
คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันข้ำวเป็นอำหำรหลักของประชำกรกว่ำครึ่งโลก 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทวีปเอเชียซึ่งเป็นแหล่งเพำะปลูก

ข้ำวมำตั้งแต่เมื่อหลำยพันปีก่อน และส�ำหรับคนไทย

ข้ำวก็เป็นอำหำรหลักที่ขำดไม่ได้ในม้ือใหญ่ ในโลกนี้

มีข้ำวอยู่หลำกหลำยสำยพันธุ์ที่เพำะปลูกกันในสภำพ

ภูมิอำกำศและภูมิประเทศท่ีแตกต่ำงกันไป ในแต่ละ

ภูมิภำคมีกรรมวิธีในกำรหุงและมีวัฒนธรรมกำรกิน

ที่แตกต่ำงหลำกหลำย ข้ำวเป็นได้ท้ังอำหำรคำวและ

อำหำรหวำนขึ้นอยู่กับชนิดของข้ำวและควำมนิยมใน

แต่ละท้องถ่ิน ข้ำวมิใช่เป็นเพียงอำหำร แต่ข้ำวยังมี

คุณประโยชน์อื่น ๆ  รวมทั้งสรรพคุณที่เป็นยำ จำก

กำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนโภชนศำสตร์และวิทยำศำสตร์

สุขภำพก็ได้มีกำรน�ำส่วนต่ำงๆ ของต้นข้ำวและเมล็ด

ข้ำวมำวิเครำะห์วิจัยเพื่อค้นหำสรรพคุณโดยตรงของ

ข้ำว และค้นคว้ำนวัตกรรมต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรเสริม

คุณประโยชน์ของข ้ำวในกำรป้องกันและบรรเทำ 

โรคภัยต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น (ประสิทธ์ิ  

วังภคพัฒนวงศ์ 2553) 

พจนก กำญจนจันทร
คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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Typewritten Text
(2556) คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. พจนก กาญจนจันทร บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น. 7-37.
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วิชำกำรและหลักฐำนต่ำง ๆ  โดยเน้นหลักฐำนที่พบใน

ประเทศไทย ที่บำงส่วนเป็นงำนศึกษำเฉพำะทำง แต่

ก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบำยภำพรวมของพัฒนำกำรทำง

เศรษฐกิจและสังคมในยุคที่เรียกได้ว่ำเป็นก้ำวกระโดด

ของสังคมมนุษย์ โดยนับย้อนกลับไปเมื่อหมื่นกว่ำ

ปีท่ีผ่ำนมำซึ่งนับว่ำสั้นมำกเมื่อเทียบกับระยะเวลำที่

บรรพบุรุษของมนุษย์ได้พัฒนำขึ้นโดยใช้เวลำนับล้ำน

ปี แต่มนุษย์ใช้เวลำเมื่อหมื่นกว่ำปีท่ีแล้วน้ีเองในกำร

พัฒนำจำกสังคมหำของป่ำล่ำสัตว์ที่ต้องพ่ึงพำอำศัย

ธรรมชำติเป็นที่อยู่ท่ีกิน มำเป็นสังคมที่มีพัฒนำกำร

ทำงด้ำนสังคมวัฒนธรรมที่มีควำมซับซ้อน มีเทคโนโลยี

ที่เจริญก้ำวหน้ำและมนุษย์ก็พยำยำมที่จะพึ่งพำอำศัย

ธรรมชำติให้น้อยลง 

จำกผืนป่ำมำเป็นแปลงนำ 

กำรศึกษำค้นคว้ำเรื่อง ‘ข้ำว’ ในทำงโบรำณคดีมีจุด

หมำยปลำยทำงท่ีกำรศึกษำวัฒนธรรมของมนุษย์ใน

ช่วงเวลำที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกด�ำรงชีพด้วยกำรเก็บ

ของป่ำล่ำสัตว์มำเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม นัก

โบรำณคดีและนักวิทยำศำสตร ์พยำยำมท�ำควำม

เข้ำใจพฤติกรรมและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อมท่ีนับย้อนไปในอดีต ท�ำไมมนุษย์จึงหัน

มำปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แทนกำรหำของป่ำล่ำสัตว์ใน

ธรรมชำติ ก่อนที่นักโบรำณคดีจะสำมำรถอธิบำยภำพ

รวมของพัฒนำกำรระบบเศรษฐกิจของสังคมโบรำณได้

นั้น ข้อมูลท่ีค่อนข้ำงเฉพำะเจำะจงก็มีควำมส�ำคัญอยู่

ในมิติทำงสังคม-วัฒนธรรม กำรเพำะปลูกข้ำวและ

กำรรับประทำนข้ำวเป็นที่มำของ ‘วัฒนธรรมข้ำว’ ที่

สะท้อนให้เห็นถึงรำกฐำนของวัฒนธรรมในเรื่องของวิถี

ชวีติ ควำมเชือ่และค่ำนยิมต่ำง ๆ  ในสังคม ทีแ่สดงออก

มำในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม กำรละเล่น และ

ภำษำ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของ

ข้ำวและชำวนำในยุคสมัยต่ำง ๆ  เพรำะในชีวิตประจ�ำ

วันทุกคนต้องรับประทำนข้ำว ข้ำวเป็นทั้งยำรักษำโรค 

เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เป็นส่วนประกอบใน

พิธีกรรม เป็นส่ิงที่ใช้ในกำรชั่ง ตวง วัด เป็นของที่ใช้

ในกำรแลกเปลี่ยนแทนเงินตรำ หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่ง

ที่ใช้เปรียบเปรยพฤติกรรมของมนุษย์ชำยหญิง

กำรศึกษำเรื่อง ‘ข้ำว’ มิได้เพียงศึกษำในฐำนะที่เป็น

ธัญหำรของมนุษย์ แต่ในฐำนะของสำยพันธุ์พืชที่มนุษย์

เลือกน�ำมำเพำะขยำยพันธุ์จนได้รับควำมนิยมอย่ำง

มำกและมีกำรเพำะปลูกกันอย่ำงแพร่หลำยจนกลำย

เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของโลกในปัจจุบัน บทควำม

นี้อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรเฉลิมฉลองควำมพยำยำมที่

ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงล้นหลำมของมนุษย์ในกำร

เพำะปลูกข้ำวอันเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำ

ไปสู ่กำรเป็นสังคม ‘อำรยะ’ แต่ในขณะเดียวกันก็

สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทำงกระบวนกำรและ ‘ที่มำ’ 

ของควำมส�ำเร็จที่ว ่ำนั้น บทควำมนี้เป็นกำรส�ำรวจ

ควำมรู้ทำงโบรำณคดีในเรื่อง ‘ข้ำว’ ที่รวมถึงกำร

เพำะปลูกข้ำวด้วย โดยหยิบยกประเด็นข้อถกเถียงทำง



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่น้อย อย่ำงเช่นธัญพืชที่มนุษย์เลือกจำกธรรมชำติ

และกระบวนกำรทำงวัฒนธรรมที่เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำน

ไปสู ่กำรด�ำรงชีพด้วยเกษตรกรรม และข้ำวก็เป็น

ธัญพืชชนิดส�ำคัญที่ได้รับควำมนิยมและมีกำรเพำะ

ปลูกกันอย่ำงกว้ำงขวำง จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำ

ค้นคว้ำเรื่องพันธุ์ข้ำวและต้นก�ำเนิดของกำรเพำะปลูก

ข้ำว ซึ่งสำมำรถศึกษำได้โดยกำรวิเครำะห์หลักฐำน

ด้ำนพฤกษศำสตร์โบรำณ (Archaeobotany) คือกำร 

ศึกษำด้ำนเรณูวิทยำ (Polynology) และกำรวิเครำะห์

พันธุกรรม (Genetic Analysis) ซึ่งก็คือกำรศึกษำ

วิเครำะห์โดยตรงจำกข้ำวและอณูขนำดเล็กของข้ำว 

และจำกนิเวศวัตถุอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูก

ข้ำวที่ให้ผลกำรศึกษำในเชิงนิเวศวิทยำโบรำณที่ท�ำให้

เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรทำง

ธรรมชำติและจำกกำรกระท�ำของมนุษย์

 

ทฤษฎีที่ว่ำด้วยเรื่องก�ำเนิดของเกษตรกรรม มีค�ำถำม

ที่ว่ำท�ำไมมนุษย์จึงเปล่ียนวิถีกำรด�ำรงชีวิตจำกกำรหำ

ของป่ำล่ำสัตว์มำเป็นกำรเพำะปลูกและเล้ียงสัตว์ กำร

เปลี่ยนแปลงที่ว่ำนี้เป็น ‘กระบวนกำร’ ท่ีใช้ระยะเวลำ

ยำวนำน มิได้เป็น ‘เหตุกำรณ์’ ที่เกิดขึ้นในชั่วข้ำมคืน 

หลักฐำนทำงโบรำณคดีแสดงถึงจ�ำนวนประชำกรท่ีเพิ่ม

มำกขึ้นและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจใน

สังคมดึกด�ำบรรพ์ในช่วงเวลำไล่เลี่ยกันกับที่สภำพภูมิ

อำกำศของโลกเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นค�ำอธิบำย

เรื่องต้นก�ำเนิดเกษตรกรรมจึงวนเวียนอยู่กับตัวแปร

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและตัวแปรทำงสังคม ซึ่งตัวแปรจำก

สิ่งแวดล้อมก็คือสภำพภูมิอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน

ช่วงยุคโฮโลซีนตอนต้น (Early Holocene) ซึ่งชัดเจน

ตั้งแต่เม่ือประมำณ 9,000 ปีที่แล้วที่สภำพภูมิอำกำศ

โลกอบอุ่นลง มีฤดูกำลท่ีชัดเจนข้ึนโดยมีช่วงมรสุมที่

ยำวนำน 

ผลกำรศึกษำจำกบำงภูมิภำคพบว่ำยุคโฮโลซีนตอนต้น

มีฤดูมรสุมที่ฝนตกชุกมำกกว่ำในปัจจุบันถึง 28-80 

เปอร์เซ็นต์ (Thompson and Maher 1995) อันส่ง

ผลให้ระบบนิเวศและภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไป

เป็นอันมำก มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลำยจึงสำมำรถ

ขยำยขอบเขตและถิ่นท่ีอยู่อำศัยไปตำมแหล่งอำหำร 

พืชพรรณเขตร้อนก็ขยำยอำณำบริเวณในกำรเจริญ

เติบโตไปจนถึงพ้ืนท่ีในลุ่มแม่น�้ำแยงซี และ ‘ข้ำว’ ก็

เป็นหน่ึงในธัญพืชท่ีมีอยู่ในธรรมชำติท่ีมนุษย์รู้จักและ

น�ำมำใช้ประโยชน์ตำมฤดูกำล และจำกกำรเก็บเกี่ยว

ข้ำวจำกแหล่งในธรรมชำติ มนุษย์อำจก็มีส่วนในกำร

ขยำยพันธุ ์ และขณะเดียวกันก็อำจท�ำให้พันธุกรรม

ของข้ำวนั้นเปลี่ยนแปลงไป และด้วยสภำพภูมิอำกำศ

ที่อบอุ่นและชุ่มชื้นได้ส่งผลให้วัฒนธรรมกำรด�ำรงชีพ

ของมนุษย์เปล่ียนไปเช่นกัน และกำรเพำะปลูกก็น่ำจะ

เกิดขึ้นได้ไม่ยำกในช่วงเวลำนั้น (Zong et al. 2007) 

นอกจำกตัวแปรทำงธรรมชำติท่ีกล่ำวมำแล้วยังมี

ตัวแปรทำงสังคม ซึ่งก็คือจ�ำนวนประชำกรที่ เพิ่ม
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จ�ำนวนมำกขึ้น ในขณะที่แหล่งอำหำรในธรรมชำติมี

ควำมไม่แน่นอนสูง ควำมกดดันทำงสังคมที่ต้องกำร

อำหำรเพื่อที่จะเลี้ยงสมำชิกได้อย่ำงเพียงพอ มนุษย์

จึงต้องแสวงหำทำงออกอื่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน

อำหำร และกำรผลิตอำหำรให้ได้เองจึงเป็นทำงออกใน

เรื่องนี้ แทนที่มนุษย์จะรอผลผลิตจำกธรรมชำติเพียง

อย่ำงเดียว มนุษย์ก็ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้จำกกำร

สังเกตพืชพรรณตำมธรรมชำติและท�ำกำรคัดเลือกพันธุ์

พืชที่ดีที่สุดเพื่อน�ำไปเพำะขยำยพันธุ์ (domestication) 

บนพื้นที่ท่ีสร้ำงขึ้นโดยเลียนแบบสภำพแวดล้อมทำง

ธรรมชำติเพื่อท�ำกำรเพำะปลูก (cultivation) บน

ผืนดินที่สะดวกในกำรดูแลจัดกำร จนกระท่ังมีกำร

เพำะปลูกท่ีเข้มข้นขึ้นคือเป็นเกษตรกรรมเต็มรูปแบบ 

(agriculture) ที่พัฒนำต่อมำจนสำมำรถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจ�ำนวนมำกจนมีเหลือเก็บ

อย่ำงไรก็ตำม ระหว่ำงเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อมกับ

เงื่อนไขด้ำนสังคมที่ดังกล่ำวมำข้ำงต้นนั้นก็คงระบุได้

ยำกว่ำสิ่งใดเกิดข้ึนก่อนหรือสิ่งใดส�ำคัญกว่ำกัน เพรำะ

กำรเปลี่ยนผ่ำนของสังคมจำกกำรด�ำรงชีพแบบหำของ

ป่ำล่ำสัตว์มำเป็นเกษตรกรรมนั้นไม่สำมำรถอธิบำย

ได้ด้วยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเท่ำนั้น แต่ก็มีอีกหนึ่ง

แนวคิดท่ีให้น�้ำหนักควำมส�ำคัญของตัวแปรทั้งสอง

มำกพอกันและอธิบำยปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำเกิดขึ้นมำจำก 

‘วัฒนธรรม’ เพรำะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มิได้ปล่อยให้

ธรรมชำติมำก�ำหนดชะตำชีวิตของตนเสมอไป มนุษย์

รู ้จักที่จะปรับตัวและมีควำมพยำยำมที่จะลดเงื่อนไข

และข้อจ�ำกัดในกำรด�ำรงชีพลงโดยกำรคิดค้นทดลอง

เพื่อแสวงหำวิธีต่ำง ๆ  ที่จะท�ำให้กำรด�ำเนินชีวิตเป็นไป

อย่ำงมั่นคงและยืนยำว และด้วยวัฒนธรรมที่มีระบบ

ภำษำที่มนุษย์สำมำรถสื่อสำรและถ่ำยทอดควำมหมำย

ต่ำง ๆ  ที่ซับซ้อนได้ จึงท�ำให้มีกำรส่งต่อควำมรู้และ

ต่อยอดกันมำจำกรุ่นสู่รุ่น

ก่อนท่ีจะกล่ำวถึงข้อมูลทำงวิชำกำรในเรื่องพัฒนำกำร

ของสำยพันธุ์ข้ำวและกำรเพำะปลูกข้ำว ก็ควรจะเริ่ม

ด้วยกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องกับสภำพแวดล้อมในอดีตที่

เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูก กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ

ของสภำพแวดล้อมตั้งแต่ยุคไพลสโตซีนตอนปลำย 

(Late Pleistocene ประมำณ 20,000 ปีที่แล้ว) ซึ่ง

เกิดข้ึนทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท้ังหลำย 

และหลักฐำนทำงโบรำณคดีบ่งบอกว่ำส่งผลกระทบ

ต่อสังคมมนุษย์อย่ำงชัดเจนตั้งแต่ยุคโฮโลซีนตอนต้น 

มีงำนศึกษำมำกมำยที่ให้ควำมสนใจสภำพภูมิอำกำศ

และระบบนิเวศสมัยโบรำณในลุ่มแม่น�้ำแยงซี เพรำะ

เป็นบริเวณท่ีพบหลักฐำน ‘ข้ำว’ และโบรำณวัตถุที่

เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูกข้ำวที่เก่ำแก่ที่สุดในโลก ซึ่ง

จำกหลักฐำนกำรศึกษำก็พบว่ำสภำพภูมิอำกำศในลุ่ม

น�้ำแยงซีนั้นอบอุ่นและชุ่มชื้นกว่ำในปัจจุบันและพบว่ำ

มนุษย์ในแถบนั้นมีกำรใช้ประโยชน์จำกพื้นที่น�้ำท่วมถึง 

และจำกกำรวิเครำะห์นิเวศวัตถุขนำดเล็กยังพบด้วยว่ำ

ผืนดินมีกำรถูกไฟเผำ ซึ่งแสดงนัยยะของกำรใช้พื้นที่
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ของมนุษย์ท่ีน่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูก (ดู Fuller 

et al. 2011; Zong et al. 2007) 

ผลกำรศึกษำสภำพภู มิอำกำศโบรำณในบริ เวณ

ประเทศไทยก็มีผลกำรวิเครำะห์ในท�ำนองนั้นด้วย 

กล่ำวคือ จำกกำรวิเครำะห์นิเวศวัตถุที่ได้จำกตัวอย่ำง

ชั้นดินจำกชำยฝั่งทะเลและจำกแหล่งในภำคพื้นทวีป

ได้ผลวิเครำะห์ว่ำในยุคโฮโลซีนตอนต้นเกิดภูมิอำกำศ

ที่ร้อนช้ืนแล้วตำมด้วยลักษณะภูมิอำกำศที่แห้งแล้งลง 

และพบหลักฐำนที่แสดงว่ำผืนป่ำถูกรบกวนคือถูกไฟ

เผำผลำญ ดังเช่นในกำรศึกษำของ Penny (1999) 

ที่วิเครำะห์ละอองเรณูจำกชั้นดินในภำคตะวันออกเฉียง

เหนือคือในแอ่งสกลนครที่ทะเลสำบกุมภวำปี พบว่ำ

ประเภทของพรรณพืชมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็น

ได้ชัดเมื่อประมำณ 9,800 ปีมำแล้ว (BP = before 

present) คือพบว่ำพรรณพืชในบริเวณดังกล่ำวนั้นมี

ลักษณะคล้ำยกับป่ำเบญจพรรณแห้งแล้งหรือป่ำกึ่ง

เบญจพรรณ (dry deciduous/ semi-deciduous 

forest) แต่ต่อมำในช่วงระหว่ำง 8,000 – 6,900 ปี

มำแล้ว ละอองเรณูแสดงประเภทของพรรณพืชคล้ำย

กับป่ำผสมเบญจพรรณหรือป่ำดงดิบแล้ง (mixed 

deciduous/ dry evergreen forest) ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่ำภูมิอำกำศในช่วงเวลำนั้นมีควำมชุ่มชื้นมำกขึ้นซึ่ง

มำจำกกำรเกิดฤดูมรสุมที่ยำวนำน และต่อมำในช่วง 

6,600 – 2,840 ปีมำแล้ว คือในยุคโฮโลซีนตอน

กลำงภูมิอำกำศกลับมีสภำพที่แห้งแล้งลง กล่ำวคือไม้

ป่ำยืนต้นชนิดที่ขึ้นในป่ำพื้นรำบ เช่น พืชตระกูลไม้ยำง 

(Dipterocarpus) และมะกอกน�้ำ (Elaeocarpus) มี

จ�ำนวนลดลงมำก แต่พบพันธุ์ไม้ตระกูลสน (Pinus) 

และไม้วงศ์ดอกเข็ม (Rubiaceae) เพิ่มมำกขึ้นอย่ำง

เห็นได้ชัด

ท่ีน่ำสนใจคือในรำว 5,000 ปีลงมำพบว่ำผืนป่ำถูก

ท�ำลำยด้วยไฟเป็นวงกว้ำง แต่สำเหตุของกำรเกิดไฟ

นั้นก็ยำกที่จะระบุได้ชัดเจนว่ำเป็นไฟป่ำที่เกิดขึ้นเอง

ตำมธรรมชำติจำกควำมแห้งแล้งและอุณหภูมิโลกท่ี

สูงขึ้น หรือเกิดจำกกำรจงใจของมนุษย์เพรำะต้องกำร

ใช้ประโยชน์จำกพื้นท่ีเพื่อกำรเพำะปลูก ซึ่งทัศนะของ 

Penny นั้นให้น�้ำหนักกับสำเหตุที่เกิดจำกกำรกระท�ำ

ของมนุษย์มำกกว่ำ และจำกงำนศึกษำอีกช้ินหนึ่งของ 

Kealhofer และ Penny (1998) ที่ศึกษำตัวอย่ำงจำก

ทะเลสำบกุมภวำปีเช่นกัน แต่เป็นกำรวิเครำะห์หินพืช 

(อณูขนำดเล็กของพืช) (phytolith) ซึ่งพบว่ำชนิดของ

หินพืชท่ีถูกไฟไหม้ในสมัยโฮโลซีนตอนกลำงนั้นเป็น

ประเภทข้ำวและหญ้ำเป็นส่วนมำกแต่หินพืชของไม้

จ�ำพวกไผ่พบไม่มำกนัก ต้ังแต่เมื่อ 3,000 ปีเป็นต้น

มำกำรถูกไฟไหม้ของผืนดินนั้นลดลงอย่ำงชัดเจน ซ่ึงมี

กำรตีควำมว่ำเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร

เพำะปลูกข้ำวจำกกำรปลูกแบบไร่เลื่อนลอย (shifting 

cultivation) มำเป็นกำรท�ำนำน�้ำท่วม (inundated 

cultivation) ท่ีไม่มีพฤติกรรมกำรเผำไร่เหมือนกับกำร

เพำะปลูกด้วยวิธีดั้งเดิมอีกต่อไป 
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นอกจำกนี้ยังมีงำนศึกษำที่ท�ำกำรวิเครำะห์ละออง

เรณูจำกพื้นที่ใกล้ชำยฝั่งทะเลที่หนองทะเลสองห้องที่

จังหวัดตรังของ Maloney (1999) ก็ได้ผลกำรศึกษำ

ว่ำผืนดินถูกไฟไหม้เมื่อ 4,000 กว่ำปีที่แล้วหรืออำจ

จะก่อนหน้ำนั้น แต่ก็ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำไฟไหม้เกิด

โดยธรรมชำติหรือเป็นกำรจงใจของมนุษย์ แต่น่ำสนใจ

ที่กำรวิเครำะห์ละอองเรณูจำกชั้นดินของช่วงเวลำดัง

กล่ำวนั้นพบว่ำพืชประเภทปำล์ม (Borassodendrom 

machadonis) ลดจ�ำนวนลง แต่กลับพบว่ำพืชจ�ำพวก

สำเก (Artocarpus) เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดซึ่ง

ก็อำจเป็นไปได้ที่สำเกมำจำกกำรเพำะปลูกของมนุษย์ 

งำนศึกษำทำงนิเวศวิทยำโบรำณที่ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่ง

ที่เป็นกำรเก็บตัวอย่ำงจำกชั้นดินที่สัมพันธ์กับแหล่ง

โบรำณคดีก็คือกำรศึกษำของ Maloney และคณะ 

(1989) ที่วิ เครำะห์ละอองเรณูจำกดินที่ขุดเจำะ

จำกแหล่งโบรำณคดีโคกพนมดี ซ่ึงเป็นแหล่งชำยฝั่ง

ทะเลในจังหวัดชลบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำจำกชั้นดินใน

ช่วงประมำณ 5,000 ปีก่อนคริสตกำล หรือประมำณ 

7,000 ปีมำแล้ว พบละอองเรณูของหญ้ำเพิ่มจ�ำนวน

ขึ้นอย่ำงชัดเจน โดยมำแทนที่พืชประเภทไม้ป่ำชำย

เลน ประกอบกับกำรพบซำกอณูขนำดเล็กของพืชท่ี

ไหม้ไฟด้วย โดยธรรมชำติแล้วผืนดินหลังจำกถูกไฟ

ไหม้ก็จะมีหญ้ำขึ้นจ�ำนวนมำก แม้ว่ำจะไม่สำมำรถ

บอกได้ว่ำไฟไหม้นั้นเกิดจำกกำรหักล้ำงถำงพงของ

มนุษย์ อีกท้ังกำรจ�ำแนกละอองเรณูของข้ำวและของ

หญ้ำก็ไม่สำมำรถท�ำได้ชัดเจนเสมอไป แต่ก็น่ำสนใจ

ตรงท่ีว่ำในชั้นดินเดียวกันนั้นพบละอองเรณูของวัชพืช

ท่ีเป็นประเภทเดียวกับท่ีขึ้นในแปลงนำข้ำวสมัยปัจจุบัน

ด้วย แต่ผลกำรศึกษำทำงนิเวศวิทยำก็ไม่ยังไม่อำจระบุ

ได้ชัดเจนว่ำ ในช่วงเวลำนั้นมีกิจกรรมกำรเพำะปลูก

เกิดขึ้นแล้วหรือยัง เพรำะหลักฐำนในเชิงนิเวศนี้ไม่

สอดคล้องกับหลักฐำนทำงโบรำณคดี กล่ำวคือหลัก

ฐำนโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะปลูกซึ่งก็คือเมล็ด

ข้ำวปรำกฏในชั้นดินที่มีอำยุเพียง 4,000 – 3,500 

ปีลงมำแล้ว (Higham 2002:56) คือล่ำช้ำกว่ำหลัก

ฐำนที่แสดงควำมเป็นไปได้ของกำรเพำะปลูกถึง 3,000 

ปี อย่ำงไรก็ตำมผลศึกษำนี้ก็มีควำมน่ำสนใจอยู่ไม่น้อย

แม้ว่ำหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่แสดงกำรอยู่อำศัยของ

มนุษย์จะเกิดข้ึนในสมัยหลังก็ตำม แต่ก็เป็นไปได้ท่ี

จะมีมนุษย์ที่ด�ำรงชีพด้วยกำรเก็บของป่ำได้เข้ำมำใช้

ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณนั้นแล้วและมีกำรเผำป่ำเพื่อ

วัตถุประสงค์บำงอย่ำง เป็นต้นว่ำเพ่ือสำมำรถเข้ำถึง

แหล่งอำหำรได้ง่ำยขึ้น หรือเพ่ือเร่งให้เกิดต้นอ่อนของ

พืชก็เป็นได้ 

นอกจำกกำรศึกษำในเชิงนิเวศวิทยำโบรำณในภำคพื้น

ทวีปแล้ว กำรศึกษำแนวชำยฝั่งทะเลเดิมก็เป็นข้อมูล

ท่ีส�ำคัญไม่น้อย เพรำะแนวชำยฝั่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและพฤติกรรมกำรด�ำรงชีวิต

ของมนุษย์ด้วยเช่นกัน สภำพภูมิอำกำศที่ผันแปรไปใน

ช่วงปลำยยุคไพลสโตซีนจนถึงต้นยุคโฮโลซีนได้ส่งผล 
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กระทบต่อภูมิทัศน์ของโลกอย่ำงมำก คือด้วยอุณหภูมิ

โลกที่สูงขึ้นและเขตมรสุมขยำยขอบเขตกว้ำงขึ้นจน

ส่งผลให้ชั้นน�้ำแข็งในขั้วโลกละลำยและท�ำให้ระดับน�้ำ

ทะเลสูงขึ้น เป็นผลให้ผืนแผ่นดินอันกว้ำงใหญ่ท่ีอยู่

ขอบทวีปถูกน�้ำทะเลท่วมจมลงไปและแนวชำยฝั่งทะเล

ล่นเข้ำมำในแผ่นดิน (Smith et al. 2011; Voris 

2000) งำนศึกษำชำยฝั่งทะเลในอ่ำวไทยของ Umitsu 

และคณะ (1999; 2002) เสนอว่ำน�้ำทะเลขึ้นสูงสุด

ในช่วงประมำณ 7,000 ปีที่ผ่ำนมำ คือสูงถึง 4 เมตร

เหนือระดับน�้ำทะเลปำนกลำงในปัจจุบัน แต่ต่อมำใน

ช่วงประมำณ 6,000 ปีที่ผ่ำนมำ อุณหภูมิโลกกลับลด

ต�่ำลงจนส่งผลให้ระดับน�้ำทะเลลดระดับลงไปด้วย และ

จำกนั้นก็ลดระดับลงเรื่อย ๆ  จนถึงระดับที่ใกล้เคียงกับ

ปัจจุบันเม่ือประมำณ 1,500 ปีที่แล้ว งำนศึกษำชำยฝั่ง

ทะเลอันดำมันของ Tjia (1996) ก็ได้ผลกำรศึกษำไป

ในท�ำนองเดียวกัน แม้ว่ำช่วงเวลำกำรขึ้นสูงสุดของน�้ำ

ทะเลจะแตกต่ำงกัน กล่ำวคือน�้ำทะเลเพิ่มระดับขึ้นไป 

4 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเลในปัจจุบันเม่ือ 6,000 ปีท่ี

ผ่ำนมำ และอีก 1,000 ปีต่อมำก็เพิ่มขึ้นเป็น 5 เมตร

เหนือระดับน�้ำทะเลในปัจจุบัน แล้วก็ค่อย ๆ  ลดระดับ

ลงมำตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่ง 1,500 ปี

ที่แล้วที่ระดับน�้ำทะเลลดลงมำถึงระดับที่ใกล้เคียงกับ

ปัจจุบัน 

นับตั้งแต่ยุคโฮโลซีนตอนต้นลงมำนี้เองท่ีหลักฐำน

ทำงโบรำณคดีจำกภูมิภำคต่ำง ๆ  ในโลกบ่งบอกถึง

สภำพสังคมและวัฒนธรรมที่เริ่มมีควำมซับซ้อนมำก

ขึ้น มนุษย์เริ่มรู้จักกำรเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์และมี

เทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำ มีกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมที่

เป็นระบบ มีกำรใช้วัตถุในเชิงสัญลักษณ์และประดิษฐ์

สิ่งของเครื่องใช้อย่ำงประณีต และที่ส�ำคัญมนุษย์เริ่ม

ท่ีจะติดต่อแลกเปล่ียนกันอย่ำงมีจุดมุ่งหมำยมำกขึ้น 

แล้ววิถีชีวิตทำงสังคมของมนุษย์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อ

ไป จำกจุดเปล่ียนครั้งส�ำคัญของสังคมมนุษย์ก็คือกำร

เพำะปลูก ส�ำหรับภูมิภำคเอเชียก็คือกำรเพำะปลูกข้ำว 

จำกข้ำวป่ำมำเป็นข้ำวปลูก 

ในกำรศึกษำเร่ืองกำรเพำะปลูกข้ำว มีข้อถกเถียง

มำกมำยว่ำด้วยต้นก�ำเนิดของกำรปลูกข้ำวว่ำเริ่มต้น

จำกพื้นที่ใด เมื่อไร และอย่ำงไร หลักฐำนมำกมำยทำง

โบรำณคดีบ่งช้ีว่ำกำรเพำะปลูกข้ำวเริ่มข้ึนในลุ่มแม่น�้ำ

แยงซีแล้วค่อยแพร่กระจำยไปยังเกำหลี ญี่ปุ ่น และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ขณะเดียวกันกำรศึกษำ

โบรำณคดีในเอเชียใต้ก็โต้แย้งว่ำต้นก�ำเนิดกำรเพำะ

ปลูกข้ำวน่ำจะอยู่ในลุ่มแม่น�้ำคงคำและไม่ได้เกี่ยวข้อง

แต่อย่ำงใดกับวัฒนธรรมกำรเพำะปลูกในลุ่มน�้ำแยงซี 

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรที่จะระบุได้ว่ำหลักฐำนวัตถุที่พบ

นั้นมำจำกกำร ‘เพำะปลูก’ หรือไม่ ในบำงกรณีก็ยัง

มีควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกันอยู่ เพรำะหลักฐำนข้ำวที่พบ

นั้นอำจเป็นเมล็ดข้ำวที่เก็บเกี่ยวมำจำกในป่ำ หรือเป็น

เมล็ดข้ำวปลูกในยุคแรกๆ ท่ีมนุษย์เพำะพันธุ์มำจำก
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ข้ำวป่ำจึงยังมีลักษณะสัณฐำนคล้ำยคลึงกับข้ำวป่ำที่พบ

ในธรรมชำติก็ได้ (Fuller and Weisskopf 2011) ดัง

นั้นกำรศึกษำในเรื่องกำรเพำะปลูกข้ำวจึงต้องย้อนไป

ศึกษำสำยพันธุ์ที่เป็นต้นตระกูลของข้ำว คือสำยพันธุ์

ก่อนที่จะกลำยพันธุ์มำเป็นข้ำวปลูกเพื่อท่ีจะท�ำควำม

เข้ำใจธรรมชำติของพืชเหล่ำนั้น และที่ส�ำคัญคือเพื่อ

ที่จะได้เห็นถึงช่วงเวลำที่มนุษย์เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในกำรขยำยพันธุ์ข้ำวจนท�ำให้ลักษณะทำงพันธุกรรม

เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ผลกำรศึกษำด้ำนพฤกษศำสตร์โบรำณคดีได้พัฒนำ

มำจำกกำรศึกษำสัณฐำนของพืชโดยกำรเปรียบเทียบ

ขนำดของเมล็ดข้ำว (morphological analysis) มำ

เป็นกำรวิเครำะห์ส่วนต่ำง ๆ  ของรวงข้ำวและเมล็ด

ข้ำวและรวมไปถึงวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกข้ำว 

ซึ่ งป ัจจุบันก็มีควำมก ้ำวหน้ำในเรื่องนี้พอสมควร 

(Sweeney and McCouch 2007) และยังมีกำร

ศึกษำที่ใช้วิทยำกำรที่ก้ำวหน้ำที่สุดในตอนนี้ก็คือกำร

วิเครำะห์ DNA พืช ซึ่งพบว่ำกำรเพำะปลูกข้ำวนั้นมี

ต้นก�ำเนิดที่ซับซ้อน และข้ำวมีควำมหลำกหลำยทำง

พันธุกรรมอันเกิดจำกกำรผสมข้ำมสำยพันธุ ์กันเป็น

เวลำนำน ซึ่งนักวิทยำศำสตร์พยำยำมท่ีจะค้นหำว่ำ

กระบวนกำรกลำยมำเป็นพืชพันธุ์ปลูกของข้ำว (rice 

domestication) เริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใด และจำก

ตัวอย่ำงส�ำหรับกำรวิเครำะห์ที่มำจำกแหล่งโบรำณคดี

ท่ีทรำบอำยุสมัยก็ท�ำให้ข้อสันนิษฐำนเรื่องภูมิภำคที่

เริ่มต้นกำรเพำะปลูกข้ำวมีควำมชัดเจนขึ้น คือเริ่ม

จำกลุ่มน�้ำแยงซีตอนกลำงแล้วค่อย ๆ  แพร่กระจำย

ไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ  รอบทิศในช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกัน 

(Fuller et al. 2010) 

ข้ำวจัดเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้ำ สกุล Oryza ซึ่งมี

พันธุ์ปลูก 2 สำยพันธุ์หลัก ก็คือ Oryza glaberrima 

(พันธุ์แอฟริกำ) และ Oryza sativa (พันธุ์เอเชีย) ซึ่ง

ข้ำวทั้งสองสำยพันธุ์นี้มีประวัติกำรกลำยมำเป็นพืชปลูก

ที่เป็นอิสระจำกกัน (Chang 1976) จำกกำรศึกษำ

ของนักพฤกษศำสตร์ท�ำให้ทรำบว่ำก�ำเนิดของพันธุ์ข้ำว

ปลูก Oryza glaberrima นั้นมำจำก Oryza barthii 

ส่วนสำยพันธุ์เอเชียหรือ Oryza sativa นั้นยังเป็นที่

ถกเถียงกันอยู่ว่ำมำจำกสำยพันธุ์ O. rufipogon หรือ

ว่ำมีสำยพันธุ์ดั้งเดิมคือ O. nirava (Sweeney and 

McCouch 2007) สำยพันธุ์ทั้งสองนี้พบได้ท่ัวไปใน

เอเชียใต้ จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แต่ว่ำมีลักษณะทำงธรรมชำติที่ต่ำงกัน และแต่ละสำย

พันธุ์ก็พบกำรกระจุกตัวหนำแน่นอยู่ในภูมิประเทศท่ี

มีลักษณะแตกต่ำงกันด้วย กล่ำวคือ O. rufipogon 

เป็นพืชข้ำมปี (perennial species) เจริญเติบโตใน

เขตร้อนและฝนตกชุกอย่ำงในเอเชียใต้ ซึ่งข้ำวป่ำสำย

พันธุ์นี้เป็นต้นตระกูลของสำยพันธุ์ย่อย indica ส่วน

ข้ำวป่ำอีกสำยพันธุ์หนึ่งท่ีส�ำคัญคือ O. nirava เป็น

พืชปีเดียว (annual species) เจริญเติบโตในสภำพ

ภูมิอำกำศแบบอบอุ่นถึงแบบกึ่งมรสุมในภูมิประเทศท่ี



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น�้ำหรือรอบๆ ทะเลสำบที่มีน�้ำท่วมขัง

ตำมฤดูกำล ซ่ึงก็คือภูมิประเทศแบบลุ่มแม่น�้ำในเอเชีย

ตะวันออก ซ่ึงสำยพันธุ์นี้เป็นต้นก�ำเนิดของสำยพันธุ์

ย่อย japonica (sinica) 

นักวิทยำศำสตร์พบว่ำ indica กับ japonica มำจำก

สำยพันธุ์เดียวกันที่แยกออกจำกกันเมื่อประมำณ 2-4 

แสนปีที่แล้ว แต่จำกกำรวิเครำะห์ทำงพันธุกรรมใน

ระดับจีโนม (genome) กลับพบว่ำข้ำวปลูกท้ังสอง

สำยพันธุ์นี้มีควำมแตกต่ำงกันมำกเมื่อเทียบกับควำม

สัมพันธ์ทำงพันธุกรรมกับสำยพันธุ ์ อ่ืน ๆ  ของ O. 

rufipogon จึงท�ำให้มีผู้เสนอว่ำ indica และ japonica 

ถูกน�ำมำเพำะพันธุ์แยกจำกกัน คือจำกสำยพันธุ์ท่ีแยก

ย่อยออกมำจำก O. rufipogon อีกทีหน่ึงท่ีเติบโตใน

สภำพภูมิประเทศที่แตกต่ำงกัน และนักวิทยำศำสตร์

ก็ยังพบด้วยว่ำ japonica ซึ่งสืบสำยพันธุ์จำกข้ำวป่ำปี

เดียวที่เพำะปลูกกันในเอเชียตะวันออกนั้นมีต้นตระกูล

ดั้งเดิม (progenitor) ที่เป็นข้ำวป่ำข้ำมปี ในขณะท่ี 

indica ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ย่อยมำจำกข้ำวป่ำข้ำมปีที่ปลูก

กันในเอเชียใต้กลับพบว่ำมีลักษณะทำงพันธุกรรมของ

ข้ำวป่ำปีเดียวด้วย (Fuller and Weisskopf 2011)

นอกจำกสำยพันธุ์ย่อย indica และ japonica แล้วก็

ยังมีสำยพันธุ์ย่อยที่สำมคือ javanica ที่เกิดมำจำกกำร

ผสมพันธุ์กันระหว่ำง indica และ japonica ที่รู้จัก

กันในชื่อเรียก tropical japonica (Sweeney and 

McCouch 2007) ที่พบในอินโดนีเซีย แล้วแพร่ไปยัง

ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น (สงกรำนต์ จิตรำกร 2531) ส่วน

ข้ำว aromatic หรือข้ำวหอมนั้นถูกจัดอยู่ในสำยพันธุ์ 

japonica ซึ่งน่ำสนใจตรงท่ี aromatic มีลักษณะคล้ำย

กับข้ำว Basmati ของเอเชียใต้ แต่กลับมีพันธุ์กรรม

ที่ใกล้ชิดกับสำยพันธุ์ japonica มำกกว่ำ (Sweeney 

and McCouch 2007)

กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุ ์กรรมจำกพันธุ ์ข ้ำวป่ำมำ

เป็นพันธุ์ข้ำวปลูกนั้นไม่สำมำรถระบุได้ชัดเจนว่ำเกิด

ขึ้นตั้งแต่เมื่อใด กำรกลำยพันธุ์มำเป็นพันธุ์ข้ำวปลูก

เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนท่ีมิได้เกิดขึ้นแบบฉับ

พลันทันใด ซึ่งพฤติกรรมกำรเก็บของป่ำในธรรมชำติ

ของมนุษย์ก็อำจจะมีส่วนช่วยให้พืชมีกำรขยำยพันธุ์ 

เพรำะกระบวนกำรทำงธรรมชำติก็ไม่ได้เอ้ือต่อกำร

ขยำยพันธุ์ของพืชเสมอไป แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็

อำจมีส่วนท�ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ของพืชในธรรมชำติ

ด้วย กำรกลำยพันธุ์ของข้ำวมำเป็นพันธุ์ปลูกในที่น้ีก็

คือกำรเกิดลักษณะทำงพันธุกรรมที่เอื้อต่อกำรน�ำไป

ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ กล่ำวคือพันธุ ์ข้ำวปลูกหรือ  

O. sativa แตกต่ำงจำกสำยพันธุ์ข้ำวป่ำตรงท่ีมีรวงท่ีส้ัน

กว่ำแต่มีจ�ำนวนเมล็ดข้ำวมำกกว่ำ ผิวของเมล็ดข้ำวป่ำ

มีสีแดง แต่ลักษณะนี้ไม่พบในพันธุ์ข้ำวปลูกสมัยใหม่

ในเอเชีย แต่ว่ำพันธุ์ข้ำวปลูกของแอฟริกำยังมีผิวสีแดง

อยู่ แกลบข้ำวของพันธุ์ปลูกจะสีเดียวกับฟำงแต่แกลบ

ข้ำวพันธุ์ป่ำจะสีเข้มกว่ำ (Sweeney and McCouch 
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2007) เมล็ดข้ำวป่ำเมื่อแก่เต็มที่จะหลุดร่วงออกจำก

รวงได้ง่ำย (rice shattering) ซึ่งควำมเปรำะของ

ฐำนช่อดอก (spikelet bases) นี้เป็นลักษณะทำง

ธรรมชำติของพืชที่ช่วยให้เกิดกำรขยำยพันธุ์ กำรพบ

หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่เป็นข้ำวที่ยังไม่แก่เต็มที่นั้น

มีกำรสันนิษฐำนว่ำเป็นพฤติกรรมกำรเก็บเกี่ยวข้ำว

ป่ำที่พยำยำมลดกำรสูญเสียของเมล็ดข้ำวลง (Fuller 

and Qin 2009) ซึ่งลักษณะทำงชีวภำพที่ฐำนช่อดอก

ข้ำวเปรำะหักง่ำยนี้ได้หำยไปในพันธุ์ข้ำวปลูก ซึ่งนัก

พฤกษศำสตร์เชื่อว่ำเกิดจำกกำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่

มีลักษณะที่เป็นที่ต้องกำรมำเพำะปลูก และกำรเพำะ

พันธุ์ในรุ่นต่อ ๆ  มำก็เป็นกำรส�ำเนำพันธุ์ (cloned) 

ของข้ำว (Sweeney and McCouch 2007) 

มนุษย์น�ำข้ำวป่ำจำกธรรมชำติมำบริโภคตั้งแต่หม่ืน

กว่ำปีที่แล้ว หลักฐำนข้ำวในบริบททำงโบรำณคดีท่ี

เก่ำแก่ที่สุดพบในตอนกลำงของลุ่มน�้ำแยงซี ท่ีแหล่ง

โบรำณคดี Xianrendong และ Diotonghuang ซึ่ง

มีอำยุย้อนหลังไปถึง 14,000 - 13,000 ปีมำแล้ว 

(Zhao 1998) และพบหลักฐำนกำรเริ่มต้นกำรเพำะ

ปลูกข้ำวในลุ่มน�้ำแยงซีตอนล่ำงเม่ือประมำณ 9,000 

ปีที่แล้ว (Liu et al. 2007) แต่กำรก�ำหนดช่วง

เวลำกำรเริ่มต้นของกำรเพำะปลูกข้ำวที่เก่ำแก่มำกใน

ประเทศจีนนั้นก็มีข้อโต้แย้งทำงวิชำกำรอยู่มำกเพรำะ

ยังต้องกำรหลักฐำนที่ชัดเจนมำกกว่ำนี้ และจำกกำร

วิเครำะห์ลักษณะทำงชีวภำพของข้ำวคือตรงส่วนของ

ช่อดอกข้ำวพบว่ำมีลักษณะที่ไม่แตกต่ำงจำกพันธุ์ข้ำว

ป่ำ อีกทั้งหลักฐำนข้ำวจำกช่วงแรก ๆ  นั้นพบว่ำมำจำก

หลำกหลำยสำยพันธุ์ที่พบปะปนกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่ำน่ำจะเป็นข้ำวที่เก็บมำจำกในธรรมชำติ ดังนั้นผู้ที่

ศึกษำเรื่องนี้จึงเสนอว่ำกำรเพำะปลูกข้ำวในยุคเร่ิมแรก

ของจีนนั้นไม่น่ำจะเก่ำไปกว่ำ 4,000 ปีก่อนคริสตกำล 

หรือเมื่อประมำณ 6,000 ปีที่แล้ว (Fuller et al. 

2007) และกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวนี้ก็สอดคล้องกับกำร

ศึกษำสัณฐำนของเมล็ดข้ำวที่พบว่ำข้ำวที่พบในบริบท

ของโบรำณคดีจีนท่ีมีขนำดใกล้เคียงกับข้ำวปลูก O. 

sativa นั้นมำจำกชั้นหลักฐำนอำยุประมำณ 6,500 ปี

ลงมำแล้วมำกกว่ำ (Sweeney and McCouch 2007) 

ส่วนในลุ่มแม่น�้ำคงคำในเอเชียใต้พบหลักฐำนกำรน�ำ

ข้ำวมำบริโภคตั้งแต่ 6,500 ก่อนคริสตกำล หรือ

เมื่อ 8,500 ปีมำแล้ว และพบหลักฐำนข้ำวปลูกเมื่อ

ประมำณ 4,500 ปีมำแล้ว (Fuller and Qin 2009) 

และที่น่ำสนใจก็คือกำรศึกษำด้ำนพันธุ ์กรรมพบว่ำ 

indica ซึ่งเป็นสำยพันธุ ์เอเชียใต้นั้นเกิดมำจำกกำร

ผสมข้ำมสำยพันธุ์ (hybridization) ระหว่ำงข้ำวป่ำ

พื้นเมืองในเอเชียใต้กับสำยพันธุ์ปลูก japonica ของ

เอเชียตะวันออก ซึ่งนักวิทยำศำสตร์อธิบำยว่ำน่ำจะ

มีกำรน�ำข้ำวปลูกสำยพันธุ์เอเชียตะวันออกเข้ำมำใน

ทำงตอนเหนือของเอเชียใต้แล้วเกิดกำรผสมข้ำมสำย

พันธุ์กับข้ำวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งหลักฐำนทำงพันธุกรรม

นี้ก็สอดคล้องกับหลักฐำนทำงโบรำณคดีท่ีพบควำม



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวข้องกันทำงวัฒนธรรมระหว่ำงลุ่มแม่น�้ำแยงซีกับ

ลุ่มแม่น�้ำคงคำตอนบน คือในสมัยที่พบหลักฐำนกำร

เพำะปลูกข้ำวในเอเชียใต้ก็พบหลักฐำนพันธุ์พืชชนิด

อื่นๆ ที่เป็นพืชพ้ืนเมืองของเอเชียตะวันออก พร้อม

ด้วยเคร่ืองมือทำงกำรเกษตรที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับ

ของทำงเอเชียตะวันออกด้วย แต่หลักฐำนนิเวศวิทยำ

โบรำณพบว่ำกำรปลูกข้ำวในลุ่มน�้ำคงคำตอนบนยัง

เป็นกำรปลูกบนพื้นแห้ง และกำรปลูกข้ำวในนำน�้ำ

ท่วมก็เริ่มขึ้นในรำว 3,000 ปีที่ผ่ำนมำ ก่อนท่ีจะแพร่

ลงไปยังตอนใต้ของทวีป ซึ่งกำรที่ไม่พบกำรเพำะปลูก

ข้ำวอย่ำงจริงจังในทำงตอนใต้ก่อนหน้ำนั้น ก็อำจเป็น

เพรำะเป็นเขตมรสุมซ่ึงมีข้ำวป่ำอยู่ในธรรมชำติอย่ำง

อุดมสมบูรณ์ และกำรขยำยพันธุ์ก็สำมำรถท�ำได้ใน

แหล่งธรรมชำติจึงไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำงพื้นที่เพำะปลูก 

แต่สมมติฐำนในเรื่องนี้ก็ยังต้องมีกำรพิสูจน์ต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม กำรแพร่กระจำยของวัฒนธรรมกำรปลูก

ข้ำวในนำน�้ำท่วมอย่ำงรวดเร็วในเอเชียใต้นั้นอำจจะมี

นัยยะทำงสังคมที่สัมพันธ์กับหลักฐำนทำงโบรำณคดี

ที่แสดงถึงควำมซับซ้อนของสังคมที่ทวีขึ้นด้วย เพรำะ

กำรท�ำนำน�้ำท่วมในสังคมขนำดใหญ่หมำยถึงกำรท�ำ

นำทดน�้ำซึ่งต้องมีโครงสร้ำงของกำรจัดกำรน�้ำ กำร

จัดกำรที่ดินและแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ (Fuller and 

Weisskopf 2011)

ข้ำวเป็นพืชท่ีมีกำรปรับตัวได้ดีในสภำพแวดล้อมต่ำงๆ 

ปัจจุบันจึงมีกำรเพำะปลูกข้ำวในสภำพภูมิอำกำศ

และภูมิประเทศต่ำงๆ ตั้งแต่ในท่ีรำบลุ ่มไปจนถึง

พื้นที่ภูเขำสูง ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น

กำรศึกษำทำงโบรำณคดีเรื่องกำรเพำะปลูกข้ำวอำจ

จะไม่ใช่ประเด็นค�ำถำมว่ำเมล็ดข้ำวป่ำถูกน�ำมำเป็น

อำหำรตั้งแต่เมื่อไร แต่ควำมสนใจอยู่ที่กำรเพำะปลูก

ข้ำวมีกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนมำอย่ำงไร ซึ่งก็ไม่ได้

มุ่งประเด็นไปท่ีกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรเก็บข้ำวป่ำมำ

เป็นกำรเพำะปลูกข้ำวเหมือนอย่ำงโบรำณคดีของเอเชีย

ตะวันออกและเอเชียใต้ท่ีพบหลักฐำนกำรเปลี่ยนผ่ำนที่

ค่อนข้ำงชัดเจน 

ส�ำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ันจำกข้อมูลในปัจจุบัน

ก็เป็นท่ียอมรับกันในระดับหนึ่งแล้วว่ำกำรปลูกข้ำว

เป็นวัฒนธรรมท่ีรับมำจำกชุมชนในลุ่มน�้ำแยงซีเมื่อ

ประมำณ 4,000 ปีท่ีแล้ว (Fuller and Weisskopf 

2011; Higham 2002; Peasrson and Underhill 

1987) แต่คนในภูมิภำคนี้ก็น่ำจะรู้จักกำรเพำะปลูกพืช

ชนิดอื่นมำก่อนหน้ำนั้นนำนแล้ว ดังนั้นประเด็นค�ำถำม

จึงเป็นเร่ืองนิเวศของกำรเพำะปลูกข้ำวว่ำมีวิวัฒนำกำร

มำอย่ำงไร (Hutterer 1983) หรือประเด็นที่เจำะจง

ไปกว่ำนั้นก็คือ กำรเพำะปลูกข้ำวโดยเฉพำะข้ำวที่

มีลักษณะเมล็ดเรียวยำวเริ่มจำกกำรปลูกในท่ีลุ ่มน�้ำ

ท่วมถึงหรือเร่ิมจำกกำรปลูกบนที่สูง (Maloney 1991) 

ซึ่งประเด็นค�ำถำมท้ังสองมีนัยยะท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
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พัฒนำกำรทำงสังคมด้วย กล่ำวคือ กำรปลูกข้ำวใน

ที่ลุ่มโดยอำศัยน�้ำฝนหรือกำรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีน�้ำท่วมถึง

เป็นกิจกรรมกำรเพำะปลูกของสังคมที่ตั้งถ่ินฐำนอยู่

อำศัยเป็นหลักแหล่งแล้ว แต่กำรปลูกข้ำวบนที่สูงเป็น

ลักษณะของกำรเพำะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่เป็นกำร

ด�ำรงชีพของกลุ่มคนที่อำศัยอยู ่ไม่เป็นหลักแหล่งคือ

มีกำรโยกย้ำยที่อยู ่และที่ท�ำกินไปเรื่อยๆ (White 

1995) ซ่ึงนักวิชำกำรบำงท่ำนเชื่อว่ำวัฒนธรรมของ

สังคมเกษตรกรรมในยุคเริ่มแรกที่รู ้จักกำรปลูกข้ำว

นั้นเป็นกำรเพำะปลูกแบบท�ำไร่เลื่อนลอยซ่ึงท�ำควบคู่

ไปกับกำรเก็บของป่ำ แล้วจึงค่อยๆ พัฒนำมำเป็น

เกษตรกรรมเต็มรูปแบบซึ่งก็คือกำรปลูกข้ำวในแปลง

นำน�้ำขัง (อ�ำพัน กิจงำม 2528) แต่ White (1995) 

กลับมองว่ำพัฒนำกำรของกำรเพำะปลูกข้ำวในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนจำก

กำรเพำะปลูกแบบท�ำไร่เลื่อนลอยมำเป็นกำรเพำะปลูก

บนพื้นที่เพำะปลูกถำวร และไม่ได้เป็นพัฒนำกำรด้ำน

เทคโนโลยีจำกกำรเพำะปลูกแบบดั้งเดิมมำเป็นแบบท่ี

ใช้เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ 

White ได้เสนอโมเดลของพัฒนำกำรของกำรปลูกข้ำว

ไว้อย่ำงน่ำสนใจ โดยเน้นให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับระบบนิเวศทำงธรรมชำติ และชี้ให้เห็นว่ำ

คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักกำรเพำะปลูก

ทั้งในที่ลุ่มและบนที่สูงมำนำนแล้ว แต่กำรเลือกว่ำจะ

เพำะปลูกด้วยวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมและ

ประเภทของพืชที่ปลูก ดังนั้นพัฒนำกำรของกำรเพำะ

ปลูกข้ำวในภูมิภำคนี้จึงเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำน

จำกกำรยังชีพแบบตำมมีตำมเกิดหรือตำมแต่โอกำสจะ

อ�ำนวย คือไม่มีระบบแบบแผนใดๆ ซึ่งเป็นกำรด�ำรง

ชีวิตไปแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำไป แล้วค่อยๆ พัฒนำมำ

เป็นวิถีกำรด�ำรงชีวิตท่ีมีระบบและมีกำรวำงแผนมำก

ขึ้น มนุษย์รู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติจนเกิด

ควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และเรียนรู้กรรมวิธี

ต่ำงๆ ด้วยกำรลองผิดลองถูก ท�ำให้ใช้เทคนิคกำรเพำะ

ปลูกที่ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์และ

สภำพแวดล้อมของพืชท่ีเพำะปลูก ซึ่งมีทั้งกำรเพำะ

ปลูกแบบกำรท�ำไร่เลื่อนลอย ปลูกในที่น�้ำท่วมตำม

ฤดูกำลหรือปลูกในที่ที่มีน�้ำท่วมสูงและแช่ขังเป็นเวลำ

นำน จนมีกำรพัฒนำไปถึงกำรเพำะปลูกในที่นำทดน�้ำ

โดยมีกำรจัดกำรน�้ำด้วยระบบชลประทำนที่ท�ำให้ได้

ผลผลิตจ�ำนวนมำก 

หลักฐำนทำงตรงของโบรำณคดีที่เกี่ยวกับกำรปลูกข้ำว

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันยังพบน้อยมำก 

ซึ่งเป็นหลักฐำนท่ีย้อนหลังไปไม่เกิน 4,000 ปีท่ีผ่ำน

มำ แม้ว่ำจะพบเมล็ดข้ำวในบริบททำงโบรำณคดีท่ีเก่ำ

แก่ไปกว่ำนั้นแต่ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู ่มำกว่ำ

เป็นหลักฐำนจำกกำรเพำะปลูกหรือไม่ แต่อย่ำงน้อย

ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ำมนุษย์ในแถบนี้รู้จักธัญพืชที่เป็น

ข้ำวมำนำนแล้ว และข้ำวป่ำก็ยังพบได้ตำมธรรมชำติ

จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นสมมติฐำนของ White (1995) 
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ที่เช่ือว่ำคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักกำรเพำะปลูก

ข้ำวมำนำนแล้วก่อนที่จะมีกำรรับวัฒนธรรมกำรท�ำนำ

แบบทดน�้ำจำกกลุ่มวัฒนธรรมในลุ่มน�้ำแยงซีก็ควรจะ

ต้องมีกำรพิสูจน์กันต่อไป แม้ว่ำสมมติฐำนนี้จะยังไม่

สำมำรถพิสูจน์ได้จำกกำรวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 

แต่วิทยำศำสตร์ก็อำจไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้ำยของงำน

โบรำณคดีเสมอไป อีกทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่อง

นี้หำกจะอำศัยผลกำรวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ ก็

จ�ำเป็นที่จะต้องมีผลกำรวิเครำะห์ที่มีควำมรอบด้ำน

และมีจ�ำนวนที่มำกกว่ำนี้ และยังต้องน�ำมำพิจำรณำ

ร่วมกับหลักฐำนแวดล้อมอื่นๆ ในทำงโบรำณคดีด้วย 

และกำรศึกษำเรื่องนี้ก็จะยิ่งซับซ้อนมำกขึ้นไปอีกหำก

จะพิจำรณำไปถึงพืชชนิดอ่ืนๆ ที่คนในภูมิภำคนี้น�ำ

มำเป็นอำหำร อย่ำงเช่น ปำล์มสำคู สำเก ข้ำวฟ่ำง

และพืชกินหัวชนิดต่ำงๆ ก่อนที่พืชที่ให้พลังงำนเหล่ำ

นั้นจะค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยข้ำว ซึ่งก็จะมีประเด็น

ค�ำถำมอีกมำกมำย เป็นต้นว่ำ ข้ำวเริ่มมีบทบำทควำม

ส�ำคัญต้ังแต่เมื่อใด และข้ำวกลำยมำเป็นอำหำรหลัก

แทนพืชท่ีให้คำร์โบไฮเดรตชนิดอ่ืนได้อย่ำงไร ซึ่งก็

จะเป็นประเด็นทั้งในด้ำนสังคมวัฒนธรรมและในด้ำน 

สิ่งแวดล้อม 

คน ข้ำว นำ ควำย ในบริบทโบรำณคดี

กำรศึกษำเรื่องพัฒนำกำรของกำรเพำะปลูกข้ำวนั้นมิได้

จ�ำกัดอยู่เพียงกำรวิเครำะห์หลักฐำนนิเวศวัตถุที่เป็น

เมล็ดข้ำวและวัชพืชในนำข้ำวเพียงอย่ำงเดียว แต่หลัก

ฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่พบในบริบททำงโบรำณคดี

ที่มีอำยุร่วมสมัยกับกำรเพำะปลูกข้ำวก็สะท้อนให้เห็น

ถึงวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งใน

เรื่องพื้นฐำนของกำรด�ำรงชีพไปจนถึงสภำพสังคมและ

ระบบทำงวัฒนธรรม ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกล่ำวถึงหลักฐำน

ทำงโบรำณคดีท่ีพบในประเทศไทยเป็นส�ำคัญ 

แต ่ก ่อนจะกล ่ำวถึ งหลักฐำนทำงโบรำณคดี ก็

ควรจะกล่ำวถึงกำรศึกษำอีกแขนงหนึ่งที่ใช้ ‘ข้ำว’ 

และ ‘วัฒนธรรมข้ำว’ ในกำรศึกษำมนุษย์ซ่ึงก็คือ 

ภำษำศำสตร์ ที่ เชื่อว ่ำค�ำเรียกเมล็ดข้ำวเป็นส่ิงท่ี

สืบทอดต่อ ๆ  กันมำและสำมำรถใช้สืบค้นรำกศัพท์ท่ี

แสดงถึงควำมสัมพันธ์ของกลุ่มชำติพันธุ์ที่อยู่ในภูมิภำค

ต่ำงๆ ของเอเชีย ดังนั้นกำรศึกษำเรื่อง ‘ข้ำว’ ในทำง

โบรำณคดีนอกจำกจะต้องอำศัยข้อมูลด้ำนพันธุกรรม

แล้วข้อมูลด้ำนภำษำศำสตร์ก็ต้องน�ำมำพิจำรณำร่วม

ด้วยเพื่อเป็นกำรสอบทวนข้อสมมติฐำนของกันและกัน 

แม้ว่ำผลกำรศึกษำในปัจจุบันของท้ังสำมสำขำน้ีจะยัง

ไม่สอดคล้องกันเสียทีเดียว นั่นก็เป็นเพรำะว่ำยังมีช่อง

ว่ำงในเรื่องของหลักฐำนอีกมำกมำยที่จะต้องน�ำมำสนับ

สนุนหรือคัดค้ำนข้อเสนอต่ำง ๆ  ท่ีจะท�ำให้องค์ควำม

รู้ในเรื่องนี้ได้ก้ำวหน้ำต่อไป แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดใน

เร่ืองพื้นที่ของบทควำมนี้ จึงไม่ขอกล่ำวถึงข้อมูลด้ำน

ภำษำศำสตร์เพรำะหำกน�ำมำวิเครำะห์ในเชิงเปรียบ

เทียบก็จะต้องมีรำยละเอียดซึ่งมีควำมซับซ้อนและยืด
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ข้ำวที่ปลูกในประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่คือข้ำวเจ้ำ 

indica แต่ยังมีกำรปลูกข้ำวเหนียว japonica ในบำง

ภูมิภำค แต่จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีนั้น indica 

เพิ่มพบเป็นจ�ำนวนมำกเมื่อไม่กี่ร้อยปีมำนี้เอง ซึ่งก็

หมำยควำมว่ำข้ำวเหนียวเป็นอำหำรหลักมำก่อนข้ำว

เจ้ำ ค�ำถำมก็คือกำรเปลี่ยนมำนิยมบริโภคข้ำวเจ้ำเกิด

ขึ้นตั้งแต่เมื่อใด เพรำะอะไร และมีธัญพืชอะไรอีก

บ้ำงที่มีกำรเพำะปลูกเพื่อกำรบริโภค นอกจำกนี้ยัง

มีค�ำถำมที่ท้ำทำยควำมพยำยำมของนักโบรำณคดีใน

เรื่องที่ว่ำกำรเพำะปลูกข้ำวในยุคเร่ิมแรกนั้นเป็นกำร

ปลูกในท่ีพื้นแห้งหรือในนำน�้ำท่วม และกำรท�ำนำทด

น�้ำในแปลงนำที่มีคันกั้นเกิดขึ้นต้ังแต่เมื่อใด ซึ่งจำก

หลักฐำนโบรำณวัตถุและนิเวศวัตถุที่พบในปัจจุบันยัง

ให้ค�ำตอบในเรื่องเหล่ำนี้ได้ไม่ชัดเจนนัก

หลักฐำนนิเวศวัตถุที่เป็นพืชอำหำรในประเทศไทยนั้น

นับว่ำยังพบไม่มำกนัก อำจจะเป็นเพรำะสภำพภูมิ

อำกำศแบบร้อนชื้นท่ีไม่เอ้ือต่อกำรคงสภำพของอิน

ทรียวัตถุเหล่ำนั้นให้หลงเหลือมำถึงปัจจุบันได้มำกนัก 

ท�ำให้กำรค้นพบในแต่ละแห่งแม้ว่ำจะในปริมำณน้อย

แต่ก็ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำก อย่ำงกำรค้นพบซำก

พืชที่แหล่งโบรำณคดีบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่

มีกำรขุดค้นเมื่อกว่ำสี่สิบปีที่แล้ว เป็นแหล่งวัฒนธรรม

ยุคหินกลำงที่รู้จักกันในช่ือเรียกของ วัฒนธรรมโหบิน

เนียน (Hoabinhian Culture) (อำยุประมำณ 10,000 

2,000 ปีมำแล้ว) คือท่ีถ�้ำผี ซึ่งพบซำกเมล็ดพืชหลำย

ชนิด เช่น แตงกวำ สมอพิเภก พริกไทย น�้ำเต้ำ ถั่ว 

ในชั้นดินท่ีมีกำรก�ำหนดอำยุรำว 9,000 – 8,000 ปี

มำแล้ว (Gorman 1970) และท่ีถ�้ำอีกแห่งที่พบหลัก

ฐำนร่วมสมัยกับถ�้ำผีก็คือ ถ�้ำปุงฮุง ท่ีพบซำกพืชหลำย

ชนิดเช่นกัน และที่ส�ำคัญก็คือพบเปลือกข้ำวที่ถูกไฟ

ไหม้ด้วย ซึ่งเปลือกข้ำวที่พบน้ีได้มีกำรวิเครำะห์ทำง

พฤกษศำสตร์ว่ำมีลักษณะคล้ำยกับข้ำวปลูกในสมัย

ปัจจุบัน ท�ำให้ผู ้ศึกษำเสนอว่ำเป็นข้ำวที่มำจำกกำร

เพำะปลูกที่มีอำยุเก่ำแก่ไปถึง 5,000 กว่ำปีมำแล้ว 

(Yen 1977) แต่ข้อเสนอนี้ก็มีข้อโต้แย้งค่อนข้ำงมำก 

เพรำะกำรวิเครำะห์สัณฐำนของพืชจ�ำเป็นจะต้องมีหลัก

ฐำนจำกแหล่งอื่น ๆ  เพื่อน�ำมำศึกษำในเชิงเปรียบเทียบ

ด้วยจึงจะสำมำรถชี้ชัดในเรื่องนี้ได้ และในภำยหลัง 

Gorman (1992:94-5) ก็ได้เผยแพร่กำรวิเครำะห์หลัก

ฐำนจำกกำรขุดค้นที่ถ�้ำปุงฮุง ซึ่งระบุว่ำเปลือกข้ำวที่พบ

นั้นน่ำจะเป็นข้ำวป่ำ ซึ่งพบในชั้นวัฒนธรรมท่ีมีช่วงอำยุ

ระหว่ำง 2,900 – 1,000 ปีมำแล้ว ซ่ึงกำรก�ำหนดช่วง

อำยุที่กว้ำงมำกเช่นนี้มำจำกควำมไม่ชัดเจนของชั้นดิน 

(stratigraphy) ในหลุมขุดค้น 

กำรศึกษำสังคมเกษตรกรรมเมื่อหลำยทศวรรษก่อนที่

ยังเป็นกำรศึกษำจำกหลักฐำนทำงอ้อม คือวิเครำะห์

จำกสิ่งของเครื่องใช้ท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นและใช้ในกำร

ประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ  รวมท้ังกำรศึกษำในเชิงเปรียบ

เทียบถึงลักษณะทำงวัฒนธรรมของสังคมโบรำณ เช่น 
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รูปทรงและลวดลำยของโบรำณวัตถุและประเพณีกำร

ฝังศพเพื่อที่จะน�ำมำอธิบำยควำมสัมพันธ์ของคนใน

ภูมิภำค แม้ว่ำกำรศึกษำในช่วงนั้นยังไม่ได้เจำะจงลง

ไปว่ำเป็นกำรเพำะปลูก ‘ข้ำว’ แต่ก็มีนัยยะท่ีเกี่ยวกับ 

‘กำรเพำะปลูกข้ำว’ เพรำะมีสมมติฐำนเรื่องกำรแพร่

กระจำยทำงวัฒนธรรมมำจำกประเทศจีน 

กำรขุดค้นที่แหล่งโบรำณคดีสมัยหินใหม่ที่บ้ำนเก่ำ

ในลุ ่มแม่น�้ำแควน้อย จังหวัดกำญจนบุรี โดย Per 

Sørensen ไม่พบหลักฐำนที่เป็นเมล็ดข้ำวโดยตรง 

แต่พบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท�ำให้เชื่อว่ำเป็นชุมชนที่

มีวัฒนธรรมกำรด�ำรงชีพด้วยกำรเพำะปลูกและมี

พิธีกรรมควำมเชื่อที่ซับซ้อน พบหลุมฝังศพที่มีสิ่งของ

ฝังร่วมหลำยประเภท ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่อง

มือเครื่องใช้ และภำชนะดินเผำจ�ำนวนมำก และท่ีมี

ลักษณะเด่นก็ได้แก่ ภำชนะดินเผำรูปทรงหม้อสำมขำ 

รูปทรงพำนฐำนสูง รูปทรงกลมมีฐำน เป็นต้น (ภำพ 

1) แหล่งโบรำณคดีแห่งนี้มีกำรก�ำหนดค่ำอำยุทำง

วิทยำศำสตร์ที่ประมำณ 3,800 ปีมำแล้ว (Sørensen 

and Hatting 1967) และหลักฐำนที่พบท่ีบ้ำนเก่ำ

แสดงถึงลักษณะทำงวัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงจำกหลักฐำน

ร่วมสมัยที่พบที่บ้ำนเชียง ซึ่งในขณะนั้นยังมีกำรขุดค้น

ทำงโบรำณคดีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยจึงท�ำให้

กำรศึกษำในเชิงเปรียบเทียบท�ำได้ไม่มำกนัก อย่ำงไร

ก็ตำม Sørensen ได้พยำยำมส�ำรวจเพื่อค้นหำที่มำของ

วัฒนธรรมบ้ำนเก่ำในภูมิภำคต่ำง ๆ  ของประเทศไทย 

ภาพ 1: ภาชนะดินเผาท่ีขุดค้นพบ 

ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี  

(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Sørensen 2002)
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บ้ำน (ดู Bacus et al. eds. 2006; Higham 2002) 

ท�ำให้สมมติฐำนเรื่องควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงกลุ่ม

คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มวัฒนธรรมบนลุ่ม

น�้ำแยงซีได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น อีกทั้งกำรศึกษำทำง

โบรำณคดีจีนตอนใต้ได้ถูกนับรวมเป็นภูมิภำคเดียวกับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ว ด้วยลักษณะของวัตถุ

ทำงวัฒนธรรมท่ีคล้ำยคลึงกันมำกกว่ำเมื่อเทียบกับ

กลุ่มที่อยู่ทำงตอนเหนือของจีน (ดู Higham 1996; 

2002) โดยกำรศึกษำมุ่งไปที่กำรท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง

ปฏิสัมพันธ์ทำงวัฒนธรรมระหว่ำงสองภูมิภำค แต่ได้

ละเว้นประเด็นเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรออกไป

เพรำะเป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ได้ยำกและยังเป็นประเด็นท่ี

ค่อนข้ำงอ่อนไหวอีกด้วย 

จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดี ข้ำว มิได้เป็นเพียงอำหำร 

แต่ ข้ำว ยังพบในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและ

ควำมเชื่อด้วย ดังเช่นที่พบเปลือกข้ำวติดอยู่กับเครื่อง

มือและเครื่องประดับท่ีฝังเป็นของอุทิศให้กับคนตำยใน

หลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในภำคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื (ภำพ 2-3) นอกจำกนีแ้ล้ว ‘ข้ำว’ ซึง่ในทีน่ี้

รวมถึงส่วนอื่น ๆ  ของต้นข้ำวได้ถูกน�ำมำใช้เป็นวัตถุดิบ

ในกำรผลิตสิ่งของเครื่องใช้ตั้งแต่ยุคหินใหม่มำถึงยุค

ประวัติศำสตร์ตอนต้นด้วย เช่น มีกำรใช้แกลบข้ำว

ผสมลงในเนื้อภำชนะดินเผำสมัยก่อนประวัติศำสตร์ 

บำงครั้งก็พบเป็นรอยประทับรูปแกลบข้ำวอยู ่บนผิว

ภำชนะ แล้วยังมีฟำงข้ำวที่ใช้เป็นส่วนผสมในเน้ือดิน

แต่ก็ไม่พบ (Sørensen สัมภำษณ์ สิงหำคม 2555) 

จึงได้หันไปศึกษำเปรียบเทียบกับภูมิภำคที่อยู่ห่ำงไกล

ออกไป แล้วเสนอว่ำวัฒนธรรมที่มีกำรใช้หม้อสำมขำ

ที่บ้ำนเก่ำน่ำจะมีควำมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมลุงชำน 

(Lungshan Culture) ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของชุมชน

เกษตรกรรมสมัยหินใหม่ในประเทศจีน อำยุประมำณ 

6,000 – 4,000 ปีมำแล้ว ที่อำจมำจำกกำรแลก

เปลี่ยนทำงวัฒนธรรม หรืออำจเป็นกำรเคลื่อนย้ำย

ของผู้คนลงมำจำกลุ่มแม่น�้ำแยงซีลงมำ โดยเคลื่อน

ผ่ำนมำทำงแม่น�้ำอิระวดีก่อนที่จะเข้ำมำยังลุ่มแควน้อย-

แควใหญ่ แล้วลงไปคำบสมุทรภำคใต้ของไทยไปจนถึง

มำเลเซีย (Sørensen and Hatting 1967) 

แนวคิดนี้ได้รับกำรตอบรับจำกนักวิชำกำรไทยบ้ำง 

(ชิน อยู่ดี 2510) แต่ก็มีนักวิชำกำรบำงส่วนที่ไม่เห็น

ด้วยกับสมมติฐำนเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนของ

ผู้คนจำกดินแดนในประเทศจีนลงมำสู ่ประเทศไทย 

และขยำยประเด็นกำรศึกษำออกไปถึงเร่ือง ‘คนไทย

มำจำกไหน’ โดยได้มีกำรศึกษำทั้งในทำงโบรำณคดี

และในทำงกำยวิภำคศำสตร์ที่มีกำรวิเครำะห์โครง

กระดูกมนุษย์โบรำณที่บ้ำนเก่ำและเสนอข้อสรุปว่ำ

คนไทยไม่ได้อพยพมำที่ไหน แต่มีถิ่นฐำนอยู ่ในดิน

แดนประเทศไทยมำนำนแล้ว (สุด แสงวิเชียร 2526; 

2534) แต่อย่ำงไรก็ตำม หลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำได้

มีกำรค้นพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีมำกมำยจำกงำน

ศึกษำภำคสนำมทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อน



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เผำของเบ้ำหลอมโลหะด้วย แม้ว่ำหลักฐำนลักษณะ

นี้จะไม่สำมำรถน�ำไปวิเครำะห์ในเชิงพันธุกรรมได้ 

(Castillo 2011) แต่งำนศึกษำภำชนะดินเผำด้วย

เทคนิคกำรวิเครำะห์ศิลำวรรณำ (Petrographical 

Analysis) โดย Vincent (2002; 2003) ได้ชี้ให้

เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเริ่มต้นวัฒนธรรม

กำรเพำะปลูกข้ำวกับเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผำ จำก

กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงภำชนะดินเผำจำกแหล่งต่ำง ๆ  ใน

ภำคกลำงและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แหล่ง

โบรำณคดีโคกพนมดี หนองโน โคกเจริญ โนนป่ำ

หวำย โนนนกทำ บ้ำนเชียง ก็พบว่ำภำชนะดินเผำที่

มีแกลบข้ำวผสมอยู่จะมีอำยุไม่เกิน 3,500 ปี และพบ

มำกขึ้นในกลุ่มภำชนะดินเผำที่มีอำยุ 3,000 ปีลงมำ 

ซึ่งกำรพบแกลบข้ำวเป็นส่วนประกอบในเนื้อภำชนะ

ดินเผำจ�ำนวนมำกนั้นหมำยถึงกำรมีแหล่งวัตถุดิบที่

เป็นแกลบข้ำวท่ีค่อนข้ำงแน่นอน ซึ่งก็หมำยถึงกำรมี

แหล่งเพำะปลูกข้ำวในท้องถิ่นนั่นเอง 

Vincent (2002) เชื่อว่ำในกระบวนกำรผลิตภำชนะ

ดินเผำนั้นช่ำงปั ้นหม้อมักจะใช้ส่วนผสม (temper) 

เดิม ๆ  ที่ช่ำงรู ้จักและมีแหล่งท่ีแน่นอน และมักไม่

เสี่ยงกับส่วนผสมท่ีไม่คุ้นเคยเพรำะอำจจะท�ำให้เกิด

ควำมเสียหำยหรือแตกร้ำวในระหว่ำงกำรขึ้นรูปและ

ในกำรเผำได้ แต่ในทำงโบรำณคดีพบหลักฐำนเมล็ด

ข้ำวตั้งแต่ 4,000 ปีมำแล้วแต่ยังไม่พบกำรใช้แกลบ

ข้ำวในเนื้อภำชนะดินเผำ ซึ่งมีกำรสันนิษฐำนว่ำกำรที่

ภาพ 2 (บน): เคร่ืองประดับสำาริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ท่ีพบแกลบข้าวติดอยู่ด้วย 

จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง

ภาพ 3 (ล่าง): เคร่ืองมือโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ท่ีพบแกลบข้าวติดอยู่ด้านบน 

จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง 
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ช่ำงปั้นหม้อเลือกใช้วัตถุดิบชนิดอ่ืนมำกกว่ำแกลบข้ำว

ก็อำจเป็นเพรำะแหล่งวัตถุดิบประเภทแกลบข้ำวยังไม่มี

ควำมแน่นอน ซึ่งก็อำจหมำยถึงกำรเพำะปลูกข้ำวใน

ช่วงแรก ๆ  อำจจะยังให้ผลผลิตไม่คงที่ก็เป็นได้ 

นอกจำกนี้ยังมีผลวิเครำะห์ที่น่ำสนใจที่แสดงนัยยะ

ควำมส�ำคัญของ ‘ข้ำว’ เพรำะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้น

พิเศษและวัตถุที่ใช้ในเชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบรำณ 

ผลกำรศึกษำตัวอย่ำงภำชนะจำกแหล่งโคกพนมดีพบ

ว่ำ กำรผสมแกลบข้ำวในเนื้อภำชนะดินเผำท่ีมีอำยุเก่ำ

แก่ที่สุดน้ันพบว่ำผลิตด้วยดินที่มำจำกต่ำงถ่ิน อำจจะ

เป็นดินที่มำจำกแหล่งที่อยู่ขึ้นไปทำงตอนบนของลุ่ม

น�้ำบำงปะกง นอกจำกนี้ยังพบอีกด้วยว่ำภำชนะเหล่ำ

น้ันมีเทคนิคกำรผลิตท่ีก้ำวหน้ำกว่ำกลุ่มท่ีใช้วัตถุดิบ

ภำยในท้องถิ่น ซึ่งในสมัยหลังๆ ลงมำภำชนะดินเผำ

ท้องถิ่นทั่วไปของโคกพนมดีก็พบว่ำมีกำรใช้แกลบข้ำว 

(Vincent 2003) และอีกตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ที่ ‘ข้ำว’ 

เข้ำไปมีบทบำทในพิธีกรรมก็คือตัวอย่ำงภำชนะดินเผำ

ยุคแรกจำกบ้ำนนำดีที่มีกำรใช้แกลบข้ำวและฟำงข้ำว

ผสมลงในเนื้อภำชนะดินเผำซึ่ง Vincent (2002) ตั้ง

ข้อสังเกตว่ำมักเป็นภำชนะที่ใช้เป็นสิ่งของอุทิศให้กับ

ผู้ตำยในหลุมฝังศพ และนอกจำกนี้ กำรใช้แกลบข้ำว

ผสมในเนื้อภำชนะดินเผำในหลุมฝังศพก็พบในแหล่ง

บนลุ่มน�้ำแม่กลองเช่นกัน คือที่แหล่งโบรำณคดีสมัย

โลหะที่บ้ำนหนำมแดง จังหวัดกำญจนบุรี พบแกลบ

ข้ำวจ�ำนวนมำกอยู่ในเนื้อภำชนะดินเผำรูปทรงแบน

คล้ำยถำด ซึ่งน่ำจะมำจำกภำชนะมำกกว่ำหนึ่งใบท่ีมี

เนื้อหยำบและหนำวำงอยู่เหนือศีรษะและข้ำงไหล่ขวำ

ของโครงกระดูก (ภำพที่ 4-6) ซึ่งเป็นหลุมฝังศพที่

พบสิ่งของอุทิศหลำกประเภทท่ีสุดรวมท้ังเครื่องประดับ

ที่ใช้วัสดุที่มำจำกต่ำงถิ่นด้วย เช่น ก�ำไลเปลือกหอยมือ

เสือ ต่ำงหูหินเนฟไรท์ (พจนก กำญจนจันทร 2554) 

แต่ก็ยังไม่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นประเพณีปฏิบัติของชุมชน

โบรำณแห่งนี้ เพรำะพบในหลุมฝังศพเพียงหลุมเดียว

เท่ำนั้น

 

นอกจำกนี้แกลบข้ำวยังพบในเนื้อดินเผำที่น�ำไปท�ำ

เป็นเบ้ำหลอมโลหะซ่ึงมีกำรน�ำไปวิเครำะห์และเชื่อม

โยงกับประเด็นข้อถกเถียงในเรื่องกำรผลิตส�ำริดใน

ประเทศไทยด้วย ในประเด็นท่ีว่ำเทคโนโลยีส�ำริดเริ่ม

มำตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงมำจนถึงปัจจุบัน

นี้จำกควำมเห็นที่ต่ำงกันว่ำกำรผลิตส�ำริดเริ่มตั้งแต่ 

3,500 ปีที่แล้ว หรือว่ำเก่ำแก่กว่ำนั้นคือ 4,000 ปี

ท่ีแล้ว อีกประเด็นค�ำถำมก็คือ ควำมรู้เรื่องกำรผลิต

ส�ำริดนี้รับมำจำกที่ใด รับมำจำกจีนหรือว่ำเป็นกำร

พัฒนำขึ้นมำในท้องถิ่น (ดู Higham 1996; Bayard 

1996-7) แต่ส�ำหรับค�ำถำมในประเด็นหลังนี้ จำกที่มี

กำรค้นคว้ำเรื่องโลหะวิทยำโบรำณกันมำกขึ้น ปัจจุบัน

ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ำเป็นกำรรับมำจำกภำยนอก 

แต่ก็ยังคงมีประเด็นถกเถียงกันอยู ่เนื่องจำกกำรก�ำ

หนอำยุเริ่มต้นของโลหะส�ำริดที่ต่ำงกันที่ท�ำให้ยังมี

ประเด็นเรื่องแหล่งที่มำและเส้นทำงกำรรับเทคโนโลยี



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพ 4: หลุมฝังศพท่ี 2 จากการขุดตรวจท่ีแหล่งโบราณคดี

สมัยโลหะท่ีบ้านหนามแดง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  

ท่ีพบภาชนะดินเผามีแกลบผสมในเน้ือดิน (ลูกศรช้ี)

ภาพ 6 (ล่าง): รอยประทับแกลบข้าวบนภาชนะดินเผาจาก

หลุมฝังศพท่ี 2 แหล่งโบราณคดีบ้านหนามแดง

ภาพ 5 (บน): ภาชนะดินเผาท่ีมีอินทรียวัตถุคล้ายแกลบข้าว

จำานวนมากผสมในเน้ือภาชนะ พบในหลุมฝังศพท่ี 2 แหล่ง

โบราณคดีบ้านหนามแดง
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จีนด้วยเช่นกัน แม้ว่ำจะไม่ได้อธิบำยขยำยควำมว่ำกำร

เพำะปลูกข้ำว ‘อย่ำงจริงจัง’ หมำยควำมว่ำอะไร แต่

ก็มีนัยยะหมำยถึงกำรปลูกข้ำวแบบท�ำนำน�้ำท่วมซึ่งเป็น

เทคนิคที่เชื่อว่ำรับมำจำกชุมชนในลุ่มน�้ำแยงซี

มิเพียงแต่กำรผลิตส�ำริดเท่ำนั้นที่นักวิชำกำรเสนอว่ำ

เป็นวัฒนธรรมท่ีมีหลักฐำนเริ่มต้นในช่วงเวลำไล่เลี่ยกัน

กับกำรเพำะปลูกข้ำว ยังมีวัฒนธรรมกำรเลี้ยงสัตว์ที่

พบในช่วงเวลำเดียวกันด้วย สัตว์หลำกหลำยประเภท

ถูกน�ำมำเป็นอำหำรของมนุษย์ในสมัยโบรำณ แต่สัตว์

ท่ีมีหลักฐำนว่ำถูกน�ำมำเพำะเลี้ยงได้แก่ หมู วัว ควำย

และสุนัข ดังที่พบที่บ้ำนเชียง ที่น่ำสนใจก็คือกำรพบ

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง ทั้งๆ ที่ต้นตระกูลของสุนัขซึ่งก็คือ

หมำป่ำ ไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซึ่งก็หมำยควำมว่ำสุนัขถูกน�ำเข้ำมำจำกภูมิภำคอื่น 

และภูมิภำคใกล้เคียงที่พบหมำป่ำเป็นสัตว์พื้นเมืองก็คือ

จีนและอินเดีย และหลักฐำนกำรเลี้ยงสุนัขก็พบในจีน

โบรำณ (Higham et al. 1980) และจำกกำรวิเครำะห์

กะโหลกสุนัขที่ระบุว่ำมีลักษณะใกล้เคียงกับหมำป่ำ

ในประเทศจีนก็เป็นกำรเน้นย�้ำถึงควำมสัมพันธ์ทำง

วัฒนธรรมท่ีค่อนข้ำงใกล้ชิดระหว่ำงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้กับลุ่มน�้ำแยงซี กำรเลี้ยงสุนัขที่บ้ำนเชียงน่ำจะ

เลี้ยงไว้ส�ำหรับกำรบริโภคด้วยส่วนหนึ่ง เพรำะกระดูก

สุนัขที่พบจ�ำนวนหนึ่งถูกเผำไฟและมีร่องรอยกำรถูกสับ

ตัดด้วย (อ้ำงแล้ว น.159) แต่สุนัขที่เลี้ยงในสมัยก่อน

ประวัติศำสตร์ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เลี้ยง

โลหกรรมว่ำมำจำกเอเชียตะวันออกหรือเอเชียกลำง

กันแน่ (ดู White 2008) ซึ่งข้อถกเถียงนี้เริ่มต้นมำ

จำกกำรวิเครำะห์และกำรก�ำหนดอำยุของหลักฐำนจำก

แหล่งโบรำณคดีบ้ำนนำดี จังหวัดอุดรธำนี แต่จำกกำร

ศึกษำของ Vincent (2002) ชี้ให้เห็นว่ำกำรจะเป็น

แหล่งผลิตโลหะส�ำริดได้นั้นจ�ำเป็นจะต้องมีเทคนิคกำร

ผลิตเครื่องปั้นดินเผำที่ดีด้วย เพรำะต้องมีกำรท�ำเบ้ำ

หลอมและพิมพ์หล่อส�ำริดแบบแทนขี้ผึ้งที่มีเนื้อดินเผำ

ที่ทนควำมร้อนได้ดี 

จำกกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงเบ้ำดินเผำจำกบ้ำนนำดีด้วย

เทคนิคกำรวิเครำะห์ศิลำวรรณำก็พบว่ำเป็นดินที่น�ำ

มำจำกต่ำงถิ่นและเป็นภำชนะที่มีเทคนิคกำรผลิตท่ี

ก้ำวหน้ำ แต่ผลกำรวิเครำะห์ภำชนะทั่วไปของบ้ำนนำ

ดีกลับไม่พบเทคนิคกำรผลิตท่ีก้ำวหน้ำแต่อย่ำงใด ดัง

นั้นเทคโนโลยีโลหกรรมจึงน่ำจะรับมำจำกที่อื่นมำกกว่ำ

พัฒนำขึ้นในท้องถิ่นเอง เพรำะเทคโนโลยีนี้ต้องอำศัย

ควำมรู้เฉพำะทำงค่อนข้ำงมำกทั้งในเรื่องวัตถุดิบและ

ขั้นตอนกำรผลิต ซ่ึงหำกเป็นเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำ

ขึ้นมำในท้องถิ่นจริงก็น่ำจะพบหลักฐำนอื่นๆ ที่บ่ง

ชี้มำกกว่ำนี้ แต่ประเด็นเรื่องกำรรับเทคโนโลยีจำก

ภำยนอกนี้ได้กล่ำวในข้ำงต้นแล้วว่ำมีกำรเห็นพ้องต้อง

กันแล้วในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมประเด็นของ Vincent 

(2002) ที่เกี่ยวข้องในที่นี้ก็คือเขำได้ตั้งข้อสังเกต

ว่ำกำรเพำะปลูกข้ำวอย่ำงจริงจังนั้นเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับ

กำรรับวัฒนธรรมกำรผลิตโลหะส�ำริด ซึ่งเชื่อว่ำมำจำก



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไว้เป็นอำหำรแต่เลี้ยงเป็นสุนัขบ้ำนเหมือนในปัจจุบัน 

ภำพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศำสตร์หลำยแห่งปรำกฏ

ภำพสุนัขในลักษณะที่เป็นสัตว์เล้ียงที่ติดตำมเจ้ำของใน

ขณะท่ีท�ำกิจกรรม เช่น ก�ำลังล่ำสัตว์ ดังที่ปรำกฏใน

ภำพเขียนสีที่ถ�้ำเขำจันทน์งำม ถ�้ำเขำปลำร้ำ ถ�้ำประตู

ผำ เป็นต้น (พเยำว์ เข็มนำค 2539) 

หลักฐำนสัตว์เลี้ยงอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำร

เป็นสังคมเกษตรกรรมและที่ส�ำคัญคือเก่ียวข้องกับกำร

ท�ำนำปลกูข้ำวกค็อื ควำย ซ่ึงในหลกัฐำนทำงโบรำณคดี

พบว่ำเป็นสัตว์ที่ถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์ค่อนข้ำงมำก 

ในลักษณะเป็นส่วนประดับบนโบรำณวัตถุ เช่น บน

ภำชนะดินเผำ บนเคร่ืองประดับส�ำริด เป็นต้น (ภำพ 

7-9) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรให้ควำมส�ำคัญของควำย

ในสังคมโบรำณ เพรำะควำยคือแรงงำนส�ำคัญในกำร

ท�ำนำในที่ลุ ่มที่ต้องมีกำรไถพรวนในต้นฤดูเพำะปลูก 

ดังน้ันควำยจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกส�ำหรับชำวนำ

และคนที่กินข้ำว และจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์

ควำยที่เป็นสัตว์จริงๆ ก็คือกำรวิเครำะห์กระดูกกีบเท้ำ

ควำยจำกบ้ำนเชียงในยุคกลำง (3,000-2,300 ปีมำ

แล้ว) พบว่ำมีลักษณะทำงกำยภำพที่บ่งบอกว่ำควำยถูก

ใช้งำนในกำรลำกจูงของหนักซ่ึงก็น่ำจะเป็นกำรไถนำ 

แต่ลักษณะเช่นนี้ไม่พบในกระดูกวัว (www.thaiwhic.

go.th/heritage_culture3.aspx) แต่กำรท�ำนำน�้ำท่วม

แบบที่มีกำรไถพรวนพบชัดเจนขึ้นในสมัยโลหะตอน

ปลำย (ยุคเหล็ก) จำกหลักฐำนที่พบในวัฒนธรรม

ภาพ 7: ภาชนะดินเผาประดับด้วยเขาควาย 

จากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีสมัยหินใหม่หนองราชวัตร 

อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี จัดแสดงอยู่ท่ี 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ภาพ 8: ภาชนะดินเผารูปควายท่ีพบท่ีบ้านพุน้อย  

อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 

จัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลพบุรี

ภาพ 9: เคร่ืองสำาริด 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ท่ีประดับด้วยรูปหัวควาย  

คอลเลคชันส่วนบุคคล
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ดองเซิน (Dong Son Culture) (2,500-1,900 ปี

มำแล้ว) ในทำงตอนเหนือของประเทศเวียดนำมที่พบ

ใบไถหล่อด้วยส�ำริดจ�ำนวนมำก (ภำพ 10) แต่บริบท

ท่ีพบใบไถส�ำริดเหล่ำนั้นก็มีข้อมูลไม่มำกนัก Higham 

(2002:173) กล่ำวถึงบริบทของใบไถชิ้นหนึ่งเพียงสั้นๆ 

ว่ำพบอยู่ในกลองส�ำริด ซึ่งกลองส�ำริดเองก็เป็นวัตถุ

พิเศษที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสถำนะสูงในสังคม เพรำะ

ส�ำริดเป็นโลหะมีค่ำที่มักท�ำเป็นเครื่องประดับและวัตถุ

เชิงพิธีกรรมมำกกว่ำ ดังนั้นใบไถส�ำริดเหล่ำนั้นอำจไม่

ได้มีกำรใช้งำนที่เป็นกำรไถนำอย่ำงจริงจังแต่น่ำจะใช้

ในเชิงพิธีกรรมมำกกว่ำ หรือไม่ก็เป็นเครื่องมือที่มีค่ำ

มำก

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทำงวิทยำศำสตร์ที่ก้ำวหน้ำ

ขึ้นประกอบกับกำรค้นพบหลักฐำนทำงตรงที่เป็นเมล็ด

ข้ำวและเรณูพืชท่ีเกี่ยวข้องจำกแหล่งโบรำณคดีสมัย

ก่อนประวัติศำสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ถึงยุคโลหะแทบทุก

ภำคของประเทศไทย ท�ำให้สำมำรถตั้งค�ำถำมที่ค่อน

ข้ำงเฉพำะเจำะจงได้อย่ำงเช่นเรื่องพันธุ์ข้ำวปลูกที่พบ 

งำนศึกษำที่น่ำสนใจของ Castillo (2011) ที่ได้ท�ำกำร

วิเครำะห์สัณฐำนของข้ำวจำกแหล่งโบรำณคดีเขำสำม

แก้ว (จ.ชุมพร) และภูเขำทอง (จ.ระนอง) แล้วน�ำ

ไปเปรียบเทียบกับผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงจำกแหล่ง

โบรำณคดีบ้ำนโนนวัด โนนอุโลก (จ.นครรำชสีมำ) 

โนนป่ำหวำย โนนหมำกลำ นิลค�ำแหง (จ.ลพบุรี) 

ที่ศึกษำโดย Weber และคณะ (2010) ซึ่งผลกำร

ภาพ 10: ใบไถสำาริดจากวัฒนธรรมดองเซิน  

จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนาม ท่ีกรุงฮานอย
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ศึกษำระบุว่ำตัวอย่ำงข้ำวจำกแหล่งโบรำณคดีทุกแห่ง

นั้นคือ O. sativa japonica ซึ่งก็คือสำยพันธุ์ที่มำจำก

จีนที่เป็นข้ำวเมล็ดป้อมส้ันและมีควำมเหนียวเมื่อสุก 

และที่น่ำสนใจมำกก็คือนอกจำกข้ำวแล้วยังพบธัญพืช

ประเภทอื่นอีกด้วยคือ ข้ำวฟ่ำงหำงกระรอก (Setaria 

italic, foxtail millets) ในแหล่งโบรำณคดีท้ังสำมแห่ง

ในจังหวัดลพบุรีจำกชั้นดินที่พบหลักฐำนวัฒนธรรมอำยุ 

4,000 กว่ำปีมำแล้ว ซึ่งเก่ำกว่ำชั้นดินท่ีพบหลักฐำน

ข้ำวที่มีอำยุ 3,000 ปีลงมำแล้วเท่ำนั้น จึงมีกำรตีควำม

ว่ำข้ำวฟ่ำงหำงกระรอกน่ำจะเป็นธัญหำรที่ส�ำคัญก่อน

ที่จะมีกำรเพำะปลูกข้ำว แต่หลักฐำนข้ำวในภำคกลำง

แถบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยด้ำนทิศตะวันออก คือท่ีแหล่ง

โบรำณคดีโคกพนมดีกลับพบว่ำมีอำยุเก่ำแก่กว่ำที่

แหล่งในจังหวัดลพบุรีถึง 1,000 ปี แต่ไม่พบข้ำวฟ่ำง

หำกกระรอกในแหล่งนี้เลย (Thompson 1996) แต่

ที่แหล่งโบรำณคดีสมัยโลหะตอนปลำยในคำบสมุทร

ภำคใต้ฝั่งตะวันออก คือแหล่งโบรำณคดีเขำสำมแก้ว

พบข้ำวฟ่ำงหำงกระรอกด้วยเช่นกัน แล้วยังพบพืชท่ี

ไม่ใช่พืชพื้นเมืองคือ ถั่วฮอร์สแกรม (Horsegram) ที่

น่ำจะมำจำกจีน และถั่วเขียวสำยพันธุ์ที่มำจำกอินเดีย

ด้วย (Castillo 2011) ซ่ึงพืชชนิดต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้

เป็นพืชไร่ที่ปลูกบนพ้ืนแห้ง 

อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นเรื่องนิเวศกำรเพำะปลูกข้ำว 

japonica ในสมัยโบรำณก็ยังคงอยู่ แม้ว่ำในปัจจุบัน 

japonica มักปลูกกันในแปลงนำน�้ำท่วม แต่ล�ำพังหลัก

ฐำนจำกเรณู japonica ที่พบในแหล่งโบรำณคดีก็ยังไม่

สำมำรถบอกได้ว่ำมำจำกกำรเพำะปลูกบนพ้ืนแห้งหรือ

ในที่นำน�้ำท่วม จึงท�ำให้ Castillo หันไปศึกษำเรณูพืช

ชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือวัชพืช ซึ่งเธอตรวจพบว่ำ

แหล่งโบรำณคดีเขำสำมแก้ว ภูเขำทอง บ้ำนโนนวัด 

และโนนอุโลกพบว่ำมีวัชพืชประเภทท่ีข้ึนในพื้นที่เพำะ

ปลูกแบบพื้นแห้ง (dryland cultivation) แต่ Higham 

(2013) ยังคงเชื่อว่ำที่บ้ำนโนนวัดมีกำรเพำะปลูกข้ำว

ที่พัฒนำไปเป็นแบบนำน�้ำท่วมมำตั้งแต่ก่อนเข้ำสู่ยุค

โลหะตอนปลำยแล้วด้วย หลักฐำนกระดูกควำยท่ีถูก

ใช้งำนลำกจูงและจำกรูปแบบของเครื่องมือเหล็กที่เชื่อ

ว่ำใช้ส�ำหรับกำรไถพรวน แต่อย่ำงไรก็ตำม ค�ำถำม

เรื่องกำรท�ำนำน�้ำท่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่ิม

ข้ึนก่อนยุคโลหะตอนปลำยหรือไม่ก็ยังคงท้ำทำยนัก

โบรำณคดีต่อไป

จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีท�ำให้เรำทรำบว่ำคนใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภคข้ำวเหนียว japonica 

กันมำตั้งแต่เมื่อหลำยพันปีก่อน แต่ปัจจุบันกลับมี

กำรเพำะปลูกและบริโภคข้ำวเจ้ำ indica กันอย่ำง

แพร่หลำย แทบจะเรียกได้ว่ำมำแทนที่ข ้ำวเหนียว

เลยก็ว่ำได้ ซึ่งในบำงวัฒนธรรมข้ำวเหนียวกลำยเป็น

อำหำรในพิธีกรรมในขณะที่ในชีวิตประจ�ำวันบริโภค

ข้ำวเจ้ำ ค�ำถำมก็คือ คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัน

มำบริโภคและปลูกข้ำวเจ้ำกันตั้งแต่เมื่อไรและเพรำะ

เหตุใด ค�ำตอบในเรื่องนี้น่ำจะมีเหตุปัจจัยทั้งในทำง
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จ�ำแนกสำยพันธุ์ย่อยที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในแต่ละ

ภูมิภำคได้ ซึ่ง japonica น้ันมีทั้งสำยพันธุ์ท่ีปลูกใน

ไร่บนที่สูงและพันธุ์ที่ปลูกในนำน�้ำท่วม แต่สำยพันธุ์ 

indica ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพบมำกใน

สมัยประวัติศำสตร์ลงมำแล้วซึ่งก็เป็นช่วงที่กำรปลูก

ข้ำวได้พัฒนำไปเป็นกำรปลูกในแปลงนำที่มีกำรทดน�้ำ

แล้ว

มี ง ำน ศึกษำ ท่ีน ่ ำ สน ใ จ ท่ีพย ำยำมอธิ บ ำยกำ ร

เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมในเรื่องกำรเพำะปลูกและ

กำรบริโภคข้ำวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยศึกษำ

เปรียบเทียบหลักฐำนตั้งแต่สมัยประวัติศำสตร์ตอนต้น

ลงมำถึงสมัยกรุงศรีอยุธยำ คืองำนศึกษำของ Watabe 

และคณะ (1970) ที่ศึกษำตัวอย่ำงแกลบข้ำวที่พบใน

อิฐดินเผำที่มำจำกโบรำณสถำนในประเทศไทย 108 

แห่ง และจำกประเทศกัมพูชำ 8 แห่ง ที่มีอำยุอยู่ใน

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 – 24 และจำกผลกำรวิเครำะห์

สัณฐำนของแกลบข้ำวที่สมบูรณ์ก็ท�ำให้มีกำรจ�ำแนก

ข้ำวที่พบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้ำวเมล็ดป้อมส้ัน 

(japonica) ข้ำวเมล็ดใหญ่ (large type/intermediate 

type/ข้ำวเหนียวที่ปลูกบนเขำ) และข้ำวเมล็ดเรียวยำว 

(indica) โดยแบ่งล�ำดับกำรเปลี่ยนแปลงได้เป็น 3 ยุค

สมัยด้วยกันคือ สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 11-16 (สมัย

ทวำรวดี) พบแกลบข้ำวของประเภทเมล็ดป้อมส้ันเป็น

ส่วนมำกและปะปนด้วยแกลบข้ำวเมล็ดใหญ่จ�ำนวน

ธรรมชำติและทำงวัฒนธรรม ข้ำวเจ้ำเป็นสำยพันธุ์ที่

ให้ผลผลิตได้มำกกว่ำและในขณะเดียวกันก็มีลักษณะ

ข่มคือเมื่อผสมกับสำยพันธุ ์ อ่ืนข้ำวในรุ ่นต่อไปก็จะ

กลำยเป็นข้ำวเจ้ำ ดังนั้นชำวนำจึงไม่นิยมปลูกข้ำวเจ้ำ

กับข้ำวเหนียวในผืนนำที่อยู่ติดกันเพรำะจะเกิดกำร 

กลำยพันธุ์ของข้ำวได้ (นคร ส�ำเภำทิพย์ 2530: 115) 

แต่ปัจจัยทำงธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียวก็คงไม่ท�ำให้

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมจำกข้ำวเหนียวมำ

เป็นข้ำวเจ้ำในระยะเวลำอันสั้นได้ เพรำะกำรเปลี่ยน

ประเภทอำหำรหลักในวัฒนธรรมกำรบริโภคนั้นเกิดขึ้น

ได้ยำก คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่ำจะรู้จัก indica 

มำตั้งนำนแล้วจำกกำรติดต่อแลกเปลี่ยนกับเอเชียใต้

ตั้งแต่เมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่หลักฐำนทำงโบรำณคดี

สมัยก่อนประวัติศำสตร์กลับพบข้ำวเมล็ดป้อมสั้นซึ่ง

เป็นลักษณะของ japonica แทบทั้งสิ้น และพบเร่ือย

มำจนถึงสมัยทวำรวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-15) ซึ่งก็

แสดงว่ำแม้แต่มำในยุคสมัยที่มีกำรรับเอำอิทธิพลทำง

ศิลปวัฒนธรรมของเอเชียใต้เข้ำมำอย่ำงมำกมำยแต่

วัฒนธรรมกำรบริโภคข้ำวก็ยังไม่เปลี่ยนไปเป็นข้ำวเจ้ำ 

แต่อย่ำงไรก็ตำมนักวิทยำศำสตร์เชิงโบรำณคดีที่ศึกษำ

ในเรื่องนี้ก็ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำสัณฐำน

ของข้ำวพันธุ์ปลูก เพรำะ japonica และ indica มี

ควำมหลำกหลำยทำงสำยพันธุ ์ (Chang 1984-5) 

แม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมที่จะวิเครำะห์จ�ำแนกสำยพันธุ์

ต่ำง ๆ  เพื่อเปรียบเทียบในเชิงสถิติ แต่ก็ยังไม่สำมำรถ



คน ข้าว นา ควาย ในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พอสมควร ส่วนแกลบข้ำวเมล็ดเรียวยำวพบเฉพำะใน

ตัวอย่ำงอิฐจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ำนั้น ต่อมำ

ในสมัยท่ี 2 คือในรำวพุทธศตวรรษที่ 16-20 (สมัย

ลพบุรีถึงสมัยสุโขทัย) แกลบข้ำวประเภทเมล็ดป้อม

สั้นยังเป็นประเภทที่พบมำก ขณะเดียวกันแกลบข้ำว

เมล็ดเรียวยำวก็เพ่ิมจ�ำนวนมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดใน

ทุกภูมิภำค แต่แกลบข้ำวเมล็ดใหญ่มีจ�ำนวนลดลง 

และในสมัยที่ 3 คือพุทธศตวรรษที่ 20-23 (สมัยกรุง

ศรีอยุธยำ) แกลบข้ำวเมล็ดป้อมสั้นก็ยังพบในตัวอย่ำง

อิฐจำกทุกภูมิภำค แต่แกลบข้ำวเมล็ดเรียวยำวเพิ่ม

จ�ำนวนมำกขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพำะในภำคกลำงบน

ลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ในขณะท่ีแกลบข้ำวเมล็ดใหญ่พบ

น้อยมำกคือแทบจะหำยไปจำกภำคกลำง แต่ยังพบอยู่

บ้ำงในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

เมื่อน�ำมำศึกษำเปรียบเทียบกับตัวอย่ำงอิฐดินเผำจำก

โบรำณสถำนในประเทศกัมพูชำ พบว่ำอิฐดินเผำก่อน

พุทธศตวรรษที่ 16 ไม่ผสมแกลบขำ้ว แต่พบแกลบข้ำว

ในอิฐหลังพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมำ ซึ่งเป็นแกลบ

ข้ำวเมล็ดเรียวยำวจ�ำนวนมำกและไม่พบควำมแตกต่ำง

ในแต่ละสมัย แต่อย่ำงไรก็ตำมทีมวิจัยก็ยอมรับว่ำใน

กรณีของกัมพูชำยังไม่อำจสรุปได้เพรำะจ�ำนวนตัวอย่ำง

ที่วิเครำะห์มีน้อยมำก ต่อมำก็มีงำนศึกษำท่ีใช้วิธีวิทยำ

คล้ำยๆ กันนี้ ก็คืองำนของ นคร ส�ำเภำทิพย์ (2530) 

ที่ใช้ตัวอย่ำงอิฐดินเผำจำกโบรำณสถำนในประเทศไทย

จำกแหล่งที่ไม่ซ�้ำกับของ Watabe และคณะท่ีได้ศึกษำ

ไว้ ซึ่งงำนศึกษำชิ้นหลังนี้ก็สอดคล้องกับงำนศึกษำชิ้น

แรก ยกเว้นผลวิเครำะห์ตัวอย่ำงในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 11-16 ท่ีพบแกลบข้ำวเมล็ดเรียวในอิฐดินเผำในภำค

กลำงด้วย คือมิได้พบเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียง

เหนือตำมที่งำนวิจัยชิ้นก่อนระบุไว้ 

จำกผลกำรวิเครำะห์ Watabe et al. (1970) ได้ชี้ให้

เห็นว่ำกำรปรำกฏหลักฐำน japonica ซึ่งเป็นพันธุ์ข้ำว

เหนียวปลูกในนำน�้ำท่วมที่พบร่วมกับข้ำวเมล็ดใหญ่ซึ่ง

เป็นพันธุ์ข้ำวเหนียวท่ีปลูกบนที่สูงนั้น แสดงให้เห็นถึง

วิถีทำงกำรเกษตรท่ีมีท้ังแบบดั้งเดิมและแบบที่พัฒนำ

ขึ้นแล้ว คือมีท้ังกำรปลูกข้ำวในนำน�้ำท่วมและกำร

ปลูกข้ำวไร่ พร้อมกันนี้ยังมีกำรตั้งประเด็นค�ำถำมอัน

เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรบริโภคข้ำว

เหนียวมำเป็นข้ำวเจ้ำในประเทศไทยที่เกิดขึ้นภำยใน

ระยะเวลำอันสั้นนี้ว่ำอำจจะเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเก่ียวกับ

กำรเคลื่อนย้ำยของกลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่งนคร ส�ำเภำทิพย์ 

(2530) วิเครำะห์ว่ำเป็นเรื่องของอิทธิพลทำงกำรเมือง

ท่ีส่งผลถึงวัฒนธรรม เพรำะข้ำวเมล็ดเรียวยำวปรำกฏ

มำกขึ้นต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมำ ซึ่งเป็น

ช่วงเวลำเดียวกับท่ีอำณำจักรเขมรเร่ิมแผ่อิทธิพลเข้ำ

มำยังลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำแล้ว ดังที่วัฒนะ วัฒนำพันธุ์ 

(2525 อ้ำงถึงใน นคร ส�ำเภำทิพย์ 2530:115) เสนอ

ควำมเห็นไว้ว่ำวัฒนธรรมข้ำวเจ้ำคงเป็นวัฒนธรรมของ 

‘นำย’ ในขณะท่ีวัฒนธรรมข้ำวเหนียวเป็นวัฒนธรรม 

‘บ่ำว’ ส่วนจะเกี่ยวข้องหรือไม่กับค�ำเรียกข้ำวเมล็ด

เรียวยำวว่ำ ‘ข้ำวเจ้ำ’ และเมื่อหุงสุกเรียก ‘ข้ำวสวย’ 
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คัดสรรโดยมนุษย์อำจจะเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนกว่ำ

จะแน่ใจว่ำได้คัดเลือกสำยพันธุ์ที่ดีที่สุด ซึ่งหมำยถึง

ดีที่สุดในแง่ประโยชน์ส�ำหรับมนุษย์ก็คือสำมำรถให้

ผลผลิตท่ีมำกที่สุด ในทำงสังคม ‘ข้ำว’ ได้กลำยมำ

เป็นรำกฐำนอันส�ำคัญของหลำย ๆ  วัฒนธรรม ด้วย

วิถีของสังคมเกษตรกรรมท่ีกำรปลูกข้ำวเป็นกิจกรรม

ที่ต ้องใช้แรงงำนคนจ�ำนวนมำก ซึ่งกำรท�ำนำของ

แต่ละครอบครัวก็มีกำร ‘เอำแรง’ กัน คือกำรจัดกำร

แรงงำนโดยกำรแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันในหมู่บ้ำน 

ซึ่งก็จะเป็นกำรรวมตัวกันในต้นฤดูเพำะปลูก และอีก

ครั้งเมื่อถึงเวลำเก็บเกี่ยว และผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี

ก็เป็นเคร่ืองก�ำหนดชะตำชีวิตของคนเหล่ำนั้น กำร

ปฏิสังสรรค์ทำงสังคมจำกกิจกรรมกำรเพำะปลูกที่

ด�ำเนินมำหลำยชั่วอำยุคนที่ผ ่ำนกระบวนกำรเรียน

รู้ผ่ำนประสบกำรณ์และอุปสรรคมำกมำย จำกวิถี

ชีวิตประจ�ำวันและควำมเคยชินท่ัวไปจนกลำยมำเป็น 

‘วัฒนธรรมข้ำว’ ที่แสดงออกมำในรูปของเครื่องมือ

เครื่องใช้ พิธีกรรม ภำษำ ต�ำนำน กำรละเล่นต่ำง ๆ  

ที่สร้ำงข้ึนมำเพื่อผ่อนคลำยและปลอบประโลมสมำชิก

ในสังคม ที่นอกจำกจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วยัง

สะท้อนถึงแนวคิด ควำมเชื่อ และค่ำนิยมของสังคมที่

มีกำรสืบสำนและผันแปรไปตำมกำลเวลำ

ในกำรศึกษำสังคมมนุษย์ผ่ำนวัฒนธรรมข้ำว จำกกำร

ศึกษำวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ินก็มีกำรศึกษำสังคมใน

ระดับมหภำค ซึ่งมีแนวคิดเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ในขณะที่ค�ำเรียก ‘ข้ำวเหนียว’ เป็นช่ือเรียกตรงๆ ตำม

คุณลักษณะของเนื้อแป้งเม่ือสุก หรือเรียกว่ำ ‘ข้ำว

นึ่ง’ ซึ่งก็เป็นกำรเรียกตำมวิธีที่ท�ำให้สุกโดยไม่มีช่ือ

ประดิษฐ์อื่นใดส�ำหรับกำรเรียกข้ำวประเภทนี้ ซึ่งจะ

เป็นกำรเมืองเรื่องอำหำรระหว่ำงภูมิภำคหรือไม่นั้นก็

คงเป็นเรื่องที่ต้องมีกำรศึกษำกันต่อไป 

‘ข้ำว’ ในมิติทำงสังคม-วัฒนธรรม 

ควำมทะเยอทะยำนของนักวิชำกำรที่ศึกษำสังคมของ

มนุษย์จำกอดีตอันไกลโพ้น คือควำมพยำยำมที่จะ

ท�ำควำมเข้ำใจโลกทัศน์และควำมเป็นมำของสังคม

วัฒนธรรม และต้องกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมกำรตั้งถ่ินฐำนท่ี

อยู่อำศัย กำรอพยพโยกย้ำย ควำมส�ำเร็จ ควำม

ขัดแย้ง ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนจนน�ำไปสู่

กำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสังคม โดยมีกำรใช้วิธีวิทยำจำก

หลำกหลำยสำขำและ ‘ข้ำว’ ก็เป็นหัวข้อใหญ่ที่ใช้ใน

กำรศึกษำมนุษย์ ‘ข้ำว’ เป็นของขวัญจำกธรรมชำติท่ี

มนุษย์ค้นพบและน�ำมำใช้ประโยชน์จนสำมำรถสร้ำง

ควำมมั่นคงให้กับชีวิตและสังคมมำจนถึงทุกวันนี้ กว่ำ

จะเป็นเมล็ดข้ำวบรรจุถุงพลำสติกที่วำงขำยตำมตลำด

ห้ำงร้ำนในปัจจุบัน ‘ข้ำว’ ได้มีกระบวนกำรเปลี่ยน

ผ่ำนทำงชีวภำพอย่ำงมำกมำยโดยมีกระบวนกำรทำง

วัฒนธรรมเป็นตัวแปรส�ำคัญ มนุษย์คัดเลือกพันธุ์ข้ำว

ที่ดีท่ีสุดจำกธรรมชำติมำเพำะปลูก ซึ่งกระบวนกำร
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กำรปลูกข้ำวกับกำรก่อเกิดรัฐ งำนศึกษำหลำยชิ้นได้

ช้ีให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถในกำร

ผลิตข้ำวกับกำรเกิดข้ึนของกลุ่มอ�ำนำจทำงกำรเมือง

และกำรรวมศูนย์ทำงเศรษฐกิจ (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2531; ธิดำ สำรยำ 2537) และเชื่อว่ำกำรรวมศูนย์

น้ีเองที่ก่อให้เกิดชนชั้นทำงสังคม (ชำญวิทย์ เกษตร

ศิริ 2531) หำกย้อนกลับไปในอดีต ควำมมั่งคั่งทำง

เศรษฐกิจของรัฐโบรำณมักเก่ียวข้องกับควำมสำมำรถ

ในกำรผลิตอำหำร และอำหำรที่ส�ำคัญในที่นี้ก็คือ ข้ำว 

กำรท�ำนำปลูกข้ำวให้ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับควำมอุดม

สมบูรณ์ของน�้ำ ดังนั้นกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำจึงเป็น

เรื่องใหญ่พอ ๆ  กับกำรจัดกำรแรงงำนและที่ดิน จำก

อดีตที่ผ่ำนมำเรำก็ได้เห็นแล้วว่ำกำรควบคุมแรงงำน

และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมโดยเน้นประสิทธิผลทำง

เศรษฐกิจเป็นหลักได้ส่งผลกระทบอย่ำงไรบ้ำง ทุกวันนี้

ระบบนิเวศและภูมิทัศน์ของโลกยังไม่หยุดเปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบมีให้เห็นอยู่รอบตัว แล้วมนุษย์เรียนรู้อะไร

จำกส่ิงที่อุตสำหะศึกษำค้นคว้ำกันมำมำกมำย และ

ควำมรู้ที่ได้มำนี้จะใช้แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร
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