โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน

gd
ej

รัศมี ชูทรงเดช
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หากเราต้องการทาความเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคนโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนว่ามีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่ชาวไทยใหญ่จะเข้ามาตั้งรกรากและสร้างบ้านแปงเมือง จนกระทั่ง
กลายเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน ก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองภาพรวมของพัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรมของทั้งจังหวัด เพราะในสมัยโบราณนั้นไม่มีการแบ่งแยกพรมแดนหรือพื้นที่อย่างเช่นในปัจจุบัน
เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าคุณค่าของทรัพยากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมากมายมหาศาล
โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษในเรื่องของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน และป่าไม้ที่ยังคง
อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่เรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับเป็นที่รู้ จักน้อยมาก
แม่ฮ่องสอนเป็นที่รู้จักในหมู่นักโบราณคดีเป็นเวลานานมาแล้ว จากงานวิจัยของ ดร
. เชสเตอร์ กอร์มัน
นักโบราณคดีชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาทาการสารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตอาเภอเมืองและปางมะผ้า เมื่อ
ประมาณ 40 กว่าปีมาแล้ว แต่ความรู้นยี้ ังเป็นที่แพร่หลายในหมู่สาธารณชนทั่วไป แม้ว่าหลังจากนั้นก็มีการ
ดาเนินงานโบราณคดีโดยกรมศิลปากร และการสารวจโดยชาวต่างชาติ เช่นออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เป็นต้น
จนกระทั่งเมื่อระหว่างปีพ.ศ. 2541-42 โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลถ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
โครงการวิจัยจากสหสาขา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีทีมวิจัยด้าน
โบราณคดีได้ทาการสารวจและบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับถ้า เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน หลังจากนั้น
ก็มีโครงการวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ระยะยาวที่ดาเนินการสืบคนความเป็นมาของคนโบราณที่เคยอาศัยอยู่ใน
อาเภอปางมะผ้า โดยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ หนึ่งและ
สอง (พ.ศ. 2544-49) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนสาหรับงานวิจัยจากสกว. เช่นกัน ได้ทาการสารวจและขุดค้น
แหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มน้าสาขาย่อยของแม่น้าปาย พบว่ามีแหล่งโบราณคดี จานวนกว่า 80 แหล่ง และแหล่ง
ทรัพยากรถ้าจานวนกว่า 200 แห่ง การศึกษาวิจัยในครั้งนีท้ าให้ทราบแม่ฮ่องสอนมีการเข้ามาอยู่อาศัยของคน
โบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 30,000 กว่าปีมาแล้ว มีการพบหลักฐานของโครงกระดูกของคนปั จจุบันที่มี
อายุเก่าถึง 13,000 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีคนโบราณอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อประมาณ 300 ปีมาแล้ว และมีการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในสมัยปัจจุบัน
บทความนี้ ผู้เขียนขอแบ่งการนาเสนอโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้
ลุ่มน้าสาละวินเป็นหัวใจของการทาความเข้าใจเรื่องราวในอดีตดังกล่าว แม่น้าสาละวินมีนัยที่สาคัญต่อการเกิด
บ้านเมืองในสมัยโบราณและพัฒนาการที่เป็นเมืองแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน ความรู้เรื่องอดีตสามา รถนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการทาความเข้าใจและรับใช้ปัจจุบัน รวมทั้งอนาคตได้ โดยผู้เขียนขอแบ่งการนาเสนอออกเป็น 3
ส่วน คือ ก ) ความหมายของโบราณคดีและก่อนประวัติศาสตร์ ข ) สาละวินในฐานะของเส้นทางการคมนาคม
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สัญจรในอดีต โดยจะนา เสนอลักษณะทางกายภาพโดยสังเขป ค ) ประวัติการค้นคว้าเรื่องโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ง) ภาพรวมของสถานภาพของความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ความหมายของก่อนประวัติศาสตร์และระยะเวลาของก่อนประวัติศาสตร์ของภาคเหนือ
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แม้ว่า “โบราณคดี” จะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลาช้านาน แต่ความหมายที่แท้จริงของ
“โบราณคดี” ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและคลุมเครือ ดังนั้นเมื่อพูดถึงโบราณคดีก็จะนึกถึงกะโหลก หม้อชาม
แตกต่างๆ เครื่องรางของขลัง วัดวาอาราม รวมถึงซากดึกดาบรรพ์
ผู้เขียนจึงขออธิบายความหมายที่เข้าใจง่ายๆ สาหรับคาว่า “โบราณคดี” หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับคน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ของคนในสมัยโบราณว่าเป็นอย่างไร โดยศึกษาจากวัตถุที่คนโบราณ
ทาขึ้น แล้วนามาอธิบายถึงเรื่องราวของคนในแต่ละสมัย เพื่อศึกษาพัฒนาการความเป็นมาของชุมชนและ
วัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย เช่นเครื่องมือขวานเหล็ก ก็บอกถึงเครื่องมือเครื่องใช้สารพัดประโยชน์สาหรับการตัด
ไม้หรือการทางานช่างด้านต่างๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีก็ทาให้ทราบว่าเทคโนโลยีในการ
ตีเหล็กทาอย่างไร มีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผสมวัตถุดิบ การเผาอย่างไร รูปแบบก็บอกถึงความนิย มเฉพาะสมัย
เช่นเดียวกับปัจจุบันหม้อหุงข้าวก็เป็นสิ่งที่ช่วยบอกความนิยมของแต่ละสมัยได้ ดังนั้นการที่เราคุ้นเคยกับการ
เรียกยุคสมัยต่างๆ เช่นก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคหิน ยุคโลหะ ) ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (ร่วมสมัยกับวัฒนธรรม
เขมร) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา รัต นโกสินทร์ ก็ล้วนแต่เกิดจากการประมวลข้อมูลทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีในการช่วยทาให้เรารู้จักรากเหง้าความเป็นมาของตัวเอง
หรือกล่าวโดยสรุปง่ายๆ คือ
โบราณคดีเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องราวของคน สังคม และ
วัฒนธรรมโบราณจากของเก่าๆ ที่คนทาขึ้นมาใช้ประโยชน์สาหรับการดาเนินชีวิต นั่นเอง
สาหรับการ จัดแบ่งยุคสมัยโดยการเปรียบเทียบภาพรวมของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย แล้ว โดยใช้อายุของหลักฐานทางโ บราณคดีที่พบจากการขุดค้นใน อาเภอปางมะผ้า และจาก
ภูมิภาคอื่นๆ ของ ประเทศไทย (Bronson and Charoenwongsa 1988) โดยใช้หลักฐานของ ลายลักษณ์อักษร หรือ
การเกิดตัวหนังสือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอายุระหว่าง 32,000 ปีมาแล้ว-พุทธศตวรรษ
ที่ 12 หรือประมาณ 1,300 ปีมาแล้ว อย่างไรก็ดี หากเราพบหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต อายุก็อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม สาหรับอายุในที่นี้ ใช้เพื่อทาความเข้าใจพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม
ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และช่วยในการจัดกลุ่มเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดี
สาหรับการจัดลาดับยุคสมัยตามลาดับก่อนหลัง (Establishing cultural chronology) ให้ได้ก่อนว่าพื้นที่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมก่อน-หลังอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจากงานค้นคว้าวิจัย
ของผู้เขียนในอาเภอปางมะผ้าเป็นหลัก แล้วใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุ
และโบราณสถานที่พบจากการสารวจและขุดค้นจากอาเภออื่นๆ โดยมีหลักในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานทางโบราณคดีในการจัดลาดับยุคสมัย ดังนี้
ก. ใช้หลักการแบ่งยุคสมัยในทางธรณีวิทยา (เช่น สมัยไพลสโตซีน โฮโลซีน ) ควบคู่กับยุคสมัยแบบ
จารีตนิยม (เช่น ยุคหิน ยุคโลหะ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการจัดหมวดหมู่ของหลักฐาน
ทางโบราณคดีเพียงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อทาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่ง
โบราณคดี แต่ไม่ได้เป็นการระบุถึงพัฒนาการทางสังคมหรืออายุสมัยที่แน่นอนของโบราณวัตถุ
สถานนั้นๆ เพราะเครื่องมือเครื่องใช้บางประเภทมีการใช้อย่างต่อเนื่องหลายยุคสมัย เช่น เครื่องมือ
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เหล็ก เป็นต้น ดังนั้นการกาหนดอายุสมัยจาเป็นต้องพิจารณาจากบริบทของแหล่งโบราณคดี
ทั้งหมด
การใช้ตารางธรณีวิทยาเป็นเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทาให้ไม่เกิดความลาเอียงในการตีความ
เพราะหากได้ค่าคาร์บอน14 มาจากแต่ละแหล่งโบราณคดี ก็นามาจัดลงในเวลาทางธรณีวิท ยา แล้ว
เปรียบเทียบลักษณะทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในอาเภอต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทาให้
มองเห็นภาพรวมของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมว่ามีความเท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร
เกณฑ์การใช้ยุคสมัยทางธรณีวิทยาผู้เขียนใช้เกณฑ์สากล เพื่อจัดยุคสมัยภายในแม่ฮ่องสอน (รัศมี ชู
ทรงเดช 2547) ดังนี้
สมัยไพลสโตซีนตอน ปลาย (Terminal Pleistocene) หมายถึง ระยะสุดท้ายของการเกิด
ธารน้าแข็งมีอายุประมาณ 125,000-11,500 ปีมาแล้ว (Orchiston and Siesser 1982:134-5) ส่วนช่วง
สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนเข้าสู่สมัยโฮโลซีน มีอายุระหว่าง
16,000-11,500 ปีมาแล้ว (Roberts
1998:255)
สมัยโฮโลซีน (Holocene Epoch ) หมายถึง สมัยทางธรณีวิทยาที่ต่อจากสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลาย หรือบางครั้งถูกเรียกว่า “หลังไพลสโตซีน” มีอายุระหว่าง 10,000 ปีมาแล้ว ถึงปัจจุบัน
เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศอบอุ่น (Roberts 1998:255) ในที่นี้ ผู้เขียนใช้การแบ่งจากงานของนัก
โบราณคดีชาวจีนเป็นหลัก (Sun and Chen 1991:542) โดยแบ่งเป็นสมัยย่อยๆ ดังนี้คือ โฮโล
ซีนตอนต้น (10,000-7,500 ปีมาแล้ว ) โฮโลซีนตอนกลาง (7,500-2,500 ปีมาแล้ว ) และโฮโล
ซีนตอนปลาย (2,500 ปีมาแล้วถึงปัจจุบัน ) เพื่อสะดวกในการจัดลาดั บพัฒนาการทางวัฒนธรรม
อายุดังกล่าวอาจจะแตกต่างกันบ้างตามเกณฑ์ของแต่ละนักธรณีวิทยา และนักโบราณคดี
ข. ใช้การกาหนดอายุโดยการเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่เป็นลักษณะเด่น ซึ่งเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมทางโบราณคดีสมัยต่างๆ เช่น เครื่องถ้วยจากเตาต่างๆ ในสมัยล้านนา โดย
โบราณวัต ถุเด่นนั้นต้องมีการค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ หรือมีอายุที่แน่นอน เช่น เอกสาร
ประวัติศาสตร์ จารึก เป็นต้น
ค. ใช้การกาหนดอายุสมัยโดยวิธีการกาหนดอายุทางวิทยาศาสตร์จากโบราณวัตถุเด่นของ
วัฒนธรรม เช่น โลงไม้ เป็นต้น
ง. ใช้การศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
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การกาหนดขอบเขตของ “วัฒนธรรม” ในอดีต ผู้เขียนพิจารณาจากโบราณวัตถุที่เป็นลักษณะเด่น และ
พบกระจายในพื้นที่ทั่วไปเป็นจานวนมาก โดยพิจารณาจากองค์รวมทางวัฒนธรรมที่มีแบบแผนการกระทาที่
เหมือนกันเป็นหลัก (ความเชื่อ เทคโนโลยี วิถีการดารงชีพ การตั้งถิ่นฐาน การจัดองค์กรทางสังคม) เพื่อจะช่วย
ทาให้สามารถกาหนดขอบเขตการกระจายตัวของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเหมือนกันได้ และสามารถ ทราบว่าพื้นที่
ใดเป็นแกนวัฒนธรรม พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ชายขอบของวัฒนธรรม หลักการนี้จ ะทาให้ช่วยแยกแยะว่าวัฒนธรรม
ใดเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอด ส่งผ่านต่อมา และวัฒนธรรมใดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่มาผสมผสานในภายหลัง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงแบ่งดังนี้
1. วัฒนธรรมหินกะเทาะ สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย

2. วัฒนธรรมหินกะเทาะ สมัยโฮโลซีนตอนต้น
3. วัฒนธรรมหินขัด สมัยโฮโลซีนตอนกลาง

ประวัติศาสตร์ของการศึกษาโบราณคดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4. วัฒนธรรมโลหะ ประเภทยุคเหล็กหรือวัฒนธรรมโลงไม้ สมัยโฮโลซีนตอนปลาย
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เมื่อเปรียบเทียบของการดาเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณลุ่มน้าสาละวินกับพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเช่น อาเภอปางมะผ้า อาเภอเมือง เป็นต้น เป็นที่น่าแปลกใจว่าแทบจะไม่มีการศึกษาวิจัยในบริเวณ
อาเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย อาเภอขุนยวม และอาเภอสบเมย เราไม่มีความรู้เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณ
ดังกล่าวเลย
ดังนั้น การทาความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรมในพื้นที่สูงอาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้ จาเป็นจะต้องทาการสารวจสถานภาพของการค้นคว้าวิจัยในอดีต โดยมองว่าความรู้ที่ได้มี
อะไรบ้าง ผู้เขียนจัดแบ่งเป็นระยะช่วงเวลาเป็น 3 ยุค โดยใช้พิจารณาจากลักษณะการทางานที่ส่งผลต่อก ารสร้าง
ความรู้ใหม่ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

4.1 งานโบราณคดียุคบุกเบิกในป่าเขาลาเนาไพร
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การเปิดพรมแดนความรู้เรื่องโบราณคดีในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มมาตั้งแต่ปี พ .ศ.
2508 โดยนักโบราณคดีชาวอเมริกัน ชื่อ เชสเตอร์ กอร์มัน (Gorman 1970) ได้เข้ามาสา รวจและขุดค้นในเขต
อาเภอปางมะผ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง Prehistoric Research in Northern Thailand:
A Cultural Chronographic Sequence from the Late Pleistocene through the Early Recent Period ที่เสนอต่อ
Department of Anthropology, University of Hawaii เมื่อปี ค.ศ. 1971 กอร์มัน ได้สารวจพื้นที่บริเวณ อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทาการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจานวน 3 ถ้าคือ ถ้าผี ถ้าปุงฮุงและถ้าผาชัน ในการสารวจ
ของกอร์มันนี้ได้พบแหล่งโบราณคดีถ้าผีที่มีโลงไม้ แต่กอร์มันก็ไม่ได้ให้ ความสนใจเท่าที่ควรนอกเหนือจาก
กล่าวถึงว่าเหตุใดถ้าที่ตนเองขุดจึงชื่อว่าถ้าผีแมน งานของกอร์มันจะเน้นศึกษาเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการขุดค้น
เป็นหลัก ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสารวจนั้นไม่ปรากฏในเอกสารใดๆ
ปี พ.ศ. 2522 จอยซ์ ไวท์ (Joyce White) ได้เขียนบทความร่วมกั บ กอร์มัน เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์
เครื่องมือสะเก็ดหินจากแหล่งโบราณคดีถ้าผาชัน
ซึ่งเป็นบทความที่นาเสนอในที่ประชุมสมาคมโบราณคดี
อเมริกัน (White and Gorman 1979) บทความนี้ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ แต่มักจะถูกอ้างอิงโดยนักโบราณคดีชาว
ไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือหิน
สรุป การดาเนินงานยุคบุกเบิกเป็นการทางานโดยชาวต่างประเทศ และลักษณะงานที่ทาเป็นงาน
วิจัยค้นคว้าสาหรับการเรียนในระดับปริญญาเอก

4.2 งานโบราณคดียุคเริ่มต้นของการสารวจ

หลังจากนั้นอีกประมาณ 20 ปีก็มีการเริ่มสารวจทางโบราณ คดีอีกครั้ง โดยทีมนักโบราณคดีชาวไทย
ภายใต้โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) สังกัดฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร และทีมนัก
โบราณคดีชาวต่างชาติ ได้แก่ คณะสารวจถ้าและนักโบราณคดีชาวออสเตรเลีย
และคณะนักโบราณคดีชาว
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ฝรั่งเศส นอกจากนั้นก็มีการสารวจโดย ผู้สนใจธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ปางมะผ้าอย่างยาวนาน คือ
นายจอห์น สปีร์
อย่างไรก็ดี ลักษณะการดาเนินงานยังเป็นการศึกษาเฉพาะที่และไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
แต่ก็มีงาน
ลักษณะของสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2525 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) กรมศิลปากร (2525) นาโดยนางพาสุข ดิษย
เดช และคณะ ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขต ตาบลสบป่อง อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะแหล่งผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ ซึ่งพบตามเชิงเขาและสันเขาต่างๆ (Prishanchit
1988)
ปีพ.ศ. 2529 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) กรมศิลปากร (2529) นาโดยนายบวรเวท รุ่ง
รุจี และคณะ ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีถ้าลอด บ้านถ้าลอด ตาบลสบป่อง อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน การสารวจครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
ในปีเดียวกันนายเควิน เครย์แมน (Kevin Kierman) นายจอห์น สปีร์ และนาย จอห์น ดังคลีย์ (John
Dunkley) ได้สารวจถ้าที่เป็นแหล่งโบราณคดีจานวน 31 แหล่ง และวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีเบื้องต้น
(Kierman et al. 1988) งานสารวจครั้งนี้นับว่าเป็นงานที่สาคัญนับตั้งแต่การดาเนินงานของกอร์มั น อย่างไรก็ดี
ในแง่ของการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีก็มีความพยายามในการเชื่อมโยงแหล่งโบราณคดีต่างๆ เข้าด้วยกัน
แม้ว่าจะไม่ได้วิเคราะห์โบราณวัตถุแต่ละประเภทอย่างละเอียดก็ตาม
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2530 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ ) กรมศิลปากร (2530) นาโดยนาย
สถาพร ขวัญยืนและคณะ ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีในเขต ต.สบป่อง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งโบราณคดีที่มี
โลงไม้ คือถ้าเด่นผา ถ้าบ้านลางจันทร์ ถ้าน้าริน 1-2 ถ้าลอด บ้านถ้าลอด ต. สบป่อง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
และในเขต ต.ปางมะผ้าในขณะนั้นเพิ่มเติม คือถ้าบ้านปางคาม หุบเขาบ้านไร่ และถ้าบ้านจะโบ่ ต. ปางมะผ้า
อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน การสารวจครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายงานที่ตีพิมพ์เป็น
รายงานเบื้องต้นที่บรรยายสภาพของแหล่งและหลักฐานโบราณคดีอย่างกว้างๆ
ในปีเดียวกันนี้ นายสุรศักดิ์ อนันต์เวทยานนท์ (2530) นักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ ) เป็นสาร
นิพนธ์ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี ) เรื่อง “การศึกษารูปแบบเรือขุด ที่พบบริเวณวนอุทยาน ถ้า
น้าลอด ต. สบป่อง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ” ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์รัศมี ชูทรงเดช สารนิพนธ์ของ
สุรศักดิ์ อนันต์เวทยานนท์ นับเป็นงานชิ้นแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโลงไม้จากแหล่งโบราณคดีใน จ. แม่ฮ่องสอน
อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดีการศึกษายังจากัดอยู่เพียงแหล่งโบราณคดีถ้าน้าลอดแห่งเดียว
พ.ศ. 2531 ดร. รัชนี ทศรัตน์ (บรรณานุรักษ์ในขณะนั้น ) ได้ตีพิมพ์งานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
เรื่อง “Evidence for Ancient Woodworking: A Microwear Study of Hoabinhian Stone Tools” ในหนังสือ
“Prehistoric Studies: The Stone and Metal Ages in Thailand” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เครื่องมือหินกะเทาะจากแหล่ง
โบราณคดีถ้าผาชัน ที่ขุดค้นโดยเชสเตอร์ กอร์มัน (Bannanurag 1988)
สรุป การดาเนินงานในยุคเริ่มต้นของการสารวจ เป็นการสารวจถ้าในวัฒนธรรมโลงไม้เป็นหลักโดย
ทีมสารวจชาวออสเตรเลีย และนักโบราณคดีจากกรมศิลปากร เพื่อบันทึกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีอะไรบ้างที่
พบ มีงานค้นคว้าวิจัยเพียง 2 ชิ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ระดับปริญญาตรีและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โทที่ศึกษาเรื่องของโลงไม้ และเครื่องมือหินกะเทาะ

4.3 งานโบราณคดียุคเปิดพรมแดนความรู้
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ต่อมา พ.ศ. 2535 ดร. ทิโมที เรโนล์ (Timothy Reynolds) ได้ทาการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี
จากแหล่งโบราณคดีถ้าปุงฮุง ที่เคยขุดค้นโดยเชสเตอร์ กอร์มันในปี ค.ศ. 1972 เป็นความพยายามที่จะเขียน
รายงานเกี่ยวกับการขุดค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากการขุดค้นทั้งหมด (Reynolds 1992)
ปี พ.ศ. 2537-38 ปีเตอร์ เกรฟ (Peter Grave) ทาการศึกษาวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เรื่อง “การย้ายไปสู่การแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ์ : กรณีศึกษา การผลิต
เครื่องปั้นดินเผาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเขา และชาวพื้นราบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของไทย ระหว่าง พ.ศ.
1543-2193” (The Shift to Commodity: A Study of Ceramic Production and Upland-Lowland Interaction in
Northwestern Thailand 1000-1650 AD) ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และ
เชียงใหม่ โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีโครงสร้างของส่วนประกอบภาชนะดินเผาเครื่องถ้วยสังคโลกและเครื่อง
ถ้วยจีนที่พบในจังหวัดดังกล่าว Peter Grave ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีที่พบโลงไม้ และได้เก็บตัวอย่าง
ไม้จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ อ. เมือง ไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้ค่าอายุทั้งหมด 10
ค่า ซึ่งค่าเหล่านี้มีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญเกี่ยวกับอายุสมัยของเจ้าของ “วัฒนธรรม
โลงไม้” ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 720 ถึง 2080 ปีมาแล้ว นอกจากนี้เกรฟ ยังได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีประเภท
วงกลมที่มีอายุเก่าถึงสมัยสุโขทัยด้วย (Grave 1996,1997)
อย่างไรก็ดี เมื่อจบการศึกษา ดร. ปีเตอร์ เกรฟได้กลับมาศึกษาพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง แต่เน้นศึกษาแหล่ง
โบราณคดีประเภทเนินดินรูปวงกลมตามสันเขาจากจังหวัดตาก เชียงใหม่จนถึงแม่ฮ่องสอน และได้เก็บตัวอย่าง
ของไม้จากโลงและเสาจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้หลายแหล่งไปตรวจหาค่าอายุเพิ่มเติมในระหว่างปี
พ.ศ. 2541 งานของปีเตอร์ เกรฟ นับว่าเป็นงานสาคัญที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องและเป็นฐานข้อมูลสาคัญที่มี
ประโยชน์โดยตรงในการทางานของโครงการนี้ (Grave 1997; Grave et al. in press)
พ.ศ. 2538 บริษัทจีออกราฟฟิคดีไซน์ จากัด ได้ทาการศึกษาศักยภาพของถ้าทางธรรมชาติและทาง
โบราณคดี เช่นถ้าศรีโสภณ ถ้าปางคาม เพื่อเสนอต่อสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการพัฒนาและอนุรักษ์ การ
สารวจในครั้งนั้นก็เพียงแต่ทาผังและบรรยายสภาพของแหล่งโบราณคดี และวิเ
คราะห์จาแนกประเภทของ
โบราณวัตถุเบื้องต้นเท่านั้น
ในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาแหล่งโบราณคดีถ้าลอด เพื่อนาเสนอต่อสานักงานนโยบาย
สิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์และจัดการ ในครั้งนี้คณะสารวจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาแผนผังถ้าและ
คูหาที่พบโลงไม้อย่างละเอียด พร้อมกับการบรรยายลักษณะของโลงและโบราณวัตถุที่พบภายในถ้า
พ.ศ. 2540 คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทาการสารวจถ้าที่พบภายในเขตบ้านปางคาม
อาเภอ ปางมะผ้า เพื่อเตรียมการถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีการเก็บ
โบราณวัตถุจานวนหนึ่งออกจากถ้า คือ ขวานสาริดซึ่งมีรอยประทับของข้าวบนส่วนปลาย เครื่องมือและ
เครื่องประดับเหล็ก กระดูกคนและสัตว์ เป็นต้น แต่ก็ไม่มีการทาผังและบรรยายสภาพของแหล่งโบราณคดีแต่
อย่างไร (สุภาพร นาคบัลลังก์ 2540)
ช่วงระยะเวลานี้ ยังมีโครงการวิจัยระหว่างไทยและฝรั่งเศส ที่มีเป้าหมายในการศึกษาเรื่องราวของคน
ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ได้ทาการสารวจแหล่งโบราณคดีในเขตภาคเหนือ ซึ่ง
รวมทั้งแหล่งถ้าในเขตอาเภอปางมะผ้าด้วย แต่การสารวจของคณะนักวิจัยชาวฝรั่งเศสนั้นเป็นการสารวจแหล่ง
โบราณคดีที่เคยมีการสารวจโดยกรมศิลปากรมาแล้ว (สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, ทรรศนะ โดยอาษา 2542)
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ปี พ.ศ. 2541-2542 โครงการสารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูลถ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทาการ
สารวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่เขตอาเภอปางมะผ้าอย่างละเอียดและเป็นระบบเป็นครั้งแรกโดยนักวิชากา รชาว
ไทย (รัศมี ชูทรงเดช 2542, 2543; สิทธิพงศ์ ดิลกวณิช 2543) อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ก็ยังเป็นการวิจัยแบบ
พื้นฐาน โดยวิธีการวิจัยแบบอนุมาน(Inductive research) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อบันทึกข้อมูลว่า
มีหลักฐานโบราณคดีอะไร มีความสาคัญอย่างไร และจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่าง
เหมาะสม ไม่ได้ทาการวิจัยเพื่อตอบคาถาม (Deductive research) อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลานี้มีการเพิ่ม
ปริมาณของงานที่ศึกษาด้านโบราณคดีอย่างเห็นได้ชัด และได้รับความสนใจจากนักวิชาการและชุมชุนท้องถิ่น
นอกจากนี้ งานด้านโบราณคดีของโครงการสารวจฯ ยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อ
ศึกษาข้อมูลให้ลุ่มลึกมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางโบราณคดีโดยตรง และการ
ประยุกต์ใช้โบราณคดีสาหรับการรักษาและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ กา รศึกษาเฉพาะบุคคล
ส่วนใหญ่เป็นสารนิพนธ์สาหรับศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภายใต้การควบคุมของผู้วิจัยจานวน 5 เล่ม คือ
ปี พ.ศ. 2541 นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ ได้เขียนสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาตาแหน่ง ที่ตั้งแหล่ง
โบราณคดีประเภท “ถ้าผีแมน” สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ในบริเวณลุ่มแม่น้าของ-ลาง อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เป็นการศึกษาว่าในวัฒนธรรมโลงไม้ มีการเลือกตาแหน่งที่ตั้งในการฝังศพหรือไม่ และ
นางสาวสุมลรัตน์ สวัสดิ์สาลี ได้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งภาพเขียนสี อาเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” ทาการศึกษาลักษณะของภาพเขียนสีที่พบในแต่ละลุ่มน้าในอาเภอปางมะผ้าว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นการวาดโดยกลุ่มคนในวัฒนธรรมเดียวกันหรือไม่
ปี พ.ศ. 2542 นางสาวกรรณิการ์ เขียนสารนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ถ้าผีแมนในเขตอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” ได้ศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรถ้า
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้สารวจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการที่เหมาะสม
และ นางสาว
อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล “การศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี : ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนบนที่สูงใน
เขตอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลปัจจุบันกับหลักฐานทาง
โบราณคดี โดยข้อมูลจากปัจจุบันจะนามาใช้ในการอธิบายและทานายรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในอดีต
ปี พ.ศ. 2543 นายวีรศักดิ์ แคล้วคาพุฒ เขียนสารนิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาจาก
แหล่งโบราณคดีประเภทถ้าผีแมนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในบริเวณลุ่มน้าของ
-ลาง อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีศิลาวรรณา” ศึกษาส่วนประกอบภายในภาชนะดินเผา เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิต และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดี
สาหรับโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2544 นาย
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ได้เขียนสารนิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้ด้ว ยวิธีการศึกษาจากวงปีไม้ :
กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีหุบเขาบ้านไร่ในเขตอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” ภายใต้การควบคุมของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช และ รองศาสตราจารย์ ดร. นาฏสุดา ภูมิจานงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ
ของโลงไม้ อายุ และการใช้ทรัพยากรจากป่าไม้ของคนในอดีตเพื่อนามาทาเป็นโลงไม้
นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-44 ซินเธีย แลมเปอร์ต (Cythia Lampert) นักศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด (University of Bradford) ประเทศสหราชอาณาจักร ขณะนี้กาลังทาวิจัยปริญญาเอก
เกี่ยวกับการวิเคราะห์กากยางไม้บนภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีถ้าผี ที่ขุดค้นโดยกอร์มัน เปรียบเทียบกับ
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เศษภาชนะดินเผาที่พบจากแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก ขุดค้นโดย ดร. รัชนี ทศรัตน์ และดร . ชาลส์ ไฮแอ้ม โดย
ได้ประสานงานกับผู้วิจัย ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน จึงได้ส่ง
ตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีถ้าผีไปให้วิเคราะห์พบว่ามีการใช้ยางไม้เคลือบภายในภาชนะดิน
เผาเนื้อดิน และยังได้ผลกาหนดอายุใหม่ ทาให้เปิดประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอายุของภาชนะดินเผา ที่เดิม
เชื่อว่าเก่าที่สุดใน เอเชีย ตะวันออกเ ฉียงใต้คือ ประมาณ 7,500 ปีมาแล้ว และค่าลดลงเหลือ 3,000 ปีมาแล้ว
(Lampert 2002)
ระหว่างปีพ.ศ. 2546-49 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับ
ทุนสนับสนุนให้ทางานต่อในระยะที่สอง โดยเน้นการวิเคราะห์หลักฐานที่ได้จากการสารวจและ การขุดค้นอย่าง
ละเอียด ซึ่งได้ส่งตัวอย่างของดิน กระดูก และเปลือกหอยไปกาหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีคาร์บอน 14
และเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ทาให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอด อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
อายุเก่าถึง 35,000 ปีมาแล้ว และมีร่องรอยของคนโบราณเข้ามาพักอาศัยบริเวณเพิงผาเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ
32,000 ปีมาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานที่เก่าและมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของแม่ฮ่องสอน
ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย- ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานัก
ศิลปากรที่ 8 เชียงใ หม่ กรมศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส โดยชิณ ณวุฒิ วิลยาลัยและวาลารี ซีตวล (Valary
Zeitoun) ได้สารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติสาละวิน
ขณะนี้ผลการศึกษาอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
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กลับไปศึกษาข้อมูลเดิมที่ขุดค้นโดยเชสเตอร์ กอร์มัน รวมทั้งมีความพยายามในการเชื่อมโยงแหล่งโบราณคดีใน
ระดับภูมิภาค และเชื่อมโยงข้อมูลโบราณคดีกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และจัดการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลานี้เกิดกระแสเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นพื้นที่ในอาเภอ
ปางมะผ้าจึงได้รับความสนใจและมีการค้นคว้าวิจัยมากขึ้น และงานโบราณคดีส่วนใหญ่จะดาเนินการโดย
สถาบันการศึกษาไทย และมีการเข้ามาทางานโดยนักวิชาการต่างชาติ บ้าง แต่ก็มีจานวนน้อย อาจกล่าวได้ว่า
ในขณะนี้นอกจากอาเภอปางมะผ้า การค้นคว้าวิจัยด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในพื้นที่อาเภออื่นๆ แทบจะไม่มีเลย ทา ให้ความรู้ที่เชื่อมโยงถึง ความสัมพันธ์ของคนและวัฒนธรรมจึงยังเป็น
ภาพที่พร่ามัวเป็นอย่างยิ่ง

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม
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การทาความเข้าใจก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ผู้เขียนอาศัยงานที่อาเภอปางมะผ้า ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีการค้นคว้าและมีหลักฐานเรื่องก่อนประวัติศาสตร์มากที่สุดมนขณะนี้เป็นพื้นฐานในการมองภาพ
รวมของโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ดี ภาพรวมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการศึกษา
ค้นคว้าในอาเภออื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคต
สาหรับการกาหนดอายุและเวลานั้น ผู้เขียนได้ใช้การเปรียบเทียบกับอายุของแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้า
ลอดที่มีอายุเก่าประมาณ 32,000 ปีมาแล้วเป็นหลักในการกาหนดอายุที่เก่าที่สุด และหลักฐานของการใช้ลาย
ลักษณ์อักษร คือ พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นเกณฑ์สาหรับการสิ้นสุดสมัยก่อนประวัติศาสตร์
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7.2.1 การตั้งถิ่นฐานแรกเริ่ม : วัฒนธรรมหินกะเทาะ สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (32,000-10,200 ปี
มาแล้ว)
ข้อมูลการค้นพบใหม่คือแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอดที่มีอายุสมัยเก่ากว่าแหล่งโบราณคดีถ้าผี ทาให้
ร่องรอยของกิจกรรมโดยคนโบราณที่เก่าที่สุดในพื้นที่สูงอาเภอปางมะผ้าในขณะนี้ย้อนเก่าไปถึงอายุ 32,000 ปี
มาแล้ว และมีหลักฐานที่ยืนยันว่าในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายมีการกระจายตัวของกลุ่มคนก่อนประ วัติศาสตร์
บริเวณลาน้าของ ลาน้าลาง และลาน้ารางหลวง
สาหรับหลักฐานที่เกี่ยวกับคนในสมัยหินกะเทาะ หรือยุคสมัยทางธรณีวิทยาคือสมัย ไพลสโตซีนตอน
ปลายมีจานวน 2 โครง พบจากการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอด (ดูบทความของ วีรศักดิ์ แคล้วคาพุฒ
2546) ในขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีลักษณะกายภาพเป็นอย่างไร และมีความเหมือนหรือต่างกับคนปัจจุบันอย่างไร (ดู
สุภาพร นาคบัลลังก์ 2546)
ระดับของสังคมน่าจะเป็นกลุ่มชน (band) ที่อยู่กันเป็นครอบครัว มีการใช้พื้นที่และการตั้งถิ่นฐานมี
4 แบบคือ ที่พักอาศัยชั่วคราว ที่ฝังศพ แหล่งผลิตเครื่องมือ และแหล่งวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่องมือหิน มักจะ
เคลื่อนย้ายบ่อยๆ มีรูปแบบการใช้พื้นที่บริเวณถ้าที่ปากถ้ากว้างและมีแสงสว่างส่องทั่วถึงเพิงผา ยอดดอย และ
ริมน้า โดยมีวงจรการเคลื่อนย้ายตามแหล่งทรัพยากร และลักษณะของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่เป็นเพิงผา เช่ น
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอด เพิงผายาว ผาสูงหรือถ้าที่มีปากถ้ากว้างมีแสงสว่างส่องเพียงพอถึงภายในถ้า เช่น
แหล่งโบราณคดีถ้าจงกลม หากเป็นที่โล่งมักจะอยู่บริเวณสันดอยที่ข้างบนเป็นป่าเต็งรังที่โล่งและไม่เป็นป่าทึบ
(ดู Spies 2003a) เช่น แหล่งโบราณคดีผลิตเครื่อง มือหินบ้านถ้าลอด และลาน้าต่างๆ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งทรัพยากร
สาหรับอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบสาหรับทาเครื่องมือหินกะเทาะ เช่น แหล่งโบราณบ้านไร่หาดหินกรวด (รัศมี
ชูทรงเดช 2544; 2545ข) จากประสบการณ์การทางานในภาคสนามครบทั้ง 3 ฤดู ผู้เขียนคิดว่าการเลือกพื้นที่โ ล่ง
น่าจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเรื่องยุง แมลง และทากที่เป็นอุปสรรคในการอยู่ในที่อับชื้นหรือในป่า โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝน ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมทางด้านชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีของกลุ่ม
คนที่อยู่ในป่าเขตร้อน (Kelly 1995; Shoocongdej 1996b) ในขณะเดียวกันการใช้พื้นที่ในถ้าหรือเพิงผาก็น่าจะเข้า
มาในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว เพราะในอาเภอปางมะผ้าช่วงที่หนาวมากอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 7 องศา
เซลเซียส หรือต่ากว่านั้น ดังนั้นการเลือกเข้าไปอยู่ในถ้าหรือเพิงผาจะช่วยทาให้เกิดความอบอุ่นได้นานกว่าที่โล่ง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนสมัยนี้จัดว่ามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่อง
การทาเครื่องมือเครื่องใช้และการดารงชีพ เช่นเครื่องมือหินกะเทาะมีการคัดเลือกวัตถุดิบและขนาดที่เหมาะสม
สาหรับการทาเครื่องมือสารพัดประโยชน์ (Generalized tools) ในรูปแบบต่างๆ เช่นเครื่องมือเจาะรูตรงกลาง
เครื่องมือสุมาตราลิธ เครื่องมือสะเก็ดหินเป็นต้น เทคโนโลยีในการผลิตเป็นการกะเทาะหินจากหินอีกก้อน
(Direct percussion) นอกจากนี้ยังมีการทาเครื่องมือกระดูกและหอยด้วย สาหรับการดารงชีพนั้น คนก่อน
ประวัติศาสตร์หาอาหารตามธรรมชาติที่หลากหลายชนิดตามลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ (broad spectrum
economy) ทั้งป่าดงดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ยังไม่มีการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูก การล่าสัตว์มักจะล่า
สัตว์ขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก และจับสัตว์น้า ตัวอย่างที่ชัดเจนคือแหล่งโบราณคดีเพิ งบ้านไร่ ถ้าผี อยู่บนพื้นที่สูง
ประมาณ 780 เมตรจากระดับน้าทะเล ปานกลาง พบกระดูกสัตว์จาพวกลิง ค่อนข้างมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ
ขณะที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอดอยู่ใกล้แหล่งน้าและที่ราบ พบกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ตระกูลวัว /ควาย
สาหรับเรื่องความเชื่อนั้น พบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับความตายและประเพณีการฝังศพท่านอนงอตัว และ
มีการนาก้อนหินวางเหนือหลุมฝังศพ หลักฐานที่สาคัญคือโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอดอย่าง
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น้อยที่สุด 2 โครงคือ โครงที่ 1 มีอายุประมาณ 13,000 ปีมาแล้ว มีการขุดหลุม และฝังศพในท่างอตัวและหัน หน้า
เข้าหาผนังของเพิงผา มีของเซ่นที่พบร่วมกับโครงกระดูก มีเพียงแค่ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ และก้อนหินกรวดที่
อาจจะเป็นฆ้อนหิน ส่วนเหนือของหลุมฝังศพก็จะมีการนาก้อนหินกรวดและหินปูนขนาดใหญ่วางทับโดยรอบ
เสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกตาแหน่งการฝัง ลักษณะการฝังศพ ที่มีหินวางทับอยู่เหนือหลุมศพนี้มีความ
คล้ายคลึงกับโครงกระดูกที่ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ซึ่งมีอายุประมาณ 9,400 ปีมาแล้ว เป็นที่
น่าสังเกตว่าการพิธีกรรมปลงศพแบบนี้เป็นลักษณะที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีในสมัยปลายยุคน้าแข็งและต้น
ยุคน้าท่วมหรือโฮโลซีนตอนต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Bellwood 1997)
ต่อมาอีกประมาณ 1,000 ปี คือ 12,000 ปีมาแล้ว (รัศมี ชูทรงเดช 2545ข: 18) พื้นที่เหนือหลุมศพเดิมที่
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอดก็ยังคงใช้เป็นที่ฝังศพ ลักษณะการฝังศพก็มีแตกต่างไปจากหลุมแรก คือเป็นการฝัง
ศพในท่านอนหงายเหยียดยาว ส่วนของเซ่นที่วางไว้ข้างโครงกระดูกคือสะเก็ดหิน ชิ้นส่วนของกระดูกสัตว์ และ
เปลือกหอย ส่วนลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ (ดีเอ็นเอ) ของโครงกระดูกนั้นกาลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
โดย ดร . สุภาพร นาคบัลลังก์และทีมวิจัยทางด้านมานุษยวิทยากายภาพ (รัศมี ชูทรงเดช 2545ข: 17) ดังนั้น
ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโครงกระดูกทั้งสองโครงมีความสัมพันธ์กันในทางโลหิตหรือไม่ และเป็นที่
น่าเสียดายว่าโครงกระดูกที่พบมีสภาพที่แตกชารุดอย่างมากจึงไม่สามารถจะวิเคราะห์ทางด้านกายภาพโดยตรงได้
แต่ยังสามารถตรวจสอบทางด้านชีวภาพได้ การฝังศพทั้งสองโครงเป็นการฝังที่มีความตั้งใจ เพราะมีการวางของ
เซ่นศพลงไปข้างๆ กับศพ ได้แก่เครื่องมือหินกะเทาะ และอาหารจาพวกเนื้อสัตว์
การค้นพบโครงกระดูกของคนที่จัดอยู่ในช่วง เวลานี้ จานวนเพียง 2 โครง ทาให้ยากที่จะคาดคะเน
เกี่ยวกับจานวนประชากรในอดีต แต่การกระจายตัวของโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินกะเทาะ แสดงว่ามีคน
เคลื่อนย้ายและอยู่อาศัยทั่วไป กระจายกันอยู่ตามลาน้าต่างๆ ของอาเภอปางมะผ้า อาเภอแม่สะเรียง (แหล่ง
โบราณคดีบ้านท่าตาฝั่ง) และอาเภอเมือง (แหล่งโบราณคดีถ้าวัว)
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7.2.2 วัฒนธรรมหินกะเทาะ สมัยโฮโลซีนตอนต้น (9,720-7,660 ปีมาแล้ว)
วัฒนธรรมหินกะเทาะหรือยุคสมัยทางธรณีวิทยาคือ สมัยโฮโลซีนตอนต้น มีร่องรอยของคนก่อน
ประวัติศาสตร์ทั้งพื้นที่อาเภอปางมะผ้า มีการเคลื่อนย้ายและอพยพภายในพื้นที่สูงตามลาน้าต่างๆ
สาหรับคนที่เป็นตัวแทนของสมัยโฮโลซีนตอนต้น มีหลักฐานเพียง 1 โครง เป็นโครงกระดูกที่พบใน
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ เป็นเพศชาย น่าจะมีความสูงประมาณ 160 เซนติเมตร และตายเมื่ออายุประมาณ
30-39 ปี อายุจะไม่ยืนตามมาตรฐานของคนปัจจุบัน โดยอาจมีโรคธาลาสซีเมีย (?) เป็นโรคประจาตัว เพราะ
ชิ้นส่วนของกะโ หลกนั้นมีความหนาผิดปกติ ซึ่งผู้วิเคราะห์ได้ทาการเปรียบเทียบกับกะโหลกมนุษย์ใน
ห้องปฏิบัติการ กะโหลกส่วนใหญ่มีความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตรหรือ มีความหนาไม่ถึง 7 มิลลิเมตร แต่ส่วน
กะโหลกของโครงกระดูกโครงนี้บริเวณกะโหลกส่วนกลาง (Parietal Bone) มีความหนา 8 มิลลิเมต ร และส่วน
อื่นก็มีความหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร นอกจากนี้บริเวณกะโหลกส่วนหน้า (Frontal Bone) พบว่ามีร่องรอย
ผิดปกติ คือ มีลักษณะเป็นรอยบุ๋ม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับประชากรกลุ่มใดใน
ประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ธรรมนูญ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2545)
ระดับของสังคมน่าจะเป็นกลุ่มชน ขนาดเล็ก เช่นเดียวกับสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และอยู่กันเป็น
ครอบครัวขนาดเล็ก ยังคงมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ ตามวงจรอาหารตามฤดูกาล ใช้พื้นที่และตั้งถิ่นฐานแบบ
เดียวกับวัฒนธรรมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย โดยพานักพักพิงในเพิงผา ถ้า สันดอย/สันเขา ที่ราบหุบเขา
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และริมลาน้า หากแหล่งใดมีทรัพยากรที่หลากหลายประเภทก็มักจะย้อนกลับไปใช้พื้นที่บ่อยๆ เช่นเพิงผาถ้าลอด
เป็นต้น
การใช้พื้นที่น่าจะสัมพันธ์กับกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่นกิจกรรมที่ผลิตเครื่องมือหิน การซ่อมแซม
เครื่องมือ การชาแหละซากสัตว์ การกินอาหาร ที่ฝังศพ เป็นต้น
เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่จะทาจากหินกรวดแม่น้า ซึ่งเป็นวัสดุที่พบในท้องถิ่น และมีเครื่องมือที่ทา
จากอินทรียวัตถุประเภทกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และเปลือกหอย เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ ยังไม่พบเครื่องมือ
ที่ผลิตเพื่อใช้งานเฉพาะทาง (Specialized tools) งานวิเคราะห์เครื่องมือหินของไวท์และกอร์มัน (Gorman 1970;
White and Gorman 1979) สันนิษฐานว่าเครื่องมือแกนหิน (เช่นสุมาตราลิธ ขวานสั้น แกนหินที่กะเทาะด้านข้าง
หรือส่วนปลาย) ที่พบจากแหล่งโบราณคดีถ้าผี และถ้าผาชัน แกนหินเป็นเครื่ องมือหนักที่ใช้ทุบหรือสับต้นไม้ /
กระดูก แต่สะเก็ดหินน่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่เสมือนกับใบมีด ใช้ในการทาเครื่องมือไม้ และเฉือนเนื้อ รูปแบบ
ของเครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือหินก็ยังคงเหมือนกับวัฒนธรรมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
ชีวิตความเป็นอยู่ การหาอ าหารก็ยังเป็นการหาอาหารในธรรมชาติตามฤดูกาล เก็บพืชที่หลากหลาย
ชนิด (Yen 1977) จับสัตว์น้าเป็นอาหารจาพวกปลา เต่า หอย และล่าสัตว์หลายขนาดเท่าที่จะล่าได้ใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ไม่มีรูปแบบของการเลือกล่าสัตว์ป่าเฉพาะชนิด (Specialized hunting) เช่นลิง
กระรอกบิน กวาง หมู วัว/ควายป่า นก เทคนิคการล่าสัตว์มักจะล่าจากที่อื่นและนาซากสัตว์บางส่วน เช่นขา
หน้าและหลัง กลับมากินเป็นอาหาร และปรุงอาหารให้สุกที่เพิงผา หรือถ้า ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราว (Gorman 1970;
Higham 1977)
ส่วนเรื่องของความเชื่อนั้นเหมือนกับ สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย มีการเลือกตาแหน่งสถานที่ที่ใช้ใน
การฝังศพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพิงผาด้านในที่ใกล้กับผนัง รูปแบบของการฝังศพก็เหมือนกัน คือการฝังในท่านั่ง
งอตัว นอกจากนี้อาจจะมีการประกอบพิธีกรรมและเขียนภาพบนผนังถ้า เพราะมีการขุดค้นพบก้อนหินที่มีรอย
ขัด/ลับบนผิวด้านบนและมีดินเทศสีแดงติดอยู่ ก้อนหินนี้อาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บนดินเทศสีแดงที่ใช้เป็น
ส่วนผสมของการเขียนภาพบนผนังถ้า ได้จากพื้นที่ขุดค้นที่ 3 ของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่
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7.2.3 วัฒนธรรมหินขัด สมัยโฮโลซีนตอนกลาง (5,360-2,995 ปีมาแล้ว)
วัฒนธรรมสมัยหินขัด หรือยุคสมัยทางธรณีวิทยาคือ สมัยโฮโลซีนตอนกลาง เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีค่าอายุ
คาร์บอน 14 จากแหล่งโบราณคดีที่โครงการฯ ขุดค้นดังนั้นจึงใช้การกาหนดอายุกับแหล่งโบราณคดีถ้าปุงฮุงกับถ้า
ผีโดยการเปรียบเทียบเป็นหลัก
ช่วงสมัยนี้ไม่มีหลักฐานของคน ไม่มีข้ อมูลพอที่จะระบุได้เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของคน และ
ความเชื่อ เพราะหลักฐานโบราณคดีส่วนใหญ่เป็นร่องรอยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ระดับของสังคมยังเหมือนกับวัฒนธรรมไพลสโตซีนตอนปลายและโฮโลซีนตอนต้น คือเป็นกลุ่มชน
ขนาดเล็ก ที่ยังคงหาอาหารตามธรรมชาติอยู่
แต่การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มพบในสมัยนี้ที่โดดเด่นคือเทคโนโลยี พบเครื่องมือหินที่การลับคมที่ส่วนปลาย
(Grinding stone) เครื่องมือหินขัด โกลนหินขัด และการทาภาชนะดินเผาเนื้อดิน ผิวเรียบและตกแต่งด้วยลาย
เชือกทาบ โบราณวัตถุเหล่านี้มักจะพบบนชั้ นบนๆ เหนือชั้นวัฒนธรรมที่พบเครื่องมือหินกะเทาะจานวนมาก
ตัวอย่างที่พบได้แก่ แหล่งโบราณคดีถ้าผี เพิงผาถ้าลอด เป็นต้น กอร์มัน (Gorman 1970) สันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่
บ่งบอกการเริ่มต้นของการเพาะปลูก (Domestication) อย่างไรก็ดี ยังไม่พบหลักฐานทางตรง โดยเฉพาะเมล็ดพื ช
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ปลูก อย่างไรก็ดีเครื่องมือกินกะเทาะก็ยังมีการทาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับเครื่องมือมือรูปแบบใหม่ ร่องรอย
ของแหล่งผลิตหินกะเทาะพบมากมายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการพบโกลนหินขัด เศษหิน และ
ขวานหินกะเทาะมากมาย
การตั้งถิ่นฐานก็มีรูปแบบที่เหมือนกับวัฒนธรรมสมัยโฮโลซีนตอนกลาง คือใช้พื้นที่บริเวณ เพิงผา
สันดอยและที่ราบริมน้าอย่างต่อเนื่อง เช่นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้าลอด มีการเข้าไปพักอาศัยชั่วคราว มีกิจกรรม
การซ่อมเครื่องมือหินขัด และแหล่งโบราณคดีสันดอยวนาหลวงก็พบร่องรอยการอยู่อาศัย เช่นพบเค รื่องมือหิน
ขัด โกลนหินขัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบแหล่งผลิตเครื่องมือหินกะเทาะตามสันเขาต่างๆ (กรมศิลปากร 2525;
Prishanchit 1988; Spies 2003a) ขณะนี้ยังไม่พบแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนในวัฒนธรรมโฮโลซีนตอนกลาง
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7.2.4 การเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมส มัยหินใหม่- ยุคโลหะ
สมัยโลหะ หรือยุคสมัยทางธรณีวิทยาคือ โฮโลซีนตอนปลายเป็นสมัยที่พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและเริ่มพบความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในพื้นที่สูง และมีหลักฐานที่แสดงการติดต่อกับชุมชน
ภายนอก ลักษณะของวัฒนธรรมมีความแตกต่างไปจากสมัยโฮโลซีนตอ นกลางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบ
การปลงศพ และการอยู่อาศัยในที่ราบ แต่รูปแบบการใช้ทรัพยากรป่าไม้ การใช้พื้นที่และเครื่องมือเครื่องใช้บาง
ประเภทยังสืบทอดต่อมา (รัศมี ชูทรงเดช 2546; Grave 1996; Spies 2003b)
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7.2.4.1 วัฒนธรรมโลหะ ประเภทเหล็ก หรือวัฒนธรรมโลงไม้ สมัยโฮโลซีตอนปลาย (2,200
ปีมาแล้ว หรือ 57 ปีก่อน พ.ศ.-พุทธศตวรรษที่ 14 หรือ 1,149 ปีมาแล้ว)
ช่วงเวลานี้จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การตั้งถิ่นฐาน
การจัดองค์กรทางสังคม ความเชื่อและประเพณีการฝังศพ การเปลี่ยนนี้ ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ร่วมสมัยกับภูมิภาค
อื่นๆ ในประเทศไทย เช่นภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องรูปแบบของ
โบราณวัตถุบางประเภทที่แสดงให้เห็นความเป็นท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของกลุ่มคนบนพื้นที่สูง (ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องโลงไม้ ใน รัศมี ชูทรงเดช 2546ข; จักรินรัฐ นิยมค้า 2542; เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ 2542)
คนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้ เป็นคนมองโกลอยด์ที่ลักษณะไม่เหมือนคนเอเชียตะวันออก เช่น จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี แต่มีลักษณะค่อนข้างจะเหมือนกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน (นัทธมน ภู่ รีพัฒพงศ์
2542; สุภาพร นาคบัลลังก์ 2546) ระดับของสังคมน่าจะเป็นสังคมชนเผ่า ที่มีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติและอยู่
ในโคตรตระกูลเดียวกัน และมีช่างเฉพาะทางที่มีความรอบรู้ในเรื่องของไม้และมีฝีมือเชิงช่างในด้านการแกะสลัก
หัวโลงและทาโลงศพ
สาหรับการดารงชีพ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม เพราะยังไม่พบแหล่งโบราณคดี
ประเภทที่อยู่อาศัย แต่ยังมีการล่าสัตว์ป่าอยู่ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการขุดค้นพบกระดูกสัตว์เผาไฟในชั้นวัฒนธรรม
โลงไม้จากแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ (รัศมี ชูทรงเดช 2545ก, 2545ข) และน่าจะมีการติดต่ อแลกเปลี่ยนกับชุมชน
ภายนอก เพราะมักพบหลักฐานของลูกปัดแก้วในแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม้ ลูกปัดแก้วไม่ใช่โบราณวัตถุ
ท้องถิ่น เพราะไม่พบแหล่งวัตถุดิบและแหล่งผลิตภายในอาเภอปางมะผ้า
เทคโนโลยีการทาเครื่องมือเครื่องใช้นั้น ยังคงใช้ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ผิวเรียบ รมควัน และลายเชือก
ทาบที่มีหลายขนาด (Hoontrakul et al. 2003) มีการตกแต่งฟัน รูปแบบของภาชนะดินเผา ขนาดเล็กและขนาด
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กลางได้แก่หม้อ ถ้วย เครื่องมือใหม่ที่พบคือเครื่องมือและเครื่องประดับทาจากโลหะประเภทเหล็กและสาริด
เครื่องมือเหล็ก ที่พบมักจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ เช่นสิ่ว ขวาน เป็นต้น
รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานมีการใช้พื้นที่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างระบบนิเวศเช่นเดียวกับวัฒนธรรม
ก่อนหน้านี้ แต่เพิงผาและถ้าถูกเปลี่ยนหน้าที่ใช้เป็นที่ฝังศพโดยเฉพาะถ้าถูกเลือกที่ใช้เป็นฝังศพประจาตระกูล
เป็นถ้าที่อยู่บนเกือบยอดของหน้าผาหินปูน ถ้าอยู่ใกล้กับพื้นมักจะเป็นถ้าที่มีทางเข้าที่มิดชิดและอยู่ในตาแหน่งที่
ลึกๆ ของคูหา หากไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าข้างในมีโพรงถ้าที่ใหญ่หรือเป็นทางยาว ปัจจุบันยังไม่พบแหล่ง
โบราณคดีประเภทที่อยู่อาศัย ข้อสังเกตจากขนาดภาชนะดินเผาที่เ ป็นหลักฐานทางอ้อมที่อาจจะบอกว่าชุมชน
วัฒนธรรมโลงไม้น่าจะมีการตั้งถิ่นฐานกึ่งถาวรคล้ายกับคนบนพื้นที่สูงที่ทาเกษตรกรรมแบบเลื่อนลอย มีการ
เคลื่อนย้ายบางฤดูกาลที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการทาไร่ หรือหาของป่า ภาชนะดินเผาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก - ปาน
กลาง ซึ่งคล่องตัวต่อการเดินทางบ่อยๆ เหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับภูมิประเทศที่เป็นเขาสูง ภาชนะดิน
เผาขนาดเล็กจะมีความเหมาะสมต่อการติดตัว ดังนั้นจึงไม่พบภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ในแหล่งโบราณคดี
วัฒนธรรมโลงไม้ ดังเช่น ที่พบในแหล่งโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่นแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียง เนินอุโลก บ้านก้านเหลือง ซึ่งมีหลักฐานของการเพาะปลูกข้าวและร่องรอยของการตั้ง
ชุมชนระดับหมู่บ้าน โลงไม้มีการพบมากมายในอาเภอปางมะผ้า แต่ก็มีการรายงานว่าพบในเขตอุทยานแห่งชาติ
ถ้าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติสาละวิน อาเภอปาย และอาเภอเมือง
ส่วนเรื่องของความเชื่อ ความเชื่อเกี่ยวกับความตายน่าจะเป็นเรื่องสาคัญในวัฒนธรรมโลงไม้ เพราะมี
ความพิถีพิถันในการเตรียมการปลงศพ นับตั้งแต่การการเตรียมตัดไม้ทาโลง การทาโลง การแกะสลักหัวโลง
การเลือกที่ตั้งที่ยากลาบากโดยเฉพาะเป็นถ้าบนหน้าผา ที่มีทั ศนียภาพที่เห็นสภาพแวดล้อมกว้างไกลโดยรอบ
และมีการวางของเซ่นที่น่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตาย นอกจากนี้ยังมีประเพณีการตกแต่งฟันด้วยการเจาะรู
ฟันหน้า และฟันเขี้ยว ซึ่งเป็นค่านิยมในเรื่องของความงาม และอาจจะเป็นการตกแต่งฟันของคนที่ร่ารวยและมี
สถานภาพสูงในสังคม
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เราจะเห็นได้จากการรวบรวมข้อมูลในข้างต้นว่า งาน ที่ศึกษา โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีข้อมูลความสม่าเสมอหรือเท่าเทียมกับในแต่ช่วงเวลาพอที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ดี ภาพรวมของงานโบราณคดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้ให้เห็นว่าแม่ฮ่องสอน เป็นบริเวณที่มี
ความสาคัญต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ล้านนา เพราะมีร่องรอยของคนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในบริ
เวณนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่สามหมื่นกว่าปีมาแล้ว การอยู่อาศัยของคนนั้นกระจายตัวกันอยู่ทั่วไปในภายในอาเภอปางมะผ้า
ในระยะแรกตั้งแต่สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (32,000 ปีมาแล้ว) จนถึงโฮโลซีนตอนต้น-ปลาย คนโบราณอาศัย
อยู่ภายในถ้าที่ปากถ้ากว้าง และเพิงผา โครงกระดูก 3 โครงที่พบจากการขุดค้นเป็นหลักฐานสาคัญเกี่ยวกับดั้งเดิม
ที่อาศัยอยู่ในอาเภอปางมะผ้าและภาคเหนือ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุลักษณะทางกายภาพว่าเป็นอย่างไร และมี
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอาเภอปางมะผ้าปัจจุบันหรือไม่ ต่อมาถ้า
ถูกเปลี่ยนหน้าที่ใช้เป็นสุสานเต็มรูปแบบในสมัยวัฒน ธรรมโลงไม้ในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย คนโบราณใน
วัฒนธรรมโลงไม้มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลานี้เองก็ปรากฏ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่น และการดารงอยู่ของ
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วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมใหม่ ร่องรอยที่ชัดเจนคือรูปแบบของการปลงศพ การปลงศพดั้งเดิม
เป็นการปลงศพที่ไว้ในโลงไม้แล้วนาไปวางไว้ตามถ้าที่มักพบบนหน้าผาสูง ส่วนการปลงศพแบบใหม่เป็นการ
ปลงศพเนินดินรูปวงกลมตามสันเขาสูง ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีการใช้เค รื่องมือ
เหล็ก มีการติดต่อกับชุมชนภายนอกจากการแลกเปลี่ยนของป่า
กล่าวโดยสรุป หลักฐานทางโบราณคดีในอาเภอปางมะผ้า อาเภอเมือง อาเภอแม่สะเรียง แสดงให้
เห็นว่าพื้นที่ไม่เคยถูกทิ้งร้างว่างเปล่า มีการตั้งถิ่นฐานของคนเป็นเวลาที่ยาวนาน มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่
ต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถจะเห็นภาพของสายของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมว่าแรกเริ่มเกิดใน
วัฒนธรรมหิน
กะเทาะใน สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (และเริ่มมัดเชื่อมโยงเป็นเกลียวเชือกหรือเกิดการผสมผสานของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายประมาณ วัฒนธรรมโลหะประเภทเหล็ก หรือวัฒนธรรมโลงไม้ใน สมัยโฮโ ลซีนตอน
ปลาย อย่างไรก็ดี ปมเชือกที่ยุ่งเหยิงนี้ยังต้องการการสืบค้นต่อไป เพื่อแยกเส้นสายของวิวัฒนาการทาง
วัฒนธรรมแต่ละเส้น ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจและอธิบายความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมใน
พื้นที่สูงอาเภอปางมะผ้าและภาคเหนือปัจจุบัน ภาพรวมของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประมวลมาใน
ข้างต้น น่าจะช่วยเติมช่องว่างลาดับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของภาคเหนือ และประวัติศาสตร์ล้านนาได้บ้างไม่
มากก็น้อย

กิตติกรรมประกาศ
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ผู้เขียนขอขอบคุณสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีดาริที่จะจัดพิมพ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ขอบคุณชาวบ้านถ้าลอด บ้านไร่ และพี่น้องชนเผ่าในอาเภอปางมะผ้าทุกหมู่บ้าน ขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้าน้าลอด ที่มีน้าใจระหว่างการทางานในภาคสนาม ทาให้ปางมะผ้าเหมือนกับบ้านหลังที่สอง ขอบคุณ
ชุมชนชาวบ้านท่าตาฝั่ง คุณภากร กังวานพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง มูลนิธิชีวิตและธรรมชาติ
ที่ได้อานวยความสะดวกระหว่างการสารวจเมื่อปลายฤดูฝนพ.ศ. 2548 ที่ผ่านมา และคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้าและแร่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ได้เชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่องคุณค่าสาละวิน จึงทาให้มีโอกาสได้สารวจแหล่งโบราณคดี
ในบริเวณบ้านท่าตาฝั่ง ขอบคุณจอห์น สปีร์ที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน
ท้ายนีข้ อบคุณสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนทุนในการงานวิจัยแก่โครงการโบราณคดีบนพืน้ ที่
สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนให้เวลาทีมวิจัยในการทางานอย่างเต็มที่ ผู้เขียนขอขอบคุณทีมงานวิจัยทุกคนที่
ทางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบค้นอดีตของงานโบราณคดีพื้นที่ชายขอบของดินแดนประเทศไทย

บรรณานุกรม
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ภาษาไทย
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
2542 แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมถ้าผีแมนในเขตอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโ บราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จักรินรัฐ นิยมค้า
2542 โลงไม้วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น . ใน ทรัพยากรถ้า เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
โครงการส้ารวจและการจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด
กาญจนบุรี. หน้า 107-118. สนับสนุนโดย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์
2541 การศึกษาต้าแหน่งที่ตังแหล่งโบราณคดีประเภท “ถ้าผีแมน” สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลายในบริเวณลุ่มน้าของและลาง อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การศึกษาเฉพาะ
บุคคลระดับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
2542 การเลือกพื้นที่ฝังศพของวัฒนธรรมโลงไม้ . ใน ทรัพยากรถ้า เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ โครงการส้ารวจและการจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด
กาญจนบุรี. หน้า 107-118. สนับสนุนโดย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทรรศนะ โดยอาษา
2541 สัมภาษณ์ส่วนบุคคลเรื่องการด้าเนินงานโบราณคดีไทย -ฝรั่งเศส. มีนาคม 2541.
ธรรมนูญ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์
2545 ผลการวิเคราะห์โครงกระดูก ในพื้นที่ขุดค้นที่ 2 แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่. รายงาน
ความก้าวหน้าครังที่ 3 โครงการโบราณคดีบนพืนที่สูงในอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
นัทธมน ภู่รีพัฒนพงษ์
2542 ร่องรอยคนโบราณในวัฒนธรรมโลงไม้ . ใน ทรัพยากรถ้า เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ โครงการส้ารวจและการจัดท้าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 128-139. สนับสนุนโดย ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
บริษัทจีออกราฟิค ดีไซน์
2538 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ถ้า กิ่งอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. มปส.
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
2543 การศึกษาวัฒนธรรมโลงไม้ด้วยวิธีการศึกษาจากวงปีไม้ : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีหุบเขา
บ้านไร่ในเขตอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน . สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รัศมี ชูทรงเดช
2542 โบราณคดีที่สูงในปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เอกสารการประชุมวิชาการ ฉบับที่ 1 เรื่อง
ทรัพยากรถ้า . ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2542 โรงแรมรอแยลซิตี้ กรุงเทพฯ

โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รัศมี ชูทรงเดช (บรรณาธิการ)
2543 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของโครงการส้ารวจและจัดระบบฐานข้อมูลถ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านโบราณคดี . เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
2544 รายงานความก้าวหน้าครังที่ 1 ของโครงการโบราณคดีบนพืนที่สูงในอ้าเภอปาง มะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน . เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
2545ก รายงานความก้าวหน้าครังที่ 2 ของโครงการโบราณคดีบ นพืนที่สูงในอ้าเภอปาง มะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน . เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2545ข รายงานความก้าวหน้าครังที่ 3 ของโครงการโบราณคดีบนพืนที่สูงในอ้าเภอปาง มะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน . เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2546ข ภาพรวมสภาพแวดล้อมโบราณช่วงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย- โฮโลซีนตอนปลาย เอกสาร
ประกอบการประชุมการเรื่อง คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณในพื้นที่สูงอ้าเภอปาง
มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
วีระศักดิ์ แคล้วค้าพุฒ
2542 การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีประเภทถ้าผีแมนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายในเขตอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีศิลาวรรณนา
. สารนิพนธ์
ปริญญาศิลป ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2546 โบราณคดีที่เพิงผาถ้าลอด : วิถีชีวิตของคนสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย.
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง คน วัฒนธรรม และสภาพแวลด้อมโบราณบน
พื้นที่สูงในอ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2546 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ. กรุงเทพ.
ศิลปากร, กรม
2525 รายงานการส้ารวจแหล่ งโบราณคดีผลิตเครื่องมือหินในต้าบลสบป่อง อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. โดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ). เอกสารอัดส้าเนา.
2529 รายงานการส้ารวจถ้าลอด บ้านถ้าลอด ต. สบป่อง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่:
โครงการโบราณคดีภาคเหนือ. เอกสารโรเนียว.
2530ก รายงานการส้ารวจแหล่งโบราณคดีถ้าบ้านแม่ลาง ถ้าบ้านน้าริน 1-2 ถ้าบ้านปางคาม หุบเขา
บ้านไร่ และถ้าบ้านจะโบ่. เชียงใหม่: โครงการโบราณคดีภาคเหนือ.
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
2543 รายงานการวิจัยขันสมบูรณ์ของโครงการส้ารวจและจัดระบบฐานข้อมูลถ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุภาพร นาคบัลลังก์
2540 หลักฐานมนุษย์ยุคโลหะที่ถ้าผีแมน. รายงานทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่ถ้า
ปางคาม วันที่ 4 มีนาคม 2540.
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มานุษยวิทยากายภาพ. รายงานความก้าวหน้าครังที่ 3 ของโครงการโบราณคดีบนพืนที่สูง
ในอ้าเภอปาง มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. หน้า 70-94. เสนอต่อส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย
สุมลรัตน์ สวัสดิ์สาลี
2541 การเปรียบเทียบแหล่งภาพเขียนสี อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอ น. สารนิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุรศักดิ์ อนันตเวทยานนท์
2530 การศึกษารูปแบบเรือขุดที่พบบริเวณวนอุทยานถ้าน้าลอด ต้าบลสบป่อง อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
2540 การศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี : ปัจจัยการตังถิ่ นฐานของกลุ่มชนบนที่สูงในเขต อ.
ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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