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ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2548
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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
ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างสูงในวงการพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ดำเนินงานโดย
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 ยังได้จดั ตัง้ กองทุนวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
โดยการสนับสนุนจากบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

จดหมายถึง บก.
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ก้าวไปด้วยกัน ได้เดินทางมาถึงฉบับที่ 4 ซึง่ ถือได้วา่ ครบรอบหนึง่ ปีของ
การเผยแพร่ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ภายใต้
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชาวชุมชนพิพิธภัณฑ์จำนวน
ไม่น้อยได้ใช้พื้นที่ในจุลสารนี้บอกเล่าถึงข่าวสารข้อมูล ความเคลื่อนไหว ปัญหา
อุปสรรค และความรูส้ กึ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทำงานพิพธิ ภัณฑ์ สำหรับ
จดหมายที่กองบรรณาธิการหยิบขึ้นมาสนทนาในฉบับนี้มาจากท่านพระครู
สรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดข่อย-วังปลา จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ
ขอคัดลอกข้อความในจดหมายดังกล่าว1 มาไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
วัดข่อย – วังปลา
๑๗ พ.ค. ๒๕๔๘
เจริญพร ท่านผู้อำนวยการฯ
อาตมาพระครูสรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดข่อย-วังปลา ต.โพธิร์ งั นก อ.โพธิท์ อง จ.อ่างทอง อาตมาได้รบั หนังสือ
ที่ท่านส่งให้อาตมาทุกฉบับ อ่านแล้วมีความรู้ได้ประโยชน์มากแก่ชุมชนรุ่นหลัง
อาตมาจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทว่ี ดั ข่อย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปีนน้ั พระราชินอี ายุ ๖๐ พรรษา มีญาติโยมนำเกวียน
ไถนามาให้อาตมา อาตมาจัดสร้างศาลาทรงไทย ๑ หลังในราคาแสนกว่าบาท จ้างช่างปัน้ วัวควายเอามาประกอบ ควายวัว
ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท ควาย ๔ ตัว วัว ๒ ตัว เอาประกอบให้เหมือนสมจริงของการเกษตรชาวนา
ขณะนี้ที่วัดอาตมาเรือ ๓๐ กว่าลำ มีเรือพาย เรือสำปัน่ เรือมาศ เรือบด เรืออีโมง เรือเมล์ เรือเร็ว เรือหมู
เรือหลวงพ่อเข็ม มีสฝี ดั ๑๗ หลัง จัดทำสถานทีไ่ ว้เรียบร้อย การจัดสถานที่ อาตมาออกเงินเอง ใช้เงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
กว่าบาท พ.ศ. ๒๕๓๖ อาตมาทำข้าวซ้อมมือ จัดทำโดยกลุ่มแม่บ้านโพธิ์รังนก หมู่ ๑ ทุกวันยังจัดทำอยู่ มีจำหน่ายที่วัด
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่อมศาลาการเปรียญ ศาลาหน้ามุข ศาลาตักบาตรเป็นศาลาไม้สัก ค่าแรงงานเหมานายช่าง
๑ ล้านบาทเสร็จเรียบร้อย เป็นเงิน ๔,๕๒๒,๒๘๙ บาท อาตมากล้าพูดได้เลยว่า ศาลาไม้สกั มีหลังเดียวในเขตอ.โพธิท์ อง
วัดข่อยมีประวัติติดกรอบในตู้หลวงเข็ม กำเนิดวัดข่อย พ.ศ. ๒๔๐๔ ใบผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๔๓๕
พระอุโบสถนับถึงตอนนี้ ๑๑๓ ปี อาตมากำลังทำการซ่อมอนุรักษ์ของเก่าไว้ กุฏิมี ๘ หลังทรงไทย ฝาไม้สักทั้งนั้น
ทำการซ่อมแล้ว สำหรับหน้าวัดข่อยนัน้ มีปลามานานแล้ว สมัยหลวงพ่อเข็มเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อสมัยนัน้ หลวงพ่อชือ่
พระครูสกุ จิ วิชาญ อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองวิเศษ เป็นเจ้าอาวาสวัดข่อยมีอำนาจมาก เรือ่ งเหล่านีอ้ าตมาเล่าให้ญาติโยมฟัง
หรือท่านผูใ้ ดจะไปเทีย่ วชม ขอเชิญ ไม่เก็บปัจจัย ชมฟรี
เจริญพรมาเพื่อทราบ
พระครูสรกิจจาทร
เจ้าอาวาสวัดข่อย – วังปลา
หมายเหตุ ถ้ามีโอกาสนำลงในหนังสือก้าวไปด้วยกันจะดีมาก
1

คำที่ปรากฏเป็นตัวอักษรเอียงในจดหมายคัดลอกเป็นการแก้ไขคำโดยบรรณาธิการ เพื่อความเข้าใจในการสื่อ
ความหมายเท่านัน้
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ความข้างต้นชวนให้เราคิดว่าเนื้อหาหลักของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
แห่งนีค้ งเกีย่ วกับเรือ่ งราวของวิถกี สิกรรมในภาคกลาง เพราะพิจารณาวัตถุทเ่ี ป็น
เครือ่ งมือการเกษตรและพาหนะทีใ่ ช้ขนส่ง รวมทัง้ รูปจำลอง (เช่น ควาย) ด้วยเหตุน้ี
กองบรรณาธิการจึงค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ พิม่ เติมจากอินเตอร์เนตใน
www.thaitambon.com โดยได้ความเพิ่มเติมว่า “วัดข่อยเป็นวัดที่มีศูนย์ผลิต
ข้าวซ้อมมือแต่โบราณ และเรือสมัยโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอปุ กรณ์เกีย่ วกับ
การเกษตรและการสัญจรไปมา เช่น เกวียน และรูปปั้นควาย มีครก กระด้ง
ขนาดใหญ่ มีครกกระเดือ่ งสมัยก่อน”
เมือ่ พิจารณาถึงการจัดแสดงทีม่ กี ารปัน้ ควายสำหรับ “…ประกอบให้เหมือน
สมจริงของการเกษตรชาวนา” ก็สะกิดให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงการให้
ความรูเ้ กีย่ วกับวัตถุของพิพธิ ภัณฑ์วา่ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิง่ ถ้าพิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งการ
จะเป็นแหล่งทรัพยากรความรูใ้ ห้กบั สาธารณชนทัว่ ไป ควายจำลองดังกล่าวได้แสดง
ให้เห็นถึงหน้าทีก่ ารทำงานของเครือ่ งมือการเกษตร และสะท้อนให้เห็นสิง่ แวดล้อม
ที่อยู่ในสังคมการเกษตร แต่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วเลยทำให้กองบรรณาธิการ
มีความอยากรู้อยากเห็นต่อไปอีกว่า ทางวัดข่อย-วังปลาได้ให้ความรู้กับผู้ชมใน
รูปแบบอืน่ ๆ อย่างไรบ้างหรือไม่ เช่น ป้ายคำบรรยาย วิทยากรให้ความรู้ หรือมี
กลุม่ วัตถุประเภทอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์หรือไม่ หรือมีการจัดงานอืน่ ๆ ในช่วงปี
เพือ่ เป็นการส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับวิถขี องท้องถิน่ ในชุมชนหรือไม่
เรื่องราวที่ชวนให้คิดต่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านพระครูฯ สามารถเขียนมา
บอกเล่ากับกองบรรณาธิการได้เพิ่มเติม หรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่สนใจจะ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ของตนเอง ก็สามารถเขียนมาบอกเล่ากับ
กองบรรณาธิการและชาวชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ได้เช่นกัน ทัง้ นีเ้ รือ่ งเล่าต่างๆ จะกลาย
เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรกำลังดำเนินการ
อยู่ในขณะนี้
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อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในจดหมายจากพระครูสรกิจจาทร ได้แก่
“การลงทุนทางวัฒนธรรม” ท่านพระครูฯ ใช้เงินจำนวนไม่น้อยในการสร้าง
ศาลาไทยสำหรับการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ให้เป็นคลังเก็บวัตถุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ใน
ท้องถิน่ และสร้างสือ่ การเรียนรูใ้ ห้กบั ท้องถิน่ การใช้เงินจำนวนไม่นอ้ ยนีเ้ พือ่ กิจ
สาธารณะหรือการศึกษาให้กบั ประชาชนทัว่ ไปเช่นนี้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ชืน่ ชมไม่นอ้ ย
ทีเดียว นอกจากนี้ กองบรรณาธิการเชือ่ ว่าในประเทศไทยมีคนอีกจำนวนไม่นอ้ ย
ที่ลงทุนสร้างทรัพยากรความรู้ให้กับชุมชนและประเทศ แม้การลงทุนดังกล่าว
จะไม่ ไ ด้ ก ำไรดอกผลเป็ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ แต่ “ คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม”
เป็นผลตอบแทนที่ไม่อาจประเมินได้ เพราะดอกผลของการลงทุนประเภทนี้
ย่อมเป็นผูค้ นในสังคมทีม่ คี วามงอกเงยทางปัญญา ความคิด และวิจารณญาณ
การลงทุนทางวัฒนธรรมอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรต่างๆ
ในท้องถิ่น ทั้งการปกครอง การศึกษา และสังคมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ทรัพยากรความรูใ้ ห้กบั ท้องถิน่ เมือ่ ใดก็ตามทีส่ อ่ื ทางวัฒนธรรมสามารถทำหน้าที่
ในการเชื ่ อ มโยงและทำความเข้ า ใจกั บ ความแตกต่ า งของสั ง คมและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เมื่อนั้น มนุษย์อาจลดการยึดตัวตน
เป็นเกณฑ์ บัน่ ความเห็นแก่ตวั ทอนการตัดสินความแปลกและแตกต่างของผูอ้ น่ื
จนอาจทำให้เขาและเราเปิดรับและพินจิ พิจารณาสิง่ ต่างๆ ตามวิถขี องเราและเขา
ที่ปนเปอยู่ในสังคม
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...ก้าวไปด้วยกัน

งานฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2548 คณะทำงานได้เดินทางไปสำรวจ
และเก็บข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 20
แห่ง ใน 6 จังหวัด
สิงห์บรุ ี : พิพธิ ภัณฑ์วดั กุฎที อง พิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์
ลพบุรี : พิพธิ ภัณฑ์เรือพืน้ บ้าน วัดยาง ณ รังสี พิพธิ ภัณฑ์หอโสภณศิลป์
วัดเชิงท่า วัดกวิศการาม
นครสวรรค์ : พิพิธภัณฑ์วัดหนองกลับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกยไชย
เหนือ
ราชบุรี : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
นครปฐม : พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ั ด บางช้ า งใต้ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ั ด กำแพงแสน
ศูนย์อนุรกั ษ์ของใช้พน้ื บ้าน วัดโพธิง์ าม
กาญจนบุรี : พิพธิ ภัณฑ์บา้ นดอนตาเพชร พิพธิ ภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่า อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พิพิธภัณฑ์วันดงสัก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
วัดหวายเหนียว พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สงคราม
อักษะและเชลยศึก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หอศิลป์และพิพธิ ภัณฑ์สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 พิพธิ ภัณฑ์วดั ถ้ำมังกรทอง
ทัง้ นีโ้ ปรดติดตามอ่านเรือ่ งราวของพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ข้างต้นได้ในจุลสาร
ฉบับต่อๆ ไป หรือทีฐ่ านข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ www.sac.or.th

ปด้วยกัน
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งานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ : กรณีศกึ ษา
การดำเนินงานพัฒนาในแต่ละพื้นที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่าง
กันไปตามความต้องการของสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
สิง่ ทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันของพิพธิ ภัณฑ์ในกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แห่ง คือ การกระตุน้ ให้ชมุ ชน
ตระหนักถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ และการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับ
ปฏิบตั กิ ารและการส่งเสริมประเภทอืน่ ๆ
ชาวท่าพูดเยือนถิ่นยี่สาร
แม้กิจกรรมการดูงานจะลักษณะกึ่งธรรมเนียมในขบวนการพัฒนาใดๆ
ก็ตาม แต่วธิ กี ารดังกล่าวดูจะได้ผลอยูม่ าก เพราะจากกิจกรรมดูงานของตัวแทน
ชุมชนท่าพูดที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ การศึกษาในท้องถิ่น และองค์กรทาง
ศาสนา ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ยอ้ นคิดถึงสถานภาพของพิพธิ ภัณฑ์ของตนทีเ่ ป็นอยู่
ในปัจจุบัน และส่งผลต่อความต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์
ชุมชนของตนเองกลายเป็นทรัพยากรความรู้ให้กับผู้คนในท้องถิ่น และที่สำคัญ
เป็นสถานที่ให้ความรู้กับผู้คนภายนอก ศูนย์ฯ จึงได้จัดการทัศนศึกษาให้กับ
ชาวบ้านท่าพูดได้เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ ณ
พิพธิ ภัณฑ์บา้ นเขายีส่ าร จ.สมุทรสงคราม เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2548
การจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเขายีส่ ารเป็นตัวอย่างให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้เห็นวิธีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ลั ก ษณะเฉพาะทางวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ ่ น การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ก ั บ ภายนอก
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน นอกจากนี้ ชาวบ้านท่าพูดยังร่วมในกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้แก่ การชมบริเวณโดยรอบวัด รับประทานอาหาร

8

  

ของท้องถิ่น และไปดูโรงเผาถ่าน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานหนึ่งของชุมชนยี่สาร
การเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงหลังนี้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทัศนศึกษาได้เข้าใจถึง
กระบวนการจัดการท่องเทีย่ วภายในชุมชน
การบอกเล่าถึงการก่อตัวและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆในระหว่างการชมพิพิธภัณฑ์ และการร่วม
กิจกรรมท่องเทีย่ วภายในชุมชน ได้กระตุน้ เตือนให้ชาวท่าพูดได้เห็นว่า พิพธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้านจะดำเนินการไปได้ดนี น้ั ควรเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
วัตถุทจ่ี ดั เก็บ สิง่ ของและเรือ่ งราวจัดแสดงล้วนเป็นมรดกทางสังคมทีส่ มาชิกชุมชน
เป็นเจ้าของ ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมย่อมอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูค้ นในกลุม่ ชาวบ้านอยูเ่ ป็นเบือ้ งต้น
ภายหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด
ชาวบ้ า นและอาจารย์ จ ากโรงเรี ย นวั ด ท่ า พู ด ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น และแสดง
ความคิดเห็นถึงทิศทางและงานสนับสนุนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ประเด็นที่น่าสนใจ
คือความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์กับโรงเรียนที่เริ่มต้นขึ้น โรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการทำงานทีเ่ กีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้ โดยพยายาม
เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในชั่วโมงชมรม แม้ว่าในแต่ละครั้ง
จะมีเวลาไม่มากนัก แต่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะสร้างแนวร่วมการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
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การปรับปรุงการจัดเก็บวัตถุและการจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์วดั ไหล่หนิ หลวง
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2548 ทีศ่ นู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ได้มสี ว่ นร่วมกับงานพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ วัดไหล่หนิ หลวง ชาวบ้านได้เปลีย่ นแปลงพิพธิ ภัณฑ์ ทัง้ ในส่วน
ของการจั ด สภาพภายในอาคาร การจั ด การวั ต ถุ และที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด คื อ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม โดยหลังจาก
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวงและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกันจัด
กิจกรรมทัศนศึกษางานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 ครั้งแล้ว ชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมได้นำ
ตัวอย่างการจัดพิพิธภัณฑ์ที่อื่นมาปรับใช้ ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาวะ
หรือเงื่อนไขของชุมชน โดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าควรนำ
ตัวอย่างการจัดบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยมาใช้ ชาวบ้านจะกำหนด
พื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการแสดงความเคารพสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น
หรือสร้างบรรยากาศความศรัทธาต่อสถานทีแ่ ก่ผเู้ ข้าชม
อย่างไรก็ตามแม้วา่ กิจกรรมทัศนศึกษาจะเป็นยุทธวิธใี นการเพิม่ พูนความรู้
และแนวคิดเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ รวมถึงเป็นการขยายการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ต่างๆ ภายในชุมชน แต่ปญ
ั หาหลักคือขาดการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะ
ในระดับการทำงานจริง ดังนั้น การวางทิศทางของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์จึงควร
เริม่ ต้นด้วยการมีสว่ นร่วมในระดับปฏิบตั งิ านก่อน แล้วค่อยๆ เพิม่ พูนความรูแ้ ละ
แนวคิดให้กับเพื่อนร่วมงาน ทั้งด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ
ความคิดเห็น รวมถึงหาโอกาสนำเพื่อนร่วมงานไปชมตัวอย่างงานพิพิธภัณฑ์
แห่งอืน่ เพือ่ ให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
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ในส่วนของการพัฒนาเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถบอกเล่าความ
เป็นชุมชนหรือท้องถิ่นและสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไหล่หินได้นั้น
ผูป้ ฏิบตั งิ านในท้องถิน่ มีความเห็นว่า หลังจากจัดระเบียบวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การดำเนินงานขัน้ ต่อไปจะเป็นการวางเนือ้ เรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะนำเสนอเป็นนิทรรศการ
แล้วจึงเลือกวัตถุที่จัดเก็บไว้นำไปจัดแสดงตามเนื้อเรื่องที่วางไว้ โดยจัดเป็น
ห้องนิทรรศการเพื่อบอกเล่าความเป็นชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้ง
จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับแสดงให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงความศรัทธาต่อวัดและครูบา
มหาป่าเช่นเดียวกับทีค่ นไหล่หนิ เคารพศรัทธา ประสบการณ์นเ้ี ป็นสิง่ ทีส่ บื เนือ่ ง
มาจากการทัศนศึกษางานพิพธิ ภัณฑ์ครูบาศรีวชิ ยั
การจัดเตรียมการจัดอบรมการแกะสลักหนังใหญ่
จากการสำรวจสถานภาพของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ทำให้
เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนามเข้าใจถึงสภาพและเงื่อนไขบางประการ สำหรับการ
พิจารณาเพือ่ วางแผนการพัฒนาโดยสังเขปดังนี้
(1) หนังใหญ่วดั บ้านดอนยังไม่ได้ทำทะเบียน แม้จะมีการทำบัญชีตวั หนัง
เมื่อปี 2538 แต่ภาพถ่ายและฟิล์มถ่ายภาพสูญหาย และสติ๊กเกอร์ชื่อตัวหนัง
เริม่ หลุดลอก
(2) หนังใหญ่พพิ ธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยองมีอายุกว่า
100 ปี หนังบางตัวอยูใ่ นสภาพชำรุด ทางชมรมอนุรกั ษ์หนังใหญ่วดั บ้านดอนจึงมี
ความต้องการที่จะซ่อมแซมหนังดังกล่าวให้คงสภาพอยู่ได้ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องการที่จะทำหนังใหญ่ได้เองเพื่อจัดสร้างหนังตัวใหม่ และเพื่อจัดทำตัวหนัง
ขนาดเล็กเพือ่ เป็นของทีร่ ะลึก แต่ในชุมชนไม่มผี มู้ คี วามรูใ้ นเรือ่ งนี้
(3) ขาดผู้สืบทอดการเชิดหนังใหญ่และผู้ประสานงาน แม้ว่าปัจจุบัน
จะมีการฝึกให้นกั เรียนเป็นผูเ้ ชิดหนังแต่เมือ่ เรียนจบจากโรงเรียนวัดบ้านดอนแล้ว
กลับต้องไปศึกษาต่อทีอ่ น่ื บ้างต้องประกอบอาชีพ จึงไม่มเี วลามาเชิดหนัง รวมถึง
การขาดผู้ประสานงาน ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันจะมีผู้ทำหน้าที่ประสานงาน แต่อายุ
มากแล้ว และยังไม่มผี สู้ บื ทอดตำแหน่งนี้
เมือ่ พิจารณาจากความต้องการดังกล่าวของชุมชน ศูนย์ฯ เห็นว่าการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ดังกล่าวให้กับกลุ่มพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
จะกระตุ้นให้คนในชุมชนบางส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมมองถึง
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ทิศทางของการทำงานของคณะเชิดหนังและพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่มากยิง่ ขึน้
กิจกรรมจึงประกอบด้วยการจัดทำทะเบียนตัวหนังใหญ่ทั้งหนังชุดใหม่
และหนังชุดเก่า การให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเสื่อมสภาพของหนัง การดูแล
รักษาอย่างถูกวิธี และการปฏิบตั กิ ารสงวนรักษาหนังใหญ่ เช่น การทำความสะอาด
การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี และการจัดอบรมการทำหนังใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในส่วนสุดท้ายนี้ ศูนย์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแกะหนังใหญ่ เนื่องจากอาจารย์เคยร่วมงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดขนอน จังหวัดราชบุรีมาแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่อกี วาระหนึง่
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ข่าวสารชุมชนพิพิธภัณฑ์

โครงการ “ผูห้ ญิง 2500 ถึง ผูห้ ญิง 2005”
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย(สศร.) จัดโครงการ “ผูห้ ญิง 2500 ถึงผูห้ ญิง 2005 : บทบาทสตรี
ในวัตถุโบราณ 2500 ปีถึงกวี-ศิลปินหญิงร่วมสมัย” เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานของกวีและศิลปินร่วมสมัยกับโบราณวัตถุระดับ Master Pieces อาทิ
ผลงานจิ ต รกรรมสี น ้ ำ บนกระดาษสาว่ า ด้ ว ยเรื ่ อ งราวที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ห ญิ ง
ทัง้ เชิงรูปธรรมและนามธรรม โดยศิลปินหญิง “นิม่ เครือแสง” การจัดแสดงโศลก
บทกวีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงใน 12 มิติ โดยกวีหญิงร่วมสมัย “เพ็ญ ภคตะ”
และการคัดเลือกโบราณวัตถุทม่ี เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับ “ผูห้ ญิง” ทีค่ น้ พบในจังหวัด
ลำพูน ตัง้ แต่โบราณยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ อายุ 2,500 ปี จนถึงศิลปหัตถกรรม
พืน้ บ้านในยุคปัจจุบนั กว่า 20 ชิน้ มาจัดแสดงร่วมกับจิตรกรรมและบทกวีรว่ มสมัย
นิทรรศการจัดแสดงในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2548 ณ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย จังหวัดลำพูน ผูส้ นใจขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ
ตามวันและสถานทีด่ งั กล่าว

ข้อมูล ข่าว สศร. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปีท1่ี ฉบับที่ 2
วันที่ 9 – 15 เมษายน 2548
สถานที่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย
122 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5351 1186 โทรสาร 0 5353 0536
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จิตวิทยาเพื่อการพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก
บรรยายโดย คุณสุภาวดี หาญเมธี และคุณสุจติ รา วุฒดิ ำรง*

เคยมีผู้กล่าวไว้ว่า “เด็กเป็นเมล็ดพันธุ์ของจินตนาการและความฝัน”
คำกล่าวนี้สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุดว่าทำไมงานพิพิธภัณฑ์จึงมีเด็กเป็น
กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ระบบการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่และไร้ขอบเขต
การจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กจึงไม่ใช่การนำสิ่งของมาจัดแสดงหรือการจัดบอร์ด
นิทรรศการทีเ่ น้นเนือ้ หาทางวิชาการ แต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก
การเรียนรูข้ องเด็กขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานและปัจจัยทีห่ ลากหลาย เช่น ภูมหิ ลัง
ทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ ดังนัน้ รูปแบบและกระบวนการการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป วิธีการทำความเข้าใจและเข้าถึงสิ่งต่างๆ
ของเด็กแต่ละคนก็แตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน ในการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็กลงมือ
ปฏิบตั จิ งึ ต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าใจพัฒนาการของเด็กทำหน้าทีแ่ ยกเด็กแต่ละวัย
เพื่อค้นหาลักษณะเด่นรวมทั้งแยกแยะพฤติกรรมด้านบวกและลบของเด็กแต่ละ
ช่วงวัยด้วย ผู้ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่มีความเข้าใจจิตวิทยาของเด็กจะสามารถ
สร้างกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
หลักจิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กสำหรับผู้ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์
ควรทราบ มีดงั นี้
1. เด็กมักตัง้ คำถาม : เด็กเป็นวัยทีช่ า่ งซักช่างถาม บางครัง้ ผูใ้ หญ่อาจเกิด
ความรำคาญและตั ด ปั ญ หาด้ ว ยการชิ ง ตอบก่ อ นที ่ เ ด็ ก จะตั ้ ง คำถามต่ อ ไป
หรือห้ามไม่ให้เด็กถามต่อ ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นการขัดขวางจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
2. การเรียนรูข้ องเด็กจะเป็นไปอย่างราบรืน่ เมือ่ เด็กมีความสุข : สภาวะ
ทางอารมณ์ในขณะเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ งสำคัญและเป็นสากลสำหรับมนุษย์ ไม่วา่ เด็ก
หรือผู้ใหญ่ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จะมีประสิทธิภาพเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่วา่ จะเป็นอารมณ์สขุ หรือทุกข์ บางครัง้ ผูใ้ หญ่มกั บีบให้เด็กทำสิง่ ต่างๆ ในระยะ
*

สรุปและเรียบเรียงโดย พัฒน์ศรี ทิพยประไพ ศูนย์ภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์แห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ซีมโี อ-สปาฟา)
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เวลาที่ตนกำหนดขึ้น ทำให้เด็กไม่มีเวลาซึมซับความรู้สึกกับกิจกรรมที่กำลังทำ
และไม่เกิดความประทับใจ จนอาจหมดความสนใจทีจ่ ะเรียนรู้ ดังนัน้ เราจึงควร
ใจเย็นและเรียนรูท้ จ่ี ะให้เวลา เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
3. กรอบและกฎข้อบังคับเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรูข้ องเด็ก : เด็กควร
ได้รบั โอกาสในการเรียนรูโ้ ดยไม่มกี ารใช้อำนาจมาบังคับ ป้ายห้ามต่างๆ ซึง่ ติดตัง้
ไว้ตามพิพิธภัณฑ์บางครั้งได้กลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญในกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก
4. เด็กจะสามารถเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าเมือ่ ได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง (Learning by Doing) : การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นการฝึกการใช้ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสและการลิ้มรสชาติ
นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมถึงการสำรวจ การสังเกต การแสวงหาและการสัง่ สมอีกด้วย
เด็กได้เรียนรูแ้ นวคิดและกระบวนการของกิจกรรมนัน้ ๆ ทำให้เกิดความประทับใจ
และเรียนรูว้ า่ หากอยากได้อะไรต้องลงมือปฏิบตั ิ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ หมาะสมกั บ พั ฒ นาการและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยจะช่วยให้เด็กเกิดการเข้าใจและสามารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์รูปแบบดังกล่าวจะสมบูรณ์ไม่ได้หาก
ไม่ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรในพิพธิ ภัณฑ์และผูป้ กครอง
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เสวนาวิชาการ
“เนือ่ งด้วยพิพธิ ภัณฑ์และความทรงจำ : อดีตและก้าวต่อไป”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “เนือ่ งด้วยพิพธิ ภัณฑ์
และความทรงจำ : อดีตและก้าวต่อไป” วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2548 เวลา
9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ตลิง่ ชัน
เวทีเสวนาครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างความรู้ทาง
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมด้วยการใช้ขอ้ มูลเอกสารจดหมายเหตุ การบอกเล่า
การศึกษาเปรียบเทียบและการใช้ประโยชน์จากพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ รวมถึงการถ่ายทอด
แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและพิพธิ ภัณฑ์ การทำงาน
พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงพัฒนางานพิพธิ ภัณฑ์ไปพร้อมกัน
หัวข้อการเสวนาประกอบด้วย การบรรยายเรือ่ ง ความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกส : เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบข้ามประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม โดย บุหลง ศรีกนก เสวนาเรือ่ ง ค้นหา-จัดแสดงความทรงจำ :
เป็นอย่างไรในบริบท พิพธิ ภัณฑ์ โดย วัฒนชัย วินจิ จะกูล วีรพงษ์ อธิปญ
ั ญาวงศ์
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และเสวนาเรือ่ ง “รูเ้ ขา-รูเ้ รา” : พิพธิ ภัณฑ์กบั วันข้างหน้า
โดย บุหลง ศรีกนก ประภัสสร โพธิศ์ รีทอง วิษณุ เอมประณีตร์
ผู ้ ส นใจเข้ า ร่ ว มการเสวนาโปรดแจ้ ง การเข้ า ร่ ว มภายในวั น ที ่ 31
กรกฎาคม 2548 โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ สอบถามรายละเอียดโทร
0 2880 9429 ต่อ 3315
พิพธิ ภัณฑ์เสวนาครัง้ ที่ 6
สถานภาพพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในประเทศไทย
พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ ไทย ร่วมกับ ศูนย์ภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์แห่ง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ( SPAFA) และสถาบั น วิ จ ั ย ภาษาและวั ฒ นธรรม
เพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิพธิ ภัณฑ์เสวนาครัง้ ที่ 6 เรือ่ ง
“สถานภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” โดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า
กออนันตกูล ผูอ้ ำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร(องค์การมหาชน) วันพุธที่ 20
กรกฎาคม 2548 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร SPAFA
ถนนศรีอยุธยา เข้าร่วมเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ติดต่อคุณพัฒน์ศรี ทิพยประไพ
โทร 0 2280 4022 – 9 ต่อ 112 รับจำนวนจำกัด
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สานฝันพิพธิ ภัณฑ์สภากาชาดไทย
เมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านสภากาชาดไทยถือกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ทรมานแก่มนุษย์โดยมิได้เลือกปฏิบตั ิ จากวันนัน้ จนถึงวันนีก้ ว่า 100
ปี พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยกำลังจะถือกำเนิดขึ้น แนวคิดและกระบวนการ
การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อ
ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ หนึง่ ในคณะกรรมการการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์สภากาชาดไทย
ได้มาบรรยายในวงเสวนาพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั ขึน้ เดือนละครัง้ ทีส่ ปาฟา(SPAFA) ทีร่ ว่ ม
จัดโดยองค์กรอีกสองแห่ง คือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทยและสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2548
ทีผ่ า่ นมา ในหัวข้อ “พิพธิ ภัณฑ์สานสัมพันธ์วฒ
ั นธรรม”
สิง่ ที่ ม.ร.ว.จักรรถ บอกเล่าและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในกระบวนการ
คิดและทำงานทีก่ ว่าจะเป็นพิพธิ ภัณฑ์สภากาชาดไทย ถือเป็นอีกมุมมองทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ต่อคนทำงานพิพธิ ภัณฑ์ ประสบการณ์ไปดูงานพิพธิ ภัณฑ์ ณ ต่างประเทศของท่าน
ไม่วา่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทส่ี งิ คโปร์ ซึง่ โดดเด่นมากในเรือ่ งของเทคนิควิธกี าร นำเสนอ
และความสามารถในการเชื่อมร้อยระหว่างสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ต้องการบอกเล่าสู่ผู้ชม
ได้อย่างแยบยลและน่าสนใจ หรือพิพธิ ภัณฑ์กาชาดสากล เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
ที่ส่งสารบอกกับคนดูตั้งแต่เริ่มก้าวย่างเข้าสู่บริเวณตึก และการจัดแสดงภายใน
ยังสามารถทำให้คนดูรู้สึกว่า “เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความทุกข์ของคนเป็น
ล้านๆ คน”
ประสบการณ์ ท ี ่ ส ั ่ ง สมกลายเป็ น อี ก หนึ ่ ง วั ต ถุ ด ิ บ ชั ้ น ดี ท ี ่ ส ่ ง ผลต่ อ
กระบวนการคิด วางแผน ออกแบบ และสานงานพิพธิ ภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ในวันนั้นผู้ร่วมเสวนาจึงได้ทราบถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยที่คิดจะตั้งกันมาตั้งแต่ 80 ปีที่แล้ว แต่เพิ่งจะสำเร็จ
เมือ่ ไม่นานมานี้ ในแผนงานหลักทีว่ างไว้นน้ั องค์ประกอบทีส่ ำคัญของพิพธิ ภัณฑ์
แห่งนี้จะมี 3 หน้าที่หลัก คือส่วนบริหาร(Operation) ส่วนจัดแสดง(Exhibits)
และส่วนบริการประชาชน(Facilities) ในส่วนของการจัดแสดงนัน้ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรกคือนิทรรศการหลัก(Core Gallery) ทีเ่ ล่าประวัตสิ ภากาชาดไทย 100 ปี
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โดยการออกแบบจะเผือ่ เนือ้ ทีไ่ ว้สำหรับบอกเล่าเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในแต่ละปีดว้ ย
ส่วนที่สองได้แก่นิทรรศการเฉพาะเรื่อง(Thematic Gallery) จะประกอบด้วย
บทบาทของสภากาชาดไทยในเหตุการณ์สำคัญๆ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สภากาชาด รวมถึ ง ทำเนี ย บนามของท่ า นเหล่ า นั ้ น และสุ ด ท้ า ยคื อ ในส่ ว น
นิทรรศการหมุนเวียน(Temporary Gallery)
ในส่วนบริการประชาชน จะประกอบไปด้วย 1) Education Centre
ซึง่ จะให้บริการองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสภากาชาดไทยในเชิงลึก 2) Children Discovery
เป็นศูนย์เรียนรู้ ทีอ่ าจจะออกแบบให้เด็ก ๆ ได้มาทดลองเล่น หรือทำงานในหน้าที่
บางอย่างของสภากาชาด เช่นหน่วยบรรเทาสาธารณภัย 3) Resource Centre
เป็นคลังข้อมูล เอกสารและวัตถุ ซึ่งจะทำในลักษณะคลังเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้ามาชมหรือศึกษาได้ 4) Commercial Space เป็นส่วนของร้านขายอาหาร
ของทีร่ ะลึก และ5)Theatre ได้แก่หอ้ งประชุม ซึง่ อาจจะจัดให้มกี ารปาฐกถาหรือ
การแสดงต่างๆ เป็นต้น
กว่าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจะดำเนินการเสร็จ คงต้องใช้ระยะเวลา
อีกพอสมควร ใครทีส่ นใจคงต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อย อย่างไรก็ดี ม.ร.ว.จักรรถ
ได้กล่าวทิ้งท้ายและท้าทายความคิดและความสามารถในการสานงานพิพิธภัณฑ์
แห่งนีต้ อ่ ไปได้อย่างน่าขบคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายหลักสำคัญในการ
ก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์สภากาชาดไทย นัน่ คือ
“เมือ่ ชมแล้ว ผูช้ มทุกคนต้องบังเกิดความปรารถนาทีจ่ ะช่วยสภากาชาด
ในทางใดทางหนึง่ ”

สนใจสอบถามรายละเอียดการเสวนาซึง่ จัดเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 ของ
เดือน ได้ท่ี ศูนย์ภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โทร.
0-2280-4022-9 ต่อ 112
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แนะนำ...พิพิธภัณฑ์


⌫
เมื่อกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์วัด หลายคนคงนึกถึง “คลังเปิด” จัดแสดง
วัตถุโบราณ ของสะสมของพระภิกษุบางรูปทีน่ ำมาจัดวางตามประเภทของสิง่ ของ
หากแต่เมื่อใดก็ตามที่ได้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า
จังหวัดลพบุรี แล้วความคิดดังกล่าวจะต้องเปลีย่ นไปไม่มากก็นอ้ ย
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห อโสภณศิ ล ป์ ส ร้ า งขึ ้ น เมื ่ อ พ.ศ. 2540 ด้ ว ยดำริ ข อง
พระครูโสภณธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า(ตัง้ แต่ พ.ศ. 2504 – ปัจจุบนั ) และเริม่
จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุเมือ่ พ.ศ.2542 และดำเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2544
ด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย อาทิ คณะสงฆ์วดั เชิงท่าและวัดกวิศการาม
ราชวรวิหาร ชุมชนวัดเชิงท่าและศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาในจริยาวัตรของ
ท่านพระครูโสภณธรรมรัต และนักวิชาการด้านต่างๆ จากภายนอก
แม้ ว ั ต ถุ ท ี ่ จ ั ด แสดงในพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะมี ล ั ก ษณะที ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ วั ด อี ก
หลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นพระพุทธรูป พระคัมภีร์ ภาพพระบฏ เครือ่ งถ้วย ตูค้ มั ภีร์
ตาลปัตร แต่การจัดแสดงด้วยเรือ่ งราวของวัดและพระพุทธศาสนาได้ยดึ โยงและ
สอดผสานไปกับสิง่ ของจนทำให้ผชู้ มได้เข้าใจชีวติ ทางสังคมชาวพุทธได้อย่างลงตัว
ทีเดียว
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การเยี่ยมชมเริ่มต้นด้วยการบอกเล่า ประวัติวัดเชิงท่า ด้วยภาพถ่าย
สถานทีส่ ำคัญต่างๆของวัด และภาพเก่าของอดีตเจ้าอาวาส เพือ่ ความเข้าใจในทีม่ า
ที่ไปของศาสนสถานที่สำคัญแห่งนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับพระอุโบสถ พระเจดีย์
ศาลาตรีมขุ เรือ่ ยมาจนถึงหอระฆังและศาลาการเปรียญ รวมถึงประวัตเิ จ้าอาวาส
วัดเชิงท่าตามที่สืบค้นมาได้ เหล่านี้จึงเปรียบเหมือน “ประตูพระอุโบสถ” ที่ได้
เชือ้ เชิญให้ผชู้ มเข้าไปสัมผัสชีวติ พุทธศาสนาในช่วงต่อไป
พระสงฆ์(ภิกษุ) พระรัตนตรัยดวงแรก อันหมายถึง นักบวชผู้เชื่อฟัง
คำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้
ในทีน่ ้ี เนือ้ หาของการจัดแสดงสือ่ เล่าถึงวัตถุทเ่ี ข้ามาเกีย่ วข้องกับวัตรปฏิบตั ขิ องภิกษุ
เครือ่ งบริขารของสงฆ์ เช่น ไตรจีวร บาตร และตาลปัตร โดยประกอบประวัตศิ าสตร์
ทีม่ าของวัตถุเหล่านี้ เช่น พัดรองทีส่ ร้างขึน้ งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ นอกจากนี้
ของสะสมของท่านเจ้าอาวาส อาทิ เครือ่ งเคลือบจีน เครือ่ งเคลือบไทย ยังจัดอยูใ่ น
กลุ่มการจัดแสดงนี้ด้วย วัตถุที่โดดเด่นอีกชิ้นหนึ่งคือ ธรรมมาสน์ ที่ได้รับ
การนำเสนอด้วยกล่าวถึงหน้าที่การใช้งาน ประวัติ ลักษณะทางศิลปะและ
สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับคติพุทธศาสนา และความสัมพันธ์กับพิธีกรรมต่างๆ
ของผูค้ นในสังคม เช่น การแสดงธรรมเทศนา การเทศน์มหาชาติ เปรียบเสมือน
สื่อกลางที่เชื่อมโยงชาวพุทธเข้าไปถึงพระรัตนตรัยดวงที่สองหรือ พระธรรม
อันเป็นเนือ้ หาการจัดแสดงในส่วนต่อไป
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่จะปรากฏเพียงพระธรรมในรูปของ
พระไตรปิฎก แต่วัตถุสิ่งของที่ผูกโยงกับเนื้อหาการจัดแสดงในส่วนนี้ยังรวมถึง
ตู้เก็บคัมภีร์ที่ได้รับการอธิบายถึงความเป็นมา สัญลักษณ์ และความหมาย
อันสัมพันธ์กบั พุทธประวัตหิ รือเรือ่ งราวอืน่ ๆ คัมภีรใ์ บลานและผ้าห่อคัมภีรท์ แ่ี สดง
ให้เห็นถึงความผูกพันของศรัทธาชาวพุทธในการเลือกผ้าห่อคัมภีรท์ ม่ี คี วามวิจติ ร
งดงาม เพือ่ ปกป้อง “ของสูงของศักดิส์ ทิ ธิ”์ ให้พน้ จากการเปือ้ นเปรอะจากฝุน่ ละออง
มดกัดหรือแมลงทำลายโดยง่าย และสมุดไทยที่เป็นคลังของวิชาการทางโลก
เวทมนตร์คาถา ตำราหมอดู ตำราเรียนภาษาไทย กฎหมาย วรรณกรรมท้องถิน่
เมือ่ ถึงจุดนี้ ผูช้ มย่อมสัมผัสถึงพุทธโลกทัศน์ในส่วนหนึง่ แต่แน่นอนว่าพระรัตนตรัย
จะไม่ครบองค์สามโดยเด็ดขาด หากไม่กล่าวถึง พระพุทธ ซึง่ ถือเป็นหัวใจและเป็น
ต้นกำเนิดของศาสนา
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มหาเวสสันดรชาดกซึง่ เป็นพระชาติสดุ ท้ายของพระโพธิสตั ว์ ก่อนจะเสวย
พระชาติถดั มาเป็นพระพุทธเจ้า เรียบเรียงผ่านภาพพระบฏ 13 ผืน อันหมายถึง
กัณฑ์ทั้ง 13 ในการเทศน์มหาชาติ เรื่องราวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาในส่วน
สุดท้ายของการจัดแสดง ซึง่ อยูบ่ นชัน้ ลอยในตัวอาคาร จากนัน้ เป็นการจัดแสดง
พระพุทธรูปทีม่ รี ปู แบบศิลปกรรมแตกต่างกันไป พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก
อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะเขมรแบบบายน อายุ ร าว พ.ศ.1750-1800 พระพุ ท ธรู ป
ปางมารวิชยั ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย อายุราว พ.ศ. 2200-2300 เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์แห่งนี้สร้างสรรค์ให้วัตถุที่จัดแสดงมิใช่เพียง
“ศิลปวัตถุ” ทีเ่ ดินเรือ่ งด้วยสมัยทางประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะหรือพยายามกลายสภาพ
ศาสนวัตถุให้เป็นประติมากรรม หรือสิง่ ของทีส่ ร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจ หากแต่เป็น
การนำแก่นวิถขี องชาวพุทธ มาผูกโยงเป็นเรือ่ งราวให้เกิดปัญญาญาณแก่ผเู้ ข้าชม
ความลงตัวระหว่างโบราณวัตถุและเนือ้ หาทีน่ ำเสนอเช่นนีค้ งทำให้ใครหลายๆ คน
อยากย้อนกลับมาชมพิพิธภัณฑ์วัดกันอีกครั้ง พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงชีวิตของวัด
และพุทธศาสนา

ข้อมูลจาก

-การสำรวจพิพธิ ภัณฑ์โดยคณะทำงานวิจยั และพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548
- ภูธร ภูมะธน (บรรณาธิการ). ทีร่ ะลึกในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดพิพธิ ภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมือ่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545.
กรุงเทพ:พี.เอ.ลิฟวิง่ , 2545.
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“สามเหลีย่ มทองคำ” พืน้ ทีช่ ายแดนติดต่อกันสามประเทศคือ ไทย ลาว
และพม่า ฝิ่น เฮโรอีน หรือขบวนการค้ายาเสพ มักจะผุดขึ้นมาในใจของผู้คน
พร้อมๆ กับทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ นี้ ครัง้ หนึง่ เมือ่ มีโอกาสมาเยือนสามเหลีย่ มทองคำ หากจะ
เก็บเกี่ยวความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นแล้ว การพลาดที่จะเข้าไปเยี่ยมชม
พิพธิ ภัณฑ์บา้ นฝิน่ ณ สามเหลีย่ มทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คงจะ
น่าเสียดายอยูไ่ ม่นอ้ ย
“พิพิธภัณฑ์ฝิ่น” พิพิธภัณฑ์เอกชนแบบกระทัดรัด ที่บอกเล่าเรื่องราว
และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับฝิ่นได้อย่างน่าสนใจ คุณพัชรี ศรีมัธยกุล เจ้าของ
และผูก้ อ่ ตัง้ เล่าให้เราฟังว่า เดิมทีเดียวคุณพัชรีเคยเป็นนักค้าของเก่ามาก่อน จนปี
2533 เมื่อคุณพัชรีเห็นว่าของเก่าที่ขายอยู่ในร้านนับวันจะร่อยหรอลงเรื่อยๆ
จึงนึกถึง การทำพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ อนุรกั ษ์ของเก่าทีต่ นเก็บไว้ ชีวติ พิพธิ ภัณฑ์จงึ เริม่ ต้น
นั บ แต่ บ ั ด นั ้ น พร้ อ มกั บ ผู ้ ใ หญ่ ท ี ่ ค ุ ณ พั ช รี น ั บ ถื อ คื อ คุ ณ รงค์ วงษ์ ส วรรค์
นักเขียนอาวุโสก็กรุณาตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยใน
การสานต่องานด้านพิพธิ ภัณฑ์ตอ่ ไป
บ้านฝิน่ เริม่ นำเราเข้าไปรูจ้ กั กับดินแดนทีเ่ รียกว่าสามเหลีย่ มทองคำก่อน
ผ่านแผนที่และภาพวาดที่แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ จากนั้นเริ่มเล่า
ถึงประวัตพิ ชื ฝิน่ และความเกีย่ วข้องระหว่างฝิน่ กับสามเหลีย่ มทองคำ การเดินทาง
ของฝิน่ ทีเ่ ข้ามาสูพ่ น้ื ทีส่ ามเหลีย่ มทองคำ โดยขัน้ ตอนการปลูก การเก็บผลผลิตฝิน่
การกรีดฝิน่ การขายฝิน่ การสูบฝิน่ ถูกแสดงให้เห็นตามลำดับผ่านภาพวาดสีขาวดำ
ทีแ่ สดงการใช้เครือ่ งมือเครือ่ งไม้ทเ่ี กีย่ วข้องในกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว พร้อมกับ
แสดงตัวอย่างวัตถุหรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้งานจริงด้วย อาทิ ผลฝิน่ ผ่าให้เห็นเมล็ดด้านใน
(การปลูกฝิ่น) มีดกรีดฝิ่นขนาดต่างๆ(การกรีดฝิ่น) ฝิ่นก้อนใหญ่ที่ห่อด้วย
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กระดาษสา(ผลผลิตจากฝิน่ ) เป้งทีใ่ ช้สำหรับชัง่ ฝิน่ ทำเป็นรูปสัตว์ตา่ ง ๆ เช่ง หงส์
สิงห์ 12 นักษัตร ตลับตาชั่งฝิ่นที่บางชิ้นแกะสลักอย่างงดงาม(การค้าขายฝิ่น)
กล้องยาสูบและหมอนรองฝิ่น เซรามิกที่มีรูปลักษณ์สวยงามตามฐานะของผู้ใช้
(การสูบฝิน่ ) นอกจากนีย้ งั มีมมุ จัดแสดงอืน่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งราวเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
เช่น มุมแสดงตราสัญลักษณ์ยห่ี อ้ เฮโรอีนของผูค้ า้ กลุม่ ต่างๆ ภาพวาดขุนส่าและ
หุ่นจำลองของขบวนการค้ายาเสพติดในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ หุ่นจำลอง
คนนอนสูบฝิ่นพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบฝิ่นภายในกระท่อมจัดแสดงไว้อีก
มุมหนึง่
ก่ อ นจะออกจากห้ อ งจั ด แสดง ใครที ่ ช อบส่ ง โปสการ์ ด คงจะถู ก ใจ
เพราะที่นี่มีตัวปั๊มนูนรูปเป้ง ป้ายสัญลักษณ์สามเหลี่ยมทองคำที่อยู่ริมโขง ฯลฯ
และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “I’m here…” ไว้สำหรับประทับลงบนโปสการ์ดที่
ออกแบบอย่างสวยงาม ที่ทางพิพิธภัณฑ์แจกให้เป็นบัตรเข้าชม เป็นที่ระลึกว่า
ครัง้ หนึง่ ได้เคยมาเยือนพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้

พิพธิ ภัณฑ์บา้ นฝิน่ 212 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 0 5378 4063
เปิดบริการตัง้ แต่ 7.00 – 19.00 น. ค่าเข้าชมท่านละ 20 บาท
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พระอาจารย์มน่ั ภูรทิ ตั ตมหาเถระ เป็นเกจิอาจารย์สายวิปสั สนากรรมฐาน
ที่ได้รับการยกย่องนับถือเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการอุปสมบทได้ศึกษา
พระธรรมและปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานโดยอุตสาหวิรยิ ะ เผยแพร่พระพุทธธรรม
และสั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติแก่พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา
ทีม่ จี ติ เลือ่ มใสศรัทธา พระอาจารย์มน่ั มรณภาพเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2492
ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เจริญชนมายุ 80 ปี พรรษาที่ 57 ล่วง ศิษยานุศษิ ย์
ได้ระลึกถึงคุณธรรมสัมมาปฏิบัติของท่าน จึงร่วมกันรวบรวมบริขารทั้งหลาย
ของท่านมาเก็บไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการถนอมรักษาและสักการะบูชา
และรวมกำลังทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารสำหรับประดิษฐานอัฐิธาตุและบริขาร
ของท่าน ณ วัดป่าสุทธาวาส โดยทำพิธวี างศิลามงคลเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน
2516 นับเป็นเวลาครบ 24 ปี หลังท่านมรณภาพ
อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว โถงกลางภายใน
ประดิษฐานรูปหล่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งผู้เยี่ยมชมมักจะเข้ามาสักการะ
รูปหล่อของพระอาจารย์ก่อนที่จะเดินชมการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เบื้องหน้า
รูปหล่อพระอาจารย์เป็นตู้กระจกขนาดเล็กภายในบรรจุพระธาตุอาจารย์มั่น
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ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดสีพิกุลแห้งซึ่งแปรสภาพมาจากพระอังคารและอัฐิธาตุที่มี
ลักษณะใสเป็นผลึก ผนังอาคารด้านข้างทั้งสองด้านเจาะเป็นช่องกระจกจำนวน
8 ช่อง ภายในจัดแสดงภาพถ่าย ประวัติ เครื่องบริขารของพระอาจารย์มั่น
มีแผ่นคำบรรยายประกอบทัง้ ไทยและอังกฤษติดไว้ภายใน
โดยหมวดหมู่การจัดแสดงได้แก่ 1.ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
2. เครือ่ งใช้ประจำวันของพระอาจารย์มน่ั อาทิ แปรงสีฟนั ช้อน แก้วน้ำ รองเท้า
กระติกน้ำ เป็นต้น 3. บริขารเบ็ดเตล็ด อาทิ กระโถนปากแตร อ่างไม้บดยา
และย้อมผ้าสมุนไพร ถุงยา กระโถนดินเผา ตะกร้าโคมไฟ กระบอกกระโถนไม้ไผ่
4. ปฏิปทาทางธุดงควัตร และเครือ่ งใช้ในการธุดงค์ อาทิ กลด มุง้ บัง้ ถาน 5. หนังสือ
ธรรมทีพ่ ระอาจารย์มน่ั ใช้ศกึ ษาพระธรรมคำสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 6.
ผ้าที่พระอาจารย์มั่นใช้โดยเป็นผ้าที่ท่านปะชุนด้วยตนเอง ได้แก่ ผ้าอาบน้ำฝน
ผ้าปูนั่ง ผ้าปูนอน ผ้าเช็ดบาตร ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า ถุงเท้า
และผ้าบริขาร ทีร่ วมๆ เรียกว่า “บริขาลโจล” 7. อัฐบริขารของพระธุดงค์ ได้แก่
สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน เข็ม รัดประคด ธมกรก(หม้อกรองน้ำ) 8.
ภาพถ่ายงานประชุม เพลิงศพพระอาจารย์มน่ั รวมถึงข้าวของเครือ่ งใช้ทใ่ี ช้ในงานศพ

สถานทีต่ ง้ั วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
(ตรงข้ามศูนย์ราชการ จังหวัดสกลนคร) เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เสียค่าเข้าชม
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เมื่อกล่าวถึงทางรถไฟสายมรณะ หลายท่านคงนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรี
เส้นทางรถไฟที่ก่อสร้างจากพม่าสู่เมืองไทยด้วยระยะทาง 415 กิโลเมตรและ
ความตายทีค่ ร่าชีวติ ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรนับพันในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2
บาดแผลในประวัตศิ าสตร์อาจจะมิได้ฝงั แน่นในความสำนึกของคนรุน่ ใหม่มากนัก
แต่ประจักษ์พยานเช่นทางรถไฟและสุสานที่ฝังร่างเหล่าทหารในอำเภอเมือง
กาญจนบุรี พึงเตือนให้เราระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม อย่างไรก็ตาม
จะมีใครนึกต่อไปไหมว่า เหตุใดทางรถไฟเส้นนีถ้ งึ มีความสำคัญกับกองทัพญีป่ นุ่
ในช่ ว งเวลาของสงครามดั ง กล่ า ว การวางแผน การคำนวณทางวิ ศ วกรรม
การก่อสร้าง และชีวิตของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและชาติตะวันตก
เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่ได้รับการไขคำตอบที่ พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า
หรือ Thai-Burmese Railway Centre
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พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสุสานสงครามดอนรักหรือที่รู้จักกัน
ในนามสุสานสงครามกาญจนบุรี และประกอบด้วยอาคาร 2 ชัน้ โดยมีเรือ่ งราว
การจัดแสดงทัง้ หมด 9 ส่วน ได้แก่
- นำเรือ่ ง เป็นการอธิบายบริบททางประวัตศิ าสตร์กองทัพญีป่ นุ่ ทีร่ กุ
เข้ามาในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟคิ การยึดครองประเทศพม่า และแผนการสร้าง
รถไปจากไทยสูพ่ ม่า
-การออกแบบและการก่ อ สร้ า ง กล่ า วถึ ง การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมก่อสร้าง วัสดุอปุ กรณ์ รวมถึงการเกณฑ์แรงงานคน
ในส่วนนี้ วัตถุจดั แสดงทีร่ วบรวมมาจากทางรถไฟจะสะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้าง
ทีใ่ ช้แรงงานคน และปราศจากเครือ่ งจักรขนาดใหญ่
- ภูมศิ าสตร์ทางรถไฟ นำเสนอด้วยแบบจำลองเส้นทางรถไฟทีท่ อดผ่าน
จากหนองปลาดุกในประเทศไทยถึง Thanbyuzayat ในพม่า และวีดิทัศน์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการก่อสร้างทางรถไฟ
- ชีวติ ในค่าย สะท้อนสภาพชีวติ ของคนในค่ายทีจ่ ะต้องทุกข์ทนกับการ
ขาดอาหาร และความตายทีเ่ พิม่ มากขึน้ ไม่เว้นแต่ละวัน
- การเยียวยารักษา บอกเล่าผ่านฉากจำลองการรักษาพยาบาล
ทีป่ ระยุกต์ใช้สง่ิ รอบตัวเป็นเรือ่ งมือในการรักษาตามอัตภาพ
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- ต้นทุน แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้เป็นเสมือนต้นทุนของ
การก่อสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการตาย จุดทีน่ า่ สนใจคือ การนำเสนอ
จำนวนผู้ตายด้วยหมุดรางรถไฟ หมุดหนึ่งเล่มมีค่าเท่ากับวิญญาณ 500 ชีวิต
ที่ได้จากโลกนี้ไป
- ทางรถไฟเมื่อเปิดใช้งาน อธิบายถึงการใช้ทางรถไฟในระยะเวลา
อันสัน้ เพือ่ ขนยุทธโธปกรณ์และคนจากพม่า ก่อนทีจ่ ะถูกทำลายในระยะต่อมา
- ระเบิดกัมมันตภาพรังสีและการทำลายรางรถไฟ เรือ่ งราวเดินทาง
มาถึงจุดสิน้ สุดสงครามด้วยการตอบโต้ของฝ่ายสัมพันธมิตร การทำลายทางรถไฟ
เพือ่ ตัดเส้นทางการลำเลียง และการทิง้ ระเบิดกัมมันตภาพรังสี 2 ลูกในประเทศ
ญีป่ นุ่ อันถือเป็นการหยุดยัง้ การแผ่อำนาจของทหารญีป่ นุ่ ในเอเชียแปซิฟคิ
- ภายหลังสงคราม มุง่ มองไปทีป่ ระสบการณ์ของผูค้ นภายหลังจากการ
ได้รบั อิสรภาพ การค้นหาศพผูเ้ สียชีวติ และการสร้างสุสานให้กบั เหล่าทหารผูต้ าย
ในระหว่างสงคราม
เรื่องราวที่บอกเล่านี้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดโดยการเปิดให้ผู้ชมได้มอง
ออกไปนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ นั่นคือ “สุสานสงครามกาญจนบุรี” แผนผังที่
อธิบายลักษณะการฝังศพทหารตามประเทศช่วยให้ผชู้ มได้เห็นถึงชีวติ ทีพ่ ลัดพราก
จากประเทศบ้านเกิดและต้องหยุดการเดินทางลงด้วยอำนาจและความขัดแย้ง
ของสงคราม

ข้อมูลจาก

- การสำรวจของเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2548
- ซีดรี อม “Introducing the new ‘Death Railway’ Museum
in Kanchanaburi, Thailand”
- แผ่นพับพิพธิ ภัณฑ์ทางรถไฟ-พม่า (Thailand-Burma
Railway Centre)
- URL: www.kanchanaburi-info.com
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เกร็ดความรู้...พิพิธภัณฑ์

วัตถุชน้ิ น้อยชิน้ ใหญ่ในพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
มีคา่ ควรศึกษาให้ถอ่ งแท้เพือ่ เป็นต้นทุนทางความรูข้ องพิพิธภัณฑ์
ตรงใจ หุตางกูร
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ถ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแล้ว
หัวใจสำคัญของพิพธิ ภัณฑ์กค็ งจะไม่พน้ “เรือ่ งราว” ของโบราณวัตถุ หรือสิง่ ของ
ต่างๆ ทีจ่ ดั แสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์นน่ั เอง “เรือ่ งราว” ทีผ่ มกล่าวถึงนี้ ก็คอื “ความรู้
ที่เราได้รับจากตัววัตถุ” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมาว่ามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
นี้ได้อย่างไร มีประโยชน์หรือหน้าที่การใช้สอยอย่างไร หรือความสำคัญของวัตถุ
ชิน้ นัน้ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์อย่างไร เป็นต้น
ถ้าพิพธิ ภัณฑ์ปราศจาก “เรือ่ งราวของวัตถุทจ่ี ดั แสดงแล้ว” การเดินเข้าไป
ยังพิพธิ ภัณฑ์ดงั กล่าวก็คงไม่ตา่ งไปจากการเดินเข้าไปในสวนสาธารณะทีไ่ ม่มปี า้ ย
บอกชือ่ ต้นไม้ เพราะท่านจะได้แต่ความรืน่ รมย์กบั บรรยากาศกับความสวยงามของ
ดอกไม้เท่านัน้ แต่ทา่ นจะไม่ได้ความรูก้ ลับไปเลยว่า ดอกไม้สวยๆ เหล่านัน้ ชือ่ ดอก
อะไรกันบ้าง

  29

ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งสิ่งของจัดแสดง
อย่างเดียว โดยไม่มกี ารให้ขอ้ มูลใดๆ เลย ท่านก็จะได้แต่ชน่ื ชมว่า สิง่ ของเหล่านัน้
“สวย” หรือ “แปลก” แต่จะไม่ได้ความรูก้ ลับไปประดับสมองเลย คำเปรียบเปรย
ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ถึงพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวก็คือ “โกดังเก็บของ” ซึ่งผมคิดว่า
ผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์ก็คงจะไม่มีใครชอบคำนี้กันนัก ดังนั้น เราจะทำอย่างไรจึงจะ
สามารถเปลีย่ น “โกดังเก็บของของชุมชน” ให้กลายเป็น “พิพธิ ภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ของชุมชน” ได้
ผมเข้าใจว่า ปัจจัยทีท่ ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ถูกมองว่าเป็นโกดังเก็บของ
ก็คงเป็นเพราะการขาดการศึกษาสิง่ ของทีจ่ ดั แสดงอยูภ่ ายในพิพธิ ภัณฑ์ของตนเอง
อย่างถ่องแท้ ทัง้ นีป้ ญ
ั หาหลักๆ น่าจะมาจาก
- ผูจ้ ดั ทำพิพธิ ภัณฑ์ขาดความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ และขาดทักษะในการ
หาความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ
- ผูจ้ ดั ทำพิพธิ ภัณฑ์ไม่มเี วลาในการดำเนินการศึกษาข้อมูล
- ผูจ้ ดั ทำพิพธิ ภัณฑ์ขาดแคลนทุนทรัพย์
- ผูจ้ ดั ทำพิพธิ ภัณฑ์ขาดทีป่ รึกษาทางวิชาการ
ในเมื่อ “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” นั่นคือ มนุษย์อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้
จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นๆ จึงจะมีชีวิตยืนยาว ในทางเดียวกันอาจ
กล่าวได้ว่า “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นองค์กรสังคม” กล่าวคือ ถ้าจะให้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชนแล้วนัน้ ตัวพิพธิ ภัณฑ์เองก็ตอ้ งมี
การติดต่อสื่อสารและมีกิจกรรมร่วมกันกับองค์กรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ชมุ ชน โรงเรียน วัด และ อบต. โดยแนวทางการทำงานอาจพิจารณาถึง
- ความร่วมมือกับครูหรืออาจารย์ในท้องถิ่นในการศึกษาข้อมูลของ
วัตถุตา่ งๆ ทีจ่ ดั แสดงอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์
- การหาอาจารย์หรือนักวิชาการมาเป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการในการจัด
แสดงพิพธิ ภัณฑ์ให้มรี ปู แบบทีส่ อ่ื สารกับผูช้ มได้งา่ ย
- ความร่วมมือกับโรงเรียนในท้องถิน่ ในการใช้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็นแหล่งรวม
ความรูใ้ นท้องถิน่ สำหรับให้นกั เรียนมาศึกษา
- ความร่วมมือกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น รวมไปถึง อบต.
ในการจัดหาทุนเพือ่ การดำเนินงานพิพธิ ภัณฑ์
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แล้วจำเป็นด้วยหรือที่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นหน้าที่ของผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์
แต่เพียงผู้เดียว? คำตอบคือ ในช่วงแรกๆ นั้น ผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์อาจจะต้อง
ดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวเองไปก่อน ต่อมาเมือ่ สามารถสร้างเครือข่ายกับชุมชน
ได้แล้ว ผูด้ แู ลพิพธิ ภัณฑ์อาจรับสมัครเด็กนักเรียนทีส่ นใจในงานพิพธิ ภัณฑ์มาเป็น
ผูช้ ว่ ยก็ได้ โดยอาจแบ่ง “เงินทุนเพือ่ การดำเนินการพิพธิ ภัณฑ์” มาเป็นเงินเดือน
ให้แก่ผชู้ ว่ ยในอัตราทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ตามสิง่ ทีผ่ มกล่าวไปข้างต้นนัน้ เป็นเพียงแนวทางปฏิบตั อิ ย่างกว้างๆ
และเป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อนในทางปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งอาศัยความร่วมมือจากบุคคล และ
องค์ ก รหลายฝ่ า ย ซึ ่ ง อาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาที ่ ย าวนานกว่ า ทุ ก อย่ า งจะลงตั ว
เพราะความร่วมมือเหล่านี้จะเกิดได้จากจิตสำนึกของชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
แต่สำหรับสิ่งที่ผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์สามารถลงมือทำได้ทันทีนั้น คือการ
“ลงมือศึกษาวัตถุ”ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ “วัตถุทุกชิ้น ต่างก็มีเรื่องราวของ
ตัวเองทีพ่ ร้อมให้ความรูแ้ ก่ผจู้ ดั ทำพิพธิ ภัณฑ์และผูท้ เ่ี ข้าชม ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ว่าผูจ้ ดั ทำ
พิพิธภัณฑ์จะสามารถค้นหามุมมองที่น่าสนใจในตัววัตถุเหล่านั้นพบหรือไม่”
ยกตัวอย่างเช่น วัตถุทม่ี กั จะถูกละเลย แต่สามารถพบได้โดยทัว่ ไปตามพิพธิ ภัณฑ์
วัดบางแห่งคือ เครือ่ งมือหินขัดสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ซากสัตว์ตา่ งๆ หรือเหรียญ
กษาปณ์และธนบัตรเก่าๆ ของประเทศไทย หรือของต่างประเทศ หรือแม้แต่
สมุดไทย ใบลานต่างๆ เป็นต้น

  31

สิง่ เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถนำมาศึกษาขยายเนือ้ หาเพือ่ ให้
ความรูแ้ ก่นกั เรียนในชุมชนได้ทง้ั สิน้ สำหรับในบทความนี้ ผมขอยกตัวอย่างการ
ศึกษาซากสัตว์ประเภทกะโหลกควาย ว่าสามารถให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้าง
และจะจัดแสดงให้ผชู้ มรับรูแ้ ละตระหนักถึงความสำคัญของควายทีม่ ตี อ่ พัฒนาการ
ของวัฒนธรรมอย่างไร
ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดโดยวัดอยู่
หลายแห่งและพบว่ามีอยูห่ ลายแห่งทีเดียวทีม่ กี ะโหลกควายแขวนอยู่ เสมือนเป็น
เครื่องประดับตกแต่งพิพิธภัณฑ์มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชม
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้จัดทำพิพิธภัณฑ์เองก็ไม่รู้ว่าจะเอากะโหลกควายมาเสนอ
อะไรให้เป็นความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าชม เพราะดูเหมือนว่ากะโหลกควายจะไม่สามารถจัดเข้า
กลุม่ กับโบราณวัตถุประเภทอืน่ ๆได้
โดยทั่วไป “ซากสัตว์” มักจะเป็นวัตถุดิบในการจัดแสดงเนื้อหาทาง
“ธรรมชาติวทิ ยา” ซึง่ เป็นการศึกษาแต่เพียงว่าสัตว์เหล่านัน้ ชือ่ อะไร มีถน่ิ ฐาน
อยู่ที่ไหน มีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์ ถ้าสัตว์ชนิดนั้นๆ มีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของมนุษย์แล้ว เราก็อาจจะนำเสนอเนื้อหาที่เน้นความสำคัญของสัตว์
ชนิดนัน้ ทีม่ ตี อ่ มนุษย์ตง้ั แต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบนั ก็ได้ดว้ ยเช่นกัน
ในกรณีนี้ กะโหลกควายก็อาจจำแนกเนื้อหาออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนข้อมูลทั่วไป ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับควาย ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะ นิสัย
สภาพแวดล้อม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และอายุขยั เป็นต้น หรือแม้กระทัง่ การศึกษาเกีย่ วกับ
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ความเป็นมาของคำว่า “ควาย” และ “กระบือ” ว่ามีทไ่ี ปทีม่ าจากภาษาอะไร จากนัน้
อาจเป็นเรือ่ งราวของควาย ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ มนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นในเชิงรูปธรรม เช่น
ใช้เป็นแรงงานในการทำเกษตรกรรม โดยอาจอ้างอิงจากแหล่งโบราณคดีที่พบ
ว่ามีการใช้แรงงานของควายในการทำเกษตรกรรม จนกระทั่งถึงรูปแบบของ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาใช้กับควายในการไถนาที่ยังคงมี
ให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั หรืออีกแนวทางหนึง่ ก็อาจนำเสนอเกีย่ วกับควายทีม่ ปี รากฎ
ในงานวรรณกรรมก็ได้ เช่น ทรพี-ทรพา ในเรือ่ งรามเกียรติ์ หรือทำไมเราจึงเลือก
“ควาย” มาเป็นตัวแทนของ “ความโง่” ทัง้ ๆ ทีค่ วายมีคณ
ุ อนันต์ตอ่ คนไทยมากนัก
เหล่านี้เป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีกะโหลกควายแขวนประดับอยู่
น่าจะลองนำไปค้นคว้ากันดู ผมมองว่ามี 2 แนวทางในการสร้างเรือ่ งราวคือ (1)
เขียนเรื่องราวโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำราต่างๆ ซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ตาม
ร้านหนังสือหรือตามห้องสมุด วิธีนี้จะเป็นการฝึกฝนให้ผู้จัดพิพิธภัณฑ์รู้จักที่จะ
ค้นคว้าข้อมูลไปด้วยในตัว ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อไปในการศึกษา
เรื่องราวส่วนอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน และ(2)ถ้าไม่รู้จะหาตำรับตำรา
ได้จากทีไ่ หน ก็อาจเขียนในเฉพาะส่วนทีต่ นเองรูเ้ กีย่ วกับประเด็นต่างๆ อันเกีย่ วข้อง
กันระหว่างควายกับคนในท้องถิน่ กล่าวคือ เป็นการบรรยายความผูกพันระหว่าง
ผูเ้ ขียนกับวิถชี วี ติ ในชนบททีต่ อ้ งอาศัยควายในการดำเนินชีวติ ซึง่ เรือ่ งราวเหล่านัน้
อาจเป็นเรือ่ งราวในอดีตหรือปัจจุบนั ของผูเ้ ขียนก็ได้เช่นกัน
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พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จะยัง่ ยืนได้นน้ั ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดูแลและจัดทำ
พิพิธภัณฑ์จะต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้าสิ่งของต่างๆที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ของตนเป็นเบื้องต้น ถูกผิดไม่เป็นไร แต่ขอให้ลงมือค้นคว้า ถ้ามีข้อผิดพลาด
ผู้รู้ที่มาพบเข้าก็จะช่วยแก้ไขให้ ที่สำคัญท่านสามารถส่งเรื่องราวที่ท่านค้นคว้า
เกี่ยวกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ของท่านมายังจุลสารฯ “ก้าวไปด้วยกัน”
ได้เช่นกัน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เป็นการเผยแพร่ความรูข้ องท่านและยังเป็นการเปิดโอกาสให้
พิพธิ ภัณฑ์แห่งอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายของเรา ได้มโี อกาสได้สมั ผัสความรูจ้ ากท่าน
หรือ ถ้ามีความรูด้ า้ นใดทีท่ า่ นยังไม่ได้ศกึ ษา หรือตกหล่นไป พิพธิ ภัณฑ์แห่งอืน่ ๆ
ก็จะสามารถช่วยเหลือท่านโดยการแนะนำได้ อันถือเป็นกระบวนการแลกเปลีย่ น
ความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
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ประสบการณ์
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์
(Chinatown History Museum – CHM)
เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา(ตอนจบ)
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

การจะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับคนและวัฒนธรรมจีนในเมืองนิวยอร์กคงต้องอาศัย
แนวคิดเกีย่ วกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม นัน่ คือ ความสัมพันธ์ของคนจีนต่อชาวนิวยอร์ก
กลุม่ อืน่ ๆ ตัง้ แต่ชว่ งต้น ค.ศ. 1785 ศิลปินในช่วงคริสตวรรษที่ 19 ใช้แนวคิดการนำเสนอรูปแบบ
ทางวัฒนธรรมด้วยการผูกโยงเข้ากับลักษณะทางกายภาพของคน หรือ “ประเภทเผ่าพันธุ์”
วัตถุประสงค์สำคัญได้แก่การนำเสนอต่อผู้ชมว่าบุคลิกภาพแท้จริงของกลุ่มคนนั้นๆ เป็นเช่นไร
ดังข้อความที่บรรยายภาพ “ทุกร่างรูปและใบหน้าในภาพทอดผ่านจากชีวิตและแต่ละผู้แต่ละคน
บอกเล่าเรือ่ งราวได้อย่างแจ่มแจ้ง” ภาพเขียนโดย Sol Eytinge, Jr. ใน Harper’s Weekly, 1871.
(งานสะสมของ Wong Ching Foo, พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไชน่าทาวน์)
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นิทรรศการ : สือ่ กลางสร้างพืน้ ทีส่ นทนา
นิทรรศการเป็นตัวจักรสำคัญในกระบวนการทำงานสร้างเนื้อหาและ
การจัดแสดงและก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกลุม่ คนในไชน่าทาวน์ในฐานะ
เจ้ า ของวั ฒ นธรรม ผู ้ เ ข้ า ชมนิ ท รรศการ และเจ้ า หน้ า ที ่ พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั ้ ง นี ้
การทำงานในแต่ละขัน้ ตอนประกอบด้วยการวางแผนและการประเมินผลในระยะ
ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับยุทธวิธีการทำงานที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุก
กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การสร้างเนือ้ หาของพิพธิ ภัณฑ์อยูบ่ นแนวคิดทีส่ ำคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง แนวคิดของการศึกษาเป็นการพยายาม
ทำความเข้าใจว่า กลุม่ คนชาวจีน อเมริกนั เชือ้ สายจีน หรืออเมริกนั ชนเชือ้ สายอืน่
ในเขตไชน่าทาวน์มองตนเองอย่างไร พวกเขาจดจำเรือ่ งราวของบรรพบุรษทีเ่ ข้ามา
สู่สหรัฐอเมริกาและตั้งรกรากในไชน่าทาวน์อย่างไร รูปแบบทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลามีความสัมพันธ์กบั การนิยามตัวตน
ของพวกเขาอย่างไร
2) ความทรงจำเพื่อนบ้าน ความหมายและความรู้สึกของชาวจีนและ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในไชน่าทาวน์มิได้เกิดขึ้นเพียงการรับรู้เกี่ยวกับตนเองเพียงเท่านั้น
เพราะเมืองนิวยอร์กเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี ผี คู้ นจากหลากหลายวัฒนธรรมเช่นเดียวกับพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ
ในสหรั ฐ ฯ ด้ ว ยเหตุ น ี ้ การศึ ก ษาประวั ต ิ ศ าสตร์ ไ ชน่ า ทาวน์ จ ึ ง พิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือเผ่าพันธุ์ ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุม่ สังคม
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ยังหมายถึงการศึกษาพัฒนาการทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่และการก่อสร้าง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถสะท้อน
ภาพรวมของความเปลีย่ นของเมืองทีส่ มั พันธ์กบั การปรับเปลีย่ นรูปแบบทางสังคม
3) ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม คำถามชุดถัดไปพยายามสืบค้นว่า
กลุ ่ ม คนภายนอกมี ภ าพทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของไชน่ า ทาวน์ อ ย่ า งไร
เพราะตลอดหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา สือ่ (เช่น ภาพยนตร์) สร้างภาพไชน่าทาวน์
ในลักษณะของกลุ่มอิทธิพล ยาเสพติด ฯลฯ และขณะเดียวกัน กระบวนการ
ท่องเทีย่ วและสือ่ บันเทิงรูปอืน่ ๆ กลายเป็นช่องทางสร้างประสบการณ์ตรงต่อพืน้ ที่
ไชน่าทาวน์ การศึกษาในประเด็นนีจ้ งึ สนใจถึงผลกระทบของประสบการณ์จริงต่อ
ภาพตัวแทนทีเ่ ป็นมา
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4) กลยุทธ์เพือ่ ความอยูร่ อด เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้
และความทรงจำของกลุ่มคนในไชน่าทาวน์และภาพของไชน่าทาวน์ ผู้คนของ
กลุม่ คนภายนอกแล้ว เราจะมองเห็นถึงการต่อรองต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การตั ด สิ น ใจที ่ จ ะตั ้ ง ถิ ่ น ฐานอย่ า งถาวรหรื อ พำนั ก เพี ย งชั ่ ว คราวในพื ้ น ที ่
การสร้างครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการของการปรับตัว รวมถึงเรือ่ งราวอืน่ ๆ ทีม่ า
จากสถานการณ์ดงั กล่าว
การทำงานแบบมิตรร่วมเดินทาง
จากทีก่ ล่าวไปแล้ว การทำงานพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไชน่าทาวน์ยดึ ถือ
การสร้างเวทีการสนทนาของคนกลุม่ ต่างๆ เป็นแกน กระบวนการทำงานปรากฏอยู่
2 ลักษณะคือ ขั้นตอนของการสร้างเนื้อหาและขั้นตอนของการสนทนาเมื่อเปิด
นิทรรศการ
สำหรั บ การสร้ า งเนื ้ อ หานิ ท รรศการ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ก ั บ
กลุม่ สมาคม โรงเรียน และกลุม่ สังคมอืน่ ๆ เป็นความจำเป็นอย่างยิง่ เพราะข้อมูล
และวัตถุบางอย่างทีเ่ กีย่ วข้องจะได้เพิม่ เติมขึน้ มาระหว่างเก็บข้อมูล เมือ่ กลุม่ หนึง่
ให้ข้อมูล คนใกล้ชิดก็จะมีความสนใจในการพูดถึงประสบการณ์ของตนที่อาจจะ
เหมือนหรือต่างออกไป หรือนำสิ่งของบางอย่างมาร่วมสนทนา การทำงานจึง
“ผมจำได้ดวี า่ ฝนตกในวันนัน้ ใบปลิว
ภาษาจีนรณรงค์การไม่สวมหมวก ทั้งที่จริงๆแล้ว
คนจีนจะไม่มีทางออกจากบ้านโดยไม่สวมหมวก
แต่ในวันนั้นชาวจีนกว่า 20,000 คนไม่สวมหมวก”
Gene Eng ช่างเชือ่ มโลหะผูเ้ กษียณได้กล่าวไว้
วิธีหนึ่งของการเข้าถึงความทรงจำร่วม
ของคนในชุมชนอาจเริ่มต้นจากจุดนี้ ด้วยการใช้
ภาพถ่ายในการสนทนา ทั้งการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือ
กลุ่ม
ในภาพแสดงให้เห็นการประท้วงต่อต้าน
ญีป่ นุ่ ทีถ่ นน Mott และ Canal ในช่วงทศวรรษ 1930
(ภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑ์ไชน่าทาวน์)
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เปรียบเหมือนกับเส้นตาข่ายทีแ่ ผ่ออกไปเรือ่ ยๆ นอกจากนี้ การอบรมอาสาสมัคร
หรือคนทีส่ นใจทำหน้าทีเ่ ป็น “นักวิจยั ” ช่วยสืบค้นเรือ่ งราวของครอบครัวตนเอง
และคนใกล้ ทัง้ ข้อมูลและคนเข้าร่วมในการทำงานมีมากยิง่ ขึน้
ในขณะเดียวกัน เมือ่ นิทรรศการเปิดประตูตอ้ นรับสาธารณชน กลุม่ ผูช้ ม
สามารถเป็นแหล่งข้อมูลในอีกทางหนึง่ เช่นกัน ผูค้ นทีเ่ ข้าชมนิทรรศการทัง้ คนใน
พืน้ ทีแ่ ละต่างพืน้ ทีย่ อ่ มมีปฏิกริยาและการรับรูบ้ างประการต่อเนือ้ หา การพูดคุยกับ
คนบางกลุ่มเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมนิทรรศการ ทำให้พิพิธภัณฑ์ได้รับข้อมูล
หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากมาย ที่ทั้งเหมือนและต่างจากสิ่งที่กล่าวไว้
ในนิทรรศการ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พิพิธภัณฑ์ย่อมเป็นพื้นที่เพิ่มพูนความหมาย
มีความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง และมีประเด็นการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความสนใจของผู้คน
การทำงานเช่นทีก่ ล่าวข้างต้นอาจเรียกได้วา่ เป็นการทำงานแบบ dialogic
approch เพราะท้ายที่สุดความเคลื่อนไหวของการทำงานมิได้เกิดขึ้นระหว่าง
พิพธิ ภัณฑ์กบั สังคมภายนอกเท่านัน้ แต่การทำงานภายในพิพธิ ภัณฑ์เองก็เกิดการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างและรูปแบบการทำงาน จึงกล่าวได้วา่ พิพธิ ภัณฑ์ได้ววิ ฒ
ั น์ไป
พร้อมกับประสบการณ์ทำงาน
พิพธิ ภัณฑ์ = สังคม
ลั ก ษณะการทำงานที ่ พ ยายามสร้ า งบทสนทนาระหว่ า งคนข้ า ม
วัฒนธรรมและระหว่างคนข้ามชัว่ อายุ กระตุน้ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์จะต้องคิดค้นกิจกรรม
ที่นำเสนอพื้นที่ในการ “รื้อฟื้น” ความทรงจำและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ดังนั้น
การค้ น หาความหมายและคุ ณ ค่ า ของประสบการณ์ รวมถึ ง การตี ค วามทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องมาจากชีวิตของปัจเจกบุคคล ของชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม
และของชุมชนทางวิชาการ
การพูดคุยถึงรูปบุคคลต่างๆ ทีป่ รากฏในภาพถ่าย การสร้างคลังข้อมูล
ประสบการณ์ในอดีตที่ได้ร ับการถ่ายทอด การศึกษาถึงความสนใจของคน
กลุ่มต่างๆ ต่อนิทรรศการ รวมทั้งการค้นหาว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
หรือแม้แต่การออกแบบนิทรรศการให้เหมาะสมกับกลุม่ ความสนใจ เหล่านีล้ ว้ น
ผลักดันให้คนทำงานในพิพิธภัณฑ์จะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา และมอง
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การทำงานเป็นเช่นการอาศัยอยูใ่ นสังคม
ทีผ่ า่ นมา การทำงานของพิพธิ ภัณฑ์โดยทัว่ ไปจะแยกส่วนการปฏิบตั งิ าน
แต่เมื่อมาถึงบัดนี้ รูปแบบการทำงานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์
ต้องปรับเปลีย่ นไป เพราะพิพธิ ภัณฑ์กลับอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูล (information-based
approch) คลังของพิพิธภัณฑ์กอปรขึ้นจากประวัติ ความคิด ความรู้สึก และ
ความสัมพันธ์ของคน กระบวนการจัดเก็บประวัติคำบอกเล่าหรือปฏิกริยาที่มีมา
จากการเข้าชมนิทรรศการต้องมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์
นักจดหมายเหตุ และเจ้าหน้าทีก่ จิ กรรมสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนการทำงานยังหมายถึงการขยายเครือข่ายของชุมชน
จากรูปแบบการทำงานทีไ่ ด้นำเสนอไป ผูอ้ า่ นจะตระหนักได้วา่ พิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งการ
คนร่วมเดินทางมากเพียงใดในการทำกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ด้วยเหตุนี้
การมองหา “เพือ่ น” เช่น กลุม่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรวัฒนธรรม
อเมริกัน-เอเชียศึกษา หรืออาสาสมัครที่ให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างฐาน
การทำงานทีม่ ไิ ด้จำกัดเพียงคนในองค์กรพิพธิ ภัณฑ์ ในจุดนี้ ความหมายของคำว่า
“ชุมชน” ของพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไชน่าทาวน์จงึ มีนยั ทีม่ ากไปกว่าชุมชนของ
คนจีนในเมืองนิวยอร์ก
ในปี 1995 พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ไชน่าทาวน์ได้พฒ
ั นาสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์จนี
ในอเมริกา(Museum of Chinese in the Americas) ณ วันนี้ พิพธิ ภัณฑ์ยงั คง
รวบรวม อนุรักษ์ และแบ่งปันประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอเมริกันชน
เชื้อสายจีนกับทุกผู้คน แม้การทำงานที่ผ่านมาเนื้อหาจะเน้นเรื่องราวในภาคพื้น
นิวยอร์ก แต่ในปัจจุบันกลับผนวกประสบการณ์ของชนเชื้อสายจีนทั่วอเมริกา
ในก้าวนีแ้ ล้ว พิพธิ ภัณฑ์ไม่ได้มสี ภาพอะไรต่างไปจากสังคมดัง่ ทีเ่ ราขนานนามกันว่า
Community-oriented Museum
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.
- ค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจาก www.modelminority.com
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กิจกรรมเยาวชนทีบ่ า้ นเกยไชยเหนือ จ.นครสวรรค์
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

กระแสความตืน่ ตัวเกีย่ วกับการศึกษาท้องถิน่ ทางประวัตศิ าสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมโดยคนท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา
การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนักวิชาการ
จากภายนอกปฏิบัติการร่วมกับคนท้องถิ่น ขบวนการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ทีเ่ กิดจากการแบ่งปันความรูท้ างวิชาการพิพธิ ภัณฑ์และความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ฯลฯ
วิธกี ารเหล่านีไ้ ด้ถกู นำมาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาเรือ่ งราวของท้องถิน่ เพือ่ นำไปสู่
ชุดความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสังคมนั้นๆ ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ
ต่อไป
หนึ่งในขบวนการที่ชาวบ้านเกยไชยเหนือได้เลือกใช้ในการศึกษาและ
สร้างความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อท้องถิ่นคือ“กิจกรรมศิลปะและ
วรรณกรรม” ซึง่ ดำเนินการโดยผูใ้ หญ่หลายฝ่ายในหมูบ่ า้ น เช่นอาจารย์สนอง
รักษ์ศรี อาจารย์ประจำโรงเรียนชุมแสงชนูทศิ อำเภอชุมแสง คุณศักดิส์ ริ ิ มีสมสืบ
ศิลปินท้องถิน่ และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
ทัง้ นี้ แนวคิดของกิจกรรมได้แก่ การสร้างเวทีให้ลกู หลานในท้องถิน่ ได้สมั ผัสและ
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เข้าใจถึงวิถขี องท้องถิน่ ทีค่ นรุน่ พ่อแม่และรุน่ ปูย่ า่ ตายายได้ดำเนินมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยแต่ละปีจะมีการจัดค่ายเยาวชน 2 – 3 ครัง้ และเนือ้ หาก็จะเปลีย่ นไป
ในแต่ละครัง้ ด้วยเช่นกัน ค่ายเยาวชนนีจ้ ดั อย่างต่อเนือ่ งตลอด 7 – 8 ปีทผ่ี า่ นมา
ตัวอย่างของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็น
ค่ายเยาวชน 3 วัน 2 คืนทีน่ ำเด็กๆมาเรียนรูเ้ รือ่ งของตาลและต้นตาล ซึง่ ถือเป็น
พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น และชีวิตสัตว์น้ำในแม่น้ำยมกับน่านที่ตัดกันบริเวณบ้าน
เกยไชย ขบวนการเริม่ ต้นด้วยการให้ความรูก้ บั เด็กๆ เกีย่ วกับ “การเขียนสารคดี”
ทั้งวิธีการสืบค้นข้อมูลและการถ่ายทอดเรื่องราว และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
โดยกิจกรรมในช่วงนี้เป็นการเชิญผู้ใหญ่จากภายนอกมาให้ความรู้ดังกล่าว
คุ ณ วิ ว ั ฒ น์ พั น ธวุ ฒ ิ ย านนท์ อดี ต นั ก เขี ย นประจำนิ ต ยสารสารคดี และ
เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย” จากนั้นเป็นการนำเด็กเข้าไปศึกษาหาความรู้จาก
ประสบการณ์จริง
เรื่องของตาลที่ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตต่างๆ การขึ้นต้นตาล
การนวดตาล การเก็บผลผลิต จนถึงการผลิตตาลเป็นสินค้า ทำให้เด็กเข้าใจถึงทีม่ า
ทีไ่ ปของพืชเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงความเกีย่ วพันกับสังคมท้องถิน่ และแน่นอน
ว่าในระหว่างการร่วมสังเกตการณ์และซักถามของเด็กๆนี้เองที่เป็นตัวเชื่อม
สั ม พั น ธภาพและความรู ้ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ในสั ง คมในแต่ ล ะชั ่ ว อายุ ค น
จากเรื่องของตาล เด็กได้สำรวจโลกแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้น แม่น้ำและสิ่งมีชีวิตเป็น
ประสบการณ์รอบตัวทีม่ คี วามน่าสนใจไม่นอ้ ย เด็กๆมีโอกาสนัง่ เรือสำรวจไปพร้อม
กับผู้รู้ในท้องถิ่น ชื่อเรียกพันธุ์ปลาแต่ละชนิดได้รับการบอกเล่าพร้อมๆไปกับ
วงจรชีวติ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับคนในท้องถิน่
ภายหลังจากการสำรวจ กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงฝีมือ
ไม่วา่ จะเป็นการเขียนเรียงความ การวาดภาพ การแสดงออกด้วยตัวอักษรหรือ
สีสัน เช่นนี้ได้กระตุ้นให้เด็กๆ รู้จักการสังเกต แสดงความรู้สึก และแสวงหา
ความรูท้ อ่ี ยูร่ อบๆ ตัว เรียกได้วา่ ความรูม้ ไิ ด้จำกัดอยูใ่ นห้องเรียนเพียงอย่างเดียว
ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการกิจกรรมดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์ใหม่
ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะในขณะนี้ชาวบ้านเตรียมการทั้งสถานที่ ข้อมูล และ
การจัดแสดงที่จะช่วยเพิ่มความหมายให้กับวัตถุที่ได้มีการสะสมมาก่อนหน้านั้น
แล้วทีว่ ดั
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เมือ่ กล่าวถึงพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเกยไชยเหนือแล้ว เห็นจะต้องกล่าวถึงกิจกรรม
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่กลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นได้จัดขึ้นคือ
“ภาพเก่าเล่าขานตำนานเกยไชย” สำหรับการเริม่ ต้นการรวบรวมเรือ่ งราวของ
ชุมชน ในงานประจำปีที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่มฯได้จัด
การประกวดภาพเก่าเพือ่ ระดมให้ผคู้ นนำภาพเก่าทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชุมชน
ลักษณะบ้านเมือง มาร่วมแสดงและสำเนาสำหรับการศึกษาข้อมูลต่อไป
ความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมของบ้านเกยไชย ในฐานะ “สะพาน
วัฒนธรรม” เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นกับพื้นที่และรากเหง้าของท้องถิ่น
พร้อมไปกับความเข้าใจในวิถีทางสังคมและเศรษฐกิจในชีวิตร่วมสมัย เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาความเป็นท้องถิ่นที่มิได้หยุดเพียงการสร้างความรู้
แต่แสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้และการตอบสนองต่อผู้คนที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน
แน่นอนว่าความคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว เช่น การสร้างพิพธิ ภัณฑ์เพือ่ ตอบสนอง
ต่อคนทีเ่ ข้ามาเยือนในพืน้ ถิน่ ก็เกิดขึน้ กับบ้านเกยไชยเหนือเช่นกัน หากด้วยวัตถุ
ประสงค์เริ่มต้นของกิจกรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เป็นไปสำหรับการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน การสานต่อความทรงจำของคนหลายชัว่ อายุคน
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⌫ 
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทยั
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

มีอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะไม่เป็นปัญหาแต่ก็สามารถสร้างความสับสนให้
ได้มาก นัน่ คือการให้ความหมายว่า “ศิลปะการแสดง” คืออะไร หากจะถอดศัพท์
มาแปลกันอย่างง่ายๆ ก็นา่ จะหมายถึง การแสดงอย่างทีเ่ ป็นศิลปะ ทว่า “ศิลปะ”
คืออะไร ศิลปะคือความสวยงาม หรือศิลปะคือความมีสุนทรียะ สิ่งที่ไม่สวยงาม
หรือไม่มีคุณค่าจึงไม่มีความเป็นศิลปะใช่หรือไม่ เช่นนั้นแล้ว การเล่นเพลงออก
กลอนแดงทีเ่ กินสองแง่สามง่ามจะมีความเป็นศิลปะไปได้อย่างไร
นอกจากนี้คำว่า “การแสดง” ก็สร้างปัญหาได้ไม่แพ้กัน เราดูเหมือน
จะเข้าใจมัน แต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจมันด้วยเช่นกัน เมื่อพูดถึงการแสดงก็มักจะ
พาให้นกึ ถึงนักแสดง นึกถึงดารา-นักร้อง มีผเู้ ล่น มีเวที มีผชู้ ม ทีแ่ ยกขาดกันเช่นนี้
ลำตัด ลิเก ดิเกร์ โนรา ฯลฯ ก็ดจู ะเป็นการแสดงอย่างหนึง่ แต่การเล่นเข้าผีตา่ งๆ
เช่นผีนางกวัก ผีนางด้ง การฟ้อนผีฟ้า ฯลฯ อย่างนี้จะถือเป็นการแสดงหรือไม่
นอกจากนี้ เพลงกล่อมเด็กทีแ่ ม่รอ้ งกล่อมให้ลกู นอน ไม่ได้รอ้ งให้ใครทีไ่ หนมาดู
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มาชมจะถือเป็นการแสดงไปได้อย่างไร หรืออย่างเพลงขอทาน รวมทั้งวณิพกที่
สีซอกระป๋อง ร้องเล่นเพลงแลกข้าวกิน อย่างนี้จะเรียกว่าท่านเป็นศิลปินและ
เรียกสิง่ ทีท่ า่ นร้องท่านรำว่าเป็นศิลปะการแสดงไปได้อย่างไร
ที่ผู้เขียนยกมากล่าวเสียให้วกวนเพราะต้องการจะเสนอว่า บางครั้งคำ
ที่ผลิตขึ้นใหม่โดยเฉพาะจากวงวิชาการ เช่นคำ “ศิลปะการแสดง” หรือคำว่า
“พิพิธภัณฑ์” ก็ตามล้วนสร้างแต่ความสับสน จนบางครั้งกลายเป็นกับดักของ
การทำงาน เช่น หากมองว่าพิพ ิธภัณฑ์มีหัวใจหลักที่การอวดแสดงสิ่งของ
เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราว เช่นนีแ้ ล้วจะหมายความว่า เรือ่ งราวทีไ่ ร้สง่ิ ของจะไม่สามารถ
เข้าไปอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ได้ใช่หรือไม่ เช่นนีแ้ ล้วพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านจะบอกเล่าเรือ่ งราว
ของพืน้ บ้านไปได้อย่างไร ในเมือ่ อีกหลายสิง่ หลายอย่างทีไ่ ม่หลงเหลือวัตถุพยาน
หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีการจดบันทึกเก็บไว้ เช่น บทร้องเพลงพื้นบ้าน
ทำนองดนตรี และท่าทางร่ายรำต่างๆ ฯลฯ เป็นไปได้หรือไม่ว่าหากเรายึดติด
กับวัตถุสิ่งของเกินไป จะยิ่งทำให้เราห่างเหินกับเนื้อหาที่เราต้องการเรียนรู้และ
นำเสนอมากขึน้
ผูเ้ ขียนเห็นว่าแทนทีเ่ ราจะใช้คำ “ศิลปะการแสดง” เราลองหันมานึกถึง
คำเช่น “ร้อง รำ ทำ เพลง” ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรม สิ่งของ และ
เครื่องมือเครื่องใช้มากมายในครั้งอดีตเกี่ยวข้องกับการร้องรำทำเพลงในหลาย
โอกาส ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือ เคียว และการเกีย่ วข้าว มักจะมาพร้อมกับ
การเล่นเพลงเกีย่ วข้าวเสมอ เพลงเกีย่ วข้าวจึงไม่ได้มแี ต่เสียงคนร้องและลูกคูเ่ ท่านัน้
แต่รวมเสียงของคมเคียวทีเ่ กีย่ วตัดต้นข้าวเป็นจังหวะดัง “ฉับๆ” สอดประสานไปใน
เพลงด้วย นอกจากนี้ก็มีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่เมื่อใช้งานจริงก็จะกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของการร้องเล่นเพลงอันเกีย่ วเนือ่ งกับกิจกรรมและเครือ่ งมือนัน้ ๆ
บางที “เนื้อหา” ที่ผู้คนมากมายเรียกร้องเอาจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
อาจจะเป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนกำลังกล่าวถึง นัน่ คือ การทำพิพธิ ภัณฑ์มใิ ช่เพียงการนำเอา
สิ่งของมากมายมาใส่ไว้ในห้องๆ หนึ่งโดยมีป้ายคำอธิบายสั้นๆ ติดไว้บอกไว้
แต่หมายถึงการฟืน้ ภาพและบรรยากาศของสิง่ ของเครือ่ งใช้ในอดีตกลับขึน้ มาใหม่
ซึ่งอาจทำให้เราพบว่า มีการร้อง-รำ-ทำเพลงมากมายที่เกี่ยวเนื่องเป็นเนื้อหา
สำคัญในการให้คำอธิบายต่อสิ่งของต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ทัง้ หลาย
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หนังสือ...พิพิธภัณฑ์
คูม่ อื พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรมศิลปากร/130 บาท/โทร 0 2628
5033
หนังสือที่ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ แนวทางศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์
ท้องถิน่ การจัดทำทะเบียนวัตถุ การดูแล รักษาวัตถุ งานการศึกษา
และการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ การรักษาความปลอดภัยใน
พิพธิ ภัณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
นามานุกรมพิพธิ ภัณฑสถานในประเทศไทยภาคเหนือ(เล่ม12) กรมศิลปากร/โทร.0 2628 5033
เป็นการรวบรวมรายชือ่ พร้อมข้อมูลโดยย่อ อาทิ ประวัตกิ ารก่อตัง้
การจัดแสดง การบริหารจัดการ และที่ตั้งของทั้งพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พิพธิ ภัณฑ์เอกชน และพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จำนวน 100
แห่ง ในภาคเหนือ โดยจัดพิมพ์แยกเป็น 2 เล่ม พร้อมรูปภาพ
ประกอบสี่สีสวยงาม
พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ กับศรัทธาของผูส้ ร้าง วันชัย ตันติวทิ ยาพิทักษ์ ศรันย์ ทองปาน และวิยะดา ทองมิตร/สำนักพิมพ์
เมืองโบราณ/250 บาท
รวบรวมเบือ้ งหน้า เบือ้ งหลัง กว่าจะมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ
จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เจตจำนงของผู้สร้าง ขั้นตอน ความยาก
ลำบาก และผู้อยู่เบื้องหลังงานสร้างที่อลังการแห่งนี้ พร้อมภาพ
ประกอบที่สวยงามจากทุกแง่มุมของพิพิธภัณฑ์
โบราณคดีประชาชน บทบาทการวิจัยต่อท้องถิ่นภาคเหนือ
ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ/์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ/320 บาท
แท้จริงแล้วงานโบราณคดีควรจะต้องเริม่ ต้นจากบูรณาการระหว่าง
นักวิชาการกับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าในท้องถิน่ ตนเอง
นีค่ อื แนวคิดรวบยอดของหนังสือเล่มนี้ ทีร่ วบรวมข้อเขียน ข้อวิจยั
ค้นคว้าจากประสบการณ์นับสิบปีของผู้เขียนที่สะท้อนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างงานโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะในมุมมองของนักวิชาการ
กับการมีสว่ นร่วมของประชาชน ทัง้ ในแง่ทป่ี ระสบความสำเร็จและ
ความล้มเหลว
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เรือ่ งเล่า...ท้ายเล่ม

⌫


สรินยา คำเมือง
นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าติ พ ั น ธุ ์ ว ิ ท ยาเวี ย ดนาม ก็ ค ื อ
การส่ ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มกั น ของทุ ก วั ฒ นธรรมและทุ ก กลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ ์
การทำงานของพิพิธภัณฑ์ฯ วิธีหนึ่งคือเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการทำงานกับพิพธิ ภัณฑ์ จะไม่ปฏิบตั กิ บั ชาวบ้านเสมือนเป็นเพียง
ประเด็นศึกษาวิจัย แต่พวกเขาจะสามารถเข้ามาร่วมทำงานและเปิดโอกาส
ให้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
จากกรณี ศ ึ ก ษา เรื ่ อ ง การอนุ ร ั ก ษ์ ง าน
หัตถกรรมของชาวเวียด หมูบ่ า้ นไดไบ จังหวัดบัคหงี่
และชาวไตจากบ้ า นนาซั ง จั ง หวั ด ไลโจ ประเทศ
เวี ย ดนาม โดยใช้ เ ทคนิ ค “ภาพสะท้ อ นเสี ย ง”
(Photovoice) เทคนิคภาพสะท้อนเสียงนีเ้ ริม่ นำมาใช้
ครั้งแรกกับโครงการสาธารณสุขสตรี ซึ่งได้รับทุน
สนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธ ิ ฟ อร์ ด สำนั ก งานประจำ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อปี
1990 เมื่อผู้หญิงได้รับการเชิญชวนให้
บันทึกภาพถ่ายเพื่อแสดงถึงความ
มี ส ุ ข ภาพอนามั ย ที ่ ด ี เป็ น ที ่ น ่ า
ประหลาดใจที่ได้รับข้อมูลปัญหา
สุขภาพมากมาย และก็ทำให้รู้ว่า
พวกเขาต่างละเลยกับปัญหาสุขภาพ
เหล่านี้ ต่อมานักวิจยั ของพิพธิ ภัณฑ์
ชาติพนั ธุว์ ทิ ยาเวียดนาม จึงได้นำ
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เทคนิคนีม้ าปรับใช้ในโครงการต่างๆ ของพิพธิ ภัณฑ์ฯ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเข้าถึงคน เข้าถึงชุมชน โครงการเทคนิค
ภาพสะท้อนเสียงมีจดุ มุง่ หมาย 3 ประการ คือ 1) บันทึกและสะท้อนตัวตน สะท้อน
ชุมชน และสิง่ ทีช่ มุ ชนตระหนัก 2) สนับสนุนให้มเี วทีแสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์ความรูข้ องคนและชุมชน ผ่านภาพถ่าย และ 3)เพือ่ ให้ได้มาซึง่ นโยบาย
ทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
การสรรหา “ภาพสะท้อนเสียง” นีจ้ ะดำเนินการ โดยผูท้ ส่ี ามารถค้นหา
ความเป็นชุมชนและสามารถสื่อให้เห็นถึงความเป็นชุมชนได้ ในระดับปฏิบัติ
การนัน้ ช่างหัตถกรรมจากหมูบ่ า้ นนาซังและหมูบ่ า้ นไดไบจะได้รบั กล้องถ่ายรูป
ไปบันทึกวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อสะท้อนความรู้ที่มีอยู่จากการดำเนินชีวิตผ่าน
ภาพถ่ายควบคู่ ไปกับการสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยจาก
พิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งสนทนากับแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนด้วยกันเอง ช่างที่
เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่แนวทาง
การอนุรกั ษ์ให้กบั คนในชุมชน

กระบวนการนี้จะนำไปสู่ความสำนึกในท้องถิ่นและความเข้าใจในการ
อนุรักษ์และพัฒนางานหัตถกรรมที่สืบทอดกันมา นอกจากนี้โครงการยังตั้ง
เป้าหมายในการเก็บรวบรวมและอนุรกั ษ์ภาพถ่าย และเก็บข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ เป็น
ฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การจัดการทางวัฒนธรรมและการจัดทำนโยบาย
ที่ชุมชนสามารถสรรค์สร้างนโยบายและสนับสนุนงานอนุรักษ์ และพัฒนางาน
หัตถกรรม ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นวิถที เ่ี หมาะสมกับชุมชนได้ดว้ ยตนเอง
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คมคิด…สะกิดใจ
“...เมื อ งไทยมี อ าคารติ ด ป้ า ยว่ า เป็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย
และมีของทีม่ คี ณ
ุ ค่านำมาแสดงมากมาย บางแห่งมีการจัดการเป็นระบบพอสมควร
และมี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะไปได้ ด ี แต่ ใ นโลกปั จ จุ บ ั น ที ่ เ ราต้ อ งมุ ่ ง ไปข้ า งหน้ า
เราต้องการวิสยั ทัศน์ ของการจัดการแบบใหม่ การนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้สงั คม
เรื ่ อ งของค่ า ใช้ จ ่ า ย ไม่ น ่ า จะเป็ น ปั ญ หา จากที ่ เ ห็ น Karmoy Fishery
Museum(พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารประมงแห่ ง เมื อ งการ์ ม อย ประเทศนอร์ เ วย์ ) ก็ ม ี
งบประมาณจำกัด แต่ออกแบบได้อย่างชาญฉลาด ดังนั้นสิ่งที่ขาดนั้นอาจจะ
ไม่ใช่งบประมาณ แต่เราขาดคน เราขาดคนที่มีความเข้าใจในกิจการพิพิธภัณฑ์
อย่ า งแท้ จ ริ ง และมี แ นวความคิ ด ในการจั ด การบริ ห ารและบริ ก ารใหม่ ๆ ...
ถ้ามีคนแต่ไม่มีเงิน คนยังเดินไปหาเงินมาทำงานได้ แต่ถ้ามีแต่เงินไม่มีคน
งานก็ไม่มที างเดินไปไหน”
ดร.พร วิรฬุ ห์รกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม : 26, 7(พ.ค. 2548)

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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บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
รูปเล่ม/พิสูจน์อักษร
ประสานงาน
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170

กรุณาส่ง
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