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สถานการณ์การศึกษาและธรรมชาติของการทํางานในโบราณคดีในประเทศไทย
นันแตกต่างจากเนือหาในบทความฉบับนีมาก เหตุผลประการหนึงก็คอื
งานโบราณคดีในไทยไม่ไ ด้เ ป็ น ส่ว นหนึ งในของสาขาสัง คมวิท ยาและ
มานุ ษยวิทยาเช่นในอเมริกา แต่แยกเป็ นเอกเทศในฐานะวิชาหนึง ประการ
ทีสองคือการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศไทยนันได้รบั แนวทางมาจาก
งานโบราณคดีแถบยุโรป ซึงเน้นการทํางานในเชิงเทคนิควิเคราะห์หลักฐาน
เป็ นหลัก ทําให้ขณะนียังไม่มกี ารตีความถึงสภาพทางสังคมและความซับซ้อน
ของลําดับชันทางสังคมโบราณ นอกเหนือไปจากการตีความหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างลักษณะทางโบราณวัตถุ การตังถินฐาน
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ความเห็นของผูแ้ ปล (ต่อ)
ในสมัยโบราณ ทีสามารถไปสู่การศึกษาในประเด็นอืน ๆ เช่น ความเชือ
และระบบทางความคิดและเศรษฐกิจ ฯลฯ ในงานโบราณคดีไทยมากนัก
เรีย กได้ว่าสถานการณ์ท างโบราณคดีในปั จจุบนั มีล กั ษณะตรงข้ามกับ
สถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนในบทความฉบับนี
อย่างไรก็ตาม ได้มคี วามพยายามในการตีพมิ พ์บทความเกียวกับทฤษฎี
ทางโบราณคดีทเกี
ี ยวข้องอยู่บา้ ง แต่เมือเทียบกับสัดส่วนของงานเขียน
เกียวกับทฤษฎีทางโบราณคดีกบั จํานวนการขุดค้นโบราณสถานและรายงาน
การวิเคราะห์หลังการขุดค้นอืนๆ แล้ว งานเชียนและวิจยั ด้านทฤษฎีทาง
โบราณคดีนบั ว่าเป็ นเพียงส่วนน้อย งานแปลตําราสําคัญเกียวกับต้นกําเนิด
แนวคิดทางโบราณคดีในภาษาไทยนันก็ยงั มีจํากัดมาก ซึงเป็ นเหตุการณ์
ทีต่างจากวิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาในประเทศไทย ทีมีการแปล
งานเขียนชินเอกในภาษาอังกฤษออกมาเป็ นภาษาไทยโดยมูลนิธโิ ครงการ
ตําราสังคมศาสตร์ เป็ นต้น
จุดประสงค์ในการแปลบทความนีของผูแ้ ปลเพือให้นกั เรียนโบราณคดีได้ม ี
เวลานังขบคิดถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการศึกษาทฤษฎีควบคู่
ไปกับการทํางานภาคปฏิบตั ิ อนึง แนวทางการแปลทีผูแ้ ปลใช้ก็ไม่ได้ใช้
การแปลตรงตัว แต่เป็ นการแปลแบบถอดใจความสําคัญเพือให้เข้ากับ
ธรรมชาติของลักษณะการเขียนและรสภาษาให้ใกล้เคียงกับความหมาย
ทีมีในภาษาไทยให้มากทีสุด หากมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึนใน
บทแปลฉบับนี ก็เป็ นความรับผิดชอบของผูแ้ ปลแต่ผเู้ ดียว
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1. บทแปล
“ผมมีความสุขกับการวิงวุ่นทํางานวิทยาศาสตร์ มากกว่ามัวนังคิดเรืองปรัชญาของมัน”
อาร์โน เพนซิยาส, นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล. 1978
เรืองทีผมจะเล่าต่อไปนีเป็ นเรืองเกียวกับเป้ าหมายและผลตอบแทนทางโบราณคดี มัน
ก็เป็ นแค่เรืองเล่าธรรมดาๆ ทีตรงไปตรงมาเรืองหนึงทีเกิดบนเทียวบินจาก ซานดิเอโก ถึง ดีทรอยต์
ซึงอาจจะเป็ นเรืองธรรมดาสําหรับคนทีต้องนังเครืองบินบ่อย ๆ แต่กบั ครังนี มันกลับเป็ นการ
เดินทางทีผมจะลืมไม่ลงไปตลอดชีวติ เพราะมันทําให้ผมได้พบกับผูร้ ่วมเดินทางทีเป็ นดังตัวละคร
ในนิยาย บทบาทของพวกเขาเหล่านันได้แสดงออกมาก็ตดิ ตรึงในความทรงจําของผม
เทียวบินเทียวขากลับสู่เมือง แอน อาร์เบอร์ หลังจากจบการประชุมประจําปี ของสมาคม
โบราณคดีอเมริกนั ในช่วงเดือนพฤษภาคม 1981 ผมออกเดินทางจากเมืองซานดิเอโกล่วงหน้า
ก่อนกําหนดการณ์เดิมหนึงวัน เพราะรู้ตวั ดีว่าไม่สามารถทนกับความเครียดและความกดดัน
จากการประชุมนันได้อกี แล้ว ผมไม่ชอบดูภาพยนต์ ทันทีทเครื
ี องบินทะยานสู่อากาศ เมือสัญญาณ
สําหรับรัดเข็มขัดนิรภัยดับ ผมจึงตรงดิงไปทีส่วนรับรอง ซึงมีผโู้ ดยสารนังอยู่ก่อนแล้วสองคน
ทังสองเป็ นนักโบราณคดีเหมือนกัน ทังคู่จําผมได้จากการประชุมทีเพิงผ่านไป ผมไม่มที างเลือกอืน
นอกจากต้องร่วมวงคุยและจิบเบียร์กบั เขาทังสอง
ก่อนอืน ผมขอแนะนําเพือนทังสองคนนีสักเล็กน้อย ผมขอสงวนสิทธิใช้นามแฝง ผม
จะไม่เปิ ดเผยชือจริงและข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาทีนี กระนันตัวตนทีแท้จริงของพวกเขาก็ไม่ใช่
เรืองสําคัญ เพราะทังสองคนนีเปรียบเสมือนตัวแทนของนักโบราณคดีสองกลุ่มใหญ่ทมีี อยู่ใน
วงการโบราณคดีอเมริกนั
ชายคนแรก จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในช่วงปี 1960 ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์อยู่ท ี
ภาควิชาโบราณคดีในมหาวิทยาลัยทีมีชอเสี
ื ยงแห่งหนึงในแถบตะวันตกของอเมริกา เขาเริมต้น
ชีวติ ทํางานโบราณคดีอย่างนักโบราณคดีประเพณีรุ่นเก่าทีสนใจในซากปรักหักพังของชาวอินเดียน
พัวโบล (Pueblo) และเรืองราวทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ในแถบตะวันตกเฉียงใต้
เขาขุดค้นและสํารวจเหมือนนักโบราณคดีภาคสนามทัวไป แต่ต่างจากคนอืนตรงทีเขาไม่คดิ ว่า
การขุดค้นและการสํารวจทางโบราณคดีนันคือจุดสินสุด แต่เป็ นกระบวนการทีพิสูจน์แล้ว ว่า
การขุดค้นและสํารวจเป็ นกระบวนการทีเชืองช้าเกินไป เขารูซ้ งถึ
ึ งความจริงข้อนีหลังจากคลุกฝุ่ น
และเผชิญกับความร้อนในหลุมขุดค้นระหว่างการทํางานภาคสนามในหุบเขาทีแห้งผากเป็ นเวลา
หลายปี ความทุ่มเทในการทํางานไม่ได้ช่วยให้เขาเข้าใกล้เป้ าหมายทีตังไว้แม้นิดเดียว แต่มนั
กลับเป็ นสัญญาณบอกถึงความผิดพลาดอันน่าเศร้าของเขาเอง
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เขาวางผังหลุมขุดค้นสีเหลียมจัตุรสั ขนาด 5 คูณ 5 ฟุต ไม่เป็ น ความพยายามทัง 50 ครัง
ในการวัดขนาดและวางผัง แม้จะใช้ความพยายามอย่างถึงทีสุด เขาทําได้แค่ตรึงผังหลุมขุดค้น
ขนาดสีเหลียมผืนผ้า ขนาดกว้าง 4 ฟุต 10 นิว ยาว 5 ฟุต 3 นิว เท่านัน เขามักจะวัดระดับพืน
หลุ มขุดค้นพลาดอยู่บ่อย ๆ ระดับทีเขาวัดพลาดไปนั นมีจํา นวนมากกว่าจํา นวนลิฟ ต์ใ นตึก
เวิรล์ เทรดเซนเตอร์เสียอีก
ในช่วงเวลาทีมืดมิด เขาได้พบกับปรัชญาแห่งวิทยาศาสตร์ทช่ี วยให้เปิ ดโอกาสให้เขา
ได้บงั เกิดใหม่อกี ครัง (Born again)
ทันใดนัน เขาพบว่าโลกจะกลับมาเข้าข้างเขาอีก ในทันทีทเขาเริ
ี มต้นวิจารณ์ญานวิทยา
(Epistemology) ของผูอ้ นื เขาค้นพบว่างานวิจยั ทีเขาออกแบบนันเยียมยอดทีสุด เขาไม่จําเป็ น
ต้องทํางานวิจยั เอง แค่ตพี มิ พ์การออกแบบงานวิจยั (Research Design) ก็เพียงพอแล้วและมัน
จะถูกยกระดับขึนไปเป็ นต้นแบบงานวิจยั เขาสวมแหวนทองเหลืองหลวม ๆ บนนิวมือผอม ๆ ที
ดูเก้งก้าง มือคู่นีเคยผ่านการสํารวจและขุดค้นมาก่อน แต่ตอนนีมันเป็ นมือแบบบางทีไม่ต้อง
คลุกฝุ่ น ไม่ต้องทนระอุใต้ไอแดด ไม่ต้องวางผังหลุมขุดค้นรูปสีเหลียมจัตุรสั ขนาด 5 ฟุตอีกต่อไป
ตอนนีเขาทํางานในสํานักงาน สร้างสมมติฐาน กฎ ตัวแบบ (Model) ความคิดต่างๆ บนสายธาร
ของนักเรียนปริญญาโทและเอกของเขาทีถูกส่งออกไปทดสอบสมมติฐานเหล่านัน เขาเองไม่จําเป็ น
ต้องทํางานภาคสนามอีกต่อไป อาจารย์ของเขาได้เคยพูดถึงเขาไว้ครังหนึงว่า “เด็กเรียนตัวน้อย
คนนันคงจะขุดตัวเองออกมาจากส้วมแมวเล็กจ้อยนันไม่ได้แล้วกระมัง”
หากจะทําความเข้าในนักปรัชญาเกิดใหม่คนนี ก็ตอ้ งบอกว่าเขาเป็ นผลผลิตของยุค 1960s
ในเวลานันมีคนแบบนีมากมาย เราไม่ควรด่วนสรุปจนกว่าทีเราจะได้พบกับเพือนร่วมวงสนทนา
ของเราอีกคนหนึงเสียก่อน ชายหนุ่ มผู้นีจบปริญญาเอกในปี 1978 ไม่ใช่ 1968 ผมจะเรียกเขา
ง่ายๆ ว่า เด็กแห่งยุคบุปผาชน (Child of the Seventies)
เด็กคนนีก็เหมือนกับนักศึกษาคนอืนๆ ทีเรียนจบในช่วงนัน เด็กชายผูม้ ลี กั ษณะเด่น
ทุกอย่างของบุคคลทีเติบโตในยุคบุปผาชน ยกเว้นความกระตือรือร้นในการเรียนรูอ้ ย่างสุดจิต
สุดใจ เขาไม่ความทุ่มเทให้กบั การศึกษาแนวทางประวัตวิ ฒ
ั นธรรมทางโบราณคดีเหมือนคนรุ่นผม
และยังไม่อุทศิ ตัวในการแสวงหาความรูแ้ ห่งยุคสมัย ในช่วง 1960s ด้วย เป้ าหมายของเขาเรียบง่าย
และชัดเจน คือ ต้องการมีชอเสี
ื ยงโด่งดัง มีเงินประจําตําแหน่ งสูง ๆ ปรารถนาทีจะโด่งดังในชัว
ข้ามคืนและได้รบั คําเยินยอ การจะไปสูจ่ ุดหมายได้อย่างไรนันไม่ใช่เรืองสําคัญ จะเหยียบหัวใคร
ระหว่างทางนันก็เป็ นแค่เรืองขีผง ทีแน่ นอนก็คอื การใช้ขอ้ มูลสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์กไ็ ม่สาํ คัญ
เช่นกัน สําหรับเขาแล้ว “โบราณคดี” เป็ นเพียง “พาหนะ” ทีเลือกมาอย่างดีแล้วและเขาพบว่า
คนรุ่นเก่าเข้าใจว่า การศึกษาเรืองราวโบราณก็ควรเป็ นหน้าทีของนักโบราณคดีเท่านัน
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ในฐานะนักเรียนปริญญาเอก เด็กชายผูน้ ได้
ี ลงเรียนวิชาโบราณคดีเบืองต้นจากอาจารย์
ผู้หนึงซึงผมขอเรียกว่า ศาสตราจารย์เอช ศาสตราจารย์เอชเตรียมการสอนอย่างหนัก ทังวิเคราะห์
และสังเคราะห์วรรณกรรมต่างๆ ให้เข้าใจง่าย เสริมด้วยความคิดเห็นของเขาเองและข้อมูลจาก
งานเขียนทียังไม่ได้ตพี มิ พ์ของเขาในการสอน เด็กชายแห่งยุคบุปผาชนเองก็จดคําบรรยายวิชาไว้
บางครังยังได้ถามคําถามทีพยายามต้อนศาสตราจารย์เอชให้จนมุม เขายัง เอ่ยปากขอสําเนา
การนําเสนอของศาสตราจารย์เอชเอาไว้ดว้ ย เมือศาสตราจารย์เอชใช้เอกสารประกอบการสอน
เขาก็เย็บเอกสารนันไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัว
หลังจากเรียนจบปริญญาเอก เด็กชายแห่งยุคบุปผาชนก็ได้งานแรกทีมหาวิทยาลัย
แท่นกระโดด (Springboard University) ในวันทีแรกไปถึง เขาก็พุ่งตรงไปยังสํานักพิมพ์แห่ง
มหาวิทยาลัยแท่นกระโดด เพือถามว่าทางสํานักพิมพ์สนใจจะจัดพิมพ์หนังสือเรียนวิชาโบราณคดี
เบืองต้นบ้างไหม และได้รบั คําตอบรับตามทีเขาคาดไว้ เด็กชายแห่งยุคเจ็ดสิบ จึงจัดการเกลา
ภาษาและเนือหาในสมุดบันทึกวิชาโบราณคดีเบืองต้นทีได้เรียนกับศาสตราจารย์เอช และตีพมิ พ์
มันในฐานะหนังสือเล่มหนึง เมือจัดพิมพ์แล้วก็ได้รบั คําวิจารณ์และคําชืนชมอย่างล้นหลาม จนถึง
ทุกวันนี (ค.ศ. 1982/พ.ศ. 2525 – ผูแ้ ปล) หนังสือเล่มนียังคงเป็ นหนังสือเรียนในวิชาโบราณคดี
เบืองต้นเพียงเล่มเดียวทีศาสตราจารย์เอชโปรดปราน และตัวศาสตราจารย์เอชเองก็ได้ใช้มนั
เป็ นหนังสือเรียนในรายวิชาโบราณคดีเบืองต้นทีเขาสอนอีกด้วย สภาอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
แท่นกระโดดได้ลงคะแนนให้เด็กแห่งยุคเจ็ดสิบเข้ามารับตําแหน่งอาจารย์ประจําทีมหาวิทยาลัย
แห่งนีอย่างไม่เป็ นทางการ ในทางกลับกัน ศาสตราจารย์เอชถูกชะลอความก้าวหน้า เพียงเพราะ
ไม่มผี ลงานตีพมิ พ์มากพอ “เขาเป็ นครูทยอดเยี
ี
ยม” อาจารย์ร่วมคณะกล่าว “หากเพียงแต่เขา
สามารถผลิตงานทางวิชาการได้มากกว่านี เหมือนลูกศิษย์ของเขาทีมหาวิทยาลัยแท่นกระโดด
คนนันไง”
ในฐานะนักมานุษยวิทยา เด็กคนนีไม่เพียงแต่คดิ เอาอย่างฉาบฉวยว่า วัฒนธรรมย่อย
(subculture) ของพวกเราไม่เพียงยอมรับการกระทําแบบนีได้เท่านัน มันยังให้รางวัล (rewards)
กับคนพวกนีด้วย แต่ทว่าเรืองราวทังหมดยังไม่จบเพียงเท่านี
เด็กชายแห่งยุคบุปผาชน ได้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกความยาวหกบท ตอนนีเขา
ถ่ายเอกสารแต่ละบทเอาไว้และเติมคํานํากับบทสรุปเข้าไป ทําให้มนั เป็ นบทความทีแยกจากกัน
เขาส่งบทความพวกนันไปยังนิตยสารหลายฉบับ ทังหมดถูกตีพมิ พ์ภายในเวลาไม่ถงึ ปี จากนัน
ไม่นาน เขาก็หว่านล้อมสํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยแท่นกระโดดให้รวมเล่มบทความทังหกชิน
ในหนังสือปกแข็ง เขาเขียนบทสรุปใหม่ และหวนรําลึกถึงวิถีแห่งความคิดของเขาทีได้เปลียนแปลง
ไปในช่วง 18 เดือนทีผ่านมาของเขาในฐานะนักโบราณคดีอาชีพเพิมเข้าไปด้วย
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ผู้จดั พิมพ์ได้ขอให้เขาช่วยจัดทําหนังสือรูปแบบนีขึนมาอีกครัง แต่ในครังนีเขาเชิญ
เพือนร่วมงานของเขาหกคนมาเขียนบทความแต่ละบทในเล่ม บางคนตอบรับด้วยท่าทีประจบ
ประแจง บางคนก็ตอบรับทันควันอย่างออกนอกหน้าด้วยความยินดี เมือทังหมดตอบรับคําเชิญ
เขาเขียนคํานําความยาวสามหน้ากระดาษและใส่ชอตนเองบนปกในฐานะบรรณาธิ
ื
การ หนังสือ
เหล่านีขายหมดจนเกลียง ทันใดนัน เส้นทางสูจ่ ดุ หมายของเขาก็ชดั เจน เขาสามารถผลิตหนังสือ
หนึงเล่มได้ในเวลาหนึงปี โดยอาศัยความคิดของผูอ้ นและไม่
ื
ต้องค้นคว้าเองเลยสักนิด ในระยะยาว
เขาก็จะเป็ นทีรูจ้ กั และได้รบั ค่าตอบแทนมากกว่านักเขียนคนอืนทีป้ อนบทความให้เขา แม้ว่าคน
เหล่านันจะทํางานหนักกว่าเขาถึงสองเท่าก็ตาม
ผมสังเบียร์ และหยิบเงินจํานวนหนึงเหรียญห้าสิบเซนต์เป็ นค่าเบียร์หนึงกระป๋ อง คิดไป
พลางว่าควรจะพูดอะไรกับชายสองคนนีดี ไม่ใช่เรืองง่ายเลยหากถ้าคุณรูว้ ่าในสองคนนี คนหนึง
จ้องจะวิจารณ์คาํ พูดทุกคําทีหลุดออกจากปากของคุณ อีกคนหนึงก็คอยจะฉวยเอาความคิดและ
คําพูดของคุณไปใส่ในหนังสือเล่มใหม่ของเขาตลอดเวลา โชคยังดีทไม่
ี ทนั ทีผมจะพูดอะไรออกไป
ตัวละครตัวทีสามซึงเป็ นตัวละครสําคัญทีสุดในเรืองนีก็ได้เดินเข้ามาในห้องรับรองเสียก่อน
ชายคนนันยืนนิงอยู่ครู่หนึง มือถือกระเป๋ าสัมภาระใบเก่าครําคร่า ตาก็มองมาทีพวกเรา
ทังสาม เขาเป็ นคนรุ่นเก่า (Old timer) อย่างไม่มขี อ้ สงสัย แค่เราเดาไม่ออกว่าเขามีอายุเท่าไหร่
เมือผิวของคุณถูกแดดกัดและลมกร่อนถึงจุดหนึง คุณอาจจะดูเหมือนมีอายุหา้ สิบ หกสิบ หรือ
เจ็ดสิบได้ทงนั
ั น รับรองว่าไม่มใี ครบอกได้แน่ กางเกงยีนส์ทเขาสวมมี
ี
รอยโคลนและรูลวดหนาม
เกียวนับไม่ถ้วน ซึงเป็ นร่องรอยของการทํางานภาคสนาม หมวกบนศีรษะของเขาถูกอาบจนซีด
ด้วยแดดแรงจากทุ่งหญ้าโล่งกว้างจนกลายเป็ นสีจาง ตาคู่นนดู
ั ราวกับดวงตาของอีกาทีเพ่งมาที
เหยือเบืองล่ าง ผมรู้ว่าเขาเป็ นนัก โบราณคดีจากรองเท้าบูท และยังบอกได้ด้วยว่าเขาเป็ น
นักโบราณคดีทดีี จากร่องของกล้ามเนือบนน่องขา
(สิงนี ตรงกันข้ามกับความเชือของเพือนร่วมงานคนหนึ งทีเป็ น นัก ชาติพ ันธุ์ว ิท ยา
(Ethnologist) ทีมิชแิ กน เขาอ้างว่า นักโบราณคดีมกั มีแผ่นหลังแข็งแรงคู่กบั สติปัญญาทีอ่อนด้อย
เมือนักโบราณคดีแก่ตวั ลง ขาจะเป็ นอวัยวะแรกทีอ่อนแรงก่อน แต่ในขณะเดียวกัน ภรรยาของเขา
ได้บอกผมว่า เมือนักชาติพนั ธุ์วทิ ยาเริมแก่ตวั ลง อวัยวะทีอ่อนแรงลงเป็ นสิงแรกกลับไม่ใช่ขา
ทังสอง)
คนรุ่นเก่า (The Old timer) ทรุดตัวนังลงทีเก้าอีฝั งตรงข้าม วางกระเป๋ าสัมภาระลง
และหันมาแนะนําตัวกับพวกเรา ผมฟั งชือจริงของเขาไม่ถนัด เพราะสาวเสิรฟ์ ขัดจังหวะเสียก่อน
ผมฟั งเขาพูดและเทเบอร์เบินผสมนํา “ขอบคุณมากครับ คุณผูห้ ญิง” และเขาจิบเหล้าอยู่ครู่หนึง
ก่อนจะปรายตามองเราอยู่อดึ ใจและเอ่ยว่า “นีแหละทีผมต้องการ มันคือ สัจธรรมแห่งพระเจ้า”
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“ผมรูด้ วี ่าคุณพูดถึงอะไร” ผมพูดแทรกขึน “บางครังการประชุมแบบนีก็ทําร้ายคุณได้
เหมือนกัน คนหกร้อยคนอัดแน่ นกันในห้องโถงของโรงแรม สองร้อยคนมุงดูคุณราวกับเป็ น
นักแสดงชือดัง อีกสองร้อยหาว่าคุณเป็ นไอ้โกหก ตลอดเวลาคนพวกนันก็มองข้ามไหล่คุณไป
และหวังว่าจะพบกับคนทีสําคัญกว่าคุณ”
“แต่ปีนีมันแย่กว่านันเยอะ ไอ้ลกู ชาย เมือคืนก่อน ภาควิชาบังคับให้ผมเกษียณตัวเอง
เนรเทศผมไปทีทุ่งหญ้า”
“ผมไม่รเู้ ลยว่าคุณใกล้เกษียณแล้ว” ผมโกหก
“ไม่หรอก ผมเหลือเวลาอีกสองปี แต่ว่าพวกเขาอัปเปหิผมออกมาก่อน สาเหตุสาํ คัญ
มาจากบทความทีลงตีพมิ พ์ใน นิตยสารนิวยอร์ก ไทมส์ ซันเดย์ ทีเขียนโดยนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยา
ชือ อีรคิ วูลฟ์ คุณจําบทความนันได้ไหม?”
“ผมอ่านแล้ว” ผมพูด “แต่ว่าผมจําได้ว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้คุณเกษียณตัวเองนีนา”
คนรุ่นเก่าล่วงมือเข้าไปในกระเป๋ า ทีข้างซองยาสูบยีห้อบูลเดอร์แฮมทีพร่องไปแล้วกว่า
ครึงซอง คว้าเอาเนือข่าวเป็ นแผ่นกระดาษเก่าเหลืองทีตัดออกมาจาก นิตยสาร นิวยอร์กไทม์ส
ซันเดย์ แมกกาซีน ฉบับวันที 30 พฤศจิกายน 1980 ส่งให้ผม ผมเหลือบตาเห็นชือวูลฟ์ ทีบรรทัดแรก
และด้านล่างนัน ย่อหน้าสําคัญหลายย่อหน้าถูกแต้มไว้ดว้ ยหมึกแดง “เห็นทีเขาเขียนไว้ตรงนันไหม”
เขาเอ่ย
มานุ ษยวิทยาในช่วงแรกเป็ นเอกภาพจากการป้ องกันด้วยหลักการทางวัฒนธรรม มัน
คือวัฒนธรรมในมุมมองของนักมานุษยวิทยาทังมวล วัฒนธรรมคือสิงทีแยกมวลมนุษยชาติออก
จากสัตว์อนื ๆ วัฒนธรรมอันหลากหลายเป็ นตัวจําแนกสัง คมหนึงออกจากอีกสัง คมหนึง การ
เปลียนแปลงในช่วงยีสิบห้าปี ทผ่ี านมาได้ทาํ ลายความมันคงของแนวคิดนี แนวคิดวัฒนธรรมฟั น
นํานมได้โจมตีทฤษฎีทางวัฒนธรรมแบบดังเดิมจากหลายทิศทาง เมือสาขาสัง คมศาสตร์ได้
เปลียนตัวเองไปสู่ “พฤติกรรมศาสตร์” แง่มุมทางวัฒนธรรมไม่สามารถใช้เป็ น คําอธิบายถึง
พฤติกรรมมนุษย์ได้อกี แล้ว พฤติกรรมถูกทําความเข้าใจในฐานะการปะทะสังสรรค์ทางจิตวิทยา
(Psychological Encounter) กลยุทธ์ของตัวเลือกทางเศรษฐกิจ และความพยายามเพือผลที
คุม้ ค่าในเกมแห่งอํานาจ ครังหนึงวัฒนธรรมเคยสยายปี กครอบคลุมทุกการกระทําและความคิด
เกียวกับชีวติ ทางสังคม แต่ตอนนีถูกลดความสําคัญลงและถูกเนรเทศไปสู่ชายขอบ ด้วยการถูก
อธิบายว่าเป็ นแค่เพียง “โลกทัศน์ (World View)” หรือ “การให้คุณค่า (values)” เท่านัน”
“มันสือถึงอะไรบ้างไหม?” คนรุ่นเก่าถาม “ในวันทีบทความนีตีพมิ พ์ ภาควิชาเรียกผม
เข้าไปพบ หัวหน้าภาควิชาพูดกับผมว่า ‘เราทราบมาว่าคุณยังเชือว่าวัฒนธรรมเป็ นกระบวนทัศน์
หลักสําหรับงานโบราณคดี’ ผมก็ตอบพวกเขาไปว่า ‘ใช่...ผมเชีอเช่นนัน’ เขาตอบกลับว่า ‘เราได้
ปรึกษาเรืองนีกันแล้ว และลงความเห็นว่าคุณควรเกษียณตัวเองก่อนกําหนดเดิม’”
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“แต่ทาํ อย่างนีมันแย่มากเลย คุณควรเถียงเขากลับไปบ้างสิ”
“ผมทําแล้ว” เขากล่าว “แต่พวกเขารวบรวมข้อมูลของผมส่งไปประเมินนอกมหาวิทยาลัย
พระเจ้า ...พวกเขาส่งมันไปให้นักมานุษยวิทยาชือดังทังหลาย มาร์วนิ แฮร์รสิ คลิฟฟอร์ด เกิรต์ ซ์
และคนอืนๆ อีกสองคนทีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์ คนทีมีเครืองหมายวรรคตอนในชือของเขาด้วย”
“แค่สองคนเองครับ” ผมปลอบใจเขา
“อืม...พวกเขาส่งประวัติของผมให้ก บั หนึงในนัน แล้วยังส่งให้นัก สัง คมวิท ยาและ
มานุ ษยวิทยาผูม้ อี ทิ ธิพลทีมหาวิทยาลัยแห่งชิคาโก สักพักก็เริมมีจดหมายตอบกลับ “แฮร์รสิ พูดว่า
เขาตกตะลึงมากทีพบว่าผมเป็ นนักโบราณคดี แต่ผมให้ความสําคัญเพียงน้อยนิดกับ การศึกษา
ตัวแปรอืนๆ ทีเกียวกับ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และตัวแปรทางประชากรศาสตร์
(techno-eco-demo-environmental) เลย เกิรต์ ซ์ พูดว่าเท่าทีเขารู้ สิงทีผมทําทังหมดนันเป็ นเพียง
การพรรณนาอย่างละเอียดเท่านัน ชายจากฮาร์วาร์ดพูดว่า เขาไม่แน่ใจว่าเขาสามารถประเมิน
ผมได้ เพราะว่าเขาไม่เคยได้ยนิ ชือภาควิชาของเรามาก่อนเลย”
“แล้วนักวิชาการจากชิคาโกพูดว่าอะไรบ้างล่ะ?”
“เขาพูดว่าเขารูส้ กึ ว่า ถ้าจะให้ดที สุี ด คณะโบราณคดีควรจะย้ายไปอยู่ใต้การดูแลของ
โรงเรียนพาณิชย์ในท้องทีมากกว่า”
ช่วงเวลาแห่งความเงียบได้เข้ามาแทรกวงสนทนา พวกเราทุกคนตระหนักถึงความเศร้า
ทีถาโถมเข้ามาในหัวใจของนักโบราณคดีรุ่นเก่าทีถูกบังคับให้เกษียณตัวเองก่อนกําหนด เพราะ
เหตุจากความเชือในวัฒนธรรมของเขา เบืองหลังของเราได้ยนิ เสียงของนักบินประกาศว่าขณะนี
เราได้มาถึงทะเลสาบซัลตัน (ทะเลสาบนําเค็มแห่งหนึงในรัฐโคโลราโด-ผูเ้ ขียน) และผู้โดยสาร
สามารถเห็นทะเลสาบได้ทหน้
ี าต่าง
“แต่พวกเขาก็จดั งานเลียงวันเกษียณทีน่าจดจําให้ผมนะ” คนรุ่นเก่าเอ่ย “เขาจองห้อง
จัดเลียงในโรงแรมทังห้อง ผมจะอวดของขวัญวันเกษียณให้พวกคุณได้ดกู นั ”
เขาเอือมมือเข้าไปในกระเป๋ าใบเก่าครู่หนึง ล้วงเอาเกรียงเล่มหนึงออกมาอวดต่อหน้า
พวกเรา มันเป็ นเกรียงทีเราทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน เกรียงสีทองแวววับส่องประกายล้อกับแสง
สีสม้ เข้มจัดของดวงอาทิตย์ทสาดลอดหน้
ี
าต่างของเครืองบิน 747 อาบบนเกรียงเล่มนัน
“นีคือเกรียงมาร์แชลเล่มแรกของผม” เขาเอ่ย “พวกคุณรูใ้ ช่ไหมว่าเกรียงมาร์แชลเล่มแรก
ของนักโบราณคดีมคี วามหมายอย่างไร? มันเหมือนกับถุงมือยีห้อวิลสันคู่แรกของนักเบสบอลใน
เมเจอร์ลกี ผมขุดค้นทีถําเปกอส ภายใต้การควบคุมของอัลเฟรด คิดเดอร์ ขุดค้นทีซากโบราณสถาน
อัซเทคกับ เอิรล์ มอร์รสิ ทีคินเค็ด กับ เฟย์ คูเปร์ โคล ทีลินเดอเมียร์ กับ แฟรงค์ โรเบอร์ส ด้วย
เกรียงนีมาแล้ว”
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“ไอ้ลกู ชาย เกรียงเล่มนีได้เคยผ่านแหล่งโบราณคดีสเนกทาวน์, แองเจิล เมาด์น และที
แหล่งโบราณคดีดลั ลัสในรัฐโคลัมเบีย กับ ลูเธอร์ เครสแมน มาหมดแล้ว”
“คืนหนึง พวกคนในภาควิชาได้งดั เข้ามาในห้องทํางานของผม ผมคิดว่าพวกเขามาขอ
ยืมเกรียงเล่มนีไป พอรูอ้ กี ทีกม็ คี นเอาทอง 24 กะรัตมาเลียมมันไว้ซะแล้ว”
“ผมว่ามันดูสวยทีเดียวนะตอนนี นีแหละคือสัจธรรมแห่งพระเจ้า”
เกรียงเล่มนันได้ถูกส่งมือต่อมือไปรอบๆ ก่อนทีจะคืนสู่กน้ กระเป๋ าของชายรุ่นเก่า ในหมู่
พวกเรา ผมเห็นวันเกษียณของของแต่ละคนอีกไม่ไกลนัก
“แล้วคุณจะทํายังไงต่อไปล่ะทีนี” เด็กแห่งยุคบุปผาชนถามขึน วันเกษียณของเขานัน
อยู่ตงปี
ั 2018 (2561-ผูแ้ ปล)
“อันทีจริง” คนรุ่นเก่าเอ่ย “อย่างเดียวทีผมนึกออกในตอนนีคือทํางานเป็ นนักโบราณคดี
รับจ้าง”
นักปรัชญาเกิดใหม่หวั เราะคิกคักกับคําพูดนัน
“ผมยอมรับ” คนรุ่นเก่ากล่าว “คุณมีตําแหน่ งงานในโครงการรับเหมาทางโบราณคดีท ี
คุณรูจ้ กั บ้างไหมล่ะ”
“ไม่นะ” นักปรัชญากล่าว “เพราะว่ามันไม่เกียวกับงานในสายทีผมทําในตอนนีสักเท่าไหร่”
“แล้วคุณสนใจอะไรล่ะ”
“ทฤษฎีและวิธวี ทิ ยา”
“ไม่มพี นที
ื และยุคสมัยทีชัดเจนหรอกหรือ”
“ไม่มหี รอก ผมไม่อยากผูกมัดตัวเองกับเรืองไหนเป็ นพิเศษ ผมทํางานกับข้อมูลเชิง
นามธรรมระดับสูง”
“ผมก็ว่าอย่างนัน” ชายรุ่นเก่ากล่าว “อืม...ไอ้ลกู ชาย จะว่าไปแล้วมันก็มบี างอย่างทีผม
ขัดใจกับงานโบราณคดีรบั จ้างอยู่เหมือนกัน เกียวกับการประนีประนอมระหว่างเป้ าหมายทาง
วิชาการกับเป้ าหมายทางทุนนิยมทีเกิดขึนบ่อยๆ หลายครังทีรายงานการขุดค้นพวกนันถูกโรเนียว
แจกเฉพาะประธานบริษทั รับเหมาบางแห่งมากกว่าทีจะตีพมิ พ์เผยแพร่ให้นักโบราณคดีคนอืน
ได้อ่านกันทัวไป ถ้าจะพูดกันให้เป็ นธรรมกับพวกเขาแล้ว นักโบราณคดีรบั จ้างส่วนใหญ่ทผม
ี
รูจ้ กั ก็มคี วามสนใจในทฤษฎีและวิธวี ทิ ยาเท่าๆ กับคุณเหมือนกัน”
“แต่ว่าพวกเขาเป็ นเพียง ผู้บริโภคกฎ เท่านัน” นักปรัชญาแย้งขึน “ผมต่างหากทีปวารณา
ตัวเองเป็ น ผูส้ ร้างกฎ พวกนันขึนมา”
ชายรุ่นเก่าจิบเบอร์เบินในมือของเขาเข้าไปอึกใหญ่ “ลูกชาย” แกเอ่ยขึน “ผมชืนชมคน
ทีอ่อนน้อม แม้ว่ามันจะเป็ นความถ่อมตนลวงโลกก็ตามที เธอมองข้ามจุดแข็งของนักโบราณคดี
รับจ้างไปข้อหนึง พวกเขาเป็ นผูส้ มั ผัสกับเรืองราวในอดีตโดยตรง หากเธอต้องการรูเ้ รืองราวที
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เกิดขึนในเกลน เคนยอน (Glen Kenyon) หรือช่วงเวลาของกําเนิดการเกษตรในแถบทีราบ
มิสซูรี หรือ นักล่าช้างแมมมอธในแถบเพนซิลเวเนียได้หายไปเมือไร หลายครังทีข้อมูลเหล่านี
มาจากการทํางานทีเรียกว่าทฤษฎีระดับประวัตวิ ฒ
ั นธรรม ไม่ได้มาจากข้อมูลเชิงนามธรรมระดับสูง”
“ผิดแล้วครับ” นักปรัชญาเกิดใหม่พูดแทรกขึนมา “มีแต่คําถามทีสําคัญเท่านันทีจัดอยู่
ในระดับนัน”
พนักงานบริการสาวคนหนึงได้เข็นรถอลูมเิ นียมบรรจุเครืองดืมเข้ามาขัดการสนทนา
พวกเราสังเบียร์เพิม เธอเก็บกวาดกระป๋ องเปล่าทีวางบนโต๊ะออก ทิงมันลงไปในถุงขยะพลาสติก
ทีผูกอยู่ขา้ งรถเข็น
“รบกวนหน่อยได้ไหมครับ” นักปรัชญาเกิดใหม่ถามขึน “ก่อนทีเครืองบินลํานีจอดพัก
สิบนาทีทเมื
ี องทูซอน ไม่ทราบว่าจะอนุญาตให้ผมตรวจสอบขยะพวกนันหน่ อยได้ไหมครับ”
“ทราบแล้วค่ะ แต่คงจะไม่ดมี งคะ”
ั สาวเสิรฟ์ ตอบ
“ไม่เอาน่า” นักปรัชญาเกิดใหม่กล่าว “ผมเคยสัญญากับเพือนของผมเอาไว้ ผมมีเพือน
ร่วมงานทีชือ บิล รัธจี เขาศึกษารูปแบบการทิงขยะจากเมืองต่างๆ ในทูซอน (Rathje 1974) เขาได้
ศึกษาถึงแผนผังและระบบทิงขยะภายในเมืองเป็ นอย่างดี แต่เขาตระหนักเสมอว่าทูซอนไม่ใช่
เมืองปิ ด ขยะเข้าและออกเมืองนีตลอดเวลา จากเครืองบิน รถ และกระเป๋ าสัมภาระแบบหิวของ
พวกนักเดินทาง ผมเลยสัญญากับเขาไว้ว่าถ้าผมได้มโี อกาสขึนหรือลงเครืองบินจากเมืองทูซอนนี
แล้วละก็ ผมจะเก็บตัวอย่างขยะทีมาจากเครืองบินไปให้เขา”
พนักงานบริการสาว ไม่อาจกลบรอยแห่งความสงสัยบนใบหน้าได้ “ค่ะ” เธอพูดขึน “ดิฉนั
คิดว่า คุณควรจะต้องทําความสะอาดทุกอย่างหลังจากทีคุณตรวจสอบมันเสร็จแล้วด้วยนะคะ”
“ผมจะไปดูขยะทีมาจากห้องผูโ้ ดยสารทีเป็ นนักท่องเทียวเอง” นักปรัชญากล่าว “ระหว่างนัน
เพือนของผมคนนี” พลางบุ้ยใบ้ไปทีเด็กแห่งยุคบุปผาชน “จะไปตรวจสอบขยะทีมาจากห้อง
ผูโ้ ดยสารชันหนึงและเขียนบทความชินใหม่ร่วมกับผม”
“ไม่ทราบว่าพวกคุณทําอาชีพอะไรกันคะ” เธอถาม
“นักโบราณคดี ครับ”
“พวกคุณเป็ นกลุ่มคนทีพิลกึ เสียจริง” เธอพูดข้ามไหล่ของเธอมาทีพวกเราก่อนเข็นรถ
เครืองดืมหายไป
นักปรัชญาเกิดใหม่เอนหลังลงบนเก้าอีและมีรอยยิมพึงใจเปื อนบนใบหน้า “นีเป็ นตัวอย่าง
อันสมบูรณ์แบบทีแสดงว่าทําไมนักโบราณคดีจงึ ไม่ควรผูกมัดตัวเองอยู่เฉพาะการศึกษาโบราณ
จากใต้ดนิ เท่านัน หากเราสามารถพัฒนากฎสากลทีสามารถอธิบายสิงต่างๆ ได้แล้ว เราก็ควร
จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระจากขีดจํากัดจากชนิดของแหล่งข้อมูลทีเราศึกษาให้มากเท่าที
จะเป็ นไปได้”
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“ในความเห็นของผม” เขาพูดขึน “มรดกทียิงใหญ่ทสุี ดทีเราสามารถส่งต่อให้ค นรุ่น
ต่อไปได้ คือ ชุดความคิดของทฤษฎีทางโบราณคดีทแน่
ี นหนา”
“อืม ลูกชาย ผมจะให้ความคิดเห็นนีกับคุณ” ชายรุ่นเก่าเอ่ย “ผมไม่เชือว่ามีสงที
ิ เราเรียก
ได้ว่า ‘ทฤษฎีทางโบราณคดี’อยู่บนโลกใบนี สําหรับผมมีเพียงสิงทีเรียกได้ว่า ‘ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา’
เท่านัน นักโบราณคดีมวี ธิ วี ทิ ยาเป็ นของตัวเอง และนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาก็มที ฤษฎีของเขา แต่ว่า
เมือมันมาถึงเรืองทฤษฎีแล้ว เราทังหมดมีวธิ พี ดู แบบเดียวกับนักมานุษยวิทยา”
“พระเจ้าช่วย...คุณบ้าไปแล้วแน่ ๆ” นักปรัชญาเกิดใหม่ตะโกน “สิบกว่าปี มาแล้วทีพวก
เราพยายามสร้างกฎและทฤษฎีทางโบราณคดี ทีมีความเป็ นโบราณคดีลว้ น ๆ ผมเองได้คดิ กฎ
และทฤษฎีเหล่านีตังสิบถึงยีสิบข้อ”
“คุณจะพูดให้ผมฟั งสักข้อสองข้อได้ไหม” ผมเอ่ยปากและก็พบว่า ไม่ได้มผี มเพียงคนเดียว
เท่านันทีรอฟั งคําตอบนี เพราะเด็กแห่งยุคบุปผาชนก็เตรียมพร้อมทีจะจดคําตอบเหล่านันลงไป
บนกระดาษทิชชูของเขาอย่างเงียบๆ เช่นกัน
“ข้อหนึง” นักปรัชญาเริม “คนในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ไม่ได้ทงทุ
ิ กสิงทีพวกเขาทําขึน
ไว้ในแหล่งโบราณคดี ข้อสอง ของบางชินทีพวกเขาทิงไว้ได้ย่อยสลายตามกาลเวลา และสิงเหล่านี
ไม่สามารถพบได้โดยนักโบราณคดี” “ผมไม่อยากขัดคอนะครับ” ผมพูดแทรกขึน “แต่ผมเชือว่า
ไฮน์รชิ ชลีมานน์ ก็รเู้ รืองพรรค์นีอยู่แล้วตอนทีเขาขุดค้นทีเมืองทรอย”
“ถ้าเขารูเ้ รืองพรรค์นีจริง” นักปรัชญาโต้กลับ “เขาก็ไม่เคยพูดออกมาอย่างชัดเจน ผม
ต่างหากทีเป็ นคนระบุถงึ มันอย่างชัดเจน”
“ลูกชาย” คนรุ่นเก่าพูดขึน “ผมเดาว่า เรืองทีคุณพูดมาทังหมดนีคงทําให้พวกเรานอนตาย
ตาหลับกันแน่ ”
“ผมยังคิดทฤษฎีพวกนีด้วย…” นักปรัชญาพูดต่อ “...ข้อสาม วัตถุทถูี กทิงอยู่บนแหล่ง
โบราณคดีทมีี ความลาดชันจะร่วงตกลงมายังทีตํากว่า ข้อสี วัตถุทกลิ
ี งลงมาจากทีลาดชันนี ชินที
เบากว่าสามารถกลิงไปได้ไกลกว่าวัตถุชนที
ิ มีนําหนักมากกว่า”
“รอเดียวก่อน...ลูกชาย” ชายรุ่นเก่าขัด “เธอได้พูดสิงทีผมคิดว่าจะพูดอยู่พอดี บ่อยครัง
ทีเราทําตามสิงทีเรียกว่ากฎทางโบราณคดี แล้วกลายเป็ นว่าสิงนันไม่ได้เป็ นกฎของพฤติกรรม
มนุ ษย์ แต่ว่าเป็ นตัวอย่างของกฎทางกายภาพทีเชือมโยงกับการก่อตัวของแหล่งโบราณคดี และ
...ไอ้ลกู ชาย กฏพวกนีเป็ นแค่กฎทางธรณีวทิ ยา”
นักปรัชญาเกิดใหม่ มีใบหน้าฉายรอยยิมแห่งชัยชนะ “ข้อโต้แย้งพวกนีถูกพูดมาตัง
หลายหนแล้ว” เขาสําทับ “พวกมันก็ถูกลบล้างไปอย่างสินเชิงโดย ริชาร์ด วัตสัน ซึงเป็ นทัง
นักธรณีวทิ ยาและนัก ปรัชญา ในบทความของเขาทีตีพมิ พ์ในนิตยสาร American Antiquity
(Watson 1976.65) เขาพูดไว้อย่างชัดเจน และผมก็ขอนํามาพูดซําว่า “ถึงแม้สมมติฐานทังหลาย
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จะมีรากฐานทีเกียวข้องโดยตรงกับกฎทางธรณีวทิ ยา แต่ว่าสมมติฐานเหล่านันมีค วามเป็ น
โบราณคดีโดยเฉพาะตอนทีพวกมันถูกใช้ในการตีความหลักฐานทางโบราณคดี”
ตอนนีชายรุ่นเก่าก็ยมขึ
ิ นมาบ้าง “อ๋อ...เหรอ นันต่างกันนะ” เขาเปรย “กรณีนัน ผม
เดาว่าโบราณคดีคงพลาดกฎข้อสําคัญไปแล้ว”
“อะไรล่ะ” เด็กชายแห่งยุคบุปผาชนถามขึนมาอย่างจริงจัง ดินสอของเขาเตรียมพร้อม
อยู่ในมือ
“ตามข้อโต้แย้งทีคุณพูดมานัน แม้แต่กฎแห่งการเคลือนที (The law of uniform acceleration)
ก็คงจะถูกนับว่าเป็ นกฎทางโบราณคดีได้ หากกาลิเลโอทิงหินบดกับแท่นบดลงมาจากหอเอนปิ ซา
ได้สนิ ะ”
“คุณอย่าล้อผมเล่นดีกว่า” นักปรัชญาเกิดใหม่บ่น
“ลูกชาย” คนรุ่นเก่าเอ่ย “ผมจริงจังกับมันและให้ความสนใจกับการนีอย่างทีสุด และ
เท่าทีผมรู.้ ..กฎทางโบราณคดีทแท้
ี จริง มีเพียงแค่ร่างกฎหมายของ มอส-เบนเนต 1 (Moss-Bennett
Bill) เท่านัน
*** ร่างกฎหมายของ มอส-เบนเนต (Moss-Bennett Bill) ได้มสี ถานะเป็ นพระราชบัญญัติ
ในปี ค.ศ. 1960 ชือว่า พระราชบัญญัติการสงวนรักษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ The
Archeological and Historic Preservation Act (Public Law 86-523, 16 U.S.C. 469-469c-2)
นักปรัชญาเกิดใหม่ยดื ตัวตรง “ผมคิดว่าคงจะต้องกลับไปตรวจสอบรายการขยะในชัน
นักเดินทางเสียที” เขาเอ่ย และเคลือนตัวผ่านทางเดินไปทีห้องครัว
“พวกคุณว่าเขาแรงเกินไปแล้ว” เด็กแห่งยุคบุปผาชนติขนึ “พวกคุณคงลืมไปแน่ ๆ เลย
ว่าเขาเป็ นตัวแทนของนักทฤษฎีทางโบราณคดีกลุ่มใหญ่ทหวั
ี งว่าจะเพิมความรู้และปรัชญาในงาน
โบราณคดีให้มากขึน”
คนรุ่นเก่ากระดกเบอร์เบินลงคอและกลืนนําสีอําพันลงคอครู่หนึง “ลูกชาย เธอเคยดู
อเมริกนั ฟุตบอลในคืนวันจันทร์ไหม” เขาถามขึนในทีสุด
“ก็บางครังแหละ” เด็กชายตอบ “ถ้าผมไม่นงตรวจตั
ั
วอักษรและจัดหน้าหนังสืออยู”่
“ผมถามเรืองนีเพราะมีเหตุผล” คนรุ่นเก่าเอ่ย “ผมพยายามยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบ
ให้คุณเห็นภาพทีชัดเจน”
“ในเกมอเมริกนั ฟุตบอลคืนวันจันทร์ เกมนันมีผเู้ ล่น 22 คน อยู่ในสนาม 3 คน อยู่ในห้อง
ผูบ้ รรยายด้านบน อีกสองคนอยู่ขา้ งสนาม
สามคนทีอยู่ในห้องผูบ้ รรยายระหว่างการถ่ายทอดสด สองคนเป็ นอดีตผู้เล่นทีไม่ได้ลง
สนามแล้ว คนหนึงเป็ นคนทีไม่เคยลงสนามเลยแม้แต่ครังเดียวในชีวติ ใครกันทีคุณคิดว่าเป็ นคน
ทีเสียงดังและวิจารณ์ผเู้ ล่นในสนามอย่างรุนแรงทีสุด”
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“คนทีไม่เคยลงสนามเลยแม้แต่ครังเดียวในชีวติ ” ผมพูดขัดขึน “และชายสองคนทีอยู่
กับเขา ก็จะพูดประมาณว่า ‘เอ่อ…มันก็ง่ายนะครับทีจะนังวิจารณ์จากตรงนี แต่เวลาทีอยู่ใ น
สนามจริงน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับ”
“พูดได้ดี ลูกชาย” ชายรุ่นเก่าหัวเราะในลําคอ “และผมก็อยากให้พวกคุณนึกถึงสัญญะ
บางอย่างจากเรืองนีสักหน่ อย สนามหญ้าด้านล่างเป็ นสิงทีอยู่ตาที
ํ สุด เป็ นเรืองทางกายภาพ
มันเปี ยกเหงือ มันเป็ นสถานทีทีคนต้องทําตามคําสังและตามระเบียบ ตามขันตอน ห้องผู้บรรยาย
อยู่ในทีสูง แยกออกเป็ นเอกเทศ เป็ นดังสรวงสวรรค์ มันเกียวกับสมอง ความคิดและคําพูด พระเจ้า
มันคือคําพูด
“ในตอนนีฟุตบอลคือเกมแห่งการวางแผน (หรือการออกแบบงานวิจยั ถ้าคุณว่า) และ
ทีคุณเรียกปรัชญาทีต่างกันออกไป ในชีวติ ของพวกเราได้เห็นนวัตกรรมในการวางแผนใหม่ ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น การตังรับทีเน้นการอุดแนวรับด้านหน้า (the nickel defence) การรุกใน
แนวโค้ง (the flex) การรุกแบบกระจายตัวทีปี กสองด้าน (the shotgun) หรือการรุกทีสร้างตัวล่อ
(the wishbone) อะไรอีกยาวเหยียด มีแผนเหล่านันกีชินกันทีถูกคิดขึนในห้องผูบ้ รรยาย?”
“ไม่มสี กั ชิน” ผมตอบ “ทังหมดถูกคิดโดยพวกพีเลียงและผูฝ้ ึกสอนทีอยู่ขา้ งสนาม”
“พวกพีเลียงและผูฝ้ ึ กสอนหลายคนเป็ นอดีตผูเ้ ล่นทียังมีความผูกพันส่วนตัวอยูก่ บั กีฬา
เป็ นคนทีอุตสาหะหาความรูจ้ ากข้อผิดพลาด สร้างแผนการใหม่ๆ และกลับไปพิสจู น์สงเหล่
ิ านัน
ในสนามจริงอีกครัง” คนรุ่นเก่าอธิบายต่อ
“ผมรูว้ ่าคุณพูดถึงอะไร” เด็กแห่งยุคบุปผาชนกล่าวเสริม แต่เราทังสองก็รู้ทนั ทีว่าเขา
โกหก
“มีนกั โบราณคดีราวสีพันกว่าคนทียังทํางานภาคสนามทางโบราณคดีในอเมริกาตอนนี”
คนรุ่นเก่าพูด “คนพวกนันส่วนใหญ่เป็ นผูเ้ ล่น บางคนก็เป็ นตัวสํารอง บางคนก็เป็ นแค่ตวั เสริม
แถวสองหรือแถวสามทีเข้าแถวรออยู่ แต่เมือมีคนเรียกพวกเราไปทํางาน พวกเราก็ทําจนสุดกําลัง
และเราต้องพึงคําแนะนํ าพร้อมการวางแผนจากคนจํานวนหยิบมือเรียกว่าเป็ น พีเลียงทาง
โบราณคดี เขาเหล่านีเป็ นทหารผ่านศึกทีพวกเราให้ความนับถือเพราะว่าเขาได้ใช้ประสบการณ์
ของพวกเขาตอบแทนวงการโบราณคดีอย่างคุม้ ค่าและสมศักดิศรี”
ตอนนี เรากําลังมีนักโบราณคดีสายพันธุใ์ หม่ เป็ น โฮเวิรด์ โคแซล อวตารมาในภาค
โบราณคดี เขานังอยู่ในห้องส่งข้างบนโน่นและอ้างอิง แฮมเพล คูน และ คาร์ล พอพเปอร์ เขาเดา
การวางแผนของเราอีกชันหนึงและแนะนําเราเมือพวกเราไม่ได้มชี วี ติ อยู่บนความคาดหมายของ
เขา “ลูอสิ บินฟอร์ด เคยเป็ นชายทีหัวไวทีสุดในสนาม แต่พูดกันตรงๆ ว่าฤดูกาลนีเขากลายเป็ น
กองหน้าผ้าเย็นไปซะแล้ว” หรือ “น่าตกใจมากทีเห็นคนเจนสนามอย่าง สตรูเอเวอร์ ทําพลาด
เหมือนมือใหม่หดั ขับแบบนัน”
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“สิงทีผมกังวลทีสุด ลูกชาย ก็คอื จํานวนคนทีอยู่ในสนามด้านล่างน้อยลงทุกปี ในขณะที
มีคนบนอัฒจันทร์และในห้องผูบ้ รรยายมากขึน จริงอยู่ การอยู่บนนันเป็ นชีวติ ทียอดเยียม แต่มนั
เป็ นทีเพาะความโอหังชันเอกทีเดียว ไม่มสี กั คนบนนันทีดูซุ่มซ่ามเงอะงะ ในกรณีนัน การจําแนก
เศษภาชนะดินเผาผิด หรือ แบ่งผนังชันดินพลาด เขาก็จะโยนความผิดให้ผู้อนและไม่
ื
เคยพา
ตัวเองไปตกเป็ นเป้ าวิจารณ์เลย ชายเหล่านันอยู่ในทีเปิ ดเผยเป็ นจุดสนใจ บางคนกลายเป็ น
ดาราดัง สิงทีมีคนมองข้ามไปเสมอคือชายเหล่านันได้สร้างแผนและทฤษฎีทมีี ผลกระทบเพียง
เล็กน้อยต่อเกมในสนาม เพราะว่าพวกเขาอยู่ห่างจากสนามเกินไป”
“พวกผูเ้ ล่นก็รดู้ ถี งึ ปั ญหาเหล่านี โดยเฉพาะชาวโบราณคดีรบั จ้างและพวกทํางานประจํา
เพราะพวกเรารูด้ วี ่าคนพวกนันคิดว่าเราเป็ นพวกโง่ทมึ เป็ นแค่ไอ้บา้ นนอกอาบเหงือตัวเหม็นเปรียว
และพวกเราก็รสู้ กึ เฮงซวยมากกับเรืองพวกนี ลูกชาย นันคือสัจธรรมแห่งพระเจ้า”
“แต่คุณจะมองข้ามความสําคัญของทฤษฎีทางโบราณคดีไปไม่ได้นะ” เด็กแห่งยุคบุปผาชน
กล่าวอีก “ผมมันใจว่าคุณต้องใช้ทฤษฎีของบินฟอร์ด (1977) ทีเรียกว่า ทฤษฎีระดับกลาง (Middle
range Theory) ในงานของคุณแน่”
“แน่นอนอยู่แล้ว” ชายรุ่นเก่าเอ่ย “ผมเคยใช้มนั ในการจัดระเบียบและสร้างความเข้าใจ
ให้กบั ข้อมูลของผม หมายความว่า เมือคุณหยุดคิดถึงมัน หนึงในจุดประสงค์หลักก็คอื ทฤษฎี
หนึงปั ญหาสําคัญทีมากับพวกคนทีอยู่ในห้องส่งก็คอื คนพวกนันเริมจะคิดว่า ‘ทฤษฎีทางโบราณคดี’
เป็ นอีกสาขาหนึงโดยชอบธรรม และเป็ นสาขาหนึงทีมีทงศั
ั กดิและศรีสงู ส่งกว่าการแสวงหาข้อมูล
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมือเขาต้องลงแรงเขาก็คดิ ว่ามันแย่แ ล้ว บางคนก็คดิ หนัก ถึงขัน
นิยามตัวว่าเป็ นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์”
“ผมคิดว่านันก็น่าสนุกดี” เด็กแห่งยุคเจ็ดสิบเปรยขึน
“ลูกชาย” คนรุ่นเก่าเอ่ย “มันควรจะน่าตืนเต้นอยู่หรอก หากเราคิดส่วนดีจากมันได้สกั
เล็กน้อย โชคร้ายทีส่วนใหญ่มนั มักเป็ นสิงทีแย่ยงกว่
ิ าการทํางานภาคสนามเสียอีก”
“แต่ว่าคนทีสร้างการสนทนาเหล่านีขึนมาคือนักปรัชญาไม่ใช่หรือ” เด็กแห่งยุคเจ็ดสิบกล่าว
“มันก็ถูกอยู่” คนรุ่นเก่าเอ่ย “เวลานีเราก็มนี ักปรัชญาทีไม่รู้เรืองราวทางโบราณคดี มา
คอยให้คาํ แนะนํานักโบราณคดี ผูซ้ งไม่
ึ รเู้ รืองปรัชญาเลยแม้แต่นิดเดียว”
“แต่ว่าพวกเขาต้องการให้งานโบราณคดีใช้หลักปรัชญาในการทํางานมากกว่านีนะ” เด็ก
คนเดิมตอบ
“ผมจะบอกอะไรคุณให้เอาบุญสักอย่าง” คนรุ่นเก่าเอ่ย “ถ้าผมคิดว่าผมจะทํางานโบราณคดี
งันผมคิดว่าผมคงจัดเป็ นนักโบราณคดีชนสอง
ั
มากกว่านักโบราณคดีชนสามแล้
ั
วละมัง”
“แต่ว่างานโบราณคดีจะให้อะไรกับโลกได้มากกว่านันไหมล่ะ”
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ชายรุ่นเก่าเอนหลังไปพิงเก้าอี และจิบเหล้าเบอร์เบินในมือ “ถามได้ด”ี เขาพูด “เราได้ยนิ
เรืองราวของงานทางโบราณคดีทเกี
ี ยวข้องกับมานุ ษยวิทยามาบ้างแล้ว เราจะทําอะไรให้กบั
สาขาสังคมศาสตร์ แล้วก็ให้โลกของเราบ้าง แน่นอนว่าพวกเราทังหมดกําลังรอเพือนทีพลัดพราก
กันไป ให้กลับมาพร้อมกับกฎอันยิงใหญ่อนั แรกของเขา แต่ว่าผมอยากจะโยนคําถามนีไปรอบๆ
และถามว่าจริงๆ แล้วโลกต้องการอะไรจากงานโบราณคดีกนั แน่
“ถ้าผมเปิ ดโทรทัศน์ หรือเดินผ่านเพิงขายหนังสือข้างถนน ผมจะบอกคุณว่าผมเห็นอะไร
ผมเห็นว่าโลกต้องการให้งานโบราณคดีสอนเขาบางอย่างเกียวกับเรืองราวของผูค้ นในอดีต โลก
ไม่ได้ต้องการทฤษฎีญานวิทยา (Epistemology) เหล่านันจากพวกเรา พวกเขาต้องการได้ยิน
เรืองราวของ โอลดูไว กอร์จ หรือ สโตนเฮนจ์ หรือ มาชู ปิ ชชู ผูค้ นค่อยๆ ตระหนักว่าโลกเรามี
ประวัตศิ าสตร์อายุสามล้านปี เกิดขึนก่อนเรืองราวทีถูกจดบันทึกไว้ในหนังสือประวัตศิ าสตร์ผ่าน
ตัวอักษร พวกเขามองว่างานโบราณคดีเป็ นวิทยาศาสตร์และเป็ นศาสตร์เพียงสาขาเดียวเท่านัน
ทีมีกาํ ลังและศักยภาพพอทีจะค้นคว้าเรืองในอดีตให้กระจ่างได้
“ผมจําได้ว่า บิล แซนเดอร์ส ครังหนึงเคยบอกเหตุผลทีน่าจะทําให้เราเลือกทํางาน
โบราณคดี ซึงเหตุผลคือ โบราณคดีทา้ ทายความอยากรูอ้ ยากเห็นและสติปัญญาของพวกเรา
และผมก็สงสัยว่าเราทํากันดีทสุี ดกันแล้วหรือยังจากมุมมองนัน ความต้องการทํางานมากขึน
(หรืออาจหมายถึงการทํางานและพัฒนา) จะเกิดขึนมาเองหลังจากนันตามธรรมชาติ ผมไม่คดิ ว่า
เซอร์ไอแซค นิวตัน หรือ เกรเกอร์ แมนเดล จะวิงป่ าวประกาศไปทัวว่า ‘ข้านีแหละคือผูส้ ร้างกฎ’
กฎทังหลายของเขาเติบโตอย่างไม่เห็นแก่ตวั จากความพยายามทีตอบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็น
เท่านัน
“ลูกชาย ถ้าโลกนีต้องการปรัชญา มันก็ควรจะเป็ นหน้าทีของนักปรัชญาไม่ใช่ธุระของ
นักโบราณคดี ผมไม่ชอบเรามานังสับสนอยู่กบั คําถามทีว่าโลกต้องการอะไรจากงานโบราณคดี
และเราได้หนั หลังให้กบั จุดเด่นของเราทีเราทําได้ดที สุี ด ในความเห็นของผม ความรับผิดชอบหลัก
ของเราต่อโลกนีก็คอื การทํางานวิจยั โบราณคดีขนพื
ั นฐานให้ได้ดเี สียก่อน”
“คุณรูไ้ หม” เด็กชายแห่งยุคบุปผาชนเอ่ย “ตังแต่ทฟัี งคุณพูดมาจนถึงตอนนี ผมคิดว่า
มันคงจะดีมาก ถ้าคุณกรุณาให้เกียรติเขียน บทสรุปสําหรับหนังสือเล่มใหม่ทผมกํ
ี าลังตรวจแก้
อยู่ตอนนี มันเป็ นหนังสือเกียวกับทิศทางของงานโบราณคดีในอนาคต”
“ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถเขียนเรืองราวในอนาคตได้น่าสนใจขนาดนัน” ชายรุ่นเก่าตอบ
“นันแหละเป็ นเหตุผลสําคัญทีบทสรุปของคุณจะสร้างความสมดุลให้หนังสือเล่มนีมากขึน”
เด็กชายพูดหว่านล้อม “คุณเป็ นเสมือนโซ่ข้อกลางทีเชือมเรากับเรืองราวในอดีต คุณได้ก้าว
ออกมาจากหน้าโบราณคดีทเต็
ี มไปด้วยการกล่าวอ้างข้อมูลเชิงประจักษ์ ทีเป็ นประเพณีทไม่
ี
ถูกต้อง”
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“คุณยกย่องผมเกินไปแล้ว ลูกชาย”
“ไม่หรอกครับ อย่าถ่อมตัวไปเลย” เด็กชายเอ่ย เขาเป็ นคนหนึงทีไม่ชนิ กับการถูกปฏิเสธ
“ผมรูส้ กึ ว่าคุณต้องเป็ นตัวแทนของยุคสมัยของคุณได้ดที สุี ด ผมจะเป็ นเกียรติมาก หากคุณจะ
กรุณาเขียนบทสรุปให้หนังสือเล่มนีของผม”
“เหลวไหล” ชายรุ่นเก่าตอบสันๆ
เด็กชายแห่งยุคเจ็ดสิบลุกขึนยืนด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ “ผมเห็นจะต้องไปทํารายการ
ขยะในห้องผูโ้ ดยสารชันหนึงเสียที ไม่งนผมคงเสี
ั
ยโอกาสเป็ นผู้เขียนร่วมในบทความเรืองนัน”
เขากล่าว “กรุณาใคร่ครวญข้อเสนอของผมให้รอบคอบอีกครัง กรุณาอย่าพูดเรืองสําคัญอีกจนกว่า
ผมจะกลับมา”
พวกเรานังมองเขาเดินหายลับไปในม่านกันห้องโดยสารชันหนึง
“คุณมีภูมคิ ุ้มกันต่ อการประจบประแจงทีเยียมมากนะครับ” ผมกล่าวกับชายรุ่นเก่า
“ลูกชาย” เขาพูด “ถ้า (การหาขยะบนเครืองบิน-ผูแ้ ปล) ทําให้จมูกของพวกเขาคลําขึนมาได้ละก็
พวกเราคงต้องใช้ตารางเทียบสีดนิ หาความแตกต่างนันกันแล้ว”
“ถ้าคุณคิดว่าเขาแปลกจากคนอืน” ผมเสนอ “ลองมองรอบตัวในการประชุมทางโบราณคดี
ครังต่อไปให้ดๆี สิครับ”
“เธอก็รวู้ ่า” คนรุ่นเก่าเอ่ย “เราก็มสี ว่ นผิดในเรืองนี พวกเราทุกคนในภาควิชา ในแวดวง
วิชาการ”
“เรารับคนหนุ่ มพวกนีเข้าทํางาน พวกเขาเป็ นผลผลิตสดใหม่จากบัณฑิตวิทยาลัย เราให้
พวกเขาสอนวิชาพืนฐานทุกอย่าง ต่อมาก็บอกให้พวกเขาตีพมิ พ์ผลงานบ้าง ไม่กห็ ายหัวไปเสีย
ทางเลือกอย่างเดียวของพวกเขาคือจํายอมผลิตงานในลักษณะกึงสุกกึงดิบ หรือเขียนบทความ
โต้แย้งความคิดกระแสหลักทีได้รบั การยอมรับในวงกว้าง ถ้าเธอหยิบเอาบทความสองแบบนี
ออกจากนิตยสาร American Antiquity แล้วละก็ คงจะเหลือแต่บทวิจารณ์หนังสือในเล่มเท่านัน”
“ถ้าเราต้องการให้คนหนุ่ มพวกนันเติบโตขึนจริง ๆ สิงทีเราควรทําคือการให้พวกเขา
ลาเรียนในปี แรก เพือเปิ ดโอกาสให้พวกเขาเก็บข้อมูลของตัวเองเพือสร้างพืนฐานการทํางาน
อย่างถูกต้อง เราจะมัวนังบังคับให้พวกเขาสอนแปดวิชาแล้วกดดันให้พวกเขาตีพมิ พ์ผลงานได้
ยังไง”
“คุณพูดถูกแล้ว” ผมสนับสนุ น “แต่ว่าเพือนของเราสองคนนันหาทางออกจากวงจร
อุบาทว์นันด้วยตัวเอง คนหนึงสร้างขอบเขตงานหรือความสนใจทางวิชาการทีไม่จาํ เป็ นต้อง
ก้าวออกมาจากสํานักงานแม้แต่กา้ วเดียว คนหนึงก็ได้พบทางโดยให้คนอืนเขียนหนังสือป้ อนให้เขา
แล้วเราสองคนก็ให้รางวัลและคําชืนชมกับเด็กสองคนนัน”
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“แต่ว่าเราไม่ได้ให้โดยปราศจากเงือนไข” ชายรุ่นเก่าพูด “คุณรูไ้ หม นักโบราณคดีไม่ชอบ
เพือนร่วมงานทีทะเยอทะยาน พวกเขาสามารถเตะฟั นจนหลุดจากปากของยายทวดเพือความ
ก้าวหน้าได้ พวกนักธุรกิจหรือพวกในวงการธุรกิจ ทนการกระทํานีได้มากกว่า พวกเขามักพูดว่า
‘ไอ้นีมันเป็ นตัวแสบแท้ ๆ แต่เขาจะต้องทํางานทีได้รบั มอบหมายให้สาํ เร็จ’ นักโบราณคดีไม่
ต้องการเพือนร่วมวงการเป็ นไอ้ตวั แสบแบบนัน มันดูน่าขําเสียมากกว่า”
พนักงานบริการประจําเครืองเข็นรถเครืองดืมมาหยุดต่อหน้าพวกเราครู่หนึงเพือดูว่า
พวกเราต้องการเติมเครืองดืมอีกไหม ในขณะทีเติมแก้วเครืองดืม ผมถือโอกาสถามเรืองราวของ
เพือนของพวกเราทีไปตรวจสอบรายการขยะของเครืองบิน
“คนทีอยู่ทางท้ายเครืองบินท่าจะเจอปั ญหาเข้าแล้ว” เธอพูดอย่างครุ่นคิด “ดิฉันคิดว่า
เขาเจอกับถุงอาเจียนเข้าไปสองสามถุง”
“เฮ้อ” คนรุ่นเก่าเอ่ย “ไม่มใี ครพูดว่างานภาคสนามมันง่ายสักหน่อย”
“แล้วตกลงว่าคนพวกนันต้องการหาอะไรกันแน่คะ?” เธอถาม
“เท่าทีผมทราบ” ผมตอบ “พวกเขาพยายามจะพัฒนาความเข้าใจพืนฐานต่อการตีความ
ทางโบราณคดีให้กบั พวกเรา เพราะว่าโบราณคดีคอื การศึกษาขยะของผูค้ นในอดีต พวกเขาหวังว่า
จะได้คน้ พบกับรูปแบบการทิงขยะทีจะช่วยพวกเราทํางานได้ครับ”
ตาของชายรุ่นเก่าจับจ้องพนักงานบริการทีเดินลอดม่านไปในห้องโดยสารอีกห้อง
“ลูกชาย...ผมขอทดสอบคุณด้วยคําถามเกียวกับสมมติฐานสักข้อหนึง สมมติว่าคุณกําลัง
ทํางานอยู่ในแหล่งโบราณคดีของวัฒนธรรม อริคารา อายุราวคริสต์ศตวรรษที 16 ในรัฐเซาท์ดาโกตา
ทีนีเต็มไปด้วยขยะโบราณ ทังกระดูกสะบักของควายไบสัน ทีทําเป็ นเสียมและจอบเพือขุดดิน
กล้องสูบยาจากหินแคทลินไนต์สแี ดง หินควอตไซต์จากเทือกเขาบิโจ หม้อลายเชือกทาบ ทังที
คุณรูว้ ่าของพวกนีคืออะไร แต่ว่าคุณก็ยงั ต้องตีความพวกมันอยู่ดี ระหว่างบันทึกของนักเดินทาง
ฝรังเศสในคริสต์ศตวรรษที 18 ทีมีเรืองราวเกียวกับแหล่งโบราณคดีนี และรายงานเกียวกับการ
ทิงขยะจากทูซอนในปั จจุบนั ในปี 1981 เธอจะใช้ขอ้ มูลชินไหนในการตอบคําถาม?”
“ผมคิดว่าคุณคงรูค้ ําตอบดีอยู่แล้ว” ผมอมยิม
“ถ้าอย่างนันทําไมผมถึงต้องแยกความรู้สกึ ของผมในการใช้ขอ้ มูลเด็กทังสองคนนัน
กับใช้รายงานการตรวจสอบขยะจากทูซอนด้วยเล่า” เขายําอย่างหนักแน่น
“นันเป็ นเพราะว่าคุณยังเชือใน วัฒนธรรม” ผมพูด “แต่สงเดี
ิ ยวทีเด็กพวกนันสนใจก็คอื
พฤติกรรม”
“ผมเดาว่านันก็ถูก” เขาเอ่ยอย่างครุ่นคิด “ผมคิดว่า ผมเชือในบางอย่างทีคุณเรียกว่า
วัฒนธรรมอริคารา และคิดว่าคุณควรจะรูเ้ รืองราวต่อไปนีถ้าคุณทํางานอยู่ในแหล่งโบราณคดี
อริคารา”
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“ผมคะเนเอาว่า ดังที อีรคิ วูลฟ์ ได้ตงข้
ั อสังเกตเอาไว้ในบทความของเขาทีตีพมิ พ์ใน
นิตยสารไทมส์ คุณเป็ นคนหนึงทีไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมเป็ นตัวอธิบายพฤติกรรม” ผมเสนอ
“ผมว่าคุณคิดว่าวัฒนธรรมสามารถอธิบายได้ดว้ ยกฎสากล หรือ การปะทะสังสรรค์ทางจิตวิทยา
(psychological encounters) หรือ การวางแผนทีเกียวกับตัวเลือกทางเศรษฐกิจ (strategy of
economic choice) นันก็คงไม่มผี ลอะไรมากนัก ถ้ากรอบการตีความ (interpretive framework)
ก็มาจากข้อมูลของทางชาติพนั ธุข์ องชนเผ่าโบราณ หรือยุคอุตสาหกรรมของอเมริกาในศตวรรษที
20 ใช่ไหมล่ะ”
“ไม่หรอก แต่แน่ นอนว่ามันทําให้งานโบราณคดีง่ายขึน” คนรุ่นเก่าเอ่ย “สิงหนึงทีเรา
ลืมไปว่าเราต้องเชียวชาญงานวรรณกรรมทางมานุษยวิทยาด้วย”
ชายรุ่นเก่าหยุดพูดในขณะทีนักปรัชญาเกิดใหม่และเด็กชายแห่งยุคบุปผาชนได้เดิน
กลับมานังทีเก้าอีของตัวเอง สมุดบันทึกของเขาทังสองเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงพฤติกรรมและใบหน้า
ของทังสองมีร่องรอยแห่งความสําเร็จ
“เราพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่า” เด็กแห่งยุคเจ็ดสิบเอ่ยถาม
“ไม่มากเท่าไหร่หรอก” ชายรุ่นเก่าเอ่ยตอบ “ผมแค่ช่วยแก้ความคิดให้เพือนของเราคนนี
ว่า ต่อไปสิงทีเรียกว่ามานุ ษยวิทยาจะดําเนินต่อไป และตอนนีจะไม่มวี ฒ
ั นธรรมเป็ นกระบวนทัศน์
หลักอีกต่อไปแล้ว”
“ผมกังวลนิดหน่ อยในเรืองนัน” ผมยอมรับ “ตอนนีผมมีความคิดว่ามานุษยวิทยาคล้าย
จะหลงทางเหมือนเรือทีไร้หางเสือ ผมรูส้ กึ ว่ามันอาจจะแตกออกไปเป็ นสาขาย่อยๆ อีกมากมาย
สาขาทีทุกคนก็ต่างมีความคิดเป็ นของตัวเอง อย่างไรก็ตามมันอาจจะไม่น่าตืนเต้นเท่าทีมันเคยเป็ น
อัตราการลงทะเบียนเรียนได้ลดลงไปทัวประเทศ ตลาดงานก็อยู่ในภาวะยําแย่ ผมสงสัยว่าเหตุผล
สําคัญอย่างหนึงทีทําให้สาขามานุษยวิทยาไม่ลงรอยกัน ตามความเข้าใจของคนทัวไปส่วนใหญ่
คนพวกนันคาดหวังผลตอบแทนบางอย่างจากพวกเรา แต่ว่าเราไม่สามารถขายตัวเองได้แบบเดียว
กับศาสตร์สาขาอืนทีมีความเป็ นปึ กแผ่นและเร่าร้อนมากกว่า”
“วูลฟ์ ไม่ได้บอกกับเธอในบทความของเขาทีลงตีพมิ พ์ในนิตยสาร ไทมส์ หรอกหรือว่า
กระบวนทัศน์หลักต่อไปทีกําลังจะมาถึงคืออะไร” ชายรุ่นเก่าหันไปถามเด็กแห่งยุคบุปผาชน ผูซ้ งึ
กําลังหวังถึงชือหนังสือเล่มต่อไปของเขา
“ไม่เหรอ?” คนรุ่นเก่าเอ่ย “เขาพูดถึงสิงอืนทีคนอืน ๆ ได้เคยพยายามกันมาแล้ว เช่น
วัฒนธรรมทางวัตถุ (cultural materialism) นิเวศวิทยาวัฒนธรรม โครงสร้างนิยมแบบสํานักคิด
ในฝรังเศส (French structuralism) มานุษยวิทยาการระลึกรู้ และมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (cognitive
and symbolic anthropology) และอืนๆ อีกมากมาย แต่เธอรูไ้ หมว่าไอ้สงที
ิ พูดมาทังหมดนีไม่มี
สักอันทีเกียวกับการทํางานภาคสนามแม้แต่เสียวเดียว”
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“แต่ว่ามันก็มปี ระโยชน์นะครับทีเราจะมีแนวคิดเหล่านีเอาไว้” ผมเสริมขึน
“นันแหละคือสัจธรรมแห่งพระเจ้า” เขาเห็นด้วย “แต่อะไรล่ะทีเป็ นสิงยึดโยงเราไว้
ด้วยกัน? อะไรล่ะทีช่วยให้เราเดินไปด้วยกันและไม่แยกตัวออกไปเป็ นศาสตร์สาขาอืนทีมีทงั
ศักดิศรีในตัวเองและตัดขาดจากงานโบราณคดีโดยสินเชิง? อะไรทีทําให้ชายทีศึกษาหรือทํางาน
เกียวกับกําเนิดการสร้างโลกและนิทานปรัมปราของชาวเมารียงั สนทนาอยู่กบั ชายทีศึกษาเรือง
เครืองมือหินของชาวอินเดียนในยุคโบราณ”
“ในภาควิชาของผม” ผมพูด “พวกเขาไม่ได้มบี ทสนทนาแบบนันกันแล้ว”
“ภาควิชาของผมก็เหมือนกัน” เขาพูด “แต่พวกเขาเคยพูดกันแบบนัน และพวกเขา
เคยพูดกันเพียงเพราะว่าพวกเขายังมีความเข้าใจทีไม่ชดั เจนในสิงทีตัวเองสนใจ พวกเขาทังหมด
เชือใน ‘การผสานกันเป็ นหนึง’ ซึง ‘วัฒนธรรมร่วม ความเชือ และการให้คุณค่า ถูกผสานรวมกัน
เป็ นสิงทีพวกเราเรียกว่า วัฒนธรรม”
“ถูกแล้ว”ผมพูด “แต่ตอนนีนักโบราณคดีทศึี กษาเรืองอินเดียนโบราณคงจะบอกคุณว่า
เครืองมือหินของพวกเขาจะอธิบายได้ดที สุี ดโดยใช้ หลักการหาอาหารอย่างไรเพือให้ได้ปริมาณ
อาหารมามากทีสุดจากการล่าแต่ละครัง (Optimal Foraging Strategy) และนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาที
ศึกษาชาวเมารีกค็ งจะบอกคุณว่า เรืองราวการสร้างโลกของเขาสามารถใช้อธิบายได้ดว้ ยตรรกะ
สากล (Universal Logic) ทีมีอยู่ในความคิดของแหล่งข้อมูลของเขา”
“เธอรูไ้ หม” คนรุ่นเก่าเอ่ย “เรามีนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาแบบนันทีภาควิชาของผมเหมือนกัน
เขาบอกผมครังหนึงว่า ‘ผมไม่ได้สนใจในทุกสิงทีคุณสามารถ สัมผัส ดม ชิมรส ชังนําหนัก วัด
หรือนับได้ ทังหมดนีมันไม่จริงทังนัน ของจริงเพียงอย่างเดียวนันอยู่ในหัวของผม’ เขาพูดเอาๆ
เรืองทีอยู่ในหัวของเขาและเขาคิดว่ามันสําคัญอยู่ตงนาน
ั
แต่ผมก็ยงั นึกอะไรไม่ออกอยู่ดี
“วันหนึงเขาก็ตพี มิ พ์ผลงานเรืองชาติพนั ธุท์ เขาศึ
ี กษา และผมเลยเข้าใจว่าทําไมเขาจึง
พูดว่าของทีอยู่ในหัวของเขาเป็ นเรืองสําคัญนักเพราะว่า เขาคิดและแต่งข้อมูลทังหมดนันขึนมาเอง”
นักปรัชญาเกิดใหม่ ขยับตัวอย่างกระสับกระส่าย “ไม่น่าเชือ” เขาพูด “พวกคุณยังไม่รู้
กันสักทีว่าตังสิบปี แล้วทีกระบวนทัศน์ใหม่ คือ ปฏิฐานนิยมเชิงเหตุผล (Logical Positivism) ที
สามารถมองเห็นและพิสูจน์ได้ มันยากทีคุณจะทําหาคําตอบทางโบราณคดีได้โดยปราศจาก
สิงเหล่านี”
ชายรุ่นเก่ามวนบุหรีช้าๆ เด็กชายแห่งยุคบุปผาชนโดดผลุงขึนมามองชายรุ่นเก่า ก่อน
จะทรุดตัวลงไปด้วยท่าทีผดิ หวัง เมือพบว่าสิงทีอยู่ในมือชายรุ่นเก่าเป็ นเพียงแค่ยาสูบราคาถูก
ยีห้อบูล เดอร์แฮม
“คุณเคยคิดดูบา้ งไหม” คนรุ่นเก่าเอ่ยต่ออย่างตังใจ “ถึงความหมายโดยนัยของการหา
ความหมายทางโบราณคดีได้โดยปราศจากหลักการทางวัฒนธรรม”
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กล่าว

“คุณกําลังล้อเล่นอยู่ใช่ไหมล่ะ หรือ คุณกําลังชีนําเราอยู่ใช่ไหมนี” นักปรัชญาเกิดใหม่

ชายรุ่นเก่าเงียบไปครู่หนึงก่อนจะปล่อยให้ตวั เองอมยิมขึนมา “ลองนีดู” เขาพูด
“นักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาคนหนึงพูดว่า ‘ผมสนใจแค่เรืองความเชือ ตํานาน และสัญลักษณ์
เท่านัน ผมไม่เก็บข้อมูลทีเกียวกับการดํารงชีพ’ เขาสามารถเดินเข้าไปในหมู่บ้านทีฟิ ลปิ ปิ นส์
และไม่แม้แต่จะชายตามองนาขันบันได นาข้าวโคลนตม และบ่อปลานิล แล้วก็แค่ถามคนพืนเมือง
ถึงเรืองความฝั นของพวกเขาและวิญญาณของบรรพบุรุษ ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตาม ไม่ว่าเขาจะ
คิดสรรข้อมูลทีจะเก็บสักแค่ไหน เมือเขาออกจากหมู่บ้าน มันก็ยงั คงอยู่ทีนัน ในปี ถดั ไป ถ้า
ฮัล คองคริน (Hal Conklin) หรือ อารัม เยนโกยาน (Aram Yengoyan) มาทีนี พวกการทํานา
ขันบันได นาข้าวโคลนตม และบ่อปลาก็ยงั อยู่ทเดิ
ี มเพือรอการศึกษาต่อ”
“แต่ว่านักโบราณคดีควรจะพูดหรือว่า ‘ฉันสนใจแค่ตํานาน เรืองเล่าและสัญลักษณ์ของ
วัฒนธรรมของพวกอนาซาซีเท่านัน ฉันจะไม่เก็บข้อมูลเรืองวิถีชวี ติ หรือการวิธกี ารหาอาหาร
ของคนพวกนีหรอก’ แล้วเขาก็ออกไปทีแหล่งทีอยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ทอยู
ี ่ใต้
หน้าผาและทําการขุดค้น เขาตรงไปทีภาพสัญลักษณ์ รูปปั นขนาดเล็ก ไม้เท้าทีใช้ในการประกอบ
พิธกี รรม และ รูปจําลองของนกทีทําจากไม้ เพียงเท่านัน แล้วเขาจะทําอย่างไรกับ แท่งไม้ทใช้
ี
ขุดดิน สายสะพายทีใช้หวของ
ิ
และกระดูกกวาง ทีเขาพบระหว่างการขุดค้นเพือหาของชินอืน ๆ
ทีเขาตังใจว่าจะเจอ? เขาจะต้องปฏิเสธสิงของเหล่านันเพราะว่ามันไม่เกียวข้องกับปั ญหาการวิจยั
ของเขาด้วยไหม? เขาจะต้องตักมันออกไปทิงในกองขยะด้วยหรือเปล่า? หรือว่าเขาต้องห่อมัน
และเก็บพวกมันไว้ในห้องเก็บของทีปิ ดตาย ในความหวังว่าเขาสามารถหาใครมาทํางานกับ
พวกมันได้อกี ครัง สําหรับนักเรียนบางคนในวันข้างหน้าเพือบรรเทาความรูส้ กึ ผิดของเขาเอง
เพราะสถานการณ์การทํางานของงานชาติพนั ธุว์ ทิ ยาต่างจากโบราณคดีตรงทีงานโบราณคดี
ไม่สามารถเดินทางกลับไปอีกครังหลังการทําวิจยั ครังแรกและก็ยงั พบกับของเหล่านันในบริบท
ดังเดิมได้อกี ของพวกนันมันหาย (และบริบทได้ถูกทําลาย-ผู้แปล) ไปตังแต่การขุดค้นครังแรก
แล้ว...ไอ้ลกู ชาย”
“ถ้านักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาทีศึกษาชนเผ่าของฟิ ลปิ ปิ นส์คนนันต้องสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลที
เป็ นบุคคลเกียวกับเรืองศาสนา หลังจากสัมภาษณ์เสร็จนักชาติพนั ธุว์ รรณนาคนนันก็ได้ฆา่ คนผูน้ ี
เพือทีจะไม่มใี ครมาสัมภาษณ์เขาเรืองการทําการเกษตรได้อกี ” ผมพูดขัด
“ตรงเผง ไอ้ลกู ชาย” เขาเอ่ยตอบ “โบราณคดีเป็ นวิชาในสาขามานุษยวิทยาเพียงสาขา
เดียวทีเราฆ่าแหล่งข้อมูลของเราระหว่างการศึกษาเรืองราวของพวกเขาเอง”
“ยกเว้น นักมานุษยวิทยากายภาพมักง่ายบางคน” ผมพูด
“อืม...ใช่ ยกเว้นเรืองนัน”
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แต่ว่า นันไม่ได้เป็ นความขัดแย้งทีเกิดจากการหาความหมายทางโบราณคดีและโบราณคดี
ประเพณีหรือไง?” นักปรัชญาเกิดใหม่เอ่ยถาม “แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องไม่จาํ กัดสมมติฐาน
เพือพิสจู น์และให้ความสนใจข้อมูลทีเกียวข้องกับสมมติฐานมากกว่าจะต้องมานังจดบันทึกทุกอย่าง
ทีพบ”
“แล้วสมมติฐานอืนๆ จากนักโบราณคดีคนอืนล่ะ” ผมถาม “คุณไม่รู้สกึ ไม่สบายใจบ้าง
หรือไงว่าในการทําลายข้อมูลทีเกียวข้องกับหลักฐานเหล่านันเพือตอบคําถามของคุณ”
“อืม...ไม่ครับ เพราะว่าผมไม่ต้องขุดค้นอย่างจริงจังแล้วตอนนี” นักปรัชญากล่าวตอบ
“ผมมองว่าบทบาทของตัวเองอยู่ในฐานะผูส้ ร้างสมมติฐานทีจะสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน
ให้กบั ผูอ้ นื มีนกั โบราณคดีอกี ตังหลายคนทีทําอย่างอืนไม่เป็ นนอกจากขุดค้น คุณก็ปล่อยให้คน
พวกนันเป็ นคนขุดกันไปซิครับ”
“ฟั งนะ” เขาพูด “ผมคงไม่สามารถพูดได้ดกี ว่า ข้อเขียนของ ชิฟเฟอร์ ทีได้เขียนไว้ใน
หนังสือของ ดิค กูลด์ เล่มทีเกียวกับงานชาติพนั ธุว์ รรณนาทางโบราณคดี ทีถูกตีพมิ พ์ในปี 1978
หน้า 247 ผมก็คงจะพูดเหมือนเขาว่า “ผมรูส้ กึ เป็ นอิสระทีจะศึกษากฎต่าง ๆ เมือใดก็ตามทีผม
ต้องการ แล้วแต่โอกาสมันจะพาไป ผมคิดว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องขุดดินเป็ นระยะ ๆ เพือจะ
ยืนยันว่าตัวเองเป็ นนักโบราณคดีเลยด้วยซํา”
“ลูกชาย” คนรุ่นเก่าเอ่ย “ผมว่าแหล่งโบราณคดีกว่าอีกหมืนกว่าแห่งข้างนอกนันก็คง
ถอนใจโล่งอกกันแล้วล่ะทีน”ี
ในตอนนีเองก็เกิดความแปรปรวนของอากาศขึน ขณะทีพวกเรากําลังยืดตัวไปหยิบ
เครืองดืม แม่นําโคโลราโดทีคดโค้งและส่องประกายเงาวับราวกับริบบินอยู่ใต้เครืองบิน เหนือหัว
พวกเรานันเป็ นสัญญาณเตือนว่าเราควรจะฟั งคําแนะนําจากกัปตันให้รดั เข็มขัดนิรภัยให้แน่ น
ชายรุ่นเก่าค้อมตัวลงนังชิดเบาะด้วยใบหน้าทีแสดงความเสียดาย เขาได้กระซิบทีข้างหูของผมว่า
“นันเป็ นสิงทีพวกนักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาจะไม่มใี ครเข้าใจ ไอ้ลกู ชาย คือความขัดแย้งเบืองต้นระหว่าง
การหาความหมายจากปั ญหาทางโบราณคดี กับ จริยธรรมทางโบราณคดี หรือ จรรยาบรรณ
ทางโบราณคดี การทํางานโบราณคดีแบบหาคําตอบ จะบอกเธอให้ตดั ปั ญหาทีศึกษาลงให้รอบคอบ
และแคบเพือหาเหตุผล จริยธรรมทางโบราณคดี บอกเธอให้จดบันทึกทุกอย่าง เพราะว่าจะไม่มี
คนได้เห็นมันอีกต่อไป ปั ญหาก็คอื ยกเว้นแต่แหล่งโบราณคดีพเิ ศษบางแห่งเท่านัน (ทีสามารถ
คงสภาพของหลักฐานไว้ได้-ผูแ้ ปล) ข้อมูลทางโบราณคดีไม่ได้มาพร้อมกันเป็ นคู่ พวกมันปรากฏตัว
ในลักษณะของการระลึกรูห้ รือกระบวนการทางความคิดของคนเราหรือข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม
หรือ เศรษฐกิจ พวกมันมาพร้อมกันในแบบองค์รวมรูปแบบซับซ้อน แต่แนบสนิทเป็ นเนือเดียวกัน
(integrated in complex way perhaps but integrated) นีคือเหตุผลหลักทีหลักการทางวัฒนธรรม
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แบบเก่าสร้างความเข้าใจในฐานะกระบวนทัศ น์ (paradigm) ทางโบราณคดี และมันก็ย งั มี
อิทธิพลอยู่ ไอ้ลกู ชาย...นีแหละคือสัจธรรมแห่งพระเจ้า”
ผมอยากจะบอกคุณถึงสิงทีเกิดขึนหลังวงสนทนานีเสียเหลือเกิน ว่ามันดําเนินไปใน
ทิศทางใด แต่ในจุดนี ผมไม่สามารถแม้แต่จะบังคับตาให้ลมื ได้ หลังจากเหตุการณ์ทงหมด
ั
คุณ
เป็ นแค่ชายคนหนึงทีเพิงกลับจากการประชุม ดืมเบียร์ไปตังหกกระป๋ อง และเริมต้นคุยเรืองทฤษฎี
ทางโบราณคดี และชายคนนีก็กาํ ลังม่อยหลับไป ดังนัน ผมจึงผลอยหลับไปแม้เครืองบินจะลงจอด
อย่างกระชากและกระแทกกระทัน ในทะเลทรายทีเด็กแห่งยุคเจ็ดสิบและนักปรัชญาเกิดใหม่
เดินทางกลับไปในมหาวิทยาลัยทีน่าเชือถือของพวกเขา เมือถึงบริเวณระหว่าง เมือง เซนต์ลอู สิ
และดีทรอยต์ ผมก็เริมฝั น
จนถึงตอนนี ผมก็ไม่รวู้ ่าสิงทีเกิดขึนนีเป็ นเพราะฤทธิของเบียร์หรือบทสนทนาทีเดือด
จัดเมือครู่ทผ่ี านมา แต่ ผมฝั นร้าย ผมไม่รู้ถึงความหมายทีแท้จริงของความฝั น เพือนคนหนึง
ของผมทีทํางานที วาลบิรี (Walbiri) และ พิทจันจารา (Pitjanjara) ได้บอกกับผมว่าเวลาทีคุณฝั น
นันเป็ นเวลาทีคุณจะได้รบั สารทีสําคัญมาก ดังนัน ผมจึงคิดว่าควรทีจะพูดถึงมันสักหน่ อย
ในความฝั นนัน ผมถูกปลดจากงานประจําของผมทีมหาวิทยาลัยมิชแิ กน ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลอะไรก็ตาม จะเป็ นเหตุผลทางจริยธรรมหรือไม่ หรือจะเป็ นเพราะความตําช้าไร้ศลี ธรรม
หรือเป็ นเพียงเพราะว่าผมเชือในวัฒนธรรมนันก็ไม่ชดั เจน แต่ไม่มงี านทีไหนมีตําแหน่งว่างเลย
ในช่วงนันและงานเพียงตําแหน่งเดียวทีเปิ ดรับสมัครในตอนนันคือ งานในโครงการศึกษาขยะที
เมือง ทูซอน ของบิล รัธจี ไม่ใช่เป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการแต่เป็ นเพียงแค่คนแกะห่อและคัดแยก
ขยะ คัดเลือกสิงของจากขยะออกเป็ นประเภทต่างๆ จากบ้านทีไร้ชอใน
ื เขต แองโกล ชิคาโน พิมา
และ พาพาโก (Anglo and Chicano, Pima and Papago) และหวังว่าจะได้พบกับความหวังใน
รูปของกระเป๋ าสตางค์ทถูี กทิงหรือแหวนเพชรสักวงหนึงทีน่ าประกันความมันคงหลังเกษียณ
ของผมได้เป็ นอย่างดี
หลักจากนัน วันหนึง ผมก็ยนื อยู่หน้าสถานีรบั ขยะ ผมมีผา้ ปิ ดจมูกคาดบนใบหน้า ใส่
ถุงมือยางสีชมพูสดไว้ทมืี อทังสอง บนเสือคลุมสีขาวตัวยาวทีผมสวมใสอยู่มตี วั อักษรเขียนไว้ว่า
“โครงการขยะ” (Le Project du Garbage) ปั กไว้บนกระเป๋ าเสือบนหน้าอกด้านหนึง จากนัน
รถบรรทุกขยะขนาดใหญ่กไ็ ด้มาจอดทีหน้าสถานี และเทถุงขยะขนาด 30 แกลลอนลงมา ของที
อยู่ในนันหนักมาก และผมก็รบั มือกับมันด้วยรถเข็นคันเล็กน่ารักน่าเอ็นดูคนั หนึง ผมเข็นถุงขยะ
นันเข้าไปในห้องปฏิบตั ิการ ของในห้องนีมาจากทัวทุกสารทิศจะถูกแยกออกตามประเภทและ
นําหนัก
คุณรูไ้ หมว่ามีอะไรอยู่ขา้ งในนันบ้าง?
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สําเนา
สําเนาบทความทางวิชาการของผมเอง! เป็ นสําเนาบทความทุกชินทีผมส่งไปรษณีย์
ออกไปทังหมด และผมไม่ได้พูดถึงสําเนาธรรมดา ผมพูด ถึงสําเนาบทความทีมีลายมือและ
ลายเซนต์ของผมอยู่บนนันทุกฉบับ สําเนาทุกชินมีขอ้ ความทีผมเขียนบนมุมขวาของหน้ากระดาษ
เช่น “ถึง ดร.วิลเลย์ ผมคิดว่าคุณน่าจะสนใจเรืองนี”
คุณรูบ้ ้างไหมว่าคุณสามารถส่งพวกมันออกไปได้ แต่ว่าคุณไม่มที างรูเ้ ลยว่าพวกเขา
ได้เก็บบทความพวกนีเอาไว้บา้ งหรือเปล่า
ผมฉุ กคิดได้ฉบั พลันว่าทุกอย่างในชีวติ การทํางานของผมและผลงานทางวิชาการทังหมด
ได้ถูกบรรจุอยูใ่ นถุงขยะ ร่วมกับผ้าอ้อม ถุงน่องใช้แล้ว และหนังสือเพนท์เฮาส์เล่มทีลงบทสัมภาษณ์
ของ เจอร์รี ฮอลลิเวล ทีถูกฉีกหน้าออกไปจากเล่ม
แต่นนก็
ั ยงั ไม่แย่ทสุี ด
ทีแย่ทสุี ดก็คอื ในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลของโครงการของ วิลเลียม รัธจี ไม่มชี ่องว่าง
สําหรับกรอกข้อมูลของ สําเนาบทความทีถูกทิง ดังนัน งานของผมทังชีวติ การทํางานและผลงาน
ทางวิชาการต่างๆ ก็ถูกจดบันทึกไว้อย่างง่ายๆ ว่า เป็ นขยะชนิด “อืนๆ”
ฝั นร้ายจบลงแค่นนั ผมตืนขึนเมือถึงเครืองบินแตะพืนรันเวย์ทเมื
ี องดีทรอยต์ ผมหยิบ
สัมภาระ แล้วก็พบกับพนักงานสาวบนทางเดินกลางเครืองบิน “ชายสูงอายุทนัี งข้างๆ ผม” ผมพูด
“เขาลงเครืองทีไหนครับ”
“ใครคะ?” เธอถาม
“ก็ชายสูงอายุทใส่
ี รองเท้าบูทแล้วก็หมวกสีซดี ทีคาดด้วยหนังงูหางกระดิงไงครับ”
“ดิฉันยังไม่เห็นใครแต่งตัวแบบนันเลยค่ะ” เธอตอบ “ชายแก่คนเดียวในห้องรับรองที
ดิฉนั เห็น ก็มแี ต่คุณคนเดียวค่ะ”
“ขอบคุณมากนะครับ” ผมค่อยๆ ตอบอย่างสุภาพ และก็ขนรถลี
ึ
มูซนี ไปที แอน อาร์เบอร์
และตลอดทางกลับบ้านจนถึงหน้าประตูบา้ นของผม ผมสงสัยว่า เรืองทังหมดนีผมฝั นไปทังหมด
หรือเปล่า?
ถึงตอนนีคุณคงคิดว่าเรืองทังหมดนีไม่ได้เกิดขึนจริง ผมก็สงสัยตัวเองเช่นกัน กระทัง
ผมเปิ ดกระเป๋ าสัมภาระส่วนตัวของผมออกมา และได้กพ็ บกับประกายเจิดจ้าทีทําให้ตาทังสอง
ข้างพร่าไปชัวขณะด้วยประกายของทอง 24 กะรัต เห็นได้ชดั ว่ามันถูกจับยัดใส่เข้าไปในเป้ ของผม
อย่างรีบร้อน พร้อมกับกระดาษข้อความทีผูกไว้ทด้ี ามจับ มันคือเกรีย งมาร์แ ชลทาวน์สที อง
เล่มนันเอง
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บันทึกข้อความนันเขียนไว้ว่า “ลูกชาย สถานทีทีผมจะเดินทางไปนัน ผมไม่ต้องใช้มนั
อีกต่อไป ผมรูจ้ กั คุณและได้เฝ้ ามองคุณผ่านสายตาในหลายสิงหลายอย่าง ผมอยากจะขอร้องคุณ
สักอย่างหนึง ผมอยากให้คุณเก็บสิงนีเอาไว้ เมือคุณได้พบกับผูท้ เหมาะสม”
ี
“ก่อนอืน ผมไม่เห็นว่าจะมีกระบวนทัศน์ (paradigm) ไหนทีสามารถแทนทีวัฒนธรรม
และเป็ นสิงทีเชือมโบราณคดีเข้าด้วยกัน ถ้านักชาติพนั ธุว์ ทิ ยาบางคนต้องการทีจะแยกตัวเอง
ออกไปสู่สาขาสังคมวิทยาชีวภาพ (sociobiology) หรือ สัญญวิทยาประยุกต์ (applied semiotics)
หรือ สาขาจิตวิทยาสังคม (social psychology) อืม...ก็ไม่เป็ นไร เขาสามารถเรียกตัวเองได้แบบอืน
ปล่อยให้พวกเราเป็ นนักมานุ ษยวิทยาเฉยๆ แบบนีน่ะดีแล้ว ผมรูส้ กึ ว่า พวกเราได้ถูกกันไม่ให้
แยกออกจากกันด้วยเหตุผลทีดีพอ”
“เนืองจากข้อมูลของเรานันอยู่ใต้ดนิ เราก็ต้องจัดการกับมันทังหมดตังแต่ผวิ ดินลงไป
และจัดการกับมันให้ได้ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตาม มันยากทีเราจะทิงความกังวลต่างๆ การพินิจ
พิจารณา ความทังความกังวลอืนๆ เกียวกับมานุ ษยวิทยา เราไม่สามารถรับผิดชอบกับความนิยม
ชัวครังชัวคราว หรือการเปลียนแปลงเพ้อฝั นทีจะต้องทําตัวให้ทนั สมัยตลอดเวลา อะไรคือ
กระแสความนิยมในปี นี เราต้องการความมันคงในระยะยาว และเพราะว่าเราฆ่าแหล่งข้อมูล
ของเราในขณะทีเราถามคําถามพวกเขา เราจึงต้องตังคําถามพวกเราในลักษณะทีต่างไปจาก
คนอืน (idiosyncratic) ให้น้อยทีสุดและสามารถตีความได้ในระดับสากล (universal interpretable)
ให้ได้มากกว่า และเราก็ต้องแบ่งปั นข้อมูลในแบบทีคนพวกนันเขาไม่ทาํ กัน
“เพราะฉะนันเราจึงต้องยึดมันในหลักจริยธรรมทีต่างจากสาขาอืน ๆ ผมต้องการข้อมูล
ของคุณ คุณก็ต้องการข้อมูลของผม และเราก็สามารถเชือใจกันได้ในระดับพืนฐาน มันจะไม่มี
การแทงข้างหลัง หรือทํางานทีแยกจากกันโดยเด็ดขาด หรือนังอยู่คนเดียวบนโขดหินในป่ าเพือ
ตีความวัฒนธรรมในแบบทีคนอืนลอกเลียนแบบไม่ได้
“นีคือเหตุผลว่าทําไมสายงานของเราไม่สามารถรองรับไอ้พวกตัวแสบได้มากนัก เรา
ไม่สามารถรับผิดชอบกับคนจําพวกทีใช้เวลาทังวันนังอยู่แต่ ในห้องส่ง แล้วมัวแต่นังวิจ ารณ์
การทํางานของคนอืน ลูกชาย...เรืองราวในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์เกือบทังหมดซุกซ่อนอยู่ใน
ทีดํามืดอันกว้างใหญ่ ไพศาล และคนรุ่นของผมก็ถูกสอนว่าเพียงแค่จุดเทียนไขเล่มเล็กเพีย ง
เล่มเดียว ดีกว่าไปนังสาปแช่งความมืดมิดนัน ผมไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะมีคนบางวกทีใช้
เวลาการทํางานตลอดชีวติ ของเขาเพือทีจะนังพรําบ่นและสาปแช่งเทียนไขทีอยู่ในมือของพวกเรา”
“ในคืนวันเก่าๆ เรามีนกั โบราณคดีอยู่ประเภทเดียว คือ ชายทีตะเกียกตะกายหาทุนรอน
ออกภาคสนาม สํารวจและขุดค้นและทํางานสุดแรงใจและอัตภาพ เท่าทีเรียวแรงจะอํานวย และ
ตีพมิ พ์ผลงานนัน บางคนทํางานหนักอย่างอดทนและเต็มไปด้วยความไม่มนคงในอนาคตเป็
ั
น
เวลานานหลายปี และวันหนึงเพือนร่วมวงการก็จะมองมาทีเขาและพูดว่า ‘คุณรูไ้ หม แฮรี เพือนเก่า
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ของเรานัน เขาทํางานดีมาก พืนฐานการทํางานหนักแน่ นมันคง ไม่มอี ะไรหวือหวา แต่ผมได้เลย
นะครับว่าผมไว้ใจให้เขามาขุดค้นทีแหล่งโบราณคดีทผมทํ
ี างานอยู่’ ผมเชือว่านันเป็ นคําชืนชม
สูงสุดเท่าทีนักโบราณคดีคนหนึงจะให้แก่กนั ได้แล้ว และนันคือสัจธรรมแห่งพระเจ้า”
“พอถึงตอนนีก็เหมือนว่าผมจะพูดมากไปแล้ว ลูกชาย แต่ว่าในปั จจุบนั นีเรามีนกั โบราณคดี
ทีทําอย่างนันแทบจะไม่ได้ ทีมากไปกว่านันก็คอื พวกเขายังทะเยอทะยานอย่างบัดซบทีจะทํางาน
หนักโดยไม่เป็ นทีรูจ้ กั ดังนันพวกเขาตัดสินใจทีจะสร้างการทํางานเฉพาะทางสาขาใหม่ๆ ขึนมา
รอบชายขอบของภาคสนาม แต่ละคนนิยามตัวเขาและเธอว่าเป็ นผูก้ ่อตังศาสตร์สาขานัน จากนัน
ก็ตงข้
ั อโต้แย้งเพือทีจะทําให้พวกเราทังหมดเชือว่าสาเหตุของสิงนันเกิดมาจากอะไร”
“ถึงตอนนี พวกคุณก็อย่าเพิงเข้าใจผมผิด มีเด็กจํานวนมากทีใจร้อนและฉลาดเฉลียว
พวกเขาก็ตอ้ งการการทํางานทีมีสว่ นร่วม ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึง แต่ว่ามีเพียงแค่หนึงในสิบเท่านัน
ทีเหลือเก้าในสิบกลับหล่นไปอยู่ตรงขอบๆ เพราะว่าสิงต่างๆ เคลือนตัวไม่เร็วพอสําหรับพวกเขา
ในกระแสหลัก เธอรูไ้ หม เด็กพวกนันบางคนคิดว่าโบราณคดีคอื การวิงระยะสัน 100 เมตร พวกเขา
ตกใจระคนประหลาดใจและรูส้ กึ โมโหมากเมือรูว้ ่าไม่มใี ครยืนรอมอบเหรียญรางวัลให้เขาเมือวิง
พ้นเส้น 100 เมตรทีเด็กพวกนันคิดว่าเป็ นเส้นชัย ผมจะบอกความลับให้คุณสักอย่าง โบราณคดี
คือการวิงระยะไกล คุณไม่ได้ชนะการวิงระยะไกลด้วยความเร็ว คุณเอาชนะมันด้วยคุณลักษณะ
อย่างอืน”
“หลังจากบทสนทนาของพวกเราเมือตอนกลางวัน ผมครุ่นคิดว่าในตอนนีวิชาโบราณคดี
นันต้องการอะไรทีสุด”
“แล้วผมก็คดิ ตก ดูเหมือนว่าจะไม่มคี วามต้องการทีรีบเร่งในตอนนีสําหรับคนหนุ่ มสาว
อีกหนึงคน คนทีมีชวี ติ ด้วยการแก้ไขความคิดเห็นของผูอ้ นื ผมคิดว่ายังไม่มคี วามต้องการเร่งด่วน
สําหรับคนหนุ่มสาวอีกหนึงคน คนทีจะมานังเฝ้ าวิจารณ์การออกแบบงานวิจยั ของคนอืน ในขณะที
เธอหรือเขาไม่เคยออกทํางานภาคสนาม และผมคิดว่า เราคงไม่ต้องการนักโบราณคดียางแตก
ทีเมือถูกมาปะยางซ่อมแล้วกลับติดป้ าย เปลียนยีห้อ และเรียกตัวเองเสียใหม่ว่า นักปรัชญา ดู
เหมือนว่าในตอนนีเรามีคนเหล่านีอยู่เพียงพอแล้วสําหรับรองรับจํานวนงานทีมีอยู่ในตอนนี”
“สิงทีเรายังเห็นได้ไม่มากนักในตอนนี ไอ้ลกู ชาย คือ โบราณคดีชนเยี
ั ยม”
“สถานการณ์ในตอนนีมันน่าเศร้ามาก ทีผมได้พูดมาทังหมดนันก็เพราะว่าการทํางาน
โบราณคดีนนสนุ
ั ก...สนุ กอย่างนรก ผมไม่ได้ขดุ ดินเป็ นครังคราวเพือทีจะยืนยันสถานะความเป็ น
นักโบราณคดีของผม ผมทําเพราะว่าโบราณคดีเป็ นกิจกรรมทีสนุ กทีสุดทีคุณสามารถทําได้ขณะ
สวมเสือผ้า”
“คุณรูไ้ หมว่ามีรางวัลมากมายในทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็ นเหรียญรางวัลของกองทุน
ไวกิง (The Viking Fund Medal) เหรียญรางวัลคิดเดอร์ (The Kidder Medal) รางวัลอินทรีอซั เทค
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(The Aztec Eagle) หรือ เครืองราชอิสริยาภรณ์แห่งเควทซาล (The order of Quetzal) ก็ตาม
แต่ว่ารางวัลเหล่านันเป็ นรางวัลทางวิชาการล้วน ๆ ผมจึงอยากจะตังรางวัลขึนมาสักรางวัลหนึง
เป็ นรางวัลทีให้กบั ความทุ่มเทต่องานทีดูเรียบง่ายแต่น่าเบือ งานทีดูเก่าและล้าสมัย งานทีเป็ น
งานวิจยั ขันพืนฐาน และจริยธรรมอย่างมืออาชีพ และทังหมดนีเป็ นสิงทีเป็ นความหมายเบืองหลัง
เกรียงอันนี
“ดังนัน ลูกชาย วันใดก็ตามทีเธอได้พบกับเด็กรุ่นใหม่ผทู้ ยัี งเชือในวัฒนธรรม เชือใน
การทํางานหนัก และประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ เด็กคนทียังทํางานภาคสนามเพราะว่าเขา
หรือเธอรักมันด้วยใจไม่ใช่เพราะเขากระหายทีจะมีชอเสี
ื ยง เด็กคนทีไม่ถูกขุนจนอ้วนด้วยความคิด
ของผูอ้ นื หรือพร้อมทีจะขัดขาเพือนร่วมงานเพือความก้าวหน้าของตัว เด็กทีรู้จกั วรรณกรรม
และให้ความเคารพผูอ้ าวุโสทีอาบนําร้อนมาก่อนแล้วละก็ คุณจงมอบเกรียงมาร์แชลทองคําเล่มนี
กับเขาหรือเธอคนนัน”
และบันทึกนันก็จบลงเพียงเท่านี โดยปราศจากลายเซ็น ไม่มที อยู
ี ่ส่งกลับและดูเหมือนว่า
ไม่จาํ เป็ นทีต้องตอบกลับ
ด้วยเหตุนี ผมคิดว่าผมมาทีนีในคืนนี เพือมอบรางวัลให้กบั ใครคนหนึงซึงอาจไม่ม ี
อยู่จริง แต่ว่าหากใครสักคนทีนีรูว้ ่ามีคนแบบนี หรือได้พบกับคนแบบนีมาบ้าง เด็กคนทียืนหยัด
ด้วยความกล้าหาญและสมองของตนเองแทนทีจะเป็ นของคนอืน เด็กคนทีสามารถยืนอยู่บนบ่า
ของยักษ์ได้โดยไม่ถูกยัวยวนให้ไขว้เขว สามารถเติบโตบนขาและความคิดของตัวเองได้อย่าง
มันคงแข็งแรง บอกเขาด้วยว่าผมมีรางวัลจะให้เขาหรือเธอผูน้ นั
...นันก็คอื สัจธรรมแห่งพระเจ้า
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