
  1

    

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2548

2

  3

  

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)

เรื่องจากปก


เมื่อเร็วๆนี้ ผู้เขียนได้ไปอ่านงานเขียนของอาจารย์ฝรั่งท่านหนึ่งซึ่งเป็น
นักมานุษยวิทยา และทำงานในพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ในประเทศคานาดามาหลาย
สิบปี ท่านตัง้ ชือ่ บทความของท่านอย่างเป็นปริศนาว่า “ตัวตลกไปทำอะไรอยูใ่ น
พิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์?” ที่ตั้งชื่อเรื่องเช่นนี้ก็เพราะว่าในประเทศคานาดานั้น
มีตลกอาชีพคนหนึง่ ซึง่ พืน้ เพเดิมเคยร่ำเรียนทางมานุษยวิทยามา แต่ดว้ ยเหตุใด
ไม่ทราบได้หันไปเอาดีทางประกอบอาชีพเป็นนักแสดงตลก และมักจะเปิด
การแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ชาติพนั ธุข์ องมหาวิทยาลัย รวมทัง้ แสดงในการประชุมทาง
วิชาการต่างๆอยู่เสมอ จึงออกจะน่าสงสัยว่าตัวตลกไปทำอะไรอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ในท้ายทีส่ ดุ บทความก็ได้เฉลยว่า ตัวตลกคนนีม้ บี ทบาททีเ่ ข้ากับพิพธิ ภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะเจาะ เพราะว่าเขาทำหน้าทีเ่ ป็น “ครู” ทีเ่ ก่งมาก ใช้พรสวรรค์ของเขาในการ
แสดงละครใบ้(หรือทีฝ่ รัง่ เรียกว่า mime เป็นการสือ่ สารทีใ่ ช้มอื และร่างกายทำท่า
ทางแทนการใช้คำพูด) และบางตอนก็ใช้การเล่านิทาน นำผูช้ มทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่
เข้าไปรูจ้ กั กับวัตถุสง่ิ ของทีจ่ ดั แสดงไว้ได้อย่างครึกครืน้ และมีชวี ติ ชีวา ฉากละครใบ้
ของเขาสามารถทำให้ผู้ชมมองเห็นและเกิดจินตนาการว่าข้าวของต่างๆ ที่วางอยู่
บนชั้น มีไว้เพื่อใช้ทำอะไร และใช้อย่างไร ต้องใช้มือจับตรงไหน ขยับขับเคลื่อน
แบบไหนมันจึงจะทำงานได้ เขาจึงทำให้ผชู้ มเห็นว่าสิง่ ของมีชวี ติ และเป็นส่วนหนึง่
ของชีวติ คน ทัง้ หมดนีส้ ามารถทำได้โดยไม่ตอ้ งพูดเลยแม้แต่คำเดียว
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ข้อสรุปนี้ดูจะมีผู้เห็นด้วยอยู่มาก เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เรา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์ของการทำงานจริงๆ
โดยไม่ต้องมีการอรรถาธิบายภาคทฤษฎีกันมาก หรือแทบไม่ต้องพูดเลยก็ได้
เด็กทีโ่ ตมากับท้องนา รูจ้ กั ว่าคันไถคืออะไร ใช้ทำอะไร ต้องจับอย่างไร ก็เพราะว่า
เห็นมาแต่เล็ก ได้ลองจับลองทำจนรูจ้ กั ไปเอง และถ้าเราสังเกตดูวธิ ที ค่ี นสมัยใหม่
ใช้โทรศัพท์มือถือ ก็อาจจะพบว่าส่วนมากแล้วก็จะหาทางกดปุ่มต่างๆ เอาเอง
กดไปกดมาผิดบ้างถูกบ้าง จนรูว้ า่ มันทำงานอย่างไรและใช้งานได้ มีนอ้ ยคนทีจ่ ะ
เริ่มด้วยการนั่งอ่านคู่มือการใช้อย่างเอาเป็นเอาตาย ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้
โดยการสัมผัสหรือการลองทำเพื่อรู้จักใช้งานได้ มิใช่ว่าถูกบังคับให้เรียน
ความสามารถพิเศษของตัวตลกคือสามารถสร้างจินตนาการของการรู้จักวัตถุ
สิง่ ของตามแบบธรรมชาติ นำบรรยากาศการเรียนรูแ้ บบทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน
มาสูผ่ ชู้ มได้อย่างเพลิดเพลิน
ผู้เขียนนึกถึงเรื่องตัวตลกในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าดูจะเข้ากับบรรยากาศ
ของยุคสมัยได้ดี กระแสของการทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยความ
เพลิดเพลินกำลังมาแรง สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติกำลังจะมีชอ่ื เล่นเก๋ๆ
ว่า “พิพิธเพลิน” นโยบายของรัฐบาลกำลังเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่อยู่
นอกระบบโรงเรียน โดยระดมใช้เทคโนโลยี “อี” ต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์ใหญ่นอ้ ยกำลัง
ถูกเรียกร้องให้ลกุ ขึน้ มาแปลงโฉมเสียใหม่ กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
เป็นแหล่งของการบริโภควัฒนธรรมที่มีเป้าหมายเพื่อการดึงดูดและเอาอกเอาใจ
ลูกค้า ถ้อยคำเช่น “ความพึงพอใจของผู้รับบริการ” กำลังเป็นเครื่องมือที่ทรง
อานุภาพยิง่ และเป็นประกาศิตทีจ่ ะชีเ้ ป็นชีต้ ายให้แก่องค์กรทางวัฒนธรรมต่างๆ
ชุมชนชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งหลายคงจะต้องช่วยกันหาทางมีชีวิต
อยู่ในกระแสของยุคสมัยนี้ด้วยการเจริญสติให้มากๆ การทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็น
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แหล่งเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลินนั้น เป็นอุดมคติที่งดงาม แต่หนทางไปสู่
อุดมคตินน้ั ไม่จำเป็นต้องมีรปู แบบทีเ่ ป็นสูตรสำเร็จ มิใช่วา่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งหนึง่
มีชื่อเสียงเพราะว่ามีตัวตลกนำชมแล้ว พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งก็จะต้องรีบไปจ้าง
คณะตลกมาประจำทันที หรือไม่จำเป็นว่าพิพิธภัณฑ์ดังๆ มีระบบจัดแสดง
มัลติมเี ดียสารพัดรูปแบบ พิพธิ ภัณฑ์ทกุ แห่งก็จะต้องรีบไปหาจอมาตัง้ ไว้หลายๆ จอ
มีทั้งภาพทั้งเสียงเซ็งแซ่ไปหมด หรือพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งจะต้องมียุวมัคคุเทศก์
มีนิทรรศการหมุนเวียน มีแผ่นพับหลายภาษา มีอะไรต่อมิอะไรให้ครบเครื่อง
เหมือนกับมีสูตรมาตรฐาน ในเมื่อวิถีชีวิตของท้องถิ่นต่างๆ งดงามเพราะมี
ความหลากหลาย เสน่หข์ องพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ก็นา่ จะอยูท่ ร่ี ปู แบบทีห่ ลากหลาย
ไม่ตายตัว แปรผันไปตามทรัพยากรต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ตราบใดทีส่ ามารถ
ทำหน้าทีเ่ ก็บรักษามรดกความรู้ และสือ่ สารถ่ายทอดเรือ่ งราวต่างๆ เพือ่ แสดงถึง
พลังของท้องถิน่ ได้
ดังนัน้ หากจะลองประยุกต์ความคิดเรือ่ งตัวตลกในพิพธิ ภัณฑ์ สิง่ ทีเ่ ป็น
หัวใจของเรือ่ งนีอ้ ยูท่ ก่ี ารใช้ศลิ ปะของการสือ่ สารถ่ายทอดของตัวตลกทีม่ ลี ลี าพิเศษ
แสดงได้อย่างจับใจ สามารถเร้าผู้ชมให้เกิดจินตนาการท่องไปในโลกของอดีต
หรือวิถีชีวิตที่ผู้ชมไม่รู้จักได้ คนที่ทำหน้าที่เช่นนี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวตลก
เท่านัน้ ในท้องถิน่ ต่างๆบ้านเราล้วนอุดมไปด้วยศิลปินพืน้ บ้านแบบต่างๆ พ่อเพลง
แม่เพลง ลิเก ลำตัด หนังตะลุง หมอลำ ช่างซอ ฯลฯ ทีส่ ามารถใช้ภาษาท้องถิน่
ได้อย่างแพรวพราว มีปฏิภาณไหวพริบเหลือเฟือที่จะหยิบยกเนื้อหานานาชนิด
มานำเสนออย่างมีศิลปะ โจทย์ของเราน่าจะเป็นว่าทำอย่างไร ศิลปินพื้นบ้าน
เหล่านี้จึงจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ
หรือมีชวี ติ ชีวา ฉะนัน้ คงจะไม่เพียงพอถ้าคิดแต่จะนำคณะเพลงพืน้ บ้านมาจัดแสดง
หรือจัดเวทีให้เป็นส่วนหนึง่ ของการแสดงมหกรรมวัฒนธรรมบางอย่าง ผูเ้ ขียนเคย
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ได้ยินพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านที่ถูกเกณฑ์ไปแสดงเพียงเพื่อทำให้งานมีสีสัน
บ่นว่าถูกทำให้รสู้ กึ เหมือนเป็นแค่ “ไม้ประดับ” ทีต่ อ้ งแสดงเท่านัน้ นาทีเท่านีน้ าที
ยังไม่ทันแสดงฝีไม้ลายมือได้เต็มที่ก็ต้องหยุด การจะสร้างการเรียนรู้อย่าง
เพลิดเพลินด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่น จึงต้องสามารถเชื่อมโยงนื้อหาความรู้เข้ากับ
ลีลาและวิญญาณของศิลปะได้อย่างแนบสนิทไม่เคอะเขิน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำ
ได้ทอ่ื ๆ แต่กไ็ ม่ถงึ กับเป็นไปไม่ได้เสียเลย
แต่การจะพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาให้สำเร็จ คงจะต้องอาศัยทรัพยากร
หลายอย่าง ลำพังชาวพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีส่ ว่ นใหญ่ทำกันด้วยใจรัก แค่ทท่ี ำอยูน่ ้ี
หลายท่านก็รสู้ กึ ว่าโดดเดีย่ วเดียวดายเต็มทีอยูแ่ ล้ว จะมาเรียกร้องให้ทำโน่นทำนี่
เพิม่ ขึน้ มาอีกได้อย่างไร ผูเ้ ขียนก็ไม่มคี ำตอบสำเร็จรูปในเรือ่ งนี้ แต่พอดีเหลือบ
ไปเห็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการต่อไปอีกสีป่ ขี า้ งหน้า
รูส้ กึ ว่าท่านจะนิยม “คาราวาน” เช่นคาราวานแก้จน คาราวานการเสริมสร้างเด็ก
ผูเ้ ขียนจึงเกิดจินตนาการว่าน่ามีโครงการ “คาราวานพิพธิ ภัณฑ์หรรษา” ขึน้ มาบ้าง
สำหรับคิดค้นแนวทางการสร้างปัญญาและความหฤหรรษ์ในพิพธิ ภัณฑ์ดว้ ยศิลปะ
การสื่อสารของท้องถิ่น ซึ่งควรจะมีหลากหลายรูปแบบ เป็นไปได้ตามอัตภาพ
ของแต่ละท้องถิน่ และยัง่ ยืนพอควร และขอเชิญชวนให้สมาชิกจุลสารก้าวไปด้วยกัน
ทุกท่านร่วมเดินทางไปกับขบวนคาราวานนีด้ ว้ ย
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
เมษายน 2548

จดหมายถึง บก.
ในจุลสารฯ ฉบับที่แล้ว กองบรรณาธิการพยายามเสนอว่า การส่งข่าว
คราวความเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นช่องทางในการพูดคุยระหว่างคนในชุมชน
พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลและแบ่งปันความรู้สึกของคนพิพิธภัณฑ์ จดหมายที่
กองบรรณาธิการได้รบั เมือ่ เร็วๆนี้ สะท้อนถึงความสำคัญของการสือ่ สารระหว่างกัน
คุณลุงกิตติ สินอุดม เจ้าของพิพธิ ภัณฑ์ปลาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บอกเล่าถึง
ความเป็นมาและความตัง้ ใจในการสร้างสรรค์พพิ ธิ ภัณฑ์แห่งนี้ เพือ่ เด็กและเยาวชน
และประชาชนที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล กองบรรณาธิการจึงขอ
คัดลอก และขออนุญาตปรับแก้ขอ้ ความบางตอนของจดหมาย โดยพยายามคงรูป
ประโยค ความหมาย และความรูส้ กึ ของคุณลุงให้มากทีส่ ดุ 1
เรียนบรรณาธิการ
ผมนายกิตติ สินอุดม เจ้าของพิพธิ ภัณฑ์ปลาหิน ผมอยากขอร้องให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ช่วยส่งเสริมมาผมบ้าง
เพราะผมได้สร้างสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำ เพื่อมุ่งมานะอดทนที่จะสร้างผลงานให้ลูกหลานได้ศึกษาที่จะเรียนรู้ปลาในทะเล
ของไทยว่ามีปลาอะไรบ้าง แต่ก็ชักจะหมดแรง หมดกำลังใจที่จะทำต่อไป เพราะไม่มใี ครได้มาช่วย เมือ่ ไรหนอจะมีใคร
มาช่วยเหลืออย่างจริงจังบ้าง ผมได้แต่คอยๆ อีกกีค่ อยนะจะได้เห็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีจ้ ะได้เดินหน้าต่อไป ผมบอกตรงๆ
ว่าลำพังผมคนเดียวจะทำไปไม่ได้ถึงไหน จึงขอความสงเคราะห์มายังท่าน
พิพิธภัณฑ์ปลาหินแห่งนี้ถึงแม้นว่าจะเป็นสิ่งใหม่ก็ตาม มันเป็นสิ่งที่แปลกไม่เหมือนใคร ถึงแม้นว่ามัน
เป็นของส่วนตัวก็จริง แต่ก็อยากให้ท้องถิ่นของอำเภอดอนสักได้ของแปลกๆ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาหา
ความรู้อีกนานแสนนาน ส่วนตัวผมนั้นไม่กล้าที่จะยกยอตัวเองให้มากนัก อยากให้ผู้เข้าชมได้รู้ผลงานมากกว่า
พิพิธภัณฑ์ปลาหินแห่งนี้ ถ้ามีสนับสนุนผมคิดว่าคงจะเดินหน้าต่อไป แต่ถ้าสู้อยู่คนเดียวคงจะไม่นานคงปิดตัวเอง
ทีอ่ ยูส่ ทู้ กุ วันนี้ เพราะทำด้วยใจรัก
แต่ตอนนี้มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังคิดไม่ออกว่าสาเหตุมันอยู่ที่ไหน หรือตัวผมเองเข้ากับคนอื่นไม่ได้
ผมคิ ด ว่ า คงจะไม่ ใ ช่ ผมก็ ไ ด้ ส ร้ า งความดี ม าตลอด ชี ว ิ ต ผมไม่ เ คยสร้ า งความชั ่ ว เลย มี แ ต่ ใ ห้ ๆ ลู ก เดี ย ว
แต่ผมยังจำคำของพ่อหลวงจ้อยทีพ่ ดู กับผมว่า ลูกไข่เอ๋ยปิดทองหลังพระไปก่อนเถอะ ผมได้แต่ทำตามคำของท่านมาตลอด
แต่เมื่อไรเล่าจะได้ปิดทองหน้าพระบ้าง
หวังเสมอดีกว่าไม่มีหวัง
ความหวังเพื่อส่วนรวม แต่มันเป็นความลำบากให้ผู้อื่น
จากลุงกิตติ สินอุคม
ถ้าท่านผ่านมาอย่าลืมแวะชมบ้าง พิพิธภัณฑ์ปลาหินเล็กๆ
อ.ภ.ดอนสัก จ.ว.สุราษฎร์ธานี

1

ตัวอักษรเอียงเป็นคำทีบ่ รรณาธิการแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ สร้างความเข้าใจในเนือ้ หาของจดหมาย
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เนือ้ ความในจดหมายจุดประเด็นให้กองบรรณาธิการต้องพิจารณา หรือ
กล่าวถึง 2 –3 ประการ และขอชวนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้ชว่ ยกันคิดช่วยกันมองหา
วิธีการ แนวทางหรือทางออกที่ปฏิบัติจริงได้ อันจะยังประโยชน์ให้พิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งบริการความรูเ้ พือ่ สังคม ในทีน่ ้ี กองบรรณาธิการขอเสนอประเด็นเรือ่ ง
พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลเป็นหลัก เพราะพิพิธภัณฑ์ประเภทดังกล่าว
จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการจัดการ ขาดการสนับสนุน และการก้าว
ไม่ทนั ของกฎหมายในบางแง่มมุ ทีก่ ลายเป็นข้อจำกัดต่อการส่งเสริมงานพิพธิ ภัณฑ์
เอกชน
เราคงยอมรับร่วมกันก่อนว่าพิพธิ ภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรูท้ ส่ี ำคัญ ดังจะ
เห็นได้จากข้อกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ว่า “รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้ง2
แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศู น ย์ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ แหล่ ง ข้ อ มู ล และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ อ ื ่ น
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”
พิพธิ ภัณฑ์ไม่วา่ จะเป็นของรัฐ องค์กรชุมชน เอกชนนิตบิ คุ คล มูลนิธิ หรือ
เอกชนส่วนบุคคล ล้วนมีจดุ ประสงค์เบือ้ งต้นในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
ให้การศึกษาสิง่ แวดล้อมรอบตัว ทัง้ ในทางสังคม วัฒนธรรม กายภาพและชีวภาพ
แต่ ห นึ ่ ง ในความแตกต่ า งประการสำคั ญ ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ คื อ
การบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่แล้ว พิพธิ ภัณฑ์สามสีป่ ระเภทแรกมักมีชอ่ งทาง
ในการจัดหางบประมาณ รายได้ และมีข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการ
ทีเ่ อือ้ ให้การหารายได้เข้าพิพธิ ภัณฑ์เป็นไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ในทางตรงกันข้าม พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยที่เกิด
มาจากความตัง้ ใจของบุคคลในการสร้างสถานทีท่ บ่ี ริการสังคม ต้องเผชิญหน้ากับ
อุปสรรค และข้อจำกัดในการทำงาน อาทิ การหารายได้เพือ่ จุนเจือค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้าง คนงาน ฯลฯ ในหลายๆ กรณี เจ้าของพิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งใช้เงินส่วนตัว
สำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมถึงความรู้สึกที่ต้องทำงานอยู่คนเดียวท่ามกลาง
งานสร้ า งสรรค์ จ ำนวนมากที ่ จ ะต้ อ งใช้ เ วลาและกำลั ง เงิ น เกิ น กว่ า ศั ก ยภาพ
ของพิพธิ ภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลแห่งหนึง่ จะสามารถแบกรับได้โดยลำพังด้วยรายได้
2

ข้อความเน้นโดยบรรณาธิการ

จากการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ ด้วยเหตุนค้ี วามช่วยเหลือในด้านงบประมาณอาจจะเป็น
หนทางแรกทีร่ ฐั บาลสามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงานของพิพธิ ภัณฑ์ประเภทนี้
อย่างไรก็ดี กองบรรณาธิการคงมิได้ตอ้ งการเรียกร้องให้รฐั เข้ามาให้ทนุ
แบบให้เปล่า หากแต่เพียงเชิญชวนให้ตระหนักร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐ
จะต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์งานพิพิธภัณฑ์ในบ้านเรา ว่ามิใช่มีเพียง
หน่วยงานรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเท่านัน้ แต่เอกชน
ส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปในระหว่างทางทีส่ งั คมไทยพยายามก้าวไปสู่ “สังคมอุดมปัญญา”
หรือ “สังคมแห่งการเรียนรู”้
แน่นอนว่า การให้งบประมาณสนับสนุนของรัฐย่อมต้องการการวัดผล
การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และผู้เข้าชม แต่เรื่องนี้
น่าจะลองพิจารณาร่วมกันอีกสักครัง้ หรือไม่ เพราะการสนับสนุนดังกล่าวน่าจะมี
ส่วนกระตุน้ ให้คนทำงานในพิพธิ ภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลหลายแห่งมีเวลามากยิง่ ขึน้
สำหรับการคิดค้นและสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เข้าชมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเอง
ทีส่ ร้างขึน้ สำหรับการถ่ายทอดความรูส้ สู่ งั คมได้มากยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวดูจะนำมาสู่ข้อปัญหาอื่นๆ ที่ควรได้พินิจพิจารณา
ร่วมกันต่อไป กล่าวคือ
(1) รัฐยังมิได้มีตัวบทกฎหมายที่จะพิจารณาว่า พิพิธภัณฑ์เอกชน
ส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่รัฐจะสามารถเข้ามาให้การสนับสนุน
ด้วยงบประมาณแผ่นดินได้
(2) แม้วา่ ในปัจจุบนั พระราชบัญญัตกิ ารปกครองส่วนท้องถิน่ จะกำหนด
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ห น้ า ที ่ “บำรุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น3 ” และให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีหน้าที่ใน “การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิน่ 4 ” แต่การสนับสนุนงานต่างๆ ยังจำกัดอยูเ่ พียงหน่วยงาน (เช่น
พิพธิ ภัณฑ์) และกิจกรรมทีเ่ ป็นของ “ท้องถิน่ ” ทัง้ ทีห่ น่วยงานทางวัฒนธรรมเอกชน
ส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของ “ท้องถิ่น” ด้วยเช่นกัน การอ้างว่าหน่วยงานนั้นๆ
ตามมาตรา 45 (7 ทวิ) ในพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ตามมาตรา 16 (18) ในพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
3
4
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เป็นของเอกชน แล้วองค์กรของรัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ ดูจะเป็น
การตีความทางกฎหมายทีแ่ คบเกินไปหรือไม่ เพราะพิพธิ ภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคล
ย่อมเป็น “วัฒนธรรมอันดีงาม” ของท้องถิน่ ทีค่ วรได้รบั การสนับสนุนเช่นกัน
(3) พระราชบัญญัติฯ ยังชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตามอำนาจและหน้ า ที ่ ใ น “การจั ด ให้ ม ี พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
หอจดหมายเหตุ5 ” แต่การตีความข้อกฎหมายดังกล่าวดูจะมุง่ ทีก่ ารสร้างพิพธิ ภัณฑ์
หรือศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นขึ้นใหม่ โดยไม่ใส่ใจหรือพยายามที่จะหา
แนวทางสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์เอกชน
ส่วนบุคคล และนำมาสูป่ ญ
ั หาทีเ่ กิดต่อเนือ่ งมากับการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ใหม่ขน้ึ คือ
การมิ ไ ด้ ว างโครงสร้ า งบุ ค ลากรหรื อ แผนงานที ่ จ ะมารองรั บ การเติ บ โตของ
พิพธิ ภัณฑ์ และ
(4) ข้ อ เสนอของกองบรรณาธิ ก ารที ่ ต ้ อ งการให้ ร ั ฐ สนั บ สนุ น งาน
พิพธิ ภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลด้วยงบประมาณพร้อมไปกับการวัดผลการดำเนินงาน
ของพิพธิ ภัณฑ์ นำมาสูข่ อ้ ปัญหาทีว่ า่ ข้อกำหนดการวัดผลอาจไม่สามารถจะสร้าง
รูปแบบการประเมินผลทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียว หรือเป็นตัวแบบทีเ่ หมือนกับการวัดผล
การดำเนินงานหน่วยงานราชการต่างๆ แบบร้อยทั้งร้อย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความแตกต่างของงานพิพธิ ภัณฑ์แต่ละแห่งทีห่ ลากหลายทัง้ ในเนือ้ หา จุดประสงค์
และวิธกี ารจัดการ ด้วยเหตุน้ี หากรัฐต้องการสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคล
ก็ควรจะมองหาวิธีการวัดผลที่มีความยืดหยุ่น เพื่อไม่นำไปสู่ตัวแบบมาตรฐาน
ทีค่ บั แคบและความตายตัวของงานพิพธิ ภัณฑ์
กองบรรณาธิการใคร่ขอเสนอข้อพิจารณาเหล่านี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะต้องตีความและนำกฎหมายไปปฏิบัติ
และในระดับของกระทรวงและกรมต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแลงานวัฒนธรรมซึ่งก็คง
จะต้องเผชิญกับข้อปัญหาเหล่านี้ อันจะนำไปสูก่ ารแสวงหาทางออกร่วมกันระหว่าง
รัฐและชาวบ้าน ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เพื่อให้งานพิพิธภัณฑ์ทุกๆ ประเภท
สามารถพัฒนาและก้าวพ้นไปจากการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีเ่ น้นเพียง
การสร้าง“ตู้โชว์ทางวัฒนธรรม” เพื่อดึงเงินตราจากนักท่องเที่ยวเพียงชั่วครั้ง
ชัว่ คราว
ตามมาตรา 16 (20) ในพระราชบัญญัตกิ ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
5
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...ก้าวไปด้วยกัน

งานฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
เวบไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th นั้น ณ ปัจจุบันมีรายนาม
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ั ้ ง ที ่ ด ำเนิ น งานโดยรั ฐ เอกชน และชุ ม ชน จำนวน 728 แห่ ง
โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งข้อมูลและภาพพิพิธภัณฑ์ที่
ดำเนินงานโดยองค์กรชุมชน โรงเรียน วัด หรือชาวบ้าน ได้กอ่ น จำนวนทัง้ สิน้ 121
แห่ง จากทีป่ ระมาณว่ามีอยูก่ ว่า 500 แห่งทัว่ ประเทศ ส่วนพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
และพิพธิ ภัณฑ์ของหน่วยงานราชการนัน้ เราได้ทำลิงค์เชือ่ มโยงไปยังเวบไซต์ของ
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนัน้ ๆ โดยตรง
ต้นเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา คณะทำงานได้เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูล
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นจั ง หวั ด นครสวรรค์ แ ละสิ ง ห์ บ ุ ร ี ได้ แ ก่ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ื ้ น บ้ า น
วั ด เกยไชยเหนื อ อำเภอชุ ม แสง จั ง หวั ด นครสวรรค์ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และพิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวของ
พิพธิ ภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้ในจุลสารฉบับต่อๆ ไป หรือในฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
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งานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ : กรณีศกึ ษา
การศึกษาดูงาน
กิจกรรมการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เริม่ ต้นด้วยการศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่นของชาวบ้านบ้านไหล่หิน จังหวัดลำปางใน 2 เส้นทางคือ (1) หอศิลป์
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ – พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ – พิพิธภัณฑ์
ครูบาศรีวชิ ยั จังหวัดลำพูน เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 และ (2) พิพธิ ภัณฑ์
บ้านโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี – พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก เมือ่ วันที่
5 –6 มีนาคม 2548 ทัง้ นี้ การศึกษาดูงานมีวตั ถุประสงค์สำคัญในการเพิม่ พูน
ความรูเ้ กีย่ วกับการทำงานพิพธิ ภัณฑ์ การขยายการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ต่างๆ ภายใน
ชุมชนไหล่หินหลวง และนำไปสู่การหารูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของชุมชน
ต่อไป
จากการประเมินผลการดูงาน ชาวบ้านได้ข้อคิดเห็น 2 – 3 ประการ
ทีส่ ามารถนำมาใช้กบั การพัฒนา ได้แก่ รูปแบบการจัดแสดงทีเ่ รียบง่าย แต่สามารถ
สร้างบรรยากาศความศรัทธาต่อสถานที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย เนื้อหา
การจัดแสดงที่สามารถเชื่อมโยงสภาพสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบันในหอศิลป์
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ การพิจารณาถึงความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับข้าวของทีจ่ ะต้อง
มีการศึกษาอย่างจริงจัง ดังที่ปรากฏตลอดการนำชมของวิทยากรที่พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านจ่าทวี รวมไปถึงข้อคำนึงอื่นๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ และการจัด
สภาพแวดล้อมของพิพธิ ภัณฑ์ให้เหมาะสมและน่าสนใจต่อผูค้ นทัว่ ไป
สำหรับการเดินทางในครั้งหลัง ผู้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดท่าพูด
จังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้วยเช่นกัน การพบปะระหว่าง
ชาวบ้านทั้ง 2 ชุมชนสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
พิพธิ ภัณฑ์และสภาพการทำงาน
การศึกษาดูงานเป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาความเข้าใจต่องานพิพธิ ภัณฑ์
และกระตุน้ ให้ชมุ ชนพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี หมาะสมให้กบั ตนเอง
ความร่วมมือของชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ทีบ่ า้ นโป่งมะนาว ได้สร้าง
ความตระหนักในความร่วมมือและการลงมือปฏิบัติการที่ผลักดันให้พิพิธภัณฑ์
เกิ ด ขึ ้ น และดำรงอยู ่ จ นกลายเป็ น ตั ว อย่ า งอั น ดี ข องพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ชน
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ความหลากหลายในการจัดแสดง ทั้งที่เป็นการออกแบบที่ต้องลงทุนสูงอย่าง
หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือที่เป็นการจัดแสดงอย่างเรียบง่ายด้วย
ข้าวของทีเ่ คยอยูใ่ นชีวติ การทำมาหากิน และลำดับไปตามประเภทหน้าทีข่ องสิง่ ของ
แต่เนือ้ หาได้รบั การถ่ายทอดอย่างมีชวี ติ ชีวาจากวิทยากรนำชม อย่างพิพธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้านจ่าทวีหรือทีเ่ ป็นการจัดแสดงทีส่ ร้างบรรยากาศและความศรัทธาต่อบุคคล
สำคัญของพุทธศาสนิกชน ด้วยเครือ่ งบูชา ภาพถ่าย และรูปจำลอง รวมถึงเนือ้ หา
คำบรรยาย เช่นพิพธิ ภัณฑ์ครูบาศรีวชิ ยั
ความหลากหลายในการจัดแสดงและรูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์
ที ่ ศ ึ ก ษาดู ง านนี ้ ย่ อ มเป็ น ทางเลื อ กให้ ก ั บ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ต ้ อ งการการพั ฒ นา
ได้เลือกรับและปรับใช้ และยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่างๆ
ของวัฒนธรรมของตนทีส่ ามารถนำมาเป็นสือ่ และสาระของพิพธิ ภัณฑ์ในชุมชน

การขอความคิดเห็นจากนักวิชาการ
การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์วดั ท่าพูด จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการด้วยการ
สร้างเรือ่ งราวของชุมชนและเนือ้ หาของวัตถุ และการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดเก็บ
วัตถุให้เหมาะสม เพือ่ ให้วตั ถุชะลอความเสือ่ มสลายได้มากทีส่ ดุ โดยชุมชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการทำงานดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ฯ เลือกวิธีการจัดวงสนทนา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ำนครชัยศรี และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์วัตถุบางประเภท ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความสนใจ
ของคนในท้องถิน่ ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน ทีผ่ า่ นมา ผศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ นักวิชาการ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ ผศ.ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ นักวิชาการอนุรักษ์
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โบราณวัตถุ ได้รว่ มการสำรวจพิพธิ ภัณฑ์วดั ท่าพูด เพือ่ กำหนดแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเสวนาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ และการอนุรกั ษ์วตั ถุสะสมของพิพธิ ภัณฑ์
ในประเด็นเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ผูด้ แู ลพิพธิ ภัณฑ์และชาวบ้านได้ให้ขอ้ มูล
ทัว่ ไปเกีย่ วกับท้องถิน่ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในอดีต และบุคคลทีย่ งั สามารถให้ขอ้ มูล
ที่เกี่ยวข้องได้ในปัจจุบัน วิธีการเช่นนี้เปิดโอกาสให้คณะวิจัยมองเห็นช่องทาง
ในการศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม การเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลบุคคลทีห่ ลากหลายมากขึน้
รวมทั้งแนวทางสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระตุ้นความสนใจของชาวบ้าน
ต่อพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ะจัดขึน้ ในระยะต่อไป
ขณะเดียวกันการให้คำแนะนำเกีย่ วกับการเก็บรักษาวัตถุของนักวิชาการ
อนุรกั ษ์ ได้ชว่ ยให้ผดู้ แู ลพิพธิ ภัณฑ์มองเห็นถึงปัญหาในการจัดเก็บวัตถุบางประเภท
ที่จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้นักวิชาการฯ ยังเสนอข้อพึงปฏิบัติ
บางประการสำหรับการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ คณะวิจยั เล็งเห็นว่า
การสร้างกิจกรรมให้ความรูแ้ ละอบรมการอนุรกั ษ์วตั ถุเบือ้ งต้นให้กบั ชาวบ้านและ
เยาวชนในท้องถิน่ ทีส่ นใจ จะสามารถเปิดช่องทางให้เจ้าของวัฒนธรรมเข้ามาสัมผัส
กับคุณค่าของมรดกในบ้านของตนเองด้วยวิธหี นึง่

การสร้างเครือข่ายงานพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาในกระบวนการ
วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีลักษณะเฉพาะ
หลายประการ เช่น วัตถุสะสมที่เป็นวัตถุอย่างเดียวกันทั้งหมด สาระของวัตถุ
เชื่อมโยงกับการแสดง และความคล้ายคลึงของประเภทพิพิธภัณฑ์ที่ปรากฏ
เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คณะทำงานจึงมองการพัฒนาเครือข่าย
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ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี เี นือ้ หาแบบเดียวกันเป็นแนวทางในการทำงาน เพราะจาก
การศึ ก ษาในเบื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ใหญ่
วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
และพิพ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ใหญ่ ว ั ด สว่ างอารมณ์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บ ุ ร ี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
การไปมาหาสูก่ นั ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์ทง้ั 3 แห่ง เป็นการเกือ้ กูลกันในรูปแบบต่างๆ
ทัง้ การจัดงานแสดงหนังใหญ่ การจัดงานไหว้ครู เรียกได้วา่ เป็นฐานความสัมพันธ์
ทีส่ ามารถพัฒนาไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นความรู้ ความชำนาญการทีเ่ หมือนหรือต่างกัน
ไปในแต่ละแห่ง
คณะวิจัยมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่าง
อารมณ์ เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2548 การจัดแสดงตัวหนังใหญ่ การเชิดหนังใหญ่
และการสาธิตการไหว้ครูในวันนัน้ ยิง่ กระตุน้ ให้คณะทำงานวางแผนกิจกรรมทีจ่ ะ
สร้ า งเวที ก ารแลกเปลี ่ ย นและถ่ า ยทอดความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ หนั ง ใหญ่ ระหว่ า ง
ชาวพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ใหญ่ ด ้ ว ยกั น เอง ประเด็ น ที ่ ส ามารถนำมาใช้ ใ นเวที ก าร
แลกเปลีย่ น อาจเริม่ ต้นด้วยการบอกเล่าความเป็นมาของหนังใหญ่ทอ่ี าจเหมือน
หรือแตกต่างในแต่ละแห่ง เรือ่ งราวเหล่านีส้ ามารถนำไปสูก่ ารตรวจสอบประวัติ
หนังใหญ่ที่เป็นมาก่อนหน้านั้น เพื่อความเข้าใจถึงการเกิดและการสืบเนื่องของ
หนังใหญ่ในแต่ละท้องถิน่ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ จากนัน้ การถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
การแกะสลักตัวหนัง การอนุรกั ษ์ตวั หนัง หรือแม้กระทัง่ การเรียนรูค้ วามแตกต่าง
ในการเชิดหนังในแต่ละที่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีส้ ามารถทีจ่ ะสร้างความเคลือ่ นไหวให้กบั
พิพธิ ภัณฑ์พร้อมไปกับความรูท้ ไ่ี ม่หยุดนิง่ เกีย่ วกับการแสดงหนังใหญ่
งานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละแห่งมีทั้งความคล้ายคลึง
และความแตกต่างในการดำเนินงาน แต่พื้นฐานที่สำคัญของการทำงานพัฒนา
อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ในการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่สามารถที่จะสร้างตัวแบบการทำงานเดี่ยวได้
เพราะแต่ละที่มีเงื่อนไขการทำงานและความต้องการที่แตกต่างกัน รวมทั้งเวลา
ทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญในการก่อร่างสร้างให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เป็นการทำงานของชุมชน
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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ข่าวสารชุมชนพิพิธภัณฑ์

 
พัฒน์ศรี ทิพยประไพ
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่ ว งกว่ า ทศวรรษที ่ ผ ่ า นมา พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ี ค วามสำคั ญ มากยิ ่ ง ขึ ้ น
ต่อการเป็นแหล่งเรียนรูข้ องสาธารณชน เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคน ทักษะ
ทัศนคติ และคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศให้มีความก้าวหน้า ด้วยเหตุนี้
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการต่างๆ ให้พร้อมกับ
การต้อนรับผูช้ มอยูเ่ สมอ ทัง้ การบริหารจัดการ บุคลากร การจัดแสดง การอนุรกั ษ์
กิจกรรม และการรักษาความปลอดภัย และเพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพการทำงาน
ให้กบั พิพธิ ภัณฑ์ การส่งเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่บคุ ลากรของพิพธิ ภัณฑ์
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SPAFA)
ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดโครงการกิจกรรมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์เสวนา”
ตลอดปี 2548 ณ อาคารศูนย์สปาฟา ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมทีผ่ า่ นมา ได้จดั
วงเสวนาภายใต้หวั ข้อทีน่ า่ สนใจ ดังต่อไปนี้
เสวนาพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ค รั ้ ง ที ่ 1 เรื ่ อ ง “ความหลากหลายในโลกของ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ “ เมื ่ อ วั น พุ ธ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 โดยเนื ้ อ หาได้ ก ล่ า วถึ ง
ความเปลี่ยนแปลงของมุมมองและแนวคิดในงานพิพิธภัณฑ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่แค่การนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ใน
การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย แนวคิดที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้
โลกของพิพธิ ภัณฑ์ ในปัจจุบนั มีความหลากหลายกว่าในอดีต และไม่มเี รือ่ งราวใดๆ
ที่จะไม่สามารถนำมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ ตามที่ ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้ การสรุปของวิทยากรในตอนท้ายของเสวนายังเน้นย้ำ
ความคิดที่ว่า“ความรู้อยู่รอบตัวเรา” ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบใดล้วนมีคุณค่า

ในตั ว เอง และสามารถเป็ น แหล่ ง เพื ่ อ การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการได้ ท ั ้ ง สิ ้ น
หากเพียงเราจะให้ความสนใจและมุง่ หาความรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ อย่างจริงจัง แต่คำถาม
ทีเ่ ราควรหาคำตอบให้ได้ในอนาคตคือ เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากพิพธิ ภัณฑ์
ให้คมุ้ กับคุณค่าของมันได้อย่างไร ?
สำหรับการเสวนาพิพธิ ภัณฑ์ในครัง้ ที่ 2 คุณสุพจน์ ใจชาญสุขกิจ มาเปิด
“มุมมองใหม่ในการประชาสัมพันธ์พพ
ิ ธิ ภัณฑ์“ เมือ่ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2548
ในโลกที่มีความหลากหลายของพิพ ิธภัณฑ์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งสามารถเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ทด่ี ตี อ้ งมีแผนการ
จัดการทีเ่ ป็นระบบ และได้รบั การดำเนินการโดยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งงานประชาสัมพันธ์ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาหน่วยงานของตนให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
สำหรับการเสวนาครัง้ ที่ 3 วันพุธที่ 20 เมษายน 2548 คุณสุภาวดี
หาญเมธี จะมาบอกเล่ า ถึ ง “จิ ต วิ ท ยาเพื ่ อ การพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ เด็ ก ”
โดยเนื้อหาจะเน้นถึงกระบวนการปลูกฝังจินตนาการและการสร้างสรรค์ในวัย
แห่งการเรียนรู้ เพือ่ ให้เขาและเธอเหล่านัน้ เติมโตเป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ต่ อ สั ง คมต่ อ ไป และผู ้ ท ี ่ ส นใจสามารถขอทราบรายละเอี ย ดการเสวนา
ประจำเดือนได้ที่ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 81/1 อาคารศูนย์สปาฟา ถนนศรีอยุธยา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
10300 โทรศัพท์ 0-2280-4022 -9 โทรสาร 0-2280-4030
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ขณะเดียวกัน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จะจัด
พิธีไหว้ครูเช่นกัน โดยเริ่มงานตั้งแต่เย็นวันที่ 20 เมษายน ประกอบด้วย
การสวดมนต์เย็น การแสดงดนตรีไทยนาฏศิลป์ ลิเกเล่น 50 กว่าคณะตลอดคืน
เช้าวันที่ 21 เมษายน เริม่ พิธไี หว้ครู ครอบครู และส่วนในช่วงหัวค่ำเวลาหนึง่ ทุม่
เป็นต้นไป เป็นการแสดงหนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ เรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนศึกทศกัณฑ์
ในงานนี้ วัดขนอนจะขนผู้เล่นมาเชิดหนังใหญ่ให้ชมในงานนี้ด้วย โทรสอบถาม
เพิม่ เติมได้ท่ี 0-3654-3150 หรือ 0-3654-3237

งานแสดงและพิธไี หว้ครูหนังใหญ่ 3 คณะ :
วัดขนอน วัดบ้านดอน และวัดสว่างอารมณ์
หนังใหญ่ถือเป็นมหรสพชั้นสูงที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน
ปัจจุบันหนังใหญ่หาดูยากเต็มที เหลือเพียง 3 คณะเท่านั้นที่ยังเล่นกันอยู่ คือ
คณะหนั ง ใหญ่ ว ั ด สว่ า งอารมณ์ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บ ุ ร ี คณะหนั ง ใหญ่ ว ั ด บ้ า นดอน
จังหวัดระยอง และคณะหนังใหญ่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เมษายน 2548 นี้ วัดขนอน เชิญชวนเทีย่ วงานประจำปี
ของวัด โดยในช่วงหัวค่ำจะมีการแสดงทีเ่ รียกว่า “หนังติดตัวโขน” เรือ่ งรามเกียรติ์
ตอนศึกอินทรชิต การแสดงหนังติดตัวโขนเป็นการผสมผสานระหว่างการแสดง
หนังใหญ่และโขน ด้วยการนำโขนสลับเข้ามาเล่นในจอหนังใหญ่ในตอนทีส่ ำคัญๆ
เพือ่ แสดงถึงกระบวนรำทีส่ วยงาม ในงานนีท้ า่ นยังจะได้ชมการแสดงหนังใหญ่ของ
คณะวัดสว่างอารมณ์อกี ด้วย ลองดูกนั ว่าทัง้ สองคณะจะมีลลี าการเชิดทีม่ เี อกลักษณ์
ของตัวเองอย่างไร การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ณ วัดขนอน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-233386
วัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เชิญเทีย่ วงานสงกรานต์ ในวันที่
15 เมษายนนี้ โดยจะมีการแสดงหนังใหญ่เรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนกำเนิดสองกุมาร
ตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไป จากนั้นในวันที่ 21 เมษายน ทางวัดจะจัด
พิธีไหว้ครูหนังใหญ่ ผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมพิธีได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร.
0-1663-2956 หรือ 0-9831-6053

การประชุมสามัญและการประชุมทางวิชาการ
ของสมาคมพิพธิ ภัณฑ์ไทยประจำปี 2548
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยจะจัดการประชุมสามัญประจำปี และการประชุม
ทางวิชาการเรือ่ ง “พิพธิ ภัณฑ์และการอนุรกั ษ์มรดกชาติ” ในวันที่ 22 เมษายน
2548 ณ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
และเพิ่มพูนความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้าน
พิพิธภัณฑ์แก่บุคลากรพิพิธภัณฑ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ ยังเป็น
การประสานข้อตกลงร่วมกันในด้านการบริหารจัดการ การบริการ ตลอดจน
การสร้างมาตรฐานเครือข่ายความร่วมมือในการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการประกอบด้วยหัวข้อการบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อย
ทีน่ า่ สนใจต่างๆ ทัง้ การปาฐกถานำเรือ่ ง “พิพธิ ภัณฑ์กบั การอนุรกั ษ์มรดกชาติ” โดย
ศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ การบรรยายพิเศษเรือ่ ง “ภาษีอากรกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม” และการประชุมกลุม่ ย่อยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานพิพธิ ภัณฑ์ใน
สายตาของรัฐบาล การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ และอิทธิพลของสื่อกับ
งานพิพธิ ภัณฑ์
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนการเข้าประชุมได้ที่ คุณประไพศรี
ไทพาณิชย์ หรือคุณจารุณี อินเฉิดฉาย สมาคมพิพธิ ภัณฑ์ไทย 4 ถนนหน้าพระธาตุ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ในบริเวณพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)
โทร. 0-2224-1402, 0-2224-1396 หรือ อีเมล์ jajum@yahoo.com,
jarunee@m-culture.go.th
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ความเคลือ่ นไหวการจัดการงานวัฒนธรรม :
หอศิลป์รมิ น่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว
ไม่อาจทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้
หากไม่มกี ารพัฒนาสังคม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมควบคูไ่ ปด้วย”
ความข้างต้นนีม้ าจากคำนำที่ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน เขียนไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการ “ความประทับใจกับ
ภาพเหมือนจริง” (Realism & Impressionism) ทีจ่ ดั แสดง ณ หอศิลป์รมิ น่าน
ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2548 – 29 มกราคม 2549 โครงการดังกล่าวเป็น
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด น่ า นและหอศิ ล ป์ ร ิ ม น่ า น
ซึ ่ ง เป็ น สถาบั น ทางวั ฒ นธรรมเอกชนส่ ว นบุ ค คลที ่ ไ ม่ แ สวงหาผลกำไร
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า “ในการจัดนิทรรศการนอกจากมุ่งหวังเพื่อศึกษา
เรียนรู้และเสพความงามงานด้านศิลปะ ในอีกด้านหนึ่ง ยังเป็นการเชิญชวน
นักท่องเทีย่ วจากทัว่ สารทิศได้มโี อกาสมารูจ้ กั หอศิลป์ของคนจังหวัดน่าน โดยเฉพาะ
“หอศิลป์ริมน่าน” มากยิ่งขึ้น ได้รู้จักหอศิลป์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
มีความยิง่ ใหญ่ไม่แพ้หอศิลป์ใดในประเทศ อาจเรียกได้วา่ เป็นสมบัตสิ ำคัญทีเ่ ป็น
สัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของจังหวัดน่าน เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำคัญแห่งหนึง่ ได้…”

ผู ้ ช มจะมี โ อกาสสั ม ผั ส ความงามของผลงานศิ ล ปะจำนวน 93 ชิ ้ น
จากศิลปิน 33 คน ซึ่งล้วนมีคุณภาพ เพราะศิลปินที่ร่วมจัดแสดงเป็นศิลปิน
ระดับแนวหน้าของไทยเรา จึงนับเป็นนิทรรศการศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์และ
เรียลลิสซึม่ ทีใ่ หญ่สดุ และมีมาตรฐานเท่าทีป่ รากฏมา การจัดนิทรรศการในครัง้ นี้
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินในการให้ยืมผลงานจัดแสดง และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่านให้การสนับสนุน ทำให้สูจิบัตรและการดำเนินการอื่นๆ
เป็นไปได้ด้วยดี นับเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นองค์การบริหารในส่วนภูมิภาค
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีร่ เิ ริม่ โดยองค์กรเอกชน เรียกได้วา่ เป็น
งานพิพธิ ภัณฑ์ของคนท้องถิน่ โดยคนท้องถิน่ และเพือ่ คนท้องถิน่ อย่างแท้จริง
ข้อมูลจาก
คุณวินยั ปราบริปู และสูจบิ ตั รนิทรรศการ “ความประทับใจกับ
ภาพเหมือนจริง” (Realism & Impressionism)
สถานที่
หอศิลป์ริมน่าน
122 ถนนน่าน-ท่าวังผา (กม. 20)
หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5479-8046, 0-9962-1332, 0-13222912
มูลนิธพิ พิ ธิ ภัณฑ์แรงงานไทย ขอเชิญร่วมสัมมนา “คุณค่าและสถานภาพ
ทางสังคมของแรงงานไทยจะเป็นเช่นไรในอนาคต: มองภาพสะท้อนจาก
ประวัติศาสตร์” และเสวนาเรื่อง “ขบวนการแรงงานกับการสนับสนุนเพื่อ
อนาคตของพิพธิ ภัณฑ์แรงงานไทย” วันที่ 24 เมษายน นี้ เวลา 09.30-16.00
น. ณ ห้องพุดตาล โรงแรมอิสติน ตรงข้ามสถานีรถไฟมักกะสัน ผูอ้ ภิปราย อาทิ
ดร.สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ ดร.พรรณี บัวเล็ก คุณโดม สุขวงศ์ ฯลฯ โทร.0-22513173
พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ ไทย จังหวัดนครปฐม เชิญร่วมงาน “เทศกาลสงกรานต์
สืบสานเอกลักษณ์ไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ ชมสาธิตงานศิลปะ
หัตถกรรมไทย สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ และการแสดงทาง
วัฒนธรรม สอบถามโทร. 0-3433-2607
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แนะนำ...พิพิธภัณฑ์



บ้านนาจอก เป็นหมูบ่ า้ นของคนไทยเชือ้ สายเวียดนามทีบ่ รรพบุรษุ อพยพ
มาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยเคยเป็นหมู่บ้าน
ทีท่ า่ นโฮจิมนิ ห์ ผูน้ ำการเรียกร้องเอกราชของประเทศเวียดนามจากฝรัง่ เศสเข้ามา
อาศัยเป็นเวลากว่า 7 ปี (ราวปี 2467-2474) เมือ่ ครัง้ ทีท่ ำงานเคลือ่ นไหวต่อต้าน
ฝรัง่ เศสในภูมภิ าคอินโดจีน บ้านท่านโฮจิมนิ ห์หรือลุงโฮ ปัจจุบนั ตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 5 ของคุณลุงเหงียน วันเตียว
จากคำบอกเล่าของคุณลุงเหงียนได้ความว่า พ่อของลุงเหงียนเป็นเพือ่ น
กับท่านโฮจิมินห์ ท่านโฮจิมินห์หรือ “ลุงโฮ” ได้นำคณะผู้ร่วมขบวนการเข้ามา
เคลื่อนไหว ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้นในหมู่ผู้อพยพเวียดนามใน
ประเทศไทย และพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ ลุงโฮใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ปลูกผัก
ปลูกต้นไม้ เช่นเดียวกับชาวนาจอกทัว่ ไป

บ้านที่เห็นในปัจจุบันสร้างใหม่ตามรูปแบบเดิม ลักษณะเป็นบ้าน
ไม้ชั้นเดียว ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับครั้งที่ท่าน
โฮจิมินห์อาศัยอยู่ เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องเรือน นาฬิกา ถาดทองเหลือง
กาน้ำชา ภาพถ่ายลุงโฮ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่ฮานอยยังได้มอบ
รูปภาพลุงโฮในวาระต่างๆ พร้อมคำกลอนภาษาเวียดนามและคำแปลภาษาไทย
ซึง่ อธิบายประวัตชิ วี ติ วีรกรรม และผลงานของลุงโฮติดแสดงไว้ดว้ ย
บริเวณหน้าบ้านร่มรืน่ ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทัง้ ต้นมะพร้าว ต้นหมาก
และต้นมะเฟืองทีล่ งุ โฮปลูก รวมถึงยังมีแปลงผักเล็กๆ อยูข่ า้ งตัวบ้าน ลุงเหงียน
และลูกสาวถ่ายทอดเรื่องราวของบรรพบุรุษอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย คุณกรกนก
ลูกสาวลุงเหงียนปิดท้ายบทสนทนากับเราว่า “เมือ่ ก่อนเคยทำงานอยูท่ ก่ี รุงเทพฯ
แต่คิดว่ากลับมาทำงานที่บ้านดีกว่า แม้จะต้องมาทำสวน ปลูกผัก หรือต้อนรับ
คนทีเ่ ข้ามาชมบ้าน แต่กร็ สู้ กึ ภูมใิ จและสบายใจมากกว่า เพราะนีเ่ ป็นบ้านของเรา”

ข้อมูลจาก
ทีต่ ง้ั

การสำรวจพิพธิ ภัณฑ์ในภาคอีสานตอนบนของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรในเดือนพฤศจิกายน 2547
บ้านท่านโฮจิมินห์
48 หมู่ 5 บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042 - 522430
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  ⌫ 
บ้านโคกคอน จังหวัดสกลนคร
กรกฏ บุญลพ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

บ้านโคกคอน เป็นหมูบ่ า้ นชนบทแห่งหนึง่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร แม้วา่ ชุมชนปัจจุบนั จะมีประวัตกิ ารตัง้ ถิน่ ฐาน
ย้อนหลังไปไม่เกิน 300 ปีทผ่ี า่ นมา ทว่ามรดกทางวัฒนธรรมโบราณทัง้ ทีป่ รากฏ
อยู่บนพื้นผิวดินและที่ทับถมอยู่ใต้ดินแสดงให้เห็นว่า บนพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้
มีการอยูอ่ าศัยของผูค้ นมาไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ปี
ชาวโคกคอนหลายชัว่ อายุคนต่างคุน้ เคยเป็นอย่างดีกบั สิง่ ของเครือ่ งใช้ท่ี
ทับถมอยู่ใต้ดิน ซึ่งถือเป็นมรดกของบรรพบุรุษของพวกเขา นอกจากนี้ภายใน
หมูบ่ า้ นแห่งนีย้ งั มี “พระธาตุมชี ยั ” หรือ“ธาตุโคกคอน” เป็นโบราณสถานสำคัญ
อันเป็นทีเ่ คารพสักการะของพวกเขาและชาวหมูบ่ า้ นใกล้เคียง

1

“ตู้ สว่าง” “ตู้ทอง” และชาวโคกคอนอีกหลายๆคน ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูด่ งั กล่าว จึงได้รว่ มกันวางแนวทาง
ทีจ่ ะดำเนินการอนุรกั ษ์และพัฒนาให้ทรัพยากรดังกล่าวทำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวโคกคอนและผู้มาเยือน โครงการดังกล่าวจึงนำไปสู่
การขุดแต่ง “พระธาตุมีชัย” และการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาลำดับ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันของหมู่บ้านแห่งนี้ โดยการ
ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น2 อนึง่ กิจกรรมหลัก
ทีท่ ำควบคูก่ นั ไปคือการจัดตัง้ “พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านพระธาตุมชี ยั ” ขึน้ เพือ่ เป็นที่
รวบรวมจัดแสดงหลักฐานทางวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาร่วมสมัยของ
หมู่บ้าน
อาคารพิพธิ ภัณฑ์สไตล์ “สิม3 อีสาน”
อาคารพิพิธภัณฑ์ประยุกต์รูปแบบของอาคารศาสนสถานแบบสิมอีสาน
ลักษณะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงปั้นหยา มีประตูทางเข้า
สองด้าน ด้านหลักอยูท่ างด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางพระอุโบสถประจำวัดธาตุ
โคกคอน ประโยชน์ใช้สอยของอาคารก็เป็นไปในลักษณะผสมผสาน กล่าวคือเป็นทัง้
อาคารจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันยังทำหน้าที่
ป้องกันแดดฝนให้กบั “พระธาตุมชี ยั ” พืน้ ทีภ่ ายในจึงประกอบด้วยพระธาตุมชี ยั
ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงกลาง โดยมีลานหรือทางเดินรอบพระธาตุทย่ี กพืน้ สูง สำหรับเดินชม
พระธาตุและนิทรรศการตามผนังแต่ละด้านโดยรอบ ทางเดินหรือลานดังกล่าว
ยังสามารถเป็นทางเดินวนรอบพระธาตุในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ตามวาระต่างๆ เช่น วันธรรมสวนะ หรือวันสำคัญทางศาสนาในแต่ละรอบปี

“ตู”้ เป็นคำศัพท์ในภาษาอีสานทีห่ มายถึงผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ ศัพท์ดงั กล่าวปรากฏเฉพาะ
ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
ในขณะนั้นคือ “สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น”
3
“สิม” เป็นคำศัพท์ในภาษาอีสาน หมายถึงโบสถ์หรือพระอุโบสถ
1
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การจัดแสดง
นิ ท รรศการภายในพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ั ด แสดงด้ ว ยสื ่ อ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ป้ า ย
นิ ท รรศการ แบบจำลอง และวั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมทั ้ ง ที ่ เ ป็ น โบราณวั ต ถุ แ ละ
สิง่ ของเครือ่ งใช้รว่ มสมัย
เนือ้ หานิทรรศการประกอบด้วยเนือ้ หาหลัก 5 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับประวัตกิ ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ รูปแบบอาคาร
ทั้งในเชิงโครงสร้างและลักษณะทางศิลปะ-สถาปัตยกรรม ภาพรวมเกี่ยวกับ
ทีต่ ง้ั ของหมูบ่ า้ น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพแวดล้อม
ส่วนที่ 2 เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับภาพรวมงานโบราณคดีของหมูบ่ า้ นโคกคอน
ในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ประกอบด้วยการขุดแต่งพระธาตุมีชัย
การขุดค้นและการศึกษาวิเคราะห์ แปลความหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ทัง้ ทีพ่ บจาก
การขุดแต่งและการขุดค้น
ส่วนที่ 3 เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม ซึง่ จัดลำดับ
จากระยะแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานตามหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์ สูส่ มัยประวัตศิ าสตร์ในวัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมร่วมสมัย
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
นำเสนอภาพรวมเรื่องลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งเป็น
สมัยย่อยต่างๆ แบบแผนพิธีกรรมการฝังศพเพื่อสื่อถึงลำดับพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม และรูปแบบประเพณีเกีย่ วกับความตาย ซึง่ เป็นหลักฐานทีส่ ำคัญและ
ร่วมกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ส่วนสุดท้ายของเนื้อหา
กล่าวถึงแบบแผนการดำรงชีพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ปา่

  27

สมัยประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมล้านช้าง
มีเนือ้ หาเกีย่ วกับศาสนสถานและศาสนวัตถุ ทีพ่ บจากการขุดแต่งพระธาตุ
มี ช ั ย สื ่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะภายใต้ ค วามศรั ท ธาใน
พุทธศาสนา เช่น ภาชนะดินเผาชนิดเนือ้ แกร่งจากแหล่งเตาโบราณลุม่ น้ำสงคราม
ใช้บรรจุพระพุทธรูปเพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชาและอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ญาติผลู้ ว่ งลับ
หรือใช้เป็นภาชนะบรรจุอฐั ผิ ตู้ ายเพือ่ นำไปฝังไว้ตามสถานทีต่ า่ งๆ
วัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับชุมชนปัจจุบนั เช่น แบบแผนการตัง้ ถิน่ ฐาน การดำรง
ชีวิตและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ประเพณีพิธีกรรมของชาวโคกคอนที่มีการยึดถือ
ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน การศึกษา การติดต่อสื่อสารและระบบสาธารณูปโภค
เป็นต้น
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนสุดท้ายมีเนือ้ หาเกีย่ วกับภาพรวมของเส้นทางท่องเทีย่ ว
เชื่อมโยงจากหมู่บ้านโคกคอนไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครและใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระธาตุมีชัย นับเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของชาวบ้าน และสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของ
ชุมชน นับตัง้ แต่การระดมความคิด กำลังทรัพย์รวมทัง้ ร่วมกันลงแรง ผลักดันและ
ประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จนกระทัง่ พิพธิ ภัณฑ์
สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์อยูภ่ ายใต้การดูแลจากประชาคมหมูบ่ า้ น
โคกคอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโคกสี และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็น
ทางการแล้ว
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พิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียน :
สายใยแห่งชีวติ ของอาจารย์ บุญหมัน่ คำสะอาด1

“ตี 2 ของวันที่ 29 กันยายน 2544 (เช้าของวันที่ 30 กันยายน 2544)
แม่ของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งทั้งชีวิตอยู่กับผืนนา ไม่เคยรู้เท่าทันเทคโนโลยี แม่ได้ขอให้
คุณหมอต่อสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ าถึงข้าพเจ้า และเสียงของแม่ยงั ก้องอยูใ่ นหู
ของข้าพเจ้าตลอดเวลา …เค….พ่อไปแล้ว….พ่อไม่ไหวแล้ว…”
ขณะที่ทั้งชีวิตของแม่อยู่กับท้องนา หวังในผลผลิตอันช่วยประทังชีวิต
คนในครอบครัว แต่ชีวิตของพ่อกับจมอยู่กับงานศิลปะ ของเก่า และของแปลก
ทั่วผืนแผ่นดินอีสาน ซึ่งยากที่คนในระดับรากหญ้าในสังคมพึงกระทำทุ่มเม็ดเงิน
ทีม่ ไี ปกับของทีก่ นิ ไม่ได้ ภรรยาและลูกทัง้ หก แปลกแยก แตกต่าง พ่อมีความเป็น
ตัวเองสูง เชือ่ มัน่ ในตัวเองในทุกกรณี”
แม้วันนี้อาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด จะไม่ได้มีโอกาสอยู่ชื่นชมกับ
ความตัง้ ใจของสันติภาพ คำสะอาด บุตรคนสุดท้องและครอบครัวในการสานต่อ
เจตนารมณ์ ใ นการสร้ า งพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื ่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ว ั ฒ นธรรมอี ส าน
คำชี้แจง นายสันติภาพ คำสะอาด บุตรของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ได้เขียนเล่าเรื่องราว
เกีย่ วกับบิดาของตนและพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียนมายังกองบรรณาธิการ แต่ดว้ ยข้อจำกัดในเรือ่ ง
พื้นที่ของบทความ กองบรรณาธิการขอนำเสนอข้อความเพียงบางส่วน สำหรับผู้ที่สนใจอ่าน
บทความเต็ม กรุณาสืบค้นข้อมูลที่ http://www.sac.or.th/database/museums/GM-Content/
07%2055-Mahasarakam.htm
1

แต่การดำเนินงานและการสร้างสรรค์ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องกลายเป็น
ประจักษ์พยานทีช่ ว่ ยตอกย้ำว่า ยังมีคนเล็กๆ ในสังคมทีต่ ง้ั มัน่ กับการสร้างสรรค์
งานวัฒนธรรม สร้างสรรค์สถานที่เพื่อการศึกษาและการสร้างความเข้าใจ
ในรากเหง้า ความเป็นมาและเป็นไปของชีวิตสังคมและชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
“พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 14 มีนาคม
2541 พ่อภาคภูมิใจมาก แม้เราจะเป็นเพียงบ้านหลังเก่า ของสะสมสุมกอง
ไม่มรี ะเบียบ ฝุน่ เกรอะกรัง แต่เราก็มชี อ่ื ปรากฏในแผนทีป่ ระเทศไทยตัง้ แต่ปี 2536
พ่อมีรอยยิ้มทุกครั้งที่มีคนขอเข้าชม พ่อเป็นศิลปิน ถือเป็นงานหลักที่จุนเจือ
ส่ ง ลู ก ทั ้ ง หกเล่ า เรี ย น เพราะลำพั ง เงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการของปากท้อง พ่อฝันถึงพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ คาดหวังถึง
เงินบำเหน็จในชั่วชีวิตข้าราชการ จะทุ่มสุดแรงเพื่อพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
อันเป็นชีวิตของพ่อ จนลุเข้าอายุ 60 ช่วง 5 เดือนก่อนเกษียนอายุราชการ
พ่อล้มป่วยลงด้วยโรคเบาหวาน อันสะสมก่อตัวมานาน แล้วหลากหลายโรคก็รมุ เร้า
เงินบำเหน็จก้อนใหญ่ยอ้ื ชีวติ พ่อไว้ได้เพียงกว่า 2 ปีเท่านัน้ ” สันติภาพ คำสะอาด
บอกเล่าความเป็นมาของพิพธิ ภัณฑ์ พร้อมไปกับการอ้างอิงบันทึกทีพ่ อ่ ได้บนั ทึกไว้
“การจัดพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ฟังแต่ชื่อบ้านก็เป็นชื่อเมืองโบราณ
มาแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าไชยวรมันต์ท่ี 7 เจริญสุดขีดในสมัย
ขอม ชือ่ ”เชียงเหียน” นีก้ ค็ อื ชือ่ เจ้าเมือง ชือ่ เชียงเหียนตามประวัตวิ รรณกรรม
อีสานเรื่อง “ผาแดงนางไอ่“ จะบ่งบอกชื่อบ้านเชียงเหียนอย่างเด่นชัดว่าเป็น
ชือ่ เจ้าเมืองเชียงเหียนโบราณ
ในเมือ่ ผมเป็นผูห้ นึง่ ทีเ่ กิดมาในบ้านนี้ เกิดมีความสนใจเรือ่ งโบราณวัตถุ
อย่างล้นพ้น จึงเกิดการสะสม สิง่ ละอันพันละน้อย ซึง่ เป็นสิง่ ประดิษฐ์คดิ ขึน้ จากฝีมอื
คนอีสาน เรามุง่ ดึงวัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งใช้ เครือ่ งมือ สิง่ จักสาน เครือ่ งมือ การหาปลา
เครื ่ อ งไม้ เ ครื ่ อ งมื อ การทำนา และสิ ่ ง อื ่ น ๆ ฯลฯ นำมารวบรวมกั น ไว้
โดยเอาบ้านเป็นทีจ่ ดั แสดง ได้สะสมตัง้ แต่เรียนหนังสือชัน้ ป.2 เริม่ ซาบซึง้ ขึน้ เรือ่ ยๆ
จนถึงปัจจุบนั รวมแล้วใช้เวลาสะสมประมาณเกือบ 50 ปี
เพียงแต่รอคอยการจัดสถานทีท่ ม่ี น่ั คงถาวร ซึง่ มีรายการแสดงให้ทา่ น
ผูช้ มชมไม่ตำ่ กว่าหมืน่ ชิน้ แม้จะมีอปุ สรรคทางด้านครอบครัวซึง่ เป็นทีห่ นักใจแก่ลกู
เมีย แต่ผมก็ไม่ลดละทีจ่ ะเดินทางต่อไปไม่หยุดยัง้ เพือ่ เป็นแนวทางศึกษาแก่กลุ บุตร
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กุลธิดา นักเรียน นักศึกษา นิสติ ตลอดท่านผูส้ นใจทัว่ ประเทศ ได้มโี อกาสเข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียนแห่งนี้ แห่งเดียวในประเทศไทย ซึง่ ปี 2543 คงถึงขัน้ ตอน
ทีเ่ อาจริงเอาจังแน่นอน เพราะเริม่ มาแล้ว 50 ปี
หากท่านผู้รู้ ผู้มีความสามารถทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของผม
ทีไ่ ด้จดั ขึน้ นี้ จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อชาติบา้ นเมือง ผมก็ขออนุโมทนา
สาธุ จงโปรดเห็นใจในความคิด สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนมหาศาลด้วย
ตลอดจนหากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวพิพิธภัณฑ์นี้ ผมยินดีรับ
เงื่อนไข ในความมีน้ำใจ สนับสนุนให้ผมได้เดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งจะแสวงหา
สิง่ ของ อุปกรณ์ วัสดุ สิง่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ ในเมือ่ ผมได้เริม่ ต้น
มาอย่างนี้ ผมจึงเกิดความรักหวงแหนในสิง่ ของโบราณวัตถุของชาวอีสานให้สบื ต่อ
คงทน มุง่ มัน่ เดินหน้าต่อไปไม่หยุดยัง้ แม้ชวี ติ จะหาไม่ ผูส้ บื สานนัน้ ต้องมีแน่นอน
ไม่ ล ู ก ก็ ห ลาน เพราะตั ว ผมรั ก พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นเชี ย งเหี ย นเที ย บเท่ า ชี ว ิ ต ”
อาจารย์บุญหมั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและตั้งใจจริงต่องานพิพิธภัณฑ์
ในตอนหนึ่งของบันทึกกว่า 400 เล่มที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้เข้าใจในปณิธานของ
ตนเอง
สันติภาพได้กล่าวถึงการตัดสินใจไว้วา่ “10 มกราคม 2545 งานบุญ
100 วัน ของพ่อ ข้าพเจ้าได้นง่ั มองชีวติ มองของสะสมบนบ้าน ข้าพเจ้าจะหลีกหนี
ทิง้ ชีวติ ของพ่อไปได้อย่างไร แม่และพีๆ่ ทุกคนก็รบั ฟัง เรามีจดุ หมายร่วมกัน”
ตุลาคม 2545 งานก่อสร้างอาคารหลังใหม่จงึ เริม่ ขึน้ โดยทีมช่างอันเป็น
เครือญาติ ทุกอย่างดำเนินตามฝันของพ่อ แสดงตัวตนของพ่อ และจะเพิ่มเติม
สั่งสมในสิ่งที่ขาดหาย เพื่อเป็นความภูมิใจของคนในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง
เหน็ดเหนือ่ ยเหลือเกินแต่กห็ ายเป็นปลิดทิง้ ทุกครัง้ ทีม่ คี นสนใจไต่ถาม
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ตัวอาคารทำมุมฉาก ประกอบด้วย “อาคารบุญหมัน่ ” ซึง่ ชัน้ บนจัดแสดง
ของเก่า ภูมปิ ญ
ั ญาอีสาน ประวัตศิ าสตร์หมูบ่ า้ นเชียงเหียน กะโหลกเขาวัว ควาย
เป็นต้น ด้านล่างเป็นห้องแสดงงานศิลปะ “Boonman Contemporary Art Gallery”
จัดแสดงงานศิลปะหลากแขนง โดยมีงานของคุณพ่อเป็นหลัก และจะหมุนเวียน
กับหลากศิลปิน นิสติ นักศึกษา ผูส้ นใจ เป็นเวทีแสดงงานศิลปะของชุมชน และ
“หอระกาเดือน” สถานทีแ่ สดงแหล่งท่องเทีย่ ว แนะนำสถานทีน่ า่ สนใจในเส้นทาง
สายไหมอีสาน ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ดินแดนอันรุม่ รวยด้วยวัฒนธรรม และมีแต่
ความสงบร่ ม เย็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นเชี ย งเหี ย นจะเปิ ด ตั ว อี ก ครั ้ ง ในราวกลาง
เดือนพฤษภาคม ศกนี้ ยินดีตอ้ นรับผูส้ นใจทุกท่าน เพือ่ ได้รบั รูถ้ งึ ความภาคภูมใิ จ
ในผืนดินทีร่ าบสูงแห่งนี”้

ข้อมูล
นายสันติภาพ คำสะอาด
สถานที่ตั้ง พิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียน เลขที่ 1 หมูท่ ่ี 18 บ้านเชียงเหียน ตำบล
เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ราว 8 กิโลเมตร จากตัวเมือง
มหาสารคาม ฝั่งซ้ายมือบนถนนแจ้งสนิท เส้นทางมหาสารคามร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-746303
อีเมล์
chianghian_museum@yahoo.com
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พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

เกร็ดความรู้...พิพิธภัณฑ์

 ⌫ 
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ลาหิ น เกิ ด ขึ ้ น ด้ ว ยฝี ม ื อ และความวิ ร ิ ย ะอุ ต สาหะของ
คุณลุงกิตติ สินอุดม ที่นำหินมาแกะสลักเป็นรูปปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ได้อย่าง
สวยงามและเหมื อ นจริ ง เดิ ม คุ ณ ลุ ง กิ ต ติ ท ำอาชี พ ประมงและทำแพปลา
เมือ่ อายุมากขึน้ จึงเกษียณตัวเอง แต่ชวี ติ ยังคงผูกพันอยูก่ บั ท้องทะเล ในปี 2533
จึงเริม่ ใช้เวลาว่างนำหินมาแกะสลักเป็นรูปปลาต่างๆ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคยมีความรูใ้ น
ศิลปะการแกะสลักมาก่อนเลย เวลาร่วมสิบปีที่ทำงานนี้ด้วยใจรัก จำนวนปลาที่
แกะสลักไว้มีมากขึ้นเรื่อยๆ คุณลุงจึงคิดก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้เห็นและชื่นชมปลาทะเลสวยงามที่หลากหลายพันธุ์ โดยเฉพาะปลาที่หายาก
หรือสูญพันธุไ์ ปแล้ว เมือ่ พ.ศ.2544 พิพธิ ภัณฑ์ปลาหินจึงเปิดให้เข้าชมอย่างเป็น
ทางการ
ภายในอาคารที่เปิดโล่ง ทำเป็นทะเลจำลองเพื่อแสดงพันธุ์ปลาทะเล
และสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่แกะสลักจากหิน รวมถึงนิทรรศการภาพวาดวิธีการ
จับปลา การทำประมงในทะเล ทีค่ ณ
ุ ลุงวาดด้วยตัวเอง นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่ แม่บา้ นในชุมชนมาจำหน่ายอีกด้วย อาทิ ดอกไม้ทำจากเกล็ดปลากะพง กะปิ
หมึกแห้ง เป็นต้น ปัจจุบันคุณลุงกิตติยังสละเวลาส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนการแกะสลักให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ แม้พิพิธภัณฑ์จะเปิด
มาหลายปีแล้ว แต่คณ
ุ ลุงกิตติกย็ งั คงมุง่ มัน่ แกะสลักปลาทะเลต่อไป หวังว่าวันหนึง่
จะสามารถจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลเท่าที่พบในประเทศไทยได้ครบถ้วนสำหรับ
คนรุน่ หลังได้ชม

พิพธิ ภัณฑ์ปลาหิน 34/15 ข้างโรงพยาบาลดอนสัก
ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-371197
ข้อมูลการเข้าชม ให้บริการทุกวัน โดยมีคา่ เข้าชมท่านละ 20 บาท
สถานที่ตั้ง

นันทวัฒน์ ฉัตรอุทยั
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

“พิพิธภัณฑ์” อาจมีความหมายได้หลายประการ ตั้งแต่เป็นสถานที่
รวบรวมไว้ซึ่งวัตถุนานาชนิด เป็นที่อวดแสดงสิ่งของสูงค่าน่าชม เป็นสถานที่
เก็บรวบรวม-จัดแสดงความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ หรือเป็นแหล่งเรียนรูข้ องสาธารณชน
ฯลฯ พิพิธภัณฑ์ในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง
ในสังคมปัจจุบนั โดยเฉพาะพิพธิ ภัณฑ์เอกชน พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน หรือพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างและความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน
อันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผูค้ นให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
ในความเข้าใจโดยทั่วไป พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็คือพิพิธภัณฑ์ที่มุ่งเสนอ
เรื่องราวของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้เรียนรู้รากเหง้าและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาแต่ครั้งอดีตแล้ว ยังช่วยให้เราได้เรียนรู้หรือแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากภูมิปัญญาของปู่ย่าแต่เก่าก่อน และนำมาตรวจสอบหรือ
ผสมผสานเข้ากับความรู้สมัยใหม่ อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในความหมาย
กว้างทีส่ ดุ น่าจะเป็นทีร่ วบรวมและจัดแสดงเรือ่ งราวทีม่ ากกว่าเพียงเรือ่ งวิถกี ารหาอยู่
หากินในอดีต ทัง้ นีเ้ พราะภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ นัน้ หลากหลายและเชือ่ มโยงกับชีวติ
มนุษย์ในหลายทาง
ศิลปะการแสดงเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ กู พันกับชีวติ ผูค้ นในท้องถิน่ อย่างแนบแน่น
ไม่วา่ จะเป็นเพลง ระบำ ละคร ดนตรี จำอวด ฯลฯ สิง่ เหล่านีอ้ ยูใ่ นชีวติ ของคนไทย
อย่างเข้มข้นโดยตลอดตัง้ แต่เกิดจนตาย ศิลปะการแสดงจึงไม่ได้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
แยกขาดจากสิ่งอื่น ตรงข้ามกลับผูกพันและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องงานช่างฝีมือ
ขนบจารีต ประเพณี ค่านิยม วิถชี วี ติ ฯลฯ หากจะกล่าวด้วยภาษาทีฟ่ งั ดูยากขึน้ ก็คอื
ศิลปะการแสดงเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองนั่นเอง
อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าศิลปะการแสดงกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจจาก
แวดวงพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เมือ่ เทียบกับเรือ่ งอืน่ ๆ
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ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่า หากท้องถิ่นจะต้องการรู้จักและเรียนรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาของตนเองผ่านการทำงานพิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะการแสดงจึงเป็นเรือ่ งสำคัญ
ที ่ ท ้ อ งถิ ่ น จะละเลยไปไม่ ไ ด้ ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละบอกเล่ า วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของท้ อ งถิ ่ น
นอกจากนีก้ ารรวบรวมเรือ่ งศิลปะการแสดงประจำถิน่ อาจนำไปสูก่ ารเรียนรูใ้ นอีก
หลายเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง ดังตัวอย่างเช่น
การรวบรวมเรื่องเพลงเกี่ยวข้าวอาจนำไปสู่การตั้งคำถามว่า เหตุใด
เพลงเกีย่ วข้าวจึงสูญไป เหตุใดการลงแขกเล่นเพลงเกีย่ วข้าวจึงเปลีย่ นสูก่ ารจ้าง
แรงงานในหมูบ่ า้ นเพือ่ เกีย่ วข้าวด้วยควายเหล็กและฟังเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์
พ่อเพลง-แม่เพลง ในท้องถิน่ มีใครบ้าง ทำมาหากินอย่างไร พวกท่าน
มีบทบาทอย่างไรต่อสังคมในครั้งที่ยังมีการว่าจ้างมาให้เล่นตามงานต่างๆ
พ่อเพลง-แม่เพลง จนถึงครูเพลงและศิลปินนักร้องลูกทุง่ ในปัจจุบนั มีความเหมือน
หรือความต่างอย่างไร ฯลฯ คำถามเหล่านี้อาจแตกไปสู่คำถามอื่นๆ อีก เช่น
ทำไมเพลงพืน้ บ้านจึงกลายเป็นเพลงลูกทุง่ ในจอตู้ คาราโอเกะร้านเหล้าริมทาง
ทำไมการร้องเพลงคาราโอเกะในร้านเหล้าจึงกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม ทำไมหางเครื่องลูกทุ่งจึงนุ่งห่มและเต้นอย่างล่อตาล่อใจ
ในจอตู ้ ร ้ า นคาราโอเกะที ่ พ ่ อ บ้ า นชอบไปตั ้ ง วงดื ่ ม สุ ร า ความล่ อ แหลมของ
หางเครื่องนุ่งสั้นกับกลอนเพลงสองแง่สองง่ามในการเล่นเพลงแต่ก่อนเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ฯลฯ
การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยเรื่องใกล้ตัวที่สุดจึงน่าจะเป็นอีก
ทางหนึ่งที่ช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของสังคม เพราะช่วยให้เราเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ มากยิ่งขึ้น การรวบรวมความรู้เรื่องศิลปะ
การแสดงในครัง้ เก่า จึงอาจช่วยให้การเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีชวี ติ ชีวา เกิดการ
เปรียบเทียบได้อย่างรอบด้าน เห็นถึงความคลีค่ ลายของวิถชี วี ติ ทีด่ ำเนินจากอดีต
สูป่ จั จุบนั และทีก่ ำลังจะก้าวต่อไปในอนาคต รวมทัง้ คำถามสำคัญทีว่ า่ “ท้องถิน่ ต้อง
แลกอะไรไปบ้างเพื่อให้ได้อยู่อย่างที่เป็นในปัจจุบัน?”
นี่อาจเป็นเป้าหมายสำคัญประการแรกในการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงของท้องถิน่ โดยพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
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กุมารี ลาภอาภรณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท ม.มหิดล

หากพูดถึงเยาวราช หลายคนจะนึกถึงภาพบรรยากาศทีค่ ราคร่ำไปด้วย
สินค้าและผูค้ นมากมายโดยเฉพาะคนไทยเชือ้ สายจีน ยิง่ ช่วงใกล้เทศกาลสารทจีน
หรือตรุษจีน ตลาดเก่าเยาวราชจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอย
เลือกซือ้ สินค้าต่างๆ มากมาย ทัง้ อาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ รวมไปถึงกระดาษเงิน
กระดาษทอง ธูป เทียน เพือ่ เตรียมการสำหรับพิธไี หว้บรรพบุรษุ
ในยามค่ำคืน ถนนสายเยาวราชยังเต็มไปด้วยกลิ่นคละคลุ้งของอาหาร
หลากชนิด หลากรสชาติ ทีต่ ง้ั อยูเ่ รียงรายตลอดแนวของถนนสายนี้ ตัง้ แต่ขา้ วแกง
ก๋วยเตีย๋ ว กระเพาะปลา ลูกเกาลัด จนถึงหูฉลาม รังนก ไก่ตนุ๋ ยาจีนในภัตตาคาร
อันหรูหรา ทำให้ถนนสายเยาวราชแห่งนี้มีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาชืน่ ชมและดืม่ ด่ำกับบรรยากาศแบบเดินไป ชิมไปได้เป็นอย่างดี
นอกจากถนนสายเยาวราชจะเป็นย่านธุรกิจที่มีเงินไหลเวียนเข้าออก
อย่ า งไม่ ข าดสายตลอดทั ้ ง วั น แล้ ว ในอี ก มุ ม หนึ ่ ง ยั ง ถื อ เป็ น ชุ ม ชนที ่ ม ี ค น
เชือ้ สายจีนอยูอ่ าศัยมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่การอพยพมาจากโพ้นทะเลตัง้ แต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ด้วยลักษณะการรวมกลุ่มที่โดดเด่นต่างไปจาก
กลุ ่ ม สั ง คมอื ่ น ในเมื อ ง อี ก ทั ้ ง การรวมกลุ ่ ม ในรู ป ขององค์ ก รการค้ า และ
องค์กรทางสังคม โดยผ่านแซ่ ผ่านความเป็นท้องถิ่นเดียวกัน ผ่านสำเนียงพูด
ผ่านองค์กรการกุศล ทำให้คำสัง่ สอน ความเชือ่ ประเพณี ธรรมเนียม พิธปี ฏิบตั ิ
ถูกถ่ายทอดมายังชนรุน่ หลังรุน่ แล้วรุน่ เล่า
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วัดจีนและศาลเจ้าจีนจึงถูกสร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีพ่ ง่ึ ด้านจิตใจ เป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานทีท่ ม่ี คี วามผูกพันทางสังคมของชาวจีน
โพ้นทะเลที่อพยพเข้ามา ตลอดรวมถึงเป็นองค์กรการกุศลสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือ
คนยากจนและผู้ประสบภัยต่างๆ ดังเช่น มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งเป็นมูลนิธิแห่งแรก
ของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 227 สามารถดำรงอยู่ได้จากการบริจาค
ของพ่อค้า นักธุรกิจ รวมทั้งยังเปิดเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทั้งทางแผนจีน
และแผนปัจจุบัน
อนึ่ง การเกิดขึ้นของศาลเจ้ายังแฝงไปด้วยความเชื่อ ประเพณีและ
พิธกี รรมต่างๆ มากมายทีถ่ กู เล่าขานและปฏิบตั ติ อ่ มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น
การเคารพนั บ ถื อ เทพเจ้ า การกราบไหว้ เ จ้ า ที ่ เ จ้ า ทางที ่ ป กปั ก รั ก ษาให้ อ ยู ่
ร่มเย็นเป็นสุข การกราบไหว้บูชาเทพทั้งหลาย ตลอดจนเครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ใน
การบูชาแฝงไปด้วยสัญลักษณ์และความหมายมากมาย นอกจากนี้ผลงาน
ทางด้านจิตรกรรม และสถาปัตยกรรมได้สะท้อนพื้นฐานทางความเชื่อและ
ความเชือ่ มโยงสอดคล้องกับตำนานในประวัตศิ าสตร์ของชาวจีน
หากพิ จ ารณาในแง่ ค ุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ UNESCO แล้ ว
อาจกล่าวได้วา่ ชุมชนย่านเยาวราชถือเป็นชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากมายในหลายแง่มมุ
อันได้แก่
คุณค่าทางวัตถุ(Materialistic Value) ที่แฝงไปด้วยสัญลักษณ์และ
ความหมายมากมายผ่านทางวัตถุตา่ งๆ เช่น รูปปัน้ มังกรเป็นตัวแทนของความ
เป็นชาย โคมไฟสือ่ ถึงแสงทีส่ อ่ งสว่างในการส่งเทพเจ้าขึน้ สวรรค์
คุณค่าทางประวัติศาสตร์(Historical Value) หลักฐานจากบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยริมถนนและในตรอกซอกซอยสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐานและวิถีชีวิตตั้งแต่ครั้งชาวจีนอพยพเข้ามาพร้อมกับเสื่อผืนหมอนใบ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึง่ มีระยะเวลายาวนานนับร้อยปี
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คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึก(Spiritual Value) ซึ่งปรากฏใน
คำสัง่ สอนและการปฏิบตั ทิ ม่ี สี บื ทอดกันมายาวนาน ทำให้ชาวจีนมีลกั ษณะเฉพาะ
ทีโ่ ดดเด่น คือ มีความกตัญญู รูค้ ณ
ุ คน ขยัน พากเพียร หนักเอาเบาสู้ ประหยัด
มัธยัสถ์ อดออม
คุณค่าทางศิลปะ(Artistic Value) และ คุณค่าทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) ที่ดูเหมือนจะแยกจากกันไม่ออก ถูกถ่ายทอดผ่านช่างและศิลปิน
ที่บรรจงสร้างงานศิลปะต่างๆ เช่น งานจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความเชือ่ และตำนานทางประวัตศิ าสตร์
คุณค่าทางวัฒนธรรม (Culture Value) ทีไ่ ด้สง่ั สมและถ่ายทอดออกมา
ผ่านธรรมเนียมปฏิบตั ิ รวมถึงคติธรรม คำสอน การใช้ชวี ติ ประจำวันทีย่ ดึ ถือกันมา
จวบจนทุกวันนี้ เพื่อความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อลูกหลานได้อยู่รอด
ปลอดภัย
ดังนั้นชุมชนเยาวราช จึงถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม โดยสะท้อนผ่านทางธรรมเนียมปฏิบัติ ประเพณี
พิธกี รรม คำสอน ความเชือ่ ต่างๆ สถาปัตยกรรม ฯลฯ
การเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ภายใน
วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นศูนย์รวมอีกจุดหนึ่งที่แสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน ดั่งคำที่ว่า “สายสัมพันธ์ไทยจีน ถิ่นการค้าร่วมสมัย ไชน่าทาวน์
เมืองไทย แหล่งประวัตศิ าสตร์และเศรษฐกิจใหญ่รตั นโกสินทร์” จากการพูดคุย
กับคุณรณวัฒน์ เอมะสิทธิ์ เจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร คุณปรีดา ปรัตถจริยา
และคุณปัญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย์ วิทยากรชาวจีนในท้องถิน่ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
แห่งนีเ้ ป็นเพียงพิพธิ ภัณฑ์เล็กๆ ด้วยข้อจำกัดทางพืน้ ที่ และความพร้อมในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ ทำให้ยังคงมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ อยู่บ้าง เช่น ด้านงบประมาณ
บริหารจัดการ กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทำให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
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สามารถถ่ายทอดและจัดแสดงเรือ่ งราวในอดีตได้เพียงบางส่วน
แต่สง่ิ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จก็คอื ชาวจีนในเยาวราชได้มสี ว่ นร่วมในการถ่ายทอด
เรือ่ งราวในอดีตเพือ่ เป็นเนือ้ หาของนิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ์ มิเพียงเท่านัน้ คุณค่า
ทางวัฒนธรรมและความรู้นั้น ยังคงแฝงอยู่ตามตรอกซอกซอย ในที่ต่างๆ ของ
ย่านเยาวราช ตลอดรวมถึงผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีก็คือ ผู้คนที่อยู่ใน
ชุมชนที่สืบทอดความรู้ ความเชื่อ ผ่านการบอกเล่าและการกระทำกันมาจาก
รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เรื่องที่น่ายินดีสำหรับพิพิธภัณฑ์ก็คือ ชาวจีนเยาวราช
มีความตั้งใจที่จะร่วมบริจาคเงินก้อนใหญ่ในการขยาย “พิพิธภัณฑ์เยาวราช”
ให้เป็นแหล่งการเรียนรูเ้ รือ่ งราวของชาวจีนต่อไปในอนาคต
ปัจจุบนั แม้เยาวราชจะเป็นถนนทีท่ กุ คนรูจ้ กั กันดี มีความรุง่ เรืองทางด้าน
ธุรกิจ การค้า และได้ขน้ึ ชือ่ ว่าเป็นไชน่าทาวน์เมืองไทย ศิลปวัฒนธรรมของชาวจีน
ที่เกิดจากการถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นทรงคุณค่า แต่ขณะเดียวกัน
บางสิ่งบางอย่างกำลังจะจางหายไป หรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
การอนุรักษ์ รักษาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่จะสร้างคุณค่า ความหมาย และความงาม เพื่อสืบสานให้แก่ชนรุ่นหลังได้ใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป

เอกสารและหนังสืออ้างอิง
ต้วนลีเ่ ซิง และบุญยิง่ ไร่สขุ ศิริ . ความเป็นมาของวัดจีนและศาลเจ้าจีนใน
ประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการศาสนาเพือ่ การพัฒนา),
2543.
วรศักดิ์ มหัทธโนบล. (2540). “การรวมกลุม่ ของจีนสยาม”. ศิลปวัฒนธรรม,
ปีท่ี 18 (เดือนกุมภาพันธ์ 2540) : หน้า 104 - 109.
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เลียบเลาะพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม
ปณิตา สระวาสี
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หลายคนบอกว่า ถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ
การหาโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของที่นั่น(ถ้ามี) เพราะเป็นสถานที่หนึ่ง
ที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่นั่นมากขึ้น เมื่อผู้เขียนมีโอกาส
ไปฮานอย ประเทศเวียดนาม พบว่าการปฏิบัติตามข้อแนะนำข้างต้นนั้น ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เพราะฮานอยเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ ถ้าเลือกที่จะเข้าใจวิถีชีวิต
ผูค้ นผ่านพิพธิ ภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาอันสัน้ ในเวียดนามคงไม่มโี อกาสได้ไปทีอ่ น่ื ๆ
เป็ น แน่ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นฮานอยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องรั ฐ อาทิ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์
การปฏิวตั เิ วียดนาม พิพธิ ภัณฑ์สตรี พิพธิ ภัณฑ์ทหาร พิพธิ ภัณฑ์กองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑ์คุกหัวโล พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาฯลฯ พิพิธภัณฑ์เกือบทุกแห่งที่กล่าว
ข้างต้นมักแฝงไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวีรกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์ วีรบุรุษ
วีรสตรี การโฆษณาชวนเชื่อ แต่ว่ากันว่าพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ไม่ปรากฏการโฆษณา
ชวนเชื่อในเชิงการเมืองเลยคือ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม (Vietnam
Museum of Ethnology)
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยเป็นทั้ง
ศูนย์การวิจัยและการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน บทบาทสำคัญได้แก่การเพิ่มพูน
ความเข้าใจเกีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในเวียดนาม เพราะเวียดนามเป็นประเทศ
ทีม่ คี วามหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุส์ งู มาก โดยมีถงึ 54 กลุม่ บางกลุม่ ได้ปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตไป ขณะที่บางกลุ่มพยายามรักษามรดกวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างเหนียวแน่น
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีวัตถุจัดแสดงกว่า 15,000 ชิ้น จากทั่วประเทศ
การจัดแสดงภายในประกอบด้วยแผนที่ ภาพถ่าย โมเดลจำลองวิถีชีวิต วิดีโอ
มีคำอธิบายทัง้ ภาษาเวียดนาม ฝรัง่ เศส และอังกฤษ การออกแบบพืน้ ทีจ่ ดั แสดง
ได้รบั การช่วยเหลือจาก Musée de l’Homme ปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ส่วนภายนอก
อาคารยังจัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง จำลองบ้านกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ ำนวน 9 หลัง ได้แก่
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บ้านคนเวียด ม้ง ไต จาม บานา เอเด เกียไร เย้า และฮานิ ซึ่งสร้างโดย
ช่างกลุม่ ชาติพนั ธุน์ น้ั ๆ บ้านทีด่ นู า่ สนใจไม่นอ้ ยคือ บ้านของพวกบานา ซึง่ สร้างโดย
ชาวบานาจำนวน 42 คนจากหมู่บ้าน Kon Rbang บริเวณที่ราบสูงภาคกลาง
ของประเทศ ตัวบ้านมีขนาดใหญ่ สูงถึง 19 เมตร ภายในจัดแสดงข้าวของเครือ่ งใช้
ของชาวบานา ภาพถ่ายขัน้ ตอนการสร้างบ้าน โดยมีผดู้ แู ลให้คำอธิบายแก่ผสู้ นใจ
บางครั้งเมื่อเรานึกถึงพิพิธภัณฑ์ของรัฐหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
ขนาดใหญ่ เรามักนึกภาพรูปแบบการจัดแสดงที่ดูหรูหรา เต็มไปด้วยเทคโนโลยี
ล้ ำ สมั ย แต่ ใ นพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าติ พ ั น ธุ ์ ว ิ ท ยาที ่ ฮ านอยอาจจะเป็ น ข้ อ ยกเว้ น
ความประทับใจหนึ่งของผู้เขียนต่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ มุมนั่งชมวิดีโอขนาดสั้น
ประกอบการจัดแสดงทีใ่ ช้เพียงเก้าอีห้ วายสานตัวเล็กๆ เข้าใจว่าเป็นฝีมอื พวกขมุ
ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลมอญ-ขะแมร์ ไม่ว่าจะในมุมจัดแสดงกรรมวิธี
สานงอบแบบเวียดนามทีเ่ รียกว่า “น้อน” วิถชี วี ติ ในตลาด พิธศี พของชาวเหมือ่ ง
ฯลฯ แต่ละมุมจะจัดวางเก้าอี้ตัวน้อยไว้ประมาณสี่ห้าตัว ซึ่งทำให้บรรยากาศ
ดูไม่เป็นทางการจนเกินไป ผู้ชมได้รับสารที่พิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อพร้อมกับ
อิร ิยาบถที่ผ่อนคลาย ทำให้ย ้อนนึกถึงคนทำพิพ ิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบ้านเรา
ภายใต้ขอ้ จำกัดเรือ่ งงบประมาณ หลายแห่งปรับใช้วสั ดุพน้ื บ้านแบบ “ง่ายแต่ดดู ”ี
มาใช้ ใ นงานพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เช่ น ที ่ พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นเกวี ย นมุ ก
จังหวัดมุกดาหาร นำฟากไม้ไผ่มาทำเป็นพืน้ หลังบอร์ดนิทรรศการ นอกเหนือ
จากเป็นวัสดุทห่ี าง่ายราคาไม่แพงแล้ว ข้อดีอกี ประการหนึง่ คือ เมือ่ วัสดุเสือ่ มสภาพ
ก็สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง
การได้ออกไปเปิดหูเปิดตา แม้เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ แต่เป็นประสบการณ์
ที่จะทำให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างได้บ้างทั้งในงานที่เราได้ทำมาแล้ว และสิ่งที่
ควรจะทำต่อไปในอนาคต ถ้าเป็นไปได้กอ็ ยากสนับสนุนให้คนทำพิพธิ ภัณฑ์ได้ไป
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเพื่อนๆ กันบ้าง อาจจะช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆ
อันเป็นประโยชน์ตอ่ งานพิพธิ ภัณฑ์ของตนเองก็เป็นได้
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ประสบการณ์
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไชน่าทาวน์ (Chinatown History Museum - CHM)
เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 1)
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ต ิ ศ าสตร์ ไ ชนาทาวน์ เ กิ ด ขึ ้ น จากโครงการศึ ก ษา
ประวัตศิ าสตร์ไชนาทาวน์ของเมืองนิวยอร์กในปี 1980 ในการทำงานครัง้ นัน้ คือ
การสร้างความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ และการมีสว่ นร่วมของสาธารณชนในด้านต่างๆ
ทั้งการเก็บรวมรวม การบอกเล่าและการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์ของการตั้ง
ถิ่นฐานชุมชนชาวจีนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ 160 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าว
ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปี 1990 การศึกษาได้ขยายขอบเขตไป
ในเรือ่ งของบทบาทของผูค้ นเมืองนิวยอร์ก ทัง้ ทีเ่ ป็นคนเชือ้ ชาติจนี และเชือ้ ชาติอน่ื ๆ
รวมถึ ง กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ส ร้ า งให้ ไ ชนาทาวน์ ม ี ส ภาพเฉกเช่ น ในปั จ จุ บ ั น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไชนาทาวน์ (Chinatown History Museum – CHM)
จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในระยะถัดมาเพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มชนอพยพ
ได้เปล่งออกไปสูส่ าธารณชน
การค้นหาความหมายทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนที่อพยพเข้ามา
ในสหรัฐอเมริกากลุ่มนี้สัมพันธ์โดยตรงกับความทรงจำของผู้คนที่โยกย้ายเข้ามา
ในพืน้ ที่ Lower East Side และเมืองนิวยอร์ก และได้จดั ตัง้ เป็นชุมชนในไชนาทาวน์
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นอกจากนี้ การขาดเอกสารทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวชนกลุ่มน้อยอพยพ
ที่ไม่ได้รับความสนใจจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก (ประวัติศาสตร์รัฐชาติ
อเมริกัน) นำไปสู่การแนวทางการทำงานกับสาธารณชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ไชนาทาวน์ ทัง้ ทีเ่ ป็นชาวจีนหรือไม่กต็ าม ด้วยการสร้างเวทีสนทนา สร้างให้ชาวจีน
ในไชนาทาวน์ได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นมาและเป็นไปของตนเอง
สร้างให้คนที่มิใช่เชื้อสายจีนผู้ร่วมอาศัยอยู่ในถิ่นที่เดียวกันได้พิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
สร้างให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกได้มองเห็นรากเหง้าและความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้คน และพื้นที่แห่งนี้ต่อการเติบโตของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือเรียกได้วา่ เป็น Dialogue-Driven Approach

ภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงศิษย์เก่าของ P.S. 23 ในปี 1942 ที่จัดแสดงใน
นิทรรศการ “รักษ์ไชนาทาวน์เมืองนิวยอร์ก” ของ CHM ซึง่ นำไปสูก่ ารจัดงานรวมศิษย์เก่ารุน่ ทศวรรษ
1940 ในปี 1988 ดังปรากฎในภาพถ่ายด้านล่าง
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นั่นหมายความว่า แม้ประสบการณ์ ความทรงจำ และเรื่องเล่าหลัก
จะสัมพันธ์กับคนอเมริกันเชื้อสายจีน แต่พัฒนาการประวัติศาสตร์และพื้นที่ของ
ไชน่าทาวน์มิได้ยึดหรือผูกโยงกับคนกลุ่มเดียว เพราะพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรม ย่อมเกิดจากการปะทะประสานของคนหลากเผ่าพันธุ์หลาย
วัฒนธรรม และผูค้ นอีกนับจำนวนไม่ถว้ นทีม่ โี อกาสเข้ามาในไชนาทาวน์ หากการ
สร้างประวัติศาสตร์จำกัดอยู่เพียงกลุ่มชาวจีนเพียงกลุ่มเดียว เรื่องราวเหล่านั้น
จะไม่มที างสะท้อนภาพความเป็นไปของท้องถิน่ ทีไ่ ด้อย่างแท้จริง เพราะพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
อย่างไชนาทาวน์เป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์ก และเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
อเมริกนั ชนเชือ้ สายจีนย่อมต้องติดต่อและมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ คนอืน่ ๆ ตลอดเวลา
ดังนั้น หากเราทำการศึกษาไชนาทาวน์โดยการมุ่งเน้นที่กลุ่มคนเชื้อสายจีน
โดยมิได้มองว่าในอีกหลายๆ สถานะ เขาเหล่านัน้ ก็เป็นประชากรเมืองนิวยอร์ก
และชาวอเมริกนั เมือ่ นัน้ ย่อมนำไปสูช่ าตินยิ มแบบคับแคบ
การสร้างเวทีการสนทนาก่อให้เกิดคูส่ นทนากับกลุม่ คน 4 ประเภทใหญ่
ได้แก่
(1) กลุ่มนักวิชาการและผู้ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการปฏิบัติการ
ทีส่ ามารถยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ น พัฒนาไปได้ตลอดช่วงเวลาการทำงาน
(2) ชุ ม ชนอเมริ ก ั น เชื ้ อ สายจี น ที ่ ท ำงานกั บ เจ้ า หน้ า ที ่ ข อง CHM
เพือ่ รวบรวมเรือ่ งราวของไชน่าทาวน์และความทรงจำทีเ่ กีย่ วข้องของพวกเขา ทัง้ นี้
ไม่ใช่แค่ขอ้ มูลจากวัตถุสง่ิ ของทีจ่ บั ต้องได้ แต่เป็นการสนทนาในระดับลึก และสร้าง
ความเข้าใจการก่อตัวของลักษณะของคนและชุมชน
(3) คนในชุมชนทีม่ ไิ ด้มเี ชือ้ สายจีนทีท่ ำงานร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ อง CHM
ด้วยการรวบรวมและสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของเขาต่อไชนาทาวน์
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาถึงการสร้างตัวตนของคนในชุมชนจะต้องมองทั้งที่เป็น
แบบเดี่ยวของชนกลุ่มหนึ่ง และความเป็นตัวตนที่หลากหลาย เช่น ในขั้นตอน
การจัดนิทรรศการเกีย่ วกับโรงเรียนรัฐบาล 23 หรือ P.S.23 ชาวอเมริกนั เชือ้ สาย
อิตาเลียนจะมองตนเองต่างจากกลุ่มเชื้อสายจีนอย่างไร และร่วมกันอยู่ใน
ชุมชนอย่างไร
(4) คนทั่วไปทั้งที่เป็นคนเชื้อสายจีนหรือไม่ใช่ผู้สนใจการศึกษาทาง
ประวัตศิ าสตร์จะได้รบั การอบรมขบวนการทางประวัตศิ าสตร์และทักษะงานพิพธิ ภัณฑ์
เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลและตีความประวัติศาสตร์ชุมชน และช่วยงาน
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พิพธิ ภัณฑ์ดา้ นต่างๆ
สายสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากประสบการณ์การศึกษาประวัตศิ าสตร์ของ CHM
ได้สร้างพื้นที่ให้กับคนเชื้อสายจีนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปฏิเสธจากรัฐ (รัฐบัญญัติ
การกีดกั้นและแบ่งแยกชาวจีนในช่วงปี 1882 – 1943) ทั้งที่เป็นกลุ่มคน
ทีม่ บี ทบาทในพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติ เป็นการสร้างทัศนะมองคุณค่าของตน
ให้กับกลุ่มชนที่พิจารณาว่าตนนั้นด้อยหรือต่ำกว่าชนกลุ่มใหญ่ และยังเป็น
ความพยายามในการลดหรือลบล้างอคติทม่ี องว่าชนเชือ้ สายจีน “เป็นอืน่ ” ในอดีต
(ซึง่ ยังคงเป็นการรับรูท้ ค่ี งอยูใ่ นปัจจุบนั )
จากแนวคิดและหลักการเหล่านี้ CHM ได้สร้างกิจกรรมและนิทรรศการ
ทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ป็นพาหนะนำพาผูค้ นในสังคมสูว่ งสนทนา วงสนทนาทีแ่ สดงให้ผคู้ น
เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในสังคม แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม
ภาพถ่ายขึน้ ในปี 1989 ครัง้ เมือ่
CHM จัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าของโรงเรียน
รัฐบาล P.S. 23 ซึง่ เคยเป็นโรงเรียนทีเ่ ยาวชน
เชื้อสายจีนและอิตาเลียนผู้อาศัยอยู่ในถนน
Mulberry และ Bayard วัตถุ เอกสาร รูปภาพ
นำมาใช้ในการสืบค้นประวัติชีวิตในวัยเรียน
และยังกลายเป็นการกระตุน้ การสนทนาและการบริจาค
สิง่ ของเพิม่ เติม

หมายเหตุ

เก็บความบางบทตอนจาก Kuo Wei Tchen, John. “Creating a
Dialogic Museum: The Chinatown History Museum Experiment,” Museums and Communities, The Politics of Public
Culture, Ivan Karp et al (ed.), Washington; London:
Smithsonian Institution Press, 1992.

หนังสือ...พิพิธภัณฑ์
“พิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่โกดังเก็บของเก่า” ความจริงข้อนี้
ถูกตอกย้ำโดย ธีรภาพ โลหิตกุล ผ่านหนังสือ “ไร้กาลเวลา
๑+๕ พิพธิ ภัณฑ์นา่ ชม” ทีแ่ นะนำพิพธิ ภัณฑ์ ทัง้ ของรัฐและ
เอกชน 6 แห่งในฐานะแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าอย่าง
ไร้กาลเวลา จัดพิมพ์โดยกองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี โทร. 0-2584-3074
กว่าจะเป็นพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านจ่าทวี ทีห่ ลายคนรูจ้ กั
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงาน
พิพธิ ภัณฑ์มาทัง้ ชีวติ พรศิริ บูรณเขตต์ ลูกสาวจ่าทวีอกี หนึง่
เรีย่ วแรงสำคัญได้ถา่ ยทอดประวัตชิ วี ติ ประสบการณ์ทำงาน
เกีย่ วกับงานพิพธิ ภัณฑ์ของพ่อ ลงในหนังสือ “ชีวติ พิพธิ ภัณฑ์
ชีวติ และงานวัฒนธรรม จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์” จัดพิมพ์โดย
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5521-2749
นอกจากเมืองมอญในพม่าแล้ว ประเทศไทยเป็นอีก
แหล่งหนึง่ ทีส่ ะสมมรดกวัฒนธรรมมอญไว้มากทีส่ ดุ หนังสือ
นำชมพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง ทีจ่ ดั พิมพ์เนือ่ งในวันปรับปรุง
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดม่วง ปี 2547 และก่อตัง้ ศูนย์มอญศึกษา
ให้ภาพรวมทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของมอญ
เริ่มตั้งแต่ถิ่นกำเนิดในพม่าจนถึงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในไทย ควบคูไ่ ปกับการนำชมการจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ สนใจ
โทร. 0-6004-0786
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เป็นอีก
หนึง่ พิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงสิง่ ของทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับชาวมอญ ทีอ่ าศัย
อยู่แถบลุ่มน้ำแม่กลองได้อย่างน่าสนใจ หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์
พื ้ น บ้ า นและจิ ต รกรรมฝาผนั ง วั ด คงคาราม บอกเล่ า ประวั ต ิ
ความเป็นมาของการตัง้ ถิน่ ฐานของชาวรามัญในราชบุรพี ร้อมบรรยาย
ของสะสมชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม
ของวัด จัดพิมพ์โดยวัดคงคาราม โทร. 0-3223-1933
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เรือ่ งเล่า...ท้ายเล่ม
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมปีที่แล้ว พิพิธภัณฑ์ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษจัดโครงการร่วมกับศิลปินโซฟี บัคส์ตนั (Sophie Buxton) และนักเรียน 14
คน ทีม่ อี ายุในช่วง 11 – 15 ปีจากโรงเรียนบีอาทริส เทท(Beatrice Tate School)
ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการพยายาม
ผลักดันให้เด็กได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแก้ว
และเซรามิกทีจ่ ดั แสดงไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์บา้ นมอร์ตเิ มอร์ วิลเลอร์(Mortimer Wheeler
House) เด็ ก มี โ อกาสได้ เ ยี ่ ย มชมและหยิ บ จั บ ผลงานบางชิ ้ น พร้ อ มไปกั บ
ภัณฑารักษ์ทจ่ี ะเป็นเพือ่ นร่วมเส้นทาง
ครูท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “การเยี่ยมชมดังกล่าวทำให้เด็กได้เข้าใจ
การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากดิน รวมทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่จะได้เห็นและสัมผัส
ภาชนะเหล่านัน้ ”
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คมคิด…สะกิดใจ
“ผมไม่ชอบคำว่า”เครือข่าย”เพราะมันกำหนดให้คนเดินตามหลังกัน
เหมือนต้นไม้ที่เป็นเครือเดียวกัน ใบสีเดียวกัน ต่างแต่ใบเล็กใบใหญ่ เหมือน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นเครือข่ายเหมือนกันหมดทัง้ ประเทศ รูปแบบแนวคิด
อะไรเหมื อ นกั น หมด…การเกิ ด พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ื ้ น บ้ า นอะไรต่ า งๆก็ ด ี ม าก ถ้ า มี
พิพธิ ภัณฑ์หลายรูปแบบ เด็กของเราก็จะฉลาดขึน้ เยอะ แต่ขออย่าให้เกิดแล้วเป็น
ตัวอย่างของซากศพทีท่ ง้ิ ค้างเอาไว้ในสังคม”

อาจารย์สธุ วิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์
การประชุมเครือข่ายเพือ่ การวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ (ภาคใต้)
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2548
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้น เด็กๆ จะกลับมาที่โรงเรียนและร่วมทำกิจกรรมใน 2 ขั้นตอน
ในการออกแบบสร้ า งชิ ้ น งาน และตกแต่ ง ภาชนะดิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ แรงบั น ดาลใจ
จากเซรามิกและแก้วที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ แน่นอนว่าในระหว่างการทำ
ชิน้ งาน เด็กๆ จะได้สงั เกตรูปแบบทีแ่ ตกต่างของเทคนิคเฉพาะต่างๆ ในการสร้าง
ชิน้ งาน
ครูท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “งานปั้นดินเป็นกิจกรรมที่สัมผัสกับความรู้สึก
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กได้ผลิตงานทีม่ คี วามงาม”
ผลงานของเด็กๆ จะได้จัดแสดงในส่วนนิทรรศการแก้วและเซรามิก
ระหว่างเดือนมีนาคมและนำไปจัดแสดงต่อทีโ่ รงเรียนบีอาทริส เทท ต่อไป

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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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170

กรุณาส่ง

