Agrarian
g
Economyy in Prehistoric Thailand
Pisit Charoenwangsa

กอนเกษตรกรรม
คนอยูกันอยางไร?
ไ
ผผูคนสมั
นสมยนนกจะวุ
ยนั้นก็จะวนอยู
อยกบเรองอาหารการกนจากแหลงธรรมชาต
ับเรื่องอาหารการกินจากแหลงธรรมชาติ ไม
ไมวาจะเปนพช
วาจะเปนพืช ผลไม
ผลไม ใบไม
ใบไม และ
เนื้อสัตว ที่อยูอาศัยก็คงเปนถ้ําและเพิงพักชั่วครั้งคราว ประชากรไมหนาแนนเนื่องจากตองเคลื่อนยายตามแหลง
อาหารไปเรื่อยๆ

เมือ่ เริ่มทําการเกษตร
ประมาณ 6,000-7,000 ป มาแลว คนก็เริ่มเรียนรูวิธีผลิตอาหารดวยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวจาก
การสังเกตและประสบการณที่สั่งสมทีละเล็กทีละนอย พืชชนิดไหนกินไดกินดี จับสัตวที่ยังออนวัยมาเลี้ยงและ
ผสมพันธุไวเปนอาหารและใชงาน หลักฐานการเกษตรที่เกิดขึ้นชวงเวลา 3,000-4,000 ปมาแลว พบจากการขุดคน
แหลงตางๆ จํานวนมากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต พันธุพืชและชนิดของสัตวก็ไมเหมือนกับแหลงในภูมิภาคอื่น
ที่นาสนใจก็เรื่องการปลููกขาววาเกิดขึ้นทีไ่ หนบาง ในเอเซียมีประเทศไทย อินเดีย และจีนที่มีพันธุุขาวปามาก และ
เนื่องจากขาวชอบอากาศแบบรอนหรือกึง่ รอนมากกวาแบบอื่น การปลูกขาวสมัยแรกๆ หรือถิ่นกําเนิดของการ
เพาะปลูกขาวอาจเปนที่ไหนก็ไดในเอเซีย
(การศึกษาแปลความเหตการณ
(การศกษาแปลความเหตุ
การณในประวตศาสตรของมนุ
ในประวัติศาสตรของมนษยชาติ
ษยชาตยอนหลงไปนาน
ยอนหลังไปนาน เราต
เราตองคดวาอาจจะ
องคิดวาอาจจะ
เปนอยางนั้นนาจะเปนอยางนีม้ ากกวาจะสรุปลงตัวเลย...)

Before Agriculture
What life was really like before farming and animal breeding
Peoples in what is now Thailand would revolve around food gathering by both hunting animals and collecting
wild pplants,, fruits and grains,
g , Diet and health mayy have been quite
q good.
g
But there were no wayy of findingg more food to
sustain their economy. The only houses were caves and temporary camps. Population density was very low. Peoples
moved from one place to another to just seek food.

Agriculture began
Some time around 6,000 or 7,000 years ago, peoples in what is now Thailand began to learn how to produce
their own food by raising plants and animals. The transition from the non-food producing to food producing economy was
gradual beginning by observing which of the wild plants were edible or otherwise useful and replanted the seeds they had
learnt to save in the land theyy had cleared. Animals were raised from captured
p
young
y g wild ones. Development
p
of farmingg
through time are documented with paintings on rock surface at many places and are revealed in archaeological excavations
from thousands of sites dated to 3,000-4,000 years ago throughout mainland Southeast Asia including southern China. Food
plants and animals domesticated in Southeast Asia especially in Thailand are different in kind and species from those in nontropical areas. Rice has a great number of wild species. So far Thailand, India and China claim to have found many
species of wild rice. Since rice favour tropical and sub-tropical climate, places/or sites of early or origin of rice cultivation
could be found in many countries in Asia.
(In discussing what happened long time ago in history of humankind, we have to think in terms of probably,
possibly, and it seems likely that.)
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(cave excavations at Spirit cave, Punghung and Pha Chan, Maehongson).

ปจจุบัน

ภาพเขียนสีผนังหินที่ผาแตม โขงเจียม อุบลราชธานี แสดงการปลูกขาวนาเมือง
Rock art at Pha Taem Khong Chiam, Ubon Ratchathani, depicting wet rice cultivation.
Present - day wet rice cultivation in Thailand.

ภาพเขียนสีผนัง “ถ้าํ วัว”, ภูพระบาท, อุดรธานี เขียนฝูงวัวขณะถูกตอนโดยคนเลี้ยง
Rock art at Tham Wua, Phu Prabat, Udon Thani, illustrating humped cattle with their shepherd.

ภาพเขียนสีที่ภูปลารา บานไร, อุทัยธานี แสดงภาพคนจูงวัว
Rock art at Phu Phara, Ban Rai, Uthaithani, depicting a man leading a tamed cattle.

ภาพเขียนสีที่ภูปลารา บานไร, อุทัยธานี แสดงภาพคนสองคนออกลาสัตวกับสุนัขสองตัว
Rock art at Phu Plara, Ban Rai, Uthaithani, illustrating two men going on a hunt with assistance of two dogs.
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โขงเจียม, อุบลราชธานี
แสดงปลาในแม
ป ใ น ํา้ โขงที
โ ่ี
คนสมัยกอน
ประวัติศาสตรจับมากิน
ประวตศาสตรจบมากน
เปนอาหาร
RRockk artt att Ph
Pha Taem,
T
Khong Chiam, Ubon
Ratchathani, showing fish in
the Mekong River caught by
prehistoric people as source
of food
กระดูกสัตวที่ขุดพบมีปลาตางๆ เชน สวาย/เทโพ ชอน ดุก
แขยง ตลอดจน กบ เขียด อึ่งอาง เตา ตะพาบ และหอย
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ศิลปะและงานฝมือ Art and Craft Specialization

What isi now Thailand
Wh
Th il d has
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p since the dawn of human
history. During this early period, man used very
coarse stone implements to hunt animals, dig root
crops and gather wild fruits and plants for food.
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Evidence of settled village life discovered from more than
a hundred sites in many areas totaling half the size of the
country indicates a more complicated society in which many
households joined hearts and hands in one unified community.
g peoples
p p learned gradually
g
y to grow
g plants
p
and
These earlyy village
domesticate animals prior to 3,000 B.C. The society since then
had become self-sufficient.
self-sufficient The artifacts made by people in this
period include implements made of stone, wood, bones and
shells to serve various functions. Rock art from a number of
cave sites in northern, northeastern, central, and southern
Thailand depicts very clearly ways of life of the settled village
ppeople
p with scenes like wet-rice cultivation, herdingg cattle,
making a ceremonious use of cattle, keeping dogs, etc.

Byy about 2,000-1,800
,
, B.C. bronze became in common
usage. With tin and copper deposits, Thailand was probably one
of the few places in the world where both minerals could be
collected. Copper mining sites in the northeastern and central
parts of the country have engaged archaeologists in a project on
archaeo-metallurgy for more than ten years. Successive
excavations reveal large-scale copper smelting industries with
g and ingot
g moulds, and manyy burials associated with
tons of slags
metal artifact offerings. This period of high specialization also
marked widespread development in trade and increased
redistributive economic activities. Smiths, weavers, potters, and
jewelers no longer took part in food
f production.

Iron came into use pretty early, too. It first appeared with
bronze on the same artifact. The bi-metallic spearhead has its
blade made of iron with a bronze socket handle. A number of
bronze bracelets were found wrapped around by the bracelets
made of iron. Byy 500 B.C.-A.D. 200 contacts with India and
China had increased, as attested to by traded goods such as
etched beads,
beads glass ceramics,
ceramics as well as other objects made of
metal with motifs diagnostic of foreign origins. Chinese records
mention the existence of many towns and cities in the 3rd
century A.D. onwards. Although some urban societies rose to
their peaks in the 7th century A.D., the majority of their
ppopulation
p
still retained the agrarian
g
wayy of life, like 60 pper cent
of the population of present-day Thailand.
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