โบราณคดีสมัยไพลสโตซีนในประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง พัฒนาการทางโบราณคดี จัดโดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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โบราณคดีสมัยไพลสโตซีนในประเทศไทย
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ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิ ทยาลัยศิลปากร
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“การพบมนุษย์วานรในประเทศจีน

ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย

และพบที่

บทน้า
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ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศไทย ทาให้นักมานุษยวิทยาหันมาสนใจประเทศไทย
ทั้งนี้โดยอาศัยสมมติฐานประการหนึ่งที่ว่า ที่ใดซึ่งยังคงมีลิงกอริลลา ลิงชิมแพนซี ลิงอุรังอุตัง
และชะนี
ที่นั่นก็น่าจะพบโครงกระดูกคนดึกดาบรรพ์ …….สมมติฐานประการที่ ๒ คือ
แหล่งกาเนิดมนุษยชาติอยู่ที่โซนร้อน ทางตะวันออกไกลนับตั้งแต่ประเทศจีนภาคใต้ลงมายังประ
ทศเวียดนาม ลาว ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เพราะปรากฏว่าใน
ระหว่างยุคน้้าแข็ง บริเวณทวีปเอเซียอาคเนย์ ประเทศจีนตอนใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ไม่มี
น้าแข็ง จึงเหมาะที่จะเป็นที่พักพิงของคนและสัตว์ที่หนีธารน้าแข็ง …..” (จาก ชิน อยู่ดี 2529:1-2,
เน้นคาโดยผู้เขียน)
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กว่าหนึ่งศตวรรษที่มีการพบซากบรรพชีวิน (fossil) ของโฮโม อีเรคตัส ในประเทศจีน เมื่อพ.ศ. 2470
และประเทศอินโดนีเซีย เมื่อพ.ศ. 2434 ทาให้นักวิชาการชาวตะวันตกเกิดความสนใจที่จะเข้ามาสารวจ
ร่องรอยของบรรพบุรุษของคนในประเทศไทย เพราะเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างสองประเทศ (ชิน อยู่ดี 2512,
2529) นักวิชาการเหล่านี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคนและวัฒนธรรมในช่วงยุคไพลสโตซีน (Pleistocene
epoch) หรือยุคน้าแข็ง (Ice age) เพื่อต้องการสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคน อาจกล่าวได้ว่า
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจปัญหาเรื่องกาเนิดของคน
ในเอเซีย
จากวันนั้นถึงวันนี้ ดูเหมือนว่าการค้นคว้าโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมีความ
พัฒนาการก้าวหน้ากว่าในอดีตมาก อาทิเช่น มีการค้นพบข้อมูลใหม่ของยุคสมัยต่างๆ ในประเทศไทย (เช่น
กรมศิลปากร 2530, 2531; Pope et al. 1980, 1986; Pope 1985) มีการประยุกต์เทคโนโลยีในการทางาน
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โบราณคดี (เช่น กรมศิลปากร 2536) เป็นต้น ในขณะเดียวกันความสนใจเรื่องวิวัฒนาการของคนจาก
สาธารณชนทั่วไปก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะหนังสือเด็ก เช่นลึกลับมนุษย์วานร (วัชระ เดชวัชระกุล, ไม่
ระบุปี) มนุษย์โลกล้านปี (สมศิริ พันธมาตร, ไม่ระบุปี) ความลี้ลับและวิวัฒนาการ (เกรียงไกร นวยุค, ไม่
ระบุปี) หรือหนังสือสาหรับคนทั่วไป เช่น เกิดเป็นคน (สุเมชฌ์ ปรัชญาปรารมิตา, ไม่ระบุป)ี เป็นต้น
อย่างไรก็ดี หากจะเปรียบเทียบสถานภาพขององค์ความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งส องแล้ว ใน
ปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยไพสโตซีนในประเทศไทยกลับดูเหมือนว่ามีข้อจากัด
เนื่องจากการศึกษาแยกส่วนระหว่างคนกับสิ่งที่คนทาขึ้น การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีโบราณ
โดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือหินกะเทาะ ส่วนการวิจัยค้นคว้าวิ จัยเรื่องซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษ
ของคน (Early hominid) ยังอยู่ในแวดวงแคบๆ ของนักมานุษยวิทยาชาวต่างประเทศ เนื่องจากไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะชาวไทย ด้านโบราณมานุษยวิทยากายภาพ (Paleoanthropology) ซึ่งมีส่วนทาให้ภาพของ
เรื่องราวของคน สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานี้ดูพล่ามัว
ดังนั้น บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ หนึ่ง เพื่อประเมินสถานภาพงานวิจัยเรื่อง
โบราณคดีไพลสโตซีนในประเทศไทย เพื่อสารวจการศึกษาวิจัยในช่วงระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา
และประเมินความลุ่มลึกของการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ อันจะทาให้เห็นพัฒนาการของงานโบราณคดีไพลส
โตซีนว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร สอง เพื่อสารวจสถานภาพขององค์ความรู้เรื่องโบราณคดีสมัยไพลสโตซีน
ว่าปัจจุบันเรารู้อะไร และ สาม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัดของการค้ตว้าวิจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้
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ข้อตกลงเบื้องต้น
ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของบทความ ผู้เขียนขอกาหนดข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับคาว่า “สมัยไพลสโตซีน” และการจัดแบ่งสมัยย่อยของสมัยไพลสโตซีน เพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเนื้อหาที่จะอภิปราย
ต่อไป
สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch) หมายถึง สมัยทางธรณีวิทยาที่ปรากฏธารน้าแข็งปกคลุมพื้นที่
หลายบริเวณของโลก ถูกเรียกว่า “ยุคน้าแข็ง” มีอายุระหว่าง 1.8 ล้านปีถึง 10,000 ปีมาแล้ว อายุเริ่มต้นของ
สมัยไพลสโตซีนนั้นประมาณ 1.8-1.6 ล้านปีมาแล้ว ในที่นี้ใช้ 1.8 ล้านปี (Fagan 1998; Roberts 1998) สมัย
ไพลสโตซีนนี้จะเกิดธารน้าแข็ง สลับกับอากาศอบอุ่นหลายครั้ง ครั้งใหญ่ๆ จะมี 4 ครั้ง และครั้งย่อยๆ มี
ประมาณ 20 กว่าครั้ง สมัยไพลสโตซีน เป็นช่วงเวลาที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์มานุษยชาติ เพราะพบ
หลักฐานของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน (early hominid-คานิยามศัพท์โดยผู้เขียน) เป็นครั้งแรกในทวีปอาฟ
ริกา
สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene epoch) เป็นสมัยทางธรณีวิทยาที่อยู่ในยุคควอเทอร์นารี
(Quaternary period) หากพิจารณาในด้านธรณีสัณฐาน พื้นที่หลายแห่งของโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศ เช่น พื้นที่บริเวณขั้วโลก ถูกปกคลุมด้วยธารน้าแข็ง มีการเกิดสะพานแผ่นดิน
เชื่อมโยงทวีปหรือเกาะแก่งให้เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน เช่นการเชื่อมบริเวณช่องแคบแบริ่งในไซบีเรียกับอ
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ลาสก้า การเกิดแผ่นดินซุนดาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ น้าทะเลในอ่าวไทยเหือดแห้ง ทาให้มีการเชื่อม
ติดกันระหว่างภาคพื้นทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับหมู่เกาะอันดามัน เกาะสุมาตรา ชวา บาหลี
บอร์เนียว ในประเทศอินโดนีเซีย และเกาะปาลาวัน ในประเทศฟิลิปปินส์
นักโบราณคดีอาศัยจัดแบ่งสมัยไพลสโตซีนตามตารางธรณีกาล โดยอาศัยผลการกาหนดอายุทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาซากบรรพชีวินของคนและสัตว์ ละอองเรณู และหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบ
กัน ดังนี้
สมัยไพลสโตซีนตอนต้น (Lower Pleistocene) อายุประมาณ 1.8 ล้านปี-730,000 ล้านปีมาแล้ว
ในช่วงเวลานี้จะพบหลักฐานของโฮโม อีเรคตัส (Homo erectus) ในทวีปอาฟริกา ยุโรปและเอเซีย พบ
หลักฐานของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนนอกทวีปอาฟริกาเป็นครั้งแรก
สมัยไพลสโตซีนตอนกลาง (Middle Pleistocene) อายุประมาณ 730,000-125,000 ปีมาแล้วใน
ช่วงเวลานี้จะพบหลักฐานของคนปัจจุบันที่มีลักษณะดั้งเดิม (Archaic homo sapiens) และคนปัจจุบัน (Homo
sapiens sapiens)
สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (Upper or Late Pleistocene) หมายถึง ระยะสุดท้ายของการเกิดธาร
น้าแข็งมีอายุประมาณ 125,000-11,500 ปีมาแล้ว (Orchiston and Siesser 1982:134-5) ส่วนช่วงสุดท้ายก่อน
การเปลี่ยนเข้าสู่สมัยโฮโลซีน หรือสมัยปัจจุบันที่น้าท่วม และมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับในปัจจุบัน มีอายุ
ระหว่าง 16,000-11,500 ปีมาแล้ว (Roberts 1998:255) ในช่วงเวลานี้จะพบหลักฐานของคนปัจจุบัน (Homo
sapiens sapiens)
ดังนั้น “โบราณคดีสมัยไพลสโตชีน” ในบทความนี้ จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวของคน สังคม และ
วัฒนธรรมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ หนึ่งล้ านแปดแสนกว่าปีจนกระทั่งถึงหนึ่งหมื่นปีมาแล้ว ซึ่งจัดอยู่ในการ
จัดแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดีแบบจารีต คือยุคสมัยหินเก่า (Paleolithic) และหินกลาง (Mesolithic) ในที่นี้
ผู้เขียนตระหนักถึงปัญหาของหลักฐานทางโบราณคดีที่จากัด และเครื่องมือหินกะเทาะก็ไม่ใช่ตัวแทนที่ดี
สาหรับการศึกษาสังคม และวัฒนธรรมของคนในช่วงเวลาดังกล่าว (ดูบทความของปฐมฤกษ์ เกตุทัต 2528
และ Hutterer 1976) นอกจากนี้ผู้เขียนต้องการสังเคราะห์ภาพรวมและทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพของ
ความรู้เสียก่อน จึงไม่ขออภิปรายในเรื่องการแบ่งยุคสมัยย่อยๆ

การประเมินสถานภาพงานวิจัยเรื่องโบราณคดีไพลสโตซีน
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การประเมินสถานภาพของงานวิจัยเรื่องโบราณคดีไพลสโตซีน เป็นการสารวจสถานภาพของการ
สร้างองค์ความรู้ และความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง การสารวจ
สถานภาพของการค้นคว้าวิจัยตั้งแต่ พ.ศ. 2474 จนถึง พ.ศ. 2544 สอง ประเด็นการศึกษาที่นักวิชาการให้
ความสนใจ สาม สถานภาพขององค์ความรู้ และ สี่ ข้อจากัดในการค้นคว้าวิจัย
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1. การส้ารวจสถานภาพการค้นคว้าวิจัย
การสารวจสถานภาพการค้นคว้าวิจัยนี้ ผู้เขียนคัดเลือกงานวิจัยและผลงานการเขียนที่เรียบเรียงโดย
นักโบราณคดีทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นหลัก โดยจัดแบ่งระยะการศึกษาออกเป็น 3 สมัยใหญ่ๆ ตาม
เหตุการณ์การดาเนินงานหรือค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญ คือสมัยที่ 1: ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 24702514) สมัยที่ 2: ยุคการแสวงหาความรู้ (พ.ศ. 2515-2529) และสมัยที่ 3 : ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2530-2544)
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สมัยที่ 1 : ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2474-2514)
ยุคบุกเบิกนี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งยังเป็นสมัย
ที่มืดมนสาหรับนักวิชาการชาวไทย ไม่มีผู้ใดที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
ระหว่างปี พ.ศ. 2470-2471 ดร. เดวิดสัน แบล็ค ศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์แห่งคณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อค้นหาซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของ
คน (hominid fossil) ซึ่งน่าจะมีการเคลื่อนย้ายมาจากจีน แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆ (ชิน อยู่ดี 2529:1)
จากนั้นประมาณ พ.ศ. 2474 ศาสตราจารย์ฟริทซ์ สารสิน ชาวสวิส (Sarasin 1933) เป็นคนแรกที่
สารวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยเข้ามาสารวจและขุดค้นในภาคเหนือและภาคกลาง
ของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะพบเครื่องมือหินกะเทาะและกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินกะเทาะที่พบถูกตั้งชื่อ
ว่า “ไซแอเมียน” (Siamian) ซึ่งเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องมือคล้ายกับเครื่องมือหินกะเทาะยุคหินเก่าของทาง
ยุโรป
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2486-2487 ดร. เอช. อาร์. แวน ฮีเกอเรน นักโบราณคดีชาว
ฮอลันดา ได้ถูกจับตัวมาจากประเทศอินโดนีเซียและมาสร้างทางรถไฟสายหนองปลาดุก-ด่านพระเจดีย์สาม
องค์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้พบเครื่องมือหินกะเทาะกลุ่มเครื่องมือสับตัด ต่อมาหลังสงครามเลิก ดร. แวน ฮี
เกอเรนก็ส่งตัวอย่างเครื่องมือหินเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญคือ ดร. ฮาแลม โมเวียส แห่งพิพิธภัณฑ์พรีบอดี
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดตรวจสอบ ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเครื่องมือในยุคหินเก่า ดร. แวน ฮีเกอเรน ตั้ง
ชื่อเครื่องมือหินนี้ว่า “ฟิงนอยเอียน” (ชิน อยู่ดี 2529: 17-20) ดร. แวน ฮีเกอเรนเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญใน
การศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในระยะเวลาต่อมา
เมื่อมีการทาโครงการสารวจไทยเดนมาร์กขึ้นในระหว่างปีพ.ศ. 2500-2503 โดยดาเนินการสารวจแหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น้าแควน้อย
และแควใหญ่ ในจังหวัดกาญจนบุรี การจัดรูปแบบเครื่องมือหินจากแหล่งโบราณคดีถ้าพระ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้นแบบในการศึกษาเครื่องมือหินกระเทาะไม่เฉพาะในประเทศไทย หากรวมทั้ง
ประเทศอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2510 ประวัติศาสตร์งานค้นคว้าโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบโดยศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ในหนังสือเรื่อง “สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย” ที่ตีพิมพ์เป็นครั้ง
แรกเนื่องในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นผลงานชิ้นที่สาคัญของยุคนี้ เพราะเป็นผลงาน
ของคนไทยและนับว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผืนแผ่นดินไทย
ให้กับคนไทยเป็นครั้งแรก ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี ได้สังเคราะห์และประมวลความรู้ที่ได้ไปทางานร่วมกับ
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ดร. แวน ฮีเกอเรน และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการต่างประเทศ รวมทั้งการค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
อาจารย์ชิน อยู่ดี พยายามที่จะตอบคาถามพื้นฐานว่า ใครเป็นเจ้าของเครื่องมือหินกะที่พบในประเทศไทย
อาจารย์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในระยะนั้น
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือหิน
กะเทาะโดยการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และสันนิษฐานว่า “คนในสมัยหินเก่าในประเทศไทย
น่าจะเป็นพวกมนุษย์วานรหรือออสตราลอยด์ หรืออาจจะเป็นไปได้ว่า เดิมเป็นพวกมนุษยวานร ต่อมาเป็น
พวกออสตราลอยด์” (ชิน อยู่ดี 2529: 24-27, มนุษย์วานรในที่นี้ คือ โฮโม อีเรคตัส-ผู้เขียน)
ต่อมาในปี พ .ศ. 2513-14 อาจารย์วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์ (2515) แห่งภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนั้น ซึ่งมีประส บการณ์การศึกษาเรื่องโบราณคดีสมัยหินเก่าจาก
ประเทศปากีสถาน ได้ดาเนินการสารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดี ริมแม่น้าโขงและแม่น้าคา อาเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย พบเครื่องมือหินกะเทาะเป็นจานวนมาก อาจารย์วีรพันธุ์ เน้นการศึกษารูปแบบ
และเทคนิคการกะเทาะเครื่องมือหิน ได้จัดรูปแบบเครื่องมือหินเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเครื่องมือสับตัด และ
กาหนดอายุโดยการศึกษาเปรียบเทียบเท่ากับยุคหินเก่า
อาจกล่าวได้ว่า
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีสมัยไพลสโตซีนจะอยู่ในแวดวงของชาว
ต่างประเทศและนักโบราณคดีไทยที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ หรือทางานร่วมกับนักโบราณคดีชาว
ต่างประเทศ ที่มองข้อมูลในประเทศไทยในบริบทของเอเซียและของโลก การดาเนินงานในยุคบุกเบิกจึงมี
เป้าหมายเพื่อมาสารวจว่ามีหลักฐานหรือไม่ โดยเข้ามาค้นหาซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน
และเครื่องมือกะเทาะ หากแต่ประสบความล้มเหลวในการค้นหาหลักฐานอย่างแรก ส่วนเครื่องมือหิน
กะเทาะมีการค้นพบมากมายในระยะเวลาต่อมา
และเป็นแบบแผนให้กับการศึกษาโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสมัยโบราณของนักโบราณคดีไทยจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยัง
ไม่มีผลการกาหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนอีกด้วย
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สมัยที่ 2: ยุคการแสวงหาความรู้ (พ.ศ. 2515-2529)
ยุคการแสวงหาความรู้ เป็นช่วงระยะเวลายังคงมีนักวิชาการต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
โดยมีคาถามสาหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคน ขณะเดียวกันก็ยงั มีการ
ทาวิจัยพื้นฐานเพื่อสารวจว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีในยุคหินเก่าในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยหรือไม่
ปี พ.ศ. 2515-2517 นายเปีย ซอเรนเสน (S rensen 1976) นักโบราณคดีชาวเดนมาร์ก สถาบัน
เอเซียศึกษาแห่งสแกนดิเนเวียน ประเทศเดนมาร์ก ที่เคยร่วมโครงการสารวจไทย-เดนมาร์ก ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ในช่วงยุคที่ 1 ได้สนใจกลับมาสารวจและขุดค้นในประเทศไทยอีกครั้งที่อาเภอแม่ทะ และแม่
เมาะ จังหวัดลาปาง และอาเภอเมือง อาเภอร้องกวาง และอาเภอสอง จังหวัดแพร่ การสารวจครั้งนี้
ต้องการสืบค้นร่องรอยของคนในช่วงสมัยไพลสโตซีน พบเครื่องมือหินกะเทาะกลุ่มสับตัด จานวน 3,158
ชิ้น ซอเรนเซนจัดแหล่งโบราณคดีอยู่ในยุคหินเก่าตอนต้น โดยการเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องมือกลุ่มสับ
ตัดที่จัดโดยโมเวียส และการกาหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี Fission track มีอายุประมาณ 866,000100
ปีมาแล้ว หากอายุนี้ถูกต้อง แม้ว่าจะพบหลักฐานบรรพชีวินของคน ค่าอายุนี้ก็นับว่ามีความสาคัญมาก
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เพราะเป็นอายุของการพบร่องรอยที่เกี่ยวกับคนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเก่าไปถึงช่วงปลายของสมัย
ไพลสโตซีนตอนต้นทีเดียว
หลังจากนั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2523 ดร. เจ็ฟฟรี โป็ป นักโบราณมานุษยวิทยากายภาพชาว
อเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น เข้ามาขุดค้นเพื่อค้นหาซากบรรพ
ชีวินของโฮโม อีเรคตัส ในประเทศไทยร่วมกับอาจารย์สุภาพร นาคบังลังก์ แห่งคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมาลัย เลียงเจริญ และคุณพินิจ กุลสิงห์ จากกรมทรัพยากรธรณี เหตุผลที่เลือก
พื้นที่จังหวัดลาปางเพราะโป็ปเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะเป็นจุดตัดที่พบกันของการเคลื่อนย้ายของสัตว์จาก
ประเทศจีนลงไปสู่หมู่เกาะเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคเหนือบริเวณที่พบร่องรอยของซากบรรพชีวิน
สะสมตัวและมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะที่จังหวัดลาปาง (Pope et al. 1980: 148-150). ดังนั้น
ปี พ.ศ. 2521 โป็ปและคณะได้ทาการสารวจพื้นที่หินปูนในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2522-2523
ก็ทาการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีเขาป่าหนาม อาเภอ
จังหวัดลาปาง การขุดค้นที่นี่พบหลักฐานของ
เครื่องมือหินกะเทาะ กระดูกสัตว์ตระกูลวัว/ควาย ตระกูลกวาง ฮิปโปโปเตมัส เสือ เป็นต้น ผลการกาหนด
อายุของแหล่งโบราณคดีที่นี่ได้จากการหาค่าอายุด้วยวิธีสนามแม่เหล็กโบราณของชั้นบะซอลท์
ประมาณ
0.80.3 ล้านปีมาแล้ว และ0.60.2 ล้านปีมาแล้ว (Pope et al. 1986:275) ค่าอายุที่ได้จากแหล่งโบราณคดี
แห่งนี้สอดคล้องกับแหล่งโบราณคดีที่ซอเรอเซนได้ขุดค้น แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานของคน แต่ก็ทาให้สามารถ
จะสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าประเทศไทยมีหลักฐานของวัตถุทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ระหว่างสมัยไพลสโตซีน
ตอนต้นและตอนกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่มีความสนใจเรื่องวิวัฒนาการของ
คน ท่านยังติดตามและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่าเสมอ มีการจัดทาหุ่นจาลองวิวัฒนาการของคนโดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่สาคัญทางด้านมานุษยวิทยาคือ Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียรและคุณวัฒนา สุภวันได้เรียบเรียงหนังสือ
เรื่อง “วิวัฒนาการขึ้นเป็นมนุษย์” ในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งนับเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่กล่าวถึงวิวัฒนาการของคน
ในเอเซีย และเป็นตาราทีส่ าคัญสาหรับนักศึกษาโบราณคดีที่เรียนวิชาวิวัฒนาการของมนุษย์ต่อมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน
เมื่อ พ.ศ. 2524 ดร. ดักลาส แอนเดอร์สัน นักโบราณคดีชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยบราวน์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ ดร. พรชัย สุจิตต์ จากภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ดักลาส แอนเดอร์สันกับพรชัย สุจิตต์ 2523; Anderson 1990) ในขณะนั้น ได้ค้นพบแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ และทาการขุดค้นเมื่อ พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นการขุดค้นที่สาคัญ
เพราะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่พบหลักฐานของแหล่งโบราณคดีที่พักชั่วคราวของคนก่อนประวัติศาสตร์
ในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีอายุประมาณเกือบ 43,000ปีมาแล้ว (Anderson 1997:613) เพราะเท่าที่ผ่าน
มา ยังไม่มีการพบแหล่งที่อยู่อาศัยที่อายุเก่าถึงช่วงระยะเวลานี้ แหล่งโบราณคดีที่พบเครื่องมือหินกะเทาะก็
มักจะเป็นแหล่งที่มีการรบกวนจากการทับถมครั้งที่สอง
ต่อมาในปีพ.ศ. 2525 อาจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์ ได้เขียนบทความชื่อ “ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย” ในหนังสือลักษณะไทย โดยสังเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
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พร้อมทั้งเขียนอธิบายภูมิหลังของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนและสภาพแวดล้อมในช่วงไพลสโตซีน นับว่า
เป็นบทความชิ้นแรกที่รวบรวมและประมวลความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยไพลสโตซีนที่สมบูรณ์และทันสมัย
ที่สุดในขณะนั้น แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก็ตาม
กล่าวโดยสรุป
นอกเหนือจากงานวิจยั ของโป็ปและการค้นคว้าส่วนบุคคลของศาสตราจารย์
นายแพทย์สุด แสงวิเชียรที่สนใจศึกษาหลักฐานของซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนในประเทศ
ไทยแล้ว แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานใด ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือหิน และกระดูกสัตว์ ดังนั้นมิติด้านอื่นๆ ของ
วัฒนธรรมก็ยังมีข้อจากัดอยู่ สาหรับงานของแอนเดอร์สัน เป็นงานที่สาคัญเพราะพบแหล่งที่อยู่อาศัยเป็น
ครั้งแรก ทาให้สร้างความกระจ่างในเรื่องความเป็นอยู่ การตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมโบราณ
อย่างไรก็ดี งานส่วนใหญ่ที่ดาเนินการโดยนักโบราณคดีจะเป็นการศึกษาเครื่องมือหินกะเทาะ ที่ได้จากการ
สารวจบนพื้นผิวหรือขุดค้น
ข้อมูลหลักที่สาคัญของยุคนี้
คือผลการกาหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกร่องรอยวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่เก่าระหว่างสมัยไพลสโตซีนตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย
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สมัยที่ 3: ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2530-2544)
สาหรับการค้นคว้าในปัจจุบันนัน้
จะมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดไปจากยุคบุกเบิกและยุคการ
แสวงหาความรู้ เพราะการค้นคว้าวิจัยค่อนข้างจะเน้นไปในช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีประเด็นใน
การศึกษาที่หลากหลาย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับบริบทของงานโบราณคดีในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับ
ในโลก
ต่อมา ดร. รัศมี ชูทรงเดช (รัศมี ชูทรงเดช 2533, 2534) จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ทาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการปรับตัวในเรื่องการจัดองค์กรการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลของคนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่ม
แม่น้าแควน้อยตอนล่าง
ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างสมัยไพลสโตซีนตอนปลายกับสมัยโฮโล
ซีนตอนต้น ความเข้าใจเรื่องการจัดองค์กรการเคลื่อนย้ายนี้จะนาไปสู่การอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องระบบการตั้งถิ่นฐาน การจัดองค์กรทางสังคม และการดารงชีพ เช่นการเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ ของ
คนในช่วงสมัยหลังไพลสโตซีนต่อมา โดยดาเนินการขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ้าแล่งกานัน อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2533-34 ผลการศึกษาทราบว่าในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ถ้าแห่งนี้
เป็นแหล่งที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงฤดูฝน
และมีการอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงโฮโล
ซีนตอนต้นถึงตอนปลาย ความสาคัญของงานวิจัยนี้คือการขุดค้นและการวิเคราะห์โบราณวัตถุทุกประเภท
และมีการศึกษาสภาพแวดล้อมโบราณ หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนก่อนประวัติศาสตร์
ซึ่งรู้จักวงจรของการหาอาหารและใช้ทรัพยากรตามฤดูกาลเป็นอย่างดี ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้า
แควน้อยตอนล่างตั้งแต่สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย อย่างไรก็ดี ข้อจากัดที่สาคัญคือยังไม่มีผลรายงานการ
วิเคราะห์ที่สมบูรณ์ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาไทย (Shoocongdej 1996, 2000)
ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ศึกษาวิจัยโครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย (ภาคใต้) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
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จากโครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย
โดยเน้นการวิจัยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่
จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล นอกจากนี้ยังทาการศึกษาชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไกในเขต
พื้นที่ จังหวัดตรังและสตูลด้วย ความสาคัญของโครงการวิจัยนี้ อยู่ที่เป็นการทางานที่เป็นระบบทั้งการขุดค้น
และการวิเคราะห์โดยนักวิชาการชาวไทย
และที่สาคัญคือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบโครงกระดูกของคน
ปัจจุบันที่มีอายุเก่าถึงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย อายุประมาณ 25,000 ปีมาแล้ว ได้จากการขุดค้นที่แหล่ง
โบราณคดีถ้าหมอเขียว อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ใกล้กับแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน
โครง
กระดูกดังกล่าวเป็นโครงกระดูกของเพศหญิง อายุประมาณ 35-40 ปี มีโบราณวัตถุและกระดูกสัตว์ฝังร่วม
อยู่ด้วย ดร. สุรินทร์ ภู่ขจร เสนอว่าโครงกระดูกนี้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับคนสายพันธุ์ออสตรา
ลอยด์-เมลานีซอยด์ ซึ่งคล้ายกับกลุ่มชนซาไกในปัจจุบัน (สุรินทร์ ภู่ขจร 2534, สุรินทร์ ภู่ขจร และคณะ
2534,2537; รัศมี ชูทรงเดช 2542)
ดร. จอยซ์ ไวท์ (Joyce White) และ ดร.ลิซ่า คีลโฮเฟอร์ (Lisa Kealhofer) (White and Kealhofer
1994) นักโบราณคดีชาวอเมริกัน ดร. เบอร์นาด มาโลนนี (Bernard Maloney) นักละอองเรณูโบราณ ชาว
อังกฤษ และดร. แดน เพนนี (Dan Penny) นักละอองเรณูโบราณ ชาวออสเตรเลีย ศึกษาสภาพแวดล้อม
โบราณที่บริเวณหนองกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และหนองทะเลสองห้อง จังหวัดตรัง (Kealhofer and Penny
1998; Maloney 1998) โดยการเจาะดินและการศึกษาเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือไม่ ถ้ามี การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อพืชพรรณในต่อระหว่างสมัย
ไพลสโตซีนตอนปลายและสมัยโฮโลซีนตอนต้นหรือไม่ อย่างไรก็ดี การศึกษาสภาพแวดล้อมนี้มีประเด็น
เรื่องกาเนิดการเพาะปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสมัยโฮโลซีนเป็นหลัก แต่ผลการศึกษาก็มี
ความสาคัญโดยเฉพาะเป็นการเปิดพรมแดนความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมโบราณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นอกจากนี้ ยังมีคุณวัฒนา สุภวัน และคุณสมศักดิ์ ประมาณกิจ แห่งพิพิธภัณฑ์ก่อน
ประวัติศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความส นใจเกี่ยวกับซากบรรพ
ชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษ และเครื่องมือหินกะเทาะในสมัยหินเก่า ที่ได้ทาการค้นคว้าวิจัยต่อจาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียรอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับทีมวิจัยของโครงการร่วมมือ
สาหรับและศึกษาด้านโบราณชีววิทยาไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างก รมทรัพยากรธรณีนาโดย ดร. เยาวลักษณ์ ชัย
มณี และคุณวราวุธ สุธีธร สมชัย เตรียมวิชานนท์ และ ดร . ชอง-ชาร์ก เจเกอร์ (Jean-Jacques Jaeger)
และคริสเตลลี ตูการ์ด (Christella Tougard) แห่งมหาวิทยาลัยมงต์เปอลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพบซาก
บรรพชีวินของลิงดึกดาบรรพ์ชนิดใหม่ของโลกชื่อ สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส (Siamopithecus eocaenus) ที่
เหมืองลิกไนต์ จังหวัดกระบี่ อายุประมาณ 37 ล้านปีมาแล้ว และพบฟันกรามของคน 1 ซี่ปะปนรวมกับฟัน
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถ้าวิมานนาคินทร์ จังหวัดชัยภูมิ อายุประมาณ 180,000 ปีมาแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วง
ปลายของสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง การค้นพบฟันกรามชิ้นนี้มีความสาคัญในแง่ที่เป็นหลักฐานของสาย
พันธุ์บรรพบุรุษชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน
อยู่อาศัยบนผืนแผ่นไทย ประเด็นนี้ผู้เขียนจะขอนาไป อภิปรายในหัวข้อต่อไป (วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
2541: 112-129, 133-148, 177)
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อาจกล่าวได้ว่า ในยุคปัจจุบันการศึกษาวิจัยมีประเด็นคาถามที่ชัดเจน เกี่ยวกับการปรับตัวของคน
ในช่วงต่อระหว่างสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย สภาพแวดล้อมโบราณ และการพยายามค้นหาซากบรรพชีวิน
ของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน นอกจากนี้ยังมีการค้นพบร่องรอยของ “คน” ทั้งจากสมัยไพลสโตซีน
ตอนกลางและตอนปลาย อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ยุค การทางานค้นคว้าก็ยังอยู่ในในแวดวงที่
จากัดมาก มีเพียงนักวิชาการที่ทางานในเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่กี่คน
นอกเหนือจากงานที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว
ยังมีงานที่ดาเนินการสารวจและขุดค้นอีกมากมายที่
ดาเนินการโดยนักโบราณคดีชาวไทยทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากกรมศิลปากร
และจากพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์สุด
แสงวิเชียร
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไม่ได้นามากล่าวไว้ทั้งหมด เนื่องจากแหล่งโบราณคดีเหล่านี้เป็นแหล่งที่พบเครื่องมือ
หินกะเทาะ และไม่มีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านั้นมีอายุที่แน่นอนเท่าไหร่ (เช่น
กรมศิลปากร 2531, พิสิฐ เจริญวงศ์ 2528)
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2. หัวข้อที่นักวิชาการให้ความสนใจ
จากการประเมินงานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยไพลสโตซีน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
สมัยไพลสโตซีนตอนต้นถึงตอนปลาย ผู้เขียนสามารถจัดหมวดหมู่ของประเด็นหรือหัวข้อต่างๆ ที่
ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และสรุปโดยสังเขป ได้ดังลาดับต่อไปนี้
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ก. การจัดแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
การศึกษาในยุคที่ 1: ยุคบุกเบิก เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศ
ไทย โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเครื่องมือหินกะเทาะกลุ่มเครื่องมือสับตัด (Chopper-Chopping tool) ซึ่งมี
ลักษณะที่เป็นเครื่องมือหินที่กะเทาะผิวหน้าออกเพียงด้านเดียว มาเป็นตัวแทนในการจัดแบ่งยุคสมัย (ชิน
อยู่ดี 2529) โดยการเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในทวีปเอเซียและอาฟริกา เพราะ
เครื่องมือสับตัดที่เป็นตัวแทนของยุคหินเก่า (Paleolithic) และถูกเชื่อมโยงกับสายพันธุ์โฮโม อีเรคตัส หรือ
“มนุษย์วานร” ที่ถูกพบในประเทศจีนและอินโดนีเซีย (van Heekeren and Knuth 1967) การแบ่งยุคสมัยเป็น
ส่วนหนึ่งที่สาคัญของการทางานโบราณคดี เพราะนักโบราณคดีจะต้องจัดลาดับเรื่องราวก่อน-หลังของแหล่ง
โบราณคดีและโบราณวัตถุที่ศึกษา
การดาเนินงานโบราณคดีในระยะต่อมาก็ยังคงใช้หลักการจัดแบ่งยุคสมัยของยุคที่ 1 ของโบราณวัตถุ
มาเป็นเกณฑ์ในการกาหนดอายุของโบราณวัตถุที่พบจากการสารวจและขุดค้น
โดยใช้วิธีการศึกษา
เปรียบเทียบจากรูปแบบของเครื่องมือหิน และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือหิน
อย่างไรก็ดี การจัดแบ่งยุคโดยใช้รูปแบบเครื่องมือหินนี้ก็มีข้อจากัด เพราะรูปแบบนั้นเป็นผลจาก
ขั้นตอนการผลิต และการใช้งานที่ต่างหน้าที่กัน ในปัจจุบันมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมของการจัดแบ่ง
ยุคสมัยที่ใช้รูปแบบโบราณวัตถุเป็นเกณฑ์ และมีการเสนอเกณฑ์ใหม่เช่นใช้สังคมและเศรษฐกิจ หรือตาราง
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ธรณีวิทยา แทน ในที่นี้ ผู้เขียนจะขอไม่อภิปรายปัญหาเรื่องการแบ่งยุคสมัยจากการใช้รูปแบบเครื่องมือหิน
(ดูรายละเอียดจากบทความของพิสิฐ เจริญวงศ์ 2528 หรือปฐมฤกษ์ เกตุทัต 2528)
ข. แนวคิดทฤษฏี
แนวคิดทฤษฏี/ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีสมัยไพลสโตซีน สามารถประมวลได้
มีดังนี้
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ในระยะแรก แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการอพยพเคลื่อนย้าย เป็นแนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการอธิบายการ
เคลื่อนย้ายของคนและสัตว์จากทางเหนือลงมาทางใต้ ซึ่งเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศจีน
และอินโดนีเซีย ในฐานะที่เป็นพื้นที่ซึ่งกั้นระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้นักวิชาการ
ชาวตะวันตกหันมาสนใจที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน (Bellwood 1997)ทฤษฏีนี้ยัง
เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน เพราะสภาพแวดล้อมเขตร้อนที่เหมาะสม
สาหรับการอยู่อาศัยในช่วงก่อนยุคน้าแข็งและสมัยยุคน้าแข็ง
เช่นการค้นหาร่องรอยของสายพันธุ์โฮโม
อีเรคตัส โดย ดร. เจฟฟรี โป็ป (Pope 1985) แหล่งกาเนิดของลิงดึกดาบรรพ์ ของทีมวิจัยโบราณชีววิทยา
ไทย-ฝรั่งเศส (วิวัฒน์ พันธุวุฒิยานนท์ 2541; Chaimanee 1998)
ผลพวงของการค้นพบเครื่องมือหินกะเทาะกลุ่มเครื่องมือสับตัดในประเทศไทยและประเทศต่างๆ
ในเอเซีย ทาให้ศาสตราจารย์ โมเวียส เสนอข้อสมมติฐานเรื่องเส้นแบ่งเครื่องมือของโมเวียส (Movious’s
line) โดยใช้ข้อมูลของการค้นพบเครื่องมือประเภทขวานกาปั้น (Hand-axes) และเครื่องมือสับตัด จากทวีป
อาฟริกา ยุโรป และเอเซีย โมเวียสสันนิษฐานว่าเครื่องมือขวานกาปั้นเจอเฉพาะทวีปอาฟริกา ยุโรป ถึงภาค
ตะวันตกของประเทศอินเดีย ส่วนเครื่องมือสับตัดเจอตั้งแต่ภาคตะวันออกของอินเดียจนถึงเอเซียตะวันออก
(Movius 1944, 1948)
ในปัจจุบัน นักโบราณมานุษยวิทยาต่างก็พยายามสืบคนถึงวิวัฒนาการของคนปัจจุบัน มีทฤษฏี
เกี่ยวกับกาเนิดของคนปัจจุบันที่สาคัญคือ 1. การแทนที่ประชากร (The replacement model หรือ Eve
Hypothesis) และ 2. ความต่อเนื่องทางภูมิภาค (Multi-regional continuity) ทฤษฏีแรกเสนอว่าคนปัจจุบันมี
แหล่งกาเนิดเดียวคือจากทวีปอาฟริกา ประชากรจากอาฟริกาอพยพไปยังทวีปต่างๆ ในช่วงสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลายเข้าแทนที่ประชากรดั้งเดิมที่ออกจากอาฟริกาตั้งแต่รุ่นสายพันธุ์โฮโม อีเรคตัส ในช่วงสมัยไพลส
โตซีนตอนกลาง โดยใช้วิธีการศึกษา Mitochondrial DNA (Relethford 1994)
ส่วนทฤษฏีที่สองเสนอ
ว่าคนปัจจุบันมีวิวัฒนาการจากโฮโม อีเรคตัสโดยตรง และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป เพราะ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค (Wolfpoff 1988)
กรณีการค้นหาซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนโดยโป็ป ก็มีจุดประสงค์ที่ตอบคาถาม
ข้อสมมติฐานนี้เช่นกัน แม้ว่าเขาจะไม่พบหลักฐานซากบรรพชีวินในประเทศไทย แต่เขาได้ศึกษาซากบรรพ
ชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนจากประเทศจีนและอินโดนีเซีย
โดยส่วนตัวแล้วโป็ปเป็นด้วยกับข้อ
สันนิษฐานข้อที่สอง (Pope 1985)
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ค. การศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมโบราณ
การศึกษาสิ่งแวดล้อมโบราณในช่วงไพลสโตซีนตอนกลางนั้นมีเพียงงานของ ดร. เจ็ฟฟรี โป็ป (Pope
1985) และงานของดร. เยาวลักษณ์ ชัยมณี (Chaimanee 1998) เท่านั้น โป็ปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจาก
กระดูกสัตว์ที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีเขาป่าหนาม จังหวัดลาปาง ได้แก่สัตว์จาพวกตระกูลวัว/ควาย
ตระกูลกวาง เสือ โป็ปสันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมในอดีตจะมีป่าไม้หนาแน่น ไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบทุ่ง
หญ้าสะวันนาแบบทวีปอาฟริกา ส่วนเยาวลักษณ์ ชัยมณีใช้หลักฐานของกระดูกสัตว์แทะ สันนิษฐานว่า
สภาพแวดล้อมเป็นป่าดงดิบแล้ง (Dry evergreen forest)
ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมโบราณในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีผลการศึกษาที่ครอบคลุมภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และมีจานวนงานวิจัยที่
มากกว่าสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง เช่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมอณูขนาดเล็กของพืช (Phytolith) และ
ละอองเรณูของพืชจากหนองกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่าเมื่อประมาณ 14,000 ปีมาแล้ว ภูมิอากาศ
ค่อนข้างแห้ง อากาศเย็นและมีฤดูกาลที่ชัดเจน (Kealhofer and Penny 1998, Maloney 1996)
ส่วนภาคตะวันตก หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีแ ล่งกานัน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า สัตว์
ป่าที่พบบริเวณลุ่มแม่น้าแม่แควน้อยตอนล่าง คือกวาง วัว/ควาย แสดงว่าประมาณ 30,000-26,000 ปี
มาแล้ว พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าโปร่ง หรือป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสภาพไม่แตกต่างจาก
ปัจจุบัน (Shoocongdej 1996)
ส่วนในภาคใต้ การศึกษาธรณีสัณฐาน หอยและกระดูกสัตว์จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลัง
โรงเรียนที่ขุดค้นโดยดร. ดักลาส แอนเดอร์สัน (Anderson 1990) และละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดีถ้าหมอ
เขียว จังหวัดกระบี่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. มนัส วัฒนาศักดิ์ (2537) ทาให้ทราบสภาพแวดล้อมโบราณ
ในบริเวณอ่าวพังงาว่ามีการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล ระหว่าง 43,000 ถึง 27,000 ปีมาแล้วแหล่ง
โบราณคดีทั้งสองห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 20- 100 กิโลเมตร
และ ผลการวิเคราะห์ละอองเรณูจากทะเลสาบสองห้อง ในจังหวัดตรังของ ดร. เบอร์นาร์ด มา
โลนนี ทาให้ทราบว่า เมื่อประมาณ 10,600 ปีมาแล้ว พืชพรรณบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง มีการทาลายป่า
ไม้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากไฟ ซึ่งมาโลนนีสันนิษฐานว่าเป็นการกระทาโดยทั้ง
โดยธรรมชาติและคน นอกจากนี้มาโลนนียังเสนอว่าสภาพภูมิอากาศบริเวณทะเลสาบในช่วงเวลานี้ค่อนข้าง
แห้งกว่าปัจจุบัน (Maloney 1998)
ง. การศึกษาเรื่องสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน (Early hominid)
สาหรับการค้นคว้าเรื่องสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนนั้น มีการศึกษาอย่างจริงจังในยุคที่ 2 โดย ดร.
เจฟฟรี โป็ป ที่ขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาป่าหนาม อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ซึ่งก็พบเพียงกระดูกสัตว์
และเครื่องมือหินกะเทาะ ต่อมาโป็ปก็ไปทาการวิจัยที่ประเทศจีน เรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ก็เงียบ
หายไปจากแวดวงโบราณคดีในประเทศไทย
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จนกระทั่งในยุคที่ 3 คือยุคปัจจุบัน นักวิชาการที่ยังทาการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสายพัน ธุ์บรรพบุรุษ
ของคน อย่างต่อเนื่อง คือคุณวัฒนา สุภวันและคุณสมศักดิ์ ประมาณกิจ
แห่งพิพิธภัณฑสถานก่อน
ประวัติศาสตร์สุด แสงวิเชียร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมสารวจไทย
-ฝรั่งเศส
ค้นพบฟันกรามน้อยซี่ที่ 4 ด้านบนของคน 1 ซี่ จากถ้าวิมานนาคินทร์ จังหวัดชัยภูมิ
เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกเหนือจากนักวิชาการที่กล่าวชื่อมาในข้างต้นแล้ว ก็ไม่มีนักโบราณคดีหรือ
นักมานุษยวิทยากายภาพชาวไทยคนใดที่สนใจศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของคน
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องค์ความรู้ โบราณคดีสมัยไพลสโตซีน
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องค์ความรู้โบราณคดีไพลสโตซีนในประเทศไทยนั้นมาจากแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดค้นและการ
กาหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์จานวนน้อยมาก ไม่ถึง 10 แหล่ง ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่ได้จากแหล่ง
โบราณคดีสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ได้แก่แหล่งโบราณคดีหลังโรงเรียน และหมอเขียว ในจังหวัดกระบี่
แหล่งโบราณคดีแล่งกานันและถ้าองบะ ใ นจังหวัดกาญจนบุรี แหล่งโบราณคดีที่สามารถกาหนดอายุได้ถึง
สมัยไพลสโตซีนตอนกลางมีเพียงแหล่งโบราณคดีเขาป่าหนาม และแม่ทะในจังหวัดลาปาง และถ้าวิมาน
นาคินทร์ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สถานภาพความรู้ปัจจุบันที่สามารถสรุปได้โดยสังเขป คือในปลายของสมัยไพลสโตซีนต อนต้น
อาจจะมีคนอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วตั้งแต่ประมาณ 800,000-600,000 ปีมาแล้ว หลักฐานที่พบมี
เพียงเครื่องมือหินกะเทาะที่พบบนผิวดิน ไม่พบหลักฐานของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนร่วมกับโบราณวัตถุ
เหล่านี้ ดังนั้นจึงอาจจะไม่อาจจะด่วนสรุปได้ในที่นี้ว่าใครเป็นผู้ที่ ทาเครื่องมือเหล่านี้ สายพันธุ์บรรพบุรุษ
ของคนเหล่านี้คือใคร นี่เป็นคาถามเก่าที่เคยถูกถามแต่ครั้งยุคบุกเบิกที่อาจารย์ชิน อยู่ดีพยายามจะหา
คาตอบ นอกจากนี้เครื่องมือหินกะเทาะกลุ่มเครื่องมือสับตัดยังมีการใช้และผลิตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
สมัยโฮโลซีน ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่พบหลักฐานของคนปัจจุบันแล้ว (Gorman 1971; Hutterer 1977, 1985;
Shoocongdej 2000)
ในปลายสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง พบหลักฐานซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษคน เพียง
ชิ้นเดียวที่มีอยู่คือฟันกรามน้อย 1 ซี่ที่พบจากถ้าวิมานนาคินทร์ จังหวัดชัยภูมิ บ่ง บอกว่าน่าจะมีคนอาศัยอยู่
บนผืนแผ่นดินไทยแล้วเมื่อประมาณ 180,000 ปีมาแล้ว การกาหนดอายุโดยวิธียูเรเนียม /ทอเรียม
นักวิจัยไทย-ฝรั่งเศส ศึกษาขนาดและลักษณะของฟันพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับโฮโม ซาเปี้ยน นีแอน
เดอธัล และโฮโม ซาเปี้ยน ซาเปี้ยน ดังนั้นจึงอนุมา นได้ว่าเป็นหลักฐานของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน
สกุล “โฮโม” อย่างไรก็ดี ดร . คริสเตลลี ตูการ์ด ได้รายงานว่าฟันซี่นี้ถูกพบร่วมกับฟันของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมอื่นๆ จานวน 1,500 ชิ้น และถ้านี้น่าจะเป็นถ้าที่สะสมเศษซากอาหารที่หมาไนหรือไฮนาเป็นผู้ที่คาบ
มา ไม่ใช่ถ้าที่คนอยู่อาศัย (วิวัฒน์ พันธุวุฒิยานนท์ 2541:177) นอกจากนี้ไม่มีการพบเครื่องมือหินกะเทาะ
ภายในถ้า อย่างไรก็ดี การค้นพบหลักฐานของฟันเพียง 1 ซี่ก็ยังเป็นตัวอย่างที่น้อยมากเกินกว่าที่จะสรุป
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เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน แต่ก็นับว่าเป็นการสร้าง
ความหวังและความตื่นเต้นให้กับ
นักวิชาการผู้สนใจด้านวิวัฒนาการของคน
ส่วนสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย อายุระหว่าง 43,000-10,600 ปีมาแล้ว แม้ว่าจะมีแหล่งโบราณคดีที่
ทาการขุดค้นและมีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์เพียง 3 แหล่ง และแหล่งที่เจาะดินเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม 2
แหล่ง แต่ข้อมูลที่ได้ก็สามารถจะทาให้เข้าใจเรื่องราวของคน สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
โบราณ มากพอสมควร ผู้เขียนเคยเขียนภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้ในบทความเรื่อง “ก่อนประวัติศาสตร์
ของกระบี่ในบริบทของประเทศไทยและดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” (รัศมี ชูทรงเดช 2542) จึงขอสรุป
แต่เพียงสาระสังเขปในที่นี้
หลักฐานทางโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน และถ้าหมอเขียว จังหวัดกระบี่ และถ้าแล่งกานัน
จังหวัดกาญจนบุรี แสดงว่ามีความแตกต่างในเรื่องการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและภูมิอากาศที่
แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของคนโบราณที่อาศัยอยู่ดินแดนประเทศไทย พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยจะ
มีสภาพแวดล้อมเขตร้อนแบบฤดูกาล (Seasonal tropical environments) มีฤดูกาลที่ชัดเจนระหว่างฤดูแล้งกับ
ฤดูฝน ขณะที่ภาคใต้และภาคตะวันออกมีสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนชื้น
(Tropical rain forest
environments) มีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าฤดูแล้ง (Hutterer 1982; Maloney 1996; Shoocongdej 1996) สะท้อน
ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในเรื่องของการเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการเลือกอาหารการกิน ชนิดของ
สัตว์ การเลือกวัสดุสาหรับทาเครื่องมือเครื่องใช้ จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่บนและภาคใต้ของ
ประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัด การอยู่อาศัยคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี
จะใช้ถ้าเพียงระยะเวลาสั้นๆ และนานๆ จะกลับเข้าไปพัก ขณะที่คนในจังหวัดกระบี่จะอยู่อาศัยในถ้าใน
ระยะเวลาที่ยาวนานและเข่าไปพักในระยะเวลาที่ถี่กว่า อย่างไรก็ ดีในช่วงไพลสโตซีนตอนปลาย อากาศจะ
แห้งกว่าปัจจุบันแต่พื้นที่บริเวณที่กับแหล่งน้าก็ยังคงชุ่มชื้นอยู่ (Kealhofer and Penny 1998; Maloney 1998)
การพบหลักฐานของคนดั้งเดิมที่เป็นบรรพบุรุษของคนปัจจุบัน (Homo sapiens sapiens) 1
โครง ที่ถูกฝังไว้ที่แหล่งโบราณคดีถ้าหมอเขียว ซึ่งจัดว่าเป็นการค้นพบโครงกระดูกที่เก่าที่สุดเท่าที่เคย
พบมาในประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพของกระดูกที่ค่อนข้างจะหนา เทอะทะ กรามขนาดใหญ่
นักมานุษยวิทยากายภาพจัดว่าเป็นคนออสโตรลอยด์-เมลานีซอยด์ (Australoid-Melanesoid)
(Pookajorn 1997) เป็นโครงกระดูกผู้หญิงอายุระหว่าง 35-40 ปีและเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อม
(Degenerative arthristic) ประพิศ ชูศิริ นักมานุษยวิทยากายภาพ กรมศิลปากรได้วิเคราะห์ว่าโรคนี้
อาจจะเกิดจากการทางานหนักเป็นระยะเวลานาน และอาการของโรคจะเริ่มมาปรากฏอย่างชัดเจน
ในช่วงที่อายุมากขึ้น (Choosiri 1993; Pookajorn 1997) อย่างไรก็ดีโครงกระดูกนี้เป็นสิ่งที่ทาให้ทราบว่า
กลุ่มคนก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความตาย นอกเหนือจากใช้เพิงผาเป็นที่อยู่
อาศัยแล้วก็ยังมีการฝังศพคนตายไว้ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีเพิ่มจากเมื่อ 40 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะสมัยไพลส
โตซีนตอนปลาย เกิดคาถามและข้อสมมติฐานใหม่ๆ และมีเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย อย่างไรก็ดี ก็ยังมีข้อจากัดในภาพรวมของความรู้ ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ใน
หัวข้อต่อไป
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ข้อจ้ากัดในการค้นคว้าวิจัย
จากการสารวจสถานภาพความรู้ในข้างต้น ทาให้ประมวลภาพรวมของปัญหาและข้อจากัด
ของการค้นคว้าวิจัย ได้ดังนี้
ก. ไม่มีทิศทางในการค้นคว้าวิจัยและไม่มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน
หากจะเปรียบเทียบกับประเทศจีนและอินโดนีเซียแล้ว ประเทศไทยไม่มีทิศทางในการ
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ค้นคว้าวิจัยและไม่มีเป้าหมายในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคน เพราะทั้งสองประเทศมีการพบซากบรรพชีวิน

oc

ของสายพันธุ์บรรรพบุรุษของคนมาเป็นเวลาร่วมศตวรรษ ดังนั้นประเทศทั้งสองจึง มีความภาคภูมิใจที่เป็นแหล่ง
ของการศึกษาที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ ที่ไม่น้อยหน้าทวีปอาฟริกาในเรื่องวิวัฒนาการของคนที่สาคัญของ
โลกทีเดียว นอกจากนั้นนักวิชาการยังเชื่อว่าโฮโม อีเรคตัส (ที่รู้จักกันทั่วไปคือ มนุษย์ปักกิ่งและมนุษย์ชวา) เป็น
บรรพบุรุษของประชาชนจากทั้งสองชาติ จึงทาให้เกิดประเพณีการศึกษาที่ยาวนาน เพราะสถาบันวิจั ย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ให้ความสาคัญกับการค้นคว้าวิจัยนี้ ผลงานค้นคว้าในเรื่องโบราณคดี
ไพลสโตซีนและสายพันธุ์บรรพบุรุษจึงมีมากมาย
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ข. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่บริบทของภูมิภาคและของโลก
แม้ว่าจะมีการทางานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมาหลายทศวรรษ
แล้ว แต่การศึกษาไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่บริบทของภูมิภาคและของโลก จึงทาให้ไม่สามารถศึกษา
เรื่องโบราณคดีไพลสโตซีนได้มากไปกว่าการศึกษาเครื่องมือหินกะเทาะ ความแตกต่างระหว่าง
นักวิชาการชาวไทยกับชาวต่างประเทศ คือความรู้ในบริบทของโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์ความรู้และ
แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทาไมนักวิชาการต่างประเทศที่เข้ามาทางานในประเทศ
ไทยจึงเข้ามาพร้อมกับข้อสมมติฐาน หรือเป็นการมองจากภายนอกมาสู่ภายในประเทศไทยแม้จะไม่มี
ความรู้เรื่องของเมืองไทยเลยก็สามารถสืบค้นเรื่องราวได้ ขณะที่นักวิชาการไทยมีข้อมูลอยู่เต็มมือแต่
ไม่สามารถจะสร้างความหมายของข้อมูลที่มีอยู่ได้ เพราะมองภายในประเทศไทยไปสู่บริบทของ
ภายนอก และมักจะถูกนักวิชาการต่างประเทศฉกฉวยไปเป็นผลงานของตนเองได้อย่างง่ายดาย
ข้อจากัดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาดผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่จะเป็นกาลังสาคัญในการสร้างองค์ความรู้
และส่งเสริมงานเผยแพร่งานด้านนี้
นอกจากนี้ความถนัดด้านภาษาก็เป็นข้อจากัดในการติดตามความก้าวหน้าของวงการวิชาการ
ทาให้ไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มักจะพบในประเทศที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นภาษาหลัก
ตัวอย่างเปรียบเทียบที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการสร้างงานของอาจารย์วราวุธ สุธีธรภายหลัง
จากการค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย อาจารย์วราวุธได้ตีพิมพ์ผลงานจานวนมาก และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของชนิดของไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยกับบริเวณอื่นๆ ในโลก ผลกระทบที่สาคัญ
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คือการสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนได้รับการสนับสนุนทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการค้นคว้าวิจัยต่อมา
หากนักวิชาการชาวไทยเชื่อมโยงงานค้นคว้าเข้ากับบริบทของโลกได้ มีแหล่งทุนมากมายที่มี
ความสนใจที่จะรู้เรื่องโบราณคดีไพลสโตซีน และพร้อมที่จะให้ทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่
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ค. ขาดการศึกษาแบบองค์รวม
เนื่องจากเหตุผลในข้างต้น ทาให้การศึกษาโบราณคดีสมัยไพลสโตซีนในประเทศไทย
เป็นการอย่างแยกส่วน ระหว่างคนและวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่คนเป็นผู้สร้างขึ้น ทาให้การทางานของ
นักโบราณคดีและนักโบราณมานุษยวิทยากายภาพไปคนละทิศทาง ไม่มีการสังเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล
กัน ธรรมเนียมในการศึกษาโบราณคดีก็จะเน้นศึกษาเครื่องมือหินกะเทาะ ซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม หรือกระดูกสัตว์ ส่วนนักโบราณมานุษยวิทยากายภาพก็จะค้นหาและ
สนใจเฉพาะซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคน และสัตว์
การศึกษาแบบองค์รวมจะทาให้การศึกษาเรื่องราวของคนในอดีตมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านการดารงชีพ การตั้งถิ่นฐาน ความเชื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนการจัด
ระเบียบทางสังคม อีกทั้งสามารถจะทาให้คนทั่วไปเห็นว่าโบราณคดีไพลสโตซีนไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัว
ที่จะทาความเข้าใจ
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ง. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นคนไทย โดยเฉพาะนักโบราณมนุษยวิทยา
ในปัจจุบัน ประเทศไทยขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณมานุษยวิทยากายภาพ ผู้เขียนคิดว่า
วิชาการด้านนีส้ ามารถจัดเป็นสาขาที่ขาดแคลน และควรได้รับการสนับสนุนให้ ควรมีการลงทุนสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อย่างจริงจัง จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยค้นคว้าในเชิงลึกส่วนใหญ่จะเป็นงานของ
นักวิชาการต่างประเทศแทบทั้งสิ้น นักวิชาการไทยที่ทางานด้านนี้มีจานวนที่น้อยมาก
นอกเหนือจากความขาดแคลนนักโบราณมานุษยวิทยาแล้ว ยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา
ต่างๆ เช่นนักพฤกษศาสตร์โบราณ นักละอองเรณูวิทยาโบราณ เป็นต้น รวมทั้งนักโบราณคดีที่
เชี่ยวชาญด้านไพลสโตซีน ซึ่งแตกต่างจากการทางานในสมัยต่อมาเช่นสมัยโลหะ มีนักโบราณคดีที่
เชี่ยวด้านนี้ เช่นรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ เป็นต้น
หากจะเปรียบเทียบกับงานด้านโบราณชีววิทยา เมื่อมีการค้นพบซากบรรพชีวินของไดโนเสาร์
ก็เริ่มมีการสนับสนุนงานด้านนี้อย่างจริงจัง มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ในสาขาธรณีวิทยา แม้ว่าเรายัง
ไม่เจอซากบรรพชีวินของสายพันธุ์บรรพบุรุษของคนทั้งโครง แต่ก็มีแนวโน้มที่ค้นพบในประเทศไทย
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นเป็นกระบวนการที่
ยาวนาน เพราะนักวิชาการเหล่านี้จะต้องสร้างสมประสบการณ์และแทบจะต้องอุทิศชีวิตเพื่อ
สร้างสรรค์งานทีเดียว
จ. ขาดวิธีวิทยาในการวิจัย
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ปัญหาที่สาคัญอีกประการสาหรับการสร้างองค์ความรู้โบราณคดีสมัยไพลสโตซีน คือ
การต้องใช้วิธีการศึกษาจากสหสาขาวิชา (Multi-disciplinary) และเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะการกาหนดอายุของซากบรรพชีวินที่มีอายุเก่าแก่มากเกินกว่าที่จะหาค่าอายุดว้ ยวิธีการ
คาร์บอน 14 ซึ่งจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาช่วยในการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานต่างๆ ที่พบ
หรือจาเป็นต้องทางานกันเป็นทีม
การพัฒนาเทคนิคต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการลงทุนที่สูงมาก หรือแม้กระทั่งส่งผลไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก จึงเป็นข้อจากัด
ที่สาคัญอีกประการที่จะส่งเสริมให้นักวิชาการทางานในด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นว่า
นักวิชาการต่างประเทศมักจะได้เปรียบในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและทุนสนับสนุนในการทางาน
วิธีการแก้ปัญหาเรื่องเทคนิควิทยาในการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆ นักวิชาการไทยจาเป็นต้อง
ข้ามพรมแดนของความรู้ของตนเอง และเชื่อมโยงโบราณคดีหรือโบราณมานุษยวิทยากายภาพกับ
สาขาต่างๆ ที่จะเกื้อหนุนในการวิเคราะห์ ความจริงในปัจจุบันก็มีการข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาร่วม
สามทศวรรษ แต่ควรจะมีการประสานองค์ความรู้ทางโบราณคดีกับวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง ตลอดจน
พัฒนาให้มีการประชุมทางวิชาการที่จะต้องร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ประสานประโยชน์ทั้งสอง
ศาสตร์
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แม้ว่าจะมีปัญหาและข้อจากัดหลายประการ การศึกษาโบราณคดีไพลสโตซีนในประเทศไทย
ในสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีพัฒนาการในด้านข้อมูลและองค์ความรู้ ไม่ใช่เฉพาะด้านปริมาณเท่านั้น แต่
ในด้านคุณภาพอีกด้วย แม้จะโดดเด่นเท่ากับงานในระยะช่วงสมัยโฮโลซีน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ
ใช้โลหะแล้ว แต่ก็พอมองเห็นพัฒนาการที่สาคัญคือพัฒนาการด้านการตั้งประเด็น/เป้าหมาย และ
วิธีการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย
กระนั้นก็ยังมีปัญหาที่สาคัญที่ไม่แตกต่างจากยุคบุกเบิกคือ ยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และยังไม่สามารถจะตอบคาถามเดิมในเรื่องกาเนิดของคนในประเทศไทยได้
องค์ความรู้เหล่านี้มีคุณค่าต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของคนก่อนที่จะเป็น
“คนไทย” ดังนั้น ทิศทางในการพัฒนางานโบราณคดีสมัยไพลสโตซีนจะต้องนาไปเชื่อมโยงกับสังคม
ปัจจุบันให้ได้ เพื่อจะให้ว่างานวิจัยในด้านนี้มีความประโยชน์ต่อคนไทย เช่นการนาความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมโบราณมาช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบัน และทานายอนาคต หรือการตอบ
คาถามเรื่องกาเนิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ ในประเทศไทย โบราณคดี
สามารถให้ข้อมูลในมิติเวลาที่ย้อนอดีตไปไกล ทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจุดกาเนิดและวิวัฒนาการ
ของคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ใครเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ที่นี่ หรือวิวัฒนาการของพืชและสัตว์ที่พบใน
ประเทศไทย เป็นต้น
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ผู้เขียนขออุทิศบทความนี้ให้กับ “ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ” ผู้ที่เปิดพรมแดนความรู้ทางด้านก่อน
ประวัติศาสตร์สมัยไพลสโตซีนให้กับนักวิชาการรุ่นหลัง งานค้นคว้าของอาจารย์ชินทุ กชิ้นเปรียบเสมือนกับเทียนที่
ส่องสว่างและเรืองแสงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีวันดับหรือมอดลง ยังดารงความทันสมัยอยู่เสมอ และ “ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุด แสงวิเชียร” ผู้ที่อุทิศบั้นปลายของชีวิตในการค้นคว้าเรื่องวิวัฒนาการของคนบนผืนแผ่นดินไทย
และเป็นผู้เปิดพรมแดนความรู้ ด้านมานุษยวิทยากายภาพให้แก่วงการโบราณคดีไทย รวมทั้งนักวิชาการทุกคนที่มีชื่อ
ในบทความนี้ ในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเติมภาพที่พร่ามัวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ให้ค่อยชัดเจนขึ้นมาตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษที่ผ่านมา
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