
This rockshelter is an archaeological site. This site contains evidence of the 
lifestyle of prehistoric people that lived in the Nong Puut Village, Tub-Prik 
Subdistrict, Muaeng District, Krabi Province over the last 5,000 years. 
Examples of this evidence include cooking containers such as pottery, and 
tools made from polished and flaked stone. Other examples include food 
remains such as bones of small mammals, fish, turtle and reptiles. The site 
also contains shellfish of many different species. Ancient people used this 
site to cook, to eat and fix their tools to work on their farms. This is the first 
site in Nong Puut Village to give evidence of prehistoric human behavior. 
It is a very rare and important site because it gives a lot of information 
about how people lived in this area in the past. 

 

Khao Toh Chong เพงิผาโต๊ะช่อง-เขาหน้าวังหมี 
เพิงผาโตะ๊ช่อง เขาหนา้วงัหมี เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทเพิงผาหินปูน พบหลกัฐาน
เก่ียวกบัวถีิการด ารงชีพของกลุ่มคนสมยัก่อนประวติัศาสตร์บริเวณบา้นหนองพดู ต าบลทบั
ปริก อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ไม่เก่ากวา่ 5,000 ปีมาแลว้ เป็นตน้วา่ เศษภาชนะ
เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ท าจากหินจ าพวกหินขดัและสะเกด็หิน นอกจากน้ียงัพบ
หลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงเร่ืองอาหารการกินของคนในอดีต จากการพบกระดูกสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม
ขนาดเลก็ กา้งปลา กระดองเต่า และกระดูกสตัวเ์ล้ือยคลาน รวมทั้งเปลือกหอยจ านวนมากอีก
หลายชนิดดว้ยกนั กลุ่มคนสมยัก่อนประวติัศาตร์เหล่าน้ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในการประกอบ
กิจกรรมหุงหาอาหาร กินอยู ่และซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้จึงนบัวา่เป็นแหล่งโบราณคดี
แห่งแรกในบริเวณพ้ืนท่ีบา้นหนองพดู ท่ีพบหลกัฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงถือวา่มี
ความส าคญัและหาไดย้ากยิง่เพราะเป็ยแหล่งท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในอดีตท่ีกลุ่ม
คนเหล่าน้ีเคยอาศยัอยู ่

เพิงผาหินปูนแห่งน้ีไดรั้บการส ารวจพบเป็นคร้ังแรกโดยนายธีรนนัทน ์ไกรเลิศ เม่ือปี 
พ.ศ. 2552 หลงัจากนั้นจึงไดท้  าการติดต่อกบัคุณครูนิวฒัน ์วฒันยมนาพร และคุณครูสุ
เทพ จนัทระ ซ่ึงไดป้ระสานงานติดต่อไปทางส านกัศิลปากรท่ี 15 ภูเกต็ ภายหลงัจึงไดมี้
โครงการฝึกอบรมโบราณคดีปฏิบติัภาคสนามท่ีจงัหวดักระบ่ีข้ึน โดยมี ดร. เบน มาร์วิค 
คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหวัหนา้โครงการ 
และมีรศ. ดร. รัศมี ชูทรงเดช หวัหนา้ภาควิชาโบราณคดี และอาจารยเ์ชาวลิต ขาวเขียว 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร พร้อมดว้ยร้อยเอกบุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ นกั
โบราณคดีช านาญการ ส านกัศิลปากรท่ี 15 ภูเกต็ และนายชลวทิย ์ทองเจริญชยักิจ 
นกัวชิาการประจ าพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยา องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) เป็นหวัหนา้ร่วมโครงการวจิยั และมีนกัศึกษาทั้งชาวไทย-ต่างประเทศเขา้ร่วม
โครงการโดยฝึกการขดุคน้ทางโบราณคดีและการวเิคราะห์โบราณวตัถุเบ้ืองตน้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยประเทศไทย สหรัฐอเมริกา พม่า กมัพชูา อินโดนีเซีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ 
และเวยีดนาม นกัศึกษาเหล่าน้ีท าการขดุคน้ดว้ยเคร่ืองมือเบาอยา่งระมดัระวงั และบนัทึก
หลกัฐานแวดลอ้มภายในหลุมขดุคน้อยา่งละเอียด สามารถติดตามอ่านเร่ืองราวเกบ็ตก
จากการขดุคน้ภาคสนามของนกัศึกษาไดท่ี้ afst11.wordpress.com ทั้งน้ีคณะท างาน
วฒันธรรมจงัหวดักระบ่ี ชาวบา้นในพ้ืนท่ี ครูอาจารยแ์ละนกัเรียนจากโรงเรียนเมือง
กระบ่ี โรงเรียนล าทบัวทิยา โรงเรียนบา้นคลองใหญ่และโรงเรียนท่ีอยูใ่กล้ๆ  ต่างให้
ความสนใจเขา้มาเยีย่มชมและมีส่วนช่วยเหลือในโครงการฯ เพ่ือร่วมเรียนรู้เร่ืองราว
ก่อนประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินแห่งน้ีไปพร้อมกนั  

This rockshelter was first surveyed by Mr. Theranand Krailer who alerted 
local teachers Mr. Niwat Wattanayamanaporn and Mr. Suthep Chantara of 
his discovery. Mr. Niwat and Mr. Suthep then informed the Regional Office 
of Fine Arts Department at Phuket.  From 24 June to 13 July 2011 this site 
was excavated by the Thailand Archaeology Field School (Krabi Province) 
which was directed by Ben Marwick (University of Washington), Rasmi 
Shoocondej and Chawalit Khaokhiew (Silpakorn University), Boonyarit 
Chinesuwan (Fine Arts Department of Thailand) and Cholawit 
Thongcharoenchaikit (National Science Museum of Thailand). Students 
from Thailand, United States, Burma, Cambodia, Indonesia, Korea, The 
Philippines and Vietnam conducted the excavation and analysis during the 
field school. The students excavated the site carefully with small tools and 
recorded many details about the artefacts and the dirt surrounding them. 
You can read more about the students’ work at afst11.wordpress.com. 
Many local residents and school students from Krabi visited the excavation 
to help the project and learn about local prehistory.  

ส าหรับแผนงานการด าเนินงานขั้นต่อไปคือ การกลบัมาด าเนินการศึกษาวจิยัภาคสนามเร่ือง
การตั้งถ่ินฐานของกลุ่มคนสมยัก่อนประวติัศาสตร์โดยด าเนินการขดุคน้เพ่ิมเติมอีกคร้ังในปี 
พ.ศ. 2555 โปรดร่วมกนัสงวนรักษาและอนุรักษแ์หล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาคน้ควา้และวจิยั
แห่งน้ีอยา่งย ั้งยนื โดยการไม่ท าลายและร่วมกนัรักษาความสะอาดภายในบริเวณพ้ืนท่ี
ขอขอบคุณครูนิวฒัน์ วฒันยมนาพร คุณครูสุเทพ จนัทระ คุณนุกลูและคุณวรรณา บุญรอด 
คุณพิเชษฐแ์ละคุณอารีวรรณ นวลจนัทร์ คุณบุญเลิศ เตบ้  ารุง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2 ต าบลทบัปริก 
คุณสมใจ บุญรอด ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 และเจา้หนา้ท่ีศูนยร์าชการจงัหวดักระบ่ี ตลอดจน
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและร่วมมืออยา่งดียิง่ในโครงการน้ี จนสามารถ
ด าเนินการส าเร็จลงไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีสามารถขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้กลุ่มโบราณคดี 
ส านกัศิลปากรท่ี 15 ภูเกต็ หมายเลขโทรศพัท ์0-7627-3006  

The future plan for this site is for the project directors to return again 
in 2012 to continue to excavate deeper and investigate the first 
evidence of human occupation of this area. When visiting the site,  
please help to preserve the site for scientific research by not disturbing 
the ground surface and taking your rubbish away with you when you 
leave the site.  

We would like to thank Mr. Niwat Wattanayamanaporn, Mr. Suthep 
Chantara, Mr. Nukul and Mrs..Wanna Boonlod, Mr. Pichet and Mrs. 
Areewan Nuanchan, Mr. Boonlert Taebumroong, Mr. Somjai Boonlod 
and Mueang Krabi District Office for their generous support our of our 
project. For further information, please contact the Regional Office of 
Fine Arts Department, Phuket at 0-7627-3006 


