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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้มุ ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพและการกระจายเชิงพื้นที่ของแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์
ในพื้นที่ลุ ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่างโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(Geographic Information System: GIS) ด้วยเทคนคิวเิคราะห์เชงิพืน้ที ่(spatial 
analysis)  ร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ  เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ  ที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์  โดยนำาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ 1) ระดบัความสงูภมูปิระเทศ (elevation) 2) ความลาดชนั (slope) 
3) ทิศด้านลาด (aspect) 4) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil  fertility) และ 5) 
ระยะห่างจากทางนำ้า (stream distance) มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตำาแหน่ง
แหล่งโบราณคดยีคุก่อนประวตัศิาสตร์ ด้วยการกำาหนดและจดัลำาดบัสมยัย่อยของ
วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสมัยย่อยที่ 1 (3,300 ถึง 3,000 ปี
มาแล้ว) สมัยย่อยที่ 2 (2,900 ถึง 2,800 ปีมาแล้ว) สมัยย่อยที่ 3 (2,300 ถึง 1,600 
ปีมาแล้ว)  และสมัยย่อยที่  4  (1,600  ถึง  1,500  ปีมาแล้ว)  ซึ่งผลการวิเคราะห์
แสดงอยูใ่นรปูแบบของความน่าจะเป็นในการพบแหล่งโบราณคดีของแต่ละปัจจยั 
สิง่แวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิเคราะห์บ่งชีว่้า ปัจจยัด้านความอดุมสมบรูณ์ของ
ดิน  ความลาดชัน  ระดับความสูงภูมิประเทศ  และระยะห่างจากทางนำ้ามีอิทธิพล
ต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานมากที่สุดเรียงตามลำาดับ  นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า
มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีแนวคิดในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานไม่แตกต่างจาก
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ที่นิยมตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตำ่าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง 
มากกว่าในพื้นที่สูง

ค�าส�าคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การวิเคราะห์เชิงพื้นที่, ลุ่มนำ้าป่าสัก และการตั้งถิ่นฐานยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
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A b s t r a c t

This  paper  aimed  to  study  the  relationship  between  physical 
environment factors and archeological sites in the middle to lower area 
of the Pasak watershed using the geographic information system (GIS). 
Spatial analysis techniques and statistical methods were used to analyze 
the influence of physical environmental factors for settlement suitability 
of prehistoric humans. The physical environment factors  including 1) 
elevation, 2)  slope, 3) aspect, 4)  soil  fertility and 5)  stream distance 
were used in a correlated analytical study with archeological sites which 
covered period 1 (3,300-3,000 BP), period 2 (2,900-2,800 BP) period 3 
(2,300-1,600 BP) and period 4 (1,600-1,500 BP). Each of the correlation 
results between physical environment factors and archeological sites 
were derived a probability value of an occurred archeological site. The 
probability values of the archeological sites were analyzed to explain 
the suitability of prehistoric archeological sites. The results  indicated 
that soil fertility was the most significant factor and slope, elevation and 
stream distance were consecutively significant factors for settlement 
suitability.  Furthermore,  this  study  also  noted  that  the  settlement 
selection  decisions  of  prehistoric  humans  were  similar  to modern 
humans. The settlement selection decisions show that they preferred 
to settle in the low terrain areas rather than in the high terrain areas 
which is consistent with high soil fertility that was usually found in the 
low terrain areas.

Keywords: GIS,  Spatial  Analysis,  Pasak Watershed,  Prehistoric  Settlement  and 
Physical environment
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1. บทน�า
การเลือกพ้ืนที่ในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับปัจจัย

สิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำาคัญ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา พื้นที่
แหล่งนำา้ เป็นต้น ซึง่มีผลต่อการดำารงชวีติของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการอปุโภค
และบรโิภค การเกษตร ซึง่เป็นประเด็นทีม่กีารศกึษาท่ีน่าสนใจมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะการสำารวจพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทีดิ่น การกำาหนด
พื้นท่ีประกอบกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการกำาหนดพื้นท่ีที่อยู่อาศัย  พื้นที่เกษตร 
พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อื่นๆ 

อย่างไรก็ดี  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานในอดีต  โดยเฉพาะในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์นั้นมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ในการประกอบ
กจิกรรมต่างๆ ในบรเิวณทีมี่การพบโบราณวตัถุหรือหลกัฐานทางโบราณคดี
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ภาชนะ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งชี้
ว่าในบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณมาก่อน 
และเมื่อนำาข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งที่ได้จากการสำารวจในภาค
สนาม  และข้อมูลทุติยภูมิที่ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ของพ้ืนที่ที่
พบหลกัฐานทางโบราณคด ีโดยนำามาวเิคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพ่ือเชือ่ม
โยงความสัมพันธ์ระหว่างตำาแหน่งท่ีตั้งของแหล่งโบราณคดีและปัจจัยทาง
กายภาพบางอย่าง 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
พื้นที่ลุ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง
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ด ร. ชุ ติ พ ง ศ์   ร่ ม ส น ธิ์

ปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ที่เน้น
การบรูณาการเทคโนโลยทีางด้านการสำารวจ การทำาแผนที ่และการวเิคราะห์
ข้อมลูเชงิพ้ืนทีเ่ข้าด้วยกนั มาใช้ในการศกึษาปรากฏการณ์และส่ิงต่างๆ ทีน่่า
สนใจบนพื้นที่โลก ประกอบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: 
RS) และระบบกำาหนดตำาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: 
GPS)  ขณะที่งานศึกษาทางด้านโบราณคดีได้นำาเทคโนโลยีดังกล่าว  โดย
เฉพาะระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการสำารวจ จดัเกบ็ และ
แสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ แต่มักนิยมใช้ในงานด้าน
สารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น การสบืค้นข้อมูลด้านทีตั่ง้ องค์ประกอบ ข้อมลู
คุณลักษณะต่างๆ  ท่ีสนใจเพ่ือใช้ในการแสดงผล  แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
กับการนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำาตอบในส่ิงต่างๆ  ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

บทความทางวิชาการนี้มุ่งเน้นศึกษาโบราณคดีเชิงพ้ืนที่  (spatial 
archaeology)  ในระดับมหภาค  (macro  scale)  ซึ่งเป็นการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงพื้นที่กับแหล่งโบราณคดี  หรือการกระจายเชิง
พื้นที่ของแหล่งโบราณคดีตามภูมิประเทศต่างๆ (Clarke 1977: 9) โดยนำา
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มนำ้าป่า
สกัตอนกลางถึงตอนล่างมาวเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
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ของพืน้ที ่โดยใช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศร่วมกบัการวิเคราะห์ทางสถติิเพือ่
อธิบายความสมัพันธ์ของแหล่งโบราณคดกีบัปัจจยัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นไปตามข้อสมมติฐานหรือทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ
การพบหลกัฐานทางโบราณคดหีรือการตัง้ถิน่ฐานตามลักษณะทางกายภาพ
ด้านต่างๆ 

2. แนวคิดและวิธีการศึกษา
2.1  การเลือกพื้นที่ศึกษา: พื้นที่ลุ่มนำ้าป่าสักมีลักษณะทางกายภาพ

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  โดยมีเทือกเขาเพชรบูรณ์วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
ขนาบทั้งสองฝั่งของพ้ืนท่ีลุ่มนำ้า  มีแม่นำ้าป่าสักไหลผ่านพื้นที่ในรูปแบบกิ่ง
ไม้ (dendritic pattern) ลักษณะทางธรณีสัณฐานโดยเฉพาะบริเวณที่ราบ
ประกอบด้วยธรณสีณัฐานรปูแบบต่างๆ ได้แก่ ตะพกัลำานำา้ ทีร่าบนำา้ท่วมถงึ 
และคันดินธรรมชาติ (Endale 2003: 25) บริเวณตอนกลางของพื้นที่ลุ่มนำ้า
เป็นพ้ืนที่ที่มีความสำาคัญต่อกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมใน
หลายมติ ิโดยในทางโบราณคด ีพืน้ทีลุ่ม่นำา้ป่าสกัมคีวามสำาคัญต่อการศึกษา
วิจัยด้านโบราณคดี  เนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำาคัญ
ในหลายพ้ืนที่  เช่น  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  แหล่งโบราณคดี
บ้านโป่งตะขบ แหล่งโบราณคดีห้วยมวกเหล็ก เป็นต้น

2.2  ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีลุ่มนำ้าป่าสัก: ข้อมูลแหล่งโบราณคดี
ในพื้นที่ลุ่มนำ้าป่าสักที่มีการศึกษาและสำารวจจัดเก็บ  ปรับปรุงแก้ไข  และ
บันทึกข้อมูลไว้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยมีผลการศึกษาทาง
โบราณคดี  (สุรพล  นาถะพินธุ  2558ก:  20)  จำาแนกแหล่งโบราณคดียุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในลุ่มแม่นำ้าป่าสักตามอายุออกเป็น 4 สมัยย่อย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลแสดงความต่อเนื่องของการใช้พ้ืนที่แหล่งโบราณคดี
แต่ละแหล่ง สามารถจำาแนกแหล่งโบราณคดอีอกเป็นกลุม่ย่อยเพิม่ขึน้  โดย
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จัดกลุ่มอายุสมัยของแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตามความต่อ
เนื่องของการใช้พื้นท่ีอยู่อาศัยและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบออกเป็น 
7  กลุ่ม  เพ่ือศึกษาการกระจายเชิงพื้นท่ีของแหล่งโบราณคดี  และความ
สมัพันธ์ทีมี่ต่อปัจจยัสิง่แวดล้อมทางกายภาพในแต่ละช่วงเวลา (ตารางที ่1) 
และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ต้องการวิเคราะห์ว่าลักษณะสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพประการใดเป็นปัจจัยซ่ึงมีความสำาคัญต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงเห็นว่าการแบ่ง
กลุ่มแหล่งโบราณคดีตามความยาวนานของการอยู่อาศัยสามารถช่วยให้
ความกระจ่างในประเด็นนี้ได้  และสามารถคัดเลือกปัจจัยส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพที่สำาคัญเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อไป

2.3  ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: พื้นที่ลุ่มนำ้าป่าสักมีลักษณะสิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพท่ีสำาคัญ  และมีข้อสมมติฐานว่าปัจจัยทางกายภาพ
เหล่านัน้มีความสมัพนัธ์ต่อการตัง้ถิน่ฐานของผูค้นในสมยัอดตี ซึง่ Verhagen 
(2006:  195)  อ้างใน  Soonius  and  Ankum  (1990)  ทำาการศึกษาการ 
กระจายเชิงพ้ืนท่ีของแหล่งโบราณคดีในยุคเหล็กบริเวณเมืองเอเด  (Ede) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยเลือกปัจจัยทางกายภาพประกอบด้วย  ชนิดดิน 
ธรณีสัณฐาน ระดับนำ้าใต้ดิน  ระยะห่างจากทางนำ้า  และความลาดชัน  เช่น
เดยีวกนักับ Ridges (2006: 128) กล่าวถึงการประเมินทีต้ั่งแหล่งโบราณคดี
โดยใช้ปัจจัยทางกายภาพ  ได้แก่  ลักษณะทางธรณีวิทยา พืชพรรณ ระดับ
ความสูงภูมิประเทศ  ความลาดชัน  ทิศด้านลาด  ความชื้น  ระยะห่างจาก
ทางนำ้า โดยปัจจัยทั้งหมดจะนำามาประเมินที่ตั้งแหล่งโบราณคดี กำาหนดให้
มค่ีาตัง้แต่ 0-1 ซึง่ผลการศึกษาสามารถอธบิายแหล่งทีต้ั่งแหล่งโบราณคดีได้ 
ร้อยละ 71 และพบว่าแหล่งโบราณคดตีัง้อยูใ่นบรเิวณทีร่าบเป็นส่วนใหญ่  ดงั
นัน้ในการศึกษานีจ้งึเลอืกปัจจยัทางกายภาพ ประกอบด้วย 1) ระดบัความสงู
ภมิูประเทศ (elevation) 2) ความลาดชนั (slope) 3) ทศิด้านลาด (aspect) 
4) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) และ 5) ระยะห่างจากทางนำ้า 
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(stream distance) มาพิจารณาศึกษาร่วมกัน  โดยในกรณีของความอุดม
สมบูรณ์ของดิน (soil fertility) จำาแนกตามข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 
1:100,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาร่วมกับข้อมูลทางธรณีวิทยา ใน
กรณีของบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงซ้อน (slope complex) และพื้นที่กลุ่ม
ดินตะกอนนำ้าพา (alluvial complex) ที่มีแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ ซึ่งปัจจัย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพดังกล่าวจะถูกนำามาใช้ในการวิเคราะห์ความน่าจะ
เป็นในการพบแหล่งโบราณคดี เพื่อพิจารณาและใช้กำาหนดความเหมาะสม
ของการตั้งถิ่นฐานของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยย่อยต่างๆ 

2.4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีและ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และ
การวิเคราะห์ทางสถิติร่วมกันเพื่อประเมินความน่าจะเป็นในการพบแหล่ง
โบราณคดี  (occurred  archeological  site  probability)  โดยนำาความ
น่าจะเป็นที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial analysis) เพื่อประเมิน
พื้นที่ที่เหมาะสมของท่ีตั้งแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่
ลุ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง

3. วิธีการศึกษา
3.1  การจดัการฐานข้อมลูแหล่งโบราณคดยีคุก่อนประวติัศาสตร์ใน

พื้นที่ลุ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง (14.36-16.30ºN, 94.53-95.51ºE) 
ประกอบด้วยลุ่มนำ้าย่อย 5 ลุ่มนำ้า คือ ลุ่มนำ้าย่อยป่าสักส่วนที่ 3 ลุ่มนำ้าย่อย
ห้วยเกาะแก้ว ลุ่มนำ้าย่อยลำาสนธิ ลุ่มนำ้าย่อยห้วยมวกเหล็ก และลุ่มนำ้าย่อย
แม่นำ้าป่าสักตอนล่าง  โดยแบ่งยุคสมัยย่อยของแหล่งโบราณคดีจำานวน  97 
แหล่งออกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดี
ในแต่ละช่วงเวลากับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่  2 
และภาพที่ 1

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ใช้ในการ
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ศึกษาประกอบด้วยข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศ ความลาดชัน ทิศด้าน
ลาด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และระยะห่างจากทางนำ้า (ภาพที่ 1) มีขั้น
ตอนการดำาเนินการดังนี้

1)  ระดับความสูงภูมิประเทศ (elevation): นำาข้อมูลเส้นชั้น
ความสงูภูมปิระเทศโดยมรีะยะห่างของเส้นชัน้ความสูง 20 เมตร มา 
สร้างแบบจำาลองความสูงภูมิประเทศ (Digital Elevation Model: 
DEM) โดยมีความละเอียด (resolution) 30 x 30 เมตร

2)  ความลาดชัน  (slope):  นำาข้อมูล DEM ประเมินร้อยละ
ความลาดชัน (percent slope) 

3) ทิศด้านลาด (aspect): ใช้ข้อมูลความลาดชันประเมินทิศ
ด้านลาด (aspect direction) 

4)  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  (soil  fertility):  เพ่ิมข้อมูล
คุณลักษณะ  (attribute  data)  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ฐานข้อมลูชดุดนิ (soil series) โดยกำาหนดค่าคะแนนตามระดบัความ
อุดมสมบูรณ์  (ความอุดมสมบูรณ์สูง  เท่ากับ  3;  ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง เท่ากับ 2 และความอุดมสมบูรณ์ตำ่า เท่ากับ 1) โดยแปลง
ข้อมูลเชิงเส้น (vector data) เป็นข้อมูลเชิงจุดภาพ (raster data)

5)  ระยะห่างจากทางนำ้า (stream distance): นำาข้อมูลเส้น
ทางนำ้าและการระบายนำ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง
มาพิจารณาโดยการกำาจัดข้อมูลทางนำ้าท่ีเป็นทางนำ้าที่เกิดจากการ
ขุดเพื่อการชลประทานในยุคปัจจุบันออก  จากนั้นนำาข้อมูลเส้นทาง
นำ้ามาประเมินระยะห่างออกไป 100 เมตร

3.3  การจำาแนกช้ันข้อมูล  (classify)  ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง  โดยกำาหนด
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ช่วงปัจจยัทางกายภาพ ให้มคีวามละเอยีดและสมำา่เสมอในแต่ละชัน้ (ตาราง
ที่ 2)

4. ผลการศึกษา
4.1  การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดใีนแต่ละช่วง

เวลาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ใช้วิธีประเมินความน่าจะเป็นใน
การพบแหล่งโบราณคดีในบริเวณชั้นข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ในแต่ละช่วงชั้นข้อมูล ได้ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 2-5 โดยพบว่าแหล่ง
โบราณคดส่ีวนใหญ่มีความสมัพนัธ์กบัระดับความสงูในช่วงความสงู 36-100 
เมตรจากระดับนำ้าทะเล  (ร้อยละ 57) และระดับความสูง 100-250  เมตร 
(ร้อยละ 43) 

4.2  แหล่งโบราณคดส่ีวนใหญ่มคีวามสมัพนัธ์กับระดับความลาดชนั
ร้อยละ 0-6  (ร้อยละ 88) และท่ีระดบัความลาดชนัร้อยละ 8-32 (ร้อยละ 12)

4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีกับระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดินส่วนใหญ่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุดในบริเวณดินที่มีระดับ
ความอุดมสมบูรณ์สูง  (ร้อยละ  70)  โดยเฉพาะในชุดดินตาคลีและชุดดิน
ลพบรุ ีซึง่ดนิทัง้สองชดุนัน้มกีระบวนการเกิดดนิคล้ายกัน แต่มวีตัถตุ้นกำาเนดิ
ดินและสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดินชุดดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
สมกับการปลูกพืชไร่ ส่วนระดับความสัมพันธ์ในอันดับรองลงมาคือ ดินที่มี
ระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (ร้อยละ 23) 

4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีกับระยะห่างจากทางนำ้า
นั้นพบว่าแหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับทางนำ้าในระยะ  0-200  เมตร 
(ร้อยละ 55) รองลงมาคือในระยะมากกว่า 500 เมตร (ร้อยละ 23) ขณะ
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีและทิศด้านลาด พบว่าข้อมูลการ 
กระจายเชิงพ้ืนที่ของแหล่งโบราณคดีตามทิศด้านลาดในทิศต่างๆ  ไม่พบ
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ความสัมพันธ์ที่มีนัยสำาคัญ  ดังนั้นในการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงใช้การประเมินเฉพาะข้อมูล
ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดใีนชัน้ข้อมลูความสูงภูมปิระเทศ 
ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และระยะห่างจากทางนำ้าเท่านั้น

4.5  การวิเคราะห์เชิงพื้นที่  (spatial analysis)  เพื่อวิเคราะห์พื้นที่
ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์  โดยการนำา
ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีในช้ันข้อมูลระดับความสูง
ภูมิประเทศ (ภาพที่ 2) ความลาดชัน (ภาพที่ 3) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(ภาพที่ 4) และระยะห่างจากทางนำ้า (ภาพที่ 5) โดยใช้สมการ

SSA =
ELn . SLn . SFn . STn

ELnmax . SLnmax . SFnmax . STnmax

โดยที่  SSA: ค่าความเหมาะสมต่อที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ค่า 0-1)

EL: ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีในแต่ละระดับความสูงภูมิประเทศ

SL: ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีในแต่ละระดับความลาดชัน

SF: ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดใีนแต่ละระดบัความอดุมสมบรูณ์ของดนิ

ST: ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีในแต่ละระยะห่างจากทางนำ้า

n: กลุ่มตามยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี (กลุ่ม 1-7 และจำานวนแหล่งโบราณคดีทั้งหมด)

nmax: ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในแต่ละระดับชั้นข้อมูลของการพบแหล่งโบราณคดี

ผลการวิเคราะห์จากสมการข้างต้นแสดงอยู่ในรูปของแผนที่ความ
น่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์  หรือระดับ
ความเหมาะสมต่อท่ีต้ังแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งได้
ผลการวิเคราะห์ออกเป็น  8  กรณี  คือแหล่งโบราณคดีทั้งหมดในยุคก่อน
ประวัตศิาสตร์ และแหล่งโบราณคดท่ีีแบ่งตามลำาดบัสมยัย่อยของวฒันธรรม
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 6 
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5. สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ในกรณีของยุคก่อนประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่า  ปัจจัยที่มี

อิทธิพลมากที่สุดต่อการตั้งถิ่นฐานคือปัจจัยความอุดมสมบูรณ์ของดิน  โดย
ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์สงูมีความเหมาะสมต่อการตัง้ถิน่ฐาน ปัจจยัรองลงมา 
คือระดับความลาดชันของพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับความลาดชัน
ร้อยละ  0-6  นั้นมีผลต่อการเลือกที่ตั้งถ่ินฐาน  ขณะที่ปัจจัยระดับความสูง
ภมูปิระเทศมอีทิธพิลต่อการตัง้ถ่ินฐานในบางยคุสมัยย่อย เช่นเดยีวกบัปัจจยั
ระยะห่างจากทางนำ้าที่พบว่าพื้นที่โดยส่วนใหญ่ท่ีอยู่ใกล้กับทางนำ้าในระยะ 
0-200  เมตร  มีโอกาสพบแหล่งโบราณคดีร้อยละ  55  หรือกล่าวได้ว่าใน
บริเวณที่อยู่ใกล้ทางนำ้ามาก มีโอกาสพบแหล่งโบราณคดีมากกว่าในบริเวณ
ทีไ่กลออกไป ทัง้นีผ้ลลัพธ์ท่ีได้อาจมีสาเหตมุาจากระบบโครงข่ายทางนำา้และ
แหล่งนำา้ธรรมชาตใินพืน้ทีลุ่ม่นำา้ป่าสักทีม่คีวามหนาแน่นจงึอาจส่งผลต่อการ
พบแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ใกล้กับทางนำ้า  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบ
เทยีบรปูแบบการกระจายเชงิพืน้ทีข่องระดบัความเหมาะสมของพืน้ท่ีต่อการ
ตัง้ถิน่ฐานของผูค้นและแหล่งโบราณคดใีนยคุก่อนประวตัศิาสตร์กับลกัษณะ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท้ัง  5  ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานี้  จึงสรุปว่า
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและระดับความลาดชันของพื้นที่มีอิทธิพลอย่าง
ยิ่งต่อการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้
ได้อย่างหนึ่งว่าทรัพยากรดินมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของผู้คนในยุค
ก่อนประวัตศิาสตร์ ซึง่สอดคล้องกบั ฮลิล์ (Hillel 2005: 199) ทีก่ล่าวว่าดิน
เป็นตวับ่งชีถ้งึพฤตกิรรมของมนษุย์ในอดตีได้ นอกจากนีร้ะดับความลาดชนั 
และระดบัความสงูของภมูปิระเทศยงัเป็นอกีปัจจยัทีส่ำาคญัอย่างยิง่ต่อการตัง้
ถิ่นฐานของผู้คนในอดีตโดยเฉพาะในบริเวณท่ีราบตะกอนลำานำ้า  (alluvial 
plain)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรพล นาถะพินธุ (2558ข: 36) 
และ ทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ (2558: 80) ถึงมนุษย์ในสมัยโบราณ ยุค
ก่อนประวัตศิาสตร์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ เลอืกต้ังถิน่ฐานอยูอ่าศยั
ในพื้นที่ดอนใกล้ภูเขา  มีแหล่งนำ้าธรรมชาติห้วยวังม่วงไหลผ่านซึ่งอยู่ใกล้
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กับพื้นที่ตั้งบ้านเรือน โดยเป็นไปได้ว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวประกอบด้วย
ระบบนิเวศย่อยหลายลักษณะ ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้ทรัพยากรสำาหรับการ
ดำารงชีวิตในช่วงฤดูกาลต่างๆ

การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดี และความ
เหมาะสมเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มแม่นำ้าป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง  สามารถตั้ง
ข้อสงัเกตถงึวิวฒันาการในการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์
ไดว่้า ในช่วงสมยัยอ่ยที ่1 มนุษยเ์ลือกที่ตัง้ถิ่นฐานในพืน้ทีท่ีม่ีระดับความสูง
ภูมิประเทศ 150-250 เมตร และพบว่ามนุษย์ในช่วงสมัยย่อยที่ 2, 3 และ 4 
กลับเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในระดับความสูงภูมิประเทศที่ระดับ 150-250 เมตร 
น้อยลง แสดงให้เหน็ว่ามนษุย์ในยคุก่อนประวตัศิาสตร์มคีวามคดิในการเลอืก
ที่ตั้งถิ่นฐานท่ีไม่แตกต่างจากมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มักตั้งถิ่นฐานในบริเวณ
ที่ราบกว้างมากกว่าบริเวณที่สูง ซึ่งมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง

6. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติ-

ศาสตร์ในพ้ืนท่ีลุ่มนำ้าอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่สำาคัญต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน  เพื่อเป็นการค้นหาต่อไปว่ามนุษย์มีแนว
ความคิดเร่ืองการพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในแต่ละยุคหรือในแต่ละสมัยเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไรต่อไป
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ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มแหล่งโบราณคดีตามลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์

กลุ่มที่ สมัยย่อยที่ ค�าอธิบาย อายุ (ปีมาแล้ว) จ�านวน
แหล่ง

รวม

1 1 มีการอยู่อาศัยเฉพาะ 

สมัยย่อยที่ 1

3,300-3,000 29 29

2 1-2 มีการอยู่อาศัยใน 

สมัยย่อยที่ 1-2

3,300-2,800 14 14

3 1-3 มีการอยู่ในสมัยย่อยที่ 1-3 3,300-1,600 12 14

1-4 และ 1-4 3,300-1,500 2

4 2 มีการอยู่อาศัยเฉพาะ 

สมัยย่อยที่ 2

2,900-2,800 7 7

5 3 มีการอยู่อาศัยเฉพาะ 

สมัยย่อยที่ 3

2,300-1,600 17 17

6 3-4 มีการอยู่อาศัยในสมัยที่ 3-4 2,300-1,500 6 6

7 4 มีการอยู่อาศัยเฉพาะใน 

สมัยที่ 4

1,600-1,500 10 10
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ตารางที่ 2 ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีในแต่ละสมัยย่อย แบ่งตามกลุ่มช่วง
เวลาต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ความสูงภูมิประเทศ (เมตร)
0-36 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
36-50 0.17 (5) 0.36 (5) 0.21 (3) - (-) 0.24 (4) 0.17 (1) 0.40 (4) 0.23 (22)
50-100 0.31 (9) 0.21 (3) - (-) 0.86 (6) 0.35 (-) 0.67 (4) 0.50 (5) 0.34 (33)
100-150 0.17 (5) 0.21 (3) 0.07 (1) 0.14 (1) 0.24 (4) - (-) 0.10 (1) 0.15 (15)
150-200 0.17 (5) 0.14 (2) 0.64 (9) - (-) - (-) 0.17 (1) - (-) 0.18 (17)
200-250 0.17 (5) 0.07 (1) 0.07 (1) - (-) 0.18 (3) - (-) - (-) 0.10 (10)

มากกว่า 250 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
ความลาดชัน (ร้อยละ)

0-2 0.34 (10) 0.43 (6) 0.21 (3) 0.29 (2) 0.53 (9) 0.67 (4) 0.50 (5) 0.40 (39)
2-4 0.41 (12) 0.29 (4) 0.29 (4) 0.57 (4) 0.35 (6) 0.17 (1) 0.10 (1) 0.33 (32)
4-6 0.17 (5) 0.14 (2) 0.29 (4) 0.14 (1) 0.06 (1) - (-) 0.20 (2) 0.15 (15)
6-8 0.03 (1) 0.07 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.10 (1) 0.03 (3)
8-10 - (-) 0.07 (1) 0.07 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.02 (2)
10-12 - (-) - (-) 0.07 (1) - (-) 0.06 (1) - (-) - (-) 0.02 (2)
12-14 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
14-16 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.17 (1) - (-) 0.01 (1)
16-18 - (-) - (-) 0.07 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.01 (1)
18-20 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.10 (1) 0.01 (1)
20-30 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
30-32 0.03 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.01 (1)

มากกว่า 32 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
ทิศด้านลาด

North 0.28 (8) - (-) 0.07 (1) - (-) 0.18 (3) - (-) 0.30 (3) 0.15 (15)
Northeast 0.07 (2) 0.14 (2) 0.14 (2) 0.14 (1) 0.06 (1) - (-) - (-) 0.08 (8)

East 0.14 (4) 0.14 (2) 0.14 (2) - (-) 0.18 (3) 0.33 (2) 0.10 (1) 0.14 (14)
Southeast 0.10 (3) 0.07 (1) 0.21 (3) 0.29 (2) - (-) - (-) 0.30 (3) 0.12 (12)

South 0.10 (3) 0.29 (4) - (-) 0.14 (1) 0.18 (3) 0.17 (1) 0.10 (1) 0.13 (13)
Southwest 0.10 (3) 0.14 (2) 0.07 (1) 0.14 (1) 0.06 (1) 0.17 (1) 0.20 (2) 0.11 (11)

West 0.14 (4) 0.14 (2) 0.14 (2) 0.14 (1) 0.18 (3) 0.17 (1) - (-) 0.13 (13)
Northwest 0.07 (2) 0.07 (1) 0.21 (3) 0.14 (1) 0.18 (3) 0.17 (1) - (-) 0.11 (11)

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สูง (3) 0.76 (22) 0.64 (9) 0.93 (13) 0.86 (6) 0.71 (12) 0.67 (4) 0.20 (2) 0.70 (68)
กลาง (2) 0.14 (4) 0.36 (5) 0.07 (1) 0.14 (1) 0.18 (3) 0.17 (1) 0.70 (7) 0.23 (22)
ต ่า (1) 0.10 (3) - (-) - (-) - (-) 0.12 (2) 0.17 (1) 0.10 (1) 0.07 (7)

ระยะห่างจากทางน ้า (เมตร)
0-100 0.41 (12) 0.21 (3) 0.07 (1) 0.86 (6) 0.24 (4) 0.33 (2) 0.50 (5) 0.34 (33)

100-200 0.17 (5) 0.21 (3) 0.43 (6) 0.14 (1) 0.18 (3) 0.33 (2) - (-) 0.21 (20)
200-300 0.17 (5) - (-) 0.14 (2) - (-) - (-) - (-) - (-) 0.07 (7)
300-400 0.10 (3) 0.14 (2) 0.21 (3) - (-) 0.18 (3) - (-) - (-) 0.11 (11)
400-500 0.03 (1) 0.07 (1) - (-) - (-) 0.06 (1) 0.17 (1) - (-) 0.04 (4)

มากกว่า 500 0.10 (3) 0.36 (5) 0.14 (2) - (-) 0.35 (6) 0.17 (1) 0.50 (5) 0.23 (22)

ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ค่าความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดี (จ้านวนแหล่ง)
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 รวม
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ภาพที่  1 แหล่งโบราณคดีแบ่งตามลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์  (ก),  การ
แบ่งช่วงชั้นตามระดับความสูงภูมิประเทศ  (ข),  ระดับความลาดชัน  (ค),  ทิศด้านลาด  (ง),  ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (จ) และ ระยะห่างจากทางนำ้า (ฉ)
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ภาพที ่2 ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดต่ีอความสูงภมูปิระเทศในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 
(ก) และในแต่ละลำาดบัสมัยย่อยของวฒันธรรมยคุก่อนประวตัศิาสตร์แบ่งตามกลุม่ท่ี 1 ถึง 7 (ข ถึง ซ)
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ภาพที่ 3 ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีต่อความลาดชันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ก) 
และในแต่ละลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งตามกลุ่มที่ 1 ถึง 7 (ข ถึง ซ)
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ภาพที่  4  ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  (ก) และในแต่ละลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งตามกลุ่ม
ที่ 1 ถึง 7 (ข ถึง ซ)
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ภาพที่  5  ความน่าจะเป็นของการพบแหล่งโบราณคดีต่อระยะห่างจากทางนำ้าในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์  (ก) และในแต่ละลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งตามกลุ่ม
ที่ 1 ถึง 7 (ข ถึง ซ)
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ภาพที่ 6 ระดับความเหมาะสมของที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ก) และใน
แต่ละลำาดับสมัยย่อยของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งตามกลุ่มที่ 1 ถึง 7 (ข ถึง ซ)
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