

1.8 / 2.7 / 0.3

6 / สูง 5 / ปากหนา 0.5
/ ตัวหนา 0.4

ขนาด : กว้าง / ยาว /
หนา (cm.)

14.8 / 29.4 / 1

ส่วนปากต่อลำ พบส่วนลำตัวเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งติดกับ 23.8 / สูง 22.2 / ปาก
ตัว
ส่วนก้านที่ต่อกับเชิง, แกะสลักตกแต่ง หนา 1 / ตัวหนา 1.7 /
เป็นสันจำนวน 2 เส้น ใต้ขอบปาก,
ก้นภาชนะ หนา 0.7 /
ผิวด้านนอกด้านในอาจเคลือบยางรัก
ก้านเชิง หนา 5.7

ส่วนปากต่อลำ แกะสลักตกแต่งเป็นสันจำนวน 2 เส้น
ตัว
ใต้ขอบปาก คล้ายชิ้นส่วน LLRA1-22-57-W1-1, ผิวด้านนอกด้านใน
อาจเคลือบยางรัก

ส่วนลำตัวมีฐาน ลักษณะคล้ายภาชนะไม้ทรงพาน พบ ขนาดโดยรวม : กว้าง 32
หรือเชิงรอง ตั้งแต่ส่วนลำตัวถึงส่วนฐาน, บริเวณลำ / สูง 15.5 / หนา 1.1
ตัวแกะสลักเป็นสัน จำนวน 2 เส้น,
ส่วนฐานหรือเชิงด้าน
ไม่พบส่วนปาก, ส่วนก้านที่รองรับลำ ล่าง : กว้าง 26.2 / หนา
ตัวเป็นทรงกระบอกกลม ปลายด้าน
1.5
ล่างผายออก, ฐานหรือเชิงรอง มีการ ส่วนก้านที่ต่อกับฐาน :
แกะสลักเส้นขอบ 2 เส้น, ผิวด้าน
สูง 6
นอกด้านในอาจเคลือบยางรัก
บริเวณก้นภาชนะมีรอย
แตก : หนา 2.5

ขอบปากโค้ง
ออก

ถ้วยไม้ก้นแบน
เต็มใบ

ชิ้นส่วน

25

35

-

300

182.34

900

0.48

30

6.3

5

น้ำหนัก
(g.)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(cm.)

-

-

-

-

สัก

ชนิดไม้

พาน ?

พาน ?

พาน

ถ้วย ?

ถ้วยก้นแบน

รูปแบบภาชนะ

จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน : อภิปราย
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาและภาชนะไม้ที่ถูกน�ำมาเป็นเครื่องเซ่นในแหล่ง
โบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักเผยให้เห็นถึงรูปแบบของใช้ของผู้คนในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ ส�ำหรับ
ภาชนะดินเผาพบว่านิยมใช้หม้อก้นกลมปากโค้งออกและชามก้นกลมปากโค้งออก เป็นหลัก ถ้วยก้น
กลมปากตรง พบเพียง 1 ใบเท่านั้น หม้อและชามส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ซึ่งถือเป็นลวดลาย
แบบดั้งเดิม และพบว่ามีการเลือกใช้เชือกทั้งแบบ Z-twist และ S-twist โดยขนาดเชือกที่ใช้ทาบมีหลาย
ขนาด มักตกแต่งผิวภาชนะด้วยการรมควันผิวทั้งด้านนอกและด้านใน และการรมควันขัดมัน โดยเฉพาะ
ผิวภาชนะด้านในมักพบว่ามีการขัดมัน ซึ่งช่วยให้ผิวภาชนะเรียบมากขึ้น อีกทั้งเป็นการอุดรูพรุนของเนื้อ
ภาชนะ ท�ำให้มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน ขนาดของภาชนะที่ใช้นั้นมีความหลากหลายพบตั้งแต่
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
ด้านเทคโนโลยีการผลิตภาชนะ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินปานกลาง ดังนั้นการเตรียมดิน อาจยังไม่
พิถีพิถันมากนัก จึงยังคงมีเม็ดกรวดทรายปนอยู่บ้าง แต่ความหนาของหม้อและชามนั้นพบว่ามีความบาง
(บางที่สุด 0.3 เซนติเมตร) แสดงให้เห็นว่าช่างปั้นมีทักษะและความช�ำนาญพอสมควร ส่วนหม้อที่ปั้น
แปะท�ำหูติดที่ไหล่แล้วเจาะรูหรือหม้อที่มีการเจาะรู เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของหม้อที่พบจากแหล่ง
โบราณคดีบ้านวังไฮ สันนิษฐานว่าอาจเป็นรูไว้สำ� หรับร้อยเชือก เพื่อไว้ใช้แขวนหรือหิ้วภาชนะ แต่พบ
หลักฐานของหม้อประเภทนี้น้อย จึงอาจเป็นภาชนะรูปแบบพิเศษที่ไม่ได้ใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไป
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบหม้อและชามที่พบจากแหล่งโบราณคดีถ้�ำผีแมนโลงลงรักกับ
แหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ทงั้ ในลุม่ น�ำ้ เดียวกันอย่างลุม่ น�ำ้ ลาง หรือลุม่ น�ำ้ อืน่ ๆ เช่น ลุม่ น�ำ้ ของ
ลุม่ น�ำ้ ห้วยโป่งแสนปิก๊ ลุม่ น�ำ้ แม่ละนา พบว่ามีรปู แบบทีไ่ ม่แตกต่างกัน ทัง้ หม้อก้นกลมปากโค้งออกทีม่ กั
ขึน้ รูปด้วยแป้น ตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบและการรมควัน ขัดมัน เช่นเดียวกันกับชามทีพ่ บเป็นชามก้น
กลมปากโค้งออก ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ แต่เว้นช่วงขอบปากให้เรียบไว้ ลักษณะของหลักฐานเช่นนีจ้ งึ
เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เห็นว่าผูค้ นในพืน้ ทีแ่ ถบนีม้ สี งิ่ ของเครือ่ งใช้หรือมีความนิยมในรูปแบบภาชนะทีไ่ ม่ตา่ งกัน
นอกจากนี้ส่วนใหญ่พบคราบเขม่าด�ำเกาะตามตัวหม้อ ท�ำให้ทราบได้ว่าภาชนะประเภทนี้ถูกใช้เพื่อ
การประกอบอาหารมาก่อนและอาจเป็นหลักฐานทางอ้อมว่ากลุ่มชนนี้รู้จักการหุงต้มและท�ำอาหารให้สุก
ก่อนรับประทาน (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550ก: 874) การพบหม้อที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจ
สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งของที่ถูกน�ำมาเป็นเครื่องเซ่นในสุสานนั้นไม่ได้เป็นของที่ถูกท�ำขึ้นใหม่ แต่เป็นการน�ำ
ของใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันมาเป็นของอุทิศ
การพบภาชนะไม้ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเครื่ อ งเซ่ น ในสุ ส านร่ ว มกั บ ภาชนะดิ น เผา หาก
พิจารณาจากค่าอายุของโลงไม้ ท�ำให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ร่วมสมัยกัน สะท้อน
ให้เห็นว่ารูปแบบภาชนะที่ผู้คนในวัฒนธรรมนี้ใช้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงภาชนะดินเผาเท่านั้น อาจมีการใช้
ภาชนะที่ทำ� จากไม้ร่วมกับภาชนะดินเผา แต่ความหลากหลายของรูปแบบและปริมาณมีน้อยกว่า ส่วน
ใหญ่พบภาชนะทรงพาน ซึ่งอาจเป็นภาชนะที่ทำ� ขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรม หากเปรียบเทียบหน้าที่การใช้งาน
จากเครื่องเขินประเภทขันดอก ขณะที่ภาชนะที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน พบหลักฐานจากชามและถ้วยขนาด
เล็กเท่านั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าการพบภาชนะไม้ในปริมาณน้อย อาจเป็นเพราะไม่นิยมใช้ภาชนะ
ที่ท�ำจากไม้ เทียบเท่ากับภาชนะดินเผา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อการประกอบอาหารและเป็นภาชนะบรรจุ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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หรือเพราะเป็นวัตถุที่เสื่อมสลายผุพังได้ง่ายกว่า จึงท�ำให้หลักฐานของใช้ประเภทนี้หลงเหลือน้อย
ในด้านเทคโนโลยีการท�ำของใช้ประเภทภาชนะไม้ กล่าวได้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก ภาชนะทรง
พานมีการแกะขอบเป็นสันนูนประดับในส่วนล�ำตัวของพาน (ขนาดเส้นขอบประมาณ 0.2 เซนติเมตร)
อีกทั้งภาชนะมีความบางมาก หากเทียบกับภาชนะไม้ที่พบในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าต้องอาศัยความ
ช�ำนาญในการแกะสลักอย่างสูง (ถ้วยไม้มีความหนาตั้งแต่ 0.1-0.4 เซนติเมตร ขณะที่ภาชนะไม้ที่บ้าน
เมืองแพม พบว่าอาจหนาประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร) นอกจากนี้อาจมีการรู้จักการใช้ยางรัก โดยน�ำมา
เคลือบตกแต่งที่ผิวภาชนะไม้
วิธีการท�ำภาชนะไม้จากหลักฐานที่พบในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก อาจเป็นเทคนิคเดียวกันกับการท�ำ
ภาชนะไม้ในปัจจุบันที่บ้านเมืองแพม (การวางไม้ในแนวระนาบ ตัดขวางท่อล�ำเลียงน�้ำ) จึงอาจแสดงให้
เห็นว่าภูมิปัญญาในการท�ำภาชนะไม้นั้นอาจมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังพบว่ามี
ความรู้ในเรื่องการเลือกไม้เป็นอย่างดี ภาชนะไม้เหล่านี้จึงถูกท�ำมาจากไม้สัก ซึ่งเป็นไม้ที่มีความคงทน
แข็งแรง การศึกษาของใช้อย่างภาชนะไม้จึงท�ำให้เห็นอีกหนึ่งทักษะในด้านงานไม้ของคนในอดีต ซึ่งถือ
เป็นงานช่างเฉพาะทาง นอกเหนือจากการท�ำโลงไม้ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ก่อนแล้ว
การอุ ทิ ศ ของใช้ นั้ น เป็ น แบบแผนที่ พ บได้ จ ากพิ ธี ก รรมความตายในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะกลุ ่ ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ในกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ (มูเซอแดง มูเซอด�ำ) ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่สูงปางมะผ้า โดยมีการฝังหรือเผาข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันไปกับคนตาย การปฏิบัติเช่น
นี้อาจเป็นผลมาจากแนวคิดในเรื่องโลกหลังความตาย ที่เชื่อว่าคนตายยังคงมีความต้องการและชีวิตความ
เป็นอยู่คล้ายกับคน แต่อยู่คนละโลก จึงต้องมีพิธีเซ่นไหว้ อุทิศอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตาย เพื่อ
น�ำไปใช้ในโลกของคนตาย (ปรานี วงษ์เทศ, 2534: 14) จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่าของใช้อย่างภาชนะดินเผา
และภาชนะไม้ ที่ถูกน�ำมาอุทิศเพื่อเป็นเครื่องเซ่นในพิธีกรรมความตายของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักอาจมาจาก
แนวคิดเช่นนี้ โดยอุทิศร่วมกับของใช้อื่นๆ และอาหาร

สรุป
ภาชนะดินเผาและภาชนะไม้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องเซ่นในสุสานของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมน
โลงลงรัก ได้น�ำไปสู่การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าว โดยมองในมุมที่เป็นข้าวของเครื่องใช้
ประเภทภาชนะ ผลการศึกษาท�ำให้ทราบว่ารูปแบบภาชนะดินเผาที่ใช้กันมากอย่างแพร่หลาย คือ หม้อ
ก้นกลมปากโค้งออก และชามก้นกลมปากโค้งออก ที่ถูกตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบแล้วรมควันหรือรม
ควันขัดมันที่ผิวภาชนะ ขณะที่ภาชนะไม้นั้นพบเป็นจ�ำนวนน้อย โดยมีรูปแบบเป็นภาชนะทรงพาน ชาม
และถ้วย บางชิ้นอาจตกแต่งด้วยการแกะสลักเป็นขอบ และอาจมีการเคลือบตกแต่งผิวด้วยยางรัก ทั้งนี้
จากหลักฐานคราบเขม่าบนภาชนะดินเผาเป็นร่องรอยส�ำคัญที่ท�ำให้ทราบว่าของใช้ที่น�ำมาเป็นเครื่องเซ่น
นี้ เป็นสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ได้ถูกท�ำขึ้นใหม่ รูปแบบสิ่งของอุทิศส�ำหรับพิธีกรรมความตาย
ในถ�้ำผีแมนโลงลงรักจึงเป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่ในที่สุดได้กลายมาเป็นเครื่องเซ่นในสุสาน
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Abstract
A preliminary partial reconstruction of the operational sequence of earthenware
potteries excavated from Pit 18 and complete vessels from surface collection of
Chamber A1 was conducted in order to provide information on the social and
cultural process of the people of Long Long Rak. Macro features of fabric,
surface tactile, surface residue, etc, which contain information on various stages
in the operational sequence were examined. The study provided a general idea
on the earthenware form types that were used as burial goods in Chamber A1,
as well as the degree of standardisation and possible changes in technology
through time.
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Introduction
Potteries are an integral part of many past and present cultures, having a role in numerous
aspects of everyday life, from serving as common utilitarian tools to sacred ceremonial
votives. They are the direct representation of a potter’s cognitive process and can be seen
as an enactment of technological choices that expresses ethnic, gender, age, and personal
identities (Fuente, 2011). Furthermore, the production of potteries requires sound knowledge
in the manipulation of natural resources available, making them a sensitive indicator of human
decision making and materials interaction (Whitbread, 2011).
Archaeologists have long been aware of the importance of studying and characterising
pottery technology. This is mainly because technological characteristics provide a more robust
and coherent interpretation of a pottery’s social and ideological role compared to stylistic
attributes (Gosselain, 1998 ; Rice, 1996 ; MacEachern, 1994 ; McGovern, 1989). However,
data obtained are mostly applied in provenance studies while the reconstruction of techniques
is often overlooked, especially in the study of Southeast Asian pottery.
71 earthenware pottery sherds excavated from Pit 18 in Chamber A1 of Long Long Rak
Cave, and 11 either complete or reconstructed vessels collected from ground surface of the
same chamber were examined in this study through a preliminary reconstruction of the chaîne
opératoire, or operational sequence. Results from both sample groups were compared for any
possible spatial and temporal variation. As every aspect in pottery production such as raw
material, shape, colour, firing method, etc, are highly interrelated, detailed archaeometrical
analyses often enable most stages of the production sequence to be traced out. However,
due to the lack of analytical apparatus on site, macro-analysis was employed in this study to
examine fabric and surface features of the sherds samples.
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Operational Sequence in Pottery Analysis
Chaîne opératoire, or operational sequence, is a concept popularised by French archaeologists
and was broadly defined by Lemonnier (1992) as “the series of operations involved in any
transformation of matter by human beings”. The concept is reflected in all manner of material
culture and has a strong influence on human behaviour (Stark, 1998). A general approach
of operational sequence seeks to reconstruct the technological sequence at an archaeological
site through the description and understanding of cultural transformations of a specific artefact
(Sellet, 1993). It chronologically categorises action and mental processes required during
production of an artefact, as well as its retention in the technical system of a community
(Sellet, 1993).
Each stage in the operational sequence is highly influenced by cultural and individual
choices, as well as the mental template and motor patterns of the producer (Arnold, 1985).
Nonetheless, different operational sequences can be established to suit different types of
materials based on available data and research questions. By examining the operational
sequence of an artefact, it enables archaeologists to view the production technique as a chain
of process rather than a single event. It also bridges the gap between technological aspect of
an artefact and the cultural decision behind every stage of its production (Lemonnier, 1992).
The production steps are often well represented in the study of an artefact’s operational sequence, but it can be further extended to include sequences before and after the
production. These sequences include the pottery’s distribution, usage by its consumer,
eventual obsolescence or breakage, and its disposal or recycling. Furthermore, a complete
operational sequence of pottery should include both the essential and non essential operations
of pottery technology (Rye, 1981). The essential operations, which include source of raw
material, forming, drying, firing, its distribution and its disposal, have a fixed chronology within
the operational sequence and a great impact on the serviceability of the pottery (Rye, 1981).
On the other hand, non essential operations, which are the decorative processes, may be
introduced at varying points in the sequence, are capable of a much wider variation, but does
not affect the serviceability of the final product (Rye, 1981). The emphasis on both essential
and non essential operations facilitates identification of important elements within a pottery’s
operational sequence which can inform on the social process of the potter.

Earthenware Potteries of Long Long Rak
Two sample groups from Chamber A1 (Figure 1), were examined in this study. The
first sample group consists of 71 earthenware pottery sherds from Pit 18, of which 50 were
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excavated from Layer 4 (20–25 cm from surface), and 21 from Layer 5 (25–30 cm from
surface). Unlike previous layers, which consist of loose sediment and displayed signs of
disturbance, Layer 4 and Layer 5 are characterised by its compact sediment and are likely
to be undisturbed. Sherd samples from these two layers should be able to provide viable
information on any possible temporal variations. The second sample group consists of two
complete and nine reconstructed vessels collected from surface level of the chamber. More
features can be observed from these samples, which enable a clearer interpretation of the
operational sequence and facilitates the detection of any variation in both technological and
decorative styles of the potteries.

Figure 1 Plan of Chamber A1 and location of Pit 18 among other pits excavated

The samples were examined visually for diagnostic attributes that can be used for
inference, such as the fabric, stylistic attributes, surface tactile features, surface residues,
and fracture pattern of each sherd. A loupe with 10x and 20x magnifications was used for
this examination to assist in the identification of these attributes. Descriptive criteria such as
frequency of constituents, degree of sorting, and description of shapes were derived from
Bullock et al. (1985: 20-38). The complete recording forms with data recorded for this study
are available in Appendix 1 and Appendix 2.

Earthenware Sherds from Pit 18
The first step of the analysis was to identify fabric colour and texture of the sherds in
order to group the sherds base on fabric characteristics. However, majority of the sherds are
fully covered in sediments and are unwashed in order to preserve surface residue that might
hold vital information on the usage of the vessel. This prevented the accurate identification
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of the fabric and clay matrix colour, which are useful in determining the firing atmosphere.
Nonetheless, the general fabric texture was identified, along with inclusion type and size.

Table 1 Fabric texture of sherds from Pit 18, Layer
4 and Layer 5

Table 2 Types of inclusion found in sherds from Pit
18, Layer 4 and Layer 5

Sherds from Layer 4 consist mainly of medium fine and medium fabric, whereas layer 5
consists mainly of sherds with medium coarse fabric (Table 1). On the other hand, majority
of the sherds contain inclusions that are visible with a loupe. These inclusions include white
inclusions which are generally fine, the much coarser quartz-like inclusions (Figure 2a), or
both (Table 2). However, fibre-like inclusions and fine white inclusions were observed in
sherd LLR-A1-18-3-(4)-43-PS-1 (Figure 2b), whereas inclusions in sherd LLR-A1-18-3-(4)-46PS-2, LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-4 and LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-13 consist of both very fine white
inclusion and glittery inclusion.

Figure 2 (a) Coarse fabric with quartz-like inclusion in sherd LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-1. (b) Fine fabric with
fibre-like inclusion in LLR-A1-18-3-(4)-43-PS-1. Very fine white inclusions can be seen in fabric of both sherds.

Figure 3 Fabric lamination seen on sherd LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-7
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Figure 4 Sherd LLR-A1-18-3-(4)-59-PS-1 with a typical straight fracture (a), and sherd LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-7
with a laminated fracture (b)

The sherds of Pit 18 were observed to be nonporous and well fired. Obvious fabric
lamination (Figure 3) was observed in nine sherds from Layer 4 and nine from Layer 5.
On the other hand, irregular fracture pattern are mainly seen on sherds with coarser fabric
whereas sherds with fine fabric display a straight fracture pattern (Figure 4a). Laminated
fracture (Figure 4b) was observed on three sherds from Layer 4 and four sherds from Layer
5. Obvious depression marks on the interior surface were observed on six sherds from Layer
4 and two sherds from Layer 5. However, depression marks were only observable on larger
sherds in the group.
Pit 18 consists of nine rim sherds, all recovered from Layer 4, and 62 body sherds (41
pieces from Layer 4 and 21 pieces from Layer 5). Among the rim sherds, six were from
bowls and three from pots. The thickness of the sherds ranges from 0.3 cm to 0.9 cm
(Table 3). Accurate identification of surface colour, surface treatment and surface residue was
challenging as the surface of most sherds are heavily covered in cave sediments. However,
black residue can be seen on most sherds (Figure 5a). Furthermore, 30 sherds from Layer 4
and 10 sherds from Layer 5 were observed with a smooth and semi-glossy finish black slip
(Figure 5b), while 40 sherds from Layer 4 and 13 sherds from Layer 5 are decorated. S or
Z cord marks are the most common decorative form, although four sherds from Layer 4 were
observed with both fine horizontal lines and cord mark (Table 4).

Figure 5 (a) A distinct layer of black residue on the interior of sherd LLR-A1-18-3-(4)-52-PS-1; (b) Black slip,
which appears to be a very thin distinct layer separating from the fabric of sherd LLR-A1-18-3-(4)-55-PS-1
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Table 3 Thickness of sherds from Layer 4 and 5,
and its distribution

Table 4 Types of surface decoration on sherds from
Pit 18

Vessels from Surface Collection
This group consist of 11 complete or partially complete earthenwares collected from
surface level of Chamber A1. Similar to sherds from Pit 18, it is difficult to provide accurate
description of the fabric and inclusion as there were either no exposed fracture areas, or
the fractured area is covered or stained by cave sediments. Nonetheless, the more complete
vessel from this group provided a better insight on the formation methods, vessel form,
decorative techniques, and usage of earthenwares in Chamber A1.
Depression marks can be felt and seen on the interior of all vessels. All 11 vessels were
finished with a layer of black slip. Apart from LLR-A1-12-31-PS7-4, which has no surface
decoration, all the other vessels were decorated, with cord mark being the most common
surface decoration. Eight vessels were decorated with cord mark, one vessel (LLR-A1-40-2(S)-3-P-1) were decorated with diagonal cross hatch, one vessel (LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5)
with a combination of cross hatch and cord mark, and one vessel (LLR-A1-12-31-PS7-1) with
a combination of fine horizontal lines and cord mark.
Most of the vessels in this group display signs of prior usage. Patches of black residue
were observed on both exterior and interior surface of seven vessels. One vessel (LLR-A1-311-(S)-1-P-1) has black residue on the exterior surface, while three vessels were covered with
minimal cave sediment but no black residue. Lastly, the range of vessel form in this group
is diverse despite the group’s relatively small number. Vessels in this group consist of four
globular pots, three round bottomed wide mouthed jars, two bowls, one small flat bottomed
“basin”, and one short “bell beaker” (Figure 6). All the vessels were collected from the
surface level of Chamber A1; however, five vessels were collected either in or under a coffin.
LLR-A1-12-31-PS7-1 and LLR-A1-12-31-PS7-4 were collected in Coffin 32, LLR-A1-11-30-PS-1
were collected under Coffin 32, LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 were collected under Coffin 3 and
Coffin 4, and LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5 were collected from Coffin 6.
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Figure 6 Form types of complete vessels from surface collection (not to scale)

The Operational Sequence of
Long Long Rak Pottery
An eight stages operational sequence was generated (Figure 7) to correlate with the
context of the earthenware potteries of Long Long Rak in order to establish a more holistic
understanding of its life cycle. This operational sequence is based on four major stages, procurement and preparation of raw materials, forming and decoration, firing, and usage and final
emplacement. Information for each stage was deduced from macro attributes observed from
both sherd groups of Pit 18 and surface collection. The subsequent result are used to investigate any possible spatial and temporal variations among the samples, which might provide
further insight on the social process of the people of Long Long Rak.
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Stages in the operational sequence

Macro attributes used for inference

Procurement of raw materials
Preparation of fabric
Primary forming techniques
Secondary forming techniques
Decorative forming techniques
Firing conditions
Usage/distribution

Colour and texture of fabric, nature of inclusions
Texture of fabric, nature of inclusions
Surface tactile feature, fracture pattern
Surface tactile feature, fracture pattern
Colour of fabric, surface treatment
Colour variation of fabric
Residue/coating on surface, style and form, texture
of fabric

Final emplacement/recycle

In situ deposition and its context

Figure 7 A typical operational sequence of an earthenware pottery at Long Long Rak and the attributes
used for inference.

Procurement and Preparation of Raw Materials
Few types of clay can be used straight from the source and most often modification, in
the form of either removal of materials or addition of temper is needed in order to improve
the workability of the clay, their ability to survive firing and/or the properties of the finished
products (Woods, 1982). From a functional point of view, tempers generally have a larger
average size than the naturally occurring inclusions, which result in a bimodal grain size
(Quinn, 2013). As fabrics with a bimodal grain size are not common in nature, its presence
can be taken as evidence for the addition of temper (Quinn, 2013).
It is not possible to determine the procurement of clay and fabric preparation process
through macroanalysis alone, but the inclusions observed does provide some clue which can
be expanded on. The common inclusions observed from both Pit 18 and surface collection
are fine white inclusion, and medium to coarse quartz-like inclusion. These inclusions were
observed in 66% of sherds (33 sherds) from Pit 18, Layer 4 and 57% of sherds (12 sherds)
from Layer 5 (Table 2). Inclusions were observable in five samples from surface collection,
three samples with medium to coarse quartz-like inclusion, and two samples with fine white
inclusions. The quartz-like inclusions are likely to be sand, and due to its angular shape and
much coarser size are very likely to have been added into the fabric as temper. On the other
hand, the fine white inclusions are likely to have occurred naturally in the fabric due to its fine
size and low distribution. Similarly, the fibrous inclusion observed in LLR-A1-18-3-(4)-43-PS-1
are likely to have been unintentionally added into the fabric during the preparation process of
the fabric, due to its extremely low occurrence.
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Forming and Decoration
The forming and decoration process involve transforming plastic clay into a desired form
while it is still in a reversible state. The forming methods of pottery can be categorised into
two stages. Primary forming methods shape clay into a rough form resembling the desired
artefact while secondary forming methods are used to modify and complete the form shaped
(Quinn, 2013 ; Rye, 1981). During the process, plastic clay body is shaped into a desire form
through the application of physical force by hand or tool (Quinn, 2013). These actions induce
characteristic stress in the material which is manifested in micro, meso and even macro scale.
Nonetheless, it is important to note that macro characteristics demonstrated through surface
features can be caused by different forming methods and can be obliterated by other surface
treatments in the later stage (Rye, 1981 ; Courty and Roux, 1995).

Figure 8 Large portion of the rim was broken off, leaving a clean
fracture. The void in the middle of the rim is an indication of coiling
(LLR-A1-34-275-P-1).

The sherds from Pit 18 offers little clue on the primary forming method employed but the
more complete vessel from surface collection provided some indication. Apart from the two
bowls and three round bottomed wide mouthed jars, the other six vessels from the surface
collection group are distinctly asymmetrical, which suggest they are not thrown on a wheel
(Courty and Roux, 1995). On the other hand, evidence for secondary forming methods, which
includes beating and scraping were observed in both groups. The fabric lamination (Figure
3) and laminated fracture (Figure 4b) commonly observed on sherds from Pit 18, together
with depression marks, are indications that beating method, likely with a paddle and anvil,
was used. Horizontal grooves were also seen on rims and interior body from both groups,
which indicate that trimming and scraping was used to modify the vessel’s form. Furthermore,
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LLR-A1-34-275-P-1 from surface collection offers some vital indication on its forming process
(Figure 8). A large portion of the rim was completely broken off from the body, leaving an
almost clean straight clean fracture. This is an indication that the rim was formed separately
from the body and was likely through coiling, which was evident from the void in the middle
of the rim.
Once a pottery is formed, its surface would often be treated in order to provide
aesthetic purposes or to improve the functionality. It is possible for the process of forming
and surface treatments to display similar macro attributes, hence, extra care should be given
to avoid any confusion. As most sherds are unwashed, it is not possible to accurately identify
the type of surface finishing applied. Nonetheless, black slip was observed on artefacts from
both groups which have a cleaned surface while cord mark (Figure 9) is the most common
surface decoration. The overlapping cord marks seen on the bottom of complete vessels are
an indication that a paddle wrapped with fibre cords was used during the beating process
of the secondary forming method. On the other hand, fine continuous lines that encircles the
vessel were observed on LLR-A1-12-31-PS7-4, LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5, and sherd LLR-A118-3-(4)-59-PS-1 from Pit 18 suggest that a rotating platform might have been used during
the application of the lines.

Figure 9 Example of cord mark on the sherds from Chamber A1. The deeper cord mark on the left is probably
done when the fabric is still relatively wet.

Cross hatching was observed on two complete vessels from surface collection LLR-A113,14-(S)-059-PS-5 (Figure 10a) and LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 (Figure 10b), which are both
equally unique in form. The cross hatching are deep and has a thrown up edge, which suggest
that it was incised when the clay was still in a plastic stage. Furthermore, the cross hatches
on both artefacts were not as refine as decoration done on the other vessels. This indicates
that it might have been applied either in a hasty manner or by someone who are not highly
skilled in the decoration process.

366

Understanding Early Cultures Through Pottery Technology : The Reconstruction of Operational Sequence of
Earthenware Potteries

Figure 10 Two artefacts with cross hatching. LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5 (a) and LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 (b).
Notice the deep, thrown up edged cross hatches on both vessels, which seems to be hastily done when the
clay is still in a plastic condition.

Firing Method
Firing is arguably the most important step in the production process of a pottery
because it irreversibly alters the physical and chemical characteristics of clay (Quinn, 2013).
Firing temperature is an important variable in distinguishing classes of pottery. Earthenware,
the pottery class analysed in this study, are generally fired at a temperature of approximately
900˚C to approximately 1200˚C (Rice, 1987). Two fundamental techniques were used to fire
pottery, open firing, in which the potteries are fired in a pit or bonfire, and kiln firing where
the potteries are fired in an enclosed structure (Rice, 1987). The firing temperature, condition
and technique used can be deduced from several attributes of the finished products, such
as colour, hardness, porosity, shrinkage, appearance of firing core, and alteration in inclusions
and tempers (Rice, 1987 ; Rye, 1981).
Even though firing core is not observable in most of the sherds, the fine fabric texture,
and the hardness of most sherds indicate that they were well fired. Furthermore, firing core
was not present in samples with a clean cross section, suggesting a well oxidised firing
atmosphere. The well fired and oxidised atmosphere might explain the lack of visible plant
inclusion in the fabric, which indicates a minimum firing temperature of 700˚C was reached.
However, this can only be verified through thin section analysis.

Usage and final emplacement
A wide array of functions was observed, especially from the surface collection group.
Prior to being offered as mortuary goods, majority of the vessels in Chamber A1 were made
to be used as utilitarian wares. Black deposit, likely to be soot and carbonised residue, were
observed on the exterior surface of most sherds from Pit 18, as well as globular pots from
surface collection. These soot deposit and carbonised residue found on the bottom or body
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of the interior surface indicate that the vessels were used for cooking. The round bottom of
the globular pots and wide mouthed jars, as well as the concentration of soot on the body
suggest that the vessels were placed directly on a fire. On the other hand, despite having
soot residue on the exterior surface, the interior of the wide mouthed jars are free of any
carbonised residue, suggesting they might have been used for boiling liquid. Both bowls are
possibly serving ware as they are free of any black residue and show no signs of being used
for cooking.
The two cross hatched wares, LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5 and LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1
have an exotic form and were uniquely decorated. Both vessels show no sign of being used
for cooking. Furthermore, the flat bottom, and perpendicularity of the body and bottom of
LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 does not allow for even expansion of the clay fabric during heating
which can cause it to crack. This is a good indication that LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 were not
made to be heated. The uniquely applied cross hatches, which seem to be randomly incised
on both vessels, were done when the clay was still wet, and in a rough manner (Figure 10).
As a result, the two vessels might have been used as a ceremonial votive or have specific
implication in the mortuary practise.

The Pottery and People of Long Long Rak
The archaeological study of technology enables the tracking of a particular society
through time. It provides valuable information on the development and acceptance of new
objects and techniques, as well as the social structure and organisation in relation to the
invention or adoption of new technologies (Miller, 2007). The operational sequence of earthenware pottery sherds from Pit 18, Layer 4 and Layer 5, as well as complete vessels from
surface collection of Chamber B were partially reconstructed based on available information
obtained from macro analysis. The complete vessels group from surface collection provided
a general idea on the earthenware form types that were used as burial goods. On the other
hand, sherds from Layer 4 and Layer 5 of Pit 18 provided a glimpse on the degree of
standardisation and any possible changes in technology through time.
Technological style is more resistant to change than stylistic decorations as technological
style is less susceptible to individual preference and any changes can significantly affect the
whole production sequence (Stark et al., 1998). Although the stylistic attributes of the sherds
from pit 18 and complete vessel from surface collection display a certain degree of consistency,
variations in technological style were observed. Based on the fabric texture and inclusions
present, at least three fabric types were present in Layer 4 and 5, while the use of temper
varies. This suggests the presence of more than one technological style which could be due
to a lack of a central production area for the potteries.
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On the other hand, subtle temporal variations of technological style were observed within
Pit 18. Sherds with coarser fabric are more common in Layer 5 while Layer 4 consisted mainly
of medium to medium fine fabric. Furthermore, sherd thickness in Layer 4 has a closer range
of 0.3-0.5 cm, which was observed in 76% of the sherds (38 sherds), while sherd thickness
in Layer 5 has a wider range (Table 3). The changes in fabric and a more consistent wall
thickness could be the result of a standardisation and even refinement of pottery technology
through time. Interestingly, the two cross hatched vessels, LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5 and
LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1 collected from surface level are unlike any vessels seen in Chamber A1.
These two vessels have a unique form and style and were not meant to be used as a utilitarian
ware like most of the other samples from both groups. A more in depth compositional
analysis and x-radiograph image of the two vessels, along with ethnological study of known
pottery producing hill tribes around the region might provide further indication of their
provenance and usage.

Conclusion
Even though useful insights were gained on the people of Long Long Rak through this
preliminary study, a more in depth analysis with appropriate equipments has the potential to
further advance our understanding of the people of Long Long Rak. Thin section analysis
would be useful to identify any inclusions or tempers not visible with a conventional loupe.
Inclusions are often the most distinctive component in pottery fabric, containing the most
petrographic information when viewed under a polarising microscope (Quinn, 2013). Not only
does the identification of inclusion able to provide information on provenance, it can also be
used as an inference for the presences of certain cultural activates or exchange network (see
Lippi et al., 2011 ; Rye, 1976).
As raw materials are generally collected or processed in areas related to the potter’s
daily activities, inclusions such as organic materials can provide significant social, cultural
and economic information regarding resource exploitation such as rice cultivation in past
production system (see van Doosselaere et al., 2014 ; Zheng and Jiang, 2009). The identification
of minerals in the fabric and comparison with clay source near the site might provide further
clue on the settlement’s location of the people of Long Long Rak. Subsequently, by combining
results from a more in depth study of the artefacts from Long Long Rak, and those
from other fields of the IHE Project, a more holistic understanding of the social
structure, social boundaries and social processes of the people of Long Long Rak, and even
early cultures of highland Pang Mapha can be achieved.
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Understanding Early Cultures Through Pottery Technology : The Reconstruction of Operational Sequence of
Earthenware Potteries

ฟั่น ทอ : หัตถกรรมประจ�ำชีวิต

วอกัญญา ณ หนองคาย1

1 ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
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บทคัดย่อ
การส�ำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�้ำลอด
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลากหลายประเภท ที่
ไม่เคยพบในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้ในประเทศไทยมาก่อน คือ ผ้า อุปกรณ์ทอ
ผ้า และเส้นสีดำ� ดังนั้น บทความนี้จึงเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานดังกล่าวเพื่อตอบ
ค�ำถามประเด็นเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต และเทคโนโลยีดั้งเดิมของกลุ่มคนวัฒนธรรมโลงไม้
โดยวิธีการจัดจ�ำแนกรูปแบบของโบราณวัตถุ ส่งตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ซึ่งข้อมูลใหม่นี้อาจช่วย
ขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้
ผลการศึกษาพบว่าคนกลุ่มนี้มีเทคโนโลยีดั้งเดิมในการฟั่นเชือกและทอผ้า เพื่อ
ประดิษฐ์เครื่องประดับและผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรง
ชีวิต และเมื่อตายพบว่ามีการอุทิศสิ่งของที่ผ่านการใช้งานให้แก่ศพ
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บทนำ�
ภาพถ่ายบรรยากาศและโบราณวัตถุต่างๆ ภายในแหล่งโบราณคดีถ้�ำผีแมนโลงลงรัก ได้ถูก
บันทึกโดยคุณจอห์น สปีร์ (John Spies) ชาวออสเตรเลีย นักส�ำรวจถ�้ำในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมายังโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอ�ำเภอปายปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้เห็น
โบราณวัตถุที่แปลกตาหลากหลายประเภท และแตกต่างจากหลักฐานที่พบในการศึกษาแหล่งโบราณคดี
วัฒนธรรมโลงไม้ที่ผ่านมา ท�ำให้ทีมวิจัยเดินทางไปส�ำรวจภายในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักเป็น
ครั้งแรก
การส�ำรวจและวาดแผนผังของถ�ำ้ ท�ำให้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลากหลายประเภทที่พบเป็น
ครั้งแรก และหลายประเภทที่ไม่สามารถระบุชื่อและการใช้งานได้ ท�ำให้ผู้เขียนเกิดค�ำถามต่างๆ มากมาย
เกี่ยวกับหลักฐานที่ไม่เคยพบเหล่านี้ โดยบทความนี้ผู้เขียนเลือกศึกษาหลักฐานประเภทอินทรียวัตถุ คือ
เส้นสีด�ำ ชิ้นส่วนผ้า ไม้แบน ไม้กลม (เป็นค�ำที่ทีมวิจัยใช้เรียกโดยดูจากลักษณะภายนอก) ซึ่งล้วนเป็น
งานหัตถกรรมทั้งสิ้น ผู้เขียนสนใจว่าหลักฐานเหล่านี้คืออะไร? เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น? มีการผลิต
อย่างไร? ท�ำจากวัตถุดิบอะไร? และมีหน้าที่การใช้งานอย่างไร? และสัมพันธ์กับพิธีกรรมความตายของ
คนในวัฒนธรรมโลงไม้ในบริเวณแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักอย่างไร? เพราะอาจสามารถบอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตของคนในวัฒนธรรมโลงไม้
บทความนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับเส้นสีด�ำ ชิ้นส่วนผ้า ไม้แบน และไม้กลม โดยแยก
ประเภทโบราณวัตถุตามกระบวนการผลิต คือ ฟั่น หมายถึงการศึกษาเส้นสีด�ำ  (โบราณวัตถุที่ไม่
สามารถระบุได้) และทอ หมายถึง การศึกษาโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนผ้า ไม้แบน และไม้เหลากลม
(อุปกรณ์ทอผ้า?) โดยวิเคราะห์ในคูหา A1, A2, B และ C ของถ�ำ้ ที่พบหลักฐานดังกล่าว
ส�ำหรับวิธีการศึกษาและหลักการวิเคราะห์ คือ ใช้วิธีการจัดจ�ำแนกรูปแบบของโบราณวัตถุ และส่ง
ชิ้นหลักฐานเหล่านี้ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงศึกษาเปรียบเทียบใน
แนวทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี (ดูรายละเอียดได้จาก กิตติคุณ จันทร์แย้ม ในเล่มเดียวกัน)
กับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบว่าใช้สิ่งของต่างๆ คล้ายคลึงกับโบราณวัตถุที่พบภายในถ�ำ้ ผลการ
ศึกษามีดังต่อไปนี้
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ฟั่น : เส้นสีดำ�
ฟั่นเป็นค�ำกริยาที่แปลว่า คลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน เช่นฟั่นด้าย น�ำป่านหรือปอ
เป็นต้นมาตีเกลียวให้เป็นเชือก เรียกว่า ฟั่นเชือก ซึ่งเชือกเป็นคุณลักษณะที่สังเกตเห็นภายในเส้นสีด�ำ
ดังนั้นผู้เขียนจึงใช้คำ� ว่า ฟั่น ซึ่งน่าจะเป็นกระบวนการผลิตเส้นสีด�ำมาเป็นหัวข้อหลัก ที่แสดงให้เห็นผล
งานหัตถกรรมด้านหนึ่งของคนในวัฒนธรรมโลงไม้
การศึกษาที่มีการกล่าวถึงเชือกในประเทศไทย พิจารณาจากการพบร่องรอยของเชือกบนภาชนะดิน
เผา แสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณกลุ่มนั้นๆ รู้จักน�ำเส้นใยจากสัตว์หรือจากพืช 2-3 กลุ่ม มาฟั่นเป็นเส้น
เชือก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่น ในระยะแรกๆ อาจใช้เส้นใยจากหญ้า เถาวัลย์ กก อ้อ และ
เส้นใยจากล�ำต้นของพืชที่หาได้ง่ายๆ ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เช่น
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผี (Spirit Cave) จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว และแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อายุประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2534:
21-23)
เมื่อเริ่มท�ำงานส�ำรวจและขุดค้น ทีมวิจัยพบวัตถุประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นสีด�ำขนาดเล็ก
ลักษณะคล้ายเส้นใย? ร่วมกับกระดูกคนและโบราณวัตถุอื่น ซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่เคยพบจากการส�ำรวจ
หรือขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ในอ�ำเภอปางมะผ้ามาก่อน ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดค�ำถาม
เกี่ยวกับวัตถุนี้ว่าเป็นสิ่งที่คนท�ำขึ้นหรือเป็นนิเวศวัตถุทางธรรมชาติ แต่เมื่อขุดค้นพบเส้นสีด�ำร่วมกับ
กระดูกคนและโบราณวัตถุอื่นในทุกชั้นทับถมที่พบหลักฐานเกี่ยวกับพิธีกรรมความตาย เมื่อสังเกตด้วย
ตาเปล่าพบว่าแกนกลางด้านในของเส้นมีลักษณะคล้ายเกลียวเชือก ที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุสีดำ� ด้านนอก มี
ความหลากหลายของขนาด และเปราะบางแตกหักง่าย ดังนั้นจึงวิเคราะห์และก�ำหนดให้เป็นโบราณวัตถุ
ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้ (unknown object) จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นวัตถุที่คนท�ำขึ้นมา ดังนั้นจึง
วิเคราะห์ทางกายภาพของเส้นสีดำ� ในเชิงปริมาณ ขนาด และการกระจายตัวของหลักฐาน เพื่อหาค�ำตอบ
ให้กับวัตถุปริศนานี้ในเบื้องต้น โดยบทความนี้น�ำเสนอเฉพาะข้อมูลของเส้นสีด�ำที่พบภายในคูหา A1 และ
A2 เท่านั้น เนื่องจากคูหา B และ C ยังด�ำเนินงานส�ำรวจไม่เสร็จสิ้น
เส้นสีดำ� ภายในคูหา A1 และ A2 พบปรากฏในสามบริเวณ คือ ภายในโลงไม้ บนผิวดิน และหลุม
ขุดค้นจ�ำนวนทั้งหมด 8,568 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของเส้นสีดำ� ที่พบในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก คูหา A1 และ A2
พื้นที่

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

โลงไม้

0-2.5

0-22

1,377

บนผิวดิน

0-2.5

0-6

1,115

0-2.5

0-12

5,506

คูหา

(พบจ�ำนวน 9 โลง คือ C2, C4, C6, C12, C14, C29, C30, C33A และ C35)

A1

(พบจ�ำนวน 8 หลุม คือ หลุมที่ 13, 31, 39, 40, 51, 52, 56 และ 57)

หลุมขุดค้น

(ขุดค้นจ�ำนวน 4 หลุม คือ
หลุมขุดค้นที่ 18, 19, 34 และ 35 หลุมขุดค้นที่ 33 หลุมขุดค้นที่ 32 และหลุม
ขุดค้นที่ 41 (เรียงล�ำดับหลุมขุดค้นจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ของคูหา))
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(เซนติเมตร)
(ชิ้น)
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คูหา
A2

พื้นที่
หลุมขุดค้น
(พบจ�ำนวน 5 หลุม คือ หลุมขุดค้นที่ 21, 22, 23, 26 และ 27)
รวม

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

ขนาดยาว* จ�ำนวนรวม
(เซนติเมตร)
(ชิ้น)

0-2.5

0-3

570

0-2.5

0-22

8,568

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเส้นสีด�ำ  พบว่าหากเปรียบเทียบ
ลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และขนาดความยาว พบว่าทั้งสองคูหามีลักษณะ
ดังกล่าวเหมือนกัน คือ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดระหว่าง 0-0.25 เซนติเมตร โดยพบปริมาณมากที่
ขนาดระหว่าง 0.05-0.2 เซนติเมตร ส�ำหรับขนาดความยาวพบว่าคูหา A1 มีความหลากหลายมากกว่า
คูหา A2 กล่าวคือ คูหา A1 มีความยาวระหว่าง 0-22 เซนติเมตร และคูหา A2 พบความยาวระหว่าง
0-3 เซนติเมตรเท่านั้น ส�ำหรับขนาดความยาวที่พบทั้งหมดภายในสองคูหา ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็น
ขนาดที่สมบูรณ์ของเส้นสีดำ� แต่จากการพบเส้นสีด�ำขนาดยาว 22 เซนติเมตร ภายในโลงไม้ของคูหา A1
กล่าวได้ว่าในอดีตเส้นสีดำ� น่าจะมีความยาวมากกว่าที่พบในปัจจุบัน อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ
และมนุษย์ ท�ำให้เส้นสีด�ำแตกหัก และมีขนาดความยาวต่างๆ ดังที่ปรากฏในการวิเคราะห์เบื้องต้น จาก
การสังเกตเส้นสีด�ำพบว่าแกนกลางด้านในมีลักษณะคล้ายเกลียวเชือก และเคลือบด้วยสีด�ำด้านนอก
เหมือนกันทั้งหมด (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ลักษณะของเส้นสีดำ� ที่พบภายในคูหา A1 และ A2

จากข้อมูลการส�ำรวจและขุดค้นภายในคูหา A1 และ A2 เกี่ยวกับต�ำแหน่งของวัตถุที่พบร่วมกับเส้น
สีด�ำนั้น มีลักษณะเหมือนกัน คือ พบร่วมติดกับกระดูกคนหรือบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกคน ร่วมกับ
โบราณวัตถุประเภทอื่น เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว กระดูกสัตว์ ในลักษณะกระจายตัวทั่วทั้งกลุ่ม
บางบริเวณอาจมีการรวมตัวเป็นก�ำประมาณ 5-6 เส้น แต่ส่วนใหญ่กระจายตัวมากกว่า แต่ในเรื่องของ
ความยืดหยุ่น พบว่าในโลงไม้มีขนาดความยาวมากที่สุด และมีความยืดหยุ่นที่คงคุณสมบัติของเชือก
ได้มากที่สุด ในขณะที่บริเวณบนผิวดินและหลุมขุดค้น มีความแห้ง เปราะบาง แตกหักง่าย ไม่ยืดหยุ่น
พบขนาดชิ้นส่วนเล็กๆ สันนิษฐานว่าเส้นสีด�ำเหล่านี้เป็นหนึ่งในสิ่งของอุทิศแก่คนตายในวัฒนธรรมโลง
ไม้ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นการน�ำเส้นสีดำ� ที่ผ่านการใช้งานหรือผลิตขึ้นใหม่อุทิศให้ ส�ำหรับอายุสมัยยังไม่
สามารถระบุได้ แต่จากการพบเส้นสีดำ� ในโลงไม้ที่มีการน�ำไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์จำ� นวน 2 โลง

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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คือ โลงไม้ C2 หัวโลงรูปแบบ 1B อายุ 1,820±30 ปีมาแล้ว และโลงไม้ C30 หัวโลงรูปแบบ 5F อายุ
1,920±30 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช, 2558: 375) จึงสันนิษฐานว่าเส้นสีดำ� น่าจะอยู่ในช่วงสมัยเดียวกัน?
และจากการศึกษารูปแบบการปลงศพภายในถ�้ำ พบว่ามี 3 รูปแบบ คือ การฝังศพครั้งที่ 1 และ 2 ภายใน
โลงไม้ และฝังมากกว่าหนึ่งคนในโลงไม้บนพื้นดิน และชั้นใต้ดิน การฝังศพทั้ง 3 รูปแบบ ยังไม่สามารถ
ระบุได้ว่าอยู่ในอายุสมัยเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ แต่การพบเส้นสีด�ำที่มีลักษณะทางกายภาพและขนาด
เหมือนกันในทุกบริเวณ ท�ำให้สันนิษฐานว่าอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน ส�ำหรับวัตถุดิบที่นำ� มาท�ำ
เส้นใยก่อนฟั่นเป็นเชือกและวัสดุสีดำ� ที่เคลือบผิวด้านนอก ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากต้องอาศัยวิธี
การวิเคราะห์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
เนื่องจากผู้เขียนไม่สามารถระบุหน้าที่การใช้งานของเส้นสีดำ� ได้ จึงสืบค้นเพิ่มเติมด้วยวิธีการศึกษา
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายเก่าของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้าในอดีต โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงจากคุณจอห์น สปีร์ ชาวออสเตรเลีย ถ่ายเมื่อประมาณ
30 ปีที่แล้ว (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2558) โดยในภาพถ่ายปรากฏรูปผู้หญิงแต่งกายแบบดั้งเดิม
เมื่อสังเกตเครื่องแต่งกายพบว่า มีการใส่ห่วงเส้นสีด�ำไว้ที่หัวเข่าเป็นขดม้วนหลายเส้นรวมกัน (รูปที่ 2)
มีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นสีด�ำที่พบภายในแหล่งโบราณคดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงสืบค้นต่อไปโดยอาศัยการดู
ภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่อาศัยหรือเคยอยู่อาศัยในภาคเหนือของประเทศไทย และกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยในเขตประเทศพม่าพื้นที่ใกล้กับชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย แต่เนื่องด้วยเวลาและข้อ
จ�ำกัดหลายประการ ท�ำให้ค้นพบข้อมูลเพียงบางส่วน ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอข้อมูลเท่าที่สามารถสืบค้นได้
คือ จากข้อมูลภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ พบว่ามีการใส่ห่วงเส้นสีดำ� นี้ในกลุ่มกะเหรี่ยง ลัวะ ละว้า คะยา
กะยอ และปะหล่อง โดยพบว่าในต่างกลุ่มชาติพันธุ์จะมีตำ� แหน่งการใส่ที่แตกต่างกัน คือ คอ ข้อศอก ข้อ
มือ (คล้ายก�ำไล) เอว หัวเข่า ขา (บริเวณน่อง) และข้อเท้า (ดูอ้างอิงหนังสือได้ที่บรรณานุกรม)

รูปที่ 2 ภาพถ่ายหญิงชาวกะเหรี่ยงแดง? ที่เคยอาศัยในอ�ำเภอปางมะผ้า ถ่ายโดยนายจอห์น สปีร์
เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว (1) และพบห่วงสีดำ� ใส่ที่หัวเข่า (2)
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จากภาพถ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย พบว่ามีวัตถุลักษณะเป็นเส้นยาวสีด�ำที่สามารถ
ขดม้วนให้มีขนาดที่เหมาะกับคอ ข้อศอก ข้อมือ เอว หัวเข่าไปถึงน่อง และข้อเท้า พบภาพถ่ายการใส่ห่วง
เส้นสีด�ำทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แตกต่างกันตามกลุ่มชาติพันธุ์ การสวมใส่มีปริมาณแตกต่างกันในแต่ละ
คน (บางคนใส่จำ� นวนมาก บางคนใส่จำ� นวนน้อย) และสวมใส่เฉพาะที่ เช่น บางกลุ่มใส่ที่หัวเข่า บาง
กลุ่มใส่ข้อมือหรือข้อศอกผสมกับเครื่องประดับประเภทก�ำไลเงิน บางกลุ่มใส่ที่เอว แต่จากข้อมูลที่เขียน
อธิบายเกี่ยวกับเส้นสีด�ำนี้พบปริมาณน้อยมาก กล่าวเพียงว่าท�ำจากหวายลงรัก เป็นหนึ่งในเครื่องประดับ
(รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การใส่เครื่องประดับห่วงเส้นสีด�ำในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
1. เด็กผู้หญิงชาวปะหล่องสวมห่วงหวายลงรักที่เอว หมู่บ้านปางแดง อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (http://www.banmuang.co.th/oldweb/2012/12 )
2. หญิงชาวกะเหรี่ยงสวมห่วงสีดำ� ที่ข้อมือ (1) และห่วงหวายเคลือบรัก (2) (พอล และอีเลน ลูวิส, 2528: 73)
3. หญิง-ชายชาวกะยอ บ้านในสอย ต�ำบลปางหมู อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวมห่วงหวายเคลือบยางรักที่คอและขา
(http://hale-worldphotography.blogspot.com/2013/05/ban-huay-sua-tao-ban-huaysuatao-or-ban.html, https://www.
flickr.com/photos/mytripsmypics/4392652296, https://www.pinterest.com/pin/369998925613619006/)
4. หญิงชาวกะเหรี่ยงแดงสวมห่วงสีดำ� ที่หัวเข่าและบางส่วนที่ข้อเท้า อยู่ในเขต อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. หญิงชาวกะเหรี่ยงแดงจากพม่า อายุ 75 ปี สวมห่วงสีด�ำที่หัวเข่า ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (https://
www.unhcr.or.th/Angelina_Jolie_WorldRefugeeDay_2014 )

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นางคลิโกล่ะ ดาวเปล่งสุข อายุ 74 ปี ชาวปกาเกอะญอ บ้านเมืองแพม
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “เคยเห็นกะเหรี่ยงแดงที่อ�ำเภอเมืองใส่ที่หัวเข่า แต่
กะเหรี่ยงขาวไม่เคยใส่” นอกจากนั้นพบภาพถ่ายหญิงชาวกะเหรี่ยงแดงจากพม่ายังคงใส่ห่วงสีด�ำที่หัวเข่า
บันทึกล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากชายแดนไทยพม่า ระยะทาง 2 กิโลเมตร (รูปที่ 3)
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของห่วงสีด�ำเหล่านี้ปรากฏในการศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้ว เรื่องความเป็นอยู่ของชาว
ลัวะที่อาศัยในเขตพื้นที่ อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณหมู่บ้านป่าแป๋ เมื่อประมาณปี พ.ศ.
2536 กล่าวไว้ว่าเอกลักษณ์ของชาวลัวะมีการใส่ “หนอง” ซึ่งเป็นห่วงหวายลงรักสีด�ำโดยคล้องต้นขาไว้”
(อุษณีย์ เมตต์การุณ์จิต, 2536: 32)
จากภาพถ่ายกลุ่มในประเทศพม่า พบว่าใส่ในผู้หญิง (ยังไม่พบภาพผู้ชาย) เมื่อสังเกตในภาพถ่าย
พบว่าใส่ที่หัวเข่าไปถึงน่อง ลักษณะห่วงเส้นสีด�ำคล้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในประเทศไทย จากค�ำ
อธิบายของกลุ่มชาติพันธุ์คะยาในประเทศพม่ากล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องประดับ ท�ำจากด้ายหรือเชือก
ฝ้ายแล้วเคลือบด้วยรัก เส้นหนึ่งยาวประมาณ 19 เซนติเมตร และจะมัดรวมกันใส่ไว้ที่บริเวณหัวเข่าข้าง
ละประมาณ 700-800 วง น�้ำหนักต่อขาหนึ่งข้างประมาณ 1.7 กิโลกรัม โดยกรรมวิธีการท�ำห่วงสีด�ำใช้
เวลาในการท�ำให้รักสีด�ำที่เคลือบด้านนอกเชือกแห้งต่อเส้น ประมาณ 1 เดือน ซึ่งการเคลือบรักดังกล่าว
คล้ายกับที่พบในประเทศไทย (รูปที่ 4)

(ก)
หญิงชาวละว้าสวมห่วงสีดำ� ที่หัวเข่า (1) และห่วงเชือกฝ้าย
เคลือบรัก (2) (Takako Kanomi, 1991: 137-138)

(ข)
หญิงชาวคะยาสวมห่วงสีด�ำที่หัวเข่า (1) และห่วงเชือกฝ้าย
เคลือบรัก (2) (Takako Kanomi, 1991: 152)

รูปที่ 4 การใส่เครื่องประดับห่วงเส้นสีดำ� ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

การวิเคราะห์ทางกายภาพของเส้นสีด�ำที่พบภายในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก พบว่า
ลักษณะคล้ายเกลียวเชือกที่เคลือบด้วยวัสดุสีดำ� ด้านนอก (ที่ยังไม่ทราบว่าผลิตจากอะไร?) บางเส้นที่พบ
ภายในโลงไม้ C2 มีความยาวประมาณ 22 เซนติเมตร และมีลักษณะโค้งงอได้ ยืดหยุ่น และในหลุมขุด
ค้นที่ 33 ชั้นทับถมที่ 2 พบเส้นสีดำ� ขนาดยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ขดม้วนรวบกันไว้ประมาณ
5 - 6 เส้น และจากการส�ำรวจคูหา B พบกลุ่มเส้นสีด�ำรวมตัวกันเป็นรูปวงกลม คล้ายถูกมัดรวมกันไว้
จ�ำนวน 1 กลุ่ม (ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร) ซึ่งลักษณะต่างๆ เหล่านี้ คล้ายคลึงกับห่วงเส้นสีดำ�
และก�ำไลเส้นสีด�ำ ที่เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น (รูปที่ 5) โดย
ภาพถ่ายส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 30 - 40 ปีมาแล้ว (อายุได้จากวันที่บันทึกภาพถ่าย) นอกจากนั้นยังพบ
ภาพถ่ายหญิงชาวกะเหรี่ยงแดงจากพม่ายังคงใส่ห่วงสีด�ำที่หัวเข่าบันทึกล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ค่ายผู้
ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นว่าบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงของภาค
เหนือยังคงสวมใส่ห่วงเส้นสีดำ� นี้เป็นเครื่องประดับจนกระทั่งปัจจุบัน
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รูปที่ 5 เส้นสีด�ำจากแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักเปรียบเทียบกับห่วงเส้นสีด�ำที่
หญิงชาวกะเหรี่ยงแดง ในอ�ำเภอปางมะผ้า สวมใส่เป็นเครื่องประดับ

การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีเกี่ยวกับเส้นสีด�ำ
ท�ำให้ผู้เขียนสันนิษฐานว่าเส้นสีด�ำ
ที่พบในแหล่งโบราณคดีอาจเป็นเครื่องประดับ แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นเพียงการเปรียบเทียบกับ
กลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพถ่ายเท่านั้น ในอนาคตข้อสันนิษฐานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบว่าด้านในแกนกลางของเส้นสีด�ำเป็นด้าย
เชือก หวาย หรือท�ำมาจากเส้นใยประเภทใด? วัสดุสีด�ำที่เคลือบด้านนอกผลิตมาจากอะไร? มีค่าอายุ
ทางวิทยาศาสตร์เท่าไร? ค�ำถามจ�ำนวนมากเหล่านี้ยังคงต้องสืบค้นและวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อหาค�ำตอบ
ให้กับโบราณวัตถุประเภทเส้นสีดำ� ต่อไปในอนาคต

ทอ : ผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า
ทอ แปลว่า พุ่งเส้นด้ายหรือเส้นไหมเป็นต้นให้ขัดกับเส้นยืนในเครื่องทอเช่น ทอผ้า ทอไหม
ทอกระสอบ ทอเสื่อ ซึ่งการทอเป็นวิธีการที่ทำ� ให้เกิดผืนผ้าและต้องอาศัยอุปกรณ์ทอผ้าในการประดิษฐ์
หัตถกรรมประเภทนี้ ดังนั้นผู้เขียนจึงน�ำค�ำกริยานี้มาเป็นตัวแทนของโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนผ้า ไม้
แบน และไม้กลม (สันนิษฐานว่าเป็นอุปกรณ์ทอผ้า) ที่พบภายในแหล่งโบราณคดี
การศึกษาเกี่ยวกับผ้าในประเทศไทยนั้น ยากที่จะสรุปได้ว่าการปั่นด้ายและทอผ้ามีจุดก�ำเนิดอยู่ใน
ยุคสมัยใด เนื่องจากสิ่งทอและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักทอล้วนแล้วแต่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งเสื่อมสภาพเน่า
เปื่อยผุพังได้ง่าย นอกจากนี้ลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นแบบร้อนและชื้น ยากที่อินทรียวัตถุ
จะคงสภาพ ดังนั้นผ้าที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันจึงมีปริมาณน้อยมาก แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าเริ่มขึ้น
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเทคโนโลยีในการทอ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ผ้าวิวัฒนาการมาจากการท�ำเชือก ทอเสื่อ และการจักสาน วัสดุที่ใช้ทำ� เชือกในระยะแรกๆ อาจใช้เส้นใย
จากหญ้า เถาวัลย์ กก อ้อ และเส้นใยจากล�ำต้นของพืชที่หาได้ง่าย ต่อมาจึงได้ค้นพบเส้นใยที่ละเอียด
อ่อนนุ่ม เหมาะสมในการทอเป็นผืนผ้า
ส�ำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผ้าและเส้นใยจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในประเทศไทย มีจ�ำนวนน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา และโลหะ ซึ่งผ้าที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พบอยู่ร่วมกับส�ำริดและเหล็ก เพราะฉะนั้นแหล่งโบราณคดีที่พบร่องรอยของผ้าส่วนใหญ่จึงเป็น
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคโลหะเป็นต้นมา เช่น ผ้าที่พบอยู่บนเครื่องส�ำริดจาก
แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง มีอายุประมาณ 4,000 ถึง 2,000 ปีมาแล้ว (จิราภรณ์ อรัณยะนาค, 2534:
63)

1. โบราณวัตถุประเภท “ผ้า”
จากการส�ำรวจและขุดค้นภายในแหล่งโบราณคดีพบชิ้นส่วนผ้ากระจายตัวอยู่ในบริเวณคูหา A1, A2
และ B (รูปที่ 6) โดยพบจากระดับชั้นผิวดินเป็นหลัก ไม่พบปรากฏในโลงไม้ ในขณะนี้การส�ำรวจและ
ขุดค้นภายในคูหา A1 และ A2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสามารถระบุจำ� นวนทั้งหมดของชิ้นส่วนผ้าที่พบได้ ใน
ขณะที่คูหา B ยังคงด�ำเนินงานส�ำรวจอยู่ในปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถระบุจำ� นวนทั้งหมดได้ ผู้เขียนจึง
แสดงข้อมูลเท่าที่พบในขณะนี้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนรวมของชิ้นส่วนผ้าที่พบภายในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก
คูหา
A1
2
B

พื้นที่

ชั้นทับถม

จ�ำนวนรวม (ชิ้น)

หลุมขุดค้นที่ 32
หลุมขุดค้นที่ 33
หลุมขุดค้นที่ 23
กลุ่มโลงที่ 1
กลุ่มโลงที่ 3

1
1
1
ผิวดิน
ผิวดิน

65
1
2
7 ถุง
13 ชิ้น, 25 ถุง

รูปที่ 6 ชิ้นส่วนผ้าที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี
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โบราณวัตถุประเภทผ้า เป็นการยากที่จะศึกษาด้วยวิธีการจัดจ�ำแนกรูปแบบด้วยตาเปล่าเหมือน
กับโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ เนื่องจากผลิตจากเส้นใยที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงต้องอาศัยวิธีการศึกษา
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท�ำให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตและขนาดของเส้นด้าย
ชนิดเส้นใย และวิธีการทอ ดังนั้น โครงการวิจัยส่งตัวอย่างผ้าที่พบจากคูหา B กลุ่มโลงที่ 3 จ�ำนวน 4
ตัวอย่าง ให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ The Australian National University โดยผู้เชี่ยวชาญคือ Dr
Judith Cameron และตัวอย่างผ้าที่พบจากคูหา B กลุ่มโลงที่ 3 จ�ำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องผ้าในแหล่งโบราณคดีประเทศไทย คือ คุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ และตัวอย่างผ้าที่พบจากคูหา B กลุ่มโลงที่ 1 จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง และกลุ่มโลงที่ 3
จ�ำนวน 6 ตัวอย่าง ให้กับคุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ์ ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เหตุผลที่ส่งตัวอย่างของคูหา B เนื่องจากเป็น
บริเวณที่พบผ้ามากที่สุด และเป็นบริเวณแรกของถ�ำ้ ที่ส�ำรวจพบชิ้นส่วนผ้า ดังนั้นจึงได้ส่งชุดนี้ไปก่อนใน
ขณะนี้ และในอนาคตน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมของบริเวณอื่นๆ ดังนั้นในบทความนี้จึงขอเสนอผลการ
วิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 รายละเอียดตัวอย่างผ้าที่พบภายในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักคูหา B
ขนาด
(เซนติเมตร)

ลักษณะ
การทอ

ชนิดของ
เส้นใย

กลุ่มโลงที่ 1
(หลุมที่ 19)

พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

กลุ่มโลงที่ 1
(หลุมที่ 41)

พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

SF#014

กลุ่มโลงที่ 1
(หลุมที่ 42)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

-

SF#001

กลุ่มโลงที่ 3
(ร่องหินใต้
กลุ่มโลงไม้
ด้านทิศเหนือ)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

SF#020

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

SF#021

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ลายขัด
ผืนผ้า)
ผัสขาดเปื
โครงการวิ(ขึจ้นัยหนึเรื่ง่อลงงการปฏิ
สัมญพัชงนธ์ระหว่
ย์ก่อนประวั1ติศาสตร์กเมืับ่อสิสัม่งแวดล้
อม่อย
ป่านกั
4.5างมนุษ5.3
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
เนื
อ
่
งจากความชื
หนึ่ง)
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน้น
ระหว่างเส้นด้าย)

เลขถุง ตำแหน่งที่พบ

SF#020

SF#005

SF#018

SF#019

รายละเอียด

จำนวน
(ชิ้น)

หมายเหตุ

กว้าง

ยาว

ป่านกัญชง

0.5-1.5

1-4

10

ใต้โลงไม้ C18, C19
เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ป่านกัญชง

-

-

1 ถุง

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

-

1 ถุง

พบใกล้กับกระดูกคน
และ
กลุ่มเชือกถักคล้าย
ร่างแห?
เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

0.8-7

1.5-11

ประมาณ
90

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ป่านกัญชง

4

4.6

1

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

3

10

1

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

5.9

8.8

1

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

383

SF#019

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
กลุ่มโลงที่ 3 -ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
SF#020
(หลุมทีง่ ที
10)่พบ สามารถมองเห็
นช่ยอดงว่าง
เลขถุง ตำแหน่
รายละเอี
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ
SF#021
SF#020

กลุ่มโลงที่ 3
กลุ่มมโลงที
่1
(หลุ
ที่ 10)
(หลุมที่ 19)

SF#001
SF#005

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุ
ที่ 19)
กลุ่มมโลงที
่1
(หลุมที่ 41)

-พบเป็
(ไม่ไได้ด้เเป็ป็นน
พบเป็นนชิชิ้น้นส่ส่ววนน (ไม่
ผืนผ้า)
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ
-พบเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก
รวมตั
พบเป็วนกัชิน้นจำนวนมาก
ส่วน (ไม่ได้เ(ไม่
ป็น
ได้
ผืนเผ้ป็าน)ผืนผ้า)
-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ

(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

ลายขัด
(ขึ
่งลง
ลัก้นหนึ
ษณะ
หนึ่ง)

ป่ชนิ
านกั
ญชง
ดของ

การทอ

เส้นใย

3

10

ขนาด 8.8
5.9
(เซนติเมตร)
กว้าง

ยาว

1

1
จำนวน
(ชิ้น)

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่อหมายเหตุ
งจากความชื้น

ลายขัด
(ขึลายขั
้นหนึด่งลง
(ขึ้นหนึ
หนึ่ง)่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง
ป่านกัญชง

4.5
0.5-1.5

5.3
1-4

1
10

เมื
สัมผัสC18,
ขาดเปืC19
่อย
ใต้่อโลงไม้
เมืเนื่อ่อสังจากความชื
มผัสขาดเปื่อ้นย
เนื่องจากความชื้น

ลายขัด
(ขึลายขั
้นหนึด่งลง
(ขึ้นหนึ
หนึ่ง)่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง
ป่านกัญชง

-

-

3 ถุง
1 ถุง

พบอยู่ด้านใต้กลุ่มโลง
เมื่อสัมผัไม้
สขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ผลการวิเคราะห์โ-พบเป็
ดยคุนชิณ้นส่พวงพร
� นาญการ ศึกษาด้พบใกล้
วยกระบวนการ
วน (ไม่ได้เป็นศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำ
กับกระดูกคน
ผืนผ้า)
และ
ด อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด พบว่
ทางวิ
ทยาศาสตร์
ละกล้
กลุ่มโลงที่ 1 โดยใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แลายขั
กลุ่มเชือกถักคล้าาเศษ
ย
(ขึ้นหนึ่งลง
SF#014 (หลุมที่ 42) -ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
ป่านกัญชง
1 ถุง
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ร่
า
งแห?
หนึ่ง)
ผ้าที่พบเป็นการใช้เส้นทอไม่
ใยจากต้
นป่านกั
แน่น ขนาดของด้
าย ญชง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Cannabidaceae มีชเมืื่อ่อวิสัท
มผัยาศาสตร์
สขาดเปื่อย
ไม่สม่ำเสมอ
เนื่องจากความชื้น
Cannabis sativa L. โดยศึกษาเปรียบลักษณะพิเศษของเส้นใย คือเส้นใยป่านกัญชงมีลักษณะแบนยาว
-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
กลุ่มงโลงที
ขอบเส้นใยโค้
มน่ 3 และมี
งแสดงเปรี
ยบในภาพ
ผืนผ้ข
า)้อปล้องที่เส้นใย ดัลายขั
ด
SF#001

SF#018

SF#019

(ร่องหินใต้
กลุ่มโลงไม้
ด้านทิศเหนือ)

-ทอแน่น (ไม่เห็นช่องว่าง
ระหว่างเส้นด้าย) เส้นด้าย
ขนาดสม่ำเสมอ

(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

กลุ่มโลงที่ 3
(หลุมที่ 10)

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
ผืนผ้า)
-ระหว่างเส้นด้ายที่ขัดกัน
สามารถมองเห็นช่องว่าง
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่ำเสมอ

ป่านกัญชง

0.8-7

1.5-11

ประมาณ
90

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

4

4.6

1

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

ลายขัด
(ขึ้นหนึ่งลง
หนึ่ง)

ป่านกัญชง

3

10

1

เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
เนื่องจากความชื้น

-พบเป็นชิ้นส่วน (ไม่ได้เป็น
รูปที่ 7 แสดงโครงสร้างจุลสัณฐานของต้นป่านกัญชง
ผืนผ้า)
ลายขัด
กลุ
ม
่
โลงที
่
3
เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
-ระหว่
า
งเส้
น
ด้
ายที่ขัดกัน
SF#020
ป่านกัญชง
5.9
8.8
1
(ขึ
้นหนึ่งลง
(หลุมาทีนกั
่ 10)ญชง
เนื่องจากความชื
้น ง
สามารถมองเห็
นช่องว่นาผ่
ง านศูนหนึ
เส้นใยป่
มี
ข
นาดเส้
ย์
ดั
ง
นั
้
น
เส้
น
ใยที
่พบในแหล่
่งก) ลาง 5 - 20 ไมโครเมตร
ทอไม่แน่น ขนาดของด้าย
ไม่สม่าำเสมอ
โบราณคดีมาจากเส้นใยป่
นกัญชง เพราะมีลักษณะพิเศษของเส้นใยเหมือนกัน และเส้นผ่านศูนย์กลาง
นชิ้นส่ววนยกี
(ไม่่ขได้นาดเล็
เป็น กเพื่อเป็นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายและสิ่งของ เพื่อใช้ประกอบ
เส้นใยใกล้เกลุคี่มยโลงที
งกัน่ 3 น�-พบเป็
ำนมาทอด้
ลายขัด
ผื
ผ้
า
)
เมื่อสัมผัสขาดเปื่อย
SF#021
ป่านกัญชง
(ขึ
่งลง
10) ร
-ทอแน่
น (ไม่เห็นช่องว่าง ยกว่า้นหนึ
เนื่องจากความชื้นเส้น
พิธีกรรมฝัง(หลุ
ศพมที่ โดยมี
ูปแบบการทอเรี
การทอขั
ดธรรมดา 4.5(Plain 5.3weave) 1คือ การทอโดยใช้
หนึ
ง
่
)
ระหว่างเส้นด้าย)
ด้ายป่านยืน 1 ชุด เส้-พบเป็
นด้านยป่
านพุ่ง 1 ชุด สอดขัดแบบขึ้นหนึ่งลงหนึ่ง ใช้ตะกอเพียง 2 ตะกอ สืบด้าย
ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
วกันจำนวนมาก (ไม่ อสั
ลายขั
ด
ยืนตะกอละเส้
นสลับกัรวมตั
น เวลายกตะกอหรื
บตะกอ
ด้ายยืนหมู่หนึ่งจะขึ้น อีกหมู่จะลง พบอยู
เปิด่ด้าเป็นใต้นกช่ลุ่มอโลงงให้
SF#001 กลุ่มโลงที่ 3 ได้เป็นผืนผ้า)
ป่านกัญชง
3 ถุง
(ขึ
น
้
หนึ
ง
่
ลง
(หลุมาทีไปได้
่ 19)
ไม้
ด้ายพุ่งสอดเข้
เมืน่อ(ไม่
กระทบให้
-ทอแน่
เห็นช่องว่างแน่นจะขั
หนึ่ง)ดกับด้ายยืนเป็นมุมฉากดังแสดงในภาพวิธีการทอลายขัด
ระหว่างเส้นด้าย)
ธรรมดา เป็นวิธีการทอที่ง่ายที่สุดและไม่ซับซ้อน

(ก)

(ข)

รูปที่ 8 แสดงการทอลายขัดธรรมดา (ก) และการน�ำเส้นด้ายกัญชงมาขมวดปมสานกันเป็นร่างแห (ข)
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ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างและองค์ประกอบของเส้นใยผ้าจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทย มีผล
สอดคล้องกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ The Australian National University โดยผู้เชี่ยวชาญคือ
Dr Judith Cameron วิเคราะห์ตัวอย่างผ้าจากคูหา B กลุ่มโลงที่ 3 พบว่าใช้เส้นใยจากต้นป่านกัญชงเช่น
กัน แต่ไม่สามารถระบุถึงแหล่งก�ำเนิดได้ว่ามาจากจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออินเดีย
ความเก่าแก่ของผ้าป่านกัญชงได้จากการศึกษาแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมหยางเชา ลุ่มแม่น�้ำ
ฮวงโห ประเทศจีน และจากการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศฮ่องกง ซึ่งท�ำให้ทราบว่าเส้นใยนี้เป็นที่
รู้จักบริเวณจีนตอนใต้ ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว นอกจากนั้นปรากฏว่ามีการใช้ผ้าป่านกัญชงในพิธีกรรม
ปลงศพของคนจีนในสมัยราชวงศ์โจว มักพบผ้าป่านกัญชงในโลงไม้ที่เคลือบรักจากแหล่งโบราณคดีใน
สมัยแคว้นฉู่ (Chu site)

2. โบราณวัตถุประเภท “อุปกรณ์ทอผ้า (ไม้แบนและไม้กลม)”
จากการส�ำรวจและขุดค้นภายในแหล่งโบราณคดี พบไม้แบนและไม้กลมกระจายตัวภายในโลงไม้
บริเวณผิวดิน และหลุมขุดค้นของคูหา A1, B และ C จ�ำนวนทั้งหมด 37 ชิ้น มีรายละเอียดดังตารางต่อ
ไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนรวมของเครื่องไม้ที่สันนิษฐานว่าเป็นอุปกรณ์ทอผ้าที่พบภายในแหล่งโบราณคดี
ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
คูหา

A1

B

C

ไม้แบน(ชิ้น)

ไม้กลม(ชิ้น)

บริเวณที่พบ

ระดับ/ชั้นดิน

โลงไม้ C2

ผิวดิน

-

-

1

-

1

โลงไม้ C4

ผิวดิน

1

1

5

-

7

บริเวณผิวดิน

ผิวดิน

1

-

1

2

4

หลุมขุดค้นที่ 32

ผิวดิน

-

1

2

1

4

กลุ่มโลงที่ 1 (บนพื้นดิน)

ผิวดิน

1

2

2

2

7

กลุ่มโลงที่ 2 (บนพื้นหิน)

ผิวดิน

1

-

-

-

1

กลุ่มโลงที่ 3 (บนพื้นหิน)

ผิวดิน

2

3

-

-

5

บนม่านหินย้อย

ผิวดิน

4

-

-

-

4

ผนังถ้ำด้านทิศเหนือ
(บนพื้นดิน)

ผิวดิน

-

2

1

1

4

10

9

12

6

37

รวม

สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

จำนวนรวม (ชิ้น)

จากการวิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพเบื้องต้นท�ำให้พบว่าไม้แบนและไม้กลม มีรูปทรง ขนาด
และร่องรอยการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เขียนจึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ไม้
แบน 2. ไม้กลม มีรายละเอียดดังนี้

ก. ไม้แบน
มีลักษณะเป็นไม้ที่ผ่านการแกะสลักและขัดผิวให้เกิดความเรียบทั้งสองด้าน มองด้วยตาเป็นรูปทรง
แบนคล้ายกับดาบ ที่สันของไม้ทั้ง 2 ด้าน มีขนาดความหนาไม่เท่ากัน ด้านหนึ่งจะบางกว่าด้านตรงข้าม
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จากการส�ำรวจและขุดค้นพบไม้แบนในบริเวณคูหา A1, B และ C พบทั้งหมดจ�ำนวน 19 ชิ้น จากการ
วิเคราะห์ไม้แบนพบว่ามีการแกะสลักปลายไม้ที่แตกต่างกันจ�ำนวน 3 รูปทรง ดังนั้นผู้เขียนจึงก�ำหนดให้
เป็นรูปแบบ A, B และ C เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรูปทรงทั้ง 3 แบบมีรายละเอียดดังภาพ
ต่อไปนี้ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 รูปทรงของไม้แบนที่พบภายในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของไม้แบนพบว่ามีขนาด รูปทรง ร่องรอยการใช้งานและวัตถุดิบ
แตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดของไม้แบนที่สันนิษฐานว่าเป็นอุปกรณ์ทอผ้า แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลง
ลงรัก
คูหา

A1

B

386

บริเวณที่พบ

ระดับ/
ชั้นดิน

ขนาด (เซนติเมตร)
กว้าง

ยาว

ร่องรอยการ
ใช้งาน

หนา พบ

โลงไม้ C4

ผิวดิน

4.5

50

1

โลงไม้ C4

ผิวดิน

4.8

62

1.1

หลุมขุดค้นที่ 32

ชั้น
ทับถม
ที่ 1

4.2

64

1

X

หลุมที่ 39

ผิวดิน

4.5

78

1

X

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

6.5

76

1.3

X

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

5

48

1

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

5.5

73

1.2

X

กลุ่มโลงที่ 2

ผิวดิน

5.5

68

1

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

4.5

71

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

4.5

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

กลุ่มโลงที่ 3
กลุ่มโลงที่ 3

สภาพของโบราณวัตถุ
รูปทรง ชนิดไม้

หมายเหตุ

ไม่พบ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
-

สัก

C

สัก

-

สัก

A

รัง

X

C

สัก

หลุมที่ 37

X

-

สัก

หลุมที่ 18

X

C

รัง

หลุมที่ 41

X

X

B

สัก

หลุมที่ 15

1.3

X

X

A

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

80

1.2

X

X

A

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

6

74

1.2

X

X

-

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

ผิวดิน

4.2

41

1

X

X

-

สัก

หลุมที่6

ผิวดิน

3.5

29.5

0.8

X

X

-

สัก

หลุมที่ 10 (ไม้ทอ
ผ้า?)

ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน

5.5

81.5

1

X

X

B

รัง

อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
เดิม

ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน

5.5

79.5

1.1

X

X

A

สัก

อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
เดิม

71

1

X

X

C

สัก

อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง

�����������������������������
ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน 5.5

X

X
X

X
X
X

X

พบร่วมกับกระดูกคน
ภาชนะดินเผาและ
ชิ้นส่วนจักสาน

B

คูหา

A1
C

B

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

4.5

71

1.3

X

X

A

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

4.5

80

1.2

X

X

A

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

6

74

1.2

X

-

สัก

ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

กลุ่มโลงที่ 3
บริ
กลุเ่มวณที
โลงที่พ่ บ3

ผิวดิน
ระดับ/
ชัผิ้นวดิน

X

ขนาด
4.2 (เซนติ
41 เมตร)
1
3.5
กว้าง

ร่องรอยการ
X สภาพของโบราณวั
X ตถุ
สัก
ใช้งาน
รูปทรง
ชนิสัดกไม้
29.5 0.8
X
X
ยาว หนา พบ ไม่พบ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

ชั้นหิโลงไม้
นงอกหิC4
นย้อย ผิวดิน

5.5
4.5

81.5
50

1

X

โลงไม้ C4
ผิวดิน
ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน
หลุมขุดค้นที่ 32
ชัน้
ทับถม
ชั้นหินงอกหินย้อย ผิทีวดิ่ 1น

4.8
5.5
4.2

62
79.5
64

1.1
1.1
1

X
X

5.5

71

1

X

หลุมที่ 39
ผิวดิน
ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน
กลุ่มโลงที่ 1
ผิวดิน

4.5
4.3
6.5

78
72.5
76

1
1.3
1.3

X
X
X

่ 1หา
ทิศกลุ
เหนื่มโลงที
อของคู

ผิวดิน

5
5.3

48
49

1

X

กลุ่มโลงที่ 1
ทิศเหนือของคูหา
กลุ่มโลงที่ 2

ผิวดิน
ผิวดิน
ผิวดิน

5.5
5
5.5

73
22.5
68

1.2
1.4
1

X

กลุ่มโลงที่ 3

ผิวดิน

4.5

71

1.3

X

X

X
X

X

B-

สัรักง

X

C
A
-

สัก
สัก
สัก

X

C

สัก

X
X

X

A
A
C

รัง
รัก
สัก

X

-

สัก

X

C
B

รัง
สัก
สัก

A

สัก

X
X

X
X

X
X
X

หลุมที่6
หลุมหมายเหตุ
ที่ 10 (ไม้ทอ
ผ้า?)
อาจจะไม่
ช่ตำแหน่
พบร่
วมกับใกระดู
กคนง
เดินมเผาและ
ภาชนะดิ
ชิ้นส่วนจักสาน
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
เดิม
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
เดิม
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
หลุเดิ
มทีม่ 37
่ 18 กคน
พบร่วหลุ
มกัมบทีกระดู
และโบราณวัตถุอื่นๆ
หลุมที่ 41
หลุมที่ 15
ช่องหินด้านใต้กลุ่มโลง

ยดของไม้
้นนผูด้้เาขีนใต้
ยนจึกลุง่มเลืโลงอก
กลุ่มโลงที่ 3 จากตารางแสดงรายละเอี
ผิวดิน 4.5
80
1.2
X แบน พบไม้
X ที่สมบูรณ์จำ� นวนA 10 ชิสัก้น ดัช่งอนังหิ
วิเคราะห์ผิเวฉพาะชิ
้นไม้ที่74
สมบูร1.2
ณ์เนื่อXงจากท�ำให้ทราบถึงขนาดที
่แท้จริง- ของไม้สัแกบน ช่อจากการวิ
เคราะห์
กลุ่มโลงที่ 3
ดิน
6
X
งหินด้านใต้กลุ่มโลง
เรื่องขนาดของชิ้นไม้ที่พบในแต่ละคูหาถ�้ำ พบว่ามีขนาดที่แตกต่างกันไม่มากนัก คือ กว้าง 4.2 - 6.5
กลุ่มโลงที่ 3
ผิวดิน 4.2
41
1
X
X
สัก
หลุมที่6
เซนติเมตร ยาว 62 - 81.5 เซนติเมตร หนา 1 - 1.4 เซนติเมตร ส�ำหรับเรื่องรูปทรงของไม้พบว่าคูหา B
กลุ่มโลงที่ 3
ผิวดิน 3.5 29.5 0.8
X
X
ก
มที่ 10 (ไม้ทอ
และ C พบทุ
กรูปทรงที่จัดจ�ำแนก แต่คูหา A1
พบเฉพาะรูปทรง
A และ- C ส�ำสัหรั
บชนิหลุ
ดไม้
ทผ้ี่เาป็?)นวัตถุดิบ
ในการท�
ไม้สัก 1 X
ชั้นหินงอกหิ
นย้อย ำผิไม้
วดิแนบนนี
5.5้ คือ 81.5
X
B
รัง
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
เดิม

C

จากจ�ำนวนไม้แบนทั้งหมด 19 ชิ้น พบว่ามีร่องรอยการใช้งานจ�ำนวน 14 ชิ้น (ส�ำหรับ 5 ชิ้นนั้น
ชั้นหินงอกหินย้อย ผิวดิน 5.5 79.5 1.1 X
X
A
สัก
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
ผิวไม้บางส่วนหลุดลอก จึงไม่สามารถสังเกตเห็นร่องรอยการใช้งานได้) ร่องรอยการใช้งานนีเดิ้พมบที่บริเวณ
สันนย้ขอบไม้
ด้าน มี71ลักษณะเป็
นX ขีดเส้นตรงกดเข้
ระยะห่ใช่าตงระหว่
ชั้นหินงอกหิ
อย ผิวทดิั้งน 2 5.5
1
X าไปในเนื้อไม้จำ� นวนมาก
C
สัก โดยมีอาจจะไม่
ำแหน่ง าง
เดิ
ม
เส้นประมาณ 0.5 - 1 มิลลิเมตร และมักพบอยู่บริเวณช่วงกึ่งกลางความยาวของไม้แบน จากการวัดขนาด
ชั้นหินงอกหิ
นย้อย ผิวอดินงรอยการใช้
4.3 72.5
X 12 - 17.5นิ้วX (รูปที่ 10)
A
รัก
อาจจะไม่ใช่ตำแหน่ง
ความยาวร่
งานมีข1.3
นาดยาว
เดิม

ทิศเหนือของคูหา

ผิวดิน

5.3

49

1

ทิศเหนือของคูหา

ผิวดิน

5

22.5

1.4

X
X

X

-

สัก

X

-

สัก

พบร่วมกับกระดูกคน
และโบราณวัตถุอื่นๆ

รูปที่ 10 ร่องรอยการใช้งานบนไม้แบน

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

387

ข. ไม้กลม
มีลักษณะเป็นไม้ที่ผ่านการแกะสลักและขัดผิวให้เรียบเป็นทรงกลมเรียวและยาว ปลายด้านหนึ่งตัด
ตรง ปลายด้านหนึ่งแหลม พบจ�ำนวนทั้งหมด 18 ชิ้น ภายในคูหา A1, B และ C จากการวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพพบว่าไม้กลมมีขนาดความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและชนิดไม้ รายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดของไม้เหลากลมที่สันนิษฐานว่าเป็นอุปกรณ์ทอผ้า แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก
ขนาด (ซม.)
คูหา

A1

B

C

388

บริเวณที่พบ

ระดับ/ชั้น
ทับถม

โลงไม้ C2

สภาพของโบราณวัตถุ
ชนิด
ไม้

หมายเหตุ

X

สัก

พบบนกระดูกคนภายในโลง
ไม้

0.7

X

สัก

53

1.4

X

สัก

ผิวดิน

48.5

1

X

สัก

โลงไม้ C4

ผิวดิน

49.5

1.1

X

สัก

โลงไม้ C4

ผิวดิน

44

0.6

X

สัก

หลุมที่ 13

ผิวดิน

48

1

หลุมที่ 13

ผิวดิน

49.5

0.8

หลุมที่ 13

ผิวดิน

48

1.1

หลุมขุดค้นที่ 32

ชั้นทับถมที่ 1

54

0.8

หลุมขุดค้นที่ 32

ชั้นทับถมที่ 1

54

1.7

หลุมขุดค้นที่ 32

ชั้นทับถมที่ 1

61

0.8

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

40

0.8

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

58

1

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

24

0.8

กลุ่มโลงที่ 1

ผิวดิน

43

1.3

ทิศเหนือ
ของคูหา

ผิวดิน

54

1.8

ทิศเหนือ
ของคูหา

ผิวดิน

11

0.7

ยาว

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง

สมบูรณ์

ผิวดิน

49

1.2

โลงไม้ C4

ผิวดิน

50

โลงไม้ C4

ผิวดิน

โลงไม้ C4

�����������������������������

ไม่
สมบูรณ์

X
X

พบร่วมกับกระดูกคน
ภาชนะดินเผา ไม้แบน
ชิ้นส่วนจักสาน

สัก
สัก

X

สัก
สัก

ความลึก 31 ซม.
จากระดับสมมติ

สัก

ความลึก 34 เซนติเมตร
จากระดับสมมติ

สัก

ติดในผนังดิน

สัก

หลุมที่ 18

สัก

พบบริเวณหลุมที่ 41
และมีชิ้นส่วนผ้าขนาดเล็ก
ติดอยู่ที่ผิวไม้

สัก

หลุมที่ 41

X

สัก

หลุมที่ 41

X

สัก

X
X
X
X
X
X

X

สัก

จากตารางแสดงรายละเอียดของไม้กลม พบไม้ที่สมบูรณ์จำ� นวน 12 ชิ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงเลือก
วิเคราะห์เฉพาะชิ้นไม้ที่สมบูรณ์เนื่องจากท�ำให้ทราบถึงขนาดที่แท้จริงของไม้กลม จากการวิเคราะห์ขนาด
ของชิ้นไม้ที่พบในแต่ละคูหาถ�ำ้ มีขนาดที่แตกต่างกันไม่มากนัก คือ ยาว 43 - 58 เซนติเมตร และเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.6 - 1.8 เซนติเมตร ส�ำหรับชนิดไม้ที่เป็นวัตถุดิบพบว่าทั้งหมดท�ำจากไม้สัก
ไม้กลมมีรูปทรงที่เหมือนกันทั้งหมด คือ ไม้กลมเรียวและยาว ดังนั้นจึงพบความแตกต่างเฉพาะ
เรื่องขนาดความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง และไม่สามารถระบุร่องรอยการใช้งานได้ ซึ่งแตกต่างจากไม้
แบน อาจเนื่องจากไม้กลมมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกับไม้แบน
จากข้างต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานของหลักฐานทางโบราณคดีที่ผู้เขียนเรียกว่าไม้แบนและไม้กลม ที่พบ
กระจายตัวทั่วทั้งแหล่งโบราณคดีทั้งภายในโลงไม้ บริเวณผิวดิน และหลุมขุดค้น ร่วมกับกระดูกคน ชิ้น
ส่วนผ้า เส้นสีดำ� ภาชนะดินเผา และโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ
ในระยะเริ่มต้นการท�ำงานส�ำรวจและขุดค้น ทางทีมวิจัยสันนิษฐานว่าชิ้นไม้เหล่านี้น่าจะเป็น
อุปกรณ์ทอผ้า เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านเมือง
แพม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ห่างออกไปประมาณ 6 กิโลเมตร ดังนั้นผู้
เขียนจึงเลือกใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบจากวิธีชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ระหว่างหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบภายในถ�ำ้ เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ทอผ้าของกลุ่มปกาเกอะญอ หมู่บ้านเมืองแพมเป็นหลัก
และอาจเพิ่มเติมข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าของปกาเกอะญอในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
ร่วมกัน

3. การทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ กลุ่มสะกอว์ (Sgaw) หมู่บ้านเมืองแพม อำ�เภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านเมืองแพมตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากร
ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นชาวปกาเกอะญอกลุ่มสะกอว์ (Sgaw) เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันมีประชากรจ�ำนวน 555 คน ชาย 285 คน หญิง 270 คน ลักษณะทางกายภาพ
ของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเนินเขาไม่ชันนักริมล�ำน�้ำแพม นับถือศาสนาพุทธควบคู่กับความเชื่อเรื่อง
ผี อาชีพท�ำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ เก็บของป่า และท�ำหัตกรรม (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550:
225-246)
หมู่บ้านเมืองแพมมีชื่อเสียงด้านงานหัตถกรรมทอผ้า มีการรวมกลุ่มในหมู่บ้านเปิดศูนย์ทอผ้าและ
ขายเป็นสินค้าหัตถกรรมของหมู่บ้านโดยกลุ่มผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งความรู้ในการทอผ้าปัจจุบันได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากคนรุ่นแม่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้เขียนเลือกตัวอย่างการสัมภาษณ์ เฉพาะหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 70-90 ปี จ�ำนวน 3 คน และอายุ 57 ปี จ�ำนวน 1 คน (ดูรายชื่อได้ที่บรรณานุกรมท้ายบท)
(คนที่มีช่วงอายุนี้พบจ�ำนวนน้อย) เนื่องจากอยากทราบเกี่ยวกับการทอผ้าในอดีตของคนกลุ่มนี้เพื่อน�ำไป
เปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดี โดยเนื้อหาเป็นการเรียบเรียงจากค�ำสัมภาษณ์ของบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น
เนื่องจากในอดีตไม่มีเสื้อผ้าจึงต้องทอผ้าเพื่อท�ำเครื่องนุ่งห่มเอง โดยไม่มีการซื้อขายอุปกรณ์และ
วัตถุดิบใดๆ ที่จ�ำเป็นในการทอผ้า คนในหมู่บ้านจะผลิตเองทุกขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการปลูกต้นฝ้าย
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

389

ในฤดูฝน ปลูกพร้อมกับข้าวไร่ และเก็บฝ้ายในช่วงเดือนธันวาคม ในหนึ่งปีจะเก็บฝ้ายได้ 1 ครั้ง เป็นเวลา
ประมาณ 4 เดือน จากนั้นจึงน�ำฝ้ายไปปั่นเป็นเส้นด้าย หากต้องการได้ผ้าที่มีสีสันจะย้อมด้วยเปลือกไม้
เส้นด้ายจากฝ้ายทั้งหมดจะน�ำไปทอเป็นผ้าทั้งหมด เช่น ผ้าโพกหัว เสื้อ ผ้าถุง ย่าม โดยการทอมีทั้ง
ลายขัดธรรมดา ทอลวดลาย และปักด้ายสีหรือลูกเดือย (ปลูกร่วมอยู่ในนาข้าว) มีความเชื่อว่าลูกเดือย
สามารถป้องกันผีน�้ำได้ เวลาในการทอผ้าหนึ่งผืน ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของลวดลายที่ทอ
โดยขั้นตอนการทอผ้าและอุปกรณ์มีรายละเอียดดังนี้
• การกะขนาด ก่อนที่จะขึ้นเครื่องทอจำ�เป็นจะต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ของการทอก่อนว่าจะทอ
เพื่อใช้ทำ�อะไร เช่น ทอย่าม ทอเสื้อ ทอผ้าถุง และต้องกำ�หนดขนาดไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ลักษณะ
ของเครื่องนุ่งห่มปกาเกอะญอ เป็นการนำ�ผ้าแต่ละชิ้นมาเย็บประกอบกันโดยไม่มีการตัด (ยกเว้น
ความยาว) ดังนั้นการทอแต่ละครั้งจึงต้องกะให้ได้ขนาดที่จะนำ�มาเย็บแล้วสวมได้พอดีตัวโดยผู้ทอ
จะยึดรูปร่างของตนเป็นมาตรฐาน ในหมู่บ้านเมืองแพมทอผ้าหน้ากว้างไม่เกิน 22 นิ้ว ความยาว
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ทอ
• การขึ้นเครื่องทอ (แทเบรอะ) เป็นการนำ�เส้นด้ายมาเรียงกันอย่างมีระเบียบตามแนวนอน ขนาน
ไปกับไม้ขึ้นเครื่องทอ โดยพันรอบส่วนประกอบของเครื่องทอ ซึ่งนำ�มาเรียงลำ�ดับไว้ดังนี้
การเรียงด้าย คล้องด้ายลงที่หลักที่ 1 และสาวด้ายทั้งหมดผ่านหลักที่ 2, 3, 4 และ 5 น�ำไปคล้อง
หลักที่ 6 และสาวกลับมาคล้องหลักที่ 1 เมื่อเรียงด้ายเสร็จ จากนั้นน�ำเครื่องทอทางด้านไม้รั้งผ้าไปผูก
ยึดกับฝาหรือเสาระเบียงบ้าน โดยให้ได้ระดับความสูงประมาณศีรษะของผู้ทอขณะที่นั่งราบกับพื้น ส่วน
ทางด้านไม้พันผ้าน�ำแผ่นหนังมาอ้อมรอบเอวด้านหลังของผู้ทอ และผูกรั้งหัวท้ายกับปลายทั้งสองของไม้
พันผ้า พร้อมกับดึงเครื่องทอให้ตึงพอประมาณ โดยผู้ทอกระเถิบถอยหลังนั่งในต�ำแหน่งที่เหมาะสม (รูป
ที่ 11)

รูปที่ 11 แสดงต�ำแหน่งอุปกรณ์ทอผ้าของหญิงชาวปกาเกอะญอ บ้านเมืองแพม
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ส่วนประกอบหลักของเครื่องทอผ้า มีดังนี้
1. แผ่นหนังหรือผ้าหนาๆ หรือกระสอบพลาสติก ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายสองข้างเจาะรู
2. ร้อยเชือกส�ำหรับคล้องกับปลายไม้รั้งผ้าที่ทอให้ตึง โดยพันอ้อมกับเอวผู้ทอ เรียกว่า “ซ่อแหว่ะ”
3. ไม้ส�ำหรับพันผ้าเป็นไม้จริงท่อนกลม ผ่าครึ่งประกบ ปลายสองข้างบากเป็นช่องส�ำหรับใช้คล้อง
เชือกจากแผ่นหนัง เป็นไม้อันแรกที่ใช้พันด้ายเมื่อเริ่มขึ้นเครื่องทอและใช้สำ� หรับม้วนเก็บผ้าที่
ทอแล้ว เรียกว่า “ทะถิ่”
4. ไม้กระทบเป็นไม้ส�ำหรับแยกด้ายยืนให้มีช่วงกว้างขึ้น เพื่อสะดวกในการสอดด้ายขวาง และใช้
กระทบด้ายขวางให้แน่นเรียกว่า “หน่อทาแพะ” ท�ำจากไม้สัก ไม้แดง และไม้รักไม้ยกตะกอ
หรือที่ปกาเกอะญอเรียกว่า “หลื่อชุ๊ย” (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์) การทอผ้าครั้งหนึ่งๆ จะใช้
ไม้ประเภทนี้อย่างน้อย 1 อันถ้าเป็นการทอพื้น ใช้ไม้ 2 อันถ้าเป็นการทอจก ซึ่งเป็นไม้ยก
ตะกอท�ำลวดลาย และอาจจะใช้จำ� นวนมากขึ้นถ้าเป็นการทอยกดอก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจ�ำนวน
ชั้นของลวดลายที่ทอ ไม้นี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ฉะนั้นจึงไม่จ�ำกัดจ�ำนวน จะท�ำไว้มาก
เท่าใดก็ได้ ท�ำจากไม้สักและไม้แดง
5. ไม้ช่วยแยกด้ายหรือกลูโข่ เป็นปล้องไม้ไผ่กลมๆ ใช้สำ� หรับแยกเส้นด้าย
6. ไม้ส�ำหรับแขวนผ้าไว้กับเสาไม้ตรงข้ามกับผู้ทอ เป็นไม้จริงท่อนกลม เรียกว่า “ทะโค่ะโบ๊ะ”
ทั้งนี้ขนาดความยาวของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทอผ้า เช่น ผ้าถุง กระเป๋า นอกจาก
นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องขนาดของผู้ที่สวมใส่ด้วย
การทอผ้านั้นสืบทอดทางฝ่ายผู้หญิง คือ แม่สอนลูก ลูกสอนหลาน เป็นงานหัตถกรรมที่ทำ� เฉพาะ
เพศหญิง โดยเริ่มทอผ้ากันตั้งแต่อายุประมาณ 10 กว่าปี จนกระทั่งกว่าสุขภาพร่างกายและสายตาไม่ดี
จึงหยุดทอผ้า ดังนั้นบางคนอาจทอผ้าตั้งแต่อายุ 10 กว่าปี จนกระทั่งอายุประมาณ 80 ปี ทุกครอบครัว
ต้องมีคนทอผ้าเพื่อท�ำเครื่องนุ่งห่มไว้ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของสมาชิก และมีการทอผ้าใหม่เตรียมไว้สำ� หรับ
ใช้ยามที่ตนเองหรือคนในครอบครัว เช่น สามี ลูก เสียชีวิตลง คือ ผ้าโพกหัว เสื้อ ผ้าถุง เป็นต้น ส�ำหรับ
อุปกรณ์ทอผ้า พ่อหรือสามีจะเป็นผู้เตรียมไว้ให้ และบางคนอาจได้รับมรดกมาจากแม่ เมื่อตนเองกลาย
เป็นแม่ก็จะมอบให้ลูกสาวต่อไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่ได้เป็นประเพณีที่ทุกคนในหมู่บ้านท�ำ)
เสื้อผ้าจะเตรียมไว้ประมาณ 2-3 ชุด คือ ไปท�ำงานที่ไร่กับใส่อยู่ที่บ้าน หนึ่งชุดจะใส่หลายวัน เสื้อผ้า
มีอายุการใช้งานประมาณ 7-8 ปี ถ้าช�ำรุดสวมใส่ไม่ได้แล้วจะทิ้ง (ไม่ได้เก็บไว้) หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ใส่ชุดสีขาว หญิงที่แต่งงานแล้วใส่ผ้าถุงสีแดงและเสื้อสีด�ำที่ปักลูกเดือย เพราะเชื่อว่าลูกเดือยสามารถ
ป้องกันไม่ให้คู่สามีภรรยาต้องเลิกรา
เมื่อเสียชีวิตมีการให้ข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายในการฝังศพ และบางคนก็ให้อุปกรณ์ทอผ้าด้วย แต่
ขึ้นอยู่กับบุคคล ไม่จ�ำเป็นต้องให้ทุกคน บางคนเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ใช้งานต่อไป
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4. ชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี “ผ้า ไม้กลม และไม้แบน เปรียบเทียบกับ
การทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ”
เนื่องจากโบราณวัตถุประเภทผ้า ไม้แบน และไม้กลม เป็นหลักฐานที่ไม่เคยพบในวัฒนธรรมโลงไม้
จึงยังไม่เคยมีการศึกษาทางโบราณคดีมาก่อน อีกทั้งเมื่อเริ่มต้นด�ำเนินงานส�ำรวจและขุดค้นภายในแหล่ง
โบราณคดี พบไม้แบนและไม้กลม ที่ไม่ทราบว่าคืออะไร มีหน้าที่การใช้งานอย่างไร ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธี
การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีมาช่วยคลี่คลายหาค�ำตอบให้กับโบราณวัตถุเหล่านี้ โดย
เปรียบเทียบกับการทอผ้าของชาวปกาเกอะญอหมู่บ้านเมืองแพม ที่ยังคงมีการทอผ้าแบบพื้นเมือง
โดยเมือ่ เปรียบเทียบรูปทรงและขนาดของอุปกรณ์ทอผ้าปัจจุบนั กับไม้แบนและไม้กลมทีพ่ บภายในถ�ำ้
พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ 2 ชิ้น คือ ไม้แบนคล้ายกับไม้กระทบ และไม้กลมคล้ายกับไม้ยกตะกอ
ดังนั้นจึงเปรียบเทียบรูปทรง ขนาด ร่องรอยการใช้งานและชนิดไม้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดไม้แบนและไม้กลมเปรียบเทียบระหว่างแหล่งโบราณคดีกับอุปกรณ์ทอผ้า
ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ไม้กลม
(ไม้ยกตะกอ)

ไม้แบน (ไม้กระทบ)
พื้นที่ศึกษา

กว้าง
(ซม.)

ยาว
(ซม.)

หนา
(ซม.)

ความยาวของ
ร่องรอยการ
ใช้งาน (นิ้ว)

รูปทรง

ยาว
(ซม.)

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
(ซม.)

ถ้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา A1

4.2-4.8

62,78

1-1.1

-

A,C

44-58

0.6-1.7

ถ้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา B

4.2-6.5

68-80

1-1.3

14-17.5

A,B,C

43,58

0.8-1.3

ถ้ำผีแมนโลงลงรัก คูหา C

4.3-5.5

71-81.5

1-1.4

12-16.5

A,B,C

54

0.7,1.8

ปกาเกอะญอ กลุ่มสะกอว์
หมู่บ้านเมืองแพม อ. ปางมะผ้า
จ. แม่ฮ่องสอน

4.5-7

55-80

1.2-1.5

ไม่เกิน 22

A

47-80

0.7-0.8

ปกาเกอะญอ กลุ่มโปว์ในพื้นที่
จ. กาญจนบุรี ราชบุรี
และสุพรรณบุรี

7-12

62

-

-

A

50-62

0.75

จากตารางข้างต้นพบว่าไม้แบนของถ�้ำมีขนาดหน้ากว้างและความหนาของไม้ใกล้เคียงกับไม้กระทบ
ที่ชาวปกาเกอะญอบ้านเมืองแพมใช้ทอผ้าในปัจจุบันมากกว่าของปกาเกอะญอ กลุ่มโปว์ในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย แต่ความยาวใกล้เคียงกันทั้งหมด และรูปทรง A เป็นรูปทรงที่พบร่วมกันทั้งสามพื้นที่
แต่รูปทรง B และ C พบเฉพาะในแหล่งโบราณคดี นอกจากนั้นยังพบร่องรอยการใช้งานที่เป็นเส้นขีดกด
เข้าไปในเนื้อไม้บริเวณสันทั้งสองด้านเหมือนกัน และมีขนาดยาวใกล้เคียงกัน คือ ไม้แบนยาว 12 - 17.5
นิ้ว ในขณะที่ของเมืองแพมยาวไม่เกิน 22 นิ้ว และต�ำแหน่งที่พบร่องรายการใช้งานยังเป็นบริเวณช่วง
กึ่งกลางของไม้เช่นเดียวกัน ดังนั้นไม้แบนที่พบในถ�ำ้ นี้ ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ทอผ้าที่เรียกว่า “ไม้กระทบ” (ภาษาปกาเกอะญอ เรียกว่า “หน่อทาแพะ”) (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์)
เป็นไม้ส�ำหรับแยกด้ายยืนให้มีช่วงกว้างขึ้น เพื่อสะดวกในการสอดด้ายขวาง และใช้กระทบด้ายขวางให้
แน่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดร่องรอยการใช้งานดังกล่าวข้างต้น (รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบร่องรอยการใช้งานบนไม้กระทบชาวปกาเกอะญอ (ซ้าย) กับโบราณวัตถุ (ขวา)

ส�ำหรับไม้กลม เมื่อเปรียบเทียบรูปทรงและขนาดกับไม้ยกตะกอของปกาเกอะญอ กลุ่มสะกอว์
บ้านเมืองแพม และปกาเกอะญอ กลุ่มโปว์ พบว่าเหมือนกัน โดยไม้นี้ในภาษาของปกาเกอะญอ กลุ่ม
สะกอว์เรียกว่า หลื่อชุ๊ย (อ้างอิงจากการสัมภาษณ์) การทอผ้าครั้งหนึ่งๆ จะใช้ไม้ประเภทนี้อย่างน้อย 1
อัน ถ้าเป็นการทอพื้น ใช้ไม้ 2 อันถ้าเป็นการทอจก ซึ่งเป็นไม้ยกตะกอท�ำลวดลาย และอาจจะใช้จ�ำนวน
มากขึ้นถ้าเป็นการทอยกดอก ไม้นี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ฉะนั้นจึงไม่จำ� กัดจ�ำนวน จากการสัมภาษณ์
หมู่บ้านเมืองแพม เลือกใช้ไม้สักและไม้แดงในการท�ำไม้ยกตะกอ ซึ่งเป็นชนิดไม้เดียวกับไม้กลมที่พบใน
ถ�้ำ คือ ไม้สัก ดังนั้นผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าไม้กลมที่พบในถ�ำ้ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทอผ้า (รูป
ที่ 13)

รูปที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะอุปกรณ์ทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ (ซ้าย) กับโบราณวัตถุ (ขวา)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ส�ำหรับชิ้นส่วนผ้าของแหล่งโบราณคดีเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าของชาวปกาเกอะญอ พบว่ามีทั้งความ
เหมือนและความต่าง ดังนี้ มีการทอลายขัดธรรมดาที่เหมือนกัน ซึ่งมักใช้ในการทอผ้าพื้นที่มีสีเดียวกัน
ทั้งผืน แต่มีความแตกต่างเรื่องเส้นใย คือ ชิ้นส่วนผ้าในแหล่งโบราณคดีทำ� จากเส้นใยป่านกัญชง แต่ผ้า
ของชาวปกาเกอะญอใช้เส้นใยจากฝ้าย (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 แสดงการทอลายขัดธรรมดาเปรียบเทียบระหว่างผ้าจากแหล่งโบราณคดีกับผ้าของชาวปกาเกอะญอบ้านเมืองแพม

อภิปราย
หัตถกรรมประจำ�ชีวิต “ก่อนความตาย”
ชีวิตก่อนความตายในที่นี้ผู้เขียนหมายถึง ช่วงเวลาที่คนในวัฒนธรรมโลงไม้ยังมีชีวิต วิธีการที่ทำ� ให้
ทราบถึงเรื่องราวของผู้คนเมื่อยังมีชีวิต คือ การศึกษาด้วยวิธีทางโบราณคดีจากวัตถุทางวัฒนธรรมที่หลง
เหลืออยู่ หลังจากที่ผู้เป็นเจ้าของได้ตายไปแล้ว
จากการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มคน “วัฒนธรรมโลงไม้” มีเทคโนโลยีดั้งเดิมซึ่งสามารถจ�ำแนกโบราณ
วัตถุได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ใช้ภาชนะดินเผาในการเป็นภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้พบ
ว่ามีการใช้เครื่องมือเหล็ก เช่น ห่วงเหล็ก ขวานด้ามสั้น และสิ่ว เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานช่างไม้
เครื่องประดับพบว่าท�ำจากวัสดุจ�ำพวกแก้ว เหล็ก และส�ำริด เช่น ห่วงคล้ายตุ้มหู ก�ำไลส�ำริด ลูกปัดแก้ว
นอกจากนั้นยังมีการท�ำเครื่องจักสานด้วย (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2557: 39) ท�ำให้เข้าใจวัฒนธรรม
ของคนกลุ่มนี้ในระดับหนึ่งดังนั้นการศึกษาโบราณวัตถุประเภทห่วงเส้นสีดำ� ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า จึง
เป็นการช่วยเติมเต็มภาพสังคมวัฒนธรรมโลงไม้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อศึกษาห่วงเส้นสีด�ำทางกายภาพเปรียบเทียบกับเครื่องประดับของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
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บริเวณพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยและพม่า พบว่าลักษณะคล้ายคลึงทั้งเรื่องขนาดและรูปทรงกับ
เครื่องประดับห่วงเส้นสีดำ� ที่ใส่ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กลุ่มปกาเกอะญอ ลัวะ ละว้า คะยา กะยอ
และปะล่อง โดยพบว่าหากต่างกลุ่มชาติพันธุ์จะมีต�ำแหน่งการใส่ที่แตกต่างกัน คือ คอ ข้อศอก ข้อมือ
(คล้ายก�ำไล) เอว หัวเข่า ขา (บริเวณน่อง) และข้อเท้า จึงสันนิษฐานว่าเส้นสีด�ำอาจเป็นหนึ่งในเครื่อง
ประดับที่ใช้ตกแต่งเรือนร่างของคนในวัฒนธรรมโลงไม้ แต่ยังไม่สามารถระบุตำ� แหน่งการสวมใส่ เพศ
และความหมายหรือความเชื่อที่มีต่อเครื่องประดับประเภทนี้
การส�ำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ท�ำให้พบโบราณวัตถุประเภทผ้าและ
อุปกรณ์ทอผ้าเป็นครั้งแรกในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้ในประเทศไทย ท�ำให้สามารถขยาย
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดั้งเดิมของคนในวัฒนธรรมนี้เพิ่มขึ้นอีกมิติ คือ การทอผ้า พบว่าใช้เส้นใยจาก
ต้นป่านกัญชง (เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Cannabidaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L.) ในการท�ำ
เส้นด้าย และน�ำมาทอด้วยกี่ขนาดเล็ก (แบบข้างหลัง) อุปกรณ์ทำ� จากไม้สัก ไม้รัก และไม้รัง ที่มี โดยมี
รูปแบบการทอเรียกว่า การทอขัดธรรมดา (Plain weave) คือ การทอโดยใช้เส้นด้ายป่านยืน 1 ชุด เส้น
ด้ายป่านพุ่ง 1 ชุด สอดขัดแบบขึ้นหนึ่งลงหนึ่ง ใช้ตะกอเพียง 2 ตะกอสืบด้ายยืนตะกอละเส้นสลับกัน
เวลายกตะกอหรือสับตะกอ ด้ายยืนหมู่หนึ่งจะขึ้น อีกหมู่จะลง เปิดเป็นช่องให้ด้ายพุ่งสอดเข้าไปได้ เมื่อ
กระทบให้แน่นจะขัดกับด้ายยืนเป็นมุมฉาก ซึ่งวิธีการทอลายขัดธรรมดา เป็นการทอที่ง่ายที่สุดและไม่ซับ
ซ้อนอาจมีขนาดหน้าผ้ากว้างประมาณ 12 - 17.5 นิ้ว (จากการศึกษาร่องรอยการใช้งานไม้กระทบ)
การด�ำรงชีวิตสันนิษฐานว่าคนในวัฒนธรรมโลงไม้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติด้วยการล่าสัตว์และเก็บของ
ป่า อาจจะรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วย (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2557: 40) นอกจากนี้การใช้ไม้
ท�ำอุปกรณ์ทอผ้าหลายชนิด คือ ไม้สัก ไม้รัก ไม้รัง และกระบวนการเปลี่ยนเส้นใยพืชจากต้นป่านกัญชง
ให้เป็นเส้นด้าย หรือแม้กระทั่งเส้นสีดำ� ที่สันนิษฐานว่าผลิตจากการฟั่นเส้นใยให้เป็นเชือกแล้วเคลือบด้วย
ยางไม้ชนิดหนึ่งสีดำ� แสดงให้เห็นว่าคนโบราณมีความรู้เกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเป็น
อย่างดี
นอกจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการท�ำโลงไม้แสดงว่าสังคมนี้มีช่างที่ชำ� นาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
ช่างไม้และช่างสลักไม้ (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2557: 41) ซึ่งการพบอุปกรณ์ทอผ้าที่ผลิตจากไม้ มี
ขนาดสม�่ำเสมอ ขัดผิวเรียบ และรูปทรงที่หลากหลาย ยิ่งช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าว และพบความ
ช�ำนาญเฉพาะทางอีกประเภทหนึ่งของคนในวัฒนธรรมนี้ คือ การทอผ้า
โบราณวัตถุที่ศึกษาในบทความนี้ล้วนแสดงออกถึงผลงานหัตถกรรม ที่คนต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งของ
ชีวิตในการเรียนรู้ ปฏิบัติ ถ่ายทอดภายในกลุ่มชนเดียวกัน และใช้ประโยชน์ในชีวิต “ก่อนความตาย”

หัตถกรรมประจำ�ชีวิต “หลังความตาย”
“ตาย” ในเชิงชีววิทยาหมายถึง การสิ้นสุดทางกายภาพของการมีชีวิต เป็นการตายของสมองและ
หมดลมหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ในเชิงสัญลักษณ์หมายถึง จุดจบ สิ้นสุด และการเปลี่ยนผ่านจาก
โลกหนึ่งไปสู่โลกหนึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความตายเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของทุก
สังคมและวัฒนธรรม (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2557: 33, 35)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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การศึกษาแหล่งโบราณคดีในช่วงยุคเหล็กของประเทศไทย พบว่ามีประเพณีการอุทิศของใช้ให้กับ
ผู้ตาย การอุทิศสิ่งของเครื่องใช้นั้นอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย จากความ
เชื่อที่ว่าผู้ตายมีลักษณะความเป็นอยู่และความต้องการคล้ายกับคน เพียงแต่อยู่คนละโลก จึงต้องมี
พิธีเซ่นไหว้ อุทิศอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ตาย เพื่อน�ำไปใช้ในโลกของคนตาย (ปรานี วงษ์เทศ,
2534: 14) ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบการอุทิศของใช้ให้กับผู้ตาย เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านยางทอง
ใต้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยขุดค้นพบโครงกระดูกของผู้หญิงร่วมกับแวดินเผา 2 ลูก ก�ำไลข้อมือส�ำริด 3 วง
ภาชนะดินเผาหลายใบ ใบหอกเหล็ก 1 อัน (ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์, 2542: 143) ส�ำหรับ
ตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังมีการฝังศพ คือ ชาวปกาเกอะญอ กลุ่มสะกอว์ บ้านเมืองแพม สิ่งของอุทิศ
ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างของคนตาย พร้อมกับใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับคนตาย (รัศมี ชูทรงเดช
และคณะ, 2550ก : 251)
แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีรูปแบบการปลงศพ 3 แบบ คือ 1. การฝังศพครั้งที่ 1 ภายใน
โลงไม้ 2. การฝังศพครั้งที่ 2 ในโลงไม้ 3. ฝังมากกว่าหนึ่งคนในโลงไม้บนพื้นดิน และชั้นใต้ดิน มีอายุ
ระหว่าง 1960±30 ถึง 1636±44 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558: 379) จากผลวิเคราะห์
ต�ำแหน่งโบราณวัตถุประเภทเส้นสีดำ� ชิ้นส่วนผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า พบในพิธีกรรมปลงศพทุกรูปแบบ
ดังนั้นสันนิษฐานว่าหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้เป็นของอุทิศแก่ผู้ตาย
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสิ่งของอุทิศในวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูง อ�ำเภอปางมะผ้า ประกอบด้วย
ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับจ�ำพวกลูกปัดแก้ว เหล็ก ส�ำริด และเครื่องจักสาน แต่การ
พบเส้นสีด�ำ ชิ้นส่วนผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า ท�ำให้ทราบว่ากลุ่มคนในวัฒนธรรมนี้มีการอุทิศสิ่งของเครื่อง
ใช้ของผู้ตายที่มีความหลากหลาย และบางส่วนของเครื่องอุทิศเป็นสิ่งของที่ผ่านการใช้งาน เช่น การ
พบร่องรอยใช้งานบนอุปกรณ์ทอผ้า และสันนิษฐานว่าห่วงเส้นสีดำ� เป็นเครื่องประดับที่ผู้ตายเคยสวมใส่
ตกแต่งร่างกาย ส�ำหรับชิ้นส่วนผ้าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้
หรืออาจเป็นผ้าที่ใช้ห่อศพหรือคลุมศพ และเป็นผ้าที่ทอใหม่หรือผ้าที่เคยใช้งานเมื่อตอนมีชีวิต (เนื่องจาก
ต้องรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม)
จากแนวความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย ที่ว่าผู้ตายมีลักษณะความเป็นอยู่และความต้องการ
คล้ายกับคน ดังนั้นจึงพบว่าคนกลุ่มวัฒนธรรมโลงไม้นี้ ยังคงใช้ประโยชน์จากผลงานหัตถกรรมประเภท
เครื่องประดับห่วงเส้นสีดำ� ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า ให้ยังคงท�ำหน้าที่ต่อไปในชีวิต “หลังความตาย”

สรุป
การท�ำงานหัตถกรรมโดยกระบวนการฟั่นเชือกหรือด้าย ทอผ้า และแกะสลักไม้ จนกระทั่งเกิดเป็น
วัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องประดับห่วงเส้นสีดำ� ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาของคนกลุ่มนี้ กว่าจะกลายเป็นงานหัตถกรรมที่หลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษา
เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในชีวิตส่วนหนึ่งเพื่อเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และน�ำสิ่งของ
ต่างๆ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ดังนั้นการฟั่น ทอ จึงถือได้ว่าเป็น
เทคโนโลยีดั้งเดิมประเภทหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้เกิดงานหัตถกรรมประจ�ำชีวิตของคนวัฒนธรรมโลงไม้
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ขอขอบคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนให้ผู้เขียนได้ทำ� งานวิจัยในพื้นที่
ปางมะผ้า ขอบคุณ รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ที่เปิดโอกาสให้ได้มีประสบการณ์การท�ำงานที่ท้าทาย และ
มอบความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และความห่วงใยแก่ผู้เขียน ขอบคุณ คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ Dr
Judith Cameron และอาจารย์จิราภรณ์ อรัณยะนาค ที่กรุณาช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างผ้า ขอบคุณหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ�ำ้ น�้ำลอดทุกท่าน ที่อนุเคราะห์บ้านพักและความ
ช่วยเหลือ ขอบคุณนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และคุณศิริลักษณ์ กัณฑศรี ที่ท�ำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
โดยตลอด ขอบคุณมิตรไมตรีและความรู้ที่ได้รับจากผู้คนในหมู่บ้านถ�ำ้ ลอด (โดยเฉพาะพี่วีซะที่ไม่เคยทิ้ง
กัน) และหมู่บ้านเมืองแพม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอบคุณแม่ ครอบครัว พี่ เพื่อน น้อง
หมาอาปาก้าและแมวเฉื่อยที่เป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน หากเนื้อหาในบทความนี้มีข้อบกพร่องประการใด
ผู้เขียนขอน้อมรับ

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
จิราภรณ์ อรัณยะนาค
2534

ผ้าจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์สมาพันธ์.

ชาร์ลส์ ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์
2542

สยามดึกด�ำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย. กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊ค.

ปรานี วงษ์เทศ
2534

พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในประเทศไทย. พิมพ์เนื่องในการจัดนิทรรศการเรื่อง “ประเพณีเกี่ยวกับ
ชีวิต” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ตุลาคม–6 พฤศจิกายน 2534. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผะอบ นะมาตร์ และคณะ
2544

รายงานวิจยั เรือ่ งผ้าและการสืบทอดความรูเ้ รือ่ งผ้า : กรณีศกึ ษากะเหรีย่ งโปว์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี และสุพรรณบุร.ี นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พอล และอีเลน ลูวิส
2528

หกเผ่าชาวดอย. เชียงใหม่ : หัตถกรรมชาวเขา.

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
2557

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย. ปทุมธานี : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

397

รัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2550

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ
ที่สอง : เล่มที่ 6 การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี. เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.

2550ก

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ
ทีส่ อง (เล่มที่ 6 : การศึกษาชาติพนั ธุว์ รรณนาทางโบราณคดี). เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.

2558

รายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 4 โครงการการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์กบั สิง่ แวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เอกสาร ก : รายงานทางวิชาการ). เสนอต่อ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อุษณีย์ เมตต์การุณ์จิต
2536	“ชีวิตและวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อย ลัวะ ต้นต�ำนานล้านนา.” สยามอารยะ 2 (11) : 25-32, 97-101.

ภาษาอังกฤษ
Kanomi, T.
1991

People of Myth : Textiles and Crafts of the Golden Triangle. [s.l.] : Shikosha.

เว็บไซต์
http://www.banmuang.co.th/oldweb/2012/12 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559.
https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/4392652296 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559.
http://hale-worldphotography.blogspot.com/2013/05/ban-huay- sua-tao-ban-huaysuatao-or-ban.html
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559.
https://www.pinterest.com/pin/369998925613619006/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559.
https://www.unhcr.or.th/Angelina_Jolie_WorldRefugeeDay_2014 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2559.

สัมภาษณ์
นางคลิโกล่ะ ดาวเปล่งสุข อายุ 74 ปี หมู่ 5 บ้านเมืองแพม ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
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แม่ฮ่องสอน

398

�����������������������������

การศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้

กิตติคุณ จันทร์แย้ม1

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาโบราณคดี (ก่อนประวัติศาสตร์) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นงานค้นคว้าที่สืบเนื่องมาจากความสนใจทางวิชาการของผู้วิจัย ตั้งแต่
เมื่ อ ครั้ ง เรี ย บเรี ย งสารนิ พ นธ์ เ รื่ อ งการศึ ก ษารู ป แบบของหั ว โลงไม้ ในวั ฒ นธรรมโลง
ไม้ฯ ระดับปริญญาตรี และได้ขยายประเด็นศึกษาโดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทาง
โบราณคดีเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ เนื่องจากมีการค้นพบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏลักษณะการเคลือบด้วยยางรัก อาทิเช่น โลงไม้ เครื่อง
จักสาน และภาชนะไม้เคลือบยางรัก ในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก บ้านถ�ำ้ ลอด
ต�ำบลถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอายุในวัฒนธรรมโลงไม้ ในช่วง
2,300-1,000 ปีมาแล้ว จึงเป็นที่มาของความสนใจทางวิชาการ เพื่อค้นหาเรื่องราวการใช้
ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด
จากหลักฐานทางโบราณคดี ผู้วิจัยจึงก�ำหนดใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี
เพื่อศึกษาเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ จากการศึกษาเปรียบเทียบข้ามกลุ่ม
วัฒนธรรม (Cross-cultural comparative study) ระหว่างกลุ่มชาวไทใหญ่ ที่หมู่บ้านถ�ำ้
ลอด ต�ำบลถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาวไทเขิน ที่ชุมชนบ้าน
นันทาราม ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถคาดการณ์หลักฐาน
ทางโบราณคดีจากการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทาง
โบราณคดีของกลุ่มชาวไทใหญ่ดังกล่าวได้ว่า มนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้พ้ืนที่หมู่บ้านถ�้ำ
ลอด อาจมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นรักในพื้นที่บริเวณโดยรอบหมู่บ้านเช่นเดียว
กับปัจจุบัน มีภูมิปัญญาการคัดเลือกต้นรักจากการประเมินลักษณะความสมบูรณ์ของ
ล�ำต้น และเก็บยางรักในช่วงปลายฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาว เพื่อน�ำมาเคลือบเครื่องจักสาน
ภาชนะไม้ และโลงไม้ เพื่อใช้เป็นเครื่องอุทิศให้แก่ผู้ตายในวัฒนธรรมโลงไม้
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การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้

บทนำ�
การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏลักษณะการเคลือบด้วยยางรัก อาทิเช่น โลงไม้ เครื่อง
จักสาน และภาชนะไม้เคลือบยางรัก ในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�ำ้
ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอายุในวัฒนธรรมโลงไม้ ในช่วง 2,300-1,000 ปีมาแล้ว
จึงเป็นที่มาของความสนใจทางวิชาการ เพื่อค้นหาเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ เนื่องจาก
ปรากฏการณ์ดังกล่าว ไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดจากหลักฐานทางโบราณคดี ผู้วิจัยจึงก�ำหนดใช้
แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี เพื่อศึกษาเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ จากการ
ศึกษาเปรียบเทียบข้ามกลุ่มวัฒนธรรม (Cross-cultural comparative study) ด้วย 1) การเก็บข้อมูล
ทางด้านชาติพันธุ์วรรณนาของชาวไทใหญ่ ที่หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และชาวไทเขิน ที่ชุมชนบ้านนันทาราม ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตงานเคลือบรัก และความรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต้นรัก 2) การเก็บข้อมูลทางด้านโบราณคดี เพื่อส�ำรวจและเก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีชนิดเครื่อง
จักสาน ภาชนะไม้ และโลงไม้เคลือบรัก ในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก เพื่อน�ำมาศึกษาเปรียบ
เทียบกับรูปแบบงานเคลือบรักของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และไทเขินในปัจจุบัน
ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า งานเครื่องจักสานเคลือบรักของชาวไทใหญ่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โบราณวัตถุเครื่องจักสานในวัฒนธรรมโลงไม้ กล่าวคือสานจากเส้นตอกไม้ไผ่ และมีรูปแบบลายสานชนิด
ลายขัดสอง แตกต่างกับงานเคลือบรักของกลุ่มชาวไทเขิน ซึ่งมีความประณีตมากกว่า เนื่องจากมีขั้นตอน
การเคลือบรักจ�ำนวนหลายชั้นที่ซับซ้อนมากกว่า อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มชาวไทใหญ่มีภูมิปัญญาที่โดด
เด่นในการเก็บยางรักด้วยการกรีดยางรักจากแหล่งต้นรักในบริเวณรอบพื้นที่หมู่บ้านถ�้ำลอดและจากการ
สัมภาษณ์ชาวไทเขินยังพบว่าชาวไทใหญ่ใน จังหวัดเชียงใหม่คือผู้เก็บยางรัก เพื่อป้อนวัตถุดิบยางรักให้
แก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเขินในเชียงใหม่อีกด้วย
ดังนั้นการพิจารณาแปลความทางโบราณคดีเพื่อคาดการณ์หลักฐานทางโบราณคดีจากการเปรียบ
เทียบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มชาวไทใหญ่ จึงสามารถ
ท�ำนายได้ว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้พื้นที่หมู่บ้านถ�้ำลอด อาจมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นรัก
ในพื้นที่บริเวณโดยรอบหมู่บ้านเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีภูมิปัญญาการคัดเลือกต้นรักจากการประเมิน
ลักษณะความสมบูรณ์ของล�ำต้นและเก็บยางรักในช่วงปลายฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาว เพื่อน�ำมาเคลือบ
เครื่องจักสาน ภาชนะไม้ และโลงไม้เพื่อใช้เป็นเครื่องอุทิศให้แก่ผู้ตายในวัฒนธรรมโลงไม้

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การด�ำเนินงานทางโบราณคดีภายใต้โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ได้ค้นพบแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ณ หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�ำ้ ลอด
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอายุในวัฒนธรรมโลงไม้ ในช่วง 2,300-1,000 ปีมาแล้ว และพบ
หลักฐานโบราณวัตถุที่มีการเคลือบรัก เช่น โลงไม้ เครื่องจักสาน ภาชนะไม้ เศษผ้า รวมทั้งชิ้นงานไม้ไผ่
ต่างๆ (bamboo works)
การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเครื่องจักสาน และภาชนะไม้เคลือบยางรักดังกล่าว จึง
เป็นที่มาของความสนใจทางวิชาการ เพื่อค้นหาเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ เนื่องจาก
เรื่องราวภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ยังเป็นประเด็นที่คลุมเครือ ด้วยเหตุเพราะปราศจากหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์การใช้ยางรักดังกล่าวได้ ที่ผ่านมาจึงสามารถสืบย้อนเรื่องราวการใช้ยางรักในภาค
เหนือประเทศไทย ที่เพดานระยะเวลาเก่าที่สุดในช่วงยุคสมัยล้านนา โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ของชาวโปรตุเกส คือ โทเม พิเรส์ (Tome Pires) ซึ่งเดินทางเข้ามาที่มะละกา
ระหว่างปี พ.ศ. 2055-2057 ได้บันทึกว่ายางรักเป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญของอยุธยา โดยส่งมาจากเมือง
เชียงใหม่ (ปาริชาต วิลาวรรณ, 2528: 59) แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลการบันทึกนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน
ได้ เนื่องจากโทเม พิเรส์ไม่ได้เดินทางเข้ามาในอยุธยา เป็นเพียงแต่การฟังค�ำบอกเล่าจากพ่อค้าคนอื่นๆ
(พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2557: 60) ในขณะเดียวกันหากยึดข้อมูลตามพงศาวดารพม่าแล้ว จะพบความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ที่มีการขนย้ายช่างเครื่องรักจากไทยไปยังเมียนมาร์ เมื่อครั้งพระเจ้า
บุเรงนองยกทัพมายึดครองเชียงใหม่ได้ในปี พ.ศ. 2101 ได้กวาดต้อนครัวเรือนและช่างฝีมือจ�ำนวนมาก
ไปไว้ที่เมียนมาร์ ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีช่างเครื่องรักรวมอยู่ด้วย ปัจจุบันส่วนหนึ่งของชาวไทยล้านนาเหล่านั้น
ยังคงท�ำเครื่องรักอยู่ที่เมืองพุกามและพม่าเรียกงานเครื่องรักนี้ว่า โยนเถ่ หมายถึง เครื่องของคนโยน
(ยวน) ซึ่งหมายถึงชาวเชียงใหม่นั่นเอง (ไกรศรี นิมมานเหมินท์, 2527: 117) ดังนั้นหากพิจารณาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ยางรักทางภาคเหนือของไทย จึงพบว่ามีการใช้งานยางรักในฐานะเป็นสินค้าและวัตถุดิบ
ส�ำคัญของงานช่างรัก ซึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในพุทธศตวรรษที่ 21
การศึกษาด้วยวิธีทางแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีจึงอาจช่วยคลี่คลายเรื่องราวการใช้
ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้สมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยได้ ผู้วิจัยจึงก�ำหนด
ใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี เพื่อศึกษาเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ จากการ
ศึกษาเปรียบเทียบข้ามกลุ่มวัฒนธรรม (Cross-cultural comparative study) ด้วย 1) การเก็บข้อมูล
ทางด้านชาติพันธุ์วรรณนาของชาวไทใหญ่ ที่หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และชาวไทเขิน ที่ชุมชนบ้านนันทาราม ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตงานเคลือบรัก และความรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต้นรัก 2) การเก็บข้อมูลทางด้านโบราณคดี เพื่อส�ำรวจและเก็บข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีชนิดเครื่อง
จักสาน ภาชนะไม้ และโลงไม้ ที่พบการเคลือบรักในแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก เพื่อน�ำมาศึกษา
เปรียบเทียบกับรูปแบบงานเคลือบรักของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และไทเขินในปัจจุบัน
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ยางรัก : คุณสมบัติและการใช้งาน
ในทางวิทยาศาสตร์ ยางรักจัดเป็นสารเหนียว (hard resin) ที่มีความเหนียวข้น สีคล�ำ้ ไปจนถึงสีด�ำ
และแข็งตัวเมื่อแห้ง เป็นกลุ่มสารโพลีเมอร์ธรรมชาติ เมื่อยางรักแข็งตัวแล้วจะมีคุณสมบัติป้องกันน�ำ้ ซึม
และสามารถทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน กันความชื้น กันแมลงต่างๆ ทนกรดด่างและตัวท�ำละลาย
หลายชนิดโดยขบวนการต่างๆ ตามธรรมชาติ ส�ำหรับต้นไม้ที่ให้นำ�้ ยางรักคือ ต้นรัก (lacquer tree) ที่
เจริญเติบโตและกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชียได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (สายพันธุ์ Rhus
vernicifera) ในเวียดนามและไต้หวัน (สายพันธุ์ Rhus succedanea) และในเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา
ไทย (สายพันธุ์ Melanorrhoea usitata) (Lu et al., 2013) แต่ต้นรักของไทยเป็นสายพันธุ์ที่มียางรัก
คุณภาพดีที่สุด มีความเข้มข้น สามารถน�ำไปใช้งานเคลือบผิววัสดุได้ทนทาน มีความสม�ำ่ เสมอท�ำให้ผิว
หน้าเรียบไม่เป็นคลื่น และสามารถคงคุณภาพของยางไว้ได้นาน (วีระชัย ณ นคร, 2551: 21-23)

แผนที่ที่ 1 แสดงการกระจายพันธุ์ของต้นรักสายพันธุ์ต่างๆ (Lu et al., 2013)

ลักษณะเด่นของยางรักคือ มีผิวเรียบและมีความมันเงาสวยงาม และมีข้อเสียคือ เมื่อถูกรังสีอัลตรา
ไวโอเลตนานๆ ยางรักจะสูญเสียความมันเงาหรือหลุดล่อนเป็นเกล็ด ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการน�ำ
ยางรักมาใช้ตกแต่งและเคลือบรักษาเนื้อวัตถุประเภทต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ไม้ เครื่อง
จักสาน ผ้า โลหะ เครื่องปั้นดินเผา ตู้พระธรรม ตลอดจนโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไม้ ดังเห็น
ได้จากการใช้ประโยชน์ยางรักจากต้นรักใหญ่ (Gluta usitata Wall.) ในงานลงรักของประเทศไทย ซึ่ง
นิยมเรียกว่า เครื่องรัก ที่มีการใช้งานยางรักเคลือบบนพระพุทธรูปก่อนปิดทองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เช่น พระพุทธชินราช เป็นต้น สืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาที่มีความนิยมใช้กับงานลงรักปิดทอง เช่น
พระพุทธรูป ตู้พระธรรม สถาปัตยกรรม และเครื่องใช้สอยทั่วไป ซึ่งจัดเป็นศิลปะชั้นสูงที่นิยมใช้ในงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงพบการผลิตงาน
ลงรักปิดทองอันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ รวมทั้งการผลิตงานเครื่องเขินในภาคเหนือโดย
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เฉพาะ จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ขันหมาก เชี่ยนหมาก ขันดอก ฯลฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่างก็มีการน�ำยางรักมาใช้ประโยชน์ เช่น ใน จังหวัดอุบลราชธานีได้รู้จักกรรมวิธีเอายางรักมาทาเคลือบ
ผิวภาชนะที่ทําจากไม้ในงานเครื่องรักพื้นบ้าน เช่น แอบยา ภาชนะใส่เครื่องประดับ และเชี่ยนหมาก
เป็นต้น นอกจากการนํายางรักมาใช้ประโยชน์แล้วยังมีการนําส่วนต่างๆ ของต้นรักมาใช้ประโยชน์อื่นๆ
อีก เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนํายางรักจากต้นรักใหญ่มาทาภาชนะเครื่องใช้ อาทิ กล่องยาสูบ เครื่อง
มือต่างๆ ส่วนไม้รักใช้ทําบัวประกบฝาเครื่องเรือน ไม้บุผนัง เครื่องกลึง ไถ กระสวย ด้ามหอก ด้ามร่ม
และด้ามเครื่องมือต่างๆ พานท้ายและรางปืน คันชั่ง เสาต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวลีซอและชาว
ไทใหญ่ยังนิยมนําลําต้นของต้นรักใหญ่ไปใช้ทําเสาของบ้าน แม้ว่ายางรักจะทําให้เกิดผื่นคันเมื่อสัมผัสกับ
ผิวหนังก็ตาม แต่เพราะเหตุว่าไม้รักเป็นไม้สวยงามมีสีแดง มีแรงยืดหยุ่นสูง ทนปลวก จึงสามารถใช้งาน
ได้ทนทานและยาวนาน (วิถี พานิชพันธ์, 2545 ; Anderson, 1993)

รูปที่ 1 ต้นรักใหญ่ที่พบตามทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
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หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏลักษณะ
การเคลือบด้วยยางรัก จากถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก
หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏลักษณะการเคลือบด้วยยางรัก ประกอบด้วย เครื่องจักสาน
ภาชนะไม้ โลงไม้ ฯลฯ ในบทความนี้ผู้วิจัยขอกล่าวเพียงโบราณวัตถุทั้งสามชนิดดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
(รูปที่ 2 - 5)

1. เครื่องจักสาน
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเศษเครื่องจักสานที่อยู่ในรูปของเส้นตอก ที่จักจากไม้ไผ่ รวมทั้งเครื่องจักสาน
ที่ท�ำจากหวาย ตลอดจนเครื่องจักสานที่มีสภาพเกาะติดกันเป็นแผ่น จากการเชื่อมติดของยางรักพบว่า
งานเครื่องจักสานเคลือบรักในวัฒนธรรมโลงไม้ มีลักษณะเหมือนกับเครื่องจักสานเคลือบรักของชาว
ไทใหญ่ กล่าวคือสานจากเส้นตอกไม้ไผ่ และมีรูปแบบลายสานชนิดลายขัดสอง แตกต่างกับงานเคลือบ
รักหรืองานเครื่องเขินของกลุ่มชาวไทเขิน ซึ่งมีความประณีตมากกว่า เนื่องจากมีขั้นตอนการเคลือบรัก
จ�ำนวนหลายชั้นและมีการตกแต่งที่ซับซ้อนและปราณีตมากกว่า

2. ภาชนะไม้
พบโบราณวัตถุภาชนะไม้ที่เคลือบด้วยยางรักมากกว่า 70 รายการ (อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ศึกษา) โดยพบรูปแบบภาชนะที่สามารถระบุได้ชัดเจนคือ ภาชนะทรงถ้วย และภาชนะทรงพานก้นลึก
ซึ่งลักษณะคล้ายงานฝีมือประเภทเครื่องเขินของชาวไทเขิน

3. โลงไม้
ส�ำหรับโลงไม้ที่สันนิษฐานว่ามียางรักปรากฏบนผิวโลงหรือโลงลงรัก มีการค้นพบเป็นครั้งแรกจาก
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักแห่งนี้ จากการเก็บข้อมูลประกอบสารนิพนธ์ โดยผู้วิจัยเองพบโลงไม้ที่
มียางรักปรากฏบนผิวไม้ จ�ำนวนทั้งหมด 24 ฝาโลง อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ โลงไม้ที่มีลักษณะ
การวาดลวดลายด้วยยางรัก พบจ�ำนวน 3 ฝาโลง ซึ่งเขียนลวดลายเรขาคณิตด้วยยางรักและโลงไม้ที่มี
ลักษณะการทายางรักเคลือบโลงไว้ พบจ�ำนวน 21 ฝาโลง (กิตติคุณ จันทร์แย้ม, 2556)

รูปที่ 2 ชิ้นส่วนเครื่องจักสานที่ปรากฏลักษณะการเคลือบด้วยยางรัก
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รูปที่ 3 ภาชนะไม้ทรงถ้วย (ซ้าย) และภาชนะไม้ทรงพานก้นลึก (ขวา)

รูปที่ 4 ลวดลายลักษณะรูปสี่เหลี่ยมมุมมนและสามเหลี่ยมไขว้ ที่ล�ำตัวโลงด้านนอกที่ปรากฏบนโลงไม้ C31

รูปที่ 5 โลงไม้ C1 C2 (ประกบกันอยู่) พบร่องรอยการทายางรักเคลือบโลงด้านนอกไว้
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ข้อมูลการศึกษาทางด้านชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี
การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี (ethnoarchaeology) คือการเก็บข้อมูลกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ยังด�ำรงวิถีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาด้านเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการ
อธิบายกิจกรรมในอดีตที่แสดงผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ตลอดจนการท�ำความเข้าใจวัฒนธรรม
ของคนในอดีต เนื่องจากบ่อยครั้งที่นักโบราณคดีประสบปัญหาในการอธิบายหลักฐานทางโบราณคดี
ที่ไม่สามารถอธิบายเรื่องราวของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบได้ จึงน�ำไปสู่การใช้ข้อมูลการศึกษาทาง
ด้านชาติพันธุ์วรรณนา (ethnology) เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตรวจสอบและท�ำความเข้าใจหลักฐ
าน ทางโบราณคดีที่นักโบราณคดียังไม่สามารถอธิบายเรื่องราวได้ โดยการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนา
เป็นกรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยา ที่นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (cultural anthropologist) ใช้ในการ
ศึกษาหรือเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรม และสังคมผ่านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ยังด�ำรงชีวิตอยู่ในขณะที่นัก
โบราณคดีศึกษาพฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานสิ่งต่างๆ เช่น ซากอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดีชนิดอื่นๆ ที่รวมเรียกว่า วัตถุวัฒนธรรม
(material culture) ซึ่งเป็นสิ่งหลงเหลือจากกลุ่มสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอดีต นักโบราณคดีจึงใช้กรอบ
แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีในการศึกษาและแปลความทางโบราณคดี (Renfrew and Bahn,
2008: 12, 190 ; Sharer and Ashmore, 1987: 395) โดยมีวิธีการศึกษาเปรียบเทียบใน 3 ลักษณะ
ดังนี้ (Sharer and Ashmore, 1987: 387-393)
1. ความต่อเนื่องของวัฒนธรรม (cultural continuity) หากนักโบราณคดีมีหลักฐานที่แน่ชัดว่า
กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาที่นำ� มาเปรียบเทียบกัน 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มคนในอดีต และกลุ่มคนปัจจุบัน มีความ
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน จึงสามารถใช้สืบสร้างภาพสังคมในอดีตที่คล้ายคลึงกับหลักฐานที่พบในกลุ่ม
คนปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ในการเปรียบเทียบข้อมูล เรียกวิธีการศึกษานี้ว่า วิธีทาง
ประวัติศาสตร์โดยตรง (direct historical approach)
2. การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม (comparability of environment) คือ การศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะการปรับตัวของมนุษย์ในอดีตกับกลุ่มคนในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) เป็นแนวคิดหลักในการเปรียบเทียบ เช่น กลุ่มคนที่
ด�ำรงชีพในพื้นที่ทะเลทรายปัจจุบัน สามารถใช้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการปรับตัวของกลุ่มคนใน
สังคมก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยในสภาพแวดล้อมแบบแห้งแล้งได้ เป็นต้น
3. ความคล้ายคลึงกันของลักษณะทางวัฒนธรรม (similarity of cultural form) คือ การศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มคนหรือสังคมที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิด
ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมเหล่านั้น โดยต้องค�ำนึงถึงตัวแปรของกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น 1)
ความซับซ้อนทางสังคม กล่าวคือ หากต้องการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์ใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็ต้องศึกษาเปรียบเทียบบนพื้นฐานของรูปแบบสังคมกลุ่มเก็บของป่าล่าสัตว์ที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยที่กลุ่มดังกล่าวไม่ปรากฏความซับซ้อนทางสังคมในระดับที่มากกว่า หรือน้อยกว่าของ
กลุ่มกรณีศึกษา 2) บางกลุ่มสังคมมีแนวโน้มที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ยาก หรือยังคงด�ำรงวิถี
ชีวิตรูปแบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การศึกษาเปรียบเทียบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานกรอบสังคมแบบดั้งเดิม
มากกว่าการพิจารณารูปแบบสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเวลา เช่น กลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษาเปรียบเทียบต่อการศึกษารูปแบบกลุ่มสังคมในสมัยก่อน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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ประวัติศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมมากกว่าการใช้กลุ่มพื้นที่ตัวอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนทางสังคมรวดเร็ว
อย่างกรุงเทพฯ เป็นต้น
ดังนั้นการแปลความ หรือการสืบสร้างอธิบายภาพกิจกรรม สังคมของมนุษย์ในอดีต ด้วยการศึกษา
เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงหลักฐานทางโบราณคดี จึงต้องอ้างอิงข้อมูลจากวัตถุทางวัฒนธรรมหรือหลัก
ฐานทางโบราณคดี รวมทั้งเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในการเป็นตัวแทนข้อมูลจากอดีต และอ้างอิงข้อมูล
ทางชาติพันธุ์วรรณนา ข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี รวมทั้งการทดลองทางโบราณคดี (experimental archaeology) และหากมีข้อมูลประวัติศาสตร์อ้างอิง ที่ทำ� ให้ทราบถึงการติดต่อของกลุ่มคน
และเรื่องราวในอดีต อันแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในอดีตกับปัจจุบัน
นักโบราณคดีจะสามารถใช้การศึกษาเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์โดยตรง เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของกลุ่มคนในอดีตและปัจจุบันได้ (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550ข: 25) การใช้กรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎี เพื่อเป็นตัวก�ำหนดวิธีการด�ำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ทำ� ให้นักโบราณคดี
สามารถเชื่อมโยงและสืบสร้างภาพในอดีตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1. กลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่และไทเขิน
การสืบเรื่องราวการใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้ สามารถอธิบายได้ด้วยการใช้วิธีการศึกษาเปรียบ
เทียบข้ามกลุ่มวัฒนธรรมตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และไทเขิน กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตงานเคลือบรักและ
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากยางรักที่ชัดเจนมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูล
จากสองกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้

ก. กลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่
ไทใหญ่ คือ กลุ่มคนที่พูดภาษาไท-กะได (Tai-Kadai) มีถิ่นอาศัยตั้งแต่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาขนจีน เช่น เมืองมาว เมืองหล้า เมืองตี เมืองขอน ฯลฯ บริเวณรัฐ
ฉาน (Shan) ทางตอนเหนือของเมียนม่าร์ เช่น เมืองแสนหวี เมืองนาย เมืองต่องจี เมืองยาง ฯลฯ บาง
ส่วนอาศัยอยู่บริเวณรัฐอัสสัม บริเวณเมืองอรุณาจลประเทศ ประเทศอินเดีย และบริเวณภาคเหนือของ
ไทยที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, 2544: 6-7)
ผู้วิจัยเลือกศึกษาชุมชนกลุ่มชาวไทใหญ่ ณ หมู่บ้านถ�้ำลอด ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อันเป็นพื้นที่เดียวกับแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก โดยมีเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจาก
วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ (analogy approach) คือ การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม (comparability of
environment) ที่มีหลักการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการปรับตัวของมนุษย์ในอดีตกับกลุ่มคนใน
ปัจจุบัน ในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน (Sharer and Ashmore, 1987: 390-391)เนื่องจาก
ผลการศึกษาเรณูวิเคราะห์ด้วยการขุดเจาะตัวอย่างดินที่บริเวณบ้านถ�้ำลอด (TLP4, TLP10) และแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ (BRP8) ที่นำ� มาวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีชนิดกระดูกสัตว์ พบ
ว่าพื้นที่นี้ในอดีต เมื่อ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ในช่วงยุคสมัยโฮโลซีนตอนปลาย (วัฒนธรรมโลงไม้ หรือ
ยุคโลหะ-เหล็ก ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย) สภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านป่าไม้นั้นไม่
แตกต่างจากปัจจุบัน (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550ก: 232-233, 243) กล่าวคือ ในพื้นที่อำ� เภอปาง
มะผ้าปัจจุบัน ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ลุ่มและที่ราบปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ
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(mixed deciduous forest) ที่มีไม้รักอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่ที่มีสภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์ อาจพบป่าเต็ง
รัง (dry dipterocarp forest) อยู่ประปราย และบริเวณยอดเขาสูงจะพบป่าดิบเขา (hill evergreen
forest) ด้วยเหตุผลที่ลักษณะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคล้ายคลึงกับในอดีต ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ ณ หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด โดยผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์กลุ่มผู้อาวุโส หรือผู้นำ� ชุมชน ที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านถ�ำ้ ลอด และมีประสบการณ์การผลิตงานเคลือบรัก งานเครื่องจักสาน รวมทั้งผู้มีประสบการณ์
หรือมีความรับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นรัก
ชาวไทใหญ่มักเลือกอาศัยในเขตพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ เหมาะ
แก่การเพาะปลูก ในขณะเดียวกัน ด้วยสภาพพื้นที่ป่าเบญจพรรณที่แวดล้อมชุมชนชาวไทใหญ่น้ีเอง
ชุมชนไทใหญ่ที่บ้านถ�ำ้ ลอดจึงเป็นแหล่งทรัพยากรต้นรัก จึงพบว่าชาวไทใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากต้นรัก
ทั้งการเก็บยางรัก และการน�ำไม้ต้นรักมาท�ำเป็นเสาบ้าน หรือเสาอาคารต่างๆ

ข. กลุ่มชาติพันธุ์ ไทเขิน
ณ หมูบ่ า้ นนันทาราม ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือ่ งจากพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นนันทา
ราม หรือชุมชนวัดนันทาราม เป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุม่ คนทีย่ งั ปรากฏการผลิตเครือ่ งเขิน หรือภาชนะ
เคลือบรักอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทเขิน ที่อพยพจากเมืองเชียงตุงลงมา
ทีเ่ มืองเชียงใหม่ ในยุค “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง” หรือยุคฟืน้ ฟูบา้ นเมืองล้านนาสมัยพระเจ้ากาวิละ
ในพุทธศตวรรษที่ 24 (พ.ศ. 2339) ทีม่ กี ารรวบรวมก�ำลังคนจากทีต่ า่ งๆ ให้เข้ามาอยูร่ วมกันในเมือง
เชียงใหม่ พร้อมกับน�ำภูมปิ ญ
ั ญาการผลิตภาชนะเคลือบรักด้วย คือ เครือ่ งเขิน ซึง่ ได้ชอื่ มาจากชาวไทเขิน
(ไกรศรี นิมมานเหมินท์, 2527: 130) ชาวไทเขินเหล่านีถ้ กู จัดให้อยูร่ วมกันทางด้านทิศใต้ของก�ำแพงเมือง
เชียงใหม่ ซึง่ ปัจจุบนั คือบริเวณถนนวัวลาย บ้านช่างหล่อ บ้านนันทาราม ชุมชนระแกง (วิถี พานิชพันธ์,
2545) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนดพืน้ ทีช่ มุ ชนวัดนันทาราม เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับสัมภาษณ์ชาวบ้านทีย่ งั คงผลิต
เครือ่ งเขินในปัจจุบนั โดยมีเกณฑ์พจิ ารณาคัดเลือกจากวิธกี ารศึกษาเปรียบเทียบ (analogy approach) คือ
ความต่อเนือ่ งของวัฒนธรรม (cultural continuity) หรือ วิธที างประวัตศิ าสตร์โดยตรง (direct historical
approach) (Sharer and Ashmore, 1987: 387-390) ทีป่ รากฏลักษณะการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำ
เครือ่ งเขินจากอดีตสูป่ จั จุบนั ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ ภายในครอบครัว

รูปที่ 6 ปุงหล�ำ (ด้านซ้าย) และเสาท�ำจากต้นรักที่บ้านพ่อเฒ่าอินตา (ขวา)
ที่ยังปรากฏรอยไม้แต๋มที่ล�ำต้น
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รูปที่ 7 การใช้งานปุงหล�ำของชาวไทใหญ่ที่ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้านซ้าย)
การผลิตงานเครื่องเขินที่ชุมชนบ้านนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ (กลางและขวา)

2. ประมวลข้อมูลการใช้ประโยชน์จากยางรักจากกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่ และไทเขิน
ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวไทใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดจากจากรุ่นสู่รุ่นจาก
สมาชิกภายในครอบครัวด้วยกันเอง รวมทั้งจากเพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการถ่ายทอดจาก
ฝ่ายชาย จากพ่อสู่ลูก โดยอาจเป็นเพราะว่าประชากรฝ่ายชายคือผู้มีบทบาทหลักในการเข้าป่าเพื่อหา
ทรัพยากรของป่า จึงมีการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์การคัดเลือกต้นรัก รวมทั้งวิธีการกรีดยางรักใน
ประชากรฝ่ายชายด้วยกันเอง
ชาวไทใหญ่ส่วนใหญ่มีความรับรู้ร่วมกันว่าภายในชุมชนหมู่บ้านของตัวเอง อุดมไปด้วยแหล่ง
ทรัพยากรต้นรักที่บรรพบุรุษของตัวเองได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บยางรัก จนเมื่อมีการขยายชุมชน
จึงมีการตัดไม้เพื่อขยายพื้นที่ ซึ่งไม้รักได้รับผลกระทบเช่นกัน (ค�ำส่วย นิธิชญาวงศ์, 2558) ซึ่งนิยมกรีด
ยางรักในช่วงหลังฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีการคัดเลือกต้นรักที่เหมาะสม จากการดูความสมบูรณ์ของ
ล�ำต้นที่ไม่มีลักษณะตะปุ่มตะป�่ำมากเกินไป ซึ่งเป็นลักษณะของต้นรักที่ให้นำ�้ ยางได้ดี และคัดเลือกต้นรัก
จากขนาดล�ำต้น ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 คนโอบ และท�ำการกรีด 7-8 ต�ำแหน่ง ต่อต้นรักหนึ่งต้น ต�ำแหน่ง
ที่กรีดอยู่บริเวณรอบๆ ล�ำต้นที่สามารถเอื้อมมือไปเก็บยางรักได้ แต่หากเป็นต้นรักที่มีอายุมาก มักกรีด
ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นไป เนื่องจากในต้นรักที่อายุมาก น�้ำยางจะไม่ค่อยพบด้านล่างของล�ำต้น โดยมี “ขึ่นไหล”
(ค�ำไทใหญ่) หรือ “เกิ๋น” (ค�ำเมือง) เป็นบันไดไม้ไผ่ที่ตอกเข้ากับล�ำต้น เพื่อปีนขึ้นไปกรีดยางรักบนล�ำต้น
ในระดับที่สูงขึ้นไป แล้วใช้กระบอกไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “ก๊อกฮัก” ในค�ำไทใหญ่ ตอกเข้าที่ตรงกลางรอยกรีด
บนต้นยางรัก ต้นรักต้นหนึ่งที่ได้มีการกรีด 7-8 ต�ำแหน่งจะให้น�้ำยางประมาณ 3 แกลลอน (แกลลอนละ
5 ลิตร) โดยกรีดทิ้งไว้ 1-3 สัปดาห์ (ยนต์ชัย โสภาวรการ, 2558 ; อุทัย โรจเกษตรสิน, 2558) แล้ว
จึงกลับมาเก็บยางรัก จากนั้นจึงน�ำยางรักไปเคี่ยวกรองยางรัก น�ำไปตั้งไฟเคี่ยวให้เหลว เพื่อน�ำเศษสิ่ง
เจือปนออกไป เช่น เศษไม้ไผ่ และมีการต�ำหรือบดคั้นใบต๋องหก เพื่อเอาน�ำ้ ใบต๋องหกผสมกับน�ำ้ ยางรัก
ช่วยให้ยางรักแห้งเร็ว และผสมเพื่อเพิ่มปริมาณน�ำ้ ยางรักให้มีมากขึ้น (ค�ำส่วย นิธิชญาวงศ์, 2558 ; อิน
ตา การวิเศษศักดิ์, 2558) ในขณะเดียวกันอาจมีการผสมขี้เถ้าจากฟางลงไปในน�ำ้ ยางรักที่ผ่านการเคี่ยว
แล้ว เพื่อใช้ส�ำหรับทาเคลือบรองพื้น อุดรูโหว่รอยสานของเครื่องจักสาน การเคลือบยางรักจะเคลือบ
รองพื้นประมาณ 3 ชั้น แล้วจึงใช้ยางรักบริสุทธิ์ทาเคลือบเงาชั้นเดียวเป็นขั้นตอนการเคลือบสุดท้าย
ชาวไทใหญ่น�ำยางรักมาใช้เคลือบเครื่องจักสานชนิดต่างๆ เช่น กระด้ง ก๋วยน�้ำ แปม น�ำ้ ปุง กระบวย
ตักน�ำ้ เนื่องจากชาวบ้านเห็นคุณประโยชน์ของยางรัก ที่สามารถกันแมลง กันความชื้น รวมทั้งช่วยยืด
อายุเครื่องจักสานให้มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นกว่าเครื่องจักสานทั่วไป (เงิน ทองอักษรานนนท์,
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2558 ; อินตา การวิเศษศักดิ์, 2558) นอกจากนี้ยังมีความนิยมในการใช้ลำ� ต้นของไม้รักท�ำเป็นเสาบ้าน
และเสาวัด ดังเห็นได้จากเสาไม้รักของวัดถ�้ำลอด และบ้านเรือนต่างๆ ภายในหมู่บ้านถ�ำ้ ลอด
ส�ำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ที่อยู่อาศัยทางด้านทิศใต้ของก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้การผลิตเครื่องเขินที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาภายในครอบครัว นับตั้งแต่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่
เมือง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านที่ชุมชนวัดนันทาราม หมู่บ้านนันทาราม ต�ำบลหายยา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบว่าบุคคลที่ยังมีการประกอบอาชีพผลิตเครื่องเขินเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป บุคคลเหล่านี้จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลส�ำคัญที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเขิน
หรืองานเคลือบรักในปัจจุบัน
ในอดีตชุมชนผลิตเครื่องเขินแห่งนี้ ใช้ยางรักจากการสั่งซื้อกลุ่มผู้ค้าขายที่เป็นหมู่เงี้ยว (เป็นค�ำที่
ชาวล้านนาเรียกชาวไทใหญ่) ที่เก็บยางรักจากพื้นที่ อ�ำเภอฝาง อมก๋อย สะเมิง สันป่าตอง เวียงแหง
ดอยเต่า เชียงดาว ใน จังหวัดเชียงใหม่ (โชคทวี ขัติยเทพ, 2558 ; ประเทือง สมศักดิ์, 2558) ซึ่งต่อมา
ภาครัฐก�ำหนดให้ยางรักเป็นของป่าหวงห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.
2530 จึงส่งผลให้ไม่สามารถกรีดยางรักได้ดังเดิม ตลาดการซื้อขายยางรักจึงหันไปรับซื้อยางรักจากพื้นที่
รัฐฉาน (Shan) ในประเทศเมียนมาร์แทน โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง น�ำมาขายในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแม่
อุ้ยดวงกมล ใจค�ำปัน ยังชี้แจงว่ายางรักของไทยนั้นดีกว่าของเมียนมาร์ และให้ข้อมูลว่าในช่วงปี พ.ศ.
2503 ชุมชนแห่งนี้มีการผลิตเครื่องเขินกันเกือบทุกบ้าน จึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านเขิน” (ดวงกมล ใจค�ำ
ปัน, 2558) เครื่องเขินจากชุมชนนี้ ถูกส่งไปขายยังกาดหลวงในเมืองเชียงใหม่ จากข้อมูลนี้เองจึงพอที่จะ
อนุมานได้ว่า ในอดีตชุมชนไทเขินแห่งนี้ได้มีการใช้ทรัพยากรยางรักจากท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่
ส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวไทเขินกลุ่มนี้ ปรากฏขั้นตอนการเตรียมยางรักก่อน
น�ำมาใช้เคลือบสิ่งต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนที่ละเอียดและพิถีพิถันมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่
การน�ำยางรักไปตากแดดหรือต้มในปี๊ป เพื่อให้กากยางรักแยกตัวออกจากน�ำ้ ยาง และกรองด้วยผาขาว
บางอีกครั้ง น�ำ้ ยางที่ผ่านการกรองสิ่งเจือปนแล้ว บางส่วนจะถูกน�ำไปผสมกับดินเหนียวหรือขี้เถ้าแกลบ
(รักสมุก) เพื่อน�ำไปใช้ทาอุดรูช่องว่างระหว่างรอยจักสานบนล�ำตัวภาชนะจักสานทั้งด้านในและนอก จาก
นั้นจึงทายางรักรองพื้น เรียกว่า ฮักปื้น ทาผิวภาชนะด้านนอก 3-5 ชั้น สุดท้ายจึงทาฮักเงาหรือยางรัก
บริสุทธิ์เป็นชั้นเคลือบสุดท้าย และตามด้วยขั้นตอนการตกแต่งปราณีต คือการขูดลายลงบนผิวภาชนะ
รวมทั้งการใช้รักที่ผสมแร่ cinnabar ทาเคลือบ เพื่อให้มีผิวสีแดงสวยงาม

รูปที่ 8 ล�ำดับการเคลือบยางรักผิวภาชนะจักสาน หรือเครื่องเขิน

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทอภิปราย
1. การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของต้นรักและยางรัก
จากข้อมูลการศึกษาการใช้ทรัพยากรยางรักของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และไทเขิน สามารถกล่าวได้
ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่คือผู้มีบทบาทหลักหรือผู้ชำ� นาญการเก็บยางรัก (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เหนือ, 2530: 15) จึงเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต้นรักและยางรักในล�ำดับต้นๆ และ
จากการสัมภาษณ์ชาวไทเขินยังพบว่าชาวไทใหญ่ใน จังหวัดเชียงใหม่ คือผู้เก็บยางรัก เพื่อป้อนวัตถุดิบให้
แก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเขินในเชียงใหม่อีกด้วย ด้วยปัจจัยด้านถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตภูเขาและป่าเบญจพรรณ
จึงเอื้อให้ชาวไทใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้ง่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทักษะการเก็บ
ยางรักจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทเขิน ซึ่งมีการสืบทอดมาจากกลุ่มบรรพบุรุษ
ชนชั้นสูงและไพร่ชั้นดีในอดีต ด้วยปัจจัยการอยู่อาศัยในสังคมเมือง อาจเป็นตัวแปรหนึ่งที่ท�ำให้ชาว
ไทเขินไม่ค่อยมีบทบาทในการเก็บยางรัก แต่มีบทบาทที่โดดเด่นในการผลิตเครื่องเขินอันปราณีต
สวยงาม
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และไทเขิน พบว่ามีภูมิปัญญาการท�ำงาน
เคลือบรักบางประการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์มีขั้นตอนการเตรียมยางรักที่
คล้ายคลึงกัน เช่น การคัดกรองสิ่งเจือปน การผสมวัสดุจำ� พวกขี้เถ้าเพื่อใช้อุดรอยสานบนชิ้นงาน รวมทั้ง
การตากชิ้นงานที่เคลือบยางรักให้แห้ง ด้วยการเก็บชิ้นงานไว้ในที่ร่ม และมีสภาพความชื้นสูง เช่น ใต้ถุน
บ้าน หรือใส่ตู้บ่ม ซึ่งตรงกับสมบัติทางเคมีของยางรักที่สามารถแห้งและแข็งตัวได้เร็วในสภาพแวดล้อม
ที่ร่มและมีความชื้นสัมพัทธ์สูง จึงกล่าวได้ว่าทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์มีลักษณะทางพฤติกรรม (behavioral
patterns) ด้านกระบวนการปฏิบัติต่อการใช้งานยางรักที่คล้ายคลึงกัน

2. การคาดการณ์หลักฐานทางโบราณคดี
ด้วยการใช้ข้อมูลจากการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่มชาวไทใหญ่ จึง
สามารถท�ำนายได้ว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้พื้นที่หมู่บ้านถ�ำ้ ลอด อาจมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต้นรักในพื้นที่บริเวณโดยรอบหมู่บ้านเช่นเดียวกับปัจจุบัน มีภูมิปัญญาการคัดเลือกต้นรักจากการ
ประเมินลักษณะความสมบูรณ์ของล�ำต้น ที่มีขนาดเส้นรอบวง 0.9 - 1.5 เมตร ขึ้นไป (ผู้วิจัยได้วัดขนาด
เส้นรอบวงจากต้นรักที่ปรากฏรอยกรีดเพื่อเก็บน�้ำยางรักภายในหมู่บ้านถ�้ำลอด) ซึ่งสามารถให้น�้ำยาง
ได้ดี ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า มนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้อาจเก็บยางรักในช่วงปลายฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาว
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมีนาคม (1 ปี กรีดยางรักได้ 9 เดือน) ซึ่งเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ
ของพันธุ์ไม้ ที่ช่วงระยะเวลานี้พืชจะให้นำ�้ ยางมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการกรีดยางรักในฤดูแล้งนั้น ก็
สามารถท�ำได้เช่นกัน เพียงแต่ช่วงเวลานี้พืชให้น�้ำยางรักน้อยมาก และอาจใช้บันไดไม้เป็นเครื่องช่วยใน
การปีนต้นรัก เพื่อเก็บยางรักตามต�ำแหน่งต่างๆ ของต้นรัก เพื่อให้ได้ปริมาณน�ำ้ ยางมากขึ้นในหน่วยหนึ่ง
ต้น โดยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วจึงกลับมาเก็บยางรักที่กรีดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละต้นจะให้นำ�้ ยาง
รักประมาณ 10-20 กรัม ยางรักจ�ำนวน 1 ปี๊บ จึงได้จากการเก็บยางรักถึงจ�ำนวน 50 กระบอกไม้ไผ่
จึงกล่าวได้ว่ายางรักเป็นทรัพยากรที่ได้มาด้วยการลงแรงและใช้เวลา ที่มนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้นำ� มาใช้
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เคลือบสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องจักสาน ภาชนะไม้ และโลงไม้ เป็นต้น
จากข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏลักษณะการเคลือบด้วยยางรัก ประกอบด้วย เครื่อง
จักสาน ภาชนะไม้ โลงไม้ภายในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักแห่งนี้ ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้มี
ภูมิปัญญาการน�ำยางรักมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการใช้ยางรักที่ปรากฏหลักฐานบนโลงไม้ 2 ลักษณะ
คือ การใช้ยางรักวาดลวดลายบนตัวโลง และเคลือบตัวโลง สันนิษฐานว่าอาจเพื่อตกแต่งโลงให้มีความ
สวยงาม รวมถึงเพื่อช่วยรักษาสภาพของโลงไม้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หากพิจารณาจากข้อมูลวิธีการ
เก็บยางรักของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ กล่าวได้ว่า ต้นรักแต่ละต้นให้ปริมาณยางรักเพียงจ�ำนวนน้อยนิด
ด้วยความยาวของโลงประมาณ 3-5 เมตร การใช้ยางรักเคลือบหรือทาบนผิวโลงคงต้องใช้ยางรักใน
ปริมาณที่มากจากต้นรักจ�ำนวนหลายๆ ต้น จึงอาจแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ในอดีต และ
แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทให้ความส�ำคัญกับโลงไม้ที่ใช้บรรจุศพ อันเป็นเครื่องอุทิศครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ตาย
ในวัฒนธรรมโลงไม้

สรุป
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังด�ำรงชีพอยู่ปัจจุบัน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันทาง
วัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมในอดีต หรือปรากฏความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม เพื่ออธิบายหรือคาด
การณ์พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ที่เรียกว่า “การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี” เป็นวิธี
หนึ่งที่ช่วยให้นักโบราณคดีสามารถสืบสร้างเรื่องราวในอดีตที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากหลักฐานทาง
โบราณคดี การคาดการณ์เรื่องราวพฤติกรรมการใช้ยางรักของมนุษย์ในวัฒนธรรมโลงไม้ อันเป็นผลจาก
การใช้แนวคิด และวิธีการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีดังกล่าว ช่วยคลี่คลายเรื่องราวการ
ใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยได้ ดังเห็นได้
จากความส�ำคัญของยางรักที่มนุษย์ในอดีตเลือกน�ำมาใช้ประโยชน์ ยางรักจึงเป็นสิ่งมีคุณค่า ที่ได้มาด้วย
ความพยายาม และด้วยศักยภาพของยางรักที่ช่วยยืดอายุ เพิ่มความทนทานให้กับสิ่งของต่างๆ จึงพบว่า
ยางรักได้ถูกน�ำไปใช้เคลือบสิ่งของอุทิศต่างๆ ให้แก่ผู้ล่วงลับในวัฒนธรรมโลงไม้ และได้รับความส�ำคัญจน
กระทั่งเป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญของอาณาจักรล้านนา รวมทั้งอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมา

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านในหมู่บ้านถ�้ำลอด ที่แนะน�ำผู้อาวุโสและบุคคลส�ำคัญในการให้
ข้อมูลการสัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย ขอบคุณผู้ประกอบการกิจการร้านเครื่องเขิน บ้านดวงกมลเครื่องเขิน ร้าน
ประเทืองเครื่องเขิน และพิพิธภัณฑ์เครื่องเขินนันทาราม วัดนันทาราม ที่ให้ข้อมูลและให้โอกาสผู้วิจัย
ได้มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขิน ที่สำ� คัญผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
บุคลากรในโครงการวิจัยแห่งนี้ โดยมี รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานวิจัย
ของผู้วิจัย รวมทั้งผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดีทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชน
คอยให้ค�ำแนะน�ำ  ก�ำลังใจ และเอื้อเฟื้อแหล่งข้อมูลทางโบราณคดี ตลอดจนที่พักอาศัยให้แก่ผู้วิจัยใน
ขณะปฏิบัติงาน
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เพศสภาพจากแหล่งโบราณคดี
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

ชนม์ชนก สัมฤทธิ1์
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บทคัดย่อ
วัตถุทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วย ไม้ทอผ้า ลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสี
ด�ำ คือตัวแทนของเพศสภาพที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ซึ่งวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณาของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอบ้านเมืองแพม คะยา กะยอ
ละว้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอาง ในจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้ทราบ
ว่าสังคมในวัฒนธรรมโลงไม้ หรือเมื่อ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ผู้ชายและผู้หญิงถูกก�ำหนด
ให้ท�ำตามสถานภาพและบทบาทที่ตนได้รับ มีการแบ่งงานตามเพศสภาพและอาจยังไม่มี
ความเหลือมล�ำ้ ทางเพศ ตามหลักฐานที่สนับสนุน ได้แก่ ไม่แบ่งพื้นที่ฝังศพระหว่างชาย
และหญิง การแต่งกายของผู้หญิงนั้นจะประดับกายด้วยสร้อยลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และ
เส้นสีด�ำ การแต่งกายของผู้ชายอาจประดับกายด้วยเส้นสีด�ำ ในด้านหน้าที่นั้นพบว่างาน
ของผู้ชาย ได้แก่ ล่าสัตว์ ท�ำเครื่องจักสาน และงานหัตถกรรมไม้ประเภทอื่นๆ งานของ
ผู้หญิง ได้แก่ ทอผ้า ท�ำอาหาร และเลี้ยงลูก โดยปัจจัยที่ท�ำให้ผู้หญิงสัมพันธ์กับงานบ้าน
มากกว่าอาจเป็นเพราะผู้หญิงต้องเลี้ยงลูก ประการสุดท้าย งานที่ผู้หญิงและผู้ชายท�ำร่วม
กัน ได้แก่ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และถ่ายทอดความรู้ในงานหัตถกรรม
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บทนำ�
แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักเป็นแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้ที่ถูกค้นพบใหม่ในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการส�ำรวจครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้รับการส�ำรวจและขุด
ค้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 พบหลักฐานส�ำคัญที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมโลงไม้ คือ โลงไม้ที่ภายใน
บรรจุกระดูกคนเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งโบราณวัตถุอื่นๆ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องไม้
เครื่องจักสาน เครื่องประดับ ผ้า ถูกพบทั้งในและนอกโลงอีกมากมาย ที่แม้จะถูกรื้อค้นและท�ำลายด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ส่งผลให้หลักฐานบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ก็ถือได้ว่าสุสาน
ในวัฒนธรรมโลงไม้แห่งนี้เป็นแหล่งของข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รัศมี ชูทรงเดช ได้สันนิษฐานว่าวัตถุทางวัฒนธรรมที่คนในอดีตสร้างขึ้นและทิ้งร่องรอยให้ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงวิถีการด�ำรงชีวิตและความซับซ้อนของสังคมในวัฒนธรรมโลงไม้ที่สัมพันธ์
กับการเพาะปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการเก็บของป่า-ล่าสัตว์ สมาชิกในสังคมมีความแตกต่างทาง
สถานภาพและบทบาท แบ่งงานกันท�ำ มีช่างฝีมือที่ช�ำนาญเฉพาะทาง และติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่น
เมื่อภารกิจหลักของนักโบราณคดีคือการแปลความสังคมและวัฒนธรรมในอดีต ค�ำถามที่เกิดขึ้นใน
ใจของผู้เขียนคือหากคนในสมัยนั้นมีสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างไร หากมีการ
แบ่งงานกันท�ำแล้ว มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งอย่างไร ผู้เขียนจึงเลือกมุมมองของเพศสภาพซึ่งเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม มาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก เพื่อ
ขยายภาพเข้าไปอีกหนึ่งชั้นว่าผู้หญิงและผู้ชายในวัฒนธรรมโลงไม้มีสถานภาพและบทบาทแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
บทความนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนแรก บทน�ำ ส่วนที่ 2 การศึกษาเพศสภาพในทาง
โบราณคดีและชาติพันธุ์วรรณา ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่หมู่บ้านเมืองแพม
กลุ่มชาติพันธุ์คะยา กะยอ ละว้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอาง ในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 4 จะน�ำเสนอข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก และส่วนที่
5 วิเคราะห์เพศสภาพในอดีตจากการเทียบเคียงหลักฐานทางโบราณคดีกับข้อมูลทางชาติพันธุ์ทั้งห้ากลุ่ม
และสรุป

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เพศสภาพในทางโบราณคดีและชาติพันธุ์วรรณา
ก่อนที่จะเข้าสู่แนวคิดการศึกษาเพศสภาพทางโบราณคดีและชาติพันธุ์วรรณา ผู้เขียนขอกล่าวถึง
ความหมายของค�ำว่า “เพศสภาพ” ก่อนเป็นอันดับแรก ค�ำว่า “gender” ถูกน�ำมาใช้โดยนักสตรีนิยมใน
ทางตะวันตกเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว ต่อมาใน ค.ศ. 1996 ได้แยกความหมายระหว่างค�ำว่าเพศ (sex)
และเพศสภาพ (gender) ว่า เพศ คือ ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายตามลักษณะทางชีววิทยา ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สำ� หรับนักทฤษฎีสตรีนิยมในยุคหลังเสนอเพิ่มเติมว่า “เพศ” เป็นสิ่งประดิษฐ์
ทางสังคมได้เช่นกัน เพศสภาพ คือ เพศที่ถูกก�ำหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ มีผลก�ำหนดให้แสดงบทบาทตามเพศสภาพของบุคคล โดยบทบาทของแต่ละเพศแตก
ต่างกันในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมตามปัจจัยต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ชาติพันธุ์ ศาสนา อาชีพ
ซึ่งเป็นการจัดระเบียบทางสังคมอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่สังคมวางไว้ เช่น การแต่งกาย
ของผู้หญิงและผู้ชายที่แตกต่างกัน ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้าน เลี้ยงลูก ผู้ชายมีหน้าที่ทำ� งานหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว ซึ่งบทบาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิ อ�ำนาจและความคาดหวังจากสังคมที่มีผลต่อโอกาสใน
การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่างๆ
เพศสภาพถูกน�ำมาใช้ในงานโบราณคดีเมื่อปลายศตวรรษที่ 20 หัวใจหลักของโบราณคดีเพศสภาพ
คือ การศึกษาเพศสภาพในอดีตเพื่อแปลความสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการเพื่อความอยู่
รอด การผลิตและผลิตซ�้ำของสังคมเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างหญิงและชาย ท�ำให้เกิดสถานภาพ
และบทบาทต่างๆ โดยมีวิธีศึกษาหลายแนวทาง เช่น ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์ (Nelson
and Rosen-Ayalon, 2002: 5) ศึกษาผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมที่พบในหลุมฝังศพหรือที่อยู่อาศัย ซึ่ง
พื้นที่ฝังศพเป็นหลักฐานหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์เพศสภาพในอดีตได้ดีและครอบคลุมมากที่สุด (Sørensen,
2004: 83) เนื่องจากมีโครงกระดูกคนที่ให้ข้อมูลด้านเพศ และน�ำมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสอดคล้อง
ระหว่างโบราณวัตถุกับเพศ โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นเบาะแสที่อาจเชื่อมโยงถึงความช�ำนาญหรืออาชีพของ
บุคคลนั้นและบทบาทเพศ เนื่องจากการฝังเครื่องเซ่นให้กับผู้ตายมาจากความเชื่อที่ว่าผู้ตายจ�ำเป็นต้องใช้
สิ่งของเหล่านี้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว การศึกษาเรื่อง “Women in the Prehistory of Mainland Southeast Asia” ของ Charles Higham ที่ศึกษาสถานภาพและบทบาทของ
ผู้หญิงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนตอนใต้ ที่ด�ำรงชีพ
ด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์และท�ำเกษตรกรรมจากหลุมฝังศพ พบว่าที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีนิยม
ฝังศพเพศหญิงร่วมกับทารกและภาชนะดินเผาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับ
สายเลือดทางแม่ ที่แหล่งโบราณคดีหนองโนพบว่าเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับของท้องถิ่นและต่าง
ถิ่นเป็นของอุทิศเท่าเทียมกัน ที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลกนิยมฝังเคียวเหล็กให้กับเพศหญิง และที่แหล่ง
โบราณคดี Dian ในเมืองยูนนาน พบเครื่องมือทอผ้าฝังร่วมกับหลุมฝังศพเพศหญิงและอาวุธที่ใช้ทำ� ศึก
สงครามฝังร่วมกับหลุมฝังศพเพศชาย แต่ทั้งสองเพศได้รับการอุทิศเครื่องเซ่นเท่าเทียมกัน เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีสมัยราชวงศ์ฮั่น ท�ำให้ทราบว่าถึงแม้ผู้ชายจะได้รับสิทธิ์ในการเป็น
ผู้น�ำอาณาจักรแต่ผู้หญิงก็ยังคงมีสถานภาพสูงที่ได้มาจากความสามารถ
ส�ำหรับชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคน
หรือสังคมในปัจจุบันหรือที่มีอยู่ในอดีต และความสัมพันธ์ระหว่างคนเหล่านั้นกับวัตถุทางวัฒนธรรม โดย
ใช้วิธีการเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนเป็นแนวทางในการแปลความทางโบราณคดี เพื่ออธิบายลักษณะ
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หรือพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นนามธรรมให้เห็นจริง สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก
หลักฐานทางโบราณคดีเป็นวัตถุที่อยู่นิ่ง แต่ข้อมูลทางชาติพันธุ์มีชีวิต มีความเคลื่อนไหว การสร้างตัว
แบบในการแปลความอดีตจากชาติพันธุ์วรรณนานั้น เปิดโอกาสให้สืบหาเพศสภาพและตัวตนของบุคคล
ที่สะท้อนมาจากวัตถุทางวัฒนธรรมและการใช้พื้นที่ (Weedman, 2006: 248) ตัวอย่างการศึกษาใน
สังคมที่เก็บของป่าและล่าสัตว์ เช่น งานของ Hurtado (1985) (อ้างใน Weedman, 2006) ที่ศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ Aché ในปารากวัยตะวันออก งานของ O’connell (1991) (อ้างใน Weedman, 2006) และ
Hawkes (1997) (อ้างใน Weedman, 2006) ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ Hadza ในแทนซาเนีย พบว่าการ
แบ่งงานนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมของแต่ละเพศ ผู้หญิงมักจะท�ำหน้าที่หาอาหารและเก็บของป่าในพื้นที่ที่
ไม่ห่างไกลจากบ้านมากนัก งานของ Jarvenpar และ Brumbach (1995) (อ้างใน Weedman, 2006) ที่
ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ Chipewyan ในแคนาดาพบว่าผู้หญิงล่าสัตว์เช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาด
เล็ก เช่น กระต่ายหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยและหากินใกล้ชุมชน (ห่างจากบ้าน 3-5 กิโลเมตร) ต่างกับผู้ชาย
เป็นคนออกไปล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเป็นสัตว์ที่หากินไกลจากชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าเป็นงานที่เสี่ยง
อันตรายมากกว่า เนื่องจากผู้หญิงมีหน้าที่ส�ำคัญอีกอย่างคือการเลี้ยงลูก เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ลูกและเด็กๆ กิจกรรมหรืองานที่ผู้หญิงท�ำจึงเกี่ยวข้องกับงานบ้านและออกไปหาอาหารในละแวกชุมชน
มากกว่า นอกจากนี้ Kathryn Weedman ยังเสนอในบทความเรื่อง “Gender and Ethnoarchaeology”
ว่า นอกจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของเด็กแล้ว ผู้หญิงที่เป็นยาย พี่สาว น้องสาว แม่สามี และ
ทวด ต้องเพิ่มเวลาในการหาอาหารเพิ่มเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ในครอบครัว ดังนั้นผู้หญิงจึงท�ำหน้าที่เป็นคน
หาอาหารและเลี้ยงเด็ก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อความอยู่รอดของสมาชิกในสังคม อย่างไรก็ตามงานของ
Hurtado (1985) (อ้างใน Weedman, 2006) พบว่าผู้หญิงอาจมีส่วนร่วมในการล่าสัตว์บางขั้นตอน (หา
ท�ำเล, เฝ้าติดตามสัตว์, จัดการฆ่า, แล่เนื้อและแบ่งเนื้อสัตว์) ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิตของเธอ เมื่อผู้หญิงไม่ได้
อยู่ในช่วงที่ต้องดูแลเด็กก็จะออกไปล่าสัตว์ ส�ำหรับในสังคมเกษตรกรรมพบว่าการแบ่งงานระหว่างผู้หญิง
และผู้ชายชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานของ Casey (1991) (อ้างใน Weedman, 2006) ที่ศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ Mamprugu ในตอนเหนือของกานา พบว่างานของผู้หญิงไม่ได้จำ� กัดเฉพาะงานในบ้านเท่านั้น
แต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างมีบทบาทในการผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเพศสภาพไม่ได้สัมพันธ์กับ
เพศทางชีววิทยา ในการศึกษาเพศสภาพกับงานช่างฝีมือนั้น โบราณวัตถุ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือ
เหล็ก เครื่องมือหิน ลูกปัด เครื่องจักสาน รูปแกะสลักไม้ หินแกะสลัก ล้วนถูกสร้างขึ้นมาโดยช่างฝีมือ
เฉพาะทาง ดังนั้นวัตถุเหล่านี้จึงมีบทบาทหลักของช่างฝีมืออยู่ในตัวของวัตถุด้วย (Weedman, 2006:
260-268) ทั้งนี้การศึกษาเพศสภาพผ่านการเปรียบเทียบกับข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาก็นับว่าเป็นวิธีที่อาจ
ให้ผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากท�ำให้เข้าใจกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของชายและหญิงในอดีต เช่น พื้นที่ภายใน
บ้าน สถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งมีหลักฐานที่ท�ำให้สามารถสืบหาเพศสภาพได้ อย่างไรก็ตามอาจ
เป็นการตีคลุมทางสังคมวัฒนธรรมได้ หากใช้ข้อมูลที่บันทึกด้วยอคติหรือไม่ละเอียดและถูกต้องเพียงพอ
บทความนี้ใช้มุมมองเพศสภาพวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ช่างทอผ้า
ช่างท�ำภาชนะไม้ ช่างจักสาน ในหมู่บ้านเมืองแพม รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ คะยา กะยอ ละว้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอาง ใน
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงน�ำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อท�ำความเข้าใจ
เพศสภาพในอดีตที่แหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

421

ข้อมูลจากปัจจุบัน :

ชาวปกาเกอะญอ ณ บ้านเมืองแพม ชาวคะยา ชาวกะยอ ชาวละว้า
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวดาระอาง ในจังหวัดเชียงใหม่
งานเขียนชิ้นนี้ใช้การศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มชนในปัจจุบันที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก คือ เป็นสังคมที่ดำ� รงชีพด้วยการท�ำเกษตรกรรม ควบคู่กับ
การเก็บของป่าและล่าสัตว์ รวมทั้งมีสิ่งของเครื่องใช้ที่คล้ายคลึงกับที่พบในแหล่งโบราณคดี ได้แก่ ไม้ทอผ้า
ลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสีดำ� ข้อมูลทางชาติพันธุ์ที่ได้มาจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ช่างทอ
ผ้า ช่างท�ำภาชนะไม้ ช่างจักสานในบ้านเมืองแพม หมู่บ้านปกาเกอะญอเล็กๆ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ คะยา กะยอ
ละว้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มชาติพันธุ์ดาระอาง ในจังหวัดเชียงใหม่2 โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมอง
เพศสภาพ เพื่อน�ำมาแปลความหรือสรุปต่อในมิติทางโบราณคดี ข้อมูลเกี่ยวกับชาวปกาเกอะญอ คะยา
กะยอ ละว้า และดาระอาง สามารถน�ำมาสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ศึกษาเปรียบเทียบ
กลุ่ม
ชาติพันธุ์
ระดับสังคม

ปกาเกอะญอ

กะยอ

เผ่า

เผ่า

ตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นที่สูงไม่เกิน
1,000 เมตร ใกล้ลำน้ำ

ตั้งถิ่นฐานถาวรบนเนินเขา

การดำรงชีพ ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า, ล่าสัตว์

ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า, ล่าสัตว์

ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า

โครงสร้าง
สังคม

ครอบครัวเดี่ยว, นับถือญาติทางฝ่ายแม่ นับญาติทางฝ่ายแม่

การแต่งกาย

การตั้ง
ถิ่นฐาน

การ
แต่ง
กาย

งาน

เผ่า

คะยา

ตั้งถิ่นฐานถาวรบนที่ลาดเนินเขาสูง
600-800 เมตร ริมลำน้ำแพม

ครอบครัวเดี่ยว, นับญาติทางฝ่ายแม่

เสื้อกะเหรี่ยงสีแดง, กางเกงขาก๊วยสี
ชาย ดำ, ผ้าโพกศีรษะสีชมพูหรือสีอื่นๆ
ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับ

เสื้อกะเหรี่ยงสีแดง, กางเกงทรงหลวม
ลายทางแนวตั้งสีแดงสลับขาว, ผ้าโพก
ศีรษะ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง
ประดับ

เสื้อกะเหรี่ยงสีแดงลายทาง, กางเกงยาวถึง
เข่า, ผ้าโพกศีรษะหรือที่คาดศีรษะ, ห่วงทอง
เหลืองที่เข่า, ต่างหูเงิน, สร้อยคอเงิน, ห่วง
หวายเคลือบรักสีดำที่คอและขา

เด็กและผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน: ชุด
กระโปรงยาวสีขาว ทอลายเล็กน้อย
แต่งงานแล้ว: เสื้อกะเหรี่ยงสีดำทอ
ปักลูกเดือย ผ้าซิ่นลายขวาง
หญิง ลวดลาย
สีแดงสลับสีอื่น, ผ้าโพกศีรษะสีขาว,
สร้อยคอลูกปัดสีส้ม เหลือง ขาว ฟ้า,
สร้อยลูกเดือย, สร้อยเงิน, กำไลเงิน,
ต่างหูกลมห้อยพู่เส้นฝ้ายย้อมสี

เสื้อกะเหรี่ยงสีแดงและม่วงลายทางแนวตั้ง,
โสร่งสีดำทอลวดลายเป็นลายทางแนวตั้ง, ต่าง
แต่งงานแล้ว: ชุดยาวไหล่เฉียงสีดำและ หูเงินรูปวงแหวนประดับด้วยสร้อยลูกปัด,
แดง, ผ้าผูกเอวสีขาวห้อยชายมาด้าน ห่วงคอสีดำคล้ายหวายเคลือบรัก, สร้อยหอย
หน้าตกแต่งด้วยพู่สีแดงและเขียว, ผ้า เบี้ย, ห่วงคอโลหะ, สร้อยคอเงินจี้เหรียญเงิน
คลุมไหล่สีแดง, ผ้าโพกศีรษะสีแดง,
และจี้รูปเขาสัตว์, สร้อยลูกปัด, ห่วงคอทอง
ห่วงหวายเคลือบรักสีดำที่เข่า, ต่างหูเงิน เหลือง, กำไลข้อมือเงิน, ห่วงข้อมือสีดำคล้าย
ขนาดใหญ่, สร้อยคอเงิน, สร้อยข้อมือ หวายเคลือบรัก, กำไลทองเหลือง, ห่วงขา
เงิน, สร้อยคอลูกปัด
ทองเหลือง, ห่วงขาสีดำคล้ายหวายเคลือบรัก,
กำไลขาตกแต่งกระดิ่งเงิน, กำไลขาร้อยด้วย
ลูกปัด

, หาของป่า,(กะเหรี
ล่าสัต่ยว์งสะกอ,
, จักสาน,
2 ทำไร่
ชาวปกาเกอะญอ
ยางขาว, กะเหรี่ยงขาว ส�ำหรับบทความนี้จะขอใช้คำ� ว่า ปกาเกอะญอ) เป็นชาวกะเหรี่ยงที่มีจำ� นวนมากที่สุดใน
สร้
า
งบ้
า
น,
เลื
อ
กพื
น
้
ที
ท
่
ำไร่
, ติดหมูต่่บอ้าซืนเมื
้อ องแพมตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำ� นวนประชากร 555 คน แบ่ง
ประเทศไทย ประมาณ 500,000 คน
ทำไร่
, เลี้ยงสั(กะยา,
ตว์, เก็บวอย,
บของป่
ล่าสักะเหรี
ตว์, ่ยงแดง,
ขาย,
ต้
อ
นรั
บ
แขก,
ตี
เ
หล็
ก
,
ทำ
ชาวคะยา
เบว,า,แบร,
อาศัายอยู่ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านห้วย
ชาย เป็น ชาย 285 คน และหญิง 270 คน (พ.ศ. 2557)
ทำไร่,ยางแดง)
เก็บของป่
จั
ก
สาน
ภาชนะไม้
,
ทำอาวุ
ธ
ล่
า
สั
ต
ว์
,
ทำ
เดื่อ และบ้านขุนห้วยเดื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำ� นวนประชากรประมาณ 1,500-2,500 คน ชาวกะยอ (กะเหรี่ยงหูยาว) อาศัยอยู่ที่บ้านในสอย ต�ำบลปาง
งมือทอผ้
, ช่ดวแม่ยภรรยาทำงาน
หมูเครื
อ�ำ่อเภอเมื
อง จัางหวั
ฮ่องสอน มีจ�ำนวนประชากร 30 คน ชาวละว้า (ละเวือะ) อาศัยใน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน มีจำ� นวนประมาณ 14,152
บ้
า
นเป็
น
บางเวลา
คน ชาวดาระอาง (ดาระอั้ง, ปะหล่อง, ว้าปะหล่อง) อาศัยอยู่ที่บ้านนอแล อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอ�ำเภอเชียงดาว อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
บางส่
วนที, ่อเก็
าศับยของป่
อยู่ใน าอ�,ำเภอเมื
ดแม่นฮ,่องสอน
นวนประชากรประมาณ
ทำไร่
เลี้ยงสัองตว์จั,งหวัหาฟื
ทำไร่มีจ, ำ� เก็
บของป่า, เลี้ยงสัตว์5,000-7,000
, ทอผ้า, คน บทความนี้ใช้ข้อมูลชาวดาระอางบ้านนอแล จังหวัด
เชี
ย
งใหม่
เนื
อ
่
งจากพบข้
อ
มู
ล
ของชาวดาระอาง
ในจั
ง
หวั
ด
แม่
ฮ
อ
่
งสอนไม่
ม
ากนั
ก
ทำอาหาร, หาฟืน, ตักน้ำ, ตำข้าว,
หญิง ทำอาหาร, ตักน้ำ, ตำข้าว, หาปลา,
ทำไร่, เก็บของป่า, ทอผ้า
ทอผ้า, ต้มสุรา, ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก
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อื่นๆ
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หญิง เชื่อว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของผี
-

-

แต่งงานแล้ว: เสื้อกะเหรี่ยงสีดำทอ
ปักลูกเดือย ผ้าซิ่นลายขวาง
หญิง ลวดลาย
สีแดงสลับสีอื่น, ผ้าโพกศีรษะสีขาว,
สร้อยคอลูกปัดสีส้ม เหลือง ขาว ฟ้า,
สร้อยลูกเดือย, สร้อยเงิน, กำไลเงิน,
ต่างหูกลมห้อยพู่เส้นฝ้ายย้อมสี
กลุ่ม
ปกาเกอะญอ
ชาติพันธุ์

กาย

หน้าตกแต่งด้วยพู่สีแดงและเขียว, ผ้า
คลุมไหล่สีแดง, ผ้าโพกศีรษะสีแดง,
ห่วงหวายเคลือบรักสีดำที่เข่า, ต่างหูเงิน
ขนาดใหญ่, สร้อยคอเงิน, สร้อยข้อมือ
เงิน, สร้อยคอลูกปัด
คะยา

เบี้ย, ห่วงคอโลหะ, สร้อยคอเงินจี้เหรียญเงิน
และจี้รูปเขาสัตว์, สร้อยลูกปัด, ห่วงคอทอง
เหลือง, กำไลข้อมือเงิน, ห่วงข้อมือสีดำคล้าย
หวายเคลือบรัก, กำไลทองเหลือง, ห่วงขา
ทองเหลือง, ห่วงขาสีดำคล้ายหวายเคลือบรัก,
กำไลขาตกแต่งกระดิกะยอ
่งเงิน, กำไลขาร้อยด้วย
ลูกปัด

ระดับสังคม ทำไร่
เผ่า , หาของป่า, ล่าสัตว์, จักสาน,
สร้างบ้าน, เลือกพื้นที่ทำไร่, ติดต่อซื้อ
การตั้ง ตัขาย,
้งถิ่นฐานถาวรบนที
ต้อนรับแขก, ตี่ลเาดเนิ
หล็ก,นเขาสู
ทำ ง
ชาย 600-800
ถิ่นฐาน
เมตร
ริ
ม
ลำน้
ำ
แพม
ภาชนะไม้, ทำอาวุธล่าสัตว์, ทำ
่องมือทอผ้า, ช่เก็วบยภรรยาทำงาน
งาน
การดำรงชี
พ เครื
ทำเกษตรกรรม,
ของป่า, ล่าสัตว์
บ้านเป็นบางเวลา
โครงสร้าง ครอบครัวเดี่ยว, นับญาติทางฝ่ายแม่
ทำไร่, เก็บของป่า, เลี้ยงสัตว์, หาฟืน,
สังคม
หญิง ทำอาหาร, ตักน้ำ, ตำข้าว, หาปลา,
ทอผ้า, ต้มสุรา, ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก
เสื้อกะเหรี่ยงสีแดง, กางเกงขาก๊วยสี
ชาย ดำ,
- ผ้าโพกศีรษะสีชมพูหรือสีอื่นๆ
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับ
หญิง เชื่อว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของผี

เผ่า

เผ่า

ตัทำไร่
้งถิ่น,ฐานถาวรบนพื
่สูงไม่า,เกิล่นาสัตว์, ตั้งถิ่นฐานถาวรบนเนินเขา
เลี้ยงสัตว์, เก็้นบทีของป่
ทำไร่, เก็บของป่า
1,000
เมตร
ใกล้
ล
ำน้
ำ
จักสาน
ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า, ล่าสัตว์ ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า

นับญาติทางฝ่ายแม่
ทำไร่, เก็บของป่า, ทอผ้า
เสื้อกะเหรี่ยงสีแดงลายทาง, กางเกงยาวถึง
เข่า, ผ้าโพกศีรษะหรือที่คาดศีรษะ, ห่วงทอง
- องที่เข่า, ต่างหูเงิน, สร้อยคอเงิน, ห่วง
เหลื
หวายเคลื
อบรักสีดำที่คอและขา
เสื้อกะเหรี่ยงสีแดงและม่วงลายทางแนวตั้ง,
โสร่งสีดำทอลวดลายเป็นลายทางแนวตั้ง, ต่าง
เด็กและผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน: ชุด
การ
แต่
ง
งานแล้
ว
:
ชุ
ด
ยาวไหล่
เ
ฉี
ย
งสี
ด
ำและ
หูเงินรูปวงแหวนประดับด้วยสร้อยลูกปัด,
กระโปรงยาวสีขาว ทอลายเล็กน้อย
แต่ง
แดง,
ผ้
า
ผู
ก
เอวสี
ข
าวห้
อ
ยชายมาด้
า
น
ห่วงคอสีดดาระอาง
ำคล้ายหวายเคลือบรัก, สร้อยหอย
กลุ่มชาติพันธุแต่
์ งงานแล้ว: เสื้อกะเหรี่ยงสีดำทอ
ละว้า
กาย
หน้
า
ตกแต่
ง
ด้
ว
ยพู
ส
่
แ
ี
ดงและเขี
ย
ว,
ผ้
า
เบี
ย
้
,
ห่
ว
งคอโลหะ,
สร้อยคอเงินจี้เหรียญเงิน
ลวดลาย ปักลูกเดือย ผ้าซิ่นลายขวาง คลุมไหล่สีแดง, ผ้าโพกศีรษะสีแดง,
และจี้รูปเขาสัตว์, สร้อยลูกปัด, ห่วงคอทอง
ระดับหญิ
สังงคม สีแดงสลั
เผ่าบสีอื่น, ผ้าโพกศีรษะสีขาว,
เผ่า
ห่วงหวายเคลือบรักสีดำที่เข่า, ต่างหูเงิน เหลือง, กำไลข้อมือเงิน, ห่วงข้อมือสีดำคล้าย
สร้อยคอลู
กฐานถาวรบนที
ปัดสีส้ม เหลือ่สงูงจากระดั
ขาว ฟ้าบ, น้ำทะเล
ตั
ง
้
ถิ
น
่
1,000, สร้
ฟุตอ,ยคอเงินตั, ้งสร้
ถิ่นอฐานถาวรบนที
่สูงจากระดั
ทะล 1,000-6,000
ขนาดใหญ่
ยข้อมือ หวายเคลื
อบรับกน้,ำกำไลทองเหลื
อง, ห่วเมตร
งขา
การตั้งถิ่นฐานสร้อยลู
ที่รกาบเดือย, สร้อยเงิน, กำไลเงิน, เงิน, สร้อยคอลูกปัด ใกล้ลำน้ำ
ทองเหลื
อ
ง,
ห่
ว
งขาสี
ด
ำคล้
า
ยหวายเคลื
อบรัก,
ต่างหูกลมห้อยพู่เส้นฝ้ายย้อมสี
กำไลขาตกแต่
ง
กระดิ
ง
่
เงิ
น
,
กำไลขาร้
อ
ยด้
วย
การดำรงชีพ ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า, ล่าสัตว์
ทำเกษตรกรรม, เก็บของป่า
ลูกปัด
โครงสร้างสังคม ครอบครัวเดี่ยว, ครอบครัวขยาย นับญาติทางฝ่ายพ่อ
ครอบครัวขยาย, นับถือญาติทางฝ่ายพ่อ
ทำไร่, หาของป่า, ล่าสัตว์, จักสาน,
สร้างบ้า้อน,แขนยาว,
เลือกพื้นกางเกงขาก๊
ที่ทำไร่, ติดวยสี
ต่อขซืาว,
้อ ผ้าโพกศีรษะสีแดง
เสื้อคอกลมแขนยาวผ่าหน้าติดกระดุมเงิน, กางเกงขาก๊วย, ผ้า
ชายขาย, เสื
ต้
อ
นรั
บ
แขก,
ตี
เ
หล็
ก
,
ทำ
ทำไร่
,
เลี
ย
้
งสั
ต
ว์
,
เก็
บ
ของป่
า, ล่าผ้สัตาโพกศี
ว์, รทำไร่
หรื
ชมพู
,
ย่
า
ม,
พกมี
ด
งาช้
า
ง,
ต่
า
งหู
ง
าช้
า
ง
คาดเอว,
ษะ, , ย่เก็
าม,บของป่
พกมีาด
ชาย ภาชนะไม้, ทำอาวุธล่าสัตว์, ทำ
จักสาน
้น, คล้ายเสื้อชาวปกาเกอะญอ, เย็บ
เครื่อเสื
งมื้ออทอสี
ทอผ้ขาาวแขนสั
, ช่วยภรรยาทำงาน
งาน
ตกแต่
งด้วยด้ายสีต่างๆ, ผ้าถุงสีดำลายทางแนวนอนและ เสื้อแขนกระบอกผ่าหน้า, เอวลอย สีฟ้า น้ำเงิน เขียว ดำสำหรับ
บ้านเป็
นบางเวลา
ลายมัดหมี่ สลับสีแดง ชมพู เหลือง น้ำเงินแซมขาว, ผ้า ผู้สูงวัย ไม่ตกแต่ง
การ
ทำไร่พั, นเก็แขนและผ้
บของป่า, าเลี
งสังตสีว์ฟ, ้าหาฟื
ว์, ทอผ้า,
พัน้ยแข้
น้ำนเงิ,น, ย่ทำไร่
าม , เก็บของป่า, เลี้ยงสั
ชุดตออกงานจะตกแต่
งสาบเสื้อด้วยเงิน เหรียญเงิน เมล็ดพืช
แต่ง
หญิ
ง
ทำอาหาร,
ตั
ก
น้
ำ
,
ตำข้
า
ว,
หาปลา,
ทำอาหาร,
หาฟื
น
,
ตั
ก
น้
ำ
,
ตำข้
, เก็บของป่าน,แขนทั
ทอผ้า้งสองข้าง, เสื้อสีดำ
พู่ไหมพรมรอบต้
กาย หญิง งานศพ: เสื้อสีดำลายทางสีแดงแนวตั้งปักลายด้านหลังทับ โลหะ ด้าาว,ย เชือก ทำไร่
ทอผ้าเสื, ้อต้ขาว,
มสุรา, ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก สาบเสื้อสีแดง (สำหรับหญิงสูงวัย), ผ้าโพกหัวสีดำประดับลาย,
ปิ่นปักผมเงินและขนเม่น, สร้อยคอเงิน, สร้อยลูกปัด,
ย่าม, ผ้าซิ่นสีแดงลายทางสลับสีขาวหรือชมพู, ผ้าคาดเอว,
ชาย - สร้อยเชือกฝ้ายสีต่างๆ, ต่างหูเงิน, ต่-างหูงาช้าง, ต่างหู
วงหวายที่เอวเป็นหวายลงรั
กสีดำ, หวายเส้นใหญ่สีแดง, ห่วงเอว
อื่นๆ
ไหมพรม,
ต่
า
งหู
ส
ร้
อ
ยลู
ก
ปั
ด
,
เส้
น
ฝ้
า
ยเคลื
อ
บรั
ก
สี
ด
ำที
ข
่
า,
จากเงิ
น
หญิง เชื่อว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของผี
กำไลแขนทองเหลือง, กำไลข้อมือเงิน
การแต่งกาย

ครอบครั
่ยว, านั, บเลีถือ้ยญาติ
ายแม่
ทำไร่, เก็วบเดีของป่
งสัตว์ท,างฝ่
ทอผ้
า,
ทำอาหาร, หาฟืน, ตักน้ำ, ตำข้าว,
ทำงานบ้
าน,่ยงสีเลีแ้ยดง,
งลูกกางเกงทรงหลวม
เสื
้อกะเหรี
ลายทางแนวตั้งสีแดงสลับขาว, ผ้าโพก
ศี- รษะ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง
ประดั
- บ

ชาย
งาน

อื่นๆ

ทำไร่, หาของป่า, ล่าสัตว์, จักสาน, จัดเตรียมอาหาร,
ช่วยงานบ้านผู้หญิงเป็นบางครั้ง

ทำไร่, เก็บของป่า, เลี้ยงสัตว์, หาฟืน, ทำอาหาร, ทอผ้า,
หญิง ทำงานบ้าน, เลี้ยงลูก
ในพิธีกรรม: ทำอาหาร, ประดิษฐ์งานใบตอง
ชาย

การทำพิธีกรรมเป็นหน้าที่ของผู้ชาย โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้
แก่, เป็นผู้นำทางพิธีกรรม (ปูลาม)
งานศพ: ชายหนุ่มจะช่วยกันทำโลงไม้
กินหมาก, สูบกล้อง

หญิง สูบกล้อง

ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, จักสาน, ช่วยเลี้ยงเด็กเป็นบางครั้ง
ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, ทำอาหาร, ทอผ้า, เย็บแฝกมุงหลังคาบ้าน,
เลี้ยงเด็ก
เตรียมสิ่งของสำหรับทำพิธีกรรม เช่น ตุง หรือสิ่งของที่ทำจาก
กระดาษ ไม้ไผ่
สูบกล้อง
สูบกล้อง

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทั้งห้ากลุ่มมีเครื่องแต่งกายและงานที่แตกต่างกันระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งพบวัตถุที่บอกถึงเพศสภาพได้ดังนี้

วัตถุที่เป็นตัวแทนของผู้ชาย
เครื่องแต่งกาย

คือ รูปแบบของเสื้อที่ไม่ตกแต่งเครื่องประดับ
กางเกง และมีดที่พกติดตัว

เครื่องมือในการล่าสัตว์

คือ หน้าไม้ เครื่องดักจับสัตว์ และเครื่องมือหิน
(ไม่ทราบรูปแบบ)

เครื่องมือในงานจักสาน

คือ มีดผ่า มีดเหลาตอก และเหล็กจีหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับร้อยเส้น หวายและตอก

เครื่องมือในงานแกะสลักไม้

คือ มีด สิ่วเหล็ก และอุปกรณ์ขุดเนื้อไม้

เครื่องมือในการท�ำโลงไม้

คือ ขวาน สิ่ว มีด และอุปกรณ์ขุดเนื้อไม้

วัตถุที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง
เครื่องแต่งกาย

คือ เสื้อที่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่างๆ และผ้าซิ่น

เครื่องประดับ

คือ ปิ่นปักผม ต่างหูเงิน สร้อยลูกเดือย สร้อยลูกปัด สร้อย
คอเงิน ก�ำไลเงิน ก�ำไลทองเหลือง ห่วงหวายเคลือบรัก/เส้น
ฝ้ายเคลือบรักสีด�ำ

เครื่องมือในการทอผ้า

คือ ไม้ทอผ้า

ลักษณะร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการแต่งกาย พบว่าผู้หญิงจะใส่เครื่องประดับ
มากกว่าผู้ชาย มีเพียงผู้ชายชาวกะยอและละว้าที่สวมใส่เครื่องประดับคล้ายคลึงกับผู้หญิง ชายชาวกะยอ
จะใส่ต่างหูเงิน สร้อยคอเงิน ห่วงขาทองเหลือง ห่วงหวายเคลือบรักสีดำ� ที่คอและขา และชายชาวละว้าใน
อดีตจะใส่ต่างหูงาช้าง ส่วนผู้ชายอีกสามกลุ่มนั้นไม่พบข้อมูลว่าสวมใส่เครื่องประดับ อย่างไรก็ตามผู้หญิง
ก็ยังคงมีเครื่องประดับกายมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับศีรษะ คอ แขน เอว และขา เช่นเดียวกับ
เสื้อผ้าที่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศ ผู้หญิงจะสวมเสื้อกับซิ่นหรือชุดกระโปรง ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อ
กับกางเกง ส�ำหรับงานและหน้าที่ พบว่างานที่ผู้ชายและผู้หญิงท�ำเหมือนกัน ได้แก่ ท�ำไร่ เพาะปลูก งาน
ที่ท�ำเฉพาะผู้ชาย คือ ล่าสัตว์ป่าและท�ำเครื่องจักสาน งานที่ทำ� เฉพาะผู้หญิง คือ ทอผ้า ท�ำอาหาร และ
เลี้ยงลูก
อย่างไรก็ตาม มีงานบางประเภทที่ผู้ชายและผู้หญิงท�ำเหมือนกันแต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียด
เช่น การล่าสัตว์ ผู้ชายมักจะออกไปล่าสัตว์ป่า เช่น ลิง เก้ง กวาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน
ส่วนผู้หญิงมักจะออกไปหาปลา ซึ่งอยู่ตามล�ำน�้ำไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก การเก็บของป่า ผู้ชายมักจะ
ออกไปเก็บของป่าที่ต้องเดินทางเข้าไปหาในป่า เช่น ไม้แดง ไม้สัก ส่วนผู้หญิงมักจะหาอาหารในบริเวณ
พื้นที่ใกล้กับหมู่บ้าน เช่น เก็บพืชผักสวนครัวเพื่อน�ำมาท�ำอาหาร การท�ำไร่ของชาวละว้า ผู้ชายจะเป็นคน
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แทงดินส่วนผู้หญิงเป็นคนหยอดเมล็ดข้าว นอกจากนี้พบว่ามีงานของผู้หญิงที่ผู้ชายมีส่วนร่วมด้วย เช่น
งานทอผ้าของชาวปกาเกอะญอ ผู้ชายจะเป็นคนไปหาไม้มาท�ำเครื่องมือทอผ้าและแผ่นคาดหลัง ท�ำจาก
หนังเก้งหรือกวางให้ภรรยาและลูกสาว และหาเปลือกไม้เพื่อน�ำมาให้ผู้หญิงใช้ในการย้อมสีฝ้าย ส�ำหรับ
งานจักสานแม้จะพบในพื้นที่อื่นว่าสามารถท�ำได้ทั้งชายและหญิง (สมปอง เพ็งจันทร์, 2546: 17) แต่
ยังไม่พบในข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งห้ากลุ่มนี้ ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่างานของผู้ชายมักจะสัมพันธ์กับงานที่
ต้องออกไปนอกหมู่บ้าน ห่างไกลจากเขตชุมชน และงานหัตถกรรมประเภทไม้ ได้แก่ ออกไปหาไม้ ของ
ป่า หนังสัตว์ในป่า ท�ำข้าวของเครื่องใช้ประเภทไม้ (ไม้ทอผ้า ภาชนะไม้ เครื่องจักสาน โลงไม้) ในขณะ
เดียวกันผู้หญิงก็เป็นคนหาฟืนและตัดฟืนด้วย แต่นั่นก็ไม่ใช่งานฝีมือ อย่างไรก็ดีควรมีการศึกษาระยะ
ทางระหว่าง “ที่หาฟืน” กับ “บ้าน” เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่าผู้หญิงท�ำงานใกล้กับชุมชนเท่านั้นหรือไม่
ส่วนงานบ้าน ท�ำอาหาร และเลี้ยงลูก แม้ว่าจะเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิง แต่ผู้ชายสามารถแบ่งเบาภาระ
ได้เช่นกัน

รูปที่ 1 เครื่องแต่งกายและงานของผู้ชายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (ก) ชายชาวปกาเกอะญอ; (ข) ชายชาวปกาเกอะญอ (http://
maehongsongreenmap.wordpress.com/cbt/muang-paem-karen-community); (ค) ชายชาวดาระอาง (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
และปิยนันท์ ทองค�ำชุม, 2548: 17); (ง) ชายชาวละว้า (ณัฏฐวี ทศรฐ และสุริยา รัตนกุล, 2539: 17)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 2 เครื่องแต่งกายและงานของผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (ก) หญิงชาวปกาเกอะญอ; (ข) หญิงชาวกะยอ (Schliesinger,
2000); (ค) หญิงชาวดาระอาง (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และปิยนันท์ ทองค�ำชุม, 2548: 15); (ง) หญิงชาวละว้า (ณัฏฐวี ทศรฐ
และสุริยา รัตนกุล, 2539: 15); (จ) หญิงชาวคะยา (Dudley, 2010: 97)

ดังนั้นจึงท�ำให้ทราบว่ากลุ่มสังคมเกษตรกรรมควบคู่กับการเก็บของป่าและล่าสัตว์บนพื้นที่สูงทั้งห้า
กลุ่มนี้ จัดระเบียบทางสังคมด้วยการก�ำหนดสถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคมบนพื้นฐานของ
เพศ ซึ่งสะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายและงานที่รับผิดชอบ เช่น โดยผู้ชายถูกก�ำหนดให้มีสถานภาพและท�ำ
หน้าที่พ่อและสามีผ่านการท�ำเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน หรือเครื่องมือทอผ้าให้แก่ภรรยาและลูกสาว
ผู้หญิงถูกก�ำหนดให้มีสถานภาพและท�ำหน้าที่ของแม่และภรรยา ผ่านการทอเสื้อผ้าให้คนในครอบครัว
การถ่ายทอดทักษะวิชาทอผ้าให้แก่ลูกสาว การเปลี่ยนผ่านทางสถานภาพของผู้หญิงปกาเกอะญอจาก
หญิงสาวเป็นแม่เรือนผ่านชุดเชวาและผ้าซิ่นลายมัดหมี่ ฯลฯ นอกจากนี้ทั้งชายและหญิงต่างมีบทบาทใน
กระบวนการผลิตในสังคม เช่น ผลิตแรงงาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ดังนั้นแม้ว่าสังคมจะแบ่งหญิงชายให้มี
ความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้เหลื่อมล�้ำเลย

ข้อมูลจากอดีต : แหล่งโบราณคดีถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก
แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ตั้งอยู่ในเขตบ้านถ�ำ้ ลอด ต�ำบลถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยอยู่ห่างจากหมู่บ้านถ�ำ้ ลอดลงมาทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถ�ำ้ ที่เกิดจากหินปูน
และเป็นถ�้ำตาย ปากถ�ำ้ สูงจากระดับน�้ำทะเล 744 เมตร ณ เส้นรุ้งที่ 19° 33’ 21.05”N และเส้นแวง
ที่ 98° 16’ 28”E (พิกัด UTM: 47Q 423891m E 2162494m N) อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้ำลาง ลักษณะ
ภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาและป่าเบญพรรณ มีที่ราบขนาดเล็กระหว่างภูเขาหรือสองข้างฝั่งล�ำน�ำ้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านและพื้นที่เพาะปลูก ยอดเขาสูงที่อยู่ใกล้ปากถ�้ำมากที่สุดสูงจากระดับน�้ำ
ทะเล 910 เมตร
ภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรักแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 คูหาหลัก ตามลักษณะของโถงถ�ำ้ คือ คูหา A (เป็น
คูหาที่ใหญ่ที่สุดแบ่งออกได้เป็นคูหาย่อย A1 และ A2) B และ C เมื่อลงจากปากถ�ำ้ ลงมาจะพบกับคูหา C
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ซึ่งเปรียบเสมือนห้องโถงกว้างก่อน ถัดไปทางด้านทิศเหนือคือคูหา B และทางด้านทิศใต้คือพื้นที่ของคูหา
A1 และ A2 โดยคูหา A1 เป็นพื้นที่ที่มีหลักฐานสมบูรณ์มากที่สุด ภายในมีโลงไม้จำ� นวน 38 ฝา วางอยู่
หนาแน่นทั่วทั้งบริเวณ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ บางโลงยังประกบติดกันอยู่ บางโลงเสื่อมสภาพจาก
การโดนเผาท�ำลายและถูกรบกวนจากปลวกและความชื้น ในคูหานี้พบรูปแบบการวางโลง 3 รูปแบบด้วย
กัน ได้แก่ วางบนเสาและคานยกพื้น วางบนคานไม้ที่ติดกับพื้นดิน และวางบนพื้นถ�ำ้ โดยเฉพาะกลุ่มโลง
ขนาดเล็กบริเวณผนังถ�ำ้ ทางทิศใต้ จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคูหา A1 คือคูหา A2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เล็กที่สุดของถ�ำ้ ภายในมีโลงไม้จำ� นวน 3 ฝา พบร่องรอยการเผาท�ำลายและผุพัง ส�ำหรับคูหา B เป็น
พื้นที่ที่มีลักษณะซับซ้อนมากที่สุด พบโลงไม้จำ� นวน 19 ฝา และคูหา C พบโลงไม้จำ� นวน 1 ฝา นอกจาก
โลงไม้ทั้ง 60 ฝา ที่มีรูปแบบหัวโลงเป็นรูปทรงเรขาคณิต 9 รูปแบบที่เป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญของแหล่ง
โบราณคดีแห่งนี้แล้ว จากการส�ำรวจและขุดค้นพบหลักฐานประเภทอื่นๆ ด้วย คือ กระดูกคน ภาชนะ
ดินเผา ภาชนะไม้ เครื่องจักสาน เครื่องมือเหล็ก เครื่องมือทอผ้า ผ้า เครื่องประดับส�ำริด เครื่องประดับ
เหล็ก ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน หอยเบี้ย และโบราณวัตถุที่ทีมวิจัยด้านโบราณคดีให้ชื่อตรงตัวว่า “เส้นสีด�ำ”
ตามลักษณะของหลักฐาน รวมทั้งกระดูกสัตว์ เปลือกหอยฝาเดียว พืช และถ่าน
หลุมฝังศพคือแหล่งข้อมูลส�ำคัญที่จะท�ำให้สามารถวิเคราะห์เพศสภาพในอดีตได้ เนื่องจากบอกถึง
บทบาทและสถานภาพของบุคคลในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สะท้อนมาจากกระดูกคน โบราณวัตถุที่ทำ� หน้าที่
เป็นเครื่องเซ่น และรูปแบบการปลงศพ การวิเคราะห์เพศสภาพจากวัตถุทางวัฒนธรรมจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ท�ำให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของชายและหญิงได้ เนื่องจากหลักฐานเหล่านี้บอกถึงการกระท�ำและ
กิจกรรมของบุคคล ในงานเขียนชิ้นนี้จะวิเคราะห์หลักฐานจากคูหา A1 และ A2 เป็นหลัก เนื่องจากใน
คูหาอื่นยังอยู่ในขั้นตอนการท�ำงาน ซึ่งการวิเคราะห์กระดูกคนและหลักฐานประเภทอื่นๆ ยังไม่แล้วเสร็จ
ภายในคูหา A1 พบชิ้นส่วนกระดูกคนเป็นจ�ำนวนมาก เช่น กะโหลกศีรษะ ขากรรไกรล่าง กระดูกสัน
หลัง กระดูกแขนขา กระดูกเชิงกราน โดยพบทั้งในโลง บนพื้นดิน และบริเวณอื่นๆ ในถ�้ำ เช่น บน
แท่นหินตรงผนังถ�ำ้ บนฝาโลง ซึ่งน่าจะถูกย้ายมาจากต�ำแหน่งเดิม กระดูกที่อยู่ในโลงบริเวณชั้นดินด้าน
บนอาจถูกคนปัจจุบันขุดคุ้ยมาก่อนหน้านี้ ส่วนกระดูกที่อยู่ในชั้นดินด้านล่างของโลงน่าจะยังคงวางตัวอยู่
ในต�ำแหน่งเดิม เนื่องจากดินยังคงจับตัวค่อนข้างแน่นกับกระดูก กระดูกที่อยู่บนพื้นมักแตกหักเสียหาย
เนื่องจากถูกคนที่เข้ามาในพื้นที่เหยียบย�่ำและโดนโลงทับ ในคูหา A2 พบชิ้นส่วนกระดูกคนส่วนต่างๆ
ปนกันเช่นเดียวกับคูหา A1 แต่มีจ�ำนวนน้อยกว่า สภาพกระดูกเปราะ แตกหักได้ง่ายมาก เป็นผลมา
จากน�้ำที่ไหลผ่านบริเวณนี้เป็นเวลานานส่งผลให้กระดูกได้รับความชื้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณดัง
กล่าวมีโลงไม้วางอยู่ด้านบน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นกระดูกที่ฝังในโลงแต่แรกอยู่แล้ว และเคลื่อน
ตัวกระจายออกมาเพราะน�ำ้ ไหล หรือคนในสมัยนั้นตั้งใจฝังลงในดินตั้งแต่แรก
จากผลการวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยากายภาพท�ำให้ทราบว่าทั้งสองคูหานี้ ทั้งในโลงและบนพื้นดิน
มีกระดูกคนหลายคนปนกัน ทัง้ ชายและหญิง เด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่ นัทธมน ภูร่ พี ฒ
ั น์พงศ์ คงคาสุรยิ ฉาย
นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพของโครงการฯ สันนิษฐานว่าในสมัยนั้นน่าจะน�ำศพสดใส่ลงไปในโลง
เนือ่ งจากพบกระดูกชิน้ เล็กเป็นจ�ำนวนมาก เช่น กระดูกข้อมือ ข้อเท้า นิว้ มือนิว้ เท้า กระดูกเด็กทีม่ ขี นาด
เล็กมากฝังกองรวมเป็นกลุม่ เดียวกันอยูใ่ นดิน (น่าจะเป็นเนือ้ เยือ่ เลือด และน�ำ้ เหลืองทีส่ ลายตัว) ทีท่ บั ถม
อยูบ่ ริเวณก้นโลง ส่วนกระดูกชิน้ ใหญ่อย่างกระดูกแขนขานัน้ พบทีช่ นั้ ดินร่วนด้านบนและมีจำ� นวนไม่มาก
ดังตัวอย่างในโลง C1-C2 หรือ C5-C6 นอกจากนีพ้ บว่าโลง C33A ทีอ่ ยูท่ างด้านตะวันออกของคูหา A1 พบ
โครงกระดูกคนอย่างน้อยทีส่ ดุ 2 คน ถูกฝังอยูใ่ นโลง เป็นวัยรุน่ เพศชายอายุประมาณ 20-25 ปี (SK#1)
และผูใ้ หญ่เพศชาย โดยโครงกระดูกวัยรุน่ ชาย (SK#1) ถูกฝังในท่านอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปทาง

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ทิศเหนือ ทีน่ า่ สนใจคือกระดูกเรียงกันตามหลักกายวิภาคแทบทัง้ โครง กระดูกบริเวณข้อต่อต่างๆ ของ
ร่างกายยังคงต่อเข้าด้วยกัน นัทธมนจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฝังศพครัง้ ทีห่ นึง่ ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีพ่ บ
การฝังศพครั้งที่หนึ่งในวัฒนธรรมโลงไม้ ถือเป็นการค้นพบอีกหนึ่งความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้
ส�ำหรับชิน้ ส่วนกระดูกคนทีพ่ บบนพืน้ ถ�ำ้ อาจเป็นกระดูกชุดเดียวกับทีเ่ คยอยูใ่ นโลงมาก่อน พอมีผตู้ าย
เพิม่ ก็จะน�ำกระดูกชุดเดิมย้ายมาวางกองเป็นกลุม่ ไว้บนพืน้ เช่น ใต้โลงหรือบริเวณรอบๆ โลง เนือ่ งจากพบ
กระดูกชิน้ ใหญ่ เช่น กะโหลกศีรษะทีแ่ ตกหัก กระดูกยาวแตกหักกระจัดกระจายเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ คนใน
อดีตอาจจงใจย้ายกระดูกชิน้ ใหญ่เหล่านีอ้ อกมา เพือ่ ให้มพี นื้ ทีใ่ นโลงเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีผตู้ ายใหม่ (หรือเป็นรูป
แบบการฝังศพแบบจงใจ?) หากเป็นกระดูกทีเ่ คยฝังไว้ทอี่ นื่ มาก่อนแล้วน�ำมาใส่โลง (ฝังศพครัง้ ทีส่ อง) ก็
น่าจะไม่พบกระดูกชิน้ เล็กเหล่านี้ เพราะมีโอกาสสูญหายและสูญสลายไปกับดินได้งา่ ย
นอกจากนี้ พบโบราณวัตถุประเภทต่างๆ ร่วมกับกระดูกคนด้วยทั้งในโลงและบนพื้นดิน ได้แก่
ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ เครื่องจักสาน เครื่องมือเหล็ก เครื่องมือทอผ้า ผ้า เครื่องประดับส�ำริด เครื่อง
ประดับเหล็ก ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน หอยเบี้ย เส้นสีด�ำ กระดูกกรามหมู กระดูกกีบเท้าหมู (เช่น ใน
โลง C1-C2 จะพบกีบเท้าหมูที่บริเวณหัวโลงด้านทิศใต้ตำ� แหน่งเดิมทุกครั้ง) กระดูกไก่ กระดูกชะมด
เช็ด และพืชบางชนิด (น่าจะเป็นส่วนเมล็ด แต่ยังไม่ระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใด ลักษณะเป็นแผ่นกลมเท่า
เหรียญบาท พบในบริเวณกลางโลง C1-C2 ซึ่งไม่เคยพบในบริเวณอื่นๆ ภายในถ�ำ้ ) ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้
สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องเซ่นศพ
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏ จะเห็นได้ว่าที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักมีรูปแบบ
พิธีการปลงศพหลายแบบ ซึ่งรัศมี ชูทรงเดช ได้เสนอข้อสันนิษฐานว่ามีการฝังศพด้วยกันทั้งหมด 3 รูป
แบบ คือ การฝังศพครั้งที่ 1, การฝังศพครั้งที่ 2 และการฝังศพครั้งที่ 1 แบบฝังมากกว่าหนึ่งคนในโลง
เดียว ตัวอย่างหลักฐานที่แสดงถึงการฝังศพครั้งที่ 1 เช่น โลง C33A การฝังศพครั้งที่ 2 เช่น ในโลง
C4, C32 หรือชุดกระดูกที่วางหรือฝังบนดินและใต้ดินแล้วกลบดินบางๆ และการฝังศพครั้งที่ 1 แบบฝัง
มากกว่าหนึ่งคนในโลงเดียว เช่น โลง C1-C2, C5-C6 โดยโลงไม้เป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมการปลงศพ โลง
หนึ่งใช้ฝังศพหลายคน หลายครั้ง และน่าจะเป็นโลงไม้ประจ�ำตระกูล ใช้ฝังศพของสมาชิกในครอบครัว
หรือเครือญาติ เนื่องจากในหนึ่งโลงพบชิ้นส่วนกระดูกทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ชายและหญิงปนกันประกอบกับใช้ซำ�้
เมื่อมีผู้ตายเพิ่มก็จะน�ำมาฝังไว้ในโลงอีกเป็นระยะเวลาอย่างนี้ต่อเนื่องยาวนาน ส่วนโลง C33A น่าจะใช้
โลงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ใช้ซำ�้ เหมือนโลงอื่นๆ เพราะมีโครงกระดูกหนึ่งคน ส่วนกระดูกเพศชายอีกคนอาจ
จะมาจากบริเวณใกล้เคียงก็เป็นได้ เพราะโลงไม่มีฝาปิดแต่มีโลงอื่นทับอยู่ด้านบน อีกทั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่
เข้าถึงยาก ถูกดินกลบจนจมอยู่ในพื้นดิน
ด้วยธรรมชาติของหลักฐานที่ถำ�้ ผีแมนโลงลงรักนั้น มีลักษณะปนกันทั้งกระดูกคนเองที่ฝังรวมกัน
ทุกเพศทุกวัย และโบราณวัตถุประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากกระบวนการก่อตัวทางโบราณคดีโดย
การกระท�ำของธรรมชาติ เช่น มีน�้ำไหลซึมผ่านเพดานถ�้ำลงมาส่งผลให้หลักฐานที่อยู่นอกโลงเคลื่อน
จากต�ำแหน่งเดิม และการกระท�ำของคน เช่น น�ำกระดูกคนชุดเก่าที่อยู่ในโลงออกมาเพื่อน�ำกระดูกคน
ชุดใหม่ใส่เข้าไปแทนตามรูปแบบของพิธีกรรมของคนที่นี่ และคนในปัจจุบันที่เข้ามาในคูหาแล้วเหยียบย�ำ่
หลักฐาน เผาโลงหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานบางส่วนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยสาเหตุ (อันซับซ้อน)
ดังกล่าว จึงท�ำให้ยากต่อการระบุเจ้าของเครื่องเซ่น (ใคร? ผู้ชายหรือผู้หญิง?) ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์
เพศสภาพ ฉะนั้นเมื่อหลักฐานทางโบราณคดีไม่สามารถให้คำ� ตอบหรือความกระจ่างเกี่ยวกับเพศสภาพ
ในอดีตได้อย่างชัดเจนโดยตัวของมันเอง ผู้เขียนจึงใช้การศึกษาชาติพันธุ์ทางโบราณคดีเป็นลายแทงที่
ช่วยน�ำทางไปสู่การแปลความเพศสภาพ ซึ่งจากรูปแบบของโบราณวัตถุบางประเภทที่พบว่าคล้ายคลึงกับ
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เครื่องมือเครื่องใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ชาวปกาเกอะญอที่หมู่บ้านเมืองแพม ชาวคะยา
ชาวกะยอ ชาวละว้า ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวดาระอาง ใน จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนจึงคาดว่าน่า
จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อแปลความเพศสภาพที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำ
ผีแมนโลงลงรักได้
ตารางที่ 2 จ�ำนวนคนและโบราณวัตถุในโลงไม้
โลง

C30

รูปแบบหัวโลง
M

C33
M

C2
M

C4

C12

C29

M
M

M

C11
M

-

ชาย 2 คน
หญิง 1 คน
ไม่ทราบเพศ
5 คน

ชาย 1 คน
หญิง 1 คน
ชาย 1 คน
ไม่ทราบเพศ 1 หญิง 1 คน
คน

ทารก/เด็กเล็ก 1 คน
เด็กโต 1 คน
วัยรุ่น 1 คน

-

2-3 ปี 1 คน
6-7 ปี 1 คน
7-8 ปี 1 คน
13-18 ปี 1
คน

ทารก/เด็กเล็ก
1 คน
เด็กโต 1 คน
5-6 ปี 1 คน

ภาชนะดินเผา

-

-

-

1 ชิ้น

-

-

-

ชิ้นส่วนภาชนะ
ดินเผา

-

-

8 ชิ้น

-

9 ชิ้น

-

4

ภาชนะไม้

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องจักสาน

-

-

-

✓

-

-

-

เครื่องมือเหล็ก

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องมือทอผ้า

-

-

-

8 ชิ้น

-

-

-

เครื่องประดับ
สำริด

-

-

-

-

แหวน 2 วง

-

-

เครื่องประดับ
เหล็ก

-

-

-

-

-

-

-

-

กระดูกคน

ผู้ใหญ่ ไม่ทราบเพศ 2 คน
กระดูก
คน
เด็ก

ไม่ทราบเพศ ไม่ทราบเพศ
1 คน
1 คน

ทารก/เด็กเล็ก ทารก/เด็ก
ทราบอายุ
1 คน
เล็ก 1 คน 1ไม่คน
12-20 ปี 1 คน เด็กโต 1 คน

ลูกปัด

ลูกปัดแก้ว
สีฟ้า 6 เม็ด
สีเขียว 10 เม็ด
สีฟ้าอมเขียว 1 เม็ด

-

-

ลูกปัดแก้ว
สีเขียว 2 เม็ด

-

ลูกปัดแก้วสี
ฟ้า 1 เม็ด
สีเขียว 1
เม็ด
สีฟ้าอมเขียว
1 เม็ด

เส้นสีดำ

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

กระดูกสัตว์

หมู

อื่นๆ

กคน,
พบกระดูกคน, ถ่าน, พบถ่าน พบกระดู
ค้
า
งคาว,
เม่น,
หนู, สัตว์ฟันแทะ, ปู
สัตว์ฟันแทะ

-

หมู, ไก่

หมู, ไก่,
สัตว์ปีก

หมู, ไก่

พบกระดูกคน,
ค้างคาว, ถ่าน,
เมล็ดมะกอก,
เมล็ดสมอจีน

พบกระดูกคน,
สัตว์ฟันแทะ,
ถ่าน,เมล็ด
มะกอก,
เมล็ดสมอจีน

พบกระดูก
คน, ถ่าน,
พบกระดูก
เมล็ด
คน,
มะกอก,
ถ่าน
เมล็ดสมอจีน

หมายเหตุ: จ�ำนวนคนที่สรุปในตารางมาจากการวิเคราะห์จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (Minimum number of individuals หรือ MNI)
ทารก/เด็กเล็ก = แรกเกิด-3 ปี, เด็กโต = 3-12 ปี, วัยรุ่น = 12-20 ปี, วัยรุ่นตอนปลาย = 20-25 ปี

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โลง
รูปแบบหัว
โลง

C5-C6
Q

C8-C9
Q

C33A
Q

C14

C17
Q

Q

C31
Q
Q

หญิง
1 คน

C32

C35

Q

Q

ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบเพศ 2
เพศ
เพศ
คน
1 คน
1 คน

กระดูกคน

ชาย 1 คน,
ชาย 1 คน, ชาย
ชาย
ไม่ทราบ
หญิ
ง
1
คน,
หญิ
ง
1
คน
1
คน
1
คน
เพศ
ผู้ใหญ่ ไม่ทราบเพศ 8 คน ไม่ทราบเพศ
หญิง
1 คน
กร
3 คน
1 คน
ะ
ทารก-1 ปี 1 คน,
ทารก/เด็ก
20-25 ปี 1-3 ปี 1
ดู
1.5 ปี 1 คน,
เล็ก 1 คน
1 คน
คน
ก
ต่ำกว่า 3 ปี 1 คน,
9-10 ปี 1
ค
คน
น เด็ก 5-7 ปี 1 คน,
15 ปี 2 คน,
16-25 ปี
20-25 ปี 1 คน
1 คน
ไม่ทราบอายุ 1 คน

C19

19-20 ปี
1 คน
-

-

-

ภาชนะดิน
เผา

-

-

-

1

-

-

-

1

1 ชิ้น

ชิ้นส่วน
ภาชนะดิน
เผา

48 ชิ้น

5 ชิ้น

1

-

8

1

1

1

-

ภาชนะไม้

1 ชิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่อง
จักสาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องมือ
เหล็ก

ชิ้นส่วนเหล็ก 1 ชิ้น

-

-

-

-

-

1

-

ชิ้นส่วนเหล็ก 1
ชิ้น

เครื่องมือ
ทอผ้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่อง
ประดับ
สำริด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่อง
ประดับ
เหล็ก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลูกปัด

-

-

-

-

-

-

-

-

ลูกปัดแก้วสีฟ้า
1 เม็ด
สีเขียว 46 เม็ด
สีแดง 1 เม็ด

เส้นสีดำ

✓

-

✓

✓

-

-

-

-

✓

-

-

-

หมู, ไก่

-

พบ
กระดูก
คน,
หอยเบี้ย,
เมล็ด
มะกอก
เมล็ด
สมอจีน

พบ
กระดูก
คน,
ถ่าน,
เมล็ด
มะกอก,
เมล็ด
สมอจีน

กระดูกสัตว์ หมู, ชะมดเช็ด

อื่นๆ

พบกระดูกคน, หอย
เบี้ย, หนู, ค้างคาว,
สัตว์ฟันแทะ, ปู,
เปลือกหอยฝาเดียว,
ถ่าน,เมล็ดมะกอก,
เมล็ดสมอจีน

หมู

ไก่

พบกระดูก
คน, ถ่าน,
เมล็ดมะกอก,
เมล็ดสมอจีน

พบ
กระดูก
คน,
สัตว์ฟัน
แทะ,
ถ่าน,
เมล็ด
มะกอก,
เมล็ด
สมอจีน

พบ
กระดูก
คน,
เมล็ด
มะกอก,
เมล็ด
สมอจีน

พบ
พบ
กระดูก กระดูก
คน,
คน
ปู, หนู,
สัตว์ฟัน
แทะ,
เมล็ด
มะกอก,
เมล็ด
สมอจีน

หมายเหตุ: จ�ำนวนคนที่สรุปในตารางมาจากการวิเคราะห์จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (Minimum number of individuals หรือ MNI)
ทารก/เด็กเล็ก = แรกเกิด-3 ปี, เด็กโต = 3-12 ปี, วัยรุ่น = 12-20 ปี, วัยรุ่นตอนปลาย = 20-25 ปี
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หมู
พบกระดูกคน,
หนู, หนูผี, ถ่าน

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ไม่ทราบรูปแบบ แต่สานด้วยไม้ไผ่ และอาจใช้หวายด้วย

สิ่วเหล็ก

เครื่องจักสาน

เครื่องมือเหล็ก

พบสัตว์ฟันแทะ, หนู, เม่น, หนูผี, ค้างคาว, หอยทาก, ถ่าน,
เมล็ดมะกอก, เมล็ดสมอจีน

พบสัตว์ฟันแทะ, อ้น, หนู, หนูผี, ค้างคาว, หอยทาก,
ถ่าน, เมล็ดมะกอก, เมล็ดสมอจีน, ชิ้นส่วนไม้ไผ่

อื่นๆ

หมายเหตุ: จ�ำนวนคนที่สรุปในตารางมาจากการวิเคราะห์จ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด (Minimum number of individuals หรือ MNI)
ทารก/เด็กเล็ก = แรกเกิด-3 ปี, เด็กโต = 3-12 ปี, วัยรุ่น = 12-20 ปี, วัยรุ่นตอนปลาย = 20-25 ปี

หมู, ไก่

✓

หมู, สุนัข, ชะมดเช็ด, ไก่

✓

ลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว สีแดง และสีแดงเคลือบสี
ขาว

ลูกปัดแก้วสีเขียว สีแดง สีฟ้าอมเขียว

กระดูกสัตว์

เส้นสีดำ

ลูกปัด

กำไลเหล็ก

-

✓

ผ้า

กำไลเหล็ก

-

✓

เครื่องมือทอผ้า

-

-

พานไม้เคลือบรัก, พานไม้มีสันเคลือบรัก, ชามไม้เคลือบ ชิ้นส่วนภาชนะไม้ที่เคลือบรัก
รัก, ถ้วยไม้เคลือบรัก

เครื่องประดับเหล็ก

ชาย 1 คน, หญิง 1 คน

วางศพหรือฝังศพหรือกระดูกไว้ใต้ดิน

A2

พบหนูผี, สัตว์ฟันแทะ, ปู, สัตว์น้ำบาง
ชนิด, หอยทาก, ถ่าน, เมล็ดมะกอก,
เมล็ดสมอจีน, ชิ้นส่วนไม้ไผ่

หมู, สัตว์บกบางชนิด

✓

ลูกปัดแก้วสีเขียว สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว
ลูกปัดหินทรงกระบอกสีน้ำตาล

-

✓

-

-

-

-

หม้อก้นกลม ชาม ถ้วยขนาดเล็ก ลาย
เชือกทาบ รมควัน ผิวด้านในรมควันขัดมัน

ทารก/เด็กเล็ก 8 คน, เด็กโต 2 คน, วัยรุ่น 2 คน,ไม่ทราบอายุ ทารก/เด็กเล็ก 1 คน,
1 คน, มากกว่า 2 ปี 1 คน, 15-23 ปี 1 คน, 17-25 ปี 1 คน เด็กโต 2 คน

ภาชนะไม้

ทารก/ เด็กเล็ก 1 คน, เด็กโต 1 คน, วัยรุ่น 1 คน,
วัยรุ่นตอนปลาย 1 คน, ไม่ทราบอายุ 1 คน

ภาชนะดินเผา

เด็ก

วางหรือฝังศพหรือกระดูกไว้ใต้ดิน
ชาย 7 คน, หญิง 3 คน, ไม่ทราบเพศ 5 คน

A1

หม้อก้นกลม ชาม ลายเชือกทาบ รมควัน ผิวด้านในขัด หม้อก้นกลม ลายเชือกทาบ รมควัน
มัน,
หม้อก้นกลม เชือกทาบ รมควัน เจาะรูข้างลำตัว,
หม้อก้นเรียบ ลายขูดขีด เจาะรูข้างลำตัว,
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาผิวเรียบ รมควัน

จำนวนคน

วางศพหรือกระดูกบนพื้นดิน

ผู้ใหญ่ ชาย 5 คน, หญิง 1 คน, ไม่ทราบเพศ 7 คน

หลักฐานที่พบ

ตารางที่ 3 จ�ำนวนคนและโบราณวัตถุที่พบนอกโลงไม้

เพศสภาพจากแหล่งโบราณคดีถ้ำ�ผีแมนโลงลงรัก
ด้วยเหตุที่ไม่สามารถแปลความเพศสภาพได้โดยตรงจากกระดูกคนและโบราณวัตถุที่พบในแหล่ง
โบราณดคีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ผู้เขียนจึงใช้การศึกษาชาติพันธุ์ทางโบราณคดีเป็นเครื่องมือในการเปรียบ
เทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อแปลความเพศสภาพที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ ข้อมูลจากห้ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่น�ำมาเทียบเคียงท�ำให้พบว่าวัตถุทางวัฒนธรรมหรือโบราณวัตถุที่อาจเป็นตัวแทนเพศสภาพ
ของแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักได้ คือ ไม้ทอผ้า ลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสีด�ำ

1. เครื่องประดับ
ลูกปัด มีจ�ำนวนทั้งหมด 170 เม็ด (ในคูหา A1 และ A2) แบ่งเป็นลูกปัดแก้วจ�ำนวน 167 เม็ด
และลูกปัดหินสีน�้ำตาลทรงหลอดจ�ำนวน 3 เม็ด ลูกปัดแก้วประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า
และสีฟ้าอมเขียว ส่วนใหญ่พบรูปทรงกระบอกสั้น ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับลูกปัดของชาวปกาเกอะญอ
คะยา กะยอ และละว้า แต่ทำ� จากวัสดุต่างกันโดยของชาวปกาเกอะญอจะเป็นลูกปัดท�ำจากพลาสติก
ก�ำไลเหล็ก มีจ�ำนวนทั้งหมด 5 วง ในขณะนี้พบเฉพาะในคูหา A1 มีลักษณะรูปแบบเป็นห่วงเส้นกลม
และแบน ไม่พบลวดลาย เนื่องจากมีสนิมเกาะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 - 6 เซนติเมตร
หนา 0.2 - 0.8 เซนติเมตร เส้นสีด�ำ พบจ�ำนวนทั้งหมด 8,568 ชิ้น หนัก 209.17 กรัม (ในคูหา A1 และ
A2) ซึ่งมีสภาพไม่สมบูรณ์ แตกหักเป็นท่อนทั้งหมด ในอดีตน่าจะมีความยืดหยุ่นมาก่อน เนื่องจากพบใน
ลักษณะโค้งงอ แต่ระยะเวลาหรือสภาพแวดล้อมส่งผลให้แข็งตัวและเปราะหัก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.05 - 0.25 เซนติเมตร ยาวตั้งแต่ 0 - 22 เซนติเมตร จากการศึกษาสันนิษฐานว่าในอดีตเส้นสีดำ� น่า
จะมีความยาวมากกว่าที่พบจากโลงและหลุมขุดค้น ซึ่งแกนกลางด้านในมีลักษณะคล้ายเกลียวเชือกและ
เคลือบด้วยสีด�ำด้านนอกเหมือนกันทั้งหมด (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2558: 266)

2. วัตถุที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และกิจกรรม
ไม้ทอผ้า ที่พบจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรักมีจำ� นวนทั้งหมด 37 ชิ้น (คูหา A1, B และ
C) ประกอบด้วย 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ไม้แบนและไม้กลม ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับไม้ทอผ้าของชาว
ปกาเกอะญอที่บ้านเมืองแพมมาก ทั้งรูปแบบ ขนาด และชนิดไม้ ขนาดของไม้แบนที่พบจากถ�ำ้ ผีแมนโลง
ลงรักกว้างเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 74 เซนติเมตร และหนาเฉลี่ย 1 เซนติเมตร ขนาดของไม้
กลมยาวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.1 เซนติเมตร ไม้แบนหรือหน่อทาแพะ
ของชาวปกาเกอะญอจะมีขนาดกว้างประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 63 - 76เซนติเมตร และ
หนาประมาณ 1.2 เซนติเมตร ส�ำหรับไม้กลมยาวประมาณ 50 - 63 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เท่าที่น�ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ชนิดไม้พบว่าเป็นไม้สัก ส�ำหรับของชาว
ปกาเกอะญอนั้นใช้ไม้แดง ไม้สัก ไม้รัก และไม้ไผ่
โบราณวัตถุเหล่านี้พบทั้งในโลงและบนพื้นดิน โดยอยู่ร่วมกับชิ้นส่วนกระดูกคนทั้งเพศชายและหญิง
และหลักฐานประเภทอื่นๆ ตามลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทางชาติพันธุ์ทั้ง
ห้ากลุ่ม ท�ำให้ทราบว่าโบราณวัตถุเหล่านี้น่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ โดย
สันนิษฐานว่าโบราณวัตถุแต่ละประเภทมีหน้าที่ดังนี้
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ลูกปัดแก้วและก�ำไลเหล็ก

อาจเป็นเครื่องประดับของผู้หญิง

เส้นสีด�ำ

อาจเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงและผู้ชาย

ไม้ทอผ้า

อาจเป็นอุปกรณ์ของผู้หญิงและผู้หญิงมีหน้าที่ทอผ้า
และผู้ชายอาจเป็นผู้ท�ำเครื่องมือทอผ้า

ส�ำหรับโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ ได้แก่ สิ่วเหล็ก ชิ้นส่วนเครื่องจักสาน ภาชนะไม้และโลงไม้ หาก
เทียบเคียงกับข้อมูลทางชาติพันธุ์อาจสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผู้ชายอาจเป็นคน
ท�ำและใช้ แต่ยังไม่สรุปข้อสันนิษฐานนี้เนื่องจากยังวิเคราะห์จัดจ�ำแนกโบราณวัตถุบางประเภทไม่เสร็จ
สิ้น บางชิ้นยังระบุหน้าที่การใช้งานได้ไม่ชัดเจน (วัตถุเหล็กคล้ายสิ่ว) และยังไม่พบข้อมูลที่ยืนยันว่ามีรูป
แบบที่คล้ายคลึงกับเครื่องมือเครื่องใช้ของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว

รูปที่ 3 โบราณวัตถุที่เป็นตัวแทนของเพศสภาพที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
(ก) ลูกปัดแก้ว (ข) ก�ำไลเหล็ก (ค) เส้นสีดำ� (ง) ไม้ทอผ้า

ในส่วนของพื้นที่ปลงศพตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่ากระดูกคนทั้งเพศชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่ต่าง
พบปนรวมกันทั้งในโลงและบนพื้นดิน ซึ่งท�ำให้ทราบว่าเพศสภาพไม่มีผลต่อรูปแบบการปลงศพ ไม่ว่าจะ
เป็นพื้นที่ในการฝังศพทั้งในโลงและบนพื้นดิน รูปแบบหัวโลงและขนาดของโลง แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น
มากกว่า เช่น ครอบครัว เครือญาติ ส่วนโลง C33A ที่พบโครงกระดูกเพศชาย 1 โครง ซึ่งมีรูปแบบ
การฝังศพที่แตกต่างโดดเด่นจากคนอื่นๆ ก็อาจไม่ใช่หลักฐานที่แสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อเพศชาย
เนื่องจากยังมีผู้ชายคนอื่นๆ ที่ถูกฝังรวมกับคนอื่นเหมือนกับผู้หญิง รูปแบบการปลงศพที่แตกต่างจากคน
อื่นของโลง C33A นี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นมากกว่าเงื่อนไขทางเพศสภาพ ส�ำหรับการอุทิศเครื่องเซ่น
นั้นก็ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน กล่าวคือ โบราณวัตถุที่เป็นตัวแทนของผู้หญิง ไม่ได้พบร่วมกับโลงที่มีกระดูก
คนเพศหญิงทุกคน เช่น ลูกปัดแก้วพบเป็นบางโลง ประกอบกับข้อมูลทางชาติพันธุ์ที่บอกว่าการให้สิ่งของ
เครื่องใช้แก่ผู้ตายจะให้ทั้งของเก่าและของใหม่ขึ้นอยู่กับฐานะ และหากใครที่อยากได้อะไรก็จะบอกลูก
หลานไว้ เช่น ผู้หญิงคนใดอยากได้อุปกรณ์ทอผ้า ตอนตายก็จะมีคนให้ เจ้าตัวจะเป็นคนบอกลูกหลาน
และสิ่งของเหล่านี้มักจะเป็นมรดกตกทอดที่คนส่วนใหญ่มักจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อ ฉะนั้นจึงท�ำให้
เห็นว่าแม้ว่าวัตถุชิ้นนั้นจะเป็นของใช้ของผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่การอุทิศของใช้ให้กับผู้ตายอาจขึ้นอยู่กับ
ความต้องการส่วนตัวของผู้ตายหรือผู้ให้ และปัจจัยอื่นมากกว่าเงื่อนไขทางเพศสภาพที่ตายตัว
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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หลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางชาติพันธุ์ทั้งห้ากลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบ ท�ำให้ทราบว่าแหล่ง
โบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมในวัฒนธรรมโลงไม้ มีการจัดระเบียบทางสังคม
ด้วยการก�ำหนดสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของคนในสังคมบนพื้นฐานของเพศสภาพผ่านเครื่องแต่ง
กายและงานที่ทำ� ซึ่งสังคมที่ดำ� รงชีพด้วยการเก็บของป่า-ล่าสัตว์และเพาะปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ การแบ่งงาน
จะวางอยู่บนพื้นฐานของอายุและเพศเป็นส�ำคัญ (ยศ สันตสมบัติ, 2544: 179) โดยหน้าที่ของผู้ชาย
สันนิษฐานว่าน่าจะสัมพันธ์กับการล่าสัตว์ป่า เช่น ชะมดเช็ด (ในโลง C5-C6 ซึ่งเป็นโลงปิด) การหาของป่า
เช่น ไม้สัก ยางรัก เพื่อน�ำมาท�ำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับไม้
เช่น การท�ำเครื่องจักสาน การท�ำภาชนะไม้และโลงไม้ หน้าที่ของผู้หญิง สันนิษฐานว่าน่าจะสัมพันธ์
กับการหุงหาอาหาร จากการพบภาชนะดินเผาทรงหม้อก้นกลมที่มีร่องรอยผ่านการใช้งานมาก่อน งาน
หัตถกรรมทอผ้าและเลี้ยงลูก อย่างไรก็ตามผู้หญิงอาจล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นสัตว์คนละชนิดกับ
ผู้ชาย แต่ยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ หน้าที่ที่ผู้ชายและผู้หญิงน่าจะ
ท�ำร่วมกัน ได้แก่ เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้สันนิษฐานว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีส่วนร่วม
ในกระบวนการผลิต เช่น การผลิตแรงงาน การหาอาหาร การท�ำเครื่องนุ่งห่ม และการถ่ายทอดความรู้
ในการด�ำรงชีพผ่านงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ตามรูปแบบของไม้ทอผ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในแต่ละช่วง
เวลาและพื้นที่ อาจน�ำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าอย่างน้อยในสังคมมีการสืบทอดและคงไว้ซึ่งวิธีการผลิตแบบ
เดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานเหล่านี้ต่างส�ำคัญต่อการด�ำรงชีพและการขับเคลื่อนของสังคม แม้ว่าในสังคม
จะแบ่งงานกันตามเพศสภาพ แต่งานที่ผู้หญิงและผู้ชายท�ำต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ดังนั้นสังคมในวัฒนธรรมโลงไม้ (2,300 - 1,000 ปีมาแล้ว) ผู้ชายและผู้หญิงถูกก�ำหนดให้ท�ำ
ตามสถานภาพและบทบาทที่ตนได้รับ มีการแบ่งงานตามเพศสภาพ และอาจยังไม่มีความเหลื่อมล�ำ้ ทาง
เพศ ตามหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุน ได้แก่ 1. ไม่แบ่งพื้นที่ฝังศพระหว่างชายหญิง 2. การแต่ง
กายของผู้หญิงจะประดับกายด้วยสร้อยลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสีด�ำ 3. การแต่งกายของผู้ชาย
อาจประดับกายด้วยเส้นสีดำ� 4. งานที่ผู้ชายท�ำ เช่น ล่าสัตว์ ท�ำงานหัตถกรรมจากไม้ 5. งานที่ผู้หญิง
ท�ำ เช่น ท�ำอาหาร ทอผ้า เลี้ยงลูก โดยปัจจัยที่ทำ� ให้งานของผู้หญิงสัมพันธ์กับงานในบ้านมากกว่าอาจ
เป็นเพราะผู้หญิงต้องเลี้ยงลูก 6. งานที่ผู้หญิงและผู้ชายอาจท�ำร่วมกัน เช่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และ
อีกบทบาทคือ การถ่ายทอดความรู้ในงานหัตถกรรม อย่างไรก็ตามการใช้โบราณวัตถุบางประเภทเป็น
สิ่งชี้วัดว่าจะสัมพันธ์กับเพศใดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง และปฏิเสธไม่ได้ว่าคนหนึ่งคนย่อมมีบทบาท
มากกว่าหนึ่งบทบาท ซึ่งอาจเป็นบทบาทที่เราไม่สามารถทราบได้จากหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ผู้นำ�
ชุมชน ผู้น�ำทางพิธีกรรม และอาชีพอื่นๆ ซึ่งในงานเขียนนี้สามารถตอบได้เท่าที่หลักฐานทางโบราณคดี
และข้อมูลทางชาติพันธุ์จะเอื้ออ�ำนวย
ทั้งนี้ผู้เขียนมิได้หมายความว่ากลุ่มคนที่ถูกฝังในแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก คือ กลุ่มชน
เดียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุป์ กาเกอะญอ คะยา กะยอ ละว้า หรือดาระอาง หรือกลุม่ ชนเหล่านีม้ วี ฒ
ั นธรรม
ทีส่ บื ทอดกับคนในวัฒนธรรมโลงไม้ เนือ่ งจากอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีกบั ช่วงเวลาทีท่ ำ� การศึกษาใน
ปัจจุบนั นัน้ มีชว่ งเวลาทีห่ า่ งกันนับพันปี อีกทัง้ ยังไม่มผี ลการศึกษาหรือหลักฐานทีร่ องรับเรือ่ งการสืบทอด
และความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม ท�ำให้ยังไม่อาจสรุปได้ว่า วัฒนธรรมที่พบทั้งสองช่วงเวลานี้มีความ
ต่อเนื่องกัน หากแต่เป็นเพียงการศึกษาเทียบเคียงข้ามวัฒนธรรมเพื่อท�ำความเข้าใจเพศสภาพในสมัย
วัฒนธรรมโลงไม้เป็นส�ำคัญ ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้วา่ งานศึกษานีจ้ ะปราศจากอคติหรือความล�ำเอียง งานเขียน
ชิ้นนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาขั้นเริ่มต้นเพื่อที่จะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทางวัฒนธรรมใน
อดีตจากวัตถุทางวัฒนธรรม หากมีการศึกษาเพิม่ เติม เช่น การวิเคราะห์รอ่ งรอยบนกระดูกคนทีเ่ กิดจาก
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กิจกรรมทีท่ ำ� การถอดรหัสทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ฯลฯ อาจน�ำไปสูก่ ารอธิบายเพศสภาพในอดีตได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้

สรุป
หลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางชาติพันธุ์ทั้งห้ากลุ่ม ได้แก่ ชาวปกาเกอะญอที่หมู่บ้านเมือง
แพม อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวคะยา ชาวกะยอ ชาวละว้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
ชาวดาระอาง ในจังหวัดเชียงใหม่ที่นำ� มาเทียบเคียง พบว่าโบราณวัตถุที่เป็นตัวแทนของเพศสภาพที่แหล่ง
โบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก ประกอบด้วย เครื่องประดับ ได้แก่ ลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็กและเส้นสีดำ�
และเครื่องมือเครื่องใช้ คือ ไม้ทอผ้า หลักฐานดังกล่าวท�ำให้แปลความถึงสถานภาพและบทบาทหน้าที่
ของชายและหญิงในสมัยวัฒนธรรมโลงไม้ได้ว่า
ด้านการแต่งกาย ผู้หญิงจะประดับกายด้วยสร้อยลูกปัดแก้ว ก�ำไลเหล็ก และเส้นสีด�ำ ผู้ชายอาจ
ประดับกายด้วยเส้นสีดำ� ด้วยเช่นกัน
ด้านหน้าที่และกิจกรรม งานที่ผู้ชายท�ำคือ ล่าสัตว์ ท�ำเครื่องจักสานและงานหัตถกรรมจากไม้อื่นๆ
งานที่ผู้หญิงท�ำคือ ท�ำอาหาร ทอผ้า เลี้ยงลูก โดยปัจจัยที่ทำ� ให้งานของผู้หญิงสัมพันธ์กับงานในบ้าน
มากกว่าอาจเป็นเพราะผู้หญิงต้องเลี้ยงลูก นอกจากนี้งานที่ผู้หญิงและผู้ชายอาจท�ำร่วมกัน คือ เพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ และอีกบทบาทคือ การถ่ายทอดความรู้ในงานหัตถกรรม
นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์แบบแผนการปลงศพ ไม่พบการแบ่งพื้นที่ฝังศพระหว่างชายหญิง กล่าวคือ
ทั้งชายและหญิง รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างถูกฝังรวมกันในโลงเดียวและพื้นที่เดียวกัน
ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีถ้�ำผีแมนโลงลงรักซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมในวัฒนธรรม
โลงไม้ (2,300 - 1,000ปีมาแล้ว) มีการจัดระเบียบทางสังคมด้วยการก�ำหนดสถานภาพและบทบาท
หน้าที่ของคนในสังคมบนพื้นฐานของเพศสภาพผ่านเครื่องแต่งกายและงานที่ท�ำ  และอาจยังไม่มีความ
เหลื่อมล�ำ้ ทางเพศ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักและบทความนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจาก
บุคคลเหล่านี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงข้อมูล และท้ายสุดชาวโลงลงรัก ชาวปกาเกอะญอ ชาวคะยา ชาวกะยอ
ชาวละว้า ชาวดาระอาง และชาวถ�ำ้ ลอดทุกท่าน ที่เป็นเจ้าของความรู้ที่ผู้เขียนใช้เขียนบทความชิ้นนี้
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แบบแผนการปลงศพ
ที่ถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก

รัศมี ชูทรงเดช1

1 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยด้านโบราณคดี และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทคัดย่อ
แบบแผนการปลงศพของวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูง อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีลักษณะที่โดดเด่นคือการเลือกท�ำฝังศพภายในถ�้ำและเพิงผาบนยอดเขาสูง
มีการปลงศพภายในโลงไม้ที่ส่วนใหญ่ท�ำจากไม้สัก โลงถูกวางบนเสาและคาน วางพาด
หินปูน และวางบนพื้น หัวโลงมีการแกะสลักรูปทรงเรขาคณิต มีของเซ่นพบร่วมกับโลง
ไม้ อย่างไรก็ดีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนใหญ่มาจากการส�ำรวจ ท�ำให้ไม่สามารถ
จะศึกษามิติทางสังคมได้ ข้อมูลใหม่จากการส�ำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลง
ลงรักได้ขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้โดยเฉพาะประเด็นแบบแผนการ
ปลงศพ ระบบความเชื่อเรื่องความตาย การใช้พื้นที่สุสาน และองค์กรทางสังคม
บทความนี้มีจุดประสงค์คือตรวจสอบแบบแผนการปลงศพภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
และการจัดองค์กรทางสังคม โดยวิเคราะห์จากความหลากหลายของรูปแบบของหัวโลงและ
การใช้พื้นที่ภายในสุสาน
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บทนำ�
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและใกล้ตัวมนุษย์ทุกคนใน
ทุกยุคทุกสมัย ความตายเป็นสิ่งที่ข้ามกาลเวลา จึงได้รับความสนใจจากนักโบราณคดีเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นหลักฐานทางตรงที่บ่งบอกถึงคน สุขภาพ สังคม วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ สัญลักษณ์ และ
สิ่งแวดล้อมในอดีต ปัจจุบันนักโบราณคดีได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาเกี่ยวกับโบราณคดีความ
ตาย และการปลงศพที่หลากหลายกระบวนทัศน์ ได้แก่ โบราณคดีแนวจารีต โบราณคดีกระบวนการ
โบราณคดีหลังกระบวนการ และโบราณคดีหลัง-หลังกระบวนการ (เช่น Arnold and Jeske, 2014 ;
Bartel, 1982; Binford, 1971; Chapman et al., 1981 ; Hertz, 1960 ; Silverman and Small, 2002
; Tainter, 1978 ; Sprague, 2005 ; Ubelaker, 1999) โดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม
(cross-culture analysis studies) ทั้งจากหลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลชาติพันธุ์ (เช่น Bloch and
Parry, 1982 ; Carr, 1995 ; O’Shea, 1984 ; Saxe, 1970) ในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่
“ตาย” ให้ “มีชีวิต” ด้วยการใช้ตรรกะเปรียบเทียบความเหมือนที่เป็นสากลและความต่างของปัจจัยและ
บริบทที่เกี่ยวข้องอย่างตระหนักรู้ (self reflexivity) และระมัดระวัง เพื่ออธิบายถึงระบบความเชื่อร่วม
ของคนในวัฒนธรรมเดียวกันผ่านแบบแผนการปลงศพ
สองทศวรรษของการค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ในระดับมหัพภาคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คน และวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความเชื่อผ่านพิธีกรรมการปลงศพในยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็ก (รัศมี
ชูทรงเดช, 2546 ; รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550 ; รัศมี ชูทรงเดช, 2557ก, 2557ข) อย่างไร
ก็ดี การศึกษาที่ผ่านมาไม่เคยมีการพบโครงกระดูกภายในโลงร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีเลย จน
กระทั่งมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักใน พ.ศ. 2553 โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส�ำรวจ
และขุดค้นระหว่างปี  พ.ศ. 2556-2558 ท�ำให้ได้ข้อมูลความรู้ระดับจุลภาคที่ท�ำให้เข้าใจในมิติทางสังคม
และวัฒนธรรมโลงไม้ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะแบบแผนการปลงศพที่สามารถเชื่อมโยง
เปรียบเทียบกับข้อมูลและแนวคิดทฤษฎีการปลงศพในระดับมหัพภาค
บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะตรวจสอบแบบแผนการปลงศพภายในถ�้ำผีแมนโลงลงรัก เพื่ออธิบาย
โลกทัศน์หลังความตาย และการจัดองค์กรทางสังคมของคนในวัฒนธรรมโลงไม้

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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คำ�นิยามศัพท์
ก่อนอื่นผู้เขียนมีค�ำจ�ำกัดความเฉพาะในค�ำที่ผู้เขียนใช้ส�ำหรับการอภิปรายในเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจที่ตรงกัน ในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ดังนี้
“การปลงศพ” (mortuary practice) ในที่นี้ผู้เขียนใช้คำ� อธิบายของเสฐียรโกเศศ (2531: 113-116)
เพื่อให้เข้าใจให้ตรงกัน หมายถึง “การปลดเปลื้องภาระที่แบกไว้ในเรื่องศพให้เสร็จ” การปลงศพ ได้แก่
การฝัง การเผา การปล่อยให้แร้งมาจิกกินหรือสัตว์ป่ามากิน การวางทิ้ง การวางตากแดด การลอยน�ำ้
การเก็บไว้ในถ�้ำ การเอาศพไว้พาดบนต้นไม้ การย่างหรืออบศพ ฯลฯ การปลงศพเป็นหน้าที่ของคนใน
สังคมนั้นๆ ที่จะต้องท�ำตามประเพณีให้กับผู้เสียชีวิต
“แบบแผนการปลงศพ” หมายถึง ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับปลงศพที่ปฏิบัติสืบต่อกันภายในสังคม
และวัฒนธรรมเดียวกัน (Saxe, 1970)
“ผีแมน” เป็นภาษาไทใหญ่และลาหู่หมายถึง “อมนุษย์ ไม่ใช่คนที่โผล่หรือผุดหรือยื่นออกมา”
(วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์, 2544 ; พิมุข ชาญธนะวัฒน์, 2538)
“โลง” หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุร่างกายคนตาย มีรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม วัสดุที่ใช้หลายอย่าง
เช่น ไม้ เครื่องจักสาน ดินเผา หรือโลหะ (Sprague 2005: 131)

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
กว่าสามทศวรรษแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดีเรื่องโบราณคดีความตายได้พัฒนาไปอย่างรุดหน้า
เกินกว่าการพรรณนารูปแบบของการฝังศพ การจัดล�ำดับอายุสมัย ประชากร และการศึกษาโครงกระดูก
โดยให้ความสนใจกับการอธิบายมิติทางสังคม (social dimension) เช่น การจัดองค์กรทางสังคม (social
organization) ความสัมพันธ์ของคนเป็นและคนตายในอดีต ความแตกต่างของสถานภาพและความมั่งคั่ง
(status and wealth differentiation) ความซับซ้อนของสังคม (social complexity) (Binford, 1972
; Brown, 1971 ; Goldstein, 1980 ; Peebles and Kus, 1977) ภูมิทัศน์ความตาย (landscape of
death) (Silverman and Small, 2002)

1. โบราณคดีความตาย (Archaeology of Death)
โบราณคดีความตายได้รับความสนใจและพัฒนาแนวคิดในช่วงโบราณคดีกระบวนการ (processual archaeology) ที่พยายามอธิบายมิติทางสังคมและวัฒนธรรมจากรูปแบบหรือแบบแผนการปลงศพ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีการขยายพรมแดนความรู้ทางด้านแนวคิดทฤษฎี (เช่น Binford,
1971 ; Brown, 1971 ; Carr, 1995 ; Chapman et al., 1981 ; O’Shea, 1984 ; Saxe, 1970 ;
Tainter, 1978) และวิธีวิทยา (เช่น Sprague, 2005 ; Ubelaker, 1999) องค์ความรู้เหล่านี้พัฒนาจาก
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การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากข้อมูลชาติพันธุ์วรรณนาและโบราณคดีจากทั่วโลก เพื่อเปรียบ
เทียบความเหมือนหรือความต่างของการปลงศพแต่ละวัฒนธรรมว่าเกิดจากปัจจัยอะไร แล้วน�ำมาใช้ใน
การอธิบายและตีความหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นสูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ความเชื่อ
คนตายและวิญญาณ/โลกหน้า

ความสัมพันธ์ของคน-คนตาย

คนเป็น
ผู้ไว้ทุกข์/ความทรงจ�ำ-ความทรงจ�ำร่วม
และความทรงจ�ำส่วนบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับวิญญาณ

• ขนาดของพิธีกรรมที่สะท้อนถึง
อัตลักษณ์และล�ำดับของสังคม
• การจัดพื้นที่ภายในสุสาน

คนตาย
พิธีศพ

แผนภูมิที่ 1 แผ่นภาพแสดงความคิดรวบยอดของโลกทัศน์ความตาย
(ดัดแปลงจาก Metcalf and Huntington, 1991: 83)

ก. คนเป็น-คนตาย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความตายเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของทุกสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในอดีตความตายไม่ใช่เรื่องของปัจเจกชน หากเป็นเรื่องของส่วนรวม/ชุมชน
ความตายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมของวัฒนธรรม ความเคารพนับถือ ความรัก ความ
ผูกพันระหว่างผู้ตายกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความตายจึงเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม สังคมที่ซับซ้อนที่เริ่มมีความแตกต่างทางชนชั้น พิธีกรรมความตายมี
กิจกรรมและรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนเช่นกัน พิธีกรรมการปลงศพสะท้อนถึงนัย ดังนี้

1. สถานภาพและอัตลักษณ์ของบุคคล (social persona)
เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ตั ว ตนของผู ้ ต ายในฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสั ง คมระหว่ า งที่ มี ชี วิ ต อยู ่ โดยมี
สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ในรูปแบบของการปฏิบัติต่อศพ สิ่งของเซ่นไหว้
(Binford, 1971 ; Saxe, 1970) ตัวอย่างในอดีตจากหลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยได้แก่ หลุมฝัง
ศพของช่างปั้นภาชนะดินเผาผู้หญิงจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี พบหินดุ ก้อนดินดิบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์
การปั้นภาชนะดินเผาและวัตถุดิบ วางประกอบศพ (Higham and Thosarat, 1998) ตัวอย่างในปัจจุบัน
เช่น โกศบรรจุศพของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่สถานภาพดั้งเดิมเป็นลูกชาวนาชาวสวน แต่รับราชการ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ต�ำแหน่งสูงสุดในกระทรวงคือปลัดกระทรวงท�ำให้ได้รับพระราชทานโกศ และมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกอบ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงสถานภาพของผู้ตายในระหว่างมีชีวิตอยู่ เป็นต้น

2. สถานะของบุคคล (social status)
พิธีกรรมการปลงศพเป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย และความซับซ้อนของ
สังคม (social complexity) (Binford, 1971) ในสังคมที่มีช่วงชั้น (rank) ผู้คนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
มีคนจน คนรวย คนชั้นกลาง พิธีกรรมจึงเป็นเรื่องของการแสดงฐานะทางสังคมในตัว ผู้มีชีวิตอยู่ที่เป็น
เครือญาติจะจัดงานศพให้กับผู้ตายตามเกียรติและฐานะ เช่น ถ้าผู้ตายเป็นคนรวยหรือกษัตริย์/ผู้น�ำ
ในวัฒนธรรมอียิบต์โบราณหรือจีนโบราณ พิธีกรรมจะถูกจัดอย่างหรูหราตั้งแต่การจัดเตรียมศพของผู้
ตาย จ�ำนวนและความหลากหลายของอาหารสิ่งของเครื่องใช้ประกอบการเซ่นไหว้ และสิ่งของประดับศพ
คุณภาพของสิ่งอุทิศเป็นของดี งานเลี้ยง สถานที่ฝังศพ เป็นต้น

3. พื้นที่ทางวัฒนธรรม (cultural area)
เป็นขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่สังคมก�ำหนดจากคุณลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมกัน หรือชาติพันธุ์
เดียวกัน การก�ำหนดพื้นที่ทางวัฒนธรรมนี้ใช้เป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์วัฒนธรรมต่างๆ
แบบแผนการฝังศพมีรูปแบบเหมือนกันและกระจายไปในพื้นที่กว้าง แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อร่วมของ
วัฒนธรรมเดียวกัน (Beck, 1995) เช่นการเจอรูปแบบการฝังศพในไห/ภาชนะดินเผาแบบครั้งที่ 2 ใน
บริเวณลุ่มแม่น�้ำมูล หรือหินตั้งที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณเชียงของประเทศลาว เป็นต้น

ข. ผี : การแปรสภาพของคนตาย
เมื่อ “คนเป็น” หมดลมหายใจกลายเป็น “คนตาย” มีการเปลี่ยนสถานะของคนตายให้กลายเป็น
“ผี” ท�ำให้เกิดการแยกโลกระหว่างคนเป็นกับคนตาย ผีเป็นสิ่งลี้ลับ จับต้องไม่ได้ คนจึงเกิดจินตภาพของ
ผีไปต่างๆ นานา ในระบบความเชื่อดั้งเดิม จึงเกิดพิธีกรรมเพื่อท�ำให้ผีไปสู่โลกใหม่

1. ระบบความเชื่อผีบรรพบุรุษ
ระบบความเชื่อในอุษาคเนย์มีผลงานค้นคว้าวิจัยส�ำคัญหลายชิ้น (เช่น ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2527
; ชาติชาย มุกสง, 2550 ; ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2550 ; ปรานี วงษ์เทศ, 2539 ; ศรีศักร วัลลิโภดม,
2527 ; สุมิตร ปิติพัฒน์, 2545) ในที่นี้ ผู้เขียนเลือกอธิบายความหมายเฉพาะความเชื่อดั้งเดิมและ
พื้นฐานของคนในอุษาคเนย์เรื่องผีบรรพบุรุษ เมื่อผู้ตายจากโลกปัจจุบัน ความมีชีวิตของผู้ตายยังคงอยู่
เรียกว่า “วิญญาณ” หรือ “ขวัญ” ดังนั้นจึงมีพิธีเซ่นไหว้บูชาเพื่อให้บรรพบุรุษปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้
ปลอดภัย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตาย ความทรงจ�ำเกี่ยวกับผู้ตาย และพิธีเซ่นไหว้
ขึ้นอยู่กับสถานภาพของแต่ละครอบครัว/ตระกูล

2. การปลงศพแบบฝัง
การฝังศพเป็นการปลงศพรูปแบบหนึ่งที่พบมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานที่เก่าแก่
ที่สุดคือการฝังศพของโฮโม ซาเปี้ยน นีแอนเดอธัล ที่ถ�้ำชานิดาร์ ประเทศอิรัก มีการฝังร่วมกับกระดูก
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดอกไม้ เมื่อประมาณ 70,000-60,000 ปีมาแล้ว (Price and Feinman, 2001:
115) นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าการฝังศพเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคแรกเริ่ม
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เพราะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลในกลุ่มสังคม มีความรักผูกพันกัน จึงป้องกันการ
รบกวนจากการคุ้ยกินจากสัตว์ด้วยการฝังด้วยความตั้งใจ การฝังศพแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก คือการฝังศพ
ครั้งที่ 1 และการฝังศพครั้งที่ 2 (Sprague, 2005)
2.1 การฝังศพครั้งที่ 1 (primary burial)
การน�ำร่างของผู้ตายจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น ห่อด้วยเครื่องจักสาน ผ้า บรรจุในโลงไม้ หรือ
โลงดิน เป็นต้น ที่ห่อ/ใส่ในโลงแล้วน�ำไปฝังในดิน หรือน�ำดินมากลบ หรือเก็บไว้ในถ�ำ้ บางกรณีนำ� ร่างใส่
ภาชนะดินเผา เช่นแหล่งโบราณคดีเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด (สุกัญญา เบาเนิด, 2546) นอกจากนี้มีของ
อุทิศใส่ในหลุมฝังศพด้วย เช่น ภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Higham and Thosarat,
1998) เป็นต้น ลักษณะของโครงกระดูกที่พบจะมีชิ้นส่วนติดกัน และเรียงตามโครงร่างกาย
2.2 การฝังศพครั้งที่ 2 (secondary burial)
การน�ำเอากระดูกของคนตายที่ถูกฝังมานานแล้วกลับมาท�ำการฝังและประกอบพิธีกรรมใหม่อีกครั้ง
ลักษณะของโครงกระดูกไม่ติดกัน แยกเป็นชิ้นแล้วบรรจุกระดูกในภาชนะใหม่ เช่น ภาชนะดินเผา โลง
ไม้ กล่องไม้ เป็นต้น แล้วเอาไปฝังใหม่ใต้ดิน หรือในถ�ำ้ (Sprague, 2005) กระบวนการปลงศพครั้ง
ที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของเครือญาติและครอบครัวของผู้ตาย เป็นส�ำนึกร่วมของ
คนในสังคม (Hutchinson and Aragon, 2002) นอกจากนี้การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลกพบว่าการฝังศพครั้งที่ 2 มักเกี่ยวข้องกับชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานถาวร หัวกะโหลกและ
ชิ้นส่วนกระดูกมีความหมายในฐานะที่เป็นตัวแทนของบุคคลและอัตลักษณ์ในสังคม (Schroeder, 2001)

ค. การเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural comparative studies)
ผู้เขียนพยายามหาค�ำอธิบายของความเชื่อนี้ ตัวอย่างของความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์จ้วงและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดายัค (Dayak)
ชาวจ้วง มีประเพณีการปลงศพ 4 แบบ คือการฝังดิน ปลงศพที่ภูเขาหิน การปลงศพในน�้ำ และ
การเผาศพ ในที่นี้ผู้เขียนขอพูดถึงการฝังดิน และการปลงศพที่ภูเขาหิน การฝังดินท�ำการฝัง 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 บรรจุลงในโลงไว้ใต้ดิน ประมาณ 2 - 3 ปี แล้วเก็บกระดูกผู้ตายมาใส่ไหที่ทำ� เฉพาะ แล้วฝังใต้ดินอีก
ครั้ง การฝังครั้งใหม่หมอดูฮวงซุ้ยจะเลือกท�ำเลที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการฝังครั้งที่ 1 ส่วนการปลงศพ
ที่ภูเขาหิน ในอดีต มี 2 แบบคือ น�ำศพของผู้ตายใส่โลงที่ตั้งศพไว้ในหมู่บ้าน 3 ปี แล้วยกไปแขวนไว้ที่
ผาชัน การท�ำพิธีจะมีการตีฆ้อง ตีกลอง และร้องเพลงส่ง โดยต้องเจาะรูที่ผาชันสูงๆ แล้วตอกตอไม้หรือ
ตอเหล็กลงก่อนเอาโลงไปวาง ชาวจ้วงโบราณเชื่อว่าการปลงศพในที่สูงท�ำให้วิญญาณของผู้ตายขึ้นท้องฟ้า
ได้สะดวก ไปสู่โลกที่กินดีอยู่ดี และหากลูกหลานวางศพไว้สูง แสดงว่ามีความกตัญญูต่อผู้ตายมาก คน
จ้วงปัจจุบันไม่ปลงศพแบบนี้แล้ว และการปลงศพภายในถ�้ำ คนจ้วงโบราณบรรจุศพในถ�ำ้ หรือในโลงแล้ว
ยกไปตั้งไว้ในถ�ำ้ มีโลงศพใหญ่และโลงศพเล็ก โลงศพใหญ่เป็นการฝังครั้งที่ 1 ส่วนโลงศพเล็กเป็นการฝัง
ครั้งที่ 2 มีการยกเครื่องเซ่นไปเซ่นไหว้ภายในถ�ำ้ ในวันเทศกาลเช็งเม้ง โลงเล็กหนึ่งโลงต่อศพหนึ่ง ถ�ำ้ หนึ่ง
มีโลงเล็กอยู่ประมาณ 4-5 โลง อย่างมากประมาณ 80 โลง โดยทั่วไปตระกูลหนึ่งจะบรรจุโลงภายในหนึ่ง
ถ�้ำ คนจ้วงปัจจุบันไม่ปลงศพในโลงเล็กแต่เปลี่ยนมาใช้ไหแทน (ฉิน เซียน อาน, 2539: 223-8, ปรานี
วงษ์เทศ, 2539: 234-5)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ดายัค ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้ถูก
อธิบายว่าการฝังครั้งที่ 2 เป็นการเปลี่ยนสภาวะ (rite of passage) ของคนตายกลายเป็นผีบรรพบุรุษ
จากที่เป็นสถานภาพของคนที่มีชีวิตอยู่ไปสู่สังคมใหม่ของอีกโลกที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ โรเบิร์ต
เฮิร์ทซ์ (Hertz, 1960) เสนอแนวคิดการฝังศพครั้งที่ 2 ว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหลัง
ความตาย และการร�ำลึกถึงบรรพบุรุษที่จากไป เขาเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของผู้ตายกับการ
ฝังศพครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 การฝังศพครั้งที่ 1 สภาพของร่างกายอยู่ในภาวะที่เปียก แฉะ เน่าเปื่อย เมื่อ
ร่างกายเปลี่ยนสภาพ อัตลักษณ์ของผู้ตายได้ถูกน�ำออกไปจากตอนที่ยังมีชีวิต เมื่อฝังศพครั้งที่ 2 เป็นช่วง
ที่ร่างกายแห้ง ถูกท�ำความสะอาดแล้วห่อใหม่ด้วยผ้า แล้วบรรจุในภาชนะก่อนน�ำไปฝังในพื้นที่เฉพาะของ
ครอบครัว บริเวณที่ค่อนข้างไกลจากบ้าน เพื่อปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัว การฝังศพครั้งที่ 2 ถือว่า
เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้าย เฮิร์ทซ์พบว่ามีรูปแบบที่ใส่กระดูกครั้งสุดท้าย 2 แบบคือ เอากระดูกใส่ในหีบ/
กล่องท�ำจากต้นตะเคียน และใส่โลงแล้วน�ำไปเก็บไว้ตามรอยแยกของหินหรือภายในถ�ำ้ (Hertz, 1960 ;
Schroeder, 2001) อัตลักษณ์ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะที่เป็นบรรพบุรุษ ไปพบกับบรรพบุรุษในโลก
ใหม่และมีการท�ำพิธีกรรมเฉลิมฉลองครั้งสุดท้าย ท�ำให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายและผู้มีชีวิตอยู่
ท�ำให้ผู้ไว้ทุกข์ได้เลิกไว้ทุกข์และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

ง. การจัดพื้นที่สุสาน (cemetery organization)
สุสานเป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมและความซับซ้อนของสังคม สุสานเป็นการแบ่งแยกขอบเขตของโลก
ของคนเป็นและคนตาย (Silverman and Small, 2002) ลักษณะทางกายภาพได้แก่ท�ำเลที่ตั้ง สถาน
ที่และพื้นที่ภายในสุสานเป็นตัวแบ่งความสัมพันธ์ของคนภายในสังคม เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจรวยจน ชนชั้น เพศสภาพ ชาติพันธุ์ การเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
ร่วมกันของกลุ่มคนในวัฒนธรรมเดียวกัน การตัดสินใจของคนเป็นในอดีตว่าจะเลือกสถานที่ไหนเป็นที่ฝัง
ศพสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของญาติและชุมชนที่สัมพันธ์กับสถานภาพของผู้ตายที่ได้มาจากความ
สามารถของตนขณะที่มีชีวิต (achieved status) เช่น เป็นนายพรานที่ล่าสัตว์เก่ง หมอผี หรือสถานภาพ
ที่ติดตัวของผู้ตายโดยก�ำเนิด (ascribed status) เช่นพ่อแม่เป็นชนชั้นผู้น�ำ ลูกก็ได้รับการยกย่องเช่น
เดียวกับพ่อแม่ (Carr, 1995 ; Peeble and Kus, 1977 ; O’Shea, 1984) การจัดระเบียบสุสานแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคือ 1) สุสานของกลุ่ม/ชุมชน เป็นพื้นที่กลางของชุมชนที่มาฝังศพร่วมกัน มีหลายโคตร
ตระกูลหรือครอบครัวมาฝังรวมกัน จะพบความหลากหลายของรูปแบบการฝังศพ ภายในสุสานมีการใช้
พื้นที่โล่งซึ่งแยกแต่ละโคตรตระกูลออกจากกัน และ 2) สุสานของโคตรตระกูลหรือครอบครัว มักจะมี
แบบแผนการปลงศพที่คล้ายคลึงกันในต�ำแหน่งของการจัดวางเป็นกลุ่มๆ เช่นการวางศพในแนวระนาบ
เดียวกัน วางใกล้ๆ การจัดวางท่าของศพจะมีลักษณะเหมือนกัน (Pearson, 1999 ; Silverman and
Small, 2002)

2. ความทรงจำ�
ในสังคมก่อนพัฒนาการของรัฐ (pre-state societies) มักจะเน้นความส�ำคัญของเครือญาติกับ
ชุมชน การจัดท�ำพิธีศพมีความผูกพันกับสังคมที่ผู้ตายเกี่ยวข้องในขณะที่มีชีวิต แนวคิดความทรงจ�ำถูก
พัฒนาและใช้อธิบายความสัมพันธ์ของคนภายในสังคมและความเกี่ยวพันกับความเชื่อร่วมกันของชุมชน
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ความทรงจ�ำที่เป็นแนวทางส�ำคัญในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี แบ่งออกเป็น 2 แบบ (Fahlander
and Oestigaard, 2008 ; Halbwachs, 1992, Kujit, 2008 ; Hutchinson and Aragon, 2002) คือ

ก. ความทรงจำ�ส่วนบุคคล (personal memory)
เป็นความทรงจ�ำที่บุคคลแต่ละคนจ�ำเหตุการณ์ที่ประสบกับตนเอง ซึ่งความทรงจ�ำของบุคคลอาจจะ
มีการเลือกจดจ�ำ และเลือกลืม รวมทั้งความทรงจ�ำของตนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องในสังคม
นักโบราณคดีศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว และของเซ่นศพ รวมทั้ง
การจัดท�ำเตรียมที่ฝังศพเฉพาะส�ำหรับผู้ตาย

ข. ความทรงจำ�ร่วม (collective memory)
เป็นความทรงจ�ำที่เชื่อมโยงกับความเชื่อของสมาชิกในสังคมและระบบสังคมถึงเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ที่คนในสังคมมีร่วมกัน หรือเป็นอดีตที่มีความหมายต่อคนรุ่นหลังและมีส่วนในการสร้างอัต
ลักษณ์ของชุมชน สุสานจึงเป็นตัวแทนของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชน นักโบราณคดีศึกษาความทรง
จ�ำร่วมจากสิ่งก่อสร้าง สถานที่ เช่นหินตั้ง

นัยทางโบราณคดี
จากแนวคิดข้างต้น ผู้เขียนได้เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมจากข้อมูลชาติพันธุ์และโบราณคดีจาก
แหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก และวัฒนธรรมโลงไม้ที่เคยศึกษามาทั้งหมด เพื่อหา
แบบแผนทั่วไป (general pattern) ส�ำหรับการคาดการณ์นัยทางโบราณคดี (archaeological implication) แล้ววิเคราะห์ตรวจสอบกับหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแผนโลงลงรัก

1. ความทรงจำ�ร่วม : อัตลักษณ์ของกลุ่ม
ความทรงจ�ำร่วมที่เป็นของกลุ่มคนที่มีความเชื่อเดียวกัน พิจารณาดังนี้
1. การเลือกถ�้ำหรือเพิงผา ต�ำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพของสถานที่ฝังศพ เป็นสิ่งที่บ่ง
บอกในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มคนวัฒนธรรมเดียวกัน
2. การจัดระเบียบของสุสาน เช่นการวางตัวของโลงไม้และต�ำแหน่งที่วางภายในสุสานเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความทรงจ�ำร่วมของกลุ่มคนที่มาท�ำพิธีกรรมร่วมกันเพื่อร�ำลึกถึงผู้ตาย
3. รูปแบบหัวโลงที่เหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความเป็นกลุ่มคนในวัฒนธรรม
เดียวกัน
4. จ�ำนวนของโครงกระดูกที่พบภายในโลงเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
เดียวกัน

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. ความทรงจำ�ส่วนบุคคล : อัตลักษณ์บุคคล
ความทรงจ�ำที่เกี่ยวกับผู้ตายในฐานะที่เป็นบุคคลในสังคมและครอบครัว พิจารณาจากประเภท
สิ่งของที่เซ่นศพ และรูปแบบของหัวโลง แสดงถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้ตาย

ผลการวิเคราะห์
ในที่นี้ผู้เขียนไม่ขอกล่าวรายละเอียดของลักษณะของแหล่งโบราณคดี การด�ำเนินงานโบราณคดี
โบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่พบ และผลการวิเคราะห์ด้านต่างๆ แต่ประมวลและสังเคราะห์ผลการศึกษา
ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเรื่องของแบบแผนการปลงศพ (ดูบทความของ วอกัญญา ณ หนองคาย, ชนม์ชนก
สัมฤทธิ์ และสมถวิล สุขเลี้ยง ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

1. ความเชื่อร่วม
ส�ำหรับความเชื่อร่วมกันของชุมชนวัฒนธรรมโลงไม้พิจารณาจากท�ำเลที่ตั้งของสุสาน ล�ำดับเวลา
การใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ และการจัดระเบียบภายในสุสาน

ก. ทำ�เลที่ตั้ง
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก เป็นส่วนหนึง่ ของภูมปิ ระเทศแบบคาสต์ ตัง้ อยูใ่ นระดับความสูง 744 เมตรจาก
ระดับน�ำ้ ทะเล ห่างจากถ�ำ้ ลอดประมาณหนึง่ กิโลเมตร ซึง่ เป็นสุสานในวัฒนธรรมเดียวกัน ห่างจากล�ำน�ำ้
ลางประมาณ 300 เมตร และต�ำแหน่งของถ�ำ้ อยูร่ ะหว่างสบน�ำ้ ทีล่ ำ� น�ำ้ สาขาย่อยมาบรรจบกันพอดี ธรณี
สัณฐานของถ�ำ้ คือ ปากถ�ำ้ เป็นปล่องเกิดจากหลุมยุบ มีขนาดกว้าง 3 เมตร และสูงจากปล่องจนถึงพืน้ โถง
ถ�ำ้ ประมาณ 10 เมตร (เสรีวฒ
ั น์ สมินทร์ปญ
ั ญา, 2557) เมือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับท�ำเลทีต่ งั้ และทิศทาง
การมองเห็นกับแหล่งโบราณคดีอนื่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นลุม่ แม่นำ�้ ลาง ซึง่ เป็นลุม่ น�ำ้ เดียวกันกับถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
พบว่าการเลือกสุสานนัน้ ค�ำนึงถึงทิศทางการมองเห็นทัศนียภาพทีก่ ว้างไกล เปรียบเสมือนกับการเลือก
“ฮวงจุย้ ” ในปัจจุบนั มีระยะห่างจากปากถ�ำ้ ถึงภูเขาด้านหน้าทีม่ องเห็นได้ในระยะ 1,400-1,500 เมตร และ
ภายในถ�ำ้ ทีม่ ี 3 คูหา มีคหู าทีม่ พี นื้ ทีร่ าบและมิดชิด หากไม่เดินส�ำรวจจะไม่ทราบว่ามีโพรงถ�ำ้ อยูภ่ ายในถ�ำ้
ดังนัน้ การเลือกถ�ำ้ แห่งนี้ และเลือกสถานทีส่ ำ� หรับการวางโลงศพจึงอนุมานได้วา่ เป็นความจงใจ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงต�ำแหน่งและทิศทางของการมองเห็นทัศนียภาพ
แหล่งโบราณคดี

ทิศทางปากถ�้ำ

ระยะห่างของภูเขาลูกตรงข้ามในทิศทางเดียวกับ
ปากถ�้ำ (ม.)

เพิงผาบ้านไร่
ถ�ำ้ ลอด*
กลุ่มถ�้ำลางจันทร์
ถ�ำ้ จ่าโบ่
ถ�ำ้ บ่อไคร้
ถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก

เหนือ
ตกเฉียงใต้
ตกเฉียงใต้, ใต้
ออกเฉียงเหนือ
ออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงใต้

600
มองเห็นปากถ�้ำห่างไป 50 ม.
1,000
>10,000
4,000
1,400-1,500

หมายเหตุ * เป็นแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่ภายในถ�้ำขนาดใหญ่
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ตารางที่ 2 แสดงสถานที่ตั้งแหล่ง และสภาพแหล่งโบราณคดี
แหล่งโบราณคดี
ทิศทางปากถ�้ำ
เพิงผาบ้านไร่

หมู่บ้านห้วยไร่ ต. สบป่อง

ถ�้ำลอด

หมู่บ้านถ�้ำลอด ต. ถ�ำ้ ลอด

กลุ่มถ�้ำลางจันทร์

หมู่บ้านแม่ลางจันทร์ ต. สบป่อง

ถ�้ำจ่าโบ่

หมู่บ้านจ่าโบ่ ต. ปางมะผ้า

ถ�้ำบ่อไคร้

หมู่บ้านบ่อไคร้ ต. ปางมะผ้า

ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก

หมู่บ้านถ�้ำลอด ต. ถ�ำ้ ลอด

(ปรับจาก พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2547)

ลักษณะแหล่งโบราคดี

เป็นเพิงผารูปครึ่งวงกลมคล้ายเกือกม้า มีที่ราบกว้าง แสง
สว่างส่องถึง ตั้งอยู่เกือบยอดเขา เป็นถ�ำ้ แห้ง
เป็นถ�้ำขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในถ�ำ้ ขนาดใหญ่ที่มีธารน�้ำลอด
ผ่าน ภายในถ�้ำมืด มีพื้นที่ราบ เป็นถ�้ำแห้ง
เป็นกลุ่มถ�้ำขนาดเล็กบนเพิงผา อยู่สูงเกือบถึงยอดเขาบน
หน้าผา แสงสว่างส่องถึงในบางพื้นที่ มีพื้นราบภายในถ�้ำ
น้อย เป็นถ�้ำแห้ง
ถ�้ำตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเกือบตั้งฉากเกือบถึงยอดเขา
เป็นถ�้ำขนาดใหญ่โพรงกว้างซับซ้อน มีพื้นที่ราบภายในถ�้ำ
บางส่วน เป็นถ�้ำแห้ง
ถ�้ำเป็นถ�้ำคูหาซับซ้อน แสงสว่างส่องถึงเฉพาะถ�ำ้ โถงบน
ส่วนถ�้ำโถงในซึ่งมีโลงไม้เป็นจ�ำนวนมากแสงสว่างส่องไม่
ถึง บริเวณที่ตั้งโลงและวางโลงเป็นพื้นที่ราบ อยู่สูงเกือบ
ถึงยอดเขา เป็นถ�้ำแห้ง
ถ�้ำเป็นถ�้ำคูหาซับซ้อน แสงสว่างส่องถึงเฉพาะถ�ำ้ โถง
บน ส่วนถ�้ำโถงในเป็นโพรงถ�้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีโลงไม้เป็น
จ�ำนวนมาก อับแสง อยู่สูงเกือบถึงยอดเขา เป็นถ�ำ้ แห้ง

แผนที่ 1 ต�ำแหน่งของถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ข. ลำ�ดับเวลาการใช้พื้นที่ภายในถ้ำ�
ผลการวิเคราะห์คาร์บอน 14 ท�ำให้ทราบว่าระยะเวลาการใช้พื้นที่ภายในถ�้ำ อย่างน้อย 3 ช่วงเวลา
ใหญ่ๆ คือช่วงแรกสุด ระหว่าง 1960±30 ถึง 1920±30 ปีมาแล้ว มีช่วงเวลา 40 ปี ช่วงที่สอง ระหว่าง
1870±30 ถึง 1809±26 ปีมาแล้ว มีช่วงเวลา 61 ปี และช่วงสุดท้าย ระหว่าง 1794±25 ถึง 1740±30
ปีมาแล้ว มีระยะเวลา 54 ปีมาแล้ว (ดูบทความของ รัศมี ชูทรงเดช2) ส่วนโลง C10 อายุ 1636±44 ปี
มาแล้ว เป็นโลงที่อายุน้อยที่สุด และมีค่าค�ำนวณกับตารางปฏิทินหลายค่า จึงไม่ได้นับร่วมกับโลงอื่นๆ ที่
จับกลุ่มอายุช่วงเวลาเดียวกัน เพราะอาจจะตรวจสอบอายุซำ�้ อีกครั้ง
ช่วงแรก คูหา A1 เป็นบริเวณที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ฝังศพก่อนคูหา B และ C เนื่องจากเป็นคูหาด้าน
ในสุด มิดชิด อับแสง มีเพดานถ�ำ้ สูง และพื้นที่ราบเหมาะส�ำหรับการวางโลง โลงไม้วางไว้บนพื้น โลง
หมายเลข C33 ซึ่งเป็นโลงขนาดกลาง พบโครงกระดูกของผู้ชายถูกฝังทั้งโครงในโลงที่มีรูปแบบหัวโลง
2B อายุระหว่าง 20-25 ปี ถูกฝังครั้งที่ 1 (นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย, 2557)
ช่วงที่สอง คูหา A1 ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ส่วน คูหา A2 และ B ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรก
ช่วงที่สาม คูหา A1 และ B ยังคงถูกใช้ต่อเนื่อง ส่วนคูหา A2 ไม่มีการใช้งานต่อเนื่องจากท�ำเลไม่
เหมาะสม มีน�้ำไหลเข้ามาในพื้นที่วางโลงจากเพดานถ�ำ้ ในช่วงฤดูฝน
อาจกล่าวได้ว่า คูหา A1 เป็นสุสานหลักที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 324 ปี

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการค�ำนวณค่าอายุคาร์บอน 14 เทียบตามตารางปฏิทิน (calibrated date)
ด้วยโปรแกรม OxCal ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
2 บทความเรื่องสังคมและวัฒนธรรมโลงไม้ที่ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

450

����������������������������������

ค. การจัดพื้นที่ภายในสุสาน
1. รูปแบบการวางโลงภายในคูหา A1
การวางตัวของโลงวางตามแนวเหนือ-ใต้ และตะวันตก-ตะวันออก จากการส�ำรวจครั้งแรกพบว่าโลง
เกือบทุกโลงถูกเปิด ฝาถูกวางอยู่ใกล้กัน และมีขนาดเท่ากันจึงสันนิษฐานว่าเป็นฝาของโลงเดียวกัน มี
เพียง 4 โลงที่มีฝาประกบติดกันโลง C1-C2 โลง C3-C4 โลง C5-C6 และโลง C13-C14 มีเพียง 3 โลงที่
พบชิ้นส่วนกระดูกคนอยู่ภายใน คือโลง C1-C2 โลง C3-C4 และโลง C5-C6 ผู้เขียนตระหนักดีว่าข้อมูล
ที่น�ำเสนอไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบุได้ว่าถูกรบกวนตั้งแต่อดีตเนื่องจากมีการกองกระดูกรวมกัน และรบกวนใน
สมัยปัจจุบันร่องรอยกระดูกที่แตกหักใหม่ ท�ำให้ทราบว่ามีผู้เข้ามาภายในถ�ำ้ และเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโครง
กระดูก และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ
กลุ่มที่ 1
อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของคูหา พบการวางโลงในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีลักษณะการวางโลงบนเสา
และคาน วางบนคานไม้บนพื้น และวางบนพื้นถ�้ำ มีทั้งโลงขนาดใหญ่ โลงขนาดกลาง โลงขนาดเล็ก และ
โลงที่ผุพัง สภาพไม่สมบูรณ์
ตารางที่ 3 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงของกลุ่มที่ 1
โลงไม้/ฝา

รูปแบบ

ขนาด (ความยาว/เมตร)

การวางโลง

C1-C2

1B

5.04-5.01

วางบนคานไม้บนพื้น

C3-C4

5C

4.53-4.30

วางบนคานไม้บนพื้น

C13-14

2B

5.85-5.81

วางบนเสาและคาน

C15

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.86 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�้ำ

C16

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.86 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�้ำ

C17

5F

1.82

วางบนพื้นถ�้ำ

กลุ่มที่ 2
อยู่บริเวณกลางคูหา พบการวางโลงในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีลักษณะการวางโลงบนคานไม้บนพื้น และ
วางบนพื้นถ�้ำ มีทั้งโลงขนาดใหญ่ โลงขนาดกลาง และโลงขนาดเล็ก
ตารางที่ 4 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงของกลุ่มที่ 2
โลงไม้/ฝา

รูปแบบ

ขนาด (ความยาว/เมตร)

การวางโลง

C5-C6

1B

5.18-4.74

วางบนคานไม้บนพื้น

C8-C9

1B

2.49-3.80

วางบนคานไม้บนพื้น

C7

5F

1.49

วางบนพื้นถ�้ำ

C10-C11

2A

3.94-3.70

วางบนพื้นถ�้ำ

C12

5D

2.89

วางบนพื้นถ�้ำ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มที่ 3
อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของคูหา ส่วนใหญ่มีการวางโลงในแนวทิศเหนือ-ใต้ เฉพาะโลงไม้ C32
ที่วางในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เหนือหัวโลงอื่นๆ อาจเพราะข้อจ�ำกัดด้านสภาพพื้นที่ ลักษณะการ
วางโลงในกลุ่มนี้ พบวางบนพื้นถ�ำ้ มีโลงขนาดกลาง โลงขนาดเล็ก และโลงที่ผุพัง มีสภาพไม่สมบูรณ์
ตารางที่ 5 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงของกลุ่มที่ 3
โลงไม้/ฝา
C32

รูปแบบ
5D

ขนาด (ความยาว/เมตร)
1.91

การวางโลง
วางบนพื้นถ�ำ้

C33-C33A

2B

3.25-3.25

วางบนพื้นถ�ำ้

C34

5D

1.93

วางบนพื้นถ�ำ้

C35

5D

2.2

วางบนพื้นถ�ำ้

C36

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.6

วางบนพื้นถ�ำ้

C37

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.17 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�ำ้

C38

5D

1.32

วางบนพื้นถ�ำ้

กลุ่มที่ 4
อยู่บริเวณเนินดินด้านทิศใต้ของคูหา ส่วนใหญ่พบวางโลงในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เฉพาะ
โลงไม้ C18 C19 C20 C21 C22 ที่วางในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตามสภาพความลาดของเนินดิน อาจเพราะ
โลงเคลื่อนที่ตกลงมา ลักษณะการวางโลงในกลุ่มนี้ พบวางบนพื้นถ�้ำ มีโลงขนาดกลาง โลงขนาดเล็ก และ
โลงที่ผุพัง สภาพไม่สมบูรณ์
ตารางที่ 6 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงของกลุ่มที่ 4
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ฝาโลง

รูปแบบ

ขนาด (ความยาว/เมตร)

การวางโลง

C18

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.07 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�้ำ

C19

5D

1.93

วางบนพื้นถ�้ำ

C20

5F

1.68

วางบนพื้นถ�้ำ

C21

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.9

วางบนพื้นถ�้ำ

C22

ระบุรูปแบบไม่ได้

1.98

วางบนพื้นถ�้ำ

C23

5F

1.89

วางบนพื้นถ�้ำ

C24

5F

1.94

วางบนพื้นถ�้ำ

C25

5D

1.95

วางบนพื้นถ�้ำ

C26

5F

1.82

วางบนพื้นถ�้ำ

C27

5F

2.02

วางบนพื้นถ�้ำ

C28

5F

2.12

วางบนพื้นถ�้ำ

C29

5D

2.16

วางบนพื้นถ�้ำ

C30

5F

2.25

วางบนพื้นถ�้ำ

C31

5F

3.29

วางบนพื้นถ�้ำ

����������������������������������

แผนผังที่ 1 รูปแบบการวางโลงภายในคูหา A1

2. รูปแบบการวางโลงภายในคูหา A2
ภายในคูหา A2 เป็นที่โล่งแคบ เพดานถ�้ำต�่ำ โลงเปิดวางหงาย และอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ผุพัง
พบกระจายตัวอยู่สองบริเวณ คือ บริเวณตรงกลางคูหา และริมผนังถ�ำ้ ด้านทิศตะวันออก การวางโลงอยู่
ในแนวทิศเหนือ-ใต้ สันนิษฐานว่าเป็นโลงกลุ่มเดียวกัน แต่อาจมีการรบกวนท�ำให้โลงถูกเคลื่อนย้าย โลง
ทั้งหมดถูกวางบนพื้นถ�้ำ

แผนผังที่ 2 รูปแบบการวางโลงในคูหา A2

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตารางที่ 7 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงภายในคูหา A2
โลงไม้

รูปแบบ

ขนาด (ความยาว/เมตร)

การวางโลง

C39

5D

1.68 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�ำ้

C40

5C

1.58 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�ำ้

C41

ระบุรูปแบบไม่ได้

0.76 (สภาพไม่สมบูรณ์)

วางบนพื้นถ�ำ้

3. รูปแบบการวางโลงภายในคูหา B
พื้นที่คูหา B แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโลง (กลุ่มโลงที่ 1-3) ลักษณะพื้นที่เป็นซอกหิน หลืบหิน มี
ที่ราบน้อย โลงส่วนใหญ่สภาพผุพัง การวางโลงไม่พบทิศทางที่แน่นอน สันนิษฐานว่าน่าจะเลือกวางให้
สอดคล้องกับสภาพของคูหา เช่น ในกลุ่มโลงที่ 1 โลงถูกวางทั้งในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และใน
แนวทิศเหนือ-ใต้ ตรงบริเวณที่กว้างที่สุดของพื้นที่ กลุ่มโลงที่ 3 โลงถูกวางตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ตาม
ความยาวของชะง่อนหิน รูปแบบการวางโลง พบสามรูปแบบ คือ วางบนพื้นถ�ำ้ วางบนคานที่พาดอยู่บน
ชะง่อนหิน และวางบนชะง่อนหิน ขนาดของโลงพบโลงขนาดกลางและขนาดเล็ก

แผนผังที่ 3 การวางโลงในคูหา B

ตารางที่ 8 รูปแบบของหัวโลง ขนาด และการวางโลงภายในคูหา B
โลงไม้

รูปแบบ

ขนาด (ความยาว/เมตร)

การวางโลง

C1-C19

1B

ขนาดกลาง (2)

วางบนคานที่พาดอยู่บนชะง่อนหิน, วางบนชะง่อนหิน

2B

ขนาดเล็ก (4)

วางบนพื้นถ�้ำ

5D

ขนาดกลาง (1)

วางบนพื้นถ�้ำ

6A

ขนาดกลาง (1)

วางบนคานที่พาดอยู่บนชะง่อนหิน

6A-6F

ขนาดกลาง (1)

วางบนคานที่พาดอยู่บนชะง่อนหิน

8D

ขนาดเล็ก (1)

วางบนพื้นถ�้ำ

ระบุรูปแบบไม่ได้

ขนาดกลาง (1), ขนาดเล็ก (8)

วางบนพื้นถ�้ำ
*ตัวเลขในวงเล็บ เป็นจ�ำนวนฝาโลง
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4. รูปแบบการวางโลงภายในคูหา C
พื้นที่คูหา C พบโลงไม้จ�ำนวน 1 ฝาโลง วางอยู่ในซอกหลืบด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคูหา เป็น
ชิ้นส่วนที่ผุพัง ไม่สมบูรณ์ เป็นโลงขนาดเล็ก รูปแบบหัวโลง 2B วางอยู่บนพื้นถ�ำ้ ในแนวทิศตะวันออกตะวันตก

แผนผังที่ 4 การวางโลงในคูหา C

2. อัตลักษณ์ของกลุ่ม : รูปแบบหัวโลง
ส�ำหรับอัตลักษณ์และความนิยมภายในชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ผู้เขียนตีความเปรียบเทียบกับ
รูปแบบหัวโลงที่พบภายในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักและแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ภายในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่มีรูปแบบหัวโลงเหมือนกัน (รัศมี ชูทรงเดช, 2546) พบว่ามีรูปแบบหัวโลงและเทคนิค
การท�ำที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
กลุ่มรูปแบบ 5D และ 5F เป็นรูปแบบที่พบจ�ำนวนมากกว่ารูปแบบอื่นๆ ลักษณะการท�ำโลงมีความ
แตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ คือโลงไม้ใช้ไม้คนละต้นในการท�ำโลงไม้ ท�ำจากไม้สัก มีรอยถากในแนวขวาง
มีลิ้นที่ท�ำไว้ส่วนปากโลงเพื่อให้ประกบกันได้อย่างเหมาะเจาะ บางโลงตกแต่งลวดลายบนโลงด้วยรัก พบ
ช่วงระยะเวลา 1,900-1,800 ปีมาแล้ว
ส่วนรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ 1B 2A 2B 5C 6A และ 6F มีเทคนิคการท�ำโลงเหมือนกัน คือท�ำจากไม้
ต้นเดียวกัน ท�ำจากไม้สักที่อายุร้อยกว่าปีขึ้นไป มีรอยถากตกแต่งในแนวขวาง ไม่มีลิ้นบนปากโลง ยกเว้น
โลงใหญ่ที่เจาะช่องสี่เหลี่ยมเล็กบนปากโลง เพื่อท�ำไว้ให้ส�ำหรับเปิดโลงได้สะดวก ความหลากหลายของ
รูปแบบของหัวโลงพบมาก ในช่วงระยะเวลา 1,800-1,700 ปีมาแล้ว กลุ่มรูปทรงที่คล้ายกันคือ 2A 1B
และ 2B เป็นรูปแบบหัวโลงที่พบต่อเนื่องระหว่างช่วงเวลา 1,900-1,600 ปีมาแล้ว อาจจะอนุมานได้ว่า
เป็นอัตลักษณ์ของเครือญาติเดียวกัน
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนภูมิที่ 3 แผนภาพแสดงรูปแบบและอายุของหัวโลงจากถ�้ำผีแมนโลงลงรัก

3. ความสัมพันธ์ภายในสังคม
การตีความเรื่องความสัมพันธ์ภายในสังคม ผู้เขียนวิเคราะห์จากรูปแบบและโครงกระดูกที่พบ
ภายในโลง โดยเฉพาะโลงที่ไม่ได้ถูกรบกวน

ก. เครือญาติ
ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของชิ้นส่วนโครงกระดูกที่จัดจ�ำแนกจ�ำนวนคนอย่างน้อยที่สุด จากคูหา A1
และ A2 มีจ�ำนวนทั้งหมด 121 คน มีทั้งผู้ใหญ่ ชาย-หญิง และเด็ก ส่วนชิ้นส่วนของโครงกระดูกจาก
คูหา B และ C อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโครงการฯ ได้ส่งตัวอย่างไปท�ำการตรวจสอบดีเอ็นเอ และ
อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นเครือญาติกัน A1 มีคนเสียชีวิต
หลายวัยที่ตาย และน�ำมาฝังไว้ภายในที่เดียวกัน มีจำ� นวนของผู้ตายที่เป็นผู้ใหญ่จำ� นวน 68 คน และเด็ก/
วัยรุ่นจ�ำนวน 48 คน นับว่าเป็นอัตราการตายที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ แสดงว่าอาจจะมีปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อสุขภาพของเด็ก/วัยรุ่นท�ำให้ตายก่อนวัย
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงจ�ำนวนประชากรในคูหา
ประชากร
ชาย
ผู้ใหญ่
หญิง
ไม่ทราบเพศ
ทารก/เด็กเล็ก
เด็กโต
วัยรุ่น
เด็ก
วัยรุ่นตอนปลาย
ไม่ทราบอายุ
รวม (คน)

A1 และ A2 แบ่งตามเพศและอายุ
A1
A2
20
1
11
1
37
18
1
12
2
10
4
4
116
5

รวม (คน)
21
12
37
19
14
10
4
4
121

ข. ครอบครัว
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานของการฝังศพแยกเฉพาะครอบครัว หลายครอบครัว จากหลักฐานชิ้น
ส่วนกระดูกภายในโลงประมาณ 15 โลง อนุมานได้ว่า 15 ครอบครัว คือ
การฝังศพครั้งที่ 1 (primary burial) มีตัวอย่างเดียว คือ โลง C33A เป็นโครงกระดูกทั้งโครงของ
ผู้ชาย นอนหงายเหยียดยาว และมีชิ้นส่วนของกระดูกเด็กฝังที่ระบุจำ� นวนคนที่น้อยที่สุด 1 คนอยู่ร่วม
ภายในโลง
การฝังศพครั้งที่ 2 (secondary-single burial) ที่พบเฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุจ�ำนวนคนที่น้อยที่สุด
1 คน เป็นชิ้นส่วนของผู้ใหญ่จ�ำนวน 4 คนจาก 4 โลง คือ C31 C17 C19 และ C32 การฝังศพครั้งที่ 2
จ�ำนวน 2 คน (secondary-double burial) พบเพียงโลง C10-11
การฝังศพครั้งที่ 2 จ�ำนวนระหว่าง 3-6 คน (secondary-multiple burial) พบจ�ำนวน 7 โลง
การฝังรวม 3 คน ได้แก่โลง C35 และ C29 การฝังรวม 4 คน ได้แก่โลง C12 เป็นผู้ใหญ่ชาย-หญิง และ
เด็ก การฝังรวม 5 คนได้แก่ โลง C14 และ C30 และการฝังรวม 6 คนได้แก่โลง C3-C4 และ C29 เป็น
ที่น่าสังเกตว่าชิ้นส่วนที่พบเป็นของโครงกระดูกผู้ใหญ่ ทั้งเพศชาย-หญิงและเด็ก
การฝังจ�ำนวน 12 คน ในโลง C1-C2 รูปแบบหัวโลงแบบ 1B เป็นโลงขนาดใหญ่ที่วางบนเสาและ
คานรองรับโลง เป็นหนึ่งในกลุ่มที่วางบนเสา ซึ่งเปรียบเสมือนกับกลุ่มโลงประธานหลักของสุสาน
การฝังจ�ำนวน 18 คน ในโลง C5-6 รูปแบบหัวโลงแบบ 1B ซึ่งเป็นโลงขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้น

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตารางที่ 10 จ�ำนวนคนในโลงไม้ แบ่งตามเพศและอายุจากคูหา A1
โลง
C5-C6
C8-C9
C33A
C14
C17
C31
C19
C32
C35
C30
C1-C2
C3-C4
C12
C29
C10-C11
รวม

ชาย
1
1
1
1

ผู้ใหญ่ (25 ขึ้นไป)
หญิง
ไม่ทราบเพศ
1
8
1
3
1

เด็ก
(ต�่ำกว่า 25 ปี)
8
1
1
3

1
1

2
1
1

8

1
1
1

7

1
1
2
2
5
1
1
1
26

1
3
4
3
2
2
1
29

รวม
18
6
2
5
1
1
1
1
3
5
12
6
4
3
2
70

4. ความทรงจำ�ส่วนบุคคล
ในที่นี้ ผู้เขียนน�ำเสนอข้อมูลเฉพาะโลงที่พบโบราณวัตถุอยู่ภายในร่วมกับโครงกระดูกหรือชิ้นส่วน
โครงกระดูกคน มีเพียง 4 โลงที่พบหลักฐานภายในโลง เพราะเป็นโลงปิดฝา ได้แก่โลง C1-C2, C3-C4,
C5-C6 และ C33A ไม่ได้ถูกรบกวน การใส่ของร่วมในโลงศพ มี 3 ลักษณะ คือของที่เป็นเครื่องประดับ
ติดตัวของผู้ตายที่ใส่ประจ�ำ ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และของเซ่น ของเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนเป็นซึ่งอาจเป็น
ญาติ เพื่อน คนที่รู้จักใส่ให้ โดยมีความเชื่อว่าผู้ตายจะน�ำไปใช้ในอีกโลกหนึ่ง
ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าสิ่งของสามัญที่พบร่วมในทุกโลงที่เป็นของจ�ำพวกของเซ่นและภาชนะ
ที่ใส่ของเซ่น ได้แก่ภาชนะดินเผา และกระดูกสัตว์ และของใช้ประเภทเครื่องจักสานและเหล็ก ส่วน
สิ่งของที่เป็นเครื่องประดับประจ�ำตัวได้แก่ ลูกปัดแก้ว และเส้นใยสีด�ำ ที่อาจเป็นเครื่องประดับตกแต่งขา
(เปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง-ดูบทความของวอกัญญา ณ หนองคาย ในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และของที่อาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวของผู้ตายได้แก่ ไม้ทอผ้า ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ผู้หญิงใช้ทอผ้า การใส่สิ่งของเหล่านี้ลงไปในโลงศพน่าจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายในล�ำดับ
ของลูกและหลาน จึงอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นความทรงจ�ำส่วนบุคคลที่ลูกหลานหรือญาติได้รำ� ลึกถึงผู้ตาย
และมีการเก็บกระดูกมาไว้ในโลง เป็นการประกอบพิธีกรรมใหม่อีกครั้ง สิ่งของที่ประดับกายและของใช้
ในชีวิตประจ�ำวันเป็นตัวแทนที่ช่วยท�ำให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร เพราะเมื่อเนื้อย่อยสลายไปตามกาลเวลา
โครงกระดูกของคนจะเหมือนกันหมด
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงจ�ำนวนโบราณวัตถุที่พบในโลงไม้
โบราณวัตถุ/ชิ้น
ภาชนะดินเผา
ภาชนะไม้
เครื่องมือเหล็ก
ไม้ทอผ้า
เครื่องจักสาน
ผ้า
วัตถุเหล็ก
เครื่องประดับเหล็ก
เครื่องประดับส�ำริด
ลูกปัดแก้ว
ลูกปัดหิน
เส้นสีด�ำ
หอยเบี้ย
กระดูกสัตว์

C1-C2
8
463
69

C3-C4
1
8
18
2
201
19

C5-C6
48
1
1
300
1
33

C33A
1
30
1

5. ถ้ำ�ผีแมนโลงลงรักในบริบทท้องถิ่น
เมื่อเปรียบเทียบอายุและรูปแบบหัวโลงจากแหล่งโบราณคดีที่มีค่าอายุคาร์บอน 14 แสดงว่าถ�้ำผี
แมนโลงลงรัก อยู่ร่วมสมัยกับแหล่งอื่นๆ และมีการท�ำรูปแบบหัวโลง 6 รูปแบบ เหมือนกับที่พบกระจาย
บริเวณลุ่มน�้ำต่างๆ บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า โดยเฉพาะลุ่มแม่น�้ำลาง น�ำ้ ของ และแม่ละนา (รัศมี
ชูทรงเดช, 2546 ; รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, 2550) อาจกล่าวได้ว่าความหมายของหัวโลงที่ทำ� ขึ้น เป็น
ลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่รับรู้กันเฉพาะของกลุ่มภายในวัฒนธรรมท้องถิ่นบริเวณนี้ หากเป็นความนิยม
เฉพาะช่วงเวลาก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้น ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบหัวโลงที่พบบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะ
ผ้า มักพบอย่างต่อเนื่องหลายสมัย

แผนที่ที่ 2 แสดงต�ำแหน่งรูปแบบหลักของ
หัวโลงที่พบตามลุ่มน�้ำต่างๆ บนพื้นที่สูงใน
อ�ำเภอปางมะผ้า (เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์,
2550: 408)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนภูมิที่ 4 อายุของรูปแบบหัวโลงแบบต่างๆ ที่พบบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า

6. ถ้ำ�ผีแมนโลงลงรักในบริบทภูมิภาค
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และจีนแล้ว แสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบๆ พื้นที่ล้วนมีความ
เจริญในระดับเป็นบ้านเมือง แว่นแคว้น และรัฐแล้ว มีรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานและสุสานบนพื้นที่ราบ
ใกล้แม่น�้ำแล้ว ขณะที่ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโลงไม้ในอ�ำเภอปางมะผ้า ยังคงอาศัยอยู่บน
พื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง สิ่งของที่พบร่วมกับโลงเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันมากกว่าการท�ำขึ้นมาใหม่ และ
แทบไม่พบของต่างถิ่น เช่น ลูกปัดท�ำจากหินอาเกต หินคาร์นีเลียน หินฝังสี เครื่องประดับส�ำริด เครื่อง
มือส�ำริด ก�ำไลที่ท�ำจากเปลือกหอยทะเล หรือหินมีค่า เหมือนกับที่พบในแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยในภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เช่นแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ จังหวัดล�ำพูน จันเสน
จังหวัดนครสวรรค์ บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เขาสามแก้ว จังหวัด
ชุมพร เป็นต้น (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 2557 ; สุรพล นาถะพินธุ, 2550 ; Higham, 1996, 2002)
ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ระหว่าง 2,300 ปีมาแล้ว ถึงพุทธศักราช 843 (300 BC-AD
300) (Higham, 2002: 231) พบหลักฐานว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล หรืออยู่บนที่ราบมีการติดต่อ
กันอย่างกว้างขวางระหว่างชุมชนภายในประเทศไทย และระหว่างภูมิภาคกับจีนและอินเดียแล้ว โดย
เฉพาะจีนติดต่อกับโลกตะวันตกผ่านเส้นทางแพรไหม (ผาสุข อินทราวุธ, 2548) เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่
สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า ตั้งอยู่ลึกภายในแผ่นดินมีเส้นทางการติดต่อที่เชื่อมโยงกับแม่นำ�้ สาละวินได้ แต่มี
หลักฐานที่แสดงร่องรอยการติดต่อกับชุมชนภายนอกน้อยมาก วัตถุที่ดูเหมือนจะเป็นของต่างถิ่นมีเพียง
ลูกปัดแก้วและหอยเบี้ยที่พบจ�ำนวนน้อยมาก แต่ก็สามารถจะบ่งชี้การติดต่อกับชุมชนภายนอกได้ ลูกปัด
แก้วเป็นเครื่องประดับทิ่นิยมตกแต่งร่างกายอย่างแพร่หลายในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและ
สมัยทวารวดี (ผุสดี รอดเจริญ, 2548)
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ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรักกับพื้นที่อื่นๆ
ปีมาแล้ว

ค.ศ.*

พ.ศ.*

สมัย/วัฒนธรรม
ประเทศจีน/เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

1960±30
ระยะที่ 1

40-85

พุทธฯ 6-7
583-628

ราชวงศ์ฮั่น
สุวรรณภูมิ

1880±30
ระยะที่ 2

65-220

พุทธฯ 7-8
583-628

ราชวงศ์ฮั่น

134-324

พุทธฯ 7-11
677-1061

ราชวงศ์ฮั่น
สามก๊ก
ราชวงศ์จิ้น

1794±25
ระยะที่ 3

สมัย/วัฒนธรรม
ประเทศไทย/แหล่ง
โบราณคดี
สมัยเหล็ก
หัวเลี้ยวหัวต่อสมัย
ประวัติศาสตร์
-บ้านดอนตาเพชร
-บ้านวังไฮ
-จันเสน
สมัยเหล็ก
หัวเลี้ยวหัวต่อสมัย
ประวัติศาสตร์
-บ้านดอนตาเพชร
-บ้านวังไฮ
สมัยเหล็ก
ทวารวดีในภาคกลาง
-จันเสน
-อู่ทอง
ฟูนันตอนต้น
-ออกแก้ว

*ค�ำนวณค่าตามตารางปฏิทินโดยโปรแกรม OxCal ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร

บทสรุป
ผลการตรวจสอบและเชื่อมโยงแนวคิดโบราณคดีความตายที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์ความตายใน
วัฒนธรรมโลงไม้ พิธีการปลงศพ ความทรงจ�ำและอัตลักษณ์ที่เปรียบเทียบกับข้อมูลชาติพันธุ์วรรณนา
ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการส�ำรวจและการขุดค้น ท�ำให้ทราบว่าแบบแผนการฝังศพที่ถำ�้
ผีแมนโลงลงรักของคนก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มนี้มีความเชื่อและพิธีกรรมร่วมกันกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ
ที่พบบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมเดียวกันได้แก่การเลือกที่ทำ� เลและถ�ำ้
ส�ำหรับเป็นสุสาน ที่มักจะตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้กว้างและมีโพรงถ�ำ้
ที่ซับซ้อน ส่วนการใช้พื้นที่ภายในถ�ำ้ มีการใช้ตั้งแต่ 1,960 ถึง 1,636 ปีมาแล้ว เป็นระยะเวลาที่ถูกใช้
อย่างต่อเนื่องถึง 324 ปี ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนตายเมื่ออายุประมาณ 25-35 ปี ก็จะมีการใช้พื้นที่
ประมาณ 9-12 รุ่น โดยคูหา A1 เป็นสุสานหลักก่อน แล้วจึงมีการใช้พื้นที่ของ A2 B และ คูหา C ใน
เวลาต่อมา
ส่วนการจัดองค์กรทางสังคม ผลการวิเคราะห์การใช้พื้นที่ภายในสุสานได้แก่การวางตัวของโลงไม้
และต�ำแหน่งภายในสุสาน พบว่าแต่ละคูหามีการวางตัวที่แตกต่างกัน คูหา A1 มีการวางโลงไม้ถึง 4

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กลุ่ม คูหา A2 วางกลุ่มเดียว คูหา B มีการวาง 3 กลุ่ม และคูหา C พบเพียงโลงเดียว โลงใหญ่ที่มีการ
จัดเตรียมการวางได้แก่การวางบนเสาและคาน และคานไม้ที่มีการควั่นไม้เพื่อวางไม่ให้โลงขยับ แสดงให้
เห็นถึงความตั้งใจในการจัดเตรียมพบเฉพาะคูหา A1 ซึ่งเป็นสุสานหลักก่อน ส่วนคูหาอื่นๆ พบว่าโลงถูก
วางบนพื้น และวางพาดชะง่อนหินภายในถ�ำ้ การจัดพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งที่รับรู้ภายในกลุ่มที่อาจจะ
เป็นเครือญาติกัน ฝังเฉพาะเครือญาติที่ใกล้ชิด เช่นพ่อแม่ลูกในสายตระกูลเดียวกันอาจจะฝังภายในที่
เดียวกัน และหากไม่ใช่สายตรงอาจจะแยกพื้นที่ฝัง และอาจจะมีความเป็นไปได้ที่คูหา A1 มีความแออัด
ไม่มีพื้นที่เหลือส�ำหรับการฝังศพเพิ่มจึงขยายมาใช้ในพื้นที่อื่นๆ ภายในถ�้ำ  โดยเฉพาะช่วงเวลาระยะ
หลัง กรณีนี้จ�ำเป็นต้องตรวจสอบด้วยการก�ำหนดอายุของโลงจากทั้ง 3 คูหาเพิ่มเติม ส่วนหลักฐานที่ช่วย
อธิบายเรื่องความสัมพันธ์ในฐานะของเครือญาติเดียวกันพิจารณาจากรูปแบบของหัวโลงที่พบอย่างต่อ
เนื่อง โครงกระดูกคนที่พบที่จัดจ�ำแนกจ�ำนวนคนที่น้อยที่สุดมีทั้งหมด 121 คน ทั้งผู้ใหญ่ชาย-หญิงและ
เด็ก เป็นตัวแทนประชากรของกลุ่มคนภายในสุสาน และการฝังศพครั้งที่ 1 และ 2 ที่พบโครงกระดูก
ชิ้นส่วนโครงกระดูก และโบราณวัตถุภายในโลง ช่วยอธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับความตาย โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากการฝังศพครั้งที่ 1 มาเป็นการฝังศพครั้งที่ 2 และต้องประกอบพิธีกรรมใหม่
น�ำสิ่งของใช้ของผู้ตายและของเซ่นมาใส่ให้ใหม่ในโลง เพื่อเป็นการร�ำลึกถึง การกลับมาท�ำพิธีกรรมใน
สุสานอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าชุมชนน่าจะตั้งถิ่นฐานถาวร เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนแหล่งโบราณคดี
วัฒนธรรมโลงไม้สันนิษฐานว่าเป็นสังคมระดับชนเผ่า สังคมยังไม่มีชนชั้น มีช่างฝีมือในชุมชนได้แก่
ช่างไม้ ช่างปั้นภาชนะดินเผา ช่างทอผ้า และช่างท�ำเครื่องประดับจากเส้นใยสีด�ำเพื่อตกแต่งร่างกาย
โดยสรุปข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก มีคุณูปการต่อการศึกษาพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย-ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ของภาคเหนือและ
ประเทศไทย ท�ำให้ทราบว่าลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน และมีลักษณะเฉพาะที่ปรับตัว
กับการใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่น

แนวทางการสืบค้นต่อในอนาคต
1. ส� ำ หรั บ ภาพรวมใหญ่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมในช่ ว งก่ อ น
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลในภาพกว้างให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมน
โลงลงรักอยู่ในจุดไหนของท้องถิ่นและภูมิภาค ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดแว่นแคว้นและรัฐในโลก
ตะวันตกและตะวันออก มีการติดต่อค้าขายกันอย่างกว้างขวาง ท�ำไมพื้นที่บริเวณนี้จึงไม่มี
พัฒนาการที่คล้ายคลึงกับที่อื่น ชุมชนบริเวณนี้มีเศรษฐกิจการด�ำรงชีวิตอย่างไร มีบทบาท
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคมากน้อยเพียงใด ค�ำถามเหล่านี้
จ�ำเป็นต้องตรวจสอบด้วยการศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยอย่างละเอียดต่อ
ไป
2. ส่วนข้อมูลระดับจุลภาค จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตรวจสอบอายุด้วยวิธีคาร์บอน14 ของโลงไม้
และความสัมพันธ์ทางโลหิตด้วยวิธีดีเอ็นเอ จากโลงไม้ที่มีรูปแบบหัวโลงเหมือนกัน และพบ
จ�ำนวนชิ้นส่วนโครงกระดูกหลายโครง เพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานเรื่องเครือญาติและครอบครัว
เดียวกัน
3. จะต้องส่งตัวอย่างชิ้นส่วนโลงไม้ และโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ เช่น เส้นใยพืชสีด�ำ เส้นใยป่าน
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กัญชา รัก เครื่องจักสาน อุปกรณ์ทอผ้า ไปก�ำหนดอายุคาร์บอน 14 เพิ่มเติมเพื่อยืนยันอายุ
สมัยที่แน่นอน และท�ำให้ทราบถึงพัฒนาการของการใช้สิ่งของเหล่านี้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ในดิน
แดนประเทศไทย

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ได้พัฒนาและขยายจากบทความชื่อ Iron Age Cemetery Organization and Memory
at Long Long Rak Cave, Highland Pang Mapha, Northwest Thailand ซึ่งผู้เขียนได้นำ� เสนอในที่
ประชุมวิชาการ 2nd Shanghai Archaeology Forum เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 13-18 ธันวาคม 2558 ขอขอบใจผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี วอกัญญา ณ หนองคาย ชนม์ชนก
สัมฤทธิ์ และสมถวิล สุขเลี้ยง ที่ช่วยค้นข้อมูล และวาดรูปประกอบจากต้นฉบับบางรูป และขอบใจอาจารย์
นฤพล หวังธงชัยเจริญ ที่ช่วยค�ำนวณค่าคาร์บอน 14 ด้วยโปรแกรม OxCal
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การเผยแพร่ความรู้
และการใช้ประโยชน์งานวิจัย
ต่อสาธารณะ

บทคัดย่อ
ศิริลักษณ์ กัณฑศรี1

การน�ำเสนอส่วนนี้เป็นการสรุปการเผยแพร่ความรู้และการใช้ประโยชน์จากโครงการ
วิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ระหว่างเตรียมการวิจัยใน พ.ศ. 2555 จนกระทั่งการ
ด�ำเนินงานโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2558 โดยมีการสื่อสารในทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนใน
พื้นที่ สถาบันการศึกษา แวดวงวิชาการไทย-โลก และสังคมออนไลน์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ทั้งหมด 97 รายการ คือ เวทีและกิจกรรมชุมชน 10 รายการ การเผยแพร่โครงการใน
รูปแบบต่างๆ 49 รายการ การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 9 รายการ
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 15 รายการ
การร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ช่วยนักวิจัย 1
รายการ และสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 13 รายการ

1 เลขานุการโครงการ
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บทนำ�
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกระบวนการท�ำงานเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์
สู่สาธารณะควบคู่กับการท�ำงานวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเวทีชาวบ้าน 3 ครั้ง เพื่อท�ำความเข้าใจถึงความ
รู้ที่ชุมชนวิชาการและชุมชนบ้านถ�้ำลอดจะได้รับจากการศึกษาแหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรักและขอ
ประชามติจากชุมชนบ้านถ�้ำลอดให้โครงการวิจัยได้เข้าศึกษาและขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ ก่อนที่
จะด�ำเนินการเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งได้มติเป็นเอกฉันท์ โครงการฯ จึงได้ศึกษาวิจัยและเผยแพร่การท�ำงาน
ผ่านกิจกรรมในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

เวทีและกิจกรรมชุมชน
กิจกรรมมีทั้งหมด 10 รายการ เช่น เวทีชาวบ้านเรื่องการศึกษาแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก
ครั้งที่ 1-3 (สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2555) เวทีระดมความคิดเห็นในการจัดท�ำสื่อจากผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาแม่ฮ่องสอนศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน การประชุมโต๊ะ
กลมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการศึกษาวิจัย

รูปที่ 1 เวทีและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
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การเผยแพร่โครงการ
การเผยแพร่โครงการต่อสาธารณะมีทั้งหมด 49 รายการ ด�ำเนินการหลายรูปแบบ เช่น การเขียน
บทความในวารสารทางวิชาการ การบรรยายให้กลุ่มบุคคลต่างๆ จากบ้านถ�ำ้ ลอด หน่วยงานรัฐ นัก
วิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัย และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม
การท�ำงานที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก การเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ การบรรยายที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ การสนับสนุนข้อมูลและวัตถุเพื่อ
จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ไทใหญ่ศึกษา” โดยศูนย์ไทใหญ่ศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นตัวแทนการเผยแพร่งานวิจัยของคณะ
โบราณคดีในนิทรรศการครบรอบ 70 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร รายการโทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ และ
สื่อออนไลน์
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รูปที่ 2 การเผยแพร่โครงการในรูปแบบต่างๆ

รูปที่ 3 การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

รูปที่ 4 การเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.highlandpangmapha-research.org
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การฝึกงานภาคสนาม
นักวิจัยโครงการและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ใช้แหล่งโบราณคดีถ้�ำผีแมนโลง
ลงรักและแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในอ�ำเภอปางมะผ้าเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงานภาคสนามของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก จ�ำนวน 9 รายการ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาปริญญาโท สาขา Southeast Asian Archaeology,
University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชานิติวิทยากระดูก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 5 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในไทยและต่างประเทศ
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การสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
โครงการวิจัยเป็นการท�ำงานแบบบูรณาการจากศาสตร์ต่างๆ ดังนั้นจึงมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ ธรณี และสิ่งแวดล้อม จากที่ต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เข้า
มาศึกษาร่วมกันอยู่อย่างสม�ำ่ เสมอ มีจำ� นวน 15 รายการ เช่น อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล นักวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Dr. Arnaud Filoux ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงศ์วัว-ควาย จากประเทศฝรั่งเศส Dr. Kira Westaway ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดิน
จาก Department of Environment and Geography Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย Dr.
Judith Cameron ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าโบราณจาก Australian National University, Prof. Dr. Tom
Higham และ Dr. Katerina Douka ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าอายุจากนิเวศวัตถุจาก University of
Oxford คุณอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ชั้นดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านฟันคนโบราณ Dr. Laura Shackelford จาก University of Illinois at Urbana-Champaign, Professor Paul S.C. Taçon จาก Griffith University, Queensland และ Associate Professor Darren
Curnoe จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
กระดูกสัตว์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dr. Susan Hayes ผู้เชี่ยวชาญการขึ้นรูปใบหน้าจากกะโหลก
คนโบราณจาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงวัชระ ประยูรค�ำ ประติมากร
ชื่อดังของไทยที่เข้ามาทดลองขึ้นรูปหน้าคนโบราณจากฐานข้อมูลโครงการวิจัย

รูปที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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การร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้กับทีมท�ำงานวิจัยโดยได้ส่งผู้ช่วยนักวิจัยเข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Scientific Ceramic Analysis Workshop” จัดโดย Archaeological Studies
Program มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ วิทยาเขต Diliman เมือง Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์

รูปที่ 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศฟิลิปปินส์

สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการศึกษาด้านโบราณคดี ธรณีวิทยา และ
สิ่งแวดล้อม มีจ�ำนวน 13 รายการ ดังนี้

สารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี
1. นายกิตติคุณ จันทร์แย้ม สารนิพนธ์เรื่อง การใช้ยางรักที่ปรากฏบนโลงไม้ในวัฒนธรรมโลงไม้
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจากถ�้ำผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(โบราณคดี)) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556)
2. น.ส. ภัทรธีรา อาลัยสุข นายชานนท์ แดงสีพล และนายวรวีร์ มิตรอ�ำพันธ์ สารนิพนธ์เรื่อง ศิลา
วรรณาและธรณีเคมีของตะกอนถ�้ำโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556)
3. น.ส. ปณิตา แหลมทองประทีป น.ส. ธนสร สิงทิศ และน.ส. อรุณรัตน์ ทราบรัมย์ สารนิพนธ์
เรื่องภาชนะดินเผาแห่งอารยธรรมโลงไม้บนพื้นที่ราบสูงอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556)
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4. น.ส. ณฐมณฑ์ บวรยศภิวัฒน์ น.ส. สุนิสา หอมกลิ่น และน.ส. สุมาลี ด่านยุทธพลชัย สาร
นิพนธ์เรื่องอัญมณีลูกปัดโบราณแห่งอารยธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงบริเวณ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556)
5. น.ส. วชิรา ด้วงอ่วม และน.ส. พิมพ์มาดา ศิริสาลิโภชน์ สารนิพนธ์เรื่องธรณีสัณฐานแหล่ง
โบราณคดีแห่งอารยธรรมโลงไม้ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ปีการศึกษา พ.ศ. 2556)
6. น.ส. ณิชนันท์ รักพงษ์ไทย สารนิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีถำ�้
โลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(โบราณคดี))
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปีการศึกษา พ.ศ. 2557)
7. นายสรณ วิริยะประสิทธิ์ สารนิพนธ์เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีด้วย
ศิลปะร่วมสมัย ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.(โบราณคดี)) ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปีการศึกษา พ.ศ. 2557)
8. น.ส. สิริลักษณ์ พงษ์ศิริ สารนิพนธ์เรื่อง การทดลองสกัดดีเอ็นเอจากกระดูกฟันโบราณ กรณี
ตัวอย่างจาก ถ�้ำโลงลงรัก อ�ำเภอถ�้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.
(โบราณคดี)) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปีการศึกษา พ.ศ. 2557)
9. น.ส. เกตสิรี มณีนาค นายวิญญู บุญตะนัย และน.ส. ภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง ท�ำหัวข้อ senior
project เรื่องการวิเคราะห์ละอองเรณูในตะกอนดิน พื้นที่หนองเขียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.(โบราณคดี)) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปีการศึกษา 2557)

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
1. นายนพพร เด่นกิจกุล วิทยานิพนธ์เรื่อง ลักษณะตะกอนวิทยา และธรณีเคมี บริเวณหลุมขุด
ค้นทางโบราณคดีเพิงผาถ�้ำลอด อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
1. นายฐานนท์ จิตต์เขม้น วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง Technological Behavior in Relation
to the Development in North Western Thailand During the Late Pleistocene to Holocene
: A Case of Tham Lod Rockshelter, Pang Mapha, Maehongson แห่ง University Rovira I
Vegili ประเทศสเปน (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)
2. นายอธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง ความหลากชนิดและอาหารของ
กลุ่มชีวินสัตว์วงศ์วัว-ควาย ยุคไพลสโตซีนและโฮโลซีนตอนต้น ในประเทศไทย (Diversity and Diet
of Pleistocene-Early Holocene Bovid assemblages in Thailand : Implication for Palaeoenvironment and Palaeobiogeography) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
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3. น.ส. โชติกา เมืองสง วิทยานิพนธ์เรื่อง History of the Thailand Monsoon : Reconstruction by an Isotope Approach of Stalagmites and Tree Rings หลักสูตรปริญญาเอก Faculty
of Earth Science, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan, Hubei, ประเทศจีน

สรุป
ตลอดการท�ำงาน 3 ปี โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่ง
แวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้และการใช้
ประโยชน์งานวิจัยต่อสาธารณะทั้งหมด 97 รายการ ผ่านเวทีและกิจกรรมชุมชน การเผยแพร่โครงการ
การฝึกงานภาคสนาม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ การร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และสาร
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์
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บทคัดย่อ
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มนุษย์ในสมัยอารยธรรมโลงไม้ (2,100–1,200 ปี มาแล้ว) จากการศึกษาลักษณะธรณีสณ
ั ฐานของถ้าผีแมนโลงลง
รัก หินปูนทีเ่ ป็ นตัวถ้าและเป็ นต้นกาเนิดของ Speleothems เป็ นหินปูนแมกนีเซียม (Magnesium limestone) ทีม่ ี
CaCO3 สูงถึงร้อยละ 65.47-99.73 โดยน้าหนัก ภายในถ้าแบ่งเป็ นโถงต่างๆ พบแร่ทป่ี ระกอบเป็ นหินงอกหินย้ อย
ในโถง ส่วนใหญ่เป็ นแร่แคลไซต์ มีแร่ควอตซ์ปนบางตัวอย่าง นอกจากนัน้ ยังพบแร่ไฮดรอกซีอะพาไทต์ และแร่
ฮีมาไทต์ โถง A1 มีการบรรจุโลงไม้ได้มากทีส่ ุดถึง 38 ฝา รองลงไปคือโถง A2 และ B ซึง่ พบโลงไม้จานวนน้อย
ทัง้ นี้เนื่องจากโถง A1 อยู่ดา้ นในสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปากถ้า มีลกั ษณะพืน้ โถงเกือบราบ ลักษณะโถง
มิดชิดมากกว่าโถงอื่น โถง A2 มีขนาดเล็กและแคบ โถง B มีลกั ษณะรูปทรงไม่เป็ นระเบียบ พืน้ ไม่เรียบเต็มไปด้วย
โขดหินจานวนมาก มีทางเชื่อมติดต่อกับโถงกลางและโถง C ซึง่ เป็ นโถงทีอ่ ยู่ตดิ กับทางเข้าถ้าและมองเห็นได้จาก
ปากถ้า แสดงให้เห็นว่าการเลือกทีเ่ ก็บโลงไม้ เน้นถึงความปลอดภัยจากการรบกวนจากปจั จัยภายนอก ประชากร
ในสมัยอารยธรรมโลงไม้ คาดว่ามีถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัย และดารงชีวติ บริเวณที่ราบทัวไปในเขตภู
่
มปิ ระเทศแบบคาสต์
เช่น บริเวณทีล่ ุ่มริมน้ าลาง หรือแถบเชิงเขาทีม่ ดี นิ อุดมสมบูรณ์ และอาศัยถ้า หรือเพิงผาทีอ่ ยู่สงู เป็ นทีเ่ ก็บโลงศพ
ภูมอิ ากาศในสมัยนัน้ เป็ นแบบร้อนชืน้ มีบางช่วงทีป่ ริมาณน้ าฝนสูงมากเป็ นพิเศษสังเกตจากร่องรอยของน้ าทีไ่ หล
เข้ามาในถ้ามากกว่าปกติ
คาสาคัญ: คาสต์ ปางมะผ้า ถ้าผีแมน
Abstract
Karst topography in Pang Mapha, Mae Hong Son province was used by the human of the logcoffin culture (2,100–1,200 BP). The study was focusing on the geomorphology of the “Tham Phi Man
Long Long Rak”, a log-coffin cave (spirit cave) in the area. The primordial magnesium limestone of the
cave is composed of 65.47-99.73 weight % of CaCO3. Mineralogy of speleothems includes mainly calcite
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ในโถง ส่วนใหญ่เป็ นแร่แคลไซต์ มีแร่ควอตซ์ปนบางตัวอย่าง นอกจากนัน้ ยังพบแร่ไฮดรอกซีอะพาไทต์ และแร่
ฮีมาไทต์ โถง A1 มีการบรรจุโลงไม้ได้มากทีส่ ุดถึง 38 ฝา รองลงไปคือโถง A2 และ B ซึง่ พบโลงไม้จานวนน้อย
ทัง้ นี้เนื่องจากโถง A1 อยู่ดา้ นในสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปากถ้า มีลกั ษณะพืน้ โถงเกือบราบ ลักษณะโถง
มิดชิดมากกว่าโถงอื่น โถง A2 มีขนาดเล็กและแคบ โถง B มีลกั ษณะรูปทรงไม่เป็ นระเบียบ พืน้ ไม่เรียบเต็มไปด้วย
โขดหินจานวนมาก มีทางเชื่อมติดต่อกับโถงกลางและโถง C ซึง่ เป็ นโถงทีอ่ ยู่ตดิ กับทางเข้าถ้าและมองเห็นได้จาก
ปากถ้า แสดงให้เห็นว่าการเลือกทีเ่ ก็บโลงไม้ เน้นถึงความปลอดภัยจากการรบกวนจากปจั จัยภายนอก ประชากร
ในสมัยอารยธรรมโลงไม้ คาดว่ามีถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัย และดารงชีวติ บริเวณที่ราบทัวไปในเขตภู
่
มปิ ระเทศแบบคาสต์
เช่น บริเวณทีล่ ุ่มริมน้ าลาง หรือแถบเชิงเขาทีม่ ดี นิ อุดมสมบูรณ์ และอาศัยถ้า หรือเพิงผาทีอ่ ยู่สงู เป็ นทีเ่ ก็บโลงศพ
ภูมอิ ากาศในสมัยนัน้ เป็ นแบบร้อนชืน้ มีบางช่วงทีป่ ริมาณน้ าฝนสูงมากเป็ นพิเศษสังเกตจากร่องรอยของน้ าทีไ่ หล
เข้ามาในถ้ามากกว่าปกติ
คาสาคัญ: คาสต์ ปางมะผ้า ถ้าผีแมน
Abstract
Karst topography in Pang Mapha, Mae Hong Son province was used by the human of the logการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครัง้ ที่ 8
coffin culture (2,100–1,200 BP). The study was focusing
theพฤศจิ
geomorphology
of the
วันทีon
่ 26-27
กายน 2557 มหาวิ
ทยาลั“Tham
ยศรีนคริPhi
นทรวิMan
โรฒ
Long Long Rak”, a log-coffin cave (spirit cave) in the area. The primordial magnesium limestone of the
cave is composed of 65.47-99.73 weight % of CaCO3. Mineralogy of speleothems includes mainly calcite
and there are quartz, apatite and hematite in some samples. Inside the cave, with chambers A1, A2, B
and C, chamber A1 can be filled up with the maximum number of up to 38 log coffins. Chambers A2 and
B were under a minor consideration to put the
log coffins in. Chamber A1 has the most suitable
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geometrical dimension and it is located farther away from the entrance, compared to the rest. This can
be more secure or less interfered. The places where people of the log-coffin culture lived were probably
in the small intermountain plains of the karst area or in the Lang River terraces/banks whereby the
fertility soil exists and using caves or high elevated rock shelters for funeral. Palaeoclimate inferred from
this study is tropical and there are some evidences of flooding in the cave.
Keyword: Karst Pang Mapha log coffin
บทนา

การประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่ วกับธรณีสณ
ั ฐาน (Geomorphology) มาช่วยวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและ
อธิบายเหตุผลทางโบราณคดี ถือว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ท่สี ามารถตีความประกอบเหตุผลทางโบราณคดีได้อกี ทาง
หนึ่ง โดยทีม่ นุษย์อาศัยทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่มาใช้ในการดารงชีวติ และประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ได้อย่างชาญฉลาด กรณีตวั อย่างภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) ทีส่ ่งผลต่อการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุ ษย์
สมัยโบราณบนพื้นที่สูง ที่ อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของแหล่งอารยธรรมโลงไม้ อายุ
ประมาณ 2,100–1,200 ปี ล่วงมาแล้ว [1,2] นอกจากนี้ยงั ช่วยตอบค าถามต่ างๆ ของนัก โบราณคดี ให้เ ข้าใจ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ในอดีตได้ดยี งิ่ ขึน้
พื้นที่ท่ผี ู้วิจยั เลือกทาการศึกษานัน้ คือ แหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมนโลงลงรัก อาเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พื้นที่โดยรอบมีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีธรณีสณ
ั ฐานเป็ นแบบคาสต์อนั เกิดจากการ
ละลายของหิน ปูน และมีองค์ประกอบหลายลัก ษณะ เช่น ถ้ า เพิง ผา ธารลอด หลุม ยุบ ซึ่งตามหลักฐานทาง
โบราณคดีในหลายๆ พืน้ ทีข่ องประเทศไทยพบว่า ลักษณะธรณีสณ
ั ฐานดังกล่าวมักเกีย่ วข้องกับการตัง้ ถิน่ ฐานของ
มนุ ษย์ในอดีต ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนต้น [3] จึงเห็นได้ว่าแหล่งโบราณคดีถ้าผีแมน
มีความน่าสนใจในการศึกษา ซึง่ ในถ้าดังกล่าวนอกจากการพบโลงไม้แล้วยังพบหลักฐานทางโบราณคดีอ่นื ๆ เช่น
ลูกปดั แก้ว ภาชนะดินเผา และ โลหะ เป็ นต้น
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1) เพื่อศึกษาธรณีสณ
ั ฐาน (Geomorphology) ในภาพรวมของ อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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geometrical dimension and it is located farther away from the entrance, compared to the rest. This can
be more secure or less interfered. The places where people of the log-coffin culture lived were probably
in the small intermountain plains of the karst area or in the Lang River terraces/banks whereby the
fertility soil exists and using caves or high elevated rock shelters for funeral. Palaeoclimate inferred from
this study is tropical and there are some evidences of flooding in the cave.
Keyword: Karst Pang Mapha log coffin
บทนา

การประยุกต์ใช้ความรู้เกีย่ วกับธรณีสณ
ั ฐาน (Geomorphology) มาช่วยวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและ
อธิบายเหตุผลทางโบราณคดี ถือว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ท่สี ามารถตีความประกอบเหตุผลทางโบราณคดีได้อกี ทาง
หนึ่ง โดยทีม่ นุษย์อาศัยทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยู่มาใช้ในการดารงชีวติ และประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ได้อย่างชาญฉลาด กรณีตวั อย่างภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) ทีส่ ่งผลต่อการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุ ษย์
สมัยโบราณบนพื้นที่สูง ที่ อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของแหล่งอารยธรรมโลงไม้ อายุ
ประมาณ 2,100–1,200 ปี ล่วงมาแล้ว [1,2] นอกจากนี้ยงั ช่วยตอบค าถามต่ างๆ ของนัก โบราณคดี ให้เ ข้าใจ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ในอดีตได้ดยี งิ่ ขึน้
พื้นที่ท่ผี ู้วิจยั เลือกทาการศึกษานัน้ คือ แหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมนโลงลงรัก อาเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พื้นที่โดยรอบมีลกั ษณะเป็ นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีธรณีสณ
ั ฐานเป็ นแบบคาสต์อนั เกิดจากการ
ละลายของหิน ปูน และมีองค์ประกอบหลายลัก ษณะ เช่น ถ้ า เพิง ผา ธารลอด หลุม ยุบ ซึ่งตามหลักฐานทาง
โบราณคดีในหลายๆ พืน้ ทีข่ องประเทศไทยพบว่า ลักษณะธรณีสณ
ั ฐานดังกล่าวมักเกีย่ วข้องกับการตัง้ ถิน่ ฐานของ
มนุ ษย์ในอดีต ในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนต้น [3] จึงเห็นได้ว่าแหล่งโบราณคดีถ้าผีแมน
มีความน่าสนใจในการศึกษา ซึง่ ในถ้าดังกล่าวนอกจากการพบโลงไม้แล้วยังพบหลักฐานทางโบราณคดีอ่นื ๆ เช่น
ลูกปดั แก้ว ภาชนะดินเผา และ โลหะ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่อศึกษาธรณีสณ
ั ฐาน (Geomorphology) ในภาพรวมของ อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) เพื่อศึกษาข้อมูลทางธรณีสณ
ั ฐานวิทยาขนาดเล็ก (Micromorphology) และ แร่วทิ ยา (Mineralogy)
ของถ้าผีแมนโลงลงรัก อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1) ศึกษาและแปลความหมายจาก แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ครัง้ ที่ 2-RTSD ลาดับ
ชุด L7018 ระหว่าง 4648 II (ดอยผักกูด) โดยกรมแผนทีท่ หาร [4] แผนทีธ่ รณีวทิ ยา มาตราส่วน 1:54,000 โดย
กรมทรัพยกรธรณี [5] ทีน่ าเสนอใน Google Map data และภาพถ่ายดาวเทียม โดย Google Earth [6]
2) ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างทางธรณีวทิ ยา และ สารวจพืน้ ทีแ่ ละทาการเก็บข้อมูลของพืน้ ที่
ศึกษาและถ่ายภาพพืน้ ทีศ่ กึ ษา และเก็บตัวอย่างทางธรณีมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครัง้ ที่ 8
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3) การเตรียมตัวอย่างเพื่อทาการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร
3.1) คัดเลือกตัวอย่างหินบริเวณปากถ้าและหินงอกหินย้อยภายในถ้า เพื่อนามาตัดและขัดทา Thin
section และนาไปวิเคราะห์ดว้ ยกล้อง Polarizing microscope เพื่อสังเกตลักษณะเนื้อหินและองค์ประกอบทางแร่
3.2) คัดเลือกตัวอย่างหินงอกหินย้อยไปทาการบดเป็ นผงละเอียดและนาไปวิเคราะห์ด้วย เครื่อง
XRD (X-ray diffractometer) และ XRF (X-ray fluorescence) เพื่อระบุถงึ ชนิดแร่ และองค์ประกอบทางเคมีของ
หิน
3.3) คัดเลือกตัวอย่างเศษชิ้นส่วนขนาด เล็กกว่า 1 ซม. ที่มีลกั ษณะของรูปผลึกที่น่าสนใจ เช่น
มีการสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อมีแสงมากระทบเมื่ออยู่ในถ้า โดยนาไปวิเคราะห์รูปผลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) และ นาไปวิเคราะห์หาชนิดแร่ดว้ ย Raman microprobe
4) ประมวลผลและสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดเพื่อสรุปผลการวิจยั เกีย่ วกับการเลือกใช้พน้ื ที่ และความ
เหมาสมทางด้านกายภาพในถ้า เพื่อเก็บรักษาโลงศพของชุมชนแห่งอารยธรรมโลงไม้
ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ภูมปิ ระเทศในเขต อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นภูเขาสลับซับซ้อน มีทร่ี าบขนาดเล็กระหว่าง
ั ่ าน้า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทีต่ งั ้ ของหมู่บา้ นและพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ยอดเขาสูงทีอ่ ยูใ่ กล้ปากถ้าที่
ภูเขา หรือสองข้างฝงล
ศึกษามากทีส่ ดุ สูงจากระดับน้าทะเล 910 เมตร (ภาพ ที่ 1) ลักษณะธรณีวทิ ยาในบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย
หิน 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ในอายุต่างๆ (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1)

C
C

Trgr
SD

C

Png2

X

Png2

C

Png2
ภาพที่ 1 แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ ทีถ่ ูกซ้อนทับด้วยแผนทีธ่ รณีวทิ ยา ของบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ของถ้าผีแมนโลงลงรัก (แสดง
Png
ตาแหน่ง X) [5]
2
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ตารางที่ 1 ลักษณะของหินบริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษา ดูภาพที่ 1 ประกอบ [5]
Symbol Formation/Group Lithology
Biotite granite, tourmaline granite,
Trgr
granodiorite, biotite-muscovite granite,
muscovite-tourmaline granite, and
biotite-tourmaline granite.
Pha Huat Fm.,
Limestone, bedded and massive, grey,
Png2
Ngao Group
black, interbedded with shale and
sandstone
Conglomerate, sandstone, shale, slate,
C
chert, and limestone.
Phyllite, carbonaceous phyllite, and
SD
quartzitic phyllite.

Age
Triassic

Middle Permian
Carboniferous
SilurianDevonian

ลักษณะธรณีสณ
ั ฐานของพืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็ นภูมปิ ระเทศแบบคาสต์ (Karst topography) ซึง่ สามารถสังเกตได้
จากภาพถ่ายดาวเทียมดังภาพที่ 2 [6] ได้แสดงตาแหน่งหลุมยุบและรูปแบบทางน้าไว้ในแผนทีด่ งั ภาพที่ 3 สาหรับ
ธรณี โ ครงสร้า งในพื้น ที่ศึก ษาประกอบด้ว ยรอยเลื่อ น (Fault) วางตัว ในแนว เหนื อ -ใต้ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ
ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ พบรอยเลื่อนทีเ่ ห็นเด่นชัดในแนวประมาณเหนือใต้ตดั ผ่านพืน้ ที่ ดังในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะภูมสิ ณ
ั ฐานโดยทัวไปในมุ
่
มเฉียงกับพืน้ ทีศ่ กึ ษา [6] แสดงแนวรอยเลื่อน
ทีเ่ ป็ นแนวสัมผัสระหว่างหิน 2 ยุค (Png2, หินปูนยุคเพอร์เมียน และ C, หินตะกอนเนื้อประสม และหินแปรยุคคาร์
บอนิเฟอรัส)
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ภาพที่ 3 รูปแบบทางน้า และหลุมยุบ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา แปลจาก
แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนทีท่ หาร [4] (
= ทางน้า

= หลุมยุบ)

ภูมปิ ระเทศแบบคาสต์ของ อาเภอปางมะผ้า เกิดจากการละลายของหินปูนชุดราชบุรี ทีม่ อี ายุอยู่ในยุค
เพอร์เมียน (Permain period, 250-280 ล้านปี ) ในพืน้ ทีป่ ระกอบไปด้วย หลุมยุบ หรือ แอ่งยุบ จานวนมาก ทาให้
เกิดภูมปิ ระเทศทีข่ รุขระ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่นเช่นนี้ มักพบหลักฐานทางโบราณคดีของมนุ ษย์ในช่วงยุค
สมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนต้น ซึง่ ใช้ถ้าหรือเพิงผาเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบกิจกรรม และ
ประเพณีทางความเชื่อ ทางน้ ามีการเปลีย่ นระบบจากทางน้ าบนดินเป็ นทางนาใต้ดนิ จากการศึกษาตัวอย่างด้วย
การตัดแผ่นหินบางและส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สองตา พบซากดึกดาบรรพ์ชนิดหอยตะเกียง (Brachiopod) และ
คตข้าวสาร (Fusulinids) อยู่ในหินตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างเป็ นหินปูนที่เกิดการตกตะกอนในท้องทะเล
ร่วมกับซากสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์สตั ว์ทงั ้ สองชนิดเป็ นสัตว์ทะเลดึกดาบรรพ์ทอ่ี าศัยบริเวณทะเลน้ าตื้นที่คลื่นลม
สงบ จึงสรุปได้ว่า บริเวณ อาเภอปางมะผ้าเคยเป็ นเขตทะเลมาก่อน นอกจากนัน้ บริเวณนี้ยงั ได้รบั อิทธิพลของ
แผ่นดินไหวซึง่ สังเกตได้จากหน้าผารอยเลื่อน เช่นทีเ่ พิงผาถ้าลอด และการแตกทรุดตัวตามระนาบชัน้ หินในถ้าผี
แมนโลงลงรัก เป็ นต้น ประเทศไทยมีการบันทึกสถิติแผ่นดินไหว ไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น ปูม
พงศาวดาร ศิลาจารึก พบว่ า ส่ว นใหญ่ มีต าแหน่ ง บริเ วณภาคเหนือ และภาคตะวัน ตกของประเทศ การเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวรูส้ กึ ได้ในประเทศไทยเกิดขึน้ ตัง้ แต่ 624 ปี ก่อน ค.ศ. บางครัง้ รุนแรงมากจนทาให้เมืองล่ม
เช่น พ.ศ. 1003 มีการบันทึกว่าเมืองโยนกนครล่ม ปจั จุบนั พบว่าแผ่นดินไหวรูส้ กึ ได้ในประเทศไทยเกิดขึน้ ปี ละ 6-8
ครัง้ โดยเป็ นแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตาแหน่ งศูนย์กลางทัง้ ภายในและนอกประเทศ [7] และจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างหินมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต ร้อยละ 65.47-99.73 โดยน้ าหนัก
เนื่องจากมีทงั ้ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นหินปูน และ หินปูนแมกนีเซียม ทาให้ปริมาณของ แคลเซียมคาร์บอเนตมีค่าอยู่ใน
ช่วงกว้าง ซึง่ บางตัวอย่างจัดเป็ น หินปูนแมกนีเซียม (Magnesium limestone) เพราะมีแมกนีเซียมคาร์บอเนต
มากกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 [8]
ถ้าผีแมนโลงลงรัก ตัง้ อยู่ในเขตบ้านถ้าลอด ตาบลปางมะผ้า อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่าง
จากบ้านถ้าลอด มาทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ปากถ้าสูงจากระดับน้ าทะเล 744 เมตร ณ เส้นรุง้ ที่ 19º 33'
21.05"N และเส้นแวงที่ 98º 16' 28"E (พิกดั UTM: 47Q 423891m E 2162494m N) อยู่ในแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ครัง้ ที่ 2-RTSD ลาดับชุด L7018 ระวาง 4648 II (ดอยผักกูด) [4] อยู่ในเขตลุ่มน้ าลาง

226

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

487

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครัง้ ที่ 8
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิกดั UTM ตามแผนที่ภูมปิ ระเทศ คือ 238624 ภายในถ้าประกอบด้วยโถงต่างๆ แบ่งโดยคณะสารวจทาง
โบราณคดี (ซึง่ โครงการวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งร่วมอยู่ดว้ ย นาโดย รัศมี ชูทรงเดช และกาลังดาเนินการศึกษาเกีย่ วกับ
โบราณคดี เช่น โครงกระดูกในโลงไม้ และ เครื่องใช้ต่างๆ) ออกเป็ น โถง A, B และ C (ภาพที่ 4) ลักษณะธรณี
สัณฐานของถ้าคือ ปากถ้าเป็ นปล่องเกิดจากหลุมยุบในแนวดิง่ ปากปล่องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ระยะใน
แนวดิง่ จากพืน้ ผิวบนปากปล่องจนไปถึงพืน้ โถงทีย่ นื ได้ 10 เมตร

ภาพที่ 4 ผังถ้าผีแมนโลงลงรัก แสดงตาแหน่งโถงกลาง
โถง A1, A2, B และ C (เอือ้ เฟื้อโดย โครงการการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์กบั
สิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ในอาเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

บริเวณโถงใต้ทางเข้า (โถงกลาง) มีลกั ษณะเด่นของหินที่ เกิดจากการละลายของหินปูน และการทรุดลง
ของชัน้ หิน (Bed) กว้าง ประมาณ 10 เมตร ขวางอยู่เบือ้ งล่าง เมื่อลงถึงพืน้ โถงถ้าจะเห็นแผ่นหินดังกล่าวเอียง มี
แนวการวางตัว (Strike) ประมาณทิศตะตกเฉียงเหนือ และเอียงเท (Dip) ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระนาบของ
ชัน้ หิน (Bedding plane) ดังกล่าววางตัวสอดรับกับระนาบของเพดานพอดี แสดงให้เห็นว่าวัตถุทงั ้ สองนี้เคยอยู่
ติดกันมาก่อน ต่อมาทรุดตัวลงเนื่องจากแผ่นดินไหว แต่พบคราบหินปูน และหินงอกหินย้อยเกิดพอกหรือฉาบบน
ระนาบผิวหินทัง้ สองภายหลัง (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 a) ทางลงสูพ่ น้ื โถงถ้า b) แผ่นหินทรุดลงมาเอียงตังขนานกับระนาบเพดานด้านบน
โถง A แบ่งออกเป็ นสองโถงย่อย คือ A1 และ A2 บริเวณทางเข้าโถง A1 มุ่งหน้าเข้าหาโถง ซ้ายมือก่อน
ถึงโถง พบหินทีม่ กี ารแตกขนานกับแนวราบ ยาว 4.2 เมตร พืน้ ผิวรอยแตกด้านบนสูงจากพืน้ 60 เซนติเมตร รอย
แตกมีระยะห่าง 20 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าหินด้านบนและล่างเคยเป็ นก้อนเดียวกัน และแตกออกจากกัน
ภายหลัง เรียกรอยนี้ว่า “Tension crack” เมื่อเวลาผ่านไปมีการตกผลึกของแคลไซต์เคลือบฉาบอยู่ทผ่ี วิ ของรอย
แตก
พบ Speleothems อื่นๆ เช่น ไข่มุกถ้า (Cave pearl)
ปากทางเข้าสู่โถง A1 สูง ~80 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร พบหินย้อยยาว ~1 เมตร อยู่ทางด้านซ้าย
ปลายหินย้อยจมลงไปในพื้นดิน ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะ “Palaeokarst” แสดงให้ทราบว่าในอดีต พืน้ ถ้ามีระดับต่ า
กว่าปจั จุบนั ต่อมามีการพัดพาตะกอนมาทับถมและสะสมตัวจนทาให้พน้ื ถ้ามีระดับสูงขึน้ ยังพบหินย้อยอีกจานวน
มากบางก้อนยาวถึง 1 เมตร บริเวณนี้ พบคราบสีดาบนเพดานถ้า และทางด้านขวามือพบชะเงิบของแร่แคลไซต์
Mexican onyx มีความสูงจากพืน้ ถ้า ~1.2 เมตร ยาว ~2.3 เมตร หนา ~10 เซนติเมตร ซึง่ อาจเป็ นบริเวณทีร่ ะดับ
น้าเคยสูงถึงชะเงิบดังกล่าวจน ทาให้แคลไซต์ตกตะกอนเหนือผิวน้า
โถง A1 มีเพดานสูงจากพืน้ ถ้า ~4.5 เมตร ขนาดโถง ~3.5x4 เมตร2 ทางเข้ากว้าง ~1 เมตร เป็ นบริเวณที่
พบโลงไม้จานวนมากถึง 38 ฝา นอกจากนี้ยงั พบหินย้อยซึ่งมีขนาดยาว ~50 เซนติเมตรขึน้ ไป จานวนมาก
(ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6 แสดงภาพโดยรวมในโถง A1 และโลงไม้
โถง A2 สูง ~1 เมตร กว้าง ~4.3 เมตร พืน้ โถงมีความลาดเอียง 30 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบ
ฝาโลง 2 ฝา และยังมีการขุดค้นทางโบราณคดีและการศึกษาภาคตัดของตะกอนดิน โดยขุดลึกลงไปจากพื้น
ประมาณ 2.30 เมตร บริเวณหน้าตัดของหลุมขุดค้นทางด้านทิศใต้ พบผิวของคราบหินปูนยุคใหม่ หรือ Travertine
ทีเ่ ป็ นเคลือบฉาบอยู่บนผนังของผิวหินปูนดัง้ เดิม ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ Palaeokarst ถูกปิ ดทับด้วยตะกอนดินหนา
ไม่ต่ากว่า 2.5 เมตร แสดงให้เห็นว่าถ้าแห่งนี้เป็ นถ้าทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของการไหลเข้าของตะกอนจากภายนอก โดยมี
น้าเป็ นตัวกระทา ภายหลังจากคราบหินปูนดังกล่าวเกิดขึน้ แล้ว (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ภายในโถง A2 ภาพซ้ายแสดงการเริม่ ขุดค้นในโถงเมือ่ เดือนมิถุนายน 2556 ภาพขวาหลุมทีเ่ กิดจากการ
ขุดค้นถ่ายภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 แสดงพืน้ ผิว Palaeokarst
โถง B มีขนาดใหญ่ แต่พน้ื ชันกว่าโถงอื่น การเข้าถึงยากลาบาก โดยต้องลอดมาจากโถง C ซึง่ เป็ น
ช่องทางขนาดเล็ก (~1x1 เมตร) และลึกเป็ นแนวเกือบดิง่ ลง ~4 เมตร จึงจะถึงพืน้ โถง B ในโถงมีเพดานสูง
ประมาณ 10 เมตรจากพืน้ ถ้า เดินสารวจได้สะดวก หากเข้ามาเป็นระยะทาง ~3 เมตร จะพบทางแยกทางซ้าย และ
ขวาD F
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หากเดินเข้าไปตามทางแยกซ้ายจะพบเศษกระดูกกระจายตามพืน้ ถ้า เป็ นระยะทาง ~10 เมตร เป็ นทาง
ค่อนข้างลึก และพืน้ ไม่เรียบ เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ตอ้ งปี นปา่ ยตลอดทาง พบ Speleothems ทีส่ วยงาม เช่น หิน
ย้อย ยาวถึง 2 เมตร หินงอก สูง ~60 เซนติเมตร พบหินน้าไหลขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริเวณผนังและเพดานถ้า มี
สีขาวของหินปูนปฐมภูมิ แลดูสวยงาม
หากเดินเข้าไปตามทางแยกขวา จะพบ กระดูก โลงไม้ ภาชนะดินเผา เป็ นต้ น เข้าไปได้ถึง ~4 เมตร
สามารถเชื่อมต่อกับทางแยกซ้ายได้
โถง C สามารถเข้าถึงได้สองทางคือ เข้าจากโถง B หรือ จากโถงกลาง โถง C มีขนาดเล็กกว่าโถงอื่นๆ
ซึง่ มีขนาด ~2x5 เมตร บริเวณนี้พบกระดูกกระจายอยู่เป็ นหย่อมๆ พบหินย้อยตามผนังและเพดานถ้าจานวนมาก
ทีม่ คี วามยาวสูงสุดถึง 6 เมตร นอกจากนัน้ ยังพบ ม่านหินย้อย (Drapery) ม่านเบคอน (Bacon formation)
ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างแร่จากภายในถ้าด้วย XRD พบว่าส่วนใหญ่เป็ นแคลไซต์ บางตัวอย่างมีแร่
ควอตซ์ปนเปื้ อนเล็กน้อยเนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากการไหลของตะกอนจากนอกถ้า แร่แคลไซต์ดงั กล่าวเกิดจาก
สารละลายของของหินปูนดัง้ เดิมทีถ่ ูกกัดเซาะโดยน้าฝนและน้าใต้ดนิ แล้วไหลลงไปตามร่องหรือรอยแตกของหินปูน
ตามเพดานหรือผนังถ้า แล้วตกตะกอนแข็งตัวเกิดเป็ นประติมากรรมในถ้าทีส่ วยงาม องค์ประกอบทางเคมีของ
หินปูนนอกถ้า คือมีธาตุหลัก CaCO3 สูงถึงร้อยละ 65.47-99.73 โดยน้าหนัก ซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดของแร่แคลไซต์ท่ี
ตกผลึกภายในถ้า จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าแร่แคลไซต์มรี ูปผลึก
เป็ นแบบแผ่นบางปลายแหลมคล้ายใบมีด และ แบบมวลเม็ด ผลึกเหล่านี้เมื่อเรียงตัวต่อกันหนาแน่ นและเมื่อมีแ สง
ไฟมาตกกระทบหน้าผลึก จะทาให้เกิดการสะท้อนแสงระยิบระยับ นอกจากนัน้ จากผลการวิเคราะห์กลุ่มผลึกแร่ทม่ี ี
ลักษณะผิวนอกสีดา ด้านในสีขาว ซึง่ พบทีเ่ พดานทางเข้าโถง A1 ด้วย Raman และ XRD พบว่าเป็ นแร่ Hydroxy
apatite สีขาว และเคลือบบางๆ ด้วยแร่ Hematite สีดา
สรุป

การพบโลงไม้ในคูหา A1 มากทีส่ ุด รองลงไปคือ A2 และ B สาหรับโถงอื่นไม่พบ ทัง้ นี้เนื่องจากโถง A1
เป็ นโถงทีอ่ ยู่ดา้ นในสุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปากถ้า มีลกั ษณะพืน้ โถงเกือบราบ และมิดชิดกว่าโถงอื่น ส่วน
โถง A2 มีขนาดเล็กและแคบ อยู่ใกล้ปากถ้ามากกว่าโถง A1 โถง B มีลกั ษณะรูปทรงไม่เป็ นระเบียบ พืน้ ไม่เรียบ
เต็มไปด้วยโขดหิน มีทางเชื่อมติดต่อกับโถงกลางและโถง C ซึง่ เป็ นโถงทีอ่ ยู่ตดิ กับทางเข้าถ้าและมองเห็นได้จาก
ปากถ้า แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่เก็บโลงไม้ ได้เน้นถึงความปลอดภัยจากการรบกวนจากปจั จัยภายนอก เช่น
การรบกวนโดยมนุ ษย์ สัตว์ หรือการไหลบ่าเข้ามาของน้ าหรือตะกอน โดยให้มนี ้อยทีส่ ุด รวมทัง้ พืน้ ที่เก็บโลงไม้
ต้องมีพน้ื ทีก่ ว้างพอทีจ่ ะบรรจุโลงได้ตลอดความยาวของโลง และจัดเก็บโลงไม้ได้ในจานวนมากพอ ซึง่ โถง A1 ถือ
ว่าเหมาะสมทีส่ ดุ ส่วนการพบโลงไม้ในโถง A2 และโถง B อธิบายได้ว่า พืน้ ทีใ่ นโถง A1 ไม่พอเพียง (เต็ม) ดังนัน้
จึงใช้โถง A2 รองรับเพิม่ เติม ส่วนโถง B เป็ นโถงทีไ่ ด้รบั การพิจารณารองรับโลงไม้เป็ นอันดับหลังสุด
การดารงชีวติ ของประชากรในสมัยอารยธรรมโลงไม้ น่ าจะมีถนิ่ ที่อยู่อาศัยตัง้ บ้านเรือน และเพาะปลูก
เลีย้ งสัตว์ บริเวณทีร่ าบทัวไปในเขตภู
่
มปิ ระเทศแบบคาสต์ เช่น บริเวณทีล่ ุ่มริมน้ าลาง หรือแถบเชิงเขาทีม่ ดี นิ และ
น้าอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะในบริเวณภูมปิ ระเทศแบบคาสต์ และอาศัยถ้าหรือเพิงผาทีอ่ ยู่สงู เป็ นทีเ่ ก็บโลงศพ [2,3]
อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนทีอ่ าศัยอยู่บริเวณเพิงผาแต่อยู่ในช่วงอายุเก่าว่าผูค้ นในอารยธรรมโลงไม้ ขณะนี้ยงั ไม่พบ
หลักฐานทีแ่ น่ ชดั ของการใช้พน้ื ทีส่ าหรับชุมชนอารยธรรมโลงไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา จึงควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมใน
ขัน้ ต่อไป
สาหรับ ภู มิอากาศในอดีต ของบริเวณโดยรอบที่สมั พัน ธ์กบั ตะกอนถ้ า ในช่ว งอารยธรรมโลงไม้ เป็ น
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีบางช่วงที่ปริมาณน้ าฝนสูงมากเป็ นพิเศษทาให้น้ าไหลเข้ามากกว่าปกติ เห็นได้จาก
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ร่องรอยของการท่วมขังของน้าทัง้ จากชะเงิบของคราบหินปูน แต่โดยรวมแล้วตะกอนในถ้ามีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันซึง่
ได้รบั อิทธิพลของน้ าพัดพาเอาตะกอนเข้ามาสะสมตามปกติโดยส่วนใหญ่ไม่รุนแรง และในบริเวณถ้าเองก็มกี า ร
เปลีย่ นแปลงเพื่อตอบสนองต่อภูมอิ ากาศดังกล่าวตลอดเวลา เห็นได้จากการละลายของหินปูน และมีการตกผลึก
ของหินปูนทีเ่ ป็ น Speleothems อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ก่อนทีต่ ะกอนชัน้ บนหนาประมาณ 3 เมตรจะมาทับถม และ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านไปนับตัง้ แต่เริม่ การสะสมตัวของ Speleothems ดังกล่าว แผ่นดินบริเวณนี้ได้รบั อิทธิพลจาก
การเปลีย่ นแปลงทางธรณีหลายครัง้ ดังจะเห็นได้จากร่องรอยของแผ่นดินไหวทีพ่ บทัวไปในถ
่
้าเองและมีรอยเลื่อน
ตัดผ่านบริเวณถ้าลอด (ตามแนวเพิงผา) เป็ นต้น
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Introduction
A pilot study was carried out in order to determine whether isotopic analyses of preserved human bones and teeth from sites in the forests of Mae Hong Son Province, Thailand
would yield data useful in determining aspects of prehistoric diet. A major concern was
whether the preservation conditions of the samples would permit such analysis. Secondary
questions were about the feasibility of using isotopic data to detect human migrations, and
could such data yield useful paleo-environmental information.
To address the above questions, two bone samples and three teeth were submitted for
analysis at the Laboratory of Archaeology, Department of Anthropology, University of British
Columbia, Vancouver, Canada.

Stable isotope analysis in archaeology
When we do stable carbon and nitrogen isotope analysis we are measuring the ratio of
carbon 13 to carbon 12, and of nitrogen 15 to nitrogen 14, in a sample, and comparing these
values to those of a reference standard. The results are normalized and expressed as δ13C
or δ15N, in parts per mil (‰) as shown in the following equation.

δ (‰) = (Rsample / Rstandard - 1 ) x 1000
Where R = either 13C /12C or15N /14N.

Archaeologically we obtain these data from samples of bone and teeth as they are the
best preserved tissues of human and animal bodies. Bone and tooth dentin are made up
of about 70% inorganic hydroxyapatite and about 20 – 25 % organic collagen with a few
otherminor protein components. Collagen is a protein that is synthesized from amino acids
present in the body. In people who consume a protein-sufficient diet most, if not all, of the
amino acids are obtained from dietary protein (Chisholm et al, 1983; Schwarcz, 2000). As a
result, the δ13C values of collagen reflect the weighted average of the δ13C values of each
of the protein sources in the diet. The same principle applies to δ15N. We may assume that
all faunal protein sources contribute the same weight % of C and N per gram of food as
all the amino acids are present approximately in the same proportions. This allows us to use
the δ13C and δ15Nvalues of collagen in bone and dentin to determine the proportions of the
protein sources: terrestrial meat, aquatic fish, mollusk flesh and periostracum, low trophic level
fish, and high trophic level fish, and marine mammals.
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Lipids from meats, fish in particular, are not included in proportion estimates because the
lipid C atoms do not contribute to the synthesis of amino acids and are thus not represented
in proteins such as dentin or bone collagen (Chisholm et al, 1983; Schwarcz, 2000). Their
dietary presence might be determined by the δ13C values of the carbonate (CO3) component
of the bone mineral (hydroxyapatite) whose isotopic composition reflects the isotopic composition of the total C intake, minus the contribution of C to the collagen.
Numerous measurements on varied samples have shown that herbivores, and carnivores
in a food chain yield tissue isotope signatures that reflect the values of the plants at the
base of the respective food chains. Figure 1 shows some of the associations that have been
observed and illustrates that we can distinguish between marine and terrestrial based food
chains on the basis of carbon, and nitrogen isotope ratios in the tissues of the various plants
and animals.

Figure 1: Carbon and nitrogen isotope ratio value ranges for various dietary protein sources.

At the base of food chains are the C3, C4 and marine plants. C3 plants include most
trees and their fruits, shrubs and root crops. Rice is a C3 plant. The C4 plants are almost
exclusively grasses from high light intensity environments – including maize, sorghum, millets
and cane sugar. Mostother C4 plants enter food webs through herbivores. There is a displacement in C ratios of about 4.5 – 5.0‰ and in N ratios of about 3‰ between trophic
levels. Terrestrial food webs usually have only two or three trophic levels while marine ones
have three or four and sometimes five or even six. Fresh water aquatic species are affected
by terrestrial runoff and therefore have similar δ13C values to local terrestrial species; δ15N
may allow their identification.
The isotope technique has been used in a number of studies to determine the presence of maize in prehistoric diets (Vogel and van derMerwe 1978; Bender et al 1981; van
der Merwe et al 1981; Schoeninger and DeNiro 1985; and many others more recent), and
of marine species in coastal and riverine situations (H. Tauber 1981; Chisholm et al 1982;
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DeNiro and Hastorf 1985; and others more recent). One observation of significance from
work in British Columbia (Chisholm 1986), which is reinforced by literature data, is that there
are geographic differences in isotope ratios among plants, herbivores and carnivores. As a
result it is necessary to evaluate the local menu for each region studied. A further problem
in SE Asia is the presence of heavy forest canopies that can produce local microenvironments
and resultant differences in δ13C values for local food species (Krigbaum 2003).

Methods for preparing bone collagen and tooth dentin samples for
analysis
The following steps are used to prepare samples for isotopic analysis. As the samples,
particularly the tooth dentin ones, are small an important consideration is contamination. Consequently, work must be done in a clean lab using purified water, preferably double distilled.
The procedures are as follow:
1. For bone, clean and rinse about 2 - 300 mg of sample and using a dental drill clean
off a working surface.
2. For teeth, using a dental drill, or similar, clean off a spot on the tooth root to remove
debris and enamel.
3. Drill out dentin from the root, or grind off clean bone, catching the powder in a
piece of clean foil. You may want to tare it on a precision balance for weighing.
4. Weigh the powder or transfer it to a new, clean, tinfoil piece that has been tared
on a balance.
5. Transfer powder carefully into a pre-rinsed 15ml screw-top test-tube.
6. Add 0.5M HCl into test tube to nearly the top, lightly cover with tinfoil, and place
into a refrigerator.
7. After 24 hours check on demineralization.
8. When demineralization is complete centrifuge the sample and carefully remove the
liquid to discard.
9. Rinse the sample with purified distilled water, centrifuge, and discard water. Repeat
three times.
10. Fill the test tube nearly to the top with pH 3 HCl, put on the screw cap, and place
the tube in a heat block. The exposed tube parts should be wrapped in tin foil.
Leave for 48 hours at 75°C.
11. Remove test tube from heat, prepare 4 sets of straight glass test tubes (rinse with
purified water and label).

496

Isotopic Analysis of Bone and Tooth Samples from Mae Hong Son Province, Thailand

12. Pour sample into a new test tube. Use an ‘Ezee’ filter to remove debris. Pour filtered
contents into second test tube.
13. Prepare a 30Kd ultrafilter by centrifuging it with purified water.
14. Transfer contents of the second tube into the ultrafilter and centrifuge for at least
15 minutes at 2500-3000 RPM; continue topping up until done (roughly to top of
filter).
15. Contents left in filter go into one (the third) test tube (this is >30Kd proteins) and
the liquid in the bottom of the ultrafilter can be kept for possible further filtration
with a finer ultrafilter.
16. Place >30Kd test tube into a freezer at an angle to maximize surface area.
17. When frozen transfer into freeze dryer for minimum 48 hours.

Analysis
In this case, samples weighing 0.7 mg were loaded into tin capsules for injection into a
combustion unit feeding into an Elementar Iso Prime instrument. Currently, precision of analysis on this instrument is ±0.2‰ for carbon and ±0.3‰ for nitrogen from collagen samples.

Results
Five samples were submitted for analysis – two were rib fragments and three were teeth.
One rib was held back as being in too poor shape to analyse, pending results from the other
rib sample.The one prepared rib sample did not yield sufficient collagen to permit analysis, as
the preservation was not good enough, (yielding what was described as ‘kludge’), therefore
the second rib sample was not prepared as it was in poorer condition.
Table 1: Results
Number
2554
2555
2556
2557

of stable isotope analysis of samples from Mae Hong Son region.
Sample
Yield (mg) δ13C (‰) δ15N (‰)
C/N
none
Tooth C35
Tooth C14
1.5
-20.52
10.02
3.5
Tooth C13
1.0
-20.56
9.95
3.4
Rib C33A
7.0
out of range

These results are consistent with a person whose protein intake was primarily from
animals that ate almost exclusively C3 plants, and whose plant intake was also of C3 plants.
The δ13C result indicates C3 plants while the δ15Nresult indicates a reasonable level of carnivory. Considering the environment around the site area, these results should be no surprise.
With more extensive sampling of local food species, particularly their N values, it may be
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possible to estimate the degrees of C3 use and of carnivory. The degree of reliance on plants
is difficult to determine as plant protein is usually masked by the presence of animal protein
– meat being mostly protein, while protein content of plants is low.

Thoughts for future work
Future work should focus on tooth dentin as it is the most likely to preserve well enough
for analysis. For long term average diet estimates third molars are best as they represent
young adults whose diets have stabilized and are not affected by rapid growth. Doing a
profile of teeth as the individual ages may show changes in individuals’ diets over time. In
particular, children’s teeth may be useful to detect age of weaning.
Based on work in British Columbia, Canada, standard deviations greater than 0.3‰ for C
in groups of individuals likely indicate differences in dietary intake, while SDs less than 0.3‰
would be analytical error. Dietary differences have in some cases been linked to status and
/ or gender differences within populations. It is also possible that human movements and /
or trading of food resources could lead to dietary differences showing up in isotopic analysis
results.
Reconstruction of food webs using isotopic data can be useful for paleo-environmental
analysis; but this would require extensive sampling of a variety of localized species. In addition,
the use of oxygen isotopes and of hydrogen isotopes can help define paleo-environmental
conditions. It is sometimes possible to determine seasonality of annular structures, eg, in
shellfish, using isotopic analyses.
Human migratory patterns may be investigated using strontium isotopes , but this requires in depth understanding of the strontium geology of potential source and target regions,
and is expensive.
In sum, isotopic analysis of archaeological materials can yield useful information when
combined with appropriate background data. While C and N analysis is reasonably well understood and applied, the use of other isotope pairs is still, for the most part, in a state of
development.
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การศึกษาไอโซโทปจากตัวอย่าง
กระดูกและฟันจากแหล่ง
โบราณคดีในอ�ำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กนกนาฏ จินตกานนท์
(แปลและเรียบเรียง)1

1 แปลและเรียบเรียงจากผลการศึกษา Isotopic analysis of bone and tooth samples from Mae Hong Son Province, Thailand. โดย Brian
Chisholm (Laboratory of Archaeology, University of British Columbia, Vancouver, Canada)
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บทนำ�
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น เพื่อทดสอบว่าสามารถสกัดไอโซโทปเสถียร (stable isotope)
จากตัวอย่างกระดูกและฟันที่เก็บจากแหล่งโบราณคดีในอ�ำเภอปางมะผ้าได้ผลส�ำเร็จหรือไม่ การศึกษา
ไอโซโทปนี้ จะท�ำให้สามารถคาดคะเนลักษณะ หรือประเภทของอาหารในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้
สิ่งที่ควรตระหนักในการศึกษานี้ คือสภาพของตัวอย่างที่นำ� มาศึกษาว่า มีสภาพไม่ผุพังมากเกินไปจนไม่
สามารถสกัดไอโซโทปออกมาได้ ถ้าการสกัดไอโซโทปสามารถท�ำได้ผลดี ก็จะสามารถขยายไปถึงการ
คาดคะเนของการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ท�ำให้สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมในยุคนั้นได้ด้วย
การทดสอบครั้งนี้ เลือกตัวอย่างจากกระดูกซี่โครงสองชิ้น และฟันสามซี่ (จากแหล่งโบราณคดีถ�้ำผี
แมนโลงลงรัก) เพื่อท�ำการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของ Archaeology, Department of Anthropology,
University of British Columbia, Vancouver, Canada

การศึกษาวิเคราะห์ ไอโซโทปในทางโบราณคดี
การศึกษานี้เริ่มจากการศึกษาไอโซโทปของอะตอม คาร์บอน (C) และไนโตรเจน (N) โดยดู
อัตราส่วนของ 13C /12C และ 15N /14N จากตัวอย่างที่นำ� มาศึกษา แล้วเปรียบเทียบกับค่า
ค่าที่นำ� มาแสดงจะอยู่ในรูป δ13C หรือ δ15N อัตราส่วนในหนึ่งต่อพันตามสมการ
δ (‰) = (Rsample / Rstandard - 1 ) x 1000
โดยที่ค่า R คืออัตราส่วน 13C /12C หรือ 15N /14N.
การสกัดไอโซโทปในทางโบราณคดีนั้น นิยมท�ำจากกระดูกและฟัน เนื่องจากมีความแข็งแรงและ
คงทนกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ ในคนและสัตว์ จึงมักพบได้ในการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีต่างๆ
กระดูกและฟันประกอบด้วย ส่วนที่เป็นสารอนินทรีย์ประมาณร้อยละ 70 คือเป็นผลึกไฮดรอกซี
อพาไทด์ (inorganic hydroxyapatite) และอีกประมาณ ร้อยละ 20 – 25 เป็นสารประกอบอินทรีย์ คือ
คอลลาเจน เป็นส่วนใหญ่
คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ในร่างกาย สร้างขึ้นจากกรดอะมิโน
ที่ได้จากการย่อยสลายอาหารที่เป็นโปรตีนที่บริโภคเข้าไปในร่างกาย (Chisholm et al, 1983; Schwarcz,
2000) ดังนั้น
ค่าอัตราส่วน δ13C หรือ δ15N ที่สกัดได้จากคอลลาเจน จะต้องมาจากส่วนประกอบของกรดอะมิโน
ที่เป็นส่วนประกอบย่อยของโปรตีน จากอาหารที่เป็นโปรตีน เช่นกัน
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รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างส่วนประกอบของโมเลกุล ของคอลลาเจน ที่มี อะตอม คาร์บอน (C) และไนโตรเจน (N) เป็นส่วน
ประกอบ (http://proteopedia.org/wiki/images/thumb/e/e5/Collagen_(alpha_chain).jpg/180px-Collagen_(alpha_chain).jpg)

จากสมมุติฐานที่ว่า สัตว์ทั้งหลายที่เป็นอาหารในแหล่งชุมชนเหล่านั้น จะมีอัตราส่วนของ δ13C
หรือ δ15N ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ค่า อัตราส่วน δ13C หรือ δ15N ที่สกัดได้จากกระดูกและฟัน มาใช้ใน
การประมาณค่าอัตราส่วนของอาหารที่เป็นโปรตีน ตามล�ำดับขั้นห่วงโซ่อาหาร (Trophic level in food
chain) ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น�้ำ หอยต่างๆ ปลากินพืช ปลากินสัตว์ ปลาทะเล และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เป็นต้น สัตว์กินพืช จะอยู่ในล�ำดับขั้นที่ต�่ำกว่าสัตว์ที่กินสัตว์
ส่วนไขมันที่ได้จากการกินสัตว์นั้น ถึงแม้จะมีอะตอมของคาร์บอน (C) เช่นกัน แต่ไม่สามารถจะใช้
ค่าอัตราส่วน δ13C หรือ δ15N ที่สกัดจากคอลลาเจน น�ำมาประมาณได้ เพราะไม่ได้เกิดจากการสร้าง
ด้วยกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน (Chisholm et al., 1983; Schwarcz, 2000) ดังนั้น
การจะหาปริมาณไขมันที่บริโภคเข้าไป จะต้องหามาจากส่วนที่ไม่ใช่โปรตีน เช่น ส่วนประกอบที่เป็น carbonate (CO3) ของผลึก hydroxyapatite ซึ่งเป็นปริมาณของอะตอมคาร์บอน (C)ที่บริโภคทั้งหมด (ไข
มัน และ คาร์โบไฮเดรท) แล้วหักส่วนที่เป็นอะตอมของคาร์บอน (C) ที่มาจากโปรตีน ออกไป

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างส่วนประกอบของโมเลกุล ของไขมัน ที่มีอะตอมคาร์บอน (C) เป็นส่วนประกอบ
http://scottmd.com/wp-content/uploads/2013/04/lipid-molecule.jpg
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จากการศึกษาอัตราส่วนของไอโซโทปในหลายๆ กลุ่มตัวอย่าง พบว่าค่าจ�ำเพาะของรูปแบบ
ไอโซโทป (isotopic signature) แตกต่างกันระหว่างสัตว์กินพืช และสัตว์กินสัตว์ ตามล�ำดับขั้นของห่วง
โซ่อาหาร จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า เราสามารถประเมินลักษณะอาหารที่เป็นโปรตีนมาจากแหล่ง
ใด เช่น อาหารทะเลจะมีค่าอัตราส่วน δ13C และ δ15N ที่สูงกว่า เนื่องจากอยู่ในล�ำดับห่วงโซ่อาหารที่สูง
กว่า อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืช (C3 plants) เป็นต้น

รูปที่ 3 แสดงการกระจายของ ส่วนอัตราส่วน δ13C หรือ δ15N จากแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนต่างๆ กัน

พืชทั้งหลาย จะอยู่ในล�ำดับห่วงโซ่อาหารที่ต�่ำกว่าสัตว์ แม้พืชด้วยกัน ก็ยังมีรูปแบบของไอโซโทป
ที่ต่างกัน เนื่องจากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ต่างกัน พืชส่วนใหญ่ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ ไม้พุ่มต่างๆ พืช
ที่มีรากเป็นหัวกินได้ (เผือก มัน) ข้าวต่างๆ จะจัดอยู่ในกลุ่ม C3 plants ส่วนพืช C4 plants จะเป็นพืช
ในที่แดดแรง ทนแล้งได้ดี เช่น หญ้า ข้าวฟ่าง ข้าวโพด อ้อย พืชเหล่านี้จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารจากการถูก
สัตว์กินพืชบริโภคเข้าไป
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างระหว่างพืช C3 และ C4
(http://www.webzeest.com/articleimages/8f14e45fce_1385985034401ScreenShot005.jpg)

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า อัตราส่วน δ13C จะเปลี่ยนไปประมาณ 4.5 – 5.0‰ และ δ15N จะ
เปลี่ยนไปประมาณ 3‰ เมื่ออยู่ในล�ำดับห่วงโซ่อาหารที่สูงขึ้นไป ในแต่ละระดับ ส่วนใหญ่แล้ว สัตว์บก
จะมีระดับห่วงโซ่อาหารประมาณ 2-3 ล�ำดับ ในขณะที่สัตว์ทะเลจะมีระดับห่วงโซ่อาหารประมาณ 4-5-6
ล�ำดับส่วนสัตว์น�้ำจืดจะมีแนวโน้มค่อนไปทางใกล้เคียงกับสัตว์บก
การใช้เทคนิคอัตราส่วนของไอโซโทปเสถียรนี้ สามารถน�ำไปสู่การก�ำเนิดของการใช้ข้าวโพดเป็น
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อาหารในกลุ่มมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในหลายถิ่น (Vogel and van derMerwe 1978; Bender et
al. 1981; van der Merwe et al. 1981; Schoeninger and DeNiro 1985; and many others more
recent)
การเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดคอลลาเจนออกจากกระดูกและฟัน
ไอโซโทปเสถียร

เพื่อน�ำมาศึกษาอัตราส่วนของ

การเตรียมตัวอย่างจะต้องระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ท�ำในห้องปฏิบัติ
การที่สะอาด ใช้นำ�้ กลั่นบริสุทธิ์ ที่ผ่านการกลั่นสองชั้น (double distilledwater – DDW)
1. ส�ำหรับกระดูก: ใช้ชิ้นกระดูกขนาดประมาณ 300 mg. ล้างและท�ำความสะอาด จากนั้นใช้หัว
กรอฟัน กรอท�ำความสะอาดส่วนที่จะสกัดส่วนของกระดูกออกมา
2. ส�ำหรับฟัน: ล้าง และท�ำความสะอาด ใช้หัวกรอฟัน ท�ำความสะอาด และก�ำจัดส่วนหินปูน
และเคลือบฟันออกบางส่วน
3. กรอส่วนของ เนื้อฟันหรือ dentin ออกจากส่วนของรากฟันที่สะอาด ส่วนกระดูกก็เก็บแต่ส่วน
ที่สะอาด ไม่ปนเปื้อน กรอให้ส่วนของผงที่กรอออกมาอยู่ในแผ่นฟอยล์ที่สะอาด และชั่งน�้ำ
หนักส่วนที่กรอออกมาอย่างละเอียด
4. น�ำผงที่กรอได้ ไปใส่ในหลอดทดลองขนาด 15 ml ที่มีฝาปิดได้
5. เติมกรดเกลือ 0.5M HCl จนเกือบเต็มหลอด (เพื่อขจัดส่วนที่เป็นสารอนินทรีย์ออก-deminerali
zation)) แล้วปิดด้วยแผ่นฟอยล์ ทิ้งไว้ในตู้เย็น
6. หลังจาก 24 ชั่วโมง ตรวจดูว่าขบวนการ demineralization เสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่
7. จากนั้นน�ำไปปั่น (centrifuge ) เพื่อแยกผงจากตัวอย่าง และน�ำ้ ออกจากกัน
8. ล้างด้วยน�้ำกลั่น ปั่นแล้วแยกน�ำ้ ออก ท�ำซ�้ำ สามครั้ง
9. เติมกรดเกลือในหลอดทดลองจนเกือบเต็ม ปิดฝา แล้วน�ำไปใส่ใน heat block คลุมส่วนที่โผล่
ออกมาด้วยฟอยล์ทิ้งไว้ 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 75°C แล้วน�ำออกมา
10. เตรียมหลอดทดลองที่ทำ� ความสะอาดใหม่ แบ่งเป็น 4 หลอด
11. กรองตัวอย่างด้วย ‘Ezee’ filter เพื่อก�ำจัดเศษที่ไม่ต้องการออก น�ำส่วนที่กรองแล้วใส่ในหลอด
ที่สอง
12. เตรียมแผ่นกรอง 30Kd ultrafilter ด้วยการปั่นผ่านน�ำ้ กลั่น
13. น�ำส่วนที่กรองแล้วจากหลอดที่สอง มากรองด้วย 30Kd ultrafilter และปั่น เป็นเวลา 15 นาที
ที่ความเร็ว 2500-3000 RPM
14. น�ำส่วนที่เหลือจากการกรองและปั่นใส่ในหลอดที่สาม สิ่งที่อยู่ในหลอดนี้คือ โปรตีนขนาด
เล็ก >30Kdproteins ส่วนของน�้ำข้างใต้แผ่นกรอง สามารถเก็บไว้นำ� ไปกรองด้วยแผ่นกรองที่
ละเอียดขึ้นไปอีก
15. น�ำหลอดทดลองที่สาม ที่มี >30Kdproteins เข้าในช่องแช่แข็ง วางหลอดในแนงเอียงเพื่อให้ได้
พื้นที่ผิวมากที่สุด

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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16. เมื่อแข็งแล้ว น�ำไปเข้า freeze dryer เพื่อก�ำจัดความชื้น เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

การวิเคราะห์
ตัวอย่างขนาด 0.7 mg ถูกบรรจุในแคปซูล เข้าสู่ ElementarIsoPrine instrument ซึ่งมีความ
แม่นย�ำที่ ±0.2‰ ส�ำหรับ carbon และ ±0.3‰ ส�ำหรับ nitrogen จากตัวอย่างที่มาจาก คอลลาเจน

ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างห้าชิ้น คือกระดูกซี่โครงสองชิ้น และฟันสามซี่
กระดูกซี่โครงชิ้นแรกไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้เพราะอยู่ในสภาพที่เสื่อมมาก
กระดูกซี่โครงชิ้นที่สอง ไม่สามารถสกัดคอลลาเจนออกมาได้มากพอแก่การวิเคราะห์
ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์ Isotope จากฟันสามซี่ และกระดูกซี่โครงหนึ่งชิ้น
Number
Sample
Yield (mg) δ13C (‰) δ15N (‰)
none
2554
Tooth C35
Tooth C14
1.5
-20.52
10.02
2555
2556
Tooth C13
1.0
-20.56
9.95
2557
Rib C33A
7.0
out

C/N
3.5
3.4
of range

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้น มีอาหารหลักที่เป็นโปรตีนมาจากการกินสัตว์ที่กินพืช
ประเภท C3 plants และบุคคลนั้นก็บริโภคอาหารที่เป็น C3 plants เป็นหลักด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมในบริเวณที่ศึกษาอยู่นั้น
ถ้ามีการศึกษาไอโซโทปจากตัวอย่างพืช และสัตว์ชนิดต่างๆ ในบริเวณนั้น จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนในเรื่องของระดับห่วงโซ่อาหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การศึกษาโปรตีนที่มาจากพืชนั้นมักถูกบดบังจาก
ผลที่ได้จากโปรตีนที่มาจากสัตว์เสมอ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนที่ตำ�่ กว่ามาก

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปในอนาคต
1. การวิเคราะห์ควรเน้นไปที่การสกัดไอโซโทปจากฟันมากกว่ากระดูก เพราะมักอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์กว่า มีโอกาสที่จะแยกคอลลาเจนได้ในปริมาณที่เพียงพอมากกว่า
2. การศึกษาฟันควรเลือกฟันกรามซี่ที่สามที่จะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่แล้ว ลักษณะของอาหารมัก
คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ไม่ถูกท�ำให้ค่าแปรปรวนจากการเจริญเติบโต
3. การศึกษาฟันหลายซี่ในบุคคลเดียวกัน ที่ฟันสร้างขึ้นในวัยต่างกัน อาจท�ำให้ได้ข้อมูลในช่วง
ชีวิตยาวกว่าสิบปี ที่สามารถให้ข้อมูลการเปลี่ยนอาหารจากวัยทารก อดนม เปลี่ยนเป็นเด็ก
เปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ ตามล�ำดับ
4. การศึกษาที่มีค่าความแปรปรวน standard deviations มากอาจหมายถึงความแตกต่างของ
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อาหาร ที่มีความสัมพันธ์กับเพศ (เช่นหญิงบริโภคเนื้อน้อยกว่าชาย) สถานะทางสังคม (เช่น
คนจนกินเนื้อน้อยกว่าคนรวย) หรือการย้ายถิ่นฐานที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน (เช่นเคยอยู่แถบ
ทะเล ย้ายมาอยู่แถบภูเขา) ก็เป็นไปได้
5. การศึกษาไอโซโทปในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น รวมถึง พืช และสัตว์ จะสามารถท�ำให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ขึ้น อาจน�ำไปสู่การสร้างแผนที่ห่วงโซ่อาหารในบริเวณนั้นได้
6. ควรต้องศึกษาไอโซโทปของ oxygen, hydrogen และ strontium เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพน�ำ้
สิ่งแวดล้อม การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เพิ่มเติมด้วย

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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APPENDIX

LLR-A1-18-3-(4)-35-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-43-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-46-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-46-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-49-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-50-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-52-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-53-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-53-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-53-PS-3

LLR-A1-18-3-(4)-53-PS-4

LLR-A1-18-3-(4)-55-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-59-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-59-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-3

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-4

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-5

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-8

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sample No.

1

Sherd
Count

medium
fine

medium
fine

medium
fine

medium
fine

medium
fine

medium
fine

reddish
brown

reddish
brown

reddish
brown

reddish
brown

reddish
brown

reddish
brown

lip: 1, body:
bowl/rim 0.3
reddish brown non

pot/body 0.4

pot/body 0.4

pot/body 0.5

pot/body 0.4

pot/body 0.4

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

medium
fine

0.7

reddish
brown

?/body

reddish brown non

reddish brown non

medium
fine

lip: 0.9,
bowl/rim body: 0.3

reddish
brown

reddish brown non

reddish brown non

lip: 1.3,
bowl/rim body: 0.7

0.3

reddish brown non

medium
fine

medium
fine

reddish
brown

?/body

0.4

reddish
brown

medium
fine

reddish
brown

?/body

reddish brown non

medium

0.4

0.3

reddish
brown

?/body

?/body

medium

medium

reddish
brown

reddish
brown

medium

reddish
brown

lip: 1, body:
bowl/rim 0.4
reddish brown non

medium

reddish
brown

medium

medium

reddish
brown

reddish
brown

medium

reddish
brown

reddish brown non

Texture

Fabric

Interior

medium

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

Colour
Core

reddish
brown

0.3

0.3

0.5

0.8

0.5

thickness
Exterior
(cm)

lip: 1.2,
bowl/rim body: 0.5

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

Form /
Part
Type

NA

NA

NA

NA

NA

homogenous,no
visible inclusion, non
porous

homogenous,no
visible inclusion, non
porous
homogenous, no
visible inclusions, non
NA
porous
homogenous, no
visible inclusions, non
NA
porous

fine

fine

fine to
medium

fine

fine

fine

fine

fine

fine

homogenous,very fine white
inclusions, non porous inclusion

homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion

homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion

homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion

NA

fine to
medium

NA

NA

NA

NA

fine

very fine
white
inclusion, and
shiny inclusion fine

homogenous,minimal white
inclusions, non porous inclusion
homogenous,no
visible inclusions, non
NA
porous

Size

fine to
medium

homogenous, minimal
inclusions, non
porous, laminated
fabric
homogenous, no
visible inclusion, non
porous, laminated
fabric

homogenous, minimal
inclusions, non
quartz like
porous, laminated
fabric
inclusion
very fine
white
inclusion, and
homogenous, minimal fibrous
inclusions, non porous inclusion
homogenous, no
visible inclusion, non
porous
NA

Macro-structure

angular

angular

angular

angular

angular

angular

angular

not
observable

not
observable

NA

angular

NA

NA

NA

NA

NA

not
observable

NA

not
observable

angular

Shape

Inclusion

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

well sorted

well sorted

NA

well sorted

NA

NA

NA

NA

NA

well to
moderately
well sorted

NA

well sorted

moderately
sorted

Sorting

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

5%

< 5%

NA

<5%

NA

NA

NA

NA

NA

5-7%

NA

5%

7%

Distribution
frequency

APPENDIX 1: MACROSCOPIC DESCRIPTION OF SHERDS EXCAVATED FROM PIT 18, CHAMBER A1

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

smoothen

not
observable

black slip

black slip

smoothen

smoothen

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

Finishing

Bluish black

Bluish black

Bluish black

Bluish black

Bluish black

Bluish black

Bluish black

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

not observable

not observable

bluish black

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

reddish brown

reddish brown

bluish black

bluish black

bluish black

bluish black

bluish black

Interior
Colour

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

not
observable

non

non

non

non

non

non

non

non

non

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

black slip

smoothen

slip

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

black slip

Finishing

Surface Treatment
Decoration

small cord
marked

small cord
marked

Decoration

small cord
mark

small cord
mark

small S cord
mark

small S cord
mark

black

black

black

black

black

black

black

cave sediments

Non

small S cord
mark

small S cord
mark

small S cord
mark

small S cord
mark

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

scraping
striation on lip,
smalle cord
mark on body cave sediments

medium cord
mark

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

straight, cubic

irregular

straight

smooth

irregular,
laminated
fracture

irregular

irregular

irregular

cave sediments, black
straight
residue

cave sediments

cave sediments, layer
of black residue
irregular

cave sediments

cave sediments

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

unobservable

unobservable

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

smooth,
horizontal wiping pit 18, grid SWQ, 20mark can be seen 25cm below surface

unobservable

corresponding
exterior facet and
pit 18, grid SWQ, 20interior
depression mark 25cm below surface

smooth

smooth

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion, interior cover
by a layer of black residue

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no visible
inclusion, rim and body
different deco

unwashed. covered in cave
sediment, well fired.
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, very
minimal and fine white
inclusion.

unwashed. covered in cave
sediment, pacthes of black
residue on interior, well fired.
unwashed. covered in cave
sediment, fractured off interior
surface, well fired.

unwashed. covered in cave
sediment, well fired.

unwashed. Minimal cave
sediment, well fired, no visible
inclusion, a layer of black
residue on interior surface

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no visible
inclusion, rim and body
different deco

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no visible
inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, minimal
inclusion, fine shiny inclusion
visible on outer surface

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, bits of
fibrous inclusion can be seen
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no
inclusion can be seen.
pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

smooth with
slight depression
marks

Other Comments

unwashed. covered in cave
sediment, well fired.

Deposition of Sherd

smooth with
pit 18, grid SWQ, 20depression marks 25cm below surface

Surface Tactile
Feature

irregular

irregular

straight

irregular

Fracture Pattern

cave sediments, black
straight
residue

cave sediments

cave sediments

rim: continous
horizontal
striation lines,
Bluish black - body: medium
cave sediments
Gley 2, 2.5/5b cord mark

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments and
some black residue

cave sediments and
some black residue

cave sediments

Bluish black Gley 2, 2.5/5b non

black

black

black

black

cave sediments and a
layer of black residue cave sediments

cave sediment, some
black soot

cave sediment

cave sediment

cave sediment

cave sediment, some
black soot

cave sediment

Exterior

Surface Residue

cave sediment and
black residue

cave sediment

cave sediment

cave sediment

cave sediment

Interior

rim: continous
horizontal
striation lines,
body: medium
cord mark
cave sediment

small z cord
marked

Non

small S cord
reddish brown mark

black

black

black

medium cord
reddish brown mark

bluish black

bluish black

Exterior
Colour

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

509

LLR-A1-18-3-(4)-78-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-3

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-4

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-7

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-6

34

35

36

37

38

39

40

LLR-A1-18-3-(4)-71-PS-1

29

LLR-A1-18-3-(4)-77-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-65-PS-5

28

LLR-A1-18-3-(4)-72-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-65-PS-4

27

33

LLR-A1-18-3-(4)-65-PS-3

26

32

LLR-A1-18-3-(4)-65-PS-2

25

LLR-A1-18-3-(4)-71-PS-3

LLR-A1-18-3-(4)-65-PS-1

24

31

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-9

23

LLR-A1-18-3-(4)-71-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-7

22

30

LLR-A1-18-3-(4)-61-PS-6

21

medium

medium
fine

medium
coarse

coarse

coarse

medium

medium

medium

medium
coarse

reddish
brown

reddish
brown

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/5

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown non

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/5

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

0.7

0.4

?/body

?/body

?/body

0.5

0.6

0.6

0.9

reddish brown non

reddish
brown

0.7

lip: 1, body:
0.5
reddish brown non

medium

reddish
brown

medium

medium

reddish
brown

reddish
brown

medium

reddish
brown

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

medium

reddish
brown

medium

reddish
brown

dark brown

medium
fine

reddish
brown

medium
coarse

medium
fine

reddish
brown

medium
coarse

pot/body 0.6

?/body

non

reddish brown non

dark brown

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish brown non

reddish
brown

0.5

0.7

0.3

0.5

0.3

0.4

0.6

pot/body 0.5

?/body

?/body

pot/rim

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

pot/body 0.3

pot/body 0.7

pot/body 0.4

medium
fine

reddish
brown

not
observable
quartz like
inclusion angular;
white
inclusion too
fine

white
inclusion very
fine, quartz
like inclusion
medium
coarse

fine white
inclusion and
quartz like
inclusion

homogenous, slight
lamination, non
porous

quartz like
inclusion

NA

quartz like
inclusion

quartz like
inclusion

quartz like
inclusion and
white
inclusion

homogenous, very
few inclusions, non
porous, laminated
fabric

homogenous, very
few inclusions, non
porous, laminated
fabric

homogenous, no
visible inclusions, non
porous
NA

fine to
medium

quartz like
inclusion

homogenous, very
few inclusions, non
porous, laminated
fabric

NA

NA

NA

moderately
sorted

white
inclusion very
fine, quartz
like inclusion
fine to
angular
medium

moderately
sorted

well sorted

well sorted

moderately
sorted

NA

moderately
sorted

moderately
sorted

moderately
sorted

angular

angular

angular

angular

NA

angular

angular

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

well sorted

well sorted

moderately
sorted

well sorted

well sorted

NA

moderately
sorted

NA

moderately
sorted

angular

fine to
medium

medium
coarse

medium
coarse

medium
coarse

NA

medium

medium
coarse

homogenous, coarse quartz like
inclusions, non porous inclusion

homogenous, coarse quartz like
inclusions, non porous inclusion

homogenous,minimal
inclusion, non porous
homogenous, no
visible inclusion, non
porous
homogenous, few
coarse inclusion, non
porous

homogenous,laminati quartz like
ed fabric, non porous inclusion

not
observable

angular

fine

fine

fine to
medium

not
observable

white
inclusion

white
inclusion

white
inclusion

fine

homogenous, minimal
white inclusion, non white
porous
inclusion

angular

NA

angular

NA

angular

homogenous, minimal
white inclusion, non
porous
homogenous, fine
white inclusion, non
porous
homogenous, fine
white inclusion, non
porous

medium

homogenous, coarse quartz like
inclusions, non porous inclusion

NA

fine

NA

homogenous, no
visible inclusions, non
porous
NA
homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion
homogenous, no
visible inclusion, non
porous
NA

fine

homogenous, minimal
white inclusions, non white
porous
inclusion

NA

5-7%

5-7%

5-7%

10-15%

10-15%

10%

NA

5-7%

5%

Coarse
fraction <5%,
Fine fraction
5%

<5%

10-15%

5 - 10%

<5%

10-15%

NA

<5%

NA

<5%

black slip

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

not
observable

not
observable

black slip

smoothen

black slip

black slip

not
observable

smoothen

smoothen

black slip

slip

smoothen

bluish black

reddish brown

reddish brown

reddish brown

reddish brown

reddish brown

reddish brown

black

not observable

not observable

black

not observable

black

not observable

not observable

not observable

not observable

Bluish black

not observable

not observable

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

black slip

smoothen

smoothen

smoothen

slip

slip

smoothen

black slip

smoothen

black slip

smoothen

smoothen

black slip

black slip

black slip

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

layer of black residue

cave sediments

small cord
mark

small cord
mark

non

non

non

small z cord
reddish brown mark

small z cord
reddish brown mark

small cord
reddish brown mark

reddish brown Non

black

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

layer of black residue

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments and
some black residue

cave sediments

cave sediments and
some black residue

cave sediments

lip: continous
horizontal
striation lines ,
small cross
hatch cord
cave sediments
mark

medium cord
mark

small cord
mark

reddish brown Non

not
observable

black

not
observable

black

not
observable

deep small
reddish brown cord mark

black

black

black

small cord
mark

small z cord
reddish brown mark

deep, medium
reddish brown cord mark
cave sediments

small cord
reddish brown mark

medium, deep
reddish brown cord mark
cave sediments

small cord
reddish brown mark

irregular

straight

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

straight,
laminated
fracture

straight

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

irregular

cave sediments, black
irregular
residue

cave sediments, black
irregular
residue
irregular,
laminated
cave sediments
fracture

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

smooth with
pit 18, grid SWQ, 20depression marks 25cm below surface

smooth

smooth

pit 18, grid SWQ, 20depression marks 25cm below surface

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

smooth

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 6 &
10 belong to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 3, 4
& 7 belong to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 3, 4
& 7 belong to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 3, 4
& 7 belong to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. patches of black
residue on interior surfacewell
fired. PS 1 and 2 belong to
same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. patches of black
residue on interior surfacewell
fired. PS 1 and 2 belong to
same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, coarse inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, no visible inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, medium quartz like
inclusion, criss cross cord mark
like markings

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, fine white
and coarse quartz like inclusion
unwashed. covered in cave
sediment, coarse quartz like
inclusion, laminated fabric

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, fine white
inclusion
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, fine white
inclusion
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, fine white
inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, layer of black residue
on interior surface, well fired,
fine white inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no visible
inclusion
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, coarse
quartz like inclusion

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, barely
visible inclusion, interior cover
by a layer of black residue
unwashed. covered in cave
sediment, well fired, no visible
inclusion, unique deep cord
mark
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LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-10

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-5

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-8

LLR-A1-18-3-(4)-85-PS-9

LLR-A1-18-3-(4)-91-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-118-PS-1

LLR-A1-18-3-(4)-118-PS-4

LLR-A1-18-3-(4)-118-PS-2

LLR-A1-18-3-(4)-118-PS-3

LLR-A1-18-3-(4)-118-PS-5

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-10

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-12

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-15

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-21

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-6

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-17

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

lip: 0.9,
body: 0.4

lip: 0.9,
body: 0.4

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

0.5

0.7

0.7

0.5

0.6

0.6

pot/body 0.4

pot/rim

pot/rim

not
observable

0.4

medium

medium

medium

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish
brown 2.5YR, 4/4

dark brown

dark brown

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
- 2.5YR, 4/4
non

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

yellowish
brown - 10YR,
non
5/6

yellowish
brown - 10YR,
non
5/6

medium
coarse

medium
coarse

medium

reddish
brown 2.5YR, 4/4

medium

medium

medium
fine

medium

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

bowl /
body

not
observable

0.5

medium

reddish
brown

medium
fine

medium
fine

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

not
observable

coarse

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

bowl /
rim

medium
coarse

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown non

medium
coarse

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

0.3

0.3

0.5

0.4

0.4

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

white
inclusion

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

homogenous, no
visible inclusions, non
NA
porous

homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric
NA

homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric
NA

homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric
NA
homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric, fine striation
on lip
NA
homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric, fine striation
on lip
NA
homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric, fine striation
on lip
NA
homogenous, no
visible inclusions, non
porous, laminated
fabric, fine striation
on lip
NA

thin layer of darker
interior fabric

White
inclusion

medium to
coarse

medium to
coarse

NA

homogenous, no
visible inclusions, non
porous, fine grooves
on lip.
NA

White
inclusion

medium
coarse

homogenous, minimal
inclusions, non
quartz like
porous.
inclusion

thin layer of darker
interior fabric

fine

medium to
coarse

fine

NA

homogenous, fine
quartz like
nclusions, non porous. inclusion

homogenous, coarse quartz like
inclusions, non porous inclusion

homogenous, fine
white inclusions, non
porous

homogenous, no
visible inclusions, non
NA
porous

angular

angular

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

angular

not
observable

angular

not
observable

NA

NA

well sorted

well sorted

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

moderately
sorted

moderately
sorted

7-10%

7-10%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

non

5 - 10%

5%

moderately
to well sorted 10%

moderately
to well sorted 7%

NA

not
observable

not
observable

black slip /
smooth

black slip /
smooth

black slip /
smooth

black slip /
smooth

black slip

black slip

black slip

black slip /
smooth

black slip /
smooth

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

black slip

not observable

not observable

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

not observable

not observable

not observable

bluish black

bluish black

not
observable

not
observable

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

smoothen

smoothen

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

black slip

black slip

smoothen

smoothen

black slip

black slip

small S cord
mark

small S cord
mark

small S cord
mark

dark greyish
brown - 2.5Y,
4/3

dark greyish
brown - 2.5Y,
4/2

non

non

reddish brown small Z cord
mark
- 2.5YR, 4/4

reddish brown small Z cord
mark
- 2.5YR, 4/4

reddish brown small Z cord
- 2.5YR, 4/4
mark

reddish brown small Z cord
mark
- 2.5YR, 4/4

black

black

cave sediments

black residue

black residue

Non

Non

Non

Non

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

medium z cord
cave sediments
mark

small s cord
mark

Bluish black Gley 2, 2.5/5b non

black

cave sediments

cave sediments

medium s cord
cave sediments
mark

medium cord
mark

small S cord
mark

Bluish black Gley 2, 2.5/5b non

black

not
observable

not
observable

black

black

Non

Non

Non

Non

Non

Non

cave sediments

irregular

irregular

medium coarse

medium coarse

straight edge,
cubic, laminated
fracture
smooth

straight edge,
cubic, laminated
fracture
smooth

straight edge,
cubic, laminated
fracture
smooth

straight edge,
cubic, laminated
fracture
smooth

irregular

smooth with
sparse, minute
voids (<1mm)

smooth with
sparse, minute
voids (<1mm)

smooth with
sparse, minute
voids (<1mm)

cubic, straight
fracture edge on
all sides
smooth

cave sediments/black
soot
irregular

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2025cm below surface

pit 18, grid SWQ, 20depression marks 25cm below surface

smooth

smooth

smooth with
sparse, minute
voids (<1mm)

smooth

cubic, straight
fracture edge on
all sides
smooth

irregular

straight

irregular

straight

irregular

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments with
black soot

cave sediments

cave sediments

unwashed but with minimal
cave sediment, unable to
accurately determine fabric
colour. well fired. PS2, 10, 12,
15, 21 from same vessel
unwashed but with minimal
cave sediment on exterior, well
fired. PS6 and 17 from same
vessel
unwashed but with minimal
cave sediment on exterior, well
fired. PS6 and 17 from same
vessel

unwashed but with minimal
cave sediment, unable to
accurately determine fabric
colour. well fired. PS2, 10, 12,
15, 21 from same vessel

unwashed but with minimal
cave sediment, unable to
accurately determine fabric
colour. well fired. PS2, 10, 12,
15, 21 from same vessel

unwashed but with minimal
cave sediment, unable to
accurately determine fabric
colour. well fired. PS2, 10, 12,
15, 21 from same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, layer of soot on
exterior, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 2, 3
& 5 belong to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, layer of soot on
exterior, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 2, 3
& 5 belongs to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, layer of soot on
exterior, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 2, 3
& 5 belongs to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 1
and PS 4 belongs to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 1
and PS 4 belongs to same vessel

unwashed. covered in cave
sediment, well fired, coarse
inclusion.

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired, fine
inclusion.

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired.

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired.

unwashed. covered in cave
sediment, unable to determine
fabric colour. well fired. PS 6 &
10 belong to same vessel

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-9

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-13

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-18

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-22

68

69

70

71

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

?/body

* Shaded Area - Sherds from Layer 5

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-4

67

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-1

63

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-11

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-20

62

66

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-8

61

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-7

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-5

60

65

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-3

59

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-16

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-19

58

64

LLR-A1-18-3-(5)-97-PS-14

57

0.3

0.4

0.5

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

0.6

0.7

0.4

0.5

medium
coarse

reddish
brown

not
observable

reddish brown non

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

reddish brown non

coarse

medium
fine

reddish
brown

medium
coarse

reddish
brown

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

non

medium
fine

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

not
observable

medium

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

not
observable

medium
coarse

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

non

medium
coarse

reddish
brown 2.5YR, 4/6

dark brown

medium
coarse

dark brown

dark brown

medium
coarse

fine
medium

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

not
observable

medium
coarse

reddish
brown

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

fine
medium

fine
medium

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown non

fine
medium

reddish
brown 2.5YR, 4/4

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

homogenous, slight
lamination
homogenous, slight
lamination, no visible
inclusion
NA

NA

medium to
coarse
NA

NA

5%

moderately
to poorly
sorted

quartz like
inclusion
angular

Coarse
fraction - 5%,
Fine fraction 5%
slip

quartz like
inclusion angular;
shiny
inclusion not
observable

shiny
inclusion and
quartz like
inclusion

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

angular

slight lamination, thin
layer of darker
exterior with diffused
border

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

homogenous

Coarse
fraction - 10%,
Fine fraction 5%
smoothen

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

quartz like
inclusion angular;
shiny
inclusion not
observable

very fine
shiny
inclusion and
coarse quartz
like inclusion

shiny
inclusion and
quartz like
inclusion

bimodal
coarse and
fine fraction
very fine
shiny
inclusion and
fine to
medium
quartz like
inclusion

Coarse
fraction - 5%,
Fine fraction 5%
smoothen

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

quartz like
inclusion angular;
white
inclusion too
fine

very fine to
medium
white
inclusion and
coarse quartz
inclusion

non

slip

smoothen

Coarse
fraction - 7%,
Fine fraction 5%
smoothen

Coarse
fraction - 7%,
Fine fraction 5%
smoothen

white
inclusion and
quartz like
inclusion

quartz like
inclusion

homogenous

homogenous

homogenous

coarse, fine
fraction well
to
moderately
sorted

white and
quartz like
inclusion

smoothen

smoothen

black slip

black slip

not
observable

not
observable

black slip /
smooth

black slip /
smooth

quartz like
inclusion angular;
white
inclusion too
fine

7-10%

7-10%

NA

NA

5-7%

5-7%

NA

NA

very fine
white
inclusion and
coarse quartz
inclusion

moderately
to poorly
sorted

NA

NA

moderately
sorted

moderately
sorted

NA

NA

moderately
to poorly
sorted

angular

NA

NA

angular

angular

NA

NA

angular

fine to
medium
coarse

NA

NA

NA
fine to
medium
coarse
fine to
medium
coarse

NA

fine to
medium
coarse

white and
quartz like
inclusion

white and
quartz like
inclusion

thin layer of darker
interior fabric,
diffused border

thin layer of darker
interior fabric,
diffused border

NA

NA

White
inclusion

White
inclusion

NA

NA

homogenous, no
visible inclusion

homogenous, no
visible inclusion

homogenous,

homogenous,

homogenous no
visible inclusion,
minimal lamination

homogenous no
visible inclusion,
minimal lamination

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

not observable

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

Bluish black Gley 2, 2.5/5b

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

slip

smoothen

smoothen

not
observable

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

smoothen

black slip

black slip

smoothen

smoothen

black slip

black slip

small z cord
mark

small z cord
mark

non

non

cave sediments and
black residue

cave sediments and
black residue

cave sediments and
black residue

cave sediments and
black residue

cave sediments

cave sediments

cave sediments

not
observable

cord mark

medium cord
mark

cave sediments

cave sediments

bluish black - medium z cord
Gley 2, 2.5/5b mark
cave sediments

reddish brown medium s cord
cave sediments
- 2.5YR, 4/6
mark

not
observable

cave sediments

cave sediments

irregular

irregular

straight, cubic

straight, cubic

irregular

irregular

straight edge,
cubic

straight edge,
cubic

irregular

cave sediments

straight, cubic

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments/black
soot
irregular

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments

cave sediments, patch
cave sediments
of black residue

cave sediments

cave sediments

reddish brown medium s cord
cave sediments
- 2.5YR, 4/6
mark

reddish brown small z cord
mark
- 2.5YR, 4/5

reddish brown small z cord
mark
- 2.5YR, 4/4

not
observable

not
observable

not
observable

not
observable

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/5

reddish brown
non
- 2.5YR, 4/4

Bluish black Gley 2, 2.5/5b non

Bluish black Gley 2, 2.5/5b non

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

smooth

smooth

smooth

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 2530cm below surface

pit 18, grid SWQ, 25depression marks 30cm below surface

smooth

smooth

smooth

medium coarse

medium coarse

not observable

not observable

non

depression marks, pit 18, grid SWQ, 25medium coarse
30cm below surface

smooth

smooth

unwashed, well fired. No visible
inclusion.

unwashed, well fired. Two sizes
of inclusion visible. coarse
quartz grain (up to 3mm) can
be seen

unwashed, well fired. Two sizes
of fine inclusion visible.

unwashed, well fired. Two sizes
of inclusion visible. coarse
quartz grain (up to 3mm) can
be seen

unwashed, well fired. Two sizes
of inclusion visible. coarse
quartz grain (up to 2mm) can
be seen

unwashed, well fired. PS7 and
11 from same vessel. Two types
of inclusion visible

unwashed, well fired. PS7 and
11 from same vessel. Two types
of inclusion visible

unwashed, well fired. PS1 and
16 from same vessel. Shiny
metalic-like inclusion can be
seen on exterior surface

unwashed, well fired. PS1 and
16 from same vessel. Shiny
metalic-like inclusion can be
seen on exterior surface

unwashed, well fired. PS8 and
20 from same vessel. Thin. Too
small to observe tactile feature

unwashed, well fired. PS8 and
20 from same vessel. Thin. Too
small to observe tactile feature

unwashed, well fired. PS3 and 5
from same vessel

unwashed, well fired. PS3 and 5
from same vessel

unwashed, well fired. PS14 and
19 from same vessel

unwashed, well fired. PS14 and
19 from same vessel
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APPENDIX

LLR-A1-08-18-P1-1

LLR-A1-08-19-P2-1

LLR-A1-11-30-PS-1

LLR-A1-31-1-(S)-1-P-1

LLR-A1-34-275-P-1

LLR-A1-39,52-429-P-2

LLR-A1-40-2-(S)-3-P-1

LLR-A1-51-295-PS-1

LLR-A1-12-31-PS7-4

LLR-A1-12-31-PS7-1

LLR-A1-13,14-(S)-059-PS-5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sample No.

1

Sherd
Count

6.5

bell beaker 9

bowl

4.5

Shallow
bowl

13.5

20

16

15

14.5

Globular
Pot

13.5

11.5

16

Globular
Pot

21

11.5

18.5

14

14.5

Fabric

Not
observable

reddish
brown

Not
observable

reddish
reddish brown brown

Not
observable

Not
observable

reddish
brown

reddish
brown

Not
observable

reddish
brown

reddish
reddish brown brown

reddish
reddish brown brown

Not
observable

reddish
reddish brown brown

reddish
reddish brown brown

reddish
brown

Not
observable

Not
observable

Not
observable

Not
observable

Not
observable

Interior

reddish
brown

Not
observable

Not
observable

Colour
Core

reddish
reddish brown brown

Not
observable

Not
observable

Max rim
dia. (cm) Exterior

flat bottom
low basin 7

20

8

jar

jar

18

16.5

Globular
Pot

jar

15.5

Height
(cm)

Globular
Pot

Form

Not
observable

fine

fine

coarse

Not
observable

Not
observable

medium fine

Not
observable

medium

medium
coarse

Not
observable

Texture

Not
observable

Type

Not
observable

Not
observable

Not observable

no visible
inclusion

no visible
inclusion

Not
observable

NA

NA

coarse inclusion quartz like

Not observable

coarse inclusion quartz like

white inclusion, white
laminated fabric inclusion

Not observable

white inclusion, white
laminated fabric inclusion

coarse inclusion quartz like

Not observable

Macro-structure

Not observable

NA

NA

medium coarse

Not observable

medium

fine

Not observable

medium fine

medium to coarse

Not observable

Size

Not observable

NA

NA

angular

Not observable

angular

angular to sub
angular

Not observable

angular to sub
angular

angular

Not observable

Shape

Inclusion

Not
observable

NA

NA

moderately

Not
observable

moderately

moderately

Not
observable

moderately

moderately

Not
observable

Sorting

Not observable

NA

NA

10%

Not observable

5-10%

5-10%

Not observable

5-10%

5-10%

Not observable

Distribution
frequency

black

black

black

black

black

Interior
Colour

Black slip

Black slip

Black slip

Black slip

Black slip

black

black

black

black

black

not
not observable observable

Black slip

Black slip

Black slip

Black slip

Black slip

Finishing

APPENDIX 2: MACROSCOPIC DESCRIPTION OF COMPLETE VESSEL COLLECTED FROM SURFACE LEVEL, CHAMBER A1

black slip

black slip

black slip

Not observable

Not observable

non

non

non

non

non

black slip

black slip

black slip

not observable

black slip

not observable not observable

Non

Non

Non

Non

Non

Finishing

Surface Treatment
Decoration

black

black

black

not
observable

black

not
observable

black

black

black

Not
observable

Not
observable

Exterior
Colour

cave sediment

cave sediment,
black residue on
body and bottom

cord mark on
body, continous
striations on
neck (area btwn
cave sediment
body and lip)
cord mark on
bottom, deep
incised cross
hatch on body,
lug at neck, on
both sides.

cave sediment.
Black residue on
bottom

cave sediment

irregular

relatively
straight

relatively
straight

Grid 51,
Surface

Grid 40,
surface
(under C3
and C4)

Grid 39 &
52, surface

continous fine striations on
neck (area btwn body and lip),
scraping groove on lip and
body

smooth, minimal depression
mark on bottom. Continous
fine scraping groove/striation
on lip

reconstructed. cover in thin
cave sediment, no black
residue, no sign of prior usage.

reconstructed. cover in thin
cave sediment, no black
residue, no sign of prior usage.

reconstructed. black residue
concentrate on body (ext) and
white specks on body (int)

uniquely shaped and
decorated vessel. No black
residue, not symetrical

black residue concentrate on
mid body (ext) and bottom
(int)

reconstructed. cover in thin
cave sediment and black
Grid 12, 13, residue. Cross hatch hastily
14, near C6 done, not symetrical.

Grid 12, in
C32

smooth, minimal depression
Grid 12,in
mark on bottom. Continous
scraping groove/striation on lip C32

small but deep depression on
interior around neck. scraping
groove/striation on lip

minimal small depression on
body and horizontal scraping
marks on neck

cave sediment,
patches of black
residue with more
concentration on
body
NA

cave sediment

non

cave sediment,
patches of white
small cord mark specks on body

filled with in situ
sediements
containing
charcoal and bone
no residue
fragments

deep incised
cross hatch; rim
and bottom
bezel, with lug
on each side

NA

black residue concentrate on
upper body (ext). bottom
missing.

laminated
fracture,
most of the
lip broken off small depression marks (thumb Grid 34,
surface
cleanly
like) on interior body

depression marks on interior,
rim and bottom bevel have
pressed/depression marks

cave sediment,
patches of black
residue on body

cave sediment,
bottom covered
with a layer of
black residue

medium cord
mark

black residue concentrate on
mid body (ext) and bottom
(int)

Grid 11 &
reconstructed pot. Smooth
12, under
C32, surface interior with minimal residue.

Grid 8,
surface

black residue concentrate on
mid body (ext)

minimal depression on body,
almost smooth. small
depression can be felt on
surface of neck

small depression marks on
interior body, horizontal
scraping groove on neck

Other Comments
the lip not well made, rough
and not round, pot not
symetrical, black residue
concentrate on mid body (ext)
and bottom (int)

small depression marks (thumb Grid 31,
surface
like) on interior body
NA

NA

Deposition
of Sherd

minimal depression on body,
small depression and horizontal Grid 8,
surface
scraping marks on neck

Surface Tactile Feature

NA

cave sediment,
patches of black
residue on upper
body

cave sediment,
patches of white
small cord mark specks on body

cave sediment,
patches of black
residue at bottom cave sediment,
and white specks black residue on
small cord mark on body
body and neck
cave sediment,
patches of black
small cord mark cave sediment
residue on body

cave sediment,
black residue at
small cord mark bottom

Fracture
Pattern

black residue on
body
NA
cave sediment,
black residue on
body, white
powdery patch on
one side
NA

Exterior

Surface Residue
Interior

cave sediment,
black residue at
small cord mark bottom

Decoration

รู้จักคณะวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช
ตำ�แหน่ง		
หัวหน้าโครงการ และนักวิจัยด้านโบราณคดี

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02 222 6819
โทรสาร 02 226 5355
E-mail rasmi@su.ac.th

การศึกษา
คุณวุฒ				
ิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
ดุษฎีบัณฑิต (มานุษยวิทยา)		

พ.ศ. ที่จบ
2526		
2529		
2539		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Michigan, Ann Arbor, USA
University of Michigan, Ann Arbor, USA

ความชำ�นาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากรโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ผลงาน
1.

สมาชิก/กรรมการบริหารขององค์กรทางวิชาชีพ เช่น International Committee on Archaeological Heritage Management (ICOMOS), World Archaeological Congress, Indo-Pacific Prehistory Association
2. ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ World Archaeology Journal (UK), Asian Perspectives (USA), Research Handbooks of Archaeology, World Archaeological Congress, Silpakorn International
Journal, Asian Archaeology, Research Center for Chinese Frontier Archaeology of Jilin University
3. หัวหน้าโครงการวิจัย
• โครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (2556-2558)
• โครงการวิจัยเรื่องไก่ในบริบททางโบราณคดี
• โครงการสืบค้น และจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอ�ำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 - 3
• โครงการบูรณาการงานโบราณคดี-มานุษยวิทยา-วิทยาศาสตร์-ศิลปะเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางโบราณคดีสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อง มาจาก (คนละ) ฟากฟ้าของเพิงผา: สู่การทลายเส้นแบ่งของวิธีวิทยาทางโบราณคดี
วลีในมานุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม (2550-51) และ Archaeological Heritge Management at
Tham Lod and Ban Rai Rockshelter, Pang Mapha, Mae Hong Son (2549-51)
• โครงการวิจัยน�ำร่องระยะสั้นเรื่องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ส�ำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการสืบสาน
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนในอ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2549)
• โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่หนึ่ง-สอง (2544-49)
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รู้จักคณะวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
ตำ�แหน่ง		
นักวิจัยด้านธรณีวิทยา

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18668 E-mail: seriwat@swu.ac.th

การศึกษา
คุณวุฒ					
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต			
(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
ดุษฎีบัณฑิต Geology (Mineralogy) 		

พ.ศ. ที่จบ		
2525		
2530		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

2543 		

University of Manchester, UK

ความชำ�นาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
อัญมณีศาสตร์, แร่วิทยา, ธรณีวิทยา และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ผลงาน
•
•
•
•
•

Saminpanya, S., 2015. Thai-Myanmar petrified woods. Gems & Gemology, 51(3): 337-339.
Saminpanya, S., Duangkrayom, J., Jintasakul, P., Hanta, R., 2014. Petrography, mineralogy and geochemistry
of Cretaceous sediment samples from western Khorat Plateau, Thailand, and considerations on their provenance. Journal of Asian Earth Sciences, 83: 13–34.
Saminpanya, S. and Sutherland, F.L., 2013. Silica phase-transformations during diagenesis within petrified
woods found in fluvial deposits from Thailand–Myanmar. Sedimentary Geology, 290: 15-26.
Saminpanya, S. and Sutherland, F.L., 2011. Different origins of Thai area sapphire and ruby, derived from
mineral inclusions and co-existing minerals. European Journal of Mineralogy, 23 (4): 683-694.
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, 2550. หลักการวิเคราะห์อัญมณี (Principles of Gem Identification). กรุงเทพฯ: สุวีริยา
สาส์น.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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นพพร เด่นกิจกุล
ตำ�แหน่ง:
ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านธรณีวิทยา

ที่อยู่:
329/47 ซอยก�ำแพงเพชร 6 ซอย7 แยก2-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 880 9215
E-mail nprn27@hotmail.com

การศึกษา
คุณวุฒ						
ิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

พ.ศ. ที่จบ		
2549		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปัจจุบันก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำ�นาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลงาน
•
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สำ�เร็จการศึกษาทางภาคสนาม สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้จักคณะวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำ�นงค์
ตำ�แหน่ง
นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 25/25 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2311 E-mail nathsuda@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ 		
วิทยาศาสตรบัณฑิต		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิต		

พ.ศ. ที่จบ		
2527		
2530		
2538		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมันนี

ความชำ�นาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
พลวัตของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลงาน
•
•
•
•
•
•

BuajanS, PumijumnongN, LiQ, LiuY. 2016. Oxygen Isotope (δ18O) of Teak Tree-Ring in Northwest Thailand. Journal of Tropical Forest Science. (accepted)
Pumijumnong N, Wannasri S. 2015. Teak Log Coffins in Northwest Thailand: Dated by Dendrochronology
and 14C wiggle Matching. Applied Environmental Research 37(2): 1-16.
Xu C, Pumijumnong N, Nakatsukaa T, Sanoa M, Li Z. 2015. A tree-ring cellulose δ18O-based July–October
precipitation reconstruction since AD 1828, northwest Thailand. Journal of Hydrology,
Pumijumnong N. 2013. Dendrochronology in Southeast Asia. Trees 27: 343-358
Pumijumnong N. 2012. Teak Tree Ring Widths: Ecology and Climatology Research in Northwest Thailand. J.
of Pakistan Science and Technology 31(2):165-174
นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์. 2556, วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งและพลับบลิชชิ่ง.

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เกตสิรี มณีนาค
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
6/127 หมู่ 10 ถนนดอนเหียง ต�ำบลเกาะหลัก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7700
E-mail earth@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒ			
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต		

พ.ศ. ที่จบ		
2558		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิญญู บุญตะนัย
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
3/2 หมู่ 10 ถนนประชาอุทิศ 69 แยก 11 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail winyou.boontanai@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒ			
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต		

พ.ศ. ที่จบ
2558		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
137 หมู่ 6 ต�ำบลนาเกตุ อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
E-mail pirarucu05@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒ			
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต		
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รู้จักคณะวิจัย

พ.ศ. ที่จบ
2558		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. โชติกา เมืองสง
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกก
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
เลขที่ 259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ต�ำบลโนนหนามแท่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 045-523211
E-mail chokyaom@hotmail.com, chotika.mua@mahido.ac.th

การศึกษา
คุณวุฒ					
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 		
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต			
(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
PhD (Geology)				

พ.ศ. ที่จบ
2550		
2550		
2553		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2558		

China University of Geosciences (Wuhan), China

สาขาวิชาที่สนใจ
Earth Sciences, Isotope Geochemistry, Water isotope chemistry, Stable isotope analysis, Paleoclimatology,
Climatology, Hydrology.

ผลงาน
Cai, B., Pumijumnong, N., Tan, M., Muangsong, C., Kong, X., Jiang, X., & Nan, S. (2010). Effects of intraseasonal
variation of summer monsoon rainfall on stable isotope and growth rate of a stalagmite from
northwestern Thailand. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D21), D21104. doi:
10.1029/2009JD013378
Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., & Tan, M. (2011). Stalagmite grey level as a proxy of the palaeoclimate
in northwestern Thailand. ScienceAsia, 37(3), 262. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2011.37.262
Muangsong, C., Pumijumnong, N., Cai, B., & Sirianansakul, W. (2012). A preliminary study of stable oxygen
isotopic composition of the corals genus Porites from the Gulf of Thailand. International Journal of
Oceans and Oceanography, 6(2), 129–142.
Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., Hu, C., & Cheng, H. (2014). An annually laminated stalagmite record
of the changes in Thailand monsoon rainfall over the past 387 years and its relationship to IOD and
ENSO. Quaternary International, 349(0), 90-97. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.037
Muangsong, C., Cai, B., Pumijumnong, N., Hu, C., & Lei, G. (2016).Intra-seasonal variability of teak tree-ring
cellulose δ18O from northwestern Thailand: a potential proxy of Thailand summer monsoon
rainfall. The Holocene, accepted manuscript 25 January 2016.
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล
หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-754-373
E-mail essathiwat@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒ				
ิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา)		
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โลกศาสตร์)

พ.ศ. ที่จบ		
2545		
2549		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บรรพชีวิน) หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่สนใจ
บรรพชีวินวิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสิ่งแวดล้อมโบราณ, การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์โบราณ และงานวิจัยสมัยควอเทอร์นารี

ผลงาน
Filoux, A., Wattanapituksakul, A., Lespes, C., Thongcharoenchaikit, C., 2015.A Pleistocene mammal assemblage
containing Ailuropoda and Pongofrom ThamPrakaiPhet cave, Chaiyaphum Province, Thailand.Geobios48:
341-349
Filoux, A., Lespes, C., Wattanapituksakul, A., Thongcharoenchaikit, C., 2014. Note about new Pleistocene faunal
remains from ThamPrakaiPhet, Chaiyaphum Province, Thailand. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University 4: 378-385.
Laojumpon, C. Matkhammee, T., Wattanapituksakul, A., Suteethorn, V., Suteethorn, S., Lauprasert, K., Srisuk, P.
and le Loeuff, J. 2012.Preliminary report on coprolites from the late Triassic of Thailand.Hunt et al.,
eds., 2012, Vertebrate Coprolites.New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin
57: 207-214.
อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล ศักดิ์ศิริ ศูนย์จันทร์ วิไลลักษณ์ นาคศรี และ คมศร เลาห์ประเสริฐ. 2554. ความหลากชนิดและ
การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้ำนมวงศ์ย่อยหนู (Subfamily Murinae) บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30(1): 46-53.
อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล วิไลลักษณ์ นาคศรี และคมศร เลาห์ประเสริฐ. 2553. แหล่งซากดึกด�ำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สมัยไมโอซีนในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับ
พิเศษการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6: 49-54.
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รู้จักคณะวิจัย

ณิชนันท์ รักพงษ์ ไทย
หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
176 หมู่ 3 ต�ำบลเจดีย์หัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Nitchanun.ruk@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)		

พ.ศ. ที่จบ		
2558		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ผลงาน
•

สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาโบราณคดี) เรื่อง “การวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่ง
โบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ปีการศึกษา 2557

ปัจจุบันเป็นนักวิชาการวัฒนธรรม ส�ำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี (นักโบราณคดี)

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย
ตำ�แหน่ง
นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (กระดูกคน)

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02 880 9215
E-mail mon023@hotmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)
MSc (Master of Science)		

พ.ศ. ที่จบ		
2539		
2546		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Bradford, UK

ปัจจุบันก�ำลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยากระดูก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
Human Osteology, Palaeopathology, Forensic Osteology

ผลงาน
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2557

“ร่องรอยแห่งชีวิตจากโครงกระดูกมนุษย์โบราณ” วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.), 96-107.

2555

Nancy Tayles, Sian Halcrow, Natthamon Pureepatpong “Regional Developments: Southeast Asia”
(Chapter 57) ใน “The History of Paleopathology” Buikstra, J. & Roberts, C. (eds.) New York:
Oxford University Press, 528-540.

2555

Natthamon Pureepatpong, Arraya Sangiampongsa, Tanongsak Lerdpipatworakul and Sanjai Sangvichien
“Stature Estimation of Modern Thais from Long Bones: A Cadaveric Study” Siriraj Medical Journal.
Vol.64 (Supplement 1) Jan-Feb, 22-25.

2553

Sian Halcrow, Nancy Tayles, Natthamon Pureepatpong and Korakot Boonlop “Thailand/ประเทศไทย” ใน
“The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international
guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains”
Marquez-Grant N. & Fibiger L. (eds.) Routledge: Oxon, 623-631.

รู้จักคณะวิจัย

ผศ. ทพญ. ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์
ตำ�แหน่ง
นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ห้อง 307A ชั้น3 อาคารส�ำนักงานกลาง ส่วน Incubator Wing, 111 อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6960 - 1 โทรสาร 02-564-6962
Email dr_poohnim@yahoo.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		
M.D.S (Orthodontics) 		
Ph.D (Dentistry)			

พ.ศ. ที่จบ		
2529		
2534		
2542		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Adelaide, Australia
The University of Adelaide, Australia

ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาที่สนใจ
เทคโนโลยีทางทันตกรรม, ทันตโบราณคดี

ผลงาน
•
•
•
•
•
•
•
•

อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2529-2538)
รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2536-2538)
อาจารย์พิเศษ The University of Adelaide, AUSTRALIA (พ.ศ. 2539-2542)
นักวิจัยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายศูนย์พิสูจน์บุคคลสูญหาย (พ.ศ. 2548, 2551)
นักวิจัย และ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (พ.ศ. 2544-2557)
ทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คลินิกทันตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การ
มหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในคลินิกเอกชนอีก 6 แห่ง

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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Dr Susan Hayes
Address
Koleksi Vertebrata, Museum Geologi Bandung, Jn. Diponegoro, Kota Bandung
Jawa Barat Indonesia 40122
Mobile +62 0812 9704 8714, +61 0408 784 512
E-mail drsusanhayes@gmail.com, susan_hayes@uow.edu.au

Education
Year
2009
2002
1994

Degree				
PhD (Physical Anthropology)		
MFA (Sculpture)			
BAHons1st (Cultural Studies)		

University:			
University of Western Australia
Monash University			
Murdoch University			

Country:
Australia
Australia
Australia

Specialist
•
•
•

Human craniofacial variation (palaeoanthropology, archaeology, physical anthropology)
Human identification (forensic)
Geometric morphometrics (statistical shape analysis of biological forms)

Article
Hayes, Susan. 2015. “Faces in the Museum: Revising the methods of facial reconstructions.” Museum Management
and Curatorship:1-28. doi: 10.1080/09647775.2015.1054417.
Hayes, Susan. 2014. “Facial approximation of ‘Angel’: Case specific methodological review.” Forensic Science
International 237:e30-e41.
Hayes, Susan, Thomas Sutikna, and Mike Morwood. 2013. “Faces of Homo floresiensis (LB1).” Journal of
Archaeological Science 40 (12):4400-4410.
Hayes, Susan, Hallie Buckley, Richard Bradley, Nick Milne, and John Dennison. 2012. “Approximating the face of
‘Aunty’: a question of likeness.” Journal of Archaeological Method and Theory 19 (2):306-321.
Hayes, Susan, and Cameron Tullberg. 2012. “Police witness identification images: a geometric morphometric
analysis.” Journal of Forensic Sciences 57 (6):1487-1494.
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รู้จักคณะวิจัย

สมถวิล สุขเลี้ยง
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02 880 9215
E-mail somthawin.s@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)		

พ.ศ. ที่จบ		
2551		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร/ไทย

สาขาวิชาที่สนใจ
โบราณคดีพิธีศพ (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะ)

ผลงาน
2555

บทความเรื่อง “จากพื้นที่สูง สู่พื้นที่ราบ : มองสังคมล้านนาผ่านหลักฐานทางโบราณคดี” ใน เอกสารประกอบ
การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในอ�ำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รัศมี
ชูทรงเดช, บรรณาธิการ)

2557

เสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ The 20th Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA) Congress
Cambodia 2014 เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในหัวข้อ “Mortuary Ritual at Long LongRak Cave in
Highland Pang Mapha, Northwest Thailand”

2557

บทความเรื่อง“โลงผุโลงผี(แมน)!! พิธีกรรมความตายบนพื้นที่สูง:มุมมองจากหลักฐานทางโบราณคดีใน ถ�ำ้ ผีแมน
โลงลงรักอ�ำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน” ใน เอกสารประกอบการเสวนา เรือ่ ง ผีในหลักฐานของคนเป็นและ
คนตาย (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ)

2557

บทความเขียนร่วมกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และกิตติคุณ จันทร์แย้มเรื่อง “ยางรักที่ปรากฏบนโลงไม้ หลักฐาน
ทางโบราณคดีค้นพบใหม่ จากถ�้ำผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่อง วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พิเชฐ สายพันธ์, บรรณาธิการ)

2559

เสนอบทความร่วมกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และชนม์ชนก สัมฤทธิ์ ในการประชุมทางวิชาการ For the Love of
Death: Human Osteoarchaeology in Southeast Asia and the Pacific มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เมืองเก
ซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ “Iron Mortuary Practice at Long LongRak Cave, Northwest Thailand”

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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Liew, Sze Haw
Address
47, Jalan Bukit Kempas 2/3, Taman Bukit Kempas, Johor Bahru, Johor, Malaysia, 81200
Mobile 0628686400
E-mail sze_haw@hotmail.com

Education
Year
2015
2004

Degree				
Master in Archaeological Science
(Advanced)
Bachelor of Arts (Geography)
and Bachelor of Commerce
(Tourism Management)

University			
Australian National University		

Country
Australian

Curtin University of Technology

Australian

Area of Interest
Prehistory of Southeast Asia, Rise and development of complex society, Production sequence of earthenware, Thin
section analysis, Light microscopy analysis

Article
Liew, S.H., 2015. Pottery technology of Iron Age Cambodia: A thin section analysis of earthenware rim
sherds from Phum Sophy, Cambodia, MA Thesis, Australian National University.
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รู้จักคณะวิจัย

วอกัญญา ณ หนองคาย
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02 880 9215
E-mail Wokanya.nk@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)

พ.ศ. ที่จบ		
2551		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ
ชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดี และการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี

ผลงาน
2551

สารนิพนธ์เรื่อง “ปัญหาการด�ำเนินงานทางโบราณคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา เมืองโบราณยะรังและ
มัสยึดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551”

2555

บทความเรื่อง “ภาพเลือนจางบนเส้นทางถอยทัพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”

2557

เสนอบทความการประชุมทางวิชาการในงาน The 20th Congress of the Indo-Pacific
Prehistory Association (IPPA) เรื่อง “Archaeological Management at Long Long Rak Cave,
Highland Pang Mapha, NW Thailand.”

2557

บทความเรื่อง “ผีแมนกลืนคน ? : ตัวตนกับการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนบ้านถ�้ำลอด”

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

527

กิตติคุณ จันทร์แย้ม
หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-mail janyaem_k@silpakorn.edu

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)		

พ.ศ. ที่จบ		
2556		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโบราณคดี (ก่อนประวัติศาสตร์) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ
โบราณคดีสิ่งแวดล้อม

ผลงาน
2557

สารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556
เรือ่ ง “การศึกษารูปแบบของหัวโลงไม้ในวัฒนธรรมโลงไม้สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ตอนปลาย จากถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน”

2557

528

บทความทางวิชาการร่วมกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และคุณสมถวิล สุขเลี้ยง เรื่อง “ยางรักที่ปรากฏบนโลงไม้
หลักฐานทางโบราณคดีคน้ พบใหม่จากถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน” ในงานสัมมนาทาง
วิชาการวัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้จักคณะวิจัย

ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

หน่วยงาน/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
E-mail chonmchanok@gmail.com

การศึกษา
คุณวุฒิ				
ศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี)		
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		
(ประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์)

พ.ศ. ที่จบ		
2551		
2552		

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาที่สนใจ
โบราณคดีชีววิทยา, โบราณคดีสมัยวัฒนธรรมโลงไม้, ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี

บทความ
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์
2557

“โลงไหใส่ศพ:พิธปี ลงศพบนพืน้ ทีส่ งู กับพืน้ ทีร่ าบ” ในผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย, พิพฒ
ั น์กระแจะจันทร์
(บรรณาธิการ). ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

การน�ำเสนอบทความทางวิชาการ
•
•

เสนอบทความในการประชุมทางวิชาการเรื่อง For the Love of Death: Human Osteoarchaeology in Southeast Asia and the Pacific วันที่ 8 - 9 มกราคม 2559 ที่ University of the Philippines Dilimanประเทศฟิลิปปินส์
หัวข้อ “Iron Mortuary Practice at Long Long Rak Cave, Northwest Thailand”
เสนอบทความในการประชุมทางวิชาการของ Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA) ครั้งที่ 20 วันที่ 12-18
มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ประเทศกัมพูชา หัวข้อ “Gender in Late Prehistory (Iron Age) at Noen U-Loke Site,
Amphoe Non Sung, Nakhon Ratchasima Province”

สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
•
•

วิทยานิพนธ์เรื่อง “เพศสภาพในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคเหล็ก) ที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก อ�ำเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (Gender in Late Prehistory (Iron Age) at Noen U-Loke Site, Amphoe Non Sung, Nakhon Ratchasima Province)” (พ.ศ. 2557)
สารนิพนธ์เรื่อง “ สถานภาพและบทบาทของเพศชายและหญิงในยุคเหล็กที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก อ�ำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา” (พ.ศ. 2552)
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การประชุมทางวิชาการ
เรื่อง

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักการและเหตุผล
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการท�ำงานที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเรื่องโบราณคดีบนพื้นที่
สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ดำ� เนินงานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 ซึ่งมีข้อค้น
พบที่ส�ำคัญ 3 ประการคือ 1) มีข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่แสดงความ
ต่อเนื่องทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนปลาย อายุประมาณ 32,380300 ปีมาแล้ว 2) มีหลักฐานของประชากรก่อนประวัติศาสตร์ 2 ชุด ที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบ
เทียบความสัมพันธ์ได้ คือประชากรดั้งเดิมสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�้ำ
ลอด 2 โครง และสมัยโฮโลซีนตอนต้นจากแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ จ�ำนวน 1 โครง และชุดหลักฐาน
ของคนในวัฒนธรรมโลงไม้อายุ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว จากแหล่งโบราณคดี 17 แหล่ง พบว่ามีโครง
กระดูกของบุคคลประมาณ 61 คน ไม่สามารถระบุลักษณะประชากรได้อย่างชัดเจน และ 3) มีหลัก
ฐานทางโบราณคดีที่เป็นตัวแทนของอย่างน้อยสองสมัยคือสมัยโฮโลซีนตอนต้น (วัฒนธรรมหินกะเทาะ)
และโฮโลซีนตอนปลาย (วัฒนธรรมโลงไม้) ที่สามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบประเด็น
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะหลักฐานจากวัฒนธรรมโลงไม้ซึ่งเป็นลักษณะ
วัฒนธรรมเฉพาะที่พบแพร่กระจายบริเวณเทือกเขาหินปูนแนวตะวันตกจากจีนตอนใต้ แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ และกาญจนบุรี รวมทั้งเกาะซาบาห์และบอร์เนียวในประเทศมาเลเซีย
อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีข้อค้นพบที่ส�ำคัญ แต่การด�ำเนินงานของโครงการวิจัยที่ผ่านมามีข้อจ�ำกัด
หลายประการจึงยังไม่อาจอธิบายความต่อเนื่องของช่วงเวลาตามข้อสมมติฐานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลา 10,000-1,000 ปีมาแล้ว ที่พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลายครั้งทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงนี้ส่ง
ผลกระทบต่อการปรับตัวของคนก่อนประวัติศาสตร์
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2553 ได้ส�ำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่แหล่งโบราณคดีถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
ภายในถ�้ำพบโลงไม้จ�ำนวนมากและหลากหลายขนาด ทั้งยังพบโลงที่ยังประกบปิด ร่วมกับชิ้นส่วน
กระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา กี่ทอผ้า? ชิ้นส่วนผ้า ลูกปัด กระดูกสัตว์ โดยเป็นหลักฐานที่มีความ
สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยส�ำรวจพบในปางมะผ้า ดังนั้นโครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงฯ จึงใช้แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อองค์ความรู้
ที่ยังขาดหายไปจากโครงการที่ผ่านมาในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า ในประเด็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม ในด้านการปรับตัวทางกายภาพของคนและวัฒนธรรมใน
ช่วงเวลา 10,000-7,500 ปีมาแล้ว และ 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่สามารถจะตรวจสอบข้อสมมติฐานที่กล่าวไว้แล้วใน
ข้างต้นว่า 1) วัฒนธรรมหินกะเทาะสมัยโฮโลซีนตอนต้น (“โหบินเนียน”) เป็นวัฒนธรรมที่มีความต่อ
เนื่องจากวัฒนธรรมเดิมคือสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีการปรับตัวเรื่องการด�ำรงชีพ เทคโนโลยี ความ
เชื่อ และการตั้งถิ่นฐานอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในระดับท้องถิ่นอื่นๆ
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ 2) วัฒนธรรมโลงไม้ในช่วงเวลา 2,300-1,000 ปี
เป็นวัฒนธรรมเดิมที่พัฒนาต่อเนื่องจากวัฒนธรรมหินกะเทาะ (โหบินเนียน)-หินใหม่-โลหะ หรือเป็น
ประชากรกลุ่มใหม่ที่เป็นชุมชนเกษตรกรรมเคลื่อนย้ายมาจากจีนที่น�ำวัฒนธรรมใหม่และนวัตกรรมใหม่
เกี่ยวกับการท�ำกสิกรรม-โลหกรรมและรูปแบบพิธีกรรมฝังศพแบบใหม่เข้ามาในพื้นที่อ�ำเภอปางมะผ้า
ภาคตะวันตก และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ 3) งานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า
วัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมที่พบกระจายบริเวณแนวตะวันตกตั้งแต่ยูนนาน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
สุโขทัย กาญจนบุรี ลงไปถึงหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่เกาะซาบาห์และบอร์เนียว มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการฝังศพคล้ายกับที่ยูนนาน และรูปแบบของโลงคล้ายกับที่พบ
จากถ�้ำองบะและถ�้ำอาบยา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการวิจัยนี้จึงจะศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมโลงไม้ว่ามีความเหมือน/คล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
งานวิจัยชุดนี้ตรวจสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
ว่ามีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมหรือมีการรับวัฒนธรรมใหม่ในระหว่าง 10,000-1,000 ปีมาแล้ว และ
ตรวจสอบข้อมูลให้มีความละเอียดของการศึกษามากขึ้นด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกันและวิธี
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคใหม่จากข้อมูลใหม่และเก่า ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดความกระจ่างและความเข้าใจใน
เรื่องประชากร สิ่งแวดล้อมโบราณ การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนโบราณที่อาศัยบนพื้นที่สูง
ภายในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาดังกล่าว
บัดนี้ โครงการวิจัยฯ ได้ด�ำเนินงานใกล้เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดโครงการประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็น
เวทีระดมความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโบราณคดี
มานุษยวิทยากายภาพ ธรณีวิทยา วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการท�ำงาน และแสวงหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงาน
วิจัยและจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ส�ำหรับคณะผู้วิจัยให้
ด�ำเนินการวิจัยช่วงสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนทั่วไป
3. เพื่อเป็นเวทีที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นส� ำ หรั บ งานโบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทย มานุ ษ ยวิ ท ยา
กายภาพ และวงปีไม้ ซึ่งยังเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนอย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)

ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ดำ�เนินการ
ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ผู้แทนจากสกว. และคณะผู้วิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ (กระดูกและฟันคน) ธรณีวิทยา วง
ปีไม้และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า ในช่วงเวลา 10,000-1,000 ปีมาแล้ว
2. ท�ำให้มีฐานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของคน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมโบราณของ
ไทยและโลก
3. ท�ำให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัย/นักวิชาการรุ่นใหม่

รูปแบบการดำ�เนินการ
1. การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการโดยคณะนักวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
2. การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. มีสื่อประกอบ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการประชุม โบราณวัตถุ นิทรรศการ

จำ�นวนผู้เข้าร่วมประชุม
100-120 คน

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

533

กำ�หนดการประชุมวิชาการ
โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องประชุม 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
8.00-9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00-9.10 น.
หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานที่มาของโครงการวิจัย
9.10-9.20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กล่าวเปิดงาน
9.20-10.20 น.
ภาพรวมของโครงการวิจัย
		
รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการ
10.20-10.40 น.
-รับประทานอาหารว่าง		
สิ่งแวดล้อมโบราณทางกายภาพ
10.40-11.00 น.
ธรณีสัณฐานวิทยากับอารยธรรมโลงไม้ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		
รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา นักวิจัยด้านธรณีวิทยา
11.00-11.20 น.
ตะกอนร่วนและสภาพแวดล้อมของการตกตะกอน : กรณีศึกษาในถ�ำ้ ผีแมนโลงลงรัก
		
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		
รศ. ดร. เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา นักวิจัยด้านธรณีวิทยา
11.20-11.40 น.
การศึกษาตะกอนร่วนเชิงสิ่งแวดล้อมโบราณ ช่วงไพลสโตซีนตอนปลาย บริเวณเพิงผาถ�้ำลอด
		
อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		
นพพร เด่นกิจกุล ผู้ช่วยนักวิจัยด้านธรณีวิทยา
11.40-12.10 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
		
อาจารย์ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.10-13.00 น.
-พักรับประทานอาหารกลางวัน		
สิ่งแวดล้อมโบราณทางชีวภาพ
13.00-13.40 น.
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย-ปัจจุบัน
		
: โดยหลักฐานที่หลากหลาย		
		
รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์ นักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม
13.40-14.00 น.
การวิเคราะห์ละอองเรณูในตะกอนดิน เพื่อศึกษาสังคมพืชในอดีตบริเวณพื้นที่บ้านหนองเขียว
		
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
		
เกตสิรี มณีนาค ภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง และวิญญู บุญตะนัย ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม
14.00-14.20 น.
ศักยภาพของหินงอกทางภาคเหนือของประเทศไทยในการสร้างสภาพภูมิอากาศในอดีต
		
อ. ดร. โชติกา เมืองสง ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม
14.20-14.40 น.
การใช้วงปีไม้สักจากโลงไม้อนุมานสิ่งแวดล้อมในอดีต ในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย
		
รศ. ดร. นาฏสุดา ภูมิจ�ำนงค์
14.40-15.10 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
		
ศ. ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
ดร. กันตภณ สุระประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.10-15.20 น.
-พักรับประทานอาหารว่าง		
สิ่งแวดล้อมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดี
15.20-15.35 น. บนยอดภูเขาน�้ำแข็ง: ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ�ำ้ ลอด
		
อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.35-15.50 น. ผลการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
		
ณิชนันท์ รักพงษ์ไทย นักโบราณคดี
15.50-16.20 น. ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
		
อ. ดร. ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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16.20-16.50 น.
		
		
		

การขุดค้นถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
สมถวิล สุขเลี้ยง		
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์		
วอกัญญา ณ หนองคาย

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
8.30-9.00 น.
ลงทะเบียน
		
คนโบราณ
9.00-9.30 น.
จิ๊กซอว์ชิ้นใหม่ : “คนโบราณ” ในวัฒนธรรมโลงไม้ (ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก)
		
นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
9.30-10.00 น.
บันทึกแห่งชีวิต : ภาพสะท้อนสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้จากร่องรอยบน
		
กระดูก
		
นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
10.00-10.30 น.
เทคโนโลยีทางทันตกรรมกับการวิเคราะห์ทันตโบราณคดี
		
ผศ. ทพญ. ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์ นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)
10.30-10.40 น.
-พักรับประทานอาหารว่าง10.40-11.00 น.
Estimating a Face from the Thai Late Pleistocene: Collaboration and 2D Facial 		
		
Approximation
		
Dr Susan Hayes, Faculty of Science, Medicine and Health, University of Wollongong
11.00-11.45 น. วีดิทัศน์การขึ้นรูปหัวกะโหลกโดยศิลปินวัชระ ประยูรค�ำ
		
เสวนา “The Face of Tham Lod” จากกะโหลกสู่เนื้อหนัง : การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
		
นักโบราณคดี นักมานุษยวิทยากายภาพ นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน
		
Dr Susan Hayes
		
ผศ. ทพญ. ดร. กนกนาฏ จินตกานนท์
		
วัชระ ประยูรค�ำ
ประติมากร
		
ศุภร ชูทรงเดช
นักท�ำสารคดี
11.45-12.25 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
		
ศ. นพ. สรรใจ แสงวิเชียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
		
ศ. ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
ผศ. ทพญ. ดร. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.25-13.25 น.
-พักรับประทานอาหารกลางวัน		
สังคมและวัฒนธรรม
13.25-14.00 น.
สังคมและวัฒนธรรมโลงไม้ที่ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
		
รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการและนักวิจัยด้านโบราณคดี
14.00-14.10 น.
ภาชนะดินเผา ภาชนะไม้ : จากของใช้สู่เครื่องเซ่นในสุสาน
		
สมถวิล สุขเลี้ยง ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
14.10-14.20 น.
Understanding Early Cultures Through Pottery Technology : The Reconstruction of
		
Operational Sequence of Earthenware Potteries
		
Mr. Liew, Sze Haw ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี ชาวมาเลเซีย
14.20-14.30 น.
ฟั่น ทอ : หัตถกรรมประจ�ำชีวิต
		
วอกัญญา ณ หนองคาย ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
14.30-14.40 น.
-พักรับประทานอาหารว่าง14.40-14.50 น. การใช้ยางรักในวัฒนธรรมโลงไม้
		
กิตติคุณ จันทร์แย้ม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโบราณคดี (ก่อนประวัติศาสตร์)
14.50-15.00 น. เพศสภาพจากแหล่งโบราณคดีถำ�้ ผีแมนโลงลงรัก
		
ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดี
15.00-15.15 น.
แบบแผนการปลงศพที่ถ�้ำผีแมนโลงลงรัก
		
รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช นักวิจัยด้านโบราณคดี

โครงการวิจัยเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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15.15-16.10 น.
		
		
16.10-17.10 น.
		
		
		
17.10-17.20 น.
		
		
17.20-17.30 น.
		
		

ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
รศ. สุรพล นาถะพินธุ เมธีวิจัยอาวุโส ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อ. ดร. อมรา ศรีสุชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นภาพรวมของโครงการและข้อเสนอแนะ
ศ. ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ. ดร. สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ปฐมฤกษ์ เกตุทัต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทสรุปการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการ
วีดิทัศน์: เสียงสะท้อนจากชุมชนถ�้ำลอด
ปิดการประชุม
ศ. ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการด้านมนุษยศาสตร์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

หมายเหตุ ผู้ทรงคุณวุฒิและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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