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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่เรียกว่า “การตีความทางเลือก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างภาพอดีตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชนโคกพนมดีขึ้นใหม่ โดยใช้แนวคิด “โบราณคดีเพศ
ภาวะ” มาใช้ในการตีความหลักฐานทางโบราณคดีชุดเดียวกับชาร์ลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ นัก
โบราณคดีคนส าคัญที่ท าการศึกษาและสร้างภาพอดีตของชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
มาแล้ว โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า หากใช้แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาตีความที่แตกต่างกันกับ
การศึกษาที่ผ่านมา จะสามารถตีความและสร้างภาพอดีตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่แตกต่าง
กันออกไปได้ เนื่องจากผู้ศึกษาเชื่อว่าไม่มีความจริง หรือความรู้ชุดใดที่เป็นสากล และการศึกษา
เรื่องราวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงการตีความหรือคาดเดาเท่านั้น ดังนั้นผลการจากศึกษา
ครั้งนี้จึงเป็นเพียง “ภาพแทนความจริงในอดีตอีกชุดหนึ่ง” ซึ่งเป็นเพียงอีกหนึ่ง “ทางเลือก” ของการ
สร้างภาพอดีตเท่านั้น และการศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่การสร้าง “ความจริง” ชุดใหม่ หรือความจริงเพียง
หนึ่งเดียวขึ้นมาเพ่ือลบล้างความจริง หรือความรู้ที่มีอยู่เดิม 

ผลจากการศึกษา สามารถตีความในมุมมองทางเลือกว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย
ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ชุมชนโคกพนมดีไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างเบ็ดเสร็จ  แต่มี
ความคลุมเครือ และซ้อนทันกันของทั้งชนชั้น สถานะ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นต้น ซึ่งท าให้
ผู้หญิงผู้ชายไม่มีเพศใดที่มีสถานะทางสังคม มีอ านาจเหนืออีกเพศอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต าแหน่งแห่งที่ที่
แตกต่างกันท าให้ผู้หญิงผู้ชายในระดับปัจเจกมีความแตกต่างเหลื่อมล้ าของสถานภาพทางสังคมของ
ปัจเจกนั้นๆ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MR. ANUSORN AMPHANSRI : GENDER OF KHOK PHANOM DI: AN ALTERNATIVE 
INTERPRETATION THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR RASMI SHOOCONGDEJ, 
Ph.D. 

This study referred to as “alternative interpretation” is conducted with an 
objective to project the prehistoric images of Khok Phanom Di communities through 
the concept of “Gender archaeology”. The researcher used this concept to interpret 
the same set of archaeological data as Higham’s and Thosarat’s, the key 
archaeologists who used to study Khok Phanom Di communities in prehistoric times 
before. This study’s hypothesis is that using a different approach to the interpretation 
of the same archaeological data as in the previous studies should result in different 
research findings. The researcher believes that there is no such thing as ultimate facts 
or universal knowledge. And the study of prehistoric stories is all about interpretation 
or speculation. Therefore, this result of this study is only generating “another set of 
images that represent the past truths”. In other words, it is just another “alternative 
approach” to project images of the past. It is not meant to create a new set of 
“truths” to replace the existing ones. 

The alternative interpretation in this study shows that gender of 
prehistoric people in the Khok Phanom Di community are not completely divided 
but overlap each other in aspects of social class, status, family relationship, etc. 
Neither male nor female is assigned with a fixed social status. There is no absolute 
power of one gender over the other. Their different positions at the individual level, 
however, brings the difference in their social status.  

 
 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อยี่สิบปีที่แล้วในห้องเรียนของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉันได้เข้า
เรียนวิชาที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานแนวคิด และทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยแบ่งอาจารย์
ที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนกันมาสอนเริ่มตั้งแต่สังคมวิทยา มีนักคิดส าคัญ อาทิ ออกุสต์ กองต์ (Auguste 
Comte) นักคิดคนเดียวที่จ าชื่อได้แม่นเพราะอาจารย์ผู้สอน คืออาจารย์ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี ท่านออก
เสียงออกุสต์ กองต์ ได้ดังสนั่นก้องกังวานไปทั่วห้องเรียน ส่วนถัดมาก็คือมานุษยวิทยา ซึ่งก็แบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม และมานุษยวิทยากายภาพ ฉันจ าได้ว่าคนสอน
คือ ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ จุดเด่นคืออาจารย์มีไฝเม็ดโตที่กลางหน้าผากพอดิบพอดี แต่นั่นไม่ใช่สิ่ งที่
ท าให้ฉันสนใจในตัวท่าน แต่สิ่ งที่ฉันสนใจกลับเป็นเรื่องที่ท่านสอนมากกว่า ท่านแนะน าว่า
มานุษยวิทยากายภาพคืออะไร โบราณคดีคืออะไร และสมัยก่อนประวัติศาสตร์คืออะไร ฉันเริ่มสงสัย
ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันเรียนนั้นมันไปเกี่ยวกับโบราณคดียังไง 
อาจารย์สุภาพรเล่าว่า การศึกษาทางโบราณคดี ถือเป็นสาขาหนึ่งของมานุษยวิทยา (Bahn & 
Renfrew, 1996, 265; อุทัย หิรัญโต, 2526) ฉันจึงค่อยเห็นความเชื่อมโยงของศาสตร์เหล่านี้บ้างแล้ว 
ต่อมาเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่ 3 ฉันเลือกลงทะเบียนเรียนทุกวิชาการที่อาจารย์สุภาพรเป็นคนสอน ตั้งแต่ 
มานุษยวิทยากายภาพ ก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนั่น
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ฉันสนใจโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
 เมื่อฉันค้นคว้าหนังสือ บทความที่เกี่ยวข้องจึงพบว่า การศึกษาด้านโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มักให้ความส าคัญกับการตีความหลักฐานที่พบ โดยการสร้างภาพตัวแทน หรือภาพแทน
ความจริงของคนในอดีตโดยไม่แบ่งแยกเพศ หลายครั้งพบว่า มักใช้การศึกษาตีความจากฐานข้อมูล
ของเพศชาย และถือเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด อันเป็นการสะท้อนถึงการครอบง าทาง
ความคิดจากฐานคิดชายเป็นใหญ่ เพศหญิงมักไม่ได้รับความสนใจในการศึกษา หรือหากมีการศึกษาก็
เป็นเพียงข้อมูลประกอบของการสร้างภาพสังคมเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเพศหญิงถูกมองว่าไม่มีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายในสังคมนั้น ๆ อคติที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพราะในช่วงแรกนักวิชาการ
ที่เป็นผู้หญิงมีจ านวนน้อยกว่าผู้ชายมาก ท าให้การศึกษาจึงมักไม่ค่อยมีเรื่องราวของเพศหญิงปรากฏ
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต การรวมกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง ระบบคิด ทั้ง ๆ ที่ทุกสังคมมีเพศ
หญิงอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรืออาจมากกว่า (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) หรือแม้แต่การมองว่าผู้หญิง
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เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติและได้ถูกรวมอยู่ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ (ผู้ชาย) อยู่แล้ว 
ความแตกต่างทางเพศภาวะไม่มีผลต่อความเป็นมนุษย์ในภาพรวม (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 2550) 
ดังนั้นท าให้ดูคล้ายกับว่าในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพศหญิงไม่มีตัวตนอยู่ในช่วงสมัยนั้นเลย หรือ
อาจกล่าวได้ว่าในมุมมองของนักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคแรก ๆ เพศหญิงไม่มีบทบาท
ส าคัญในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมเลย ตัวอย่างเช่น การอธิบายสภาพทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มสังคมยุคแรกเริ่มที่ เป็นสังคมล่าสัตว์ -เก็บหาอาหาร (Hunter and gatherer 
societies) ซึ่งเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นอาหารหลักและมีคุณค่าต่อการด ารงชีพ ดังนั้นกลุ่มคนที่ท าหน้าที่ใน
การล่าสัตว์จึงมีความส าคัญค่อนข้างมากในสังคมดังกล่าว และกลุ่มที่ท าหน้าที่นี้ ก็คือ เพศชาย (Man 
the hunter) ท าให้เพศชายมีอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แม้กระทั่งมีอ านาจเหนือเนื้อตัว
ร่างกายของเพศหญิง โดยเฉพาะภรรยาและลูกของตน (Dahlberg, 1981) อคติที่เกิดขึ้นนี้ Berndt 
(1981) กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมในช่วงต้นได้ถูกครอบง าโดยแนวคิดแบบจักรวรรดิ
นิยม หรือลัทธิล่าอาณานิคม ซึ่งได้สร้างทัศนะหรืออคติที่ให้ความส าคัญกับเพศชาย ท าให้นักวิชาการ
เหล่านั้นไม่เข้าใจปรากฏการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างของนักวิชาการที่ตกอยู่ใน
แนวคิดดังกล่าว อาทิ Malinowski ที่ท าการศึกษากลุ่ม Aborigines โดยได้กล่าวว่า ผู้หญิงในกลุ่ม 
Aborigines เป็นเพียงทาสหรือสมบัติส่วนตัวของผู้ชายเท่านั้น 
 การศึกษาสังคมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังคงด ารงอยู่ภายใต้กรอบคิดเดิมมาอย่าง
ยาวนาน การวิพากษ์อคติของเพศชายในงานโบราณคดีนั้นไม่เคยได้รับความสนใจตีพิมพ์เลยจนกระทั่ง
ปี ค.ศ.1984 Gilchrist (1999) ภาพของเพศหญิงที่ถูกน าเสนอนั้นแทบไม่มีอ านาจในการจัดการใด  ๆ 
เลย แม้แต่กับเรือนร่างของตนเอง เพศหญิงท าหน้าที่เพียงรอคอยสามีของตนให้กลับมาจากการล่า
สัตว์อันทรงคุณค่าพร้อมเนื้อสัตว์ หรืออาหาร พร้อมกับประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ที่เพศชาย หรือ
สามีหามาได้จากเมื่อหลายวันก่อน ณ ที่พักอาศัยอย่างมีความหวัง บางครั้งก็ออกไปขุดเผือกขุดมันที่
แคระแกร็น หรือสัตว์ตัวเล็ก ๆ ไว้รอคอยสามีอย่างอดทน (Dahlberg, 1981) การสร้างภาพของสังคม
ล่าสัตว์เก็บหาอาหารเช่นนี้ท าให้ภาพของเพศหญิงไม่มีความส าคัญอันใดเลยแม้แต่น้อยต่อการ
ด ารงชีวิต หรือการขับเคลื่อนและด ารงอยู่ของสังคมวัฒนธรรม การมีชีวิตอยู่รอดของเพศหญิงใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดูคล้ายกับว่าจะขึ้นอยู่กับเพศชายเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าการศึกษา
ทางโบราณคดีหลายต่อหลายชิ้นไม่ได้เพียงแค่ละเลยการศึกษาเกี่ยวกับเพศหญิงผ่านหลักฐานทาง
โบราณคดีเท่านั้น แต่ยังละเลยการศึกษาเกี่ยวกับเพศชาย หรือแม้กระทั่งการศึกษาเรื่องของคนด้วย
เช่นกันหลายครั้งมุ่งให้ความสนใจแต่วัตถุมากกว่า ดังนั้น แนวคิดเพศภาวะ (Gender) จึงถูกน ามาใช้
ในงานโบราณคดีเพ่ืออุดช่องว่างของการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต โดยศึกษา“ปฏิสัมพันธ์” ระหว่างเพศ
ต่าง  ๆ ทั้ง “เพศหญิง” “เพศชาย” และ “เพศอ่ืน ๆ” ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรมผ่านหลักฐานทาง
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โบราณคดี ทั้งยังให้ความส าคัญกับการศึกษาระดับปัจเจกเทียบเท่ากับการศึกษากลุ่มคน โดยแนวทาง
การศึกษานี้ถูกเรียกว่า “โบราณคดีเพศภาวะ (Gender archaeology)” (Nelson, 1997) 
 ดังนั้นค าถามที่นักโบราณคดีในกลุ่มโบราณคดีเพศภาวะสนใจศึกษาจึงมักเกี่ยวข้องกับ 
“เราจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าบทบาทของเพศชายและเพศหญิงถูกก าหนดมาให้เหมือน แตกต่าง 
หรือซ้อนทับกันโดยการศึกษาผ่านบริบททางโบราณคดี” “ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ
บทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมของเพศชายเพศหญิงต่างกันจะมีสิ่งใดที่เป็นตัวชี้เฉพาะถึงความเป็นเพศ
ชาย และความเป็นเพศหญิงได้บ้าง” “ข้อมูลทางโบราณคดีสามารถบ่งชี้ถึงความหลากหลายของ
บทบาทหญิงชาย และความคาดหวังของชายหญิง” และ “อะไรบ้างที่จะสามารถน ามาใช้ในการศึกษา
เรื่องเพศภาวะในอดีตได้” (Nelson, 1997) ดังนั้นเพ่ือแปลความหมาย และท าความเข้าใจมิติเพศ
ภาวะผ่านหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในแหล่งโบราณคดี หรือหลุมฝังศพ นักโบราณคดีจึงจ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือส าคัญที่เรียกว่า การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology) 
เข้ามาช่วยในการศึกษา และแปลความหมาย เครื่องมือนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่การก่อ
ร่างสร้างตัวของแนวคิดโบราณคดีใหม่ (New archaeology) (Bahn & Renfrew, 1996) 
 เมื่อฉันลองย้อนมองกลับมาในบริบทสังคมไทยพบว่ากว่าทศวรรษมาแล้วที่สตรีศึกษา 
และเพศภาวะเข้ามามีบทบาทในสังคมและแวดวงวิชาการ แต่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและสถานะของผู้หญิงในสังคมไทยยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ทั้งยังตกอยู่ภายใต้แนวคิดหลักของ
สตรีนิยมตะวันตก (ยศ สันตสมบัติ, 2548) เช่นเดียวกับ งานโบราณคดีไทย เมื่อท าการส ารวจ
การศึกษาด้านเพศภาวะในงานโบราณคดีพบว่ามีอยู่อย่างค่อนข้างจ ากัด โดยผู้ศึกษาแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มคือ การศึกษาโดยนักโบราณคดีชาวต่างชาติ และการศึกษาโดยนักโบราณคดีชาวไทย 
 กลุ่มที่ 1 การศึกษาประเด็นเพศภาวะโดยนักโบราณคดีชาวต่างชาติ อาทิ ชาร์ล ไฮแอม 
ที่ท าการศึกษาแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ในจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งไฮแอม สรุปว่า เป็นสังคมแบบสืบสายเลือดทางมารดา (Matrilinear) ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคม
สูงกว่าผู้ชาย โดยมี “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” หรือ “Princess of Khok Phanom Di” เป็นตัวแทน
ของ “ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางสังคม” สูงกว่าผู้ชายซึ่งถูกฝังร่วมกับข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น 
ลูกปัดหลากหลายประเภท ก้อนดินเหนียว บ่งชี้ว่ามีความมั่งคั่งมากเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืนในชุมชน 
(Higham, Dandamaev, Lukonin, & Bowrinc, 1989; Higham, 1996, 2003) 
 อเล็กแซนเดอร์ เบนเลย์ (Alexander Bentley) ที่ท าการศึกษาร่วมกับนักโบราณคดีชื่อ
ดังอีกหลายท่าน ท าการศึกษาไอโซโทปจากโครงกระดูกที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเพ่ือ
พิสูจน์ว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากผู้หญิง 
โดยเฉพาะผู้หญิงที่อพยพมาจากถิ่นอ่ืน และมีแนวโน้มของการสืบทอดผ่านทางสายมารดา (Bentley, 
Tayles, Higham, Macpherson, & Atkinson, 2007) 
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 ด อ น  เบ ย์ ย า ด  (Don Bayard) แ ล ะอ ลิ ซ า เบ ธ  บ าคั ส  (Elisabeth A. Bacus) 
ท าการศึกษาจ านวนและประเภทของหลักฐานที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา 
โดยสรุปว่า หลักฐานต่าง ๆ ที่พบในหลุมฝังศพ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัดเปลือกหอย ขวานหินขัด 
เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมของบุคคล โดยเฉพาะในช่วงต้นของสมัยส าริด 
ผู้หญิงเมื่อตายมักได้รับการจัดพิธีกรรมการปลงศพที่ยิ่งใหญ่กว่าเพศชาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างของช่วงชั้นระหว่างเพศชายเพศหญิงในสมัยนั้น (Bacus, 2006; Higham & Douka, 2014) 
 กลุ่มที่ 2 การศึกษาประเด็นเพศภาวะโดยนักโบราณคดีชาวไทย อาทิ  รัศมี ชูทรงเดช 
(Shoocongdej, 2002) ท าการศึกษาบทบาทของเพศหญิง และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสภานภา
พระหว่างชายหญิงผ่านภาพเขียนสีจากแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันตกของประเทศไทยในปัจจุบัน
ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีถ้ าตาด้วง แหล่งโบราณคดีถ้ าพระ และแหล่งโบราณคดีเขาแดง จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งทั้งสามแหล่งมีอายุสมัยอยู่ในช่วงตอนปลายของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนสี
เหล่านี้บ่งชี้เรื่องราวเกี่ยวกับเพศภาวะในหลายประเด็น เช่น ภาพเขียนผู้หญิงท้องมีความสัมพันธ์กับ
ภาพเขียนกบและเต่า นอกจากนี้พบภาพเขียนของผู้หญิงกับการไถซึ่งบ่งชี้ว่าผู้หญิงมีบทบาทส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจการยังชีพ ในขณะที่ผู้ชายปรากฏภาพในกิจกรรมของการล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์หรือ
ต้อนสัตว์ เป็นต้น ขณะที่บางกิจกรรมเช่นการเต้นร า การเล่นดนตรีนั้นเป็นกิจกรรมที่ทั้งเพศชายเพศ
หญิงต่างมีส่วนร่วมด้วยกัน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดของหลักฐานทางโบราณคดีท าให้การท าความ
เข้าใจเรื่องเพศภาวะในระดับปัจเจกยังมีข้อจ ากัด 
 รัศมี ชูทรงเดช (2559) ได้น าเสนอความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงบนผืนแผ่นดินไทยในปัจจุบัน
จากหลักฐานทางโบราณคดี รวมทั้งมีการยกตัวอย่างหลักฐานจากต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะร่วมทางพฤติกรรมคล้ายคลึงกันที่เป็นสากลของมนุษยชาติ รวมทั้งน าเสนอบทบาท หน้าที่ของ
ผู้หญิงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยทวารวดีเพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบ
กับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน โดยได้สรุปว่าผู้หญิงในอดีตได้รับการยกย่องและมี
ความส าคัญในสังคมทั้งในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทย 
ซึ่งพบว่าผู้หญิงมีบทบาทของการเป็นแม่ และมีอาชีพเฉพาะทางที่แบ่งหน้าที่กันภายในสังคม เช่น ช่าง
ปั้นหม้อ ช่างทอผ้า สืบเนื่องมาตั้งแต่ยยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงในสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้
หลักฐานจากการฝังศพยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงผู้ชายมีความเท่าเทียมกัน (เช่น ไม่พบความแตกต่าง
ของประเภทหลักฐาน หรือไม่มีหลักฐานที่ฝังร่วม) ในขณะที่บางกรณี เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 
จังหวัดชลบุรี นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูง เป็นต้น 
 ชนม์ชนก สัมฤทธิ์ (2556) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทซึ่งท าการศึกษาเพศสภาพใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยเหล็ก) ที่แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งสรุปว่า แหล่งโบราณคดีเนินอุโลกมีความซับซ้อนของสังคมเกิดขึ้นในช่วงสมัยเหล็ก 
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(Iron age) เมื่อประมาณ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว เนื่องจาก พบหลักฐานของการก าหนดสถานภาพ
และบทบาทหน้าที่ให้กับคนในชุมชนเพ่ือเป็นการจัดระเบียบทางสังคม ทั้งยังพบความเหลื่อมล้ าทาง
สถานภาพของคนในชุมชนด้วย นอกจากนี้ยังสรุปว่าผู้ชายในสมัยดังกล่าวอาจมีหน้าที่ล่าสัตว์ ท า
เครื่องมือโลหะ เนื่องจากพบหลักฐานของเครื่องมือล่าสัตว์ที่ท าจากโลหะฝังร่วม ส่วนผู้หญิงอาจมี
หนา้ที่เลี้ยงลูก ทอผ้า รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่บางอย่างที่ท าร่วมกัน อาทิ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การ
เลี้ยงสัตว์ และการปลูกข้าว  
 งานเขียนข้างต้นทั้งสองกลุ่มมีความส าคัญต่อแวดวงโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
และประเด็นเพศภาวะอย่างมากในฐานะที่เป็นงานชิ้นแรก ๆ ที่น าประเด็นเพศภาวะมาใช้ในการช่วย
สร้างภาพอดีต ทั้งนี้ตามทัศนะของผู้ศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะในงานโบราณคดี
เห็นว่า การศึกษาและงานเขียนของ ชาร์ล ไฮแอม โดยเฉพาะงานเขียนชื่อ “Prehistoric Thailand : 
from early settlement to Sukhothai” ซึ่งเขียนร่วมกับ รัชนี ทศรัตน์ (Higham & Thosarat, 
1998) ทั้งยังมีการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ “สยามดึกด าบรรพ์: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย” 
(ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ , 2542) ในความคิดของฉันคิดว่าเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อแวดวง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทยอย่างมากหรืออย่างน้อย ๆ ก็มีอิทธิพลต่อตัวฉัน
พอมากพอสมควร แม้ว่างานเขียนดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีหลายแหล่งหลายสมัยในพ้ืนที่ประเทศไทย ไม่ได้เป็นข้อมูลจ าเพาะแค่แหล่งโบราณคดีโคก
พนมดีเท่านั้น แต่ฉันมีความเห็นส่วนตัวว่าในหนังสือเล่มดังกล่าวมีความโดดเด่นอย่างมากในการ
พยายามน าเสนอประเด็นเพศภาวะ ความแตกต่าง และสถานทางสังคมระหว่างหญิงชาย ผ่านการ
สร้างภาพอดีตผ่าน “เจ้าแม่โคกพนมด”ี 
 แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เป็นเนินดินขนาดประมาณ 30 ไร่ สูงกว่าพ้ืนที่นาโดยรอบ
ประมาณ 12 เมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีหนองโน
ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีมีการศึกษาทางด้านโบราณคดีหลายครั้งก่อน
การขุดค้นของไฮแอม ในปี ค.ศ. 1985 และมีข้อสรุปเบื้องต้นคือ ชุมชนโคกพนมดีเดิมในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์นั้นเคยอยู่ใกล้ทะเล มีการอยู่อาศัยมาต่อเนื่องยาวนาน ตั้ งแต่ 4,000-1,500 ปีมาแล้ว 
และเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบหลักฐานของข้าวจากหลุมขุดค้น ดังนั้นเป้าหมายในการศึกษาขุดค้น
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ของไฮแอม จึงเป็นการค้นหาแหล่งก าเนิดของการเพาะปลูกข้าวว่าเริ่มต้นที่ไหน 
เมื่อไหร่ และอย่างไรนั่นเอง โดยมีค าถามส าคัญคือ การปลูกข้าวเริ่มต้นที่โคกพนมดี หรือหลักฐานข้าว
ที่พบเป็นข้าวป่า และโคกพนมดีเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนหาอาหารจากธรรมชาติเช่นเดียวกับหนอง
โน และมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายในแผ่นดิน โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากทะเลมาใช้
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือไม่ ทั้งนี้จากการศึกษา ชาร์ล ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน์ 
(Higham & Thosarat, 1998) ระบุว่าแหล่งโบราณคดีหนองโนและแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีมี
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ความสัมพันธ์กันอย่างมาในด้านของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือกระดูกท่ีมีความคล้ายคลึง
กันอย่างมาก นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า คนก่อนประวัติศาสตร์ที่มาตั้งถิ่นฐานที่แหล่งโคกพนมดี  สืบเชื้อ
สายมาจากคนจากแหล่งหนองโน  
 นอกจากนี้หลักฐานของพิธีกรรมการปลงศพก็เป็นหลักฐานที่โดดเด่นของแหล่งโบราณคดี
โคกพนมดี โดยจะพบการฝังศพซ้อนทับกันของแต่ละตระกูลสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานถึง 7 
สมัยของการฝังศพ (mortuary phases) ประกอบด้วยสมัยการฝังศพที่ 1 พบหลักฐานจ านวน 6 
โครง สมัยการฝังศพที่ 2 พบหลักฐานจ านวน 54 โครง สมัยการฝังศพที่ 3 พบหลักฐานจ านวน 43 
โครง สมัยการฝังศพที่ 4 พบหลักฐานจ านวน 28 โครง สมัยการฝังศพที่ 5 พบหลักฐานจ านวน 5 
โครง สมัยการฝังศพที่ 6 พบหลักฐานจ านวน 11 โครง และสมัยการฝังศพที่ 7 พบหลักฐานจ านวน 5 
โครง (Gilchrist, 1999; Higham & Bannanurag, 1990) ข้อค้นพบที่น่าสังเกตุจากการศึกษาคือ 
ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 4 พบรูปแบบการฝังศพที่แตกต่างจากช่วงสมัยอ่ืนมาก กล่าวคือ มีการแยก
พ้ืนที่ในการฝังร่างผู้ชายกับผู้หญิงออกจากกัน รวมทั้งมีของฝังร่วมแตกต่างกันด้วย (ผู้ชายฝังร่วมกับ
เครื่องประดับขนาดใหญ่ที่ท าจากกระดองเต่า ผู้หญิงฝังร่วมกับหินดุที่ใช้ในการขึ้นรูปของเครื่องปั้น/
ภาชนะ) โดยเฉพาะในช่วงสมัยการฝังศพที่ 5 สะท้อนถึงสถานภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะโครงกระดูกผู้หญิงที่ชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ตั้งชื่อว่าเป็น “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” 
นอกจากนี้พบโครงกระดูกทารกฝังไว้ใกล้ ๆ กัน โดยได้รับการปลงศพด้วยรูปแบบที่คล้ายกับโครง
กระดูก “เจ้าแม่” ส่วนในช่วงสมัยการฝังศพที่ 3b ปรากฏหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการอพยพเคลื่อนย้าย 
(การตกแต่งลวดลายแบบใหม่ รวมทั้งเทคนิควิธีแบบใหม่) โดยผู้หญิงที่มาพร้อมกับเทคนิคใหม่ ๆ ทั้งนี้
มีหลักฐานสนับสนุนจากการศึกษาของ เบนเลย์ เทย์ส ไฮแอม แมคเพอร์สัน และแอทคินสัน 
(Bentley et al., 2007) ที่ท าการศึกษาไอโซโทปจากฟันที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายลักษณะการเคลื่อนย้าย และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโคกพนมดีใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
 ผลการศึกษาจากข้อมูลไอโซโทป พบ 3 รูปแบบอย่างมีนัยยะส าคัญ ประกอบด้วย 1) ทุก
ล าดับชั้นวัฒนธรรม ไม่สามารถจ าแนกกลุ่มเพศชายในพ้ืนที่ออกจากกลุ่มเพศชายจากชุมชนชายฝั่งอ่ืน 
ๆ ได้ กลุ่มเพศชายเหล่านี้อาจอยู่อาศัยริมชายฝั่งอยู่แล้ว หรืออาจท่องเที่ยวระหว่างช่วงวัยเด็กก็เป็นได้ 
2) ข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้หญิงมีการย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่ห่างไกลทะเลมาสู่พ้ืนที่ชุมชนโคกพนมดี 3) โครง
กระดูก 3 โครงจากสมัยการฝังศพที่ 3b พบว่า โครงกระดูกเพศหญิงสองโครงการน่าจะเป็นผู้อพยพ
ที่มาจากต่างถิ่น (จากเดิมคาดการณ์จากการเปลี่ยนแปลงของลวดลายตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา และ
วัตถุดิบซึ่งผู้หญิงที่เป็นช่างปั้นหม้ออาจน ามาด้วย) ส่วนในสมัยการฝังศพที่ 5-7 ไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้น่าจะมาจากการรับผ่านการแลกเปลี่ยน หรือการติดต่อทาง
สังคมมากกว่าการปรากฏของผู้หญิงช่างปั้น ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 4 ข้อมูลไอโซโทปบ่งชี้ว่าเพศชาย
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เพศหญิงกินอาหารต่างประเภทกัน (สอดคล้องกับการปลงศพที่ต่างกัน) ช่วงสมัยการฝังศพที่ 4 และ
ช่วงหลัง พบโครงการกระดูกเพศหญิง 3 โครง และเพศชาย 1 โครงที่มี strontium and carbon 
ไอโซโทปเหมือนกับโครง “เจ้าแม่” ข้อสันนิษฐานที่ได้จากการศึกษา ได้แก่ ก) ระบบเครือญาติที่
ชุมชนโคกพนมดีเป็นแบบปิตาลัยในระยะแรก มีการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิงในช่วงสมัยฝังศพที่ 1-2 แต่
หลังจากนั้นกลายเป็นมาตาลัยในช่วงสมัยการฝังศพที่ 4  
 อย่างไรก็ตามข้อมูลจากไอโซโทปก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเพศชายเป็นกลุ่มคนในพ้ืนที่หรือ
มาจากผู้อพยพ ข) ผู้หญิงอาจย้ายถิ่นฐานจากการแต่งงาน และ ค) จากหลักฐานของข้าวที่ปลูกใน
พ้ืนที่ช่วงสมัยการฝังศพที่ 4 อาจสะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายของทั้งสองเพศ ดังนั้นจึงสรุปว่า สถานภาพ 
หรือคุณค่าของผู้หญิงในชุมชนโคกพนมดีอาจมาจากการอพยพย้ายถิ่นไม่มากก็น้อย มีแนวโน้มของ
การสืบทอดผ่านทางสายมารดามากกว่าการอยู่กับครอบครัวฝ่ายมารดา อย่างไรก็ตามฉันมีทัศนะ
ส่วนตัวต่อการตีความนี้ว่าเป็นการท าสามัญการ (generalization) ผู้หญิงกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
แยกโลกของผู้ชายผู้หญิงออกจากกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะกระบวนการการปั้นหม้อนั้น ผู้ชายผู้หญิงมี
ส่วนร่วมในกระบวนการไม่น้อยไปกว่ากัน อาทิ ผู้ชายแสวงหาทรัพยากร ผู้หญิงขึ้นรูป เป็นต้น (สุรีรัตน์ 
บุปผา, 2544) 
 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า การตีความหลักฐานทางโบราณคดีของแหล่งโคกพนมดี โดย 
Higham and Bannanurag (1990) และ Higham and Thosarat (1998)  เป็นงานที่สร้างภาพของ 
“ผู้หญิง” ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยโฮโลซีนตอนปลาย) หรือช่วงระยะเวลาประมาณ 4,000 - 
3,000 ปีมาแล้วว่ามีสถานภาพสูงกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะ “การสร้างภาพตัวแทน” ของผู้หญิงใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีว่ามีสถานะดั่ง “เจ้าแม่” ซึ่ง ชาร์ลส ไฮแอม และ
รัชนี ทศรัตน์ (2542) ขนานนามโครงกระดูกที่ถูกท าให้เป็นภาพตัวแทนของผู้หญิงในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ นั้นว่า “Princess of Khok Phanom Di” ซึ่งฉันเห็นว่านี่เป็นการสร้าง “วาทกรรม” 
ใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่งในพ้ืนที่วิชาการของโบราณคดีไทย และโบราณคดีโลก และเนื่องจากการผ่าน
ประสบการณ์การเรียนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในระดับปริญญาตรี และการเรียนโบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาโท ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ฉันจึงมีเป้าประสงค์ส าคัญในการตั้ง
ค าถามกับวาทกรรม “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี หรือ Princess of Khok Phanom Di” ซึ่งถูกสร้าง
ความชอบธรรมของ “ความรู้” ชุดนี้โดย Higham and Bannanurag (1990) และ Higham and 
Thosarat (1998) 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้จะเป็นเพียงอีกหนึ่ง “ทางเลือก” ของการตีความหลักฐาน
ทางโบราณคดี และการสร้างความรู้ทางเลือกเท่านั้น ไม่ใช่การสร้าง “ความจริง” ชุดใหม่ขึ้นมาเพ่ือลบ
ล้างความจริง หรือความรู้ที่ มีอยู่ เดิม รวมทั้ งเป็นการเปิดพ้ืนที่ ส าหรับโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่กระแสหลักในประเทศไทยปัจจุบันด้วย   
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งคือ การตั้งค าถามกับ “ความรู้” เดิม
เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง ผู้ชาย เพศภาวะ สถานภาพทางสังคมของหญิงชายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ชุมชนโคกพนมดี  ที่ท าการศึกษาโดย  Higham and Bannanurag (1990) และ Higham and 
Thosarat (1998) จากนั้นจะพยายามสร้าง “ความรู้” ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เพ่ือท้าทายองค์ความรู้
เดิม และสร้างทางเลือกของ “ความรู้” หรือ “ความจริง” ที่หลากหลาย เป็นการขบคิดใคร่ครวญใน
ระดับญาณวิทยาซึ่งแวดวงวิชาการในบ้านเรายังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด โดยสุชาดา ทวีสิทธิ์ (2549) กล่าว
ว่าอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเราเป็นวัฒนธรรมแห่งการรับความรู้ส าเร็จรูปมาใช้ มากกว่าเป็น
สังคมแห่งการสร้างความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
 1. ศึกษาประเด็นเพศภาวะของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมชนโคกพนมดีว่าเป็น
อย่างไรเพื่อเป็นการท าความเข้าใจกับสถานภาพทางสังคม 
 2. ศึกษาการอธิบาย และ/หรือการสร้างภาพแทนความจริงในอดีตในประเด็นหญิงชาย
ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีของ ชาร์ลส ไฮแอม  
 ทั้งนี้การสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมานี้ฉันจะพยายามตีความข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี 
และเนื้อความจากหนังสือ และ/หรือบทความต่าง ๆ ของ ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ โดย
พยายามหลีกเลี่ยงการตีความด้วยฐานคิดแบบตะวันตก รวมทั้งท้าทายการสร้างนิยาม หรือภาพอดีต
ของ “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” เชิงเดี่ยว โดยจะใช้ข้อมูลชุดเดียวกับที่ ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์
ได้ศึกษาและตีความเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะ สถานภาพทางสังคมของหญิงชาย ทั้งนี้เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายส าคัญอีกประการ คือ การพยายามแสดงให้เห็นว่า หลักฐานชุดเดียวกันแต่หากใช้ฐานคิด 
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน ก็สามารถท าให้สร้าง/ น าเสนอ “ภาพแทนความจริงในอดีต” ที่
แตกต่างกันได้ รวมทั้งเป็นการสร้างทางเลือกในการตีความ หรือสร้างความรู้ในแบบอ่ืน รวมทั้งยังมี
ส่วนช่วยท าให้ความรู้ในทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์พัฒนาขึ้นด้วย 
 นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังเป็นการส ารวจตัวเองของฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกที่
พยายามตีความข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวอีกด้วย 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ (Physical space) เลือกศึกษาแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยศึกษาข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครงกระดูกมนุษย์ และ
หลักฐานที่ฝังร่วมทั้งหมด จากผลการศึกษาวิเคราะห์ของ Higham and Bannanurag (1990) 

2. ขอบเขตด้านเวลา (Time) เลือกศึกษาข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครง
กระดูกมนุษย์ และหลักฐานที่ฝังร่วมทั้งหมดจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุสมัย



  9 

อยู่ในช่วงสมัยโฮโลซีนตอนปลาย หรือช่วงระยะเวลาประมาณ  4,000 - 3,000 ปีมาแล้ว ครอบคลุม
สมัยการฝังศพที่ 1-7 รวมถึงระยะเวลาตลอดช่วงที่เริ่มเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้วันแรกจนถึงวันที่เขียน
เสร็จ 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และการวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีกับเพศภาวะ (Gender) จากเอกสาร ต ารา 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดระเบียบข้อมูลโครงกระดูกมนุษย์ และของฝังร่วม (Associate finds) จากแหล่ง
โบราณคดีโคกพนมดี โดยเน้นใช้ข้อมูลจากรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี The 
Excavation of Khok Phanom Di: A Prehistoric Site in Central Thailand Volume 1: The 
Excavation, Chronology and Human Burials โดย Higham and Bannanurag (1990) และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปความเหมือน และ/หรือความแตกต่างของความสัมพันธ์
ระหว่างโครงกระดูกกับของฝังร่วมในแต่ละสมัยการฝังศพ (Mortuary phase) 
 3. จัดระเบียบ และสังเคราะห์ข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) และข้อมูลชาติ
พันธุ์วรรณาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology) ในชุมชน ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยคัดเลือกชุมชน
ที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม/เรียบง่าย มีกระบวนการผลิตแบบเรียบง่าย อาทิ การขึ้นรูป
ด้วยมือ การเผาในที่โล่ง และมีประวัติการผลิตมายาวนาน ทั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกท าการศึกษาชาติพันธุ์
วรรณาทางโบราณคดีที่หมู่บ้านทวันเต เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนโดย อนรรฆ พิทักษ์
ธานิน และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี (2562) เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้ และข้อมูลชาติพันธุ์
วรรณาทางโบราณคดีจากการศึกษาของ สุรีรัตน์ บุปผา (2544) ซึ่งท าการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทาง
โบราณคดีเก่ียวกับระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่บ้านหัวบึง จังหวัดขอนแก่น 
 4. วิเคราะห์ ตีความข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงเพศชายในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยท าความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศหญิงเพศชายที่ซับซ้อน ยืดหยุ่นภายใต้บริบทของการแบ่งงานกัน
ท า (division of labor) และใช้แนวคิดการศึกษาข้ามวัฒนธรรม (Cross-culture study) เพ่ือช่วยใน
การสร้างภาพอดีตของชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้หญิง ผู้ชาย เพศภาวะ สถานภาพทางสังคมของหญิงชาย  
 5. จัดระเบียบและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศ
รัตน์ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะ สถานภาพทางสังคมเพ่ือศึกษาประเด็นการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ที่
ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี 
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 6. ศึกษาตีความข้อมูลที่ได้จากหลักฐานโครงกระดูก และของฝังร่วม ร่วมกับข้อมูลชาติ
พันธุ์วรรณาทางโบราณคดี โดยใช้แนวคิด “โบราณคดีเพศภาวะ (Gender archaeology)” ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของกระบวนทัศน์โบราณคดีหลังกระบวนการ (Post processual 
archaeology) และอิทธิพลของแนวคิดสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodern feminism) โดย
โบราณคดีเพศภาวะพัฒนาขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 20 และตอนต้นศตวรรษที่ 21 (สว่าง  
เลิศฤทธิ์, 2547) เพ่ือท าความเข้าใจ และสร้าง “ความรู้” ทางเลือกอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับปฏิบัติสัมพันธ์
ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ประเทศไทยปัจจุบัน 
 7. สรุป และเสนอผลงานการศึกษา  
 
กรอบแนวคิดการวิจัยและวิธีการศึกษา 
 โลกโบราณคดีถูกครอบด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์และการตีความแบบที่ใช้ผู้ชายผิว
ขาวเป็นแกนมาเนิ่นนาน อันรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ เพศภาวะ และอ านาจระหว่างเพศด้วย 
แม้ว่าจะมีผู้หญิงนักโบราณคดีที่พยายามออกมาตีความโดยอ้างความชอบธรรมด้วยเหตุว่าเป็นหญิงก็
ตาม แต่ก็อาจจะเป็นการตอบโต้แบบที่ผลิตซ้ าความไม่เสมอภาคทางเพศให้ด ารงอยู่ ฉันจึงเป็นว่าไม่
ควรจะจ ากัดว่าเพศใดของนักโบราณคดีมีความชอบธรรมที่จะตีความหรือศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับเพศ 
เพศภาวะ และอ านาจระหว่างเพศ หากแต่อธิบายความถึงโลกทัศน์และบริบทที่ประกอบสร้างนัก
โบราณคดีผู้นั้น เพ่ือให้เข้าใจว่าเขา หรือเธอท าไมจึงตีความแบบที่น าเสนอ  
 การตีความทางเลือกจากมุมมองของคนชายขอบ คนของ “โลกที่สาม” จึงเป็นอีกหนึ่ง
ความพยายามในการลดช่องว่างของการผูกขาดอ านาจในการตีความ รวมทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับ
การตีความทางเลือก หรือการตีความในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่แตกต่างออกไป และการเปิดเผยการก่อร่าง
สร้างตัวของ “ฉัน” ก็เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อ่านว่า ท าไม “ฉัน” จึงตีความออกมาเช่นนั้น มี
พ้ืนฐานของชุดประสบการณ์อย่างไรจึงส่งผลต่อการคิด การตีความ และการอธิบายเช่นที่ปรากฎ 
 การศึกษาครั้ งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร (Library research) โดยใช้
กระบวนการเชิงการตีความ (interpretive analysis) ในการตีความหมายด้วยตนเองจากการ “อ่าน” 
เอกสารประเภทต่าง ๆ ทั้งหนังสือ บทความ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ The excavation of 
Khok Phanom Di: a prehistoric site in central Thailand (Higham & Bannanurag, 1990) 
ซึ่งเป็นเอกสารวิจัยประเภทรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดี รายงานการวิจัยเล่มนี้จะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อท าความเข้าใจที่มาของการตีความหลักฐานทางโบราณคดีของชาร์ลส ไฮแอม 
 หนังสือ Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai (Higham & 
Thosarat, 1998) ห นั ง สื อ  Early mainland southeast asia from first humans to angkor 
(Higham & Douka, 2014) ห นั งสื อ  The archaeology of mainland southeast asia: from 
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10000 B.C. to the fall of Angkor (Higham et al., 1989) และหนั งสื อ  Early cultures of 
mainland southeast asia (Higham, 2002) หนังสือทั้งสี่เล่มนี้อาจไม่ใช้เอกสารทางวิชาการเสีย
ทีเดียวนัก แต่ฉันเลือกหนังสือเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาเพราะเป็นหนังสือเล่มแรก ๆ ทางโบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ฉันเคยอ่าน และค่อนข้างมีอิทธิพลต่อฉันพอสมควรโดยเฉพาะประเด็นเพศ
ภาวะในงานโบราณคดี รวมทั้งหนังสือทั้งสี่เล่มเป็นงานเขียนที่ไม่ใช่งานวิจัย ซึ่งฉันเห็นว่ามันมี 
“ข้อความระหว่างบรรทัด” ที่เป็นสัญญะบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งสะท้อนความคิดเบื้องหลังของชาร์ลส ไฮ
แอมไว้ด้วย  
 นอกจากนี้จะท าการศึกษา “อ่าน” ข้อมูลทางชาติพรรณวรรณา และข้อมูลทางชาติพันธุ์
วรรณาทางโบราณคดีในหมู่บ้านวังถั่ว ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพราะเป็น
พ้ืนที่ที่ยังมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม/เรียบง่าย มีกระบวนการผลิตแบบเรียบง่าย 
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ สุรีรัตน์ บุปผา (2544) ได้ท าการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีของ
กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านหัวบึง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รวมทั้งการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีที่หมู่บ้านทวันเต (Twante) เขตย่าง
กุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพ่ือสามารถเปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศ
ภาวะได้ ทั้งนี้เพราะชาร์ลส ไฮแอมได้อธิบายและสร้างภาพของผู้หญิงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมชน
โคกพนมดีว่ามีบทบาทส าคัญในการเป็นช่างปั้นหม้อ (Higham, 2000) 
 
แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
2. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์กรมหาชน) 
4. ห้องสมุดส่วนตัวนายอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี 
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ World Wide Web 
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นิยามศัพท ์
 โบราณคดีเพศภาวะ (Gender archaeology) หมายถึง การศึกษาทางโบราณคดีที่ใช้
แนวคิดเพศภาวะมาเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาผู้คนในอดีต โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างหญิงชาย และเพศอ่ืน ๆ ในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมผ่านข้อมูลหลักฐาน
ทางโบราณคดี  
 เพศภาวะ (Gender) หมายถึง สิ่งที่ถูกประกอบสร้างทางวัฒนธรรมเพ่ือก าหนดบทบาท 
พฤติกรรม การกระท า และอัตลักษณ์พ้ืนฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นหญิงความเป็นชาย รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ 
 วาทกรรม (Discourse) หมายถึง การประกอบสร้างความหมายโดยภาษาและสัญลักษณ์ 
ต่าง ๆ ในสังคม จนเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีอ านาจ
ในการก าหนดความจริง  
 ชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology) หมายถึง วิธีการศึกษาวิจัยถึง
ระบบสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของคนในอดีตโดยอาศัยเครื่องมือชาติพันธุ์วรรณาที่เป็นงาน
เขียนเชิงพรรณนาที่อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ของคนกับสังคม วัฒนธรรม และโลกรอบตัวของผู้คนที่อาศัย
อยู่ในสังคมต่างวัฒนธรรม เพ่ือน ามาใช้ในการตีความ และสร้างภาพอดีตจากหลักฐานทางโบราณคดีที่
ค้นพบ อาทิ การตีความเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย สถานภาพและ
ชีวิตทางสังคมของผู้หญิงและผู้ชาย เป็นต้น ทั้ งนี้มีวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และการสืบค้น
ข้อมูลประวัติศาสตร์ 
 การส ร้ า งภ าพ ตั ว แ ท น ใน อดี ต  ห รื อ ก ารส ร้ า งภ าพ แท น ค วาม จ ริ ง ใน อดี ต 
(Representation) หมายถึง การประกอบสร้างความหมายผ่านภาษาของนักโบราณคดีเพ่ืออธิบาย
แทนสิ่งที่คาดว่าเกิดขึ้นในอดีตผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ตีความหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐาน
ข้อมูลอื่น ๆ ด้วยฐานคิดหรือชุดประสบการณ์ของนักโบราณคดีผู้นั้น  
 การตีความทางเลือก (Alternative interpretation) การตีความเพ่ือสร้างความรู้ที่ไม่ใช่
การตีความจากฐานคิดวิทยาศาสตร์ หรือการตีความกระแสหลัก โดยในที่นี่ เป็นการตีความเพ่ือสร้าง
ความรู้ “ทางเลือก” ทางโบราณคดีจากมุมมอง และฐานคิดของคนชายขอบ และเป็นความรู้จากคน
โลกที่สาม ทั้งในแง่ของความเป็นคนเพศที่สาม และการเป็นประชากรจากประเทศโลกที่สาม 
  



  
 

 
บทที่ 2 

ฉัน ความรู้ และการเข้าถึงความรู้: ทบทวนวรรณกรรม 
 
“การตรวจสอบวิถีการวิเคราะห์แบบตะวันตกของนักสตรีนิยม ไม่ได้น าไปสู่ข้อสรุปที่สะดวกใจเท่าใด
นัก แต่นั่นก็คือประเด็นของการศึกษาการระเบิดของแบบแผนเพศภาวะ และการซ่อมแซมความไม่
ชัดเจน ความขัดแย้ง ความหลากหลาย และความเป็นไปได้สู่แกนกลางของกระบวนการทางสังคม” 

Silverblatt (1988, p. 454) 
 

มีคนถามฉันว่า ฉันจะอยากรู้หรือสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วร่วม 4,000 ปีไปท าไม 
ยิ่งความสนใจของฉัน เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศภาวะ ความสัมพันธ์ และสถานภาพของผู้หญิงใน
หมู่บ้านเล็ก  ๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนก็ยิ่งสงสัยว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไร 
 ส าหรับฉันและประสบการณ์ของฉัน มันท าให้ฉันเชื่อว่าการศึกษาเรื่องเพศภาวะในสังคม
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ อย่างแรก การที่ฉันเป็น
นักศึกษามานุษยวิทยาที่สนใจเรื่องโบราณคดี ซึ่งต่อมาฉันได้ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้หญิงท าให้
ภาพของงานโบราณคดีชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือเรื่องเพศภาวะไม่ค่อยจะได้รับความสนใจสักเท่าไหร่
โดยเฉพาะในโลกของนักโบราณคดี การศึกษาเรื่องนี้ ฉันหวังจะเติมช่องว่างที่ยังขาดหายไปในงาน
โบราณคดีบ้าง ประการที่สอง คนที่ศึกษาเรื่องเพศภาวะในโบราณคดีพบว่ามักจะเป็นผู้ชายตะวันตก 
ซึ่งสร้างความสงสัยยิ่งนักว่าเขาเข้าใจบริบทสังคมไทยเพียงใด ฉันคงไม่ได้เป็นคนแรกหรือคนเดียวที่
สงสัยอะไรหลายอย่างที่นักโบราณคดีตะวันตกอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท า อ านาจของผู้หญิง
และผู้ชายไว้ก่อนหน้านี้ แต่นักสตรีนิยมตะวันตก หรือนักสตรีนิยมในภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โลก
ตะวันตกเองก็ยังตั้งค าถามกับสมมติฐานและข้อเสนอที่นักโบราณคดีตะวันตกสรุปไว้ กล่าวอีกนัยคือ 
ในงานวิจัยชิ้นนี้ ฉันต้องการสอบทานข้อเสนอของชาร์ล ไฮแอมที่สรุปไว้ในกรณีของโคกพนมดี 
แน่นอน แม้ว่าฉันจะไม่ใช่ผู้หญิง แต่ในฐานะของการเป็นคนของ “ประเทศโลกที่สาม” และการเป็น 
“เพศที่สาม” ที่สนใจโบราณคดีและงานสตรีศึกษาไทย เพศของฉันที่ต้องต่อรองต่อกรอบปิตาธิปไตย
หลักที่รื้อสร้างและผลิตซ้ าในสังคมไทย ก็น่าจะช่วยเสนอมุมมองที่พอจะเป็นทางเลือกได้ ประการที่
สาม ความเข้าใจในบทบาททางเพศภาวะ ความสัมพันธ์ และสถานภาพของผู้หญิงในอดีตน่าจะท าให้
เราเข้าใจพลวัตทางเพศภาวะที่มีสืบมาจนปัจจุบันได้ ประการที่สี่ ฉันหวังว่าจะได้ใช้เครื่องมือ แนวคิด
ในการวิเคราะห์เรื่องเพศภาวะกับกรณีศึกษา จะพูดคร่าว ๆ ก็เหมือนที่ซิลเวอร์บลัตต์ (Silverblatt, 
1988) กล่าวไว้ ว่าเราต้องระเบิดความเข้าใจในแบบแผนเพศภาวะแม้ค าอธิบายของฉันจะไม่สมบูรณ์
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และฉันก็จะไม่มีข้ออ้างว่าข้อเสนอของฉันนั้นสมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นค าอธิบายจากมุมมองของฉัน
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกใช้ และเนื้อเรื่องหรือตัวบทที่
ชาร์ล ไฮแอมน าเสนอ 
 เพ่ือบรรลุความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของฉัน ในบทนี้ ฉันจะน าเสนอกรอบการวิจัยที่
เป็นไฟฉายน าทางการศึกษาของฉันบทนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือข้อเสนอและการ
ตีความของชาร์ล ไฮแอม โดยเฉพาะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะ สถานภาพของผู้หญิงที่โคกพนม
ดี ส่วนที่สอง คือการเข้าถึงความรู้ของ “ฉัน” น าเสนอแนวคิดโบราณคดีสตรีนิยม โบราณคดีหลัง
กระบวนการ ที่น ามาใช้พัฒนาเป็นกรอบการศึกษา 
 
1. ชาร์ล ไฮแอม (Higham) ในฐานะผู้รู้แห่งโคกพนมดี 

การศึกษางานโบราณคดีที่ฉันต้องอาศัยหลักฐานจากการขุดค้นของชาร์ล ไฮแอม โดยใช้
มุมมองของการเป็น “ผู้รู้” ที่มีบริบทเฉพาะเจาะจง (situated knower) การก าหนดกรอบการศึกษา
จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะเอ้ือให้การวิเคราะห์เป็นข้อเสนอที่มีน้ าหนักและเป็นทางเลือกในการตีความอีก
ทางหนึ่ง 

Charles Frank Wandesforde Higham ซึ่งในการศึกษานี้ฉันเรียกเขาว่า “ชาร์ล ไฮ
แอม” เป็นนักโบราณคดีตะวันตก ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีของมหาวิทยาโอ
ตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ชาร์ล ไฮแอมได้เข้ามาศึกษางานด้านโบราณคดีในพ้ืนที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1969 และในปี ค.ศ.1984 – 1985 ได้ท าการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดี
โคกพนมดี ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากการขุดค้นมีรายงานขุดค้นออกมา
จ า น ว น ห นึ่ ง ใน ชุ ด  The excavation of Khok Phanom Di: a prehistoric site in central 
Thailand (Higham & Bannanurag, 1990) นอกจากนี้ชาร์ล ไฮแอมยังมีงานเขียนออกมาอีกหลาย
เล่ม และหลายบทความที่เกี่ยวข้องกับโคกพนมดี ประเด็นเรื่องผู้หญิงผู้ชาย และเพศภาวะ อาทิ The 
archaeology of mainland southeast asia: from 1 0 0 0 0  B.C. to the fall of Angkor 
(Higham et al., 1989) Early mainland southeast asia from first humans to 14ngkor 
(Higham & Douka, 2014) Early cultures of mainland southeast asia Khok Phanom Di: 
prehistoric adaptation to the world’s richest habitat (Higham, 2002) แ ล ะ  Prehistoric 
Thailand: from early settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 1998) เป็นต้น 

ชาร์ล ไฮแอมได้ตีความหลักฐานทางโบราณคดี และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นเพศ
ภาวะของคนในชุมชนโคกพนมดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบร่องรอยของวัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่ 
2,500-1,500 ปีมาแล้ว (Higham & Bannanurag, 1990) ไว้น่าสนใจ โดยกล่าวว่า ชุมชนโคกพนมดี
นั้นเป็นชุมชนล่าสัตว์-เก็บหาอาหาร (hunter-gatherer) และมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้ในชุมชน 
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และแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก โคกพนมดีเป็นชุมชนที่ผู้หญิงมีสถานะภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชาย 
อัน เนื่ องมาจากผู้หญิ งมีบทบาทในการเป็น  “ช่ างปั้ น” และมีบทบาทในการแลกเปลี่ ยน
เครื่องปั้นดินเผากับชุมชนภายในเพ่ือแลกกับสิ่งของมีค่า หายากซึ่งไม่พบในชุมชนโคกพนมดี เช่น หิน
ชนิดดีส าหรับผลิตเครื่องมือ เครื่องประดับหอย เช่น หอยมือเสือ เป็นต้น หลักฐานที่ชาร์ล ไฮแอมใช้
ในการสนับสนุนข้อเสนอนี้คือ การขุดค้นพบหลุมฝังศพเพศหญิงในสมัยการฝังศพที่ 5 ซึ่งพบว่ามี
สิ่งของที่ถูกฝังร่วมจ านวนมากกว่า 120,000 ชิ้น ได้แก่ ลูกปัดชนิดต่าง ๆ เครื่องประดับศรีษะ รวมทั้ง
การพบหินดุดินเผา และก้อนดินเหนียวที่เชื่อว่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจ านวนมาก 
การพบสิ่งของฝังร่วมซึ่งเชื่อว่าเป็นข้าวของของคนตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จ านวนมากท าให้เชื่อว่า
ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชาย โครงกระดูกเพศหญิงนี้ต่อมาได้รับการขนานนามว่า 
“Princess of Khok Phanom Di หรือเจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” โดยมีการฝังศพเด็กทารกไว้ใกล้ ๆ ซึ่ง
ก็ถูกตกแต่งด้วยเครื่องประดับจ านวนมากเช่นกัน โครงกระดูกทั้งสองถูกฝังร่วมกับของต่างถิ่นที่
คล้ายกัน  

ในช่วงแรกชาร์ล ไฮแอมสันนิษฐานว่าทั้งสองโครงน่าจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะแม่-
ลูก โดยใช้หลักฐานจากการฝังศพเด็กไว้ใกล้กับศพเจ้าแม่โคกพนมดี อีกทั้งยังมี สิ่งของฝังร่วมที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ชาร์ล ไฮแอมยังได้เสนอว่าชุมชนโคกพนมดีนั้นน่าจะมีการสืบทอดสายตระกูลและ
มรดกผ่านทางสายมารดา (matrilineal) (Higham & Thosarat, 1998) การสืบทอดผ่านทางสาย
มารดานั้นเป็นการสืบสายตระกูลและมรดกจากสายมารดา เด็กเป็นสมาชิกของตระกูลฝ่ายหญิง 
รวมถึงให้ความส าคัญกับเครือญาติฝ่ายญาติมารดามากกว่าเครือญาติฝ่ายบิดา (คณาจารย์ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548; ยศ สันตสมบัติ, 
2537) และหากเป็นสังคมที่มีการนับญาติที่ให้ความส าคัญกับฝ่ายแม่มากกว่า จะพบว่าแม่ที่ร่ ารวยจะ
มอบหรือสืบทอดสมบัติ อ านาจ สถานภาพแก่ลูกสาว เช่น ในชุมชนโคกพนมดี เพศหญิงมีความมั่งคั่ง
และได้รับการยอมรับนับถือมาก ซึ่งหลักฐานเครื่องประดับ เช่น ลูกปัด และหลักฐานการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเป็นหลักฐานแสดงว่าเพศหญิงมีสถานภาพเหนือกว่าคนอ่ืน ๆ ในชุมชนโคกพนมดี 
(Higham, 2000; Higham & Thosarat, 1998) 

การปฏิบัติเกี่ยวกับคนตายโดยคนเป็นนั้นจะบ่งบอกถึงสถานภาพ กิจกรรม ทักษะพิเศษ 
หรือความส าเร็จในชีวิตของปัจเจกนั้น ๆ เมื่อครั้งยังมีชีวิต โดยที่โคกพนมดีนั้นมีความแตกต่าง
หลากหลายของสิ่งของที่ฝังร่วมในแต่ละปัจเจก และความหลายหลายนั้นสัมพันธ์กับอายุ เพศ และ
กลุ่มญาติ ซึ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการจัดการทางสังคมของชุมชนโคกพนมดี สิ่งของที่มาจากต่างถิ่นไม่มีต้น
ก าเนิด ณ พ้ืนที่นั้น ๆ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสถานภาพ เพราะการได้มาย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย การได้มา
ซึ่งสถานภาพที่ต่างออกไปจึงต้องอาศัยการมีทักษะ ความช านาญการบางอย่างเพ่ือเป็นหนทางน าไปสู่
ความต่างนั้น ผู้หญิงที่โคกพนมดีมีความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป็นช่างปั้นหม้อที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญ เมื่อตายเครื่องมือในการผลิตจึงถูกฝังร่วมกับผู้หญิง
เหล่านั้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงมีของที่มาจากแหล่งอ่ืน
มากกว่าผู้ชาย เช่น เครื่องประดับที่ท าจากเปลือกหอย เครื่องมือหินขัด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็เป็น
หลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่างทางสถานภาพระหว่างชายหญิงเช่นกัน (Higham, 1996) ทั้งนี้เมื่อมี
คนตายก่อนการฝังศพจะมีการแต่งตัวให้ศพ โดยสวมเครื่องประดับตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสิ่ง
ที่คนตายเคยใช้เมื่อครั้งยังมีชีวิต การแต่งตัวให้คนตายของคนโบราณก่อนที่จะฝังจะแต่งตัวให้อย่าง
สวนงามตามฐานะของแต่ละศพ (ปรีชา กาญจนคม, 2544) ดังนั้นคนที่มีฐานะมั่งคั่งมักถูกฝังร่วมกับ
สิ่งของที่ประณีตสวยงาม จ านวนค่อนข้างมาก และสิ่งของที่ฝังร่วมมักเป็นสิ่งของที่คนตายใช้เมื่อยังมี
ชีวิต สิ่งของเหล่านี้สามารถบอกถึงบทบาทและสถานภาพทางสังคมของโครงกระดูกนั้น ๆ เมื่อยังมี
ชีวิต ซึ่งเป็นความแตกต่างในระดับปัจเจก นอกจากนี้สิ่งของที่ฝังร่วมยังอาจเกี่ยวข้องกับความคิดเรื่อง
โลกหน้าอีกด้วย (Ehrenberg, 1989) 

ต่อมา เบนเลย์ เทย์ส ไฮแอม แมคเพอร์สัน และแอทคินสัน (Bentley et al., 2007) ที่
ท าการศึกษาไอโซโทปจากฟันที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ได้มีข้อเสนอใหม่ เกี่ยวกับ
ชุมชนโคกพนมดี โดยระบุว่า ระบบเครือญาติที่ชุมชนโคกพนมดีเป็นแบบสืบทอดผ่านทางสายบิดาใน
ระยะแรก เนื่องจากพบหลักฐานของการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิงในช่วงสมัยฝังศพที่ 1-2 โดยผู้หญิงอาจ
ย้ายถิ่นฐานจากการแต่งงาน แต่หลังจากนั้นกลายเป็นแบบสืบทอดผ่านทางสายมารดาในช่วงสมัยการ
ฝังศพที่ 4 เป็นต้น 

อาจกล่าวโดยสรุปอย่างสังเขปได้ว่า การเป็นช่างปั้นหม้อ การครอบครองวัตถุต่างถิ่นทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้และของประดับ การครอบครองปัจจัยหรือวัตถุดิบในการผลิต การมีบทบาทในการ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายนอก และการมีระบบเครือข่าบที่สืบทอด หรือนับญาติฝ่ายมารดา เป็น
สิ่งที่ท าให้ชาร์ล ไฮแอมเชื่อว่า ผู้หญิงในชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีสถานภาพทาง
สังคมสูงกว่า เหนือกว่าผู้ชาย  

หลักฐานประการหนึ่งซึ่งไฮแอมใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนว่าผู้หญิงโคกพนมดีมีสถานภาพที่สูง
กว่าผู้ชายคือบทบาทของผู้หญิงในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้คนในการแลกเปลี่ยนไม่
สามารถตีความได้ว่าสถานภาพจะสูงไปด้วย หากแต่ต้องพิจารณาจากบริบททางสังคมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย แบคเฮ้าส์ (Backhouse & Backhouse, 2002) นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจได้อธิบาย
ไว้ว่า สังคมยุคกรีกและโรมันมีปรากฏให้เห็นความม่ังคั่ง (Wealth) และมีข้อถกเถียงว่าความมั่งคั่งที่ดี
ควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งจากงานเขียนโบราณได้ชี้ว่าความม่ังคั่งที่ดีควรเป็นความม่ังคั่งอันเกิดจากการปูน
บ าเหน็จให้กับนักรบ แต่ไม่ใช่ความม่ังคั่งท่ีเกิดจากการค้าขายแลกเปลี่ยน หากพิจารณาในแง่นี้ ควรตั้ง
ข้อสังเกตด้วยว่า การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการแลกเปลี่ยน ไม่สามารถตีความได้เลยว่า
เธอมีสถานะที่สูงกว่าผู้ชาย ประเด็นถกเถียงเรื่องความมั่งคั่งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนและการค้าว่า
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เป็นสิ่งที่ควรให้คุณค่าหรือถูกจริยธรรมหรือไม่เป็นประเด็นถกเถียงหลักของนักคิดมาโดยตลอด
นับตั้งแต่ยุคกรีก-โรมัน จนกระทั่งเข้าสู่ยุคพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ในช่วงปลายคริสตศตววรษที่ 
18 นี้เอง ที่สังคมยอมรับว่าการแลกเปลี่ยนและการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดบาป นอกจากนี้ยังพบว่าในงาน
เขียนของ อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งมีชีวิตอยู่ 384-322 ก่อนคริสตกาล ก็ถกเถียงเรื่องว่าการ
แลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมคืออะไร ทั้งหมดนี่จะเถียงว่า นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเห็นพ้องว่าสังคมยุค
โบราณจนถึงยุค Mercantilism คนถกเถียงกันว่าการแลกเปลี่ยนและการค้าเป็นสิ่งที่ถูกจริยธรรม
หรือไม่ ซึ่งค าตอบคือไม่ และให้ค่าไปกับการสู้รบในยุคกรีก โรมัน ในยุคมืด ให้ค่าไปกับการใช้ชีวิต
ตามที่พระเจ้าก าหนด ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถึงกับมีคู่มือในการสารภาพบาป เพ่ือบอกว่าการ
แลกเปลี่ยนและการค้าผิดบาปเพียงใดและต้องท าอย่างไรให้ล้างบาปนั้น เมื่อออกมาจากยุคมืดคนถึง
จะยอมรับเรื่องของการแลกเปลี่ยนและค้าขาย (Jowett, 1885; Ross, 1908) 
 
2. “ฉัน” และการเข้าถึงความรู้ 

ฉันตั้งค าถามกับตัวเองว่า หากฉันจะต้องกลับมาตีความ (ซ้ า) จากสิ่งที่ชาร์ล ไฮแอมได้
เสนอไว้เกี่ยวกับ “Princess of Khok Phanom Di หรือเจ้าแม่โคกพนมดี” นั้น ฉันควรจะท าอย่างไร 
ซึ่งฉันตัดสินใจที่จะพัฒนากรอบการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็น
การสร้างความเข้าใจเรื่องของเพศภาวะ เพ่ือตีกรอบว่าในการตีความซ้ าในสิ่งที่ชาร์ล ไฮแอมเสนอไว้
เกี่ยวกับโคกพนมดี ฉันจะมุ่งพิจารณาอะไรเป็นหลัก ส่วนที่สอง เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิธีวิจัยโบราณคดีหลังกระบวนการ และส่วนที่สามเป็นการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง
ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่องานวิจัยชิ้นนี้ 

2.1 เพศภาวะและแนวคิดสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ 
แนวคิดสตรีนิยมหลายยุคสมัย รวมทั้งทฤษฎีหลังสมัยใหม่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อ

การศึกษาเรื่องโครงสร้างและระบบเพศ และเพศภาวะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งต้องพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีกับจัดหมวดหมู่ทางสังคม แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
ในปัจจุบันต่างมุ่งพิจารณาเพศภาวะในฐานะที่เป็นแนวคิดพ้ืนถิ่นเกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ศรีกับคุณค่าและ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอ านาจทางสังคม โดยอาศัยเครื่องมือ ได้แก่ ชาติพันธุ์วรรณา ซึ่ งสามารถท าให้
เข้าใจประเด็นเพศภาวะได้ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับโลก แต่กระนั้นก็ยังจ าเป็นต้องเผื่อพ้ืนที่ไว้ส าหรับ
ประเด็นที่แตกต่างและคาดไม่ถึงไว้ด้วยเช่นกัน (Peterson, 2010) 

ในช่วงเวลาของหลังสมัยใหม่นิยมปรากฏขึ้นมา สตรีนิยมเองก็ได้รับอิทธิพลหลังสมัยใหม่
นิยมเช่นกัน สตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (postmodern feminism) จึงปรากฎขึ้น และเริ่มเป็นที่กล่าวถึง
ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา แนวคิดหลักของสตรีนิยมหลังสมัยใหม่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากมีการตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับข้อสมมุติฐานซึ่งเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดที่ผ่านมา เช่น ความเชื่อในความเป็นสากลของ
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ปัญหาของผู้หญิงโดยไม่พิจารณาถึงเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความเชื่อในการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อในระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม ความคิดที่เห็นด้วยว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย โดยให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกาย (Embodiment) โดยมอง
ว่าเมื่อผู้หญิงและผู้ชายมีความสนใจในเรื่องความเฉพาะเจาะจง (Particularity) ความหลากหลาย 
(Multiplicity) และความแตกต่างของผู้หญิง ความขัดแย้ง  รวมทั้งเรื่องอัตลักษณ์ ( Identity) ของ
ผู้หญิง รวมทั้งให้ความส าคัญกับสถานะความเป็นผู้อ่ืนหรือคนนอกที่ ผู้หญิงถูกมองให้เป็นเช่นนั้น 
(วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) โดยเฉพาะความรู้ที่กระบวนทัศน์สตรีนิยมหลังสมัยใหม่และกระบวนทัศน์
หลังสมัยใหม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากต าแหน่งแห่งที่เฉพาะหนึ่ง ๆ 
เช่นเดียวกับเพศภาวะ (gender) ก็เป็นความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้บริบทเฉพาะหนึ่ง ๆ ไม่ใช่ผลที่
ตามมาของสรีระ การศึกษาเพศภาวะจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมในช่วงประวัติศาสตร์
เฉพาะหนึ่ง ๆ ที่การอธิบายทางวัฒนธรรมของความเป็นเพศได้ถูกผลิตและแพร่กระจายไป 

“Gender” ในภาษาอังกฤษ ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยด้วยค าที่หลากหลาย บุษกร กา
ศมณี (2551) นักศึกษาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทโดยสรุป
ได้ว่า ค าว่า Gender ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยได้ถึง 8 ค า คือ บทบาทหญิงชาย ความแตกต่าง
ระหว่างเพศ ความเป็นหญิงความเป็นชาย เพศสถานะ เพศสภาวะ เพศสภาพ และเพศภาวะ ซึ่งความ
แตกต่างของแต่ละค าที่เลือกใช้ส่วนหนึ่งคือความเข้าใจ หรือตามที่ผู้ให้ค านิยามตีความ ทั้งนี้ในช่วง
ปลายทศวรรษที่ 2540 ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าโครงการชุดหนังสือแปลจ านวน 
5 เล่ม โดยได้คัดเลือกบทความชิ้นส าคัญในภาษาอังกฤษแปลรวมเล่มเป็นภาษาไทย ซึ่งปัญหาที่พบ
ประการหนึ่งคือการแปลค าว่า Gender เป็นภาษาไทย ซึ่งบรรณาธิการของหนังสือทั้ง 5 เล่มและ
คณะกรรมการหนังสือแปล ได้สรุปที่จะใช้ค าว่า “เพศภาวะ” เนื่องจากค าว่าเพศภาวะให้ความหมายที่
กินความว่าเป็นความแตกต่างระหว่างเพศที่ไม่ได้อยู่บนฐานของชีววิทยา แต่เป็นความแตกต่างที่
ก าหนดโดยสังคมและวัฒนธรรม อีกท้ังยังเปลี่ยนแปลงได้ 

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาไทยที่ให้นิยามค าว่า Gender ในงานเขียน งาน
วิชาการของตนเอง ก็เลือกใช้ค าที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนักวิชาการไทยก็ได้ให้ความหมายของ  
ค าว่า Gender ที่คล้ายคลึงกนัในบางส่วนและมีการเน้นในจุดที่ต่างกันด้วย  

จุดร่วมส าคัญคือ Gender ถูกให้ความหมายว่าไม่ใช่เป็นความแตกต่างที่ตั้งอยู่บนฐาน
ชีววิทยา แต่เป็นการประกอบสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจน
สาระ, 2558; กาญจนา แก้วเทพ, 2535; นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และปีเตอร์ เอ. แจ็คสัน, 2556; นิธิ เอ่ียว
ศรีวงศ์, 2538; ปรานี วงษ์เทศ, 2547; ยศ สันตสมบัติ, 2548; วิลาสินี พิพิธกุล, 2547; สุชาดา ทวี
สิทธิ์, 2549) และด้วยว่าการประกอบสร้างเพศภาวะเกิดขึ้นโดยสังคมและวัฒนธรรม (กฤตยา อาชว
นิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2558; วิลาสินี พิพิธกุล, 2547) มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นที่ว่า
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เพศภาวะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามมิติของเวลา และเงื่อนไขสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยวิลาสินี พิพิธกุลเน้นให้เห็นว่าเพศภาวะ เป็นตัวก าหนดความคาดหวัง ความเชื่อ ทัศนคดิ มายาคติ 
ประเพณี และค่านิยมทางสังคมให้กับเพศต่าง ๆ 

กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ (2558) ระบุว่าเพศภาวะหมายถึงบทบาท 
พฤติกรรม การกระท า และคุณลักษณะของบุคคล และก าหนดแบบแผนการแสดงออกและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายให้แตกต่างกัน ในขณะที่  ยศ สันตสมบัติ (2548) มองว่าเพศภาวะเป็น
เรื่องของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มีเงื่อนไขซับซ้อน ส่วน สุชาดา ทวีสิทธิ์ (2549) มองว่าเพศภาวะ 
เป็นอัตลักษณ์พ้ืนฐานของมนุษย์ในสังคม  

แม้ว่าค านิยามของ “Gender” จะมีความคล้ายคลึงกัน โดยอาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
ไป แต่สิ่งส าคัญคือเราจะเข้าใจเพศภาวะของสังคมหนึ่ง ๆ ได้อย่างไร และเพศภาวะที่ว่านี้ เราต้อง
พิจารณาในเรื่องใดบ้าง เราสามารถใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นค าอธิบายว่าสถานภาพทางเพศภาวะ 
และค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเพศภาวะสามารถใช้ข้ามวัฒนธรรมได้เพียงใด รวมทั้งการท าความเข้าใจ
เพศภาวะในบริบทสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น ต้องสร้างความเข้าใจที่ไม่ใช่ตั้งอยู่บนมุมมองทวินิยมแยกขั้ว 
แต่ต้องดูบริบทเงื่อนไขมิติและมุมมองแตกต่างหลากหลาย ทั้งยังจ าเป็นต้องมองให้เห็นความซับซ้อน
ด้วยว่าสถานภาพของผู้หญิง ซึ่งต้องถูกพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ซึ่งไม่จ าเป็นเสมอไปว่าสถานภาพของผู้หญิงจะถูกตีความไปในทางเดียวกันก็ได้ 
(ยศ สันตสมบัติ, 2548) ตัวอย่างเช่น Kate Millet ถกเถียงกับนักโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ว่า 
เราไม่สามารถเหมารวมได้ว่าการนับสายสกุลทางแม่ (Matrilinaire) จะแปลความได้ว่าสังคมนั้นเป็น
สังคมถือหญิงเป็นใหญ่ (Matriarchal) (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) 

นอกจากนี้มาตรวัดของสถานภาพที่สูงต่ าของผู้หญิงผู้ชายนั้นไม่สามารถกระท าข้าม
วัฒนธรรมได้ โดยยกตัวอย่างถึงการใช้การแบ่งงานกันท าในสังคม เช่น ในสังคมที่มีการเลี้ยงสัตว์และ
ล่าสัตว์กับกลุ่มเพาะปลูก  ฐานะความส าคัญของผู้หญิงในกลุ่มต่าง ๆ จะแตกต่างกัน หากผู้หญิงมี
บทบาทมากกว่าในกลุ่มเพาะปลูก ผู้หญิงก็จะมีสถานภาพสูงกว่าในกลุ่มเพาะปลูก แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าผู้หญิงจะมีสถานภาพที่สูงในกลุ่มเลี้ยงสัตว์ หรือมีสถานภาพที่สูงกว่าคนอ่ืน ๆ ในสังคม  เหล่านี้
จ าเป็นที่ต้องพิจารณาการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในต าแหน่งแห่งที่ อ่ืน ๆ เช่นบทบาททางศาสนา 
บทบาททางการปกครอง เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ , 2535) และในบริบทของสุวรรณภูมิ 
(อุษาคเนย์) ก็เช่นเดียวกันการศึกษาและท าความเข้าใจเพศสภาวะจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนใน 
2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ความเข้าใจเรื่องสถานภาพทางเพศภาวะในอุษาคเนย์นั้นมีความ
สลับซับซ้อน และไม่สามารถใช้ดัชนีชี้วัดของตะวันตกมาวัดได้ เช่น หากว่าจะวัดสถานภาพจากอ านาจ 
การใช้อ านาจทางตรงในเชิงบังคับหรือการใช้ก าลังเพ่ือให้ได้มาหรือบรรลุซึ่งความต้องการของอีกฝ่าย
หนึ่ง หรืออ านาจทางเศรษฐกิจ กลับไม่ถูกให้ค่ามากเท่ากับอ านาจที่แสดงตัวในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ 
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อ านาจทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ดังนั้น การตีความและการท าความเข้าใจในสถานภาพผู้หญิงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสลับซับซ้อนด้วย ประเด็นที่สอง การ
วิเคราะห์บนฐานวิธีคิดท่ีมาจากทฤษฎีการจัดแบ่งประเภท (categorical theory) หรือการจัดแบ่งทาง
เพศที่เป็นสากล และทึกทักเอาว่าเพศมีเพียง 2 เพศ ซึ่งแท้จริงแล้วในสังคมแถบอุษาคเนย์ ผู้หญิงที่มี
สถานภาพสูงโดยก าเนิดจะสถานภาพสูงกว่าผู้ชายที่มีสถานภาพต่ ากว่าโดยก าเนิดเสมอ ไม่ว่าจะมอง
จากมาตรฐานใด คือการวิเคราะห์ต้องมีความลุ่มลึกมากกว่าแค่การพิจารณาจากการแบ่งบนฐานของ
เพศเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาเรื่องสังคม ชนชั้น ฐานะก าเนิดด้วย (ปรานี วงษ์เทศ, 2547) 

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าล าดับชั้นทางสังคม (hierarchy) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงบรรพบุรุษของมนุษย์เรานั้นล้วนเป็น “ผู้มีอคติอย่าง
รุนแรง” ซึ่งทนไม่ได้กับความไม่เท่าเทียมทุกรูปแบบ ขณะที่ในกลุ่มล่าสัตว์-เก็บหาอาหารนั้นมีทั้งคนที่
มีทักษะความสามารถแตกต่างกันไป พวกเขาเหล่านั้นต่างปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวที่จะยอมรับการจัด
วางพวกเขาให้อยู่ในล าดับชั้นทางสังคมในรูปแบบใดก็ตาม จากข้อมูลหลั กฐานทางโบราณคดี 
มานุษยวิทยา และการศึกษาจีโนมิกส์ (genomic data) ระบุว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงการ
ปฏิวัติการเกษตรซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วที่ท าให้ล าดับชั้นทางสังคมปรากฏขึ้นชัดเจน 
และหนึ่งในสาเหตุส าคัญได้แก่ การควบคุมสิ่งแวดล้อม การลงแรงหรือใช้พลังงาน และการสะสม
ส่วนเกิน กลุ่ม Ju/’hoansi ในประเทศนามีเบียเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ 
(Suzman, 2017) ในขณะที่อีกหนึ่งแนวคิดเสนอว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่งดงามยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ที่ซึ่งผู้หญิงและผู้ชายอาศัยอยู่ในโลกที่สงบสุข พลังทางสังคมและพิธีกรรมของ
ผู้หญิงนั้นมีรากฐานมาจากบทบาทความเป็นแม่ และการจัดการดูแลคนในกลุ่มเครือญาติ (Peterson, 
2010)  

ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสถานะทางสังคมที่สูงของผู้หญิงและอาจเป็นได้ถึงผู้น าหญิงนั้นปรากฏใน
หลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่นจังหวัดล าพูน ประเทศไทย ผู้คนยังให้ความ
เคารพรูปปั้น “เจ้าแม่” อย่างมากไปพร้อมกับการเคารพเลื่อมใสในพุทธศาสนา (Swearer and 
Premchit 2000 อ้างใน Nelson 2013) หรือตัวอย่างของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีที่พบหลักฐาน
ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นช่างปั้นหม้อ รวมทั้งหลักฐานที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีการสืบสายเลือดทางฝั่งแม่ 
อย่างไรก็ตามหลักฐานจากการศึกษาไอโซโทปพบว่า มีผู้หญิงที่น่าจะเกิดที่อ่ืน และท าการย้ายเข้า
มายังโคกพนมดีก่อนที่ผู้หญิงจะมีสถานทางสังคมสูง ซึ่งคาดว่าสถานทางสังคมที่สูงขึ้นน่าจะมาจาก
ทักษะในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ติดตัวมาด้วยนั่นเอง (Bentley, 2007 อ้างใน Nelson, 2013) 
ขณะที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทานั้นพบหลักฐานของหลุมฝังศพที่มีสถานะสูงเช่นกันโดยพบทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง นั่นคือ สถานะทางสังคมที่สูงไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพศภาวะในลักษณะของคู่
ตรงข้าม 
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หากพิจารณาถึงเพศกับบทบาททางสังคมในแง่ของการเป็นหมอผี คนทรง (shaman) 
แล้วจะพบว่าตั้งแต่ไซบีเรียจนถึงไต้หวันนั้นต าแหน่งหมอผีคนทรงมักเป็นบทบาทของเพศหญิงเป็นส่วน
ใหญ่ และส่วนใหญ่มักอยู่ในต าแหน่งของผู้น าด้วย อย่างไรก็ตามในบางพ้ืนที่ เช่น จีน ต าแหน่งหมอผี
คนทรงมักเป็นเพศชาย ขณะที่ในเกาหลี หมอผีคนทรงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แต่ถูกจัดอยู่ในชนชั้นต่ า 
ส าหรับในฟิลิปปินส์นั้นผู้หญิงผู้เชี่ยวชาญในพิธีกรรมในช่วงยุคก่อนการเข้ามาของสเปน เป็นต้น 
นอกจากนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดียังพบว่าการแบ่งงานในญี่ปุ่น เกาหลี นั้นมา
จากปัจจัยครอบครัวและชนชั้นทางสังคมมากกว่าปัจจัยเพศภาวะ (Nelson, 2013) 

จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีสมัยหินใหม่ทางตอนใต้ของลิ
แวนต์ (Levant) ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า มีหลักฐานเพียงน้อยนิดที่จะสามารถบ่งชี้
ได้บริเวณพ้ืนที่นี้ในสมัยหินใหม่มีการจัดล าดับชั้นทางสังคมภายใต้เงื่อนไขบริบทของเพศภาวะ ในสมัย
ดังกล่าวชายหญิงต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน แต่อาจมีการแบ่งงานตามเพศที่อาจเห็นได้ 
เช่น การบดหรือแปรรูปเส้นใยพืชท าโดยเพศหญิง ขณะที่การล่าสัตว์เป็นบทบาทหน้าที่ของเพศชาย 
แต่ไม่พบหลักฐานที่จะระบุว่าการเกษตรกรรมนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของเพศใดเพศหนึ่ง หรือของทั้ ง
สองเพศ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอ านาจเหนือหรือควบคุมการผลิต และยังไม่พบ
หลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเพศใดเพศหนึ่งที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่าอีกเพศ เพศหญิงมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่ครัวเรือนและพิธีกรรมของชุมชน รวมทั้งไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการกีด
กัดเพศหญิงออกจากพ้ืนที่ใด ๆ เลยทั้งในฐานะผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือผู้ผลิตสิ่งของในพิธีกรรม 
(Peterson, 2010) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเพศภาวะและการศึกษาสถานภาพของผู้หญิงและ
ผู้ชาย บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทและปริมณฑลต่าง ๆ ที่ผู้หญิง
และผู้ชายมีส่วนร่วม ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง พิธีการ การแบ่งงานกันท า 
การสืบสายตระกูล ฯลฯ ซึ่งสถานภาพของผู้หญิงอาจจะสูงต่ ากันไปในแต่ละปริมณฑล อีกทั้งยังไม่
สามารถมีสมมติฐานได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งจะเป็นเช่นเดียวกันกับในสังคมและวัฒนธรรม
อ่ืนได้โดยง่าย  

2.2 โบราณคดีหลังกระบวนการและโบราณคดีเพศภาวะ 
ในช่วงปี 1980 นอกจากจะเกิดระบบแนวคิดกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่และแนวคิดสตรี

นิยมหลังในสมัยใหม่แล้วนั้น ในแวดวงโบราณคดีก็เช่นเดียวกัน โดยในช่วงปี 1980 ได้มีการรับเอา
อิทธิพลของกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่เข้ามา โดยในทางโบราณคดีเรียกว่า “โบราณคดีหลัง
กระบวนการ”  มีลักษณะส าคัญประกอบด้วย ปฏิเสธกฎทั่วไปตามแนวทางทฤษฎีวิวัฒนาการทาง
วัฒนธรรมที่แฝงด้วยอคติของการก าหนดให้วัฒนธรรมตะวันตกอยู่ในขั้นสูงสุด ปฏิเสธการค้นหากฎ
สากล ความเป็นสากล ให้ความส าคัญกับความแตกต่างหลากลาย ปฏิเสธวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ใน
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การศึกษาหรืออธิบายสังคมวัฒนธรรมในอดีต และมองหลักฐานทางโบราณคดีว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
การปะทะสังสรรค์ทางสังคมของคนในอดีต นักโบราณคดีคนส าคัญของโบราณคดีหลังกระบวนการ 
ได้แก่ เอียน ฮอดเดอร์ (Ian Hodder) ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนฐานความคิดของโบราณคดีหลัง
กระบวนการ นั้นมองว่าวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม หากเป็ นผลสะท้อนของ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อ านาจ อุดมการณ์ของแต่ละปัจเจก หลักฐานทางโบราณคดีสามารถจะ
ถูก “อ่าน” ได้เช่นเดียวกับเนื้อความ บทความและ/หรือหนังสือ ดังนั้นจึงพบว่าหัวข้อหลักของ
การศึกษาตามกระบวนทัศน์โบราณคดีหลังกระบวนการจึงมักเกี่ยวข้องกับประเด็น เพศภาวะ 
(gender) อ านาจ (power)  เช่น ชาตินิยมในงานโบราณคดี เช่นกรณีของเยอรมันที่ ใช้ข้อมูล
โบราณคดีมาสนับสนุนนาซี หรือกรณีของไทยที่เอาหลักฐานทางโบราณคดีมาอธิบายเรื่องคนไทยมา
จากไหนเช่นการขุดค้นบ้านเก่า เป็นต้น อุดมการณ์ (ideology) เนื้อเรื่องหรือตัวบท (text) โครงสร้าง 
(structure) และวาทกรรม (discourse)  เช่นการท างานโบราณคดีชุมชนเพ่ือให้เสียง (voice) ของ
ชุมชนดังขึ้นเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย หรือลดอ านาจการผูกขาดความรู้ของนักโบราณคดีโดยให้
ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีสิทธิทั้งการตีความอดีต และจัดการแหล่งโบราณคดีด้วยตนเอง หรืออีกแบบ
คือเข้าไปท างานกับชุมชนเพ่ือชี้ให้เห็นปัญหาของวาทกรรมหรือมายาคติ เช่น วาทกรรมการพัฒนาที่
ท าลายชุมชนดั้งเดิม เป็นต้น (Shanks & Hodder, 2007; รัศมี ชูทรงเดช, 2559; สว่าง เลิศฤทธิ์, 
2547) 

ดังนั้น นักโบราณคดีในสายหลังกระบวนการจึงมักมองว่าโบราณคดีเป็นเรื่องการ 
“ตีความ” และการท าความเข้าใจกับความหมายของมนุษย์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีมากกว่าการ
ท าความเข้าใจตัวหลักฐานทางโบราณคดีนั้น ๆ แนวความคิดนี้จึงถูกเรียกว่า โบราณคดีเชิงการ
ตีความหมาย (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547)การตีความและการให้ความหมายนั้นเป็นการท าความเข้าใจวิธี
คิดและการกระท าของมนุษย์ในอดีตซึ่งอาจมีหลากหลายความหมาย มีความซ้อนทับ ขัดแย้งขึ้นอยู่กับ
มุมมอง และชุดประสบการณ์ของนักโบราณคดีที่เข้าไปศึกษาตีความ นั่นหมายความว่า โบราณคดีเชิง
การตีความหมายนั้นเชื่อว่า การศึกษาทางโบราณคดีนั้นไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (Hodder et al., 1995) แต่การให้ความส าคัญกับตัวนักโบราณคดี หรือผู้
ศึกษาวิจัยในฐานะท่ีเป็นคนตีความ เป็นผู้กระท าการ (agency) จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ดังนั้นตัวตนของ
นักโบราณคดี หรือผู้ศึกษาวิจัยจึงมักปรากฏในงานศึกษานั้น ๆ ด้วย แนวทางหนึ่งที่นักโบราณคดี
สามารถศึกษาและตีความได้นั่นคือ ประเด็นเรื่องอ านาจของปัจเจกที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในสังคมทั้ง
ในเชิงสร้างสรรค์และกดขี่ โดยอ านาจนั้นอาจมาจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มาจากทรัพยากรทั้ง
วัตถุธรรมและนามธรรม (Shanks & Tilley, 1987) 

แม้ว่าในแวดวงของนักโบราณคดีทั่วโลกโบราณคดีกระบวนการยังคงมีบทบาทส าคัญ
อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะในหนังสือต าราต่าง ๆ ก็ยังคงมีพ้ืนที่ส าหรับโบราณคดีหลัง
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กระบวนการด้วยเช่นกัน โบราณคดีหลังกระบวนการนั้นมักโต้แย้ง และวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีของ
โบราณคดีกระบวนการในอเมริกา และโบราณคดีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแบบจารีต ทั้งนี้ประเด็นที่
โบราณคดีหลังกระบวนการให้ความสนใจศึกษา ได้แก่ โครงสร้างสังคมและปฏิบัติการทางสังคม 
(social structure and social practice) อ านาจ (power) การรับรู้ (cognition) ญาณวิทยาและ
อภิปรัชญา (epistemology and ontology) วาทกรรม (discourse) และการเมืองของอดีต 
(politics of the past) เป็นต้น (Shanks, 2009) โบราณคดีหลังกระบวนการเริ่มมีบทบาทใน
การศึกษาพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการปลงศพที่ช่วยสะท้อนถึงบริบททางสังคมในอดีตตั้งแต่ต้นศตวรรษ
ที่ 19 จากการศึกษาของ โรเบิร์ต แชปแมน (Chapman, 2003) ได้ศึกษาเรื่องมิติทางสังคมผ่านการ
ปลงศพ โดยกล่าวว่า การวิเคราะห์ทางโบราณคดีเกี่ยวกับการตายเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ตั้งแต่ใน
ระดับปัจเจก เช่นการวางตัวและลักษณะของโครงกระดูกเอง อัตลักษณ์ที่ปรากฏ ความแตกต่างของ
อายุ เพศ เพศภาวะ ต าแหน่งแห่งที่ทางสังคม สุขภาพ จนถึงไปถึงแหล่งหรือพ้ืนที่ปลงศพ ภูมิทัศน์ใน
การใช้พ้ืนที่ปลงศพ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดต่อการปลงศพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการศึกษา
ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ตัวหลุมฝังศพในฐานะหน่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับมิติทางสังคม และใช้วิธีการเชิง
ปริมาณในการศึกษาเป็นหลัก การศึกษาเกี่ยวกับการพิธีกรรมปลงศพจ าเป็นต้องศึกษาบริบทของหลุม
ฝังศพร่วมกับบริบทของพ้ืนที่ครัวเรือนเพ่ือสะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชีวิตกับความตาย
เพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหวของมิติทางสังคมมากกว่าเรื่องของหลุมฝังศพและพิธีกรรมการปลงศพ
เท่านั้น  

ในทางโบราณคดีนั้นในช่วงต้นยุค 1990 ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างแนวคิด
หลังสมัยใหม่กับโบราณคดีหลังกระบวนการ แต่ต่อมาเมื่อเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ได้เกิดการถกเถียงใน
แวดวงวิชาการว่าเกิดจุดเปลี่ยนของแนวคิดและทฤษฎีจากยุคหลังสมัยใหม่สู่ยุค “หลัง-หลังสมัยใหม่ 
(post-postmodern)” แล้วหรือยัง และยุคหลังสมัยใหม่ยังคงมีอยู่หรือไม่ในงานโบราณคดี  

ในสายตาของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่นั้นการตั้งค าถามกับความจริงแท้แน่นอน กฎสากล 
และความเที่ยงตรงแบบวิทยาศาสตร์ โดยมองว่าความรู้และความจริงนั้นเป็นการผลิตสร้างขึ้นมาด้วย
วาทกรรมที่เหนือกว่า เกี่ยวโยงกับการตีความ ช่วงเวลา สังคมวัฒนธรรมซึ่งท าให้ความรู้และความจริง
นั้น ๆ แปรเปลี่ยนไป ในทางโบราณคดียุคปัจจุบันเชื่อกันว่าการตีความอดีตนั้นได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจุบันไม่มากก็น้อย เพียงแต่ไม่จ าเป็นว่าปัจจุบันจะเป็นตัวก าหนดการตีความอดีตทั้งหมด ดังนั้นการ
ตีความอดีตหลายครั้งจึงถูกมองว่าเป็นการต่อสู่เชิงวาทกรรมของยุคสมัยในการสร้างความเป็น
โบราณคดีร่วมสมัยที่ไม่ต้องยึดติดกับหลักปฏิบัติทางโบราณคดีอย่างเคร่งครัดในการตีความอดีตแต่มุ่ง
ให้ความส าคัญกับกระบวนการของการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ของโบราณวัตถุที่ปรากฏในปัจจุบัน 
ซึ่งเปรียบเสมือนการหลีกเลี่ยงปัญหาข้อเถียงต่าง ๆ โดยหันไปมุ่งเน้นว่าโบราณคดีนั้นคือประสบการณ์
และปฏิบัติการร่วมสมัยไม่ใช่แนวคิดท่ีเชื่อว่าไม่มีความจริงแบบตายตัวแบบสุดโต่ง 
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นักโบราณคดีหลายคนที่เขียนงานออกมาก่อนช่วงการก่อร่างสร้างตัวของแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม มักเขียนงานโบราณคดีท่ีค่อนข้างซับซ้อน ยากต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่นงานเขียนของ 
ลูอิส บินฟอร์ด และ เดวิด คลาร์ก (Lewis Binford และ David Clarke) ในช่วงแรก ๆ ที่ ได้รับ
อิทธิพลวิธีการเขียน หรือส านวนการเขียนแบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ต่อมาในระยะหลังจึงเริ่มมีการ
เขียนงานโบราณคดีแบบอ่ืน ๆ ปรากฏขึ้นมา เช่น การเขียนเชิงกวี และการเขียนบรรยายเชิงอัตวิสัย 
(subjective) เพ่ือหลีกหนีจากวิธีการเขียนแบบภววิสัย (objectivity) และการเขียนตามขนบของ
วิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามที่จะขยายขอบเขตวิธีการน าเสนอภาพอดีตมากขึ้น 
แต่การศึกษาทางโบราณคดีส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยนักโบราณคดีร่วมสมัยยังคงเป็นไปตามรูปแบบ 
ขอบเขตตามแบบประเพณีนิยมอยู่ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดหลังสมัยใหม่ก็ยังมีคุณูปการต่องาน
โบราณคดีอย่างมากในแง่ของการตั้งค าถามและท้าทายต่อแนวคิดเดิม ๆ ที่ครอบง าโบราณคดีมา
ยาวนาน (Fahlander, 2012) 

ในมุมมองของนักโบราณคดีสายการตีความ วัตถุทางวัฒนธรรมนั้นถูกประกอบสร้างขึ้น
อย่างมีความหมาย นั่นคือ ภายใต้วัตถุทางวัฒนธรรมนั้นมีทั้งความคิดและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตทางสังคมฝังอยู่ซึ่งน าไปสู่วิถีทางของการน าวัตถุทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ไปใช้งาน ใช้ตกแต่ง
ประดับประดา หรือการทิ้ง การกระท าเหล่านี้ก็ล้วนแล้วมีความหมายทั้งสิ้นเพราะเปรียบเสมือน
ข้อความที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน (Conkey & Gero, 1997) 

การตีความของนักโบราณคดีโดยทั่วไปมักตีความและให้คุณค่ากับวัตถุบางประเภทว่า
เป็นวัตถุที่บ่งชี้ถึงความมีสถานะสูง หรือความมีเกียรติยศ แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าวัตถุนั้น ๆ ถูก
ก าหนดให้เป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า ดังนั้นคุณค่า ความหมายของวัตถุนั้น ๆ จึงต้องมีการรับรู้ทั้งผู้ผลิต 
ผู้ใช้ด้วย ความหมายของวัตถุต่าง ๆ อาจมีความหมายอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความหมายที่ไม่ตระหนักถึง คือ 
ความหมายของวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผู้ผลิต หรือผู้ใช้ไม่ได้ตระหนักว่าวัตถุนั้น ๆ จะสามารถสร้างข้ึนมา
ได้ กับความหมายที่ไม่เจตนา เป็นความหมายของวัตถุทางวัฒนธรรมที่ไม่เจตนาหรือมีความหมายอ่ืน 
แต่คนอ่ืนตีความความหมายในมุมที่ต่างออกไป ซึ่งคือการเชื่อมโยงกับแนวคิดที่สั่งสมมาในชีวิต ซึ่งท า
ให้วัตถุวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเหมือนผู้ถูกกระท า แต่วัตถุวัฒนธรรมกลับเป็นเสมือนผู้กระท าด้วย 
(Conkey & Gero, 1997; Shanks & Hodder, 2007) 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ สตรีนิยม
หลังสมัยใหม่ และโบราณคดีหลังกระบวนการ โดยจะพบว่าสตรีนิยมหลังสมัยใหม่และโบราณคดีหลัง
กระบวนการนั้นรับเอาอิทธิพลทางความคิดของกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่มาใช้  ซึ่งได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดในการหาระเบียบวิธีคิดใหม่ ๆ  เพ่ืออธิบายความเป็นจริงที่เกิดข้ึน  มีแนวคิดที่เชื่อว่าความคิด
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งใช้เป็นแกนกลางอธิบายทุกอย่างและใช้ยึดถือในปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเองอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้โบราณคดีหลังกระบวนการเองก็รับเอาอิทธิพลของกระบวนทัศน์
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สตรีนิยมหลังสมัยใหม่มาด้วยเช่นกัน โดยปฏิเสธระบบคิดแบบคู่ตรงข้าม ความคิดที่เห็นด้วยว่ามีความ
แตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย และปฏิเสธความเป็นสากลของผู้หญิงและปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อันน าไปสู่การพัฒนาเป็นแนวคิด “โบราณคดีเพศภาวะ หรือ gender archaeology” ซึ่ง
ให้ความส าคัญกับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หญิงชายภายใต้บริบทต่าง ๆ ทางสังคม การก่อ
ร่างสร้างตัวของโบราณคดีเพศภาวะภายใต้อิทธิพลของโบราณคดีหลังกระบวนการท าให้นักวิชาการ
บางคนเรียกโบราณคดีเพศภาวะว่าเป็น “ลูกสาว” ของโบราณคดีหลังกระบวนการ (Conkey & 
Gero, 1997) ตัวอย่างงานโบราณคดีที่พยายามปฏิเสธแนวคิดคู่ตรงข้ามนี้ เช่น การศึกษาของ จอห์น
สัน รอส และเวลลินเดอร์ (Johnsson, Ross, & Welinder, 2000) ซึ่งท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างเพศชายหญิงในแหล่งโบราณคดี Ule ในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดียุคส าริดผ่าน
โบราณวัตถุประเภทเคียว (sickle) โดยอาศัยข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี และภาพเขียนสีมา
ช่วยในการตีความ โดยพบว่าเคียวซึ่งพบเฉพาะในหลุมฝังศพเพศชายนั้นแท้จริงแล้วถูกใช้โดยทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงในกระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชพรรณ แต่ยังไม่พบสาเหตุว่าท าไมจึงฝังเคียว
เฉพาะกับเพศชายเท่านั้น โดยจอห์นสัน รอส และเวลลินเดอร์กล่าวโดยสรุปว่าเพราะเพศภาวะนั้น
ซับซ้อนก่อนกว่าจะสรุปรวบยอดได้ 

การก่อร่างสร้างตัวของโบราณคดีเพศภาวะนั้น อาจกล่าวได้ว่าเริ่มมาจากการตั้งค าถาม
กับกระบวนการล่าสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมาก มักถูกคิด
ว่าเป็นกิจกรรมของเพศชาย ขณะที่เพศหญิงจะท าหน้าที่ ในการดูแลเด็ก และเก็บหาของป่าเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของมื้ออาหารหลักที่มาจากเนื้อสัตว์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของ 
“ชายนักล่า” และ “หญิงเก็บอาหาร” ซึ่งหมายความถึงงานที่มีความส าคัญน้อยทั้งยังมีบทบาทที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยเพศชายเป็นส าคัญ ทั้งนี้การตีความเช่นนั้นไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เพราะการล่าสัตว์นั้นมี
ข้อจ ากัดต่างจากการเก็บหาอาหารที่สามารถท าได้บ่อยกว่า รวมไปถึงการกล่าวว่า “ชายนักล่า” นั้น
อาจไม่ได้ท าหน้าที่เพียงการล่าสัตว์เท่านั้น แต่ต้องผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ด้วย ทั้งนี้เพราะนักวิจัยใน
อดีตกล่าวว่า ผู้หญิงไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เลย อย่างไรก็ตามหลักฐานจากสังคม
แบบดั้งเดิมในปัจจุบันบ่งชี้ว่าเพศหญิงนั้นสามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ได้เช่นกัน (Dahlberg, 1981; 
Owen, 2008) อคติที่เกิดขึ้นนี้เนื่องมาจากในช่วงแรกรายงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ถูกเขียนโดยผู้ชาย ซึ่งก็
มักเก็บข้อมูลผ่านมุมมองแบบชายเป็นใหญ่ ท าให้ข้อมูลน าเสนอเป็นการเหมารวม (Stereotype) 
ภาพผู้ชายผู้หญิงในกลุ่มสังคมดั้งเดิม หรือสมัยยุคหินเก่า (Paleolithic) กับกลุ่มสังคมที่เรียกว่าโลก
สมัยใหม่ (Modern world) ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าโบราณคดีเพศภาวะพัฒนาขึ้นตามการพัฒนาของ
แนวคิดสตรีนิยมอย่างเป็นล าดับ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโบราณคดีเพศภาวะได้รับอิทธิพลทางแนวคิด
มาจากแนวคิดสตรีนิยมอย่างปฏิเสธไม่ได้ (Rubio, 2011) 
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ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าโบราณคดีเพศภาวะนั้นก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมานับจากช่วงปี 1998-1999 โดยก่อร่างสร้างตัวขึ้นครั้งแรกภายใต้บริบทของ
โบราณคดีกระบวนการ แต่ได้รับการยอมรับและเห็นความส าคัญในช่วงของโบราณคดีหลัง
กระบวนการ และแม้ว่าจะมีความใกล้ชิดกับแนวคิดสตรีนิยม แต่ก็ไม่ได้รับเอาฐานคิดทั้งหมดจากสตรี
นิยมมาเป็นฐานคิดหลัก (Rubio, 2011) โดยอาจกล่าวได้ว่าโบราณคดีเพศภาวะเริ่มพัฒนาขึ้นครั้งแรก
ในประเทศนอร์เวย์ โดยในระยะแรกยังให้ความสนใจต่ออคติของเพศชายในงานโบราณคดีและการ 
“ค้นหาผู้หญิง” ในงานโบราณคดี แต่ก็ยังประสพกับปัญหาอันเนื่องมาจากหลักฐานที่จะน ามาใช้ใน
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ตี ค ว า ม นั้ น ไม่ เ พี ย ง พ อ  ห รื อ อ า จ เพี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร เขี ย น บ ท ค ว า ม 
สั้น ๆ เท่านั้น รวมทั้งหลักฐานอาจมีไม่มีความน่าเชื่อถือตามขนบแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ 
(Dommasnes, 1992 อ้างใน Rubio, 2011) ทั้ งนี้ ในระยะแรกโบราณคดีเพศภาวะยังเน้นให้
ความส าคัญกับการศึกษาด้วยหลักวิทยาศาสตร์และกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (positivism) เพ่ือ
ค้นหาความจริงแท้เป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นวัตถุวิสัย (objectivity) เป็นสากลที่สามารถตรวจสอบ
พิสูจน์ได ้ 

ระยะต่อมาโบราณคดีเพศภาวะได้ตอบโต้กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม โดยมองว่ากระบวน
ทัศน์ดังกล่าวยังคงสร้างอคติ และความไม่เป็นกลางในการสร้างองค์ความรู้ จึงหันมาสนใจในประเด็น
ของการค้นหาการผลิตสร้างองค์ความรู้ที่มากกว่าการค้นหาความจริงแท้แน่นอนจากหลักฐานทาง
โบราณคดี ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของการผลิตสร้างองค์
ความรู้ โดยเฉพาะการผลิตสร้างองค์ความรู้จากผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม จะเห็นได้ชัดว่าโบราณคดี
เพศภาวะในระยะนี้ รับ อิทธิพลของทฤษฎี จุ ดยืนสตรีนิ ยม  (feminist standpoint theory) 
ค่อนข้างมาก โดยมองว่าการสร้างความรู้ที่มาจากมุมมองหรือจุดยืนของเพศหญิงน าไปสู่การผลิตสร้าง
องค์ความรู้ที่บิดเบี้ยวน้อยกว่าการผลิตสร้างองค์ความรู้ที่ เต็มไปด้วยความเป็นวัตถุวิสัยดังเช่น
โบราณคดีเพศภาวะในช่วงก่อนหน้า ดังนั้นโบราณคดี เพศภาวะในระยะนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้ที่มาจาก “ชายขอบของความรู้” หรือ “ความรู้ในแบบของผู้หญิง” (Women’s Way of 
Knowing) และให้ความส าคัญของผู้หญิงในฐานะองค์ประธาน (subject) ความรู้     

ต่อมาเมื่อกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลในแวดวงวิชาการ โบราณคดีเพศ
ภาวะเองก็รับเอาอิทธิพลของกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่มาด้วยเช่นกัน มีหลักคิดพ้ืนฐานสองประการ
คือ การลดทอนความเป็นศูนย์กลางขององค์ประธาน และอคติในทุกองค์ความรู้ โดยมองว่าการศึกษา
ประเด็นเพศภาวะนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงอ านาจซ้อนทับ (intersectionality) นั่นคือมองว่าเพศภาวะ
เป็นผลมาจากความซ้อนทับของอ านาจจากหลายปัจจัย ดังนั้นการศึกษาเพศภาวะจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ตีความจากหลักฐานได้โดยตรง 
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การศึกษาเรื่องเพศภาวะในงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาถึง
พฤติกรรมของชายหญิง โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือยืนยันถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้หญิงที่ปรากฏในแหล่ง
โบราณคดี ทั้งนี้ในระยะแรกมักเป็นการศึกษาที่มุ่งความสนใจไปที่ “ผู้หญิงอยู่ตรงไหนในแหล่ง
โบราณคดี” อันน าไปสู่ศึกษาเกี่ยวกับผู้หญิงในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผู้หญิงในฐานะที่เป็นแรงงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่การศึกษาเพ่ือระบุสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงชั้นสูงจากหลุมฝังศพเพ่ือ
ท้าทายการผูกขาดอ านาจของเพศชายในสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น (Conkey & Gero, 1997) รวมไปถึง
การศึกษาที่เกี่ยวกับการก าหนดหมวดหมู่ทางสังคมผ่าน “เพศภาวะ” เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง ประเพณี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ บทบาททางสังคมและความสัมพันธ์ของชายและหญิงในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
บทบาทและอัตลักษณ์ทางเพศนั้นถูกสร้างขึ้นโดยความคาดหวังของสังคม  โดยอัตลักษณ์ทางเพศของ
บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเติบโตทางกายภาพ นักโบราณคดีที่สนใจใน
เรื่องเพศภาวะมักจะศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทของเพศ การมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันของ
ผู้ชายผู้หญิง และเด็กในกิจกรรมภายในชุมชน อัตลักษณ์ทางเพศ และอุดมการณ์ทางเพศ สถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่แตกต่างกัน ในภาพรวมโบราณคดีเพศภาวะมักตั้งค าถามกับ “เพศ
ภาวะ” ของคนโบราณตั้งแต่ยุคหิน มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มักถูกสร้างภาพว่าเป็น
สังคมที่ขับเคลื่อนโดยคนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถ ซึ่งเป็นบทบาทของผู้ชาย ในขณะที่บทบาท
ของผู้หญิงนั้น คือ การดูแลเด็กเล็กและเก็บผลเบอร์รี่และของกระจุกกระจิกอ่ืน ๆ (Owen, 2008) 
ประเด็นที่โบราณคดีเพศภาวะสนใจศึกษาจึงไม่หนีไม่พ้นการศึกษาเรื่องเพศภาวะ ซึ่งเป็นวิธีวิทยาหนึ่ง
ที่ได้รับความสนใจน ามาใช้มากขึ้นในงานโบราณคดีเพ่ือช่วยในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในอดีตให้ลุ่มลึกมากขึ้น แนวคิดเพศภาวะในงานโบราณคดีมีประเด็นหลักในการศึกษา 4 
ประเด็น ประกอบด้วย 1) การประเมินเกี่ยวกับประวัติวิชาโบราณคดี และการปรับแก้อคติของผู้ชาย
ในงานโบราณคดี 2) การวิจารณ์โครงสร้างการปฏิบัติงานโบราณคดี 3) การตรวจสอบบทบาทของ
ผู้หญิงจากหลักฐานทางโบราณคดี และ 4) การวิจารณ์องค์ความรู้ที่ผ่านมาซึ่งมักมีอคติของผู้ชาย
ครอบง าหรือแฝงอยู่ (Johnsson et al., 2000 อ้างใน สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547) ทั้งนี้นักโบราณคดีใน
สายโบราณคดีเพศภาวะมีจุดสนใจในการศึกษาที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่น นักโบราณคดีเพศภาวะ
สายอเมริกันจะให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของเพศกับการแบ่งงาน ขณะที่นักโบราณคดีเพศภาวะ
สายยุโรปให้ความสนใจกับสัญญะ และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเพศภาวะ เช่น ศิลปะ พ้ืนที่ และของ  
ฝังร่วม (Gilchrist, 1999) 

   การศึกษาเรื่องเพศภาวะในงานโบราณคดีไม่เพียงแต่ได้เพ่ิมหัวข้อใหม่ ๆ ให้กับการ
ค้นคว้าทางโบราณคดีเท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดการคิดทบทวนเกี่ยวกับกระบวนทัศน์แบบจารีตและการ
รื้อสร้างขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามการศึกษาเพศภาวะในงานโบราณคดีไม่ได้ปฏิเสธการศึกษาวิจัยก่อน
หน้าทั้งหลาย เพียงแต่ต้องการให้รอบคอบ และระมัดระวังในการรื้อสร้างเรื่องราวในอดีต (Ardren, 
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2008) ในที่ ป ระชุ มของนั ก โบราณ คดีทั่ ว โลกในหั วข้อ เรื่ อง “Worldwide Archeological 
Perspectives on Women and Gender” ในปี  ค.ศ. 1998 ในประเทศอิตาลี  ซึ่ งภายหลังได้
รวบรวมผลการหารือของนักโบราณคดีทั่วโลกเป็นหนังสือ “In Pursuit of Gender Worldwide 
Archeological Approaches” ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญที่จะต้องตีความหลักฐานทางโบราณคดีโดย
เอาผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง เพราะเนื่องจากจารีตโบราณคดีศึกษาที่ผ่านมามักถูกครอบง าด้วยวิธีการมอง
โลกโดยเอาผู้ชายหรือโลกทัศน์แบบผู้ชายเป็นตัวตั้ง และการท าเช่นนั้นก็เป็นการตีความที่ไม่สมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะนักโบราณคดีที่รวมตัวกันอยู่ที่นั้นน าเสนอประเด็นเพศภาวะในโบราณคดี
หรือพูดถึงสถานภาพของผู้หญิง ก็ไม่ได้มีความสอดคล้องลงรอยกัน  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับเพศภาวะในโบราณคดี ต้องก้าวข้ามข้อสรุปที่
มักจะเป็นไปใน 2 ทิศทาง คือความแตกต่างอันเป็นล าดับขั้น (Gender hierarchy) คือมีเพศใดเพศ
หนึ่งที่มีสถานะหรืออ านาจเหนือกว่า กดขี่ ควบคุมตลอดจนเป็นผู้ก าหนดวาระทางสังคมให้กับคนอีก
กลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างเพศภาวะแบบพ่ึงพากัน (Gender complementarity) ซึ่งแนวคิด
แบบหลังนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนเรื่องของความเท่าเทียม แต่ยังเชื่อด้วยว่าบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายมี
ความพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ (Nelson & Rosen-Ayalon, 2002) 
นอกจากนี้โบราณคดีเพศภาวะยังให้ความส าคัญกับการวิพากษ์การมองแบบคู่ขั้วตรงข้ามและมองไม่
เห็นเพศที่ 3 ในงานโบราณคดีเพราะมันเป็นการให้ภาพที่ง่ายเกินไป และไม่สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่าง หากเราจะสรุปว่าสังคมหนึ่ง ๆ เป็นสังคมที่มีล าดับขั้น หรือสังคมที่พ่ึงพากัน นั่นหมายความ
ว่าการจัดระบบสังคมทั้งหมดจะต้องเป็นไปในลักษณะของล าดับขั้นหรือพ่ึงพากันเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้
ยาก มันจะเป็นไปได้จริงหรือที่เพศใดเพศหนึ่งจะมีสถานะเหนือกว่าทั้งในกิจวัตรประจ าวัน งานเพ่ือ
การผลิต การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล ความหมายเชิงสัญญะของพิธีกรรม อีกท้ังวิธีคิดท่ีกล่าวข้างต้น
มานี้ ก็มองแบบคู่ขั้วตรงข้ามและมองไม่เห็นเพศที่ 3 ในหลายสังคม นอกจากนี้ผู้คนจะมีอ านาจเหนือ
ตนเอง (autonomy) ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดทิศทางในบางปริมณฑลทางวัฒนธรรม และ
แน่นอนว่ากิจกรรมบางกิจกรรมย่อมถูกให้ค่ามากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าตัวชี้วัด
ในปริมณฑลใดควรจะให้ล าดับความส าคัญต้น ๆ ในการวิเคราะห์สถานะเรื่องเพศภาวะ แทนที่จะ
วิเคราะห์แบบผิวเผินแบบง่าย ๆ (Gero & Scattolin, 2002) 

การศึกษาเรื่องเพศภาวะในโบราณคดีมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูล ได้แก่ 
การศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ข้อมูลจากดีเอ็นเอโบราณ การศึกษาชาติพันธุ์วรรณา และ
ผ่านประวัติศาสตร์บอกเล่าหรือเอกสาร โดยน าวิธีการเหล่านี้มาช่วยตอบค าถามเกี่ยวกับเพศภาวะใน
สังคมหนึ่ง ๆ เช่น ค าถามที่ว่าการใช้พ้ืนที่ส่วนตัว (domestic space) มีการแบ่งแยกหรือสัมพันธ์กับ
เพศภาวะอย่างไร พ้ืนที่ทางพิธีกรรมต่าง ๆ สัมพันธ์กับผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร หรือสิ่งของเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับผู้คนอย่างไร ในเรื่องของหลุมฝังศพ ค าถามเรื่องเพศภาวะที่ส าคัญคือสิ่งของที่
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ฝังร่วม บริบทของการฝัง เครื่องแต่งกาย ทรงผม เสื้อผ้า ตลอดจนพ้ืนที่การฝังมีแบบแผนทางเพศ 
หรือเพศภาวะหรือไม่ หรือเป็นเรื่องของการผสมผสานกันแบบไม่มีแบบแผนทางเพศภาวะที่ชัดเจน 
การพบแบบแผนไม่ว่าจะลักษณะใดจ าเป็นที่ผู้ตีความต้องพิจารณาสถานการณ์ทางสังคมว่าเป็นห้วง
เวลาที่ปกติ หรือเป็นสถานการณ์พิเศษที่ท าให้แบบแผนการฝังศพตลอดจนพิธีกรรมเป็นเช่นนั้น การ
ท าความเข้าใจหรือตีความสิ่งเหล่านี้ เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจอุดมการณ์ทางเพศภาวะ เพศ
ภาวะ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศได้ระดับหนึ่ง (Nelson & Rosen-Ayalon, 2002) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาเรื่องเพศภาวะในงานโบราณคดีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักน าเสนอผ่านข้อมูลทางสถิติ และ
อธิบายด้วยการอ้างอิงถึงข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา และ/หรือการศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเชิงบริบทเสีย
มาก (Haughton et al., 2018) 

ทั้งนี้ในงานโบราณคดี และโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มักปรากฏอคติทางเพศใน
การศึกษาและตีความหลักฐานทางโบราณคดี ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ศึกษามาจากสังคมตะวันตกที่ถูก
ครอบง าด้วยแนวคิดชายเป็นใหญ่ (male-dominated) ที่มักจะตีความและให้คุณค่ากับเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง และมองไม่เห็นเพศอ่ืน ๆ แม้หลายครั้งจะมีความพยายามศึกษาเรื่องเพศภาวะด้วย
มุมมองของสตรีศึกษาก็ตาม แต่ก็ยังคงปรากฏอคติทางเพศปรากฎ เช่น การพบร่องรอยของตาข่ายบน
ดินเหนียวเผาไฟ นักโบราณคดีก็มักสันนิษฐานว่าเพศหญิงมีหน้าที่ในการท าตาข่ายและผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยอ่ืน ๆ หรือแม้แต่งานที่ผู้หญิงท าในแต่ละวันคือการปั้นภาชนะ รวมทั้งผู้หญิงเป็นฝ่ายย้ายเข้าไป
อยู่ครอบครัวหรือบ้านผู้ชาย เป็นต้น ปัจจุบันแม้จะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยนัก
โบราณคดีในการศึกษา เช่น ดีเอ็นเอ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องเพศภาวะก็ไม่อาจมองในมุมแคบ 
และยังจ าเป็นต้องอาศัยแนวทาง วิธีการที่หลากหลายเข้าช่วย (White, 2014) ส าหรับความแตกต่าง
ระหว่างโบราณคดีเพศภาวะ (gender archaeology) กับ โบราณคดีผู้หญิง (archaeology of 
women) คือ โบราณคดีผู้หญิงมุ่งสนใจการท าให้ผู้หญิงปรากฎในพ้ืนที่ของโบราณคดีทั้งในฐานะ
คนท างาน และในฐานะข้อมูลทางโบราณคดี รวมทั้งรื้อสร้างบทบาทและประสบการณ์ของผู้หญิงใน
อดีต ขณะที่โบราณคดีเพศภาวะผนวกรวมการศึกษาของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ความเป็นชายกับความ
เป็นหญิง มุ่งสนใจประเด็นเพศภาวะในหลากหลายแง่มุม ทั้งบทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ อุดมคติ 
และอัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงสนใจการตัดขวางซ้อนทับของเพศภาวะกับประเภทของการจัดระเบียบ
ทางสังคมต่าง ๆ ด้วย เช่น เพศ สถานะ เชื้อชาติ เป็นต้น โบราณคดีเพศภาวะเป็นการศึกษาว่าเพศ
ภาวะนั้นถูกประกอบสร้างมาอย่างไร (Mina, Hamilton, Whitehouse, & Wright, 2007) 

หนึ่งในเครื่องมือที่นักโบราณคดีที่สนใจเรื่องเพศภาวะมักน ามาใช้เป็นวิธีวิทยาใน
การศึกษา คือ “การตีความ” อย่างไรก็ตามการตีความนั้นได้เข้ามามีอิทธิพลต่องานโบราณคดีมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา โดยนักโบราณคดีจ านวนหนึ่งที่น าการตีความมาใช้มีความเชื่อว่าการ
ตีความจะช่วยสร้างความเข้าใจและค าอธิบายให้เห็นถึงวิธีคิดและคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังหลักฐานทาง
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โบราณคดี อันหมายถึงการสร้างความเข้าใจอดีตจากบริบทของอดีต อันแตกต่างจากค าอธิบายทาง
โบราณคดีส่วนใหญ่ที่เน้นการใช้กรอบวิธีคิดร่วมสมัยในการท าความเข้าใจหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งนี้
กรอบคิดของการตีความนั้น ตัวบท (text) เป็นสิ่งที่ผู้ตีความจะต้องเข้าไปท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
โดยเฉพาะกระบวนการสร้างตัวบท และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับตัวบท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
คือ การตีความเป็นหนทางสู่ความเข้าใจตัวบทผ่านค าถามว่าใครเป็นผู้สร้างตัวบท ตัวบทสัมพันธ์กับ
ผู้สร้างอย่างไร (คงกฤช ไตรยวงศ์, 2550) ทั้งนี้ หากพิจารณาระดับชั้นของการตีความอันได้แก่ ระดับ
การอธิบาย (explanation) ระดับความ เข้ าใจ (understanding) และระดับการผนวกรวม 
(appropriation) เป้าหมายสูงสุดของศาสตร์แห่งการตีความก็คือสร้างความเข้าใจต่อตัวบทในระดับ
ผนวกรวม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเข้าใจโลกที่ตัวบทถูกสร้างขึ้น  ดังนั้น “ตัวบท” จึงหมายถึง
หลักฐานทางโบราณคดี ที่นักโบราณคดีในฐานะผู้ตีความจะต้องเข้าไปพิจารณาคุณค่าและแนวคิดที่อยู่
เบื้องหลังกระบวนการสร้างหลักฐานทางโบราณคดีที่ท าการศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือพยายาม
สร้างความเข้าใจอดีตผ่านประสบการณ์ของผู้กระท าการทางสังคม (social actor) ที่อยู่ร่วมสมัยกับ
หลักฐานทางโบราณคดี  ทั้งนี้ นักโบราณคดีในฐานะผู้ตีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจทาง
จารีต การจัดองค์กรทางสังคม สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางวัตถุ และมุมมองของผู้สร้างหลักฐาน
ทางโบราณคดี (เพศ ช่วงวัย สถานะทางสังคม) เพ่ือสร้างบริบทในการตีความหลักฐานทางโบราณคดี 
และสร้างความเข้าใจคุณค่าและนัยยะเบื้องหลังของตัวบททางโบราณคดี ยกตัวอย่างเช่น การตีความ
หลักฐานทางโบราณคดีที่สร้างขึ้นจากเพศหญิงในยุคส าริด นักโบราณคดีจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจสถานะ
ของเพศหญิง บริบททางสังคมและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมในระนาบเวลาดังกล่าว เพ่ือสร้าง
ค าอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและคุณค่าของหลักฐานทางโบราณคดีภายใต้บริบทดังกล่าว เป็นต้น 
(Hodder, 1992) 

การตีความทางโบราณคดี (Interpretive archaeology) จึงเป็นการตอบโต้การสร้าง
วาทกรรมต่าง ๆ ทางโบราณคดีแบบจารีตนิยมที่มักถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมองข้ามหรือปฏิเสธบริบททางสังคม และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อการก่อร่างสร้างตัวทางแนวคิดและทฤษฎีของพวกเขา ความเป็นอัตวิสัย (subjective) ได้รับ
การยอมรับในงานพ้ืนที่โบราณคดีเฉพาะพวกเขาได้ความรู้หรือทักษะในการวิเคราะห์วัตถุ และมี
ประสบการณ์ด้านโบราณคดีมาจากท่ีไหนบ้างเท่านั้น นี่เป็นพื้นที่เดียวเท่านั้นที่อัตวิสัยสามารถยอมรับ
ได้ในทางทฤษฎีด้านโบราณคดี นอกจากนี้การศึกษาแบบจารีตนิยมมักให้ความส าคัญการการศึกษาใน
ระดับสังคม ขณะที่การศึกษาในระดับปัจเจกนั้นกลับถูกให้ความส าคัญน้อยมากหรือถูกละเลยไป  
(Shanks & Tilley, 1987) 

การศึกษาปัจเจกในงานโบราณคดีส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการฟูโกต์ที่
มองเรื่องของร่างกาย (bodied) ที่ถูกบงการถูกสร้างภายใต้กฎระเบียบของสังคม ไร้ซึ่งอ านาจในการ
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ต่อสู้ต่อรอง ร่างกายของปัจเจกนั้น ๆ จึงเป็นเพียงพ้ืนที่ของการสะท้อนความคาดหวังของสังคมต่อ
ปัจเจก นี่เป็นหนึ่งในวาทกรรมที่ถูกสร้างโดยโครงสร้างสังคมผ่าน “อ านาจ” ที่เข้าควบคุมเนื้อตัว
ร่างกายของปัจเจก อย่างไรก็ตามอ านาจไม่ได้ปรากฏออกมาในรูปแบบของการกดขี่เท่านั้น แต่อ านาจ
สามารถซ่อนเร้นในทุกพ้ืนที่ของสังคมทั้งในเรื่องครอบครัว เนื้อตัวร่างกาย และเพศภาวะ อ านาจนี้ยัง
มีความสามารถในการสร้าง (create) โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้งหรือการตั้ง
ค าถามต่อการสร้างนั้น ๆ โดยเฉพาะการสร้าง “ความจริง” ผ่านปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ (Shanks 
& Tilley, 1987) อย่างไรก็ตาม Hodder and Dincer (1986 อ้างใน Shanks & Tilley, 1987) เชื่อ
ว่า ปัจเจกนั้นไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท า กดขี่ หรือถูกสร้างเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เขาเชื่อว่าปัจเจกนั้นมี
การต่อรองอยู่เสมอ  

ในส่วนของการศึกษาโบราณวัตถุนั้น แชงส์ และทิลลี่ (Shanks & Tilley, 1987)เห็นว่า 
การศึกษาและตีความหลักฐานทางโบราณคดีของนักโบราณคดีนั้นเป็นการ “อธิบาย” หลักฐาน
ทางโบราณคดี ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการ “อธิบาย” และ “ตีความ” ผ่านประสบการณ์ของพวกเขา
เอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ความเป็นอัตวิสัยล้วนปรากฏอยู่ในการศึกษาของพวกเขา แม้นัก
โบราณคดีเหล่านั้นจะออกตัวหรือปฏิเสธความเป็นอัตวิสัยในงานศึกษาของพวกเขาเอง การตีความ
ผ่ าน ชุ ด ป ระส บ ก ารณ์ นั้ น  ท ศ พ ร  ส าริ ยั น ต์  (Sariyant, 2 0 02 ) ใช้ วิ ธี วิ ท ย าที่ เรี ย ก ว่ า 
“auto/ethnography” เนื่องจากการศึกษาวัฒนธรรม และการประกอบสร้างความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมนั้นที่ผ่านมาถูกครอบง าด้วยนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาชาวตะวันตก ด้วยกรอบ
การสร้างความรู้แบบวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น ส่วน “auto/ethnography” เป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิง
ประจักษ์ (non-empirical research) สามารถท าให้เห็นการเรียนรู้ของตัวเองแบบที่สัมพันธ์อยู่กับ
ประสบการณ์ทั้งหมดของช่วงชีวิต การตีความเช่นนี้ เป็นการตีความบนฐานของจุดยืนของตัวเอง 
รวมทั้งเป็นการบอกที่มาของ “ความรู้” อย่างชัดเจนว่ามาจากไหน มีอคติหรือประสบการณ์อย่างไร 
ในแง่ของอคตินั้น “auto/ethnography” ระบุว่า การเลือกวิธีวิทยาในการศึกษาของนักวิจัย ผู้ศึกษา
ก็ไม่สามารถบอกว่าปราศจากอคติ เพราะการ “เลือก” วิธีวิทยาก็ล้วนมาจากประสบการณ์ของผู้
ศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยเช่นกัน นั่นหมายความว่า แม้แต่วิธีวิทยาก็ไม่ได้ปราศจากอคติ
นั่นเอง ส าหรับ “auto/ethnography” เป็นวิธีวิทยาที่ตั้งค าถามและท้าทายการสร้างความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงกระบวนการศึกษาวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ด้วย เป็นวิธีวิทยาที่สะท้อนให้เห็น
มุมมองที่วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ท าไม่ได้ (Sariyant, 2002) 

Auto/ethnography จึงเป็นการส ารวจทางวัฒนธรรมผ่านการตีความของสิ่งต่าง ๆ ที่
ก่อร่างสร้างตัวในตนเอง หรือมนุษย์เพื่อเผยให้เห็นว่าท าไมหรืออะไรท าให้คนพูดและ/หรือท าในสิ่งต่าง 
ๆ เหล่านั้นออกมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง auto/ethnography สนใจในการส ารวจว่าผู้คนรับรู้ หรือเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ เกีย่วกับสังคมโลกอย่างไรมากกว่าสิ่งที่ผู้คนนั้น ๆ รับรู้อะไร ทั้งนี้ Auto/ethnography มี
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คนแปลไว้ว่า “การวิจัยตนเอง” เป็นระเบียบวิธีที่ยังไม่ใช่ระเบียบวิธีที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบัน 
ระเบียบวิธีนี้ให้ความส าคัญต่อความเข้าใจตัวตนของผู้วิจัยการท าความเข้าใจเรื่องร าววัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งการงาน และชีวิตของผู้วิจัยด้วย (สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และประภา คงปัญญา , 2555) 
หรือ อัตตะชาติพันธุ์พรรณนา ที่เน้นการศึกษาวิจัยในบริบทของวัฒนธรรม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 
2555) อย่างไรก็ตาม “ฉัน” เลือกใช้ค าว่าชาติพันธุ์วรรณาตนเอง เพ่ือให้ความหมายครอบคลุมทั้ง
หน่วยที่ศึกษาคือตนเอง และวิธีการตีความประสบการณ์ของตนเอง จากจุดยืนของตนเอง  ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความเป็น “ฉัน” มีอัตวิสัย (subjectivity) และการตัดสินคุณค่าในกระบวนการ
ศึกษาวิจัยของฉันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยชุดประสบการณ์ บริบทเฉพาะติดตัว และต าแหน่งแห่งที่
ของฉันที่แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ (รวมทั้งชาร์ล ไฮแอม) ทั้งประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
เพศภาวะ เพศวิถี เป็นต้น วิธีวิทยาในการศึกษาอธิบายธรรมชาติของความรู้และความจริงเช่นนี้
กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยมนั้นให้การยอมรับ เพราะกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นั้นเชื่อว่า ความรู้
และความจริงเป็นสิ่งประกอบสร้าง (knowledge is a construct) ความรู้ความจริงไม่ได้มีเพียงชุด
เดียว และความรู้ความจริงย่อมสัมพันธ์ ผูกโยงกับผู้ผลิตความรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 
2549) 

2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3.1 เพศภาวะกับพิธีกรรมการปลงศพ 
นักโบราณคดีศึกษาเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ที่ฝังร่วมกับคนตาย และรูปแบบพิธี

กรรมการปลงศพมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการศึกษา
เกี่ยวกับพิธีกรรมการปลงศพในปี  1971 โดยการเสนอของแนวคิดใหม่  ๆ ผ่านหนั งสือชื่ อ 
Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices ซึ่งมี  เจมส์ บราวน์ (James 
Brown) เป็นบรรณาธิการ มีการน าเสนอประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึงในการศึกษา คือ  การศึกษา
เกี่ยวกับความตาย หรือพิธีกรรมการปลงศพต้องศึกษามากไปกว่าการศึกษาจัดล าดับขั้นของเหตุการณ์ 
และการประมาณการณ์จ านวนประชากร แต่ต้องพิจารณาถึงบริบททางสังคมด้วย และเครื่องมือหนึ่ง
ที่ควรน ามาใช้ในการศึกษาคือข้อมูลการวิเคราะห์ทางชาติพันธุ์วรรณาเพ่ือช่วยในการศึกษา ตีความ
รูปแบบพิธีกรรมการปลงศพในอดีต รวมทั้งสร้างภาพอดีตเกี่ยวกับรูปแบบของสังคมด้วย นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาของ ลูอิส บินฟอร์ดที่ได้น าวิธีการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (cross-
cultural study) มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมการปลงศพเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบการจัดการ
ทางสังคม ขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับมิติทางสังคม (Social Dimension) ผ่านหลุมฝังศพนั้นมักให้
ความส าคัญกับการศึกษาเชิงปริมาณ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม (cluster analysis) และการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (principal components analysis) เพ่ือศึกษาการจัดล าดับชั้นทางสังคม สถานะ
ทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทางสังคมในอดีต หรือแม้กระทั่งกลยุทธทางการเมืองของคนเป็นผ่านคน
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ตายด้วย ซึ่งการศึกษามิติทางสังคมนั้นไม่อาจศึกษาผ่านหลักฐานต่าง ๆ ที่พบในหลุมฝังศพได้อย่าง
ตรงไปตรงมา แต่ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องพิจารณาถึงบริบท (context) ด้วย และที่
ส าคัญการศึกษามิติทางสังคมจ าเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทเล็ก ๆ เพ่ือเชื่อมร้อยไปถึงบริบทที่ใหญ่ขึ้น 
การศึกษาในแนวนี้ต่อมาถูกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโบราณคดีหลังกระบวนการ (Chapman, 2003) 

บทบาทของ “คนเป็น” ที่แสดงต่อ “คนตาย” เป็นการกระท าที่พบได้ในสังคมหนึ่ง
สังคมใด และไม่ว่าคนตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จะมีต าแหน่งแห่งที่อย่างไรในสังคม เมื่อตายจะได้รับการ
ปฏิบัติจากคนเป็นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของคนเป็นกับคนตาย (Lévi-Strauss & 
Layton, 1973 อ้างใน Pearson, 1993) การปลงศพนั้นเป็นผลผลิตของการตัดสินใจทางการเมือง
ของคนเป็นที่จัดการกับคนตายซึ่งแน่นนอนว่าเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม 
และเป็นการจัดการที่อาจสะท้อนถึงสิ่งที่คนเป็นมองเห็น หรือต้องการมอบให้คนตายมากกว่าเป็นการ
จัดการตามความต้องการของคนตายเท่านั้น  

การปลงศพนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ การน าศพที่ยังถือว่าปนเปื้อน 
ไม่บริสุทธิ์ และอันตรายมายังสถานที่ที่จะปลงศพซึ่งมักถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ อาทิ ศาสนสถาน 
สุสาน หรือศาลเจ้า เป็นต้น โดยมักมีการก าหนดพ้ืนที่ทางกายภาพไว้ด้วย เพ่ือท าให้ศพนั้นไปสู่การ
เปลี่ยนผ่านไป และตัดขาดจากคนเป็น และท าให้บริสุทธิ์ (เช่น การล้างหรือเผา) และเปลี่ยนสภาพ
ผ่านการแต่งตัวให้กับศพ เครื่องเซ่นหรือข้าวของต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมในการปลงศพมักถูก “ฆ่า” โดย
การท าให้แตก หรือท าให้ใช้งานไม่ได้เพ่ือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากวัตถุสู่การเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ืน ๆ 
พิธีกรรมเช่นนี้เป็นการส่งผ่านคนตายสู่ “โลกอ่ืน” ซึ่งอาจเป็นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ ณ ปัจจุบันขณะ บ้าง
เข้าสู่การเป็นเทพเจ้า ผีบรรพบุรุษ หรือเป็นเพียงวิญญาณ เป็นต้น (Pearson, 1993) 

การศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีในหลุมฝังศพนั้นมีเป้าหมายหลักสาม
ประการ ประกอบด้วย การศึกษาคุณค่า (value) ของวัตถุนั้น ๆ การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของฝังร่วมกับหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมการปลงศพ และการระบุเป้าประสงค์หลั กหรือชุด
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่มักใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
เครื่องปั้นดินเผาซึ่งจะพิจารณาในแง่ของการคัดเลือกภาชนะเพ่ือใช้ในการปลงศพจากสิ่งของที่ใช้ใน
พ้ืนที่ครัวเรือน กับรูปแบบการตกแต่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์คนเป็นกับคนตายของคนกลุ่มสังคม
หนึ่ง ๆ กระดูกสัตว์ในฐานะอาหารที่เซ่นไหว้ เครื่องประดับมีค่า วัตถุต่างถิ่น และเครื่องมือเครื่องใช้ 
(Pearson, 1993) 

ฮาลลิมอน (Hollimon, 1996) ได้ท าการศึกษาทางโบราณคดีในพ้ืนที่บริเวณช่อง
แคบซานตาบาร์บารา (Santa Barbara channel) รัฐแคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัย
ข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณา และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ โดยระบุว่าการตีความเกี่ยวกับกิจกรรม 
บทบาท หรือสถานภาพของชายหญิงอาจไม่สามารถศึกษาได้โดยตรงจากหลักฐานที่ฝังร่วม ดังนั้น
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ข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณา และประวัติศาสต์ชาติพันธ์จึงถูกน ามาใช้ในการศึกษา โดยท าการวิเคราะห์
หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา และการเตรียมอาหารที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกเพศ
หญิงเพศชาย โดยมีสมมติฐานคือ ความส าคัญเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงโภชนาการของอาหารที่
แตกต่างกันอาจสะท้อนได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ในการแสวงหาอาหารที่ฝังร่วมในหลุมฝังศพชายหญิง 
ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา และประวัติศาสต์ชาติพันธ์ของกลุ่ม 
Chumash ซึ่งมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย โดยจะเผาสมบัติหรือข้าวของส่วนตัวในช่วงที่บุคคลนั้น ๆ 
ตาย หรือระหว่างพิธีกรรมการไว้ทุกข์ประจ าปี ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นบุคคลนั้น ๆ มากกว่า ส่วนของ
ที่ถูกฝังร่วมกับศพมักสะท้อนถึงเป็นข้าวของของญาติพ่ีน้องที่ใส่ไว้ในหลุมฝังศพมากกว่าสะท้อนถึงข้าว
ของเครื่องใช้ของผู้ตาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือบางประเภทที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
“เพศภาวะ” ด้วย อาทิ อุปกรณ์การบด เครื่องมือขุด และอุปกรณ์การจักสานซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ความเป็นเพศหญิง ขณะที่เครื่องมือปลายแหม ตะขอตกปลา และแหจะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความเป็น
เพศชาย จากข้อมูลของกลุ่ม Chumash ท าให้ ฮาลลิมอน สรุปว่าแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ช่องแคบ
ซานตาบาร์บารา ช่วงยุคต้น (3500-1200 ก่อน คศ.) หลุมฝังศพทุกหลุมปรากฏหลักฐานของที่ส าคัญ
ของ “โบราณวัตถุของผู้หญิง” ขณะที่หลุมฝังศพทุกหลุมในช่วงยุคกลาง (1200 ปีก่อนคศ. ถึง ปีคศ.
1150) และช่วงยุคปลาย (ปี คศ. 1150-1804) ปรากฏ “โบราณวัตถุของผู้ชาย” รวมทั้งเครื่องประดับ
ที่ปรากฏในหลุมฝังศพยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ทั้งรูปแบบ วัตถุดิบ การจัดวาง 
นอกจากนี้การศึกษาด้านพยาธิวิทยาจากโครงกระดูก ยังบ่งชี้ว่าโรคข้อเสื่อม (Degenerative joint 
disease: DJD) ระหว่างโครงกระดูกเพศชายเพศหญิงมีความแตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน 

การศึกษาของ บาร์เรตโต Barretto-Tesoro (2003) ซึ่งท าการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดีจากหลายแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่หลายแหล่งในประเทศฟิลิปปินส์ที่มีอายุระหว่าง 
5000–1000 ก่อนคริสต์ศักราช ระบุว่า ของฝังร่วม (burial good) นั้นมักสะท้อนถึงสัมพันธ์สถานะ
ของปัจเจกที่ถูกฝัง รวมทั้งคนที่ท าการฝังด้วย มีการนิยามความหมายของหลักฐาน/วัตถุแสดง
สถานภาพชั้นสูง (prestige good) ว่าเป็นวัตถุมีค่า (wealth object) ซึ่งล้วนเป็นสัญญะที่แสดงถึง
สถานภาพชั้นสูง (Barretto-Tesoro, 2003) โดยในกรณีของฟิลิปปินส์นั้นพบว่าคือ ทอง เงิน งาช้าง 
หินกึ่ งมีค่า เครื่องประดับทอง เครื่องมือหรืออาวุธที่ท าจากเหล็กและทองแดง กลองส าริด 
เครื่องปั้นดินเผาน าเข้า เป็นต้น การเป็นวัตถุมีค่าแสดงถึงสถานภาพขั้นสูงนั้นมักเป็นวัตถุท่ีไม่ใช่วัตถุใน
ท้องถิ่น โดยของเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ หลงไหล และควรค่าแก่การครอบครองในสังคม 

แนวทางการศึกษาวัตถุแสดงสถานภาพนั้นประกอบด้วย การศึกษาเชิงสถิติ 
การศึกษารูปแบบ และการประเมินคุณค่าของวัตถุแสดงสถานภาพชั้นสูง แนวทางการศึกษาวัตถุแสดง
สถานภาพนั้น มักพิจารณาจากหลักฐานฝังร่วมที่ มีจ านวนมาก และมีความหลากหลายสูงนั่น
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หมายความว่าปัจเจกนั้นมีความม่ังคั่ง หลุมศพที่พบวัตถุหายากก็ถือว่าปัจเจกนั้นมั่งคั่งเช่นกัน อย่างไร
ก็ตามแนวทางการศึกษาด้วยการประเมินคุณค่าของวัตถุแสดงสถานภาพจะพิจารณาถึงคุณค่าของ
วัตถุดิบอันเป็นที่มาจองหลักฐานฝังร่วมนั้น ๆ ด้วย เช่น หากพบวัตถุที่ท าจากทองค าหนึ่งชิ้น อาจจะมี
คุณค่ามากกว่าการพบวัตถุท่ีท าจากกระเบื้องเครือบ 10 ชิ้น เป็นต้น การวัดประเมินคุณค่าของโบรษณ
วัตถุมีปัจจัย หรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย วัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ เวลาและพลังงานที่
ใช้ในการผลิต รวมทั้งความหมายเชิงวัฒนธรรมของวัตถุนั้น ๆ ทั้งนี้พบว่าในช่วงสมัยหใหม่หลักฐาน
ทางโบรารคดีที่บว่ามีคุณค่ามากที่สุดคือ ลูกปัดหิน ก าไลหินและตุ้มหูหินที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน 
รองลงมาคือขวานที่ท าจากเปลือกหอย เครื่องประดับจากเปลือกหอบ และขวานหินแอนดิไซต์ 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ โยรังเดล (Hjørungdal, 1994) ยังกล่าวว่าการศึกษาแบบโบราณคดี
จารีตที่จ าแนกหลุมฝังศพออกเป็น “ชายและหญิง” นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาคือการตกหลุมของ
แนวคิดแบบขั้วตรงข้าม และการให้ความส าคัญกับเพศสรีระ (sex) มากกว่าเพศภาวะ (gender) 

2.3.2 เพศภาวะกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์หลักในแวดวงโบราณคดีนั้นอาจกล่าวได้ว่าช่วงส าคัญ

นั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นในปี 1962 ซึ่งเป็นช่วงที่รับเอาแนวคิดประจักษ์นิยม (Empiricism) มาใช้ แต่เป็น
ช่วงปี 1982 ซึ่งเกิดการปรากฎตัวของโบราณคดีเชิงโครงสร้างและสัญลักษณ์ (Symbolic and 
Structural Archaeology) ที่ให้ความส าคัญกับวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีความหมายในตัว  โดยมักให้
ความส าคัญกับบริบทเฉพาะทางประวัติศาสตร์และสังคมมากกว่าลักษณะโครงสร้างที่เป็นสากล 
การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมนั้นจึงไม่สามารถเป็นสิ่งสะท้อนสังคมนั้น ๆ อย่างตรงไปตรงมาและเป็น
สากล นักโบราณคดีจ าเป็นต้องมองทะลุมากไปกว่าการพิจารณาความเป็นวัตถุของวัตถุทางวัฒนธรรม
นั้น แต่ต้องมองไปถึงความสัมพันธ์ของวัตถุต่าง ๆ นั้นทั้งความสัมพันธ์ระดับจุลภาค เช่น กลุ่มของ
รูปแบบรูปทรงของภาชนะ และระดับมหภาค เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยกับพ้ืนที่ฝังศพ 
เป็นต้น โดยวัตถุวัฒนธรรมนั้นเปรียบเสมือนสื่อในการก าหนดกรอบและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติการทางสังคมออกมาในรูปของการแปลงสาร รักษาและจัดเก็บข้อมูลทางสังคมทั้งงานเขียน 
หรือวาทกรรม เป็นต้น และแม้ว่าวัตถุวัฒนธรรมนั้น ๆ จะถูกผลิตสร้างโดยปัจเจกแต่ก็เป็นผลผลิตทาง
สังคมอยู่เสมอ ตัวอย่างการตีความหลักฐานด้วยแนวทางนี้ เช่น การตีความภาชนะจะไม่ได้มุ่งเน้น
การศึกษารูปแบบรูปทรง หรือลวดลายประดับของภาชนะ แต่มุ่งตีความถึงความหมายของการค้นพบ
นั้นว่าโครงสร้างการออกแบบของภาชนะนั้น ๆ เชื่อมโยงกับโครงสร้างการออกแบบของวั ตถุ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ อย่างไร ทั้งรูปแบบการทิ้ง/การทับถม การฝังศพ เป็นต้น กล่าวคือวัตถุทาง
วัฒนธรรมทก็คือรูปแบบของการสื่อสารที่ไม่ใช่ภาษารูปแบบหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นการตีความของนัก
โบราณคดีจึงต้องระแวดระวังในการใช้ภาษาของตนในการตีความวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านั้นอย่า ง
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มาก และจ าต้องระลึกเสมอว่าเมื่อนักโบราณคดีตีความวัตถุทางวัฒนธรรมเพ่ือเขียนเรื่องราวในอดีต
นั้นไม่อาจเขียนเรื่องราวที่ถูกต้องแน่นอนได้ และไม่อาจหลีกเลี่ยงการเมืองของความจริง (politics of 
truth) ได้ (Tilley, 2000) 

อีสแมนและรอดนิ่ง (Eastman & Rodning, 2001) กล่าวว่า มุมมองเพศภาวะที่ถูก
น ามาใช้ในงานโบราณคดีท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในกลุ่มเพศ
ภาวะนั้น ๆ กับกลุ่มเพศภาวะอ่ืนในชุมชน รวมทั้งยกระดับความพยายามในการท าความเข้าใจ
โครงสร้างสังคม พลวัตทางสังคม และระบบความเชื่อในอดีต นักโบราณคดีมักสนใจศึกษาเพศภาวะใน
ประเด็นบทบาททางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และอุดมการณ์ทางเพศ รวมทั้งเพศภาวะมีผลต่อวัตถุ
วัฒนธรรมอย่างไร ดังนั้นเพศภาวะจึงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หากสามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีพลวัตโดยการก าหนดของชุมชนและวัฒนธรรม และเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตของบุคคล รวมทั้ง
เพศภาวะเองก็เป็นตัวก าหนดชุมชนและวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน รอดนิ่ง และอีสแมน ยังได้อ้างถึงบันทึก
ของนักเดินทางชาวยุโรปทั้งที่มาท่องเที่ยว ค้าขาย และใช้ชีวิตร่วมกับชนพ้ืนเมืองในทางตะวันออก
เฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 16-18 ได้บันทึกว่าชายหญิงในสังคมชนพ้ืนเมืองเรียนรู้
ทักษะที่แตกต่างกัน รวมทั้งยังมีการปฏิบัติตัวที่แยกออกจากกัน ทั้งนี้บทบาททางเพศภาวะ และอัต
ลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ กิลคริสต์ (Gilchrist, 
1999) นอกจากนี้  แดร์เวนสกี้ (Derevenski, 1997 อ้างใน Gilchrist, 1999) ยังได้เสนออีกว่า 
การศึกษาเกี่ยวกับเพศภาวะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาควบคุมไปกับประเด็นของอายุอย่างแยก
จากกันไม่ได้ เพราะจ าเป็นต้องทดสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเพศภาวะตลอดช่วงชีวิตอันมี
ผลมาจากความแตกต่างของเพศ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น โดยการศึกษาผ่าน
หลักฐานที่พบร่วมกับหลุมฝังศพเพ่ือท าความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านของอายุและเพศภาวะของแต่ละ
ปัจเจก 

จากการศึกษาของ ซัลลิแวน (Sullivan, 2001) เรื่อง เพศ การเมือง และพิธีปลงศพ
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทางตะวันตกของรัฐเทนเนสซี พบว่า การศึกษาพิธีปลงศพเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการระบุฐานะของบุคคลรวมไปถึงกลุ่มคนชั้นสูง การศึกษาจ านวนมากของโครงการเกี่ยวกับ
การปลงศพในรัฐมิสซิสซิปปีตีความได้ว่า การเลือกสถานที่ปลงศพของกลุ่มชนชั้นสูงนั้นจะต้องแสดงถึง
อ านาจ สถานภาพ ความยิ่งใหญ่ โดยมักปลงศพในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น เนินดิน และศพเหล่านั้นมัก
เป็นเพศชาย ซึ่งมักเป็นผู้น าทางการเมือง และใช้อ านาจทางการเมืองมากกว่าผู้หญิงในสังคม 
เช่นเดียวกับงานศึกษาของ มาร์คัส (Marcus, 1999) ที่ได้ศึกษา พิธีกรรมของผู้ชายและผู้หญิงใน 
Oaxaca  พบว่า เพศภาวะมีส่วนในการศึกษาทางโบราณคดี โดยพบว่าพิธีกรรมที่ถูกท ากับผู้หญิงและ
ผู้ชายนั้นมีความแตกต่างกัน  พิธีกรรมของผู้หญิงจะได้รับการจัดขึ้นในบ้านและบริเวณรอบ ๆ บ้าน 
ในทางกลับกันพิธีกรรมของผู้ชายนั้นจะได้รับการจัดการในพ้ืนที่บ้านของผู้ชายหรือบ้านของตระกู ล 
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พิธีกรรมของผู้ชายนั้นมีความพิเศษกว่าผู้หญิง มีการขุดพบหลุมฝังศพผู้ชายจ านวนมากที่บ้านของ
ตระกูล ซึ่งมีความคล้ายกับวัฒนธรรมของจีน   

ทั้งนี้ยังพบความแตกต่างของเพศภาวะผ่านพิธีกรรม โดย อีสแมน และรอดนิ่ง 
(Eastman & Rodning, 2001) ศึกษาหลักฐานที่พบในหลุมฝังศพในกลุ่ม Siouan-speaking ในทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐนอร์ท แคโรไลนา และตอนใต้ของรัฐเวอร์จิเนีย พบว่า เพศภาวะปรากฏ
ความแตกต่างให้เห็นชัดตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ส่วนอัตลักษณ์ทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงหลายแบบตามช่วง
อายุโดยเพศหญิงวัยกลางคนจะได้รับการปฏิบัติที่ต่างไปจากเพศหญิงที่ตายในช่วงอายุน้อย ในขณะที่
ภาพตัวแทนของเพศชายนั้นไม่มีความแตกต่างเลยในแต่ละช่วงวัย นั่นหมายความว่าเพศหญิงกลุ่ม 
Siouan จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและอัตลักษณ์มากกว่าเพศชายตลอดช่วงชีวิตและ
ในชุมชน นอกจากนี้ ลิปคินและคัวเคแนน (Lipkin & Kuokkanen, 2014) ได้ศึกษาการฝังศพผู้ชายที่
วิหารอูลู (Oulu Cathedral) ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งค้นพบการฝังศพมากกว่า 300 ครั้งในช่วงศตวรรษ
ที่ 17 และ 18 ผู้เสียชีวิตหลายคนถูกฝังอยู่ในชุดผ้าไหมหรือผ้าขนสัตว์ที่ท าขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือฝังศพนั้น 
อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายศพที่ถูกฝังอย่างเรียบง่ายด้วยเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายเหล่านี้บ่งบอกถึงต าแหน่งและสถานะทางสังคมที่สูงกว่าศพอ่ืน ๆ วัตถุสิ่งที่ที่ฝังร่วมกับโครง
กระดูกนั้นเปรียบเสมือนวัตถุแสดงอัตชีวประวัติที่จัดท าขึ้นโดยคนเป็นที่ท าให้คนตาย ซึ่งเกี่ยวโยง
สัมพันธ์กับทั้งมิตรสหาย วงศาคณาญาติ หรือแม้แต่สถานที่ส าคัญ ๆ (Parker, 1999 อ้างใน Sahlins, 
2013) แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าวัตถุนั้น ๆ จะสะท้อนถึงความเป็นเพศของคนตายอย่าง
ตรงไปตรงมา เพราะวัตถุหรือของฝังร่วมนั้นเป็นชุดความสัมพันธ์ระหว่างคนตายกับคนเป็น ทั้งยั ง
สะท้อนถึงความเป็นกลุ่ม และมิติทางการเมืองของกลุ่มสังคมด้วย ดังนั้นเมื่อตีความหลักฐานหรือของ
ฝังร่วมจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นของส่วนตัว หรือวัตถุตัวแทนของความเป็นกลุ่มคนกันแน่ 
(Marshall, 2013) 

สเทิร์นส เอดาส์ ชวาร์ตซ์ และกิลเบิร์ท  (Stearns, Adas, Schwartz, & Gilbert, 
2011) กล่าวว่า ในช่วงยุคก่อนการท าการเกษตรกรรม ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
เพาะปลูกของชุมชน แต่บทบาทของผู้หญิงจะลดลงเมื่อเข้าสู่ยุคสังคมเกษตรกรรม แต่หลังจากนั้น
ผู้ชายจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบการท าเกษตรกรรม เช่น การใช้แรงงานหนัก การแผ้วถางพ้ืนที่ 
การควบคุมระบบชลประทาน รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ เป็นต้น และบทบาทของผู้หญิงต่อ
ชุมชนยิ่งลดลงอย่างมากเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรกรรมถาวรในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

โบลเจอร์ (Bolger & Laurenceau, 2013) กล่าวว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลักฐาน
ส าคัญที่สามารถช่วยให้นักโบราณคดีส ารวจประเด็นเพศภาวะในอดีตได้เป็นอย่างดีแต่พบว่ายังมีการ
กล่าวถึงประเด็นนี้ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาและชาติพันธุ์วิทยา
ทางโบราณคดีที่มีการศึกษามาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ทั้งที่เกี่ยวกับการผลิต การใช้และการแจกจ่าย 



  38 

ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแบ่งงานตามเพศในหลายบริบทวัฒนธรรม และเทคโนโลยี อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาถึงการแบ่งงานตามเพศภาวะนั้นหลักฐานจากงานการศึกษาชาติพันุ์วรรณาอาจไม่
สามารถท าให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศต่าง ๆ ในอดีตจากข้อมูลดังกล่าวได้ดีนัก  

การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาของ เมอร์ดอคและโพรโวส (Bolger & Laurenceau, 
2013; Murdock & Provost, 1973) ซึ่งท าการศึกษาการแบ่งงานโดยเพศในสังคมต่าง ๆ กว่า 100 
แห่งทั่วโลก โดยระบุว่า การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นกิจกรรมเฉพาะเพศชาย 14 ตัวอย่าง เป็น
กิจกรรมเฉพาะเพศหญิง 74 ตัวอย่าง เป็นกิจกรรมที่เพศชายมีบทบาทหลัก 5 ตัวอย่าง เป็นกิจกรรมที่
เพศหญิงมีบทบาทหลัก 6 ตัวอย่าง และเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกัน 6 ตัวอย่าง กล่าวโดยสรุปคือการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นกิจกรรมที่เพศหญิงมีบทบาทหลัก มีสังคมที่เพศชายมีบทบาทหลักเพียงไม่กี่
สังคม ส่วนสังคมที่เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการผลิตด้วยกันนั้นมีจ านวนจ ากัดมาก  ทั้งนี้การ
มีบทบาทในการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อ
กิจกรรมการด ารงชีพในแต่ละฤดูกาล และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความเชื่อความเป็นแม่ของผู้หญิงที่
ต้องให้ก าเนิดและเลี้ ยงดูลูกในพ้ืนที่ครัวเรือน อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าว Bolger and 
Laurenceau (2013) เห็นว่าเป็นการเสนอบนฐานอคติ เช่น อคติจากความเป็นตะวันตกเกี่ยวกับ
ความเป็นปัจเจกนิยม กับการจัดการการผลิตและการแจกจ่าย ซึ่งมักผูกติดกับปัจเจกที่อยู่ใน
กระบวนการการขึ้นรูปภาชนะ แต่การผลิตเครื่องปั้นดินเผายังมีกระบวนการอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเช่นกัน 
อาทิ การเตรียมวัตถุดิบ เป็นต้น ดังนั้นหากจะพิจารณาถึงกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
จ าเป็นต้องขยายความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนการผลิตว่ามิได้มีเพียงการขึ้นรูปเท่านั้น
แต่หมายถึงกระบวนการอ่ืน ๆ ด้วย เช่นนี้จะท าให้เห็นความหลากหลายของการแบ่งงานตามเพศ
ภาวะชัดขึ้น 

กัลลิค (Gullick, 2015) ได้ท าการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาผ่านเครื่องปั้นดินเผา 
โดยเชื่อว่าการท าความเข้าใจภูมิหลังทางสังคมของหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบจะช่วยให้ทราบถึง
รายละเอียดของสิ่งที่ต้องการจะศึกษา ทั้งนี้ในศตวรรษที่18 นักโบราณคดีมีความสนใจในการผลิต 
การใช้ และสัญลักษณ์ของหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ
อย่างหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามกลุ่มชาติพันธุ์ตามการศึกษาของ อาร์เธอร์ (Arthur, 2013) ได้ศึกษา
กลุ่ ม  Gamo ในทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศเอธิ โอ เปี ย  พบว่ากลุ่ มผู้ หญิ งยั งคงผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเช่นเดิม และยังพบว่าผู้หญิงมีอ านาจเหนือกว่าสามีและสมาชิกในครอบครัวที่อาจช่วย
ในด้านการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามหากผู้หญิงที่ เป็นช่างปั้นจ าเป็นต้อง
ย้ายไปอยู่ในชุมชนอ่ืนร่วมกับสามี ผู้หญิงคนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
บริบททางเศรษฐกิจใหม่ในชุมชนของสามี ทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่กับคนในชุมชน เพื่อการค้าขาย
แลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาทั้งกับเงินและอาหาร 
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เครเมอ (Kramer, 1985) ได้กล่าวว่า การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี
สามารถท าให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับการแบ่งงานและความสัมพันธ์ของชายหญิงกับกระบวนการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยพบว่าหากเป็นการใช้เทคนิคสมัยใหม่ผู้ชายมักมีบทบาทมากกว่า แต่หากเป็น
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิมนั้นผู้ชายและผู้หญิงมักมีส่วนร่วมใน
กระบวนการผลิตร่วมกัน โดยอาจมีเพศหนึ่งเพศใดท าหน้าที่หลักในการปั้น และเพศตรงข้ามจะท า
หน้าที่ในกระบวนการอื่น ๆ เช่น การแสวงหาวัตถุดิบ การเตรียม การตกแต่ง รวมทั้งการแจกจ่ายหรือ
แลกเปลี่ยนค้าขาย เป็นต้น ขณะที่  คอสติน  (Costin, 2000) ท าการศึกษากระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้การศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การผลิตในสมัยโบราณโดยพบว่า ในบางกลุ่มชน เช่น กลุ่ม Paradijon ผู้หญิ งมักร่วมกันใน
กระบวนการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ในขณะที่ผู้ชายจะท าหน้าที่ในการแสวงหาวัตถุดิบ และเตรียมดิน 
รวมทั้งกระบวนการขั้นสุดท้ายของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยโดยมักร่วมกันท าในพ้ืนที่กิจกรรมร่วม 
นอกจากนี้ยังพบว่า ช่างปั้น และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอาจเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมทรัพยากรที่พวกเขาใช้ หากแต่ชนชั้นสูงจะควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้อีกต่อหนึ่งด้วยเงื่อนไขปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่   

การศึ กษาของสตาร์ค  บิ ชอบ  และมิ คสา (Stark, Bishop, & Miksa, 2000)
ท าการศึกษากลุ่ม Kalinga จากสองหมู่บ้านบนพ้ืนที่สูงในประเทศฟิลิปปินส์ที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
พบว่า ในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดิน (earthenware) เพ่ือใช้ในครัวเรือนทั้งใช้
เก็บน้ า หรือประกอบอาหาร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตั้งแต่ปี 1970 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
การผลิตมาใช้เครื่องมือสมัยใหม่ รวมทั้งในระดับครัวเรือนก็หันมาใช้ภาชนะที่ท าจากโลหะมากขึ้น 
ดังนั้นจึงพบว่าผู้หญิงในหมู่บ้าน Dalupa หันมาผลิตเครื่องปั้นดินเผามากขึ้นด้วยความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ ขณะที่ผู้หญิงจากหมู่บ้าน Dangtalan กลับละทิ้งการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ท าให้หมู่บ้าน Dalupa สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้มากกว่าหมู่บ้าน Dangtalan เคยท า อย่างไรก็
ตามพบว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้นกลับไม่ใช่งานหลักของผู้หญิงทั้งสองหมู่บ้าน นอกจากนี้ยัง
พบว่าช่างปั้นหม้อจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์อย่างดีกับเจ้าของที่ดินเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ หรือดิน
เหนียวที่ดีซึ่งจะน ามาใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วย ในทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่าการศึกษาครั้งนี้
ของ สตาร์ค บิชอบ และมิคสา (Stark et al., 2000) กล่าวถึงผู้หญิงในบทบาทของการเป็นช่างปั้น
อย่างชัดเจน แต่กลับไม่บ่งชี้ว่าเพศใดท าหน้าที่ในการแสวงหาวัตถุดิบ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
อ านาจในการต่อรองกับเจ้าของที่ดินที่จะได้มาซึ่งดินเหนียว    

การศึกษาของ วินสโลว์ (Winslow, 2009) ระบุว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชาว
สิงหลในหมู่บ้าน Walangama ประเทศศรีลังกา ในอดีตเคยเป็นกิจกรรมนอกเวลาของทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชายเพื่อผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตมี
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การใช้เครื่องมือที่สะดวกและสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้รวดเร็วและในปริมาณที่มากข้ึน ท าให้ทั้ง
ผู้ชายและผู้หญิงหันมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบเต็มเวลา การผลิตในจ านวนมากเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่มีมากขึ้น ท าให้ช่างปั้นในหมู่บ้านผลิตเครื่องปั้นดินเผาในขนาดและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน 
รวมทั้งขายเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นกับพ่อค้าคนกลาง  

นอกจากนี้การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีผ่านเครื่องปั้นดินเผาหรือ
เครื่องใช้ของผู้คนในสังคมยังเป็นการสะท้อนความรู้สึก ความคิดเห็น และสภาพสังคมในขณะนั้น ดัง
การศึกษาของ บาวเซอร์ และแพ็ตตัน (Bowser & Patton, 2004) ที่ศึกษาเรื่องพ้ืนที่ครัวเรือนเสมือน
พ้ืนที่สาธารณะโดยท าการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดีในประเด็นเกี่ยวกับบ้าน เพศภาวะ และ
การเมืองในกลุ่มอะเมซอนเอกวาดอร์ โดยผลการศึกษาพบว่า ในหมู่บ้าน Conambo นั้นพ้ืนที่
สาธารณะของเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความยืดหยุ่น และเป็นอิสระต่อกันพอสมควร เช่น พ้ืนที่ผลิต
เครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ของเพศชายอาจกลายเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เพศชายใช้ในการตอนรับเพ่ือน
เพศชาย ขณะเดียวกันพ้ืนที่ห้องครัวซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวก็กลายเป็นพ้ืนที่ในการตอนรับเพ่ือนเพศหญิง
ได้ด้วยเช่นกัน โดยแต่ละพ้ืนที่นั้นเพศชายเพศหญิงจะมีอ านาจหลักในการควบคุมจัดการพ้ืนที่และ
สิ่งของในพ้ืนที่นั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงได้ใช้การออกแบบลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาส าหรับ
การใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะแก้วชิชาร์เบียร์ (chicha beer) ซึ่งจะถูกออกแบบและวาดลวดลาย 
ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ของเพศหญิง และการน ามาใช้ต้อนรับครอบครัว หรือเพ่ือนของเพศชายใน
พ้ืนที่ส่วนตัวของเพศชาย จึงเปรียบเสมือนการต่อสู้ทางการเมืองของเพศหญิงในการรุกคืบเข้าสู่พ้ืนที่
ของเพศชายเอง 

จากข้อมูลข้างต้นฉันจึงขอสรุปอีกครั้งว่า การตีความหลักฐานทางโบราณคดีชุด
เดียวกับชาร์ล ไอแอม หรือการตีความ (ซ้ า) จากสิ่งที่เขาเคยได้เสนอไว้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชาย และ
โดยเฉพาะ “เจ้าแม่โคกพนมดี” นั้น ฉันใช้กรอบการวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ส่วน
ที่หนึ่งการท าความเข้าใจเรื่องเพศภาวะของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยแนวคิดโบราณคดีเพศ
ภาวะ ซึ่งรับอิทธิพลของวิธีวิทยาหรือเครื่องมือที่ฮอดเดอร์เรียกว่า “การตีความทางโบราณคดี” ซึ่ง
การตีความทางโบราณคดีนี้ ส่วนที่สอง เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิจัยโบราณคดี
หลังกระบวนการ และส่วนที่สามเป็นการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือ
งานวิจัยชิ้นนี้ 
3. นัยทางโบราณคดี (Archaeological correlates) 

นัยทางโบราณคดีนั้นมีความส าคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีมาก มันคือการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม กับการคาดการณ์หลักฐานสิ่งที่ค้นพบจากข้อมูลทางโบราณคดี 
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ฉันจึงมีนัยยะทางโบราณคดีท่ีสนใจ ดังนี้ 
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1. หากเพศหญิงมีบทบาทในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และการน าไปแลกเปลี่ยนกับของ
หายากจากพ้ืนที่ห่างไกล ก็จะน ามาซึ่งสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเพศชาย และคนอ่ืน ๆ ในสังคม ได้รับ
การยอมรับนับถือจากคนในชุมชนโคกพนมดี ดังนั้นโครงกระดูกเพศหญิงทุกโครงต้องปรากฏหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่แสดงถึงความแตกต่างทางสถานะทางสังคมที่สูงกว่าเพศชาย และคนอ่ืน ๆ เช่น มี
ปริมาณของหลักฐานฝังร่วมในจ านวนมากกว่าโครงกระดูกเพศชายทุกโครง หรือพบของต่างถิ่นเฉพาะ
หลุมฝังศพเพศหญิงทุกโครงเท่านั้น 

2. หากชุมชนโคกพนมดีไม่ได้เป็นสังคมที่มีเพศใดเพศหนึ่งที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าเพศ
อ่ืน ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเป็นแบบพ่ึงพากัน หรือมีความแตกต่างทางสถานะทางสังคมจริง แต่
เป็นระดับปัจเจก ดังนั้นจะพบความแตกต่างหลากหลายของจ านวนและประเภทของหลักฐานที่ฝัง
ร่วมกับโครงกระดูก มีการพบโครงกระดูกเพศหญิงที่มีของฝังร่วมจ านวนมาก และโครงกระดูกเพศ
หญิงที่มีของฝังร่วมจ านวนน้อย ขณะที่พบโครงกระดูกเพศชายที่พบของฝังร่วมจ านวนมากเมื่อเทียบ
กับโครงกระดูกเพศหญิงบางโครง  
 นัยทางโบราณคดีข้างต้นฉันจะน ามาใช้ในการศึกษา และตีความทางเลือกด้วยชุด
ประสบการณ์ของฉัน ร่วมกับข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จากข้อมูล
ชาติพันธุ์วรรณา และข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเพ่ือภาพแทนความจริงของชุมชนโคกพนม
ดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  



  
 

 

บทที่ 3 
เขา และงานของเขา: การท าความเข้าใจ 

  
“การที่ผู้หญิงเป็นช่างปั้นหม้อ มีบทบาทส าคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และการ

แลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายนอก ท าให้ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชาย เมื่อเสียชีวิตก็
ได้รับการฝังศพด้วยข้าวของมากมายซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเมื่อยังมีชีวิต หากลูกสาวของเธอ
เสียชีวิตลงตั้งแต่ยังเด็กก็จะถูกฝังพร้อมกับของมีค่าและเครื่องประดับมากมาย” 

Higham and Bannanurag (1990, pp. 68-69) 
 

เขา: ชาร์ล ไฮแอมกับอิทธิพลทางความคิดของฉัน 
ชาร์ล ไฮแอม คือนักโบราณคดีที่มีผลงานมีหนังสือที่สร้างความประทับใจให้ฉันอย่างมาก

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามฉันก็ไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัว ฉันจ าได้เพียงว่าเคยเจอ
เขาเพียงครั้งเดียวเมื่อครั้งเขามาบรรยายที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อครั้งฉันยังเรียน
อยู่ในระดับปริญญาโทและไม่กล้าแม้แต่จะพูดคุยซักถาม หรือตั้งค าถามกับเขา ด้วยเพราะความอ่อน
ด้อยของภาษาอังกฤษของฉันและฉันมองเขาเหมือนดั่งผู้ค้นพบและสร้างความรู้ที่ยิ่งใหญ่ กระนั้นแม้
งานเขียนของเขาจะมีอิทธิพลทางความคิดกับฉันค่อนข้างมาก แต่ฉันกลับไม่เคยสนใจศึกษาเลยว่าเขา
เป็นใคร หากจะให้ฉันติดต่อไปหาเขาและขอพูดคุยสัมภาษณ์ฉันยังคงไม่กล้า และด้วยขอจ ากัดของ
เวลาของฉันที่งานรัดตัวมาก ฉันจึงเลือก “อ่าน” ประวัติของเขาผ่านโลกออนไลน์ 

เมื่อฉันท่องโลกออนไลน์เพ่ือท าความรู้จักเขา ฉันพบว่า ชาร์ล ไฮแอม มีชื่อเต็มว่า 
Charles Frank Wandesforde Higham เป็นชาวอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักร ชาร์ล ไฮแอมส าเร็จการศึกษาที่ Raynes Park County 
Grammar School ซึ่งอยู่ทางใต้ของลอนดอน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เขาสนใจงานโบราณคดี
หลังจากได้ไปเป็นอาสาสมัครขุดค้นที่แหล่งโบราณคดียุคส าริดแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส เขาใช้เวลา
ถึงสองปีที่ Institute of Archaeology, London University โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านโบราณคดี
สมัยโรมัน ครูผู้สอนเขาได้แก่ แม็กซ์ มัลโลวาน (Max Mallowan) นักโบราณคดีเชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางโบราณ และแคทลีน เคนยอน (Kathleen Kenyon) นักโบราณคดี
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ หลังจากนั้นเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ศึกษาใน
ประเด็นยุคส าริดและยุคเหล็กในยุโรป หลังจากนั้นเขาได้รับทุนการศึกษาระดับรัฐในปี ค.ศ.1962 และ
เริ่มต้นการวิจัยระดับปริญญาเอกของเขาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคก่อนประวัติศาสตร์ของ
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สวิตเซอร์แลนด์และเดนมาร์ก และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1966 ซึ่งในปีเดียวกัน
นี้เขาได้ย้ายไปประเทศนิวซีแลนด์พร้อมครอบครัวเพ่ือไปรับต าแหน่งอาจารย์ด้านโบราณคดีที่
มหาวิทยาลัยโอตาโก ในปี ค.ศ.1968 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยโอทาโก  

ในปี ค.ศ. 1969 ชาร์ล ไฮแอมเริ่มท างานภาคสนามด้วยการขุดค้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย จากนั้นช่วงปี ค.ศ.1972 – 1975 เขาเข้าร่วมกับเชสเตอร์กอร์แมนขุด
ค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง แหล่งโบราณคดีถ้ าปุงฮุง และต่อมาได้ร่วมศึกษา ขุดค้นที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านนาดี (ค.ศ.1981 - 1982) แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี (ค.ศ.1984 - 1985) แหล่ง
โบราณคดีบ้านหนองโน (ค.ศ.1989 - 1992) แหล่งโบราณคดีเนินอู่โลก (ค.ศ.1999 - 2000) แหล่ง
โบราณคดีบ้านโนนวัด (ค.ศ.2002 - 2007) และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนจาก (ค.ศ.2011 - 2017) 
ปัจจุบันชาร์ล ไฮแอม ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ด้านโบราณคดี ของมหาวิทยาโอตาโก ประเทศ
นิวซีแลนด์ มีความสนใจในการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในผืนแผ่นดินใหญ่ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนใจประเด็นพันธุ์ศาสตร์ทางโบราณคดี และภาษาศาสตร์เชิงประวัติ มี
ผลงานทางโบราณคดีที่ส าคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับอารยธรรมเขมรโบราณในประเทศกัมพูชา และงาน
ศึกษาด้านโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เขายังร่วมกับนักวิจัย
อ่ืนๆ น าเสนอข้อค้นพบการเริ่มต้นของการปฏิวัติทางการเกษตรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดรัฐในยุค
แรกเริ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังร่วมผลิตงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นเอยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณจากแหล่งโบราณคดีหลายพ้ืนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใน
ผลงานการศึกษานั้นระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายของมนุษย์สมัยใหม่ (anatomically modern human) 
เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณกว่า 50,000 ปีที่ผ่านมา (วิกิพีเดีย, 2562) 

หากพิจารณาจากข้อมูลด้านการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของชาร์ล ไฮแอมเท่าที่ข้อมูลใน
เว็บไซต์ระบุไว้ ฉันยังไม่เห็นร่องรอยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานคิดเรื่องเพศภาวะเลย อย่างไรก็ตามเมื่อฉัน
ท่องโลกออนไลน์เพ่ือค้นหาข้อมูลของเขาเพ่ิมเติม ฉันจึงพบกับบทสัมภาษณ์เขาในหนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2558 เรื่อง “ศ.ดร.ชาร์ล ไฮแอม บ้านเชียงเป็นชุมชนยุคสัมฤทธิ์แรกเริ่ม
ของโลกนั้น..คือเรื่องเหลวไหล!” ในสัมภาษณ์นี้ระบุว่า ชื่อของเขาปรากฏบนปกหนังสือที่นักศึกษา
โบราณคดี “ต้องอ่าน” จากการอ่านบทสัมภาษณ์นี้ฉันพบถ้อยค าของเขากับผู้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจ
หลายประโยค (พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, 2558) เช่น 

ผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่า “คุณพูดถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเยอะมาก อยากทราบว่าคน
ในที่ราบสูงอย่างลุ่มน้ ามูล, ที่ราบลุ่มอย่างโตนเลสาปในกัมพูชา และลุ่มน้ าเจ้าพระยา เป็นคนกลุ่ม
เดียวกันหรือเปล่า” 
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เขาตอบว่า “ผมคิดว่าในยุคเหล็ก คนในลุ่มน้ ามูลและคนที่อยู่ในลพบุรีรวมถึงคนที่อยู่ใน
เสียมราฐ กัมพูชา เป็นเครือญาติกัน พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรเหมือนกัน จากนั้นมีกลุ่มคนที่พูด
ภาษาตระกูลไทเคลื่อนย้ายเข้ามา แล้วผสมผสานทางชาติพันธุ์ เราศึกษาดีเอ็นเอคนลุ่มน้ ามูล พบว่า
เหมือนกับคนในเทือกเขาเพชรบูรณ์ท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร”  

ผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่า “คนไทยถกเถียงกันตลอดว่าเรามาจากไหน”  
เขาตอบว่า “ประวัติศาสตร์ของคุณบอกว่า คนไทยมาจากจีนตอนใต้ มาค้าขายและมี

อ านาจ ก่อเกิดรัฐสุโขทัย อยุธยา ฯลฯ แต่ความจริง มีประชากรกลุ่มใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มาก่อนแล้ว 
อย่างเช่นคนในหลุมขุดค้นนี้ ที่น่าเชื่อว่าพูดภาษาตระกูลมอญ -เขมร สรุปสั้นๆ ว่ากลุ่มคนที่พูด
ภาษาไทยจากตอนใต้ของจีนเดินทางมาที่นี่ แต่ไม่ได้ฆ่าคนกลุ่มคนที่พูดภาษามอญ -เขมร พวกเขา
แต่งงานกันครับ จากนั้นภาษาไทยกลายเป็นภาษาหลัก ประชากรไทยสมัยใหม่ ก็ยังคงมียีนมอญอยู่ใน
ตัว เหมือนกับคนอังกฤษ ซึ่งพวกนอร์มันทางฝรั่งเศส เข้ามาแต่งงานกับพวกแองโกล แซกซัน ซึ่งเป็น
คนพ้ืนเมือง ไม่ต่างจากกรณีไทยและมอญ-เขมรที่ผสมกันแล้วสร้างอารยธรรมขึ้นมา”  

ผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่า “คุณเคยขุดค้นที่โคกพนมดี จ.ชลบุรี จนพบหลักฐานที่โด่งดังมาก 
อย่างนางพญาโคกพนมดี ท าไมถึงหยุดไปเฉยๆ แล้วเปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับอีสานแทน”  

เขาตอบว่า “โคกพนมดี เป็นการขุดค้นครั้งใหญ่มาก ชั้นดินลึกตั้ง 7 เมตร และหลังจาก
โคกพนมดี ดร.รัชนีกับผมก็ไปขุดที่หนองโน ซึ่งเป็นแหล่งที่น่าสนใจมากเช่นกัน แต่แล้วกรมศิลปากรก็
ย้าย ดร.รัชนี ซึ่งท างานร่วมกับผมอยู่ ไปประจ าที่พิมาย ผมเลยบอกเธอว่า ถ้าอย่างนั้นท าไมเราไม่
พัฒนาโครงการแถบพิมายล่ะ? เพราะผมไม่สามารถท างานในไทยได้โดยไม่มี ดร.รัชนี นั้นคือสิ่งที่
เกิดข้ึนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว” 

ผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่า “ไม่ใช่เหตุผลด้านวิชาการ แต่เหตุผลหลักคือผู้ร่วมงาน” 
เขาตอบว่า “จริง ๆ แล้วผมก็สนใจในลุ่มน้ ามูลอยู่ด้วยแหละ เพราะตอนที่มาเมืองไทย

ครั้งแรกก็ขุดที่อีสาน พอ ดร.รัชนีย้ายไปพิมาย ก็เลยถือเป็นความคิดที่ดีที่จะมุ่งไปให้ความส าคัญกับ
อีสานอีก นอกจากนี้ ตอนขุดที่โคกพนมดี ก็เพ่ือจะพยายามหาจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าว ซึ่งแม้จะ
เป็นแหล่งที่น่าสนใจมาก ๆ แต่เป็นสังคมหาของป่าล่าสัตว์ ยังไม่ได้เพาะปลูก จึงไม่ได้ตอบค าถามของ
ผมในตอนนั้น” 

มาถึงตรงนี้ความคิดในหัวของฉันเกี่ยวกับตัวเขาเริ่มชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จากการที่เขา
ระบุว่า ความสนใจในการศึกษาทางโบราณคดีของเขาทั้งการพยายามหาจุดเริ่มต้นของการปลูกข้าว 
และประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นของคน ซึ่งเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาทางโบราณคดี 
หรือวิธีการท างานโบราณคดีที่เรียกว่า โบราณคดีตามแนวคิดทฤษฎีประวัติวัฒนธรรม ที่เน้นการสร้าง
หรือจัดล าดับวัฒนธรรมของมนุษย์ตามเวลาหรือความเก่าแก่ ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกผ่านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการอพยพ นอกจากนี้
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การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ก็ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลทางวัฒนธรรมตามแนวคิดนี้เช่นกัน (สว่าง เลิศ
ฤทธิ์, 2547) 
งานของเขาที่โคกพนมดี: ว่าด้วยข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาทางโบราณคดี 

ในส่วนนี้ฉันจะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการศึกษาทางโบราณคดีของชาลร์ล ไฮแอม ที่ท า
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีก่อน   

แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนละติจูด 13 องศา 34 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 101 
องศา 8 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีลักษณะเป็นเนินดินสูงรูปร่างค่อนข้าง
กลม มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 30 ไร่ มีจุดที่สูงที่สุดของเนินดินสูงกว่าผืนนาที่อยู่ล้อมรอบประมาณ 12 
เมตร เนินดินโคกพนมดีตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ าบางปะกง
ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลในปัจจุบันประมาณ 22 กิโลเมตร เนินดินแห่งนี้เป็น
ที่ตั้งของวัดและบ้านเรือนที่อยู่ของชาวบ้าน พ้ืนที่ปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น มะขาม มะขวิด 
มะตูม และไผ่ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเนินดินพบสระน้ าที่ชาวบ้านขุดลอกในช่วงประมาณ 
พ.ส. 2561-2517 ซึ่งเป็นสระรูปทรงสี่เหลี่ยม (Higham & Bannanurag, 1990; Suchitta, 1980)  
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ภาพที ่1 ต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี (Higham et al., 1989, 32) 
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ภาพที ่2 แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี และต าแหน่งหลุมขุดค้น (Higham & Thosarat, 1998, 67) 
 

แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีมีการศึกษามาแล้วหลายครั้งด้วยกัน โดยข้อมูลจากหนังสือ 
The excavation of Khok Phanom Di: a prehistoric site in central Thailand (Higham & 
Bannanurag, 1990) ระบุว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้รับความสนใจในฐานะของแหล่งโบราณคดี
ส าคัญเมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างทางขึ้นวัดบริเวณด้านเหนือของเนินดินในปี พ.ศ. 2521 ท าให้พบ
หลักฐานทางโบราณคดีส าคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ ลูกปัดเปลือกหอย ก าไลเปลือกหอย เศษ
ภาชนะดินเผา หินขัด หินดุดินเผา กระดูกปลา และเปลือกหอย เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาของ พรชัย  
สุจิตต์  และด ารงเกียรติ  นกสกุล  (Suchitta, 1980 & Noksakul, 1981 อ้างใน  Higham & 
Bannanurag, 1990) ระบุว่าแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเดิมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ ใกล้ชายฝั่งทะเล ในปี พ.ศ. 2527 มีรายงานการศึกษาของ พรชัย สุจิตต์ 
(Suchitta, 1980) ระบุว่ามีการศึกษาค่าอายุเรดิโอคาร์บอนจากตัวอย่างถ่านที่ขุดค้นพบในหลุมขุดค้น 
ซึ่งก าหนดอายุแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ว่ามีการเข้ามาใช้ประโยชน์เมื่อกว่าได้ประมาณ 3500 ปีมาแล้ว  
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หลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจ ได้แก่ การพบหลักฐานของอาหารการกิน เช่น เปลือกหอยทะเล 
และหอยจากป่าชายเลน ซึ่งพบจ านวนมากในชั้นดินด้านล่างและลดจ านวนลงในชั้นดินเหนือขึ้นมา 
เป็นหลักฐานยืนยันว่าเดิมชุมชนโคกพนมดีตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งต่างจากช่วงเวลาในปัจจุบันที่
ชุมชนจะแสวงหาอาหารจากสิ่ งรอบตัวซึ่ งไม่ ได้อยู่ ใกล้ทะเลอีกต่อไป เป็นการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีนี้ 

ขณะที่การศึกษาของ ด ารงเกียรติ นกสกุล และพีรพน พิสณุพงศ์  (Noksakul, 1981; 
Pisnupong, 1984 อ้างใน Higham & Bannanurag 1990) พบหลักฐานที่ยืนยันข้อสันนิษฐานของ
พรชัย สุจิตต์ในประเด็นการเป็นชุมชนที่ปรับตัวกับการสภาพแวดล้อมแบบชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยัง
พบหลักฐานของการอยู่อาศัยและการฝังศพด้วย ทั้งนี้หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ได้แก่ เศษภาชนะ
ดินเผา หินดุดินเผา หินขัด ตุ้มถ่วงแหดินเผา เบ็ดที่ท าจากกระดูกปลา และฉมวก เป็นต้น 

การขุดค้นที่เป็นข้อมูลส าคัญที่ฉันน ามาศึกษาในครั้งเป็นการขุดค้นโดยกรมศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2527-2528 โดยมีชาร์ล ไฮแอมเป็นผู้อ านวยการ
ขุดค้นทางฝั่งประเทศนิวซีแลนด์ และรัชนี บรรณานุรักษ์เป็นผู้อ านวยการขุดค้นจากฝั่งประเทศไทย 
โดยได้เลือกท าการขุดค้นบริเวณส่วนกลางเนิน หลุมขุดค้นมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร (ภาพ
ที่ 2) จะเห็นได้ว่าหลุมขุดค้นนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ดังนั้นในทัศนะ
ของฉันข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นครั้งนี้จึงอาจให้ “ความจริง” เพียงบางส่วนเท่านั้น และเป็นไปได้ว่า
อาจเกิดการตีความแตกต่างไปเมื่อมีการขุดค้นเต็มพ้ืนที่ 

ส าหรับอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจากการศึกษาในปี พ.ศ. 2528 ด้วยวิธี
เรดิโอคาร์บอนทั้งหมด 18 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างจ านวน 6 ตัวอย่างถูกน าไปหาค่าอายุยังห้องทดลอง
ข อ ง  Institute of Nuclear Sciences, Department of Industrial and Scientific Research 
ประเทศนิวซีแลนด์ขณะที่ตัวอย่างอีก 12 ตัวอย่างถูกน าไปศึกษาที่ห้องทดลองของ Australian 
National University โดยตัวอย่างเหล่านี้มาจากชั้นทับถมที่ 11-6 ของหลุมขุดค้นเท่านั้นไม่มีตัวอย่าง
ที่ใช้ในการหาค่าอายุแหล่งจากชั้นทับถมที่ 5-1 เนื่องจากไม่พบหลักฐานของถ่านที่เหมาะสม สามารถ
น าไปใช้หาค่าอายุได้ ขณะที่การหาค่าอายุจากตัวอย่างบริเวณอ่ืนของแหล่งขุดค้นถูกส่งไปหาค่าอายุยัง 
University of Oxford ด้วยวิธี AMS จ านวน 27 ตัวอย่าง จากการศึกษาค่าอายุ โดยชาร์ล ไฮแอม 
และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham & Bannanurag, 1990) ระบุว่าแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีพบ
ร่องรอยของวัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่ 2,500-1,500 ปีมาแล้ว นอกจากนี้จากการศึกษาของเบนเลย์ 
เทย์ส ไฮแอม แมคเพอร์สัน และแอทคินสัน (Bentley et al., 2007) ได้มีการก าหนดอายุสมัยของ
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีไว้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 อายุสมัยของแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจ าแนกตามสมัยการฝังศพ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Higham & Thosarat (1998) และ Bentley et al. (2007) 
 
 ข้อมูลจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีโดยชาร์ล ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ 
(Higham & Bannanurag, 1990) และข้อมูลจากการศึกษาของอเล็กแซนเดอร์ เบนเลย์ และคณะ 
(Bentley et al., 2007) สามารถสรุปภาพรวมของสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของ
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ภาพรวมข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี 
โคกพนมดี 
สมัยการ
ฝังศพ 

อายุ  
(ปีมาแล้ว) 

สภาพแวดล้อม อาหาร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 

1 3,900–
3,850 

ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 

ปลาทะเล หอย 
ปู 

ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช ลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
เปลือกหอยทรงกรวย  

2 3,850–
3,800 

ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 

ปลาทะเล หอย 
ปู 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่น
แบน ลูกปัดเปลือกหอยทรง
กรวย ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงกระบอก ลูกปัดเปลือก 
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ตารางที่ 1 ภาพรวมข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี 
โคกพนมดี (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

อายุ  
(ปีมาแล้ว) 

สภาพแวดล้อม อาหาร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 

    หอยทรงถังเบียร์สั้น ลูกปัด
กระดูกสัตว์ทรงกระบอก ก าไล
จากกระดูกปลา เครื่องมือ
เปลือกหอย ฟันเขี้ยวสัตว์เจาะ
รู  เครื่องมือกระดูก แผ่น
เปลือกหอยเจาะรู เปลือกหอย
ทากเจาะรู ภาชนะดินเผา เศษ
โลงไม้ เบ็ดตกปลาจากกระดูก 
หินขัด ตุ้มถ่วงแห ดินเหนียว
ทรงกลม เหนียวทรงกระบอก 

3 3,800–
3,700 

ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 
บ่อน้ าจืด, 
ทะเลสาบ 

ปลาทะเล หอย 
ปู ปลาน้ าจืด 
ข้าว 

ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช หอย 
กระดูกปลา หอยงวงช้าง 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่น
แบน ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงกระบอก ลูกปัดเปลือก
หอยทรงถังเบียร์ใหญ่ 
เครื่องประดับจากกระดองเต่า 
ก าไลจากกระดูกปลา จี้ครีบ
ฉลาม กระดูกปลาเจาะรู เขี้ยว
สัตว์ขึ้นรูป เครื่องมือเปลือก
หอย ภาชนะดินเผา เครื่องมือ
กระดูกปลายแหลม หินขัด สิ่ว
หินขัด ขวานหินขัด หินดุดิน
เผา  

4 3,700–
3,650 

บ่อน้ าจืด, 
ทะเลสาบ 

ปลาน้ าจืด ข้าว ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช เส้นใย
พืช กระดูกเต่า ลูกปัดเปลือก  
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ตารางที่ 1 ภาพรวมข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี 
โคกพนมดี (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

อายุ  
(ปีมาแล้ว) 

สภาพแวดล้อม อาหาร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 

    หอยทรงแผ่นแบน ลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ 
เครื่องประดับจากกระดองเต่า 
เครื่องมือหอย ภาชนะดินเผา 
เบ็ดตกปลา หินขัด หินดุ  ดิน
เหนียวทรงเหลี่ยม 

5 3,650–
3,600 

ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 

อาหารทะเล ดินเทศสีแดง ลูกปัดเปลือก
หอยทรงแผ่นแบน ลูกปัด
เปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ 
ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงกระบอก ลูกปัดหอยทรง
ขดม้วน เครื่องประดับศรีษะ
จากเปลือกหอย เครื่องประดับ
จากกระดองเต่า ก าไลจาก
เปลือกหอย ฟันสัตว์เจาะรู 
ภาชนะจากหอยกาบ ภาชนะ
ดินเผา หินขัด หินดุดินเผา ดิน
เหนียวทรงกลม ดินเหนียว
ทรงกระบอก 

6 3,600–
3,500 

ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 

อาหารทะเล ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช 
ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ ลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่น
แบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัว 
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ตารางที่ 1 ภาพรวมข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี 
โคกพนมดี (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

อายุ  
(ปีมาแล้ว) 

สภาพแวดล้อม อาหาร หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 

    เอช ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงกระบอกขนาดเล็ก แผ่น
เปลือกหอย เครื่องประดับจาก
กระดองเต่า เครื่องประดับ
จากกระดองเต่าส่วนท้อง 
ก าไลจากกระดูกปลา ก าไล
ลูกปัดเปลือกหอย ภาชนะดิน
เผา หินขัด หินดุ 

7 ราว 3,500 ป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง 

อาหารทะเล ดินเทศสีแดง ลูกปัดเปลือก
หอยทรงแผ่นแบน ลูกปัด
เปลือกหอยทรงตัวเอช ก าไล
จากเปลือกหอย ภาชนะดิน
เผา ขวานหิน หินดุ 

 
จากข้อมูลข้างต้นชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ (Higham & Thosarat, 1998) และ 

เบนเลย์ และคณะ (Bentley et al., 2007) สรุปภาพรวมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโคกพนมดีใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พอสังเขป ดังนี้ ในช่วงระยะเวลาของการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณ
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีในปัจจุบันซึ่งกินเวลายาวนานกว่า 500 ปี โดยตลอดช่วงเวลาของการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงสมัยการฝังศพที่ 3 
(3,800–3,700 ปีมาแล้ว) และสมัยการฝังศพที่ 4 (3,700–3,650 ปีมาแล้ว) โดยมีการลดลงของ
ระดับน้ าทะเล และการปรากฏขึ้นของแหล่งน้ าจืดในบริเวณใกล้ๆ กับพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโคก
พนมดี แต่หลังจากนั้นน้ าทะเลก็กลับเข้ามาและส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวอย่างมากในช่วงสมัยการ
ฝังศฑสามสมัยสุดท้าย อย่างไรก็ตามแม้จะพบหลักฐานของข้าวในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่ก็ไม่
อาจสรุปได้ว่าเป็นข้าวที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ หรือเป็นสิ่งที่น า เข้ามาจากพ้ืนที่ อ่ืน (Bentley et al., 
2007) 
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ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 1 (3,900–3,850 ปีมาแล้ว) สมัยการฝังศพที่ 2 (3,850–3,800 ปี
มาแล้ว) และสมัยการฝังศพที่ 3 ช่วงแรก (3,800–3,750 ปีมาแล้ว) ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยบริเวณแหล่ง
โบราณคดีโคกพนมดีส่วนใหญ่หาอาหารจากทะเล เช่น ปลาทะเล หอย ปู เป็นต้น  

ในสมัยการฝังศพที่ 2 พบหลักฐานของตะขอเบ็ดตกปลา และตุ้มถ่วงแหมากขึ้น สะท้อน
ให้เห็นว่าชุมชนโคกพนมดีให้ความส าคัญกับการตกปลาอย่างมาก ในสมัยการฝังศพที่ 2 นี้ไม่พบความ
แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของหลักฐานที่ฝังร่วมระหว่างเพศชายเพศหญิง ประกอบไปด้วย ดินเทศ
สีแดง ภาชนะดินเผา ลูกปัดเปลือกหอย ขวานหิน และฟันสัตว์ เป็นต้น (Bentley et al., 2007) 

ในช่วงในช่วงสมัยการฝังศพที่ 3 ช่วงหลัง (3,750–3,700 ปีมาแล้ว) พบหลักฐานของ
เครื่องปั้นดินเผาที่มีการตกแต่งลวดลายที่แตกต่างออกไป รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปไปบ่งชี้
ถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากแหล่งอ่ืนมายังโคกพนมดี โดยวินเซนท์ (Vincent, 2004) 
สันนิษฐานว่า อาจมาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้หญิง 

ต่อมาพบการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการฝังศพในสมัยการฝังศพที่ 4 โดยพบว่ามีเพศ
ชายและเพศหญิงมีของฝังร่วมที่แตกต่างกัน โดยเพศชายจะถูกฝังร่วมกับเครื่องประดับจากกระดอง
เต่า ในขณะที่เพศหญิงจะถูกฝังร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา (Bentley et al., 
2007; Higham & Thosarat, 1998) 

ทั้งนี้ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 3 ช่วงหลัง และสมัยการฝังศพที่ 4 พบหลักฐานที่ชัดเจนของ
การบริโภคข้าว และการเพ่ิมข้ึนของป่าชายเลยและปลาน้ าจืด ไม่พบหลักฐานของการเลี้ยงสัตว์ตลอด
ช่วงสมัยการฝังศพที่ 1-7 หรือแม้กระทั่งสัตว์บกอ่ืนๆ เช่น วัวควาย กวาง ลิง และหมูก็พบในจ านวนที่
น้อยมาจากหลักฐานที่พบร่วมกับหลุมฝังศพ  

ต่อมาในสมัยการฝังศพที่ 5 สภาพแวดล้อมกลับไปสู่การเป็นป่าชายเลนอีกครั้ง ในช่วงนี้
พบความแตกต่างของสถานะอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลุมฝังศพเพศหญิงหมายเลข 15 ซึ่งพบของฝัง
ร่วมจ านวนมาก จึงได้รับการตั้งชื่อว่า “เจ้าหญิงโคกพนมดี” ซึ่งในสมัยนี้จะพบว่าบริบททางสังคมของ
ชุมชนโคกพนมดีมีความซับซ้อนมากข้ึนโดยเฉพาะในสมัยการฝังศพที่ 6 พบโครงกระดูกเพศหญิงที่พบ
หลักฐานฝังร่วมจ านวนมาก เช่น โครงกระดูกหมายเลข 19 และโครงกระดูกหมายเลข 18 เป็นต้น 
(Bentley et al., 2007) 

ทั้งนี้ชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ (Higham & Thosarat, 1998) ได้สรุปภาพรวมของ
ชุมชนโคกพนมดีว่าเป็นกลุ่มชนหาอาหารจากธรรมชาติที่เริ่มอยู่ติดพ้ืนที่ไม่มีการเคลื่อนนย้ายถิ่นที่อยู่
อาศัยจนน าไปสู่การขยายใหญ่ขึ้นของชุมชน และเกิดความซับซ้อนของสังคม มีความแตกต่างทางด้าน
ฐานะและความมั่งคั่งขึ้นอย่างชัดเจน ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญสูงกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน และในช่วงเวลา
สั้นๆ ช่วงหนึ่งคนในชุมชนโคกพนมดีอาจมีการริ่เริ่มการเพาะปลูกข้าวแล้วก็เป็นได้  
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สมัยการฝังศพ 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจากรายงานของชาร์ล 
ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham & Bannanurag, 1990) ซึ่งใช้ศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็น
ข้อมูลหลักฐานกิจกรรม/พิธีกรรมการฝังศพ ซึ่งพบหลักฐานของการปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อเนื่องนาน
หลายร้อยปี โดยร่องรอยของกิจกรรม/พิธีกรรมการฝังศพที่ปรากฏยังแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีได้ถูก
จัดแบ่งออกเป็น 7 สมัยด้วยกัน ซึ่งสมัยการฝังศพที่ 1 มีความเก่าแก่มากที่สุด รองลงมาคือ สมัยการ
ฝังศพที่ 2 สมัยการฝังศพที่ 3 สมัยการฝังศพที่ 4 สมัยการฝังศพที่ 5 สมัยการฝังศพที่ 6 และสมัยการ
ฝังศพที่ 7 ซึ่งมีอายุน้อยที่สุดตามล าดับ ทั้งนี้ในแต่ละสมัยการฝังศพพบกระจายตัวของหลักฐานโครง
กระดูกมนุษย์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครงการดูกในแต่ละสมัยการฝังศพ 

สมัยการ 
ฝังศพ 

จ านวน (โครง) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ รวม 

สมัยที่ 1  2 1 3 6 
สมัยที่ 2  8 10 36 54 

สมัยที่ 3  11 10 22 43 
สมัยที่ 4  7 11 9 27 

สมัยที่ 5  2 1 2 5 

สมัยที่ 6  2 4 5 11 
สมัยที่ 7  0 1 4 5 

รวม 32 38 81 151 

   
จากตารางที่  1 แสดงถึงจ านวนของหลักฐานโครงกระดูกทั้งหมดที่ขุดค้นพบจาก

การศึกษาของชาร์ล ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham & Bannanurag, 1990) จ านวน 151 
โครง โดยมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมากที่สุดในสมัยการฝังศพที่ 2 มากถึง 54 โครง อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้ ฉันจะมุ่งเน้นศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศ ดังนั้นโครงกระดูกที่ฉันจะศึกษาจึง
ประกอบไปด้วยโครงกระดูกเพศชาย จ านวน 32 โครง กับโครงกระดูกเพศหญิงจ านวน 38 โครง รวม
ทั้งสิ้น 70 โครง ส่วนโครงกระดูกที่ระบุเพศไม่ได้จ านวน 82 โครง ฉันจะไม่ได้มุ่งให้ความสนใจศึกษา 
แต่อาจมีการกล่าวถึงบ้างในบางกรณี ทั้งนี้เมื่อจ าแนกโครงกระดูกตามสมัยการฝังศพจะพบการ
กระจายตัวของโครงกระดูกในแต่ละสมัย ดังนี้ 
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สมัยการฝังศพที่ 1  
 สมัยการฝังศพที่ 1 มีอายุประมาณ 3,900–3,850 ปีมาแล้ว พบหลุมฝังศพและโครง

กระดูก จ านวน 6 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง โครงกระดูกเพศหญิง 
จ านวน 1 โครง และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 3 โครง  
  
ตารางที ่3 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 1  

หมายเลข (Burial no.) 
เพศ (sex) 

อายุ (age) 
ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

153   1 0 

154  1  25 
151   1 0 

152 1   37 

150   1 2.5 
147 1   19 

รวม 2 1 3  
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ภาพที ่4 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 1 (Higham & Bannanurag, 
1990, 24) 
 

สมัยการฝังศพที่ 2 
สมัยการฝังศพที่ 2 มีอายุประมาณ 3,850–3,800 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกท้ังสิ้น 

54 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 8 โครง โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 10 โครง 
และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 36 โครง 
 
ตารางที ่4 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 2  

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

143   1 ระบุไม่ได้ 
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ตารางที ่4 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 2  (ต่อ) 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

144   1 ระบุไม่ได้ 

100 1   32 
110  1  36 

128   1 ระบุไม่ได้ 
119   1 ระบุไม่ได้ 

96   1 4 

141   1 ระบุไม่ได้ 
129 1   27 

130   1 0.5 

120 1   21 
121   1 1.25 

94  1  31 
107  1  40 

131 1   25 

125   1 ระบุไม่ได้ 
136   1 ระบุไม่ได้ 

137   1 5 

126   1 ระบุไม่ได้ 
108   1 ระบุไม่ได้ 

109  1  31 

106   1 0.5 
138   1 ระบุไม่ได้ 

127   1 ระบุไม่ได้ 
111   1 ระบุไม่ได้ 

87  1  24 

115 1   38 
114   1 ระบุไม่ได้ 
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ตารางที ่4 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 2  (ต่อ) 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

146   1 ระบุไม่ได้ 

139   1 ระบุไม่ได้ 
142  1  31 

118   1 ระบุไม่ได้ 
116   1 ระบุไม่ได้ 

117 1   16 

133   1 0.33 
134   1 0.5 

123   1 2 

122  1  52 
132 1   34 

124   1 ระบุไม่ได้ 
104   1 ระบุไม่ได้ 

102  1  35 

135   1 0.33 
112  1  46 

113  1  46 

105   1 0.33 
101   1 1.5 

99   1 0.67 

98   1 ระบุไม่ได้ 
97   1 0.5 

91 1   45 
89   1 0.5 

88   1 0.8 

85   1 ระบุไม่ได้ 
รวม 8 10 36  
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ภาพที ่5 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 2 (Higham & Bannanurag, 
1990, 25) 
 

สมัยการฝังศพที่ 3  
 สมัยการฝังศพที่ 3 มีอายุประมาณ 3,800–3,700 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกท้ังสิ้น 

43 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 11 โครง โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 10 โครง 
และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 22 โครง 
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ตารางที ่5 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 3  

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

78   1 ระบุไม่ได้ 

75   1 ระบุไม่ได้ 
70   1 ระบุไม่ได้ 

71   1 ระบุไม่ได้ 
69   1 ระบุไม่ได้ 

68   1 ระบุไม่ได้ 

61  1  48 
59   1 ระบุไม่ได้ 

57 1   26 

53   1 ระบุไม่ได้ 
54   1 ระบุไม่ได้ 

55   1 ระบุไม่ได้ 
140  1  17 

145   1 8 

84   1 ระบุไม่ได้ 
90 1   27 

93 1   42 

73   1 25 
72 1   32 

95   1 ระบุไม่ได้ 

83  1  30 
65   1 ระบุไม่ได้ 

66   1 ระบุไม่ได้ 
82   1 0.5 

67 1   35 

64  1  21 
79  1  47 



  61 

ตารางที ่5 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 3 (ต่อ) 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

77  1  26 

49   1 ระบุไม่ได้ 
103 1   26 

92 1   18 
44 1   18 

80   1 ระบุไม่ได้ 

81   1 ระบุไม่ได้ 
74 1   39 

62   1 0.5 

63   1 1.75 
60  1  19 

58  1  35 
56  1  45 

50   1 ระบุไม่ได้ 

76 1   ผู้ใหญ่ 
86 1   ผู้ใหญ่ 

รวม 11 10 22  
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ภาพที ่6 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 3 (Higham & Bannanurag, 
1990, 26) 
 

สมัยการฝังศพที่ 4  
สมัยการฝังศพที่ 4 มีอายุประมาณ 3,700–3,650 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกท้ังสิ้น 

27 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 7 โครง โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 11 โครง 
และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 9 โครง 
 
ตารางที ่6 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 4  

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 
31  1  25 
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ตารางที ่6 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 4 (ต่อ) 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

32  1  11 

30 1   34 
28 1   21 

37   1 9 
48   1 ระบุไม่ได้ 

47  1  22 

45  1  45 
36  1  21 

35  1  21 

34   1 ระบุไม่ได้ 
26  1  35 

21   1 8 
23 1   30 

42 1   32 

40  1  37 
46   1 0.33 

41   1 0.75 

38 1   33 
39  1  25 

29 1   27 

25  1  19 
27  1  41 

20   1 12 
24 1   25 

17   1 12 

33   1 ระบุไม่ได้ 
รวม 7 11 9  
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ภาพที ่7 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 4 (Higham & Bannanurag, 
1990, 27) 
 

สมัยการฝังศพที่ 5  
สมัยการฝังศพที่ 5 มีอายุประมาณ 3,650–3,600 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกท้ังสิ้น 

5 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 1 โครง 
และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 2 โครง 
 
  



  65 

ตารางที ่7 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 5 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) อายุ (age) 
ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

22 1   21 

15  1  35 
43 1   30 

16   1 1.25 
14   1 1.25 

รวม 2 1 2  

 

 
ภาพที่ 8 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 5 (Higham & Bannanurag, 
1990, 28) 
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สมัยการฝังศพที่ 6  
สมัยการฝังศพที่ 6 มีอายุประมาณ 3,600–3,500 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกท้ังสิ้น 

11 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 4 โครง 
และโครงกระดูกท่ีไม่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 5 โครง 
 
ตารางที ่8 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 6 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) 
อายุ (age) 

ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 
18  1  42 

19  1  25 
6   1 9 

13  1  35 

7   1 1.75 
8 1   15 

9 1   30 

5a   1 ระบุไม่ได้ 
5b   1 ระบุไม่ได้ 

2   1 0.75 

4  1  26 
รวม 2 4 5  
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ภาพที่ 9 การกระจายตัวของหลุมฝังศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 6 (Higham & Bannanurag, 
1990, 29) 
 

สมัยการฝังศพที่ 7  
สมัยการฝังศพที่ 7 มีอายุประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว พบจ านวนโครงกระดูกทั้งสิ้น 5 

โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 1 โครง และโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้ 
จ านวน 4 โครง และไม่พบโครงกระดูกเพศชายในการขุดค้นครั้งนี้ 
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ตารางที ่9 เพศ และอายุของโครงกระดูกในสมัยฝังศพที่ 7 

หมายเลข  
(Burial no.) 

เพศ (sex) อายุ (age) 
ชาย หญิง ระบุเพศไม่ได้ 

11  1  12 

3   1 0.33 
10   1 1.25 

1   1 9 
2   1 12 

รวม 0 1 4  

 

 
ภาพที่  10 การกระจายตัวของหลุมฝั งศพ/โครงกระดูกในสมัยการฝั งศพที่  7 (Higham & 
Bannanurag, 1990, 30) 



  69 

อ่านงานของเขา: ว่าด้วยเรื่องเพศภาวะและสถานภาพทางสังคมในมุมของชาร์ล ไฮแอม 
เมื่ อฉันหยิบงานเขียนของชาร์ล ไฮแอม ซึ่ งเป็นงานเขียนที่มี อิทธิพลต่อตัวฉัน

ค่อนข้างมากจ านวน 4 เล่ม ประกอบไปด้วย หนังสือ Prehistoric Thailand: from early 
settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 1998) ห นั ง สื อ  Early mainland 
southeast asia from first humans to angkor (Higham & Douka, 2014) ห นั งสื อ  The 
archaeology of mainland southeast asia: from 10000 B.C. to the fall of Angkor  
(Higham et al., 1989) และหนังสือ Early cultures of mainland southeast asia (Higham, 
2002) ขึ้นมา “อ่าน” อีกครั้ง และแน่นอนในครั้งนี้ฉันมุ่งเน้นความสนใจในการ “อ่าน” ไปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีเท่านั้น โดยหนังสือทั้ง 4 เล่มนี้ฉันน าเสนอตามล าดับที่ฉันเคย
อ่านมาก่อน ไม่ได้เรียงล าดับตามปีที่พิมพ์แต่อย่างใด 

หนังสือเล่มแรก Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai 
(Higham & Thosarat, 1998) เป็นหนังสือเล่มแรกของชาร์ล ไฮแอมที่ฉันได้มีโอกาสอ่าน เป็นหนังสือ
ที่จุดประกายความใคร่รู้ของฉันเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะในงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
อาจด้วยความเขลาของฉันเองจึงท าให้ทราบในภายหลังว่าหนังสือเล่มนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อ 
“สยามดึกด าบรรพ์: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย” หนังสือเล่มนี้น าเสนอข้อมูลและการค้นพบ
ทางโบราณคดีซึ่งชาร์ล ไฮแอมระบุว่าเป็น “ข้อเท็จจริง” ที่ค้นพบใหม่นับตั้งแต่สังคมสมัยล่าสัตว์หา
ของป่าและชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ชาวนายุคบุกเบิกที่เคลื่อนย้ายมาทางใต้จากลุ่มแม่น้ าแยงซี 
โดยน าเอาทฤษฎีการเพาะปลูกและน าตระกูลภาษามอญ-เขมรมาเผยแพร่ด้วย (เน้นข้อความโดยฉัน) 
นอกจากนี้ภายในเล่มยังน าเสนอข้อมูล การตีความหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง แบ่งตาม
ยุคสมัย ได้แก่ สมัยกลุ่มชนหาอาหารจากธรรมชาติซึ่งเป็นกลุ่มชนเริ่มแรก การเริ่มปรากฎของ
เกษตรกรรุ่นแรก สมัยส าริด สมัยเหล็ก และอารยธรรมเริ่มแรก โดยข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีโคก
พนมดีเป็นหนึ่งในตัวแทนแหล่งโบราณคดีในสมัยของกลุ่มชนหาอาหารจากธรรมชาติ 

ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับฉัน และถูกระบุในหนังสือเล่มนี้  (Higham & Thosarat, 
1998, 67-69) ได้แก่ 

“...หลังจากสมัยการฝังศพที่ 3 เริ่มปรากฎหลักฐานที่สะท้อนถึงการก่อก าหนดของความ
เป็นเพศชายหญิงเกิดขึ้น คือ การพบเครื่องประดับจากกระดองเต่าที่พบในหลุมฝังศพของเพศชาย
เท่านั้น ขณะที่หลุมฝังศพเพศหญิงและเด็กทารกจะพบหินดุดินเผาฝังร่วม...”  

“ความร่ ารวยมั่งคั่งเริ่มปรากฏในสมัยการฝังศพที่ 5 ซึ่งเป็นโครงกระดูกเพศหญิงที่ถูก
ตกแต่งด้วยเครื่องประดับจากเปลือกหอยทรงกลมแบนจ านวนมากกว่า 120,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบ
หลักฐานอ่ืนๆ ได้แก่ ลูกปัดแบบตัวอักษรต่าง ๆ ภาชนะดินเผา หินดุดินเผาและหินขัดดินเผา โดยมี
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การฝังศพเด็กทารกไว้ใกล้ๆ ซึ่งก็ถูกตกแต่งด้วยเครื่องประดับจ านวนมากเช่นกัน โครงกระดูกทั้งสอง
ถูกฝังร่วมกับของต่างถ่ิน”  

“ผู้หญิงมีบทบาทส าคัญในชุมชนท าให้มีสถานภาพสูงกว่าคนอื่นๆ” 
“คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโคกพนมดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ต่อไป มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือ
ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของมีค่า และเป็นที่ต้องการกับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือมาครอบครองเป็ นสมบัติ
ส่วนตัวเพ่ือแสดงความมีฐานะของตนเองในสังคม”  

นี่คือภาพรวมของหนังสือเล่มดังกล่าวที่ฉันอ่าน และมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและฉัน 
“เลือก” น าเสนอเพ่ือน าไปสู่การศึกษา ตีความต่อไป 

ต่อมาฉันหยิบหนังสือเล่มที่สองมา “อ่าน” Early mainland southeast asia from 
first humans to angkor (Higham, 2014) หนังสือเล่มนี้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคน ชุมชน และสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
แหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน เรื่อยไปถึงร่องรอยความเชื่อมต่อกับอารยธรรมเขมร
โบราณ วิธีการน าเสนอข้อมูล การตีความ และเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ชาร์ล ไฮแอมมีวิธีการ
น าเสนอคล้ายคลึงกับหนังสือ Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai 
(Higham & Thosarat, 1998) นั่นคือ ไล่เรียงมาตั้งแต่การปรากฏ หรือการขุดค้นพบแหล่งโบราณคตี
ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งพิธีกรรมของกล่มล่าสัตว์หาของป่า เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ าหลังโรงเรียน 
แหล่งโบราณคดถ้ านีอาร์ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เป็นต้น โดยในส่วนแรกนี้ยังมีการน าเสนอ
เรื่องราว และรูปพรรณสัญฐานของมนุษย์ยุคแรกๆ ที่ปรากฏ หรือขุดค้นพบในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น โฮโอ อีเร็คตัส (Homo erectus) และมนุษย์ที่มีลักษณะกายวิภาคปัจจุบัน 
(Homo sapiens sapiens) ในความคิดของฉันนี่เป็นส่วนที่ “แตกต่าง” ของหนังสือเล่มนี้กับหนังสือ 
Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 
1998) ส าหรับเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ซึ่งชาร์ล ไฮแอมจัดให้อยู่ในกลุ่มแหล่ง
โบราณคดี หรือชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานใกล้ชายฝั่งทะเล (coastal settlement) ของกลุ่มล่าสัตว์เก็บหา
ของป่า  

ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับฉัน และถูกระบุในหนังสือเล่มนี้ (Higham, 2014: 81-97) 
ได้แก่ 

“พบหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งรูปทรง และการ
ตกแต่ง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าอาจมีการเข้ามายังชุมชนของคนต่างถ่ิน ทั้งนี้การย้ายถิ่นเข้ามายังโคกพนมดีเป็น
การย้ายถิ่นเข้ามาของเพศหญิง”  
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“พบว่ามีการฝังข้าวของเครื่องใช้ที่แตกต่างกันในสมัยการฝังศพที่ 3 โดยเพศชายพบฝัง
ร่วมกับเครื่องประดับจากกระดองเต่า ขณะที่เพศหญิงฝังร่วมกับหินดุดินเผา ซึ่งรูปแบบการฝังข้าวของ
เครื่องใช้เช่นนี้ปรากฎในสมัยการฝังศพสมัยต่อมาด้วย”  

“โครงกระดูกเพศหญิงในสมัยการฝังศพที่ 5 พบหลักฐานฝังร่วมมากกว่า 120,000 ชิ้น 
ทั้งยังพบหลักฐานที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผามากมาย อาทิ หินดุดินเผา หินขัด
เครื่องปั้นดินเผา และก้อนดินเหนียว เป็นต้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเธอเป็นช่างปั้นหม้อ”  

“ความมั่งค่ังของเพศหญิงที่เป็นช่างปั้นหม้อ นั้นมาจากการแลกเปลี่ยน”  
เมื่อ “อ่าน” หนังสือเล่มนี้จบฉันพบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ระบุชื่อของ “เจ้าแม่โคกพนมดี 

หรือ Princess of Khok Phanom Di” มีเพียงการกล่าวถึงโครงกระดูกเพศหญิงโครงหนึ่งที่พบ
หลักฐานฝังร่วมจ านวนมากกว่า 120,000 ชิ้นเท่านั้น 

หนังสือเล่มที่ สามที่ ฉันหยิบขึ้นมา “อ่าน” อีกครั้ ง คือ  The archaeology of 
mainland southeast asia: from 10000 B.C. to the fall of Angkor  (Higham 1989) 
หนังสือเล่มนี้มีความต่างจากหนังสือสองเล่มก่อนหน้าโดยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น
ยุคสมัยตามเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยี แต่หนังสือเล่มนี้แบ่งการน าเสนอออกตามการปรับตัว
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม เนื้อหาส่วนแรกจึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสังคมหรือชุมชนที่ด ารงชีพด้วยการล่า
สัตว์-เก็บหาอาหารและช่วงก่อนการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งชาร์ล ไฮแอมได้น าเสนอข้อมูลหลักฐานทาง
โบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่ง อาทิ แหล่งโบราณคดี 
Bac Bo แหล่งโบราณคดีถ้ าผี (Spirit cave) และแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เป็นต้น เนื้อหาในส่วนที่
สองเป็นการให้ข้อมูลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เริ่มปรากฏหลักฐานของการเลี้ยงสัตว์และการ
เพาะปลูก ซึ่งได้น าเสนอข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น แหล่งโบราณคดีโนนนกทา แหล่งโบราณคดีบ้างเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านนาดี เป็นต้น 
รวมไปถึงการน าเสนอภาพของการจัดระเบียบทางสังคมวัฒนธรรมในชยุคสมัยดังกล่าว ส่วนที่ท้ายของ
หนังสือเป็นข้อมูลตั้งแต่การก่อก าเนิดของสังคมระดับแว่นแคว้น (Chiefdom) ขึ้น จนถึงการเสื่อมถอย
ของอาณาจักรเขมรโบราณ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ฉันไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก  

อย่างไรก็ตามสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากสองเล่มก่อนหน้าอีกประการคือ การระบุนัย
ยะส าคัญและแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งชาร์ล ไฮแอมระบุชัดว่าคือ ประเด็นการปรับตัวของมนุษย์ 
ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งรูปแบบสังคมตามเทคโนโลยี แต่ใช้การจัดแบ่ง
ตามการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามแม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มที่สามที่ฉันเลือก 
“อ่าน” แต่จากปีในการตีพิมพ์จะพบว่าหนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นก่อนหนังสือสองเล่มก่อนหน้าคือ 
Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 
1998) และ Early mainland southeast asia from first humans to Angkor (Higham & 
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Douka, 2014) ดังนั้นอาจกล่าวว่าแรกเริ่มเดิมที่ชาร์ล ไฮแอมจัดแบ่งพัฒนาการทางสังคมในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โดยยึดโยงตามรูปแบบของการปรับตัว แต่ต่อมาหันไปใช้การจัดล าดับสังคมวัฒนธรรม
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีนั้น ชาร์ล ไฮแอม น ามาเป็น
ตัวแทนของแหล่งโบราณคดีที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย นอกจากการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของการ
ขุดค้น หลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่าง ๆ การพบหลักฐานของข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ประเด็นที่
น่าสนใจส าหรับฉัน และถูกระบุในหนังสือเล่มนี้ (Higham et al., 1989, 73-87) ได้แก่ 

“การพบโบราณวัตถุที่ท าจากหินที่มีคุณภาพสูง เช่น ขวานหิน น่าจะมาจากการ
แลกเปลี่ยน” 

“การประดับหลุมฝังศพด้วยเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ ร่วมกับของต่างถิ่น เช่น เครื่องมือ
หิน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตกแต่งเพ่ือสวยงามแค่นั้น แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ  และความ
เคารพนับถือที่มีต่อผู้ตาย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือโครงกระดูกหมายเลข 15” 

“สิ่งของยิ่งหายากมากเท่าไหร่ ยิ่งตกแต่งประดับประดาสวยงามมากเท่าไหร่ ยิ่งใช้เวลา
สร้างมากแค่ไหน ยิ่งสะท้อนถึงสถานภาพของเจ้าของมากเท่านั้น” 

“การตกแต่งประดับประดาหลุมศพไม่ใช่การกระท าเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อคนท า
หน้าที่ฝังแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผู้ตาย และเครือญาติ”   

“ความแตกต่างของสถานภาพปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านข้าวของที่ฝังร่วมกับคนตาย 
มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน ทั้งนี้มีหลักฐานบ่งชี้ว่าทักษะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของ
ผู้หญิงนั้นน ามาซึ่งสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืน”  

เมื่อ “อ่าน” หนังสือเล่มนี้จบฉันพบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ระบุชื่อของ “เจ้าแม่โคกพนมดี 
หรือ Princess of Khok Phanom Di” เช่นกัน แต่มีการพูดถึงความแตกต่างของสถานภาพทางสังคม
ของเพศหญิงที่มีจากการมีทักษะในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

ต่ อม าห นั งสื อ เล่ ม สุ ด ท้ าย ที่ ฉั น  “ อ่ าน ”  คื อ  Early cultures of mainland 
southeast asia (Higham, 2002) เล่มนี้เป็นเล่มหลังสุดที่ฉันหยิบมาอ่าน และด้วยหน้าปกที่เป็นรูป
ของโครงกระดูกหมายเลข 15 หรือที่ชาร์ล ไฮแอมได้ขนานนามว่า “Princess of Khok Phanom Di 
หรือเจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” ซึ่งดึงดูดความสนใจของฉันอย่างมาก หนังสือเล่มนี้มีความคล้ายคลึงกับ
หนังสือ The archaeology of mainland southeast asia: from 10000 B.C. to the fall 
of Angkor  (Higham et al., 1989) แ ล ะ ห นั ง สื อ  Prehistoric Thailand: from early 
settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 1998) อย่างมาก ทั้งรูปแบบการน าเสนอนัย
ยะส าคัญ และการแบ่งล าดับการน าเสนอด้วยยุคสมัยที่จัดแบ่งตามพัฒนาการของเทคโนโลยี แตกต่าง
ต รงที่ ห นั งสื อ  Early cultures of mainland southeast asia (Higham, 2002) นั้ น มี ก าร
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น าเสนอข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับข้อมูลหลักฐาน
ทางโบราณคดีจากประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งน าเสนอข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การปรากฏขึ้นของสังคมระดับแว่นแคว้น (Chiefdom) เช่น ทวารวดี และเขมรโบราณ เป็นต้น ขณะที่
หนังสือ The archaeology of mainland southeast asia: from 10000 B.C. to the fall 
of Angkor (Higham et al., 1989) น าเสนอข้อมูลผ่านพัฒนาการของการปรับตัวของมนุษย์กับ
สิ่ งแวดล้อม ส่วนหนั งสือ Prehistoric Thailand: from early settlement to Sukhothai 
(Higham & Thosarat, 1998) นั้นข้อมูล และนัยยะส าคัญของเนื้อหามุ่งเน้นมาทีข้อมูลหลักฐานทาง
โบราณคดีเฉพาะในพ้ืนที่ประเทศไทยเท่านั้น ส่วนการก่อก าเนิดของของสังคมระดับแว่นแคว้นนั้น
ชาร์ล ไฮแอมได้น าเสนอ “อาณาจักรสุโขทัย” เป็นตัวแทนของสังคมดังกล่าว 

 ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับฉันที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี เพศภาวะ 
สถานภาพทางสังคม และถูกระบุในหนังสือเล่มนี้ (Higham, 2002, 77-81) ได้แก่ 

 “การเพาะปลูกข้าวอาจเริ่มต้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลจากนั้นจึงแพร่กระจายไปสู่พ้ืนที่
ภายใน (inland) ด้วยประชากรที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานที่พอเพียงต่อการ
สนับสนุนข้อสมมุติฐานนี้” 

 “ด้วยการมีส่วนในการในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าในระยะไกล ท าให้โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 มีเครื่องประดับที่ท าจาก
เปลือกหอยต่างถิ่นจ านวนมาก และนั่นเป็นสัญญะที่บ่งชี้สถานภาพทางสังคมท่ีสูงของเธอเอง”  

 เมื่อ “อ่าน” หนังสือเล่มนี้จบฉันพบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ระบุชื่อของ “เจ้าแม่โคกพนมดี” 
เช่นกัน แต่ได้เน้นย้ าว่ามีความแตกต่างของสถานภาพในระดับปัจเจก โดยน าเสนอผ่านโครงกระดูก
หมายเลข 15 และความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ นั้นมาจากมีส่วนส าคัญใน
การปั้นหม้อ และการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนห่างไกล 

หลังจาก “อ่าน” หนังสือทั้ง 4 เล่มข้างต้น ฉันพบว่าชาร์ล ไฮแอมได้ท าการวิเคราะห์ 
ตีความและสร้างภาพอดีตเกี่ยวกับประเด็นเพศภาวะและสถานภาพทางสังคมของผู้หญิงผู้ชายไว้
น่าสนใจหลายประเด็น โดยในภาพรวมสรุปไว้ว่า ชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น เป็น
สังคมแบบสืบสายเลือดทางมารดา (Matrilinear) “ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชาย” (เน้น
ข้อความโดยผู้ศึกษา) โดยได้สร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชายผ่านการ
น าเสนอ “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” ซึ่งเป็นโครงกระดูกเพศหญิงที่พบของฝังร่วมจ านวนมาก นอกจากนี้
ยังพบโบราณวัตถุที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับเพศ นั่นคือ พบการฝังเครื่องประดับที่ท าจากกระดองเต่า
ร่วมกับโครงกระดูกเพศชาย ขณะที่พบการฝังหินดุร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิง ทั้งนี้ชาร์ล ไฮแอม 
และรัชนี บรรณานุรักษ์ (ทศรัตน์) (Higham & Bannanurag, 1990; Higham & Thosarat, 1998) 
พยายามเชื่อมโยงหลักฐานดังกล่าวกับเรื่องเพศภาวะที่มีส่วนในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของเพศหญิง
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ว่า เพศหญิงท าหน้าที่หลักในการปั้นหม้อ และการปั้นหม้อนั้นน ามาซึ่งสถานภาพทางสังคมของเพศ
หญิงที่มากกว่าเพศชาย เป็นต้น (Higham, 2000) นอกจากนี้ในหนังสือชื่อ Prehistoric Thailand: 
from early settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 1998)ยังระบุอีกว่า เพศหญิง
นอกจากจะมีบทบาทส าคัญในการปั้นหม้อแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผา
กับชุมชนภายนอกอีกด้วย โดยทั้งการปั้นหม้อและการแลกเปลี่ยนนี้ส่งผลให้เพศหญิงมีสถานะทาง
สังคมสูงกว่าเพศชาย  

 นอกจากนี้การอธิบายถึงโครงกระดูกทารกที่ขุดค้นพบใกล้กับหลุ่มฝังศพของเจ้าแม่แห่ง
โคกพนมดี รวมทั้งการพบหลักฐานที่ฝังร่วมนั้นมีความคล้ายคลึงกันนั้น ชาร์ล ไฮแอม และรัชนี 
บรรณานุรักษ์ (ทศรัตน์) (Higham & Bannanurag, 1990; Higham & Thosarat, 1998) เสนอว่า 
อาจจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในลักษณะของแม่-ลูกตามท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้วว่า ชุมชนโคกพนม
ดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นสังคมแบบสืบสายเลือดทางมารดา (Matrilinear) นอกจากนี้การ
ระบุถึง “เจ้าแม่แห่งโคพนมดี” นั้น พบว่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือ Prehistoric Thailand: 
from early settlement to Sukhothai (Higham & Thosarat, 1998) ห รื อ เล่ มที่ แปล เป็ น
ภาษาไทยคือ สยามดึกด าบรรพ์: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย (ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี 
ทศรัตน์, 2542) 

 จากการ “อ่าน” หนังสือทั้ง 4 เล่มข้างต้น ท าให้ฉันมีความเข้าใจต่อชาร์ล ไฮแอม มาก
ขึ้น โดยเฉพาะฐานคิดในการท างาน และแน่นอนว่าความเจ้าใจของฉันต่อชาร์ล ไฮแอม เป็นความ
เข้าใจที่ฉันตีความจากเอกสารต่าง ๆ ร่วมกับชุดประสบการณ์ของฉันนั่นเอง ทั้งนี้ความเข้าใจ และ
ความคิดเห็นของฉันต่อชาร์ล ไฮแอม อาจระบุได้ ดังนี้  

1) การก าหนดสมมติฐานในการวิจัยเพ่ือค้นหาแหล่งก าเนิดของข้าว รวมทั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับการเริ่มเพาะปลูกข้าวจากพ้ืนที่ชายฝั่งไปยังพ้ืนที่ภายในภูมิภาค เช่น “การเพาะปลูกข้าวอาจ
เริ่มต้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลจากนั้นจึงแพร่กระจายไปสู่พ้ืนที่ภายใน (inland) ด้วยประชากรที่เพ่ิม
จ านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานที่พอเพียงต่อการสนับสนุนข้อสมมุติฐานนี้” 

2) การน าเสนอข้อมูลหลายประเด็นผ่านหนังสือ และบทสัมภาษณ์ เช่น “พบหลักฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีการเข้ามายังชุมชนโคกพนมดี
ของคนต่างถิ่น และเป็นผู้หญิง” “ชาวนายุคบุกเบิกที่เคลื่อนย้ายมาทางใต้จากลุ่มแม่น้ าแยงซี โดย
น าเอาทฤษฎีการเพาะปลูกและภาษามอญมาเผยแพร่ด้วย” 

 ดังนั้นฉันจึงสรุปความเข้าใจของฉันต่อตัวของชาร์ล ไฮแอมว่า ชาร์ล ไฮแอม ศึกษางาน
โบราณคดีโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกระบวนทัศน์ประวัติวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะวิธีการศึกษาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ซึ่งกระบวนทัศน์ทฤษฎีประวัติวัฒนธรรมเป็น
แนวคิดทางโบราณคดีที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นก่อนช่วงตั้งแต่ช่วงกลางของปี 1800 และยังคงมีอิทธิพล
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ในแวดวงโบราณคดีปัจจุบัน (Sutton, 2006) โดยนักโบราณคดีในรุ่นบุกเบิกนั้นให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดอายุและจัดล าดับความเก่าแก่ของหลักฐานทางโบราณคดี ลักษณะเด่นของกระบวนทัศน์
ประวัติวัฒนธรรม ประกอบด้วย การก าหนดหรือชี้ให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมทางโบราณคดี 
และก าหนดล าดับหรือสมัยของวัฒนธรรมนั้น ๆ เพ่ือการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในแต่ละวัฒนธรรมนั้น ๆ 
ที่จัดล าดับหรือสมัยไว้แล้วเพ่ือให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลง
นั้นเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกผ่านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการอพยพเคลื่อนย้ าย 
(Sutton, 2006, สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547) 



  

 

 

 
บทที่ 4 

ท าความรู้จักเธอ และเขา: การวิเคราะห์เรื่องเพศกับหลักฐานทางโบราณคดี  
 
 มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจว่าสังคมวัฒนธรรมในอดีตเมื่อกว่า 4,000 ปีที่แล้วเป็นอย่างไร 

สิ่งที่นักโบราณคดีท าได้คือการศึกษาตีความจากสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของวัฒนธรรมในอดีต แล้วสร้างภาพ
อดีตขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด (Renfrew & Bahn 1996) ส าหรับฉันด้วยความมุ่ง
หมายหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้ที่เป็นการตั้งค าถามกับ “ความรู้” เดิม และพิสูจน์ว่า หลักฐานทาง
โบราณคดีชุดเดียวกันแต่หากใช้แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน สามารถท าให้
สร้าง/ น าเสนอ “ภาพแทนความจริงในอดีต” ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นในบทนี้ฉันจะน าเสนอ “เนื้อหา” 
ออกเป็นสองส่วนหลัก ประกอบด้วย หนึ่งข้อมูลของโครงกระดูกที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคก
พนมดี และสองการแจกแจงข้อมูลโครงกระดูกกับหลักฐานทางโบราณคดีเพ่ือค้นหารูปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่อาจบ่งชี้เกี่ยวกับบทบาททางเพศภาวะ ความสัมพันธ์ และสถานภาพของผู้หญิง ซึ่งฉัน
จะเทียบกับฐานการตีความของชาร์ล ไฮแอม ที่ระบุว่าผู้หญิงมีสถานภาพทางสั งคมสูงกว่าเพศชาย 
โดยฉันจะใช้วิธีการแจกแจงข้อมูล และการวิเคราะห์ด้วยกัน 4 วิธี ประกอบไปด้วย ค้นหาหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่มาจากต่างถิ่นว่าพบในเพศ
ใดบ้างและเป็นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหรือชนิดไหน ค้นหาจ านวนหรือปริมาณของหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกแต่ละโครง (ปัจเจก) และเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมโดยใช้
เครื่องมือข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี 
 ก่อนอื่นฉันจ าเป็นต้อง “รู้จัก” เขาและเธอเหล่านั้นก่อนว่าเขาและเธอเป็นอย่างไรกันบ้าง 
และแน่นอนว่าการท าความรู้จักกับเขาและเธอ เป็นการท าความรู้จักผ่านสายตาและมุมมองของชาร์ล 
ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ (ทศรัตน์) ที่ต้องการน าเสนอในรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโคก
พนมดีเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่า “รู้จักเขาและเธอผ่านมุมมอง กรอบคิดของชาร์ล ไฮแอม และรัชนี 
บรรณานุรักษ์ (ทศรัตน์)” ดังนั้นฉันจึงอยากชวนไปท าความรู้จักเขาและเธอเหล่านั้นพร้อม ๆ กัน  
 
เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 1  
 สมัยการฝังศพที่ 1 นี้ พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ จ านวน 3 โครง 
ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 152 และโครง
กระดูกหมายเลข 147 และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 1 โครง คือ โครงกระดูกหมายเลข 154 เขา
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และเธอเป็นอย่างไรกันบ้าง นี่คือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาและเธอจากข้อมูลของชาร์ล ไฮแอม และรัชนี 
ทศรัตน์ (Higham & Bannanurag, 1990) 
 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 152 
 โครงกระดูกหมายเลข 152 (ภาพที่ 11) เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 37 ปี 
เขาถูกฝังโดยมีลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน (Disc-shaped shell bead) จ านวน 11 ชิ้น กับ
ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย (Funnel-shaped shell bead) จ านวน 12 ชิ้นฝังร่วมเท่านั้น 

 
ภาพที่ 11 โครงกระดูกหมายเลข 152 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 37 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 147) 



  

 

78 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 147 
 โครงกระดูกหมายเลข 147 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 19 ปี และ “คน
เป็น” ที่ท าการฝังเขาไม่ได้ฝังสิ่งของใดๆ ลงไปในหลุมฝังศพเขาเลย 
 

 
ภาพที่ 12 โครงกระดูกหมายเลข 147 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย อยู่ระหว่าง 15-19 ป ี
(Higham & Bannanurag, 1990, 149) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 154 
 โครงกระดูกหมายเลข 154 เป็นโครงกระดุกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน
เป็น” ที่ท าการฝังเธอไม่ได้ฝังสิ่งของใดๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอเลย 
 

 
ภาพที่ 13 โครงกระดูกหมายเลข 154 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 32 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 149) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 2 
สมัยการฝังศพที่ 2 นี้ สมัยการฝังศพที่ 2 พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้

ทั้งสิ้น 18 โครง ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 8 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 100 
โครงกระดูกหมายเลข 129 โครงกระดูกหมายเลข 120 โครงกระดูกหมายเลข 131 โครงกระดูก
หมายเลข 115 โครงกระดูกหมายเลข 117 โครงกระดูกหมายเลข 132 และโครงกระดูกหมายเลข 91 
และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 10 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 110 โครงกระดูกหมายเลข 
94 โครงกระดูกหมายเลข 107 โครงกระดูกหมายเลข 109 โครงกระดูกหมายเลข 87 โครงกระดูก
หมายเลข 142 โครงกระดูกหมายเลข 122 โครงกระดูกหมายเลข 102 โครงกระดูกหมายเลข 112 
และโครงกระดูกหมายเลข 113 ส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาและเธอจากข้อมูลของชาร์ล ไฮแอม 
และรัชนี ทศรัตน์ (Higham & Bannanurag, 1990) 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 100 
โครงกระดูกหมายเลข 100 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 32 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง (Red ochre) ที่ไม่
สามารถระบุจ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน (Disc-shaped shell bead) จ านวน 220 ชิ้น 
และเศษชิ้นส่วนโลงไม้ (Coffin wood) 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 129  
โครงกระดูกหมายเลข 129 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 27 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก (Barrel-shaped shell bead) จ านวน 353 ชิ้น  

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 120  
โครงกระดูกหมายเลข 120 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ฟันแรด (Rhinoceros tooth) จ านวน 1 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 327 
ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 13 ชิ้น และภาชนะดินเผา (Pottery vessel) จ านวน 2 
ใบ ซึ่งวางไว้บริเวณข้อเท้าของเขา  

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 131 
โครงกระดูกหมายเลข 131 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับเส้นใยพืช (Tapa fabric) ที่ไม่สามารถระบุจ านวนได้เช่นกัน 
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ภาพที่ 14 โครงกระดูกหมายเลข 100 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 32 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 147) 
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ภาพที่ 15 โครงกระดูกหมายเลข 129 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 27 ปี  (Higham & 
Bannanurag, 1990, 187) 
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ภาพที่ 16 โครงกระดูกหมายเลข 120 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 189) 
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ภาพที่ 17 โครงกระดูกหมายเลข 131 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 201) 
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 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 115  
 โครงกระดูกหมายเลข 115 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 38 ปี และปรากฏ

เพียงดินเทศสีแดงท่ีไม่สามารถนับจ านวนไดใ้นหลุมฝังศพของเขาเท่านั้น 
 

 
ภาพที่ 18 โครงกระดูกหมายเลข 115 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 38 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 214) 
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 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 117  
 โครงกระดูกหมายเลข 117 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 16 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 8 ชิ้น  

 
ภาพที่ 19 โครงกระดูกหมายเลข 117 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 16 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 255) 
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 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 132  
 โครงกระดูกหมายเลข 132 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 34 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน  จ านวน 39,000 ชิ้น 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย (Funnel-shaped shell bead) จ านวน 5 ชิ้น ฟันเขี้ยวสัตว์เจาะรู 
(Bored canine tooth) จ านวน 1 ซี่ และหินขัด (Burnishing stone) ที่คาดว่าใช้ในการตกแต่ง
ภาชนะดินเผา จ านวน 2 ชิ้น วางอยู่ใกล้กับส่วนปลายด้านล่างของกระดูกขาท่อนบนข้างขวา 

 

 
ภาพที่ 20 โครงกระดูกหมายเลข 132 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 34 (Higham & 
Bannanurag, 1990, 272) 
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 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 91 
 โครงกระดูกหมายเลข 91 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 45 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 1,294 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 
93 ชิ้น ภาชนะดินเผาที่วางไว้บริเวณข้อเท้า จ านวน 4 ใบ และหินขัด จ านวน 2 ชิ้น ที่วางอยู่ใกล้กับ
กระดูกขาท่อนล่างข้างขวา  

 

 
ภาพที่ 21 โครงกระดูกหมายเลข 91 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 45 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 292) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 110  
 โครงกระดูกหมายเลข 110 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 36 ปี และ “คน
เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ภาชนะดินเผาที่วางไว้บริเวณข้อเท้า จ านวน 1 ใบ และ
หินขัด จ านวน 5 ชิ้นวางอยู่บริเวณข้อเท้าของเธอเช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 22 โครงกระดูกหมายเลข 110 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 36 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 154) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 94  
 โครงกระดูกหมายเลข 110 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 31 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น (Short barrel-shaped shell bead) จ านวน 55 ชิ้น 
แผ่นเปลือกหอยเจาะรู (Perforated shell disc) จ านวน 1 ชิ้น และหินขัด จ านวน 1 ชิ้น 

 
ภาพที่ 23 โครงกระดูกหมายเลข 94 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 31 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 191) 



  

 

91 

 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 107  
 โครงกระดูกหมายเลข 107 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 40 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ (Animal bone) จ านวนหลายชิ้น 
เศษชิ้นส่วนไม้รองตั้งศพ (Wooden bier) และหินขัด จ านวน 1 ชิ้น ซึ่งวางอยู่บริเวณใกล้ล าคอ 
ของเธอ 

 

 
ภาพที่ 24 โครงกระดูกหมายเลข 107 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 40 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 200) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 109  
 โครงกระดูกหมายเลข 109 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 31 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 1,588 ชิ้น หินขัดจ านวน 2 ชิ้นวางไว้บริเวณใกล้
กับล าตัวของเธอ ตุ้มถ่วงแห (Clay net weight) จ านวน 1 ชิ้น ดินเหนียวทรงกลม (Clay pellet) 
จ านวน 1 ก้อน และดินเหนียวทรงกระบอก (Clay cylinder) จ านวน 1 ก้อน 

 

 
ภาพที่ 25 โครงกระดูกหมายเลข 109 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 31 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 208) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 87  
 โครงกระดูกหมายเลข 87 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 24 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 866 ชิ้น  

 
ภาพที่ 26 โครงกระดูกหมายเลข 87 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 24 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 213) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 142  
 โครงกระดูกหมายเลข 142 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 31 ปี เธอถูกฝัง

โดยมีดินเทศสีแดงท่ีไม่สามารถนับจ านวนไดป้รากฏในหลุมศพของเธอเท่านั้น 

 
ภาพที่ 27 โครงกระดูกหมายเลข 142 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 31 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 251) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 122  
 โครงกระดูกหมายเลข 122 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 52 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 105 ชิ้น และลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก 
จ านวน 13 ชิ้น  

 

 
 
ภาพที่ 28 โครงกระดูกหมายเลข 122 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 52 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 261) 

 
 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 102  
 โครงกระดูกหมายเลข 102 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 35 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ เครื่องมือเปลือกหอย (Shell implement) จ านวน 1 
ชิ้น ฟันเขี้ยวสัตว์เจาะรู จ านวน 16 ชิ้น เครื่องมือกระดูกปลา (Worked fish vertebrae) จ านวน 3 
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ชิ้น ภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ วางไว้บริเวณข้อเท้า และบริเวณช่วงหน้าอก และเบ็ดตกปลาที่ท า
จากกระดูก (Bone fishhook) จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 29 โครงกระดูกหมายเลข 102 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 274) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 112  
 โครงกระดูกหมายเลข 112 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 46 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ กระดูกสะบักหมู (Pig scapula) จ านวน 1 ชิ้น ลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 542 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ วางไว้บริเวณต้นแขนขวา
ของเธอ 

 

 
ภาพที่ 30 โครงกระดูกหมายเลข 112 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 46 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 284) 
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 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 113 
 โครงกระดูกหมายเลข 113 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 46 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 224 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 
143 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ วางไว้บริเวณหัวเข่าของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 31 โครงกระดูกหมายเลข 113 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 46 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 285) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 3 
 สมัยการฝังศพที่  3 พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุ เพศได้ทั้ งสิ้น 21 โครง 
ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 11 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 57 โครงกระดูก
หมายเลข 90 โครงกระดูกหมายเลข 93 โครงกระดูกหมายเลข 72 โครงกระดูกหมายเลข 67 โครง
กระดูกหมายเลข 103 โครงกระดูกหมายเลข 92 โครงกระดูกหมายเลข 44 โครงกระดูกหมายเลข 74 
โครงกระดูกหมายเลข 76 และโครงกระดูกหมายเลข 86 และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 10 โครง 
ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 61โครงกระดูกหมายเลข 140 โครงกระดูกหมายเลข 73 โครงกระดูก
หมายเลข 83 โครงกระดูกหมายเลข 64 โครงกระดูกหมายเลข 79 โครงกระดูกหมายเลข 77 โครง
กระดูกหมายเลข 60 โครงกระดูกหมายเลข 58 และโครงกระดูกหมายเลข 56 ส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้
เกี่ยวกับเขาและเธอจากข้อมูลของ (Higham & Bannanurag, 1990, 187) 
 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 57  
 โครงกระดูกหมายเลข 57 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 26 ปี และ “คน
เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่
สามารถนับจ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 23 
ชิ้น เครื่องประดับจากกระดูกเต่า (Turtle bone ornament) วางอยู่บนบริเวณหน้าอก จ านวน 1 ชิ้น 
และภาชนะดินเผาวางอยู่บนบริเวณขา จ านวน 2 ใบ 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 90  
 โครงกระดูกหมายเลข 90 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 27 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 1,500 ชิ้น 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 37 ชิ้น และภาชนะดินเผาวางอยู่บนบริเวณขา จ านวน 3 ใบ 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 93  
 โครงกระดูกหมายเลข 93 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 42 ปี และ “คน
เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 859 ชิ้น และภาชนะดินเผาวางอยู่บนบริเวณขา 
จ านวน 2 ใบ 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 72  
 โครงกระดูกหมายเลข 72 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 32 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ชิ้นส่วนกระดูกปลา (Fish skeleton) และชิ้นส่วนหอยงวงช้าง (Nautilus shell) ซึ่งทั้งคู่
ระบุจ านวนไม่ได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 330 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์ใหญ่ 
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จ านวน 1 ชิ้น จี้ที่ท าจากกระดูกสันหลังหลังฉลาม (Shark dorsal spine pendant) จ านวน 1 ชิ้น 
เขี้ยวยาวหรืองาสัตว์ท าปลายแหลม (Shaped animal tusk) จ านวน 1 ชิ้น ภาชนะดินเผาวางอยู่บน
บริเวณขา จ านวน 3 ใบ หินขัด จ านวน 3 ชิ้น และสิ่วหินขัด (Polished stone chisel) จ านวน 1 ชิ้น 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 67  
 โครงกระดูกหมายเลข 67 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 35 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบที่วางอยู่บริเวณใกล้กับขาข้างซ้ายของเขา 
 

 
ภาพที่ 32 โครงกระดูกหมายเลข 57 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 26 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 173) 
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ภาพที่ 33 โครงกระดูกหมายเลข 90 (ซ้าย) เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 27 ปี และ
โครงกระดูกหมายเลข 93 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุ เมื่อตาย คือ 42 ปี  (Higham & 
Bannanurag, 1990, 219) 
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ภาพที่ 34 โครงกระดูกหมายเลข 72 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 32 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 224) 
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ภาพที่ 35 โครงกระดูกหมายเลข 67 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 230) 
 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 103  
 โครงกระดูกหมายเลข 103 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 26 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เปลือกหอยมีรู (Bored shell object) จ านวน 1 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
จ านวน 59 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 56 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ วาง
อยู่บริเวณขาท่อนบน กับบริเวณขาท่อนล่าง 
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ภาพที่ 36 โครงกระดูกหมายเลข 103 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 26 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 264) 
 

 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 92  
 โครงกระดูกหมายเลข 92 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 18 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบที่วางอยู่บริเวณใกล้กับขาท่อนบนข้างขวาของเขา 
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ภาพที่ 37 โครงกระดูกหมายเลข 92 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 18 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 265) 
 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 44  
โครงกระดูกหมายเลข 44 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 18 ปี และ “คนเป็น” 

ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
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เครื่องประดับจากกระดองเต่า (Turtle carapace ornament) วางอยู่บริเวณแขนท่องล่างข้างซ้าย 
จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 3 ใบ วางอยู่บริเวณขาท่อนบน ขาท่อนล่าง และใกล้กับหัว
กะโหลกของเขา  

 

 
 
ภาพที่ 38 โครงกระดูกหมายเลข 44 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 18 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 167) 
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 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 74  
 โครงกระดูกหมายเลข 74 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 39 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับภาชนะดินเผา จ านวน 3 ใบที่วางอยู่บริเวณใกล้กับกระดูกขาท่อนล่างของเขาท้ังสองข้าง 

 

 
 
ภาพที่ 39 โครงกระดูกหมายเลข 74 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 39 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 298) 
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โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 76  
โครงกระดูกหมายเลข 76 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ 

(adult) แต่ไม่สามารถระบุอายุได้แน่ชัด ทั้งนี้  “คนเป็น” ได้ฝังเพียงภาชนะดินเผาจ านวน 2 ใบลงไป
ในหลุมฝังศพของเขาเท่านั้น 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 86 
โครงกระดูกหมายเลข 86 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ 

(adult) แต่ไม่สามารถระบุอายุได้แน่ชัดเช่นเดียวกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 86 ทั้งนี้ “คน
เป็น” ได้ฝังสิ่งของร่วมกับเขาในหลุมฝังศพ ได้แก่ ภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ และเครื่องมือกระดูก
ปลายแหลม (Bone point) จ านวน 1 ชิ้น 

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 61 
โครงกระดูกหมายเลข 61 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 48 ปี ทั้งนี้มีเพียง

ดินเทศสีแดงท่ีไม่สามารถนับจ านวนไดเ้ท่านั้นที ่ปรากฎในหลุมฝังศพของเธอ 
 

 
 
ภาพที่ 40 โครงกระดูกหมายเลข 61 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 48 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 169) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 140  
โครงกระดูกหมายเลข 140 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 17 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 610 ชิ้น 
เครื่องมือเปลือกหอย (Worked shell) จ านวน 1 ชิ้น และขวานหินขัด (Polished stone adze) 
จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 41 โครงกระดูกหมายเลข 140 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 17 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 196) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 73  
โครงกระดูกหมายเลข 73 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ เปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 1,260 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 285 
ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ วางอบู่บริเวณขาท่อนบน และขาท่อนล่างของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 42 โครงกระดูกหมายเลข 73 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 221)  
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 83  
โครงกระดูกหมายเลข 83 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 30 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้กับหินขัด จ านวน 2 ชิ้นเท่านั้น  

 

 
 
ภาพที่ 43 โครงกระดูกหมายเลข 83 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 30 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 225) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 64  
โครงกระดูกหมายเลข 64 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คนเป็น” 

ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ วางอยู่ใกล้กับบริเวณขาท่อนบน
กับขาท่อนล่างของเธอ 

 
 
ภาพที่ 44 โครงกระดูกหมายเลข 64 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 231) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 79  
โครงกระดูกหมายเลข 79 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 47 ปี ทั้งนี้มีเพียง

ภาชนะดินเผาจ านวน 1 ใบเท่านั้นที่ “คนเป็น” ได้วางลงไปในหลุมฝังศพของเธอ โดยพบอยู่บริเวณขา
ท่อนบนข้างขวาของเธอ 

 
 
ภาพที่ 45 โครงกระดูกหมายเลข 79 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 47 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 234) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 77  
โครงกระดูกหมายเลข 77 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 26 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ ซึ่งพบว่าอยู่ใกล้กับกระดูกข้อเท้าของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 46 โครงกระดูกหมายเลข 77 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 26 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 235) 



  

 

115 

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 60  
โครงกระดูกหมายเลข 60 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 19 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบวางไว้ใกล้กับกระดูกหัวเข่าข้างขวาของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 47 โครงกระดูกหมายเลข 60 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 19 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 303) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 58  
โครงกระดูกหมายเลข 58 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 35 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กระดูกปลาเจาะรู จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ วางอยู่ใกล้กับบริเวณขาท่อนล่าง
ของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 48 โครงกระดูกหมายเลข 58 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 304) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 56 
โครงกระดูกหมายเลข 56 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 45 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ ซึ่งพบว่าอยู่ใกล้กับกระดูกหัวเข่าข้างซ้ายของเธอ 

 

 
 
ภาพที่ 49 โครงกระดูกหมายเลข 56 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 45 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 305) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 4 
สมัยการฝังศพที่ 4 นี้  พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ทั้งสิ้น 18 โครง 

ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 7 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 30 โครงกระดูก
หมายเลข 28 โครงกระดูกหมายเลข 23 โครงกระดูกหมายเลข 42 โครงกระดูกหมายเลข 38 โครง
กระดูกหมายเลข 29 และโครงกระดูกหมายเลข 25 และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 11 โครง ได้แก่ 
โครงกระดูกหมายเลข 31 โครงกระดูกหมายเลข 32 โครงกระดูกหมายเลข 47 โครงกระดูกหมายเลข 
45 โครงกระดูกหมายเลข 36 โครงกระดูกหมายเลข 35 โครงกระดูกหมายเลข 26 โครงกระดูก
หมายเลข 40 โครงกระดูกหมายเลข 39 โครงกระดูกหมายเลข 25 และโครงกระดูกหมายเลข 27 
ส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาและเธอ 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 30  
โครงกระดูกหมายเลข 30 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 34 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ชิ้นส่วนกระดูกเต่า (Turtle bone object) จ านวน 1 ชิ้น เบ็ดตกปลา จ านวน 1 ชิ้น และ
ภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ วางอยู่บริเวณข้อเท้าของเขา 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 28  
โครงกระดูกหมายเลข 28 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้เครื่องมือหอย (Worked Polinices tumidus) จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 1 
ใบ วางอยู่บริเวณข้อเท้าของเขา 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 23 
โครงกระดูกหมายเลข 23 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 30 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้เครื่องประดับจากกระดูกเต่า จ านวน 1 ชิ้น และหินขัด จ านวน 1 ชิ้น 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 42  
โครงกระดูกหมายเลข 42 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 32 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับหินขัดจ านวน 2 ชิ้น 

 
 



  

 

119 

 
 
ภาพที่ 50 โครงกระดูกหมายเลข 30 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 34 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 180) 
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ภาพที่ 51 โครงกระดูกหมายเลข 28 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 181) 
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ภาพที่ 52 โครงกระดูกหมายเลข 23 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 30 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 279) 
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ภาพที่ 53 โครงกระดูกหมายเลข 42 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 32 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 311) 

 
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 38  
โครงกระดูกหมายเลข 38 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 33 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้เส้นใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ และภาชนะดินเผา จ านวน 3 ใบ 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29  
โครงกระดูกหมายเลข 29 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 27 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ชิ้นส่วนกระดูกเต่า จ านวน 1 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 330 ชิ้น ลูกปัด
เปลือกหอยทรงตัวไอ (I-shaped shell bead) จ านวน 17 ชิ้น วัตถุที่ท าจากกระดองเต่า (Turtle 
carapace object) จ านวน 1 ชิ้น และหินขัดจ านวน 1 ชิ้น 
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ภาพที่ 54 โครงกระดูกหมายเลข 38 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 33 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 313) 
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ภาพที่ 55 โครงกระดูกหมายเลข 29 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 27 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 316) 
 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 24 
โครงกระดูกหมายเลข 24 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้เครื่องประดับจากกระดองเต่า จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 3 ใบ 

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 31 
โครงกระดูกหมายเลข 31 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ภาชนะดินเผา จ านวน 1 ชิ้น และก้อนดินเหนียวจ านวนมาก 
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โครงกระดูกหมายเลข 32  
โครงกระดูกหมายเลข 32 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 11 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ชิ้นส่วนกระดูกเต่า จ านวน 1 ชิ้น จี้ที่ท าจากกระดูกเต่า (Turtle bone pendant) จ านวน 1 ชิ้น และ
ภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ 

 

 
 
ภาพที่ 56 โครงกระดูกหมายเลข 24 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 321) 
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ภาพที่ 57 โครงกระดูกหมายเลข 31 (ขวา) เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี และ
โครงกระดูกหมายเลข 32 เป็นโครงกระดูกเพศหญิ ง มีอายุ เมื่อตาย คือ 11 ปี  (Higham & 
Bannanurag, 1990, 179) 
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ภาพที่ 58 โครงกระดูกหมายเลข 47 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 22 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 241) 
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โครงกระดูกหมายเลข 47 
โครงกระดูกหมายเลข 47 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 22 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ 

โครงกระดูกหมายเลข 45  
โครงกระดูกหมายเลข 45 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 45 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ 

โครงกระดูกหมายเลข 36  
โครงกระดูกหมายเลข 36 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ และหินขัด จ านวน 1 ชิ้น 

โครงกระดูกหมายเลข 35 
โครงกระดูกหมายเลข 35 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 21 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ หินขัด จ านวน 1 ชิ้น และหินดุ จ านวน 1 ชิ้น 

โครงกระดูกหมายเลข 26 
โครงกระดูกหมายเลข 26 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 35 ปี พบเพียงดิน

เทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนไดป้รากฏในหลุมฝังศพร่วมกับเธอเท่านั้น   
โครงกระดูกหมายเลข 40 
โครงกระดูกหมายเลข 40 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 37 ปี พบเพียงเส้น

ใยพืชที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ปรากฏในหลุมฝังศพร่วมกับเธอเท่านั้น   
โครงกระดูกหมายเลข 39 
โครงกระดูกหมายเลข 39 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
กับภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบ 

โครงกระดูกหมายเลข 25 
โครงกระดูกหมายเลข 25 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 19 ปี พบเพียงดิน

เทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ปรากฏในหลุมฝังศพร่วมกับเธอเท่านั้น  
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โครงกระดูกหมายเลข 27 
โครงกระดูกหมายเลข 27 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 41 ปี พบเพียง

ภาชนะดินเผา จ านวน 1 ใบเท่านั้นทีฝ่ังศพร่วมกับเธอ 
 

 
 
ภาพที่ 59 โครงกระดูกหมายเลข 45 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 45 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 242) 
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ภาพที่ 60 โครงกระดูกหมายเลข 36 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 245) 
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ภาพที่ 61 โครงกระดูกหมายเลข 35 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 246) 
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ภาพที่ 62 โครงกระดูกหมายเลข 26 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 278) 
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ภาพที่ 63 โครงกระดูกหมายเลข 40 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 37 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 310) 
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ภาพที่ 64 โครงกระดูกหมายเลข 39 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 313) 
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ภาพที่ 65 โครงกระดูกหมายเลข 25 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 19 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 317) 
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ภาพที่ 66 โครงกระดูกหมายเลข 27 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 41 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 318) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 5 
สมัยการฝังศพที่  5 นี้  พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ทั้งสิ้น 3 โครง 

ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 22 กับโครงกระดูก
หมายเลข 43 และโครงกระดูกหมายเลข 25 และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 1 โครง คือ โครง
กระดูกหมายเลข 15 ส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาและเธอ 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 22  
โครงกระดูกหมายเลข 22 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 21 ปี พบเพียง

ภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบเท่านั้นทีฝ่ังศพร่วมกับเขา 
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 43 
โครงกระดูกหมายเลข 43 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 30 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 56,200 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น 
จ านวน 7 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ จ านวน 435 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก จ านวน 1 
ชิ้น แผ่นเปลือกหอยขนาดใหญ่ (Large shell disc) จ านวน 2 ชิ้น เครื่องประดับจากกระดองเต่า 
จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ 

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 
โครงกระดูกหมายเลข 15 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 35 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 120,787 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ จ านวน 950 ชิ้น 
ลูกปัดหอยทรงขดม้วน (Horned shell disc) จ านวน 2 ชิ้น แผ่นเปลือกหอยขนาดเล็ก (Small shell 
disc) จ านวน 1 ชิ้น ก าไลจากเปลือกหอย (Shell disc/bangle) จ านวน 1 ชิ้น ฟันสัตว์เจาะรู จ านวน 
5 ซี่ ภาชนะจากหอยกาบ (Polymesoda container) จ านวน 1 ชิ้น ภาชนะดินเผา จ านวน 10 ใบ 
หินขัด จ านวน 2 ชิ้น หินดุ จ านวน 1 ชิ้น และก้อนดินเหนียวจ านวนมาก 
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ภาพที่ 67 โครงกระดูกหมายเลข 22 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 21 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 329) 
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ภาพที่ 68 โครงกระดูกหมายเลข 15 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 333) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 6 
สมัยการฝังศพที่  6 นี้  พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ทั้งสิ้น 6 โครง 

ประกอบด้วย โครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง ได้แก่ โครงกระดูกหมายเลข 8 กับโครงกระดูก
หมายเลข 9  และโครงกระดูกหมายเลข 25 และโครงกระดูกเพศหญิง จ านวน 4 โครง ได้แก่ โครง
กระดูกหมายเลข 18 โครงกระดูกหมายเลข 19 โครงกระดูกหมายเลข 13 และโครงกระดูกหมายเลข 
4  ส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาและเธอ 

โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 8 
โครงกระดูกหมายเลข 8 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 15 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได ้เครื่องประดับจากกระดองเต่า จ านวน 1 ชิ้น และภาชนะดินเผา จ านวน 2 ใบ 
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ภาพที่ 69 โครงกระดูกหมายเลข 8 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 15 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 352) 

 
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 9 
โครงกระดูกหมายเลข 9 เป็นโครงกระดูกเพศชาย เขาตายเมื่ออายุ 30 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในหลุมฝังศพของเขา ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับ
จ านวนได้ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ จ านวน 1 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 2 ชิ้น 
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เครื่องประดับจากกระดองเต่าส่วนท้อง (Turtle plastron ornament) จ านวน 2 ชิ้น และภาชนะดิน
เผา จ านวน 2 ใบ 

 

 
 
ภาพที่ 70 โครงกระดูกหมายเลข 9 เป็นโครงกระดูกเพศชาย มีอายุเมื่อตาย คือ 30 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 355) 
 



  

 

143 

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 18  
โครงกระดูกหมายเลข 18 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 42 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 9,969 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช (H-shaped shell 
bead) จ านวน 700 ชิ้น และหินดุ จ านวน 1 ชิ้น  

 

 
 
ภาพที่ 71 โครงกระดูกหมายเลข 18 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 42 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 355) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 19 
โครงกระดูกหมายเลข 19 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 25 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน  จ านวน 1 ,600 ชิ้น  ก าไลลูกปัดเปลือกหอย (Shell bead 
disc/bangle) จ านวน 1 ชิ้น หินดุ จ านวน 1 ชิ้น และหินขัด จ านวน 2 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 72 โครงกระดูกหมายเลข 19 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 25 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 344) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 13 
โครงกระดูกหมายเลข 13 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 35 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 3 ชิ้น ภาชนะดินเผา 3 ใบ และหินขัด จ านวน 8 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 73 โครงกระดูกหมายเลข 13 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 35 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 351) 
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โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 4 
โครงกระดูกหมายเลข 4 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 26 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ดินเทศสีแดงที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ 
เครื่องประดับจากกระดองเต่า จ านวน 2 ชิ้น และหินขัด จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 74 โครงกระดูกหมายเลข 4 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย คือ 26 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 356) 
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เขาและเธอจากสมัยการฝังศพที่ 7 
สมัยการฝังศพที่ 7 นี้ พบจ านวนโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ทั้งสิ้น 1 โครง ซึ่งเป็น

โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 11 และส่วนต่อไปคือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเธอ 
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 11 
โครงกระดูกหมายเลข 11 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง เธอตายเมื่ออายุ 12 ปี และ “คน

เป็น” ได้ฝังสิ่งของลงไปในหลุมฝังศพของเธอ ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 
12 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช จ านวน 57 ชิ้น ภาชนะดินเผา จ านวน 3 ใบ และขวานหิน 
(Stone adze) จ านวน 1 ชิ้น 

 

 
 
ภาพที่ 75 โครงกระดูกหมายเลข 11 เป็นโครงกระดูกเพศหญิง มีอายุเมื่อตาย 12 ปี (Higham & 
Bannanurag, 1990, 358) 
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ข้อมูลข้างต้นอาจเปรียบเหมือนบทสัมภาษณ์ของฉันกับผู้คนทั้งชายหญิงในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ชุมชนโคกพนมดี แต่ก็เป็นการท าความรู้จักพวกเขาและเธอเพียงบางส่วนเสี้ยวชีวิต
เท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าฉันสามารถท าความรู้จักพวกเขาและเธอเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมความตายเท่านั้น และการท าความรู้จักนี้เป็นการท าความรู้จักภายใต้เงื่อนไขส าคัญสอง
ประการ คือ หนึ่งเป็นการท าความรู้จัก (ศึกษาข้อมูล) ผ่านการน าเสนอของชาร์ล ไฮแอมเท่านั้น และ
สองเป็นการท าความรู้จักพวกเขาและเธอผ่านผ่านปฏิบัติการทางสังคมที่ “คนเป็น” ในช่วงเวลา ณ 
ขณะเมื่อพวกเขาและเธอตายได้ “กระท า” ต่อร่างหรือศพของเขาและเธอ ดังนั้น ฉันจึงรู้จักพวกเขา
และเธอ (มีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละโครงกระดูก) ผ่านสิ่งที่ “คนเป็น” ต้องการแสดงน าเสนอเท่านั้น หรือ
อาจกล่าวได้ว่ารู้จักเพียงสิ่งที่โครงสร้างทางสังคมของชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้
สร้างขึ้น และกระท าต่อแต่ละปัจเจกที่เหมือนและ/หรือแตกต่างกัน ซึ่งประเด็นนี้ฉันจะท าการศึกษา
ในส่วนต่อไป 
 
ทบทวนเรื่องราวของเขาและเธอจากชุมชนโคกพนมดี 

...เราขุดค้นพบหลุมฝังศพของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้รับการขนานนาม “เจ้าหญิงแห่ง
โคกพนมดี”....ลูกปัดกว่า 120,000 ชิ้นพบร่วมกับเธอ...เฉพาะโครงกระดูกผู้หญิงจากชุมชนนี้เท่านั้นที่
พบฝังร่วมกับหินดู (anvil)...เจ้าหญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงมากในฐานะช่างปั้นหม้อที่มีเชี่ยวชาญ
และจากการส่งออกเครื่องปั้นดินเผาของเธอ โดยผมเองเสนอว่าน่าจะเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเครื่องประดับ
หายากและของมีค่า (Higham et al., 2012) 

นานหลายปีที่งานศึกษาของชาร์ล ไฮแอมมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของฉัน แน่นอน
ว่าส่วนหนึ่งเพราะการตีความของเขาได้สอดรับกับความต้องการลึกๆ ภายในใจที่เชื่อเสมอว่าคนที่ถูก
ท าให้อยู่ในระดับต่ ากว่า ถูกกดทับนั้น แท้จริงแล้วก็มีพลังอ านาจ มีสถานะที่เหนือกว่าอีกฝ่ายได้
เช่นกัน แต่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2558 ขณะที่ฉันอยู่ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เลนส์เพศภาวะ (gender lens) มีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวขึ้นในที่ประชุมโดยสรุปใจความได้ว่า “เรื่อง
เพศภาวะอาจไมใช่เรื่องของเพศชายหรือเพศหญิงมีสถานภาพ มีอ านาจสูงกว่า แต่เพศภาวะเป็นเรื่อง
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและเพศต่าง ๆ มีการช่วงชิง ต่อรองเชิงอ านาจ หรือแม้แต่การสร้าง
ความชอบธรรมเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรในต าแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกันอยู่เสมอ 

จ าได้ว่าฉันนั่งนิ่งอยู่นาน รู้สึกเหมือนถูกใครตะโกนใส่หูว่า สิ่งที่ฉันเชื่อมาตลอดนั้นถูกต้อง
แล้วแน่หรือ นั่นเป็นอีกครั้งที่ฉันมีสถานะอยู่บนความขัดแย้งทางความคิดของความรู้ชุดเก่ากับความรู้
ชุดใหม่ นั่นจึงเป็นที่มาที่ฉันกลับมาทบทวนตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาตลอด หนึ่งในนั้นจึงเป็นงาน
เขียน การตีความของชาร์ล ไฮแอมเอง ดังนั้นในส่วนนี้จะเป็นการน างานเขียน และข้อความ (text) 
ของชาร์ล ไฮแอม ที่ว่าด้วยเรื่องบทบาททางเพศภาวะ ความสัมพันธ์ และสถานภาพของผู้หญิงผู้ชาย
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มาวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งร่วมกับข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ซึ่งเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกับที่ชาร์ล ไฮแอมได้เคยใช้ในการศึกษาตีความ และเป็นที่มาของงานเขียน และหนังสือ
ที่มีอิทธิพลต่อตัวฉัน ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ 4 วิธี ประกอบไปด้วย ค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่มาจากต่างถิ่นว่าพบในเพศไดบ้างและเป็น
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหรือชนิดไหน ค้นหาจ านวนหรือปริมาณของหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบร่วมกับโครงกระดูกแต่ละโครง (ปัจเจก) และเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือข้อมูลชาติ
พันธุ์วรรณาทางโบราณคดี 
  
ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่า: พบหลักฐานที่สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นเพศชายความ
เป็นเพศหญิง 

“...หลังจากสมัยการฝังศพที่ 3 เริ่มปรากฎหลักฐานที่สะท้อนถึงการก่อก าหนดของความ
เป็นเพศชายหญิงเกิดขึ้น คือ การพบเครื่องประดับจากกระดองเต่าในหลุมฝังศพของเพศชายเท่านั้น 
ขณะที่หลุมฝังศพเพศหญิงและเด็กทารกจะพบหินดุดินเผาฝังร่วม...” (Higham & Thosarat, 1998, 
67-69) 

จากข้อความข้างต้นฉันจะน าข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝั งร่วมกับโครงกระดูกที่
สามารถระบุเพศได้ทั้ง 70 โครงเพ่ือค้นหาประเภทของโบราณคดีวัตถุที่ถูกฝังร่วมเฉพาะโครงกระดูก
เพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นซึ่งท าให้ฉันเชื่อได้ว่า ชาร์ล ไฮแอมเห็นว่าความแตกต่างระหว่างความเป็นเพศ
ชายและความเป็นเพศหญิงนั้นสามารถสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมในหลุมฝังศพที่
แตกต่างกันของแต่ละเพศ ถึงตรงนี้ฉันจึงจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ โดยท าการศึกษาไล่เรียงตามสมัยการ
ฝังศพเช่นเดียวกับ ชาร์ล ไฮแอม โดยจะให้ความส าคัญกับเครื่องประดับจากกระดองเต่า และหินดุดิน
เผาเป็นพิเศษ 

สมัยการฝังศพที่ 1 
เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 1 

พบการกระจายตัวของหลักฐาน ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่น
แบน และลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย อย่างไรก็ตามหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้มี
เพียงลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน และลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวยเท่านั้น  
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ตารางที่ 10 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในสมัยการ 
ฝังศพที่ 1  

หลักฐานทางโบราณคดี 

เพศ (Sex) และหมายเลข (Burial no.) 

ชาย หญิง 
147 152 154 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 0 11 0 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย 0 1 0 
รวม 0 12 0 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีเพียงโครงกระดูกเพศชาย หมายเลข 152 เท่านั้นที่พบ

หลักฐานทางโบราณคดีฝังร่วม ขณะที่โครงกระดูกเพศชาย หมายเลข 147 และโครงกระดูกเพศหญิง 
หมายเลข 154 ไม่พบหลักฐานทางโบราณดีฝังร่วมอยู่เลย ทั้งนี้ในสมัยการฝังศพที่ 1 นี้ฉันคงอาจพอ
กล่าวได้ในเบื้องต้นว่า ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีประเภทใดเลยที่พบเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น 

สมัยการฝังศพที่ 2 
เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 2 

พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ จ านวน 21 ประเภท 
ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช ฟันแรด กระดูกสัตว์ กระดูกสะบักหมู ลูกปัดเปลือกหอยทรง
แผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์
สั้น เครื่องมือเปลือกหอย เครื่องมือฟันเขี้ยวสัตว์ เครื่องมือกระดูกปลา แผ่นเปลือกหอยเจาะรู ภาชนะ
ดินเผา เศษโลงไม้ ไม้รองตั้งศพ เบ็ดตกปลาจากกระดูก หินขัด ตุ้มถ่วงแห ดินเหนียวทรงกลม และดิน
เหนียวทรงกระบอก 
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 จากตารางข้างต้น จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย 
นิเวศวัตถุ (ecofact) ได้แก่ ฟันแรด โบราณวัตถุ (artifact) ได้แก่ ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย ส่วน
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะในหลุมฝังศพเพศหญิง ประกอบด้วย นิเวศวัตถุ ได้ แก่ ชิ้นส่วน
กระดูกสัตว์ ชิ้นส่วนกระดูกสะบักหมู โบราณวัตถุ ได้แก่ ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น เครื่องมือ
เปลือกหอย เครื่องมือฟันเขี้ยว/งานของสัตว์ เครื่องมือกระดูกปลา เบ็ดตกปลาที่ท าจากกระดูก ตุ้ม
ถ่วงแห ดินเหนียวทรงกลม ดินเหนียวทรงกระบอก  
 เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยการฝังศพที่ 1 จะพบว่า ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย เป็น
หลักฐานที่ยังคงพบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายเท่านั้น ส าหรับหลักฐานที่พบร่วมเฉพาะโครงกระดูก
เพศหญิงมีความน่าสนใจ คือ เครื่องมือเปลือกหอย เครื่องมือฟันเขี้ยว/งาของสัตว์ เครื่องมือกระดูก
ปลา เบ็ดตกปลาที่ท าจากกระดูก และตุ้มถ่วงแห เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์
ขนาดเล็ก ซึ่งมักจะถูกตีความว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการล่าสัตว์ของเพศหญิง (Dahlberg, 
1981; Ehrenberg, 1989) นี่อาจเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงบทบาททางเพศภาวะก็เป็นได ้
 สมัยการฝังศพที่ 3 
 เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 3 
พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ พบจ านวน 19 ประเภท 
ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช เปลือกหอย กระดูกปลา หอยงวงช้าง ลูกปัดเปลือกหอยทรง
แผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์ใหญ่ เครื่องประดับจาก
กระดูกเต่า เครื่องประดับจากกระดองเต่า จี้ครีบฉลาม กระดูกปลาเจาะรู เขี้ยวสัตว์ขึ้นรูป เครื่องมือ
เปลือกหอย ภาชนะดินเผา เครื่องมือกระดูกปลายแหลม หินขัด สิ่วหินขัด และขวานหินขัด 
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จากตารางข้างต้น จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย 
นิเวศวัตถุ ได้แก่ เปลือกหอย กระดูกปลา หอยงวงช้าง เป็นต้น โบราณวัตถุ ได้แก่ ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงถังเบียร์ขนาดใหญ่ เครื่องประดับจากกระดูกเต่า เครื่องประดับจากกระดองเต่า จี้ที่ท าจากกระดูก
สันหลังหลังฉลาม เขี้ยวสัตว์ขึ้นรูปที่ท าปลายแหลม และสิ่วหินขัด เป็นต้น ส่วนหลักฐานทางโบราณคดี
ที่พบเฉพาะในหลุมฝังศพเพศหญิง ประกอบด้วย โบราณวัตถุ ได้แก่ กระดูกปลาเจาะรู เครื่องมือ
เปลือกหอย และขวานหินขัด เป็นต้น 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวยซึ่งเป็นหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกเฉพาะเพศชายใน
สมัยการฝังศพที่ 1 และสมัยการฝังศพที่ 2 กลับไม่ปรากฏในสมัยการฝังศพที่ 3 แต่อย่างใด ขณะที่
เครื่องมือเปลือกหอยที่พบว่าฝังร่วมเฉพาะโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้นในสมัยการฝังศพที่ 2 ยังพบได้
ในสมัยการฝังศพที่ 3 ทั้งนี้ชาร์ล ไฮแอมสรุปว่าเป็นสมัยที่มีหลักฐานของความแตกต่างระหว่างเพศ
เกิดขึ้น นั่นคือ การพบหลักฐานเครื่องประดับจากกระดองเต่า อย่างไรก็ตามฉันจะเปรียบเทียบ
เครื่องประดับจากกระดองเต่าต่อไป 

 สมัยการฝังศพที่ 4 
 เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 4 
พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ พบจ านวน 15 ประเภท 
ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช กระดูกเต่า ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงตัวไอ เครื่องประดับจากกระดูกเต่า จี้กระดูกเต่า เครื่องประดับจากกระดองเต่า วัตถุจากกระดอง
เต่า เครื่องมือหอย ภาชนะดินเผา เบ็ดตกปลา หินขัด หินดุดินเผา และดินเหนียวทรงเหลี่ยม เป็นต้น 
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จากตารางข้างต้น จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ เครื่องประดับจากกระดูกเต่า เครื่องประดับจากกระดองเต่า วัตถุจาก
กระดองเต่า เครื่องมือที่ท าจากหอย และเบ็ดตกปลา เป็นต้น ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะ
ในหลุมฝังศพเพศหญิง ประกอบด้วย หินดุดินเผา และก้อนดินเหนียว เป็นต้น 

ฉันสังเกตพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 4 นี้ มีความน่าสนใจ คือ เครื่องประดับจากกระดอง
เต่า พบว่ามีการฝังร่วมกับหลุมฝังศพทั้งเพศชายเพศหญิง ขณะที่หินดุดินเผา และก้อนดินเหนียวซึ่ง
เชื่อว่าเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้นยังคงพบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามพบว่า เครื่องมือที่ท าจากเปลือกหอย กับเบ็ดตกปลาซึ่งในสมัยการฝังศพที่ 2-3 นั้นจะ
พบในหลุมฝังศพเพศหญิงเท่านั้น แต่ในสมัยการฝังศพที่ 4 นี้พบว่ามีการฝังหลักฐานทางโบราณคดี
ดังกล่าวในหลุมฝังศพเพศชายด้วย แต่กลับไม่พบในหลุมฝังศพเพศหญิงเลย ประเด็นน่าสนใจซึ่งฉันจะ
อภิปรายต่อไป 

 สมัยการฝังศพที่ 5 
 เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 5 
พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ พบจ านวน 18 ประเภท 
ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น ลูกปัด
เปลือกหอยทรงตัวไอ ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก ลูกปัดหอยทรงขดม้วน แผ่นเปลือกหอยขนาด
ใหญ่ แผ่นเปลือกหอยขนาดเล็ก เครื่องประดับศรีษะจากเปลือกหอย เครื่องประดับจากกระดองเต่า 
ก าไลจากเปลือกหอย ฟันสัตว์เจาะรู ภาชนะจากหอยกาบ ภาชนะดินเผา หินขัด หินดุดินเผา ดิน
เหนียวทรงกลม ดินเหนียวทรงกระบอก เป็นต้น 

 
ตารางที่ 14 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในสมัยการ 
ฝังศพที่ 5 

หลักฐานทางโบราณคดี เพศ (Sex) และหมายเลข (Burial no.) 

ชาย หญิง 

22 43 15 
ดินเทศสีแดง  - พบ พบ 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน  - 56,200 120,787 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น  - 7 - 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ  - 435 950 
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ตารางที่ 14 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในสมัยการ 
ฝังศพที่ 5 (ต่อ) 

หลักฐานทางโบราณคดี เพศ (Sex) และหมายเลข (Burial no.) 

ชาย หญิง 
22 43 15 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก  - 1 - 

ลูกปัดหอยทรงขดม้วน  - 2 2 
แผ่นเปลือกหอยขนาดใหญ่  - 2 - 

แผ่นเปลือกหอยขนาดเล็ก  - - 1 

เครื่องประดับศรีษะจากเปลือกหอย  - - 1 
เครื่องประดับจากกระดองเต่า  - 1 - 

ก าไลจากเปลือกหอย  - 1 1 
ฟันสัตว์เจาะรู  - 1 5 

ภาชนะจากหอยกาบ  - - 1 

ภาชนะดินเผา  2 1 10 
หินขัด  - - 2 

หินดุดินเผา  - - 1 

ดินเหนียวทรงกลม  - - 1 
ดินเหนียวทรงกระบอก - - จ านวนมาก 

รวม 2 56,651 121,762 
 

จากตารางข้างต้น จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์สั้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก 
แผ่นเปลือกหอยขนาดใหญ่ เครื่องประดับจากกระดองเต่า เป็นต้น ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
เฉพาะในหลุมฝังศพเพศหญิง ประกอบด้วย แผ่นเปลือกหอยขนาดเล็ก เครื่องประดับศรีษะจากเปลือก
หอย ภาชนะจากหอยกาบ หินขัด หินดุดินเผา ดินเหนียวทรงกลม และดินเหนียวทรงกระบอกเป็นต้น 

ฉันสังเกตพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 5 นี้ มีความน่าสนใจ คือ เครื่องประดับจากกระดอง
เต่า ยังคงพบในหลุมฝังศพเพศชายเท่านั้น เช่นเดียวกับหินดุดินเผา และก้อนดินเหนียวยังคงพบ
ร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้น ในสมัยการฝังศพนี้โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 พบว่ามี
การฝังร่วมกับเครื่องประดับศรีษะ ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในสมัยการฝังศพที่ 1-4  
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สมัยการฝังศพที่ 6 
เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 6 

พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ พบจ านวน 13 ประเภท 
ประกอบด้วย ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช เครื่องประดับจากกระดองเต่า เครื่องประดับ
จากกระดองเต่าส่วนท้อง ก าไลลูกปัดเปลือกหอย ภาชนะดินเผา หินขัด หินดุ และหินดุดินเผา เป็นต้น 
 
ตารางที่ 15 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในสมัยการ 
ฝังศพที่ 6 

หลักฐานทางโบราณคดี เพศ (Sex) และหมายเลข (Burial no.) 

ชาย หญิง 

8 9 18 19 13 4 
ดินเทศสีแดง  พบ พบ พบ พบ พบ พบ 

เส้นใยพืช  - - - พบ - - 

ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์  - 1 - - - - 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน  
(Disc-shaped shell bead) 

- - 9,969 1,600 - - 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
(Shell disc bead)   

- 3 - - 3 - 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช  - - 700 - - - 

เครื่องประดับจากกระดองเต่า  1 - - - - 2 

เครื่องประดับจากกระดองเต่าส่วนท้อง  - 2 - - - - 
ก าไลลูกปัดเปลือกหอย  - - - 1 - - 

ภาชนะดินเผา  2 2 - 4 3 - 

หินขัด  - - - 2 8 1 
หินดุ  - - - 1 - - 

หินดุดินเผา - - 1 - - - 
รวม 3 8 10,670 1,608 14 3 
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จากตารางข้างต้น จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะเพศชาย ประกอบด้วย 
นิเวศวัตถุประเภทชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ โบราณวัตถุ ได้แก่ เครื่องประดับจากกระดองเต่าส่วนท้อง เป็น
ต้น ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเฉพาะในหลุมฝังศพเพศหญิง ประกอบด้วย นิเวศวัตถุประเภท
เส้นใยพืช โบราณวัตถุ ได้แก่ ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช ก าไล
ลูกปัดเปลือกหอย หินขัด และหินดุ เป็นต้น 

ในสมัยการฝังศพนี้ ฉันพบว่า เครื่องประดับจากกระดองเต่าซึ่งในสมัยการฝังศพที่ 3-5 
นั้นพบฝังร่วมเฉพาะโครงกระดูกเพศชายเท่านั้น แต่ในสมัยการฝังศพที่ 6 นี้พบว่ามีการฝังร่วมกับโครง
กระดูกเพศหญิงด้วยเช่นกัน 

สมัยการฝังศพที่ 7 
เมื่อวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงการกระดูกจากสมัยการฝังศพที่ 7 

พบการกระจายตัวของหลักฐานที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้  พบจ านวน 4 ประเภท 
ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช ภาชนะดินเผา และขวาน
หินขัด เป็นต้น 
 
ตารางที่ 16 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในสมัยการ 
ฝังศพที่ 7 

หลักฐานทางโบราณคดี 
เพศ (Sex) และหมายเลข (Burial no.) 

หญิง 

11 

ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน  12 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช  57 

ภาชนะดินเผา  3 
ขวานหินขัด 1 

รวม 73 

 
จากตารางข้างต้น จะพบว่าสมัยการฝังศพที่ 7 นี้ พบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้

เพียงโครงเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นโครงกระดูกของเพศหญิง โดยในสมัยการฝังศพนี้พบโครงกระดูกทั้งสิ้น 
5 โครง และในจ านวนนี้ 4 โครงไม่สามารถระบุเพศได้ ทั้งนี้หลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครง
กระดูกเพศหญิงนี้ (โครงกระดูกหมายเลข 11) ประกอบไปด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช ภาชนะดินเผา และขวานหินขัด เป็นต้น 
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เนื่องจากในสมัยการฝังศพที่ 7 นี้พบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้เพียงโครงเดียว
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่อาจเปรียบเทียบในสมัยเดียวกันได้ว่าโบราณวัตถุประเภทใดบ้างที่พบเฉพาะเพศใด
เพศหนึ่งเท่านั้น  
 
ค้นหาความแตกต่างของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมของเขาและเธอ 

ส าหรับในส่วนนี้ฉันจะท าการส ารวจข้อมูลจากการศึกษาของชาร์ล ไฮแอมตามประเภทของ
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะหลักฐานที่พบร่วมกับหลุมฝังศพเพศชายและเพศหญิง ส่วนหลักฐานทาง
โบราณคดีอ่ืนๆ ที่ไม่ได้พบร่วมกับหลุมฝังศพ จะไม่น ามาศึกษาด้วย ทั้งนี้การศึกษาส่วนนี้เป็นส่วนที่ฉัน
เกิดค าถามขึ้นมาภายหลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ถามว่า “แล้วโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ ที่ฝัง
ร่วมกับโครงกระดูก เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน มีลักษณะ รูปร่างที่เหมือนหรือต่างกันไหม” 
ดังนั้นฉันจึงกลับมาท าการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจากรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกปรากฎข้อมูลในเอกสารงานวิจัย 2 เล่ม คือ Excavation of Khok 
Phanom Di, Vol 3 : The Material Culture part 1  (Higham & Bannanurag, 2004) แ ล ะ 
Excavation of Khok Phanom Di, Vol 4:  The Pottery, The Material Culture part 2 
(Vincent, 2004) ทั้งนี้ข้อมูลจากเอกสารวิจัยทั้งสองเล่มที่มีการศึกษาโบราณวัตถุที่พบร่วมกับโครง
กระดูกในรายละเอียด อย่างไรก็ตามฉันพบว่าข้อมูลโบราณวัตถุจากรายงานวิจัยทั้งสองเล่มดังกล่าวมี
ข้อจ ากัดบางประการ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ในรายงานทั้งสองเล่มเป็นการสุ่มเลือกตัวอย่าง 
(sampling) เพ่ือมาท าการศึกษา โดยเฉพาะการน าเสนอภาพที่แสดงรูปทรง ขนาด และรายละเอียด
อ่ืนๆ ของโบราณวัตถุ 2) ข้อมูลโบราณวัตถุหลายประเภท เช่น เครื่องมือตกปลา เครื่องมือกระดูก
สัตว์/ เขาสัตว์ ขวานหิน (Adze) ไม่สามารถสืบค้นกลับไปได้ว่ามาจากหลุมฝังศพเพศใด เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามฉันได้พยายามวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 หินขัด (burnishing stone) 

 จากการศึกษาของมัวร์ (Moore, 2004) โดยท าการสุ่มตัวอย่างหิดขัดจ านวน 392 ชิ้น 
ระบุว่าท ามาจากหินกรวดแม่น้ า มีขนาดตั้งแต่ 1-5 เซนติเมตร ซึ่งน่าจะน ามาจากเขาคีรีรมย์ ซึ่งห่าง
จากโคกพนมดีประมาณ 7 กิโลเมตร จากการศึกษาร่องรอยการใช้งาน และข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณา 
มัวร์ระบุว่าหินขัดเหล่านี้ใช้ในการขัดภาชนะดินเผา และนอกจากคุณค่าในเชิงการผลิตภาชนะดินเผา
แล้วหินขัดยังมีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ในการฝังศพในแง่ความเชื่อมโยงกับการผลิตอีกด้วย โดยพบทั้ง
หลุมฝังศพเพศชาย เพศหญิง หรือเด็ก แต่พบในหลุมฝังศพเพศหญิงมากกว่า  

 เมื่อฉันเปรียบเทียบลักษณะของหินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ (ซึ่ง
เป็นภาพหินขัดที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างของมัวร์) ดังนี้ 
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ภาพที่ 76 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 110 และหมายเลข 107 (Higham & 
Bannanurag, 1993, 112) 
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ภาพที่ 77 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 91 และหมายเลข 132 โครงกระดูกเพศ
หญิงหมายเลข 94 และ 109 (Higham & Bannanurag, 1993, 113) 
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ภาพที่ 78 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 72 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 83 
(Higham & Bannanurag, 1993, 114) 
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ภาพที่ 79 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 23 หมายเลข 29 และหมายเลข 42 
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 35 (Higham & Bannanurag, 1993, 115) 
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ภาพที่  80 หินขัดที่พบร่วมกับ โครงกระดูกเพศหญิ งหมายเลข 13 15 และ 36 (Higham & 
Bannanurag, 1993, 116) 
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ภาพที่ 81 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 13 (Higham & Bannanurag, 1993, 
117) 
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ภาพที่ 82 หินขัดที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 4 และ 19 (Higham & Bannanurag, 
1993, 118) 
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 จากภาพที่ 4-10 เมื่อฉันสังเกตด้วยตาเปล่า และพยายามจัดจ าแนกรูปทรงของหินขัด
ออกตามรูปทรงเลขาคณิต ท าให้สามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ รูปทรงคล้ายวงกลม 
รูปทรงคล้ายวงรี รูปทรงคล้ายสามเหลี่ยม และรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยม โดยสามารถจ าแนกรูปทรงต่าง ๆ 
ตามเพศได้ ดังนี้ 
 
ตารางที ่17 การจ าแนกรูปทรงของหินขัด 

เพศ หมายเลข 
โครงกระดูก 

วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

ชาย 23     

29     
42     
72     
91     
132     

หญิง 4     
13     
15     

19     
35     
36     
83     
94     

107     

109     
110     

  
จากตารางข้างต้นจะพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงพบหินขัดที่มีรูปร่างทั้ง 4 ประเภท คือ 

รูปทรงคล้ายวงกลม รูปทรงคล้ายวงรี รูปทรงคล้ายสามเหลี่ยม และรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า รูปร่างของขัดหินกับความเป็นเพศ น่าจะไม่มีความสัมพันธ์กันในแง่ของความ
แตกต่าง 
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ลูกปัดเปลือกหอย (shell bead) 
 ลูกปัดเปลือกหอยที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีส่วนใหญ่ท ามาจากหอยใน
วงศ์  Tridacna และวงศ์  Conus โดยรูปทรงของลูกปัดสามารถจ าแนกออกเป็น 6 รูปทรง 
ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน (Disc-shaped shell bead) ลูกปัดเปลือกหอยทรง
กรวย (Funnel-shaped shell bead) ลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์ (barrel-shaped shell bead) 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก (cylinder-shaped bone bead) ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอ 
(I-shaped shell bead) และ ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษร (H-shaped shell bead) (Pilditch, 
2004) ทั้งนี้เมื่อจ าแนกประเภทของลูกปัดตามเพศจะได้ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 18 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบนตามเพศ 

สมัยการฝังศพ เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อาย ุ จ านวน 
1 ชาย B152 37 11 

2 ชาย B100 32 220 

B120 21 327 
B132 34 39,000 

B91 45 1294 

หญิง B109 31 1,588 
B87 24 866 

B122 52 105 

B112 46 542 
B113 46 224 

3 ชาย B57 26 23 
B90 27 1,500 

B93 42 859 

B72 32 330 
B103 26 59 

หญิง B140 17 610 

B73 25 1,260 
4 ชาย B29 27 330 

หญิง B35 21 8 
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ตารางที่ 18 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบนตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการฝังศพ เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อาย ุ จ านวน 
5 ชาย B43 30 56,200 

หญิง B15 35 12,0787 

6 ชาย B9 30 3 
หญิง B13 35 8 

B18 42 9,969 
B19 25 1,600 

7 หญิง B11 12 12 

 
ตารางที ่19 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวยตามเพศ 

สมัยการฝังศพ  เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อายุ จ านวน 

1 ชาย B152 37 1 

2 ชาย B132 34 5 

    
ตารางที ่20 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยทรงถังเบียร์ตามเพศ 

สมัยการฝังศพ  เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อายุ จ านวน 

2 ชาย B129 27 353 

B120 21 13 

B117 16 8 

B91 45 93 

หญิง B122 52 13 

B113 46 143 

3 ชาย B72 32 1 

B90 27 37 

B103 26 56 

หญิง B73 25 285 

5 ชาย B43 30 7 
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ตารางที ่21 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอกตามเพศ 

สมัยการฝังศพ  เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อายุ จ านวน 

5 ชาย B43 30 1 

 
ตารางที ่22 การจ าแนกจ านวนลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอตามเพศ 
สมัยการฝังศพ  เพศ หลุมฝังศพหมายเลข อายุ จ านวน 

4 ชาย B29 27 17 

5 ชาย B43 30 950 

หญิง B15 35 435 

6 หญิง B18 42 700 

7 หญิง B11 12 57 

 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้น รวมทั้งข้อมูลจากตารางที่ 9-15 ในบทเดียวกันนี้ รูปทรงของ
ลูกปัดแต่ละประเภทกับความเป็นเพศ พบว่า ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน (ภาพที่ 11) ลูกปัด
เปลือกหอยทรงถังเบียร์ ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอพบร่วมกับหลุมฝังศพทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอกพบร่วมกับโครงกระดูกเพศชาย
เท่านั้น และลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอพบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้น อย่างไรก็ตามมี
การพบลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอในหลุมฝังศพที่ไม่สามารถระบุ
เพศได้ด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 12 และ 13) ดังนั้นจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่ารูปทรง หรือประเภทของลูกปัด
มีความสัมพันธ์ มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้  
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ภาพที่ 83 ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน ที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 (Higham 
& Bannanurag, 1993, 120) 
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ภาพที่ 84 ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย ที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้  และลูกปัด
เปลือกหอยทรงถังเบียร์ที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 73 โครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุ
เพศได้หมายเลข 88 และหมายเลข 133 (Higham & Bannanurag, 1993, 122) 
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ภาพที่ 85 ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 (Higham 
& Bannanurag, 1993, 125) 
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ภาพที่ 86 ลูกปัดเปลือกหอยรูปตัวอักษรไอที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15  ลูกปัด
เปลือกหอยรูปตัวอักษรเอชที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้ หมายเลข 6 และลูกปัด
เปลือกหอยทรงกระบอกที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 43 (Higham & Bannanurag, 
1993, 126) 
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เครื่องประดับจากกระดองเต่า (Turtle carapace and plastron ornaments) 
 พิลดิทช์ (Pilditch) ระบุว่าเครื่องประดับจากกระดองเต่าได้รับความนิยมอย่างมากตลอด
ช่วงสมัยของการตั้งถิ่นฐานที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี โดยพบครั้งแรกในสมัยการฝังศพที่ 3 ทั้งนี้
เครื่องประดับจากกระดองเต่าเป็นเครื่องประดับที่มีสภาพสมบูรณ์กว่าเครื่องประดับชนิดอ่ืนๆ 
เครื่องประดับจากกระดองเต่าที่ขุดค้นพบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายรูปดาว (star-shaped) มีการเจาะรู
ด้วยเครื่องเจาะที่ท าจากไม้ไผ่ ขณะที่เครื่องประดับที่มีรูปทรงอ่ืนๆ เช่น ทรงกลม อาจใช้เทคนิควิธีการ
ผลิตที่แตกต่างออกไปนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือเจาะรูจากไม้ไผ่ ( (Lundquist et al., 2004, 
154-157)  
 ทั้งนี้เครื่องประดับจากกระดองเต่าซึ่งพิลดิทช์น ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษา และขุด
ค้นพบร่วมกับหลุมฝังศพ (Lundquist et al., 2004) สามารถจ าแนกได้ ดังนี้   
 
ตารางที ่23 จ าแนกเครื่องประดับจากกระดองเต่าตามเพศ 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ อายุ 

3 

 

44 ชาย 18 

 57 ชาย 26 
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ตารางที ่23 จ าแนกเครื่องประดับจากกระดองเต่าตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ อายุ 

4 

 

23 ชาย 30 

 

24 
 
 
 
 
 
 

ชาย 25 

 

29 ชาย 27 

 

30 ชาย 34 
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ตารางที ่23 จ าแนกเครื่องประดับจากกระดองเต่าตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ อายุ 

 

 

32 หญิง 11 

5 

 
 

43 ชาย 30 

6 

 

8 
 

ชาย 15 

 

9 ชาย 30 

 
จากตารางข้างต้นซึ่งจ าแนกเครื่องประดับจากกระดองเต่าที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศ

ชายและเพศหญิง ประกอบไปด้วย โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 44 และ 57 จากสมัยการฝังศพที่ 3 
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 23 หมายเลข 24 หมายเลข 29 หมายเลข 30 และโครงกระดูกเพศ
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หญิงหมายเลข 32 จากสมัยการฝังศพที่ 4 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 43 จากสมัยการฝังศพที่ 5 
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 8 และหมายเลข 9 จากสมัยการฝังศพที่ 6 

เมื่อพิจารณาลักษณะ รูปร่างของเครื่องประดับจากกระดองเต่ากับเพศชายเพศหญิงแล้ว 
ฉันไม่พบความแตกต่าง หรือจุดบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง หรือการเป็นตัวแทนของเพศชาย
เพศหญิงเลย แม้แต่รูที่ถูกเจาะตรงกลางก็ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจน เนื่องจากเครื่องประดับจากกระดอง
เต่าของโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 57 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 23 และโครงกระดูกเพศ
หญิงหมายเลข 32 ถูกเจาะเป็นรูปวงกลม ขณะที่เครื่องประดับจากกระดองเต่าของโครงกระดูกเพศ
ชายหมายเลข 24 กลับถูกเจาะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมทั้งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลา 
หรือสมัยของการฝังศพด้วย เนื่องจากเครื่องประดับจากกระดองเต่าที่เจาะรูตรงกลางเป็นรูปวงกลม
พบทั้งในสมัยการฝังศพที่ 3 และ 4 ขณะที่เครื่องประดับจากกระดองเต่าที่เจาะรูตรงกลางเป็นรูป
คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าพบในสมัยการฝังศพที่ 4 เป็นต้น ขณะที่เครื่องประดับจากกระดองเต่าที่พบ
ร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 8 หมายเลข 9 หมายเลข 29 หมายเลข 43 และหมายเลข 44 
เป็นชิ้นส่วนที่แตกหักไม่สมบูรณ์จึงไม่อาจน ามาเปรียบเทียบศึกษาได้ 

 
ภาชนะดินเผาที่พบร่วมกับหลุมฝังศพ  
ฮอลล์ (Hall et al., 2004) ระบุว่าภาชนะดินเผาที่พบร่วมกับหลุมฝังศพจ านวน 122 ใบ

ที่ถูกน ามาวิเคราะห์นั้น พบว่า มีการตกแต่งลวดลายด้วยลายประทับจ านวน 83 ใบ ตกแต่งด้วยการ
ขัดมันจ านวน 12 ใบ ไม่มีลวดลาย 13 ใบ ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบร่วมกับการขัดผิว จ านวน 2 ใบ 
และตกแต่งด้วยลายเชือกทาบเท่านั้น 12 ใบ ทั้งนี้ฮอลล์ (Hall et al., 2004) ยังระบุอีกว่า มีการ
ตกแต่งลวดลายของภาชนะดินเผาบางลายที่มีความสัมพันธ์กับเพศภาวะ ได้แก่ ภาชนะดินเผาที่ฝัง
ร่วมกับโครงกระดูกหมายเลข 15 ถูกตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ และการตกแต่งด้วยลวดลายนี้พบ
เฉพาะกับภาชนะดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 เท่านั้น 

เมื่อพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาโดยวินเซนต์  (Vincent, 2004) ซึ่ง
ข้อจ ากัดของข้อมูลในรายงานเล่มนี้คือเป็นการสุ่มตัวอย่างของเครื่องปั้นดินเผาบางชิ้นเท่านั้นไม่ใช่
การศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลที่น ามาวิเครราะห์ในส่วนนี้จึงต้องยอมรับว่ามีข้อจ ากัดและ
อาจเกิดความโน้มเอียงของข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประเภทของภาชนะดินเผาประเภท
ต่าง ๆ ที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ สามารถจ าแนกได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปัน้ดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

2 

 

ไหมีสัน ปากผายออก 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด
และกดประทับ ฐานมี
เชิง 

110 หญิง 

2 

 

ไหมีสัน ตกแต่งด้วยการ
ขัดมัน ขูดขีด และกด
ประทับ ฐานมีเชิง 

120 ชาย 

2 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม 

120 ชาย 

2 

 

จานขัดมัน ตกแต่งด้วย
การขูดขีดอย่างเป็น
ระเบียบ 

113 หญิง 

2 

 

จานขัดมัน ตกแต่งด้วย
การขูดขีดอย่างเป็น
ระเบียบ 

102 หญิง 

2 

 

ไหปากผายออก ก้นกลม 102 หญิง 

2 

 

จานปากผายเข้า ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดอย่างเป็น
ระเบียบ มีการขีดเป็นวง
แหวนรอบเชิงของจาน 

91 ชาย 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

2 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

91 ชาย 

2 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

91 ชาย 

2 

 

ชามก้นกลม ปากผายเข้า 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด 

91 ชาย 

3 

 

ไหปากตรงขนาดเล็ก ก้น
แบน ตกแต่งด้วยการขูด
ขีดหรือขุด? 

103 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีด 

93 ชาย 

3 

 

ไหขนาดเล็ก ปากผาย
ออก มีสัน ก้นกลม 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด
และกดประทับลายจุด
เหนือสัน 

92 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นเส้นตรงและ
เส้นหยัก และกดประทับ
เป็นจุดด้านบนของสัน 

90 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นเส้นตรงและ 

93 ชาย 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

  
เส้นหยัก และกดประทับ
เป็นจุดด้านบนของสัน 

  

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นเส้นตรงและ
เส้นหยัก และกดประทับ
เป็นจุดด้านบนของสัน 

90 ชาย 

3 

 

ไหสามขาขนาดเล็ก ปาก
ผายออก ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดและกดประทับ 

86 ชาย 

3 

 

จาน ฐานมีเชิง ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็น
ระเบียบ  

90 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดและกดประทับ
ระหว่างเส้นขนาน 

86 ชาย 

3 

 

ถ้วยทรงมะนาวตัด ก้น
กลม ตกแต่งด้วยการขูด
ขีด ขุด และขัดมัน 

86 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีด 

73 หญิง 

  



 185 
 

 

ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

73 หญิง 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นวงแหวนขนาน
กันและเส้นหยักบริเวณ
คอ และกดประทับลาย
จุดระหว่างเส้นขนาน
เหนือสัน 

72 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นวงแหวนขนาน
กันและเส้นหยักบริเวณ
คอ และกดประทับลาย
จุดระหว่างเส้นขนาน
เหนือสัน 

72 ชาย 

3 

 

ชามปากผายออก ฐานมี
เชิง ตกแต่งด้วยการขูด
ขีดและกดประทับ 

72 ชาย 

3 

 

ไหปากผาย มีสัน ก้น
กลม 

72 ชาย 

3 

 

ชามขนาดใหญ่ ปากผาย
เข้า ก้นกลมและตื้น  

74 ชาย 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

3 

 

ไหขนาดเล็กปากตรง มี
สัน ก้นกลม 

74 ชาย 

3 

 

จานปากงอเข้า 
(Inverted) มีสัน ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดและกด
ประทับ ฐานมีเชิงขูดขีด
เป็นวงแหวนขนานกัน 2 
วง 

74 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดลายเส้นตรงขนาน
กันและเส้นหยักบริเวณ
คอ และกดประทับลาย
จุดระหว่างเส้นขนาน
เหนือสัน 

74 ชาย 

3 

 

ไหขนาดเล็ก ปากตรง 
ก้นกลม 

64 หญิง 

3 

 

ไหขนาดเล็ก ปากผาย
ออก มีสัน ก้นกลม 

64 หญิง 

3 

 

ไหขนาดเล็ก ปากผาย
ออก มีสัน ก้นกลม 

67 ชาย 

3 

 

ชามปากผายเข้าเล็กน้อย 
(Inverted) มีสัน ก้น
กลมและตื้น 

67 ชาย 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

3 

 

จานหรือชามสามขา
ขนาดเล็ก  

76 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด
เหนือของสัน 

57 ชาย 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ล าตัวเหนือสัน
ตกแต่งด้วยการขูดขีด 

60 หญิง 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 56 หญิง 

3 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

57 ชาย 

3 

 

จาน ฐานมีเชิงขนาดเล็ก 58 หญิง 

3 

 

ไหขนาดใหญ่ ปากผาย
ออก มีสัน ก้นกลม 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด
และกดประทับ 

58 หญิง 

3 

 

ไหขนาดเล็ก ปากผาย
ออก ก้นกลม ผิวภาชนะ
เรียบ 

77 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

3 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก และกดประทับ  

44 ชาย 

3 

 

ชามก้นตื้นลายเชือกทาบ 44 ชาย 

3 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและกดประทับ 

44 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

39 หญิง 

4 

 

ชามขนาดเล็ก ก้นกลม
และตื้น 

38 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

38 ชาย 

4 

 

ชามขนาดเล็ก 38 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออกลาย
เชือกทาบ ก้นกลม 

32 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม  

31 หญิง 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
ก้นกลม 

30 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออก ก้นกลม 28 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม 

47 หญิง 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม 

27 หญิง 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม? 

29 ชาย 

4 

 

ไหปากผายออก ก้นกลม 
ส่วนคอถึงก้นตกแต่งด้วย
ลายเชือกทาบ 

45 หญิง 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน 

24 ชาย 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

4 

 

ส่วนล าตัวของไหขนาด
เล็ก ผิวเรียบ 

24 ชาย 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นซี่หวี
บริเวณสัน 

24 ชาย 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและซี่หวีบริเวณสัน 

36 หญิง 

4 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดเป็นวงแหวนขนาน
กันบริเวณใต้ปาก 

36 หญิง 

4 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน 

23 ชาย 

4 

 

ชามขนาดเล็ก ผิวเรียบ 23 ชาย 

4 

 

ไหขัดมันแบบพิเศษ  
ปากผายออก มีสัน ก้น
กลม ที่ก้นใต้สันลงมา 
ตกแต่งด้วยการขูดขีด 

35 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

4 

 

ไหแบบพิเศษ ปากผาย
ออก มีสัน ก้นกลม ล าตัว
เรียบ ก้นตกแต่งด้วยการ
ขูดขีด 

35 หญิง 

5 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน 

22 ชาย 

5 

 

ชามขัดมันก้นกลม 22 ชาย 

5 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและซี่หวีบริเวณสัน 

43 ชาย 

5 

 

ไหเนื้อหยาบลายเชือก
ทาบ 

15 หญิง 

5 

 

ไหเนื้อหยาบลายเชือก
ทาบ 

15 หญิง 

5 

 

ไหเนื้อหยาบลายเชือก
ทาบ 

15 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

5 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก 

15 หญิง 

5 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก 

15 หญิง 

5 

 

ไหขัดมันปากผายออก มี
สัน ก้นมีเชิง ตกแต่งด้วย
การกดประทับลายเชือก
ทาบ 

15 หญิง 

5 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก 

15 หญิง 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดลายซี่หวี
บริเวณสัน 

13 หญิง 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ตกแต่งด้วยการขูดขีด
ลายซี่หวีบริเวณสัน 

13 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

6 

 

ขาตั้งหรือฐานรองหม้อ
เนื้อหยาบ  

13 หญิง 

6 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยลาย
เชือกทาบ 

9 ชาย 

6 

 

ไหปากผายออก มีสัน 
ก้นกลม ตกแต่งด้วยลาย
เชือกทาบ 

9 ชาย 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม 

8 ชาย 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็น
ลายซี่หวีบริเวณสัน 

8 ชาย 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการขูดขีดและกด
ประทับ 

19 หญิง 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก 

19 หญิง 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง 

19 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

  
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปาก 

  

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและลายซี่หวีบริเวณ
สัน 

19 หญิง 

6 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและลายซี่หวีบริเวณ
สัน 

19 หญิง 

6 

 

ชามขัดมัน ฐานมีเชิง 
ลักษณะโค้งออกจาก
ภาชนะ 

18 หญิง 

7 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้
ปากและลายซี่หวีบริเวณ
สัน 

11 หญิง 

7 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนขนานกันบริเวณใต้ 

11 หญิง 
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ตารางที ่24 จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกตามเพศ (ต่อ) 

สมัยการ
ฝังศพ 

รูปภาพ ประเภท/ทรง 
หลุมฝังศพ
หมายเลข 

เพศ 

  
ปากและลายซี่หวีบริเวณ
สัน 

  

7 

 

ไหขัดมัน ปากผายออก 
มีสัน ก้นกลม ตกแต่ง
ด้วยการการขูดขีดเป็นวง
แหวนบริเวณใต้ปากและ
ลายเชือกทาบที่ล าตัว 

11 หญิง 

 
 จากตารางข้างต้นจะพบว่าเครื่องปั้นดินเผาที่พบว่ามีการฝังร่วมทั้งในหลุมฝังศพเพศชาย

และเพศหญิง ได้แก่ ไห จาน ชาม ในขณะที่เครื่องปั้นดินเผาที่พบว่ามีการฝังร่วมเฉพาะเพศชาย
เท่านั้น คือ ถ้วย และเครื่องปั้นดินเผาที่พบว่ามีการฝังร่วมเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นคือขาตั้งหรือฐานรอง
หม้อเนื้อหยาบ อย่างไรก็ตามพบเครื่องปั้นดินเผาประเภทถ้วย และส่วนประกอบของหม้อ เช่น 
ฐานรอง ในหลุมฝังศพที่ ไม่สามารถระบุเพศด้วยเช่นกัน ดังนั้นฉันจึงยังมีความไม่แน่ใจนักว่า
เครื่องปั้นดินเผาทั้งสองประเภทจะพบเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นจริงหรือ 

 
เขาและเธอถูกจัดวางอย่างไร: ว่าด้วยการกระจายตัว และทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูก 
 การกระจายตัวของหลุมฝังศพที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีสามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 สมัยการฝังศพ โดยยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามพ้ืนที่การฝังศพได้อีก 9 กลุ่ม 
(cluster) คือ กลุ่ม A-I โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 
ตารางที ่25 การกระจายตัวของหลุมฝังศพในแต่ละสมัยการฝังศพ 

สมัยการฝังศพ กลุ่ม หมายเลขโครงกระดูก 

เพศชาย เพศหญิง ระบุเพศไม่ได้ 
1 ไม่พบ 152, 147 154 153, 151, 150 

2 A 100 110 143, 144, 128, 119, 
96 

B 129, 120 94 141, 130, 121 
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ตารางที ่25 การกระจายตัวของหลุมฝังศพในแต่ละสมัยการฝังศพ (ต่อ) 

สมัยการฝังศพ กลุ่ม หมายเลขโครงกระดูก 
เพศชาย เพศหญิง ระบุเพศไม่ได้ 

 C 131, 115 107, 109, 87 125, 136, 137, 126, 
108, 106, 138, 127, 
111, 114 

D 117 142, 122 146, 139, 118, 116, 
133, 134, 123 

E 132 102 124, 104 
F 91 112, 113 135, 105, 101, 99, 

98, 97, 89, 88, 85 
3 A 57 61 78, 75, 70, 71, 69, 

68, 59, 53, 54, 55 
C 90, 93, 72, 67 140, 73, 83, 

64, 79, 77 
145, 84, 95, 65, 
66, 82, 49 

D 103, 92, 44 ไม่พบ ไม่พบ 

F 74 60, 58, 56 80, 81, 62, 63,50 

G 76, 86 ไม่พบ ไม่พบ 
4 A 30, 28 31, 32  

C ไม่พบ 47, 45, 36, 35 37, 48 

E 23 26 34, 21 
F 42, 38, 29, 24 40, 39, 25, 27 46, 41, 20, 17 

G ไม่พบ ไม่พบ 33 

5 ไม่พบ 22, 43 15 16, 14 
6 ไม่พบ ไม่พบ B18 

B19 
B6 

H 8, 9 13, 4 7, 5a, 5b, 2 

7 I ไม่พบ 11 3,10, 1, 1 
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เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของโครงกระดูกตามกลุ่มของของฝังศพ คือกลุ่ม A-I เพ่ือ
ศึกษาทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้โดยพิจารณาร่วมกับการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละสมัยการฝังศพ สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 

กลุ่มของการฝังศพ A  
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ A พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2-4 โดยพบโครง
กระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้จ านวน 8 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 4 โครง และเพศหญิง จ านวน 4 
โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่26 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ A 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
2 ชาย 100 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หญิง 110 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 ชาย 57 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หญิง 61 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 ชาย 30 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

28 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หญิง 31 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

32 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการ 
ฝังศพ A ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 2-4 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้
ศีรษะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงสมัยของการ
ฝังศพที่ 2-4 ที่พบกลุ่มของการฝังศพ A ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่าง
ของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการฝังศพ A 
 

กลุ่มของการฝังศพ B  
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ B พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2 เท่านั้น โดยพบ
โครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 3 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 2 โครง และเพศหญิง 
จ านวน 1 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที ่27 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ B 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
3 ชาย 129 ตะวันออก 

120 ตะวันออก 

หญิง 94 ตะวันออก 
 

จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ B 
ข้างต้นซึ่งพบเฉพาะในสมัยการฝังศพที่ 2 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะหัน
ไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่างของทิศ
ทางการหันศีรษะของโครงกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการฝังศพ B 

กลุ่มของการฝังศพ C  
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ C พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2-4 โดยพบโครง
กระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 19 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 6 โครง และเพศหญิง จ านวน 
13 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่28 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ C 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 

2 ชาย 131 เหนือ 

115 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หญิง 107 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

109 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

87 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ชาย 90 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

93 ตะวันออก 

72 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
67 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หญิง 140 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
73 ตะวันออกเฉียงใต้ 

83 ตะวันออก 
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ตารางที ่28 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ C (ต่อ) 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
  64 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  79 ตะวันออก 

  77 ตะวันออก 

4 หญิง 47 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

45 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
36 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

35 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝัง

ศพ C ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 2-4 ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะหัน
ไปทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงสมัยของการฝังศพ
ที่ 2-4 ที่พบกลุ่มของการฝังศพ C ยกเว้นโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 73 ในสมัยการฝังศพที่ 3 ซึ่ง
พบว่าถูกฝังโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามฉันเห็นว่า ทิศทางการหันศีรษะ
ของโครงกระดูกของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ระหว่างทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้น่าจะไม่มีความแตกต่างกัน โดยน่าจะถูกหมายรวมเป็นทิศทางเดียวกันคือด้าน
ทิศตะวันออกในความคิดความเข้าใจของคนในสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้พบว่าโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 
131 ในสมัยการฝังศพที่ 2 พบว่าได้รับการฝังโดยหันศีรษะไปทางทิศเหนือ และเมื่อพิจารณาจาก
หลักฐานที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกนี้ไม่พบหลักฐานอื่นใดฝังร่วมนอกจากร่องรอยของดินเทศสีแดง และ
เส้นใยพืช อย่างไรก็ตามพบว่าหลักฐานที่พบร่วมทั้งสองประเภทก็พบในโครงกระดูกเพศชายในกลุ่ม
ของการฝังศพ และสมัยของการฝังศพเดียวกันด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึง
ความแตกต่างของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการ 
ฝังศพ C  

กลุ่มของการฝังศพ D 
 โครงกระดูกท่ีถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ D พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2-3 โดยพบโครง
กระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 19 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 6 โครง และเพศหญิง จ านวน 
2 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที ่29 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ D 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
2 ชาย 117 ตะวันออก 

หญิง 142 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

122 ตะวันออก 
3 ชาย 103 ตะวันออก 

92 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
44 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝัง

ศพ D ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 2-3 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะ
หันไปทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึง
ความแตกต่างของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการ  
ฝังศพ D 

กลุ่มของการฝังศพ E 
 โครงกระดูกท่ีถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ E พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2 และ 4 โดยพบ
โครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 4 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 2 โครง และเพศหญิง 
จ านวน 2 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่30 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ E 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
2 ชาย 132 ตะวันออก 

หญิง 102 ตะวันออก 

4 ชาย 23 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หญิง 26 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝัง

ศพ E ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 2 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะหัน
ไปทางทิศตะวันออก ขณะที่ในสมัยการฝังศพที่ 4 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้
ศีรษะหันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ตามข้อสันนิษฐานของฉันข้างต้น จึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มทิศ
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ตะวันออกเช่นเดียวกัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่างของทิศทางการ
หันศีรษะของโครงกระดูกท้ังเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการฝังศพ E 

กลุ่มของการฝังศพ F 
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ F พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 2-4 โดยพบโครง
กระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 15 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 6 โครง และเพศหญิง จ านวน 
9 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่31 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ F 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 

2 ชาย 91 ตะวันออก 
หญิง 112 ตะวันออก 

113 ตะวันออก 
3 ชาย 74 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หญิง 60 ตะวันออก 

58 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
56 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 ชาย 42 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

38 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
29 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

24 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
หญิง 40 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

39 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

25 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
27 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝัง

ศพ F ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 2-4 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะ
หันไปทางทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึง
ความแตกต่างของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการ  
ฝังศพ F 
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กลุ่มของการฝังศพ G 
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ G พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 4 เท่านั้น โดย
พบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 2 โครง โดยเป็นเพศชายทั้ง 2 โครง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
ตารางที ่32 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ G 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 

4 ชาย 76 ไม่พบข้อมูล 
86 ไม่พบข้อมูล 

 
 เนื่องจากไม่พบข้อมูลรายละเอียดของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถ

ระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ G ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 3 ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปข้อมูลได้ว่ามีความ
แตกต่างของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท้ังเพศชายและเพศหญิงหรือไม่อย่างไร 

กลุ่มของการฝังศพ H 
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ H พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 6 เท่านั้น โดย
พบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 4 โครง แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 2 โครง และเพศหญิง 
จ านวน 2 โครง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่33 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ H 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 
6 ชาย 8 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

9 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หญิง 13 ตะวันออกเฉียงเหนือ 
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 จากข้อมูลทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝัง

ศพ H ข้างต้นพบว่า ในสมัยการฝังศพที่ 6 ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างได้รับการฝังศพโดยให้ศีรษะ
หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความแตกต่างของ
ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท้ังเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มของการฝังศพ F 
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กลุ่มของการฝังศพ I 
 โครงกระดูกที่ถูกฝังในกลุ่มของการฝังศพ I พบในช่วงสมัยการฝังศพที่ 7 เท่านั้น โดยพบ
โครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้จ านวน 1 โครง เป็นโครงกระดูกเพศหญิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่34 ทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ I 

สมัยการฝังศพ เพศ หมายเลขโครงกระดูก ทิศทางการหันศีรษะ 

 หญิง 11 ไม่พบข้อมูล 

 
เนื่องจากไม่พบข้อมูลรายละเอียดของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถ

ระบุเพศได้ในกลุ่มของการฝังศพ I ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 7 ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปข้อมูลได้ว่ามีความ
แตกต่างของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกท้ังเพศชายและเพศหญิงหรือไม่อย่างไร 

จากข้อมูลของทิศทางการหันศีรษะของโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้ในกลุ่มของการ
ฝังศพ A-I อาจกล่าวได้ว่าไม่พบหลักฐานที่แสดงความแตกต่างของการฝังศพคนตายตลอดช่วงการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,500-2,900 ปี
มาแล้ว หรือช่วงสมัยการฝังศพที่ 1-7 โดยโครงกระดูกท่ีสามารถระบุเพศได้นั้น ส่วนใหญ่ถูกฝังโดยหัน
ศีรษะไปทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อทบทวนข้อความ (text) ของชาร์ล ไฮแอม ซึ่งกล่าวว่า ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนโคกพนมดีในสมัยการฝังศพที่ 3-7 พบหลักฐานของการฝังเครื่องประดับจากกระดองเต่าในหลุม
ฝังศพของเพศชายเท่านั้น และพบหลักฐานของการฝังหินดุดินเผาในหลุมฝังศพของเพศหญิงเท่านั้น 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าน่าจะมีแนวคิดเพศภาวะเกิดขึ้นแล้วในชุมชน (Higham and Thosarat 1998: 
67-69) อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีข้างต้น ฉันมีความเห็นที่
สอดคล้องและแตกต่างกับไฮแอมในบางประเด็น ได้แก่ 

ฉัน “เห็นสอดคล้อง” กับชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า หลักฐานทางโบราณคดีประเภท
หินดุนั้นพบเฉพาะในหลุมฝังศพของเพศหญิงเท่านั้น โดยในสมัยการฝังศพที่ 4 พบร่วมกับโครงกระดูก
เพศหญิงหมายเลข 35 สมัยการฝังศพที่ 5 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 และสมัยการ
ฝังศพที่ 6 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 19 โดยแต่ละโครงพบหินดูฝังร่วมจ านวน 1 ชิ้น
เท่านั้น 

ฉัน “เห็นต่าง” จากชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า หลักฐานทางโบราณคดีประเภท
เครื่องประดับจากกระดองเต่า พบเฉพาะในหลุมฝังศพของเพศชายเท่านั้น แต่จากข้อมูลหลักฐานทาง
โบราณคดีในแต่ละสมัยการฝังศพ พบว่า มีการฝังเครื่องประดับจากกระดองเต่าร่วมกับโครงกระดูก
เพศชายในสมัยการฝังศพที่ 3 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 57 กับโครงกระดูกเพศชาย
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หมายเลข 44 สมัยการฝังศพที่ 5 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 43 โดยของฝังร่วมกับ
โครงกระดูกแต่ละโครง หรือแต่ละปัจเจกโดยคนเป็นที่ท าให้คนตาย วัตถุนั้น ๆ สะท้อนถึงปัจเจกนั้น ๆ 
มากกว่าสะท้อนถึงความเป็นเพศของคนในสังคมอย่างตรงไหนตรงมา (Marshall 2013) 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีการฝังเครื่องประดับจากกระดองเต่าร่วมกับโครงกระดูกทั้งสองเพศ
โดยในสมัยการฝังศพที่ 4 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 23 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 
24 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 และโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 32 ส าหรับสมัยการฝังศพที่ 
6 พบว่ามีการฝังร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 8 กับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 9 และฝัง
ร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 26 

 

 
 
ภาพที่ 87 เครื่องประดับจากกระดองเต่าที่พบร่วมกับโครงกระดูก (Higham & Bannanurag, 1993, 
158) 
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 นอกจากนี้ฉัน “เห็นต่าง” กับชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า หลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทขวานหินขัดนั้นพบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้น โดยในสมัยการฝังศพที่ 3 พบร่วมกับ
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 140 และในสมัยการฝังศพที่ 7 พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 12 ทั้งนี้ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่าขวานหินขัดเป็นของที่มาจากต่างถิ่น และการครอบครองของ
จากต่างถิ่นนั่นแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครองด้วยเช่นกัน (Higham & Thosarat, 1998) โดย
ประเด็นนี้ฉันจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
 โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ชาร์ล ไฮแอมกล่าวไว้ มีทั้งประเด็นที่ฉันเห็นด้วย คือ ตามหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้นั้น โบราณวัตถุประเภทหินดุ พบว่ามีการฝัง
ร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเท่านั้น ส่วนประเด็นที่ฉันเห็นต่าง คือ หนึ่งโบราณวัตถุประเภ ท
เครื่องประดับจากกระดองเต่า ซึ่งในรายงานของชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ (Higham & 
Bannanurag, 1990) มีการระบุแตกต่างกัน เช่น ชิ้นที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 32 
เรียกว่า จี้กระดูกเต่า (Turtle bone pendant) ขณะที่ชิ้นที่พบร่วมกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 
23 เรียกว่า เครื่องประดับจากกระดูกเต่า (Turtle bone ornament) ส่วนชิ้นที่พบร่วมกับโครง
กระดูกหมายเลข 24 และ 57 เรียกว่า เครื่องประดับจากกระดองเต่ า (Turtle carapace 
ornament) เป็นต้น จากการสังเกตฉันคิดว่า การน าเสนอข้อมูลผ่านเนื้อหาของชาร์ล ไฮแอมมีความ
พยายามแยกความเป็นเพศชายเพศหญิง พยายามระบุและค้นหาความแตกต่างของเพศผ่านหลักฐาน
ทางโบราณคดี ซึ่ งชาร์ล ไฮแอมระบุ ไว้ชัดเจนในหนังสือ Prehistoric Thailand: from early 
settlement to Sukhothai ไว้ว่า ความแตกต่างหลากหลายของการฝังศพ และสิ่งของที่ฝังร่วมนั้น
สามารถบ่งบอกถึงสถานภาพของเพศชายเพศหญิงว่า เหมือนหรือต่างกันอย่างไร (Higham & 
Bannanurag, 1990) อย่างไรก็ตามฉันคิดว่า การตีความเช่นนี้ อาจน าไปสู่การสร้างภาพแบบคู่ตรง
ข้าม การแบ่งแยกความเป็นหญิงความเป็นชายออกจากกันอย่างเบ็ดเสร็จชัดเจน ทั้งนี้เพราะการพบ
หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งหินดุ หรือเครื่องประดับจากกระดองเต่า และขวานหินขัดนั้น ไม่ได้พบใน
เพศชายหรือเพศหญิงทุกโครงกระดูก หรือทุกปัจเจก ดังนั้นฉันจึงมองว่า ไม่อาจน าหลักฐานนี้มา
สรุปว่านี้คือหลักฐานที่แสดงถึงการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเพศของชุมชนโคกพนมดีได้ แต่ฉัน
เห็นว่าหลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าว อาจเป็นเพียงลักษณะร่วม หรืออัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน
โคกพนมดีในระดับปัจเจก และ/หรือบางกลุ่มเท่านั้นไม่ใช่ภาพตัวแทนของคนทั้งชุมชน 
 
ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่า: ผู้หญิงผลิตเครื่องปั้นดินเผา น าไปแลกเปลี่ยนกับของต่างถิ่นหายาก และ
น ามาซึ่งการยอมรับนับถือ 

“พบว่าผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และการน าไปแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งของหายากจากชุมชนห่างไกล เช่น หินเนื้อดีส าหรับท าขวานหินขัด เปลือกหอยมือเสือ งาช้าง เพ่ือ
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ท าเครื่องประดับ ผู้หญิงจึงมีสถานะเหนือกว่าคนอื่นๆ ในชุมชน ได้รับการยอมรับนับถือ” (Higham & 
Thosarat, 1998, 67-69) 

จากข้อความข้างต้นฉันจะใช้ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกที่
สามารถระบุเพศได้ทั้ง 70 โครงโดยมุ่งความส าคัญไปที่ “สิ่งของหายาก ของต่างถิ่น” ทั้งนี้ตามที่ชาร์ล 
ไฮแอมระบุไว้ ประกอบด้วย ขวานหินขัด (Polished stone adze) ขวานหิน (Stone adze) หอย
เบี้ย (Cowrie shell) จี้ที่ท าจากกระดูกสันหลังหลังฉลาม (Shark dorsal spine pendant) เครื่องมือ
ที่ท าจากหอย (Worked Polinices tumidus) ภาชนะจากหอยกาบ (Polymesoda container) 
หอยงวงช้าง (Nautilus shell) เป็นต้น (Higham & Thosarat, 2004) และเนื่องจากข้อจ ากัดของ
ความรู้และประสบการณ์ของฉัน รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานเหล่านี้ ฉันจึงใช้ข้อมูลที่
ชาร์ล ไฮแอมบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งของหายากและของต่างถิ่น ดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น 
 
ตารางที่ 35 การกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีที่มาจากต่างถ่ิน  

สมัยการฝังศพ หมายเลขหลุมฝังศพ เพศ ประเภท/ชนิด จ านวน 
3 72 ชาย หอยงวงช้าง พบ 

จี้ที่ท าจากกระดูกสันหลังหลัง
ฉลาม 

1 

140 หญิง ขวานหินขัด 1 

4 28 ชาย เครื่องมือที่ท าจากหอย 
Polinices tumidus 

1 

5 15 หญิง ภาชนะจากหอยกาบ 1 
7 11 หญิง ขวานหิน 1 

 
จากตารางข้างต้นจะพบว่าปริมาณของหลักฐานทางโบราณคดีที่ชาร์ล ไฮแอมระบุว่าเป็น

ของต่างถ่ิน หรือเป็นของมีค่านั้น พบว่ามีปริมาณที่ไม่มานัก รวมทั้งเปลือกหอยทากเจาะรู กับหอยเบี้ย
นั้นพบในหลุมฝังศพของโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้ (แต่ก็พบในจ านวนน้อยเช่นกัน) เมื่อ
พิจารณาโครงกระดูกแต่ละโครง ฉันพบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ 

สมัยการฝังศพที่ 3 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 72 พบหลักฐานของหอยงวงช้าง
จ านวนหนึ่ง (ในรายงานไม่ได้ระบุจ านวน) กับจี้ที่ท าจากกระดูกสันหลังหลังฉลาม จ านวน 1 ชิ้น แต่ไม่
พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแต่อย่างใด ขณะที่โครงกระดูกเพศหญิง
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หมายเลข 140 พบหลักฐานของขวานหินขัด จ านวน 1 ชิ้น แต่ก็ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเช่นกัน (ตารางท่ี 11) 

สมัยการฝังศพที่ 4 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 28 พบหลักฐานของเครื่องมือที่ท า
จากหอยชนิด Polinices tumidus จ านวน 1 ชิ้น กับภาชนะดินเผา 1 ใบเท่านั้น (ตารางที่ 12) ซึ่งถือ
ว่ามีปริมาณของฝังร่วมน้อยมาก และแน่นอนไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมกับโครงนี้แต่อย่างใด 

สมัยการฝังศพที่ 5 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 พบหลักฐานของภาชนะจากหอย
กาบ (Polymesoda container) จ านวน 1 ชิ้น แต่โครงนี้พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมด้วย ได้แก่ หินขัด หินดุดินเผา ดินเหนียวทรงกลม และดินเหนียว
ทรงกระบอก เป็นต้น  

สมัยการฝังศพที่ 7 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 11 พบหลักฐานของขวานหิน จ านวน 
1 ชิ้น และไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมเช่นกัน 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ฉัน “เห็นต่าง” จากชาร์ล ไฮแอมที่กล่าวว่า ผู้หญิงมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และการน าไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของหายากจากชุมชนห่างไกล 
ผู้หญิงจึงมีสถานะเหนือกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน ได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ใช่ผู้หญิงเพียง
เพศเดียวที่ครอบครองวัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายาก แต่พบว่าผู้ชายก็มีครอบครองเช่นกัน รวมทั้ง
สิ่งของหายากเหล่านั้นมีทั้งเครื่องประดับและเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งก็ไม่ได้สัมพันธ์กับเพศอีกเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ครอบครองวัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายากมีทั้งปัจเจกที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และปัจเจกที่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมอยู่เลย ดังนั้นการเป็นช่างปั้นที่มีความเชี่ยวชาญ หรืออาจรวมถึงการมีส่วนใน
การแลกเปลี่ยนสินค้านั้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวัตถุต่างถ่ิน หรือสิ่งของหายาก นอกจากนี้ฉัน
ยังมีข้อสงสัยอีกว่า วัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายาก เหล่านี้เป็นที่ต้องการของชุมชนโคกพนมดีจริงหรือ 
และมันน ามาซึ่งสถานภาพที่แตกต่างจากปัจเจกอ่ืนๆ จริงหรือ (Higham & Thosarat, 1998) 
เนื่องจากปริมาณที่พบน้อยมาก รวมทั้งจ านวนปัจเจกที่ครอบครองก็น้อยเช่นกัน หรือแม้แต่ท าไมต้อง
เลือกครอบครองวัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายากเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น เหตุใดจึงไม่สะสมความมั่งคั่งใน
รูปแบบอ่ืน หรือสะสมวัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายากในจ านวนมากขึ้น หรือแม้แต่สิ่งที่ถูกชาร์ล ไฮ
แอมระบุว่าเป็น “วัตถุต่างถิ่น หรือสิ่งของหายาก” อาจไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนหรือสังคมต้องการและให้
คุณค่า แต่เป็นเพียงความชอบ หรือรสนิยมของปัจเจกก็อาจเป็นได้ อย่างไรก็ตามความคิดนี้ของฉันยัง
ไม่อาจหาหลักฐานใดๆ มาสนับสนุนได้เพียงพอจึงเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้น 
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ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่า: ของฝังร่วมมาก มาจากต่างถิ่น แสดงถึงความแตกต่าง สถานภาพทาง
สังคมสูงกว่าคนอ่ืน 

“การประดับหลุมฝังศพด้วยเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ ร่วมกับของต่างถิ่น เช่น เครื่องมือหิน 
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตกแต่งเพ่ือสวยงามแค่นั้น แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ และความ
เคารพนับถือที่มีต่อผู้ตาย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือโครงกระดูกหมายเลข 15...ความแตกต่างของ
สถานภาพปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านข้าวของที่ฝังร่วมกับคนตาย มีความแตกต่างระหว่างคนรวย
กับคนจน ทั้งนี้มีหลักฐานบ่งชี้ว่าทักษะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของผู้หญิงนั้นน ามาซึ่งสถานภาพทาง
สังคมท่ีสูงกว่าคนอื่น” (Higham et al., 1989, 73-87) 
 จากข้อความข้างต้นฉันจะใช้ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกที่
สามารถระบุเพศได้ทั้ง 70 โครงซึ่งส่วนหนึ่งได้น าเสนอแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา (ตารางที่ 9-15) โดย
ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือศึกษาวิเคราะห์จ านวน/ปริมาณของหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงกระดูก
ที่สามารถระบุได้แต่ละโครง ซึ่งในที่นี้ฉันจะพยายามวิเคราะห์ในระดับปัจเจก หรือวิเคราะห์รายโครง
จะไม่วิเคราะห์ในภาพรวม หรือน าเสนอเฉพาะบางโครงเท่านั้น 
 สมัยการฝังศพที่ 1  
 สมัยการฝังศพนี้พบโครงกระดูกเพศชาย จ านวน 2 โครง กับโครงกระดูกเพศหญิง 
จ านวน 1 โครง  
 
ตารางที ่36 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 1  

หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

147   0 
152   12 

154   0 

 
จากตารางข้างต้นจะพบว่าโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 147 ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

ประเภทใดฝังร่วมอยู่เลย ขณะที่โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 152 พบเพียงลูกปัดลูกปัดเปลือกหอย
ทรงแผ่นแบน จ านวน 11 ชิ้น และลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย จ านวน 1 ชิ้นเท่านั้น 
 ส าหรับสมัยการฝังศพที่ 1 นี้ เนื่องจากพบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้เฉพาะเพศ
ชายเท่านั้น จึงยังไม่สามารถอธิบายได้ถึงความแตกต่างของปริมาณหรือจ านวนของที่ฝังร่วมได้ 
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบปริมาณของฝังร่วมระหว่างโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 147 กับโครง
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กระดูกเพศชายหมายเลข 152 พบว่ามีความแตกต่างกันในระดับปัจเจก คือ ไม่มีของฝังร่วมเลย กับ
อีกโครงที่มีของฝังร่วม ส าหรับฉันแล้วในแง่นี้คือ มีของฝังร่วมกับไม่มีของฝังร่วมเลย 
 สมัยการฝังศพที่ 2 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 8 โครง ส่วน
โครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 10 โครง โดยพบจ านวนของหลักฐานที่ฝังร่วมกับ
โครงกระดูก ดังนี้ 
 
ตารางที ่37 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 2  

หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

100   220 

129   353 
120   341 

131   พบ 

115   พบ 
117   8 

132   39,008 

91   1,393 
110   6 

94   57 
107   1 

109   1,593 

87   866 
142   พบ 

122   119 

102   22 
112   544 

113   368 
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หมายเหตุ: ดินเทศสีแดง เส้นใยพืช ไม่สามารถนับจ านวนได้ จึงมีการระบุว่าปรากฎ/ พบ หลักฐาน 
นั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้นในตารางของการศึกษาครั้งนี้ใช้ค าว่า “พบ” แทนการปรากฏ/ พบหลักฐานทาง
โบราณคดีแต่ละประเภทที่นับจ านวนไม่ได้ 
 จากตารางข้างต้น พบว่า โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 132 มีจ านวนหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ฝังร่วมจ านวนมากที่สุดถึง 39,008 ชิ้น แบ่งเป็นลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 39,000 
เม็ด ลูกปัดเปลือกหอยทรงกรวย 5 เม็ด เครื่องมือฟันเขี้ยวสัตว์ 1 ชิ้น และหินขัด 2 ชิ้น ขณะที่โครง
กระดูกเพศหญิง หมายเลข 109 พบหลักฐานที่ฝังร่วมในจ านวนรองลงมาคือ 1,593 ชิ้น แบ่งเป็น 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 1,588 เม็ด หินขัด 2 ชิ้น ตุ้มถ่วงแห 1 ชิ้น ดินเหนียวทรงกลม 2 ชิ้น 
และดินเหนียวทรงกระบอก 2 ชิ้น ขณะที่โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 131 และ 115 พบเพียง
หลักฐานของดินเทศสีแดง และ/หรือเส้นใยพืชฝังร่วมเท่านั้น เช่นเดียวกับโครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 142 ที่พบเพียงหลักฐานของดินเทศสีแดงฝังร่วมเช่นกัน 

 สมัยการฝังศพที่ 3 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 11 โครง 
ส่วนโครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 10 โครง โดยพบจ านวนของหลักฐานที่ฝัง
ร่วมกับโครงกระดูก ดังนี้ 
 
ตารางที ่38 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 3 

 หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

57   26 

90   1,540 

93   861 
72   340 

67   2 

103   118 
92   2 

44   4 
74   3 

76   2 

86   2 
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ตารางที ่38 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 3 (ต่อ) 

 หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

61   พบ 

140   612 
73   1,547 

83   2 
64   2 

79   1 

77   1 
60   1 

58   3 

56   1 
 

 จากตารางข้างต้นพบว่า ในจ านวนโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 
11 โครง ส่วนโครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 10 โครงนั้น โครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 73 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมจ านวน 1,547 ชิ้น ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอย
ทรงแผ่นแบน 1,260 เม็ด ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก 285 เม็ด และภาชะดินเผา 2 ใบ ขณะที่
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 90 พบหลักฐานที่ฝังร่วมในจ านวนใกล้เคียงกับโครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 73 โดยพบหลักฐานที่ฝังร่วมจ านวน 1,540 ชิ้น ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่น
แบน 1,500 เม็ด ลูกปัดเปลือกหอยทรงกระบอก 37 เม็ด และภาชะดินเผา 3 ใบ  

 ขณะที่โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 61 พบเพียงหลักฐานของดินเทศสีแดงที่ฝังร่วม
เท่านั้น และมีโครงกระดูกทั้งเพศชายกับเพศหญิงหลายโครงที่พบเพียงหลักฐานของภาชนะดินเผา
เพียง 1-2 ใบฝังร่วมกับโครงการกระดูกเท่านั้น เช่น โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 67 กับโครง
กระดูกเพศชายหมายเลข 92 พบภาชนะดินเผาฝังร่วม 2 ใบเท่านั้นในแต่ละโครง หรือหลุมฝังศพ หรือ
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 79 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 77 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 
60 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 58 และโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 56 พบหลักฐานของ
ภาชนะดินเผาฝังร่วม 1 ใบต่อโครงการ/หลุมฝังศพเท่านั้น 
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 สมัยการฝังศพที่ 4 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 7 โครง ส่วน
โครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 11 โครง โดยพบจ านวนของหลักฐานที่ฝังร่วมกับ
โครงกระดูก ดังนี้ 
 
ตารางที ่39 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 4 

 หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

30   3 

28   2 
23   2 

42   2 

38   3 
29   350 

24   4 

31   1 
32   3 

47   1 

45   1 
36   3 

35   14 
26   พบ 

40   พบ 

39   1 
25   พบ 

27   1 

 
จากตารางข้างต้น พบว่า โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝัง

ร่วมมากที่สุด จ านวน 350 ชิ้น ประกอบด้วย กระดูกเต่า 1 ชิ้น ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 330 
เม็ด ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวไอ 17 เม็ด วัตถุ/เครื่องมือจากกระดองเต่า 1 ชิ้น และหินขัด 1 ชิ้น 
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ขณะที่โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 35 เป็นโครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานที่ฝังร่วมมากที่สุด 
จ านวน 14 ชิ้น ซึ่งพบว่าน้อยโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 ค่อนข้างมาก ส่วนโครงกระดูกโครง
อ่ืนๆ ทั้งเพศชายเพศหญิงพบว่ามีหลักฐานที่ฝังร่วมจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงกระดูกเพศชาย
หมายเลข 29 โดยพบเพียง 1-4 ชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 25 และ 26 พบ
หลักฐานที่ฝังร่วม คือ ดินเทศสีแดง เท่านั้น ส่วนโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 40 พบเส้นใยพืช
เท่านั้น 

 สมัยการฝังศพที่ 5 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 2 โครง ส่วน
โครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 1 โครง โดยพบจ านวนของหลักฐานที่ฝังร่วมกับ
โครงกระดูก ดังนี้ 
 
ตารางที ่40 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 5 

หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

22   2 

43   56,651 
15   121,762 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า โครงกระดูกหมายเลข 15 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมมาก

ถึง 121,762 ชิ้น ซึ่งมากกว่าโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 43 ซึ่งเป็นโครงกระดูกเพศชายที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมถึงเท่าตัว ในขณะที่โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 22 นั้นพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่ฝังร่วมคือภาชนะดินเผา 2 ใบเท่านั้น 

 สมัยการฝังศพที่ 6 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงการกระดูกเพศชายที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 2 โครง ส่วน
โครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 4 โครง โดยพบจ านวนของหลักฐานที่ฝังร่วมกับ
โครงกระดูก ดังนี้ 
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ตารางที ่41 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 6 

หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

8   3 

9   8 
18   10,670 

19   1,608 
13   14 

4   3 

 
จากตารางข้างต้นพบว่า โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 18 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝัง

ร่วมมากที่สุด จ านวน 10,670 ชิ้น ประกอบไปด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 9,969 เม็ด 
ลูกปัดเปลือกหอยทรงตัวเอช 700 เม็ด และหินดุดินเผา 1 ชิ้น ขณะที่โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 
19 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ ฝั งร่วมในล าดับรองลงมา พบหลักฐานจ านวน  1,608 ชิ้น 
ประกอบด้วย ลูกปัดเปลือกหอยทรงแผ่นแบน 1,600 เม็ด ก าไลลูกปัดเปลือกหอย 1 ชิ้น ภาชนะดิน
เผา 4 ใบ หินขัด 2 ชิ้น และหินดุ 1 ชิ้น ขณะที่โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 13 และโครงกระดูก
เพศหญิงหมายเลข 4 พบหลักฐานทางโบราณคดีเพียงเครื่องประดับจากกระดองเต่า และหินขัด
เท่านั้น เช่นเดียวกับโครงกระดูกเพศชาย หมายเลข 3 ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมเท่ากัน 3 
ชิ้น และโครงกระดูกเพศชาย หมายเลข  8 ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมเท่ากัน 3 ชิ้นเท่านั้น 

สมัยการฝังศพที่ 7 
 สมัยการฝังศพนี้ พบโครงกระดูกเพศหญิงที่พบหลักฐานฝังร่วมมีจ านวน 1 โครง โดยพบ
จ านวนของหลักฐานที่ฝังร่วมกับโครงกระดูก ดังนี้ 
 
ตารางที ่42 จ านวนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกในสมัยการฝังศพที่ 7 

หมายเลข 
เพศ 

จ านวน (ชิ้น) 
ชาย หญิง 

11   73 
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จากตารางข้างต้นพบว่า โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 11 พบหลักฐานที่ฝังร่วมจ านวน
รวม 73 ชิ้น อย่างไรก็ตามในสมัยการฝังศพนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีประเภท
ใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กับเพศ เนื่องจากการโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้เพียง 1 โครงเท่านั้น 

จากข้อความ (text) ของชาร์ล ไฮแอม ซึ่งกล่าวว่า ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่า
คนอ่ืนในชุมชน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
มีค่าที่ชุมชนต้องการ กับชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือมาครอบครองเป็นสมบัติส่วนตัวเพ่ือแสดงความมีฐานะของ
ตนเองในสังคม ดังเช่นโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการกระจายตัวของ
หลักฐานทางโบราณคดีข้างต้น ฉันมีความเห็นที่สอดคล้องและแตกต่างกับชาร์ล ไฮแอมในบาง
ประเด็น ได้แก่ 

ฉัน “เห็นสอดคล้อง” กับชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า มีความแตกต่างระหว่างปัจเจก 
และอาจมีการสะสมทรัพย์จริง อันเนื่องมาจากการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครงกระดูก
แต่ละโครงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านพ้ืนที่ (spatial) และเวลา (temporal) โดยการสะสมทรัพย์ที่
สะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดีท่ีถูกฝังร่วมกับโครงกระดูกนั้น มีความแตกต่างทั้งในแง่ของจ านวน 
และประเภท อย่างไรก็ตามนี้คือการตีความโดยตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า  สิ่งของที่ฝังร่วมกับโครง
กระดูกเป็นของ “คนตาย” ที่ “คนเป็น” น ามาฝังให้ ไม่ใช่เป็นสิ่งของที่ “คนเป็น” น าของส่วนตัวมา
อุทิศ หรือแสดงความเคารพต่อคนตาย โดยความคิดของฉันค่อนข้างเชื่อตามที่กล่าวนี้ ซึ่งได้รับอิทธิพล
ความคิดมาจากเลวี สเตราส์ (Levi-strauss) ที่กล่าวว่า บทบาทของ “คนเป็น” ที่แสดงต่อ “คนตาย” 
เป็นการกระท าที่พบได้ในสังคมหนึ่งสังคมใด และไม่ว่าคนตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จะมีต าแหน่งแห่งที่
อย่างไรในสังคม เมื่อตายจะได้รับการปฏิบัติจากคนเป็นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของคนเป็น
กับคนตาย การปลงศพนั้นเป็นผลผลิตของการตัดสินใจทางการเมืองของคนเป็นที่จัดการกับคนตายซึ่ง
แน่นนอนว่าเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม และเป็นการจัดการที่อาจ
สะท้อนถึงสิ่งที่คนเป็นมองเห็น หรือต้องการมอบให้คนตายมากกว่าเป็นการจัดการตามความต้องการ
ของคนตาย (Lévi-Strauss & Layton, 1973) 

ฉัน “เห็นแตกต่าง” จากชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า ความเชี่ยวชาญในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา และความมั่งคั่งร่ ารวยน ามาซึ่งสถานภาพทางสังคมที่เหนือกว่าคนอ่ืน และน ามาซึ่ง
การยอมรับนับถือของคนในชุมชน เนื่องจากความมั่งคั่งที่ส่วนหนึ่งอาจมาจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาท าให้สถานภาพแตกต่างจากปัจเจกอ่ืนๆ ในชุมชน แต่สถานภาพในที่นี้
หมายถึงความมั่งคั่งเท่านั้น แต่เราไม่อาจทราบได้เลยว่าความมั่งคั่งร่ ารวยนั้นแท้จริงแล้วจะได้รับการ
ยอมรับนับถือจากสังคม หรือชุมชนโคกพนมดีหรือไม่ เนื่องจากอาชีพหรือบทบาทหน้าที่บางอย่าง แม้
จะน ามาซึ่งความมั่งคั่ง แต่ก็ไม่ได้น ามาซึ่งการยอมรับนับถือจากสังคมเท่าใดนัก ทั้งนี้เนื่องจากในอดีต
ความมั่งคั่งที่ท าให้ปัจเจกมีสถานภาพทางสังคมที่ดีมักเป็นความมั่งคั่งที่ได้รับมาจากการเป็นนักรบ แต่
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ไม่ใช่ความมั่งคั่งที่เกิดจากการค้าขายแลกเปลี่ยน (Backhouse 2002) สังคมเริ่มมีการยอมรับว่าการ
แลกเปลี่ยนและการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดบาปในช่วงปลายคริสตศตววรษท่ี 18 นี้เอง โดยก่อนหน้านั้นการ
แลกเปลี่ยนและการค้ายังถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดบาปไม่ได้รับการยอมรับในสังคม (Jowett 1885, Ross 
1908) 

ฉัน “เห็นแตกต่าง” จากชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูง
กว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน โดยเฉพาะโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 “เจ้าแม่โคกพนมดี หรือ 
Princess of Khok Phanom Di” จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมกับโครง “เจ้าแม่โคกพนมดี” 
ทั้งเครื่องมือและวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีแนวโน้มที่ท าให้เชื่อได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะในกระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง ไม่ว่าด้วยศักยภาพใน
การผลิต ฝีมือ ความช านาญ หรือศักยภาพในการต่อรองทางการแลกเปลี่ยนสินค้าของเพศชายที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเจ้าแม่โคกพนมดี (ซึ่งยังไม่พบข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี) นั่นท าให้เจ้า
แม่โคกพนมดีมีความมั่งคั่ง มีทรัพย์สินค่อนข้างมากกว่าปัจเจกใดๆ ทั้งจากในช่วงเวลาช่วงยุคสมัย
เดียวกัน และปัจเจกในต่างกาลสมัย อย่างไรก็ตามเราจะพบว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่มีของฝังร่วมใน
ปริมาณมาก หรือมีความมั่งคั่งกว่าผู้ชายทุกคน (ในกรณีที่ความมั่งคั่งน ามาซึ่งสถานภาพทางสังคมที่
เหนือกว่า) เพราะเรายังพบโครงกระดูกเพศหญิงบางโครงที่ไม่ปรากฏสิ่งของฝังร่วมเลย ขณะเดียวกัน
เราพบว่า มีโครงกระดูกเพศชายบางโครงที่มีสิ่งของฝังร่วมในปริมาณที่ค่อนข้างมาก เช่น โครงกระดูก
เพศชายหมายเลข 43 เป็นต้น นั่นหมายความว่า ความแตกต่างของสถานภาพที่มาจากความมั่งคั่งนั้น 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศชายหรือเพศหญิง แต่เป็นความแตกต่างในระดับปัจเจกเท่านั้น ซึ่งเอรินเบิร์ก 
(Ehrenberg 1989) กล่าวว่าสิ่งของที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกจ านวนมากสิ่งของเหล่านี้สามารถบอกถึง
บทบาทและสถานภาพทางสังคมของโครงกระดูกนั้น ๆ เมื่อยังมีชีวิต ซึ่งเป็นความแตกต่างในระดับ
ปัจเจก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการข้อมูลของกลุ่ม Chumash ในพ้ืนที่ช่องแคบซานตาบาร์บาราที่
หลักฐานต่าง ๆ ที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกจะสะท้อนถึงความเป็นเพศ หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพศ
ภาวะ หรือเป็นโบราณวัตถุของเพศใดเพศหนึ่งต้องพบโบราณวัตถุนั้น ๆ ฝังร่วมกับทุกหลุมฝังศพของ
เพศนั้น ๆ เท่านั้น (Hollimon, 1996) รวมทั้ง 
 
ชาร์ล ไฮแอมกล่าวว่า: ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงท าหน้าที่ปั้นหม้อ
และแลกเปลี่ยน 

“เจ้าแม่โคกพนมดี (princess of Khok Phanom Di) สวมใส่เครื่องประดับศรีษะที่ท า
มาจากวัตถุหายากในท้องถิ่น และมีลูกปัดเปลือกหอยมากกว่า 120,000 ชิ้น เธอมีสถานภาพทาง
สังคมที่สูงกว่าคนอื่นๆ สถานภาพนั้นไม่ได้รับมาจากการสืบทอด แต่ได้มาจากความสามารถของเธอซึ่ง
มาจากการทีเ่ธอเป็นช่างปั้นหม้อ” (Higham, 2000) 
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จากข้อความข้างต้นฉันจะใช้ข้อมูลจากการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาที่ ได้จากการลง
พ้ืนที่สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านทวันเต (Twante) 
เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งยังคงใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มาตั้งแต่
บรรพบุรุษ (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี , 2562) และท าการศึกษาเรื่องราวของ
ชุมชนบ้านวังถั่ว ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่นที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
โดยพรบูลย์ เจริญเชื้อ (2535) ที่ท าการศึกษาวิวัฒนาการของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และปัจจัยที่มี
ผลต่อการยึดอาชีพการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และ ธรรมนูญ โพธิ์จันทร์ (2549) ที่ท าการศึกษาการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งงานของ กิตติ
สันต์ ศรีรักษา (2555) ที่ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชนบ้านวังถั่วเช่นกัน นอกจากนี้ยังท าการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาทาง
โบราณคดีของ สุรีรัตน์ บุปผา (2544) ซึ่งท าการศึกษาลักษณะการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในกระบวนการ
ผลิตภาชนะดินเผา และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตกับระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบ
นิเวศทางสังคมภายในชุมชนบ้านหัวบึง ต าบลดอนช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน หรือโต้แย้งกับสิ่งที่ชาร์ล ไฮแอมได้กล่าวไว้  

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
ชุมชนบ้านวังถั่ว ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับ

บ้านสร้างแซ่ง ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง ทิศตะวันตก ติดกับล าน้ าพอง ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ า
พอง ทิศใต้ ติดกับที่สาธารณะประโยชน์วัดโสกจึ่งปึ่ง และบ้านหนองแซง อ าเภอน้ าพอง โดยมีจ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 84 ครัวเรือน มีประชากรรวม 309 คน แบ่งเป็นชาย 145 คน และหญิง 164 คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย, 2562) ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนชนบทที่อยู่นอกเขตตัวเมือง การศึกษา
ของ พรบูลย์ เจริญเชื้อ (2535) และธรรมนูญ โพธิจันทร์ (2548) ระบุว่า ชุมชนบ้านวังถั่วเกิดจากการ
ย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากบ้านโก ต าบลส้มป่อย อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2473 ขณะที่การศึกษาของ กิตติสันต์ ศรีรักษา (2555) กล่าวถึงที่มาของชุมชนบ้านวังถั่วที่ต่าง
ออกไป โดยระบุว่า ชุมชนบ้านวังถั่วเกิดจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนที่มีภูมิล าเนาเดิมมาจาก
บ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเดิมได้อพยพมาจากชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางเร่ร่อย
ขายและแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาไปตามที่ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยใน
ปัจจุบัน ท าให้เกิดการแพร่กระจายของผู้คนและองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเกิด
ชุมชนช่างปั้นไทโคราชในหลายแห่ง 

ส าหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้น เดิมเป็นอาชีพหลักของชุมชนบ้านวังถั่ว อย่างไรก็
ตามชาวบ้านในปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ได้แก่ อาชีพรับจ้างตัดอ้อย งานใน
โรงงาน หรือตามร้านค้า จ านวนชาวบ้านที่ยังคงผลิตเครื่องปั้นดินเผามีจ านวนลดลง ในปัจจุบันจาก
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จ านวนประมาณ 20 หลังคาเรือนมีเพียง 5 หลังคาเรือนเท่านั้นที่ยังผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ
หลักอยู่ (กิตติสันต์ ศรีรักษา 2553, 2555) โดยยังยึดถือรูปแบบและวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิม นั่นคือ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบเนื้อดินธรรมดาไม่มี เคลือบ รูปแบบคล้ายกับ
เครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโนนชัย ทั้งนี้เครื่องปั้นดินเผาที่ชุมชนวังถั่วส่วนใหญ่
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาทรงก้นกลม ซึ่งเป็นรูปทรงแรกๆ ที่เริ่มผลิตกันในชุมชน อย่างไรก็ตามได้มีการ
ผลิตในรูปแบบ และรูปทรงอ่ืนๆ มากขึ้นตามความต้องการของตลาด  (กิตติสันต์ ศรีรักษา, 2553) 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การ
แสวงหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปและการตกแต่ง การตากแห้งและเผาเครื่องปั้น และการ
ค้าขายแลกเปลี่ยน โดยในส่วนนี้จะเป็นการสรุปกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
แบบเรียบง่าย ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคก
พนมดีเป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบเรียบง่ายเช่นกัน (ชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์, 2542) 

ส าหรับหมู่บ้านทวันเต เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเขตการปกครองที่
มีหมู่บ้านรวมกันกว่า 200 หมู่บ้าน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ า Hlaing หมู่บ้านในเขตการ
ปกครองทวันเตนี้มีคลองขุดที่ยาวที่สุดในพม่าคือคลองทวันเต ส าหรับที่นี่นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งท าโดยครอบครัวไม่กี่ครอบครัวของที่นี่เท่านั้น จากการสอบถามชาวบ้าน 
(ผ่านล่าม) ทราบว่าที่นี่พบหลักฐานของการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งคาดว่าครั้ง
หนึ่งเคยเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของชุมชนที่นี่ ในปัจจุบันจ านวนครัวเรือนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผามี
จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากคนรุ่นหลังไม่สนใจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบประเพณี
นิยมของทวันเต ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีครัวเรือนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเหลือเมื่อ 10 กว่าครัวเรือน
เท่านั้น  

ขั้นตอนการแสวงหาวัตถุดิบ 
การศึกษาของสุรีรัตน์ บุปผา (2544) ระบุว่า วัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

ประกอบไปด้วย ดิน วัตถุประสานเนื้อดิน และเชื้อเพลิง สามารถหาได้จากพ้ืนที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้าน 
โดยพบว่า ผู้ชายเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในกระบวนการแสวงหาวัตถุดิบ เช่น การขุดดินจากพ้ืนที่ลุ่มห่าง
ออกไปจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตร ทั้งนี้การขุดดินนั้นจะขุดเพียงปีละครั้งเท่านั้น โดยจะขุดมา
เก็บไว้ในพ้ืนที่เก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งดินเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญที่สุดในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา หากไม่กักตุนให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งปี กระบวนการปั้นเครื่องปั้นดินเผาจะต้องยุติ
การผลิตลง ส าหรับวัตถุประสานเชื้อเพลิง เช่น แกลบข้าว จะแสวงหาจากโรงสีใกล้บ้าน และใกล้เคียง
รอบหมู่บ้าน เช่นเดียวกับเชื้อเพลิง เช่น ฟืนและฟางข้าวที่ได้จากพ้ืนที่นาของตนเอง  ในขณะที่
หมู่บ้านทวันเตนั้นเพศชายจะเป็นฝ่ายแสวงหาวัตถุดิบ อาทิ การไปขุดดินจากคลองทวันเต (twante 
canal) ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่สมัยอาณานิคมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก จากนั้นจึงน ามาเก็บไว้ใน
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บริเวณพ้ืนที่ครัวเรือน ขณะที่เชื้อเพลิง หรือฟืนนั้นปัจจุบันจะรับซื้อจากพ่อค้าที่น ามาขายในหมู่บ้าน
โดยพบว่าเพศชายจะท าหน้าที่หลักในการซื้อฟืน นอกจากนี้พ่อค้าขายฟืนเองส่วนใหญ่ก็เป็นเพศชาย
เช่นกัน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี, 2562) 

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
การเตรียมวัตถุดิบนั้น เป็นการเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ได้มาจากกระบวนการแสวงหา

วัตถุดิบ แล้วน ามาเก็บ กักตุนไว้ในบริเวณพ้ืนที่ครัวเรือนเพ่ือใช้ในขั้นตอนของการปั้นภาชนะ โดยมัก
เก็บในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งของบริเวณครัวเรือน หรืออาจสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น เพิง กระท่อม ไว้ส าหรับ
เก็บวัตถุดิบเหล่านี้  โดยพ้ืนที่นี้ สุรีรัตน์ บุปผา (2544) เรียกว่า พ้ืนที่ เตรียมวัตถุดิบ โดยได้ให้
ความหมายว่า เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท ากิจกรรมทุกข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมส าหรับขั้นตอนของ
การปั้นภาชนะ โดยพ้ืนที่นี้ประกอบด้วย พ้ืนที่เก็บวัตถุดิบ พ้ืนที่ตากดินก่อนนวด พ้ืนที่ผลิตดินเชื้อ 
และพ้ืนที่เตรียมดินปั้น เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากการจัดการพ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบแล้ว “ผู้ชาย” ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อกระบวนการแสวงหาวัตถุดิบ และการเตรียมวัตถุดิบ จะต้องมีความรู้ในการประมาณ
การณ์ทั้งขนาดพ้ืนที่เตรียมหรือเก็บวัตถุดิบ การป้องกันวัตถุดิบไม่ให้เสียหาย รวมทั้งการประมาณ
การณ์ในการกักตุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะดินด้วย ส าหรับพ้ืนที่เตรียมวัตถุดิบอีกประเภท คือ การเผาดิน
เชื้อ โดยจะต้องท าการเผาในพื้นที่ส่วนตัว หรือหากพ้ืนที่ส่วนตัวไม่เอ้ือ ก็จ าเป็นต้องท าการเผาในพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับหมู่บ้านทวันเตที่ผู้ชายมีบทบาทหลักในขั้นตอนนี้ โดยเฉพาะการบ่ม
ดินและการนวดดิน (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี, 2562) 

ขั้นตอนการข้ึนรูปและการตกแต่ง 
จากการศึกษาของกิตติสันต์ ศรีรักษา (2555) ระบุว่า ในชุมชนบ้านวังถั่วในอดีตผู้หญิง

เท่านั้นที่ท าหน้าที่ในการปั้นหม้อ หรือตีหม้อ รวมไปถึงการตกแต่งลวดลายของภาชนะ แต่ในปัจจุบันมี
ผู้ชายหันมาปั้นหม้อมากข้ึน เนื่องจากมีการหันมาใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องปั้นไฟฟ้ามาใช้ เช่นเดียวกับ
สุรีรัตน์ บุปผา (2544) ที่ระบุว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มไทยโคราชซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้หญิงจะมีหน้าที่เป็นช่างปั้น โดยระบุว่ากิจกรรมนี้เป็น 
“กิจกรรมเฉพาะของเพศหญิง” ส่วนผู้ช่วยจะท าหน้าที่ช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ ขณะที่การศึกษาของ
ธรรมนูญ โพธิจันทร์ (2548) ระบุว่าผู้หญิงมีหน้าที่หลักในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ลูกสาวจะได้รับ
มรดกจากพ่อแม่เป็นบ้านและที่ดิน รวมทั้งเป็นผู้สืบทอดวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบใช้หินดุ
ประกอบและไม้ตี ในขณะที่ผู้ชาย หรือลูกเขยจะท าหน้าที่สนับสนุนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเท่านั้น 
ซึ่งธรรมนูญ โพธิจันทร์ (2548) สรุปว่าโครงสร้างทางสังคมของชุมชนวังถั่วมีการสืบทอดกรรมวิธีใน
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาทางฝ่ายหญิง ท าให้กรรมวิธีในการผลิตเครื่องปั้นดินเผายังคงอยู่กับชุมชนใน
ลักษณะกายภาพจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ องค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องปันดินเผานั้นอยู่กับผู้หญิงที่ถือ
ครองบ้านและที่ดิน ขณะที่ข้อมูลจากการศึกษาของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี 
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(2562) ในหมู่บ้านทวันเตนั้น พบว่าในอดีตขั้นตอนนี้ผู้หญิงท าหน้าที่หลักในการขึ้นรูปและการตกแต่ง
ภาชนะ (ภาพที่ 88) แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้ชายเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการปั้นหม้อ โดยบางส่วนให้
เหตุผลว่าคนท าน้อยและอยากช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาด้วย  

 

 
 
ภาพที ่88 ผู้หญิงในหมู่บ้านทวันเตก าลังขึ้นรูปและการตกแต่งภาชนะ 

 
ขั้นตอนการตากแห้งและเผาเครื่องปั้น 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนภายหลังจากการขึ้นรูปแล้ว โดยจะน าภาชนะหรือเครื่องปั้นนั้นไป

ตากแดด หรือผึ่งให้แหงสนิทในร่มก่อนน าไปเผาต่อไป ส าหรับการเผาเครื่องปั้นจะท าในช่วงบ่าย
หลังจากการตากภาชนะหรือเครื่องปั้นในช่วงเช้าแล้วโดยอาจใช้วิธีการเผาแบบสุมไฟเผาในที่โล่ง ซึ่ง
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เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านหัวบึง (สุรีรัตน์ บุปผา, 2544) และชุมชนบ้านวังถั่วในอดีต  
(กิตติสันต์ ศรีรักษา, 2555, ธรรมนูญ โพธิ์จันทร์, 2549) ทั้งนี้การศึกษาของสุรีรัตน์ บุปผา (2544) 
พบว่า ในขั้นตอนของการเผาเครื่องปั้นนั้น เพศชายมีบทบาทในขั้นตอนนี้มากกว่า ขณะที่ขั้นตอนของ
การขนย้ายและตากภาชนะนั้นทั้งสองเพศมีบทบาทในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน อย่างไรก็ตามในทัศนะของผู้
ศึกษาเห็นต่างจากสุรีรัตน์ บุปผา (2544) ในขั้นตอนของการขนย้ายและตากภาชนะ เนื่องจากข้อมูล
สถิติที่ปรากฏนั้น กระบวนการดังกล่าวเพศชายมีบทบาทในกระบวนการนี้ถึงร้อยละ 59.5 ขณะที่เพศ
หญิงมีเพียงร้อยละ 40.5 ซึ่งคงไม่อาจกล่าวได้ว่ามีทั้งสองเพศมีบทบาทในสัดส่วนที่เท่าๆ กันได้แต่อาจ
กล่าวได้ว่า เพศชายมีบทบาทในกระบวนการขนย้ายและตากภาชนะมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ในหมู่บ้านทวันเต (อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และอนุสรณ์ อ า
พันธ์ศรี,  2562) พบว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์จะพบผู้หญิงท าหน้าที่หลักในกระบวนการนี้มากกว่าผู้ชาย 

ขั้นตอนการค้าขายแลกเปลี่ยน 
การศึกษาของสุรีรัตน์ บุปผา (2544) ระบุว่า ผู้ชายมีหน้าที่หลักในกระบวนการค้าขาย

แลกเปลี่ยน โดยจะขนภาชนะดินเผาใส่เกวียนเดินทางไปยังชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่
ห่างไกล ซึ่งอาจใช้เวลาหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนจึงค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจนหมดแล้วจึงเดินทาง
กลับมายังหมู่บ้าน ขณะที่การศึกษาของธรรมนูญ โพธิจันทร์ (2548) ระบุว่า ผู้ชายท าหน้าที่ในการ
ล าเลียงขนส่งเครื่องปั้นดินเผาไปจ าหน่ายยังหมู่บ้านใกล้เคียง รวมทั้งหมู่บ้าน อ าเภอและจังหวัดที่
ห่างไกลออกไปด้วย โดยมีรายได้ประมาณ 36,000 บาทต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการน าเสนอผ่านวิดีทัศน์
ชื่อ ปั้นศิลป์ ถิ่นวังถั่ว (Youtube, 2019) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ “เพศชาย” ผู้ขายเครื่องปั้นดินเผา
จ านวน 2 คน โดยในวิดีทัศน์ยังกล่าวว่าเครื่องปั้นดินเผาที่น ามาขายนั้นส่วนหนึ่งมาจากหมู่บ้านวังถั่ว 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากหมู่บ้านทวันเตที่ผู้ชายจะมีบทบาทหลักในการการค้าขายและการเจรจา
ค้าขาย (รวมถึงการพาชมย่านโรงงานท าเครื่องปั้นดินเผาด้วย) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เพศชาย มี
บทบาทหลักส าคัญในกระบวนการค้าขายแลกเปลี่ยน 

จากข้อความของชาร์ล ไฮแอม ซึ่งกล่าวว่า ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าคนอ่ืนใน
ชุมชน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม
เมื่อฉันได้สังเคราะห์ข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาและชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
หรือบทบาทระหว่างเพศในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ท าให้ฉันมีความเห็นกับประเด็นดังกล่าว 
ดังนี้ 

ฉัน “เห็นแตกต่าง” กับชาร์ล ไฮแอมในประเด็นที่ว่า ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่า
ผู้ชายเพราะผู้หญิงเป็นช่างปั้นหม้อ และท าหน้าที่ในการน าเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นไปแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนห่างไกล โดยฉันเชื่อว่า  
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1) ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นช่างปั้นหม้อ ทั้งนี้หากการปรากฎของเครื่องมือ และวัตถุดิบ
ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น หินดุ หินขัด ก้อนดินเหนียว เป็นต้น บ่งชี้ว่าผู้หญิงคนนั้นมีบทบาท 
หน้าที่ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา “ปั้นหม้อ” ดังนั้นจะพบว่ามีผู้หญิง (โครงกระดูก) อีกหลายคนที่
ไม่ได้ถูกฝังร่วมกับเครื่องมือ และวัตถุดิบดังกล่าว 

2) ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีบทบาทหลักในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่
ผู้ชายก็มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตเช่นกัน ทั้งการแสวงหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การ
ตากแห้งและเผาเครื่องปั้น กระบวนการเหล่านี้ผู้ชายมีบทบาทมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นการน าเสนอของ
ชาร์ล ไฮแอมที่ระบุว่าการเป็นช่างปั้นหม้อท าให้ผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชายจึงอาจเป็น
การ “ด่วนสรุป” จนเกินไป ขาดการการผลิตเชิงกระบวนการที่ไม่ได้มีเพียงแค่ “การปั้น” เท่านั้น นั่น
คือ การให้คุณค่าของการกระบวนการ “ปั้น ขึ้นรูป และตกแต่ง” โดยผู้หญิงว่ามีความส าคัญมากกว่า
กระบวนการอ่ืนๆ ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสร้างอคติต่อคุณค่าของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ท าให้
การตีความของสถานภาพทางสังคมอาจคลาดเคลื่อนไป เพราะแท้จริงแล้วไม่เพียงแค่กระบวนการ 
“ปั้น ขึ้นรูป และตกแต่ง” เท่านั้นที่มีความส าคัญต่อการได้มาซึ่งเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใช้งาน และ/
หรือแลกเปลี่ยน แต่กระบวนการอ่ืนๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังข้อมูลการศึกษาของ สุรีรัตน์ บุปผา 
(2544) ที่ระบุว่า การแสวงหาวัตถุดิบนั้นมีความส าคัญมาก เพราะหากวัตถุดิบที่ได้มาไม่มีคุณภาพ 
หรือปริมาณที่เพียงพอก็จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาด้วย เช่นเดียวกับข้อมูลที่
ปรากฏในการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเองที่กล่าวว่าผู้หญิงจะมี
หน้าที่เป็นช่างปั้น ส่วนผู้ช่วยจะท าหน้าที่ช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ ก็เป็นอคติส าคัญที่ลดทอนคุณค่าของ
งาน หรือบทบาทหน้าที่ของผู้ชายในระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าการแสวงหาวัตถุดิบ เช่น ดิน แกลบข้าว หรือแม้แต่การจัดการพื้นที่เผาดินเชื้อ ซึ่ง
อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ (สุรีรัตน์ บุปผา, 2544) การกระท าเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ และ/หรือการต่อรองเชิงอ านาจกับคนในชุมชนด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของโบลเจอร์ 
(Bolger, 2013) ซึ่งเสนอว่า แนวคิดที่ให้ความส าคัญของกระบวนการปั้นมากกว่ากระบวนการอ่ืนว่า
เป็นการเสนอบนฐานอคติ เช่น อคติจากความเป็นตะวันตกเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกนิยม กับการ
จัดการการผลิตและการแจกจ่าย ซึ่งมักผูกติดกับปัจเจกที่อยู่ในกระบวนการการขึ้นรูปภาชนะ แต่การ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผายังมีกระบวนการอ่ืนๆ ที่ส าคัญเช่นกัน อาทิ การเตรียมวัตถุดิบ เป็นต้น ดังนั้น
หากจะพิจารณาถึงกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจ าเป็นต้องขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ หรือขั้นตอนการผลิตว่ามิได้มีเพียงการขึ้นรูปเท่านั้นแต่หมายถึงกระบวนการอ่ืนๆ ด้วย 
เช่นนี้จะท าให้เห็นความหลากหลายของการแบ่งงานตามเพศภาวะชัดขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงตั้งข้อสังเกต
ว่า ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของชุมชนโคกพนมดีนั้น สถานภาพทางสังคมของผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ถูก
ก าหนดด้วยบทบาทของการเป็น “ช่างปั้น” เท่านั้น แต่การมีบทบาทส าคัญในกระบวนการต่าง ๆ ใน
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การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การปรากฏในต าแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกันท าให้สถานภาพ อ านาจต่อรอง
ของเพศแตกต่างกันไป  

3) ผู้ชายมีบทบาทส าคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้า หากการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้อง
เดินทางไปยังชุมชนอ่ืนในระยะทางไกล ผุ้ชายจะท าหน้าที่ในการขนเครื่องปั้นดินเผาไปแลกเปลี่ยน 
หรือค้าขาย ซึ่งมักใช้ระยะเวลานานหลายอาทิตย์ หรืออาจเป็นเดือน (สุรีรัตน์ บุปผา, 2544; ธรรมนูญ 
โพธิจันทร์  2548 ; Youtube, 2019) อย่ างไรก็ตามผู้ หญิ งเองก็อาจท าหน้ าที่ แลกเปลี่ ยน
เครื่องปั้นดินเผาได้เช่นกัน แต่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีคนจากชุมชนอ่ืนเข้ามาติดต่อแลกเปลี่ยนในชุมชน
โคกพนมดีเอง เช่นในกรณีของกลุ่ม Gamo ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งผู้หญิง
จะท าหน้าที่ในการการค้าขายแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาทั้งกับเงินและอาหาร ในกรณีเช่นนี้ผู้หญิงจะ
มีสถานภาพสูงกว่าผู้ ชายและสมาชิกในครอบครัวที่ อาจช่วยในด้านการผลิตและจ าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาเป็นครั้งคราว (Arthur, 2013) 



  
 

 

 

 
บทที่ 5 

การตีความของเขา กับเรื่องเล่าจากมุม “ฉัน”  
 
 หากเปรียบกับประเพณีวิ่งขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเขียนบทสรุปก็คงไม่
ต่างจากการวิ่งที่โค้งวัดใจ เพราะต้องทุ่มสุดก าลังเพ่ือให้สามารถพาตัวเองวิ่งผ่านโค้งสูงชันตรงนี้เพ่ือให้
ไปถึงพระธาตุดอยสุเทพให้ได้ ดังนั้นฉันจึงมุ่งเน้นให้บทนี้เป็นการตีความหลักฐาน และสร้างภาพอดีต
ของชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่าน “ชุดประสบการณ์” ในความเป็นส่วนตัวจากการ
ใช้ชีวิตและศึกษาเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่านการท างานพ้ืนที่ในช่วง
การศึกษาระดับปริญญาตรีและโท และการแสวงหาการเรียนรู้ผ่านงานวิชาการจ านวนหนึ่ง ดังนั้น 
“ฉัน” จึงหาใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด การตีความและสร้างภาพอดีตในครั้งนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ปราศจากตัวตน วิธีคิด และบริบทแวดล้อมของฉันโดยสิ้นเชิง การตีความ หรือความรู้ทางเลือกที่
เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการประกอบสร้างความรู้ผ่านชุดประสบการณ์ของฉัน ซึ่งเป็นคนชายขอบเอง โดยฉัน
พยายามจะท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของชายหญิงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และไม่ใช่การสร้าง
ความรู้ชุดใหม่ หรือสถาปนาความรู้ใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้ชุดเดิมที่มีคุณค่ามากของ ชาร์ล ไฮแอม 
และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham & Bannanurag, 1990) แต่เป็นเพียงการสร้างความรู้ทางเลือกอีก
หนึ่งชุดที่ประกอบสร้างภาพอดีตของสังคมวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยชุดค าอธิบายอีก
หนึ่งชุดที่มาจากการตีความของคนชายขอบ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพ่ือเปิดพ้ืนที่ส าหรับการถกเถียง 
แลกเปลี่ยนต่อไปเท่านั้น ทั้งนี้ตามแนวคิดกระบวนทัศน์ทางเลือก (Alternative paradiagm) ที่ให้
ความส าคัญกับความรู้ ความจริงต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา หรือ “ความจริงเป็นสิ่งที่
ถูกสร้าง” โดยตัวภูมิหลังหรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วในตัวผู้สร้างความรู้ ความจริงมีอิทธิพลต่อการ
ประกอบสร้างความรู้ ความจริงนั้น ๆ อย่างแยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นความรู้ ความจริงจึงไม่ได้มีเพียง
หนึ่งเดียวเท่านั้น แต่สามารถมีได้หลากหลาย เป็นอัตวิสัย (subjective) ขึ้นอยู่กับบริบท มีลักษณะ
จ าเพาะ (ชาย โพธิสิตา, 2556) 
 การได้อ่านงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของชาร์ล ไฮแอมเมื่อครั้งเรียนอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มันได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับฉันเป็นอย่างมาก ที่ได้พบว่าผู้หญิงที่มักถูกกดขี่
เอาเปรียบทับซ้อนหลายระดับผ่านการกดขี่ทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้น เพศภาวะ เพศวิถี วัย และ
สถานภาพ (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 2558) แท้จริงแล้วเมื่อครั้งสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์นั้นเป็นเพศที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าเพศชายที่มักเป็นผู้กดขี่เบียดขับเสียด้วยซ้ า 
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แล้วท าไมการได้อ่านงานเขียนดังกล่าวจึงท าให้ฉันตื่นตะลึงได้มากขนาดนั้น นั่นอาจเป็นเพราะ การ
ประกอบสร้างตัวฉันขึ้นมานั้นมันมีท่ีมา 
 
นั่งนึกถึงตัวฉัน: อะไรประกอบสร้างฉัน 
 ในคืนหลังฝนตกหนักของสัปดาห์ที่สองในเดือนพฤษภาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้
ประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ฉันนั่งอยู่ในห้องพักของฉันเองนิ้วมือวางบน
แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพยายามจะพิมพ์อะไรบางอย่างลงไป บางอย่างที่ว่านั้นคือ
เรื่องราวของฉัน การประกอบสร้างมาเป็นฉัน และอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฉัน เพ่ือตอบค าถามของ
อาจารย์ท่านหนึ่งที่ถามฉันว่า “จะเขียนเรื่องราวของตัวเองในงานวิทยานิพนธ์ไปท าไม” แต่ฉันนึกไม่
ออกว่าจะพิมพ์อะไรตอบดีบ้าง เพราะมันไม่ใช่แค่พิมพ์ๆไป เท่านั้น แต่ฉันต้องพิมพ์ เรียบเรียง และ
พยายามเชื่อมร้อยกับสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันคาดหวังจะให้ปรากฏในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ รวมทั้งจะพิมพ์อะไร
เพ่ือให้สิ่งที่ฉันพิมพ์นั้นมันสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ข้อทวงติงต่าง ๆ ของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของฉันคาดหวังอยากให้มันปรากฏในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ทันใดนั้นมีเสียงเพลงนึงดังขึ้นในหัว  
 “ในมุมมุมหนึ่งยามราตรี ผีเสื้อปีกสวยโบยบินเป็นหมู่ แพรวพราวสีสรรของอาภรณ์ ล้อ
แสงไฟส่องสร้างความเรืองรองให้กับคืนนี้...เก็บกดอารมณ์ลงไปในความมืดด า น้ าตาเจ้ากรรมไหลปรี่ 
มีใครเข้าใจไหม ฉันต้องแกล้งท าเป็นยั่วยวน ยั่วยวน เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงออกไปซะ เป็นอะไรก็ช่างมัน 
เป็นอะไรก็ช่างตัวฉัน นี่คือ.....อาชีพของฉัน”  
 ฉันต้องรีบออกตัวก่อนว่าเพลงนี้ไม่ได้บอกความเป็นฉันเลยเสียทีเดียว แต่ก็มีความ
เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ และความเป็นฉันเช่นกัน และในท้ายที่สุดฉันก็นึกออกว่า หากต้องตอบค าถาม
ของอาจารย์ท่านนั้น ฉันจะตอบท่านว่า “การที่ฉันเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองลงไปในวิทยานิพนธ์นั้น 
เพราะฉันต้องการให้ใครก็ตามท่ีได้มาอ่านงานชิ้นนี้ของชั้น ได้เข้าใจว่างานศึกษาชิ้นงานจะถูกประกอบ
สร้างไปอย่างไร มีอะไรที่เป็นรากฐานของความคิดนั้น ๆ บ้าง” ซึ่งฉันเชื่อว่า นี่เป็นการเปิดโปงตัว
ตนเองฉัน เพ่ือให้คนอ่านได้รู้ว่าการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีความเท่ียงตรง ปราศจากปัจจัยหรือตัวแปรใด ๆ 
ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่องานเขียนชิ้นนี้ เพราะทุกตัวอักษรทุกบรรทัดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ “ฉัน” แทบ
ทั้งสิ้น และแน่นอนว่าการ “เปิดโปง” เรื่องของตัวเองลงไปในงานเขียนที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์นั้นไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เพราะหลายห้วงตอนมันค่อนข้างยากมากที่จะเรียงร้อยความคิดความรู้สึกที่เจือไปด้วย
บาดแผลออกมาได้ การเรียงร้อยเรื่องราวของ “ฉัน” จึงเป็นเหมือนการต่อสู้กับตัวเองเช่นกัน....  
 หมู่บ้านเล็ก ๆ เกือบจะติดดอย (ภูเขา) แห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัด
ซึ่งมีต านานเล่าขานถึงเจ้าผู้ครองนครคนแรกเป็นผู้หญิง เป็นเรื่องแปลกประหลาด และฉันไม่เข้าใจเลย
ว่าท าไมเจ้าผู้ครองนครคนแรกของจังหวัดบ้านเกิดฉันต้องเป็นผู้หญิง ท าไมไม่เป็นผู้ชายแบบจังหวัด
อ่ืนๆ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพ่ือน หรือคนรู้จักจากจังหวัดอื่นหยิบเรื่องนี้มาล้อเลียนฉันบ่อยครั้ง 
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 “ก็เจ้าเมืองมันเป็นแม่หญิงล่อละอ่อนป้อจายมันเลยเป็นกะเทยไปเหียกู้คน (เพราะเจ้า
เมืองเป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายจึงเป็นกะเทยไปเสียหมดทุกคน)” 
  ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อเป็นทหารที่ลาออกจากราชการ แม่ที่เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 
ด้วยความที่ฉันเป็นลูกชายคนสุดท้องของพ่อ แต่เป็นลูกคนแรกของแม่ตอนเด็กฉันจึงถูกดูแลอย่างดี 
พ่อคอยไปรับไปส่งฉันที่โรงเรียนทุกวันและคอยมารับตอนสี่โมงตรงเวลาเลิกเรียน พ่อให้ฉันแต่งตัวด้วย
ชุดนักเรียนตามระเบียบแม้ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับ พ่อให้แม่เรียนตัดชุดนักเรียนให้ฉัน พ่อไม่อนุญาต
ให้ฉันขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ชีวิตฉันตอนอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ทุกเช้าเวลา 6 โมงพ่อจะปลุก
ฉันตื่นด้วยการกดกริ่งเสียงดังลั่นแบบที่มักได้ยินเวลาบอกเวลาเรียน ฉันต้องรีบลุกอาบน้ าแต่งตัวให้
เสร็จภายใน 30 นาที จากนั้นต้องนั่งกินข้าวเช้าที่แม่เตรียมไว้ให้ เมื่อทานเสร็จฉันต้องเปิดกระเป๋า
ตรวจสอบหนังสือเรียนว่าครบถ้วนตามตารางเรียนหรือไม่ และฉันต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาเคารพ
ธงชาติอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เมื่อเลิกเรียนฉันต้องตรงดิ่งกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านฉันต้องถอดชุดนักเรียน
ออกแล้วใส่ชุดไปรเวท นั่งทานของว่างที่แม่เตรียมไว้ให้ จากนั้นก็นั่งท าการบ้านให้เสร็จ เมื่อการบ้าน
เสร็จฉันจึงจะได้รับอนุญาตให้ออกไปเล่นกับเพ่ือนได้ แต่กว่าที่ฉันจะท าการบ้านเสร็จก็แทบจะค่ ามืด
เพ่ือนๆ ก็เริ่มกลับบ้านกันแล้ว มีเพียงไม่กี่ครั้งที่การบ้านน้อยฉันท าเสร็จเร็วก็จะมีเวลาออกไปเล่นกับ
เพ่ือนได้นานหน่อย และเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นฉันต้องรีบกลับบ้านเพ่ือมากินข้าวเย็นพร้อมพ่อกับแม่ 
ทุกอย่างในชีวิตฉันถูกจัดวางแบบนี้มาตลอด 
 ในช่วงประถมศึกษาฉันมักได้รับรางวัลมารยาทงาม ผู้มีพฤติกรรมเรียบร้อย และรางวัล
เรียนดีอันดับหนึ่งอยู่เสมอ แต่การมีพฤติกรรมเรียบร้อยของฉันกลับถูกครูใหญ่มองว่า “พฤติกรรม
เรียบร้อยเหมือนผู้หญิง” จนเกินไป ครูใหญ่เคยมาเยี่ยมบ้านฉันพร้อมครูประจ าชั้น และได้ตกปาก
รับค ากับพ่อของฉันว่าจะช่วยปรับพฤติกรรมฉันให้เข้มแข็งเป็นชายชาติทหารเหมือนพ่อให้ได้ หลังจาก
นั้นฉันจึงถูกครูใหญ่บังคับให้ไปเล่นฟุตบอลกับเพ่ือนและรุ่นพ่ีผู้ชาย แน่นอนว่าในสนามฟุตบอลฉันก็
ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีฝ่ายไหนอยากได้ฉันร่วมทีมเพราะฉันเตะฟุตบอลไม่เป็น ผลที่ตามมาคือฉันมัก
ถูกเตะลูกฟุตบอลอัดใส่จนน่วม เมื่อออกมานอกสนามครูใหญ่ก็จะเข้ามาด่าฉันว่าท าไมปล่อยให้เขาเตะ
อัด ท าไมๆๆ คนอ่ืนๆ หัวเราะ ฉันตอบโต้อะไรไม่ได้ จ าได้ว่าอยากร้องไห้มากแต่ร้องไม่ได้เพราะหาก
ร้องก็คงถูกด่าอีกว่าเป็นผู้ชายเรื่องแค่นี้ท าไมต้องร้องไห้หรือว่าเป็นกะเทย 
 เมื่อเติบโตขึ้นฉันในช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนปลายฉันสมัครเรียนสายสามัญที่โรงเรียน
มัธยมชายประจ าจังหวัด แต่ฉันแอบต่อต้านพ่อด้วยเลือกห้องที่คิดว่าเรียนง่ายที่สุด เรียนคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด ดังนั้นฉันจึงเลือกเรียนสายศิลป์ “ไทย-สังคม” การเรียนสายศิลป์ไทย-
สังคม ที่ทั้งเพ่ือนร่วมรุ่นและครูอาจารย์ต่างขนานนามว่าเป็นห้องเรียนที่รวมเด็กโง่ที่สุดไว้ด้วยกัน 
ส าหรับฉันที่เรียนดีมาตลอดจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสอบได้ที่ 1 ของชั้นทุกภาคการศึกษา แต่มีหลายครั้ง
ที่ฉันสามารถท าข้อสอบได้คะแนนใกล้เคียงกับเด็กนักเรียน “ห้องคิง” ที่มักรวมเด็กเรียนเก่งหัวดีไว้
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ด้วยกัน หลายครั้งฉันถูกอาจารย์ผู้สอนเรียกไปสอบสวน ทั้งต่อหน้าเพ่ือนร่วมห้อง สอบสวนตามล าพัง 
หรือสอบสวนต่อหน้าเด็ก “ห้องคิง” เพราะผู้สอนไม่เชื่อว่าเด็กนักเรียนห้องสายศิลป์ไทย-สังคมอย่าง
ฉันจะท าข้อสอบวิชาสังคมศาสตร์ และ/หรือภาษาไทยได้คะแนนดีพอๆ กับเด็กห้องคิง ฉันเคยทั้งโกรธ
แค้น เจ็บใจ ร้องไห้กับการถูกกระท าแบบนี้หลายครั้ง แต่ฉันก็ท าอะไรไม่ได้เพราะการตอบโต้ของฉัน
จะถูกมองว่าอกตัญญูเถียงครูบาอาจารย์ 
 ในช่วงวัยเด็กจนถึงวันรุ่ยวัยมัธยมนั้นฉันผ่านประสบการณ์กับการถูกตีตรา เบียดขับ กด
ทับ ท าให้เป็นอ่ืน หรือถูกกระท าความรุนแรงผ่าน “ภาษา” ที่ใช้เรียกขานคนอย่างพวกฉันที่มี 
“พฤติกรรมเรียบร้อยเหมือนผู้หญิง” ช่วงประถมศึกษาฉันถูกคนรอบข้างโดยเฉพาะเพศชายคนอ่ืนๆ 
เรียกฉันว่า “กะเทย” ต่อมาในช่วงสมัยมัธยมศึกษาค าเรียกคนแบบฉันเริ่มมีมากขึ้น เช่น ครูสอนวิชา
พละศึกษาเรียกฉันว่า “อิแต๋ว” หลังจากนั้นเพ่ือนนักเรียนชายคนอ่ืนๆ จึงหันมาเรียกฉันว่า “อิแต๋ว” 
ตามครูพละคนนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ในหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์มีข่าวข้าราชการครูผู้ชาย
ชื่อตุ๋ยข่มขืนกระท าช าเราเด็กนักเรียนชายโดยการร่วมเพศทางทวารหนักและถูกจับด าเนินคดี  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) เพ่ือนสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจึงพยายามเรียกฉันและเพ่ือนว่า 
“ตุ๋ย” หรือกลัวโดน “ตุ๋ย” และแน่นอนทั้งหมดเป็นเพ่ือนผู้ชาย เพื่อนผู้ชายบางคนมักเลือกเรียกฉันว่า 
อิตุ๊ด อิแต๋ว อิตุ๋ย หรือค าอ่ืนๆ เมื่อพวกเขาไม่พอใจฉันบางอย่าง เช่น ฉันไม่ยอมให้ลอกข้อสอบ เป็น
ต้น ในตอนนั้นเป็นช่วงที่ฉันเองไม่ได้มีอ านาจภายใน (Self-Esteem) มากพอที่จะเผชิญกับค าเหล่านี้ 
การถูกเรียกด้วยค าเหล่านี้จึงท าให้ฉันอาย รู้สึกตัวหดเล็กลงเรื่อย ๆ ดวงมน จิตร์จ านงค์ (2553) กล่าว
ไว้ว่า ค าหรือภาษาเหล่านี้จะมีอ านาจเหนือจิตใจของผู้ฟังหรือคนรับสารก็ต่อเมื่ อโน้มน้าวใจ จูงใจ 
กล่อมเกลาจิตใจผู้ฟังหรือคนรับสารได้ หากกระท าได้อ านาจของผู้ใช้ภาษา หรือใช้ค าก็จะบังเกิดขึ้น  
 เมื่อใกล้จบการศึกษามัธยมตอนปลายฉันสอบเข้าเรียนที่ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่ไม่รู้เลยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร ตอนสมัครสอบเลือกภาควิชา
นี้เพราะรับจ านวนเยอะกว่า 30 คน (รอบการสอบที่ฉันสอบเรียกว่าสอบโควตาส าหรับนักเรียนที่อยู่ใน
ภาคเหนือ) และฉันคิดว่าน่าจะมีโอกาสสอบติดได้ ท าไมฉันจึงอยากสอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทั้งๆ ที่พ่อกับแม่ของฉันไม่ได้บังคับ แน่นอนฉันอยากสอบติดเพ่ือบอกกับผู้สอนหลายๆ คนที่เคย
สอบสวนฉันเพราะไม่เชื่อว่าฉันจะท าคะแนนสอบได้ดี เพ่ือบอกพวกเขาว่า สอบโควตาที่ว่ายากแต่ฉัน
ซึ่งถูกพวกคุณมองว่าโง่นั้นสอบได้  
 ชีวิตฉันในช่วงมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่ฉันเริ่มประกอบสร้างตัวของฉันขึ้นทีละเล็กทีละ
น้อย ฉันเริ่มสนใจสาขาวิชามานุษยวิทยากายภาพ และโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มากขึ้น ฉัน
ลงเรียนวิชากับอาจารย์สุภาพร นาคบัลลังก์ทุกวิชา ลงเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่อาจารย์แนะน าว่าคนที่สนใจ
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ควรต้องเรียน เช่น วิชาถ้ าวิทยาของภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ การได้เรียนแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท าให้ฉันมีเครื่องมือทาง
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ความคิดติดตัวบ้างเล็กน้อย อ านาจภายในฉันเริ่มมีมากขึ้น ช่วงนั้นฉันจึงมักบอกกับใคร ๆ ว่า “ฉันเป็น
ตุ๊ด” หรือการเข้าร่วม “กลุ่มวีน” ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของคนที่เรียกตัวเองว่า 
“กะเทย” ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั่นเป็นช่วงเวลาที่ฉันคิดว่าตัวตนของฉัน “ชัดเจน สุดขั้ว” ที่สุด 
 ในช่วงเวลาดังกล่าวประเด็นที่ฉันสนใจนอกเหนือจากประเด็นทางโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แล้ว ฉันยังสนใจและชื่นชอบประเด็นเกี่ยวกับเพศภาวะหรือความเป็นเพศ ในช่วงนั้นฉัน
คุ้นชินกับค าว่า ความเป็นเพศ มากกว่าเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนฉันในประเด็นนี้ท่านหนึ่งคือ อาจารย์
วารุณี ภูริสินสิทธิ์ใช้ค านี้แทนค าว่า gender นอกจากนี้ฉันยังได้รับอิทธิพลทางความคิดจากหนังสือชื่อ 
มายาคติ ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วรรณพิมล อังคศิริ
สรรพ ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงทฤษฎีที่ในการศึกษาวิเคราะห์การสื่อความหมายของปรากฏการณ์  
ต่าง ๆ ในสังคม มีการยกตัวอย่างปรากฏการณ์ เช่น เด็กกับของเล่น นักมวยปล้ า สบู่และผงซักฟอก 
เป็นต้น (โรล็องด์ บาร์ตส์, 2547) ดังนั้นฉันจึงสนุกกับการตีความโฆษณาต่าง ๆ ในโทรทัศน์ เช่น 
ผู้หญิงต้องหน้าขาวผู้ชายจึงชอบ ผู้ชายไปเล่นกับลูกเสื้อผ้าเลอะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องท า  
ความสะอาด เป็นต้น 
 ฉันเริ่มรู้สึกมีอ านาจภายในมากขึ้น ดังนั้นฉันจึงเริ่มท้าทายอ านาจของอาจารย์ผู้สอนมาก
ขึ้น เมื่อเรียนถึงชั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุกคนจะต้องออกไปฝึกภาคสนามตามสาขาที่ตนสนใจแบ่งเป็น 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ ฉันซึ่งเลือกสายมานุษยวิทยา ในปีนั้น
อาจารย์ยศ สันตสมบัติ  กลับมาควบคุม หรือสอนวิชาการฝึกภาคสนามอีกครั้งนักศึกษาสาย
มานุษยวิทยาจะต้องไปฝึกภาคสนามเก็บข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาที่บ้านแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ฉันซึ่ง
เตรียมข้อมูลการฝึกภาคสนามให้อาจารย์สุภาพร นาคบัลลังก์แล้ว จึงต่อรองกับอาจารย์ยศ สันต
สมบัติว่า ฉันและเพ่ือนนักศึกษาอีกสองคนที่สนใจโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขออนุญาตไปฝึก
ภาคสนามในงานโบราณคดีร่วมกับนักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
แทนฝึกภาคสนามเก็บข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา ฉันจ าได้แม่นว่าอาจารย์ยศท าคิ้วขมวดงุนงง และในที่สุด
ก็พูดออกมาว่า  
 “ผมไม่ได้คุมฟิลด์ (การฝึกภาคสนาม) มาหลายปี เพิ่งกลับมาคุมฟิลด์รุ่นคุณปีแรก คุณไม่
อยากไปกับผมหรือ”  
 แม้จะมุ่งมั่น แต่ฉันตอบไปด้วยเสียงสั่นเครือด้วยเพราะยังวางต าแหน่งแห่งที่ของตัวเอง
เป็นลูกศิษย์กับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ว่า “พวกเราสนใจงานโบราณคดีมากกว่านะครับเลยอยากไป”  
 “แล้วคุณจะไปฝึกที่ไหน แล้วใครจะดูแลคุณ ปรึกษาอาจารย์สุภาพรหรือยัง อาจารย์ว่า
ยังไง”  
 ด้วยประโยคและน้ าเสียงของอาจารย์ยศท าให้ฉันใจชื้นขึ้นมากเพราะมันดูกังวลปนห่วงใย 
ฉันจึงตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่า  
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 “ปรึกษาอาจารย์สุภาพรแล้วครับ อาจารย์ประสานกับอาจารย์ที่คณะโบราณคดีให้แล้วที่
นั่นยินดีให้เราเข้าร่วมด้วยได้ครับ และน่าจะมีอาจารย์รัศมี ชูทรงเดชเป็นคนดูแลร่วมกับอาจารย์สุภา
พรครับ” 
 อาจารย์ยศไม่ได้ให้ค าตอบในทันทีแต่ท่านขอกลับไปปรึกษากับอาจารย์สุภาพรและ
อาจารย์ท่านอ่ืนๆ ในภาควิชาการก่อน ในชั่วโมงเรียนต่อมาอาจารย์ยศจึงมาบอกพวกฉันว่าได้
ปรึกษาหารือกันแล้วกับอาจารย์ในภาควิชา และอนุญาตให้ฉันกับเพ่ือนอีกสองคนไปฝฝึกภาคสนามใน
งานโบราณคดีได้ นั่นถือว่าเป็นการต่อรองของฉันที่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจมาก ฉันและเพ่ือนจึงเป็น
นักศึกษากลุ่มแรกของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ได้ไปฝึกภาคสนามในงานโบราณคดี 
หลังจากนั้นจึงมีนักศึกษารุ่นหลังจากฉันได้ไปฝึกภาคสนามในงานโบราณคดีอีกหลายรุ่นต่อมา นี่จึง
เป็นสิ่งที่ฉันกล้าพูดว่า การต่อรอง การท้าทายของฉันในครั้งนั้นสร้างคุณูปการไม่ใช่แค่ตัวฉันเท่านั้น 
แต่ยังส่งผลถึงคนอ่ืนๆ อีกด้วย 
 เมื่อฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ฉันได้มีโอกาสไปท างานวิจัยในต าแหน่งผู้ช่วย
วิจัยในโครงการโบราณคดีบนพ้ืนที่สูงในอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์รัศมี ชูทรง
เดชเป็นหัวหน้าและนักวิจัยหลักของโครงการ ฉันท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้านโบราณคดีอยู่ประมาณ 
4 ป ีโดยมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกสัตว์ ฉันใช้พ้ืนฐานความรู้
ที่เรียนมาในวิชามานุษยวิทยากายภาพที่ต้องศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์มาปรับใช้กับการ
วิเคราะห์กระดูกสัตว์ แต่ฉันต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมพอสมควร และนั่นท าให้ฉันเรียนรู้ว่าการศึกษา
เกี่ยวกับกระดูกสัตว์ในงานโบราณคดีไม่ได้มีการศึกษาแค่ชนิดของสัตว์ สภาพแวดล้อมที่สัตว์เหล่านั้น
อยู่อาศัย หรือการใช้กระดูกสัตว์มาท าเครื่องมือ เป็นต้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 ฉันจึงสมัครเขียนใน
ระดับปริญญาโทที่ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาของการ
เรียนฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎี 
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระดูกสัตว์ในฐานะของ
ขยะ และการสร้างภาพอดีตในแง่ของการจัดการพื้นที่แล้ว ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันพยายามหาแนวคิด 
ทฤษฎี และวิธีการศึกษาที่แตกต่างจากขนบของงานศึกษาของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ช่วงท างานฉันได้มีโอกาสเข้าท างานที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ส่วนงานที่ฉันรับผิดชอบเป็นการท างานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและมีปัจจัย
เสี่ยงที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพได้รุนแรงและชัดเจนกว่ากลุ่มประชากรอ่ืน (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561) โดยกลุ่มประชากรที่ฉันรับผิดชอบได้แก่ คนไร้บ้าน ผู้
มีปัญหาสถานะบุคคล ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ เป็นต้น การท างานในประเด็นผู้หญิงและกลุ่ม
หลากหลายทางเพศท าให้ฉันได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการท างาน ซึ่งเป็นช่วงที่ท าให้วิถี
คิดของฉันเกี่ยวกับเรื่องเพศภาวะเปลี่ยนไปจากเดิมที่มองเพศหญิงเป็นเพศท่ีถูกกระท าถูกกดขี่โดยเพศ
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ชายเท่านั้น การศึกษาและการขับเคลื่อนทางสังคมจึงต้องท าให้ผู้หญิงขึ้นมาเหนือเท่าเทียมหรือเหนือ
เพศชายเท่านั้น ฉันต้องพยายามหาหลักฐานทางโบราณคดีที่พิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเพศหญิงมีสถานภาพ
ทางสังคมสูงกว่าเพศชาย แต่ในปัจจุบันถูกเพศชายกดทับด้วยโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม 
แนวคิดของฉันที่เปลี่ยนไปคือ ฉันมองว่าเพศภาวะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเหลื่อม
ล้ าความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศต่าง ๆ นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริง เพศชายไม่ได้เป็นผู้กดขี่ฝ่าย
เดียว แต่เพศชายเองก็ถูกกดขี่ด้วยเช่นกัน ต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่ง และฉันเริ่ม
ตั้งค าถามกับความเป็นสากล และการสร้างความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่มองข้ามมิติของความ
หลากหลาย ความเป็นชายขอบ 
 เรื่องราวของฉันข้างต้นอาจพอสะท้อนให้เห็นว่าฉันถูกประกอบสร้างมาอย่างไร ฉันถูก
ผลักให้ไปอยู่ชายขอบต่าง ๆ ตลอดเวลา ฉันต้องท าตามความคาดหวังของพ่อที่เป็นทหาร ฉันต้องลง
ไปอยู่ในสนามฟุตบอลซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ฉันไม่มีความรู้ใด ๆ เลย ฉันถูกท าให้เป็นอ่ืนด้วยถูกกดทับด้วยค า
ว่า “กะเทย อิตุ๊ด อิแต๋ว” ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานของความเป็นเพศที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือ ฉันพยายาม
แลกเปลี่ยนต่อรองตลอดเวลา ทั้งการประกาศกร้าวว่า “ฉันเป็นตุ๊ด” หรือแม้แต่การต่อรองในพ้ืนที่
ความรู้พ้ืนที่การศึกษาเองด้วย ในปัจจุบันเมื่อฉันเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากขึ้นฉันจึงผลิตสร้าง
ความหมายใหม่เกี่ยวกับตนเองที่ไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับระบุเพศภาวะ เพศวิถี หรือประกาศกร้าวว่า 
“ฉันเป็นตุ๊ด” อีกแล้ว ฉันจึงเลือกใช้ความคลุมเครือของเรื่องเพศเป็นเครื่องมือในการต่อรองเชิงอ านาจ
ในหลายครั้งหลายคราว เช่น ฉันเป็นผู้ชายเมื่อฉันต้องเข้าไปในพ้ืนที่ของพุทธศาสนา ฉันเป็นตุ๊ดเมื่อฉัน
อยู่กับเพ่ือนมัธยมต้น ฉันเป็นเกย์รับเมื่อฉันไปตรวจเลือด และฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่มีเพศเมื่อฉันอยู่กับ
ตัวเองในห้องของฉัน 
 และเมื่อฉันมีโอกาสได้กลับมาเรียนในระดับปริญญาเอกที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉันจึงหวนกลับมาที่งานเขียนของชาร์ล ไฮแอมอีกครั้ง กลับมาครุ่นคิด วิพากษ์ และพยายาม
ตีความใหม่ต่องานเขียนที่มีอิทธิพลต่อตัวตนของฉันอย่างมากในระยะกว่าสิบปี ด้วยมุมมอง วิถีคิดของ
ฉันในปัจจุบันที่ผ่านประสบการณ์ การใช้ชีวิต และศึกษาเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และการแสวงหาการเรียนรู้ผ่านงานวิชาการ และการท างานร่วมกับคนท างานด้านเพศ
ภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะผู้หญิง 
 
ความเป็นผู้รู้ของ “ฉัน” 
 เมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นนักศึกษามานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราวๆ ปี พ.ศ. 2542 
ฉันตื่นตลึงเมื่อได้เรียนและอ่านงานของชาร์ล ไฮแอม  เพราะ ณ ขณะนั้นฉันเชื่ออย่างสนิทใจว่า 
สังคมไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านโคกพนมดีเป็นหมู่บ้านที่มีความพิเศษอย่างมาก พิเศษ
เพราะผู้หญิงช่างมีสถานภาพดีกว่าผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนๆ ในช่วงเวลา
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เดียวกัน ฉันเชื่อเช่นนั้นเสียสนิทใจ เพราะฉันคิดว่าสิ่งที่ชาร์ล ไฮแอมสรุปเป็นผลมาจากการศึกษาแบบ
เป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านการพิสูจน์มาอย่างดีแล้วด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย มีความน่า  
เชื่อถือมาก 
 อันที่จริง เมื่อมองย้อนกลับไป มันก็ไม่น่าแปลกใจที่ฉันจะคิดเช่นนั้น เพราะความรู้
โบราณคดีในช่วงที่ฉันก าลังเริ่มท าความรู้จักและท าความเข้าใจมีการประกอบสร้างความรู้บนฐานคิด
อยู่ บ น โลกทั ศน์ ส มั ย ให ม่  (Modernism) ซึ่ ง ได้ รั บ อิท ธิพ ลจากยุ ค แส งสว่ า งแห่ งปั ญ ญ า 
(Enlightenment) โดยมีความเชื่อว่าความรู้ เป็นสิ่ งที่ เป็นภววิสัย (objective) มนุษย์ เป็นผู้ รู้ 
(knower) และเข้าถึงความรู้ได้เพราะมนุษย์เป็นผู้มีเหตุมีผล (rationale being) ดังนั้น ความรู้ที่สร้าง
ขึ้นจึงมีลักษณะที่ส าคัญคือมีความเป็นปฏิฐานนิยม (positivism) เป็นกลาง (neutral) และรอการ
ค้นพบ ทดสอบ ทดลอง พิสูจน์ (ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2561)  
 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในยุคสมัยใหม่ ความรู้ (Knowledge) คือความจริงเพียงหนึ่งเดียว 
(One single Truth) สัมพัทธ์และไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งส าคัญที่จะได้มาซึ่งความรู้คือระเบียบวิธีวิจัย 
(Methodology) ที่เป็นกลางผ่านวิธีการวิจัยที่พ่ึงพิงประสาทสัมผัสและกระบวนการทดสอบแบบ
วิทยาศาสตร์ ในแง่ของญานวิทยา (Epistemology) หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้และความรู้นั้น เชื่อ
ว่าผู้รู้ซึ่งเป็นกลางไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้ เพราะถ้าหากว่าเรามีระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นกลาง
เที่ยงตรงแล้ว ผู้รู้ก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ชุดเดียวกัน ความรู้ชุดที่เป็นความจริงแท้เพียงหนึ่งเดียว 
เป็นสากล เพราะเหตุนี้ข้อเสนอของนักโบราณคดีซึ่งอิงอยู่กับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ เช่น นัก
โบราณคดีแนวจารีต และนักโบราณคดีกระบวนการ จึงเป็นข้อเสนอแบบสร้างภาพตัวแทนของสังคม
ยุคต่าง ๆ ที่ท าการศึกษาในลักษณะของทฤษฎีหลัก (Grand theory) แบบสากล (universal) 
(Smith, 2011) 
 เวลาผ่านพ้นไปฉันเติบโตขึ้นด้วยประสบการณ์ของคนที่ถูกเรียกว่า “กะเทย” ที่ต้องเป็น
ทั้งลูกคนเดียวที่แบกความคาดหวังของพ่อแม่ การท างานโบราณคดีในพ้ืนที่ในฐานะผู้ช่วยวิจัย
ภาคสนามที่ต้องอยู่กับ “หลุม” และการเขียนรายงานเพ่ือตีความสิ่งที่ขุดค้น ตลอดจนการท างาน
ประจ าในระยะต่อมาที่ต้องคลุกคลีอยู่กับขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงในประเทศไทยที่มีความ
หลากหลายของผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการด้านสตรีศึกษา และด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ฉัน
มีอัตลักษณ์ที่ซ้อนทับกันในแต่ละบทบาท มันกระตุกให้ฉันฉุกคิดว่า จารีตของนักโบราณคดีที่พยายาม
สร้างทฤษฎีหลักและตีความแบบสร้างข้อสรุปสากล หรือการท าสามัญการ มันไม่น่าจะเป็นเป็นทฤษฎี
ที่สมบูรณ์แบบไปได้ เพราะประสบการณ์และต าแหน่งแห่งที่ของผู้หญิงในกรณีของชาร์ล ไฮแอม และ
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีน่าจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะมองจากมิติใด ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือพิธีกรรม อีกทั้งในสังคมหนึ่งๆ ผู้หญิงน่าจะมีบทบาทที่หลากหลายจึงท าให้ผู้หญิงใน
สังคมนั้นมีสถานะที่ไม่น่าจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหากพิจารณาตามปริมณฑลต่าง ๆ รวมทั้ง
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การตีความของชาร์ล ไฮแอมดูเหมือนว่าจะใช้เพียงหลักฐานโครงกระดูก “เจ้าแม่โคกพนมดี” เพียง
โครงเดียวเท่านั้นในการเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่า (ฉันจะศึกษารายละเอียดใน
บทต่อไป) ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive) อาศัยหลักฐานข้อมูลที่มี
ลักษณะเฉพาะไปสู่การได้ข้อสรุปซึ่งมีลักษณะทั่วไป แต่กระนั้นการใช้หลักฐานของโครงกระดูกผู้หญิง
เพียงโครงเดียวเพ่ือสร้างความรู้ใหม่นั้นอาจดูสรุปหรือเกินจริงไปเสียหน่อย (ปรีชา อุปโยคิน , 2553) 
สิ่งเหล่านี้ยิ่งท าให้ฉันสงสัยต่อการตีความสถานภาพของผู้หญิงโดยนักโบราณคดีจ านวนหนึ่ง รวมถึง
ชาร์ล ไฮแอมด้วยที่ล้วนสร้างภาพตัวแทนของสังคมและสถานภาพของผู้หญิงอย่างเป็นแบบแผนที่
ปราณีต เรียบร้อย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ในขณะที่ฉันสร้างตัวเองจากปฏิสัมพันธ์ทั้งกับที่บ้าน ชีวิตการท างาน และชีวิตทาง
วิชาการ ในเชิงทฤษฎี ฉันพบว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 มีการเบ่งบานของกระบวนทัศน์หลั ง
สมัยใหม่ อันเป็นผลจากปรากฎการณ์ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาระบบการขนส่งขนาด
ใหญ่และระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยด้วยบริการราคาถูกลง ท าให้ผู้คนสามารถเดินทาง
เชื่อมโยงกันได้สะดวก รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายได้ในปริมาณมาก และเชื่อมต่อโลกเข้าถึงกัน 2) การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดท าให้ข้อมูล
ข่าวสารสามารถไหลเวียนได้อย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถรับรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและเจาะทะลุได้
ทั่วทุกมุมของโลก และ 3) ระบบสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยท าให้สามารถส่งถ่ายภาพลักษณ์ ( images) 
และความคิด (ideas) วิถีทางวัฒนธรรมระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง ปรากฎการณ์ทั้ง 
3 ของการพัฒนาระบบคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสื่อสารมวลชน ย่นย่อโลกให้เล็กลง 
ผู้คนทั่วโลกปะทะสังสรรค์ ปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของวัฒนธรรม ความคิดเกี่ยวกับระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งการแลกเปลี่ยนปะทะสังสรรค์นี้น าไปสู่การเกิดบรรทัดฐานใหม่ องค์ความรู้ใหม่ ความ
เข้าใจใหม่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของโลกที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม ตลอดจน
ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ อุดมการณ์ใหม่ของผู้คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความต่อเนื่องเป็น
พลวัตตลอดจนมีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหรือมุมมองต่อโลกหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจะ
เป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่ประสบการณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล สภาพสังคมที่ตนด ารงอยู่ เวลา สถานที่และ
ประสบการณ์ท่ีประกอบสร้าง รื้อสร้าง และผลิตซ้ าปัจเจกบุคคล (Agger, 2002; Allan, 1998) 
 หลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernism) เป็นทั้งยุคสมัยและกระบวนทัศน์ที่ส่งผลต่อการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้หรือความจริง (Ontology) การได้มาซึ่งความรู้หรือ
ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) และ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ รู้และความรู้  หรือญานวิทยา 
(Epistemology) กล่าวคือการปะทะสังสรรค์ของอุดมการณ์ ค่านิยม อัตลักษณ์ของผู้คนในเวลาและ
สถานที่ต่างกัน ท าให้ความรู้ที่เคยถูกสถาปนาว่าเป็นจริงสัมพัทธ์เพราะอิงอยู่บนหลักการพิสูจน์แบบ
วิทยาศาสตร์จึงเป็นความจริงหรือความรู้ที่จริงแท้เพียงชุดหนึ่งเท่านั้นที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ทาง
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สังคมได้ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2549) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยุคหลังสมัยใหม่ปฏิเสธกรอบความรู้ยุครู้
แจ้ง ปฏิเสธระบบคิดคู่ตรงข้าม ไม่เชื่อในเรื่องการมีค าอธิบายที่เป็นหลักแบบเดียวในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลก ปฏิเสธการมุ่งหาหลักสากล รวมทั้งปฏิเสธการแบ่งแยกวิทยาศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนออกจากกัน (วารุณี ภูริสิน
สิทธิ์, 2545) นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความจริงทั้งหลายย่อมแตกต่างกันไปตามกาละ เทศะ ความจริงแท้ที่
เป็นความจริงสัมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง แนวคิดหลังสมัยใหม่ยังพยายามอธิบายว่าสิ่งที่รับรู้เป็น
ความรู้และความจริง ซึ่งประกอบสร้างขึ้นด้วยอุดมการณ์ (ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ 
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความรู้ความจริงที่รับรู้กันมาในอดีตไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น 
(absolute truth) จึงไม่อาจอธิบายความเป็นไปของโลกและสังคมได้ และมองว่าความรู้จึงเป็นความรู้
เพียงชั่วคราวและจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ชุดความคิดหลังสมัยใหม่ไม่เชื่อในเรื่องธรรมชาติของ
ความรู้และความจริงที่ เรียกว่า “ภววิทยา” ความรู้และความจริงเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างทางสังคมที่
ขึ้นอยู่กับกาลเทศะและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบัน จึงไม่มีความรู้  ไม่มีกระบวนทัศน์ มีแต่
ความจริงที่หลากหลาย แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ อธิบายความรู้และความจริงทางสังคมได้ดี เนื่องจาก
สังคมแต่ละสังคมมีวิธีคิดและอุดมการณ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและลักษณะภูมิประเทศมี
อิทธิพลต่อ กระบวนการคิดต่างกัน  
 หลังสมัยใหม่นิยมไม่ได้มุ่งปฏิเสธความจริงหรือมองว่าความจริงไม่มีอยู่ แต่จะพยายาม
ย้อนไปถึงระเบียบวิธีต่าง ๆ ที่เรายึดมั่นว่าเป็นระเบียบวิธีที่ท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นแกนกลางที่สามารถอธิบายความจริง
ได้อย่างเป็นสากลและเที่ยงตรงที่สุดนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออย่างที่กล่าวอ้างไว้เพียงใด ความคิด
หลังสมัยใหม่แย้งว่าเป็นไปได้ที่ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์เป็นเพียงความรู้ความเข้าใจหรือ
กระบวนการแบบหนึ่ง  ซึ่งอาจไม่ได้ครอบครองพ้ืนที่ของความจริงที่อยู่เหนือความจริงที่ได้จาก
ระเบียบวิธีอ่ืน ๆ เช่น ศาสนาหรือไสยศาสตร์ แต่อย่างใดก็ตามค าตอบในเรื่องของความจริงที่ได้จาก
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นแกนกลางอธิบายทุกอย่างและใช้ยึดถือในปัจจุบันอาจเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นเองอย่างไม่ถูกต้อง จากความรู้แบบวิทยาศาสตร์ วิธีคิดแบบเหตุผลนิยม และด้วยวิธี
การศึกษาแบบปฏิฐานนิยม ศาสตร์และความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผน พยายาม
อธิบายโลกและความจริงอาจเป็นเพียงค าอวดอ้างที่ถูกรับรองจากอ านาจเชิงสังคม จนท าให้ค าอธิบาย
ดังกล่าวถูกเชื่อว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงและเป็นจริงยิ่งกว่าค าอธิบายอ่ืนๆ (อันธิฌา แสงชัย, 2547) 
 ในขณะที่แนวคิดหลังอาณานิคม (postcolonialism) ซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เพ่ือวิพากษ์ระบบโครงสร้างของตะวันตกที่มองอาณานิคมคือ “คนอ่ืน (other)” เผยแพร่ ครอบง าวิธี
คิดด้วยแนวคิดแบบแสงสว่างทางปัญญา (enlightenment) แบบตะวันตกที่เน้นประวัติศาสตร์นิยม 
ความเป็นเหตุผลและมนุษย์นิยมผ่านวิธีปฏิบัติแบบอาณานิคมและน าเสนอความคิดของการปราศจาก
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ชายผิวขาวแล้ว อาณานิคมจะไม่สามารถเป็นสมัยใหม่ที่มีความยุติธรรมได้เลย แนวคิดหลังอาณานิคม
มีความแตกต่างจากแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม (postmodernism) ตรงที่มีรากฐานมาจากหลัก
จริยธรรม ซึ่งท าให้มองเห็นและเข้าใจการกดขี่ และความไม่เท่าเทียม อาทิ เชื้อชาติ เพศภาวะ 
ชาตินิยม ชนชั้น และชาติพันธุ์ โดยเชื่อว่าอดีตจะท าหน้าที่น าทางสู่ปัจจุบันและอนาคตผ่านรูปแบบ
ของวัฒนธรรมและการเมือง (Lydon & Rizvi, 2016) 
 แนวคิดหลังอาณานิคมยังวิพากษ์ถึงการสร้างภาพตัวแทน (representation) ที่ท าให้โลก
ตะวันตกครอบง าเหนือคนในสังคมอาณานิคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟูโกต์ (Foucault) ที่พูดถึง
ความรู้และอ านาจผ่านวาทกรรม และการแบ่งแยกความแตกต่างเพ่ือปกครองประชากรของสังคม  
ดังนั้นวาทกรรมแบบตะวันตก ซึ่งอธิบายความเป็นตะวันออกจึงเกิดขึ้นและปฏิบัติการผ่านระเบียบวิธี
วิจัยทางวิชาการ เช่น มานุษยวิทยา โบราณคดี และประวัติศาสตร์ (Said, 1978) นอกจากนี้แนวคิด
หลังอาณานิคมยังส่งเสริมให้พิจารณาถึง “ความจริงที่เป็นอิสระ (autonomous realm)” ของแต่ละ
สังคมนั้น ๆ และต้องรื้อถอนวาทกรรมและแนวคิดแบบตะวันตก (western epistemology) ที่ใช้
อ านาจทางความคิดและยุทธวิธีทางวาทกรรมในการเหมารวม (stereotype) และสร้างคู่ตรงข้าม 
(binary opposition) เช่น ตะวันออก-ตะวันตก ศูนย์กลาง-ชายขอบ พวกเขา-พวกเรา ผิวด า-ผิวขาว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นรากฐานของความไม่เท่าเทียม แนวคิดนี้พบว่าส่งอิทธิพลต่อแนวคิดสตรีนิยมสายหลัง
อาณานิคม (postcolonial feminism) ที่เรียกร้องเห็นความส าคัญของอัตวิสัย (subjectivity) ของ
ผู้หญิงในโลกที่ 3 และเพศภาวะที่ได้จัดวางผู้หญิง หรือจ าแนกผู้หญิงให้อยู่ในต าแหน่งแห่งที่ในอาณา
นิคมที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดแนวคิดสตรีนิยมในโลกที่สาม (third 
world feminism) ซึ่งให้ความส าคัญกับการกดขี่ และตั้งค าถามกับปรัชญา และความรู้แบบอาณา
นิคมที่มองประสบการณ์ผู้หญิงเหมือนกันหมดเป็นสากล แต่ต้องพิจารณาใหม่ให้เห็นความแตกต่ าง
มากกว่าสองขั้วตรงข้ามในฐานะเพศชายเป็นผู้กระท าการ (active) และเพศหญิงเป็นผู้ถูกกระท า 
(passive) ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้แนวคิดหลังอาณานิคมยังส่ง
อิทธิพลต่อแนวทางการท างานโบราณคดีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการตั้งค าถามกับแนวคิดอาณานิคมที่
เข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้ด้านโบราณคดีที่ปรากฏความไม่เท่าเทียมให้กับผู้ที่ถูกศึกษา หรือ
วัฒนธรรมที่ถูกศึกษาในฐานะที่เป็น “คนอ่ืน” รวมทั้งยังต้องให้ความส าคัญกับวัตถุและพฤติกรรม 
(material and practice) ที่สะท้อนอ านาจที่ไม่เท่าเทียมผ่านเพศภาวะ เชื้อชาติ  ชาติพันธุ์ ชนชั้น
ที่มาจากวิธีคิดแบบตะวันตก ซึ่งสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงในฐานะคู่ตรงข้ามเสมอ (Lydon & Rizvi, 
2016) 
 อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาคู่กับบริบททางสังคมซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว อีกทั้งยังไม่มีความรู้ใดที่เหนือกว่าความรู้อ่ืน (อันธิฌา แสงชัย, 
2547) อาทิ ความรู้ของคนอเมริกันไม่อาจจะน ามาใช้ได้ทันทีกับสังคมไทย พฤติกรรมของคนจีน 
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เวียดนามอาจจะมีความแตกต่างจากพฤติกรรมของคนไทย เป็นต้น ดังนั้น ความรู้และความจริงของ
สังคมจีน เวียดนามก็ไม่อาจน ามาใช้ได้กับสังคมไทยโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ในท านองเดียวกัน
วิธีคิดของคนไทยไม่อาจน าไปใช้ได้ทันทีกับสังคมของประเทศอ่ืนๆ ได้โดยทันที 
 ส าหรับฉันแล้วการตั้งค าถามกับการสร้างภาพตัวแทนความจริงในอดีตที่โคกพนมดีของ
ชาร์ล ไฮแอม จึงเป็นผลพวงจากประสบการณ์ของฉันเองที่มีบทบาทอันหลากหลาย เปลี่ยนแปลงเป็น
พลวัตร กอปรกับอิทธิพลทางความคิดของยุคหลังสมัยใหม่ที่รองรับการเป็นฉันในฐานะผู้รู้ที่มีบริบท
เฉพาะมีความชอบธรรมที่จะกลับมาตรวจสอบ โต้เถียงข้อเสนอของนักโบราณคดีตะวันตก เช่น ชาร์ล 
ไฮแอม ทั้งนี้ ฉันจะไม่พยายามที่จะอ้างว่าข้อเสนอและการตีความของฉันเป็นข้อเสนอที่ดีกว่า หรือ
เป็นความจริงแท้ชุดใหม่ เพราะฉันก็เชื่อด้วยว่าข้อเสนและการตีความของฉันตั้งอยู่บนบริบทที่เฉพาะ 
และอาจจะเป็นความจริงเพียงบางส่วน (partial truth) เท่านั้น 
 การเปิดโปงเรื่องราวของฉันข้างต้นมีเป้าประสงค์ส าคัญสองประการ คือ หนึ่ง การสร้าง
ความชอบธรรมในการสร้างความรู้ในฐานะคนชายขอบ คนที่อยู่ในสถานะเป็นรอง และคนที่มาจาก 
“โลกที่สาม” เพ่ือเป็นการโต้ตอบการสร้างความรู้กระแสหลักท่ีมาจากชาร์ล ไฮแอมที่เป็นผู้ชายผิวขาว
ชาวตะวันตก และสอง เป็นการสร้างความตระหนักให้กับตัวฉันเองว่า การตีความของฉันนั้นแม้จะมี
ความพยายามในการใช้แนวคิดโบราณคดีเพศภาวะ และการสร้างความรู้ทางเลือกจากความเป็นชาย
ขอบ แต่ฉันก็ต้องตะหนักอยู่เสมอว่าการก่อร่างสร้างตัวของฉันนั้นมีฐานรากมาจากระบบการศึกษา
กระแสหลักที่ให้ความส าคัญกับหลักของเหตุและผลอย่างวิทยาศาสตร์เป็นแกนส าคัญ นั่นหมายความ
ว่าแม้ฉันจะพยายามใช้แนวคิดในการศึกษาแบบชายขอบ และการตีความทางเลือก แต่ฉันต้อง
ตระหนักและระแวดระวังอยู่เสมอไม่ให้หลงไปกับแนวคิดกระแสหลักท่ีฉันเติบโตร่วมกับมันมา  
 

 
 
ภาพที ่90 แนวการตีความหลักฐาน และสร้างภาพอดีตของชุมชนโคกพนมดีของ”ฉัน”  
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 จากข้อมูลการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีโคกพนม
ดีซึ่งเป็นข้อมูลที่ท าการศึกษาโดยชาร์ล ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham and Bannanurag, 
1990) ซึ่งฉันได้ท าการจัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง ร่วมกับการใช้ข้อมูลทางชาติพันธุ์
วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีที่ท าการศึกษาชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 
หรือแบบเรียบง่าย ซึ่งท าการศึกษาโดย พรบูลย์ เจริญเชื้อ (2535) ธรรมนูญ โพธิ์จันทร์ (2549) และ 
กิตติสันต์ ศรีรักษา (2555) และการศึกษาทางชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีของ สุรีรัตน์ บุปผา 
(2544) และการศึกษาชุมชนทวันเต ประเทศเมียนมาร์ของ อนุสรณ์ อ าพันธ์ศรี และอนรรฆ พิทักษ์
ธานิน (2562) ซึ่งน าเสนอในบทที่ 4 นั้น ฉันจะน ามาวิเคราะห์ตีความเพ่ือประกอบสร้างภาพอดีตของ
ชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
 
เพศภาวะ และสถานภาพทางสังคมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์: การตีความจากการวิเคราะห์
หลักฐานทางโบราณคดี 
 ส าหรับการตีความหลักฐานทางโบราณคดีนั้น ฉันจะท าการตีความโดยแยกตามสมัยการ
ฝังศพโดยเทียบเคียงไปกับการน าเสนอของชาร์ล ไฮแอมเพ่ือให้เห็นภาพเชิงเปรียบเทียบ และ
เนื่องจากแต่ละสมัยการฝังศพนั้นมีความแตกต่างของช่วงเวลา โดย  Higham and Bannanurag 
(1990) ระบุว่าแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีพบร่องรอยของวัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่ 3,500-2,900 ปี
มาแล้ว มีการฝังศพซ้อนทับต่อเนื่องกันถึง 7 สมัยการฝังศพ โดยสมัยการฝังศพที่ 1 มีความเก่าแก่ท่ีสุด 
และสมัยการฝังศพที่ 7 มีอายุเก่าแก่น้อยที่สุด  
 สมัยการฝังศพที่ 1  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 ซึ่งพบว่าจากโครงกระดูกที่ขุดค้นพบในสมัยการฝังศพ
ที่ 1 จ านวน 6 โครง โดยมีเพียง 3 โครงเท่านั้นที่ระบุเพศได้ (เพศชาย 2 โครง และเพศหญิง 1 โครง) 
ทั้งนี้มีเพียงโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 152 เท่านั้นที่ปรากฎหลักฐานของการฝังสิ่งของร่วมกับ
โครงกระดูก หลักฐานที่ปรากฏมีจ านวนเพียง 12 ชิ้น และไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใดที่บ่งชี้ถึงความเป็น
เพศอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการปรากฎของหลักฐานทางโบราณคดีในแต่ละหลุมฝังศพก็สามารถ
สะท้อนถึง “ความแตกต่าง” ของโครงกระดูกแต่ละโครงในแง่ของทรัพย์สิน แน่นอนว่าทรัพย์สินหรือ
ทรัพย์สมบัติย่อมสะท้อนถึงความแตกต่างของสถานะทางสังคม ทั้งระหว่างเพศชาย (หมายเลข 152) 
กับเพศหญิง (หมายเลข 154) และระหว่างเพศชาย (หมายเลข 152) กับเพศชาย (หมายเลข 147) 
ด้วย ซึ่งเป็นความแตกต่างในระดับ “ปัจเจก” ไม่อาจสะท้อนถึงความแตกต่างระดับสังคม/ชุมชนได้ 
ทั้งนี้หากพิจารณาความสัมพันธ์ของอายุกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมจะพบว่า โครงกระดูก
หมายเลข 152 ซึ่งเป็นโครงกระดูกเพียงโครงเดียวที่พบหลักฐานทางโบราณคดีฝังร่วม มีอายุ 37 ปีเมื่อ
เสียชีวิต ขณะที่โครงกระดูกหมายเลข 147 มีอายุ 19 ปีเมื่อเสียชีวิต ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
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ชนิดใดเลยฝังร่วม อย่างไรก็ตามเนื่องจากจ านวนโครงกระดูกเพศชายในสมัยการฝังศพที่ 1 มีเพียง 2 
โครงเท่านั้นจึงไม่อาจระบุว่าปัจจัยอายุ มีผลต่อความแตกต่างของสถานะทางสังคมหรือไม่ 
 ทั้งนี้อาจสรุปในเบื้องต้นว่าในสมัยการฝังศพที่ 1 นั้น พบความแตกต่างของการฝังศพที่
สะท้อนถึง “ความแตกต่างในระดับปัจเจก” ซึ่งหมายถึงปริมาณของฝังร่วมที่ค้นพบจ านวนแตกต่างกัน
ในแต่ละหลุมฝังศพ เท่านั้น ซึ่งความแตกต่างนั้นก็ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อน หรือเป็น
ปัจจัยของความแตกต่างนั้น 
 สมัยการฝังศพที่ 2 
 จากการศึกษาข้อมูลหลักฐานของสมัยการฝังศพที่ 2เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบร่วมกับโครงกระดูกที่ระบุเพศได้ในสมัยการฝังศพที่ 2 ได้แก่ ดินเหนียวทรงกลม ดิน
เหนียวทรงกระบอก ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบส าหรับการปั้นหม้อนั้น พบว่าเป็นของที่พบร่วมกับ
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 109 ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีฝังร่วม จ านวน 1,593 ชิ้น ดังนั้น
อาจกล่าวในเบื้องต้นได้ว่า การมีบทบาทหน้าที่ในการ “ปั้นหม้อ” มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ปัจเจก
คนนี้มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้หญิงคนอื่นๆ ที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการครอบครองวัตถุดิบในการ
ปั้นหม้อ และ/หรือเป็น “ช่างปั้นหม้อ” ในขณะที่โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 132 ก็ไม่พบหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปั้นหม้อใด ๆ แต่ก็สามารถมีทรัพย์สิน หรือของฝังร่วมในจ านวนมากกว่าปัจเจกคน
อ่ืนๆ ในสมัยเดียวกัน โดยพบของฝังร่วมถึง 39,008 ชิ้น เช่นเดียวกับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 
91 ที่พบของฝังร่วมจ านวน 1,393 ชิ้น ซึ่งใกล้เคียงกับจ านวนของฝังร่วมของโครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 109  
 ดังนั้นหากพิจารณาที่ทรัพสินหรือของฝังร่วมซึ่งสะท้อนถึงสถานภาพทางสังคม อาจกล่าว
ได้ว่าในสมัยการฝังศพที่ 2 นี้ ไม่มีเพศใดที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าอีกเพศ ขณะที่ในระดับปัจเจก
มีความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เพศชายกับเพศชาย และเพศ
หญิงกับเพศหญิง การครอบครองวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา อาจท าให้ปัจเจกนั้นๆ มีสถานะ
ทางสังคมสูงกว่าปัจเจกอ่ืนๆได้ จากการสะสมทรัพย์สินที่มากกว่า นอกจากนี้ปัจจัยอายุก็ไม่ได้มีผลต่อ
ทรัพย์สินหรือจ านวนของฝังร่วมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โครงการกระดูกเพศชายหมายเลข 115 ซึ่งมี
อายุ 38 ปี (เมื่อตาย) ซึ่งไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนใดเลยนอกจากดินเทศสีแดง กับโครงการ
กระดูกเพศชายหมายเลข 132 ซึ่งมีอายุ 34 ปี (เมื่อตาย) กลับพบหลักฐานฝังร่วมจ านวนมากที่สุด 
เป็นต้น 
 ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับการศึกษาของ ชาร์ล ไฮแอม และรัชนี บรรณานุรักษ์ (Higham, 
2000) ซึ่งระบุว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเป็น “ช่างปั้นหม้อ” ท าให้ผู้หญิงมีสถานภาพทาง
สังคมสูงกว่าเพศชายนั้น ในอีกมุมหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเฉพาะผู้หญิงในระดับปัจเจกที่เป็น “ช่างปั้น
หม้อ” อาจมีสถานภาพ มีทรัพย์สินครอบครองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นช่างปั้นหม้อ ในขณะที่เพศ
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ชายในระดับปัจเจกที่มีทรัพย์สินครอบครอง หรือของฝังร่วมจ านวนมาก ยังไม่มีหลักฐานทา ง
โบราณคดีใดในสมัยการฝังศพที่ 2 ที่บ่งชี้การได้มาซึ่งสถานภาพ และทรัพย์สินดังกล่าว  
 สมัยการฝังศพที่ 3 
 จากการศึกษาข้อมูลของสมัยการฝังศพที่ 3 พบว่า หลักฐานที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างโครงกระดูกเพศชายกับเพศชาย เช่น โครงกระดูกหมายเลข 90 ที่พบของฝัง
ร่วมจ านวน 1,540 ชิ้น ขณะที่โครงกระดูกหมายเลข 67 โครงกระดูกหมายเลข 92 โครงกระดูก
หมายเลข 76 และโครงกระดูกหมายเลข 86 พบของฝังร่วมเพียง 2 ชิ้นเท่านั้น ความแตกต่างระหว่าง
โครงกระดูกเพศหญิงกับเพศหญิง เช่น โครงกระดูกหมายเลข  73 ที่พบของฝังร่วมจ านวน 1,547 ชิ้น 
ขณะที่โครงกระดูกหมายเลข 61 ไม่พบของฝังร่วมอ่ืนใดเลยนอกจากดินเทศสีแดง หรือระหว่างโครง
กระดูกเพศชายกับเพศหญิง เช่น โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 93 ที่พบของฝังร่วมจ านวน 861 ชิ้น 
กับโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 58 ที่พบของฝังร่วมจ านวน 3 ชิ้น เป็นต้น ซึ่งหลักฐานเหล่านี้บ่งชี้
ถึงความแตกต่างในระดับปัจเจก และไม่พบหลักฐานที่สะท้อนว่า เพศหญิงหรือเพศใดมีสถานภาพทาง
สังคมท่ีเหนือกว่าเพศอ่ืนๆ ในทุกต าแหน่งแห่งที่ 
 ดังนั้นในสมัยการฝังศพที่ 3 นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความแตกต่างของ
สถานภาพทางสังคมอันเนื่องมาจากปัจจัยเพศ หรือเพศภาวะ ความแตกต่างที่ปรากฎเป็นความ
แตกต่างในระดับปัจเจกเท่านั้น ซึ่งน่าจะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเพศสภาพ หรือเพศภาวะที่มีผลต่อ
ความแตกต่างนั้น ทั้งนี้ยังพบว่าปัจจัยเรื่องอายุก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างเช่นกัน  
 สมัยการฝังศพที่ 4 
 ในสมัยการฝังศพที่ 4 โครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้มีจ านวน 18 โครง ทั้งนี้พบว่า
โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมมากที่สุด จ านวน 350 ชิ้น 
ในขณะที่โครงกระดูกอ่ืนๆ ทั้งเพศชายเพศหญิงพบหลักฐานที่ฝังร่วมในจ านวนที่น้อยมาก โดยโครง
กระดูกที่พบหลักฐานฝังร่วมในจ านวนที่รองลงมาจากโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 คือ โครง
กระดูกเพศหญิงหมายเลข 35 ซึ่งพบของฝังร่วม จ านวน 14 ชิ้น  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 29 พบหลักฐานเครื่องมือ
หินขัด (Burnishing stone) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าจะใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาฝังร่วม
ด้วย อย่างไรก็ตามหลักฐานเครื่องมือหินขัดนี้ยังพบร่วมกับโครงกระดูกอ่ืนๆ เช่น โครงกระดูกเพศชาย
หมายเลข 23 โครงกระดูกเพศชายหมายเลข 42 โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 35 และโครงกระดูก
เพศหญิงหมายเลข 36 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเครื่องมือหินดุฝังร่วมโครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 14 ด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในสมัยการฝังศพที่  4 นี้  การมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะการขึ้นรูป (หินดุ) และการตกแต่ง (หินขัด) อาจไม่ใช่
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ปัจจัยที่ท าให้เพศชายหรือเพศหญิงสามารถสะสมทรัพย์สิน และท าให้มีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่า
ปัจเจกอ่ืนๆ ในชุมชน 
 ดังนั้นในสมัยการฝังศพนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความแตกต่างของ
สถานภาพทางสังคมอันเนื่องมาจากปัจจัยเพศ หรือเพศภาวะ ความแตกต่างที่ปรากฎเป็นความ
แตกต่างในระดับปัจเจกเท่านั้น ซึ่งน่าจะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เรื่องเพศสภาพ หรือเพศภาวะที่มีผลต่อ
ความแตกต่างนั้น ทั้งนี้ยังพบว่าปัจจัยเรื่องอายุก็ไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างเช่นกัน 
 สมัยการฝังศพที่ 5 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในสมัยการฝังศพที่ 5 หากพิจารณาในหลุมฝังศพของเพศ
หญิงจะพบหลักฐานประเภทหินขัด หินดุดินเผา ดินเหนียวทรงกลม และดินเหนียวทรงกระบอก ทั้งนี้
จากข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา และข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีระบุว่าเครื่องมือ และวัตถุเหล่านี้
เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป และการ
ตกแต่ง เป็นต้น (พรบูลย์ เจริญเชื้อ, 2535; ธรรมนูญ โพธิจันทร์, 2548; กิตติสันต์ ศรีรักษา, 2555;  
สุรีรัตน์ บุปผา, 2544) โดยโครงกระดูกเพศหญิงนี้คือ โครงกระดูกหมายเลข 15 หรือที่ชาร์ล ไฮแอม 
(Higham et al., 1989; Higham, 1996; Higham, 2003) ตั้งชื่อว่า “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี หรือ 
Princess of Khok Phanom Di” และถูกยกเป็นภาพตัวแทนของ “ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางสังคม” 
สูงกว่าผู้ชาย โดยระบุว่าการที่เพศหญิงเป็นช่างปั้น มีบทบาทส าคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และ
การแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายนอก ท าให้ผู้หญิงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีสถานภาพทางสังคม
สูงกว่าเพศชาย ดังนั้นเพศหญิงจึงมีทรัพย์สินมากกว่าเพศชาย และเมื่อตายทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะถูก
ฝังร่วมกับเจ้าของ นอกจากนี้โครงการกระดูกเด็กที่ไม่สามารถระบุเพศได้หมายเลข 16 ซึ่งฝังใกล้กับ
โครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 15 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมคล้ายคลึงกับโครงกระดูกเพศ
หญิงหมายเลข 15 เช่น หินขัด หินดุดินเผา และดินเหนียวทรงกระบอก เป็นต้น โดยชาร์ล ไอแอม 
และรัชนี ทศรัตน์ (Higham & Thosarat, 1998) ระบุว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใน
ลักษณะ แม่-ลูก ซึ่งน าไปสู่ข้อสรุปของทั้งคู่ว่า ชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
ในช่วงสมัยการฝังศพที่ 5 นี้เป็นสังคมแบบสืบสายเลือดทางมารดา (Matrilinear) 
 นอกจากนี้ยังพบว่าในสมัยการฝังศพนี้ความเป็นเพศชายไม่ได้ถูกก าหนดยึดโยงกับ
ศิลปะวัตถุ หรือหลักฐานที่ฝังร่วมประเภทใดอย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาที่ตัวหลักฐานที่ปรากฏจะ
พบว่าโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 43 พบหลักฐานฝังร่วมจ านวนมากเช่นกัน โดยพบถึง 56 ,651 
ชิ้น แต่ก็ไม่พบหลักฐานหรือของฝังร่วมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
นอกจากตัวภาชนะหรือเครื่องปั้นดินเผาเอง ส าหรับโครงกระดูกเพศชายหมายเลข 22 พบหลักฐานที่
ฝังร่วมคือภาชนะดินเผาเพียง 2 ชิ้นเท่านั้น  
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 ทั้ งนี้ อาจกล่ าวได้ ว่ า  การพบหลักฐานทางโบราณ คดีที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมกับเพศหญิงอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เพศหญิงในสมัยการฝังศพที่ 5 นี้มีทรัพย์สิน
และของฝังร่วมจ านวนมาก อย่างไรก็ตามการไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมกับโครงกระดูกเพศชาย โดยเฉพาะโครงกระดูกหมายเลข 43 นั้น ท าให้ยังไม่
สามารถระบุได้ถึงปัจจัยที่อาจน ามาซึ่งการมีทรัพย์สินหรือของฝังร่วมจ านวนมากได้ และปัจจัยนั้นอาจ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของการมีทรัพย์สิน ของฝังร่วม และสถานะภาพทางสังคมของเพศ
ชายที่แตกต่างกันในสมัยนี้ด้วย 
 สมัยการฝังศพที่ 6 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในสมัยการฝังศพที่ 6 เมื่อพิจารณาจากการปรากฏของหลักฐาน
ทางโบราณคดีประเภท หินดุ และ/หรือหินดุดินเผาจะพบว่าหลักฐานเหล่านี้ปรากฏในหลุมฝังศพของ
เพศหญิง ซึ่งโครงกระดูกที่พบหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ฝังร่วมด้วย ได้แก่ โครงกระดูกเพศหญิง
หมายเลข 25 และ 42 โดยพบว่า มีทรัพย์สมบัติ (เช่น ลูกปัดประเภทต่าง ๆ) ฝั่งร่วมด้วยจ านวนมาก 
ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดี หรือเครื่องมือเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
โดยเฉพาะการขึ้นรูป และการตกแต่ง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เป็นอาจปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างในแง่ของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามพบว่า โครงกระดูก เพศ
หญิงหมายเลข 4 ซึ่งพบหลักฐานของหินขัด จ านวน 1 ชิ้น และเครื่องประดับจากกระดองเต่า จ านวน 
2 ชิ้น นั้น และโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 13 พบหลักฐานของหินขัด จ านวน 8 ชิ้นร่วมกับลูกปัด
เปลือกหอยทรงแผ่นแบน จ านวน 3 ชิ้น ทั้งสองโครงไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการ
สะสมทรัพย์สินจ านวนมากฝังร่วมเลย ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงกระดูกเพศหญิงหมายเลข 4 นี้มี
ความแตกต่างที่น่าสนใจมาก นั่นคือ การพบหลักฐานของเครื่องประดับจากกระดองเต่าซึ่งพบว่า 
ตั้งแต่สมัยการฝังศพที่ 3 ถึงสมัยการฝังศพที่ 5 นั้น มักพบเฉพาะในหลุมฝังศพของเพศชายบางโครง
เท่านั้น และไม่เคยพบว่ามีการฝังร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงเลยจนในสมัยการฝังศพสมัยที่ 6 นี้ 
ดังนั้นหากการวิเคราะห์ระบุเพศของโครงกระดูกหมายเลข 4 นี้ไม่ผิดพลาด นั่นหมายความว่าในสมัย
การฝังศพที่ 6 นี้ อาจมีความซ้อนทับหรือพล่ามัวของเพศภาวะ และเพศวิถีของโครงกระดูกดังกล่าว 
 ขณะที่โครงกระดูกเพศชายในสมัยการฝังศพที่ 6 นี้พบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท 
เครื่องประดับจากกระดองเต่าฝังร่วม โดยไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเลย ทั้งนี้พบว่าโครงกระดูกเพศชายทั้งสองโครงปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีที่ฝัง
ร่วมจ านวนน้อยมาก (น้อยกว่า 10 ชิ้น) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในสมัยการฝังศพนี้ การเป็น “ช่างปั้น” 
โดยเฉพาะกระบวนการขึ้นรูปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีทรัพย์สินหรือของฝังร่วมจ านวนมาก 
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้หมายเลข 6 ซึ่งเป็นโครงกระดูกที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ฝังร่วมจ านวนมากที่สุดในสมัยการฝังศพนี้จะพบว่า ไม่ปรากฏหลักฐานทาง
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โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการ “ปั้นหรือขึ้นรูป” แต่อย่างใด แต่ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีประเภท
หินขัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตกแต่งเท่านั้น ทั้ งนี้อาจเป็นไปได้ว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเพศหญิง (และโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้) มีส่วนท าให้
มีทรัพย์สินมากได้ แต่น่าจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากมีโครงกระดูกเพศหญิงบางโครง
ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่กลับพบว่ามีหลักฐานหรือ
ของฝังร่วมในจ านวนที่น้อยมาก  
 สมัยการฝังศพที่ 7 
 ในสมัยการฝังศพที่ 7 นี้ อาจกล่าวได้ว่าไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีความสัมพันธ์กับ
เพศใดเพศหนึ่งเลย ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยการฝังศพนี้พบโครงกระดูกที่สามารถระบุเพศได้เพียง 1 
โครงเท่านั้น โดยพบหลักฐานฝังร่วมจ านวนเพียง 73 ชิ้นเท่านั้น และไม่ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเลย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุเพศได้จะ
พบว่า โครงกระดูกหมายเลข 1 อายุ 9 ปี (เม่ือตาย) พบหลักฐานของหินดุดินเผา แต่พบหลักฐานที่ฝัง
ร่วมเพียง 7 ชิ้นเท่านั้น ขณะที่โครงกระดูกที่ระบุเพศไม่ได้หมายเลข 12 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่
ฝั งร่วม จ านวน 7,334 ชิ้น  และไม่ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแต่อย่างใด (อาจเพราะเป็นเด็ก สถานะต่ า ยังไม่เป็นผู้ใหญ่?) 
 
เพศภาวะ และสถานภาพทางสังคมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์: มุมมองจากงานชาติพันธุ์
วรรณาทางโบราณคดี 
 ส าหรับการตีความข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา และข้อมูลชาติพรรณวรรณาทางโบราณคดีใน
ส่วนนี้”ฉัน” จะพยายามแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับบทบาท และการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา (ปัจจัยประกอบสร้างเพศภาวะ) ซึ่งหมายความรวม
ตลอดกระบวนการไม่เฉพาะการปั้นหรือการขึ้นรูปเท่านั้น แต่หมายรวมตั้งแต่กระบวนการแสวงหา
วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูปและการตกแต่ง การตากแห้งและเผาเครื่องปั้น และการค้าขาย
แลกเปลี่ยน  
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ภาพที ่89 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา  
  
 จากข้อมูลซึ่ง”ฉัน” ได้วิเคราะห์ในบทที่ 4 สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ตามภาพที่ 89 ซึ่งจะพบว่า ในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
นั้นเพศหญิงมีบทบาทส าคัญ และเป็นหลักในกระบวนการของการขึ้นรูปและการตกแต่งโดยเฉพาะใน
กลุ่มที่ยังใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบดั้งเดิมที่จะพบว่ามีเพียงเพศหญิงเท่านั้นที่มีบทบาทใน
กระบวนการหรือขั้นตอนนี้ ในขณะที่เพศชายมีบทบาทหลักเพียงเพศเดียวในกระบวนการค้าขาย
แลกเปลี่ยนเท่านั้น ในขณะที่กระบวนการหรือขั้นตอนอ่ืนๆ ได้แก่ การแสวงหาวัตถุดิบ การเตรียม
วัตถุดิบ นั้น พบว่าทั้งสองเพศมีบทบาทในกระบวนการเหล่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า เพศชายมี
บทบาทในกระบวนการนั้นๆ มากกว่าเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเครเมอ  (Kramer, 
1985) คอสติน (Costin, 2000) สตาร์ค บิชอบ และมิคสา (Stark et al., 2000) อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาของอาร์เธอร์ (Arthur, 2013) ระบุว่าเพศหญิงกลุ่ม Gamo ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเอธิโอเปียนั้นท าหน้าที่ในการค้าขายแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาด้วยท าให้ผู้หญิงมีอ านาจ
เหนือกว่าสามีและสมาชิกในครอบครัวที่อาจช่วยในด้านการผลิตและจ าหน่ายเซรามิกเป็นครั้งคราว 
นั่นหมายความว่า นอกจากการมีส่วนร่วมในการผลิตแล้ว การมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทหลักใน
กระบวนการเชิงเศรษฐกิจ ทั้งการแลกเปลี่ยนค้าขาย น่าจะเป็นปัจจัยที่น ามาซึ่งอ านาจของเพศ
นั้นๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดียังบ่งชี้ว่า ใน
กระบวนการอ่ืนๆ ทั้งการแสวงหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การตากแห้ งและเผาเครื่องปั้น 
กระบวนการเหล่านี้เพศชายมีบทบาทมากกว่าเพศหญิง โดยเพศหญิงมีบทบาทในกระบวนการเหล่านี้
น้อยกว่าเพศชาย 
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  ข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลชาติพันธุ์วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีอีก
ประการ คือ เพศหญิงซึ่งมีบทบาทส าคัญในกระบวนการขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่ องปั้นดินเผานั้น มี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ครัวเรือน (domestic space) ในขณะที่ เพศชายเข้าไปมีบทบาทหลักใน
กระบวนการอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่ครัวเรือนนั่นคือพ้ืนที่สาธารณะ (public 
space) ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการเข้าไปมีบทบาท มีปฏิสัมพันธ์ในพ้ืนที่สาธารณะย่อม
น าไปสู่การพบปะและอาจเกิดการต่อรองเชิงอ านาจกันในพ้ืนที่สาธารณะได้ เช่น การใช้พ้ืนที่
สาธารณะในการเผาดินเชื้อ หรือแม้แต่การเจรจาต่อรองในการแลกเปลี่ยนค้าขาย ดังเช่นการศึกษาใน
กลุ่ม Kalinga ที่พบว่าการแสวงหาวัตถุดิบในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนบุคคล ผู้มีอาชีพผลิต
เครื่องปั้นดินเผาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดินเพ่ือการเข้าไปขุดดินมาใช้
ในการปั้น (Stark et al., 2000) หากมองในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่า เพศชายอาจถูกคาดหวังในการเข้า
ไปมีบทบาทในการต่อรองและการใช้พ้ืนที่สาธารณะที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนและ
นอกชุมชนมากกว่าเพศหญิง และในขณะเดียวกันเพศหญิงอาจถูกคาดหวังให้อยู่ในพ้ืนที่ครัวเรือน
มากกว่าการออกไปมีปฏิสัมพันธ์ในพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าในพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่องป้ันหรือภาชนะ ซึ่งก็คือพื้นที่ครัวเรือนผู้หญิงจะมีอ านาจในการจัดการ
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่พื้นที่สาธารณะนั้นเพศชายจะมีอ านาจในการต่อรองจัดการมากกว่า
เพศหญิง หากเป็นเช่นนั้นก็จะหมายความว่า พื้นที่ต่างกันสถานะ อ านาจในการต่อรองของเพศต่าง ๆ 
ย่อมต่างกันก็เป็นได้ นอกจากประเด็นเรื่องอ านาจในการจัดการพ้ืนที่แล้วข้อมูลของกลุ่ม Paradijon 
ระบุว่า ช่างปั้น และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอาจเป็นเจ้าของหรือควบคุม
ทรัพยากรที่พวกเขาใช้ หากแต่ชนชั้นสูงจะควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้อีกต่อหนึ่งด้วยเงื่อนไขปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ นั่นหมายความว่า การเป็นช่างปั้นอาจไม่ได้น ามาซึ่งอ านาจหรือสถานะทางสังคมที่สูง
กว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชน เพราะช่างปั้นอาจเป็นเพียงเจ้าของทรัพยากรในการผลิต แต่อาจมีคนอีก
กลุ่มที่ควบคุมช่างป้ันอีกต่อ และหากชุมชนโคกพนมดีเป็นสังคมที่เริ่มเกิดความซับซ้อนของสังคมแล้ว 
ก็เป็นไปได้ว่าอาจมี “ชนชั้นสูง” ที่ไม่ใช่ช่างปั้นแต่ควบคุมช่างปั้นอีกต่อก็เป็นได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
โครงกระดูกท่ีไม่พบหลักฐานของเครื่องมือ หรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่พบ
ของฝังร่วมจ านวนมาก และมีความมั่งคั่งกว่าคนอ่ืนๆ เช่น โครงกระดูกเพศชายหมายเลย 43 ในสมัย
การฝังศพที่ 5 ซึ่งพบของฝังร่วมจ านวนมากกว่า 56,000 ชิ้น 
  ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าแท้จริงแล้วชายหญิงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ชุมชนโคกพนมดี 
ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่ามีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้น ทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างเข้า
มามีบทบาทในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาร่วมกัน ไม่ใช่เพียงเพศหญิงเท่านั้นที่มีบทบาทส าคัญ
ในการผลิต ประเด็นที่”ฉัน” ต้องการให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการกับการศึกษาที่ผ่านมาของชาร์ลส 
ไฮแอมและรัชนี ทศรัตน์ (Higham & Thosarat, 1998) นั่นคือ การให้คุณค่าของการกระบวนการ 
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“ปั้น ขึ้นรูป และตกแต่ง” โดยเพศหญิงว่ามีความส าคัญมากกว่ากระบวนการอ่ืนๆ ในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาสร้างอคติต่อคุณค่าของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ท าให้การตีความของสถานภาพทาง
สังคมอาจคลาดเคลื่อนไป เพราะแท้จริงแล้วไม่เพียงแค่กระบวนการ “ปั้น ขึ้นรูป และตกแต่ง” 
เท่านั้นที่มีความส าคัญต่อการได้มาซึ่งเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใช้งาน และ/หรื อแลกเปลี่ยน แต่
กระบวนการอ่ืนๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังข้อมูลการศึกษาของ สุรีรัตน์ บุปผา (2544) ที่ระบุว่า การ
แสวงหาวัตถุดิบนั้นมีความส าคัญมาก เพราะหากวัตถุดิบที่ได้มาไม่มีคุณภาพ หรือปริมาณที่เพียงพอก็
จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาด้วย เช่นเดียวกับข้อมูลที่ปรากฏในการศึกษาทาง
ชาติพันธุ์วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเองที่กล่าวว่าผู้หญิงจะมีหน้าที่เป็นช่างปั้น ส่วน
ผู้ช่วยจะท าหน้าที่ช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ ก็เป็นอคติส าคัญที่ลดทอนคุณค่าของงาน หรือบทบาทหน้าที่
ของเพศชายในระบบเศรษฐกิจของชุมชนที่เครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่าการ
แสวงหาวัตถุดิบ เช่น ดิน แกลบข้าว หรือแม้แต่การจัดการพื้นที่เผาดินเชื้อ ซึ่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (สุ
รีรัตน์ บุปผา, 2544) การกระท าเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ และ/หรือการ
ต่อรองเชิงอ านาจกับคนในชุมชนด้วย ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเสนอบนฐานอคติจากความเป็น
ตะวันตกเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกนิยมและการจัดวางปัจเจกกับกระบวนการหรือขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งโดยแยกจากกันอย่างชัดเจน (Bolger, 2013) ดังนั้น”ฉัน” จึงตั้งข้อสังเกตว่า ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ของชุมชนโคกพนมดีนั้น สถานภาพทางสังคมของเพศชายเพศหญิงไม่ได้ถูกก าหนดด้วย
บทบาทของการเป็น “ช่างปั้น” เท่านั้น แต่การมีบทบาทส าคัญในกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา การปรากฏในต าแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกันท าให้สถานภาพ อ านาจของเพศแตกต่าง
กันไป นี่เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่”ฉัน” ต้องการยกขึ้นมาถกเถียงกับการศึกษาที่ผ่านมาที่สร้างภาพอดีต
ของเพศหญิงผ่าน “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” เป็นภาพตัวแทนของการมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่า
เพศชายในทุก ๆ บริบท 
  นอกจากนี้การที่ชาร์ล ไฮแอมและรัชนี ทศรัตน์ระบุว่าเพศหญิงมีบทบาทหลักในการ
แลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผากับชุมชนภายนอก (Higham & Thosarat, 1998)ดูจะขัดแย้งกับข้อมูล
ทางชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีที่ศึกษาโดย สุรีรัตน์ บุปผา (2544) และ ธรรมนูญ โพธิ์จันทร์ 
(2549) ที่ระบุชัดเจนว่า การน าเครื่องปั้นดินเผาไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอกซึ่งใช้เวลาในการ
เดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยน ค้าขายเป็นเวลานานบางครั้งใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน โดยเพศชายมี
บทบาทหลักในกระบวนการนี้เท่านั้น การออกไปแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาในต่างถิ่น หรือการ
ออกไปล่าสัตว์ของเพศชายในชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาจมีความคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของดัลเบิร์ก (Dahlberg, 1981) ที่กล่าวว่าเพศชายซึ่งท าหน้าที่ในการล่าสัตว์นั้นมีความส าคัญ
ค่อนข้างมากในสังคมล่าสัตว์เก็บหาอาหาร ท าให้เพศชายมีอ านาจการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แม้กระทั่งมี
อ านาจเหนือเนื้อตัวร่างกายของเพศหญิง โดยเฉพาะภรรยาและลูกของตน ในกรณีเช่นนี้อาจเป็นไปได้
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หรือไม่ว่า เมื่อเพศชายจากชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกไปแลกเปลี่ ยนสินค้ากับ
ชุมชนภายนอกและอาจน าสิ่งของต่างถิ่นที่เป็นของมีค่ากลับมายังชุมชน โดยได้มอบของเหล่านั้นให้
เพศหญิงซึ่งเป็นทรัพย์สินภรรยาและลูก เมื่อภรรยาหรือลูกตายจึงฝั่งทรัพย์สินเหล่านี้ลงไปในหลุมฝัง
ศพด้วย  
 ข้อสังเกตข้างต้นอันน ามาซึ่งประเด็นที่ ”ฉัน” ต้องการถกเถียง และตีความการสร้างภาพ
อดีตในอีกมุมหนึ่งผ่านชุดประสบการณ์ของ ”ฉัน” ร่วมกับการใช้กรอบคิดโบราณคดีเพศภาวะและ
แนวคิดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และตีความหลักฐานทาง
โบราณคดีร่วมด้วยจึงจะสามารถสร้างภาพอดีตขึ้นใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสรุปเบื้องต้นจากการ
ตีความของ”ฉัน” ครั้งนี้ก็พอจะสร้างภาพอดีตในชุมชนโคกพนมดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 
3,500-2,900 ปีมาแล้วว่า ไม่มีเพศไหนมีสถานภาพทางสังคม มีอ านาจเหนือเพศอ่ืนๆ ในทุกต าแหน่ง
แห่งที่ “เพศหญิง” ที่มีบทบาทในการผลิตเครื่องป้ันดินเผาอาจมีอ านาจในพื้นที่ครัวเรือนและพื้นที่
ของการปั้นหม้อ หากแต่ในพื้นที่อ่ืนๆ เช่นพื้นที่สาธารณะ หรือแม้แต่พื้นที่ทางเศรษฐกิจ เช่น การ
ล่าสัตว์ การช าแหละแบ่งปันเนื้อสัตว์ การแลกเปลี่ยนสินค้ากับคน และชุมชนภายนอก พื้นที่
เหล่านี้ “เจ้าแม่” คงมีบทบาท มีอ านาจ และไม่อยู่ในสถานะที่สร้างการต่อรองเชิงอ านาจได้เท่า
เพศชายก็เป็นได้ 
 
การสร้างภาพอดีตของ “ผู้หญิง” และ “ผู้ชาย” ชุมชนโคกพนมดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอีก
มุมมอง 
 “การเป็นช่างปั้น มีบทบาทส าคัญในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และการแลกเปลี่ยนสินค้า
กับชุมชนภายนอก ท าให้ผู้หญิงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้ชาย เมื่อเสียชีวิตก็ได้รับการฝังศพด้วย
ข้าวของมากมายซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเม่ือยังมีชีวิต” (Higham & Bannanurag, 1990)   
 ข้อความข้างต้นเป็นการสร้างตัวแทนของเพศหญิงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่านโครง
กระดูกหมายเลข 15 หรือที่ถูกขนานนามว่า “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” ซึ่งจากการสืบค้น พบว่านัก
โบราณคดีทั้งสองท่านใช้หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบร่วมกับโครงกระดูกหมายเลข 15 ซึ่งมี
ปริมาณมากกว่าโครงกระดูกอ่ืนๆ ในสมัยการฝังศพเดียวกัน (สมัยการฝังศพที่ 5) และสมัยการฝังศพ
อ่ืนๆ โดยพบร่วมกับเครื่องมือที่คาดว่าถูกในการปั้นหม้อ เช่น  หินดุ หนขัด และก้อนดินเหนียว
ทรงกระบอกที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งการพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโครงกระดูกหมายเลข 
15 มีกล้ามเนื้อข้อมือที่แข็งแรง (Higham, 2012)  
 การสร้างภาพตัวแทนของ “ผู้หญิง” ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยโฮโลซีนตอนปลาย) 
หรือช่วงระยะเวลาประมาณ 3,500-2,900 ปีมาแล้วที่มีสถานภาพทางสังคม และมีอ านาจเหนือกว่า
เพศชายผ่าน “เจ้าแม่แห่งโคกพนมดี” ในทัศนะของ”ฉัน” เห็นว่าแม้จะงานศึกษาที่มีคุณูปการต่อ
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วงการโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะเรื่องเพศภาวะอย่างมาก แต่ก็เป็นการสร้าง
ภาพอดีตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดว่า “ผู้หญิง” มีสถานภาพทางสังคมและมีอ านาจ
เหนือ “ผู้ชาย” อย่างเบ็ดเสร็จ และเป็นการตีความแบบสร้างข้อสรุปสากล หรือการท าสามัญการ 
(generalization) และหยิบมาใช้เป็นภาพแทน (representation) ของผู้หญิงในยุคนั้นทั้งหมด 
อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าไม่มีความจริง หรือความรู้ชุดใดที่เป็นสากล และการศึกษาเรื่องราวในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงการตีความหรือคาดเดาเท่านั้น (Hodder, 1995) ดังนั้นในส่วนนี้ฉันจึง
น าเสนอ “ภาพแทนความจริงในอดีต” อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นเพียงอีกหนึ่ง “ทางเลือก” ของการสร้างภาพ
อดีตเท่านั้น และขอเน้นย้ าอีกครั้งว่า การศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่การสร้าง “ความจริง” ชุดใหม่ หรือความ
จริงเพียงหนึ่งเดียวขึ้นมาเพ่ือลบล้างความจริง หรือความรู้ที่มีอยู่เดิม แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า หาก
นักโบราณคดีใช้กรอบคิด ทฤษฎีที่แตกต่างกันในการตีความ และสร้างภาพแทนความจริงของอดีต จะ
ท าให้ภาพสังคมวัฒนธรรมที่ผ่านการตีความนั้นๆ มีความแตกต่างหลากหลายได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นคน
ตีความนั่นเอง 
 ในส่วนต่อไปนี้เป็นการเขียนเรื่องราวที่คาดว่าเกิดขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ชุมชน
โคกพนมดีเมื่อประมาณกว่า 3,500-2,900 ปีมาแล้วซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 
 เรื่องราวของชายหญิงที่ใช้ชีวิตในชุมชนซึ่งในสมัยนั้นตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่ งทะเลชุมชนแห่งนี้ 
เป็นเรื่องราวที่สร้างข้ึนผ่านหลักฐานที่พบจากการขุดค้นของชาร์ล ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ (Higham 
& Bannanurag, 1990) แน่นอนว่าเรื่องราวที่ก าลังน าเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตในอดีตของ
ชายหญิงเหล่านี้ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบระบุว่ากลุ่มคนในชุมชนแห่งนี้คาดว่าน่าจะ
ด ารงชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์จากหลักฐานการพบเครื่องมือล่าสัตว์ในหลุมฝังศพ (Higham & 
Thosarat, 1998) นอกจากนี้ยังพบว่าชายหญิงในชุมชนแห่งนี้ “บางคน หรือบางกลุ่ม” น่าจะมี
บทบาทหน้าที่ มีอาชีพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากพบหลักฐานของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมกับโครงกระดูก (Higham et al., 1989; Higham, 2002; 
Higham & Thosarat, 1998; Higham & Douka, 2014) 
 ผู้ชายผู้หญิงในชุมชนนี้ บางคน บางกลุ่มที่มีบทบาทในการผลิตเครื่องปันดินเผาในชุมชน
แห่งนี้ ต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตร่วมกัน โดยในแต่ละปีเพศชายจะท าหน้าที่หลักในการ
แสวงหาวัตถุดิบในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้งดิน วัตถุประสานเนื้อดิน และเชื้อเพลิง โดยวัตถุดิบ
เหล่านี้เพศชายจะท าหน้าที่หลักในการออกไปหาและเก็บตุนจากพ้ืนที่สาธารณะ และ/หรือพ้ืนที่ส่วน
บุคคล ในบางครั้งบางคราวอาจมีเพศหญิงร่วมในการแสวงหาวัตถุดิบด้วยเช่นกัน ในการแสวงหา
วัตถุดิบนี้เพศชาย และเพศหญิงที่ท าหน้าที่หลักจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ และต้องสร้างอ านาจต่อรอง
กับคนอ่ืนๆ ในชุมชนเพ่ือการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะนั้น ๆ และ/หรือเจ้าของพ้ืนที่ เจ้าของที่ดินที่
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ต้องการเข้าไปขุดดิน หรือเก็บวัตถุที่จะน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น แน่นอนว่าการจะมีปฏิสัมพันธ์
และการต่อรองเกิดขึ้น ปัจเจกนั้น ๆ ไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงจ าเป็นต้องมีชุดความรู้เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของดิน วัตถุประสานเนื้อดิน และเชื้อเพลิง แหล่งที่จะเข้าถึงวัตถุดิบ และปริมาณที่ต้อง
กักตุนด้วย ซึ่งเราอาจกล่าวได้ว่าเพศชายซึ่งน่าจะเป็นเพศหลักที่มีบทบาทในกระบวนการนี้มากที่สุดก็
น่าจะเป็นกลุ่มที่มีชุดความรู้ชุดประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบมากกว่า (ทั้งในแง่เชิง
กายภาพ และปฏิสัมพันธ์กับการต่อรอง)  
 เมื่อได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการกักตุนไว้ใช้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้งปีแล้ว ทั้ง
ชายหญิงจะขนวัตถุดิบเหล่านี้มายังบริเวณที่พักอาศัย และช่วยกันเตรียมวัตถุดิบส าหรับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา โดยเพศชายจะมีบทบาทหลักกระบวนการนี้ แต่เพศหญิงก็มีส่วนร่วมในกระบวนการ
นี้ด้วยเช่นกันแต่มีบทบาทไม่มากเมื่อเทียบกับเพศชาย ในกระบวนการนี้เพศชายในชุมชนจ าเป็นต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการประมาณการณ์ทั้งขนาดพ้ืนที่เตรียมหรือเก็บวัตถุดิบ การป้องกันวัตถุดิบไม่ให้
เสียหาย นอกจากนี้ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบนี้ยังมีขั้นตอนของการเผาดินเชื้อ โดยส่วนมากเพศ
ชายจะท าการเผาในพ้ืนที่ส่วนตัว หรือหากพ้ืนที่ส่วนตัวไม่เอ้ือ ก็จ าเป็นต้องท าการเผาในพ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งเพศชายจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพ่ือสร้างการ
ต่อรองในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะ 
 หลังจากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปและการ
ตกแต่ง จากทั้งข้อมูลชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี และการพบเครื่องมือในการขึ้นรูปและการ
ตกแต่งเฉพาะเพศหญิง บอกเราให้รู้ว่ากระบวนการนี้เพศหญิงมีบทบาทหลักส าคัญเพียงเพศเดียว และ
องค์ความรู้ด้านการขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่องปันดินเผานั้นอยู่กับเพศหญิงที่ถือครองบ้านและที่ดิน 
(ธรรมนูญ โพธิจันทร์, 2548) แม้เพศหญิงจะมีบทบาทหลักในกระบวนการขึ้นรูปและการตกแต่ง ซึ่ง
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ครัวเรือน (domestic space) แต่การปรากฏตัวของเพศหญิงในกระบวนการอ่ืนๆ อัน
ได้แก่ กระบวนการแสวงหาวัตถุดิบ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ และกระบวนการการตากแห้งและเผา 
“ฉัน” เชื่อว่า นอกเหนือจากประเด็นทางด้านแรงงานอาจเป็นไปได้ว่าคือปฏิบัติการของเพศหญิงใน
การสร้างอ านาจหรือการรุกคืบเข้าสู่พ้ืนที่ของเพศชาย ดังเช่นกรณีของกลุ่มอะเมซอนเอกวาดอร์ที่เพศ
หญิงจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาส าหรับใช้ในการใส่ชิชาร์เบียร์ (chicha beer) ไว้คอยต้อนรับเครือญาติ
และเพ่ือนของสามี หรือเพศชาย โดยมักตกแต่งและวาดลวดลายต่าง ๆ เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว และ
ประสบการณ์ของตนเองในฐานะเพศหญิง ลูกสาว เมีย แม่ ซึ่งถือเป็นการต่อสู้ทางการเมืองของเพศ
หญิงในการรุกคืบเข้าสู่พื้นท่ีของเพศชายด้วย (Bowser & Patton, 2004) 
 ขั้นตอนต่อไปของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาคือ กระบวนการตากแห้งและเผาเครื่องปั้น 
เพศชายในชุมชนมีบทบาทหลักในกระบวนการนี้ แต่เพศหญิงในชุมชนเองก็เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้มากเช่นกัน ในกระบวนการจะเห็นภาพการมีส่วนร่วมของเพศชายและเพศหญิงใน



  

 

248 

ชุมชนในการร่วมกันท างาน และเมื่อเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ เพศชายในชุมชนโคกพนมดี
จะขนย้ายและน าเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลชาติพันธุ์
วรรณาทางโบราณคดีที่ระบุว่าเพศชายจะล าเลียงขนส่งเครื่องปั้นดินเผาไปจ าหน่ายยังชุมชนใกล้เคียง 
รวมทั้งชุมชนที่ห่างไกลออกไป (ธรรมนูญ โพธิจันทร์ 2548, สุรีรัตน์ บุปผา, 2544) ซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัย
ที่ท าให้แม้ไม่ได้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการข้ึนรูปและการตกแต่งภาชนะดินเผา (ไม่ปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปและตกแต่ง เช่นหินดุ หินขัด) แต่ก็ท าให้เพศชายในชุมชนโคกพนม
ดีมีความมั่งคั่ง มีทรัพย์สินเครื่องประดับมาก และเมื่อตายก็ได้รับการฝังศพอย่างสมฐานะและ
สถานภาพด้วยทรัพย์สินที่เคยเป็นเจ้าของเมื่อยังมีชีวิต  
 แล้วชายหญิงที่ไม่ได้มีบทบาทหรือมีอาชีพในการผลิตเครื่องปั้นดินเผากลุ่มคนเหล่านี้มี
บทบาทอย่างไรต่อชุมชน จากหลักฐานทางโบราณคดีท าให้คาดเดาว่า กลุ่มคนเหล่านี้น่าจะมีบทบาท
ในการล่าสัตว์-เก็บหาอาหาร และเป็นไปได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และไม่พบหลักฐานฝังร่วมในจ านวนที่มากนัก เป็นไปได้ว่าการที่ไม่
มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาท าให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถสะสมทรัพย์สิน สร้าง
ความมั่งค่ัง และท าให้สถานภาพของตนเองแตกต่างจากปัจเจกอ่ืนๆในชุมชน อาจได้รับการยอมรับนับ
ถือมากกว่า เมื่อตายจึงมีเพียงสิ่งของฝังร่วมจ านวนไม่มากนัก นอกจากนี้การพบหลักฐานฝังร่วม
จ านวนไม่มากนั้นนอกจากสะท้อนถึงสถานภาพทางสังคมและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ อาจสะท้อนถึง
ความเคารพนับถือ และเป็นภาพที่ “คนเป็น” มองเห็นและมอบให้เมื่อปัจเจกนั้น ๆ ตาย อย่างไรก็
ตามความมั่งคั่งนั้นอาจไม่ได้น ามาสู่การมีสภาพทางสังคมที่สูงกว่าคนอ่ืนๆ เนื่องมาจากความมั่งคั่งที่
เกิดจากการค้าขายแลกเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ความมั่งคั่งที่ดี ผู้หญิงที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการค้าขาย
แลกเปลี่ยน จึงไม่สามารถตีความได้ว่ามีสถานะที่สูงกว่าผู้ชาย ทั้งนี้ เพราะสังคมยอมรับว่าการ
แลกเปลี่ยนและการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดบาป เป็นเรื่องที่ยอมรับได้เมื่อเข้าสู่ยุคพาณิชย์นิยมในช่วงปลาย  
คริสตศตววรษที่ 18 นี้เอง (Backhouse, 2002) ขณะเดียวกันหาพิจารณาถึงความมั่งคั่งที่ดี และ
สังคมยอมรับ ก็อาจเป็นไปได้ว่า หากโครงกระดูกที่ถูกฝังร่วมกับหลักฐานจ านวนมาก ซึ่งสะท้อนถึง
ความม่ังคั่งระดับปัจเจกที่หากมาจากการค้าขายแลกเปลี่ยน เมื่อตายอาจได้รับการปลงศพจากคนเป็น
และฝังร่วมกับข้าวของส่วนตัว แต่อาจไม่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน ข้าวของที่ฝังร่วมแม้
จะมีจ านวนมากและสวยงาม แต่ก็อาจเป็นเพียงความสวยงามที่ผิดบาป และไม่เป็นที่ต้องการของคน
ในสังคมนักก็เป็นได้ นอกจากนี้จะพบว่าความม่ังคั่งนั้นไม่ได้สืบทอด หรือมีความเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มของ
การฝังศพในแต่ละสมัยการฝังศพแต่อย่างใด นั่นอาจหมายความว่าความมั่งคั่งเป็นเรื่องระดับปัจเจก 
และอาจไม่มีการสืบทอดผ่านกลุ่มของการฝังศพ แต่อาจสืบทอดผ่านความเป็นแม่ลูกเท่านั้น ดัง
ตัวอย่างของการพบว่ามีการฝังโครงกระดูกเด็กร่วมกับโครงกระดูกเพศหญิงซึ่งคาดว่ามีความสัมพันธ์
แม่ลูกกันเท่านั้น (Higham & Thosarat, 1998) 



  

 

249 

ส าหรับโครงกระดูกที่ไม่มีหลักฐานฝังร่วมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่กลับพบ
หลักฐานที่ฝังร่วมจ านวนมาก และส่วนใหญ่มักเป็นโครงกระดูกเพศชาย อาจเป็นไปได้ว่า 1) โครง
กระดูกนั้น ๆ เมื่อยังมีชีวิตน่าจะมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในกระบวนการอ่ืนๆ ที่
ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการผลิต หรือ 2) โครงกระดูกนั้น ๆ เมื่อยังมีชีวิตอาจมีอ านาจเหนือ
ทรัพยากร หรือมีอ านาจในการควบคุมวัตถุดิบและทรัพยากร รวมทั้งการเข้าถึงจึงท าให้มีความมั่งคั่ง 
และพบของฝังร่วมจ านวนมาก เป็นต้น 
 ในช่วงเริ่มต้นฉันมักกล่าวถึง “เจ้าแม่โคกพนมดี” อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นในส่วนท้ายจะไม่
กล่าวถึงเจ้าแม่เลยคงเป็นไปไม่ได้ “เจ้าแม่โคกพนมดี” ในอดีตนั้นเป็นไปได้ว่า 

1) โครงกระดูกเจ้าแม่โคกพนมดีมีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตเครื่ องปั้นดินเผา
ส าหรับแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในกระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง ไม่ว่าด้วยศักยภาพในการผลิต ฝีมือ 
ความช านาญ หรือศักยภาพในการต่อรองทางการแลกเปลี่ยนสินค้าของเพศชายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
เจ้าแม่โคกพนมดี (ซึ่งยังไม่พบข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดี) นั่นท าให้เจ้ าแม่โคกพนมดีมีความ
มั่งคั่ง มีทรัพย์สินค่อนข้างมากกว่าปัจเจกใด ๆ ทั้งจากในช่วงเวลาช่วงยุคสมัยเดียวกัน และปัจเจกใน
ต่างกาลสมัย  

2) เจ้าแม่โคกพนมดีในฐานะ “ผู้หญิง” ที่ถูกยึดโยงกับบทบาทของการอยู่ในพ้ืนที่
ครัวเรือนเพ่ือขึ้นรูปและตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนมาก เจ้าแม่โคกพนมดีย่อมมีอ านาจในการ
ต่อรองเหนือพ้ืนที่นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ขณะเดียวกันเจ้าแม่โคกพนมดีย่อมต้องพ่ึงพาเพศชายเพ่ือให้
ตนนั้นสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ส าเร็จ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแม่โคกพนมดีกับ “ผู้ชาย” ที่
เกี่ยวข้องด้วยนี้อาจเป็นไปในทิศทางของพ่ึงพาขาดกันไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ในระดับปัจเจกกับปัจเจก (เจ้า
แม่กับผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่) หากเกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่ครัวเรือน (โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ของกระบวนการขึ้นรูปและตกแต่ง) เจ้าแม่โคกพนมดีอาจมีอ านาจในการต่อรองน้อยกว่าปัจเจก
ชายนั้นก็ได้ เนื่องจากความรู้ที่ติดตัวปัจเจกชายนั้นกับคนในชุมชน กับการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต 
และกับการแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผา นั่นหมายความว่า ในต าแหน่งแห่งที่หนึ่งเจ้าแม่โคกพนมดีคือ
ปัจเจกที่มีสถานสูงกว่าทั้งเพศชายเพศหญิงในชุมชนโคกพนมดี แต่ในอีกต าแหน่งแห่งที่หนึ่ง (เช่นใน
บริบทของการเป็นผู้ท าหน้าที่ขึ้นรูปและตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา) เจ้าแม่โคกพนมดีอาจไม่ได้มี
สถานภาพ มีอ านาจการต่อรองกับเพศชายมากเท่าใดนักก็เป็นได้ สถานภาพของเจ้าแม่โคกพนมดีจึง
ขึ้นอยู่กับต าแหน่งแห่งที่ด้วยนั่นเอง 

3) โครงกระดูกเจ้าแม่โคกพนมดีอาจไม่ได้มีบทบาทในกระบวนการผลิตเครื่องดินดินเผา 
หรืออาจมีส่วนมีทักษะความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แต่โครงกระดูกที่ถูกตั้งชื่อว่าเจ้าแม่
โคกพนมดีอาจเป็นผู้ควบคุมกลุ่มคนที่เป็นช่างปั้น หรือแม่กระทั่งอาจเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม
ทรัพยากรในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินเหนียว เป็นต้น นั่นจึงเป็นเหตุให้โครงกระดูกเจ้าแม่โคก
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พนมดีมีความมั่งคั่งมีของฝังร่วมมาก ต่างจากโครงกระดูกเพศหญิงบางโครงที่แม้จะมีเครื่องมือในการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาฝังร่วมแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานของความม่ังคั่งเช่นโครงกระดูกท่ีถูกตั้งชื่อว่าเจ้าแม่
โคกพนมดี 

4) โครงกระดูกที่ถูกตั้งชื่อว่าเจ้าแม่โคกพนมดีอาจเป็นหนึ่งปัจเจกที่ได้รับความเคารพ
จาก “คนเป็น” อย่างมาก ภาพของเจ้าแม่โคกพนมดีในสายตาคนหรือกลุ่มคนที่ฝังศพเจ้าแม่ คือ 
บุคคลที่มีความมั่งคั่งกว่าหลายปัจเจก และเมื่อตายต้องได้รับการปฏิบัติที่สะท้อนความแตกต่างด้าน
ความมั่งคั่งเหนือกว่าปัจเจกอ่ืนในชุมชนโคกพนมดี อย่างไรก็ตามหากความมั่งคั่งเป็นสิ่งผิดบาปไม่ได้
รับการยอมรับจากคนในชุมชนโคกพนมดี ก็เป็นไปได้ว่าการฝังโครงกระดูกพร้อมกับข้าวของมากมาย
ที่แสดงความม่ังคั่งนั่นอาจหมายถึง ความผิดบาปอันเนื่องมาจากความมั่งค่ังจากการค้าขายแลกเปลี่ยน 
แม้ตายความผิดบาปนั้นก็ต้องถูกฝังและติดตัวปัจเจกผู้นั้นไปด้วย ความผิดบาปจะไม่ถูกทิ้งหลงเหลือ
ในชุมชนแต่จะถูกฝังกลบไปพร้อมกับผู้กระท าผิดบาปก็เป็นได้ 
 อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ซึ่งท าการตีความหลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับข้อมูลชาติ
พันธุ์วรรณา และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี โดยใช้แนวคิดโบราณคดีเพศภาวะเพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นเพศภาวะของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมชนโคกพนมดีผ่านการประกอบสร้าง
สถานภาพทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งท าให้การศึกษาครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับการ
เขียนประวัติศาสตร์ของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสามารถสร้างภาพแทนความจริงในอดีตอีกหนึ่ง
ทางเลือกได้ว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชายของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ชุมชนโคกพนมดีไม่ได้
ถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ความเป็นเพศที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในชุมชนนั้นมีความ
คลุมเครือ พล่ามัว ซับซ้อนและซ้อนทันกันของทั้งชนชั้น สถานะ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นต้น 
ซึ่งท าให้ผู้หญิงผู้ชายไม่มีเพศใดที่มีสถานะทางสังคม มีอ านาจเหนืออีกเพศอย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต าแหน่ง
แห่งที่ที่แตกต่างกันท าให้ผู้หญิงผู้ชายในระดับปัจเจกมีความแตกต่างเหลื่อมล้ า การมีส่วนร่วม ใน
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงเศรษฐกิจที่ท าหน้าที่ประกอบสร้างให้ปัจเจกมี
สถานะทางสังคมสูงกว่าปัจเจกอ่ืนๆ และท าให้หลุมฝังศพของ “คนตาย” ยังสะท้อนความคิดความเชื่อ
ของ “คนเป็น” นั่นคือ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนตายเป็นสิ่งส าคัญที่ปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน มุมมองของคนเป็นต่อคนตายทั้งเพศชายและเพศหญิงมีทั้งที่เหมือนกันทั้งสองเพศ และ
แตกต่างกันในระดับปัจเจก 
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บทส่งท้าย: การตีความทางเลือก ความรู้ทางโบราณคดีจาก “คนชายขอบ” 
 การตีความโดยการเปิดเผยที่มาที่ไปของชุดประสบการณ์ ฐานคิดของทุกสิ่งที่สร้าง “ฉัน” 
ขึ้นมานั้น การตีความเช่นนี้ซึ่งมักถูกมองจากสายตาของคนอื่นๆ ในสังคมกระแสหลักว่า “ไม่มีเหตุไม่มี
ผล” หรือ “เต็มไปด้วยอคติ” หรือ “ไม่เป็นกลาง” แน่นอนว่าฉันเอง ซึ่งถูกหล่อหลอมมาด้วยระบบ
การศึกษา ระบบคิดที่ให้ความส าคัญกับหลักเหตุและผลเป็นส าคัญมาโดยตลอด แน่นอนว่าการ
พยายาม “ตีความทางเลือก” จึงเกิดสถานการณ์ขัดแย้งในความคิดอยู่หลายห้วงขณะ แต่ด้วยยึดมั่น
ในความเป็นชายขอบ ความเป็นคนของโลกที่สาม ซึ่งฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือ “อ านาจ” ของฉันในการสร้าง
ความรู้อย่างชอบธรรม ดังนั้น การตีความทางเลือก จึงหมายถึง การตีความเพ่ือสร้างความรู้ทาง
โบราณคดีจากคนชายขอบ เป็นความรู้จากคนโลกที่สาม (ทั้งในแง่ของความเป็นคนเพศที่สาม และ
การเป็นประชากรจากประเทศโลกที่สาม) ซึ่งต่างจากความรู้ของชาร์ล ไฮแอม ที่เป็นความรู้จาก “ชาย 
ตะวันตก ผิวขาว จากโลกท่ีหนึ่ง”  
 นอกเหนือไปจากการตีความเพ่ือสร้างความรู้ทางโบราณคดีจากคนชายขอบอย่างฉันแล้ว
นั้น ระหว่างทางของการพยายามสร้างความรู้จากคนชายขอบ ฉันยังค้นพบ เรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง 
ๆ อีกหลายประเด็น ซึ่งแน่นอนว่าล้วนจะส่งผลต่อชุดประสบการณ์ของ “ฉัน” ณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

1. ฉันพบว่าการตีความจากชุดประสบการณ์ของ “ฉัน” เป็นการพยายามปลดเปลื้อง
ตัวเองออกจากกรอบของการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดที่ให้ความส าคัญกับเหตุและผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์เป็นส าคัญเท่านั้น รวมทั้งกระบวนการศึกษาและพัฒนาความรู้แบบกระแสหลัก ฉันรู้สึก
ถึงการมีอิสระ และมี “อ านาจ” เหนือเนื้อตัวร่างกาย (และความคิด) ของตัวเองเป็นครั้งแรก รวมทั้ง
เห็น “พลัง” ของ “ฉัน” แม้ว่าจะเป็นพลังและอ านาจที่มาจาก “โลกที่สาม” แต่ก็ได้ทดลองท้าทาย
ความรู้ หรือ “อ านาจ” กระแสหลักแบบโลกตะวันตก 

2. ฉันพบว่าการสร้างความรู้จากคนชายขอบ การสร้างความรู้จากชุดประสบการณ์ที่สั่ง
สมมา เป็นการเปิดพ้ืนที่ใหม่ในการยอมรับความรู้ที่แตกต่างไปจากการสร้างความรู้กระแสหลักที่ได้รับ
การยอมรับในสังคม การได้รับการยอมรับให้ “เขียน” วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงเปรียบเสมือนการยอมรับ 
และนับรวมให้ความรู้จากประสบการณ์ของคนโลกที่สาม คนชายขอบ คนที่มีสถานะเป็นรอง ว่าเป็น 
“ความรู้” มีความส าคัญ ไม่ถูกมองข้าม เพราะความรู้หรือวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นสิ่งที่ “ฉัน” ใช้
ประสบการณ์ตลอดชีวิตเพ่ือเรียนรู้ ตีความ และสร้างมันข้ึนมา 

3. ฉันพบความไม่สมบูรณ์แบบ ความแหว่งวิ่น ของการศึกษาครั้งนี้ นั้นคือ ฉันยังไม่อาจ
ผสานโลกและประสบการณ์ของฉันกับการสร้างความรู้ทางโบราณคดีได้อย่างแนบสนิท สาเหตุหนึ่ง
อาจเป็นเพราะฉันไม่อาจหลุดพ้นวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ท าให้การศึกษาตีความ การ
น าเสนอข้อมูลเนื้อหาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ยังคงลักลั่นอยู่บ้าง แน่นอนว่าฉันหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่า
เพราะตลอดชีวิตการศึกษาร่ าเรียนของฉันนั้นถูกหล่อหลอมด้วยกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์มาโดย
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ตลอดนั่นเอง อย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่า “ความรู้” ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานแบบกระแส
นิยม เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นผลผลิตจากกรอบคิดแบบวิทยาศาสตร์ และความเป็นเหตุ
เป็นผลทั้งสิ้น 

4. ฉันได้เรียนรู้ว่า การตีความทางเลือก การสร้างความรู้จากคนชายขอบเป็นสิ่งที่ท้าทาย
มาก ระหว่างทางฉันต้องเผชิญกับโครงสร้างอ านาจที่กดทับฉันครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านระบบการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาไทย ดังนั้นการสร้างความรู้ที่ไม่ใช่ความรู้กระแสหลัก จึงต้องมีการต่อสู้ ต่อรอง
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการตีความและสร้างความรู้ทางโบราณคดี ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ แต่การพยายามตีความทางเลือกที่ฉันได้ทดลองนี้นอกจากการเริ่มต้นด้วยการตีแผ่
ประสบการณ์ของฉัน เพ่ือให้ฉันตระหนัก และเท่าทันต่ออคติของตนเองที่มีอิทธิพลต่อการตีความ 
และสร้างภาพอดีต 

5. ฉันเข้าใจได้ว่า วิทยานิพนธ์คือพ้ืนที่ของการต่อสู้ ต่อรองเชิงอ านาจในสองมิติหลัก คือ 
หนึ่ง การต่อสู้ต่อรองภายใน การเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ท าให้เกิดการต่อรองเชิงอ านาจระหว่าง “ฉัน” 
ที่เป็นผลผลิตของระบบคิด ระบบการศึกษากระแสหลักกับ “ฉัน” ที่ให้ความหมายตัวเอง และถูกให้
ความหมายว่าเป็น “คนโลกที่สาม” ที่พยายามตีความทางเลือก และสร้างความรู้ชายขอบด้วยการใช้
แนวคิดโบราณคดีเพศภาวะ และสอง การต่อสู่ต่อรองภายนอก ตลอดการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ฉัน
ต้องต่อสู้ ต่อรองกับระบบการศึกษา และความเป็นโบราณคดีกระแสหลักของคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาของฉันนั้นอาจแตกต่าง ผิดแผกไปจากการศึกษาทางโบราณคดีส่วน
ใหญ่ที่ให้ความส าคัญกับการขุดค้น วิเคราะห์ ตีความหลักฐาน และจากความเห็นส่วนตัวของฉันที่ได้มี
โอกาส “อ่าน” งานโบราณคดีไทย พบว่า ส่วนใหญ่มักตั้งอยู่บนแนวคิดประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 
(culture-historical archaeology) แทบทั้งสิ้น มีงานจ านวนจ ากัดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดนั้น 
เช่นงานของ รัศมี ชูทรงเดช (2547) ที่ระบุชัดว่าเป็นงานโบราณคดีภายใต้แนวคิดโบราณคดี
กระบวนการ (processual archaeology) ดังนั้นกว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นรูปเป็นร่างระหว่างทาง
จึงเกิดกระบวนการต่อรองเชิงอ านาจขึ้นหลายต่อหลายครั้ง หากจะกล่าวว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้
เปรียบเสมือนพ้ืนที่ของการต่อสู้ ต่อรองเชิงอ านาจจึงไม่ใช่เรื่องที่กล่าวเกินจริงไปนัก และแน่นอนว่า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ “อาจจะ” เป็นงานเล่มแรกที่พยายามเปิดพ้ืนใหม่ๆ ในการศึกษางานโบราณคดี
กระแสหลัก สร้างพ้ืนที่การศึกษาทางเลือกให้กับงานโบราณคดีไทย ด้วยการบอกว่าชุดหลักฐาน
เดียวกันหากใช้กรอบคิด ทฤษฎีในการตีความที่แตกต่างกัน ก็อาจท าให้การสร้างภาพอดีตนั้นแตกต่าง
กันไปด้วย ภาพตัวแทนความจริงของอดีตที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจึงไม่มีอันไหนถูกต้อง หรือผิดเสียทีเดียว 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับเครื่องมือการศึกษาอดีตที่ยอมรับว่ามีภาวอัตวิสัยของผู้ศึกษาเข้า
มาปะปนในการตีความตั้งแต่ต้น 
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6. ฉันมั่นใจว่า การตีความและสร้างภาพอดีตในงานโบราณคดี หากใช้แนวคิด ทฤษฎี
ทางโบราณคดีที่แตกต่างกัน หรือแว่นที่ใช้ส่องต่างกัน ย่อมน าไปสู่การสร้างภาพอดีต หรือภาพแทน
ความจริงในอดีตที่หลากหลาย นั่นหมายความว่านักโบราณคดีสามารถตีความและสร้างให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมในอดีตได้หลากหลายแง่มุมมากขึ้น นี่อาจถือว่าเป็น “จุดแข็ง” ใน
วิทยานิพนธ์ของฉันเล่มนี้ ว่าการตีความและสร้างภาพอดีตในงานโบราณคดีไม่ได้มีแบบเดียวเท่านั้น 
ความจริงที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้สามารถถูกท้าทายและตีความได้หลากหลาย เป็นกระบวนการ
ตีความทางเลือก และต้องเริ่มจากการยอมรับ และระมัดระวังต่ออคติที่มีอยู่ในตัวตนของผู้ศึกษาต่อ
การตีความ 
 ท้ายนี้ฉันไม่อาจแน่ใจได้ว่าวิทยานิพนธ์ของฉันเล่มนี้จะมีสักกี่คนที่หยิบมาอ่าน แต่ก็ได้แต่
หวังลึกๆ ว่า เมื่อใครสักคนหยิบไปอ่าน มันจะสร้างแรงบันดาลใจ หรือท าให้เขา หรือเธอสะดุดคิดว่า 
เสียงเล็ก ๆ ของคนตัวเล็กนั้นมีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเสมอ แม้แต่ในระบบการศึกษาที่
โครงสร้างอ านาจแบบวิทยาศาสตร์ฝังรากหยั่งลึก และนั่นจะท าให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย และมา
จากคนที่มีสถานะเป็นรอง หรือคนชายขอบเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งอาจน าไปสู่การเกิดพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยน การตีความทางโบราณคดีแบบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กระแสหลักในแวดวงโบราณคดีไทยในปัจจุบัน 
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