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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 ยังได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
โดยการสนับสนุนจากบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน)

จดหมายถึง บก.
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เสียงเล็กเสียงน้อย เป็นวลีทส่ี อ่ื ความหมายถึงการมีอยูข่ องบางสิง่ แต่บางสิง่
นั้นกลับไม่ได้มีความสำคัญหรืออยู่ในจุดสนใจของคนทั่วไป พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่พยายามส่ง เสียงเล็กเสียงน้อย เพื่อให้คนกลุ่มต่างๆ
ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของผู้เป็นเจ้าของ ของชุมชนที่ร่วมจัดตั้ง ของกลุ่มคนที่มี
ความต้องการตรงกัน จดหมายถึงบรรณาธิการฉบับนี้อาจเป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่ง
ของวลีดงั กล่าว บรรณาธิการปรารถนาทีจ่ ะเชิญชวนท่านได้อา่ นและพินจิ พิเคราะห์
ไปพร้อมกัน
กองทุนอินทร์-สน สมุทคุปต์
ถนนราชดำเนิน ซอย 5 ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
26 พฤษภาคม 2548
โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ขอส่ ง ส่ ว นหนึ ่ ง ของจดหมายจากลู ก ศิ ษ ย์ ผ ม ขณะนี ้ ท ำงานพั ฒ นาที ่
อ.วังสะพุง จ.เลย เนือ้ หาส่วนนีน้ า่ จะเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยของชายวัย 65 ปี ทีก่ ระทำ
“พิ พ ิ ด ทะพั น ” ที ่ ท ่ า นได้ ท ำไว้ “เพื ่ อ ลู ก หลานข้ า งหน้ า ” ตามลำพั ง ไม่ เ คยขอ
ความร่วมมือจากใคร ไม่กระทำไปตามกระแส และ ฯลฯ ลูกศิษย์ส่งมาให้ผมเพราะ
“เขามี ค วามฝั น ในบั ้ น ปลายชี ว ิ ต เหมื อ นกั บ อาจารย์ ( สุ ร ิ ย า)” หากโครงการคุ ณ
สนใจอยากติดต่อให้ตดิ ต่อไปได้ท่ี
คุณอดิศร สุทธารักษ์ มูลนิธเิ ลยเพือ่ การอนุรกั ษ์และพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ตู้ ป.ณ. 1 ป.ท. วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทรศัพท์ 042 – 841679 email : phuluang@wwfthai.org
ส่วนตัวผมเชื่อว่าเสียงเล็กเสียงน้อยทางด้าน “พิพิดทะพัน” มีอยู่เยอะมาก
และน่ า จะเป็ น งานที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า สำหรั บ โครงการของคุ ณ ที ่ ค วรสานต่ อ ทางเหนื อ
คนเหนืออาจใช้ชอ่ื ว่า “ภูมปิ ญ
ั ญาเสาะ/เซาะว่าหากิน๋ ”
Have fun hunting it down.
สุรยิ า สมุทคุปต์
(สุรยิ า สมุทคุปต์)
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อาจารย์สรุ ยิ า ได้สำเนาบางส่วนของจดหมายทีไ่ ด้กล่าวถึงแนบพร้อมกับ
จดหมายทีส่ ง่ มา
“มีชาวบ้านคนหนึง่ ทีผ่ ม (อดิศร สุทธารักษ์) ทำงานด้วยชือ่ “โซ้นบัน”
คำว่า “โซ้น” เป็นคำเรียกคนแก่เหมือนทางเหนือเรียก “อุย๊ ” โซ้นบัน
อายุประมาณ 65 ปี แต่เป็นคนขยัน ช่วงเวลาทีผ่ มทำงานอยูเ่ มืองเลย
5 ปีน้ี เห็นโซ้นบันขุดบ่อเลีย้ งปลาคนเดียวด้วยมือกับจอบล้วนๆ มากถึง
9 บ่อ และทำศาลาไว้เก็บเครือ่ งมือหากินของชาวบ้านขึน้ มา 1 หลัง
โซ้นบันจะเก็บสะสมเครือ่ งมือทุกอย่างของชาวบ้านทีม่ อี ยูเ่ อาไว้ในสวน
ของแก เวลาผมถามโซ้นบันว่า ทำเพือ่ อะไรเขาก็จะตอบแบบมัน่ ใจว่า
“เพื่อลูกหลานข้างหน้า” และเรียกสิ่งที่แกทำอยู่ว่า “พิพิดทะพัน”
ส่วนตัว
“โซ้นบันจะมีบคุ ลิกแบบเงียบๆ แต่ทำอย่างเดียว เวลามาประชุมกัน จะสูบ
บุหรี่ นัง่ ฟังอยูไ่ กลๆ วงประชุม แต่ถา้ เขาได้ idea อะไรใหม่จากทีป่ ระชุม
เขาจะซุม่ ทำเงียบๆอยูค่ นเดียว จนคนหนุม่ ๆ ในหมูบ่ า้ นต่างทึง่ ว่าเขาทำ
ได้อย่างไร (อย่างกรณีขดุ บ่อเลีย้ งปลา 9 บ่อ) ผมจำได้วา่ ตอนทีผ่ มมา
ทำงานทีเ่ มืองเลยใหม่ๆ ผมมักจ้างลูกชายโซ้นบัน (พิการทางหู + ใบ้)
ทำเครือ่ งจักสานให้ โดยบอกว่าจะทำ “พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน” ไว้ทส่ี ำนักงาน
สนามในหมูบ่ า้ น แต่ชว่ งหลังมา ผมย้ายพืน้ ทีท่ ำงานและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เลยลืมพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ไปเสียสนิท จนเดือนที่แล้ว ผมกลับไป
เยี่ยมโซ้นบันอีกครั้ง และเห็นผลงานของโซ้นบันที่เป็น “พิพิดทะพัน”
ของแท้ในฝันของผมจริงๆ ถ้าอาจารย์ (นายสุรยิ า สมุทคุปต์) อยากมา
ดูงานพิพดิ ทะพันของโซ้นบันก็เชิญมาครับ เผือ่ อยากได้ idea แบบพืน้ บ้าน
ไปใช้ใน “พิพดิ ทะพัน” ของอาจารย์ (นายสุรยิ า สมุทคุปต์)”

การติดตามความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านดูจะเป็นเรื่องยาก
ที่ใครหรือหน่วยงานใดจะติดตามได้อย่างถ้วนทั่วเพียงลำพัง เพราะพิพิธภัณฑ์
พืน้ บ้านหรือพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มีสถานภาพไม่ตา่ งจากสือ่ ทางเลือกหรือสือ่ พืน้ บ้าน
(ในมุมมองของการสือ่ สารมวลชน) และสามารถเกิดขึน้ ได้ตามความต้องการของ
ผูเ้ ป็นเจ้าของวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านพยายามทำหน้าที่
สือ่ สารเรือ่ งราวของท้องถิน่ หนึง่ บ้านหนึง่ หรือคนหนึง่ ให้คนทัว่ ไปได้รจู้ กั วิถชี วี ติ

ระบบคิดผ่านวัตถุและเรือ่ งเล่าทีป่ รากฏในพืน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
การส่งข่าวของอาจารย์สุริยามีความหมายต่อการทำงานของศูนย์ฯ
ในการติดตามและทำความเข้าใจการเกิดขึน้ ของพิพธิ ภัณฑ์โดยชาวบ้านอีกแห่งหนึง่
พิพิธภัณฑ์ของโซ้นบันเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก
กล่าวคือ เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จารึกชีวิตที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเล่าถึงความสูญเสีย
โซ้นบันบอกเล่าถึงความตัง้ ใจในการทำ “พิพดิ ทะพัน” ว่า “เพือ่ ลูกหลานข้างหน้า”
ความข้อนี้อาจสอดคล้องกับแนวคิดของการเก็บสะสมสิ่งของ เพื่อให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากความสูญเสีย ซึง่ มักจะเกิดควบคูไ่ ปกับการเปลีย่ นแปลงระบบคุณค่า
ทีช่ าวบ้านหรือคนในชุมชนให้แก่สง่ิ ของบางประเภท1
ในทีน่ ้ี บรรณาธิการมีประเด็นทีอ่ ยากจะชวนให้มองอยู่ 2 ประการ ได้แก่
ประการแรก เมื่อพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นภายใต้ความต้องการหรือเงื่อนไขเฉพาะกรณี
ลักษณะของการจัดทำและจัดการพิพิธภัณฑ์ย่อมแตกต่างกันไป แล้วแต่ปัจจัย
แล้วแต่มุมมองที่แต่ละคนมีต่อการนำเสนอเรื่องราวของถิ่นฐานต่างๆ แต่ในขณะ
เดียวกันเรากลับพบความซ้ำของเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นเงื่อนไขผลักดันให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ด้วย นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่นำไปสู่ความเสียดาย
การสะสมสิง่ ของและความคิดในการถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิดของคนหรือกลุม่ คน
ทีส่ ะสมของเหล่านัน้ ไปสูค่ นในอีกชัว่ อายุคนหนึง่
การศึกษาวัตถุในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ที่จารึกชีวิตที่ล่วงลับจึงน่าจะ
เป็นสนามของสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา หรือ
ศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องการเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
และการสืบค้นประวัตคิ วามเป็นมาของวัตถุคงมิได้หยุดอยูเ่ พียงทำความเข้าใจกับ
หน้าทีก่ ารใช้งานเดิมในสังคมทีผ่ ลิตหรือรับเข้าวัตถุนน้ั ๆ แต่นา่ จะช่วยขยายภาพ
การติดต่อสัมพันธ์ของคนและสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น
เครือ่ งมือการเกษตรชุดหนึง่ เก็บไว้ในพิพธิ ภัณฑ์เพราะไม่ได้ใช้งานอีกแล้ว ถามว่า
เพราะเหตุ ใ ดจึ ง เลิ ก ใช้ เนื ่ อ งมาจากมี อ ุ ป กรณ์ ใ หม่ ม าทดแทน? เนื ่ อ งจาก
เกษตรกรรมนั้นๆ เลิกลาไปแล้ว? เพราะอะไรจึงเลิก? คำตอบจากชุดคำถามนี้
1

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั และพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 1 : สร้างเครือข่ายและสำรวจสภาพพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ , สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), มิถนุ ายน 2547, หน้า 71.
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สามารถให้ความหมายและสร้างความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และ
สามารถพัฒนาเป็นเรือ่ งเล่าเพือ่ สือ่ สารให้คนนอกทีเ่ ข้าไปเยือนพิพธิ ภัณฑ์ได้สมั ผัส
ความเป็นท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้
ประการทีส่ อง “ชุมชน” มีสภาพทัง้ ทีม่ อี ยูจ่ ริงในเชิงกายภาพ เช่น ชุมชน
บ้านบาตร ชุมชนบางกอกน้อย หรือชุมชนรถไฟที่เกิดมาจากการรวมตัวของคน
ในพื ้ น ที ่ ท างภู ม ิ ศ าสตร์ ห นึ ่ ง แต่ ข ณะเดี ย วกั น ชุ ม ชนก็ ส ามารถมี ส ภาพเป็ น
กระบวนการติดต่อกันระหว่างคนหรือกลุ่มคนที่มีความต้องการ มีความรู้นึกคิด
บางอย่างที่ร่วมกัน และต้องการถ่ายทอดข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่น ชุมชนของ
สมาชิก จ.ส. 100 ชุมชนวิชาชีพ (คนทำงานป่าไม้ สถาปนิก เชิดหนังใหญ่ ฯลฯ)
หรือแม้แต่ชุมชนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงคนทำงานหรือคนที่สนใจใน องค์กร
ประเภทหนึง่ ทีถ่ กู ขนานนามว่า “พิพธิ ภัณฑ์”
ไม่วา่ จะเป็นชุมชนประเภทใดก็ตาม หนึง่ ในปัจจัยทีจ่ ะก่อให้เกิดความเป็น
ชุมชนได้คือ การปะทะประสานของข้อมูล ทั้งที่เป็นการยืนยันความมีตัวตนอยู่
ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน เป็ น การแสดงความเห็ น ที ่ ส อดคล้ อ งหรื อ ขั ด แย้ ง ต่ อ
เรื ่ อ งราวต่ า งๆ ระหว่ า งคนในชุ ม ชน เป็ น การไหลเวี ย นของข่ า วสาร
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน การส่งข่าวของอาจารย์สุริยา
ช่วยยืนยันการมีอยูข่ องชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ชุมชนแห่งนีจ้ ะคงอยูไ่ ด้นา่ จะ
มาจากความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน การบอกเล่าเรื่องราวของท่าน ไม่ว่าจะ
เป็นความสุข ความทุกข์จากการทำงานพิพธิ ภัณฑ์ ความคิดและกระบวนการทีใ่ ช้ใน
การทำงานหรือเรือ่ งเล่าของเพือ่ นพิพธิ ภัณฑ์ทป่ี ระสบพบเจอ ข่าวสารข้อมูลเช่นนี้
จะช่วยสานต่อพืน้ ทีข่ องชุมชนให้ดำรงอยูต่ ราบเท่าทีย่ งั มีลมหายใจ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...ก้าวไปด้วยกัน

งานฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548 คณะทำงานได้เดินทางไป
สำรวจและเก็บข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
ระยอง วัดตาขัน และสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ้ ระยอง
กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุ ง เทพมหานครเขตบางรั ก และพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น กรุ ง เทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
นนทบุรี พิพธิ ภัณฑ์วดั ปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด
ลพบุรี แหล่งโบราณคดีวดั พรหมทินใต้ และบ้านซับลำใย

ฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ ณ ปัจจุบนั (กันยายน 2548) มีรายนามพิพธิ ภัณฑ์
ทัง้ ทีด่ ำเนินงานโดยชาวบ้าน เอกชน วัด ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ
(ไม่รวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) จำนวน 753 แห่ง หลังจากเปิดให้บริการ
ฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี พร้อมกับการสำรวจและ
เก็ บ ข้ อ มู ล พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น ในทุ ก ภู ม ิ ภ าคของประเทศ ทำให้ ค ณะทำงาน
ตระหนักถึงข้อจำกัดบางประการของฐานข้อมูลพิพ ิธภัณฑ์ในปัจจุบ ัน อาทิ
รูปแบบฐานข้อมูลที่จำแนกพิพิธภัณฑ์ตามรายจังหวัด กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่ง
ทีท่ ำให้ผใู้ ช้ตอ้ งทราบแหล่งทีต่ ง้ั ของพิพธิ ภัณฑ์มาบ้างพอควร ถ้าผูใ้ ช้ไม่ทราบทีต่ ง้ั
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ของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นๆ ก็ยากที่จะค้นหาพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมี
พิพิธภัณฑ์บางประเภทเป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ที่อยู่
ในระบบอินเตอร์เนต ซึ่งไม่สามารถรวมเข้าไว้ในฐานข้อมูลเดิมที่มีโครงสร้าง
แบบจำแนกตามรายจังหวัดได้ ข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การไม่มี
ระบบสืบค้นข้อมูล ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการค้นหาชือ่ พิพธิ ภัณฑ์ ประเภทพิพธิ ภัณฑ์
จำแนกตามการจัดแสดง การบริหารจัดการ วัตถุทส่ี ะสม หรือเนือ้ หาทีจ่ ดั แสดง
ฯลฯ ฐานข้อมูลในปัจจุบนั ก็ยงั ไม่สามารถให้บริการได้
ขณะนี้คณะทำงานได้เริ่มดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นใหม่ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ท ั ้ ง จากระบบแผนที ่ แ ละระบบการสื บ ค้ น คำสำคั ญ
พร้อมทั้งนำคลังข้อมูลที่มีอยู่มาบูรณาการลงบนฐานข้อมูล เพื่อใช้ข้อมูลที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ ภาพถ่าย วิดีโอ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายงานผลการวิจัย จุลสารก้าวไปด้วยกัน ดัชนีแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้น
เพิม่ เติมหรืออ้างอิงได้ เป็นต้น คาดว่าฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีป่ รับปรุงใหม่
จะสามารถเปิดให้บริการได้ในต้นปีหน้า (ฐานข้อมูลเดิมยังสามารถเข้าไปใช้บริการ
ได้เช่นเดิมที่ www.sac.or.th)

  9

งานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ : กรณีศกึ ษา
ย่างเข้าไตรมาสสุดท้ายของปี 2548 ใกล้ถงึ ช่วงปลายของการทำงานวิจยั
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรร่วมกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง
3 แห่ง อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูด จ.นครปฐม พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง
จ.ลำปาง และพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอน จ.ระยอง แต่นน่ั มิได้หมายความว่า
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดไปพร้อมกัน เพราะ
พิพธิ ภัณฑ์เป็นองค์กรทีต่ อ้ งการการคิด การค้น การปรับ และการเสริม เฉกเช่น
เดียวกับชีวิตของคนที่จะต้องมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่ยังมี
ลมหายใจ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของวันข้างหน้า เราลองหันกลับมามอง
กิจกรรมทีไ่ ด้ทำในวันนี้ เพือ่ พิจารณาและคาดการณ์สง่ิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
การอบรมการแกะสลักหนังใหญ่ทว่ี ดั บ้านดอน : คุณค่าของมรดกทีเ่ พิม่ เติม

การแสดงหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนได้สร้างคุณค่าให้กบั หนังใหญ่ ทีม่ ใิ ช่
เพียงการเก็บของเก่าไว้ในพิพิธภัณฑ์ มิใช่เพียงการจัดแสดงวัตถุเพื่อนำเสนอ
ความงดงามของงานช่าง หากแต่การแสดงได้เสริมให้หนังใหญ่กลายเป็นมรดก
ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวหนังใหญ่ สมาชิกคณะแสดง และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง
และอีกเช่นกันที่การแสดงหนังใหญ่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของคนใน
พืน้ ถิน่ หนึง่ กับผูช้ มจากภายนอกทีม่ โี อกาสชมการแสดง สือ่ กลางในทีน่ จ้ี งึ บอกเล่า
วัฒนธรรมการแสดง และชีวติ ของคณะหนังใหญ่ทม่ี อิ าจแยกออกจากตัวหนังใหญ่
และกลายเป็นความหมายทีส่ ำคัญของวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอนแห่งนี้
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อย่างไรก็ตาม คุณค่าและความหมายของมรดกมิได้หยุดนิ่ง แต่กลับ
สามารถเพิม่ เติม หรือในทางตรงข้ามกลับลดทอนไปด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ชาวบ้าน
ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของหนังใหญ่เพิม่ เติม การแกะสลักหนังใหญ่เป็น
ความรู้ที่คณะเชิดหนังใหญ่และชาวบ้านในชุมชนบางกลุ่มต้องการ การแกะสลัก
หนังใหญ่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การสร้างหนังใหญ่ทใ่ี ช้ในการแสดงด้วยตนเอง หรือ
ประยุกต์ไปสูก่ ารทำของทีร่ ะลึกสำหรับจำหน่ายให้กบั ผูท้ เ่ี ข้ามาเยีย่ มเยือน
ด้วยเหตุน้ี ศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานกับวิทยากรทีส่ ามารถให้ความรูแ้ ละ
อบรมทักษะในการแกะสลักหนังใหญ่ อ.วาที ทรัพย์สนิ และครูเสนีย์ ทรัพย์สนิ
ลูกหลานนายหนังเมืองนครฯ หนังสุชาติ ทรัพย์สนิ เป็นผูท้ ถ่ี า่ ยทอดการแกะสลัก
หนังใหญ่ให้กบั เด็กและเยาวชนของคณะเชิดหนังได้เรียนรูท้ กั ษะต่างๆ การอบรม
ดังกล่าวได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม และ 3 – 4 กันยายน 2548
เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือ การฝึกทักษะ
การตอกและแกะหนั ง ให้ ป รากฏเป็ น ลวดลาย การอบรมในเดื อ นตุ ล าคม
จะเป็นการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ การลงสีตัวหนัง การลอกลายตัวหนังใหญ่
เดิมสำหรับการสืบสานงานศิลป์ และแกะสลักหนังใหญ่เพื่อใช้ในการแสดง
ความรู้เกี่ยวกับการฟอกหนังถือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะอำนวยให้ชาวบ้าน
ใช้วสั ดุในท้องถิน่ ในการสร้างตัวหนังใหญ่
จากทีก่ ล่าวมานี้ การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้านดอนไม่สามารถ
พิจารณาเพียงเรื่องของการจัดการวัตถุ การสร้างเนื้อหาตามขนบการทำงาน
พิพิธภัณฑ์ทั่วไป แต่การสร้างทักษะและความรู้ต่อวัตถุที่ยังคงใช้งานอยู่ (living
culture) ในฐานะของวัตถุพิพิธภัณฑ์ไปพร้อมๆ กัน กลายเป็นสิ่งที่คนทำงาน
พิพิธภัณฑ์อาจจะต้องหันกลับมาพิจารณามากขึ้น สำหรับการสร้างความหมาย
ของวั ต ถุ ใ นพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ การรายงานความคื บ หน้ า งานพั ฒ นาพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
หนังใหญ่วัดบ้านดอน ขอสรุปลงด้วยบทร้อยกรองของ อ.อำนาจ มณีแสง
กวีทอ้ งถิน่ เมืองระยอง ทีไ่ ด้แต่งขึน้ ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการแกะสลัก
หนังใหญ่ เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2548
อ.วาที ทรัพย์สนิ คนถิน่ ใต้
ต้องขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยา
ใช่กระโดดโลดเต้นเล่นเปาะแปะ
ดูตัวอย่างตอกตุ๊ดตู่จงดูเอา

สอนมหาวิทยาลัยในสงขลา
เหมือนจ้างมาสอนหนังใหญ่ให้กับเรา
มาสอนแกะตัวหนังคอยฟังเขา
ตอกเบาเบาลองกระดาษขาดไหมเธอ
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ตอกกระดาษดีพอต่อตอกหนัง ครูมีระบบสอนสั่งฟังเสนอ
ทั้งหน้าพระหน้าลิงดีจริงเออ
เพิ่งได้เจอคนดีมีฝีมือ
ตอกตุ๊ดตู่แม่นยำเธอทำได้
ต่อไปตอกตัวใหญ่ไว้เชิดถือ
ครูนงลักษณ์ครูพรเพ็ญเห็นร้องอือ
จะสร้างชื่อฝึกตอกได้ดีใจเอย

การอบรมทำทะเบียนวัตถุทว่ี ดั ท่าพูด : เริม่ ต้นศึกษาคลังสมบัตขิ องชุมชน

สำหรับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดที่มีลักษณะเป็นคลังสมบัติ เราอาจจะ
ต้องตัง้ คำถามในเบือ้ งแรกว่า “เรารูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับวัตถุทอ่ี ยูใ่ นครอบครอง?”
เพราะการรูจ้ ำนวน ชนิด และประเภทของคลังสะสมเป็นการเริม่ ต้นงานพิพธิ ภัณฑ์
งานทะเบียนมีสว่ นสำคัญให้เรามองเห็นทิศทางในการสร้างเนือ้ หาและความหมาย
ของข้าวของ ทัง้ นี้ หากจำนวนวัตถุมอี ยูม่ าก เราอาจไม่จำเป็นต้องทำทะเบียนอย่าง
ละเอี ย ดให้ ห มดในคราวเดี ย ว การทำงานทะเบี ย นต้ อ งอาศั ย ความอดทน
และความใคร่รู้ในการสืบค้นที่มาที่ไปของวัตถุ เมื่อทำทะเบียนเบื้องต้นและ
เลือกกลุ่มวัตถุบางกลุ่มมาทำการศึกษา ผู้ศึกษาจะได้ประเด็นที่สามารถพัฒนา
เป็นเนื้อหาของนิทรรศการหรือชุดคำถามที่สามารถใช้ในการศึกษาเรื่องราว
ให้ลกึ ซึง้ ต่อไปได้
พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดมีลักษณะเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์วัดหลายๆ แห่ง
ที ่ ม ี ข ้ า วของหลากประเภทและหลายที ่ ม า การพั ฒ นาพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ึ ง อาศั ย
งานทะเบียนที่เปิดโอกาสให้เราสำรวจวัตถุที่มีอยู่ มิใช่แต่เพียงเท่านั้น การทำ
ทะเบียนวัตถุที่วัดท่าพูดเป็นงานที่ปฏิบัติโดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าพูด
งานทะเบียนทีด่ วู า่ เป็นเรือ่ งพืน้ ๆ จึงสร้างเวทีสำคัญในการแลกเปลีย่ นและเรียนรู้
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ระหว่างเพื่อนนักเรียน และระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ผู้อ่านอ่านมาถึงตรงนี้ อาจตั้ง
คำถามว่า “แล้วเวทีทก่ี ล่าวถึง เป็นอย่างไร”
เมื่อเริ่มต้นการอบรม ศูนย์ฯได้เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการ
วัดสัดส่วนต่างๆ ของวัตถุ ไม้บรรทัด สายวัด และเวอร์เนีย (vernier caliper)
ที่ใช้วัดความหนาของวัตถุ เตรียมวัสดุสำหรับทำความสะอาดและอนุรักษ์วัตถุ
เบื้องต้น การอบรมพยายามให้ภาพรวมของการอนุรักษ์วัตถุว่า เหตุใดเราจึง
ต้องใส่ใจต่อการปกป้องวัตถุ และเราสามารถปฏิบตั อิ ย่างไรได้บา้ ง เพือ่ ให้วตั ถุ นัน้ ๆ
เสือ่ มสลายได้ชา้ ลง จากนัน้ เป็นการให้ความรูใ้ นการทำทะเบียนวัตถุ เริม่ ต้นจาก
ลักษณะทางกายภาพของวัตถุทเ่ี ห็น ทัง้ ขนาด วัสดุ และข้อมูลอืน่ ๆ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจในทีน่ ไ้ี ด้แก่ การทำทะเบียนวัตถุแต่ละชิน้ ของกลุม่ เด็ก
การทำงานร่วมกันเป็นวาระของการปรึกษา แสดงความเห็น และความขัดแย้ง
ในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุ และยังเป็นโอกาสของการใช้ความรู้
ในการสังเกต ตั้งคำถามต่อวัตถุ ทั้งวัตถุที่ยังคงเห็นในชีวิตประจำวัน และวัตถุที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน กิจกรรมการทำทะเบียนวัตถุจึงเป็นอุบายให้เด็กใกล้ชิดกับ
“ของเก่า” และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้สอดแทรกความรู้ เช่น
เด็กกลุ่มหนึ่งทำทะเบียนผ้าโจงกระเบน เด็กตั้งข้อสงสัยว่า ผ้าผืนหนึ่งที่ไม่มี
การตัดเย็บเลยจะนำมานุ่งได้อย่างไร คุณลุงที่ร่วมสังเกตการณ์การอบรมแสดง
ท่าทางการนุง่ ผ้า พร้อมเล่าเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผ้านุง่ แม้เนือ้ หาทีไ่ ด้มาจากการ
บอกเล่าจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นนั้นโดยตรง แต่เรื่องเล่าได้สร้างความรู้ในเรื่อง
ทีเ่ ด็กไม่รหู้ รือไม่เคยสนใจมาก่อน การอบรมทำทะเบียนวัตถุกลายเป็นเวทีสนทนา
ระหว่างคนต่างรุน่
ผลลัพธ์ทศ่ี นู ย์ฯ ตัง้ ไว้เมือ่ กำหนดกิจกรรมการอบรม มีเพียงความต้องการ
ให้ชุมชนย้อนสำรวจข้าวของของพิพิธภัณฑ์และจัดทำทะเบียนวัตถุไว้สำหรับ
อำนวยความสะดวกในการใช้สบื ค้นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุ แต่สง่ิ ทีไ่ ด้กลับมา
ดูจะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมิได้คาดหวัง อย่างไรก็ตาม การทำทะเบียนเป็นเพียง
หนึ่งในกระบวนการทำงานพิพิธภัณฑ์ เพราะแม้เราจะทราบเรื่องราวของวัตถุ
มากขึ ้ น เพี ย งไร แต่ ก ารจะทำความเข้ า ใจภาพรวมของวั ฒ นธรรม และ
ความเกี ่ ย วข้ อ งระหว่ า งวั ต ถุ ก ั บ สั ง คมจะต้ อ งอาศั ย การศึ ก ษาเรื ่ อ งราวของ
ท้องถิ่นอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย ฉะนั้น ก้าวต่อไปของงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
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วัดท่าพูด จึงเป็นการส่งเสริมความรูใ้ นการสืบค้นเรือ่ งราวของท้องถิน่ และด้วย
ข้อมูลที่มาจากการสืบค้น พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาเป็นเนื้อหาหรือเรื่องเล่า
ในนิทรรศการต่อไปได้
การจัดนิทรรศการทีว่ ดั ไหล่หนิ หลวง : สือ่ สร้างจิตสำนึกร่วมในชุมชน

การทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชนไม่ว่าเรื่องใดมิใช่เรื่องง่าย เพราะชุมชน
กอปรขึ้นด้วยกลุ่มคนที่ต่างความคิด ต่างวัย และต่างความรู้สึก การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นเรื่องของชุมชนที่บ้านไหล่หินมิได้มีสภาพที่แตกต่างแต่อย่างใด
ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดทัศนศึกษาให้กับตัวแทนชาวบ้านจากชุมชน
ไหล่ ห ิ น ได้ เ ห็ น การทำงานพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ห ลายๆ แห่ ง เพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารเรี ย นรู ้
กระบวนการทำงาน การเปรี ย บเที ย บการทำงานของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะแห่ ง
ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์
จากนั้น เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้จัดเวทีสนทนาขึ้นในชุมชน และหา
แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ข้อตกลงใหญ่ๆ ที่ได้จากการประชุมหลายครั้งได้แก่
(1) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ของอาคารเก่าบางส่วนสำหรับจัดนิทรรศการเพิ่มเติม
ซึ่งหมายรวมถึงการได้พื้นที่ในการจัดวางวัตถุที่มีอยู่จำนวนมากเพิ่มเติม และ
(2) การสร้างเนื้อหาของนิทรรศการที่แสดงถึงความศรัทธาของชาวบ้านต่อ
พระมหาป่าเกสรปัญโญภิกขุ หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า “ครูบามหาป่า” วัตถุประสงค์
สำคัญของการเลือกเนื้อหาเรื่องนี้มาจัดแสดงในนิทรรศการคือ เพื่อให้ผู้ที่มี
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โอกาสเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ได้เข้าใจถึงสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเชือ่ ของคนในชุมชน
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในการทำงานจากข้อตกลงข้างต้นมีลกั ษณะ
ทีค่ อ่ ยเป็นค่อยไป เพราะผูท้ ล่ี งมือปฏิบตั มิ จี ำนวนไม่มากนัก เนือ้ หาในการทำงาน
ก็เช่นกันมิได้มุ่งตรงไปที่การจัดแสดงเรื่องราวของครูบามหาป่าดังที่ได้ตั้งใจไว้
กิจกรรมการจัดนิทรรศการย่อยกลายเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้คนที่มีโอกาส
ร่วมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้เข้ามาลงมืออย่างจริงจัง
เริ่มต้นด้วยการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับวัดและชุมชน จากนั้นเป็นการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการจักสาน และมาถึงนิทรรศการล่าสุดที่เป็น
การจัดนิทรรศการวิถชี วี ติ ของพิพธิ ภัณฑ์
นิ ท รรศการวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ บ อกเล่ า ผ่ า นภาพถ่ า ย 2 กลุ ่ ม
กลุ่มแรกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนที่ผ่านมา นักเรียนเคย
เข้ามาเรียนวาดรูปทีว่ ดั ผูส้ งู อายุเคยนำนักท่องเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์ พ่ออุย๊ พ่อหลวง
เคยเข้ามาช่วยทำงาน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นภาพบันทึกความทรงจำจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการพยายามย้ำให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่
หลายผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในการ
ปรับเปลีย่ นพิพธิ ภัณฑ์
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากนิทรรศการนำไปสู่วงของการพูดคุยถึงปัญหาของ
คนทำงาน และเจรจาต่อรองเพือ่ ดึงให้คนอืน่ ๆ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการทำงาน
และผลพวงที่มาจากการสนทนาครั้งดังกล่าวคือ วันที่พ่อหลวงห่ออุ๊ยมาเลื่อยไม้
ตอกตะปู ช่วยกันทำฐานวัตถุ ด้วยเงินทีป่ นั จากวัด และในวันต่อมาชาวบ้านทีเ่ คย
ทำงานร่วมกันได้เข้าร่วมจัดบอร์ดเกีย่ วกับเครือ่ งจักสานในท้องถิน่ เมือ่ พิพธิ ภัณฑ์
ได้เดินทางมาถึง ณ จุดนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้เริ่มต้นขึ้น
อีกครั้ง หากแต่ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นลมหายใจของพิพิธภัณฑ์ได้มากน้อย
เท่าไร คงมีเพียงชาวไหล่หนิ เท่านัน้ ทีส่ ามารถตอบคำถามนีไ้ ด้
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แนะนำ...พิพิธภัณฑ์

 

สุชาติ ทรัพย์สนิ เป็นนายหนังตะลุงทีม่ ชี อ่ื เสียงคนหนึง่ ในภาคใต้ ทัง้ ยัง
เป็นช่างแกะตัวหนังทีห่ าตัวจับยากคนหนึง่ การเป็นช่างแกะหนังกลายเป็นจุดเริม่
ของการสะสมตัวหนังตะลุงของหนังสุชาติ ท่านให้เหตุผลไว้ว่า “ในตอนนั้นไม่มี
เจตนาจะสะสมตัวหนังเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด แต่เก็บไว้ใช้เป็นแบบ
ในการแกะตัวหนังเท่านัน้ ” แรงบันดาลใจในการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์เกิดขึน้ ในปี 2528
เมื่อท่านได้มีโอกาสถวายการแสดงหนังตะลุงต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระราชดำรัสขอบใจหนังสุชาติที่รักษาศิลปะการแสดง
แขนงนี้ไว้ หนังสุชาติจึงเปิดบ้านของตัวเองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อที่จะรักษา
หนังตะลุงให้คงอยู่ ให้รนุ่ ลูกรุน่ หลานได้รจู้ กั และเห็นคุณค่าของการแสดงพืน้ บ้าน
แขนงนี้
อาคารจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์มสี องหลัง หลังแรกเป็นอาคารไม้สองชัน้
ใต้ถนุ โล่ง ชัน้ บนจัดแสดงตัวหนังตะลุง โดยจุดเด่นคือ ตัวหนังตะลุงเก่าทีห่ าดูได้ยาก
อายุกว่า 200 ปี เป็นรูปเกีย่ วกับรามเกียรติ์ นอกจากนี้ ยังมีหนังตะลุงจากประเทศ
ต่างๆ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และตุรกี เป็นต้น อาคารหลังทีส่ อง
จัดแสดงข้าวของต่างๆ ทีห่ นังสุชาติสะสม ของชิน้ สำคัญได้แก่ มีดพร้าชนิดต่างๆ
วิธกี ารได้มาซึง่ มีดพร้าของหนังสุชาติกน็ า่ สนใจไม่แพ้ของทีไ่ ด้มาเลย ท่านเล่าให้ฟงั
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ว่า เมื่อก่อนนั้นตอนไปแสดงหนังตะลุงตามที่ต่างๆ ก่อนแสดงหนัง ท่านจะตั้ง
วงเหล้าแล้วสนทนากับเจ้าของงานเพือ่ เกิดความสนิทสนมคุน้ เคย พร้อมหาข้อมูล
ไปด้วยว่า ทีน่ น่ั หรือในชุมชนนัน้ มีมดี พร้าหรือของเก่าอะไรทีน่ า่ สนใจบ้าง ถ้ามีของ
เป็นทีถ่ กู ใจ หนังสุชาติจะขอซือ้ บางครัง้ เจ้าของก็ไม่ยอมขาย แต่เมือ่ นัง่ ดืม่ เหล้า
สนทนากันต่อไปก็ยอมขายให้
ไม่แปลกเลยที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายๆ แห่ง จะไม่มีป้ายคำอธิบาย
ประกอบสิ่งของ ที่นี่ก็เช่นกัน แต่ที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งใจจะไม่ทำ
คำอธิบาย โดยให้เหตุผลว่า หากติดป้ายแล้ว คนจะเดินชมอย่างเดียวแล้วจากไป
แต่พิพิธภัณฑ์กลับต้องการให้ผู้เข้าชมเข้ามาพูดคุยและซักถาม ซึ่งหนังสุชาติและ
ครอบครัวยินดีและเต็มใจทีจ่ ะอธิบายและสนทนากับผูม้ าเข้าชมทุกคน นอกจากนี้
ยังมีการสาธิตการแกะหนังตะลุง และผู้ชมสามารถซื้อหาตัวหนังตะลุงลวดลาย
งดงามเป็นทีร่ ะลึกติดไม้ตดิ มือกลับบ้านได้ดว้ ย
สิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดคือ การชมสาธิตการแสดงหนังตะลุง เสน่หข์ อง
หนังตะลุงคือ ลีลาการเชิดและความสามารถเฉพาะตัวของนายหนังในการเล่าเรือ่ ง
ที่สอดแทรกเหตุการณ์ร่วมสมัย พร้อมมุขตลกที่เรียกเสียงฮาจากผู้ชมเป็นระยะ
ด้วยฝีปากอันเฉียบคมของหนังสุชาตินี้เอง ทำให้ท่านได้รับฉายาว่า “ฉลามดำ”
มาแล้ว

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
การให้บริการ

ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
0 - 7534 - 6515-6
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.

 


“ใครว่าพิพิธภัณฑ์ต้องมีอาคารและวัตถุจัดแสดง” คำถามนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่ผมได้ชม www.hilltribe.org เว็บไซต์ดังกล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
แบบดิจติ อลและทำหน้าทีใ่ นการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้
ให้กบั คนทัว่ ไปได้ไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าพิพธิ ภัณฑ์ในรูปแบบทีเ่ รารูจ้ กั กันดี เมือ่ มองหา
วัตถุประสงค์ของโครงการพิพธิ ภัณฑ์ออนไลน์ ผมต้องขออนุญาตคัดลอกข้อความ
บางตอนทีส่ รุปความตัง้ ใจสำคัญของกลุม่ คนทำงาน ไว้ดงั นี้
“พวกเราเป็นคนชนเผ่า เราทำการจัดสร้างเว็บนี้เพื่อนำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับชนเผ่า วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งร่วมสะท้อนถึงกระแส
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ง่ ผลต่อวิถชี วี ติ โดยรวม เรือ่ งราวทัง้ สิน้ เขียนขึน้ โดยพวกเรา
ชนเผ่า ซึง่ ทำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนในการนำเสนอเรือ่ งราวของแต่ละเผ่า เช่น ทีมงาน
กะเหรี่ยงนำเสนอเรื่องราวของกะเหรี่ยง ทีมงานลาหู่นำเสนอเรื่องราวของลาหู่
เป็นต้น”
ทีมงานประกอบด้วยคน 10 คนทีม่ าจากต่างเชือ้ ชาติ โดยมีตวั แทนของ
ชาวไทยภูเขาหกเผ่าหลักในประเทศไทยคือ กะเหรี่ยง (กะเหรี่ยงสะกอร์) ลาหู่
(มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ม้ง (แม้ว) เมีย่ น (เย้า) และอาข่า (อีกอ้ ) และมีตวั แทน
จากชนกลุม่ ใหญ่อกี สองเผ่า นอกจากนี้ ยังมี “คนนอก” อีก 2 คนทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ความรู้และเทคโนโลยีในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ คนหนึ่งเป็นคนกรุงที่หันเหชีวิต
สูป่ า่ เขา ส่วนอีกคนหนึง่ เป็นชาวอเมริกนั
เนื ้ อ หาหลั ก ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี ้ บ อกเล่ า ชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
คนในแต่ละเผ่าที่ต่างกันทั้งการแต่งกาย ภาษา อาหาร การทำมาหากิน ชีวิต
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ความเป็นอยู่ ผูเ้ ข้าชมจะได้สมั ผัสเรือ่ งราวดังกล่าวโดยผ่านภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
และเสียง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย
ประสบการณ์ของตนเอง เสียงที่เกิดมาจากการเปล่งคำพูด บทสนทนาที่แสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรม เสียงทีเ่ กิดมาจากการขับร้องของ “อาบ๊อ”
ที่ลำนำบทเพลงของชนอาข่า “กื่อหล่องหื่อมะเด” เสียงไก่ขันในยามสายที่
ทำให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม ภาพนิง่ ทีบ่ อกบอกถึงการแต่งกาย และทีน่ า่ สนใจ
มากที่สุดคือ การเข้าไปดูชีวิตในบ้านของพวกเขาด้วยภาพมุมกว้าง 360 องศา
การเข้าไปเยีย่ มชมในโลกเสมือนเช่นนี้ เป็นการให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว
ของพวกเขา มิใช่การท่องเที่ยวอย่างที่พบเห็นกันที่มักปฏิบัติต่อพวกเขาเช่น
วัตถุจดั แสดง
ข้ อ มู ล ที ่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น เป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งบางส่ ว นของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
เพราะอย่างทีเ่ ราทราบกันดีวา่ พิพธิ ภัณฑ์จะมีชวี ติ ได้ยอ่ มต้องมีกจิ กรรมหมุนเวียน
ให้ผชู้ มได้คน้ หาความรูใ้ หม่ พิพธิ ภัณฑ์ชาวเขาแห่งนี้ จึงนำเสนอปกิณกะความรู-้
บันเทิง ไม่ว่าจะเป็นสารคดี “หมู่บ้านจะแล” วิดีโอคาราโอเกะที่เป็นเพลงของ
บางชนเผ่า ทั้งขับร้องและแต่งโดยคนชนเผ่า หรือมุมการเรียนภาษาสำหรับ
คนนอกทีส่ นใจจะรูจ้ กั คำ ประโยค โดยผ่านเจ้าของภาษาด้วยรูปแบบการอ่านคำ
ออกเสียง ความหมาย หรือแม้แต่การได้ยินเสียงที่เปล่งออกมา นอกจากนี้
ยังมีตารางที่เปรียบเทียบคำที่ใช้เรียกคนใน กลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
และคำเหล่านี้นำไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมต่อคนนอกกลุ่มวัฒนธรรมตนเอง
อย่างไร
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีส้ ร้างขึน้ จากความคิดทีส่ ำคัญ 2–3 ประการ ทัง้ การ
บอกเล่ า เรื ่ อ งราวด้ ว ยเจ้ า ของกลุ ่ ม วั ฒ นธรรม การแสดงความเหมื อ นและ
ความแตกต่างด้วยการเปรียบเทียบ ความเหมือนในที่นี้คือการพยายามสะท้อน
ให้เห็นตัวตนทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันของคนชนเผ่าแต่ละเผ่า ความต่างทีว่ า่ นีค้ อื การแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความหลากหลายของวิ ถ ี ช ี ว ิ ต แม้ จ ะเป็ น คนในพื ้ น ที ่ ส ู ง ด้ ว ยกั น
แต่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมขาดออก
จากกัน หากแต่เป็นความแตกต่างทีจ่ ะต้องสัมพันธ์กนั อยูเ่ นืองๆ
โลกของคนชนเผ่าที่เราเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ชาวเขาในโลกดิจิตอลนี้
มิใช่โลกทีต่ ดั ขาดจากสังคมภายนอก เพราะเมือ่ พิจารณาให้ดแี ล้ว คนพืน้ ถิน่ กำลัง
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จะบอกเราว่า เขาคือส่วนหนึง่ ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีอ่ ยูบ่ นโลกใบนี้
ทั้งโลกแห่งความจริงและ “โลกเสมือน” และย่อมจะมีความสัมพันธ์ไปกับ
ความหลากหลายอื ่ น ๆ ที ่ ป รากฏอยู ่ ใ นโลกนี ้ ด ้ ว ยเช่ น กั น เมื ่ อ เป็ น เช่ น นี ้
ความเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางสังคมและวัฒนธรรมจึงเป็นธรรมชาติทม่ี อิ าจปฏิเสธได้
ดังเช่นข่าวล่าสุดทีน่ ำเสนอบนเว็บไซต์แห่งนี้ “hilltribe on tour สมชาย ทีมงาน
hilltribe.org ชาวลาหู่ เดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อประชุมเรื่องพิพิธภัณฑ์แนวใหม่
เพื่อการเรียนรู้ หลังจากประชุมทีมงานพิพิธภัณฑ์บ้านจะแล โดยสมชาย จะปา
และสุทธินัย ได้เดินทางขึ้นรถไฟฟ้าเที่ยวเมืองหลวง เรียนรู้กันว่าคนเมืองเขา
เดินทางกันด้วยเทคโนโลยีแบบใด ม่วนขนาดเลยเจ้า”

ข้อมูลจาก
ที่ตั้งโครงการ

www.hilltribe.org
โครงการพิพธิ ภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์ (hilltribe.org)
106 หมู่ 1 ต.แม่ยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
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สรินยา คำเมือง นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร

เมื่อเอ่ยถึงบางรัก ชวนให้นึกถึงย่านธุรกิจการค้า ที่ที่ผู้คนต่างชาติ
ต่างภาษา ทั้งไทย จีน แขก ฝรั่ง เข้ามาตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
ดังสะท้อนให้เห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนา ไม่วา่ จะเป็นโบสถ์คริสต์
หรือวัดแขก จวบจนปัจจุบ ันบางรักยังไม่คลายเสน่ห์ คงคลาคล่ำด้วยผู้คน
มากหน้าหลายตาจากนานาอารยประเทศ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกชวนให้ลอง
ไปค้นหาเรือ่ งราวของชาวบางรัก และสัมผัสชีวติ ชาวบางกอกเมือ่ พ.ศ. 2480
“จุดเริ่มของการทำพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก คือ อยากให้มีพื้นที่สีเขียว
อยูใ่ นกรุงเทพฯ ความทีเ่ ป็นคนรักต้นไม้ เป็นนักปลูกต้นไม้”
อ.วราพร สุรวดี ผู้ริเริ่มพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบอกกล่าวถึงที่มาที่ไป
ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อีกทั้งได้สั่งสมประสบการณ์จากการไปชมพิพิธภัณฑ์กับ
คุณแม่เมือ่ ครัง้ เยาว์วยั จึงทำให้คนุ้ เคยกับพิพธิ ภัณฑ์เป็นอย่างดีผนวกกับความชอบ
ไปชมแหล่งข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอยูเ่ นืองๆ
เมือ่ มีโอกาสได้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองในทีต่ า่ งๆ ทำให้ยอ้ นคิดว่าเราก็มเี ช่นทีค่ นอืน่ มี
แต่ทำไมบ้านเรามีแต่เรือ่ ง “เจ้ากับชาวสลัม” ขณะที่ “ชนชัน้ กลาง” อย่างเราขาด
หายไป จึงเกิดแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะเล่าเรือ่ งของชาวบ้าน เรือ่ งครอบครัวเล็กๆ
ครอบครัวหนึง่ ซึง่ สะท้อนประวัตศิ าสตร์สงั คมในยุคนัน้

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
โดยได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธิ อิน-สารท-สอาง ในพืน้ ทีข่ นาด 300 ตารางวา
ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลบเร้นในหมูแ่ มกไม้ อาคารหลังแรก เป็นเรือนไม้
2 ชัน้ ทรงปัน้ หยาหลังคามุงกระเบือ้ งว่าวสีแดง อายุกว่า 60 ปี ฝีมอื ช่างชาวจีน
มีเค้าโครงทางสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลตะวันตก ข้าวของในห้องหับส่วนใหญ่
ยังคงตกแต่งจัดวางเหมือนเมือ่ ครัง้ ทีค่ ณ
ุ สอางค์ คุณแม่ของ อ.วราพร ยังมีชวี ติ อยู่
สิ่งที่โดดเด่น คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตู้โต๊ะตั่งเตียงที่มีสไตล์การออกแบบได้ประณีต
และมีความล้ำสมัยอยูเ่ สมอ อาคารไม้ 2 ชัน้ หลังที่ 2 สร้างขึน้ ในปี 2472 เดิมนัน้
ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมหาเมฆ คุณหมอฟรานซิส คริสเตียน ชาวอินเดีย จบวิชา
การแพทย์จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสามีคุณสอางค์มีดำริจะทำคลีนิครักษา
คนไข้ที่ชั้นล่างและใช้ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย แต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนเข้าอยู่
จึงได้เปิดเป็นบ้านให้เช่า ต่อมาได้ผาติกรรมมาอยูใ่ นบริเวณเดียวกัน แต่ลดส่วนลง
ความน่าสนใจของอาคารหลังนี้อยู่ที่เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาล
เพราะนอกจากอรรถประโยชน์แล้วยังแฝงความงามไว้ด้วย และอาคารหลังที่ 3
เดิมเป็นตึกแถวเปิดให้เช่าขนาด 8 คูหา ต่อมาได้ยกเลิกสัญญาปรับปรุงเป็น
อาคารจัดแสดง 2 ชั้น และมีโครงการที่จะจัดทำห้องสมุดไว้ให้บริการแก่คนใน
ชุมชนอีกด้วย
พ.ศ. 2546 กรุงเทพมหานครมีแผนจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
โดยมีโครงการนำร่อง 4 แห่ง และพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกก็ได้ถกู ผนวกเข้ามาเป็น
ทีห่ นึง่ ในโครงการนำร่องนี้ โดยได้รบั การขนานนามว่า พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กรุงเทพ
มหานคร เขตบางรัก เมื่อได้โอนย้ายให้กรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบแล้ว
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคือ ส่วนนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวชาวบางรัก
ซึง่ จัดแสดงอยูท่ ช่ี น้ั บนของอาคารหลังที่ 3 โดยมีเนือ้ หาการจัดแสดง 9 หัวข้อ
ได้แก่ 1) ภาพรวมกรุงเทพมหานคร 2) ลักษณะทางกายภาพเขตบางรัก
3) สายสัมพันธ์ไทย-ตะวันตก 4) อิทธิพลสนธิสัญญาเบาว์ริงต่อประเทศไทย
5) ชุมชนนานาชาติ 6) บทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ
7) สถานทีส่ ำคัญของบางรัก 8) แรกมีในสยาม แรกมีในบางรัก และ 9) คนเด่น
บางรัก ชัน้ ล่างเป็นการจัดแสดงข้าวของเครือ่ งใช้ในบ้าน มีทง้ั เครือ่ งครัว เครือ่ งเขียน
เครือ่ งมือช่าง เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในงานหัตถกรรม ฯลฯ อ.วราพร บอกกับเราว่า
วัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นของใช้ที่ได้รับตกทอดกันมาไม่ได้เกิดจาก
เจตนาในการสะสม อาจจะมีบ้างบางช่วงที่เก็บอย่างเช่นแสตมป์แต่พอระยะหนึ่ง
ก็เลิกไป
และสำหรั บ คนทำพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว คงจะละเลยเรื ่ อ งการทำทะเบี ย น
วัตถุไปไม่ได้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีระบบการทำทะเบียนวัตถุได้น่าสนใจ การนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดทำระบบฐานข้อมูลวัตถุทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้ง่าย และความสนุกสนานน่าประทับใจก็อยู่ที่เนื้อหาส่วนของประวัติวัตถุ ซึ่ง
อ.วราพรได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วยสำนวนภาษาที่สื่อให้เห็นภาพ เห็น
ความทรงจำของผูท้ เี่ คยอาศัยอยู่ ณ บ้านหลังนี้ ประหนึง่ ว่าเรากำลังนัง่ ชมละคร
ย้อนยุคเสียนีก่ ระไร
หากไปเยีย่ มพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีแ้ ล้วพบว่าปิดประตูไว้ นัน่ เป็นระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ผู้ดำเนินการเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
แม้ประตูบา้ นจะปิดงับไว้แต่เต็มใจให้ทกุ ท่านไปเยือน
ทีต่ ง้ั
เปิดทำการ
โทรศัพท์
ข้อมูล

เลขที่ 273 เจริญกรุง 43 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00น.
0 - 2233 - 7027
http://www.bmalocalmuseum.com
จากการสำรวจพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2548 เอกสารประชาสัมพันธ์พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ข่าวสารชุมชนพิพิธภัณฑ์


บรรยายโดย ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล2
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีชื่อเรียกขานแตกต่างกันหลายชื่อ เช่น พิพิธภัณฑ์
ชุมชน พิพธิ ภัณฑ์ชาวบ้าน พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน หรือพิพธิ ภัณฑ์มานุษยวิทยา เป็นต้น
การเกิดขึน้ ของ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมา สืบเนือ่ งมาจากเงือ่ นไข
สำคัญหลายประการ
1. นโยบายของรัฐบาลกลาง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายที่ร่างโดยหน่วยงาน
รัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 1) เพือ่ กระจายอำนาจจากส่วนกลางออกสูท่ อ้ งถิน่
2) เพื่อปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของรากเหง้าและประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของตนเอง ซึง่ ก่อให้เกิดความภูมใิ จในอัตลักษณ์ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จุดประสงค์ข้อนี้เป็นกระแสหลักที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง ต่อชุมชนหลายแห่งในการ
รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวของตนเองที่ไม่เคยได้รับการจดจำในภาพรวมของ
ประวัติศาสตร์ประเทศ และ 3) เพื่อส่งเสริมนโยบายการสร้างงานและอาชีพ
ให้กบั ชุมชน ผ่านการท่องเทีย่ ว
2. ความต้องการของคนในท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนที่กำลังจะสูญหายไป เช่น วิถีชีวิต ประเพณีสำคัญ
ขนบธรรมเนียมและความเชือ่ เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้น
จิตสำนึกของประชาชนในชุมชน ไม่ใช่องค์กรทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า
แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับวิถชี วี ติ ประจำวันของชาวบ้าน
ซึง่ ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิน่ โดยเน้นให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการ
และตัดสินใจเรือ่ งระบบบริหารงาน
1

สรุปและเรียบเรียงโดย พัฒน์ศรี ทิพยประไพ ศูนย์ภมู ภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมโี อ-สปาฟา)
2
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมโี อ-สปาฟา)
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน และใช้สอ่ื สารให้คนภายนอกเห็นถึงอัตลักษณ์ของตนเอง
เรือ่ งราวทีจ่ ดั แสดงจึงเป็นเรือ่ งราวของคนในชุมชนทีม่ กี ารแสดงออกถึงการปลูกฝัง
จิตสำนึกรักและความภาคภูมใิ จในชุมชนของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ต้องเผชิญกับปัญหาหลาย
ประการด้วยกัน ปัญหาหลักทีพ่ บมักเกีย่ วข้องกับการบริหารและการจัดการภายใน
พิพธิ ภัณฑ์ ในบางกรณีแม้วา่ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จะเกิดขึน้ จากทัง้ นโยบายของรัฐบาล
ส่วนกลางและความต้องการของชุมชน แต่อำนาจในการตัดสินใจเรือ่ งนโยบายและ
แผนงานจัดการล้วนถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐเกือบทัง้ สิน้ แผนงานเหล่านี้
มักมีรูปแบบตายตัว ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเนื้อหาที่ต้องการ
นำเสนอและความน่ า สนใจที ่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ในบางครั ้ ง จึ ง ไม่ ส ามารถ
ใช้แผนงานเดียวกันได้
นอกจากนี้ บางกรณีความร่วมมือประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานของรัฐและชาวบ้านในชุมชนอยูใ่ นระดับทีต่ ำ่ แม้จะมีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทีร่ ฐั บาลตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ดแู ลก็ตาม ปัญหาเรือ่ งการประสานงานมักมีสาเหตุ
หลักจากการทีช่ าวบ้านไม่ไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐ เพราะกลัวว่ารัฐจะใช้อำนาจ
หลวงยึดเอาทรัพย์สนิ ของชุมชนไป หรือในบางชุมชนชาวบ้านเคยมีประสบการณ์
ทีไ่ ม่ประทับใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น
ปัญหาด้านการเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้องเผชิญ
เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง แต่กลับไม่มีงบประมาณให้
เพื่อการดูแลรักษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งจึงอยู่ใน
สภาพเสือ่ มโทรมเนือ่ งจากไม่มเี งินบำรุงรักษา
การแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการเงินของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ อาจเป็นเรือ่ งทีท่ ำได้ยาก
เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐสามารถมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาได้โดยเริม่ จากการปรับมุมมอง
ของตนเอง ให้ความเคารพและเข้าใจรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ ควรให้คนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร
อย่างแท้จริง โดยอาศัยแผนงานที่มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์
แต่ละที่
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เนือ่ งด้วยพิพธิ ภัณฑ์และความทรงจำ : อดีตและก้าวต่อไป”
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 - 15.00 น. ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์และ
ความทรงจำ : อดีตและก้าวต่อไป ขึน้ ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
ตลิง่ ชัน
ช่วงแรกเป็นการบรรยายเรือ่ ง “ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส : เรียนรู้
ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ ข้ามประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม” โดย อาจารย์
บุ ห ลง ศรี ก นก นั ก อั ก ษรศาสตร์ สำนั ก วรรณกรรมและประวั ต ิ ศ าสตร์
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ได้เล่าถึงวิธกี ารทำงานในการศึกษา
เรือ่ ง ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ในฐานะทีเ่ ป็นนักอยากรู้ คือ ดูอะไรแล้วก็อยากรู้
โดยเริ่มต้นจากคำถามเกี่ยวกับขนมหวานของชาวโปรตุเกสซึ่งอยู่กับคนไทย
มานานมาก นำไปสูก่ าร คิดต่อ - ค้นต่อ ว่านอกเหนือจากขนมหวานทีร่ จู้ กั กันดี
อย่างทองหยิบ ฝอยทอง ยังมีอย่างอืน่ อีกไหม ก็พบว่ายังมีขนมกุฎจี นี เมือ่ ถามต่อว่า
ยังมีเรือ่ งอืน่ อีกไหมทีส่ บื เนือ่ งมาจากความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ก็พบว่ายังมีอกี
หลายเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เช่น ภาษา การเผยแพร่คริสต์ศาสนา ทหารอาสา
วิธกี ารศึกษาความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส สามารถทำได้หลากหลายวิธี
ผ่านหลักฐานประเภทต่างๆ ทั้งวัตถุ เอกสาร ซึ่งต้องการผู้รอบรู้ในด้านต่างๆ
มาช่วยกันวิเคราะห์ตคี วามหลักฐานทีพ่ บ และนอกจากจะติดตามสืบค้นหลักฐาน
ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยแล้ว ในอีกทางหนึง่ ก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าจากหลักฐาน

1

สรุปและเรียบเรียงโดย ศิรพิ ร ศรีสนิ ธุอ์ ไุ ร นักวิจยั โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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ทีอ่ ยูใ่ นประเทศโปรตุเกส จากทีไ่ ด้มโี อกาสไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์การเดินเรือ พิพธิ ภัณฑ์
อาวุธ พิพิธภัณฑ์เงินตราที่โปรตุเกส อาจารย์พบหลักฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
มากมายและพบว่าเอกสารหลายชิ้นที่แสดงถึงการติดต่อระหว่างสองประเทศ
ซึง่ หาไม่ได้แล้วในประเทศไทย แต่ทางโปรตุเกสยังเก็บรักษาไว้
ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาเรือ่ ง
“ค้ น หา-จั ด แสดงความทรงจำ:
เป็นอย่างไรในบริบทพิพิธภัณฑ์”
โดยมีวทิ ยากรร่วมเสวนา 3 ท่าน คือ
คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้จัดการ
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มูลนิธิ 14
ตุลา และ อาจารย์ประจำวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณวีรพงษ์ อธิปญ
ั ญาวงศ์ นิสติ ปริญญาโท ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และคุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
คุณวีรพงษ์สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย(สนนท.) เมื่อเริ่มต้นศึกษาได้ไปค้นหาหลักฐานที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของนักประวัติศาสตร์ กลับพบว่าไม่มีเอกสาร
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เพราะเอกสารทีเ่ ก็บไว้สว่ นใหญ่จะเป็นเอกสารราชการ คุณวีรพงษ์
จึงตัดสินใจไปสืบค้นทีห่ อจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มธ. ซึง่ เก็บเอกสารของนิสติ
นักศึกษาไว้มาก แต่กย็ งั ไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ ด้วยเหตุน้ี จึงต้องขยายขอบเขต
วิธกี ารศึกษา โดยใช้ความทรงจำและคำบอกเล่าเกีย่ วกับเหตุการณ์ของประจักษ์
พยานเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา
คุณวัฒนชัยเล่าว่าเมื่อมูลนิธิ 14 ตุลา คิดจะทำพิพิธภัณฑ์ 14 ตุลา
คำถามใหญ่ๆ ก็คอื ใครบ้างทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์นน้ั ? ทุกปีเวลาพูดถึง 14 ตุลา
เรามักจะพูดถึงมหาประชาชน 5 แสนคนเดินขบวน แต่แล้วคนเหล่านี้เป็นใคร
ทำอย่างไรเราถึงจะดึงเรื่องราวของคนที่เราไม่รู้จัก คนเล็กคนน้อย คนธรรมดา
สามัญทีไ่ ม่ใช่คนสำคัญทีเ่ รามักได้ยนิ ชือ่ หรือรูจ้ กั กันดีตลอด 30 ปีทผ่ี า่ นมาเข้ามา
อยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ดว้ ย ด้วยแนวทางดังกล่าวพิพธิ ภัณฑ์จะสร้างให้ 14 ตุลามีความ
ใกล้ชดิ กับมนุษย์ปถุ ชุ นมากขึน้
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จากแนวคิดและคำถามสู่การลงมือปฏิบัติ เริ่มด้วยการดูภาพไล่เรียง
ตามลำดั บ เหตุ ก ารณ์ และออกตามหาภาพโดยขอความอนุ เ คราะห์ จ าก
หนังสือพิมพ์ในช่วงนัน้ การสืบค้นทำให้ได้มา 400 กว่าภาพ แล้วนำมาคัดแยก
ตามเวลา จากนัน้ เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของภาพด้วยการดูภาพและค้นหา
คนที่เรารู้จักไปหาคนที่เราไม่รู้จัก เจาะเป็นคนๆ ไป เหมือนนักสืบที่ติดตาม
สอบถามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้ว่าคนในภาพเป็นใคร พิพิธภัณฑ์มีโอกาสพบและ
สัมภาษณ์หลายคนที่เข้าร่วมเหตุการณ์ ในบางกรณี การสืบหาคนในภาพได้ใช้
วิธสี ง่ ภาพไปตามสือ่ ก็มผี ตู้ ดิ ต่อกลับมาว่าเป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นภาพนัน้ จุดมุง่ หมายของ
พิพิธภัณฑ์ 14 ตุลา ไม่ได้อยู่ที่การหาข้อเท็จจริง แต่คือการเปิดพื้นที่ทาง
ประวัตศิ าสตร์ให้กบั คนเล็กคนน้อยได้ดำรงอยูใ่ นความทรงจำของสังคม เพือ่ ไม่ให้
14 ตุลา เป็นภาพใหญ่โตทีแ่ ตะต้องไม่ได้ แห้งแล้ง และห่างไกลจากชีวติ คนปัจจุบนั
และสือ่ สารให้คนรุน่ หลังเข้าใจถึงคุณค่าสากลทีแ่ ฝงอยูใ่ นเหตุการณ์ 14 ตุลา นัน่ คือ
การคิดถึงคนอืน่ มากกว่าตัวเอง
ท้ายรายการ คุณชีวสิทธิเ์ ล่าถึงตัวอย่างงานนิทรรศการ “ความทรงจำ”
ซึ่งมาจากงานวิทยานิพนธ์ของตนเองที่ศึกษาโครงสร้างของนิทรรศการและ
ศึกษาการรับรู้ของคนที่มาชมนิทรรศการชุดนี้ที่นำเสนอ ความทรงจำของ
แรงงานอพยพชาวมาเกร็บ2 ในประเทศฝรั่งเศส” โจทย์สำคัญที่พิพิธภัณฑ์
ต้องเผชิญเมือ่ คิดจะจัดแสดงเรือ่ งราวดังกล่าวคือ ไม่มหี ลักฐานวัตถุ เพราะแรงงาน
อพยพไม่มีข้าวของติดตัวมา จึงต้องกลับไปหาความทรงจำของบุคคลโดยให้
ชาวมาเกร็บมาร่วมเก็บข้อมูล ทัง้ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์ เก็บภาพถ่าย โปสการ์ด ให้เด็กๆ
นำสมุดเปล่ากลับไปสอบถามจากคนที่บ้าน รวบรวมและคัดเลือกคำพูดที่สั้น
และชัดเจนมาจัดแสดง ภายใต้โครงเรือ่ งเล่าถึงชาวมาเกร็บมาว่าอยูท่ น่ี ไ่ี ด้อย่างไร
ไล่เรียงตามลำดับเวลาสลับกับคำพูดสั้นๆ ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อพยพ
นิทรรศการมีชน้ั เชิงการนำเสนอทีม่ ไิ ด้หยุดนิง่ อยูท่ ก่ี ารใช้ตวั หนังสือและภาพเท่านัน้
แต่มกี ารใส่เสียงอึกทึกทีส่ อ่ื ถึงงานก่อสร้าง เสียงเครือ่ งดนตรี เครือ่ งเป่าทีส่ ะท้อน
ความคำนึงถึงบ้านเกิดของตนเอง เพื่อสร้างบรรยากาศในการนำเสนอเรื่องราว
และสือ่ สารความรูส้ กึ
2

มาเกร็บเป็นกลุม่ ประเทศในแอฟริกาเหนือ ประกอบด้วยแอลจีเรีย โมร็อคโค และตูนเี ซีย
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ลักษณะการเล่าเรือ่ ง ใช้วธิ เี ล่าเรือ่ งผ่านคน 3 รุน่ คือ (1) เรือ่ งของพ่อ
เล่าถึงรากเหง้า - พื้นเพวัฒนธรรมเดิม ช่วงสมัยของการล่าอาณานิคม และ
การเรียกร้องอิสรภาพในแอลจีเรีย (2) เรือ่ งของแม่ กล่าวถึง “ครอบครัว” สิง่ ทีเ่ ธอ
คำนึงถึงมากที่สุด (3) เรื่องของลูก คนในยุคสมัยปัจจุบันที่แม้เกิดในฝรั่งเศส
แต่กย็ งั มีฐานะเป็นผูอ้ พยพ นิทรรศการจบลงด้วยคำพูดสัน้ ๆ ของผูอ้ พยพ เป็นเสียง
ที่แสดงออกถึงสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะถึงอย่างไรก็ต้องอยู่กับ
ทัง้ สองวัฒนธรรม คือไม่ทง้ิ รากเหง้าเดิม และไม่ปฏิเสธตัวตนในปัจจุบนั
ช่วงบ่ายปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง “รู้เขา รู้เรา : พิพิธภัณฑ์กับ
วันข้างหน้า โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ อาจารย์บหุ ลง ศรีกนก นักอักษรศาสตร์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร อ.ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง
อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมศึ ก ษา แขนงวิ ช า
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ศ ึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และคุ ณ ปราโมทย์ ภั ก ดี ณ รงค์
นักวิจยั ภาคสนาม โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรนิ ธร ดำเนินการเสวนาโดย คุณวิษณุ เอมประณีตร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป พิพธิ ภัณฑ์
หุน่ ขีผ้ ง้ึ ไทย
อาจารย์ ป ระภั ส สร เริ ่ ม ต้ น การ “รู ้ เ รา” ด้ ว ยการให้ ภ าพรวมของ
พิพธิ ภัณฑสถานในประเทศไทย เริม่ จากเกิดในวังหลวง ก่อนทีจ่ ะย้ายไปอยูว่ งั หน้า
การเกิดพิพธิ ภัณฑสถานในสังกัดกรมศิลปากร และหน่วยราชการในท้องถิน่ อืน่ ๆ
การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ชุมชน และพิพิธภัณฑ์เอกชน คำถามคือเกิดอะไรขึ้น
ทั้งๆ ที่พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่นั้นมีศักยภาพระดับหนึ่งที่จะพัฒนาให้เติบโตต่อไปได้
แต่รัฐกลับมองว่าไม่มีศักยภาพ และไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร หรือไม่ก็มี
แนวคิดทีจ่ ะไปสร้างพิพธิ ภัณฑ์แห่งใหม่
คุณปราโมทย์ได้เล่าถึงประสบการณ์การทำงานภาคสนามร่วมกับ
พิพธิ ภัณฑ์วดั ไหล่หนิ หลวง จังหวัดลำปาง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีต้ ง้ั อยูใ่ นชุมชนวัดไหล่หนิ
ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ชาวบ้านมีศรัทธาต่อครูบาท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์
ตามประวัติวัดเล่าว่ามีเจ้านายจากเชียงตุงตามมาสร้างวิหารให้เนื่องจากศรัทธา
ในตัวท่านครูบา การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สืบเนื่องมาจากอดีตเจ้าอาวาสองค์หนึ่ง
ท่านเคยไปจำพรรษาทีว่ ดั ในเชียงใหม่ เห็นว่าวัดหลายแห่งมีพพิ ธิ ภัณฑ์ เมือ่ กลับมา
จึงได้เริ่มสะสมของและตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา การก้าวเดินของพิพิธภัณฑ์ดูจะเป็น
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ความสนใจของปัจเจกบุคคลมากกว่าของชุมชน แต่ด้วยศรัทธาที่มีต่อครูบา
กลายเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ท ำให้ ย ั ง มี ค นมาช่ ว ยงานพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ และด้ ว ย
ความตระหนักว่าตนเองมีประสบการณ์กับพิพิธภัณฑ์น้อย จึงพยายามที่จะไป
“ดูเขา” เช่นกัน แต่เป็นการดูในประเทศ โดยได้ชวนชาวบ้านไปดูงานพิพธิ ภัณฑ์
ที่อื่นๆ หลังจากกลับมาก็มีความพยายามที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุโบราณ
ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์มานำเสนอ
อาจารย์บุหลง ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้บ้านเรามีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นมาก
เพราะประเทศเราต้องการมีพิพิธภัณฑ์ ต้องการมีแหล่งเรียนรู้ คล้ายที่เรามี
“ตะวันตก” เป็นแม่แบบหรือเปล่า ไปดูมาแล้วคิดว่านัน่ คือสิง่ ทีถ่ กู ต้อง พยายามทำ
ตามนัน้ อยากให้ได้อย่างนัน้ แต่แล้วกลับทำไม่ได้ คิดว่าทำดีแล้วแต่คนไม่สนใจมาดู
เหมือนเรานำเสนอสินค้าทีไ่ ม่เหมาะกับตลาดบ้านเรา ตอนนีข้ องในบ้านเรามีแล้ว
อยู่แต่ว ่าจะจัดอย่างไรให้คนทำงานมีความสุข ให้คนมาดูแล้วได้ประโยชน์
เพราะเราลงทุนกับพิพิธภัณฑ์ไปมากแล้ว เราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรให้มี
คุณค่าและเกิดประโยชน์คมุ้ ค่า
อาจารย์ประภัสสรกล่าวถึงการ “รู้เขา” ว่าหากเราคาดหวังจะเป็น
เหมือนเขา ก็ควรมองด้วยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ
กว่าจะมาเป็นอย่างปัจจุบนั ได้ ก็ผา่ นความขมขืน่ มามาก การทำพิพธิ ภัณฑ์ควร
อยูบ่ นฐานของการแก้ปญ
ั หาของเราเอง วางอยูบ่ นศักยภาพของเราเอง เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ของเราเอง ไม่ใช่เอาแต่มองว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาอย่างเดียว
แต่หลังจากนัน้ แล้วก็ตาย หยุดนิง่ ไม่มอี ะไรเป็นรากฐานทีจ่ ะพัฒนาสืบต่อไปได้
ก่ อ นจบการเสวนา คุ ณ วิ ษ ณุ ไ ด้ ก ล่ า วทิ ้ ง ท้ า ยไว้ ว ่ า พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ค ื อ
ภาพสะท้อนของสังคม “สังคมเป็นอย่างไร พิพธิ ภัณฑ์กเ็ ป็นอย่างนัน้ ” ทุกวันนี้
ภาระหนักของคนทำงานพิพิธภัณฑ์ คือการทำงานอยู่บนความคาดหวังอย่างสูง
จากสังคมทีเ่ รียกร้องให้พพิ ธิ ภัณฑ์ตอบสนองทุกความต้องการในปัจจุบนั
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  ⌫
อมรรัตน์ นุกลู
ศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในลักษณะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ และเพื่อเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปี 2548
เนื้อหาที่จะนำเสนอประกอบด้วยเรื่องราวจำนวน 10 ประเด็น ได้แก่
1) ด้านอุดมคติ สัญลักษณ์ นิทานตำนาน และจิตวิญญาณ 2) ด้านนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม 3) ผ้า ภูมปิ ญ
ั ญา 4) ชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง 5) ด้านเมือง
นครรัฐ แคว้น และอาณาจักร 6) ด้านกลุ่มชนและชาติพันธุ์ 7) ด้านภาษา
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม มัณฑนศิลป์ 8) ด้านประเพณีความเชือ่
ค่านิยม 9) ด้านวัฒนธรรมอาหาร การรักษาโรค การดูแลสุขภาพ และ 10)
ด้านวัฒนธรรม บุคลิกภาพ
การดำเนินงานของโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ฯ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2546
- 2548) เป็นการจัดระบบทะเบียนและคลังวัตถุ โดยลงทะเบียนวัตถุในแบบ
รายการวัตถุแล้วจำนวน 49 ชิ้น และบันทึกในแบบตรวจวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า 14 ชิน้ นอกจากนี้ ยังได้อนุรกั ษ์วตั ถุบางชิน้ คือ กลุม่ เครือ่ งเขินจากบ้านเขิน
วัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชิน้ จากการอนุรกั ษ์ดงั กล่าวทำให้เห็น
ลวดลายชัดเจนขึน้ ส่วนด้านการจัดหาวัตถุทางวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑ์ฯ ได้จดั ซือ้
วัตถุจำนวน 38 ชิน้ และได้รบั มอบบริจาคอีก จำนวน 11 ชิน้

โครงการฯ ยังได้จัดนิทรรศการชั่วคราวในหัวข้อ “นิทรรศการวิถีชีวิต
ในอารยธรรมลุ่มน้ำโขง” โดยเป็นการรวบรวมสำเนาภาพถ่ายเก่าที่มีคุณค่า
ประกอบการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงชีวิตและความเป็นอยู่
ของคนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ประชาชนเข้าชม
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2548 ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา (AV)
ชั้น 5 และขณะนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเก่าและเอกสารเก่า
วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงขึ้น โดยเนื้อหาของภาพได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ
ตลอดจนวิถชี วี ติ ศิลปกรรม ประเพณี วัฒนธรรมลุม่ น้ำโขง และของจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมข้างต้น คือการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์สงั คมและก่อให้เกิดการบันทึกในสังคม การประกวด
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ภาพเก่าวิถชี วี ติ ลุม่ น้ำโขง ภาพถ่ายเก่าจังหวัดเชียงราย
ภาพบรรยายเหตุการณ์สำคัญในเชียงราย และเอกสารเก่าลุม่ น้ำโขง
ส่วนการดำเนินงานในระยะต่อไป (พ.ศ. 2549 - 2552) เป็นดำเนินการ
ในเชิงรุก ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
ตามแผนงานทีว่ างไว้ รวมทัง้ มุง่ สูก่ ารเป็นศูนย์การวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่
ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ในขณะนี้ทางโครงการฯ กำลังจัดรณรงค์หาทุนและรวบรวมวัตถุทาง
วัฒนธรรม ผู้สนใจและผู้ที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณงานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาของจังหวัดเชียงราย และศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง หรือผู้ที่
ต้องการบริจาควัตถุทางวัฒนธรรม สามารถหาอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซด์
http://www.mfu.ac.th/museum/ หรือติดต่อได้กบั ทางโครงการฯ โดยตรง
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
อาคารศูนย์บรรณสารและสือ่ การศึกษา ชัน้ 5 (AV)(สถานทีต่ ง้ั ชัว่ คราว)
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5391-6344 โทรสาร. 0-5391-6314
http://www.mfu.ac.th/museum/ E-mail:pollawat@mfu.ac.th
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แม้เอกสารหลายชิ้นที่จัดแสดงในนิทรรศการจะเป็นวัตถุจำลองจาก
ต้นฉบับ อาทิ ภาพวาดการเดินทางของเจมส์ โลว์ทเ่ี ก็บรักษาไว้ทห่ี อสมุดแห่งชาติ
อังกฤษ (British Library) แต่คุณค่าและความหมายมิได้ลดทอนลงแต่อย่างใด
เพราะเนื้อหาในภาพยังคงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสังคมปักษ์ใต้ในครั้งอดีต
หรือแผนทีอ่ ายุราว พ.ศ.2367 ทีแ่ สดงภาพย่านต่างๆ ของเมืองนครศรีธรรมราช
ทีส่ ำคัญ อันได้แก่ ตลาดจีน ทัง้ ภาพและแผนทีล่ ว้ นตอกย้ำให้เห็นถึงกิจกรรมทีม่ ี
คนหลายกลุม่ ชาติพนั ธุร์ ว่ มอยูอ่ ย่างสมานฉันท์
หากใครมีโอกาสผ่านไปในอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช อาจใช้เวลาสัก
เล็กน้อยไปแวะชมนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ เพื่อรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปักษ์ใต้
ทีย่ งั มีอยูอ่ กี มากให้เราได้คน้ หา และผูใ้ ดสนใจจะนำนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดง
ในสถานศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานราชการ สามารถติ ด ต่ อ ขอยื ม นิ ท รรศการได้
เมือ่ เสร็จสิน้ การจัดนิทรรศการในวันที่ 31 มกราคม 2549 ทัง้ นี้ การยืมจะเป็นไป
ตามลำดับการติดต่อและเงือ่ นไขทีก่ ำหนด

“
หากกล่าวว่าอะไรคือความเป็นนครศรีธรรมราช นิทรรศการเรื่อง
“ศักดิ์ศรีนครศรี” ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
อาจเผยคำตอบแง่มุมหนึ่งของตัวตน“นครศรีฯ”ได้ เพราะหากประวัติศาสตร์
บ่งบอกรากเหง้าของคน เรื่องราวของนครศรีธรรมราชที่เล่าย้อนไปได้ถึงสังคม
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ย่อมสามารถแสดงถึงความเป็นมาและความเป็นไปของ
คนนครฯ ได้ดว้ ยเช่นกัน
นิทรรศการจัดแสดงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชในหลายๆ
แง่มมุ โขนละครปักษ์ใต้ หรือมหรสพชัน้ สูงทีเ่ คยมีอยูท่ เ่ี มืองนครฯ ความสัมพันธ์
ระหว่างนครศรีธรรมราชกับต่างประเทศทีส่ ะท้อนในภาพวาดสำคัญ ครัง้ เมือ่ เจมส์
โลว์ ทูตอังกฤษเดินทางมายังดินแดนในปกครอง เมื่อ พ.ศ.2368 หรือแผนที่
โบราณที่เขียนขึ้นโดยชาวต่างชาติตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์
รวมถึงโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในตอนต่างๆ ที่นำเสนอ เช่น
เครื่องแต่งกายละครของราชสำนักนครศรีธรรมราช ปืนใหญ่และสมอเรือ พบที่
ปากพญา ทั้งนี้ โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัน-เวลา
วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
(หยุดทำการทุกวันจันทร์และอังคาร)
ระยะการจัดแสดงวันที่ 18 กันยายน 2548 – วันที่ 31 มกราคม 2549
ข้อมูลเพิม่ เติม นายภูธร ภูมะธน โทรศัพท์ 0-1851-7740 หรือ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-1075

สถานที่
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารกลุม่ ตะเกียงบ้านถ้ำลอด :

บรรยากาศในการฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ของดีบา้ นเฮา ณ วัดถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ
ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง
ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน1

ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา โครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 โดยมี
ผศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่ม
ตะเกียงบ้านถ้ำลอดขึ้น ณ วัดถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน
ผูร้ ว่ มอบรมเป็นชาวบ้านของ “กลุม่ ตะเกียงถ้ำลอด” ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติและแหล่งโบราณคดีถำ้ ลอด
การอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยของโครงการฯ สู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูและสร้างจิต
สำนึกของชุมชน โดยใช้อดีตเป็นเสมือนเครือ่ งสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของท้องถิน่
กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการสร้างแนวร่วมสำคัญในการอนุรกั ษ์มรดกวัฒนธรรม
ภายในท้องถิน่ ให้ยง่ั ยืน นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปสูก่ ารจัดการและการถ่ายทอด
ความรูเ้ พือ่ การท่องเทีย่ วทีด่ ำเนินการโดยคนภายในชุมชนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือเรียกได้วา่ เป็นการสร้างมัคคุเทศก์ประจำท้องถิน่ ผูม้ บี ทบาทในการถ่ายทอด
ความรูส้ บู่ คุ คลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักท่องเทีย่ วทีม่ าจากถิน่ อืน่ ไกล
กิจกรรมในสองวันแรกเป็นการแบ่งกลุ่มในการฝึกฝนทักษะทางภาษา
เพือ่ การสือ่ สารกับนักท่องเทีย่ วทัง้ ทีเ่ ป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ควบคูไ่ ปกับ
1

โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโครงการวิจัย
เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับ คน วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโบราณบนพืน้ ทีส่ งู ในอำเภอปางมะผ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีต และสร้างพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา
และพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน มีการดำเนินงานต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2549 โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร

การฝึกปฏิบัตินำชมในสถานที่จริง
คณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
”ของดีบา้ นเฮา” กับโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ฯ

กิจกรรมการบรรยายเสริมความรูแ้ บบรวมกลุม่ โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และ
คณะผูช้ ว่ ยนักวิจยั ส่วนกิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นการทดสอบความรูท้ ง้ั หมดทีไ่ ด้รบั
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ โดยการทดลองฝึกปฏิบตั นิ ำชมเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสถานทีจ่ ริง
แม้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่กลุ่มตะเกียงถ้ำลอดยัง
ปรารถนาให้ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาอีก พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและขยายระยะ
เวลาให้มากยิ่งขึ้น เพราะแม้สมาชิกของกลุ่มตะเกียงฯ ส่วนหนึ่งจะเคยผ่านการ
อบรมความรูท้ างภาษามาบ้างแล้ว แต่กย็ นื ยันว่ายังไม่เคยมีกจิ กรรมไหนทีค่ นื กำไร
ความรู้ไปสู่ท้องถิ่น ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเช่นนี้
มาก่อน
อย่างไรก็ตาม เสียงติตงิ จากการอบรมมีอยูบ่ า้ งเล็กน้อย เช่น แผ่นบันทึก
เสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับซ้อมอ่านตามสมุดคู่มือที่ทางโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ได้ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนนั้น พูดเร็วเกินไป
ทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการฟั ง แล้ ว ไม่ ส ามารถออกเสี ย งตามได้ ท ั น ในการนี ้
ทางโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ งู ฯ จะได้นำความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ดงั กล่าว
มาปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพือ่ ให้การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในครัง้ หน้าดียง่ิ ขึน้
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เกร็ดความรู้...พิพิธภัณฑ์

นำชมพิพธิ ภัณฑ์ : อย่างไรกัน ?
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร

ทำไมการนำชมพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
บริการของพิพธิ ภัณฑ์? เพราะแม้วา่ การจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์จะครบถ้วนด้วยวัตถุ
ป้ายคำอธิบาย ฉาก หรือการนำเสนอข้อมูลผ่านสือ่ ต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นภาพและเสียง
แต่การจัดแสดงเช่นนีก้ ลับขาดชีวติ “ชีวติ ” ทีห่ มายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน ดังนั้น การพูดคุยกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และข้อมูลจึงยังคงเป็นรูปแบบ
การสื่อสารที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน บุคคลที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตประจำวันฯลฯ
ด้วยเหตุน้ี การนำชมพิพธิ ภัณฑ์โดยบุคคลจึงเข้ามาทำหน้าทีส่ ร้างชีวติ หรือฟืน้ คืน
“สังคม” ทีข่ าดหายไปจากการจัดแสดง
ข้อคิดเบือ้ งต้น
ผูน้ ำชมควรทำความเข้าใจในเบือ้ งต้นว่า การนำชมในพิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่การ
บรรยายความรูท้ างวิชาการ ไม่ใช่การสอนในห้องเรียน ผูน้ ำชมไม่ควรทำตัวเป็น
สารานุกรมเคลื่อนที่ เพราะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างผู้ชมและผู้นำชมเป็นเรื่องสำคัญที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้ชมอยากติดตามฟังการนำชม อย่างไรก็ตาม การติดตามหรือ
เดิ น แยกชมของผู ้ ช มเป็ น เรื ่ อ งปกติ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ได้ ต ลอดเวลาของการเยี ่ ย มชม
พิพ ิธภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชมในวัยผู้ใหญ่ที่มีความสนใจแตกต่างกัน
และไม่ได้อยูภ่ ายใต้ “การบังคับ” เช่นการเข้าชมของกลุม่ นักเรียนทีม่ าเป็นหมูค่ ณะ

ผูน้ ำชมจะต้องตระหนักด้วยว่าผูเ้ ข้าชมมีความสนใจทีแ่ ตกต่างกัน ในหลายๆ
กรณี กลุ่มผู้ชมพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยผู้คนหลากความสนใจ หลายพื้นความรู้
ผู้นำชมอาจอาศัยโอกาสกล่าวแนะนำตนเองในเบื้องต้น และเชิญชวนให้ผู้เข้าชม
แนะนำตนเองต่อเพือ่ นร่วมกลุม่ ในวันนัน้ หรืออาจจะตัง้ คำถามถึงจุดประสงค์และ
ความสนใจของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ เพื่อกำหนดท่าทีและ
เนื้อหาของการนำชม เป้าหมายอีกประการหนึ่งของการพูดคุยในช่วงเริ่มต้น
การนำชม คือการพยายามทำลายกำแพงที่มาจากความไม่คุ้นเคยของผู้เข้าร่วม
วงนำชม และผูน้ ำชมพึงระลึกด้วยว่า กิจกรรมใดๆ ก็ตามทีเ่ กิดขึน้ ในพิพธิ ภัณฑ์
มิได้เป็นเพียงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการ หากแต่ยังเป็นวาระของ
การสร้างสัมพันธภาพทางสังคม และเรียนรู้ถึงความแตกต่างทางความคิดของ
คนในสังคม
ระหว่างการนำชม
สาระในการนำชมเป็นเรือ่ งทีค่ วรตีความมากไปกว่าข้อเท็จจริง การเล่าเรือ่ ง
ในรูปแบบที่หลากหลายระหว่างการนำชมสามารถจุดประเด็นให้ผู้ชมได้คิดและ
สะท้อนข้อคิดนั้นๆ กลับมาสู่การใช้ชีวิต เช่น การพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทยทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ละกลุม่ ต่างมีระบบความคิด
ความเชื่อ และวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงควรให้ความเคารพ
ต่อความแตกต่างทีม่ อี ยูใ่ นสังคม การพูดคุยระหว่างผูน้ ำชมและผูช้ ม หรือระหว่าง
ผูช้ มด้วยกันเอง เป็นอีกหนทางหนึง่ ทีจ่ ะได้รบั ความรู้ ความคิด และความตระหนัก
ในเรื่องต่างๆ ด้วยเช่นกัน การโต้ตอบและการแสดงความคิดเห็นสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มที่ร่วมการนำชม ทำให้รู้จักเรียนรู้ความคิดเห็น
ที่แตกต่างของผู้คนในสังคม หากทำได้เช่นนี้ สถานการณ์ของการนำชมก็จะ
ไม่กลายสภาพของผูเ้ ข้าชมให้เป็น “ผูร้ บั สาร” เพียงอย่างเดียว
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และนำไปสูก่ ารค้นคว้าเพิม่ เติม ย่อมสร้างให้ผนู้ ำชมมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ เพราะใน
บางกรณี ผู้ชมกลับมีความรู้บางอย่างที่ผู้นำชมไม่มี การตั้งคำถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลใหม่จากผูช้ มท่านนัน้ กลายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อผูน้ ำชมทีจ่ ะได้ขอ้ มูล
ทีแ่ ตกต่างไปจากการอ่านหรือสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าก่อนหน้า

การถ่ า ยทอดเรื ่ อ งราวและความคิ ด ต่ า งๆ ควรคำนึ ง ถึ ง พฤติ ก รรม
การเรียนรู้และพื้นความรู้ของผู้ชมด้วยว่าผู้ชมเหล่านั้นเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
มีการศึกษาและความสนใจเป็นอย่างไร เช่น ถ้าต้องการพูดถึงน้ำเต้าปุง – ตำนาน
กำเนิดเผ่าพันธุต์ า่ งๆ ในอุษาคเนย์ การเล่าเรือ่ งด้วยลีลาของนิทานอาจจะสร้าง
ความสนใจให้ ก ั บ กลุ ่ ม ผู ้ ช มที ่ เ ป็ น เด็ ก แต่ ใ นทางตรงกั น ข้ า ม การเล่ า เรื ่ อ ง
เชิ ง วิ เ คราะห์ ถ ึ ง ความสำคั ญ ของตำนานที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ กลุ ่ ม คนไทและ
การกระจายตั ว ของเรื ่ อ งเล่ า ดั ง กล่ า วในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
อาจจะเหมาะกับนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมา หรือหากผู้ชมเป็น
กลุ่มผู้ใหญ่ที่มาจากภายนอก การซักถามถึงเรื่องเล่าหรือความเชื่อเกี่ยวกับ
ต้นกำเนิดหรือการอพยพของบรรพบุรษุ ของพวกเขาเข้ามาในเมืองไทย สามารถ
สร้างโอกาสในการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของทีอ่ น่ื ๆ ให้แก่ผชู้ มท่านอืน่ และแก่ผนู้ ำชม
เอง
การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกิจกรรมการนำชมจะเกิดขึน้ ได้ เมือ่ ผูน้ ำชมและ
ผู้ชมเปิดใจกว้างยอมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นที่แตกต่าง หลายๆ ครั้งผู้ชม
อาจตัง้ คำถามทีผ่ นู้ ำชมไม่สามารถตอบได้ ดังนัน้ การรูจ้ กั ทีจ่ ะยอมรับในความไม่รู้

การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
การนำชมเป็นทักษะทีจ่ ะต้องมีการฝึกฝน ปฏิบตั ิ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
การรูจ้ กั สังเกตว่าการถ่ายทอดเรือ่ งราวของตัวผูน้ ำชมมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
ปฏิกริยาของผู้ชมเป็นไปในลักษณะใด คำถามที่ผู้นำชมไม่สามารถตอบได้
มีอะไรบ้าง ผูช้ มต่างกลุม่ ต่างมีความชอบในการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน เราจะเลือก
วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวแบบใดจึงจะเหมาะสม ข้อสังเกตเหล่านี้เป็นประเด็น
ที่ผู้นำชมควรพิจารณา และนำไปปรับปรุงการนำชม เรื่องที่พึงระลึกไว้อีก
ประการหนึ่งคือ การหาความรู้เพิ่มเติมและการติดตามสถานการณ์ร่วมสมัย
เพราะข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูน้ ำชมในการสร้างประเด็นพูดคุยระหว่าง
การนำชมให้มรี สมีชาติมากขึน้
ในท้ายที่สุด ข้อแนะนำที่ได้กล่าวมาไม่ใช่แบบฉบับตายตัว แต่เป็นเพียง
ข้อพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำชมได้คิดและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ตนเอง
จะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ เมื ่ อ อยู ่ ต ่ อ หน้ า ผู ้ ช มและในวาระอื ่ น ๆ เพราะการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ด ี
เปรียบเหมือนกับการกินข้าวที่ไม่ใช่เพียงเพื่อประทังท้องที่หิวในแต่ละมื้อ แต่ยัง
เพือ่ การเจริญเติบโตของร่างกายทีเ่ ป็นไปตลอดยามทีเ่ รายังมีลมหายใจอยู่

ข้อมูลอ้างอิง
- การอบรมวิทยากรนำชมศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร วันที่ 15 มกราคม 2548 บรรยายโดย
อ.ปฐมฤกษ์ เกตุทตั
- Sachatello-Sawyer, Bonnie et al. Adult Museum Programs, Walnut Creek;Lanham ; New
York; Oxford: Altamira Press, 2002.
-ประสบการณ์การนำชมพิพธิ ภัณฑ์ของผูเ้ ขียนมีสว่ นสำคัญอย่างมากต่อการสร้างประเด็นต่างๆ
ในบทความ ฉะนัน้ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเกีย่ วกับการนำชมเป็นเรือ่ งทีส่ งวนไว้กบั ทุกคน
เช่นเดียวกับผู้เขียน
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ศิลปะการแสดงกับงานพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ (ตอนจบ)
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทยั นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร

เมื่อตระหนักว่า เป้าหมายหลักของการทำพิพิธภัณฑ์คือการสร้างและ
นำเสนอเรือ่ งราววิถชี วี ติ ในท้องถิน่ โดยวัตถุเก่าเก็บเป็นเพียงส่วนประกอบหนึง่ ของ
เรื่องราวเท่านั้น ในแง่นี้มรดกท้องถิ่นต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นวัตถุรูปธรรม เช่น
คติความเชือ่ ตำนาน ฯลฯ โดยเฉพาะศิลปะร้องรำทำเพลง จึงเป็นสิง่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่ ต้องกลับมาให้ความสนใจมากยิง่ ขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็นองค์ประกอบสำคัญของ
การบอกเล่าวิถชี วี ติ ของท้องถิน่ ตน ด้วยมุมมองนีเ้ รียกร้องให้ชาวพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมมาก เพราะเป็นกระบวนการอันจำเป็นยิ่งสำหรับ
ผูท้ ก่ี ำลังจะรวบรวมและสร้างเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับท้องถิน่ ของตนด้วย
คำถามคือ แล้วเราจะไปสืบค้นเรือ่ งราวเหล่านีไ้ ด้จากทีไ่ หนและอย่างไร?
คำตอบหนึง่ ก็คอื สอบถามจากคนเฒ่าคนแก่ในท้องถิน่ นัน้ เอง เพราะผูอ้ าวุโสเหล่านี้
สัมผัสและเติบโตมากับการร้องรำทำเพลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ “วัด”
ในท้องถิ่นก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่สามารถสืบค้นเรื่องราวดังกล่าวได้ เพราะแต่เดิม
มหรสพส่วนใหญ่มักจัดขึ้นที่วัด วัดจึงเป็นแหล่งรวมงานมหรสพและเป็นแหล่ง
รวบรวมประสบการณ์รว่ มและภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชนในอดีตทีส่ ำคัญ

เราอาจตั ้ ง โจทย์ แ รกก่ อ นลงสำรวจภาคสนามด้ ว ยคำถามเช่ น
ในท้องถิ่นของเรามีการร้องรำทำเพลงอะไรบ้าง แบ่งได้กี่ประเภท มีขึ้นที่ไหน
ในโอกาสอะไร การร้องรำทำเพลงนัน้ เล่นกันมากน้อยเพียงใด เป็นทีน่ ยิ มหรือไม่
เกีย่ วข้องกับคติความเชือ่ หรือเล่นกันในงานประเพณี-พิธกี รรมอะไร มีใครเกีย่ วข้อง
กับการร้องรำทำเพลงนัน้ บ้าง ฯลฯ และคำถามสำคัญคือ การร้องรำทำเพลงนัน้
หายไปเมือ่ ใด เหตุใดจึงหายไป หรือการร้องรำทำเพลงชนิดนัน้ ทีอ่ าจมีอยูใ่ นปัจจุบนั
แตกต่างไปจากเมื่อครั้งก่อนอย่างไร รวมทั้งการสอบถามว่าคนในท้องถิ่นรู้สึก
อย่างไร สะท้อนความคิดของตัวเองต่อเรือ่ งนีอ้ ย่างไร? ฯลฯ
น่าสนใจว่าศิลปะการแสดงหรือประเพณีหนึ่งๆ มักผันแปร (ไม่ใช่
ผิดเพี้ยน) ไปตามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของสังคมท้องถิ่น
ทั่วโลก ครั้งหนึ่งนโยบายสร้างความเป็นพลเมืองไทยโดยรัฐนำไปสู่การสร้าง
ค่านิยมดูถูกวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าต่ำต้อย ลามก หยาบกร้าน
จนกลายเป็นการปฏิเสธวิถชี วี ติ และคุณค่าของชาวบ้านไปโดยไม่รตู้ วั
ในปัจจุบัน เมื่อรัฐเริ่มเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้
ให้กับประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์ รัฐจึงเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับผู้คนและ
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิน่ มากขึน้ โดยมีโครงการมากมายทีม่ งุ่ ศึกษา รวบรวม
และอนุ ร ั ก ษ์ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาในฐานะของ “ทุ น ทางปั ญ ญา” ที ่ ส ามารถนำมา
“เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยยังคงรักษา “คุณค่า” วัฒนธรรมถิน่ เอาไว้” โดยรัฐ
หวังกระตุน้ ให้คนไทยทุกหมูเ่ หล่า โดยเฉพาะชุมชนเป็นฐานสำคัญในกระบวนการ
ดังกล่าว
เป็นที่ชัดเจนว่านโยบายแปลงท้องถิ่นให้เป็นสินค้าวัฒนธรรมเป็นไป
เพือ่ รับใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจ จากเดิมทีร่ ฐั เข้าควบคุมแทรกแซงท้องถิน่ โดยตรง
ผ่านกฎหมายและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ด้วยเหตุผลทางการเมืองในปัจจุบนั
กลไกตลาดเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เข้าควบคุมแทรกแซงการจัดการศิลปะวัฒนธรรม
ในท้องถิน่ ในด้านหนึง่ มันอาจเป็นกับดัก โดยท้องถิน่ กำลังถูก “วิธคี ดิ เรือ่ งการ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ ว” เข้าแทรกแซงแนวทางการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่ ท้องถิน่ จึงยิง่ ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยเมืองมากขึน้
ผลคือคนท้องถิ่นกำลังวิ่งไล่ตามสิ่งที่เมืองและนักท่องเที่ยวบอกให้เป็น
หรือตกอยู่ภายใต้แรงบีบคั้นจากความต้องการบริโภคของนักท่องเที่ยวนั่นเอง
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วิธคี ดิ แบบนีน้ ำไปสูก่ ารตัดทอน ปรุงแต่ง และปฏิเสธตัวตนด้วยความเต็มใจของ
ท้องถิน่ เพือ่ รับใช้ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว เพราะมีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่า
ท้องถิน่ (ในฐานะผูแ้ สดง) ย่อมต้องการอวดเสนอแต่สง่ิ ทีค่ ดิ ว่าสวยงาม สิง่ ทีค่ น
อยากดู และมุง่ ซ่อนเร้นตัวตนทีค่ ดิ ว่าน่าอายหรือคิดว่าคนอืน่ อาจไม่อยากดู
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนกลับเห็นว่า นี่เป็นโอกาสดีอย่างน่าประหลาดของ
ท้องถิน่ โดยเฉพาะชาวพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ะต้องรีบฉวยคว้าทรัพยากรมากมายทีร่ ฐั และ
หน่วยงานมากมายกำลังทุ่มเทลงมาไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ เคารพ และเข้าใจในตัวท้องถิน่ เองเป็นสำคัญ
ดังนั้นการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามของชาวพิพิธภัณฑ์ นอกจากจะ
เพือ่ สืบค้นความรูใ้ นท้องถิน่ แล้ว ยังต้องกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ของทั้งชุมชนด้วย งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของท้องถิน่ เพือ่ กระตุน้ ให้ทอ้ งถิน่ ได้ทบทวนตัวเอง เห็นภาพความเปลีย่ นแปลงของ
ตัวเองจากครัง้ อดีตสูป่ จั จุบนั และ/หรือรือ้ ฟืน้ ปรับปรุง และเชือ่ มโยงภูมปิ ญ
ั ญาถิน่
เข้ากับความรู้สมัยใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้สะท้อนความคิดเห็น
ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อท้องถิ่นจะได้ดำรงอยู่อย่างมี “ศักดิ์ศรี” “รู้จัก” และ
“เคารพตนเอง” ท่ามกลางกระแสโลก และกระแสอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการท่องเทีย่ วโดยรัฐไทยทีม่ งุ่ แปลงชีวติ ศักดิศ์ รี และทุกสิง่ ของท้องถิน่ ให้กลายเป็น
สินค้าเพือ่ ปรนเปรอผูบ้ ริโภคนัน่ เอง
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เรือ่ งเล่า...ท้ายเล่ม

หลวงพระบาง…พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ (ตอนที่ 1)
กรกฎ บุญลพ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร

บทความเชิงสารคดีนี้ เป็นการเสนอแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนได้พบเห็นระหว่างการเข้าไป
สำรวจเก็บข้อมูลทางโบราณคดี-มานุษยวิทยา ร่วมกับโครงการ Middle Mekong
Archaeology Project (MMAP) จาก The University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ เดือนมีนาคม-เมษายน ทีผ่ า่ นมา
หลวงพระบางบนเส้นทางของประวัติศาสตร์
คงจะไม่เป็นการเกินเลย หากจะกล่าวว่า หลวงพระบางคือประวัตศิ าสตร์
ทีย่ งั มีชวี ติ คืออดีตทีย่ งั ไม่สน้ิ ลมหายใจ เพราะถิน่ ฐานย่านนีเ้ ป็นย่านประวัตศิ าสตร์
ที่ผูกพันกับตำนานแห่งการก่อเกิดของผู้คนบนผืนแผ่นดินสองฝั่งฟากลำน้ำโขง
อย่างมิอาจแยกออกจากกันได้ ดังปรากฏในตำนาน “ขุนบรม” หรือ “พญาแถน”
ซึง่ กล่าวถึงพืน้ ภูมติ รงนีว้ า่ “เชียงทอง”
จากตำนานหลวงพระบางได้เดินทางพ้นผ่านเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์
ด้วยเดชานุภาพของพญาฟ้างุม้ ซึง่ มีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั อาณาจักรเขมรโบราณ
อย่างแน่นแฟ้น ก่อนที่เชียงทองจะกลายมาเป็นหลวงพระบางในเวลาต่อมา
นอกจากสั ม พั น ธภาพกั บ กลุ ่ ม อำนาจในอาณาจั ก รขอมแล้ ว ราชสำนั ก
หลวงพระบางยังมีสายสัมพันธ์กบั ราชสำนักลุม่ น้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
เจ้ า แสนไท พระโอรสในพญาฟ้ า งุ ้ ม แห่ ง หลวงพระบางได้ อ ภิ เ ษกสมรสกั บ
พระแก้วยอดฟ้า ผูเ้ ป็นพระธิดาในกษัตริยอ์ ยุธยาพระองค์หนึง่
รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช1 ซึ่งว่ากันว่าเป็นยุคทองยุคหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์และศิลปะลาวโบราณ ถือเป็นช่วงเวลาที่หลวงพระบางมีความ
รุง่ เรืองถึงขีดสุดด้วย อย่างไรก็ดี แม้ในช่วงหลังสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
1

เป็นช่วงเวลาร่วมสมัยกับรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา
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จะได้ทรงย้ายพระนครหรือศูนย์กลางพระราชอำนาจจากหลวงพระบางลงไป
ตัง้ ทีเ่ วียงจันทน์ แต่หลวงพระบางก็หาได้รา้ งลาผูค้ นแต่อย่างใด เนือ่ งเพราะยังคง
ดำรงสถานะความเป็ น เมื อ งหลวงของลาวเหนื อ ทั ้ ง ยั ง เป็ น ที ่ ป ระทั บ ของ
เจ้ามหาชีวติ พระองค์สดุ ท้าย ก่อนทีส่ ายลมแห่งการเปลีย่ นแปลงจะพัดผ่านเข้ามา
เหนือผืนแผ่นดินล้านช้าง

นบพระ เบิง่ ศิลปกรรมทางศาสนา
หลวงพระบางมีถนนจำนวนไม่กส่ี ายก็จริง ทว่าหลายสายนำพาเราไปสู่
วัดที่สวยงามหลายแห่ง แต่ละวัดต่างเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ที่พร้อมจะเปิดเผยต่อสายตาผู้อ่าน หรือผู้มาเยือน เช่น วัดวิชุล
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองแห่งศิลปะล้านช้าง ความงามทางศิลปะ
ปรากฏอยู่บนองค์พระธาตุซึ่งมีเรือนธาตุเป็นทรงครึ่งวงกลม แลดูคล้ายแตงโม
ผ่าซีก และเป็นที่มาของชื่อ “พระธาตุหมากโม” อันเป็นชื่อสามัญที่เรียกขานใน
หมูช่ าวเมืองหลวงพระบางสำหรับพระธาตุองค์น้ี
จากนัน้ ไม่ไกลจากพระธาตุหมากโมเป็นทีต่ ง้ั ของพระอุโบสถ ซึง่ ครัง้ หนึง่
เคยทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมือง สถาปัตยกรรมหลังนี้ยังคงแสดงให้เห็น
ความงดงามของงานประติมากรรมทีอ่ วดฝีมอื เชิงช่างผ่านงานแกะสลักไม้ทง้ั บาน
ประตูและหน้าต่างที่ได้รับการปิดทองเหลืองอร่าม เนื้อหาผูกเป็นเรื่องราวของ
วรรณกรรมพระลักษณ์-พระราม หรือรามเกียรติ์ วรรณกรรมเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ พร่หลาย
ในกลุ่มประชาคมลุ่มน้ำโขง งานสลักไม้ที่ถ่ายทอดฉากในรามเกียรติ์สะท้อน
ความงดงามอย่างลงตัว ด้วยจังหวะแห่งท่วงท่าที่สมบูรณ์ด้วยพลังผสานกับ
กลิน่ อายแห่งบรรยากาศของเขมร ส่วนพืน้ ทีภ่ ายในพระอุโบสถเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศของแสงสลัวราง
ที่สาดส่องมาจากแนวของหน้าต่าง บรรยากาศดังกล่าวได้โน้มความรู้สึก
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ให้ผมู้ าเยือนสัมผัสถึงพลังศรัทธาทีผ่ ลักดันให้เกิดเป็นงานศิลปกรรมทางศาสนา
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนชาวโลกจะรูจ้ กั หลวงพระบางผ่านเพียงวัดเชียงทอง
มากกว่า ซึง่ ไม่เป็นทีน่ า่ แปลกใจแต่อย่างใด เพราะสิง่ ทีป่ รากฏมิใช่เพียงแค่ภาพ
ของความยิ่งใหญ่ แต่กลับเป็นกลุ่มของศาสนสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตั้งแต่
รัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อกาลเวลาล่วงผ่านจนถึงทุกวันนี้ก็แทบจะ
ไม่ปรากฏว่ามีความเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก
วัดเชียงทองตั้งประชิดริมสายน้ำโขงในตำแหน่งที่ลำน้ำคานซึ่งเป็น
ลำน้ำสาขาไหลเรือ่ ยมาบรรจบกับลำน้ำโขงอันเป็นสายน้ำหลัก วัดตัง้ อยูบ่ นเนินสูง
โดยมีแนวถนนสำหรับจอดรถเลาะไปตามลำน้ำ เลยออกไปเป็นชายน้ำที่มี
ท่าเทียบเรือ จากจุดดังกล่าวทำให้เราแลเห็นภูมิปัญญาในการวางผังเมืองของ
บรรพบุรุษของเมืองหลวงพระบาง ดังจะเห็นได้จากตำแหน่งของวัดที่สอดรับกับ
มุมมองแห่งศรัทธา เพราะนักเดินทางต้องเดินจากท่าน้ำขึ้นบันไดมาอย่างช้าๆ
เมือ่ เงยหน้าขึน้ จะเห็นเพียงยอดหลังคาช่อฟ้าทอประกายระยับอยูห่ ลังแนวกิง่ ก้าน
ของต้นดวงจำปา ซึง่ ชาวลาวถือว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติ นอกจากนี้ อีกสิง่ หนึง่
ที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ในรูปแบบศิลปะล้านช้างได้แก่ “โหง่” ที่ประดับเหนือ
หลังคาพระอุโบสถ คติในการสร้างโหง่เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุตามคติจกั รวาล
ทีไ่ ด้รบั มาจากอินเดียแล้วนำมาผสมผสานเข้ากับศิลปกรรมพืน้ เมืองอย่างลงตัว
ตัวโบสถ์มลี กั ษณะไม่สงู นัก และมีสณ
ั ฐานคล้ายจอมแห เมือ่ มองจากทาง
ด้านหน้า ชายหลังคามีลกั ษณะทีอ่ อ่ นโค้งเกือบจรดพืน้ แต่กลับแสดงให้เห็นสัดส่วน
ทีส่ มบูรณ์ หน้าบันแกะเป็นลายดอกจอกขนาดใหญ่ลงรักปิดทอง ใต้กรอบหน้าบัน
เป็นโกกคิว้ รูปพรรณพฤกษา คันทวยทีย่ น่ื ออกมารับกับชายคาเป็นคันทวยหูชา้ ง
ตามผนังด้านนอกตกแต่งด้วยการลงรักปิดทอง บางส่วนแสดงให้เห็นภาพหม้อน้ำ
ที่เรียกว่า “ปูรณฆฏะ” ซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นหม้อน้ำมีดอกไม้โผล่พ้นออกมา
อันเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารขนาดเล็ก
ทาผนังด้วยสีชมพูประดับกระจกแลดูสวยงามยามต้องแสงตะวัน
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หนังสือ...พิพิธภัณฑ์
ลูกสาวพิพธิ ภัณฑ์
พรศิริ บูรณเขตต์ /ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร/
2548/ 180 บาท
เมือ่ ลูกสาวจ่าทวี เขียน “ลูกสาวพิพธิ ภัณฑ์” ในคราวทีพ่ อ่ มีอายุ
ครบ 6 รอบ และในคราวทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์มอี ายุครบ 20 ปี โดยถอด
ประสบการณ์ของตัวเองที่ได้คลุกคลีกับงานพิพิธภัณฑ์ร่วมกับ
ลุงจ่า (พ่อ)มาตัง้ แต่เด็ก พรศิรบิ อกเล่าเรือ่ งราวหลังฉากทัง้
สนุก ขำ เศร้า ปนสะเทือนใจ กว่าจะเป็นพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน
จ่าทวี พิมพ์ตามลายมือจริง อ่านสนุก แฝงสาระงานพิพธิ ภัณฑ์
เต็มเปีย่ ม
การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้น
ชมพู น ุ ท ประศาสน์ เ ศรษฐ / คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร/ 2547
ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ต ิ ข องศิ ล ปโบราณวั ต ถุ แ ละเหตุ ป ั จ จั ย
ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ พร้อมทั้งเสนอวิธีการดูแล
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การจัดเก็บรักษาและ
การจั ด แสดงวั ต ถุ ช นิ ด ต่ า งๆ ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพแวดล้ อ ม
ทีเ่ หมาะสม ตลอดจนเสนอวิธกี ารปฏิบตั แิ ละการเก็บรักษา
โบราณวัตถุทพ่ี บ ณ แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ)/ฉบับที่ 9 (มิถนุ ายน 2548 – พฤษภาคม
2549)/ โทร. 0-2613-3840
รวม 8 บทความ จากนักวิชาการ อาทิ บุหลง ศรีกนก วัฒนชัย วินิจจะกูล
ประภัสสร โพธิศ์ รีทอง ฯลฯ “ว่าด้วยประวัตศิ าสตร์และความทรงจำ” ทีม่ ใิ ช่เพียง
เรือ่ งของอดีตทีจ่ บไปแล้ว หากแต่เป็นสิง่ ทีส่ ามารถกลับมาโลดแล่นได้อกี ครัง้ ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็น “ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส” “คนเล็กๆ
ในเสีย้ วประวัตศิ าสตร์” “พิพธิ ภัณฑ์ไทยกับการไล่ตามความฝัน” “ความทรงจำ
ต้องจัดแสดง” เป็นต้น
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คมคิด…สะกิดใจ
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⌦

คุณวิษณุ เอมประณีตร์
พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ ไทย
การอบรมความรูเ้ กีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ และการพัฒนา
4 – 5 ตุลาคม 2547

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 หรือ www.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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123
123
123
123
123 123
123
123 123
123 123
123
12
12
12
123
123
123
123 123
123
123
123
123
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
รูปเล่ม/พิสูจน์อักษร
ประสานงาน

48   

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

กรุณาส่ง

