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หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเสี้ยวหนึ่งของชีวประวัติ “โบราณคดี” โดยมี
ตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องมากหน้าหลายตา ก่อนจะกลายเป็นสาขาวิชาที่
มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โบราณคดีเริ่มก่อร่างจากความ
หลงใหลและความกระหายใคร่รเู้ รือ่ งราวในอดีต กระทัง่ มีการค้นพบแหล่ง
อารยธรรมของโลกที่น�ามาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเล่มนี้จะชี้ชวนให้ท่านผู้อ่านได้ใคร่ครวญว่า อะไรกันแน่
คือสิ่งดึงดูดใจนักโบราณคดีสมัครเล่นให้ทนตรากตร�าท�างานท่ามกลาง
ความสับสนและไม่แน่นอนในโชคชะตา เพือ่ ค้นหาแหล่งอารยธรรมนิรนาม
เรื่องราวของระยะทางอันยาวไกลของพัฒนาการโบราณคดีที่ด�าเนิน
ต่อเนื่อง สิ่งที่นักโบราณคดีภาคสนามต้องพบเจอและสูญเสีย รวมถึง
วิธีที่พวกเขาจัดการกับความไม่รู้ของตน ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่า งาน
โบราณคดีคอื ภาพสะท้อนพัฒนาการของสังคม ทีเ่ ชือ่ มร้อยอดีตกับปัจจุบนั
เข้าไว้ด้วยกันภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจและวัฒนธรรม การคงอยู่ของ
สาขาวิชาโบราณคดีที่นับวันจะก้าวหน้าขึ้นไปตามล�าดับได้พิสูจน์แล้วว่า
บทบาทในสังคมของโบราณคดีมิใช่เพียงขุดค้นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ทว่ายังมีพันธกิจด้านการศึกษา อีกทั้งการเร่งค้นหาความจริงให้ปรากฏ
บทเรียนในอดีตสามารถสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม ดังเช่นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีมนุษย์เป็นตัวแปรส�าคัญ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณส�านักพิมพ์ที่ให้โอกาสแปลหนังสือเล่มนี้
พร้อมทัง้ ทีมบรรณาธิการทีช่ ว่ ยให้หนังสือเล่มนีส้ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ หวังว่าท่าน
ผู้อ่านจะได้รับทั้งสาระและอรรถรสบ้างไม่มากก็น้อย และได้รู้จักที่มาของ
ศาสตร์ที่เรียกว่า “โบราณคดี” เพิ่มมากขึ้น
พจนก กาญจนจันทร
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โบราณคดี
ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาลแห่งมวลมนุษย์

แปลโดย

พจนก กาญจนจันทร

บทที่ 1
“ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในอดีต”

วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 79 ภูเขาไฟเวซูเวียส (Mount Vesuvius)
เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงราวเสียงปืนใหญ่ ก้อนหินและขี้เถ้าที่พวยพุ่ง
รวมถึงลาวาร้อนระอุสีแดงเพลิงปริมาณมากมายมหาศาลปะทุออกจาก
ปล่องภูเขาไฟพร้อมกลุ่มควันหนาแน่น ท้องฟ้าเวลากลางวันมืดมิดไป
ถนัดตา เมืองข้างเคียงอย่างเฮอร์ควิ เลเนียม (Herculaneum) และปอมเปอี
(Pompeii) ปกคลุมด้วยละอองเถ้าถ่านจากภูเขาไฟทีด่ รู าวกับชัน้ หิมะหนา
เที่ยงคืนของวันเดียวกันนั้น นครโรมันทั้งสองก็ถูกซ�้าเติมอีก
ระลอก เมื่อกลุ่มแก๊ส ก้อนหิน และดินโคลนที่ยังร้อนระอุไหลลงมาท่วม
ทับจนเมืองเฮอร์คิวเลเนียมจมหายไปทั้งเมือง ส่วนปอมเปอีก็เห็นเพียง
หลังคาของตึกสูงใหญ่โผล่พ้นเศษซากและเถ้าภูเขาไฟ มีผู้เคราะห์ร้าย
นับร้อยต้องสูญเสียชีวิต พลินีผู้เยาว์ (Pliny the Younger) นักประพันธ์ที่
เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์น้ีบันทึกไว้ว่า “ท่านจะได้ยินเสียงผู้หญิง
กรีดร้อง เสียงทารกร้องไห้จ้า และเสียงผู้ชายตะโกนโหวกเหวก” จากนั้น
ทุกอย่างก็เงียบสนิท
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เพียงไม่นาน เมืองปอมเปอีกก็ ลายเป็นเนินขนาดใหญ่ทมี่ หี ญ้าขึน้
ปกคลุมจนทั่ว นครทั้งสองฝังอยู่ใต้เถ้าถ่านนานกว่า 1,600 ปี จนกระทั่ง
ปี 1709 ชาวบ้านที่ก�าลังขุดบ่อน�้า ณ ต�าแหน่งเหนือเมืองเฮอร์คิวเลเนียม
ก็บงั เอิญขุดพบรูปสลักหินอ่อนเข้า เมือ่ เจ้าชายผูป้ กครองดินแดนแถบนัน้
ทราบเรือ่ งก็สง่ คนไปขุดดูวา่ มีอะไรฝังอยูใ่ ต้ดนิ พวกเขาพบประติมากรรม
รูปสตรีทอี่ ยูใ่ นสภาพสมบูรณ์จา� นวนสามชิน้ การค้นพบโดยบังเอิญครัง้ นัน้
น�าไปสู่การขุดหาสมบัติใจกลางเมืองที่ถูกกลบฝังไว้ และศาสตร์สาขา
โบราณคดีกไ็ ด้ถอื ก�าเนิดขึน้ จากการขุดหาโบราณวัตถุของเมืองสมัยโรมัน
ที่จมอยู่ใต้กองเถ้าภูเขาไฟนี่เอง
หน้ า กากทองค� า ของฟาโรห์ อารยธรรมที่ สู ญ หาย และการ
ผจญภัยเยี่ยงวีรบุรุษในดินแดนอันไกลโพ้น ภาพจ�าเหล่านี้ท�าให้ใคร
หลายคนยังคงเข้าใจว่านักโบราณคดีคือนักผจญภัยที่ฝันเฟื่อง และอุทิศ
ชีวิตเพื่อขุดค้นพีระมิดหรือไม่ก็ตามหาเมืองโบราณที่สาบสูญ ทว่างาน
โบราณคดีในยุคปัจจุบันนั้นห่างไกลจากการเดินทางผจญอันตรายหรือ
การค้นพบทีน่ า่ ตืน่ ตะลึง แม้วา่ โบราณคดีอาจมีจดุ เริม่ ต้นมาจากการขุดหา
ล่าสมบัติ และยังคงมีผู้ลักลอบขุดหาของโบราณอยู่เสมอควบคู่กับงาน
โบราณคดีที่ด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน กระนั้นกิจกรรมขุดหาสมบัติก็หาใช่งาน
โบราณคดีไม่ มันเป็นการขุดค้นที่ท�าอย่างหยาบๆ ลวกๆ เพื่อจุดประสงค์
เพียงข้อเดียว นัน่ คือเสาะหาวัตถุลา�้ ค่าเพือ่ น�าไปขายให้กบั นักสะสมทีย่ นิ ดี
จ่ายเงินซื้อในราคาสูงลิ่ว ในขณะที่โบราณคดีคือสาขาวิชาที่อาศัยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มาศึกษาเรื่องราวในอดีต รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อ
สมัย 3 ล้านปีก่อน
ถ้าเช่นนั้นโบราณคดีมีพัฒนาการอย่างไร จึงแปรเปลี่ยนจาก
กิจกรรมล่าสมบัติที่ไม่ได้ก�าหนดแนวทางชัดเจน มุ่งหมายเพียงเสาะหา
ข้าวของน่าตื่นตาและผู้คนที่สาบสูญ จนกลายมาเป็นสาขาวิชาศึกษา
เรือ่ งราวในอดีตทีม่ วี ธิ วี ทิ ยาชัดเจนดังเช่นทุกวันนี้ หนังสือเล่มนีจ้ ะเล่าเรือ่ ง
โบราณคดีผา่ นผลงานของเหล่านักโบราณคดีระดับต�านาน และบันทึกของ
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บรรดานักสังเกตการณ์มือสมัครเล่นตั้งแต่สมัยสี่ศตวรรษก่อน ไปจนถึง
คณะวิจัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมกลุ่มกันเหนียวแน่น นักโบราณคดีรุ่น
บุกเบิกหลายคนมีบคุ ลิกน่าสนใจ พวกเขามักต้องท�างานอย่างโดดเดีย่ วใน
พืน้ ทีห่ า่ งไกลเป็นเวลาหลายเดือน และได้พฒ
ั นาความหลงใหลเรือ่ งราวใน
อดีตอันห่างไกลขึ้นมา ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ผู้ทรงภูมิในยุคโบราณ
คนหนึ่งเรียกงานโบราณคดีว่า “ความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในอดีต”
ซึง่ ก็เป็นจริงดังค�ากล่าวของเขาไม่ผดิ เพีย้ น เพราะงานโบราณคดีคอื ความ
กระหายใคร่รู้ถึงความเป็นมาของเราเอง
ผมได้สมั ผัสประสบการณ์เกีย่ วกับโบราณคดีเป็นครัง้ แรกเมือ่ สมัย
วัยรุ่น ย้อนไปในวันฝนพร�า พ่อแม่พาผมไปเที่ยวสโตนเฮนจ์ (ดูบทที่ 38)
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษ หินขนาดมหึมาตั้งตระหง่านโอบล้อมเราไว้
วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวทึมเทา เราเดินอยู่กลางหมู่หิน (สมัยนั้น
ผูเ้ ข้าชมยังสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆ หินได้) และมองเลยไปยังเนินฝังศพที่
อยู่ไม่ไกล ตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนต้องมนตร์สะกดของสโตนเฮนจ์ จนเกิด
ความหลงใหลในโบราณคดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ผมเริ่มสนใจจอห์น ออบรีย์ (John Aubrey, 1626-1697) ชาว
อังกฤษผูช้ อบไปเยือนสโตนเฮนจ์ ในปี 1649 ขณะก�าลังขีม่ า้ ล่าหมาจิง้ จอก
เขาก็ได้คน้ พบวงหินตัง้ ตระหง่านอันน่าตืน่ ตาอีกแห่งหนึง่ นัน่ คือเอฟเบอรี
(Avebury) ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากสโตนเฮนจ์ ออบรียฉ์ งนสนเท่หก์ บั ทัง้ เอฟเบอรี
และสโตนเฮนจ์ กล่าวกันว่าวงหินตั้งทั้งสองแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือของ
“ชาวบริตันโบราณ” (Ancient Briton) แล้วคนป่าเถื่อนที่นุ่งห่มหนังสัตว์
พวกนี้คือใครกันเล่า ออบรีย์สันนิษฐานว่า “คนพวกนี้คงโหดร้ายน้อยกว่า
ชาวอเมริกัน (พื้นเมือง) นิดหน่อย”
ออบรีย์และนักโบราณคดีรุ่นหลังมีข้อมูลเรื่องราวในอดีตของ
ยุโรปยุคก่อนสมัยโรมันแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้ว่าจะมีเนินฝังศพ
วงหินตั้ง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ส�ารวจค้น ทั้งยังพบข้าวของโบราณ
หลายอย่าง เช่น เครือ่ งมือหิน เครือ่ งปัน้ ดินเผา และเครือ่ งโลหะ ซึง่ ปรากฏขึน้
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ในพื้นที่ไถพรวนดิน หรือบางครั้งก็บังเอิญค้นพบขณะขุดท้องร่องบริเวณ
เนินฝังศพ (ดูบทที่ 9) แต่วตั ถุเหล่านีเ้ ป็นของกลุม่ คนทีพ่ วกเขาไม่รจู้ กั เลย
แม้แต่นอ้ ย ซึง่ ไม่ใช่ชาวโรมันจากเมืองปอมเปอีทถี่ กู ภูเขาไฟกลบฝังไว้ ณ
วันเวลาที่มีข้อมูลบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
การขุดค้นอย่างจริงจังเกิดขึน้ ทีเ่ ฮอร์ควิ เลเนียมในปี 1784 พระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 2 แห่งเนเปิลส์มรี บั สัง่ ให้วศิ วกรชาวสเปนนามว่าโรเก โฆอากิน เด
อัลกูเบียร์เร (Roque Joaquín de Alcubierre) ลงมือตรวจสอบว่าเมืองนี้
อยูล่ กึ ลงไปเท่าไร อัลกูเบียร์เรให้คนงานเหมืองแร่ผเู้ ชีย่ วชาญใช้ดนิ ระเบิด
เพื่อเปิดทางให้ลงไปส�ารวจใต้เถ้าภูเขาไฟได้ ท�าให้ค้นพบสิ่งก่อสร้างที่อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และประติมากรรมทีว่ จิ ติ รงดงาม พระเจ้าชาร์ลส์โปรดให้
น�าวัตถุทคี่ น้ พบไปตกแต่งพระราชวังของพระองค์ กระนัน้ การขุดส�ารวจนี้
ก็นับเป็นภารกิจลับสุดยอดทีเดียว
นั ก วิ ช าการชาวเยอรมั น นามโยฮั น น์ โยอาคิ ม วิ ง เคิ ล มั น น์
(Johann Joachim Winkelmann, 1717-1768) นับเป็นนักวิจัยคนแรก
ที่ท�างานอย่างจริงจัง ในปี 1755 เขาได้รับต�าแหน่งบรรณารักษ์ใต้อาณัติ
ของพระราชาคณะอัลบานี (Cardinal Albani) ที่กรุงโรม (ซึ่งท�าให้เขาต้อง
เปลี่ยนไปนับถือนิกายคาทอลิก ส่งผลให้เพื่อนชาวโปรเตสแตนต์ของเขา
ประหวั่นพรั่นพรึงมาก) การเป็นบรรณารักษ์ท�าให้เขาเข้าถึงหนังสือและ
วัตถุทอี่ ลั กูเบียร์เรค้นพบ แต่กใ็ ช้เวลาถึงเจ็ดปีกว่าทีว่ งิ เคิลมันน์จะได้เข้าถึง
ภารกิจขุดค้นทีเ่ ป็นความลับสุดยอดนี้ ณ เวลานัน้ วิงเคิลมันน์ได้กลายเป็น
ผู้เปี่ยมความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะโรมันอย่างหาตัวจับยาก
ความรู้ของเขาคล้ายคลึงกับการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่ ซึ่งนับได้ว่า
ก้าวหน้ากว่าใครในยุคนั้น เขาเป็นนักวิชาการคนแรกที่ศึกษาโบราณวัตถุ
จากแหล่งที่พบในต�าแหน่งหรือบริบทดั้งเดิมของมัน
วิงเคิลมันน์คือผู้ที่ชี้ให้เห็นว่า วัตถุสิ่งของเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับเจ้าของและเผยให้เห็นวิถีชีวิตสมัยโรมัน หรือก็คือเรื่องราวของ
ผู้คนในอดีตนั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการในยุคสมัยที่งาน
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โบราณคดียังเป็นเพียงกิจกรรมล่าสมบัติที่ปราศจากระเบียบกฎเกณฑ์
แต่น่าเสียดายที่วิงเคิลมันน์ไม่มีโอกาสได้ลงมือขุดค้นเพื่อพิสูจน์แนวคิด
ของตน เพราะชีวิตเขาจบลงจากเหตุฆ่าชิงทรัพย์ขณะก�าลังรอเรือที่เมือง
ตรีเยสเต (Trieste) ในปี 1768 วิงเคิลมันน์คือนักวิชาการคนส�าคัญผู้เริ่ม
วางรากฐานอันเป็นหลักการพื้นฐานของโบราณคดีที่ว่า วัตถุทุกชิ้นไม่ว่า
จะธรรมดาสามัญเพียงใด ล้วนแล้วแต่บรรจุเรื่องราวไว้ทั้งสิ้น
บางครัง้ เรือ่ งราวเหล่านัน้ ก็ชา่ งน่าเหลือเชือ่ ครัง้ หนึง่ ผมไปเยือน
หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างบริเวณตอนกลางของแอฟริกา ซึ่งด�ารงอยู่มาตั้งแต่
สมัยทศวรรษ 1850 บริเวณนั้นเต็มไปด้วยคอกวัวผุพัง หินบด และ
เศษหม้อดินเผากองระเกะระกะ ดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ แล้วผมก็หยิบ
ขวานหินเล่มหนึง่ ขึน้ มา มันคือขวานหินอายุ 500,000 ปีทตี่ กอยูท่ า่ มกลาง
เศษหม้อกลาดเกลื่อน ผมรู้ทันทีว่าขวานหินเล่มนี้ถูกน�ามาจากที่อื่นแน่
เพราะที่ตรงนั้นไม่มีเครื่องมือหินหรือสัญญาณอื่นใดที่บ่งบอกว่ามีมนุษย์
อาศัยอยู่เมื่อครึ่งล้านปีก่อน
นัน่ คือครัง้ แรกทีผ่ มตระหนักว่าเครือ่ งมือจากอดีตสามารถบอกเล่า
อะไรบางอย่างได้ ผมลองจินตนาการเรือ่ งราวเกีย่ วกับเครือ่ งมือโบราณชิน้ นี้
ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเด็กน้อยเก็บขวานท�าจากหินกรวดแม่น�้า
รูปทรงสวยแปลกตา ตรงที่เขาเก็บได้อยู่ห่างจากบ้านไปแปดกิโลเมตร
เด็กคนนัน้ หยิบขวานติดมือกลับบ้าน คนทีบ่ า้ นเข้ามาพินจิ พิจารณาดูแล้ว
โยนทิง้ ไปอย่างไม่ใส่ใจ อาจมีชาวบ้านวัยชราสักคนทีจ่ า� ได้วา่ สมัยเด็กๆ เคย
พบขวานแบบเดียวกันนีจ้ ากทีไ่ หนสักแห่ง และเก็บมันไว้เนิน่ นานหลายปี
คงมีเรือ่ งราวบางอย่างด�ารงอยูเ่ บือ้ งหลังเหตุการณ์นี้ ทว่าเรือ่ งเล่าเหล่านัน้
ได้อันตรธานไปแล้ว จะเหลือก็แต่เพียงขวานหินเท่านั้น
เรื่องราวของโบราณคดีเริ่มต้นจากความอยากรู้อยากเห็นของ
เจ้าของที่ดินและเหล่านักเดินทาง บรรดาชาวยุโรปที่มั่งคั่งร�่ารวยผู้นิยม
ชมชอบงานศิลปะยุคคลาสสิกนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังดินแดนแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน การเดินทางแบบนี้เรียกกันว่า “แกรนด์ทัวร์” (Grand
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Tour) นอกจากได้ท่องเที่ยวแล้ว พวกเขายังได้ของติดมือเป็นชิ้นงาน
ศิลปะโรมันหรือบางครั้งก็มาจากยุคกรีก ส่วนคนที่ไม่ได้ไปท่องเที่ยว
แต่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะเริ่มขุดเนินดิน (เนินฝังศพ) ในที่ดินของตัวเอง
และเมื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้าน พวกเขาก็จะน�า “ข้าวของเก่าแก่อายุ
2,000 ปี” มาประชันกัน พวกคนที่ขุดหาของเหล่านี้ล้วนเป็นมือสมัครเล่น
ซึง่ ไม่เคยฝึกฝนร�า่ เรียนทางโบราณคดีมาแต่อย่างใด แม้วา่ ปูย่ า่ ตาทวดของ
พวกเขาจะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุ (ทีส่ นใจเรือ่ งราวในอดีตอันไกลโพ้น)
อย่างจอห์น ออบรีย์ ผู้เฝ้าครุ่นคิดหาค�าตอบเกี่ยวกับสโตนเฮนจ์
โบราณคดีถือก�าเนิดขึ้นเมื่อ 250 ปีก่อน ในยุคสมัยที่ผู้คนยัง
เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างโลก ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล การขุดค้น
ทางโบราณคดีขนานใหญ่เริม่ ขึน้ โดยนักการทูตชาวฝรัง่ เศสนามปอล-เอมีล
บ็อตตา และนักผจญภัยชาวอังกฤษนามว่าออสเตน เฮนรี เลยาร์ด พวกเขา
พยายามค้นหาเมืองนีนะเวห์ซงึ่ กล่าวถึงในพระคัมภีรไ์ บเบิล ก่อนจะค้นพบ
เมืองดังกล่าวทางตอนเหนือของอิรัก เลยาร์ดไม่ใช่นักขุดค้นที่ช�านาญ
แต่เขาก็ขุดเจาะเข้าไปในเนินขนาดใหญ่ของเมืองนีนะเวห์ แล้วเลาะไป
ตามแนวก�าแพงสลักของพระราชวังแห่งกษัตริย์อัสซีเรียผู้มีพระนามว่า
เซนนาเคอริบ เขาขุดลึกลงไปใต้ดนิ เพือ่ ค้นหาโบราณวัตถุชนิ้ งามๆ ส�าหรับ
บริติชมิวเซียม นอกจากนี้เลยาร์ดยังพบรอยรถเทียมม้าบนแผ่นหินปูนที่
หน้าประตูพระราชวังด้วย
นักโบราณคดีสมัครเล่นฝีมือฉกาจอย่างเลยาร์ด, จอห์น ลอยด์
สตีเฟนส์, ไฮน์รชิ ชลีมนั น์ และอีกหลายๆ คน คือผูค้ น้ พบแหล่งอารยธรรม
โบราณแห่งแรกๆ ของโลก ซึ่งเราจะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป นอกจากนี้
ยังมีนักโบราณคดีสมัครเล่นอีกจ�านวนไม่น้อยที่เฝ้าฉงนสนเท่ห์เกี่ยวกับ
ขวานหินและกระดูกสัตว์สญ
ู พันธุ์ หรือกระทัง่ กะโหลกมนุษย์นแี อนเดอร์ธลั
ที่ดูดึกด�าบรรพ์แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไป พวกเขาท�าให้เรารู้ว่าอดีตของ
มนุษย์นนั้ ย้อนหลังไปได้ไกลกว่า 6,000 ปี (ตัวเลขอายุนมี้ าจากการค�านวณ
ในพระคัมภีรไ์ บเบิลของคริสตจักร ดูบทที่ 7) วิชาชีพนักโบราณคดีเพิง่ เริม่
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ปรากฏขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 นี้เอง และจ�านวนนักโบราณคดีอาชีพ
ทั่วโลกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก็มีเพียงหลักร้อยเท่านั้น
โบราณคดีเป็นศาสตร์ทมี่ งุ่ ศึกษาชีวติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ และ
คงไม่มีการค้นพบครั้งใดที่เปิดเผยความจริงอันน่าตื่นตะลึงได้มากเท่ากับ
การค้นพบสุสานฟาโรห์ตุตันคามุนแห่งอียิปต์ โดยลอร์ดคาร์นาร์วอนและ
เฮาเวิร์ด คาร์เตอร์ เมื่อปี 1922 คาร์เตอร์ทุ่มเทเรี่ยวแรงเพื่อขุดค้นและ
บันทึกสิง่ ต่างๆ ทีพ่ บในสุสาน จนประกอบเป็นข้อมูลทีใ่ ห้ภาพรายละเอียด
อันมีเอกลักษณ์ของฟาโรห์หนุ่มผู้มีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 3,000 ปีก่อน เขาใช้
เวลานานถึงแปดปีเพื่อท�างานชิ้นนี้ให้ส�าเร็จลุล่วง แต่คาร์เตอร์ก็เสียชีวิต
ลงก่อนทีผ่ ลงานจะได้ตพี มิ พ์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างเดินหน้าศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับฟาโรห์ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักองค์นี้เรื่อยมานับตั้งแต่นั้น
การค้นพบทางโบราณคดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งออกจะเรียบง่ายและ
ไม่หวือหวานักเกิดขึ้น ณ ทุ่งทะเลทรายเวิ้งว้างใกล้ๆ กับเมียร์ (Meer) ใน
ประเทศเบลเยียม ซึง่ เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยชัว่ คราวของนักล่าสัตว์กลุม่ เล็กๆ
เมื่อสมัย 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ใครสักคนในกลุ่มนี้เดินไปนั่งบนหิน
ก้อนใหญ่ แล้วสร้างเครื่องมือหินด้วยหินฟลินต์ <หินเหล็กไฟ> ก้อนหนึ่ง
ที่เขา (หรือเธอ) ถือมาด้วย สักพักอีกคนหนึ่งก็เดินมาสมทบแล้วท�าอย่าง
เดียวกัน แดเนียล คาเฮน (Daniel Cahen) นักโบราณคดีชาวเบลเยียม
บรรจงน�าเศษหินและรอยกะเทาะขณะท�าเครือ่ งมือหินเหล่านัน้ มาประกอบ
เข้าด้วยกัน ทิศทางและองศาของการตอกกะเทาะทีป่ รากฏแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดยิบย่อยอันน่าทึง่ นัน่ คือ ช่างหินคนทีส่ องนัน้ เป็นคนถนัดซ้าย!
โบราณคดีสมัยใหม่ซึ่งอาศัยกระบวนวิธีในเชิงวิทยาศาสตร์นั้น
มิได้มุ่งหมายเพื่อค้นหาแหล่งโบราณคดีแล้วลงมือขุดค้นเพียงอย่างเดียว
ค�าถามที่ได้รับการคลี่คลายจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้นมี
ไม่น้อยไปกว่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคสนาม เรากลายเป็นนักสืบที่ต้อง
ปะติดปะต่อเงื่อนง�าเล็กๆ น้อยๆ ทุกรูปแบบ ซึ่งหลายครั้งก็มาจากแหล่ง
ที่เหลือเชื่อ ทั้งหมดก็เพื่อท�าความเข้าใจอดีตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
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เรื่องราวเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลอย่างฟาโรห์แห่งอียิปต์ หรือเป็นเรื่องราว
ของชาวบ้านทั้งชุมชนก็ตาม
โบราณคดีเป็นศาสตร์ที่เริ่มต้นขึ้นในยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน
ดังที่เราจะได้เห็นในไม่ช้า ทว่าปัจจุบันโบราณคดีเป็นศาสตร์ที่ศึกษากัน
ทั่วโลก มีนักโบราณคดีที่ท�างานทั้งในแอฟริกาและมองโกเลีย หรือใน
ปาตาโกเนียและออสเตรเลีย การขุดค้นอย่างหยาบๆ เมื่อสมัยศตวรรษ
ก่อนได้เปลี่ยนมาเป็นการขุดค้นอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนอย่าง
ถี่ถ้วน ทุกวันนี้งานโบราณคดีมิได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
แต่มุ่งศึกษาพื้นที่ภูมิทัศน์โบราณโดยรวม เราพึ่งพาเครื่องมือส�ารวจระยะ
ไกล ใช้เลเซอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และเรดาร์ทะลุดิน เพื่อค้นหาแหล่ง
โบราณคดีและวางแผนการขุดค้นเท่าที่จ�าเป็น ปัจจุบันการขุดค้นลดน้อย
ลงกว่าแต่ก่อนมาก ปริมาณดินที่เราขุดในหนึ่งเดือนน้อยกว่าที่สมัยก่อน
เคยขุดกันในเวลาแค่หนึ่งวันเสียอีก และเมื่อนักโบราณคดีสมัครเล่นที่
ใช้เครื่องตรวจจับโลหะท�างานร่วมกับนักวิจัยมืออาชีพ พวกเขาก็ค้นพบ
แหล่งโบราณคดีอนั น่าทึง่ มากมายในอังกฤษ เช่น การค้นพบกรุเครือ่ งเงิน
เครือ่ งทองสมัยแองโกล-แซกซันจ�านวน 3,500 ชิน้ ซึง่ ด�ารงอยูม่ าตัง้ แต่สมัย
ปี 700 โดยค้นพบทีส่ แตฟฟอร์ดเชียร์ (Staffordshire) บริเวณตอนกลางของ
อังกฤษ นี่คือโบราณคดีสมัยใหม่ที่ใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย
ท�าการส�ารวจและขุดค้นเพื่อค้นหาข้อมูล หาใช่เพื่อค้นหากรุสมบัติไม่
แล้วเหตุใดโบราณคดีจึงมีความส�าคัญ ก็เพราะมันคือวิธีเดียวที่
เราจะศึกษาการเปลีย่ นแปลงของสังคมมนุษย์ทเี่ กิดขึน้ ในอดีตอันยาวนาน
นับร้อยนับพันปี เราเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจลงในหน้า
ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ เช่น สิ่งที่ค้นพบจากกองขยะของโรงงาน
ผลิตซอสในศตวรรษที่ 19 ซึ่งพบขณะขุดค้นพื้นที่ตอนกลางของกรุง
ลอนดอน อย่างไรก็ตาม งานโบราณคดีส่วนใหญ่มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ในยุคก่อนทีจ่ ะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือทีเ่ รียกว่า
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์นนั่ เอง นักโบราณคดีเผยให้เห็นภาพอดีตของสังคม
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แอฟริกาอันรุง่ เรืองก่อนทีช่ าวยุโรปจะเดินทางมาถึง ซึง่ เป็นเรือ่ งราวทีไ่ ม่มี
ใครเคยบันทึกไว้ เราค้นคว้าแกะรอยเรื่องราวของผู้คนกลุ่มแรกที่อาศัย
อยู่บนหมู่เกาะแปซิฟิกอันห่างไกล และศึกษาการลงหลักปักฐานของชาว
อเมริกนั กลุม่ แรก และส�าหรับบางประเทศอย่างเช่นเคนยา เราได้ขดี เขียน
ประวัตศิ าสตร์ของชาติทไี่ ม่เคยมีบนั ทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยอาศัย
เครื่องมือขุดค้นทั้งหลายนี่เอง
เหนือสิ่งอื่นใด งานโบราณคดีได้สร้างความหมายให้กับเราใน
ฐานะมนุษย์ เพราะโบราณคดีท�าให้รู้ว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันที่มาจาก
แอฟริกา และเผยให้เห็นว่าเราทั้งเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
เราศึกษาผู้คนในทั่วทุกมุมโลกที่มีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์
โบราณคดีก็คือผู้คนนั่นเอง
พัฒนาการของโบราณคดีคือหนึ่งในความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของ
วิทยาการในศตวรรษที่ 19 และ 20 แรกเริ่มเดิมทีผู้คนเข้าใจว่ามนุษย์
เพิ่งอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อ 6,000 ปีก่อน แต่องค์ความรู้ในปัจจุบัน
บอกเราว่า ขอบเขตเวลานั้นย้อนไปได้ถึงสมัย 3 ล้านปีก่อน และยังคง
ขยายออกไปเรือ่ ยๆ แวดวงวิชาการซึง่ มุง่ ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังจะยังคง
สร้างความฮือฮาด้วยการค้นพบทางโบราณคดีอันน่าตื่นเต้นและบ่อยครั้ง
ก็เป็นเรื่องเหนือคาด โบราณคดีปลุกอดีตให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
รูปปัน้ ดินเผาทหารของจิน๋ ซีฮอ่ งเต้ทพี่ บโดยบังเอิญขณะขุดบ่อน�า้ (บทที่ 31)
หมู่บ้านโบราณทางภาคตะวันออกของอังกฤษที่วอดวายในกองเพลิงเมื่อ
สมัย 3,000 ปีที่แล้ว แต่ยังหลงเหลือหม้อดินเผาบรรจุอาหารที่รอดมาได้
จากเปลวเพลิง (บทที่ 40) หรือการค้นพบว่าเมื่อ 2 ล้านปีก่อน มนุษย์
บางคนถนัดซ้าย การค้นพบเหล่านี้มักท�าให้เลือดสูบฉีดและหัวใจพองโต
นักโบราณคดีค้นพบสิ่งใหม่ๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เหล่านักแสดงบนเวทีพร้อมแล้ว ได้เวลาเปิดม่าน ขอเชิญรับชม
ละครแห่งประวัติศาสตร์ได้แล้ว ณ บัดนี้!
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