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ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช*, เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน**, ปรีชา ปญญาคม***
ภาพ: เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน

* หัวหนาโครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่ 2, ผูชวยศาสตราจารย ประจำภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
** นักวิจัยโครงการสำรวจและจัดทำขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรทางโบราณคดีบน
พื้นที่สูงในบริเวณลุมน้ำลางตอนบน อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน, หัวขอ
วิจัยภายใตการดําเนินงานโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน ระยะที่ 2
*** ปราชญอาวุโสแหงหมูบานทาตาฝง
ปลายหอกสัมฤทธิ์โบราณ พบที่บานทาตาฝง ภาพ: มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ

ในบรรดาแมน้ำสายสำคัญๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น “แมน้ำสาละวิน”
ถือเปนหนึ่งในแมน้ำอันมีตนกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผานพื้นที่ภูเขาสูงชันตั้ง
แตประเทศจีน เมียนมารและไทย ลงสูทะเลอันดามันที่อาวมะตะบันของประเทศ
เมียนมาร ดวยความยาวของสายน้ำประมาณ 2,400 กิโลเมตร แมน้ำสาละวิน
จึงเปนเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนหลาก
หลายกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง ตามแนวเทือกเขาดานตะวันตกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผานระบบนิเวศที่หลากหลาย ผานผูคน แกงหิน
หาดทรายและตนไม อีกทั้งยังผานเรื่องราวและเหตุการณ
ประวัติศาสตรอยางยาวนาน
หากพลิกเอกสารประวัติศาสตรสมัยลานนาโบราณ (ชวงพุทธศตวรรษที่ 19-22)
แมน้ำสาละวินจะถูกกลาวขานในนามของ “แมน้ำคง” ซึ่งตลอดทั้งสองฝง
แมน้ำจะปรากฏบานเมืองของผูคนหลายกลุม เชน เมืองนาย เมืองไลคา เมือง
สีปอ เมืองยองหวย ในเขตรัฐฉาน หรือแมแตเมืองยวมใต ในอําเภอแมสะเรียง
โดยเมืองเหลานี้ ลวนมีบทบาทสำคัญตอการเมืองของลานนา เพราะเปนฐาน
กำลังในการชวงชิงอํานาจและการเกณฑไพรพล เพื่อเสริมกำลังการผลิตในยาม
สงบ ดังเชนคราวที่พระเจาติโลกราชทรงกวาดตอนผูคนทางฝงตะวันออกของแมน้ำ
คงแถบเมืองนายลงมายังลานนา เปนตน (สรัสวดี อองสกุล 2544: 142-143)
นอกจากนั้น ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดี อันไดแก ภาชนะดินเผาจากแหลงเตา
ลานนา ซึ่งพบตามเทือกเขาสูงทางดานทิศตะวันตกของประเทศไทย หรือทางดานตะวัน
ออกของแมน้ำสาละวิน ยังชวยเนนใหภาพการติดตอระหวางกลุมชนบนพื้นที่สูงของลุมน้ำ
สาละวินกับกลุม ชนในแองทีร่ าบภาคเหนือปรากฏชัดเจนขึน้ นาจะมีการติดตอแลกเปลีย่ นสินคา
ประเภทของปากับผลิตภัณฑที่ไมสามารถผลิตไดเอง (ศรีศักร วัลลิโภดม 2545:322-327; สรัสวดี
อองสกุล 2544: 184) ดังนั้น กลุมชนที่อยูตามพื้นที่สูงหรือปาเขาเหลานี้ ไมไดเปนชุมชนที่
โดดเดี่ยว แตเปนชุมชนที่มีพลวัตและปฏิสัมพันธกับกลุมชนในพื้นที่ราบมาอยางชานาน
จากการสำรวจบริเวณริมฝงแมน้ำสาละวินในอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอนโดยนักธรณีวิทยาชาว
เยอรมันเมื่อป พ.ศ. 2509-2511 ทำใหพบวาพื้นที่บริเวณลุมน้ำสาละวินอาจปรากฏรองรอยการอยูอาศัยของ
มนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งมีอายุในชวงไพลสโตซีน-โฮโลซีน (Koch and Siebenhner 1969:
260-320) หรือมีอายุไมนอยกวาหนึ่งหมื่นปมาแลว เชนเดียวกับการคนพบรองรอยการอยูอ าศัยของมนุษยสมัย
กอนประวัตศิ าสตรในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (รัศมี ชูทรงเดช 2547; Gorman 1972) นอกจากนั้น
ยังมีผลการสำรวจทางโบราณคดีโดยทีมวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพบหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยใน
สมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณลุมน้ำสาละวินเชนเดียวกัน

ดังนั้น พื้นที่บริเวณลุมแมน้ำสาละวินจึงมิไดเปนเพียง
พื้นที่ปาเขาเทานั้น แตเปนพื้นที่ที่มีการอยูอาศัยของ
มนุษยมาชานาน เปนพื้นที่ที่มีความหมายในแง
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ และเปนพื้นที่ที่มี
ประวัติและความเปนมา ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับประวัติศาสตรและบริบททางสังคมกับชุมชนที่อยูโดยรอบ
แตดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงชันและปญหา
ในกระแสโลกปจจุบัน ทำใหการศึกษาคนควา
ประวัติศาสตรโบราณคดีสามารถดําเนินงานไดสภาพ
ที่จำกัด สงผลใหขอ มูลและการศึกษาเพือ่ ทำความ
เขาใจเกีย่ วกับเรือ่ งราวของมนุษยในอดีตมีอยูไ มมากนัก
รายงานชิ้นนี้เปนการนำเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
การสำรวจแหลงโบราณคดีแหงหนึ่งที่พบบริเวณหมู
บานเล็กๆ ริมแมน้ำสาละวินในพื้นที่ของอําเภอ
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน การสำรวจครัง้ นีน้ ำโดย
ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช แหงภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรและเปนหัวหนานักวิจัย
โครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮอ งสอน ระยะที่ 2 พรอมดวยนาย
เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน ผูชวยนักวิจัยโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ และ นายปรีชา ปญญาคม
ปราชญชาวบานนำทาง รวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลแมยวม และมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ
โดยแหลงโบราณคดีและหลักฐานที่พบในครั้งนี้ เมื่อ
นำมาเชื่อมโยงการกับบริบททางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี นับวาเปนการคนพบที่นาสนใจและมี
ความสำคัญอยางยิ่งตอการทำความเขาใจและ
ตระหนักรูถึงคุณคาแหงการดํารงอยูระหวางธรรมชาติ
กับมนุษยและสังคม

ประมาณ 60 กวาปมาแลว สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของ
หมูบานแหงนี้ มีลักษณะเปนหุบเขาเล็กๆ ซึ่งที่ตั้งของ
หมูบานอยูบนเนินเขาลูกเตี้ยๆ ริมฝงดานทิศตะวัน
ออกของแมน้ำสาละวิน ซึ่งถูกโอบลอมดวยแนวเทือก
เขา และมีลำน้ำ “หวยแมกองคา” ลำน้ำสาขาของ
แมน้ำสาละวินสายเล็กๆ ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งป ไหล
ผานหมูบานใหชาวบานสามารถนำน้ำไปใชเพื่อ
การเกษตรกรรมบนที่ราบแคบสองขางลำน้ำ ซึ่งเปน
ลานตะพักริมน้ำที่อุดมสมบูรณ สามารถใชเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตวได สภาพแมน้ำสาละวินที่ไหลผาน
บริเวณนี้ อยูในลักษณะที่หักโคงเปนคุงน้ำ ทำให
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่บานทาตาฝงคลายแหลมยื่น
เล็กๆ ที่มีแมน้ำโอบลอม
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แหลงโบราณคดีที่สำรวจพบนั้น ตั้งอยูบนเนินเขาที่
หางออกไปประมาณ 300 เมตร ทางดานทิศตะวันตก
เฉียงใตของหมูบานทาตาฝง เปนบริเวณที่ลำหวย
แมกองคาไหลมาบรรจบกับแมน้ำสาละวิน ซึ่งแมน้ำ
สาละวินในชวงบริเวณนี้มีลักษณะที่หักโคงเปนคุงน้ำ
ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งแหลง
โบราณคดีแหงนี้ ซึ่งเปนเนินเขาริมคุงน้ำสาละวิน
ทำใหสามารถมองเห็นสภาพภูมิประเทศโดยรอบได
อยางชัดเจน
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บานทาตาฝงหรือบานจออู ตั้งอยูในตําบลแมยวม
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ปจจุบันเปน
หมูบานของกลุมชนกะเหรี่ยง นับถือศาสนาคริสต
คณะแบ็พติสต (Baptist) ซึ่งเขามาตั้งหลักแหลงทำมา
หากินอยูในพื้นที่เมื่อประมาณป พ.ศ. 2485 หรือ

สภาพภายในหมูบานทาตาฝง

สาละวิน: บันทึกแมน้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
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สภาพคุงแมน้ำสาละวินในบริเวณบานทาตาฝง
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แหลงโบราณคดีบานทาตาฝงตั้งอยูบนพื้นที่ที่มี
ลักษณะเปนเนินเขาลูกเล็กๆ ริมฝงแมน้ำสาละวิน ซึ่ง
สภาพของเนินเขาลูกนี้มีลักษณะที่ลาดชันเล็กนอย
และลดหลั่นไลกันไปเปนขั้น โดยหลักฐานทาง
โบราณคดีและโบราณวัตถุตางๆ พบกระจายอยูทั่วไป
แมจะไมหนาแนนมากนัก แตก็พบตั้งแตที่ลาดเนินเขา
ดานลางสุดจนถึงยอดของเนินเขา ปจจุบันพื้นที่แหลง
โบราณคดีแหงนี้ โดยสวนใหญถูกปรับเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ทำใหพื้นที่ของแหลงโบราณคดีเปดโลง
อยางมาก และโบราณวัตถุปรากฏใหเห็นทั่วไป
จากสภาพพื้นที่และโบราณวัตถุที่พบ การสำรวจจึงได
แบงพื้นที่ของแหลงโบราณคดีออกเปน 3 สวน ซึ่ง
แตละสวนนั้นจะมีลักษณะของพื้นที่และประเภทของ
หลักฐานและโบราณวัตถุคอนขางแตกตางกัน อัน
ประกอบดวย

โบราณวัตถุที่พบในบริเวณนี้ ไดแก เครื่องมือหิน
กะเทาะคลายขวานหินและเครื่องมือหินที่คลายโกลน
ขวานหินขัด
แหลงโบราณคดีบานทาตาฝง จุดที่ 2 ที่ตั้งของ
แหลงโบราณคดีในจุดนี้ อยูทางดานทิศเหนือของจุดที่
1 ในระดับที่ต่ำลงมาประมาณ 10-20 เมตร และหาง
ออกมาประมาณ 100 เมตร ลักษณะเปนเนินเขาที่มี
พื้นที่ราบเรียบ ซึ่งมีความกวางประมาณ 150 เมตร
ปจจุบันถูกใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทำใหมีสภาพเปน
ลานโลงในชวงที่มีการสำรวจ

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณนี้ ไดแก เนิน
โบราณสถาน ซึ่งพบเปนเนินดินที่นูนสูงขึ้นมาจากพื้น
ดินโดยรอบเพียงเล็กนอย และพบเศษอิฐกระจายอยู
ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของเนินดิน จากการ
สำรวจยังสังเกตพบวาเนินโบราณสถานนี้ ตั้งอยูใน
ตําแหนงที่สูงที่สุดของเนินเขาและเปนบริเวณที่อยู
แหลงโบราณคดีบานทาตาฝง จุดที่ 1 ตําแหนง
ของแหลงโบราณคดีในจุดนี้ อยูบริเวณเนินเขาที่อยูสูง เกือบตรงกลางของเนินเขา
ที่สุดของแหลงโบราณคดี สภาพพื้นที่ของเนินเขาแหง
สภาพเนินโบราณสถานมีลักษณะเปนเนินดินรูปราง
นี้มีพื้นที่ราบบนเนินเขานอยมาก โดยทั่วไปจะเปน
คอนขางยาวรี วางตัวในแนวเหนือ-ใต ไมทราบขนาด
พื้นที่ลาดชัน ลักษณะเปนเนินเขาที่โคงมน ซึ่งทาง
ดานทิศเหนือของแหลงโบราณคดีจุดนี้ มีพื้นที่ไมลาด ของเนินโบราณสถานแนชัด เทาที่สังเกตนาจะมีขนาด
ชันมากนักตอเนื่องกับเนินเขาแหลงโบราณคดีจุดที่ 2 ประมาณ 4x6 เมตร จากการสัมภาษณชาวบานที่
คุณคาสาละวิน
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นำทางไดใหขอมูลวา เนินโบราณสถานจุดนี้ เคยมี
กลุมคนจาก “ที่อื่น” มาลักลอบขุด ซึ่งไมมีราย
ละเอียดวาพบหลักฐานใดบาง และจากการสำรวจยัง
ไดพบหลุมขนาดกวาประมาณ 2 เมตร บนเนิน
โบราณสถาน และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเศษอิฐ
กระจายขึ้นมาบนผิวดิน และกระจายออกไปจากการ
ทำการเกษตร
นอกจากนี้ หางจากเนินโบราณสถานไปทางทิศตะวัน
ออกประมาณ 5 เมตร ยังพบเนินดินที่ไมทราบแนชัด
วาเปนเนินโบราณสถานหรือไมอีกจุดหนึ่ง โดยเนินดิน
นี้มีลักษณะเปนเนินคอนขางยาว วางตัวขวางกับเนิน
โบราณสถาน แมวาจะมีเศษอิฐกระจายอยูเล็กนอย
ใกลกับเนินดินนี้ แตเนื่องจากไมพบรองรอยการ
รบกวนบนผิวดิน จึงไมสามารถยืนยันไดวาเปนเศษ
อิฐที่กระจายมาจากเนินดินนี้หรือไม
นอกจากหลักฐานที่พบเนินโบราณสถานและเศษอิฐ
แลว ในแหลงโบราณคดีจุดนี้ ยังพบโบราณวัตถุ
ประเภทตางๆ อีกมาก กระจายอยูทั่วไปภายใน
บริเวณแหลงโบราณคดี เชน เศษภาชนะดินเผา เศษ
เครื่องถวยจีนและเครื่องถวยภาคเหนือ เครื่องมือหิน
กะเทาะคลายขวานหินและเครื่องมือหินที่คลายโกลน
ขวานหินขัด ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
แหลงโบราณคดีบานทาตาฝง จุดที่ 3 บริเวณที่ตั้ง
แหลงโบราณคดีแหงนี้ อยูถัดจากแหลงโบราณคดี
บานทาตาฝงจุดที่ 2 ในระดับที่ต่ำลงไปประมาณ 5
เมตร ลักษณะเปนปลายเนินเขา ซึ่งมีสภาพพื้นที่คอน
ขางราบเรียบ แตก็ไมเรียบสม่ำเสมอกันนัก บาง
บริเวณมีลักษณะเปนเนินสูงขึ้นมาเล็กนอย และบาง
บริเวณก็มีลักษณะเปนแองเล็กนอย สภาพพื้นที่โดย
ทั่วไปในแหลงโบรณคดีจุดนี้ แสดงถึงรองรอยการปรับ
พื้นที่เตรียมทำการเพาะปลูก ทำใหพื้นที่สวนใหญ
คอนขางโลง มีพืชขึ้นอยูเพียงเล็กนอย
หลักฐานโบราณวัตถุสวนใหญที่พบในบริเวณนี้ ไดแก
เศษภาชนะดินเผาประเภทตางๆ ทั้งเศษเครื่องถวย
ภาคเหนือและเครื่องลายครามจีนตามลำดับ สวน
โบราณวัตถุเครื่องมือหินพบจำนวนที่นอยมาก
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ตัวอยางโบราณวัตถุที่เก็บจากแหลงโบราณคดีบาน
ทาตาฝงในการสำรวจครั้งนี้ โดยสวนใหญมาจาก
แหลงโบราณคดีในจุดที่ 2 และ 3 ซึ่งทั้งหมดพบ
กระจายอยูทั่วไปตามผิวดินของแหลงโบราณคดี โดย
หลักฐานโบราณวัตถุประเภทหินเกือบทั้งหมด เก็บมา
จากแหลงโบราณคดีบานทาตาฝง จุดที่ 2 ในขณะที่
โบราณวัตถุที่เปนเศษภาชนะดินเผาไดมาจากแหลง
โบราณวัตถุจุดที่ 2 และ 3 โบราณวัตถุที่เก็บเปน
ตัวอยางประกอบดวย

• เครื่องมือหินคลายขวานหิน โบราณวัตถุ

ประเภทนี้ มีลักษณะเปนสะเก็ดของหินกรวดแมน้ำ
ขนาดใหญที่ถูกนำมากะเทาะและตกแตงรูปทรงใหมี
ลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู กลาวคือปลายดาน
ทั้งสองดานมีความกวางไมเทากัน และปลายดานที่
กวางที่สุดอาจเปนดานที่ใชงาน เพราะมีมุมที่ปลาย
เปนมุมแหลมมากกวาอีกดานหนึ่ง โบราณวัตถุ
ลักษณะนี้จะพบคอนขางมากในแหลงโบราณคดี
จุดที่ 1 และ 2

• เครื่องมือสะเก็ดหินกะเทาะ เปนหลักฐานที่ทำ

จากหินกรวดแมน้ำ มีลักษณะเปนสะเก็ดหินที่มีรอง
รอยคลายกะเทาะตกแตงปลายดานขางหนึ่งดานใหมี
มุมแหลม ในเบื้องตนสันนิษฐานจากรูปรางและ
ลักษณะของวัตถุที่พบ อาจเปนเครื่องมือที่ใชในการ
ตัด หรือขูด พบทัว่ ไปในบริเวณแหลงโบราณคดีจดุ ที่ 2

กองเศษอิฐในบริเวณเนินโบราณสถานของแหลงโบราณคดี
บานทาตาฝง จุดที่ 2
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เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเวียงกาหลง จังหวัด
เครื่องมือหินรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู สวนใหญทำจาก เชียงราย เปนเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ผิวดาน
นอกมีสีน้ำตาลแดง ตอกแตงดวยการขูดขีดใหเปน
หินเนื้อละเอียดนำมากะเทาะใหมีรูปรางที่ตองการ
รองเล็กๆ สวนดานในตกแตงดวยการเคลือบสีเหลือง
จากนั้นมาขัดฝนปลายดานกวางที่สุดใหเกิดมุมที่
แหลมและคม รวมทั้งทำการขัดฝนลำตัวของเครื่องมือ นวล กำหนดตามอายุของแหลงเตาซึ่งอยูในชวงสมัย
ลานนา ชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22
ใหเรียบดวย ซึ่งเปนเทคนิคการตกแตงเครื่องมือหิน
อยางหนึง่ โบราณวัตถุประเภทนีพ้ บทัง้ ในแหลง
เศษภาชนะดินเผาที่ไมสามารถจำแนกแหลงเตา สวน
โบราณคดีจดุ ที่ 1 และ 2 แตมีจำนวนที่ไมมากนัก
ใหญเปนเศษภาชนะดินเผาเนื้อคอนขางแกรง ผิว
• กลองยาสูบ เปนโบราณวัตถุที่ทำขึ้นจากดินเผา ภาชนะดานนอกและในจะเรียบ ซึ่งสันนิษฐานวาอาจ
มาจากตางสถานที่ เพราะเนื้อดินของเศษภาชนะมี
สภาพไมสมบูรณ โดยเฉพาะสวนปลายที่เปนชอง
บรรจุใบยาสูบแตกเสียหายจนหมด บนตัวกลองยาสูบ ลักษณะที่แตกตางกันใน ทั้งในเรื่องสีและความหยาบ
ที่พบมีการตกแตงดวยลวดลายกลีบดอกบัว ซึง่ กลอง นอกจากนี้ยังพบตะครันดินเผาหนึ่งชิ้น ขนาดกวาง
ยาสูบลักษณะนีเ้ ปนหลักฐานทีพ่ บทัว่ ไปในสมัยลานนา ประมาณ 5 เซนติเมตร และสูงประมาณ 2
เซนติเมตร
• เศษภาชนะดินเผา เปนหลักฐานที่พบกระจายอยู
ทั่วไปในบริเวณแหลงโบราณคดีจุดที่ 2 และ 3 โดยใน เศษภาชนะดินเผาลายครามจีน เปนภาชนะดินเนื้อ
ที่นี้ไดทำการจัดจำแนกเบื้องตน เพื่อกำหนดแหลงเตา ละเอียด เขียนลายดวยสีน้ำเงินฟาเปนลายดอกไม
อันเปนที่มาของภาชนะ รวมทั้งอายุสมัยของหลักฐาน และใบไมใตเคลือบใสทั้งดานนอกและดานใน ซึ่งจาก
ในบรรดาตัวอยางเศษภาชนะดินเผาที่ไดจากการ
ลักษณะการเขียนลายและลักษณะความหนาของชั้น
สำรวจมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้
เคลือบ นาจะผลิตขึ้นในชวงปลายสมัยราชวงศหมิง
ของจีน หรือชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23 แมวา
เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานเตาไห จังหวัด
สภาพของหลักฐานโดยสวนใหญแตกหักเสียหาย
ลำปาง เปนเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ตกแตงผิว
อยางมาก แตจากลักษณะรูปทรงของเศษภาชนะ
ภาชนะดวยการเคลือบสีดําทั้งดานนอกและดานใน
สันนิษฐานวานาจะเปนภาชนะในกลุมถวยและชาม
ไมทราบรูปแบบของภาชนะแนชัด สำหรับอายุ
ซึ่งรวมทั้งสวนของฝาที่ใชปดทับดวย
สามารถกำหนดตามอายุของแหลงเตาซึง่ อยูใ นชวง
สมัยลานนา ชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22

• เครื่องมือโกลนหินขัดและขวานหินขัด เปน

เครื่องมือหินกะเทาะคลายขวานหิน

เครื่องมือสะเก็ดหินกะเทาะ
คุณคาสาละวิน
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เครื่องมือโกลนหินขัดและขวานหินขัด

ชิ้นสวนกลองยาสูบ

เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานเตาไห จังหวัดลำปาง

เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย (ดานนอก-ดานใน)
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เศษภาชนะดินเผาที่ไมสามารถจำแนกแหลงเตา

ตะครันดินเผา
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เศษเครื่องลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง
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จากลักษณะภูมิประเทศแหลงโบราณคดีบานทาตาฝง
ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมแมน้ำสาละวิน พบวาเปน
ตําแหนงที่ตั้งที่นาสนใจ กลาวคือจากที่ตั้งแหลง
โบราณคดีแหงนี้สามารถมองเห็นแมน้ำสาละวินได
คอนขางกวาง เพราะมีลักษณะเปนคุงน้ำ ซึ่งผูที่
สัญจรไปมาตามแมน้ำ จะสามารถมองเห็นเนินเขา
แหงนี้ไดและถูกมองเห็นไดเชนกัน หรืออาจเรียกไดวา
ตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดีอยูในตําแหนงที่
สำคัญสำหรับการติดตอกับผูคนที่เดินทางเพื่อ
กิจกรรมตางๆ โดยใชแมน้ำสาละวินเปนเสนทาง
คมนาคม
นอกจากนี้ ตําแหนงของแหลงโบราณคดียังอยูใน
บริเวณที่เปนสบน้ำอีกดวย เพราะเปนบริเวณที่
ลำหวยแมกองคาไหลมาบรรจบกับแมน้ำสาละวิน
นัยสำคัญของการตั้งอยูในจุดที่เปนสบน้ำเชนนี้ นา
จะหมายถึงการติดตอกับชุมชนที่อยูอาศัยหรือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่อยูลึกเขาไปตามแนวของหุบเขา ซึ่ง
อาจเปนแหลงของอาหารและผลผลิตตางๆ ที่สามารถ
หาไดจากปา
ดังนั้น ดวยลักษณะและนัยสำคัญของตําแหนงที่ตั้ง
ของแหลงโบราณคดีบานทาตาฝงดังกลาวมาขางตน
ทำใหสันนิษฐานวาแหลงโบราณคดีแหงนี้ อาจแสดง
ใหเห็นถึงการเปนชุมชนที่ดําเนินชีวิตผูกผันกับแมน้ำ
สาละวิน อาจเปนในลักษณะของชุมชนริมฝงแมน้ำ
ซึ่งเปนจุดติดตอแลกเปลี่ยนสินคาของคนที่อยูภายใน
กับชุมชนอื่นภายนอกที่เดินทางมาตามแมน้ำสาละวิน
เห็นจากจากการพบหลักฐานของเครื่องเคลือบจาก
เตาตางๆ ในภาคเหนือ เชน เตาบานไห จังหวัด
ลำปาง หรือเตาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง
การพบเครื่องลายครามสมัยราชวงศหมิงของจีน ซึ่ง
เปนสินคาตางประเทศที่พบมากในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ในบริเวณนี้ชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของชุมชน
โบราณแหงนี้เปนอยางดี

ในสวนของอายุสมัยของแหลงโบราณคดีแหงนี้ ยังไม
อาจสรุปไดอยางแนชัด เพราะการคนพบหลักฐาน
เครื่องมือที่ทำจากหินรวมกับเศษภาชนะดินเผาและ
เครื่องถวยสมัยลานนานั้น เปนขอมูลหลักฐานที่อยู
นอกเหนือเพดานความรูที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งเชื่อ
กันวามนุษยมีพัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีเปน
ลำดับขั้น จากยุคหินสูยุคโลหะ จากสมัยกอนประวัติศาสตรสูสมัยประวัติศาสตร ทำใหความเขาใจประวัติศาสตรโบราณคดีโดยทั่วไปเกิดเปนมุมมองที่ตัดขาด
และแยกพัฒนาการของชุมชนเปนขั้นเปนลำดับ
ดังนั้น ขอสันนิษฐานเบื้องตนเกี่ยวกับอายุสมัยของ
แหลงโบราณคดีจึงตั้งไวสองประการดวยกันคือ

1. แหลงโบราณคดีแหงนี้มีอายุสมัยและ
วัฒนธรรมสองชวง คือ
• ยุคกอนประวัติศาสตร โดยพบหลักฐานไดแก
เครื่องมือหิน ซึ่งขอสังเกตจากลักษณะและเทคนิควิธี
ในการกะเทาะ ทำใหมีขอเสนอวาหลักฐานเหลานั้น
นาจะมีอายุในสมัยหินใหม ซึง่ ใชเครือ่ งมือทีน่ ำหินมา
ขัดฝนจนเกิดคม
• ยุคประวัติศาสตร โดยหลักฐานที่พบทั้งเครื่องถวย
ภาคเหนือและเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง แสดง
วาแหลงโบราณคดีแหงนี้ นาจะอยูรวมสมัยลานนา
ตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22

2. แหลงโบราณคดีแหงนี้เปนชุมชนรวม
สมัยลานนาเพียงวัฒนธรรมเดียว
กลาวคือโบราณวัตถุที่พบจากการสำรวจทั้งหมดนั้น
เปนรองรอยที่เหลืออยูของชุมชนที่อยูรวมสมัยลานนา
ชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22 โดยที่แมวาจะเปนชุมชน
รวมสมัยประวัติศาสตรก็ตาม แตลักษณะของ
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เทคโนโลยีตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งเปนวัตถุทาง
วัฒนธรรมตางๆ อาจมีความหลากหลาย อาจมีเครื่อง
มือโลหะใชในงานหรือกิจกรรมบางประเภท แตก็ยัง
คงใชเครื่องมือที่ทำจากหินกับงานหรือกิจกรรมบาง
อยางอยู
อยางไรก็ดี การสำรวจและการวิเคราะหหลักฐานทาง
โบราณคดีนั้นยังอยูในขั้นเบื้องตน ขอสันนิษฐานเกี่ยว
กับยุคสมัย จำเปนจะตองมีการตรวจสอบตอไป
เพราะในขณะนี้เรายังไมสามารถจะวิเคราะหความ
สัมพันธของแหลงโบราณคดีแหงนี้กับภาพรวมของ
กอนประวัติศาสตรของภาคเหนือและประวัตศิ าสตร
ลานนาได เนื่องจากจะตองทำการสำรวจพื้นที่ภายใน
หมูบานทั้งหมด และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อทำใหเขาใจ

สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติของหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบวามีลักษณะเปนอยางไรบาง มีความ
เหมือนหรือแตกตางจากพื้นที่อื่นๆ ที่เคยพบมาหรือไม
หากเปนไปไดควรจะตองมีการสำรวจแหลงโบราณคดี
ตามลำน้ำทั้งหมูบาน ตําบล และอําเภอ เพื่อขึ้น
ทะเบียน แหลงโบราณคดี และเปนการปองกันรวมทั้ง
อนุรักษแหลงโบราณคดีไปพรอมๆ กัน แลวอาจจะจัด
ทำศูนยขอมูลหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อสืบคน
ประวัติความเปนมาของผูคนที่เคยอาศัยอยูในลุมน้ำ
สาละวิน อันจะชวยสงเสริมใหมีการ “เปดหนา
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของแมฮองสอนที่ถูกลืม”
ไดอีกทาง
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ภาคผนวก
ขอมูลโบราณคดีอื่นๆ ที่พบในการสำรวจ
นอกจากขอมูลแหลงโบราณคดีบานทาตาฝงที่ไดนำ
เสนอขางตนแลว ยังพบวาลุงปรีชา ปญญาคม ชาว
บานทาตาฝงยังไดเก็บหลักฐานทางโบราณคดีที่เปน
ภาชนะดินเผาคอนขางสมบูรณไวจำนวน 4 ใบ โดย
ใบหนึ่งเปนของที่เพื่อนบานนำมาให หลังจากออกไป
ทำไร สวนอีกสามใบเปนของที่เก็บไดในระหวางขุด
หลุมเพื่อปลูกพืชไมผล จากการสัมภาษณลุงปรีชา
ไดใหขอมูลวา ตําแหนงที่พบภาชนะดินเผานี้ อยูหาง
จากหมูบานไปทางใตประมาณ 3 กิโลเมตรมีลักษณะ
เปนเนินเขา ซึ่งระหวางที่ขุดหลุมลึกลงไปประมาณ
หนึ่งศอกหรือประมาณ 30 เซนติเมตรจึงพบหลักฐาน
ดังกลาว
ภาชนะดินเผาทั้งหมดที่พบนี้ สามารถกำหนดไดเพียง
หนึ่งชิ้นเทานั้นวานาจะเปนภาชนะจากแหลงเตา
สันกำแพงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในสมัย
ลานนา สวนอีกสามชิ้นที่เหลือไมสามารถกำหนดได

ลุงปรีชากับวัตถุโบราณที่พบระหวางทำสวน

จากหลักฐานของขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการ
สัมภาษณลุงปรีชา สันนิษฐานในเบื้องตนไวสอง
ประการคือ ประการแรก อาจเปนแหลงโบราณคดี
ประเภทเนินดินรูปวงกลม ซึ่งเปนหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบกระจายอยูทั่วไปตามแนวเทือกเขา
ดานตะวันตกของประเทศ อีกประการหนึ่ง
สันนิษฐานวาอาจเปนแหลงที่อยูอาศัยตามเนินเขา
ซึ่งพบทั่วไปในบริเวณดังกลาว และขอสันนิษฐานทั้ง
สองประการนี้ ก็มีอายุสมัยอยูในชวงลานนาเชน
เดียวกัน
ลักษณะของโบราณวัตถุที่พบ
(1) ภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ประเภทไห คอสั้น ปาก
ผาย เนื้อดินสีน้ำตาลแดง สูงประมาณ 15 เซนติเมตร
ตกแตงผิวภาชนะดานนอกดวยการทาน้ำเคลือบสีขาว
บริเวณครึ่งบนของภาชนะ ไมทราบแหลงเตาและอายุ
สมัย
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(2) ภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ประเภทไหคอสูง เนื้อดิน
สีน้ำตาล สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ตกแตงผิว
ภาชนะดานนอกดวยการเคลือบสีน้ำตาลดํา ไมทราบ
แหลงเตาและอายุสมัย
(3) ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ประเภทไหคอสั้น ปากผาย
เนื้อดินสีสมนวล-ดํา สูงประมาณ 15 เซนติเมตร ไมมี
การตกแตงที่ผิวภาชนะ ไมทราบแหลงเตาและอายุ
สมัย
(4) ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ประเภทไหสองหู คอสั้น
ปากผาย เนื้อดินน้ำตาล สูงประมาณ 50 เซนติเมตร
ตกแตงที่ผิวภาชนะดวยการเคลือบสีน้ำตาลเหลือง
ผลิตจากแหลงเตาสันกำแพงในจังหวัดเชียงใหม ชวง
สมัยลานนา
2
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