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ถูกฝังในท่านอนหงายเหยียบยาว และศีรษะหันค่อนไปทางทิศ
ตะวันตก นอกจากนี้ ขณะที่กําลังขุดค้นที่วิหารแห่งหนึ่งที่มีอายุใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 6.5 เมตร4 เราได้พบโครง
โครงกระดูกมนุษย์โบราณจํานวนหนึ่ง กระดูกอีกโครงหนึ่ง ที่ถูกฝังในท่าที่คล้ายคลึงกัน และในระดับ
ความลึกเดียวกันด้วย ที่กะโหลกศีรษะหลายหัว เราพบตุ้มหูสําริด
ที่ได้จากการขุดค้นที่ประเทศสยาม
เล็กๆ ที่ขึ้นสนิม และยังได้พบอาวุธที่ทําจากเหล็ก ซึ่งอยู่ในสภาพ
ที่ ผุ ก ร่ อ น วางอยู่ ร่ ว มกั บ โครงกระดู ก บางโครง คงเป็ น เรื่ อ งที่
ควาริทช์ เวลส์ น่าสนใจไม่น้อย ถ้าเราจะนําเอาอาวุธเหล็กเหล่านี้ไปเปรียบเทียบ
ผู้อํานวยการภาคสนามแห่งคณะกรรมวิจัยอินเดียใหญ่ กับอาวุธเหล็กที่พบตามที่ต่างๆ ในแหลมมลายู

บทความแปล

แปลโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร
ข้าพเจ้าขอสรุปว่า เราได้ค้นพบสนามรบโบราณ แต่ใน
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระดับชั้นดินดังกล่าว เราไม่พบเศษภาชนะดินเผา หรือวัตถุอื่นๆ ที่
จะนํามากําหนดอายุได้ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่น่าประหลาดใจนัก
ในบทความที่ว่า “ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขุดค้นทาง เพราะว่ า นั ก รบเหล่ า นี้ อาจจะตายจากการสู้ ร บในบริ เ วณที่
โบราณคดีที่พงตึก (สยาม)” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Indian Art ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้
and Letters ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1936 นั้น แสดงให้เห็นแล้วว่า ระดับชั้นอยู่อาศัยที่อยู่เหนือขึ้นไปนั้น มีอายุ
ข้าพเจ้าได้เขียนถึงการขุดค้นทางโบราณคดี ที่ดําเนินการเมื่อฤดู ระหว่างคริตศตวรรษที่ 6 – 115 ซึ่งบ่งชี้ว่า ตั้งแต่คริสตศวรรษที่ 6
หนาวที่แล้ว ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการวิจัยแห่งอินเดีย เป็นต้นมา พื้นที่ส่วนนี้ของลุ่มน้ําแม่กลอง ได้ถูกทับถมโดยตะกอน
ใหญ่ (The Greater-Indian Research Committee) รายงาน ด้วยอัตรา 0.30 เมตร6 ต่อ 450 ปี ถ้าการทับทบดังกล่าวมีอัตราที่
ดังกล่าว เป็นงานค้นคว้ารุ่นแรกๆ ที่เกี่ยวกับการค้นหาร่องรอย คงที่มาโดยตลอด เราก็อาจอนุมานได้ว่า นักรบเหล่านี้ มีชีวิตอยู่
ของวัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนายุคต้นของอาณาจักรทวารวดี ช่วง ๑ ศตวรรษก่อนคริสตกาล7 ซึ่งทําให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับ
อั น เจริ ญ ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณภาคกลางของประเทศสยาม ในราว ของอุทิศ อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่นักรับเหล่านี้จะมีอายุอ่อน
คริสตศตวรรษที่ 6 ณ บริเวณหมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า “พงตึก” ซึ่ง ไปกว่าคริสตวรรษที่ 6 เนื่องจาก ตําแหน่งที่พบนักรบเหล่านี้ มี
ตั้ ง อยู่ใกล้กับ แม่น้ํ า แม่ค ลอง บริเ วณมุม ทางด้า นตะวันตกเฉีย ง ความสัมพันธ์กันในเรื่องของระดับความลึก กล่าวคืออยู่ต่ํากว่า
เหนือของอ่าวสยาม หมู่บ้านแห่งนี้ มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของ ฐานโบราณสถานของยุคนั้น
ผู้คนสมัยดังกล่าว ระหว่างการศึกษาในครั้งนั้น เราได้ค้นพบสิ่งที่
คาดไม่ถึง ซึ่งเป็นที่สนใจให้กับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย
กะโหลก 3 หัว ถูกนําไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ
และยังมีความสําคัญยิ่งสําหรับนักมานุษยวิทยา ด้วยเหตุดังกล่าว โดยเชื่อว่า การศึก ษานั้น จะนํา มาซึ่ง ความกระจ่า งให้กั บ ความ
ข้าพเจ้าจึงขอนําเสนอเรื่องราวอย่างย่อไว้ ณ ที่นี้
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นนี้ ข อง
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ในขณะที่เรากําลังขุดค้น สถูป ขนาดเล็กองค์หนึ่ง ที่มี
อายุราวคริสตศตวรรษที่ 6 และฐานของสถูปถูกฝังอยู่ลึกลงไปจาก
พื้นดินราว 1 เมตร2 นั้น ที่ระดับความลึกราว 1.50 เมตร3 เราได้
ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 โครง ซึ่งทั้งหมด
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ต้นฉบับใช้ว่า Stupa จึงแปลตามนั้น
ต้นฉบับใช้ 3 ฟุต 2 นิ้ว
ต้นฉบับใช้ 4 ฟุต 8 นิ้ว

ประเทศสยามที่เรายังมีอยู่อย่างน้อยนิด ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่อง
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ต้นฉบับใช้ 7 หลา
คือระดับพื้นของฐานสถูป
ต้นฉบับใช้ 1 ฟุต
แนวเทียบของควาริชท์ เวลส์ คือ ชั้นดินทีพ่ บโครงกระดูกมนุษย์ อยู่ต่ํากว่าฐานสถูป
ราว 1 ฟุต 6 นิ้ว คือ 1 ฟุต ครึ่ง ถ้า ดินทับถม 1 ฟุต ใช้เวลา 450 ปี ดังนั้น ดินทับถม
หนา 1 ฟุต ครึ่ง จึงใช้เวลา 450 + 225 = 675 ปี หรือ ราว 700 ปี ควาริชท์ เวลส์ จึง
คํานวณกลับโดย เอาคริสตศวรรษที่ 6 ตั้ง คือราว ค.ศ.600 ลบด้วย 700 จึงได้จํานวน
ปีออกมาเป็น 100 ปีก่อนคริสตกาล หรือราวกลางพุทธศตวรรษที่ 5
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ช่วงเวลาของการเข้ามาถึงเป็นครั้งแรกของวัฒนธรรมอินเดีย ดร.
เคฟ (Cave) แห่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ (The Royal College
of Surgeons) ได้กรุณาตรวจสอบกะโหลกดังกล่าว และรายงาน
มาให้ทราบดังนี้คือ หัวกะโหลกทั้ง 3 หัวนี้ ไม่ใช่ของชาวอินเดีย
อย่างแน่น อน และน่าจะเป็นของคนไทย เนื่องจากมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันมาก กับหัวกะโหลกของชาวสยามที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ และยังมีการสึกของฟัน (filing of
teeth) ที่มีลักษณะเหมือนกันอีกด้วย ฟันดังกล่าว ไม่มีร่องรอย
ของเกาะของสีที่เกิดจากการกินหมาก หรือ ถ้ามีการกินหมากจริง
การสึกเช่นนี้ ก็น่าจะสึกกร่อนตามอายุขัยมากกว่า โชคไม่ดีนัก ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งนั้น มีตัวอย่างกะโหลกของชาติพันธุ์มอญ-เขมรอยู่
อย่างจํากัด คือ มีหัวกะโหลกของชาวตะเลง8 เพียง 1 หัว แต่ ดร.
เคฟ ก็กล่าวว่า บรรดาหัวกะโหลกที่เราขุดค้นได้มานั้น แตกต่าง
อย่างมาก จากหัวกะโหลกของชาวตะเลงดังกล่าว ซึ่งมีโครงหน้าที่
แคบกว่า และคางยื่นออกมามากกว่า
เราหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ในอนาคตเราจะมี ตั ว อย่ า ง
กะโหลกชาติพันธุ์มอญ-เขมร มาใช้เปรียบเทียบเพิ่มเติมอีก ดังนั้น
ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้ เราจึงยังจะไม่หาข้อสรุป เท่าที่เราจะบอก
ได้ตามหลักฐานที่ปรากฏ คือ มีแนวโน้มที่สามารถสรุปได้ว่า คน
ไทยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันแล้วที่ลุ่มน้ําแม่กลอง (และ สามารถ
อนุมานต่อไปอีกได้ว่า คงมีอยู่ที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาด้วย) ในช่วงต้น
คริสตกาล ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า ทฤษฎีที่มีอยู่ในขณะนี้ เกี่ยวกับ
การย้ายถิ่นของคนไทยเข้ามาที่ประเทศสยาม จะต้องถูกทบทวน
กันใหม่ แต่เดิมนั้น สันนิษฐานกันว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่
ภาคกลางของประเทศสยามเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมร เพราะว่า ภาษามอญ เป็นภาษาที่ใช้ในจารึกของอาณาจักร
ทวารวดีในช่วงศตวรรษที่ 6 อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษามอญเพื่อ
เขียนจารึกนั้น ก็อาจอธิบายได้ว่า มีชนชั้นปกครองที่เป็นชาวมอญ
หรือไม่ก็ เป็นเพียงเพราะว่า ภาษามอญเป็นภาษาที่นิยมใช้กันใน
สมัยนั้น
ภาพประกอบที่ 1 คือ ภาพวาดลายเส้น ที่จัดทําขึ้นที่
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ เป็นภาพของกะโหลกหัวหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่า
จะมีรูปทรงแตกร้าวผิดรูปไป อันเกิดจากแรงกดทับของดิน แต่ก็
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ต้นฉบับใช้ Talaing ซึ่งตรงกับ ตะเลง คือ ชาวมอญ

นับได้ว่าอยู่ในสภาพที่ถูกสงวนรักษาไว้ดีกว่ากะโหลกหัวอื่นๆ ที่
พบ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก และกําลังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการอนุรักษ์เท่าที่จะทําได้ หัวกะโหลกทั้งหมดจะถูกเก็บ
รักษาไว้อย่างถาวรที่พิพิธภัณฑ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีของ
แหล่ง ผู้อ่านโปรดหาอ่านได้จากบทความที่ข้าพเจ้าได้ใช้ชื่อไว้แล้ว
ข้างต้น
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