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ปจั จุบนั ดิฉนั ทําหน้าทีเ่ หมือนเป็ นคนนําสารในเรือ่ งของกาลเวลาย้อนกลับไปสูอ่ ดีตว่า อดีตมี
เรือ่ งอะไรเกีย่ วกับแม่น้ําสาละวิน และจากอดีตทีพ่ ร่ามัวนี้ มันจะสามารถช่วยบอกอนาคตของเราได้
อย่างไร ก่อนอื่นจะขอเริม่ จากพืน้ ฐานความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของโบราณคดี โบราณคดีเป็ นศัพท์ทค่ี น
ทัวไปไม่
่
คอ่ ยเข้าใจเท่าไร ว่ามีความหมายอย่างไร
จากนัน้ จะมาดูถงึ แม่น้ําสาละวินในฐานะทีเ่ ป็ นเส้นทางสัญจรไปมา และการกําเนิดของคน ของ
ผูค้ น การติดต่อสือ่ สารระหว่างคนจากรัฐฉานจากพม่า จากลาว จากหลายๆที่ รวมทัง้ จากจีนตอนใต้ มัน
เกิดขึน้ ได้อย่างไร เกิดการหลอมรวมให้พวกเรามีลกั ษณะทางชาติพนั ธุ์ มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นอยู่
ในปจั จุบนั เป็ นได้อย่างไร หลังจากนัน้ ก็จะให้ดวู า่ โบราณคดีในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีอะไรบ้าง มี
โบราณสถาน มีวดั วาอารามอย่างไรและมีความสําคัญแค่ไหนและอยูท่ ไ่ี หนบ้าง
และถ้าเราจะมีการสร้างเขือ่ นสาละวิน ผลกระทบทีจ่ ากการสร้างเขือ่ นมันจะทําลายอะไรบ้าง
แหล่งโบราณคดีตรงไหนบ้างทีจ่ ะถูกทําลาย ตรงนี้กจ็ ะให้เห็นภาพรวม
เรามาทําความเข้าใจกันเสียก่อนเกีย่ วกับคําว่า “โบราณคดี” บางคนชอบพูดว่า โบราณคดีเป็ น
ไสยศาสตร์ นึกถึงพระนึกถึงผีบา้ ง ความจริงพรุง่ นี้ ดิฉนั จะพานักศึกษาไปขุดโครงกระดูกร้อยกว่าโครง
ทีล่ พบุรี ก็จะนึกว่าเราทํางานกับเรือ่ งผี แต่จริงๆ แล้ว เช่นของเก่าทุกประเภทเรียกว่า โบราณคดีหมด
โบราณคดีคือ การสืบค้นเรื่องราวของพวกเรา อนาคตของพวกเรา เศษเก้าอี้ เศษคอมพิ วเตอร์ที่
อยู่ในห้องนี้ หรือว่าวิ ถีชีวิตของเรา จะกลายเป็ นเศษขยะในอนาคต นักโบราณคดีในอนาคตและคน
ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งนี้กจ็ ะศึกษาจากเศษสิง่ ของเหล่านี้ เพือ่ อธิบายว่าคนสมัยก่อนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีวถิ ี
ชีวติ มีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร แล้วสิง่ เหล่านี้ คือส่วนทีบ่ อกเราเกีย่ วกับเรือ่ งราว วิถชี วี ติ วัฒนธรรมของคน
ในอดีต
การศึกษาโบราณคดีในลุ่มนํ้าสาละวินนัน้ เพือ่ ให้คนทัวไปเข้
่
าใจก็ตอ้ งมีการจัดลําดับช่วงเวลา
เช่นเมือ่ ก่อนคนไทยใหญ่จะเข้ามาอยูท่ แ่ี ม่ฮอ่ งสอน เมืองนี้มปี ระวัตคิ วามเป็ นมาอย่างไร ในส่วนของนัก
โบราณคดีเขาก็จะแบ่งช่วงเวลาในอดีตออกเป็ นสองช่วงใหญ่ๆ ซึง่ ทีแ่ ม่ฮอ่ งสอนมีหลักฐานครอบคลุมทัง้
สองช่วงเลย
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สรุปคําบรรยาย ในการประชุมคุณค่าสาละวิน วันที่ 3 มีนาคม 2549 ที่ จ.แม่ฮอ่ งสอน
สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร และเป็ นหัวหน้าโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ใน
อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
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ช่วงแรก คือช่วงก่อนประวัตศิ าสตร์มอี ายุตงั ้ แต่ 800,000 กว่าปี มาแล้ว- พุทธศตวรรษที่ 12 คือ
ยุคทีก่ ่อนมีตวั หนังสือใช้ และทีเ่ ห็นชัดๆ คือ ยุคทีใ่ ช้เครือ่ งมือหิน
ช่วงทีส่ อง คือช่วงสมัยยุคประวัตศิ าสตร์ คือ มีการใช้ตวั อักษร มีภาษา มีศาสนาแล้ว หรือทีเ่ รา
เรียกว่ายุคหริภุญชัย ยุคก่อนล้านนา ยุคล้านนา ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยุค
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง มีอายุตงั ้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 12- ปจั จุบนั
หากใครถามว่า จ.แม่ฮอ่ งสอนมีความรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมหรือไม่ คําตอบคือมีไม่
น้อยหน้าใคร แต่วา่ แม่ฮอ่ งสอนเป็ นบริเวณทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นชายขอบความรูท้ างด้านประวัตศิ าสตร์และ
โบราณคดีจริงๆ ในขณะทีเ่ มือ่ ดูจากข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ป็ นหลักฐานเป็ นสิง่ ของ มีการค้นพบน้อย
มากทีเดียว
สิง่ ทีเ่ ราจะพูดในวันนี้คอื เรือ่ ง คุณค่าโบราณคดีที่สาละวิ นมีอะไรบ้าง ในทางวิชาการได้ให้
ความหมายคุณค่าในเชิงสังคม เพราะบอกทีม่ าอย่างไร พีน่ ้องกะเหรีย่ ง พีน่ ้องไทยใหญ่ พีน่ ้องทีเ่ ป็ น
คนเมือง หรือว่ามูเซอ ลีซอก็จะทราบว่า ทีเ่ ราพูดภาษานี้ ทีเ่ รากินอย่างนี้ ทีเ่ ราเป็ นอย่างนี้ เรามี
หลักฐานมาแต่โบราณ ทําให้เราพิสจู น์วา่ เรามีทม่ี าได้อย่างไร เรามีความเหมือนหรือความต่างอย่างไร
แต่คนในอดีตเขาอยูก่ นั ได้อย่างไรนัน้ การใช้ทรัพยากรในสมัยก่อน ใช้เหมือนหรือต่างจากเราใช้ปจั จุบนั
คุณค่าทางเศรษฐกิจไม่ตอ้ งบอก ถ้ามีแหล่งโบราณคดีสามารถทําอะไรได้มากมาย เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วหรือจะเป็ นแหล่งเรียนรูห้ รือว่าจะเน้นทัง้ สองอย่าง
ลําดับแรก เราจะมาดูถงึ แม่น้ําสาละวินในฐานะทีเ่ ป็ นเส้นทางจราจรโบราณ ในช่วงทีท่ าํ การ
สํารวจก็จะมองแม่น้ําปายมีฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของลุ่มนํ้าสาละวิน แม่น้ําสาละวินซึง่ เส้นทางจราจรทีม่ นั
จะชนกับลํานํ้าสาขาหลักหลายสาย ลํานํ้าหลักทีอ่ ยูท่ แ่ี ม่ฮอ่ งสอนคือ แม่น้ําปายกับแม่น้ํายวม แม่น้ํา
ปายไหลผ่านอําเภอปาย อําเภอปางมะผ้า และอําเภอเมือง มีน้ําสาขาย่อยลงไปอีกคือนํ้าลาง นํ้าลางหลวง
นํ้าแม่แพลม นํ้าแม่สะงา นํ้าแม่สะงี แม่น้ํายวมก็ไหลผ่านอําเภอขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียงและออกสู่
แม่น้ําสาละวินทีอ่ าํ เภอสบเมย
ลํานํ้าทีส่ าํ คัญก็คอื ลํานํ้าแม่เงา แม่ปวั แม่กองคา แม่อุโมง ห้วยแม่สขุ พีน่ ้องทีอ่ ยูท่ างนี้(ฝงั ่
ตะวันออกของแม่น้ําสาละวิน) จะมองเห็นภาพแล้วว่ามันเหมือนเส้นทางไฮเวย์ จุดทีเ่ ป็ นจุดชนทางคือจุด
ทีต่ ดั ไปสูส่ าละวินทีอ่ อกทางด้านตะวันตก เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามองสองพืน้ ทีท่ จ่ี ะออกไปสาละวินจะออก
เส้นทางไหนได้บา้ ง ออกทะเลก็คอื อ่าวมะตะมะ ถ้าขึน้ ข้างบนคือไปเมืองจีน
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ถ้าเราจะมองว่าชุมชนโบราณเกิดขึน้ ได้อย่างไร พ่อแม่พน่ี ้องทีอ่ พยพมาตัง้ แต่สมัยโบราณ เขา
มาอย่างไร ความจริงชุมชนทีอ่ ยูใ่ นแถบนี้มนั อาจจะมีคาํ ตอบทีช่ ว่ ยให้เราคลีค่ ลายว่า แท้ทจ่ี ริงแล้วพวก
เราก็คอื คนทีอ่ ยูท่ น่ี ่ีมาหลายๆ ชัวคนแล้
่
ว แต่ตามประวัตศิ าสตร์หมูบ่ า้ นหรือตามทีเ่ ราสืบค้นกันมานัน้ เรา
เพิง่ รูว้ า่ เราเพิง่ มาอยูไ่ ม่กป่ี ี ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วเราอาจจะอยูม่ านานแล้วแต่การเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานนัน้ อาจจะ
ย้ายกลับไปกลับมา เพราะว่าพืน้ ทีต่ รงนี้ในอดีตไม่มพี รมแดน
แล้วเรามาดูกนั ว่าพืน้ ทีเ่ หล่านี้มนั มีความรูอ้ ะไรบ้าง ของเก่าอยูท่ ไ่ี หนบ้าง ส่วนทีเ่ ราจะดูกค็ อื
อําเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน อําเภอปาย อําเภอปางมะผ้า อําเภอขุนยวม อําเภอแม่สะเรียงและอําเภอสบเมย
เพราะฉะนัน้ จะมาดูวา่ แต่ละอําเภอ มีแหล่งโบราณคดีมากน้อยแค่ไหน ในครัง้ แรกการทํางานที่
แม่ฮอ่ งสอนส่วนใหญ่ฝรังก็
่ จะเป็ นคนทีเ่ ข้ามาก่อน แล้วก็มคี นไทยมีคนกรมศิลปากรเข้ามาทํางาน แต่กแ็ ค่
มาสํารวจว่ามีอะไรอยูท่ ไ่ี หนบ้างตัง้ แต่ พ.ศ.2525 และ 2529 หลังจากนัน้ แทบจะมีการค้นหาต่อเนื่อง
น้อยมาก
อําเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอนเรา มีตามลุ่มนํ้าต่างๆ เช่น แม่น้ําแม่สะงา มีแหล่งโบราณคดีก่อน
ประวัตศิ าสตร์ แสดงว่าชุมชนมีมาตัง้ แต่ 4,000 ปีแล้วทีม่ าอยูแ่ ถวนี้ แม่น้ําแม่สะงี มีแหล่งโบราณคดีอยู่
สองแห่งตามลํานํ้าไม่รวู้ า่ พีน่ ้องจะรูห้ รือเปล่าว่าเดินๆไปมันอยูใ่ นบ้านเรา
นํ้าห้วยโปง่ เราพบแหล่งโบราณคดีมที งั ้ ก่อนประวัตศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์ของแม่ฮอ่ งสอน
เป็ นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าประวัตศิ าสตร์ของแม่ฮอ่ งสอนเก่ากว่าทีเ่ ราคิด เดิมเราคิดว่าได้มกี ารทําไม้สกั เกิดที่
ปางหมูก่อนแล้วจึงเกิดชุมชนขึน้ ตรงนี้ ซึง่ อาจจะไม่ใช่กไ็ ด้
ทีน่ ้ําแม่สะงา เราพบชิน้ ส่วนของเศษเครือ่ งเคลือบมาจากเตาเวียงกาหลงทีจ่ งั หวัดเชียงราย ซึง่
เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนจากแม่น้ําโขง คนทีอ่ ยูท่ างแม่น้ําโขงมาทิศนี้ ถ้ามาแสดงว่า
พืน้ ทีท่ างนี้ตอ้ งเป็ นพืน้ ทีส่ าํ คัญ พืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอนมีอะไรมากในเรือ่ งของแหล่งโบราณคดี ทีผ่ า่ น
มาเรายังขาดการค้นคว้าศึกษาอย่างจริงจัง
ทีอ่ าํ เภอขุนยวม การศึกษาของกรมศิลปกร เขากําลังจะอธิบายว่าเมืองแม่ฮอ่ งสอนเกิดขึน้ เมือ่ ไร
การสํารวจทีอ่ าํ เภอเมืองกับขุนยวม อําเภอขุนยวมพบวัดสมัยล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 21 และ 22 ซึง่
เป็ นสมัยของพระเจ้าติโลกราชเผยแพร่ศาสนาเข้ามา ซึง่ เป็ นดินแดนปา่ เขาพวกชนเผ่า เราจะเห็นว่า
หลังจากศาสนาได้ขยายเข้ามา ก็มกี ารขยายไปในทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากว่าติดต่อกับ
จีน เพราะฉะนัน้ ศาสนาเข้ามานําร่องก่อน เราพบว่ามีการสร้างวัด สร้างศาสนสถานตามหัวเมืองต่างๆ
ทีเ่ ป็ นทีร่ าบ ได้แก่ ปาย แม่สะเรียง ขุนยวม แม่ฮอ่ งสอน เพราะว่ามีพน้ื ของทีร่ าบทีก่ ว้างขวาง อุดม
สมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการทําเกษตรกรรม
แต่ทอ่ี าํ เภอปางมะผ้าเป็ นทีเ่ ขาทีอ่ ยูห่ บุ เขาอย่างเช่น แม่ละนา เมืองแพม ถ้าใครเคยไปเทีย่ ว
ตรงนัน้ จะเห็นอาคารโบราณสถานเล็กๆ ทีม่ อี ายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 และ 22 ซึง่ ร่วมสมัยกับพระ
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ทีอ่ าํ เภอปาย ปรากฏว่าขณะนี้ยงั ไม่พบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ถ้าลบพรมแดน
ชาติออกไป ปายเป็ นหัวเมืองหนึ่งในประวัตศิ าสตร์ของไทยใหญ่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์หลายช่วงสมัย และมี
ร่องรอยของเมืองโบราณชื่อเวียงน้อย ซึง่ เป็ นเมืองสําคัญทีเ่ ป็ นหน้าด่านในสมัยล้านนา
ต่อไปจะชีใ้ ห้เห็นว่าถ้าเราจะสร้างเขือ่ นสาละวินจะเกิดขึน้ บ้าง หากดูเปรียบเทียบก็จะใช้เกณฑ์
การทํานายแหล่งโบราณคดีจากผลการวิจยั ทีอ่ าํ เภอปางมะผ้า ก็ใช้วธิ กี ารแบบเดียวกันบริเวณสองฝงั ่
สาละวินก็น่าจะพบแหล่งโบราณคดีจาํ นวนมาก ทีน้ีลองมาดูตวั อย่างจากปางมะผ้าคือ สํารวจความรูข้ อง
ลุ่มนํ้าสาขาย่อย พบว่าเพียงพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นขนาดเล็กๆ เรายังเจอแหล่งโบราณคดีถงึ 88 แหล่งทีส่ าํ รวจตาม
ลุ่มนํ้า และรวบรวมข้อมูลหลักฐานได้หลายยุคสมัยมาก
ถํ้าผีน้ีเป็ นสาเหตุหนึ่ง ทีม่ นี กั โบราณคดีต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทย เพราะเป็ น
เรือ่ งระดับโลก ถํ้าผีแม่ฮอ่ งสอนเขาเจอโลงไม้ก่อน คือโลงผีแมน พอเขาเอาขึน้ มา เขาพยายามมองหา
แหล่งกําเนิดของข้าวว่าอยูท่ ไ่ี หน และผลจากการขุดค้น เขาก็เสนอว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางกําเนิด
กสิกรรมของโลกในขณะนัน้ โดยเฉพาะการปลูกข้าว (แต่ในปจั จุบนั ยังไม่มหี ลักฐานยืนยันข้อสันนิษฐาน
นี้) หรือพืชบางอย่าง เช่นเมล็ดพริกไทยทีเ่ รากิน ถิน่ กําเนิดมันอยูต่ รงนัน้ นี่เป็ นจุดเริม่ ต้นทีค่ น
ต่างประเทศเข้ามาสํารวจศึกษา เราคนไทยไม่รเู้ รือ่ ง ถ้ารู้ รูเ้ ฉพาะแวดวงนักวิชาการ
ตรงนี้ ผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีรอ่ งรอยการอยูอ่ าศัยของคนโบราณตัง้ แต่
หมืน่ กว่าปีมาแล้ว เป็ นครัง้ แรกทีเ่ รารูว้ า่ คนทีแ่ ม่ฮอ่ งสอนทีอ่ ยูป่ างมะผ้าอายุหมืน่ กว่าปี แล้ว แต่ความรู้
ตรงนี้มนั ไม่คอ่ ยตกถึงคนทัวๆไป
่
อย่างไรก็ตามตอนหลังก็มขี อ้ โต้แย้งมาก และยังเป็ นสิง่ ทีค่ นถกเถียงกัน
อยู่ สิง่ ทีส่ าํ คัญไปกว่านัน้ ที่ เชสเตอร์ กอร์มนั เสนอก็คอื ว่า การทําหม้อดิ นที่ถาํ้ ผี ทีป่ างมะผ้าเก่าแก่
ทีส่ ดุ ในโลก แต่วา่ ปจั ุบนั ก็มกี ารโต้แย้งกัน แต่ถงึ อย่างไรก็แล้วแต่มนั กลายเป็ นหนังสือทีน่ กั เรียน
โบราณคดีทวโลกต้
ั่
องเรียน เพราะฉะนัน้ มันลบไม่ได้หรอกว่าทีแ่ ม่ฮอ่ งสอนมีคนอาศัยอยูห่ มืน่ กว่าปี
มาแล้ว
การค้นคว้าใหม่ คือโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึง่
ดิฉนั เป็ นหัวหน้าโครงการได้ทาํ การค้นหาหลายเรือ่ ง เช่น การศึกษาเรือ่ งของวงปีไม้ คนสงสัยมากว่า
เป็ นโลงผีไม้ของเราหรือเปล่า คนมาจากไหน หรือเป็ นบรรพบุรษุ ของเราหรือเปล่า อ.ศรีศกั ร (วัลลิโภ
ดม) เคยเสนอว่าคนทีท่ าํ โลงไม้ทม่ี เี ทคโนโลยีและมีชา่ งฝีมอื ในการแกะสลักได้ดขี นาดนี้ จะต้องเป็ นพวก
“ลัวะ”
๊ อาจจะเป็ นลัวะที
๊ อ่ ยูท่ น่ี ่ีดงั ้ เดิมและตอนหลังก็ยา้ ยไปอยูท่ เ่ี ชียงใหม่ ซึง่ เป็ นประเด็นทีอ่ ยากจะหา
คําตอบในอนาคต อยากรูด้ ว้ ยว่าความเป็ นมาของคนจากฐานความรูล้ กึ ๆของกอร์มนั และก็เรือ่ งผีแมน
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แล้วเราก็ทาํ การศึกษาเกีย่ วกับคนว่า คนโบราณมีลกั ษณะอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาและศึกษา
DNA เพือ่ เปรียบเทียบว่าคนสัมพันธ์กนั หรือไม่ มีความสัมพันธ์กบั คนปจั จุบนั หรือเปล่า เราได้ทาํ การ
สํารวจขุดค้น นี้เป็ นตัวอย่างทีเ่ ราได้ลองสํารวจแหล่งโบราณคดีในปางมะผ้า ช่วงนี้ภาพแผนทีข่ อง คือ
โบราณสถาน และมีความสําคัญคือตรงไหนทีม่ สี บนํ้าชนกัน จะมีแหล่งโบราณคดี
ตอนแรกก็คอ่ นข้างงงกับข้อมูล เราทํางานทีป่ างมะผ้ามาเกือบ 7 ปี กว่าจะอ่านภาพออก เราต้อง
เดินมากเห็นมาถึงรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้ เพียงมองภาพอําเภอปางมะผ้าอย่างเดียวดูไม่ออก ต้องมองทัง้ ลุ่มนํ้า
จะเห็นว่าเกิดอะไรขึน้
เราพบว่ามีแหล่ง 2 แหล่งทีส่ าํ คัญมากทีข่ ดุ ค้น คือถํ้าลอด ข้างในถํ้ามีผแี มน แหล่งทีส่ าํ คัญอยู่
ข้างนอกโครงการได้ ขุดค้นข้างนอกถํ้าลอด มีรอยเลื่อนเกิดขึน้ ใกล้ๆเพิงผา การขุดค้นขุดไปขุดมา
ปรากฏว่า ความรูข้ องเราได้ขยายขึน้ มา จากเดิมทีก่ อร์มนั บอกว่าแม่ฮอ่ งสอนเก่าแค่ 10,000 กว่าปี พอ
ขุดค้นไปปรากฏว่าเก่าถึง 35,000 ปี
นํ้าลางอยูใ่ กล้เพิงผา เพราะมีหนิ กรวดทีอ่ ยูใ่ กล้ทบั ซ้อนกัน และหลังจากนัน้ มีคนไปอยูใ่ นชัน้ ลึก
ล่าง ทําให้เรารูว้ า่ พืน้ ดินทีเ่ ราอยูใ่ นปจั จุบนั ในหลายๆทีห่ ลายๆจังหวัด ข้างล่างคือทีอ่ ยูข่ องคนโบราณ ถ้า
เราไม่มวี ธิ กี ารขุดค้น เรามองเฉพาะข้างบนเราจะไม่รวู้ า่ มีอะไรบ้างทีอ่ ยูข่ า้ งล่าง ถ้าเราอยากรูร้ ากเหง้า
หรือความเป็ นมาของเรา เราต้องดูชนั ้ ทับซ้อน เราขุดค้นเจอโครงกระดูก 2 โครงอายุ 13,000 ปี กับ
12,000 ปี มันมีความสําคัญทีจ่ ะบอกว่า ทีน่ีเป็ นทีซ่ ง่ึ มีคนเก่าทีส่ ดุ ของแม่ฮอ่ งสอน และของภาคเหนือด้วย
ระยะเวลาการอยูอ่ าศัยคือ 30,000 กว่าปี ไกลกว่าตอนทีเ่ ราคิดว่าทีน่ ่คี นเพิง่ มาอยูเ่ มือ่ เร็วๆ นี้
ลักษณะโครงกระดูกโครงทีห่ นึ่ง การฝงั ศพเหมือนกับของเรา โครงสร้างคล้ายกับเรา แต่โครงที่
สองจะมีลกั ษณะทีต่ ่างจากคนปจั จุบนั คือทุกอย่างใหญ่เทอะทะ ลักษณะบึกบึน ขณะทีเ่ ราพยายามจะ
ศึกษาในรายละเอียด ในแง่วชิ าการสําคัญในเชิงทีเ่ ราไม่คอ่ ยมีอะไรทีเ่ ก่าของบ้านเรา แต่เราเจอในลํานํ้า
ลางเป็ นลํานํ้าสาขาย่อยทีจ่ ะไปออกปาย แล้วไปสูส่ าละวิน การเติบโตตรงนี้มนั บอกเราว่ามีชุมชนโบราณ
อยูก่ ระจุกตามลํานํ้าสาขา มีความสําคัญลําดับที่ 1 เราสามารถมองในพืน้ ทีป่ างมะผ้า เชื่อมโยงไปสูพ่ น้ื ที่
อื่นๆได้
ในด้านสิง่ แวดล้อม ถ้าอยากรูว้ า่ สมัยก่อนปา่ ไม้สตั ว์ปา่ อย่างไง เราค้นพบในนี้หมดเลย เราเจอ
เขาสัตว์ เจอช้างเจอแรดอยูใ่ นปา่ แถบนี้ เจอเครือ่ งมือโบราณ เศษอาหารทีค่ นกิน เราอาจจะเข้าใจ
วิวฒ
ั นาการของสัตว์ปจั จุบนั ด้วยซํ้า เราอาจจะเจอสัตว์ทส่ี ญ
ู พันธุจ์ ากแม่ฮอ่ งสอนไปแล้ว เราอาจจะเจอ
สัตว์ทเ่ี ป็ นสปีสช์ ใ่ี หม่ดว้ ยซํ้าไป เรากําลังวิเคราะห์อยู่
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และทีส่ าํ คัญคือช่างโบราณ นี่คอื เครือ่ งมือหินกระเทาะทีพ่ บมากทีส่ ดุ เท่าทีม่ กี ารค้นพบในขณะนี้
เป็ นเครือ่ งมือทีเ่ ราเจอแหล่งผลิตเครือ่ งมือหินขนาดใหญ่ ตอนนี้อยูท่ ศ่ี นู ย์ศกึ ษาธรรมชาติและสัตว์ปา่ ถํ้า
ลอด
พอหลังจากนัน้ เราไม่พบหลักฐาน มนุษย์อกี ชุดไม่รอู้ ยูท่ ไ่ี หน ย้ายไปอยูท่ ไ่ี หนไม่รู้
นี้คอื เพิงผาบ้านไร่ นอกจากเราเจอเครือ่ งมือหินกะเทาะ เราเจอภาพเขียนสี ตามผนังถํ้า แหล่งที่
เราขุดค้นคือแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ เป็ นสุสานเปิดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เท่าทีพ่ บในแม่ฮอ่ งสอน ช่างไม้ฝีมอื
สูงมาก มีการกานไม้สกั ให้ตายทัง้ ต้นก่อนและแกะสลัก อายุไม้ทถ่ี ูกตัดประมาณ 300-100 กว่าปี เป็ น
ท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม่มรี อ่ งรอยการลากถูไถ แสดงว่าเอาไม้ขน้ึ ไปทําข้างบนเป็ นท่อนๆ
การศึกษาทีเ่ พิงผาบ้านไร่ เราพบโครงกระดูกคนผูช้ าย อายุตอนตายประมาณ 40 ปี ซึง่ ถือว่าแก่
เท่ากับอายุ 80 ปี ในปจั จุบนั เป็ นโครงกระดูกทีส่ มบูรณ์ เหมือนถูกฝงั อย่างกระทันหันประมาณ อายุ
9,000 ปี แสดงว่ามีคนมาอยูแ่ น่นอน พอโครงกระดูกขึน้ จากหลุมขุดค้นก็เอาเข้าเครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์เพือ่ สร้างภาพหัวกะโหลกทีส่ มบูรณ์วา่ จะมีลกั ษณะอย่างไร โดยใช้การเปรียบเทียบจากคน
ปจั จุบนั และหัวกะโหลกจากหลายๆ ที่ เราพยายามต่อว่า หน้าตาเขาจะเป็ นอย่างไร เขาเป็ นผูช้ ายแก่
จากนัน้ พยายามจะวิเคราะห์วา่ เขามีลกั ษณะคล้ายกับเราบ้างหรือเปล่า
นี่คอื สัตว์ทเ่ี จอทีถ่ ้าํ ลอด มีสตั ว์ทเ่ี ป็ นวัว ควาย และลิงเยอะ ซึง่ ปจั จุบนั สัตว์ชนิดดังกล่าวยังพบอยู่
ด้วย
พืชพรรณในสมัยโบราณ ทีเ่ ราศึกษาจากละอองเรณูของพืชทีอ่ ยูใ่ นดิน การศึกษาในส่วนนี้ จะทํา
ให้เรารูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมโบราณของสมัยก่อน ปา่ ไม้เป็ นยังไง ดินพวกนี้จะมีละอองเกสรของพืช
โบราณ มันบอกเราว่ามีไม้ก่ออยูท่ บ่ี า้ นไร่แสดงว่าอากาศเย็นเมือ่ 2,000 กว่าปี อ.นาฏสุดา (ภูมจิ าํ นงค์)
จากคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ศกึ ษาพบว่าปา่ ไม้ทแ่ี ถบนัน้ อุดมสมบูรณ์มาก ไม้สกั อายุ 100300 ปีทถ่ี ูกตัดออกไปทําโลง สอดคล้องกับข้อมูลสัตว์ปา่ ทีเ่ ราเจอทีเ่ ราได้มา และพืช แต่ทอ่ี ายุเก่าไปกว่า
นัน้ คือ 35,000 ปี ในช่วงนัน้ อ่าวไทยเป็นทะเลแผ่นดิน ได้รบั ผลกระทบทําให้อากาศเย็นลง อ.เยาวลักษณ์
(ชัยมณี) จากกรมทรัพยากรธรณี เจอฟนั หมีแพนด้าทีแ่ ม่ฮอ่ งสอน แสดงว่าในช่วงแสนกว่าปี มาแล้ว มีหมี
แพนด้า แล้วก็เจอซากส่วนของสิง่ มีชวี ติ หลายแหล่ง เช่นลําปาง ชัยภูมิ ทีก่ ลายเป็ นซากฟอสซิล บอกเรา
ว่าอากาศก่อนหน้านัน้ เหมือนกับจีน ไม่อย่างนัน้ แพนด้าอยูไ่ ม่ได้
นี่คอื ลักษณะของโลงไม้ โครงกระดูกและเศษซากต่างๆ เราสืบเรือ่ งราวจากตรงนี้ได้ มีการพบที่
พม่า อาณาจักรน่านเจ้า จดหมายเหตุจนี บอกว่านี่คอื พวกฟนั ดํา ชนปา่ ร้อยเผ่า นี่คอื หัวโลงทีม่ คี วาม
หลากหลายมาก มีการตัง้ ชุมชนอยูท่ ป่ี างมะผ้า
เครือ่ งถ้วย จากสารพัดถิน่ จีน เชียงราย เชียงใหม่ มาอยูท่ น่ี ่ีหมดเลย
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มีเหรียญจากรัชกาลที่ 5 ด้วย บอกเราเรือ่ งประวัตศิ าสตร์การทําปา่ ไม้ การใช้พน้ื ทีใ่ นอดีต
หลากหลายเช่นเดียวกับปจั จุบนั พัฒนาของคนคืออยูค่ อื ตามถํ้าเนินเขา ตามผา และตัง้ บ้านเรือน
ทีบ่ า้ นท่าตาฝงั ่ อ.แม่สะเรียง อยูต่ รงสบนํ้าพอดี เป็ นวัดโบราณซึง่ ถูกทําลายไปแล้ว มีเครือ่ งมือ
โบราณ หม้อไหชามโบราณ เตาจากหลายทีม่ าก ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง อันนี้เป็ นของสําคัญทีเ่ ป็ นตัว
บอกเราว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง มีกล้องสูบยา สมัยล้านนาอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22 เขาสูบกัน
อย่างนี้ เจอทีน่ ่ี
สาละวินเป็ นกุญแจทีส่ าํ คัญของประวัตศิ าสตร์ไทยเลย เพราะมันเป็ นชุมทางคมนาคม บอกเราว่า
ถ้าเราเชื่อมตรงนี้ทงั ้ ลุ่มนํ้า มันจะเป็ นกุญแจสําคัญทีท่ าํ ให้เราเข้าใจความหลากหลายในวัฒนธรรมปจั จุบนั
ตัง้ แต่ยคุ วัฒนธรรมโลงไม้เป็ นต้นไป มีการรับพุทธศาสนามาจากภาคกลาง ทีน่ ่ีมอี ตั ลักษณ์ทช่ี ดั เจน ทีน่ ่ี
เป็ นชุมชนทีอ่ ยูบ่ นขุนเขา และลักษณะข้าวของก็แตกต่างกันไปจากพืน้ ทีร่ าบอื่นๆ นี่คอื เส้นทางการติดต่อ
ทีส่ าํ คัญ
ทีป่ างมะผ้ามีขอ้ มูลมากทีส่ ดุ เพราะมีงานวิจยั ทีอ่ ่นื ๆ มีความสําคัญจริงแต่มขี อ้ มูลน้อยมากนี่คอื
ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลทีม่ อี ยู่ ถ้าสร้างเขือ่ นสาละวินเราจะไม่รอู้ ะไรเลย ถ้าไม่ทาํ งานวิจยั ก่อน
เราเห็นจากตัวอย่างการศึกษาทีป่ างมะผ้า ทําให้เราสามารถเข้าใจพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของชุมชน
จากอดีตถึงปจั จุบนั แล้วเราก็ใช้อธิบายว่าปจั จุบนั และอดีตเขาอยูค่ ล้ายกันหรือเปล่า เราเข้าใจได้วา่ ทําไม
ชุมชนปจั จุบนั ถึงได้อยู่ มีความเชื่อทีม่ นั สอดคล้องสืบเนื่องกันมา
แม่ฮอ่ งสอนจะต้องเป็ นกุญแจสําคัญทีเ่ ชือ่ มโยงกับประวัตศิ าสตร์ไทยได้ นี่คอื ทัง้ หมดทีเ่ ป็ น
วิวฒ
ั นาการของคนปจั จุบนั ทีม่ อี ายุหมืน่ กว่าปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของเราสําคัญ มีทก่ี ระบีอ่ กี ที่
หนึ่งทีเ่ จอโครงกระดูกของมนุ ษย์ ในแนวตะวันตกทัง้ หมด
ภาชนะดินเผาก็เป็ นหลักฐานทีเ่ หมือนทีย่ นู นาน เรากําลังบอกว่าเส้นทางสาละวินน่าจะมีความ
เชื่อมโยงตรงจีนกับภูมภิ าคของเรา จีนมีโลงไม้ มีภาพเขียนสีเหมือนกันทีย่ นู นาน การค้าขายระหว่างกัน
กับเชียงใหม่ลา้ นนาปรากฏว่ามีภาชนะหลายๆทีเ่ ข้ามาอยูท่ ป่ี างมะผ้าหมดเลย แสดงว่าตรงนัน้ ต้องมี
ความสําคัญทีภ่ าชนะจากหลายๆ ที่ จากหลายโรงงานโบราณสมัยล้านนาในภาคเหนือไปอยูต่ รงนัน้
ผลกระทบสรุปแล้ว ตรงสบใหญ่ๆ ทีด่ จู ากข้อมูลงานวิจยั ทีป่ างมะผ้าและมาทํานายดูทส่ี าละวิน
ั ่ องเป็ นแหล่งสําคัญทีเ่ ป็ นแหล่งติดต่อในฐานะชุมทางของสองฝงั ่ ระหว่าง
แล้วคิดว่าบริเวณสองฝงจะต้
พม่าและไทยหรือชุมชนชาติพนั ธุต์ ่างๆ และติดต่อนานาชาติดว้ ย ข้างบนคือจีน ลงล่างคืออินเดีย
ั่
ตะวันออกกลาง ยุโรป ในชายฝงทะเลอั
นดามันด้วยซํ้าไป ฉะนัน้ สาละวินต้องมีรอ่ งรอยหลักฐานของคน
โบราณ คือผลกระทบทีเ่ ราจะได้รบั จากการสร้างเขือ่ นนะคะ คือการสูญเสียขุมทรัพย์ทางปญั ญาตลอดไป
คงต้องจบแค่น้ี
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