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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ

 พบกันอีกเชนเคยในวิทยปริทัศนฉบับเนนอารท (ART) ไปพรอมไซส (SCIENCE) ตาม
แนวพุทธกับไสยตองไปดวยกัน โอะ!! ขออภัย วิทยกับศิลปตองไปดวยกัน ในฉบับนี้ เราจะพา
ทานยอนยุคไปในแนวละครบุพเพสันนิวาส เพืÍอหาประวัติศาสตรที่อยูบนโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุตางๆ เวลาเราพูดถึงยุคกอนประวัติศาสตรกับยุคประวัติศาสตร เราจะใชหลัก
เกณฑของการคนพบหลักฐานการบันทึกเปนลักษณอักษรมาเปนจุดตั้ง แบบวา เผาใด ชาติ
ใด เขียนเปนชา ยุคประวัติศาสตรก็เริ่มชา ประวัติศาสตรจึงมีลักษณะไปในแนวสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรมากกวา แตในทางโบราณคดีนั้น การขุดๆๆๆๆ หาหลักฐานตางๆ ไดมี
การพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะในดานการใชแขนงของวิทยาศาสตร เคมี ชีว ฟสิกส มาเขา
รวม เชนการใชไอโซโทปของธาตุที่มีกัมมันตรังสี มาดูอายุโบราณวัตถุ การวิเคราะหซากพืช 
ซากสัตว และศึกษาวิเคราะหโครงกระดูกในหลุมศพมนุษยโบราณ การเอาภาพถายดาวเทียม
มาดูโครงสรางผังเมืองของชุมชนโบราณ เทคโนโลยีจํานวนมากถูกนํามาใชในการศึกษาทาง
โบราณคดี บางทีจะมากกวาใชในการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเสียดวยดังนั้น การคนพบ
ทางโบราณคดี ของดีๆ ในอดีต หลายที่ก็ทําเอาโลกตกตะลึง ไมแพการคนพบกาแลกซี่หรือ
หลุมดํา ศาสตรหลายอยางนําพาเราสูอนาคต ในขณะที่ศาสตรบางอยาง แบบโบราณคดี 
กลับชวยหาคําตอบใหกับอดีต และคําตอบของอดีตหลายอยางที่ลวนไดมาดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ก็เปนรากฐานขยายความใหกับปจจุบัน และอนาคตมากมาย  

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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 คนทั่วไปอาจมีความคิดวาโบราณคดีเปนงานนาสนใจ เพราะมีโอกาส
จะเกิด “โชคดี” เนืÍองจาก “บังเอิญ” ขุดพบโบราณวัตถุประเภท “แปลกๆ” ซึ่ง 
“มีอายุเกาแกมาก” และ “ไมเคยพบที่ไหนมากอน” สวนหลักฐานทางโบราณคดีที่
นักโบราณคดีหามาไดนั้น หากมองผานๆ แลวก็คลายกับวานักโบราณคดีนํามาแปล
ความหมายโดยการใชเพียงจินตนาการและการสันนิษฐานเทานั้น
          การทํางานของนักโบราณคดีในอดีต มักปรากฏในลักษณะงานที่มีบางสวน
เกี่ยวของกับการคนหาและคนพบโบราณวัตถุที่ทรงคุณคา งานที่ทําในพื้นที่กันดาร
ที่นักโบราณคดีนั้นๆ ไมคอยคุนเคย จึงทําใหดูเสมือนวางานโบราณคดีมักผสมผสาน
ไปดวยการเผชิญความยากลําบากและเส่ียงอันตราย ลักษณะเชนนี้และวิธีการ
ทํางานที่ประกอบดวยการสืบคนสอบสวนไปทีละขั้นตอน จากเงืÍอนงําท่ีไดมาทีละ
นอยเปนลําดับ เหมือนกับงานของนักสืบ ซึ่งนักประพันธและนักสรางภาพยนตร
ไดมีการนําเรืÍองของนักโบราณคดีมาเสนอในงานของตนจนเปนท่ีรูจักกันดี และ
ทําใหเกิดภาพลักษณวานักโบราณคดีพึงจะมีบทบาทเชนนั้น อาทิ นวนิยายเรืÍอง 
“ฆาตกรรมในเมโสโปเตเมีย” (Murder in Mesopotamia) ของแอกาธา คริสตี้ (Agatha Christie) และภาพยนตร
ชุด “อินเดียนา โจนส” ของสตีเวน สปลเบิรก (Steven Spielberg) ที่มีนักโบราณคดีเปนตัวเอกของเรืÍอง และมักมี
เนื้อเรืÍองเกี่ยวของกับการลาโบราณวัตถุทรงคา
          แตตามความเปนจริงแลว งานโบราณคดีเปนงานวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรที่ตองทําตามระเบียบวิธีการวิจัย
อยางเครงครัด ทั้งในขณะทํางานสํารวจหรือขุดคนในภาคสนาม และในการทํางานวิเคราะหในหองปฏิบัติการเฉพาะ
ที่สํานักงาน มิไดเปนวิชาที่ตองอาศัย “โชค” และ “ความบังเอิญ” แตตองอาศัย “วิธีการคิด” ที่มีเหตุผลอยาง
รอบคอบ และมีหลักวิชาการเปนกรอบชี้นําความคิดและวิธีการคนควา สวนการแปลความหมายหลักฐานเพืÍอใหเกิด
ความเขาใจวา โบราณวัตถุชิ้นตางๆ มีอายุเทาไรและมีความหมายอยางไรเกี่ยวกับประวัติของมนุษยชาตินั้น จัดไดวา
เปนงานที่ยากลําบากที่สุดในกระบวนการศึกษาทางโบราณคดี
          แมวางานโบราณคดีในนวนิยายและภาพยนตรจะแตกตางจากความเปนจริงอยางมาก แตก็สะทอนให
เห็นขอเท็จจริงประการสําคัญประการหนึ่ง คือ โบราณคดีนั้นเปนงาน “คนหา” ที่นาตืÍนเตน สวนสิ่งที่นักโบราณคดี
คนหานั้นมิใช “สิ่งของและเรืÍองราวที่นาตืÍนเตน หากแตเปน “ความรู” เกี่ยวกับตัวของเราเองในฐานะที่เปนมนุษย 
และความรูเกี่ยวกับอดีตของมนุษยชาติ
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โบราณคดีคืออะไร

 โบราณคดี (Archaeology)  คือ ศาสตรของการใชหลักวิชาการและวิธีการทั้งทางวิทยาศาสตรและศิลปะ
มาผสมผสานกัน ใชศึกษา คนควาเพืÍอใหเกิดความรูและความเขาใจในเรืÍองเกี่ยวกับตัวของมนุษยในอดีต รวมทั้ง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของมนุษยเมืÍอครั้งอดีต หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา โบราณคดี คือ การศึกษา
ใหเขาใจเรืÍองราวในทุกดานของมนุษยในอดีต รวมทั้งสิ่งแวดลอมทุกประเภทที่สัมพันธกับมนุษยในอดีต สิ่งแวดลอม
ทุกประเภทตามที่กลาวนั้น หมายถึง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก ดิน หิน ปาไม ภูเขา ถ้ํา แหลงน้ํา และสิ่ง
แวดลอมทางวัฒนธรรม เชน ชุมชน สังคม ไร นา สวน เปนตน ที่สัมพันธกับชุมชนในสมัยอดีตแหงที่นักโบราณคดี
คนหนึ่งกําลังเนนศึกษา

นักโบราณคดีศึกษาอะไร
นักโบราณคดีศึกษาเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ดังนี้
1. คนสมัยโบราณ
2. สิ่งที่คนสมัยโบราณสราง ซึ่งเรียกโดยรวมวา “วัฒนธรรม” และแบงยอยไดเปน 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมที่
ปรากฏเปนรูปลักษณหรือจับตองได (Tangible Culture) ไดแก อาหาร เครืÍองนุงหม ที่อยูอาศัย รวมทั้งสิ่งกอสราง
เพืÍอกิจกรรมดานตางๆ ยารักษาโรค เครืÍองมือใชสอย และวัฒนธรรมที่ไมปรากฏเปนรูปลักษณหรือจับตองไมได 
(Intangible Culture) เชน ศาสนา ความ เชืÍอ ประเพณี ดนตรี เปนตน
3. ระบบสิ่งแวดลอมสมัยโบราณ ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา แรธาตุ ดิน และเกิดโดยคนสรางขึ้น 
เชน หมูบาน ไร นา สวน คูเมือง คลอง ในการศึกษาและวิจัยทางโบราณคดีนั้น นักโบราณคดีมักพยายามหาความ
รูวาในสมัยโบราณนั้นที่แหลงโบราณคดีที่กําลังศึกษา เกิดเหตุการณหรือปรากฏการณทั้งทางธรรมชาติ และทาง
วัฒนธรรมอะไรบาง เกิดขึ้นที่ใด เกิดขึ้นไดอยางไร เกิดขึ้นในลักษณะอยางไร เหตุใดจึงเกิดขึ้น มีเหตุการณหรือ
ปรากฏการณใดบางที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการเกิดเหตุการณหรือปรากฏการณนั้น
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วิธีการศึกษาทางโบราณคดี
         การศึกษาโบราณคดีเปนการศึกษาแบบวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเชนเดียวกับการศึกษาทางสังคมศาสตร 
การศึกษาทางโบราณคดีเปนการศึกษาจากหลักฐานตางๆ ดังกลาวมาแลว การที่จะทราบเรืÍองราวของมนุษยในยุคใด
สมัยใดไดละเอียดมากนอยเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับหลักฐานที่พบ การแปลความหมายและการวางตัวเปนกลาง ไมมี
อคติในเรืÍองชาตินิยมของนักโบราณคดี เรืÍองราวที่ไดจึงจะถูกตองตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เมืÍอเขาสูยุคสมัย
ใหม หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยในอดีตก็ถูกรวบรวมและสะสมเอาไว โดยนักสะสมของมีคา (Antiquarian) 
กอนจะถูกศึกษาโดยนักวิชาการรุนใหม ดวยเหตุนี้ โบราณคดีจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในอดีตรวมถึงสิ่ง
แวดลอมที่เกี่ยวของ ทั้งสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น (Artifacts) และสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Ecofacts) ซึ่งหลัก
ฐานทางโบราณคดีเหลานี้จะอยูในรูปของโบราณสถาน (Ancient Monument) โบราณวัตถุ (Material Remain) 
ศิลปวัตถุ (Art Object) สิ่งที่เปนลายลักษณอักษร และไมเปนลายลักษณอักษร โดยวิธีการศึกษาทางโบราณคดีอาจ
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ

1. การสํารวจ (survey) เพืÍอเปนการตรวจหาแหลงโบราณคดี อาจทําได โดยการตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศ 
การศึกษาจากเอกสารและการเดินสํารวจเพืÍอเปนการรวบรวมหลักฐานสําหรับประเมินคาของแหลงโบราณคดีนั้นๆ 
ในการวางแผน ขุดคนตอไป

2. การขุดคน (excavation) เปนกรรมวิธีขั้นที่สองของการศึกษาทางโบราณคดี เพืÍอใหไดหลักฐานที่ถูกตองมาก
ที่สุด การขุดคนจะตองทําอยางระมัดระวังเพืÍอไมใหเปนการทําลายหลักฐานที่ทับถมอยูในดินเปนเวลาหลายรอย
หลายพันป จึงตองมีการบันทึกอยางละเอียด และการวาดภาพหรือถายภาพประกอบดวย

3. การวิเคราะห (analysis) หลักฐานที่ไดจากการขุดคน จะตองนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพืÍอหาแบบอยาง
ของรูปรางของสิ่งของที่ขุดไดเพืÍอประโยชนในการศึกษาตอไป

4. การแปลความหมาย (interpretation) และการเขียนรายงานเปนการรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่ไดจากการ
สํารวจ การขุดคน และการวิเคราะหแลวนํามาแปลความหมายเพืÍอเขียนเปนรายงานพิมพออกเผยแพร และ
จัดนิทรรศการสรุปเรืÍองราวของมนุษยในยุคนั้นสมัยนั้น ตอจากนั้นก็เปนการเก็บรักษาโบราณศิลปวัตถุที่คนพบ 
ซึ่งไดแก การจัดพิพิธภัณฑเพืÍอเปนประโยชน สําหรับการศึกษาคนควา

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/โบราณคดี, www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/02/11.pdf
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หลักฐานทางโบราณคดี
 หลักฐานทางโบราณคดีสามารถปรากฏอยูบนดิน ใตดิน และใตน้ํา หลักฐานบางอยางมองเห็นไดดวย
ตาเปลา แตหลักฐานบางอยางก็ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ในหลายๆ ครั้ง นักโบราณคดีจึงตองอาศัย
การสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) ในการคนหาตําแหนงและวิเคราะหแหลงโบราณคดีดวยระบบระบุ
ตําแหนงบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System หรือ GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System หรือ GIS) นอกจากนี้ หลักฐานทางโบราณคดีบางอยางยังเกิดความเสียหายไดงาย ทําให
ไมสามารถขุดสํารวจได โดยสะดวก นักโบราณคดีจึงจําเปนตองอาศัยเครืÍองมือทางวิทยาศาสตรสมัยใหมที่ไมกอให
เกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอสิ่งที่กําลังสํารวจหรือศึกษาใหนอยที่สุดเรียกวา การทดสอบแบบไมทําลาย 
(Non Destructive Testing หรือ NDT)

หลักฐานทางโบราณคดีที่อยูบนดิน
 นักโบราณคดีมักจะมองหาแหลงโบราณคดีโดยอาศัยการสํารวจดวยวิธีไลดาร (Light Detection and 
Ranging หรือ LiDAR) ซึ่งเปนการยิงเลเซอรไปกระทบพื้นผิวของวัตถุเพืÍอทําการวัดระยะทาง กลาวคือเมืÍอเลเซอร
ถูกยิงออกจากอุปกรณไปยังพื้นผิวของวัตถุเปาหมายแลวสะทอนกลับมาที่เซนเซอรตรวจวัดแสง ระยะทางระหวาง
อุปกรณกับวัตถุเปาหมายสามารถคํานวณจากอัตราเร็วของแสงคูณดวยระยะเวลาที่แสงเดินทางไปและกลับแลว
หารดวยสอง ความแตกตางของระยะเวลาที่แสงเดินทางจะสามารถนํามาประมวลผลเปนขอมูลภาพสามมิติของ
วัตถุบนพื้นผิวโลก
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หลักฐานทางโบราณคดีที่อยูใตดิน
 พระเอกในการศึกษาจะนิยมใชเรดารหยั่งลึกพื้นดิน (Ground Penetrating Radar หรือ GPR) ซึ่งเปน
อุปกรณสําหรับสํารวจโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่อยูใตดิน GPR มีหลักการทํางานโดยการสงคลืÍนแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic Wave) จากตัวสงสัญญาณ (Transmitter Antenna) ลงสูใตดินระดับตื้น เมืÍอคลืÍนแมเหล็กไฟฟา
กระทบกับวัตถุหรือรอยตอที่ไมเปนเนื้อเดียวกันหรือมีคาคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) และคาการนํา
ไฟฟา (Electrical Conductivity) ของตัวกลางที่แตกตางกัน คลืÍนแมเหล็กไฟฟาจะกระเจิงและสะทอนกลับมายังตัว
รับสัญญาณ (Receiver Antenna) แลวทําการประมวลผลเพืÍอแสดงขอมูลออกมาในรูปของสัญญาณไฮเพอรโบลา 
(Hyperbola) สัญญาณดังกลาวจะถูกสงไปยังระบบควบคุม (Control Unit) และแสดงผานจอแสดงผล (Display 
Unit) อยางไรก็ตาม เมืÍอคลืÍนแมเหล็กไฟฟาเดินทางผานดินและหินก็จะเกิดการลดทอน (Attenuation) เนืÍองจาก
การดูดกลืนจนสัญญาณมีคาออนลงดวยน้ําและความชื้น (Moisture) รวมถึงการหักเหของคลืÍนแมเหล็กไฟฟาใน
ตัวกลางหรือรอยตอที่มีสมบัติแตกตางกันตามกฎของสเนลล (Snell’s Law) โดยความลึกที่คลืÍนแมเหล็กไฟฟา
สามารถเดินทางผานไดจากผิวดินเรียกวา ความลึกทะลุผาน (Penetration Depth)
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 นอกจากการสํารวจดวยวิธี GPR ก็ยังมีการสํารวจทางธรณีฟสิกสอีกหลายรูปแบบที่สามารถนํามาคนหา
หลักฐานทางโบราณคดีที่อยูใตดิน เชน
 1. การสํารวจสภาพตานทานไฟฟา (Resistivity Survey) หมายถึงการปลอยไฟฟากระแสตรง (Direct 
Current) จากอิเล็กโทรด (Electrode) ที่ปกอยูบนผิวดินลงสูใตดินแลววัดคาความตางศักยไฟฟา (Voltage) ที่เกิด
ขึ้นเมืÍอกระแสไฟฟาไหลผานวัตถุ เมืÍอทําการวัดคาความตางศักยระหวางขั้วไฟฟาทั้ง 2 จุดและทราบคากระแส
ไฟฟาที่ปลอยลงไปก็จะสามารถหาคาความตานทานไฟฟา (Resistance) ของวัตถุที่อยูใตผิวดินดวยเครืÍองวัดสภาพ
ตานทานไฟฟา (Resistivity Meter) ที่ทํางานตามกฎของโอหม (Ohm’s Law)
         2. การสํารวจดวยคลืÍนไหวสะเทือน (Seismic Survey) หมายถึงการนําคลืÍนไหวสะเทือน (Seismic Wave) 
ที่สรางจากแหลงกําเนิดมาใชในการสํารวจ แบงออกเปนการสํารวจดวยคลืÍนไหวสะเทือนแบบหักเห (Refraction 
Seismic Survey) และการสํารวจดวยคลืÍนไหวสะเทือนแบบสะทอน (Reflection Seismic Survey) ซึ่งอาศัยสมบัติ
การหักเหและการสะทอนของคลืÍนไหวสะเทือนบริเวณรอยตอของตัวกลางมาใชในการหาความลึกหรือโครงสราง
ใตดิน อยางไรก็ตาม การสรางคลืÍนไหวสะเทือนอาจทําใหหลักฐานทางโบราณคดีเสียหายได

Soundwave



12

   3. การสํารวจดวยแรงโนมถวง (Gravity Survey) เปนการสํารวจที่ประยุกตมาจากกฎความโนมถวงสากล
ของนิวตันและกฎการเคลืÍอนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน โดยทําการวัดคาของความเรงที่เปลี่ยนแปลงไปตามความหนา
แนนของมวลที่อยูใตดินดวยอุปกรณที่เรียกวา กราวิตีมิเตอร (Gravity Meter) แตวิธีดังกลาวมีคาใชจายที่คอนขาง
สูงและไมสามารถตรวจหาหลักฐานทางโบราณคดีที่มีขนาดเล็กได
          4. การสํารวจดวยสนามแมเหล็ก (Magnetic Survey) เปนการสํารวจที่ประยุกตมาจากหลักการของสนาม
แมเหล็กซึ่งเปนการวัดคาสภาพการยอมรับเชิงแมเหล็ก (Magnetic Susceptibility) ของวัตถุที่อยูใตดินเทียบกับ
สนามแมเหล็กโลกปกติเพืÍอหาคาความผิดปกติของสนามแมเหล็ก (Magnetic Field Anomaly) ดวยอุปกรณที่เรียก
วา แมกนีโตมิเตอร (Magnetometer) แตจะตองทําการปรับคาของสนามแมเหล็กที่วัดไดเนืÍองจากสนามแมเหล็กมี
การแปรผันไปตามเวลา รวมถึงผลกระทบจากพายุสุริยะ (Solar Storm)

 ในกรณีที่นักโบราณคดีตองการศึกษาโครงสรางภายในของโบราณสถานขนาดใหญ นักโบราณคดีสามารถ
ใชวิธีที่เรียกวา การถายภาพดวยอนุภาคมิวออน (Muography) เพืÍอสรางภาพจําลองโครงสรางภายในของโบราณ
สถาน เนืÍองจากอนุภาคมิวออน (Muon) เปนอนุภาคมูลฐาน (Elementary Particle) ซึ่งทําอันตรกิริยา (Interaction) 
กับสิ่งแวดลอมนอยมาก ทําใหอนุภาคมิวออนสามารถพุงทะลุผานวัตถุตางๆ โดยถูกดูดกลืนเพียงเล็กนอย แตเมืÍอ
อนุภาคมิวออนเคลืÍอนท่ีผานวัตถุท่ีมีความหนาแนนสูง อนุภาคมิวออนจะถูกดูดกลืนเปนบางสวนทําใหมีจํานวน
ลดลง นักฟสิกสจึงนําสมบัติดังกลาวมาพัฒนาเปนการถายภาพดวยอนุภาคมิวออน โดยนําอุปกรณตรวจวัดอนุภาค
มิวออน (Muon Detector) ไปติดตั้งที่ดานใดดานหนึ่งของโบราณสถาน เมืÍอทําการตรวจวัดจํานวนของอนุภาค
มิวออนที่ทะลุผานออกมาก็จะสามารถนําขอมูลดังกลาวมาสรางภาพจําลองโครงสรางภายในของโบราณสถานได 
ตัวอยางของการสํารวจคือโครงการ ScanPyramids นําโดย Cairo University และ HIP Institute ซึ่งทําการตรวจ
สอบโครงสรางภายในของพีระมิดแหงคูฟู (Pyramid of Khufu) ซึ่งเปนหนึ่งในมหาพีระมิดแหงกีซา (The Great 
Pyramid of Giza)
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 สําหรับโบราณวัตถุที่มีขนาดเล็กและมีโครงสรางภายในที่เปราะบางอยางมัมมี่หรือโลงศพ นักโบราณคดี
สามารถใชวิธีที่เรียกวา บรรพรังสีวิทยา (Paleo-radiology) เพืÍอศึกษาโครงสรางภายในโดยไมกอใหเกิดความเสีย
หาย เชน การถายภาพดวยรังสีเอกซ (X-Ray) และการถายภาพดวยระบบซีทีสแกน (CT Scan หรือ Computerized 
Tomography) แลวนําภาพเหลานั้นมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพืÍอสรางภาพจําลองแบบสามมิติของ
โบราณวัตถุ วิธีเหลานี้เรียกวา การฉายภาพทางการแพทย (Medical Imaging)
 เมืÍอนักโบราณคดีสํารวจจนพบหลักฐานทางโบราณคดีเรียบรอยแลว นักโบราณคดีจะตองพิจารณาบริบท 
(Context) ของหลักฐานตางๆ วามีความสัมพันธกับเหตุการณ ชวงเวลา และสภาพแวดลอมโดยรอบอยางไร เพืÍอ
เปนการปะติดปะตอเรืÍองราวของเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต เมืÍอนําขอมูลทางวิทยาศาสตรมาประมวลผลรวมกับ
ขอมูลทางมานุษยวิทยา (Anthropology) ผลการศึกษาที่ไดลวนมีประโยชนในทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ
เศรษฐศาสตร กลาวคือเมืÍอเราทราบความเปนมา ภูมิปญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของมนุษยในอดีตก็จะทําให
เราตระหนักถึงคุณคาของแหลงโบราณคดี ซึ่งอาจมีสวนชวยในการเรียกรองสิทธิทางสังคมไปจนถึงการเปนแหลง
การเรียนรูหรือแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับชุมชน ซึ่งเทคโนโลยีการจําลองวัตถุแบบดิจิทัล (Digital Object 
Reconstruction) สามารถสงเสริมกิจกรรมดังกลาวไดเปนอยางดี 
ี 

หัวมัมมี่โบราณที่สรางขึ้นใหมดวย
การสแกน CT, การพิมพ 3 มิติ และ
นิติวิทยาศาสตร

ที่มา : 
• https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html
• https://www.geophysical.com/whatisgpr
• https://oceanservice.noaa.gov/facts/sonar.html
• https://archive.epa.gov/esd/archive-geophysics/web/html/resistivity_methods.html
• https://www.metgasco.com.au/information/seismic-survey
• https://archive.epa.gov/esd/archive-geophysics/web/html/magnetic_methods.html
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บ้านเชียง 3 ทศวรรษ มรดกโลกของไทย

 แหลงโบราณคดีบานเชียง ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมืÍอป 2535 จากการประชุมคณะ
กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ที่เมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติ
การเปนมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ ดังนี้ – เปนสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให
เห็นอยูในปจจุบันหรือวาที่สาบสูญไปแลว
 แหลงโบราณคดีบานเชียง เปนแหลงโบราณคดีสําคัญแหงหนึ่ง อยูที่อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ที่ทําใหรับรูถึงการดํารงชีวิตในสมัยกอนประวัติศาสตร ยอนหลังไปกวา 5,000 ป รองรอยของมนุษยในประเทศไทย
สมัยดังกลาว แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแลวในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานความรูความสามารถหรือ
ภูมิปญญา อันเปนเครืÍองมือสําหรับชวยใหผูคนเหลานั้นสามารถดํารงชีวิต และสรางสังคมวัฒนธรรมของมนุษย
ไดสืบเนืÍองตอกันมาเปนระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบานเชียงไดครอบคลุมถึงแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนืออีกกวารอยแหงเปนบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษยอยูอาศัยหนาแนนมาตั้งแตหลายพันปแลว ดวยเหตุนี้เอง
องคการยูเนสโกของสหประชาชาติจึงไดยอมรับขึ้นบัญชีแหลงวัฒนธรรมบานเชียงไวเปนแหงหนึ่งในบรรดามรดก
โลก 
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 เมืÍอพูดถึง “บานเชียง” คนทั่วไปอาจพอคุนหูกับชืÍอ คุนตากับหมอเขียนสีลวดลายสีแดง และถึงแมวาชาว
บานในชุมชนเคยพบเห็นโบราณวัตถุในหมูบานมาตั้งแตเล็กแตนอย เริ่มมีครูในทองถิ่นนําภาชนะดินเผาลายเขียน
สีมาเก็บรักษาไวที่โรงเรียน รวมถึงกรมศิลปากรเองก็รับรูถึงการมีอยูของแหลงโบราณคดีที่นี่ แตบุคคลแรกที่ทําให
บานเชียงเปนที่รูจักในระดับโลก คือสตีเฟน ยัง (Stephen B. Young) บุตรชายของอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 
ประจําประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเก็บขอมูลที่บานเชียงเพืÍอทําวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัยฮารวารด โดยเรืÍองเลา
ที่เปนตํานานกลาววา สตีเฟนเดินสะดุดรากตนนุน หกลมลงไปกับพื้น จึงสังเกตเห็นเศษภาชนะดินเผาลายเขียน
สีปรากฏอยูตามผิวดิน เขาเลือกเก็บตัวอยางกลับมาใหอาจารยชิน อยูดี ภัณฑารักษของกรมศิลปากรตรวจสอบ 
รวมถึงมีการสงตอไปหาคาอายุท่ีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย จนนํามาสูความโดงดังของแหลงโบราณคดีแหงนี้ใน
เวลาตอมา
 หัวหนาทีมขุดคนฝายสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นคือ ดร.เชสเตอร กอรแมน (Dr.Chester Gorman) 
มีลูกศิษยหัวแกวหัวแหวนติดตามมารวมขุดคนดวย นักศึกษาปริญญาเอกคนนั้นเพิ่งเปลี่ยนทิศชีวิตหมาดๆ จากเดิม
ตั้งใจจะเปนนักโบราณคดีสาขายุโรป มาเปนสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทน เพราะเห็นภาพชนบทของจังหวัด
แมฮองสอนในสไลดของ ดร. กอรแมน ภาพนั้นภาพเดียวทําใหเธอประทับใจมาก จนไปเคาะประตูหองเขาเพืÍอ
ขอทํางานดวย เมืÍอ ดร.กอรแมน เสียชีวิตดวยวัยเพียง 43 ปในป 2524 ผูรับหนาที่หัวหนาทีมขุดคนบานเชียงตอ 
คือลูกศิษยเอกของเขา นั่นก็คือ ศ.ดร.จอยซ ไวท (Dr. Joyce C. White, Ph.D.) ปจจุบันดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสถาบันโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Institute of Southeast Asian Archaeology-ISEAA) 
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย 
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 ศ.ดร. ไวท เปนนักโบราณคดีที่รูจักแหลงมรดกโลกบานเชียง จังหวัดอุดรธานี อยางทะลุปรุโปรงที่สุดคน
หนึ่งในโลก ตั้งแตเมืÍอยังเปนนักศึกษาปริญญาโท เธออยูในทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของ
สหรัฐฯ ที่เขามาทําการขุดคนแหลงโบราณคดีบานเชียงรวมกับกรมศิลปากรของไทยในชวงป 2517 – 2518 และ
หลังจากนั้น ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็กลายเปนเหมือนบานอีกแหงหนึ่งที่เธอแวะเวียนมา
ทําการศึกษาคนควาดานโบราณคดีกอนประวัติศาสตรอยางตอเนืÍอง 
 ศ.ดร. ไวท มีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหบานเชียงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมืÍอป 2535 ซึ่ง
ทําใหเธอไดรับรางวัล Friend of Thai Science จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
โดยเมืÍอวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล Friend of Thai Science 2020 
ใหกับ ศ.ดร. ไวท ณ พิพิธภัณฑโบราณคดีและมานุษยวิทยาแหงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (Penn Museum) 
เมืองฟลาเดลเฟย  การมอบรางวัลมีผูเขารวมหลักจํานวน 4 คน กลางลานบันไดหนาโถงใหญของ Penn Museum 
โดยมี Dr. Christopher Woods ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ Dr. Elizabeth Hamilton ผูรวมงานหลักในการคนควา
แหลงโบราณคดีบานเชียง และ Julianna Whalen ชางภาพอาชีพของ Penn Museum โดย Dr. Woods ไดมอบ
หนังสือ 3 เลม ซึ่งเปนผลงานวิจัยบานเชียงของ ศ.ดร. ไวท ไวเปนที่ระลึกอีกดวย ศ.ดร. ไวท ไดขอขอบคุณมายัง
ทาน ปอว. ที่ไดมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และถือไดวาเปนรางวัลแรกที่ไดรับจากผลงานดานโบราณคดีบานเชียง
ที่ไดดําเนินมายาวนาน
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 ศ.ดร.ไวท กลับมาเมืองไทยเมืÍอป 2561 พรอมกับการนําเสนอประเด็นความสําคัญของบานเชียงที่มี
ตอโลกสมัยใหม ดังท่ีเสนอในการบรรยายพิเศษ “บทเรียนจากบานเชียงสําหรับการแกปญหาระดับโลก” ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เมืÍอวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยตามความเห็นของเธอ ยุคสําริดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของไทย อันมีบานเชียงเปนกรณีศึกษาสําคัญ มีลักษณะพิเศษที่ไมคอยปรากฏในที่อืÍนๆ ของโลก 
นั่นคือในหลายอารยธรรม การเปลี่ยนเทคโนโลยีเขาสูสมัยสําริด เมืÍอสามารถผลิตเครืÍองมือเครืÍองใชดวยโลหะผสม
ระหวางทองแดงกับดีบุกได มักมาพรอมกับหนอออนของ “รัฐ” เชนการควบคุม การรวบอํานาจเขาสูศูนยกลาง 
และการใชความรุนแรงทางกายภาพ ดังพบโครงกระดูกที่มีรองรอยการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตดวยอาวุธมากมาย 
แตลักษณะทํานองนั้นไมปรากฏในอีสานเลย
 ยิ่งกวานั้น จากหลักฐานที่พบ การผลิตเครืÍองโลหะยุคสําริดของประเทศไทยยังมีลักษณะ “ไมรวมศูนย” 
(decentralized) อยางมาก ตางกับแหลงยุคโลหะในที่อืÍนของโลกซึ่งมักมีศูนยกลางขนาดใหญที่ทําหนาที่ผลิตแลว
แลกเปลี่ยนแพรกระจายสินคานั้นไปยังชุมชนอืÍนๆ แตสภาวะในอีสานยุคกอนประวัติศาสตรนั้น กลับพบวาแตละ
ชุมชนเลือกผลิตเครืÍองสําริดในรูปแบบตามความนิยมของตนเอง เชนหัวขวาน หรือกําไล เพืÍอตลาดเฉพาะทองถิ่น

“นี่จึงเปนเหมือนกับโอทอป 
(OTOP-One Tambon, One Product) 
ยุคกอนประวัติศาสตร” 
 คุณูปการจากการศึกษาทางโบราณคดีที่บานเชียง ตามความเห็นของ ศ.ดร.ไวท คือทําใหสังคมสมัยใหม
ตระหนักวา ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงกาวหนาทางเทคโนโลยี เชนการคนพบ “สําริด” มนุษยยังสามารถอยูอยาง
สงบสุขไดนับพันป โดยไมตองมีชุมชนใดหรือใครที่ไหน พยายามครอบงําแผอํานาจครอบงําเหนือชุมชนอืÍนหรือคน
อืÍนๆ
 ดานเจาหนาท่ีจากกระทรวงการตางประเทศยอมรับวา แมงานโบราณคดีอาจมิไดเปนภารกิจโดยตรง 
แตสิ่งที่ทางกระทรวงฯ สามารถใหการสนับสนุนไดในกรณีนี้ คือการกระชับและขยายความรวมมือภาคประชาชน 
รวมถึงการตอยอดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีบานเชียงใหลึกซึ้งขึ้น เชนการนําอาจารยคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง กรมศิลปากร เดินทางไปพบปะหารือ
กับผูเชี่ยวชาญของสถาบันโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ชวงตนป 2561 นํามา
ซึ่งการจัดสัมมนาทางวิชาการเพืÍอเผยแพรองคความรูและผลวิจัยลาสุดเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีบานเชียง ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง
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อายุสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียง
 ศ.ดร.ไวท ไดใชลักษณะความแตกตางของภาชนะดินเผาและการฝงศพ ประกอบกับหลักฐานเสริมอืÍนเปน
ตัวบงชี้ เพืÍอจัดลําดับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดสรุปวาวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงแบงออกไดเปน 
3 สมัยใหญ ดังนี้

สมัยตน (Early Period) มีอายุตั้งแตราว 3,000 – 5,600 ปมาแลว มีการฝงศพแบบนอนหงาย
เหยียดยาว มีภาชนะวางอยูที่เทาหรือศีรษะศพ ฝงงอตัว มีหรือไมมีของฝงรวมอยูดวย ภาชนะดินเผาระยะแรกๆ 
ของสมัยตน คือ ภาชนะดินเผาสีดํา-เทาเขม มีเชิงหรือฐานเตี้ยๆ ตกแตงดวยลายขีดเปนเสนคดโคง ในระยะที่ 2 
ของสมัยตน มีภาชนะดินเผาขนาดใหญที่ใชบรรจุศพเด็ก ในระยะที่ 3 ของสมัยตน มีภาชนะแบบที่มีผนังดานขาง
ตรงถึงเกือบตรง รูปรางเปนภาชนะทรงกระบอก (Beaker) และในระยะที่ 4 ของสมัยตน มีภาชนะประเภทหมอกน
กลม ตกแตงบริเวณไหลภาชนะดวยลายขีดเปนเสนคดโคงผสมกับการระบายสี มีการตั้งชืÍอเรียกวา “ภาชนะแบบ
บานออมแกว” เนืÍองจากไดพบเปนครั้งแรกที่บานออมแกว ซึ่งอยูไมไกลจากบานเชียง

สมัยกลาง (Middle Period) มีอายุตั้งแตราว 2,300 – 3,000 ปมาแลว มีการฝงศพแบบนอนหงายเหยียด
ยาว มีเศษภาชนะดินเผาที่ถูกทุบคลุมศพ ภาชนะดินเผาประเภทเดนที่พบ ไดแก ภาชนะดินเผาขนาดใหญ ผิวนอก
สีขาว ทําสวนไหลภาชนะหักเปนมุมหรือโคงมากจนเกือบเปนมุมคอนขางชัด มีทั้งแบบที่มีกนภาชนะกลมและกน
ภาชนะแหลม บางใบมีการตกแตงดวยลายขีดผสมกับลายเขียนสีที่บริเวณใกลปากภาชนะ ในชวงปลายสุดของสมัย
กลางเริ่มมีการตกแตงปากภาชนะดินเผารูปแบบนี้ดวยการทาสีแดง

สมัยปลาย (Late Period) มีอายุตั้งแตราว 1,800 – 2,300 ปมาแลว การฝงศพแบบนอนหงายเหยียดยาว 
มีภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยูบนลําตัว ภาชนะดินเผาที่พบในชวงตนของสมัยปลายไดแก ภาชนะเขียนลายสีแดงบน
พื้นสีขาวนวล ตอมาในชวงกลางสมัยเริ่มมีภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดงบนพื้นสีแดง ถัดมาในชวงทายสุดของสมัย
จึงเริ่มมีภาชนะดินเผาทาดวยน้ําดินสีแดงแลวขัดมัน



20

สังคมและวัฒนธรรม 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง
 การขุดคนทางโบราณคดีที่บานเชียงระหวางป 2517 – 2518  โดยโครงการรวมระหวางกรมศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ไดพบโครงกระดูกคนราว 130 โครง ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดนําไปวิเคราะหจํานวน 127 โครง 
ผลการวิเคราะหพบวาสามารถแยกเพศไดชัดเจนเพียง 93 โครง โดยมีโครงกระดูกผูชาย 54 โครง และผูหญิง 
39 โครง
 ผูชายมีความสูงเฉลี่ยราว 165 – 175 เซนติเมตร สวนผูหญิงสูงเฉลี่ยราว 150 – 157 เซนติเมตร คนพวก
นี้มีรูปรางล่ําสัน แข็งแรง มีชวงขายาว ใบหนาคอนขางใหญ หนาผากกวาง สันคิ้วโปน กระบอกตาเล็ก โหนกแกม
ใหญ
 คนสมัยกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงอายุไมยืนนัก โดยระยะสมัยตนมีอายุเมืÍอตายโดยเฉลี่ยประมาณ 27 
ป สวนระยะสมัยปลายมีอายุเมืÍอตายโดยเฉลี่ยประมาณ 34 ป โครงกระดูกสวนใหญไมมีรองรอยแสดงถึงการเสีย
ชีวิตเนืÍองจากบาดแผลรายแรง ซึ่งชี้ใหเห็นวาประชากรสมัยกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงนาจะมีชีวิตและสังคมที่
สงบสุข

ดานเศรษฐกิจ
 ชนกลุมแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยบนเนินดินบานเชียงเมืÍอประมาณ 5,000 ปมาแลวนั้น เปนกลุมชนที่
พัฒนาแลว มีเทคโนโลยีการทําภาชนะดินเผา มีการเลี้ยงสัตวบางชนิด ไดแก วัว หมู หมา และไก  รวมทั้งยังทํา
การเพาะปลูกขาวแลว
 การเพาะปลูกขาวของคนสมัยกอนประวัติศาสตรรุนแรกๆ ที่บานเชียงนั้น คงจะเปนการทํานาหวานในที่ลุม
มีน้ําขัง ตอมาในสมัยหลังๆ ราว 3,000 ปมาแลวจึงอาจพัฒนามาทําการเพาะปลูกขาวโดยการทํานาดําในแปลงนา
ขาวที่ตองไถพรวนเตรียมไว
 นอกเหนือจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวแลว คนสมัยกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงยังคงทําการลาสัตว
ปา และสัตวน้ํานานาชนิด เชน เกง กวาง สมัน เสือ แรด หมูปา นิ่ม ชะมด พังพอน นาก กระรอก กระตาย จระเข 
เตา ตะพาบ กบ ปลาดุก ปลาชอน และหอยหลายชนิด ฯลฯ
 จากหลักฐานทางดานโลหกรรมที่บานเชียง พบวาสําริดเปนโลหะผสมระหวางทองแดงและดีบุก ซึ่งเปน
โลหะที่ไมมีอยูตามธรรมชาติในบริเวณบานเชียง ดังน้ันชางสําริดท่ีบานเชียงจึงตองได โลหะทั้งสองชนิดนี้มาจาก
ชุมชนอืÍน อันแสดงใหเห็นวาการติดตอแลกเปลี่ยนคาขายระหวางชุมชนอืÍนๆ ที่อยูหางไกลออกไปนั้นไดเกิดขึ้นเมืÍอ
ไมนอยกวา 4,000 ปมาแลว
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ดานสังคม
 รองรอยของหลุมเสาบานที่พบชี้ใหเห็นวาชุมชนกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงนั้น ประกอบดวย บานใตถุน
สูง ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลูกรวมอยูกันเปนหมูบานถาวรบนเนินดินสูงที่ลอมรอบดวยที่ราบลุม
 ในดานสังคมนี้คงจะมีผูชํานาญงานหรือชางฝมือในงานเฉพาะดานบางดานอยูดวยอยางนอยก็พบหลักฐาน
วา ในระยะแรกๆ มีนายพรานผูชํานาญการลาสัตว มีชางทําภาชนะดินเผา และในระยะหลังๆ มีชางโลหะสําริดและ
ชางเหล็กเพิ่มขึ้นมา
 หลุมฝงศพหลายหลุมที่ไดพบวามีสิ่งของ เครืÍองใชสอย เครืÍองประดับ ฝงอยูดวยในปริมาณที่ตางๆ กัน 
รวมทั้งเปนของที่มีคาตางๆ กันแสดงใหเห็นวาในสังคมสมัยกอนประวัติศาสตรที่บานเชียงนาจะประกอบดวยสมาชิก
ที่มีฐานะแตกตางกัน

ที่มา : 
• https://whc.unesco.org/en/list/575/
• https://smarthistory.org/ban-chiang-archaeological-site/
• https://iseaarchaeology.org/ban-chiang-project/
• https://www.penn.museum/sites/expedition/illuminating-the-past-art-and-artists-of-the-ban-chiang-project/




