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ความเป็นมาของ “โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรเป็นองค์กรทางวิชาการทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆ
ในประเทศไทยและภูมภิ าคใกล้เคียง
ตัง้ แต่เริม่ ดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2542 ศูนย์ฯ ให้ความสนใจ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ในฐานะที่เป็นแหล่งสะสมและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกร่วม
ให้เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน
จากการที่ได้ร่วมงานกับสถาบันที่ทำงานบุกเบิกด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธเิ ล็ก - ประไพ วิรยิ ะพันธุ์ ทำให้ตระหนักว่า
ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างสูงในวงการพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานโดย
องค์กรในชุมชน หรือบุคคล และพิพิธภัณฑ์เหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่
ศูนย์ฯ จึงได้เริม่ โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในช่วงกลางปี
2546 โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
สร้างฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน ท้องถิน่ วัด เพือ่ ให้บริการสืบค้น
ข้อมูลและการค้นคว้าวิจยั
วิจยั ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และสร้างนักวิจยั ทีส่ นใจพิพธิ ภัณฑ์
ในฐานะองค์กรทางวัฒนธรรม ทัง้ ทางวิชาการและปฏิบตั กิ าร
สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ สามารถ
นำข้อมูลประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ความรูท้ อ้ งถิน่ มาบันทึก
ถ่ายทอด และพัฒนาต่อไป
สร้างเวทีหรือเครือข่ายแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์ และสนับสนุนงานพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ กันและกัน
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
โดยการสนับสนุนจากบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)
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ดิฉันขอถือโอกาสนี้กล่าวสวัสดีปีใหม่สมาชิกจุลสาร ก้าวไปด้วยกัน
ขอคุณพระรัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆอันเป็นทีศ่ รัทธานับถือ โปรดอำนวยพร
ให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง มีชวี ติ ทีเ่ จริญรุง่ เรืองและสงบสุขตลอดปีและตลอดไป
ด้วย
ปีใหม่ 2548 นี้เป็นปีที่เริ่มด้วยความตื่นตระหนกและเศร้าสลดจาก
ภัยธรรมชาติ ทีค่ ร่าชีวติ ผูค้ นทัง้ ในประเทศไทยและทีอ่ น่ื ๆตามชายฝัง่ มหาสมุทร
อินเดีย รวมแล้วเป็นเรือนแสน เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะเคยนึก
เคยฝันถึงได้ ดิฉันขอร่วมแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่ประสบความสูญเสีย
และขอร่วมเป็นกำลังใจในการกอบกูฟ้ น้ื ฟูธรรมชาติ และชีวติ ครอบครัวการงานของ
ผูป้ ระสบภัยให้แข็งแกร่งขึน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึง่
ยั ง มิ ท ั น ที ่ ค ราบน้ ำ ตาจะเลื อ นหายไปจากใบหน้ า ของผู ้ ท ี ่ ป ระสบ
เคราะห์กรรมทั้งหลาย เราก็เริ่มได้ยินข่าวถึงโครงการที่จะสร้างอนุสรณ์สถาน
อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ และถาวรวัตถุอื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึง
เหตุการณ์ครัง้ นี้ โครงการเหล่านีเ้ ป็นการริเริม่ ทีค่ วรได้รบั ความสนใจ ดิฉนั จึง
อยากจะเชิญชวนให้ชาวชุมชนพิพิธภัณฑ์ ช่วยกันมีส่วนร่วมออกความคิดว่า
เราอยากเห็นพิพธิ ภัณฑ์แบบใดเกิดขึน้ และพิพธิ ภัณฑ์ทว่ี า่ นี้ เกิดขึน้ มาเพือ่ ใคร
หรือเพือ่ อะไร
เป็ น เรื ่ อ งปรกติ ข องสั ง คม เมื ่ อ ผ่ า นประสบการณ์ ร ่ ว มกั น ที ่ ส ร้ า ง
ความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวง จะพยายามสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องเตือน
ความจำ และสร้างบทเรียนให้แก่คนรุ่นหลัง หน่วยงานของรัฐบาลอาจจะกำลัง
คิดถึงอนุสรณ์หรือถาวรวัตถุขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางสำหรับบันทึกเรื่องราว
ฉบับมาตรฐานหรือฉบับทางการ อาจจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ไปในการ
ก่อสร้าง จัดแสดง มีระบบมัลติมีเดียล่าสุดแสดงเหตุการณ์อย่างสมจริงสมจัง

และมีระบบการดูแลต่อไปในอนาคต แต่กค็ งจะมีประเด็นอีกมากมายหลายเรือ่ ง
ที่เราจะต้องขบคิดกัน สาระสำคัญก็ดี เป้าหมายและหน้าที่ก็ดี การมีส่วนร่วม
ของผูค้ นกลุม่ ต่างๆก็ดี บทบาทต่อชุมชนท้องถิน่ ต่อประเทศ หรือต่อนักท่องเทีย่ วก็ดี
จะมีทท่ี างอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างไรบ้างจึงจะลงตัวทีส่ ดุ
ในฐานะทีส่ มาชิกของเราจำนวนมาก เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานพิพธิ ภัณฑ์
ในฐานะแหล่งเรียนรูร้ ะดับรากหญ้าทีม่ สี ว่ นร่วมของชุมชน ย่อมจะมีประสบการณ์
ที่จะนำมาช่วยกันสร้างจินตนาการพิพิธภัณฑ์ ที่มีรูปแบบและเนื้อหาสาระที่
แตกต่างออกไปได้อีกมากมาย เช่น เราอาจจะคิดถึงพิพิธภัณฑ์ในระดับชุมชน
มากมายหลายแห่ง ไม่ต้องรวมศูนย์อยู่ที่เดียว หรืออาจจะนึกภาพพิพิธภัณฑ์
ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาคาร คิดถึงบริเวณที่ถูกคลื่นยักษ์โถมซัดทั้งหมดในฐานะ
พิพธิ ภัณฑ์ เราอาจจะคิดถึงวิธที ท่ี ำให้ชมุ ชนต่างๆในท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการเป็น
เจ้าของ ร่วมคิดและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาจากเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ
ครั้งนี้ เราอาจจะคิดถึงพิพิธภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจที่คนสามารถร่วมมือกันใน
สถานการณ์คับขัน หรือพิพิธภัณฑ์ที่กระตุ้นความสำนึกบางประการ และอื่นๆ
อีกมากมาย ถ้าเราเปรียบเทียบพิพธิ ภัณฑ์เหมือนกับคน ทีเ่ ราอยากจะเห็นมีชวี ติ
เติบใหญ่ มีลกู หลานงอกงาม พิพธิ ภัณฑ์กน็ า่ จะต้องมีทง้ั ร่างกายและจิตวิญญาณ
อาคารและเครื่องมือ วัตถุสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆนั้นเป็นร่างกาย แต่จิตวิญญาณ
คือข้อคำถามต่างๆทีเ่ ราจะต้องช่วยกันคิดเหล่านี้
ดิฉนั เชือ่ ว่าใครก็ตามทีร่ อดชีวติ มาจากคลืน่ ยักษ์ถล่ม ล้วนมีเรือ่ งราวทีจ่ ะ
เล่าให้คนอืน่ หรือลูกหลานฟังไปได้อกี นานแสนนาน หรือหากเจ็บปวดเกินกว่าที่
จะเล่าในขณะนี้ เมื่อเวลาผ่านไป บาดแผลทางกายทางใจได้รับการเยียวยาแล้ว
ก็อาจจะต้องการถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้แก่คนอืน่ ต่อไปได้ ความทรงจำส่วนตัว
ของแต่ละคน เรือ่ งราวของคนเล็กๆอย่างเราๆท่านๆทีแ่ สนจะธรรมดาแต่บางครัง้
ก็ไม่ธรรมดา เป็นบทเรียนทีม่ คี า่ ยิง่ เรือ่ งราวของความรัก ความผูกพันของพ่อแม่
พี่น้องในวาระสุดท้ายของชีวิต ความเอื้ออาทรของคนแปลกหน้า วีรกรรมการ
ท้าทายมัจจุราชเพือ่ ช่วยชีวติ ผูอ้ น่ื ความกล้าหาญ ทรหดอดทนของอาสาสมัครและ
ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ พิพิธภัณฑ์แบบไหนที่จะทำให้ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการ
สะท้อนภาพความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์พเิ ศษครัง้ นี้ ไว้กระตุน้ เตือนมโนธรรม
สำนึกของเพือ่ นร่วมโลกอืน่ ๆได้
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ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือรอดมาได้ในวันนี้ก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่บอกเรื่องราว ทั้งที่เป็นส่วนรวม และเรื่องของเฉพาะบุคคล หลายคน
อาจจะมีข้าวของเหล่านี้เหมือนๆกันและอาจดูไม่สำคัญนัก แต่ในอีกยี่สิบปีหรือ
ห้าสิบปีข้างหน้า อาจจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
ธรรมชาติวทิ ยาทีม่ คี า่ ควรแก่การศึกษาได้ เช่นมีคนเล่าให้ฟงั ว่า ทีมนักวิจยั จาก
ญีป่ นุ่ มาศึกษารอยกระแทกบนรถยนต์ทถ่ี กู คลืน่ ซัดไปกระแทกสะพาน แล้วสามารถ
คำนวณได้ว่า คลื่นลูกนั้นวิ่งด้วยอัตราความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น
นีเ่ ป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ตัวอย่างหนึง่
แต่พพิ ธิ ภัณฑ์สนึ ามิของชาวบ้าน ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยูแ่ ต่เหตุการณ์
ของวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เท่านั้น หากยังสามารถเชื่อมโยงไปยังวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนที่อาศัยอยู่กับทะเล และใช้ทรัพยากรจากทะเล
ในชีวติ ประจำวัน เท่าทีอ่ า่ นจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ดูจะมีหมูบ่ า้ นบางแห่ง
ที่ชาวบ้านทราบด้วยประสบการณ์ของคนที่รู้จักทะเลหรือภูมิปัญญาใดก็แล้วแต่
สามารถหนีขน้ึ ไปอยูบ่ นทีส่ งู ล่วงหน้าได้ทนั รอดชีวติ หมดทัง้ หมูบ่ า้ น กล่าวกันว่า
สัตว์บางประเภทมีสัญชาตญานเตือนภัยธรรมชาติ สามารถหลบหนีไปอยู่ในที่
ปลอดภัยได้ หากเป็นจริงเช่นนั้น ก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่า คนบางกลุ่มที่มี
ภู ม ิ ป ั ญ ญาสั ่ ง สมมาพอที ่ จ ะรู ้ ใ จธรรมชาติ รู ้ จ ั ก สั ต ว์ ด ี พ อที ่ จ ะอ่ า นสั ญ ญาณ
จากอาการของมัน ก็จะเหมือนกับมีระบบเตือนภัยธรรมชาติในตัวอยู่แล้ว
ทำไมเราไม่ใช้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็นทีถ่ า่ ยทอดเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาทีอ่ าจจะสามารถช่วยชีวติ
เราไว้ได้ในราคาทีไ่ ม่แพงเท่ากับระบบไฮเทคหลายพันล้าน
เราอาจจะนึกถึงพิพธิ ภัณฑ์ในแง่ทเ่ี ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูท้ ม่ี ชี วี ติ ต่อเนือ่ ง
ยัง่ ยืน มีการเปลีย่ นแปลงไปได้เรือ่ ยๆ ไม่แห้งตายไปเสียง่ายๆ เพราะเสนอเรือ่ งราว
ใหม่ๆได้ตลอดเวลา เราอาจจะต้องคิดถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ ไม่เพียงแต่
การเรียนรูจ้ ากอดีต แต่รวมถึงการศึกษา และคิดค้นสำหรับปัจจุบนั และอนาคต
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการอยูก่ บั ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างทะนุถนอม
หรือแม้แต่เรือ่ งพืน้ ๆเช่นว่า หากรูว้ า่ ภัยธรรมชาติกำลังจะมาถึง จะมีวธิ สี อ่ื ข่าวกัน
ในชุมชนริมทะเลต่างๆอย่างไร ทีร่ วดเร็วและได้ผล ในบางประเทศ มีการนำธงแดง
ไปปักชายหาด เป็นสัญญาณอันตรายให้รบี ขึน้ บกทันที เราอาจนึกถึงวิธสี อ่ื สาร
พื้นบ้านต่างๆเช่น ตีเกราะเคาะไม้ หรือใช้การลั่นกลองเตือนภัย โดยที่ขอให้

ทุกโรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านสร้างหอกลองตามแบบเมืองโบราณไว้ ซึ่งสามารถ
ทำได้โดยไม่ยากและไม่แพง พิพิธภัณฑ์สามารถจะครอบคลุมเรื่องราว เหล่านี้
และสร้างให้คนเกิดสำนึกในเรือ่ งการอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างมีสติ
และท้ายทีส่ ดุ ในพิพธิ ภัณฑ์ทต่ี อ้ งการให้คนทุกกลุม่ มีสว่ นร่วม จึงไม่ควร
จะมีเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เจ้าของโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า
ชาวประมง คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดชายฝั่ง
ตะวันตกของประเทศไทย เช่นระนอง พังงา คือแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะพม่า
ทีอ่ พยพเข้ามาทำงานจำนวนมาก คนเหล่านีก้ ป็ ระสบความสูญเสียไม่นอ้ ยไปกว่า
คนอืน่ ยิง่ กว่านัน้ การเป็นแรงงานต่างชาติอาจทำให้เขาประสบเคราะห์กรรมซ้ำสอง
ซ้ำสามหนักหนาสาหัสไปอีก พิพธิ ภัณฑ์จะมีทท่ี างให้แก่เรือ่ งราวและประสบการณ์
ของคนเหล่านีอ้ ย่างไร เป็นเรือ่ งทีเ่ ราควรจะคำนึงถึงด้วยเป็นอย่างมาก
ทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงจินตนาการเล็กๆของคนคนเดียว
ซึง่ ก็มคี วามจำกัดในทุกๆทาง ดิฉนั จึงอยากจะเชิญชวนให้เราช่วยกัน แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในเรื่องนี้ระหว่างกัน แทนของขวัญที่ให้แก่กันวันปีใหม่ เพื่อให้
จินตนาการร่วมเรื่องพิพิธภัณฑ์สึนามิกว้างขวางออกไปอย่างเต็มที่ โดยท่าน
สามารถเขียนหรือส่งความเห็นของท่านไปยังศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร และเรา
จะใช้จลุ สารนีเ้ ป็นเวทีเผยแพร่ตอ่ ไป
ก่อนจบขออนุญาตยกบทกวีของท่านอาจารย์ สุมน อมรวิวฒ
ั น์ ทีล่ งใน
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2548 ว่าด้วยบทเรียนจากคลืน่ สึนามิ
ฝากมายังชาวชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ทกุ ท่าน ดังนี้
เมือ่ คลืน่ คลัง่ ถัง่ โถมมหาศาล
ว่าความรักความสุขและความตาย
เสี้ยวนาทีที่พบก็พลัดพราก
เราเป็นเพือ่ นร่วมทุกข์อยูท่ ง้ั นัน้

ธรรมชาติส่งสัญญาณผ่านความหมาย
เป็นรอยร่วมเรียงรายใกล้ชิดกัน
แม้ยามยากมีมิตรจิตปลอบขวัญ
รู้เท่าทันอย่าท้อก้าวต่อไป

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
มกราคม 2548
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จดหมายถึง บก.
  
⌫  ⌫  
⌫ ⌫ 
 ⌫  
จุลสาร “ก้าวไปด้วยกัน” ฉบับที่ 2 นี้ เปิดรับศักราชใหม่ดว้ ยอาขยาน
ของเด็กที่สะท้อนชีวิตในชนบท แต่อาจจะจางหายไปกับกาลเวลาและความ
เปลีย่ นแปลงทีผ่ า่ นเข้ามาในสังคม ไก่เป็นเครือ่ งหมายปีท่ี 10 ของรอบปีนกั ษัตร
หรือที่เราเรียกว่า “ระกา” แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับข่าวสารจากชาวพิพิธภัณฑ์
ไม่มากนัก แต่กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ชาวพิพธิ ภัณฑ์จะได้สง่ ข่าวสาร
เพิ่มเติม เพื่อบอกเล่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ที่ตนดำเนินงาน
หรือจะเป็นข่าวสารงานวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หมู่บ้าน หรือภูมิภาคของ
ทุกท่าน
อย่างไรก็ดี โครงการ ฯ ได้รบั บัตรอวยพรจากผูป้ ฏิบตั งิ านในพิพธิ ภัณฑ์
ชาวบ้าน และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม รวมทั้งสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอต่างๆ กองบรรณาธิการจึงขออนุญาต
คัดลอกคำอวยพรจากบัตรอวยพรจำนวนหนึง่ เพือ่ ส่งความสุขและความปรารถนา
ดีให้กบั ชาวชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ในระกาศกนี้
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นอกจากนี้ ใคร่ขอแนะนำพิพธิ ภัณฑ์
แรงงานไทย กรุงเทพฯ จากคำบรรยายภาพ
ด้านหน้าบัตรอวยพร ดังนี้ “ภาพ ‘การชุมนุม
ของกรรมกรที่ทำเนียบรัฐบาล’ เขียนโดย
อิศรา ทยาหไท แห่ง ‘กลุ่มศิลปินสืบไท’
ผู้ใช้จิตรกรรมไทยเพื่อรับใช้ความเคลื่อนไหว
ทางสั ง คม ภาพนี ้ เ ขี ย นขึ ้ น ในปี 2536
เพื่อจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยซึ่งเปิดในปีเดียวกัน
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นอกจากจะบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ และบทบาทของผู้ใช้แรงงาน
ในสั ง คมไทยแล้ ว
ยั ง เป็ น ห้ อ งสมุ ด
หอจดหมายเหตุ ศูนย์ประชุม ศูนย์ฝกึ อบรม
และศูนย์วฒ
ั นธรรมของแรงงานไทยอีกด้วย”
จากคำอวยพรและข้ออธิบายความทีไ่ ด้ยกมานี้ กองบรรณาธิการเล็งเห็น
ความสำคัญของการสื่อสารอยู่ 2 ประการ นัยหนึ่ง การสื่อสารย่อมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารเพิม่ มากขึน้ และด้วยการสือ่ สารทีเ่ พิม่ ขึน้
หนทางในการสร้างความเข้าใจระหว่างผูค้ น ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ กล้และไกลกันออกไป ก็มเี พิม่
มากขึ้นเช่นกัน ส่วนนัยที่สอง การสื่อสารเอื้อให้การถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสาร
ไปถึงผูอ้ น่ื ทัง้ ผูท้ ร่ี เู้ รือ่ งราวเหล่านัน้ อยูแ่ ล้วและผูท้ ไ่ี ม่ทราบข้อมูลเหล่านัน้ มาก่อน
การรับ-ส่งข่าวสารเช่นนีเ้ ป็นกระบวนการเรียนรู้ แบ่งปันความคิด รวมถึงความรูส้ กึ
ให้เราท่านทัง้ หลายมีโอกาสได้พนิ จิ พิเคราะห์สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ความหลากหลายทีป่ รากฏ
และนำไปสูก่ ารพัฒนาความรูพ้ ร้อมไปด้วยกัน

“ ผูอ้ า่ นท่านใดมีเรือ่ งราว อยากเขียน อยากเล่า อยากถาม
อยากแสดงความเห็น ฯลฯ สามารถเขียนจดหมายไปคุยกับบรรณาธิการ
จดหมายฉบับใดมีความน่าสนใจ บรรณาธิการจะนำมาตอบในจุลสาร
และยินดีตอ้ นรับผูอ้ า่ นทุกท่าน ”
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...ก้าวไปด้วยกัน
งานฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์
ฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ ทีส่ ามารถสืบค้นได้บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ www.sac.or.th ณ ปัจจุบันมีจำนวนรายชื่อพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒน
ธรรมทัว่ ประเทศ 684 แห่ง โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดต่าง ๆ
ได้จำนวน 101 แห่ง พิพธิ ภัณฑ์ทกุ แห่งสามารถส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของท่านได้ เพื่อทางศูนย์ฯ จะดำเนินการ
เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่อไป
ในส่วนงานสำรวจพิพธิ ภัณฑ์นน้ั เมือ่ เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา คณะทำงาน
ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ในภาคเหนือจำนวนหนึง่ แห่ง ได้แก่
ไร่แม่ฟา้ หลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
เดือนพฤศจิกายน 2547 สำรวจพิพิธภัณฑ์บริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนในจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร
มุกดาหาร พิพธิ ภัณฑ์บา้ นเกวียนมุก หอแก้วมุกดาหาร วัดพระธาตุ
ภูจ้อก้อ
นครพนม ศรีโคตรบูรพิพธิ ภัณฑ์ บ้านท่านโฮจิมนิ ห์ โครงการหมูบ่ า้ น
มิตรภาพไทย - เวียดนาม
สกลนคร ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยโส้ พิพธิ ภัณฑ์พระอาจารย์มน่ั ภูรทิ ตั โต
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย จันทสาโร พิพิธภัณฑ์บ้านบึงสา วัดถ้ำผาป่อง
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห ลวงปู ่ เ ทสก์ เทสรั ง สี พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระอาจารย์ ฝ ั ้ น อาจาโร
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนบ้านไฮหย่อง วัดชัยมงคล พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญ ชินวังโส
วัดศรีสว่างแดนดิน

  11

งานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ : กรณีศกึ ษา
การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกรณีศึกษาเริ่มต้น
อย่างเป็นทางการเมือ่ เดือนธันวาคมปีทผ่ี า่ นมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรจัดส่ง
เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั ภาคสนามในแต่ละพืน้ ทีศ่ กึ ษา เพือ่ สำรวจและศึกษาสภาพของชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่าง พิพธิ ภัณฑ์กบั ชุมชน ลักษณะการจัดเก็บวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์
งานวัฒนธรรมด้านอืน่ ๆ เช่น การจัดการท่องเทีย่ ว กิจกรรมถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ วัตถุประสงค์สำคัญของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำความเข้าใจ
กับเรือ่ งราวทางสังคม และวัฒนธรรม ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์และชุมชนทัว่ ไป
และนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านในฐานะ
เจ้าของวัฒนธรรม และชาวบ้านกับนักวิชาการ นักปฏิบัติการทางวัฒนธรรม
จากภายนอก กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตัดสินใจและเรียนรูร้ ว่ มกันในการพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์วดั ท่าพูด จังหวัดนครปฐม
ในขณะนี้ ข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับตำบลไร่ขงิ อันเป็นทีต่ ง้ั ของพิพธิ ภัณฑ์
ได้รบั การเก็บรวบรวมจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทัง้ สภาพทัว่ ไป โครงสร้าง
ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมไปกันนี้ การทำงานภาคสนาม
ของเจ้าหน้าทีเ่ ริม่ ปฏิบตั กิ ารกลุม่ เยาวชน ทีม่ คี วามสนใจเรียนรูก้ ารสืบค้นเรือ่ งราว
ในท้องถิ่นและสิ่งของในพิพิธภัณฑ์และไปสู่การตั้งคำถามเกี่ยวกับวัตถุเรื่องราว
ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน แม้ ก ารทำงานดั ง กล่ า วจะเป็ น เพี ย งการเริ ่ ม ต้ น
แต่สง่ิ สำคัญคือ การกระตุน้ ให้คนในท้องถิน่ หันกลับมามองและสร้างความเข้าใจว่า
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เป็นของชุมชน และเป็นมากกว่าคลังสะสมวัตถุ
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อนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผู้คนบางกลุ่มในและนอกพื้นที่
โยกย้ายออกไปหรือเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานทั้งชั่วคราวและถาวรอย่างเนื่องๆ
ทำให้เกิดคำถามว่า ความเป็นท้องถิ่น/ชุมชนจะเป็นไปในลักษณะใดในอนาคต
และการทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ต้องการให้คนในชุมชนได้เข้ามาดูแล ศึกษา
และเผยแพร่เรือ่ งราวของตนเองให้กบั เด็กๆ เยาวชนรุน่ ต่อไป นักท่องเทีย่ ว และ
ผูเ้ ข้ามาเยีย่ มเยือนชุมชน ควรมีรปู แบบเช่นใดและใครเป็นคนทีจ่ ะเข้ามาเกีย่ วข้อง
กับกิจกรรมเช่นนัน้ คำตอบจะเป็นกิจกรรมและการดำเนินการอืน่ ๆ ในระยะต่อไป
พิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง
ข้อสังเกตจากพื้นที่ศึกษาวัดบ้านดอนของเจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม
สร้างประเด็นทีน่ า่ ขบคิดเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่หลายประการ ธรรมเนียม
หนังใหญ่ที่ถือว่า “หนังใหญ่ เป็นมหรสพโบราณ ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ครูแรง
ผู ้ ใ ดมิ ค วรเข้ า ไปเล่ น หรื อ รบกวน” นำไปสู ่ ค ำถามเกี ่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ แ ละ
การถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาควรดำเนินไปเช่นไร จึงจะเหมาะสมกับคติและประเพณี
การปฏิบัติต่อวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ในทางหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวสามารถ
สร้างความใกล้ชดิ ของวัตถุทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของสังคม แต่อกี ทางหนึง่
เราสมควรจะเปลีย่ นแปลงความคิดต่อวัตถุเช่นนัน้ หรือไม่และอย่างไร
นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตน การเตรียม
แผนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง 3 ปี มีโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณวัด
ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว โดยจัดสร้างอาคารโรงแสดงหนังใหญ่และการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน อย่างไรก็ดี หากต้องการพัฒนาวัด
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ และโรงนวดแผนโบราณให้ เ ป็ น มากกว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วแล้ ว
การคิดถึงกลุม่ คนทีเ่ ข้ามาร่วมทำงาน เข้ามาเรียนรูเ้ รือ่ งราวหนังใหญ่วดั บ้านดอน
และสืบทอดการแสดงดังกล่าวให้เป็นมรดกของชุมชน เหล่านีค้ วรเป็นข้อพิจารณา
สำหรับการสร้างให้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็นองค์กรของชุมชน
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พิพธิ ภัณฑ์วดั ไหล่หนิ หลวง จังหวัดลำปาง
การทำงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง โดยคนในชุมชนเห็นจะ
ก้าวหน้าไปมากทีเดียว ทัง้ การซ่อมแซมอาคารพิพธิ ภัณฑ์และการเตรียมอาคารเก่า
ในวัด ซึง่ สร้างขึน้ ราวปี 2500 ให้เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน ความเคลือ่ นไหว
เช่นนี้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีวา่ ชุมชนให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งเรียนรูร้ ปู แบบ
อืน่ ๆ นอกเหนือไปจากสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่ทง้ั นี้ ความรูเ้ กีย่ วกับชุมชน
มิได้หยุดอยู่เพียงวัตถุสะสมในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น หากแต่เรื่องราวของชุมชน
ยังยึดโยงกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งที่ยังปฏิบัติและบอกเล่ากันอยู่ในปัจจุบันกับ
สิง่ ทีจ่ างหายไปจากสังคม
หากย้อนกลับมาทีเ่ รือ่ งของการเตรียมพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชนอีกครัง้ หนึง่ ข้อคิดทีน่ า่ จะหยิบยกขึน้ มาพูดคุยตรงนี้ ก็คอื พิพธิ ภัณฑ์
มิได้ทำหน้าที่เป็นเพียงคลังที่จะทำการเก็บสะสมโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้
เท่านัน้ การศึกษาและสร้างความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ของเหล่านัน้ เป็นอีกงานทีจ่ ะทำให้
พิพธิ ภัณฑ์เป็นองค์กรทีเ่ คียงคูไ่ ปกับสังคม ดังนัน้ การเตรียมพืน้ ที่ แหล่งการเรียนรู้
ดังกล่าวย่อมสบช่องทางในการแบ่งแยกพื้นที่ของการเก็บอนุรักษ์วัตถุและพื้นที่
ของการเผยแพร่ความรูผ้ า่ นสือ่ เช่น นิทรรศการ เพราะเรือ่ งราวทีส่ ร้างขึน้ ให้กบั
วัตถุหรือหัวข้อการศึกษาที่น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์จึงสามารถเป็นสถานที่ของ
การเรียนรูด้ ว้ ยประการฉะนี้
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ข่าวสารชุมชนพิพิธภัณฑ์

⌫
สรินยา คำเมือง
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าไปนั่งสังเกตการณ์การนำเสนอแนวทางการจัด
แสดงพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.
2547 จัดโดยบริษทั เฟรนด์ส ฟอร์ แฟมิล่ี จำกัด ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
การนำเสนองานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพฯ จำนวน 7 แห่ง ใน 7 เขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนด
แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ได้แก่ เขตทวีวัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ
เขตคลองสาน เขตหนองแขม เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี เสนอต่อตัวแทน
ของเขตต่างๆ อันประกอบด้วย ประธานชุมชน กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น คณะครูอาจารย์
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สภาวัฒนธรรมและชาวบ้าน ผูเ้ ป็นเจ้าของเรือ่ งราวเหล่านัน้
ได้รับทราบ และถือเป็นโอกาสในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปด้วย
หลั ง จากที ม งานของบริ ษ ั ท ฯ ได้ ท ำงานสนามศึ ก ษาข้ อ มู ล รู ป แบบเนื ้ อ หา
การจัดแสดงกันมาระยะหนึง่ แล้ว
การนำเสนองานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกว่าด้วยเรื่องข้อมูลเนื้อหา
ที่นำมาใช้จัดแสดง ซึ่งทั้ง 7 เขตเปิดเรื่องโดยให้เห็นภาพกว้างของกรุงเทพฯ
เหมือนกันในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นกรุงเทพมหานคร” เท้าความมาแต่ครั้ง
สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ลำดับต่อมาเป็นเรือ่ ง
พั ฒ นาการทางการปกครองของกรุ ง เทพฯ จากนั ้ น จึ ง เข้ า สู ่ ข ้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น
ของเขตต่างๆ เพื่อปูเรื่องเข้าสู่เนื้อหาของแต่ละเขตพื้นที่ ให้เป็นที่สงสัยว่า
จะเอาเขตการปกครองมาขีดคัน่ พรมแดนวิถชี วี ติ วัฒนธรรมกันได้อย่างไร
เมือ่ เข้าสูเ่ นือ้ หาของท้องถิน่ แต่ละเขตพืน้ ทีซ่ ง่ึ จะแตกต่างกันไป โดยจัดแบ่ง
รูปแบบการจัดแสดงเป็นโซน อย่างในกรณีเขตหนองแขม โซน A ว่าด้วยเรื่อง
พัฒนาการของเขตหนองแขม โซน B เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวหนองแขม โซน C เรือ่ งหนองแขมกับการเปลีย่ นแปลง โซน D เป็นเรือ่ งสถานที่
สำคั ญ บุ ค คลสำคั ญ และของดี ห นองแขม สำหรั บ ในสองโซนสุ ด ท้ า ยนี ้
จะเหมือนกันทัง้ 7 เขตพืน้ ที่ คือ โซนทีจ่ ดั แสดงแผนทีเ่ ส้นทางการท่องเทีย่ ว

ของแต่ละเขต และชุดสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์จอสัมผัส
สำหรับสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นและเอกสารข้อมูลของท้องถิ่นนั้นๆ ส่วนที่สอง
เป็นการนำเสนอรูปแบบการจัดแสดงโดยอิงกับสถานที่จริงว่าควรจะมีหน้าตา
อย่างไร
ในช่วงท้ายของการประชุม เมือ่ ซักถามทำความเข้าใจตกลงใจในเนือ้ หา
เรื่องราวถ้อยคำที่จะใช้ในการจัดแสดงแล้ว บริษัทเสนอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนั้นเลือกคณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จำนวน 5 ท่าน
โดยมีหน้าที่ 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเนือ้ หา 2. พิจารณาแบบก่อสร้าง
3.แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ชุมชนรับทราบ ผู้เขียนนึกฉงนนี่จะ
เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพื่อชุมชนโดยชุมชนแล้ว
กทม.จัดที่ทางวางคนวางชุมชนไว้ตรงไหน ถึงได้มาอุปโลกน์ที่ปรึกษาจากคน
ในชุมชน เจ้าของเรือ่ งเจ้าของพืน้ ทีก่ นั เมือ่ โค้งสุดท้าย แล้วกระบวนการดำเนินงาน
เป็นอย่างไรหนอ?
กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ตั ้ ง พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น กรุ ง เทพมหานคร 1
ระบุวา่ การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพฯ มาจากมติของทีป่ ระชุมสภากรุงเทพ
มหานคร ในการประชุมสามัญที่ 2 ประจำปีพทุ ธศักราช 2544 ให้ความเห็นชอบ
ดำเนิ น การจั ด ตั ้ ง พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น กรุ ง เทพมหานครในแต่ ล ะเขตปกครอง
โดยได้มอบหมายให้ฝา่ ยพัฒนาเยาวชน 2 กองสันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม
เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2546-2550 จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง ใน 50 เขต ดังนี้
ปีงบประมาณ 2546 ดำเนินการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพฯ นำร่อง
จำนวน 4 แห่ง2
กรอบแนวคิ ด ในการจั ด ตั ้ ง พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น กรุ ง เทพมหานคร. ฝ่ า ยพั ฒ นาเยาวชน 2
กองสันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
2
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตั้งอยู่ที่วัดไตรมิตร
วิทยาราม ใกล้ซมุ้ ประตูเฉลิมพระเกียรติ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก จัดตัง้ ที่
พิพิธภัณฑ์บางกอก ซอยเจริญกรุง 43 และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
ตัง้ อยูท่ โ่ี รงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สุดสายถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

1
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ปีงบประมาณ 2547 ดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
แห่งใหม่จำนวน 23 แห่ง3 พร้อมๆ ไปกับบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ นำร่อง 4
แห่งดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
แห่งใหม่จำนวน 23 แห่ง และบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพฯ จำนวน
27 แห่ง
ปีงบประมาณ 2550 บริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพฯ จำนวน
50 แห่ง
นายนิคม ไวรัชพานิช ผูอ้ ำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กทม. กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯ ไว้ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับวัน
พฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2547 ว่า
“โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครถือเป็นอีก
ความพยายามหนึ ่ ง ในการเก็ บ รวบรวมประวั ต ิ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละเขต
เข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ ่ น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของชุมชน รวมทั้งทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ กลุ่มคนในสังคมประเพณีวัฒนธรรม ระบบ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ในท้องถิน่ ”
ทั้งนี้ การดำเนินงานยังตระหนักถึงความแตกต่างและลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละพืน้ ที่ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ บางแห่งจะทำหน้าทีเ่ พียงบอกเล่าเรือ่ งราวในอดีต
และเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วเชิญชวนให้ศึกษา
วิถชี วี ติ จริงทีย่ งั ดำรงอยูใ่ นพืน้ ที่
ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานนั้น สำนักงานเขตรับผิดชอบพิจารณา
สถานที่จัดตั้งโดยอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าควรมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นที่จะดึงดูด
ความสนใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมได้ และเจ้าของพื้นที่ยินยอมให้เข้าไปใช้พื้นที่นั้น
นอกเหนือจากการหาสถานที่ กทม. จ้างเหมาเอกชนดำเนินการทัง้ หมด ไม่วา่ จะ
เป็นการศึกษาพื้นที่ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละเขต การปรับปรุง ภูมิทัศน์
การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดทำคูม่ อื นำชม ฯลฯ
3

ได้รบั การบอกกล่าวมาอีกทีวา่ ได้งบประมาณมาทีล่ ะ 3 ล้านบาท
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ทีนี้กลับมาหาชุมชนกันบ้าง ชุมชนรู้อะไร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพ
มหานครคืออะไร ทำพิพธิ ภัณฑ์ฯ ไปทำไม กทม. ทำความเข้าใจกับคนกรุงเทพฯ
เพียงพอแล้วหรือ คนกรุงเทพฯ มีความเข้าใจรับรู้แล้วหรือที่จะมีพิพิธภัณฑ์
ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของตน หาก กทม. จะใช้เวลาทำความเข้าใจและทบทวน
เรือ่ งนีส้ กั หน่อย เราคงจะไม่ได้ยนิ คำพูดเหล่านีห้ รอกว่า
“กทม.สรุปเรือ่ งทีต่ ง้ั ทำไมไม่ถามคนหนองแขม แล้วเชิญมาทำไม”
“พิพธิ ภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องเริม่ ในวันนีพ
้ รุง่ นี้ เราอยูก่ นั มาได้ 100 ปี
ไม่เห็นเป็นไร เรือ่ งวันนีพ
้ รุง่ นีเ้ ป็นเรือ่ งของพวกคุณ”
“บริษัทฯ ไม่ถามชุมชน ชุมชนไม่เคยรู้เลยว่างบประมาณเท่าไหร่
จะทำอะไรต่อไป ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร คณะกรรมการไม่ทราบ
เรือ่ งเลย”
“คนท้ อ งถิ ่ น ต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม รั ฐ ให้ ง บมา เรามาคิ ด กั น เองก็ ไ ด้
ประสานงานให้มคี ณะทำงาน คนหนองแขมต้องรู้”
เพราะนั่นหมายถึงความรับผิดชอบที่จะตามมาจากการบริหารจัดการที่
กทม.จะมอบให้กบั สำนักงานเขต สำนักงานเขตมอบให้กบั ชุมชนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
บริหารจัดการกันต่อ งานนีย้ ากยิง่ กว่าทีจ่ ะสร้างพิพธิ ภัณฑ์เสียอีก
เพราะเราไม่ต้องการเห็นพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเป็นขยะทางวัฒนธรรมที่
ถูกทิง้ ร้างอย่างไร้ผเู้ หลียวแล…
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หอศิลป์ริมน่านก่อตั้งโดย วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน เพื่อดำเนิน
กิจกรรมเกีย่ วกับศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ และส่งเสริม
การเรียนรู้ศิลปะของประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดปี 2548 หอศิลป์ฯ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ศลิ ปะร่วมสมัยทีน่ า่ สนใจหลายงาน ได้แก่
1) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
กลุ่ม 4 ทัศนะ (4 ธันวาคม 2547 – 30
มกราคม 2548) นำเสนอผลงานที่ต่างกัน ใน
มุมมอง เทคนิค และเนือ้ หา โดยสมาชิกของ กลุม่
คือ สมภพ บุตราช ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์
สิทธิโชค ก้อนนาค เสนีย์ แช่มเดช และมนต์ชยั
ขาวสำอางค์ นิ ท รรศการครั ้ ง นี ้ มี ผ ลงานที ่
น่ า สนใจ ทั ้ ง เก่ า และใหม่ ข องกลุ ่ ม สมาชิ ก
เพื่อให้เห็นวิวัฒนาการการทำงาน ความเป็น
อิสระของศิลปินทั้ง 5 จะนำพาผู้ชมสัมผัสกับ
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123 อิ ส รภาพที ่ ท ุ ก คนมี อ ยู ่ และจุ ด ประกาย
12345678901234567890123
12345678901234567890123 การค้นหาสำหรับใครบางคน
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
2) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
“แผ่นดิน ภูเขา แม่นำ้ ทะเล และท้องฟ้า””
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123 (4 – 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548) ร่ ว มเฉลิ ม
12345678901234567890123
12345678901234567890123 พระเกี ย รติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123 พระบรมราชิ น ี น าถ ในวโรกาสที ่ ท รงเจริ ญ
12345678901234567890123
12345678901234567890123 พระชนมพรรษา 6 รอบ งานศิลปกรรมร่วมสมัย
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123 ของศิลปิน 80 คน ด้วยการนำของมหาวิทยาลัย
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
ั รูถ้ งึ การ
12345678901234567890123 ศิลปากร จะแสดงต่อสาธารณชน ได้รบ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย นอกจากนี้
ภาพจำนวนหนึ่งยังผูกโยงกับแรงบันดาลของภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดภูมินทร์
และวัดหนองบัว จังหวัดน่าน รอยต่อของศิลปะจะเชือ่ มโยงกาลเวลามิสร่างซา
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3) นิ ท รรศการศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย “ความประทั บ ใจกั บ ภาพ
เหมือนจริง”(1 มีนาคม 2548 – 31 มกราคม 2549) เป็นนิทรรศการทีจ่ ดั แสดง
ผลงานภาพเหมือนจริงทีส่ ร้างความประทับใจและเป็นทีน่ ยิ มตลอดศตวรรษทีผ่ า่ นมา
ของศิลปินกว่า 30 ชีวติ นิทรรศการเปิดโอกาสให้ผทู้ ส่ี นใจศิลปะได้สมั ผัสความรูส้ กึ
ความคิดคำนึง จินตนาการของศิลปินผ่านผลงานหลากรูปแบบ เพื่อลดช่องว่าง
ศิลปะกับผู้คนในอีกทางหนึ่ง

ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

คุณวินยั ปราบริปู และเอกสารประชาสัมพันธ์หอศิลป์รมิ น่าน
122 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
หอศิลป์รมิ น่าน ตัง้ อยูบ่ นถนนสายอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 20
เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์
ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0-9962-1332 0-1322-2912
เว็บไซต์ www.nanartgallery.com
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⌫⌫
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรว่ า ด้ ว ยเรื ่ อ งราวเกี ่ ย วกั บ พระราชประวั ต ิ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สังคมและวัฒนธรรมร่วมรัชสมัย และ
ความเป็นไปของประวัตศิ าสตร์การเมืองทัง้ ก่อนและหลังเปลีย่ นแปลงการปกครอง
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ขอ้ มูลการค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับพระปกเกล้าศึกษา
สำหรับในปีนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา
ประวั ต ิ ศ าสตร์ ใ น “แผ่ น ดิ น พระปกเกล้ า ” ซึ ่ ง เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ช่ ว งรอยต่ อ
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี ำคัญของประเทศไทย
 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปิดตัวหนังสือ
“บั น ทึ ก ความทรงจำของ Yasukishi Yatabe” ผู ้ เ ป็ น อั ค รราชทู ต ญี ่ ป ุ ่ น
ประจำกรุงสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2547 หนังสือดังกล่าวได้รับการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
โดยโมราชิม่า และมีรศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น บรรณาธิ ก าร บั น ทึ ก สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยร่วมรัชสมัย
ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั “โลกกับรัชสมัย ร.7 : บทสำรวจ
วิ เ คราะห์ แ ละทั ศ นะวิ จ ารณ์ ข องชาวโลก” และเป็ น การเพิ ่ ม พู น ความรู ้ ท าง
ประวัติศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสมกับภารกิจของ
พิพธิ ภัณฑ์คอื งานสะสม งานวิจยั และงานเผยแพร่
 ผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ในช่วงก่อนและหลังการ
เปลี ่ ย นแปลงการปกครอง 2475 คงจะต้ อ งมี โ อกาสไปชมนิ ท รรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินใี นพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ราชนารี 5 แผ่นดิน” นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น
เนือ่ งในวโรกาส 100 ปีวนั พระราชสมภพของพระองค์ นิทรรศการจัดแสดงตัง้ แต่
วันที่ 19 ธันวาคม 2547 – 31 มีนาคม 2548 พร้อมรายการอภิปรายและ
ปาฐกถาต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ ดังนี้
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วันอาทิตย์ท่ี 19 ธันวาคม 2547
เวลา 14.45 น. – 16.45 น. อภิปรายเรือ่ ง ราชนารี 5 แผ่นดิน”
วิทยากร คุณมยุรี กฤดากร ณ อยุธยา
(นางสนองพระโอษฐ์)
ม.ร.ว. ปรียาภา (สวัสดิวตั น์) เดนท์
ผูด้ ำเนินรายการ
นางสาวศิรนิ โรจนสโรช
วันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2548
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. อภิปรายเรือ่ ง ใต้รม่ ไทรสมเด็จ
พระนางเจ้ารำไพพรรณี”
”
วิทยากร นางสาววัง บุญศิริ
(ข้าหลวงห้องพระบรรทม)
นายทองดี (มหาดเล็กตัง้ เครือ่ ง)
ผูด้ ำเนินรายการ
นายบุญพีร์ พันธ์วร
วันอาทิตย์ท่ี 30 มกราคม 2548
เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ปาฐกถาเรือ่ ง การสถาปนา
สมเด็จพระบรมราชินี”
วิทยากร
นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2548
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. อภิปรายเรือ่ ง อาหารในวังศุโขทัยสมัย
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณีฯ”
วิทยากร
ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวตั น์
ม.ล. ศิรเิ ฉลิม สวัสดิวตั น์
วันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2548
เวลา 13.30 น. – 15.00 น. อภิปรายเรือ่ ง สมเด็จพระนางเจ้า
รำไพพรรณี ในต่างประเทศ”
วิทยากร ม.ร.ว. สายสิงห์ ศิรบิ ตุ ร
ผูด้ ำเนินรายการ/วิทยากรร่วม ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
ผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ และสำรองทีน่ ง่ั
ได้ทโ่ี ทรศัพท์ 0-2280-3413-4 หรือ โทรสาร 0-2281-6820
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แนะนำ...พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ
ประวัตศิ าสตร์ของเสียงและภาพ : บทบันทึกความเป็นไปของสังคม
ด้วยประวัตอิ นั ยาวนานของการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ในยุคแรก
พิพธิ ภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งการอนุรกั ษ์
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อนุชน
รุ่นหลังได้ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชน และ
เชือ่ มโยงภาพการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของการสือ่ สารมวลชน
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี 2476 โดยจัดตั้งแผนกส่งเสริมความรู้มหาชนขึ้น
เพือ่ ทำหน้าทีส่ นับสนุน เผยแพร่ความรูข้ องพลเมืองโดยวิธตี า่ ง ๆ เช่น ปาฐกถา
ภาพยนตร์ และพิพธิ ภัณฑ์
ในอนาคตหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ที่เข้ามาเติมเต็มมิติการศึกษาประวัติการสื่อสารมวลชน ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัตกิ ารกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เช่น ประวัตกิ ำเนิดวิทยุ-โทรทัศน์
ประวัติผู้จัดรายการยุคแรก ตลอดจนรายการกระจายเสียงที่มีคุณค่าต่อเนื่อง
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจประวัติของกรมประชาสัมพันธ์
ยังสามารถสืบค้นประวัตหิ น่วยงาน ผลงานดีเด่นทีเ่ กิดจากการทำงานของบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง เช่น หนังสือครบรอบ
วั น สำคั ญ ภาพถ่ า ย สไลด์ โปสการ์ ด บั ต รเชิ ญ ของที ่ ร ะลึ ก สมุ ด ลงนาม
เพื่อให้ภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหนึ่งได้บอกเล่าส่วนเสี้ยวของ
สังคมใหญ่ซง่ึ กันและกันได้เป็นอย่างดี

พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารกระจายเสี ย งฯ จะเปิ ด ประตู ต ้ อ นรั บ ผู ้ ช มศกหน้ า นี ้
โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นวันที่
กรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 72 ปี ส่วนหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์
จะให้บริการกับสาธารณชนในระยะต่อไป

ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

เอกสารประชาสัมพันธ์พพิ ธิ ภัณฑ์การกระจายเสียง และ
การสัมภาษณ์คณ
ุ กรรณิกา ชีวภักดี
พิพธิ ภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม 6
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 2212 หรือ 2214
โทรสาร 0-2618-2323 ต่อ 2213
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ู้
เมือ่ อุตสาหกรรมผ่านพ้นไป
หนังสือทอดกฐินหลวงฉบับหนึง่ พิมพ์เมือ่ ปี 2510 กล่าวไว้วา่ พระบาท
สมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้าอยู ่ ห ัว เสด็ จ ประพาสจั ง หวั ดระนอง และทรงเห็ น
เหมืองร้าง พระองค์ตรัสว่าประชาชนจะทำอะไรต่อไป เมื่ออาชีพการทำเหมือง
เริ่มหมดไป จากนั้นพระองค์เสด็จฯ ลงเรือจากระนองมาที่ภูเก็ต พอมาถึงภูเก็ต
พระองค์ท่านทอดพระเนตรการทำเหมืองบริเวณบางเหนียว และได้ตรัสขึ้นมา
อีกครัง้ ว่า เมือ่ แร่หมดไปแล้วประชาชนจะทำอะไรกิน จากการอ่านหนังสือในครัง้ นัน้
คุณไชยยุทธ ปิน่ ประดับเริม่ เก็บสะสมแร่และเครือ่ งมือการทำแร่ ตัง้ แต่ปี 2521
เป็นต้นมา ทั้งจากคนที่รู้จัก เพื่อนที่กรมทรัพยากรธรณี และที่บริษัทไทยซาร์โก้
โดยนำสิง่ ของต่างๆ มาเก็บไว้ในอาคารหลังหนึง่ ของโรงเรียนบ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร จนจัดตั้งเป็นห้องพิพิธภัณฑ์แร่ตั้งแต่ปี 2523
ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนบ้านกะทู้
จากนั้น พ.ศ. 2537 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนได้ทบทวนและ
ปรับปรุงห้องพิพธิ ภัณฑ์ พร้อมกับการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึน้ โดยได้รบั
ความร่วมมือจากอำเภอกะทู้ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานประถมศึกษา

อำเภอ สุขาภิบาลกะทู้ และผูท้ รงคุณวุฒอิ กี หลายท่าน และกลายเป็นศูนย์อนุรกั ษ์
มรดกท้องถิน่ กะทูใ้ นปี 2540
ศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้รวบรวมและจัดแสดงแร่ชนิดต่างๆ เครื่องมือ เสื้อผ้า
หุ่นจำลองของคนเหมือง แบบจำลองเหมืองหาบ เหมืองแล่น เหมืองรู และ
เหมืองสูบ ภาพเรือขุด การล้างแร่ และข้อมูลน้ำมันดิบ เรื่องราวเหล่านี้สะท้อน
ความจริงทีว่ า่ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่ แต่เมือ่ ถึงเวลาหนึง่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทง้ิ ประวัตใิ ห้เราค้นหา มิใช่เพียงแต่การบอกเล่า
ถึงการทำเหมืองแร่และทรัพยากรแร่เท่านัน้ วัฒนธรรมและสังคมของคนในเหมือง
เป็นสิ่งที่เคยคงอยู่เคียงคู่กับแหล่งอุตสาหกรรม ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้
ยังจัดแสดงถ้วยชาม ข้าวของเครือ่ งใช้ของคนงานแร่ทข่ี ดุ พบบริเวณอำเภอกะทู้
ในขณะนี้ ศูนย์ฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงการจัดการวัตถุและการ
จัดแสดง โดยการดำเนินงานดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน
ได้แก่ ศูนย์ภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Seameo
Regional Centre for Archaeology and Fine Arts – SEAMEO SPAFA)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนการปกครองและบริหารจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้จะเปิดประตูต้อนรับผู้คนอีกครั้ง เพื่อให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้และสร้างชีวิตให้กับวัฒนธรรมเหมือง เมื่ออุตสาหกรรมผ่าน
พ้นไป (!)

ข้อมูลจาก

สถานที่ตั้ง

คุณไชยยุทธ ปิน่ ประดับ เอกสารประชาสัมพันธ์ศนู ย์อนุรกั ษ์
มรดกท้องถิน่ กะทู้ และ http://www.phuketbulletin.net/
sept04/kathu.php
โรงเรียนบ้านกะทู้ ถนนวิชติ สงคราม
หมู่ 2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7632-1246
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⌫ ⌫
เอกรินทร์ พึง่ ประชา
ศูนย์มอญศึกษา-ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ วันนี้ พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง ทีต่ ง้ั อยูร่ มิ น้ำแม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ได้ผา่ นร้อนผ่านหนาวมากว่าทศวรรษ บางช่วงเวลาบรรยากาศ
ของพิพธิ ภัณฑ์ฯ ก็เต็มไปด้วยสีสนั แลดูมชี วี ติ ชีวา แต่บางช่วงขณะ กลับดูหงอยเหงา
ระคนทรุดโทรม ราวกับคนกำลังจะสิน้ ใจ
คำถามจึงตามมาว่า ความไม่แน่นอนในภาวการณ์เช่นนีก้ อ่ ตัวขึน้ ด้วยเหตุ
และปัจจัยใด ประเด็นปัญหาดังกล่าวถือเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้ใคร่รู้ทางวิชาการ
ได้นำมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของการศึกษาท้องถิ่นและงานพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรียนรูแ้ ห่งชาติอย่างยิง่
ศูนย์มอญศึกษา : ทีม่ าของโครงการ
ระหว่างรอการไขปริศนา สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยต่อลมหายใจเฮือกสุดท้าย
ของพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วงก็คอื โครงการจัดตัง้ ศูนย์มอญศึกษา
กล่าวคือ หากย้อนความทำความเข้าใจทีไ่ ปทีม่ าของการจัดตัง้ โครงการ
ดังกล่าวจะพบว่า ประเด็นปัญหาสำคัญเกิดขึน้ หลังจากพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการสร้างและเปิดพิพธิ ภัณฑ์เมือ่ ปี 2536
มี ช าวบ้ า นเห็ น คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ จึ ง นำโบราณวั ต ถุ ท ั ้ ง ทางโบราณคดี
และชาติพันธุ์ที่อยู่ในความครอบครองของตนและครอบครัวมาอุทิศให้กับทางวัด
เพือ่ เก็บไว้จดั แสดงเพิม่ ขึน้ จำนวนมากมาย โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแม่แรง
หลักในการจัดการทางวิชาการ
อย่างไรก็ตาม แม้พพิ ธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วงจะให้บริการความรูเ้ รือ่ งมอญ
ทั้งแก่ชุมชนบ้านม่วงและชุมชนโดยรอบในละแวกใกล้เคียงทั่วลุ่มน้ำแม่กลอง
ตลอดจนนักท่องเทีย่ วทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยและจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
แต่กลับขาดการทำนุบำรุงอย่างใกล้ชิดเท่าที่ควร เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีภารกิจอืน่ จนอาคารพิพธิ ภัณฑ์ชำรุดทรุดโทรมเกินกว่าจะบริการความรูไ้ ด้

ดังนั้น ทางวัดม่วงจึงเรี่ยไร่เงินจากราษฎรได้มาจำนวนหนึ่ง พร้อมกับ
สร้างอาคารหลังเล็กๆ ติดกับอาคารเก่า เพื่อปรับปรุงการจัดแสดงให้เป็น
แหล่งความรู้เรื่องมอญสืบไป แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดแสดงและการพัฒนา
งานตกแต่ ง พื ้ น ที ่ โ ดยรอบให้ เ ป็ น ลานกิ จ กรรมวั ฒ นธรรมมอญทางวั ด ม่ ว ง
และตัวแทนชาวบ้านม่วงจึงขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
และสำนักศิลปวัฒนธรรม(ของบริษัทมติชน) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเมื่อรับทราบ
ปัญหาก็ยนิ ดีทจ่ี ะให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการในการปรับปรุงสถานที่ เรือ่ งราว
และเนือ้ หาให้เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับกำลังคนและเงินทุนทีส่ ามารถจัดการได้
เบือ้ งต้น คณะกรรมการศูนย์มอญศึกษาได้ปรึกษาหารือและศึกษาข้อมูล
มีความเห็นว่า ควรขยายความสำคัญของพิพธิ ภัณฑ์ฯ ขึน้ เป็น “ศูนย์มอญศึกษา”
เพราะนอกจากวัดม่วงจะมีสง่ิ ของทางวัฒนธรรมจัดแสดงแล้ว หากแต่พน้ื ทีด่ งั กล่าว
ยังจะมีความหมายในแง่แหล่งให้ความรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แวดล้อม
ไปด้วยการดำรงอยู่ท่ามกลางการตั้งถิ่นฐานของคนมอญในลุ่มน้ำแม่กลอง
รวมไปถึงยังเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับมอญศึกษา อาทิ บทความ
งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และหนังสือทัว่ ๆ ไป เป็นต้น
คณะกรรมการฯ จึงมีขอ้ สรุปเห็นชอบในการจัดตัง้ “ศูนย์มอญศึกษา” ณ
บริเวณชัน้ ล่างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วงหลังใหม่ ควบคูไ่ ปกับการปรับปรุง
และจัดแสดงพิพธิ ภัณฑ์ฯ
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
ฉบับ “ประวัตศิ าสตร์สงั คม และวัฒนธรรม”
เพือ่ เชือ่ มโยง “มอญศึกษา”
การปรั บ ปรุ ง นิ ท รรศการภายในพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ื ้ น บ้ า นวั ด ม่ ว งครั ้ ง นี ้
รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม แห่งมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เป็นผู้ควบคุมบทเนื้อหาการจัดแสดง ขณะที่ อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร เป็นผูด้ แู ลการออกแบบ โดยมี
“บารามีซ่”ี เป็นผูอ้ อกแบบงานกราฟฟิก และทีข่ าดไม่ได้คอื ทีมงานช่างวาดเขียน
ของ อาจารย์ประเวส เจตสมจิตร์ ที่ถ่ายทอดบทจัดแสดงบางเรื่อง อาทิ ภาพ
“มะกะโท” “พุทธทำนาย” และ “ผูน้ ำทางวัฒนธรรมมอญ” ให้เป็นภาพเขียน
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อันประณีตวิจติ รและบรรจง
ดังนั้น เนื้อหาหลักที่ปรับปรุงพอสรุปสังเขปได้คือ อาคารชั้นบนเป็น
เรื ่ อ งราวความเป็ น มาของชนชาติ ม อญและอารยธรรมมอญที ่ ม ี ม ิ ต ิ ล ึ ก และ
ความกว้างทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมให้มากไปกว่าเรื่องของการศึกษาท้องถิ่น
ขณะที่ชั้นล่างของอาคารจัดเป็นห้องประชุมสัมมนาและห้องสมุด เพื่อรวบรวม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมอญ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนในอนาคตที่จะ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์ และจัดเตรียมสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้ง
เพือ่ นำเสนอกิจกรรมเคลือ่ นไหวต่างๆ เป็นต้น
จึงเห็นได้ว ่า แนวคิดของนิทรรศการภายในและแผนการปรับปรุง
โครงการต่ า งๆ ก็ ค ื อ ต้ อ งการที ่ จ ะเชื ่ อ มโยงองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น “มอญศึ ก ษา”
ในทุกมิตนิ น่ั เอง
“สืบสานประเพณีกนิ อยูอ่ ย่างมอญในลุม่ น้ำแม่กลอง”
หนึง่ ในกิจกรรมเคลือ่ นไหวของคนท้องถิน่
ดังนัน้ จึงไม่อาจปฏิเสธว่า สาระสำคัญของนิทรรศการภายในพิพธิ ภัณฑ์
จะไม่ได้อยูท่ ร่ี ปู แบบในการนำเสนอเท่านัน้ หากแต่ประเด็นหลักคือ ต้องใช้เรือ่ งราว
ที่ถ่ายทอดในห้องจัดแสดงเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์สังคม
และวัฒนธรรมด้าน “มอญศึกษา” อีกทั้งยังต้องเพิ่มกิจกรรมบางอย่างให้เกิด
ความเคลือ่ นไหวจากทัง้ ภายในและภายนอกขึน้ นัน่ ก็คอื กระตุน้ ให้เกิดการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ ไปในปัจจุบนั
ประเด็นดังกล่าว ได้รบั การพิสจู น์แล้วจากงาน “สืบสานประเพณีกนิ อยู่
อย่างมอญในลุ่มน้ำแม่กลอง” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนมอญในลุ่มน้ำ
แม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มอญ
ศึกษา และภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ จัดขึน้
ณ วัดม่วง ในช่วงวันลอยกระทงในปีทผ่ี า่ นมา ด้วยการนำเสนอกิจกรรม การละเล่น
และประเพณีในรอบปีของกลุ่มคนมอญในลุ่มน้ำแม่กลอง ทำให้เกิดกิจกรรม
เคลือ่ นไหว ทัง้ นีเ้ พือ่ ทำให้เกิดความเข้าใจในวิถชี วี ติ ของคนมอญในลุม่ น้ำแม่กลอง
มากยิ ่ ง ขึ ้ น หลั ง จากที ่ ไ ด้ ช ื ่ น ชมและศึ ก ษาผ่ า นจากงานนิ ท รรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
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การจั ด งานดั ง กล่ า วทำให้ พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ื ้ น บ้ า นวั ด ม่ ว งเปรี ย บเสมื อ นเป็ น
แหล่งศูนย์กลางด้าน “มอญศึกษา” ที่คนจากภายนอกได้เข้ามาชมและศึกษา
สิ่งของและเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิน่ และความเป็นมอญ และยังมีโอกาสศึกษาชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
คนมอญลุ ่ ม น้ ำ แม่ ก ลองตามหมู ่ บ ้ า นต่ า งๆ เช่ น บ้ า นม่ ว ง บ้ า นคุ ้ ง พยอม
และบ้านนครชุมน์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านในช่วง
งานบุญและประเพณีตา่ งๆ ในรอบปี
อนาคตของพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง
และศูนย์มอญศึกษา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงและศูนย์มอญศึกษา ไม่เพียงแต่เป็นโลก
การศึกษานอกห้องเรียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของกลุ่มคนมอญในลุ่มน้ำ
แม่กลอง หากยังเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ น “มอญศึกษา” ในมิติ
ที่กว้างและลึกยิ่งอันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับคนท้องถิ่น และผู้ที่มีความสนใจด้าน
มอญศึกษาทัว่ ๆ ไป ทัง้ ในและต่างประเทศได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละค้นคว้าจาก
พิพธิ ภัณฑ์และชุมชนมอญต่างๆ ในลุม่ น้ำแม่กลองได้อย่างมีชวี ติ และสีสนั
เมื่อหลักการการจัดตั้งศูนย์มอญศึกษาและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี “คุณค่าในชีวิตจริง” มิใช่ “อุดมคติ” ดังเห็นได้จาก
การจัดงาน “สืบสานประเพณีกนิ อยูอ่ ย่างมอญในลุม่ น้ำแม่กลอง” เพราะหลายฝ่าย
ได้หนั มาร่วมมือ ไม่วา่ จะเป็นองค์กรต่างๆ จากส่วนกลาง เช่น หน่วยงานเอกชน
และส่ ว นราชการต่ า งๆ และส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อาทิ ข้ า ราชการชั ้ น ผู ้ ใ หญ่ ร ะดั บ
จังหวัดราชบุรแี ละอำเภอบ้านโป่ง รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างรับปาก
เป็ น สั ญ ญาใจที ่ จ ะช่ ว ยสานงานและพั ฒ นาการท้ อ งถิ ่ น ศึ ก ษาแห่ ง นี ้ ใ ห้ เ ป็ น
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ามที ่ ต ั ้ ง ไว้ จนทำให้ ค นมอญลุ ่ ม น้ ำ แม่ ก ลองหั ว ใจเริ ่ ม พองโต
เกิดความภูมิใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มตน และพร้อมที่ก้าวร่วมกับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมดังกล่าว
เมือ่ เป็นเช่นนี้ คงไม่ตอ้ งค้นหาคำตอบว่า อนาคตของพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน
วัดม่วงและศูนย์มอญศึกษาจะเป็นเช่นไร และจะก้าวเดินไปอย่างไร ยกเว้นแต่สญ
ั ญา
“ใจ” ดังกล่าวจะเป็นสัญญา “ลม”
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รายละเอียดส่วนหนึง่ ของภาพชือ่ “พ่อค้าชาวอินเดียและพระเกศธาตุ”
ทีจ่ ดั แสดงภายในพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง

นิทรรศการภายในพิพธิ ภัณฑ์ฯ

งานกราฟฟิกแสดงเส้นทางการอพยพของกลุ่มคนมอญ
เข้าสู่สยามประเทศ ในช่วงเวลาต่างๆ คือส่วนหนึ่งของ
การปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านเช่นกัน

วิถชี วี ติ ของคนมอญในลุม่ น้ำแม่กลองทีอ่ งิ อยูก่ บั
พุทธศาสนา จนถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของ
กลุ ่ ม คนมอญ อย่ า งภาพที ่ เ ห็ น คื อ คนมอญ
บ้านม่วง นิยมเดินทางมาทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์
ที่วัดม่วงในทุกๆ วันพระ

ข้อมูลเฉพาะ
• พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ที่วัดม่วง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
• ติดต่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง โทร. 0-6004-0786 หรือ ที่
คุณสอางค์ พรหมอินทร์ โทร. 0-9885-8817
• เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 8.30-16.30 น.
หากสนใจเข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
เพือ่ อำนวยความสะดวก ตามทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรด้านบน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
• หากเดิ น ทางเป็ น หมู ่ ค ณะ โปรดทำจดหมายหรื อ โทรศั พ ท์ แ จ้ ง
ล่วงหน้า
• ทางพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงใคร่เชิญชวนผู้เข้าชมที่เดินทางเป็น
หมูค่ ณะตัง้ แต่10 ท่านขึน้ ไป ได้ลองลิม้ ชิมรสสำรับคาวหวานพืน้ บ้าน
แบบมอญ อาทิ แกงบอน น้ำปลายำ แกงมะตาด หรือ ปลากริมเผือก
ในราคาเป็นกันเอง ติดต่อล่วงหน้าทีค่ ณ
ุ สอางค์ พรหมอินทร์
• ทางพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วงอนุญาตให้ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

32   

  33

เกร็ดความรู้...พิพิธภัณฑ์

หลักการเบือ้ งต้นในการดูแลรักษาโลหะวัตถุ
กรกฏ บุญลพ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ (Museum Objects) ประกอบด้วยสิง่ ของทีท่ ำจากวัตถุดบิ
หลายประเภท วั ต ถุ เ หล่ า นั ้ น สามารถเกิ ด การเสื ่ อ มสภาพด้ ว ยสาเหตุ แ ละ
กระบวนการต่างๆ ทั้งการเสื่อมสภาพจากสาเหตุภายในตัววัตถุจากการทำ
ปฏิกริ ยิ าของสารเคมีทเ่ี ป็นองค์ประกอบของวัตถุ และการเสือ่ มสภาพจากสาเหตุ
ภายนอก เช่น ความเสียหายจากการกระทำของมนุษย์ อุณหภูมิ แสง ความชืน้ ลม
ฝุน่ ละออง และสัตว์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเสือ่ มสภาพอาจเกิดจากสาเหตุและ
กระบวนการใดกระบวนการหนึง่ หรืออาจจะเกิดจากหลายสาเหตุและกระบวนการ
ร่วมกัน
โลหะเป็นวัตถุชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้ เช่น ทองคำ
เงิน ตะกัว่ และชิน เหล็กและโลหะผสมของเหล็ก ทองแดงและโลหะผสมของทองแดง
เราจึงสามารถพบโลหะวัตถุภายในพิพธิ ภัณฑสถานแต่ละแห่ง ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ดั แสดง
นิทรรศการและในคลังจัดเก็บวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์
โลหะวัตถุแต่ละชนิดล้วนมีแร่โลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบภายใน ทั้งนี้
คุณสมบัตขิ องแร่ยอ่ มเสือ่ มสภาพได้ทง้ั จากสาเหตุภายในและจากสาเหตุภายนอก
โดยเฉพาะความเสีย่ งจากการแตกหักและสนิมโลหะกัดกร่อน ดังนัน้ โลหะวัตถุ
จึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเสียหายและการเสื่อม
สภาพน้อยทีส่ ดุ ในทีน่ ้ี ขอแนะนำหลักการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับวิธกี ารดูแลโลหะวัตถุ
แต่ละชนิด โดยสังเขปดังนี้
การทำความสะอาด
โดยทัว่ ไปในกรณีทว่ี ตั ถุมคี วามสกปรกไม่มาก เราสามารถทำความสะอาด
โดยใช้วสั ดุทอ่ี อ่ นนุม่ เช่น แปรงขนอ่อนปัดฝุน่ ด้วยความระมัดระวัง แต่หากวัตถุ
มีคราบสกปรกมาก เราจะใช้สำลีเนื้อละเอียดพันปลายไม้ชุบน้ำกลั่นผสมด้วย
สารซักฟอกทีป่ ราศจากประจุ (ไอออน) (non-ionic detergent) เช็ดผิววัตถุให้ทว่ั

แล้วเช็ดซ้ำด้วยน้ำกลัน่ อีกหลายๆ ครัง้ หากปรากฏคราบสกปรกจากไขมัน เราอาจ
ใช้สำลีพนั ปลายไม้ชบุ เอทิลแอลกอฮอล์(ethyl alcohol) หรืออาซีโตน (acetone)
เช็ดคราบไขมันเพียงเบาๆ
อย่างไรก็ดี กรณีโลหะวัตถุทม่ี คี ราบหินปูนหรือดินเคลือบหนาแน่น เป็น
คราบแข็ง สามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้กรดเจือจางหยดลงบนคราบ
ดังกล่าวแล้วทิ้งไว้สักครู่ เพื่อให้คราบหินปูนหรือดินอ่อนตัว หลังจากนั้น จึงใช้
ไม้ปลายแหลมขนาดเล็ก เช่น ไม้เสียบลูกชิ้น แคะเบาๆ เพื่อให้คราบหินปูน
หรื อ ดิ น หลุ ด จากนั ้ น ใช้ แ ปรงขนอ่ อ นปั ด เศษดิ น หรื อ หิ น ปู น ออกจากวั ต ถุ
โดยทำความสะอาดไปเป็นจุดๆ จนทัว่ ทัง้ ชิน้ ทัง้ นี้ จะต้องไม่นำโลหะวัตถุแช่หรือ
จุ่มลงไปในน้ำโดยเด็ดขาด แม้ว่าวัตถุจะมีคราบหินปูนหรือดินเคลือบหนาแน่น
มากเพียงใดก็ตาม เนื่องจากความชื้นจากน้ำจะเป็นตัวเร่งให้เกิดสนิมกัดกร่อน
และส่งผลให้โลหะวัตถุผพุ งั เร็วยิง่ ขึน้
การขัดผิววัตถุเพื่อความเงางาม
หากเนื ้ อ วั ต ถุ ม ี ค วามหนาและแข็ ง แรงเพี ย งพอ เราอาจขั ด ผิ ว วั ต ถุ
ด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่มหรือสำลีแห้งนิ่มๆ เพื่อให้เกิดความเงางามได้ ทั้งนี้
ไม่ควรขัดผิวทองคำที่บอบบาง เช่น แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นตะกั่วหรือชิน
อย่างไรก็ดี สนิมของโลหะบางชนิดเป็นสนิมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเคลือบผิวโลหะ
เช่น สนิมของเงิน สนิมของทองแดง ซึง่ สามารถสังเกตได้คอื สนิมทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ดังกล่าวมักจะเป็นคราบติดกับเนื้อวัตถุ ส่วนสนิมที่จัดเป็นสนิมกัดกร่อนนั้น
จะมีลักษณะบวมหรือโป่งพองนูนขึ้น ดังนั้น การหยิบจับหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ
ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง ถ้าเป็นโบราณวัตถุควรสวมถุงมือหรือใช้อปุ กรณ์
ช่วยในการหยิบจับเพื่อป้องกันเหงื่อหรือไขมันจากผิวหนังที่จะส่งผลให้โลหะ
เสื่อมสภาพจากการเกิดสนิมกัดกร่อน โดยเฉพาะในกรณีทองแดงและโลหะผสม
ของทองแดง
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เมียงมองพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ (Ecomuseum) ในต่างแดน
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ลักษณะของสนิมที่ช่วยรักษาพื้นผิวของโลหะวัตถุ
ตัวอย่างเครื่องมือสำริดจากแหล่งโบราณคดีบ้านโคกคอน
จังหวัดสกลนคร

นอกจากนั ้ น ในภาพรวมแล้ ว การจั ด เก็ บ โลหะวั ต ถุ ไ ม่ ว ่ า จะอยู ่ ใ น
พืน้ ทีจ่ ดั แสดงหรืออยูภ่ ายในคลัง ควรรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบวัตถุให้แห้งทีส่ ดุ
เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเฉพาะโลหะที่เป็นโบราณวัตถุควรได้รับการจัดเก็บ
ในสภาพทีส่ ามารถควบคุมความชืน้ ได้ ทัง้ นี้ หากมีงบประมาณเพียงพอควรติดตัง้
เครื่องมือตรวจวัดความชื้นในบรรยากาศ เพื่อติดตามและรักษาระดับความชื้น
ในพื้นที่จัดเก็บวัตถุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ
30 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม กรณีของประเทศไทยซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตทีม่ ภี มู อิ ากาศ
แบบร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรนั้น นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมระดับความชื้น
ในสภาวะเปิดโล่งให้อยู่ในระดับต่ำได้ แต่มีผลการทดลองยืนยันว่าการจัดเก็บ
โลหะวัตถุทบ่ี รรยากาศแบบเปิดโล่ง ซึง่ มีความชืน้ สัมพัทธ์ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์
ก็สามารถจัดเก็บหรือจัดแสดงโลหะวัตถุได้โดยไม่เกิดสนิม

หลายคนเมื ่ อ ได้ ย ิ น เกี ่ ย วกั บ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว คงต้ อ งร้ อ งออกมาว่ า
เป็นสถานที่สุดท้ายที่จะเดินก้าวย่างเข้าไป เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นกรุสมบัติ
ที่เก็บกักอดีต เรื่องล้าสมัย และไม่เห็นมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันแต่อย่างใด
คนทำงานในพิพธิ ภัณฑ์ตระหนักถึงสถานการณ์ทก่ี ล่าวมานีเ้ ช่นกัน ฝรัง่ เศสเป็น
ประเทศหนึง่ ทีม่ คี วามพยายามในการเปลีย่ นแปลงการรับรูข้ องผูค้ นต่อพิพธิ ภัณฑ์
และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สิ่งของเชื่อมโยงกับ
ผูค้ นทีเ่ ป็นเจ้าของวัฒนธรรม กลุม่ สังคมทีส่ ร้างและผลิตข้าวของเครือ่ งใช้เชือ่ มโยง
กับทีท่ างหรือลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของบริเวณอยูอ่ าศัย เหล่านีส้ ร้างความหมาย
ให้กับวัตถุสิ่งของที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์และสังคมแวดล้อม องค์กร
วัฒนธรรมนี้ได้รับการขนานนามว่า Ecomuseum หรือ “พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศ”
แต่ในทีน่ ข้ี อเรียกว่า “พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ” ตามการรับรูข้ องคนทัว่ ไป
แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนิยามว่าเป็นเช่น “กระจกที่ส่องให้ชุมชน
แห่งหนึง่ ได้เห็นตัวตนและค้นหาความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม พร้อมไปกับรากเหง้า
ของตนในอดีต และทำหน้าที่แสดง ‘ภาพลักษณ์’ ของตนเองต่อสาธารณชน
ให้เกิดความเข้าใจในขนบประเพณี การกระทำ และลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
คนนัน้ ๆ” ทัง้ นี้ การทำงานกอปรขึน้ กับบุคคล 3 ฝ่ายทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องคือ (1)
ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ (ทั้งเจ้าของวัฒนธรรมหรือชุมชนและผู้ชม) (2)
ผูจ้ ดั การ/ประสานงาน หรือ “คุณอำนวย” (3) นักวิชาการ โดยรูปแบบการทำงาน
เป็นการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน และความร่วมมือของทุกฝ่ายคือ จุดหมายปลายทาง
หรือเรียกได้วา่ เป็นการสร้างและพัฒนาความเป็น “ชุมชน”
งานพิพธิ ภัณฑ์ขา้ งต้นปรับเปลีย่ นท่าทีการทำงานจากการสร้างอาคารและ
คลังวัตถุ และตอกย้ำการเป็นชาติอารยะด้วยการสัง่ สม ‘สิง่ ทีม่ คี า่ ’ และสร้างความรู้
จากชิ้นงานที่เลือกสรรแล้วมาสู่ “ห้องปฏิบ ัต ิการงานมรดก” สาธารณชน
โยกย้ า ยสถานภาพของตนจากผู ้ เ สพมาเป็ น ผู ้ ท ี ่ ส ร้ า งสรรค์ ง านวั ฒ นธรรม
และเป็นผูท้ ด่ี ำรงอยูพ่ ร้อมไปด้วยกัน (Inhabitants) การดำเนินงานตามแนวทางนี้
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ได้รบั การขนานนามต่างๆ กันไป ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาเชิงรุก (Active Museology)
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาของมวลชน (Popular Museology) พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาเชิ ง
ประสบการณ์ (Experimental Museology) และพิพิธภัณฑ์เชิงมานุษยวิทยา/
ชาติพนั ธุว์ รรณา (Anthropological/Ethnographic Museology)
จุดกำเนิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดประชาธิปไตย
นัน่ หมายถึง การหันมาให้ความสำคัญกับความแตกต่างและหลากหลายของผูค้ น
ในภูมิภาคต่างๆ เริ่มจากการจัดแสดงงานภาพถ่ายขาว-ดำวิถีชีวิตในชนบท
ในช่ ว งปลายทศวรรษที ่ 1880 ในห้ อ ง Salle de France ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
ชาติพนั ธุว์ รรณาทรอกาเดโร (Trocadero’s Museum of Ethnography ซึง่ ต่อมาคือ
พิพิธภัณฑ์มนุษย์หรือ Musée de l’Homme) และความเคลื่อนไหวตามภูมิภาค
ด้วยการเปิดตัวของพิพธิ ภัณฑ์มณฑลโปรวองซ์เมืองอาร์ลส์ (Museum of ProvenÇal
in Arles) และพิพิธภัณฑ์บาสก์เมืองบายอน (Basque Museum of Bayonne)
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1920 ทัง้ นี้ เป็นการท้าทายความคิดต่อการใช้วฒ
ั นธรรม
เพื่อสร้างเครือข่ายเล็กในกลุ่มสังคมท้องถิ่น เผยแพร่งานสะสมของวัฒนธรรม
กลุม่ ย่อย และดึงเอาผูค้ นให้กลับสู่ “แผ่นดินแม่” โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสหภาพชาวนาไร่แห่งชาติ (National Peasant Corporation) และ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น เครื ่ อ งมื อ ทางการเมื อ งในการสร้ า ง
ความชอบธรรมและความสำคัญให้กบั ภูมภิ าคท้องถิน่
ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติศลิ ปะและประเพณีมวลชน (National Museum of Popular Arts and Traditions) สร้างขึน้ โดยแนวคิดของ จอร์จ-อองรี ริวแิ ยร์ (Gorges-Henri Riviére)
และ เอ. วารายัก (A. Varagnac) พิพธิ ภัณฑ์ ‘บันทึก’ และจัดแสดงเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
สั ง คมก่ อ นอุ ต สาหกรรมในบริ บ ททางสั ง คมเดิ ม ของวั ต ถุ เ หล่ า นั ้ น ในที ่ ส ุ ด
พิพธิ ภัณฑ์นอกกำแพงก็เป็นจริงในการจัดแสดงเรือ่ งราวชนบทในงานนิทรรศการ
นานาชาติเมืองปารีส ในปี 1937 และกลายเป็นต้นแบบของการสร้างอุทยาน
พิพธิ ภัณฑ์ (Park Museum) ของประเทศสวีเดน (Swedish Skansen) โดยสร้าง
และจัดแสดงอาคารและทิวทัศน์แบบชนบท
นิยามของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือ Ecomuseum เกิดขึ้นในงานประชุม
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศในปี 1971 และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
หรือท้องถิ่นรักษามรดกของตน แนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับจากกระทรวง
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สิง่ แวดล้อมของฝรัง่ เศสเป็นอย่างดี พร้อมไปกับความเปลีย่ นแปลงในการบริหาร
ราชการแผ่นดินทีเ่ น้นการกระจายอำนาจสูท่ อ้ งถิน่ Ecomuseum จึงเป็นนโยบาย
สนับสนุนการศึกษาและการสร้างความเข้าใจในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และวั ฒ นธรรม หรื อ “รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ปกป้ อ งและเผยแพร่ ข นบประเพณี
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ สังคมเกษตรกรรม)”
ความคิดของการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมภายใต้ความรับผิดชอบของสังคมมิได้
จำกัดเฉพาะสังคมเกษตรกรรม ชาวนาไร่เท่านั้น สังคมที่เกิดมาจากวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมย่อมเป็นพื้นที่ของการเก็บกักความเป็นตัวตนทางสังคมไว้เช่นกัน
ตัวอย่างของการจัดตัง้ ชุมชนอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ เลอ
ครอโซท์ - มองท์ โ ซ-เลส์ - มี น ส์ (Le Creusot-Montceau-Les-Mines)
โครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยแนวคิด 4 ประการสำคัญคือ
(1) ความทรงจำ (สำรวจทรัพยากร ทางธรรมชาติและสังคม วัฒนธรรม
ในพื้นที่)
(2) ความเข้าใจ (สร้างความตระหนักในสิง่ แวดล้อมด้วยข้อมูลจากการ
วิจยั และการเผยแพร่)
(3) ความร่วมมือ (ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและ
นักวิชาการ ซึง่ ผลลัพธ์ของการดำเนินการคือ พิพธิ ภัณฑ์ นิทรรศการ สือ่ สิง่ พิมพ์
และฐานข้อมูล)
(4) ความคิดริเริ่ม (สร้างสรรค์งานศิลป์สอดสัมผัสกับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในพื้นที่)
สารัตถะของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ คือ การให้คณ
ุ ค่ากับชุมชนทีห่ ลากหลาย
ชนชั้นแรงงาน “ความทรงจำร่วม” เป็นหัวใจของการบ่งบอกอัตลักษณ์ชุมชน
แนวคิดพิพิธภัณฑ์จึงเชื่อมต่อกับการสร้างประชาสังคม (Civil Society) และ
กลายเป็นสถานทีแ่ สดงความเป็นสาธารณะในวีถที างประชาธิปไตย ยังเป็นเสมือน
การต่อต้านแนวคิดของการสร้างมรดกแห่งชาติที่มองข้ามลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิน่ และให้ความสำคัญต่อองค์รวมทางวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดำรงอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เศรษฐกิ จ การสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ วั ฒ นธรรมความเป็ น อยู ่ แ ละพั ฒ นา
องค์ความรู้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ขณะเดียวกัน การคำนึงถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ เช่น ผลพวงของการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วย
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เช่นกัน แจ็ค ลอง (Jack Lang) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส
กล่าวไว้ในปี 1990 ว่า “การกลับไปทำความเข้าใจกับอดีตไม่ใช่การโหยหา แต่เป็น
การปลุกให้เราตืน่ ต่อสถานการณ์ปจั จุบนั ”
การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980
เนื ่ อ งจากผลกระทบของความเปลี ่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี
วิกฤตการณ์อตุ สาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตน้ำตาล สิง่ ทอ และอืน่ ๆ ส่งผลให้เกิด
สภาวะคนว่างงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน นำไปสู่สภาพตัวตนที่สั่นคลอนของ
‘เหยื่อ’ จากสถานการณ์เศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งเกิดขึ้นในพื้นที่
ทีป่ ระสบกับความล่มสลายของอุตสาหกรรม อาทิ โรอานน์ (Roanne) กับวิกฤต
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ และ ชาเซล์ลส์-ซูร-์ ลียอง (Chazelles-sur-Lyon) เผชิญหน้า
กับการล่มสลายของอุตสาหกรรมการผลิตหมวก
Ecomuseum ดึ ง ให้ ส าธารณชนมาเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของกระบวนการ
ทางสังคม มิใช่การไล่ลา่ วัตถุและสร้างตำนาน หากแต่เป็นการสืบค้น และตีความ
ของสังคมวัฒนธรรม ผูค้ นจากภายนอกทีเ่ ข้าไปชมพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ย่อมตระหนัก
ถึงความเป็นอืน่ จากวัฒนธรรมทีจ่ ดั แสดง ขณะเดียวกัน ย่อมนำไปสูก่ ารตัง้ คำถาม
เกี่ยวกับตนเองจากข้าวของในชีวิตประจำวันที่แตกต่าง หรือเหมือนกับสิ่งที่ตน
ใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ทั้งตัวตนและ
ความเป็นอืน่ จนกลายเป็นองค์ความรูท้ างวัฒนธรรม
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จึงเป็นการนำเอาอดีตมารับใช้วนั นีแ้ ละกำหนดอนาคต
ไปพร้อมกัน

หมายเหตุ - เก็บความและเรียบเรียงจาก Dominique Poulot, “Identity as SelfDiscovery: the Ecomuseum in France”, Museum Culture: Histories, Discourses, and Spectacles. Daniel J. Sherman (ed.) (Minneapolis: the University of Minneapolis Press, 2000) pp. 66 –
84.
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การสืบทอดวัฒนธรรมผ่านกระบวนการศึกษาหลักสูตรท้องถิน่
กรณีหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง
ยุภาพร ธัญวิวฒ
ั น์กลุ
เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม
โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กระแสการปฏิรูปสังคมตามแผน
นโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบทันสังคมโลก ผ่านระบบเศรษฐกิจ
การค้าแบบทุนนิยม ส่งผลให้สงั คม ชุมชน สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวติ
ของชาวบ้านตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว รูปแบบการประกอบอาชีพถูกปรับเปลีย่ นอย่างก้าวกระโดด
หรือละทิง้ วิถดี ง้ั เดิม ประชากรกว่าร้อยละ 50 ในตำบลส่วนใหญ่เปลีย่ นอาชีพจาก
ชาวนามาทำงานอาชีพรับจ้างอย่างเต็มตัว ผืนนาที่เคยปลูกข้าวของตำบลถูก
แปรสภาพเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง หรือที่ดินทิ้งร้าง
ไว้เปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรพื้นที่ดินใหม่ในตำบลเพื่อสร้าง
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยตามจำนวนประชากรต่างจังหวัดทีย่ า้ ยเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานเพิม่ มากขึน้
ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงในด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณีทข่ี าดการสืบต่อ
ด้วยความไม่นา่ นิยม ล้าสมัย เช่น การเล่นลิเก ละครชาตรี การเข้าผี เป็นต้น
แม้แต่ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ของชุมชนบ้านดอนก็มีการหยุดชะงักไปนานกว่า
30 ปี
หนังใหญ่ของวัดบ้านดอนได้กลับมารือ้ ฟืน้ อีกครัง้ ด้วยความตระหนักถึง
คุณค่าของหนังใหญ่ของคนในท้องถิน่ คณะกรรมการอนุรกั ษ์หนังใหญ่วดั บ้านดอน
จึงได้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาหนังใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณของ
วัดบ้านดอนใน พ.ศ.2534 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการอนุรกั ษ์หนังใหญ่และพัฒนา
จัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ขน้ึ ในเวลาต่อมา นับแต่จดุ เริม่ ต้นของความพยายามสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิน่ จิตวิญญาณของวัฒนธรรมหนังใหญ่มไิ ด้จำกัดอยูเ่ พียงลวดลาย
ทีง่ ดงามบนผืนหนัง แต่ปรากฏชัดทีล่ ลี าการเชิดหนัง คำพากย์เจรจา และเสียงดนตรี
ปีพ่ าทย์ประกอบการแสดง
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ในระยะต่อมาคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ จึงดำเนินการจัดทำโครงการ
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูดว้ ยการจัดทำหนังใหญ่ชดุ ใหม่ขน้ึ จำนวน 77 ตัว เพือ่ ใช้แสดง
แทนหนังชุดเก่า และฝึกหัดนักเชิดหนังรุน่ เยาว์ขน้ึ ครัง้ แรกในระหว่าง พ.ศ. 25382539 เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ของชุมชน จากความ
พยายามในครัง้ นัน้ กิจกรรมสามารถกระตุน้ ให้เยาวชนเกิดการยอมรับ ชาวบ้าน
มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่
และหันมาให้ความร่วมมือในระดับหนึง่
อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่อดีตนัน้ ขนบของการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งหนังใหญ่
มั ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ั น ในสั ง คมผู ้ ช ายเป็ น ส่ ว นใหญ่ อี ก ทั ้ ง ความเกรงกลั ว ในอำนาจ
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องหนังใหญ่วา่ “เป็นมหรสพโบราณ ถือเป็นของศักดิส์ ทิ ธิ์ ครูแรง
ผู้ใดมิควรเข้าไปเล่นหรือรบกวน” เล่าขานสืบทอดกันมา จนไม่มีใครกล้าเข้าไป
ยุง่ เกีย่ ว โดยเฉพาะผูห้ ญิง ดังนัน้ รูปแบบวิธกี ารสืบทอดวัฒนธรรมหนังใหญ่จงึ ถูก
ขีดจำกัดไว้แต่ในวงทายาทของอดีตครูหนัง หรือลูกหลานของผู้ที่ได้คุ้นเคยกับ
การแสดงหนังใหญ่มาก่อนโดยปริยาย ผู้หญิงส่วนใหญ่ในสังคมไม่มีบทบาท
ความสำคัญใดๆ เลย นอกจากมีฐานะเป็นเพียงผู้รอชมการแสดง หรือแม้แต่
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมหนังใหญ่ในผูห้ ญิงก็มนี อ้ ยเต็มที
แม้ในปัจจุบนั สภาวัฒนธรรมตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง และโรงเรียนวัดบ้านดอนให้การส่งเสริมโครงการฝึกเยาวชนเชิดหนังใหญ่
และโครงการฝึ ก สอนพิ ณ พาทย์ ป ระกอบการแสดงหนั ง ใหญ่ ใ ห้ ก ั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนวัดบ้านดอนเป็นประจำติดต่อกันทุกปี แต่ชมุ ชนบ้านเชิงเนินกำลังประสพ
กับปัญหาการสืบทอดวัฒนธรรมหนังใหญ่อย่างต่อเนื่อง เมื่อเยาวชนมีภาระ
ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้นและความใส่ใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามวัย และการตอบรับเข้าร่วมโครงการลดน้อยลง จนกระทั่ง พ.ศ. 2547
ด้วยความร่วมมือและประสานงานระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน จัดให้มี
การหารือพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้นกั เรียนได้ศกึ ษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ ทีต่ นอาศัย และได้พจิ ารณาบรรจุความรูเ้ รือ่ ง
หนังใหญ่ไว้เป็นสาระหนึ่งของแผนการสอนสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นที่ 2
หรือชัน้ ประถมปลาย (ป. 4 – ป.6) ในสาระการเรียนรูก้ ลุม่ ศิลปวัฒนธรรมเพิม่ เติม
เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย นลั ก ษณะการถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ ่ น และบ่ ม เพาะ
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับหนังใหญ่ให้ทง้ั ชายและหญิง เพือ่ ปลูกฝังจิตสำนึก ความภาค
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ภูมใิ จ ความรูส้ กึ รักหวงแหน และความเคารพต่อวัฒนธรรมของตนให้แก่เยาวชน
อย่างเป็นรูปธรรม การทดลองสอนตามแผนดังกล่าวจะเริม่ ในปีการศึกษา 2548
บรรยากาศของการเรียนจะเน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
นักเรียนทัง้ ชายและหญิง ชัน้ ประถมปีท่ี 4-6 จะใช้เวลา 1 ชัว่ โมงในแต่ละสัปดาห์
เรียนเรื่องหนังใหญ่จากวิทยากรท้องถิ่นที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนรวม
จำนวน 20 ชั่วโมง สลับกับการเรียนรู้เรื่องการนวดแผนไทยที่กลุ่มอนุรักษ์
นวดไทยในวัดบ้านดอนอีก 20 ชัว่ โมง ตลอดทัง้ สองภาคเรียน ส่วนความเข้มข้น
ของเนื้อหาที่เรียนจะมีความแตกต่างและคัดเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละชั้นปี สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6
จะเน้นภาคปฏิบตั เิ พิม่ ขึน้ นักเรียนชายจะฝึกเต้นและจับตัวหนัง และนักเรียนหญิง
ฝึกหัดการนวดฝ่าเท้า
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น นี ้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ที ่ ว ่ า การศึ ก ษาคื อ
กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ตามทฤษฎีที่นักวิชาการการศึกษาในปัจจุบัน
มักอ้างถึง จึงนับเป็นความพยายามก้าวแรกทีน่ า่ ยกย่องของโรงเรียนวัดบ้านดอน
ในการจั ด ทำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น ขึ ้ น อย่ า งไรก็ ด ี ห ากเรายอมรั บ ว่ า วั ฒ นธรรม
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่หยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ทั ้ ง ในทางเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขึ ้ น และเสื ่ อ มถอยลง การถ่ า ยทอดวั ฒ นธรรมผ่ า น
กระบวนการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น จึ ง ควรมี ล ั ก ษณะที ่ ย ื ด หยุ ่ น
และส่งเสริมให้กระบวนการศึกษาวัฒนธรรมนัน้ มีการพัฒนาต่อยอดทางความคิด
ให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง หากหยุดไว้แค่เพียงให้เยาวชนรู้จักหรือรักษา
รู ป ลั ก ษณ์ ข องวั ฒ นธรรมและนานวั น ก็ จ ะยิ ่ ง ดู แ ปลกแยกจากวิ ถ ี แ ห่ ง ชี ว ิ ต
สมัยปัจจุบันมากขึ้นไปทุกที คงจะเป็นการยากที่จะกระตุ้นเตือนให้อนุชนรุ่นหลัง
หันมาใส่ใจในวัฒนธรรมแห่งอดีต ในอนาคตอันใกล้ เราอาจต้องยอมรับว่า
วัฒนธรรมหนังใหญ่นั้นตายไปแล้วก็เป็นได้ คงจะเป็นที่น่าเสียดายยิ่งหาก
สิง่ ทีค่ าดไว้นน้ั เป็นความจริง
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กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
: การเก็บรวบรวมและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หากจะกล่าวในกรอบทีก่ ว้างทีส่ ดุ แล้ว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรเปรียบ
ได้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูล และงานวิจัยด้านวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของผู้คนต่างๆ ในสังคมไทย ในแง่นี้งานหลักของศูนย์ฯ ก็ค ือ
การเก็บรวบรวม คัดเลือก และเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นสู่สาธารณะในรูปของ
พิพธิ ภัณฑ์ นิทรรศการ หรือการจัดบรรยายทางวิชาการก็ตาม โดยมีเป้าหมายหลัก
ก็คือ มุ่งให้เกิดการนำไปคิดต่อ เกิดข้อสงสัย ตั้งคำถาม และนำไปสู่การสืบค้น
เพือ่ หาคำตอบด้วยตัวของพวกเขาเองในท้ายทีส่ ดุ
ศิลปะและการแสดงพืน้ บ้านต่าง ๆ ในสังคมไทยเป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีศ่ นู ย์ฯ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ทัง้ ในด้านของการให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั เก็บรวบรวม
ผลงานวิจยั ตลอดจนสำรวจศึกษาข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ นำมาพัฒนาขึน้ เป็น
ฐานข้อมูล นอกจากนีศ้ นู ย์ฯ ยังได้จดั กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมทุก 2 เดือน
ควบคูไ่ ปกับงานวิจยั และการรวบรวมข้อมูล
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึน้ เป็นครัง้ แรกในวันลอยกระทง พ.ศ. 2545
และจัดเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั เป็นจำนวนทัง้ สิน้ 17 ครัง้ และจะจัดการแสดงครัง้ ที่
18 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2548 ด้วยการแสดงชุด
“หุน่ กระบอกไหหลำ ต้นตำนานหุน่ กระบอกไทย” และ การแสดงทางวัฒนธรรม
ครัง้ ที่ 19 วันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2548 ในการแสดงชุด “ลิเกฮูลู สานสารสันติภาพ”
มหรสพพืน้ บ้านของพีน่ อ้ งมุสลิมในเขตใต้สดุ ของสยาม ซึง่ เป็นต้นสายของการแสดง
ลำตัดและลิเกของพีน่ อ้ งในภาคกลาง
รายการแสดงแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ประกอบด้วย
การสนทนาสาระความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ชุ ด การแสดงโดยวิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงนั้นๆ รวมทั้งมีเอกสาร
ประกอบการแสดงแจกให้แก่ผเู้ ข้าชม และในวันแสดงนัน้ ศูนย์ฯ ก็จะทำการบันทึก
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วีดีทัศน์) ของคณะนักแสดงตั้งแต่ช่วงเตรียม

การแสดง ไปจนจบการแสดง นอกจากนี้ยังบันทึกภาพ บรรยากาศ การแสดง
รวมทัง้ เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการแสดงด้วย โดยจะนำเรือ่ งราวและ
ภาพการแสดงมาประมวลและจัดทำเป็นวีดที ศั น์บนั ทึกการแสดงทางวัฒนธรรมใน
แต่ละครั้ง แล้วจึงส่งต่อไปยังห้องสมุดของศูนย์ฯ เพื่อให้บริการค้นคว้าศึกษา
แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
งานแสดงทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งนอกจากจะตอบสนอง
เป้าหมายของศูนย์ฯ เรื่องการเผยแพร่ศิลปะการแสดงของกลุ่มชนต่างๆ ให้
สาธารณชน (คนเมือง) ได้สมั ผัสและเรียนรูแ้ ล้ว ศูนย์ฯ ยังใช้โอกาสในช่วงเวลา
ตั้งแต่เตรียมงานแสดงไปจนถึงวันแสดงจริงในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแสดงทีจ่ ะมีขน้ึ ในแต่ละครัง้ ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสัน้ ๆ แต่กพ็ อเพียง
กับการนำข้อมูลทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบกับงานวิจยั เกีย่ วกับการแสดงนัน้ ๆ ทีเ่ คยทำขึน้
ไว้ก่อนแล้วว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แค่ไหน อย่างไร นอกจากนี้
ก็ยงั เป็นโอกาสทีจ่ ะได้เจาะลึกข้อมูลเฉพาะลงไปในบางเรือ่ งทีส่ นใจอีกด้วย
สำหรับเป้าหมายในอนาคตทีผ่ เู้ ขียนในฐานะของผูม้ สี ว่ นดูแลในกิจกรรม
การแสดงทางวัฒนธรรมของศูนย์ฯ จะผลักดันต่อไปก็คอื จะพยายามจัดการแสดง
ทางวัฒนธรรมในแต่ละครั้งให้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ ที่น่าสนใจ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กจิ กรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเป็นสือ่ เพือ่ ให้คนเมืองทีเ่ ป็นผูช้ มหลัก
ของศูนย์ฯ ได้เรียนรูก้ ลุม่ คนอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากตนผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม
นั่นเอง
ศูนย์ฯ จึงไม่ตอ้ งการให้การแสดงทางวัฒนธรรมของศูนย์ฯ มีสภาพไม่ตา่ ง
ไปจาก“โชว์วฒ
ั นธรรม” อวดนักท่องเทีย่ วทีด่ กู นั ไปอย่างผิวเผินหรือดูเอารสเฉพาะ
จากการแสดง แต่ศนู ย์ฯ อยากจะให้ผชู้ มได้เข้าใจและเรียนรูถ้ งึ ปัญหาหรือบางสิง่
ทีก่ ำลังเกิดขึน้ กับศิลปะการแสดง ผูค้ น และสังคมนัน้ ๆ ด้วย
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“ อลังการ ” งานสร้างทีพ
่ ทั ยา
ปณิตา สระวาสี
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

เมือ่ เอ่ยถึงพัทยาแล้ว คงจะไม่มใี ครไม่รจู้ กั เพราะพัทยายังคงเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วยอดนิยมติดอันดับต้นๆ ของประเทศ แหล่งท่องเทีย่ วในพัทยาส่วนใหญ่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเห็นจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน ในยามนี้จึงยากที่จะมีใครสักคนคิดถึงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่พัทยา เมื่อกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรจี ดั โครงการ “สัมมนาสือ่ มวลชนและผูป้ ระกอบการด้านวัฒนธรรม
กับการเผยแพร่แหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 16 – 17
ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้สื่อแขนงต่างๆ ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยเอกชนใน
จังหวัดชลบุรี จึงทำให้นา่ สนใจว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรจี ะพาไปเทีย่ ว
ที่ไหน ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วยสถานที่ต่างๆ ดังนี้ อุทยานหินล้านปีและ
ฟาร์มจระเข้ เมืองจำลอง ปราสาทสัจธรรม อลังการพัทยา และบ้านสุขาวดี
อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ สวนประดิษฐ์ขนาดใหญ่ฝมี อื มนุษย์
ทัง้ สวนหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน สวนไม้หายาก บ่อเลีย้ งจระเข้ และการแสดงโชว์
ระหว่างคนกับจระเข้ ดูจะเป็นอะเมซซิง่ ไทยแลนด์ดว้ ย ทีน่ กั แสดงกล้าทีจ่ ะหยอกล้อ
กับความตายกับสัตว์เลือดเย็นทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าดุรา้ ย ทำให้ผชู้ มตืน่ ตาตืน่ ใจกดชัตเตอร์
กันระรัว
เมืองจำลอง การย่อโลกมาไว้ในพืน้ ที่ 29 ไร่ ใช้เวลาอย่างน้อยหนึง่ ชัว่ โมง
ก็สามารถเทีย่ วชมสถานทีส่ ำคัญทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศผ่านรูปจำลอง
กว่า 90 ชิ้นงานที่ย่อส่วนในอัตรา 1: 25 แต่ผู้ชมพึงระลึกด้วยว่าเมืองจำลอง
เป็นแต่เพียงการแยกสิ่งก่อสร้างออกมาจากบริบทของสังคมของสถานที่นั้น
มาให้เราจ้องมองผ่านรูปลักษณ์ภายนอก แต่ชวี ติ วัฒนธรรมทีอ่ ยูค่ สู่ ถานทีแ่ ห่งนัน้
ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะจำลองมาให้ชมได้
ปราสาทสัจธรรม ประกาศตัวเองว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของสงฆ์ หรือเทวรูป
ของศาสนาใด แต่เป็นทีร่ วมของศิลปะบรรพชนทีถ่ า่ ยทอดปรัชญา ศาสนา สอนคน

จวบจนทุกวันนี้ ปราสาทไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรหลังใหญ่สูงกว่า 100 เมตร
ทีต่ ง้ั อยูร่ มิ ทะเลพัทยาแห่งนี้ มีเจ้าของคนเดียวกันกับเมืองโบราณ สมุทรปราการ
นอกเหนือจากเปิดให้เข้าชมศิลปะไม้จำหลักทีห่ ลากหลายรูปแบบแล้ว ทีน่ ย่ี งั เป็น
แหล่งถ่ายทอดงานแกะสลักให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ
อลังการพัทยา โชว์กลางคืนทีโ่ ฆษณาว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ไทยทีใ่ ห้ทง้ั สาระและความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ตั้งแต่สมัยยุคก่อน ประวัติศาสตร์บ้านเชียงจนถึงรัตนโกสินทร์ถูกนำมาเล่าผ่าน
การแสดงประกอบแสง สี เสียง แต่จะเป็นการแสดงทีด่ สู นุกทีเดียวถ้าไม่ตกม้าตาย
ในเนือ้ เรือ่ งทีย่ งั ตีความแบบผิดฝาผิดตัว และหลงกับประวัตศิ าสตร์ราชการแบบเก่า
ในหลายจุด อาทิ กรุงสุโขทัยกับเรือ่ งราวนางนพมาศประดิษฐ์กระทง เป็นต้น
บ้านสุขาวดี คฤหาสน์หลังใหญ่สฟี า้ ของมหาเศรษฐีไทยเจ้าของสหฟาร์ม
สะดุดตาแก่ผู้ผ่านไปมาบนถนนสายชลบุรี-พัทยา ด้วยรูปลักษณ์หมู่สิ่งก่อสร้าง
ทีเ่ ป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ซึง่ เจ้าของบ้านบอกกับเราว่า “ผมสร้างบ้านนีเ้ พือ่
ให้คนไทยกล่าวอ้างได้วา่ นีค่ อื บ้านของคนไทย” !!

ไม่ว่าที่ไหน ๆ มุมมองวัฒนธรรมมักจะถูกมองกันคนละมุมเสมอ
อย่างน้อยระหว่าง “คนใน” ที่อยากให้ “คนนอก” เห็นตัวเองเป็นอะไร
กับคนนอกที่คาดหวังว่าอยากจะเห็นอะไร สถานที่ท่องเที่ยวที่บรรจุใน
โครงการนี้ ทำให้เราเห็นตัวตนของพัทยาแต่ในแง่มุมของความยิ่งใหญ่ทาง
สถาปั ต ยกรรม ความเจริ ญ ทางวั ต ถุ การสะสมความมั ่ ง คั ่ ง ส่ ว นบุ ค คล
แต่ ค วามเป็ น ชลบุ ร ี ห รื อ พั ท ยาคงไม่ ไ ด้ ม ี ด ้ า นนี ้ แ ต่ เ พี ย งถ่ า ยเดี ย ว
ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจะสานต่อ
โครงการในลักษณะนีต้ อ่ ไป วิถชี าวบ้าน พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ก็เป็นอีกสิง่ ทีเ่ รา
ก็อยากรู้จักด้วยเช่นกัน
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คุณรูห้ รือไม่วา่
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ในสหรัฐอเมริกามีพพิ ธิ ภัณฑ์กว่า 16,000 แห่ง
พิพธิ ภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกามีผเู้ ข้าชมกว่า 850 ล้านคนต่อปี
มากกว่าจำนวนผูเ้ ข้าชมการแข่งขันอเมริกนั ฟุตบอล บาสเกตบอล
และเบสบอล รวมกัน
โดยเฉลีย่ แล้วมีผเู้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์จำนวน 2.3 ล้านคนต่อวัน
75% เป็นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดเล็ก
43% เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นชนบท
เก้าในสิบเมืองจะมีพพิ ธิ ภัณฑ์อย่างน้อย 1 แห่ง
พิพธิ ภัณฑ์มหี ลายรูปแบบอาจจะเป็นสวนสัตว์ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้
สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งประวัตศิ าสตร์ พิพธิ ภัณฑ์เด็กหรืออาจจะเป็น
ห้องสมุดก็ได้
การสำรวจครัง้ ล่าสุดระบุวา่ ชาวอเมริกนั ทุกระดับชัน้
ทุกระดับการศึกษา เข้าชมและเห็นคุณค่าของพิพธิ ภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ให้การดูแลวัตถุสง่ิ ของกว่า 750 ล้านชิน้
นอกจากครอบครัวแล้ว ชาวอเมริกนั คิดว่าวัตถุสง่ิ ของในพิพธิ ภัณฑ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์และแหล่งโบราณคดีมคี วามสำคัญเป็นอย่างมากในการ
สร้างความเชือ่ มโยงไปสูอ่ ดีต
สวนสัตว์และพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้ ใช้งบประมาณกว่า 51 ล้านเหรียญต่อปี
ในการศึกษาวิจยั
16% ของพิพธิ ภัณฑ์จะมีวตั ถุทางชาติพนั ธุห์ รือมีวตั ถุสง่ิ ของทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเก็บรวบรวมอยู่
ทีม่ า : http://www.greatmuseums.org/museumworld.html

คมคิด…สะกิดใจ
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อาจารย์สริ อิ าภา รัชตะหิรญ
ั
พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
(ภาคกลาง – ตะวันตก)
26 –27 กรกฎาคม 2546
โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญส่งข่าวแนะนำพิพธิ ภัณฑ์ กิจกรรม และเรือ่ งราวเกีย่ วกับของสะสมชิน้ สำคัญ ฯลฯ
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ที่
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0-2880-9429 ต่อ 3506 โทรสาร 0-2880-9332
e-mail : academic@sac.or.th
(กองบรรณาธิการขออนุญาตเก็บความหรือตัดทอนเนื้อหาของบางข่าว
บทความ หรืออืน่ ๆ ทีท่ า่ นส่งมา เนือ่ งจากจำนวนหน้ากระดาษทีจ่ ำกัด)










จุลสารเพือ่ ชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ จัดทำโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อำนวยการ
คุณวิมาลา ศิรพิ งษ์ รองผูอ้ ำนวยการ
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ปณิตา สระวาสี สรินยา คำเมือง ศิรพิ ร ศรีสนิ ธุอ์ ไุ ร
ศิวชั นนทะวงษ์ ทิพย์วลั ย์ เมธาราษฎร์
สรียา บุญธรรม
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