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 ผู้เขียนขอขอบพระคุณส�านักพิมพ์ท่ีให้โอกาสแปลหนังสือเล่มนี้ 

พร้อมท้ังทมีบรรณาธกิารทีช่่วยให้หนงัสือเล่มนีส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน หวงัว่าท่าน

ผู้อ่านจะได้รับทั้งสาระและอรรถรสบ้างไม่มากก็น้อย และได้รู้จักที่มาของ

ศาสตร์ที่เรียกว่า “โบราณคดี” เพิ่มมากขึ้น

พจนก กาญจนจันทร

6     A Li t t le  History of  Archaeology

ค�าน�าผู้แปล

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเส้ียวหนึ่งของชีวประวัติ “โบราณคดี” โดยมี

ตัวละครเข้ามาเก่ียวข้องมากหน้าหลายตา ก่อนจะกลายเป็นสาขาวิชาท่ี

มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โบราณคดีเริ่มก่อร่างจากความ

หลงใหลและความกระหายใคร่รูเ้ร่ืองราวในอดตี กระทัง่มีการค้นพบแหล่ง

อารยธรรมของโลกที่น�ามาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้ท่านผู้อ่านได้ใคร่ครวญว่า อะไรกันแน่

คือสิ่งดึงดูดใจนักโบราณคดีสมัครเล่นให้ทนตรากตร�าท�างานท่ามกลาง

ความสบัสนและไม่แน่นอนในโชคชะตา เพือ่ค้นหาแหล่งอารยธรรมนรินาม  

เร่ืองราวของระยะทางอันยาวไกลของพัฒนาการโบราณคดีที่ด�าเนิน 

ต่อเนื่อง ส่ิงที่นักโบราณคดีภาคสนามต้องพบเจอและสูญเสีย รวมถึง

วิธีที่พวกเขาจัดการกับความไม่รู้ของตน ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่า งาน

โบราณคดีคือภาพสะท้อนพฒันาการของสงัคม ทีเ่ชือ่มร้อยอดีตกับปัจจบัุน

เข้าไว้ด้วยกันภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การคงอยู่ของ

สาขาวิชาโบราณคดีที่นับวันจะก้าวหน้าขึ้นไปตามล�าดับได้พิสูจน์แล้วว่า 

บทบาทในสังคมของโบราณคดีมิใช่เพียงขุดค้นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว 

ทว่ายังมีพันธกิจด้านการศึกษา อีกทั้งการเร่งค้นหาความจริงให้ปรากฏ 

บทเรียนในอดีตสามารถสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม ดังเช่นปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นตัวแปรส�าคัญ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ 
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วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 79 ภูเขาไฟเวซูเวียส (Mount Vesuvius) 

เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงราวเสียงปืนใหญ่ ก้อนหินและขี้เถ้าที่พวยพุ่ง  

รวมถึงลาวาร้อนระอุสีแดงเพลิงปริมาณมากมายมหาศาลปะทุออกจาก

ปล่องภูเขาไฟพร้อมกลุ่มควันหนาแน่น ท้องฟ้าเวลากลางวันมืดมิดไป

ถนดัตา เมืองข้างเคยีงอย่างเฮอร์คิวเลเนยีม (Herculaneum) และปอมเปอ ี

(Pompeii) ปกคลุมด้วยละอองเถ้าถ่านจากภเูขาไฟทีดู่ราวกับชัน้หมิะหนา 

เที่ยงคืนของวันเดียวกันนั้น นครโรมันทั้งสองก็ถูกซ�้าเติมอีก

ระลอก เม่ือกลุ่มแก๊ส ก้อนหิน และดินโคลนที่ยังร้อนระอุไหลลงมาท่วม

ทับจนเมืองเฮอร์คิวเลเนียมจมหายไปทั้งเมือง ส่วนปอมเปอีก็เห็นเพียง

หลังคาของตึกสูงใหญ่โผล่พ้นเศษซากและเถ้าภูเขาไฟ มีผู้เคราะห์ร้าย

นับร้อยต้องสูญเสียชีวิต พลินีผู้เยาว์ (Pliny the Younger) นักประพันธ์ที่

เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์นี้บันทึกไว้ว่า “ท่านจะได้ยินเสียงผู้หญิง

กรีดร้อง เสียงทารกร้องไห้จ้า และเสียงผู้ชายตะโกนโหวกเหวก” จากนั้น

ทุกอย่างก็เงียบสนิท

บทที่ 1

“ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในอดีต”
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บรรดานักสังเกตการณ์มือสมัครเล่นตั้งแต่สมัยสี่ศตวรรษก่อน ไปจนถึง

คณะวิจัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมกลุ่มกันเหนียวแน่น นักโบราณคดีรุ่น

บุกเบิกหลายคนมีบุคลิกน่าสนใจ พวกเขามักต้องท�างานอย่างโดดเด่ียวใน

พืน้ท่ีห่างไกลเป็นเวลาหลายเดือน และได้พฒันาความหลงใหลเรือ่งราวใน

อดีตอันห่างไกลขึ้นมา ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ทรงภูมิในยุคโบราณ

คนหนึ่งเรียกงานโบราณคดีว่า “ความอยากรู้อยากเห็นเร่ืองราวในอดีต” 

ซึง่กเ็ป็นจริงดังค�ากล่าวของเขาไม่ผิดเพีย้น เพราะงานโบราณคดีคือความ

กระหายใคร่รู้ถึงความเป็นมาของเราเอง

ผมได้สัมผสัประสบการณ์เก่ียวกับโบราณคดีเป็นคร้ังแรกเม่ือสมัย

วัยรุ่น ย้อนไปในวันฝนพร�า พ่อแม่พาผมไปเที่ยวสโตนเฮนจ์ (ดูบทที่ 38) 

ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ หินขนาดมหึมาตั้งตระหง่านโอบล้อมเราไว้ 

วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวทึมเทา เราเดินอยู่กลางหมู่หิน (สมัยนั้น 

ผู้เข้าชมยงัสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆ หนิได้) และมองเลยไปยงัเนนิฝังศพที่

อยู่ไม่ไกล ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนต้องมนตร์สะกดของสโตนเฮนจ์ จนเกิด

ความหลงใหลในโบราณคดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ผมเร่ิมสนใจจอห์น ออบรีย์ (John Aubrey, 1626-1697) ชาว

องักฤษผูช้อบไปเยอืนสโตนเฮนจ์ ในปี 1649 ขณะก�าลงัขีม้่าล่าหมาจิง้จอก 

เขาก็ได้ค้นพบวงหนิตัง้ตระหง่านอนัน่าตืน่ตาอกีแห่งหนึง่ น่ันคือเอฟเบอรี 

(Avebury) ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากสโตนเฮนจ์ ออบรีย์ฉงนสนเท่ห์กับท้ังเอฟเบอรี

และสโตนเฮนจ์ กล่าวกันว่าวงหินตั้งท้ังสองแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือของ 

“ชาวบริตันโบราณ” (Ancient Briton) แล้วคนป่าเถื่อนที่นุ่งห่มหนังสัตว์

พวกนี้คือใครกันเล่า ออบรีย์สันนิษฐานว่า “คนพวกนี้คงโหดร้ายน้อยกว่า

ชาวอเมริกัน (พื้นเมือง) นิดหน่อย”

ออบรีย์และนักโบราณคดีรุ่นหลังมีข้อมูลเร่ืองราวในอดีตของ

ยุโรปยุคก่อนสมัยโรมันแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีเนินฝังศพ  

วงหินตั้ง และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ให้ส�ารวจค้น ท้ังยังพบข้าวของโบราณ 

หลายอย่าง เช่น เคร่ืองมือหนิ เคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองโลหะ ซึง่ปรากฏขึน้

12     A Li t t le  History of  Archaeology

เพยีงไม่นาน เมืองปอมเปอก็ีกลายเป็นเนนิขนาดใหญ่ทีมี่หญ้าข้ึน

ปกคลุมจนทั่ว นครทั้งสองฝังอยู่ใต้เถ้าถ่านนานกว่า 1,600 ปี จนกระทั่ง

ปี 1709 ชาวบ้านที่ก�าลังขุดบ่อน�้า ณ ต�าแหน่งเหนือเมืองเฮอร์คิวเลเนียม

ก็บังเอิญขุดพบรปูสลักหนิอ่อนเข้า เม่ือเจ้าชายผู้ปกครองดินแดนแถบนัน้

ทราบเรือ่งก็ส่งคนไปขดุดูว่ามีอะไรฝังอยู่ใต้ดิน พวกเขาพบประตมิากรรม

รูปสตรีท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์จ�านวนสามช้ิน การค้นพบโดยบังเอญิคร้ังนัน้ 

น�าไปสู่การขุดหาสมบัติใจกลางเมืองท่ีถูกกลบฝังไว้ และศาสตร์สาขา

โบราณคดีก็ได้ถอืก�าเนดิขึน้จากการขดุหาโบราณวตัถขุองเมืองสมยัโรมัน

ที่จมอยู่ใต้กองเถ้าภูเขาไฟนี่เอง 

หน้ากากทองค�าของฟาโรห์ อารยธรรมที่สูญหาย และการ 

ผจญภัยเยี่ยงวีรบุรุษในดินแดนอันไกลโพ้น ภาพจ�าเหล่านี้ท�าให้ใคร 

หลายคนยังคงเข้าใจว่านักโบราณคดีคือนักผจญภัยที่ฝันเฟื่อง และอุทิศ

ชีวิตเพื่อขุดค้นพีระมิดหรือไม่ก็ตามหาเมืองโบราณท่ีสาบสูญ ทว่างาน

โบราณคดีในยุคปัจจุบันน้ันห่างไกลจากการเดินทางผจญอันตรายหรือ

การค้นพบทีน่่าตืน่ตะลึง แม้ว่าโบราณคดีอาจมีจดุเร่ิมต้นมาจากการขุดหา

ล่าสมบัติ และยังคงมีผู้ลักลอบขุดหาของโบราณอยู่เสมอควบคู่กับงาน

โบราณคดีที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน กระนั้นกิจกรรมขุดหาสมบัติก็หาใช่งาน

โบราณคดีไม่ มันเป็นการขุดค้นที่ท�าอย่างหยาบๆ ลวกๆ เพื่อจุดประสงค์

เพยีงข้อเดียว นัน่คอืเสาะหาวัตถลุ�า้ค่าเพือ่น�าไปขายให้กับนกัสะสมทียิ่นดี

จ่ายเงินซื้อในราคาสูงล่ิว ในขณะท่ีโบราณคดีคือสาขาวิชาท่ีอาศัยวิธีทาง

วิทยาศาสตร์มาศึกษาเร่ืองราวในอดีต รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์เม่ือ

สมัย 3 ล้านปีก่อน

ถ้าเช่นนั้นโบราณคดีมีพัฒนาการอย่างไร จึงแปรเปล่ียนจาก

กิจกรรมล่าสมบัติที่ไม่ได้ก�าหนดแนวทางชัดเจน มุ่งหมายเพียงเสาะหา

ข้าวของน่าตื่นตาและผู้คนท่ีสาบสูญ จนกลายมาเป็นสาขาวิชาศึกษา 

เรือ่งราวในอดีตทีมี่วิธวิีทยาชดัเจนดังเช่นทกุวันนี ้หนงัสอืเล่มนีจ้ะเล่าเร่ือง

โบราณคดีผ่านผลงานของเหล่านกัโบราณคดีระดับต�านาน และบันทกึของ
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บรรดานักสังเกตการณ์มือสมัครเล่นตั้งแต่สมัยสี่ศตวรรษก่อน ไปจนถึง

คณะวิจัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมกลุ่มกันเหนียวแน่น นักโบราณคดีรุ่น

บุกเบิกหลายคนมีบุคลิกน่าสนใจ พวกเขามักต้องท�างานอย่างโดดเด่ียวใน

พืน้ท่ีห่างไกลเป็นเวลาหลายเดือน และได้พฒันาความหลงใหลเรือ่งราวใน

อดีตอันห่างไกลขึ้นมา ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ทรงภูมิในยุคโบราณ

คนหนึ่งเรียกงานโบราณคดีว่า “ความอยากรู้อยากเห็นเร่ืองราวในอดีต” 

ซ่ึงก็เป็นจริงดังค�ากล่าวของเขาไม่ผดิเพีย้น เพราะงานโบราณคดีคือความ

กระหายใคร่รู้ถึงความเป็นมาของเราเอง

ผมได้สัมผสัประสบการณ์เก่ียวกับโบราณคดีเป็นคร้ังแรกเม่ือสมัย

วัยรุ่น ย้อนไปในวันฝนพร�า พ่อแม่พาผมไปเที่ยวสโตนเฮนจ์ (ดูบทที่ 38) 

ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ หินขนาดมหึมาตั้งตระหง่านโอบล้อมเราไว้ 

วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวทึมเทา เราเดินอยู่กลางหมู่หิน (สมัยนั้น 

ผูเ้ข้าชมยงัสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆ หนิได้) และมองเลยไปยงัเนนิฝังศพที่

อยู่ไม่ไกล ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนต้องมนตร์สะกดของสโตนเฮนจ์ จนเกิด

ความหลงใหลในโบราณคดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ผมเริ่มสนใจจอห์น ออบรีย์ (John Aubrey, 1626-1697) ชาว

อังกฤษผูช้อบไปเยอืนสโตนเฮนจ์ ในปี 1649 ขณะก�าลงัขีม้่าล่าหมาจิง้จอก 

เขาก็ได้ค้นพบวงหนิตัง้ตระหง่านอนัน่าตืน่ตาอกีแห่งหนึง่ นัน่คือเอฟเบอรี 

(Avebury) ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากสโตนเฮนจ์ ออบรีย์ฉงนสนเท่ห์กับท้ังเอฟเบอรี

และสโตนเฮนจ์ กล่าวกันว่าวงหินตั้งท้ังสองแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือของ 

“ชาวบริตันโบราณ” (Ancient Briton) แล้วคนป่าเถ่ือนที่นุ่งห่มหนังสัตว์

พวกนี้คือใครกันเล่า ออบรีย์สันนิษฐานว่า “คนพวกนี้คงโหดร้ายน้อยกว่า

ชาวอเมริกัน (พื้นเมือง) นิดหน่อย”

ออบรีย์และนักโบราณคดีรุ่นหลังมีข้อมูลเร่ืองราวในอดีตของ

ยุโรปยุคก่อนสมัยโรมันแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีเนินฝังศพ  

วงหินตั้ง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ส�ารวจค้น ทั้งยังพบข้าวของโบราณ 

หลายอย่าง เช่น เคร่ืองมือหนิ เคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองโลหะ ซึง่ปรากฏข้ึน

12     A Li t t le  History of  Archaeology

เพยีงไม่นาน เมืองปอมเปอก็ีกลายเป็นเนนิขนาดใหญ่ทีมี่หญ้าข้ึน

ปกคลุมจนทั่ว นครทั้งสองฝังอยู่ใต้เถ้าถ่านนานกว่า 1,600 ปี จนกระทั่ง

ปี 1709 ชาวบ้านที่ก�าลังขุดบ่อน�้า ณ ต�าแหน่งเหนือเมืองเฮอร์คิวเลเนียม

ก็บังเอญิขดุพบรูปสลักหนิอ่อนเข้า เม่ือเจ้าชายผูป้กครองดินแดนแถบนัน้

ทราบเร่ืองก็ส่งคนไปขดุดูว่ามีอะไรฝังอยู่ใต้ดิน พวกเขาพบประตมิากรรม

รูปสตรีท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์จ�านวนสามช้ิน การค้นพบโดยบังเอญิคร้ังนัน้ 

น�าไปสู่การขุดหาสมบัติใจกลางเมืองท่ีถูกกลบฝังไว้ และศาสตร์สาขา

โบราณคดีก็ได้ถอืก�าเนดิขึน้จากการขดุหาโบราณวตัถขุองเมืองสมัยโรมัน

ที่จมอยู่ใต้กองเถ้าภูเขาไฟนี่เอง 

หน้ากากทองค�าของฟาโรห์ อารยธรรมท่ีสูญหาย และการ 

ผจญภัยเยี่ยงวีรบุรุษในดินแดนอันไกลโพ้น ภาพจ�าเหล่านี้ท�าให้ใคร 

หลายคนยังคงเข้าใจว่านักโบราณคดีคือนักผจญภัยที่ฝันเฟื่อง และอุทิศ

ชีวิตเพื่อขุดค้นพีระมิดหรือไม่ก็ตามหาเมืองโบราณท่ีสาบสูญ ทว่างาน

โบราณคดีในยุคปัจจุบันน้ันห่างไกลจากการเดินทางผจญอันตรายหรือ

การค้นพบทีน่่าตืน่ตะลึง แม้ว่าโบราณคดีอาจมีจดุเร่ิมต้นมาจากการขดุหา

ล่าสมบัติ และยังคงมีผู้ลักลอบขุดหาของโบราณอยู่เสมอควบคู่กับงาน

โบราณคดีที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน กระนั้นกิจกรรมขุดหาสมบัติก็หาใช่งาน

โบราณคดีไม่ มันเป็นการขุดค้นที่ท�าอย่างหยาบๆ ลวกๆ เพื่อจุดประสงค์

เพยีงข้อเดียว นัน่คอืเสาะหาวัตถลุ�า้ค่าเพือ่น�าไปขายให้กับนกัสะสมทียิ่นดี

จ่ายเงินซื้อในราคาสูงล่ิว ในขณะท่ีโบราณคดีคือสาขาวิชาท่ีอาศัยวิธีทาง

วิทยาศาสตร์มาศึกษาเร่ืองราวในอดีต รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อ

สมัย 3 ล้านปีก่อน

ถ้าเช่นนั้นโบราณคดีมีพัฒนาการอย่างไร จึงแปรเปล่ียนจาก

กิจกรรมล่าสมบัติที่ไม่ได้ก�าหนดแนวทางชัดเจน มุ่งหมายเพียงเสาะหา

ข้าวของน่าตื่นตาและผู้คนท่ีสาบสูญ จนกลายมาเป็นสาขาวิชาศึกษา 

เรือ่งราวในอดีตทีมี่วิธวิีทยาชดัเจนดังเช่นทกุวันนี ้หนงัสอืเล่มนีจ้ะเล่าเร่ือง

โบราณคดีผ่านผลงานของเหล่านกัโบราณคดีระดับต�านาน และบันทึกของ
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โบราณคดียังเป็นเพียงกิจกรรมล่าสมบัติท่ีปราศจากระเบียบกฎเกณฑ์ 

แต่น่าเสียดายท่ีวิงเคิลมันน์ไม่มีโอกาสได้ลงมือขุดค้นเพื่อพิสูจน์แนวคิด

ของตน เพราะชีวิตเขาจบลงจากเหตุฆ่าชิงทรัพย์ขณะก�าลังรอเรือที่เมือง

ตรีเยสเต (Trieste) ในปี 1768 วิงเคิลมันน์คือนักวิชาการคนส�าคัญผู้เริ่ม

วางรากฐานอันเป็นหลักการพื้นฐานของโบราณคดีท่ีว่า วัตถุทุกช้ินไม่ว่า

จะธรรมดาสามัญเพียงใด ล้วนแล้วแต่บรรจุเรื่องราวไว้ทั้งสิ้น  

บางคร้ังเร่ืองราวเหล่านัน้ก็ช่างน่าเหลือเชือ่ คร้ังหนึง่ผมไปเยอืน

หมู่บ้านท่ีถูกท้ิงร้างบริเวณตอนกลางของแอฟริกา ซึ่งด�ารงอยู่มาตั้งแต่

สมัยทศวรรษ 1850 บริเวณนั้นเต็มไปด้วยคอกวัวผุพัง หินบด และ

เศษหม้อดินเผากองระเกะระกะ ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ แล้วผมก็หยิบ 

ขวานหนิเล่มหนึง่ขึน้มา มันคอืขวานหนิอายุ 500,000 ปีทีต่กอยูท่่ามกลาง

เศษหม้อกลาดเกล่ือน ผมรู้ทันทีว่าขวานหินเล่มนี้ถูกน�ามาจากที่อื่นแน่ 

เพราะท่ีตรงนั้นไม่มีเคร่ืองมือหินหรือสัญญาณอื่นใดท่ีบ่งบอกว่ามีมนุษย์

อาศัยอยู่เมื่อครึ่งล้านปีก่อน

นัน่คอืคร้ังแรกท่ีผมตระหนกัว่าเคร่ืองมือจากอดีตสามารถบอกเล่า

อะไรบางอย่างได้ ผมลองจนิตนาการเร่ืองราวเกีย่วกบัเครือ่งมือโบราณช้ินนี้  

ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเด็กน้อยเก็บขวานท�าจากหินกรวดแม่น�้า 

รูปทรงสวยแปลกตา ตรงท่ีเขาเก็บได้อยู่ห่างจากบ้านไปแปดกิโลเมตร  

เด็กคนนัน้หยิบขวานตดิมือกลบับ้าน คนท่ีบ้านเข้ามาพนิจิพจิารณาดูแล้ว

โยนท้ิงไปอย่างไม่ใส่ใจ อาจมีชาวบ้านวยัชราสักคนท่ีจ�าได้ว่าสมัยเด็กๆ เคย

พบขวานแบบเดียวกันนีจ้ากทีไ่หนสกัแห่ง และเกบ็มันไว้เนิน่นานหลายปี 

คงมีเรือ่งราวบางอย่างด�ารงอยู่เบ้ืองหลังเหตกุารณ์นี ้ทว่าเรือ่งเล่าเหล่านัน้

ได้อันตรธานไปแล้ว จะเหลือก็แต่เพียงขวานหินเท่านั้น

เร่ืองราวของโบราณคดีเร่ิมต้นจากความอยากรู้อยากเห็นของ

เจ้าของท่ีดินและเหล่านักเดินทาง บรรดาชาวยุโรปท่ีม่ังคั่งร�่ารวยผู้นิยม

ชมชอบงานศิลปะยุคคลาสสิกนิยมเดินทางท่องเท่ียวไปยังดินแดนแถบ

เมดิเตอร์เรเนียน การเดินทางแบบนี้เรียกกันว่า “แกรนด์ทัวร์” (Grand 
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ในพื้นที่ไถพรวนดิน หรือบางครั้งก็บังเอิญค้นพบขณะขุดท้องร่องบริเวณ

เนนิฝังศพ (ดูบทที ่9) แต่วตัถเุหล่านีเ้ป็นของกลุม่คนทีพ่วกเขาไม่รูจ้กัเลย

แม้แต่น้อย ซึง่ไม่ใช่ชาวโรมันจากเมืองปอมเปอทีีถ่กูภเูขาไฟกลบฝังไว้ ณ 

วันเวลาที่มีข้อมูลบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

การขดุค้นอย่างจรงิจงัเกิดขึน้ท่ีเฮอร์คิวเลเนยีมในปี 1784 พระเจ้า

ชาร์ลส์ท่ี 2 แห่งเนเปิลส์มีรับสัง่ให้วิศวกรชาวสเปนนามว่าโรเก โฆอากิน เด 

อัลกูเบียร์เร (Roque Joaquín de Alcubierre) ลงมือตรวจสอบว่าเมืองนี้

อยู่ลกึลงไปเท่าไร อลักูเบียร์เรให้คนงานเหมืองแร่ผูเ้ชีย่วชาญใช้ดินระเบดิ

เพื่อเปิดทางให้ลงไปส�ารวจใต้เถ้าภูเขาไฟได้ ท�าให้ค้นพบสิ่งก่อสร้างที่อยู่

ในสภาพสมบูรณ์และประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม พระเจ้าชาร์ลส์โปรดให้

น�าวตัถท่ีุค้นพบไปตกแต่งพระราชวงัของพระองค์ กระนัน้การขดุส�ารวจนี้

ก็นับเป็นภารกิจลับสุดยอดทีเดียว

นักวิชาการชาวเยอรมันนามโยฮันน์ โยอาคิม วิงเคิลมันน์ 

(Johann Joachim Winkelmann, 1717-1768) นับเป็นนักวิจัยคนแรก

ที่ท�างานอย่างจริงจัง ในปี 1755 เขาได้รับต�าแหน่งบรรณารักษ์ใต้อาณัติ

ของพระราชาคณะอัลบานี (Cardinal Albani) ที่กรุงโรม (ซึ่งท�าให้เขาต้อง

เปลี่ยนไปนับถือนิกายคาทอลิก ส่งผลให้เพื่อนชาวโปรเตสแตนต์ของเขา

ประหวั่นพร่ันพรึงมาก) การเป็นบรรณารักษ์ท�าให้เขาเข้าถึงหนังสือและ

วตัถทุีอ่ลักูเบียร์เรค้นพบ แต่ก็ใช้เวลาถึงเจด็ปีกว่าทีว่งิเคิลมันน์จะได้เข้าถึง

ภารกิจขุดค้นท่ีเป็นความลับสุดยอดนี ้ณ เวลานัน้วงิเคลิมันน์ได้กลายเป็น 

ผู้เปี่ยมความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับศิลปะโรมันอย่างหาตัวจับยาก 

ความรู้ของเขาคล้ายคลึงกับการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่ ซึ่งนับได้ว่า

ก้าวหน้ากว่าใครในยุคนั้น เขาเป็นนักวิชาการคนแรกที่ศึกษาโบราณวัตถุ

จากแหล่งที่พบในต�าแหน่งหรือบริบทดั้งเดิมของมัน     

วิงเคิลมันน์คือผู้ที่ชี้ให้เห็นว่า วัตถุสิ่งของเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญ

เก่ียวกับเจ้าของและเผยให้เห็นวิถีชีวิตสมัยโรมัน หรือก็คือเร่ืองราวของ

ผู้คนในอดีตนั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการในยุคสมัยท่ีงาน
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โบราณคดียังเป็นเพียงกิจกรรมล่าสมบัติท่ีปราศจากระเบียบกฎเกณฑ์ 

แต่น่าเสียดายท่ีวิงเคิลมันน์ไม่มีโอกาสได้ลงมือขุดค้นเพื่อพิสูจน์แนวคิด

ของตน เพราะชีวิตเขาจบลงจากเหตุฆ่าชิงทรัพย์ขณะก�าลังรอเรือที่เมือง

ตรีเยสเต (Trieste) ในปี 1768 วิงเคิลมันน์คือนักวิชาการคนส�าคัญผู้เริ่ม

วางรากฐานอันเป็นหลักการพื้นฐานของโบราณคดีที่ว่า วัตถุทุกช้ินไม่ว่า

จะธรรมดาสามัญเพียงใด ล้วนแล้วแต่บรรจุเรื่องราวไว้ทั้งสิ้น  

บางคร้ังเรือ่งราวเหล่านัน้ก็ช่างน่าเหลือเชือ่ ครัง้หนึง่ผมไปเยอืน

หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างบริเวณตอนกลางของแอฟริกา ซึ่งด�ารงอยู่มาตั้งแต่

สมัยทศวรรษ 1850 บริเวณนั้นเต็มไปด้วยคอกวัวผุพัง หินบด และ

เศษหม้อดินเผากองระเกะระกะ ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ แล้วผมก็หยิบ 

ขวานหนิเล่มหนึง่ขึน้มา มันคอืขวานหนิอายุ 500,000 ปีทีต่กอยูท่่ามกลาง

เศษหม้อกลาดเกล่ือน ผมรู้ทันทีว่าขวานหินเล่มนี้ถูกน�ามาจากที่อื่นแน่ 

เพราะท่ีตรงนั้นไม่มีเคร่ืองมือหินหรือสัญญาณอื่นใดที่บ่งบอกว่ามีมนุษย์

อาศัยอยู่เมื่อครึ่งล้านปีก่อน

นัน่คอืคร้ังแรกท่ีผมตระหนกัว่าเคร่ืองมือจากอดีตสามารถบอกเล่า

อะไรบางอย่างได้ ผมลองจนิตนาการเร่ืองราวเกีย่วกบัเครือ่งมือโบราณช้ินนี้  

ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเด็กน้อยเก็บขวานท�าจากหินกรวดแม่น�้า 

รูปทรงสวยแปลกตา ตรงที่เขาเก็บได้อยู่ห่างจากบ้านไปแปดกิโลเมตร  

เด็กคนนัน้หยิบขวานตดิมือกลบับ้าน คนทีบ้่านเข้ามาพนิจิพจิารณาดูแล้ว

โยนทิง้ไปอย่างไม่ใส่ใจ อาจมีชาวบ้านวัยชราสักคนทีจ่�าได้ว่าสมัยเด็กๆ เคย

พบขวานแบบเดียวกันนีจ้ากทีไ่หนสกัแห่ง และเกบ็มันไว้เนิน่นานหลายปี 

คงมีเรือ่งราวบางอย่างด�ารงอยู่เบ้ืองหลังเหตกุารณ์นี ้ทว่าเร่ืองเล่าเหล่านัน้

ได้อันตรธานไปแล้ว จะเหลือก็แต่เพียงขวานหินเท่านั้น

เร่ืองราวของโบราณคดีเร่ิมต้นจากความอยากรู้อยากเห็นของ

เจ้าของที่ดินและเหล่านักเดินทาง บรรดาชาวยุโรปท่ีม่ังคั่งร�่ารวยผู้นิยม

ชมชอบงานศิลปะยุคคลาสสิกนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังดินแดนแถบ

เมดิเตอร์เรเนียน การเดินทางแบบนี้เรียกกันว่า “แกรนด์ทัวร์” (Grand 
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ในพื้นที่ไถพรวนดิน หรือบางครั้งก็บังเอิญค้นพบขณะขุดท้องร่องบริเวณ

เนนิฝังศพ (ดูบทที ่9) แต่วตัถเุหล่านีเ้ป็นของกลุ่มคนทีพ่วกเขาไม่รูจ้กัเลย

แม้แต่น้อย ซึง่ไม่ใช่ชาวโรมันจากเมืองปอมเปอทีีถ่กูภเูขาไฟกลบฝังไว้ ณ 

วันเวลาที่มีข้อมูลบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

การขดุค้นอย่างจรงิจงัเกิดขึน้ท่ีเฮอร์คิวเลเนยีมในปี 1784 พระเจ้า

ชาร์ลส์ท่ี 2 แห่งเนเปิลส์มีรับสัง่ให้วิศวกรชาวสเปนนามว่าโรเก โฆอากิน เด 

อัลกูเบียร์เร (Roque Joaquín de Alcubierre) ลงมือตรวจสอบว่าเมืองนี้

อยู่ลกึลงไปเท่าไร อลักูเบียร์เรให้คนงานเหมืองแร่ผูเ้ชีย่วชาญใช้ดินระเบดิ

เพื่อเปิดทางให้ลงไปส�ารวจใต้เถ้าภูเขาไฟได้ ท�าให้ค้นพบสิ่งก่อสร้างที่อยู่

ในสภาพสมบูรณ์และประตมิากรรมทีว่จิติรงดงาม พระเจ้าชาร์ลส์โปรดให้

น�าวตัถุท่ีค้นพบไปตกแต่งพระราชวงัของพระองค์ กระน้ันการขุดส�ารวจนี้

ก็นับเป็นภารกิจลับสุดยอดทีเดียว

นักวิชาการชาวเยอรมันนามโยฮันน์ โยอาคิม วิงเคิลมันน์ 

(Johann Joachim Winkelmann, 1717-1768) นับเป็นนักวิจัยคนแรก

ที่ท�างานอย่างจริงจัง ในปี 1755 เขาได้รับต�าแหน่งบรรณารักษ์ใต้อาณัติ

ของพระราชาคณะอัลบานี (Cardinal Albani) ที่กรุงโรม (ซึ่งท�าให้เขาต้อง

เปลี่ยนไปนับถือนิกายคาทอลิก ส่งผลให้เพื่อนชาวโปรเตสแตนต์ของเขา

ประหว่ันพร่ันพรึงมาก) การเป็นบรรณารักษ์ท�าให้เขาเข้าถึงหนังสือและ

วตัถุทีอ่ลักูเบียร์เรค้นพบ แต่ก็ใช้เวลาถึงเจด็ปีกว่าทีว่งิเคิลมันน์จะได้เข้าถงึ

ภารกิจขดุค้นท่ีเป็นความลับสุดยอดนี ้ณ เวลานัน้วงิเคิลมันน์ได้กลายเป็น 

ผู้เปี่ยมความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับศิลปะโรมันอย่างหาตัวจับยาก 

ความรู้ของเขาคล้ายคลึงกับการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่ ซึ่งนับได้ว่า

ก้าวหน้ากว่าใครในยุคนั้น เขาเป็นนักวิชาการคนแรกที่ศึกษาโบราณวัตถุ

จากแหล่งที่พบในต�าแหน่งหรือบริบทดั้งเดิมของมัน     

วิงเคิลมันน์คือผู้ที่ชี้ให้เห็นว่า วัตถุสิ่งของเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญ

เก่ียวกับเจ้าของและเผยให้เห็นวิถีชีวิตสมัยโรมัน หรือก็คือเร่ืองราวของ

ผู้คนในอดีตนั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการในยุคสมัยท่ีงาน
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ปรากฏขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นี้เอง และจ�านวนนักโบราณคดีอาชีพ

ทั่วโลกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น

โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องมนษุย์ และ

คงไม่มีการค้นพบคร้ังใดที่เปิดเผยความจริงอันน่าตื่นตะลึงได้มากเท่ากับ

การค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์ โดยลอร์ดคาร์นาร์วอนและ

เฮาเวิร์ด คาร์เตอร์ เม่ือปี 1922 คาร์เตอร์ทุ่มเทเรี่ยวแรงเพื่อขุดค้นและ

บันทึกส่ิงต่างๆ ท่ีพบในสุสาน จนประกอบเป็นข้อมูลท่ีให้ภาพรายละเอยีด

อันมีเอกลักษณ์ของฟาโรห์หนุ่มผู้มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน เขาใช้

เวลานานถึงแปดปีเพื่อท�างานชิ้นนี้ให้ส�าเร็จลุล่วง แต่คาร์เตอร์ก็เสียชีวิต

ลงก่อนทีผ่ลงานจะได้ตพีมิพ์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ชีย่วชาญต่างเดินหน้าศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับฟาโรห์ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักองค์นี้เรื่อยมานับตั้งแต่นั้น 

การค้นพบทางโบราณคดีอีกคร้ังหนึ่งซึ่งออกจะเรียบง่ายและ 

ไม่หวือหวานักเกิดขึ้น ณ ทุ่งทะเลทรายเวิ้งว้างใกล้ๆ กับเมียร์ (Meer) ใน

ประเทศเบลเยียม ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัยชัว่คราวของนกัล่าสตัว์กลุ่มเล็กๆ  

เม่ือสมัย 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ใครสักคนในกลุ่มนี้เดินไปนั่งบนหิน 

ก้อนใหญ่ แล้วสร้างเครื่องมือหินด้วยหินฟลินต์ <หินเหล็กไฟ> ก้อนหนึ่ง

ที่เขา (หรือเธอ) ถือมาด้วย สักพักอีกคนหนึ่งก็เดินมาสมทบแล้วท�าอย่าง

เดียวกัน แดเนียล คาเฮน (Daniel Cahen) นักโบราณคดีชาวเบลเยียม 

บรรจงน�าเศษหนิและรอยกะเทาะขณะท�าเคร่ืองมือหนิเหล่านัน้มาประกอบ

เข้าด้วยกนั ทิศทางและองศาของการตอกกะเทาะทีป่รากฏแสดงให้เหน็ถึง

รายละเอยีดยิบย่อยอนัน่าท่ึง นัน่คือ ช่างหนิคนท่ีสองนัน้เป็นคนถนดัซ้าย!

โบราณคดีสมัยใหม่ซึ่งอาศัยกระบวนวิธีในเชิงวิทยาศาสตร์นั้น

มิได้มุ่งหมายเพื่อค้นหาแหล่งโบราณคดีแล้วลงมือขุดค้นเพียงอย่างเดียว 

ค�าถามที่ได้รับการคลี่คลายจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นม ี

ไม่น้อยไปกว่าท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคสนาม เรากลายเป็นนักสืบท่ีต้อง 

ปะติดปะต่อเงื่อนง�าเล็กๆ น้อยๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งหลายครั้งก็มาจากแหล่ง

ที่เหลือเชื่อ ทั้งหมดก็เพื่อท�าความเข้าใจอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น 
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Tour) นอกจากได้ท่องเที่ยวแล้ว พวกเขายังได้ของติดมือเป็นชิ้นงาน

ศิลปะโรมันหรือบางครั้งก็มาจากยุคกรีก ส่วนคนท่ีไม่ได้ไปท่องเที่ยว

แต่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะเร่ิมขุดเนินดิน (เนินฝังศพ) ในที่ดินของตัวเอง 

และเมื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน พวกเขาก็จะน�า “ข้าวของเก่าแก่อายุ  

2,000 ปี” มาประชันกัน พวกคนที่ขุดหาของเหล่านี้ล้วนเป็นมือสมัครเล่น

ซึง่ไม่เคยฝึกฝนร�า่เรียนทางโบราณคดีมาแต่อย่างใด แม้ว่าปู่ย่าตาทวดของ

พวกเขาจะเป็นนกัสะสมโบราณวตัถ ุ(ทีส่นใจเรือ่งราวในอดีตอนัไกลโพ้น) 

อย่างจอห์น ออบรีย์ ผู้เฝ้าครุ่นคิดหาค�าตอบเกี่ยวกับสโตนเฮนจ์ 

โบราณคดีถือก�าเนิดขึ้นเม่ือ 250 ปีก่อน ในยุคสมัยที่ผู้คนยัง

เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลก ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล การขุดค้น 

ทางโบราณคดีขนานใหญ่เริม่ขึน้โดยนกัการทูตชาวฝร่ังเศสนามปอล-เอมีล 

บ็อตตา และนกัผจญภัยชาวอังกฤษนามว่าออสเตน เฮนรี เลยาร์ด พวกเขา

พยายามค้นหาเมืองนนีะเวห์ซึง่กล่าวถงึในพระคัมภร์ีไบเบิล ก่อนจะค้นพบ 

เมืองดังกล่าวทางตอนเหนือของอิรัก เลยาร์ดไม่ใช่นักขุดค้นที่ช�านาญ 

แต่เขาก็ขุดเจาะเข้าไปในเนินขนาดใหญ่ของเมืองนีนะเวห์ แล้วเลาะไป

ตามแนวก�าแพงสลักของพระราชวังแห่งกษัตริย์อัสซีเรียผู้มีพระนามว่า 

เซนนาเคอรบิ เขาขดุลึกลงไปใต้ดินเพือ่ค้นหาโบราณวตัถชุิน้งามๆ ส�าหรับ

บริติชมิวเซียม นอกจากนี้เลยาร์ดยังพบรอยรถเทียมม้าบนแผ่นหินปูนที่

หน้าประตูพระราชวังด้วย

นักโบราณคดีสมัครเล่นฝีมือฉกาจอย่างเลยาร์ด, จอห์น ลอยด์  

สตเีฟนส์, ไฮน์ริช ชลีมันน์ และอกีหลายๆ คน คอืผูค้้นพบแหล่งอารยธรรม

โบราณแห่งแรกๆ ของโลก ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป นอกจากน้ี 

ยังมีนักโบราณคดีสมัครเล่นอีกจ�านวนไม่น้อยที่เฝ้าฉงนสนเท่ห์เก่ียวกับ

ขวานหนิและกระดูกสตัว์สญูพนัธุ ์หรือกระทัง่กะโหลกมนษุย์นแีอนเดอร์ธัล 

ที่ดูดึกด�าบรรพ์แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป พวกเขาท�าให้เรารู้ว่าอดีตของ

มนษุย์นัน้ย้อนหลังไปได้ไกลกว่า 6,000 ปี (ตัวเลขอายนุีม้าจากการค�านวณ

ในพระคมัภีร์ไบเบิลของครสิตจกัร ดบูทที ่7) วชิาชพีนกัโบราณคดีเพิง่เริม่
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ปรากฏขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นี้เอง และจ�านวนนักโบราณคดีอาชีพ

ทั่วโลกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น

โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษาชวีติความเป็นอยูข่องมนษุย์ และ

คงไม่มีการค้นพบคร้ังใดที่เปิดเผยความจริงอันน่าตื่นตะลึงได้มากเท่ากับ

การค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์ โดยลอร์ดคาร์นาร์วอนและ

เฮาเวิร์ด คาร์เตอร์ เมื่อปี 1922 คาร์เตอร์ทุ่มเทเรี่ยวแรงเพื่อขุดค้นและ

บันทกึสิง่ต่างๆ ท่ีพบในสสุาน จนประกอบเป็นข้อมูลทีใ่ห้ภาพรายละเอยีด

อันมีเอกลักษณ์ของฟาโรห์หนุ่มผู้มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน เขาใช้

เวลานานถึงแปดปีเพื่อท�างานชิ้นนี้ให้ส�าเร็จลุล่วง แต่คาร์เตอร์ก็เสียชีวิต

ลงก่อนทีผ่ลงานจะได้ตพีมิพ์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ชีย่วชาญต่างเดินหน้าศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับฟาโรห์ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักองค์นี้เรื่อยมานับตั้งแต่นั้น 

การค้นพบทางโบราณคดีอีกคร้ังหนึ่งซึ่งออกจะเรียบง่ายและ 

ไม่หวือหวานักเกิดขึ้น ณ ทุ่งทะเลทรายเวิ้งว้างใกล้ๆ กับเมียร์ (Meer) ใน

ประเทศเบลเยียม ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัยชัว่คราวของนกัล่าสตัว์กลุ่มเล็กๆ  

เม่ือสมัย 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ใครสักคนในกลุ่มนี้เดินไปนั่งบนหิน 

ก้อนใหญ่ แล้วสร้างเครื่องมือหินด้วยหินฟลินต์ <หินเหล็กไฟ> ก้อนหนึ่ง

ที่เขา (หรือเธอ) ถือมาด้วย สักพักอีกคนหนึ่งก็เดินมาสมทบแล้วท�าอย่าง

เดียวกัน แดเนียล คาเฮน (Daniel Cahen) นักโบราณคดีชาวเบลเยียม 

บรรจงน�าเศษหนิและรอยกะเทาะขณะท�าเคร่ืองมือหนิเหล่านัน้มาประกอบ

เข้าด้วยกนั ทศิทางและองศาของการตอกกะเทาะทีป่รากฏแสดงให้เหน็ถงึ

รายละเอยีดยิบย่อยอนัน่าท่ึง นัน่คือ ช่างหนิคนท่ีสองนัน้เป็นคนถนดัซ้าย!

โบราณคดีสมัยใหม่ซึ่งอาศัยกระบวนวิธีในเชิงวิทยาศาสตร์นั้น

มิได้มุ่งหมายเพื่อค้นหาแหล่งโบราณคดีแล้วลงมือขุดค้นเพียงอย่างเดียว 

ค�าถามที่ได้รับการคล่ีคลายจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นม ี

ไม่น้อยไปกว่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคสนาม เรากลายเป็นนักสืบที่ต้อง 

ปะติดปะต่อเงื่อนง�าเล็กๆ น้อยๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งหลายครั้งก็มาจากแหล่ง

ที่เหลือเช่ือ ทั้งหมดก็เพื่อท�าความเข้าใจอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น 
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Tour) นอกจากได้ท่องเที่ยวแล้ว พวกเขายังได้ของติดมือเป็นชิ้นงาน

ศิลปะโรมันหรือบางครั้งก็มาจากยุคกรีก ส่วนคนท่ีไม่ได้ไปท่องเท่ียว

แต่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะเร่ิมขุดเนินดิน (เนินฝังศพ) ในที่ดินของตัวเอง 

และเมื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน พวกเขาก็จะน�า “ข้าวของเก่าแก่อายุ  

2,000 ปี” มาประชันกัน พวกคนที่ขุดหาของเหล่านี้ล้วนเป็นมือสมัครเล่น

ซึง่ไม่เคยฝึกฝนร�า่เรียนทางโบราณคดีมาแต่อย่างใด แม้ว่าปู่ย่าตาทวดของ

พวกเขาจะเป็นนกัสะสมโบราณวตัถ ุ(ทีส่นใจเรือ่งราวในอดีตอนัไกลโพ้น) 

อย่างจอห์น ออบรีย์ ผู้เฝ้าครุ่นคิดหาค�าตอบเกี่ยวกับสโตนเฮนจ์ 

โบราณคดีถือก�าเนิดขึ้นเม่ือ 250 ปีก่อน ในยุคสมัยที่ผู้คนยัง

เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลก ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล การขุดค้น 

ทางโบราณคดีขนานใหญ่เริม่ขึน้โดยนกัการทูตชาวฝรัง่เศสนามปอล-เอมีล 

บ็อตตา และนกัผจญภัยชาวอังกฤษนามว่าออสเตน เฮนรี เลยาร์ด พวกเขา

พยายามค้นหาเมืองนนีะเวห์ซึง่กล่าวถงึในพระคัมภีร์ไบเบิล ก่อนจะค้นพบ 

เมืองดังกล่าวทางตอนเหนือของอิรัก เลยาร์ดไม่ใช่นักขุดค้นที่ช�านาญ 

แต่เขาก็ขุดเจาะเข้าไปในเนินขนาดใหญ่ของเมืองนีนะเวห์ แล้วเลาะไป

ตามแนวก�าแพงสลักของพระราชวังแห่งกษัตริย์อัสซีเรียผู้มีพระนามว่า 

เซนนาเคอรบิ เขาขดุลึกลงไปใต้ดินเพือ่ค้นหาโบราณวตัถชุิน้งามๆ ส�าหรับ

บริติชมิวเซียม นอกจากนี้เลยาร์ดยังพบรอยรถเทียมม้าบนแผ่นหินปูนที่

หน้าประตูพระราชวังด้วย

นักโบราณคดีสมัครเล่นฝีมือฉกาจอย่างเลยาร์ด, จอห์น ลอยด์  

สตเีฟนส์, ไฮน์ริช ชลีมันน์ และอกีหลายๆ คน คอืผูค้้นพบแหล่งอารยธรรม

โบราณแห่งแรกๆ ของโลก ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป นอกจากนี ้

ยังมีนักโบราณคดีสมัครเล่นอีกจ�านวนไม่น้อยที่เฝ้าฉงนสนเท่ห์เก่ียวกับ

ขวานหนิและกระดูกสตัว์สญูพนัธุ ์หรือกระทัง่กะโหลกมนษุย์นแีอนเดอร์ธัล 

ที่ดูดึกด�าบรรพ์แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป พวกเขาท�าให้เรารู้ว่าอดีตของ

มนษุย์นัน้ย้อนหลังไปได้ไกลกว่า 6,000 ปี (ตัวเลขอายนุีม้าจากการค�านวณ

ในพระคมัภร์ีไบเบิลของครสิตจกัร ดบูทที ่7) วิชาชพีนกัโบราณคดีเพิง่เริม่
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แอฟรกิาอนัรุง่เรอืงก่อนทีช่าวยุโรปจะเดินทางมาถงึ ซึง่เป็นเร่ืองราวทีไ่ม่มี

ใครเคยบันทึกไว้ เราค้นคว้าแกะรอยเร่ืองราวของผู้คนกลุ่มแรกที่อาศัย

อยู่บนหมู่เกาะแปซิฟิกอันห่างไกล และศึกษาการลงหลักปักฐานของชาว

อเมริกันกลุ่มแรก และส�าหรบับางประเทศอย่างเช่นเคนยา เราได้ขดีเขยีน

ประวตัศิาสตร์ของชาตทิีไ่ม่เคยมีบันทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอาศยั

เครื่องมือขุดค้นทั้งหลายนี่เอง 

เหนือสิ่งอื่นใด งานโบราณคดีได้สร้างความหมายให้กับเราใน

ฐานะมนุษย์ เพราะโบราณคดีท�าให้รู้ว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันที่มาจาก

แอฟริกา และเผยให้เห็นว่าเราท้ังเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

เราศึกษาผู้คนในทั่วทุกมุมโลกที่มีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์ 

โบราณคดีก็คือผู้คนนั่นเอง

พัฒนาการของโบราณคดีคือหนึ่งในความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของ

วิทยาการในศตวรรษที่ 19 และ 20 แรกเร่ิมเดิมทีผู้คนเข้าใจว่ามนุษย์

เพิ่งอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เม่ือ 6,000 ปีก่อน แต่องค์ความรู้ในปัจจุบัน 

บอกเราว่า ขอบเขตเวลานั้นย้อนไปได้ถึงสมัย 3 ล้านปีก่อน และยังคง

ขยายออกไปเร่ือยๆ แวดวงวชิาการซึง่มุ่งศกึษาค้นคว้าอย่างจรงิจงัจะยงัคง

สร้างความฮือฮาด้วยการค้นพบทางโบราณคดีอันน่าตื่นเต้นและบ่อยครั้ง

ก็เป็นเรื่องเหนือคาด โบราณคดีปลุกอดีตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น 

รูปป้ันดินเผาทหารของจ๋ินซฮ่ีองเต้ท่ีพบโดยบังเอญิขณะขดุบ่อน�า้ (บทท่ี 31)  

หมู่บ้านโบราณทางภาคตะวันออกของอังกฤษท่ีวอดวายในกองเพลิงเม่ือ 

สมัย 3,000 ปีที่แล้ว แต่ยังหลงเหลือหม้อดินเผาบรรจุอาหารที่รอดมาได ้

จากเปลวเพลิง (บทท่ี 40) หรือการค้นพบว่าเม่ือ 2 ล้านปีก่อน มนุษย ์

บางคนถนัดซ้าย การค้นพบเหล่านี้มักท�าให้เลือดสูบฉีดและหัวใจพองโต 

นักโบราณคดีค้นพบสิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เหล่านักแสดงบนเวทีพร้อมแล้ว ได้เวลาเปิดม่าน ขอเชิญรับชม

ละครแห่งประวัติศาสตร์ได้แล้ว ณ บัดนี้!

18     A Li t t le  History of  Archaeology

เร่ืองราวเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลอย่างฟาโรห์แห่งอียิปต์ หรือเป็นเร่ืองราว

ของชาวบ้านทั้งชุมชนก็ตาม

โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีเร่ิมต้นขึ้นในยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน 

ดังที่เราจะได้เห็นในไม่ช้า ทว่าปัจจุบันโบราณคดีเป็นศาสตร์ที่ศึกษากัน

ทั่วโลก มีนักโบราณคดีที่ท�างานทั้งในแอฟริกาและมองโกเลีย หรือใน 

ปาตาโกเนียและออสเตรเลีย การขุดค้นอย่างหยาบๆ เม่ือสมัยศตวรรษ

ก่อนได้เปล่ียนมาเป็นการขุดค้นอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนอย่าง

ถี่ถ้วน ทุกวันนี้งานโบราณคดีมิได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 

แต่มุ่งศึกษาพื้นที่ภูมิทัศน์โบราณโดยรวม เราพึ่งพาเครื่องมือส�ารวจระยะ

ไกล ใช้เลเซอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และเรดาร์ทะลุดิน เพื่อค้นหาแหล่ง

โบราณคดีและวางแผนการขุดค้นเท่าที่จ�าเป็น ปัจจุบันการขุดค้นลดน้อย

ลงกว่าแต่ก่อนมาก ปริมาณดินท่ีเราขุดในหนึ่งเดือนน้อยกว่าที่สมัยก่อน

เคยขุดกันในเวลาแค่หน่ึงวันเสียอีก และเม่ือนักโบราณคดีสมัครเล่นที่

ใช้เครื่องตรวจจับโลหะท�างานร่วมกับนักวิจัยมืออาชีพ พวกเขาก็ค้นพบ

แหล่งโบราณคดีอนัน่าท่ึงมากมายในองักฤษ เช่น การค้นพบกรุเคร่ืองเงนิ 

เคร่ืองทองสมัยแองโกล-แซกซนัจ�านวน 3,500 ชิน้ ซึง่ด�ารงอยู่มาตัง้แต่สมัย

ปี 700 โดยค้นพบทีส่แตฟฟอร์ดเชียร์ (Staffordshire) บริเวณตอนกลางของ 

อังกฤษ นี่คือโบราณคดีสมัยใหม่ท่ีใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย

ท�าการส�ารวจและขุดค้นเพื่อค้นหาข้อมูล หาใช่เพื่อค้นหากรุสมบัติไม่

แล้วเหตุใดโบราณคดีจึงมีความส�าคัญ ก็เพราะมันคือวิธีเดียวท่ี

เราจะศกึษาการเปล่ียนแปลงของสงัคมมนษุย์ทีเ่กดิขึน้ในอดีตอนัยาวนาน

นับร้อยนับพันปี เราเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจลงในหน้า

ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ เช่น สิ่งที่ค้นพบจากกองขยะของโรงงาน

ผลิตซอสในศตวรรษที่ 19 ซึ่งพบขณะขุดค้นพื้นที่ตอนกลางของกรุง

ลอนดอน อย่างไรก็ตาม งานโบราณคดีส่วนใหญ่มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์

ของมนุษย์ในยคุก่อนทีจ่ะมีการบันทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือทีเ่รียกว่า

ยุคก่อนประวติัศาสตร์นัน่เอง นกัโบราณคดีเผยให้เหน็ภาพอดีตของสังคม
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แอฟรกิาอนัรุง่เรอืงก่อนทีช่าวยุโรปจะเดินทางมาถงึ ซึง่เป็นเร่ืองราวทีไ่ม่มี

ใครเคยบันทึกไว้ เราค้นคว้าแกะรอยเร่ืองราวของผู้คนกลุ่มแรกที่อาศัย

อยู่บนหมู่เกาะแปซิฟิกอันห่างไกล และศึกษาการลงหลักปักฐานของชาว

อเมริกันกลุ่มแรก และส�าหรบับางประเทศอย่างเช่นเคนยา เราได้ขดีเขยีน

ประวตัศิาสตร์ของชาตทิีไ่ม่เคยมีบันทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอาศยั

เครื่องมือขุดค้นทั้งหลายนี่เอง 

เหนือส่ิงอ่ืนใด งานโบราณคดีได้สร้างความหมายให้กับเราใน

ฐานะมนุษย์ เพราะโบราณคดีท�าให้รู้ว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันที่มาจาก

แอฟริกา และเผยให้เห็นว่าเราท้ังเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

เราศึกษาผู้คนในทั่วทุกมุมโลกที่มีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์ 

โบราณคดีก็คือผู้คนนั่นเอง

พัฒนาการของโบราณคดีคือหนึ่งในความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของ

วิทยาการในศตวรรษที่ 19 และ 20 แรกเร่ิมเดิมทีผู้คนเข้าใจว่ามนุษย์

เพิ่งอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เม่ือ 6,000 ปีก่อน แต่องค์ความรู้ในปัจจุบัน 

บอกเราว่า ขอบเขตเวลานั้นย้อนไปได้ถึงสมัย 3 ล้านปีก่อน และยังคง

ขยายออกไปเร่ือยๆ แวดวงวิชาการซ่ึงมุ่งศกึษาค้นคว้าอย่างจริงจงัจะยงัคง

สร้างความฮือฮาด้วยการค้นพบทางโบราณคดีอันน่าตื่นเต้นและบ่อยครั้ง

ก็เป็นเรื่องเหนือคาด โบราณคดีปลุกอดีตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น 

รูปป้ันดินเผาทหารของจิน๋ซฮ่ีองเต้ท่ีพบโดยบังเอญิขณะขดุบ่อน�า้ (บทท่ี 31)  

หมู่บ้านโบราณทางภาคตะวันออกของอังกฤษท่ีวอดวายในกองเพลิงเม่ือ 

สมัย 3,000 ปีที่แล้ว แต่ยังหลงเหลือหม้อดินเผาบรรจุอาหารที่รอดมาได ้

จากเปลวเพลิง (บทที่ 40) หรือการค้นพบว่าเม่ือ 2 ล้านปีก่อน มนุษย ์

บางคนถนัดซ้าย การค้นพบเหล่านี้มักท�าให้เลือดสูบฉีดและหัวใจพองโต 

นักโบราณคดีค้นพบสิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

เหล่านักแสดงบนเวทีพร้อมแล้ว ได้เวลาเปิดม่าน ขอเชิญรับชม

ละครแห่งประวัติศาสตร์ได้แล้ว ณ บัดนี้!

18     A Li t t le  History of  Archaeology

เร่ืองราวเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลอย่างฟาโรห์แห่งอียิปต์ หรือเป็นเร่ืองราว

ของชาวบ้านทั้งชุมชนก็ตาม

โบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีเร่ิมต้นขึ้นในยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน 

ดังที่เราจะได้เห็นในไม่ช้า ทว่าปัจจุบันโบราณคดีเป็นศาสตร์ที่ศึกษากัน

ทั่วโลก มีนักโบราณคดีที่ท�างานทั้งในแอฟริกาและมองโกเลีย หรือใน 

ปาตาโกเนียและออสเตรเลีย การขุดค้นอย่างหยาบๆ เม่ือสมัยศตวรรษ

ก่อนได้เปล่ียนมาเป็นการขุดค้นอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนอย่าง

ถี่ถ้วน ทุกวันนี้งานโบราณคดีมิได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 

แต่มุ่งศึกษาพื้นที่ภูมิทัศน์โบราณโดยรวม เราพึ่งพาเครื่องมือส�ารวจระยะ

ไกล ใช้เลเซอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และเรดาร์ทะลุดิน เพื่อค้นหาแหล่ง

โบราณคดีและวางแผนการขุดค้นเท่าที่จ�าเป็น ปัจจุบันการขุดค้นลดน้อย

ลงกว่าแต่ก่อนมาก ปริมาณดินท่ีเราขุดในหนึ่งเดือนน้อยกว่าที่สมัยก่อน

เคยขุดกันในเวลาแค่หน่ึงวันเสียอีก และเม่ือนักโบราณคดีสมัครเล่นท่ี

ใช้เครื่องตรวจจับโลหะท�างานร่วมกับนักวิจัยมืออาชีพ พวกเขาก็ค้นพบ

แหล่งโบราณคดีอนัน่าท่ึงมากมายในองักฤษ เช่น การค้นพบกรุเคร่ืองเงิน 

เครือ่งทองสมัยแองโกล-แซกซนัจ�านวน 3,500 ชิน้ ซึง่ด�ารงอยู่มาตัง้แต่สมัย

ปี 700 โดยค้นพบทีส่แตฟฟอร์ดเชียร์ (Staffordshire) บริเวณตอนกลางของ 

อังกฤษ นี่คือโบราณคดีสมัยใหม่ท่ีใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย

ท�าการส�ารวจและขุดค้นเพื่อค้นหาข้อมูล หาใช่เพื่อค้นหากรุสมบัติไม่

แล้วเหตุใดโบราณคดีจึงมีความส�าคัญ ก็เพราะมันคือวิธีเดียวท่ี

เราจะศกึษาการเปล่ียนแปลงของสงัคมมนษุย์ทีเ่กดิข้ึนในอดีตอนัยาวนาน

นับร้อยนับพันปี เราเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจลงในหน้า

ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ เช่น สิ่งที่ค้นพบจากกองขยะของโรงงาน

ผลิตซอสในศตวรรษที่ 19 ซึ่งพบขณะขุดค้นพื้นที่ตอนกลางของกรุง

ลอนดอน อย่างไรก็ตาม งานโบราณคดีส่วนใหญ่มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์

ของมนษุย์ในยคุก่อนทีจ่ะมีการบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร หรือท่ีเรียกว่า

ยคุก่อนประวตัศิาสตร์นัน่เอง นกัโบราณคดีเผยให้เห็นภาพอดีตของสังคม


