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กาวไปดวยกันฉบับหนาพบกับ

“เครือขายพิพิธภัณฑทองถิ่นลานนา”
การรวมตัวของชาวพิพิธภัณฑทองถิ่นในภาคเหนือ
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชาวพิพิธภัณฑ

จากใจบรรณาธิการ
เรื่อง :นวลพรรณ บุญธรรม

สวัสดีคะ สมาชิกจุลสารกาวไปดวยกันทุกทาน
กาวไปดวยกันฉบับนี้ไดนําความรูและประสบการณงานพิพิธภัณฑมาบอก
เลาใหสมาชิกไดอา นกันอยางหลากรส เนือ้ หาสาระยังคงประกอบดวยขาวคราวความ
เคลือ่ นไหวในแวดวงพิพธิ ภัณฑทปี่ ณิตา สระวาสี ไดไปเสาะหามาเลาสูก นั ฟง การบอก
เลาประสบการณการทํากิจกรรมกับเยาวชนที่ จ. แมฮอ งสอน จากพีห่ มึกและกบอวน
ประสบการณการอบรมงานพิพธิ ภัณฑรว มกับผูท าํ งานพิพธิ ภัณฑทวั่ โลกทีอ่ นิ เดีย จาก
เยาวเรศ จุนวีระนงค สัมผัสวัฒนธรรมเคปอบที่พิพิธภัณฑแหงชาติเกาหลีกับอมรรัตน
นุกลู สวน “ลุงมา” จะมาชักชวนและแนะนําวิธงี า ยๆ ในการกรอบรูปสารพัดประโยชน
การสํารองเอกสารโบราณจากดอกรัก พยัคศรี สวนขาวปุก จะมาบอกเลา ความเหมือน
และแตกตางของพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวของพี่นองชาวจีนที่อยูในประเทศไทย
และสิงคโปร ใน “เสือ่ ผืนหมอนใบ” ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ไดเรียบเรียงประสบการณการ
ทํางานชมรมอนุรกั ษโบราณวัตถุสถานและสิง่ แวดลอม จังหวัดลพบุรขี องอาจารย ภูธร
ภูมะธน ทีไ่ ดกลาวในการสัมมนาเชิงปฎิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาเครือขายพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่
ภาคเหนือที่จังหวัดลําพูน กรกฎ บุญลพและสุรีรัตน บุบผาจะพาไปทองเที่ยว “วัดโพ”
ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ที่มีทั้งพิพิธภัณฑและเปนแหลงผลิตงานชางศิลป
สรินยา คําเมือง ชักชวนใหเรียนรูเสนทางการคาเกลือ ระหวางอินเดียถึงทิเบตและสง
ทายดวยขอคิดดีๆ “คมคิดสะกิดใจ” จากคุณปาถนอม คงยิ้มละมัย พิพิธภัณฑปาน
ถนอม จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบคุณจดหมายจากเพือ่ นชาวพิพธิ ภัณฑทสี่ ง ไปใหกาํ ลังใจและบอกเลา
เรือ่ งราวของทาน จุลสารกาวไปดวยกันยินดีทจี่ ะเปนสือ่ กลางในการแบงปน และแลก
เปลี่ยนประสบการณของทุกทานกับเพื่อนพิพิธภัณฑแหงอื่นๆ คะ
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จดหมายถึง บก.

สํานักงานการทองเที่ยวแบบชุมชน
154 บานทาวัดใต หมู 9 ตําบลเหลาปอแดง
อําเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
27 มิถุนายน 2552
เรื่อง
เรียน
อางถึง
สิ่งที่สงมาดวย

ขอขอบคุณและประสานงาน
บรรณาธิการจุลสารกาวไปดวยกัน
จุลสารกาวไปดวยกันปที่ 5 ฉบับที่ 1 “เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น 3-5 พ.ย. 51”
เอกสารประวัติยอบานทาวัดใต หมู 9 และวัดกลางศรีเชียงใหม จํานวน 1 ชุด
เอกสารภาพถายประกอบคําอธิบาย

ตามอางถึง ขาพเจาไดรับแลวดวยความยินดียิ่ง ตองขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้
ดวย จักไดนาํ มาเผยแพรตอ ชุมชนตอไปและตามสิง่ ทีส่ ง มาดวย เพือ่ เปนวัตถุดบิ นําเสนอตอทาน ได
กรุณาเผยแพรตอมวลชนสมาชิกทางจุลสารกาวไปดวยกัน ขาพเจาเคยสงมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ
เกือบ 2 ปมาแลว แตเรงรีบไปหนอย จุลสารฉบับตอๆ มาไมปรากฏเรื่องราวหรือภาพของวัดกลาง
ศรีเชียงใหม บานทาวัดใตลงในจุลสารฯ เลย รูสึกนอยใจนิดๆ ไมทราบวาเปนอยางไร อายุมากขึ้น
แกชราแลว นอยใจงายๆ เอาใจคนแกหนอยนะครับ เมตตาเอาขาพเจาเดินไปดวย (กัน) อีกสักคน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
พันตรีจักรีพล พรมยศ
ประธานคณะทํางานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ
คณะทํางานการทองเที่ยวและสภาวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
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จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

เรื่อง :

เจาหนาที่ตํารวจ สน.ชนะสงคราม รับแจงเหตุลักทรัพยใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป พีระศรี อนุสรณ ตั้งอยูในบริเวณกรม
ศิลปากร ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
ที่เกิดเหตุอยูในสวนพื้นที่แสดงผลงาน ขาวของเครื่องใช ถูกคนราย
รื้อคนกระจุยกระจาย เจาหนาที่แจงวา คนรายไดเงินสดไป 125,000
บาท สอบสวนนางดารุณี เอี่ยมสังขทอง อายุ 38 ป ใหการวา เปด
ตั้งแตเชาปดเย็น มีเจาหนาที่ 3 คนดูแล ชวงเชามาทํางานเห็นกุญแจ
ล็อกประตูหายไป เมื่อเขามาดูก็พบวาถูกลักทรัพยดังกลาว เบื้องตน
คาดวาคนรายนาจะมีไม กวา 2 คน งัดประตูเขามากอเหตุชว งกลาง
คืน นาจะมีคนในรูเห็น เพราะไมแตะตองทรัพยอื่น
ตอมา ชวงหัว วันเดียวกัน พ.ต.อ.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ
ผกก.สน.ชนะสงคราม ไดนําตัวนางดารุณี ซึ่งเปนเจาหนาที่ดูแล
พิพิธภัณฑมาสอบเนื่องจากมีพิรุธ สุดทายยอมรับสารภาพวาเปน
คนฉกทรัพยทั้งหมดไปมูลคากวา 1 แสนบาท อางจะนําไปรักษาตัว
เนื่องจากปวยเปนมะเร็ง เบื้องตนแจงขอหาลักทรัพย (เดลินิวส 16
กรกฎาคม 2552)
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นายพงษเดช มณีธร ประธานชุมชนเดนยางแดง ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
จ.แมฮองสอน เปดเผยวา ตัวแทนชาวบานจาก 8 ชุมชน สนับสนุนใหเทศบาลตําบล
ขุนยวม กอสรางอนุสรณสถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุน จ.แมฮองสอน ขึ้นภายในบริเวณ
พื้นที่ศูนยวัฒนธรรม อ.ขุนยวม ซึ่งเปนพิพิธภัณฑทหารญี่ปุนในปจจุบัน โดยไดนํา
ขอสรุปมติของชาวบาน 8 ชุมชน สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุน เปนการสงเสริมการทอง
เที่ยวของ อ.ขุนยวม เพราะปจจุบันมีแหลงทองเที่ยวคือทุงดอกบัวตอง ที่ดอยแมอูคอ
และหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลทองเที่ยวทุงดอกบัวตองแลวไมมีนักทองเที่ยวเดินทางเขา
มาเที่ยวที่ อ.ขุนยวมเลย เนื่องจากไมมีแหลงทองเที่ยวเปนแรงจูงใจ ดังนั้นเมื่อมีการ
กอสรางอนุสรณสถานมิตรภาพไทย-ญีป่ นุ จะทําใหนกั ทองเทีย่ วชาวญีป่ นุ เดินทางมาก
ราบไหวบรรพบุรุษสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนแหลงศึกษาทองเที่ยวประวัติศาสตร
โดยทั่วไปดวย (คมชัดลึก 14 กรกฎาคม 2552)

ดร.พิชัย สนแจง ผูอํานวยการองคการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผย
วา ขณะนี้ อพวช. ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) และองคการยูเนสโก จํานวน 5
ลานบาท ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสุขภาวะทาง
เพศขึ้นภายในพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรฯ อ.คลองหา จ.ปทุมธานี เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ทางเพศ ทีถ่ กู ตองปลอดภัยใหกบั กลุม เยาวชน โดยจะมีการสรางฐานขอมูลเกีย่ วกับโรค
เอดส วิธกี ารติดเชือ้ และแนวทางปองกัน รวมทัง้ สุขภาวะทางเพศและสือ่ การเรียนการ
สอนทางเพศ ซึง่ สามารถสืบหาขอมูลออนไลนไดผา น www.hs-db.net เพือ่ ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดงา ย พิพธิ ภัณฑสขุ ภาวะทางเพศ จะมีการจัดพืน้ ที่ แบงเปนโซน สําหรับ
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จัดแสดง สื่อการเรียนรูทางเพศโดยเฉพาะมีขอมูลตางๆ อาทิ การดูแลสรีระตางๆ ของ
ผูชาย ผูหญิง อุปกรณที่จําเปนในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย อาทิ ถุงยางอนามัย
หลายรูปแบบ มาจัดแสดง เปนตน
ผอ.อพวช. กลาวตอวา การจัดตั้งพิพิธภัณฑสุขภาวะทางเพศ ถือเปนสวน
หนึ่งของการเรียนรูและสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชน เนื่องจาก
ทีผ่ า นมา เรือ่ งเพศศึกษา กลายเปนเรือ่ งทีส่ งั คมไทยปกปด ทําใหเยาวชนมีเพศสัมพันธ
ที่ไมถูกตอง และเสี่ยง ดังนั้น พิพิธภัณฑสุขภาวะทางเพศ จะเปนแหลงเรียนรูดาน
สุขสภาวะที่สําคัญแหงแรกของประเทศไทย โดยจะเปดตัวในเดือน ต.ค.นี้ และจะมี
การนําพิพธิ ภัณฑสขุ ภาวะทางเพศไปจัดแสดงในภูมภิ าคตางๆ ทัว่ ประเทศ ในรูปแบบ
ของคาราวานวิทยาศาสตรดวย (ไทยรัฐ 14 มิถุนายน 2552)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปดเผยภาย
หลังตรวจเยี่ยมสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยววา ไดมอบนโยบายสําหรับสํานักวัฒนธรรมฯ ใหศึกษาแนวทาง
การสงเสริมชุมชนแตละเขตที่มีสถานที่ทองเที่ยวใหมีการทองเที่ยวในรูปโฮมสเตย สง
เสริมใหบูรณะโบราณสถาน อาคารตางๆ ในชุมชน เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว สงเสริม
ให กทม.เปนมหานครที่ยิ่งใหญระดับโลก จะใหมีการสรางพิพิธภัณฑเมืองเชนเดียว
กับมหานครระดับโลก เชน ลอนดอน อัมสเตอรดัม หรือมาดริด โดยจะใชศาลาวาการ
กทม.เสาชิงชา ปรับเปนพิพธิ ภัณฑเมืองและเปนหองสมุดทีย่ งิ่ ใหญ และหอศิลป กทม.
เพื่อใหเยาวชน ประชาชนไดศึกษาประวัติศาสตร กทม.ไดจากสถานที่จริง (มติชน 25
กุมภาพันธ 2552)
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สวัสดีคะ
หลังจากหางหายกันไปนาน คุณลุง คุณปา คุณนา คุณอา และมิตรสหาย
ชาวกาวไปดวยกันคงสบายดีนะคะ เราสองคนสบายดีคะ ที่หายไปไมใชเราหนีเที่ยว
เราเดินทางขึ้นไปเปนนักสืบที่เมืองสามหมอก แมฮองสอนมาคะ (งง... กันไปใหญ)
เรื่องก็คือ เมื่อวันที่ 1 - 5 เมษาที่ผานมา เรา 2 คนไปทํากิจกรรม “สืบคนเรื่องเลาเมือง
แมฮองสอน” กับนองๆ กลุมเพื่อนเตือนเพื่อนของโรงเรียนหองสอนศึกษามาคะ คิดวา
นาจะเปนประโยชนสาํ หรับคนทีก่ าํ ลังมองหากิจกรรมทํารวมกับเด็กๆ และคนในชุมชน
(เปนของฝากจากเรานะคะ)
กิจกรรม “สืบคนเรือ่ งเลาเมืองแมฮอ งสอน” เริม่ ตนดวยการดูหนังสัน้ เรือ่ ง
“เมืองกระโดด” เพราะเปนหนังทีส่ ะทอนใหเห็นการเปลีย่ นแปลงของตัวเมืองเชียงใหม
ผานคําสัมภาษณของผูคนและภาพถายเกา จากนั้นพี่หมึกแนะนําวิธีการเก็บขอมูล
แนวคําถาม และการปฏิบัติตัวเบื้องตนเมื่อตองออกไปสัมภาษณใหกับนองๆ ตอดวย
การแบงกลุมใหนองแตละกลุมระดมความคิดวา ถาตองเก็บขอมูลสักเรื่อง เรื่องไหน
ที่นองสนใจเก็บ เก็บกับใคร และมีแนวคําถามในการเก็บอยางไร ในที่สุดเราก็ไดมา
3 เรื่องคือ “บานไต” “วัด” และ “อาหารไต”
8
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จ ้นเราใหนองๆ ไปทดลองเก็บขอมูล
จากนั
บบางกลุมก็ไปถามผูเฒาผูแก บางกลุมก็
ไไปถามพระคุณเจาที่วัด บางกลุมไปถาม
แ ของตัวเอง (โดยเฉพาะกลุมอาหาร
แม
ไ ขณะที่บางคนนึกสนุกไปถามแมคา
ไต)
ข
ขายขนมที
่ตลาด เมื่อไดขอมูลแลวนองๆ
แ ล ะกลุ ม ช ว ยกั น นํ า เสนอผ า นแผนที่
แต
ค
ความคิ
ด (My Map) ตอดวยการทดลอง
ทํ า แผนที่ ทํ า มื อ เพื่ อ แสดงที่ ตั้ ง สถานที่
ตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองแมฮอ งสอน การทําแผนทีท่ าํ มือเปนการฝกใหเด็กรูจ กั สังเกต
เรียนรูทิศทาง และจัดการลําดับความคิดของตนเอง หลังทํากิจกรรมเราฝากการบาน
ใหนอ งแตละคนกลับไปสืบคนเรือ่ งราวทีต่ วั เองสนใจ เพือ่ ฝกทักษะการสัมภาษณและ
เรียนรูกับความรูใหมๆ
เรากลับไปแมฮองสอนอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 - 11 พ.ค. เราพบวาขอมูลที่นองๆ
เก็บนั้นมีมากมายหลากหลายเรื่อง ทั้งอาหารการกิน บานเฮือน เสื้อผาเครื่องแตงกาย
การละเลน หรือแมแตความเชื่อ มีคนถามวา จะทําอะไรกับขอมูลที่เก็บมา แลวจะให
คนอื่นรูเรื่องของเราไดอยางไร? (เปนคําถามที่ดีมากกก...) นองๆ ชวยกันคิดและคิด
ๆ)
สรุปสุดทายบอกวา “..เอาขึ้นเว็บ...” (เด็กรุนใหมจริงงๆ)
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นอกจากนีน้ อ งๆ ไดแปรรูปขอมูล
และภาพถายบางสวนเปนโปสการดสีสัน
สวยงาม แถมเจอขอบังคับ(ขอรอง)วาทํา
เสร็ จ แล ว ต อ งติ ด แสตมป ส ง กลั บ ไปหา
พวกพี่ๆ ที่กรุงเทพฯ งานนี้แตละคนตางงัด
เอาวิชาศิลปะขึ้นมาตกแตงโปสการดกัน
เปนแถว... (พี่ๆ หนาบานเมื่อไดการดจาก
นองๆ)

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราทํารวมกับนองๆ ก็คือ “คนหาเรื่องเลาเบื้องหลัง
สิ่งของ” เราใหนองๆ แตละคนกลับไปดูของเกา ของสะสมของครอบครัวพรอมกับ
สอบถามประวัติของวัตถุชิ้นนั้นๆ แลวใหนําของมาใหเพื่อนๆดูและถายทอดเรื่องราว
ของขาวของนัน้ ดวย แตละคนก็นาํ ของกันมาคนละชิน้ 2 ชิน้ มีทงั้ ตราชัง่ ของคุณปู หมวก
สานใบเกาของคุณพอ กระติก ของทหารญี่ปุนที่พอแลกมา ภาพถายเกาของตัวเอง
ขณะที่เปนสางลอง ภาพถายคุณพอขณะที่เปนนักเรียน แตละคนพยายามถายทอด
เรื่องราวที่ตัวเองไดฟงมาอยางตั้งใจ ขณะเดียวกันเพื่อนๆ พี่ๆ ก็นั่งฟงดวยความ
ตื่นเตน การฟงเรื่องเลาเบื้องหลังขาวของจากนองๆ ยิ่งตอก ความเชื่อของเราทั้ง 2
คนวา “เห็นของ ตองเห็นคน” เพราะขาวของเปนตัวเชื่อมระหวางคนกับเรื่องเลา
ไดเปนอยางดี ถาเห็นของแลวไม
เห็นคน (รวมถึงเรื่องเลา) ความ
นาสนใจในวัตถุชนิ้ นัน้ ก็จะลดลง
แตถา เมือ่ ใดเห็นของแลว เห็นคน
และเรือ่ งเลาดวย วัตถุชนิ้ นัน้ ก็จะ
มีความนาสนใจมากขึ้น
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สิง่ ทีเ่ ราทําตอหลังจากฟงนองทุกคนเลาจบคือ การอธิบายความสําคัญตางๆ ของเรือ่ ง
เลา เพราะวัตถุสามารถผูกโยงเขากับตัวบุคคล (เจาของวัตถุ) สถานที่ (ที่ซื้อมา/ ที่ใช
งาน) และเวลา (ทั้งอดีตและปจจุบัน) ได จากนั้นเราแจกกระดาษใหนองๆ คนละแผน
ดานหนึ่งใหนองแสดงฝมือวาดรูปวัตถุที่นํามา อีกดานใหเขียนเรื่องเลาของวัตถุ และ
เขียนบรรยายลักษณะรูปทรงของวัตถุ ที่เปนสิ่งพื้นฐานในการทําทะเบียนวัตถุของ
พิพิธภัณฑ (แอบแทรกลงไปจนได) จากนั้นเรานําผลงานของนองแตละคนมาทากาว
ติดกัน ตอกตาไก แลวรอยดวยเชือกออกมาเปนสมุดทํามือ มีชื่อวา “สมุดรวบรวม
ภาพวาดของเกา” เปนตัวอยางการนําขอมูลทีเ่ ก็บไดมาใชประโยชนอกี รูปแบบหนึง่
กอนจากกันมีการเปดใจถึงการ
ทํากิจกรรมดวยกัน นองๆ บอกวา สนุกดี
และไดเรียนรู แตกเ็ หนือ่ ยกับการหาขอมูล
สวนพีๆ่ ผูท าํ กิจกรรมก็สนุกเชนกัน พรอม
กับไดความรูใหมกลับบานเต็มกระเปา
ถึงแมจะขยาดกับการเดินทางที่คดโคง...
(กวาจะถึง เลนเอาแทบแย...)
ไมเห็นหนากันนานเลยเขียนเลา
เสียยาว หวังวาทุกทานคงจะคลายความ
คิดถึงพวกเรานะคะ และหวังวากิจกรรม
สื บ ค น เรื่ อ งเล า เมื อ งแม ฮ อ งสอน จะมี
ประโยชนตอ การทํางานของบางทานบาง
นะคะ
ฉบับนี้ ตองกลาวคําวา “สวัสดี” แลวคะ
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*

ระหวางวันที่ 15 – 26 กันยายน 2551 ผูเ ขียนมีโอกาสเขารวมอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การและสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย จัดโดยโครงการ
CollAsia 2010 ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางศูนยภูมิภาควาดวยโบราณคดี
และวิจิตรศิลป (SPAFA) และศู น ยศึ ก ษาด้ า นการอนุ รั ก ษมรดกทางวั ฒ นธรรม
(ICCROM)** มีวตั ถุประสงคในการสงเสริมพัฒนาดานการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม
ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งดานการฝก
อบรมใหแกบุคลากรในพิพิธภัณฑและสถาบันการศึกษา รวมถึงเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต บุคลากรใน
พิพธิ ภัณฑฯ อาทิ ภัณฑารักษ นักอนุรกั ษ หรือนักการศึกษาในพิพธิ ภัณฑสามารถสมัคร
เพื่อเขารวมการอบรมประจําปในแตละหัวขอที่สนใจได
12
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ในปนี้ โครงการตอเนื่อง CollAsia 2010 ไดจัดการอบรมนานาชาติเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะดานการอนุรักษ : ยุทธศาสตรการเรียนรูที่ยั่งยืน” มี
ประเทศสมาชิกเขารวมอบรมทั้งหมดจํานวน 16 คนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต(รวมทัง้ ผูเ ขียน) ในครัง้ นีผ้ เู ขาอบรมทุกทานมีโอกาสเขารวมสัมมนา
วิชาการนานาชาติของสภาการพิพธิ ภัณฑระหวางชาติ – คณะกรรมการดานการอนุรกั ษ
(ICOM-CC)*** ดวย งานอบรมและสัมมนาทั้ง 2 ชวงนี้ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ทั้งหมดจากมูลนิธิเก็ตตี้ (Getty Foundation)
วิทยากรจาก ICCROM และ SPAFA ไดแก Mrs. Katrina Samila และ Mr.
Kelvin Kettle ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการเรียนรูวิธีตางๆ เชน การสื่อสารทาง
เดียว (single-mode speaking) กรณีศกึ ษา (case study) การสงตอความรู (learning
relay) และการสาธิต(demonstration) กลยุทธดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชใน
หนวยงานไดโดยเฉพาะหลักสูตรการฝกอบรมและงานบริการการศึกษาในพิพธิ ภัณฑ
หลังจากแบงกลุม ระดมสมองระหวางผูเ ขาอบรมซึง่ มาจากหลากหลายอาชีพในวงการ
พิพธิ ภัณฑ สวนใหญลงความเห็นวาการเลือกกลยุทธการสอนหรือการถายทอดความรู
ไดเหมาะสมนัน้ ขึน้ อยูก บั พืน้ ฐานการศึกษาและสภาพสังคมแวดลอมของแตละบุคคล
และทีส่ าํ คัญตองรูจ กั กลุม เปาหมาย (audience) วาคือกลุม ใด วิทยากรใหผเู ขาอบรม
ทดลองคิดหลักสูตรสําหรับฝกอบรมใหพนักงานทําความสะอาดในพิพิธภัณฑ ผูเขา
อบรมไดระดมสมองในการจัดทํากําหนดการ กําหนดเนื้อหาการอบรมในแตละหัวขอ
คัดเลือกกลยุทธทเี่ หมาะสมในการถายทอดความรู และเสนอแนะถึงขอดีและขอเสียใน
การจัดกิจกรรมดังกลาว วิทยากรยังใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมรวมกันระหวาง
พิพธิ ภัณฑกบั สถานศึกษาหรือชุมชนใกลเคียงใหมปี ระสิทธิภาพ โดยยกประเด็นปญหา
จากหนวยงานตางๆ ขึ้นมาเปนกรณีศึกษา เชน พิพิธภัณฑสวนใหญมักจะกลาวโทษ
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ขึ้นมาเปนกรณีศึกษา เชน พิพิธภัณฑสวนใหญมักจะกลาวโทษอาจารยจากสถาน
ศึกษาที่นํานักเรียน/นักศึกษามาทัศนศึกษาดูงานวาไมไดใหความรูหรือคําแนะนําแก
เด็กนักเรียนกอนเขาชม ทําใหกลุม เด็กนักเรียนเหลานีไ้ มมขี อ มูลเบือ้ งตนของสถานทีท่ ี่
จะเขาชม แตถา คิดกลับกันจะเปนไปไดหรือไมทพี่ พิ ธิ ภัณฑ จะเขาไปหาสถานศึกษานัน้
เองและอาจนํานิทรรศการหรือสื่อการเรียนรูตางๆ ไปประชาสัมพันธใหขอมูลเบื้องตน
ระหวางการอบรม ผูจ ดั ไดพาผูเ ขาอบรมไปศึกษาดูงานการอนุรกั ษวตั ถุแตละ
ประเภทในหองปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ นักอนุรกั ษไดนาํ โบราณ
วัตถุทกี่ าํ ลังดําเนินการอนุรกั ษอยูม าอธิบายถึงวิธกี ารอนุรกั ษโบราณวัตถุแตละประเภท
อาทิ ผา เหล็ก เครือ่ งไม ฯลฯ ซึง่ ผูเ ขาอบรมสามารถนําแนวคิดหรือเทคนิควิธกี ารอนุรกั ษ
ที่แตกตางกันมาปรับใชในพิพิธภัณฑฯของตนเองได
สวนการสัมมนาของคณะกรรมการดานการอนุรักษภายใตสภาการพิพิธภัณฑ
ระหวางชาติ(ICOM-CC)*** จัดขึ้นระหวางวันที่ 22 – 26 กันยายน 2551 ในหัวขอ
“ความหลากหลายในการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม: นวัตกรรมและการมีสว น
รวม” ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่หอประชุม Vigyan Bhavan กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย งาน
สัมมนานี้จัดขึ้นเปนประจําทุกๆ 3 ป มีผูเขารวมสัมมนาจํานวนกวา 700 คน จาก 76
ประเทศทั่วโลก สวนใหญเปนนักอนุรักษมืออาชีพที่มาจากทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ผลงานที่คณะกรรมการไดคัดเลือกเพื่อนํามาเสนอในหองประชุมกลุมยอยนั้น
มาจากบทความเกีย่ วกับการอนุรกั ษมรดกวัฒนธรรมในประเทศตางๆ ทัว่ โลก อาทิ การ
ศึกษาและการฝกอบรมการอนุรกั ษ การอนุรกั ษวสั ดุประเภทตางๆ โดยยกตัวอยางกรณี
ศึกษาที่ผูเสนอผลงานไดทําการวิจัยแลว ผูเขารวมสัมมนาสามารถเลือกเขาฟงหัวขอ
สัมมนาทีต่ นสนใจในกลุม ยอยตางๆ ซึง่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ กวา 280 หัวขอ ใน 22 กลุม ยอย
ผูน าํ เสนอผลงานแตละทานใหความสําคัญกับการนําวัตถุดบิ ของแตละทองถิน่ มาปรับ
ใชในงานอนุรักษกับวัสดุประเภทตางๆ ซึ่งวัตถุดิบเหลานี้ปลอดภัยจากสารเคมีที่เปน
อันตรายตอโบราณวัตถุ สวนการนําเสนอผลงานดานการจัดศึกษาและฝกอบรมดาน
14
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การอนุรักษนั้น ไดมีหลักสูตรใหมๆ เกิดขึ้นตามสถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วโลก และ
เปดกวางใหผูที่สนใจงานดานอนุรักษมรดกวัฒนธรรม
จากการอบรมสัมมนาผูเขียนสามารถนําความรูในครั้งนี้มาปรับใชในงาน
พิพิธภัณฑไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเทคนิคการถายทอดความรูแบบตางๆ ที่สามารถ
นํามาใชในงานนําชมหรืองานบริการการศึกษาในพิพธิ ภัณฑ รวมถึงไดเรียนรูถ งึ ความ
สําคัญของการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางพิพธิ ภัณฑและชุมชนใกลเคียงโดยดูจากกรณี
ศึกษาจากประเทศตางๆ ที่ไดเขารวมอบรม สวนการสัมมนาวิชาการดานการอนุรักษ
ในสัปดาหสุดทายนั้น ผูเขียนซึ่งเปน 1 ในจํานวน 2 คนไทยที่ไดเขารวมสัมมนากับ
นักอนุรักษมืออาชีพระดับแนวหนาของโลกที่จัดขึ้นเพียง 1 ครั้งในรอบ 3 ป ไดเรียน
รูถึงขั้นตอนและวิธีใหมในการอนุรักษโบราณวัตถุแตละประเภทที่ไมเปนอันตรายตอ
ตัววัตถุ ที่สําคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการอนุรักษระหวางนักอนุรักษ
จากซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก ทําใหผูเขารวมสัมมนาตระหนักถึงความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม เพือ่ รวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการอนุรกั ษศลิ ปวัฒนธรรม
ดังกลาวอยางเขมแข็ง และหวังวาทุกคนคงจะมีโอกาสไดพบกันในอีก 3 ปขางหนาที่
กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

*ภัณฑารักษ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
**ศูนยศกึ ษาดานการอนุรกั ษและรักษามรดกทางวัฒนธรรม (ICCROM - International Center for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property) เปนองคกรระหวางประเทศซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ.
1956 โดยยูเนสโก มีพนั ธกิจในการจัดฝกอบรม ศึกษาวิจยั ใหคาํ ปรึกษา ปจจุบนั มีสมาชิกจํานวน 126 ประเทศ
*** ICOM-CC (Committee for Conservation of the International Council of Museums) คือคณะกรรมการ
นานาชาติวา ดวยการพิพธิ ภัณฑและการอนุรกั ษทมี่ สี มาชิกทัว่ โลก มีพนั ธกิจในการสงเสริมงานดานการอนุรกั ษ
ทางวัฒนธรรม ประกอบดวยกลุม ผูเ ชีย่ วชาญแตละสาขาโดยมีการสือ่ สารผานจดหมายขาวและการประชุมที่
จัดขึ้นทุกๆ 3 ปเพื่อรายงานและนําเสนองานวิจัย
ดูขอมูลไดที่ www.iccrom.org
www.icom-cc.icom.museum
www.seameo-spafa.org
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เรื่อง :ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นตางๆ มีเงื่อนไขที่แตกตางกัน ไมวาจะ
เปนสาเหตุหรือที่มาของการรวมตัวของกลุมอนุรักษ เชน ความรูสึกหวงแหนโบราณ
วัตถุที่ถูกกวานซื้อโดยพอคาขายของเกา วิธีการและการดําเนินงาน ที่อาจเปนการ
รวมตัวกันโดยหลวมๆ ไมเปนทางการ จนไปถึงการกอตั้งเปนชมรม หรือแมแตเรื่อง
การระดมทุน อันหมายรวมถึงการ “ทอดผาปา” พิพธิ ภัณฑ หรือการบริจาคในโครงการ
กอสราง เรือ่ งราวทีจ่ ะไดกลาวตอไปนีม้ าจากการเสวนาแลกเปลีย่ นประสบการณของ
อาจารยภูธร ภูมะธน กับเครือขายพิพิธภัณฑภาคเหนือ ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ระหวางวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2552 หมุดหมายสําคัญของ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ คือการสรางความเขมแข็งในกลุม ผูด แู ลพิพธิ ภัณฑ
ในพื้นที่จังหวัดลําพูน ลําปาง แพร นาน และตาก เพื่อสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ
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“ชมรมอนุรกั ษโบราณวัตถุสถานและสิง่ แวดลอม จังหวัดลพบุร”ี ปรากฏ
ในกระแสงานอนุรกั ษและพัฒนาเปนครัง้ แรกเมือ่ 35 ปกอ น เรียกไดวา ในชวงเวลานัน้
การจัดตั้งชมรมที่มีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไรและเพื่อการประกอบการทางสังคม
ไมใชสิ่งที่คุนชินในบานเรามากนัก กลุมบุคคลทั้งพอคา ขาราชการ นักวิชาการ ครูบา
อาจารย และตัวแทนภาคประชาชน มารวมตัวกันในการทํางานทองถิ่นเพื่อ “ทํานุ
บํารุงความรูและความงดงามที่มีคุณคาของทองถิ่น” แมชื่อของชมรมจะบอก
ขอบขายงานเปนนัยๆ วาครอบคลุมเนื้อหาสองสวนคือ (1) โบราณวัตถุสถาน และ (2)
สิ่งแวดลอม อาจารยภูธรเนน วา การทํางานอีกดานหนึ่งที่เปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
ชมรมฯ มีบทบาทอยางแทจริงคือการใหการศึกษา นั่นคือการนําวิชาการมาใชเปน
ประโยชนตอสังคม
การดูแลโบราณสถานเปนตัวอยางแรกที่อาจารยนํามาเปนประเด็นพูดคุย
เมื่อยอนไปในชวงปลายทศวรรษที่ 2510 โบราณสถานหลายแหงในเมืองลพบุรีเปน
สถานทีท่ ไี่ มนา พิสมัยนัก วังนารายณเปนตัวอยาง บริเวณโดยรอบเปนทีต่ งั้ รานคาของ
พอคาแมขายและสถานที่ “ปลดทุกข” ของคนขี่สามลอรับจาง ชมรมฯจึงเริ่มรณรงค
ใหเห็นความสําคัญของ “หนาตา” เมืองลพบุรี และพัฒนาไปทีละจุด รวมทั้งการสราง
จิตสํานึกใหกับเยาวชน เชน การเชิญชวนใหเด็กๆ ไปพัฒนาโบราณสถาน หรือการ
ไมสนับสนุนการจัดการแสดงแสงเสียงในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี ดวยเหตุผล
สําคัญที่อาจารยภูธรเสนอไววา “คุณคาโบราณวัตถุสถาน ตองเปนคุณคาแหง
ความศักดิ์สิทธิ์ วัดรางก็ยังไมราง พระมหาธาตุยังอยูในพระมหาสถูป” ในทาง
ตรงขาม ชมรมฯ ไดรับความรวมมือในการจัดทําบุญเมืองลพบุรีเปนประจําทุกป และ
กลายเปนวันศักดิ์สิทธิ์ที่มีผูคนเขารวมเปนจํานวนมาก
งานดานโบราณวัตถุสถานยังสัมพันธกับการสรางพิพิธภัณฑสําหรับการ
ใหความรูกับคนลพบุรี และผูที่สนใจทั่วไป ไมวาจะเปนหองจัดแสดงเกี่ยวกับสมเด็จ
พระนารายณ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวประวัติและบริบทสังคมหลากแงมุมใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือพิพิธภัณฑเรือพื้นบาน วัดยาง ณ รังสี ทั้งนี้ การทํางาน

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

17

แบงเปนสองกลุม ไดแก กลุม วิชาการรับผิดชอบการทําเนือ้ หา จัดหาขาวของ ออกแบบ
และจัดแสดงใหแลวเสร็จ แนนอนวา การทํางานตองอาศัยทุนในการดําเนินการ ดวย
เหตุนี้จึงมีกลุมระดมทุนรับผิดชอบในการหาทุนทรัพย ทั้งในรูปแบบของการบริจาค
หรือการขอทุนจากแหลงทุนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของนิทรรศการ ดังตัวอยางในการ
จัดสรางพิพิธภัณฑแหงใหมที่มีเนื้อเกี่ยวของกับเมืองลพบุรี เชน เรื่อง “พระพุทธวร
ญาณ” ที่เปนที่นับถืออยางยิ่งของคนลพบุรี ชมรมฯ จะเจาะจงไปยังศิษยานุศิษยเพื่อ
ขอรับทุนทรัพยในการจัดสรางหองแสดงนั้น
สิ่งแวดลอมเปนงานอีกกลุมหนึ่งของชมรมฯ ที่รณรงคใหรัฐบาลยกเลิกการ
สัมปทานการระเบิดภูเขาของธุรกิจคาหินสําหรับการกอสราง “เขาสมอคอน” เปน
ตัวอยางรูปธรรมที่อาจารยภูธรกลาวถึง ภูเขาดังกลาวไมไดมีเพียงความสําคัญใน
ดานระบบนิเวศ แตยังเกี่ยวของกับตํานานในทองถิ่น หากภูเขาดังกลาวถูกระเบิดทิ้ง
ไป สถานที่สําหรับอางอิงกับตํานานจะกลายเปนเพียงภาพอดีต
การทํางานวัฒนธรรมใดๆ ก็แลวแตตอ งอาศัยความเขาใจของคนในทองถิน่
เพื่อสืบตอและรับชวงงานตอไป ดวยเหตุนี้ การขยายพรมแดนของความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอมไปยังสาธารณชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคลากรทางการศึกษา จะทําใหการอนุรกั ษโบราณวัตถุสถานและ
สิง่ แวดลอมเขาไปอยูใ นจิตสํานึกของคนในทองถิน่ ชมรมฯ จึงจัดอบรมความรูจ ากการ
ศึกษาคนควาใหกบั ครู หรือพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ เพือ่ กระตุน ใหเกิดการใชประโยชน
จากพิพิธภัณฑ เหลานี้ลวนเปนการเปดทางใหผูคน “เขาถึงและเขาใจ” การทํางาน
อนุรักษทองถิ่น โดยคนทองถิ่นและเพื่อคนทองถิ่น
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ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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D.I.Y

by... ลุงมา

กรอบรูปกระดาษ
สวัสดีครับสมาชิกจุลสารกาวไปดวยกัน กระผม “ลุงมา” ประจําคอลัมน D.I.Y
by...ลุงมา เปนคอลัมนนองใหมที่จะมาแนะนําขั้นตอน เทคนิควิธีการดูแลขาวของใน
พิพิธภัณฑอยางงายที่คุณก็ทําเองได หรือภาษาปะกิตเรียกวา Do it by yourself นะ
ครับ งานนี้ขอประเดิมเปดคอลัมนดวยการทํา “กรอบรูปกระดาษ” งงใชไหมครับวา
ลุงมาจะนําเสนออะไร ถาอยางนั้นตามมาครับ

วัสดุอุปกรณ

20

1. ภาพถาย แผนที่ โปสการด โปสเตอร
2. กระดาษแข็งสําหรับทํากรอบ
3. มุมรูปสําเร็จ (photo corner) – ซื้อไดตามรานเครื่องเขียน
4. กระดาษกาวนิตโต (Nitto Tape) – ซื้อไดตามรานเครื่องเขียน
5. คลิปดําหนีบกระดาษ 4 ตัว
6. ไมบรรทัด ดินสอ คัตเตอร และแผนรองตัด
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1.

2.

3.

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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4. จัดใหภาพอยูกึ่งกลางกรอบ ใสมุมรูปทั้ง 4 มุม (สามารถดึง หรือเปลี่ยนภาพได)

4.

5. นํากระดาษกาวนิตโตติดที่แผนกรอบ แลวนํามาติดปะกบกัน เพื่อความแนนหนา
ใหใช คลิปหนีบกระดาษ หนีบที่มุมทั้ง 4 ดานของกรอบรูป

5.
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ตัวอยางการคํานวณขนาดของกรอบในแตละดาน
เชน กรอบรูปกระดาษที่ตองการกวาง 45 ซม. ภาพถายมีความกวาง 30 ซม. ดังนั้น
ขนาดที่เราตองวัดจากขอบกระดาษทั้ง 2 ดานเขามาคือ (45- 30) ÷ 2 = 7.5 + 0.5 =
8 ซม.

Tip

(ขนาดกรอบรูปกระดาษ – ขนาดภาพถาย)หาร 2 = ขนาดกรอบแตละดาน
+ 0.5 เซนติเมตร = ขนาดกรอบที่ตองตัด

เปนอยางไรครับกับกรอบรูปกระดาษสารพัดประโยชนของลุงมาครัง้ นี้ หวังวา
คงถูกใจใครหลายๆ คน เพราะชวยปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดจากรูปติดกับกระจก
ของกรอบรูป ขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มความแข็งแรงใหกับภาพ
เราสามารถนํากรอบรูปกระดาษนีไ้ ปจัดแสดงเปนนิทรรศการภาพถายไดดว ย
นะครับ วิธคี อื นําเอ็นใสมารอยเขากับคลิปหนีบกระดาษเพียงแคนเี้ ราก็สามารถแขวน
กรอบรูปไดแลว ไมตองไปเสียเงินแพงๆ ทํากรอบรูป แถมยังปลอดภัยกับภาพดวย
ลองกลับไปทําดูนะครับ... ได้ผลอย่างไรส่งข่าวแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ลองทําดูครับ เพราะลุงรู้

“คุณทําได้”

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เรื่อง : ขาวปุก

เสื่อผืนห

พิพิธภ
ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช
Yaowarat Chinatown Heritage Centre

ประ

ไทย

สถาน
วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ

อาคารจ
อาคารใหมสูง 4 ชั้น
สถาปตยกรรมไทยประยุกต

เลาเ

กําเนิดชุมชนจีนในเยาวราช

งบปร
700 ลานบาท

ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช
มหามณฑปหลวงพอทองคํา วัดไตรมิตรวิทยาราม
ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ
อยูระหวางการดําเนินการ ยังไมเปดเปนทางการ
โทร. 0-2623-1226
http://wattraimitr.com/
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งบปร
ระดมทุนโดย
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

หมอนใบ

ภัณฑ
ศูนยมรดกวัฒนธรรมไชนาทาวน
Chinatown Heritage Centre

ะเทศ

สิงคโปร

นที่ตั้ง
ไชนาทาวน สิงคโปร

จัดแสดง
หองแถวเกา 3 คูหา สูง 3 ชั้น
สถาปตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส

เรื่อง
ชีวิตแรงงานจีนบนเกาะสิงคโปร

ระเดิม
10 ลานเหรียญสิงคโปร

ะมาณ

งบอุดหนุนจาก
คณะกรรมการทองเที่ยวสิงคโปร

ศูนยมรดกวัฒนธรรมไชนาทาวน
48 ถ.พาโกดา ไชนาทาวน สิงคโปร
เปดทุกวัน 09:00 - 20:00 น.
คาเขาชม ผูใหญ 10 เหรียญ เด็ก 6 เหรียญ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ วั ด ก ล า ง
ศ รี เ ชี ย ง ใ ห ม อ ยู ใ น วั ด ก ล า ง
ศรีเชียงใหม (วัดปาเอวขันธวิปสสนา
วาส) บานทาวัดใต ตําบลเหลาปอ
แดง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2534 เนื่องจากเมื่อ
พ.ศ. 2532 พลตรีหญิง (พระยศขณะ
นั้ น )สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงนํ า คณะ
นักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามาทัศนศึกษาแหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่วัดกลางศรีเชียงใหม จึงโปรดใหสรางพิพิธภัณฑขึ้น ตอมาผูวาราชการ
จังหวัดสกลนครและการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยไดอาํ นวยการจัดสรางพิพธิ ภัณฑขนึ้
เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2534 แลวเสร็จเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2534 ภายในพิพธิ ภัณฑ
จัดแสดงพระเครือ่ งพระพิมพโบราณ เครือ่ งมือเครือ่ งใชโลหะ เครือ่ งปน ดินเผา และแผน
ศิลาจารึกประวัติการสรางวัดกลางศรีเชียงใหม บานทาวัดใต
พ.ศ. 2503 - 2504 ชาวบานทาวัดใตไดรวมกันบูรณะปฏิสังขรณวัดกลาง
ศรีเชียงใหม จึงไดพบโบราณสถาน และโบราณวัตถุสมัยวัฒนธรรมทวารวดีจํานวน
มาก นอกจากนีพ้ บปายชือ่ วัด เสมาหิน และทีส่ าํ คัญคือการพบแผนศิลาจารึก นับเปน
กุญแจดอกสําคัญที่ไขไปสูเรื่องราวในอดีตของชุมชนและวัดนี้ พันตรีจักรีพล พรมยศ
ไดเขียนเลาเรือ่ งราวของแผนศิลาจารึกวา “แผนศิลาจารึกทีข่ ดุ คนพบเมือ่ พ.ศ. 2503
เดิมเปนแผนยาวกวา 100 ซม. มีคนทําหักออกเปน 2 ทอน และทั้ง 2 ทอนก็
อันตรธานหายไป คิดวาสาบสูญแลว ตอมาเมื่อเชาวันอาทิตยที่ 28 พ.ค. 2532
พลตรีหญิง(พระยศขณะนัน้ )สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงนําคณะนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) มาถึงวัดกลางศรีเชียงใหม
เพื่อทอดพระเนตร ทัศนศึกษา แหลงประวัติศาสตรโบราณสถาน วัตถุโบราณ
ณ วัดกลางศรีเชียงใหม บานทาวัดใต และมีพระประสงคที่จะทรงอานศิลา
26
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จารึก คาดวาพระองคคงจะทรงทราบมา
กอนแลว แตแผนศิลาจารึกขณะนั้นไมมี
อยูในวัดกลางศรีเชียงใหม คณะเจาหนาที่
ตามเสด็จฯกับชาวบานทาวัดใตสวนหนึ่ง
ออกติดตามหาเปนการดวนที่สุด และบาง
ศิลาจารึกภายในพิพิธภัณฑวัดกลางศรีเชียงใหม คนนาจะทราบแลววาใครเอาไป อยูที่ไหน
บานทาวัดใต
เปนเพราะพระบารมีโดยแท แตกอ นแตไร
ไมมีใครกลาเอยปากพูดเพราะกลัวทุกๆอยาง ครานี้กลับกลาพูดกลาบอก จึง
พากันขอยืมแผนศิลาจารึก ซึ่งก็ไมทราบกันหรอกวา จารึกขอความวาอยางไร
เขาไมยอมให คณะติดตามถึงกับอางวาจะเอามาถวายสมเด็จพระเทพฯ ทอด
พระเนตรและทรงอาน จึงไดมา และก็ไดเพียงสวนทอนบนเทานัน้ ทอนลางทีห่ กั
หายังไมพบ แลวพระองคกไ็ ดทอดพระเนตรและไดทรงอาน จึงพากันทราบวา
เปนจารึกบันทึกบอกเรือ่ งราวการสรางวัดกลางศรีเชียงใหม บานทาวัดใตอยาง
ละเอียด เมื่อทราบความจริงเชนนี้ ชาวบานทาวัดใตจึงยึดไวไมยอมคืนใหใคร
ไปอีก นําเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑวัดกลางศรีเชียงใหมถึงทุกวันนี้ ”
(อางอิงขอมูลจากเอกสารประวัตบิ า นทาวัดใตและวัดกลางศรีเชียงใหม วัดปาเอวขันธ
วิปสสนาวาส โดยพันตรีจักรีพล พรมยศ)

กลุมใบเสมาหินสมัยวัฒนธรรมทวารวดี

บานทาวัดใตจดั เปนหมูบ า น
ทองเที่ยวแบบชุมชนเชิงอนุรักษจัดให
บริการทัศนศึกษาหลายรูปแบบ สนใจ
ติดตอไดที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร
การท อ งเที่ ย วบ า นท า วั ด 083-560
-8509, 086-235-0762, 086-1223501 หรือ 089-186-6614 (พันตรี
จักรีพล พรมยศ)
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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อะไรๆ ก็ เค ปอป มาแรงเหลือเกิน อะไร K-pop??? ไมใชขา วโพดคัว่ แนนอน
ตอนนีไ้ มมอี ะไรฮิตเทาเขาอีกแลว ไมวา จะเปนละคร เพลง ดารา เครือ่ งสําอาง เสือ้ ผา
หนาผม ฯลฯ ทําไมกระแสเกาหลีถงึ มาแรงขนาดนี้ อยางนีต้ อ งไปคนหารากเหงาเกาหลี
ซะแลว งายที่สุดคงตองเขาพิพิธภัณฑแหงชาติเกาหลี (National Museum of Korea)
ที่ตั้งอยูสถานี Seobinggo-ro, Yongsan-gu ดานหนาหันไปทางแม ฮัน มีหอคอย
โซลบนภูเขานัมซานเปนฉากหลัง อันเปนแนวคิดหลักการความสมดุลตามธรรมชาติ
หรือเรียกกันวา “หยินหยาง” ตามแบบฉบับเกาหลีโดยแท โดยเฉพาะธงชาติของ
ประเทศก็เปนสัญลักษณของจักรวาลนี้อยางเดนชัด
ภายในเนื้อที่กวา 295,550 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยอาคารพิพธิ ภัณฑ
ที่มีรูปทรงสมัยใหม 3 ชั้น และนิทรรศการกลางแจง จัดแสดงเจดีย สถูป โคมไฟหิน
ประดับ หอกลองโบชินกัก (Bosingak) และสวนพฤกษศาสตร พรอมทัง้ สิง่ อํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ไมวาจะเปนรานอาหาร ธนาคาร รานสะดวกซื้อ โรงภาพยนตรขนาดยอม
หองประชุม ฯลฯ เรียกไดวาเปนมิวเซียมครบวงจร
สิ่งที่นาสนใจไปกวานั้นคือ การสรางพิพิธภัณฑเด็กไวโดยเฉพาะ เพราะ
ธรรมชาติของเด็กมักไมอยูนิ่ง พิพิธภัณฑแหงนี้จึงจัดแสดงใหเด็กๆ สามารถสัมผัสจับ
28
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ตองเรื่องราวในอดีตไดจริงโดยผานกิจกรรม เชนการสรางบาน การเกษตร อาวุธที่ใช
การดํารงชีวิต เครื่องดนตรี รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ อาทิ หอง
สมุด หองฉายวิดีิโอ รานคา หองเรียน หอง ผูพิการ
เรื่องราวบริเวณคาบสมุทรเกาหลี
ก็เหมือนชนชาติอื่นๆ ที่ตองตอสูกันระหวาง
อาณาจั ก รต า งๆ จนสามารถรวมกั น จน
เปนปกแผนในเวลาตอมา รวมทั้งยังไดรับ
อิ ท ธิ พ ลในด า นการเมื อ งการปกครองและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจากจี น และญี่ ปุ น ที่ ผ สม
กลมกลืนกัน จนกระทั่งสามารถสรางสรรค
ความเปนชาติขึ้นมาในแบบของตัวเอง การ
เดินทางยอนเวลาดวยการชมสิ่งของตางๆ
และการชมสื่อวีดิทัศนที่บอกเลาถึงการสราง
ขึ้นเปนชนชาติและอาณาจักร ทําใหเขาใจ
ประเทศเกาหลีมากขึ้น
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑแหง
นี้ยอนไปถึงยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงยุค
3 อาณาจักรใหญ ชัน้ แรกคือหองโบราณคดี
(Archaeological Gallery) เลาถึงมนุษยยุค
โบราณเริ่มตั้งแตยุคหินใหม การใชหินเปน
มีด อาวุธ การทําเครื่องปนดินเผา ถัดไป
คือยุคโลหะ จัดแสดงศิลปะที่พบในยุคนั้น
จนกระทั่งกอเกิดเปนอาณาจักรตางๆ ไดแก
โคกูเรียว (Goguyeo) แพคเจ (Baekje) ชิลลา (Silla) กายา (Gaya) ปาลแฮ (Balhae) โดยจัดแสดงศิลปะวัตถุสาํ คัญๆ ของแตละอาณาจักรจํานวนกวา 4,500 ชิน้ อาทิ
มงกุฎทองคํา เครื่องประดับ เครื่องแกว เครื่องปนดินเผา เซรามิก ของประดับตกแตง
สถาปตยกรรม ฯลฯ
ในป 2552 นี้ เ ป น ป
ที่ ค รบรอบ 100 ป พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
เกาหลี แม อ าคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
แหงชาติหลังใหมเพิง่ จะเปดเมือ่
วันที่ 18 ตุลาคม 2548 ที่ผาน
มา แตการจัดแสดงขาวของแหง
อาณาจักรเกาหลีนั้นเริ่มมีครั้ง
แรกตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2452 ณ พระราชวังชางเคียงกุง
(Changgyeonggung Palace)
แลว

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เมื่อเดินไปยังทางเชื่อมดานทิศเหนือชั้นเดียวกันจะเปนหองประวัติศาสตร
(History Gallery) จัดแสดงเรื่องราวการประดิษฐอักษรของเกาหลีที่เรียกวาฮันกึล
(Hangeul) การแกะสลักประดิษฐตวั อักษรในเอกสารตัวพิมพ รวมทัง้ แสดงสภาพสังคม
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต การใชเหรียญเงินตรา ภาพแผนที่โบราณ และขอความจารึกภาพ
พิมพดวยการแกะสลัก
ชั้น 2 เปนหองแสดงศิลปะ 1 (Fine Arts I Gallery) จัดแสดงศิลปะแบบ
เกาหลีแทมากกวา 890 ชิ้น ไมวาจะเปนภาพวาดลายเสนบนเครื่องเขิน เซรามิก และ
งานไม การใชสีที่ออนเรียบแสดงวิถีชีวิตของชาวเกาหลีที่กลมกลืนกับธรรมชาติรอบ
ตัว รวมทั้งภาพวาดพระพุทธรูปขนาดใหญที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา
จากจีนและญี่ปุนที่แพรขยายมายังคาบสมุทรนี้ สวนดานทิศใตคือหองจัดแสดง
ขาวของที่ผูคนบริจาค (Donation Gallery) จัดแสดงสิ่งของพรอมกับบอกชื่อผูบริจาค
ไวนับพันชิ้น มีทั้งขาวของเครื่องใชแบบเกาหลีและตางประเทศ
สวนชั้น 3 เปนหองแสดงศิลปะ 2 (Fine Arts II Gallery) แสดงศิลปะที่
โดดเดน อาทิ เซรามิก ศิลาดล เครื่องลายคราม และงานหลอโลหะพระพุทธรูป หอง
สุดทายคือหองศิลปะเอเชีย (Asian Arts Gallery) บอกเลางานศิลปะ 4 อารยธรรม
ใหญคือ อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียกลาง จีน และญี่ปุน นอกจากนี้
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ระหวางเดือนเมษายน-สิงหาคม 2552 ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนพิเศษเรื่อง อียิปต
อารยธรรมอันยิ่งใหญ (Egypt, the Great Civilization ) จัดแสดงศิลปะวัตถุอียิปต
โบราณ และมีละครเวทีใหชมอีกดวย กิจกรรมเหลานี้ไมใชแคเปนการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนของเกาหลีเทานั้น ยังเปนความรวมมือระหวางประเทศที่แลก
เปลี่ยนสรางสรรค เรียนรูวัฒนธรรมและอารยธรรมในสวนอื่นๆ ของโลกอีกดวย

ใครบอกไปเกาหลีไมเห็นมีอะไร หลังจากทีเ่ ดินชมพิพธิ ภัณฑแหงนีด้ ว ยความ
เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน จึงรูวาหากใครเปนแฟนๆ ของละครเกาหลียอนยุคอยางจูมง
แดจังกึม คิมซูซอน ลีซาน มูยูล ฯลฯ คงนึกภาพออก เพราะขาวของที่จัดแสดงนั่นก็
ใช นี่ก็เคยเห็น ดูดวยความคุนเคย สนใจ อยากรู ทําใหคิดไปวาทีมงานสรางสื่อละคร
เหลานี้ คนควาสืบหาขอมูลวัฒนธรรมแลวสงผานสือ่ อยางชาญฉลาด จึงไมแปลกใจที่
วัยรุนไทยและเอเชียคลั่งไคลแฟชั่น ดารา เพลง ภาพยนตร อาหาร ขาวของเครื่องใช
สไตลเกาหลีมากขนาดนี้ กระแส K-Pop จึงคงยังแรงและขายไดในโลกทุนนิยมอยาง
ตอเนื่อง แลวเมื่อไหรที่บานเราจะมี T-Pop หรือสยามบอปกัน
พิพิธภัณฑแหงชาติเกาหลี National Museum of Korea
เวลาเปด วันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร เปด 09:00 น. - 18:00 น. วันพุธ - เสาร เปด 09:00 - 21:00 น.
วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 09:00 - 19:00 น.
เขาชมฟรีตั้งแต 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2552 ยกเวนนิทรรศการพิเศษ
หนังสืออางอิง
สํานักงานสารนิเทศภาคโพนทะเล สาธารณรัฐเกาหลีรวมกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,
ความจริงเกี่ยวกับเกาหลี, กรุงเทพ 2537.
http://www.museum.go.kr/eng/visit/guide.jsp 10 มิถุนายน 2552
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เอกสารโบราณคืออะไร

เอกสารโบราณ คือ หลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตรทอี่ ยูใ นรูปแบบของ
การบันทึกเรือ่ งราวตางๆ ดวยตัวอักษร
และภาษาในสมั ย นั้ น ๆ ซึ่ ง ล ว นแต
เปนงานที่ทําดวยมือ ตั้งแตการผลิต
วัสดุจนถึงการบันทึก เอกสารโบราณ
จึ ง เป น คํ า ที่ ใ ช เ รี ย กหนั ง สื อ ต น ฉบั บ
ตัวเขียน ตัวชุบ ตัวจาร และตัวจารึก
แบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก
จารึก คัมภีรใบลาน และหนังสือ
สมุดไทย

ใบลานและสมุดไทยของวัดทาพูด จ.นครปฐม

เอกสารโบราณทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ เอกสารประเภทคัมภีรใ บลาน หนังสือสมุด
ไทย และพับสา ลวนทําจากวัสดุจากธรรมชาติทยี่ อ ยสลายไดงา ย ตางจากจารึกทีส่ ลัก
ลงบนหินชนิดตางๆ จึงมีความคงทนถาวรมากกวา ดังนั้นการเก็บรักษาจึงยากและมี
ขั้นตอนมากมาย
การเก็บรักษาคัมภีรใ บลานในสมัยกอนมักใชผา หอทีต่ วั คัมภีรใ บลานชัน้ หนึง่
กอนและใชเชือกมัดเปนเปลาะๆ ถาคัมภีรใ บลานเรือ่ งใดมีหลายผูก หรือมีใบลานหลาย
ใบก็จะมีไมประกับคอยประกบใบลานทั้งสองดานเอาไวเพื่อไมใหใบลานงอ แลวนํา
ไปจัดเก็บไวในตูคัมภีรหรือหีบธรรมที่อยูในหอคัมภีรหรือหอไตร สวนมากหอไตรมัก
จะสรางไวในบริเวณที่มีนํา ลอมรอบ เพื่อปองกันใบลานจากแมลงจําพวกปลวกหรือ
มอดเขาไปกัดกิน นอกจากนี้ยังนําเม็ดพริกไทยใสไวในถุงตาขายเล็กๆ แลวนําไปไว
ในตูคัมภีรหรือหีบธรรมตามมุมตางๆ ของตูเพื่อขับไลแมลง
32
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ในสมัยกอนมีความเชื่อวาหากไดคัดลอกคัมภีรใบลานไว จะเปนการสราง
บุญกุศลที่ยิ่งใหญใหกับผูคัดลอก เพราะกวาจะจารใบลานไดสักเรื่องตองใชความ
เพียรพยายามอุตสาหะเปนอยางมาก หรือหากเปนเพียงแตผูจางใหผูอื่นคัดลอกก็
ถือวาไดบญ
ุ มากเชนกัน ดังนัน้ จึงมีความนิยมในการคัดลอกคัมภีรใ บลาน สวนเรือ่ งใด
จะไดรบั การคัดลอกมากนอยขึน้ อยูก บั ความนิยมของชุมชนนัน้ สวนใหญมกั เปนเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา ดวยความเชือ่ นีเ้ องทีท่ าํ ใหเรือ่ งราวภูมปิ ญ
 ญาของคนใน
อดีตยังมีหลงเหลือตกทอดมาสูคนรุนหลัง เมื่อถึงยุคสมัยที่ความเชื่อดังกลาวนอยลง
และมีระบบการพิมพหนังสือเขามา อาจทําใหการจารคัมภีรใบลานคอยๆ หมดไป
ใบลานรุนเกาที่ไมไดมีการนํามาใชงานและขาดการดูแลรักษาก็เริ่มผุพังไปตามกาล
เวลา ทําใหจํานวนคัมภีรใบลานลดลงไปอยางรวดเร็ว

สําเนาไมโครฟลมของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

33

กอนหนาที่คอมพิวเตอรและกลองถายรูปแบบดิจิทัลจะแพรหลาย หนวย
งานบางแหง เชน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสํารองขอมูลเอกสาร
โบราณประเภทคัมภีรใ บลานไวในรูปแบบของไมโครฟลม เพือ่ ชวยในการเก็บรักษาวัสดุ
ตนแบบ และประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บทําสําเนา นอกจากจะชวยรักษาเนือ้ หาไมให
สูญหายไปกับความผุกรอนของตัวเอกสารแลว ยังเปนการรวบรวมเอาสรรพความรูท งั้
มวลทีม่ อี ยูใ นเอกสารโบราณมาอยูใ นทีเ่ ดียว ซึง่ เปนประโยชนตอ การศึกษาคนควาของ
นักวิจัยเปนอยางมาก แตดวยขอจํากัดของเทคโนโลยีไมโครฟลมที่ตองถายภาพยอ
สวน จึงทําใหตวั อักษรทีไ่ ดมขี นาดเล็ก อานยาก และไมเปนทีแ่ พรหลายมากนัก เพราะ
ตองใชงานกับเครือ่ งอานไมโครฟลม โดยเฉพาะ ประกอบกับบุคลากรและอุปกรณการ
ทํางานมีอยางจํากัด จึงไมสามารถนําเอกสารโบราณมาทําสําเนาไมโครฟลม ไดทกุ ชิน้

เมือ่ มาถึงในยุคทีค่ อมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวติ ประจําวัน การถายภาพ
เอกสารโบราณดวยกลองดิจทิ ลั เปนทางเลือกใหมทสี่ ะดวกกวาการถายไมโครฟลม เปน
อยางมาก เนือ่ งจากกลองดิจทิ ลั และคอมพิวเตอรเปนอุปกรณทหี่ าซือ้ ไดงา ยและราคา
ไมแพงนัก ทัง้ ยังมีขนาดเล็กกวาเครือ่ งทําสําเนาไมโครฟลม จึงสามารถพกพาไดสะดวก
ทําใหไมตองเคลื่อนยายเอกสารโบราณจากแหลงที่อยูเดิม ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอเอกสารโบราณในขณะขนยาย

ใบลานของวัดทาพูด จ.นครปฐม ที่ถายดวยกลองดิจิทัล
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อุปกรณสาํ คัญอีกอยางหนึง่
ในการสํารองขอมูลเอกสารโบราณ
ดวยกลองดิจิทัล คือ ฮารดดิสก หรือ
พื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป น
อุปกรณทตี่ อ งใชรว มกับคอมพิวเตอร
ป จ จุ บั น ขนาดพื้ น ที่ ข องฮาร ด ดิ ส ก
สามารถเก็บขอมูลดิจิทัลไดมหาศาล
ในขณะที่ ตั ว ฮาร ด ดิ ส ก เ องมี ข นาด
เล็กลง จึงทําใหประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บขอมูล

กลองดิจิทัลมีหลักการทํางาน
คลายกับกลองฟลมตางกันก็เพียงแต
กลองดิจิทัลมีการใชงานที่งาย เมื่อถาย
ภาพแล ว สามารถดู ภ าพได ทั น ที โ ดย
ไมตองผานกระบวนการลางรูปในหอง
แล็บเหมือนอยางกลองฟลม จึงทําให
สามารถทํางานไดรวดเร็ว และประหยัด
คาใชจา ยเนือ่ งจากไมตอ งใชฟล ม ในการ
ถายภาพ

ที่สําคัญกวาอะไรทั้งหมดในการสํารองขอมูลเอกสารโบราณแบบดิจิทัล
คือ ใครๆ ก็ทําได ทุกชุมชน ทุกหมูบานสามารถทําการสํารองขอมูลเอกสารโบราณที่
ชุมชนมีอยู โดยไมจําเปนตองรอพึ่งหนวยงานของรัฐหรือเอกชนมาจัดการให อุปกรณ
หลักๆ ที่ใชในการทํางาน เชน คอมพิวเตอร กลองดิจิทัล ฮารดดิสก ก็หาไดไมยาก การ
ถายภาพก็ใชเพียงทักษะขัน้ พืน้ ฐาน บุคลากรทีม่ าทํางานก็เปนคนในชุมชนมาชวยกัน
ทํา นอกจากจะเปนการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนแลว ยังเปนการปลูกจิตสํานึก
ใหมีความรูสึกการเปนเจาของรวมและหวงแหนเอกสารโบราณที่มีอยูในชุมชน เพื่อ
ภูมิปญญาความรูของบรรพชนจะไดไมตกหลนสูญหายไปตามกาลเวลา
ฉบับหนาเราลองมาพิสจู นกนั วา การสํารองขอมูลเอกสารโบราณในยุคดิจทิ ลั
นั้น ใครๆ ก็ทําได จริงหรือไม

อางอิง
กรมศิลปากร. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณ. โรงพิมพ บริษัททรงสิทธิวรรณ จํากัด, 2548.
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เรื่อง/ภาพ : สรินยา คําเมือง

“เรื่องเลาของเกลื
อ”
่
ของคนที่มีความสุขที่สุดในโลก

บุมทัง หรือ “ทุงแสนงาม” เปนเมืองที่ตั้งอยูทางตอนกลางของภูฏาน

ดินแดนที่อบอวลไปดวยมนตราหมคลุมขุนเขาและแมกไม นอกจากจะมีทัศนียภาพ
ที่งดงามชวนใครตอใครหลงใหลไดปลื้มมานักตอนักแลว บุมทังยังมีหุบเขาทั้ง 4 คือ
อูรา ชูเม ชูเคอ และหุบเขาทัง ที่เพิ่มมนตขลังให
บุมทังคงความเปนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไวไดตราบจน
ทุกวันนี้ ตามตํานานเรื่องเลาการกอเกิดพุทธศาสนา
ในภู ฏ าน เล า กั น ว า กู รู ริ น โปเซนํ า พุ ท ธศาสนามา
เผยแผเปนแหงแรกที่บุมทัง มหายานจึงไดหยั่งราก
แตกหนอบานสะพรัง่ ไปทัว่ ดินแดนแหงมังกรสายฟา
บุมทังจึงเปนหมุดหมายปลายทางหนึ่งของนักทอง
เทีย่ ว นักแสวงบุญ พอคา นักปราชญ ผูผ า นทางอยาก
มาสัมผัส-รับ-แลก ประสบการณดวยตนเอง
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รายไดหลักของบุมทังมาจากการสงออก
หัวพันธุมันฝรั่ง ซึ่งไดชื่อวาเปนยอดหัวพันธุมันฝรั่ง
ใหกับประเทศเพื่อนบานอยางอินเดีย รายไดหลัก
อีกสวนมาจากปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงวัว ถือ
เปนสัตวเศรษฐกิจตั้งแตระดับครัวเรือนจนถึงระดับ
มหภาค คนภูฏานมีความผูกพันกับวัว กับฝูงวัว เขา
สามารถที่จะจําแนก จดจํา ใหชื่อวัวแตละตัว มีความสุขที่ไดกินนอนคลุกคลีอยูกับฝูง
วัว มีความอาทรใหกบั วัวเสมือนสมาชิกคนสําคัญของครอบครัวทีเดียว นอกจากวัวแลว
ยักหรือจามรี และมา ตางมีความสําคัญยิ่งสําหรับชาวภูฏานที่มีวิถีชีวิตอยูในพื้นที่สูง
ลักษณะภูมิประเทศอุดมดวยภูเขา หุบเขา ทิวเขา เนินเขา ไหลเขา ทั้งวัว ตัวยัก ตางก็
มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน เพราะเปนแหลงที่มาของอาหารประจําวันนั่นคือ นม
และชีส ขนยักยังใชทําเสื้อผาเครื่องนุงหมได สําหรับประเทศที่ตั้งอยูในเวิ้งฟาหิมาลัย
คงไมตอ งบอกวาจะเหน็บหนาวขนาดไหน สวนมาเปนพาหนะหลักในการทําการคามา
ตัง้ แตเสนทางการคาโบราณจากทิเบตจนถึงอินเดีย ทุกวันนีพ้ อ คามาตางยังคงเหยียบ
ยํ าลัดเลาะทิวเขา หุบเขา สันเขา ทวาสินคามาตางในวันนีอ้ าจเปนนักทองเทีย่ วทีห่ วั ใจ
รํา รองโหยหาสายลม สายนํา ธรรมชาติแตสงั ขารไมเอือ้ อํานวย หรืออาจจะเปนผูท ใี่ คร
สัมผัสประสบการณบนอานมาก็เปนได
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อาจเหมือนกับอีกหลายเมืองในโลกทีเ่ รือ่ งของเกลือเปนประวัตศิ าสตรสาํ คัญ
ประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู ถายทอดเรือ่ งเลาใหกบั ผูม าเยือนไดรบั รูก นั ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑอเู ก็นโชวลงิ
เชนกันไดหยิบเอาเรื่องการคาเกลือมาเลาผานนิทรรศการในหัวขอเรื่องการคา ชวน
สงสัยเชนกันวาชุมชนทีต่ งั้ อยูใ นหุบเขาทังแหงบุมทัง ประเทศภูฏาน ทีถ่ กู โอบลอมดวย
ประเทศมหาอํานาจอยางอินเดียและทิเบต เขาเอาเกลือมาจากไหน
หมูบานอูเก็นโชวลิง นอกจากจะเปนศูนยกลางพุทธศาสนามหายานนิกาย
นิงมาปาซึ่งเปนนิกายเกาแกแลว อูเก็นโชวลิงยังเปนบานเกิดของครอบครัวอดีตเจา
เมืองบุมทังผูสืบสายเลือดจากลามะเปมาลิงปา อูเก็นโชวลิงเริ่มทําการคามาตางใน
ชวงปลายของป 1950 สินคาสําคัญที่อูเก็นโชวลิงตองการ คือ เกลือ
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จุดเริ่มตนการเดินทางของเกลือเริ่มที่ชางทังทุงราบทางตอนเหนือของทิเบต
พอคาเรรอนชาวทิเบตจะบรรจุเกลือในกระสอบที่ทําจากหนังยักบรรทุกบนหลังตัวยัก
แพะหรือแกะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 เดือน ที่คนและสัตวคาราวานคาเกลือจะ
ไดใชชีวิตรวมกัน จุดหมายปลายทางของการขนสงอยูที่โดวาซง ชายแดนทิเบต จาก
นั้นเกลือจะถูกสงไปที่ชามปา เมืองชายแดนที่อยูทางตอนเหนือของหุบเขาชูเคอของ
บุมทังเปนแหลงคาเกลือแหลงใหญ เปนเมืองที่พอคามักจะแวะพักระหวางการเดิน
ทาง หากเดินทางมาจากอูเก็นโชวลิงพนเขตเมืองนี้ไปก็จะเขาสูพรมแดนทิเบต แตก็
มีพอคาบางคนที่เดินทางตอไปที่เมืองลองโด จากลองโดจะใชเวลาเดินเทาอีกหนึ่งวัน
หรืออาจจะใชเวลามากกวานั้นเพื่อไปถึงทิเบต อูเก็นโชวลิงจะทําการคาเกลือสองครั้ง
ตอป ครั้งแรกในเดือน 4 ครั้งที่สองในเดือน 12 ตามปอธิกสุรทิน
ในแตละปอูเก็นโชวลิงจะซื้อเกลือประมาณ 1,000-2,000 กิโลกรัม แลก
กับขาว อัตราการแลกเปลี่ยนเกลือ 1 เดร (ประมาณ 2 ลิตร) แลกกับขาว 1 เดร เกลือ
จะถูกขนสงจากชามปามายังอูเก็นโชวลิงโดยมาตางหรือยักใชเวลาประมาณ 2-3 วัน
ในแตละปอเู ก็นโชวลงิ จะตองตุนขาว เกลือ ธัญพืช และอาหารอืน่ ๆ ใหเพียงพอตอการ
บริโภคทั้งปจนกวาฤดูหิมะจะผานพนไป
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เสนทางการคาเกลือยุติลงตั้งแตชวง
ตนป 1960 เปนตนมาหลังการปดชายแดนทิเบต
แตความตองการเกลือยังคงมีอยู อูเก็นโชวลงิ จะ
ตองหันไปพึง่ เกลือทีม่ าจากอินเดียแทน อยางไร
ก็ตามทีอ่ เู ก็นโชวลงิ ยังคงมีเกลือจากทิเบตทีเ่ ก็บ
รักษาไวตั้งแตปลายป 1950 ซึ่งพิพิธภัณฑเอง
ไดนําเกลือโบราณนี้มาจัดใสถุงทําเปนสินคา
ที่ ร ะลึ ก ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เพื่ อ จะได เ ตื อ นความ
ทรงจํ า ผู ม าเยื อ นให นึ ก ถึ ง อู เ ก็ น โชว ลิ ง ขณะ
เดี ย วกั น ถุ ง เกลื อ โบราณของอู เ ก็ น โชว ลิ ง นี้ ก็
จะเป น เครื่ อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร
เศรษฐกิจที่สําคัญระหวางภูฏานและทิเบตที่ไม
ไดมแี คเรือ่ งเลา ทวาผูไ ปเยือนจะไดเกลือโบราณ
ติดไมติดมือกลับบานดวย และคุณก็จะไดเปน
สวนหนึ่งของคาราวานคาเกลือ!!
พิพิธภัณฑอูเก็นโชวลิง เปดรับนักทองเที่ยวเมื่อป 2001 ใชอาคารหลักของพระราชวัง
เปนที่จัดแสดง ลําดับเรื่องราวที่นําเสนอไว 17 หัวขอ จัดแบงการเลาเรื่องไลเรียงไป
ตามชัน้ ของอาคาร วัตถุประสงคสาํ คัญเพือ่ ตองการใหเปนแหลงสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังเปนโอกาสอันดีที่
ชาวภูฏานเองก็จะไดเรียนรูการใชประโยชนพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรในมิติของ
การทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันชาวตางประเทศหรือคนตางวัฒนธรรมทีม่ า
เยี่ยมชมก็จะไดรับทราบความหมายของสถานที่สําคัญแหงนี้
เครดิตรูป
แผนที่บุมทัง httpwww.bumthang.gov.btmap.php.
เสนทางคาเกลือ httpwww.geocities.comogyencholingmuseumSaltTrade.html
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วัแหงเมื
ดโพ
(Wat
Bo)
องเสียมราฐ กับบทบาทเชิงพิพิธภัณฑ
่

์

(บน) ภายในกุฏิเจาอาวาส (ลาง) ดานหนากุฏิเจาอาวาส ซึ่งเปนอาคารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ
(ขวา) สภาพทั่วไปและบรรยากาศภายในบริเวณวัดโพ

ในความรับรูของสาธารณชนทั่วไปนั้น หากเอยถึงเมืองเสียมราฐ (หรือเสียม
เรียบ) แลว ไมวาจะเปนชาวกัมพูชาเอง ชาวไทยซึ่งเปนเพื่อนบาน หรือแมกระทั่ง
นักทองเที่ยวจากประเทศอื่นๆ คงจะนึกถึงโบราณสถานในกลุมเมืองโบราณพระนคร
(Angkor) และพื้นที่รอบนอกเปนอันดับตนๆ นอกจากศาสนสถานอันเปนสถานที่
ทองเที่ยวลือชื่อติดอันดับโลก ซึ่งไดรับการการันตีวาเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคโบราณดังกลาวแลว ในชวง 1-2 ปยอนหลัง แหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีก
ประเภทหนึง่ ซึง่ กําลังไดรบั การโปรโมตและมีแนวโนมไปสูค วามนิยมในหมูน กั ทองเทีย่ ว
ที่หลั่งไหลมายังเสียมราฐเห็นจะไดแก “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกอร” (Angkor
National Museum - ANM)3 และ “พิพธิ ภัณฑสถานพระนโรดมสีหนุ – อังกอร” (Preah
Norodom Sihanouk-Angkor Museum)4 ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานทั้ง 2 แหงดังกลาว
จัดเปนพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ ที่ไดรับการริเริ่มโดยรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
กัมพูชา ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป (Ministry of
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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Culture and Fine Arts – MCFA) กับองคการอัปสรา (APSARA Authority)5 โดยการ
ใหความชวยเหลือจากองคกร รวมทั้งสถาบันภาครัฐและภาคเอกชนจากตางประเทศ
เชน ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน
อยางไรก็ตาม จะมีสักกี่คนที่รูวาในซอยเล็กๆ ซอยหนึ่งของถนนวัดโพ ทาง
ฝงตะวันออกของแมนํา เสียมราฐ ในพื้นที่ยานตะวันออกเฉียงใตของเมืองเปนที่ตั้ง
ของวัดโพ วัดที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อถนน หลายคนอาจจะคิดวาวัดแหงนี้ก็คงไมตาง
จากวัดพุทธศาสนาแหงอื่นๆ ในการทําหนาที่เปนศาสนสถานสําหรับการประกอบกิจ
พิธตี ามวาระโอกาส แตในความเปนจริงแลววัดดังกลาวทําหนาทีม่ ากไปกวาหนาทีห่ ลัก
ในเชิงศาสนพิธี นัน่ คือบทบาทในฐานะพิพธิ ภัณฑอยางไมเปนทางการ ในบทความนี้
ผูเขียนขอใชพื้นที่ของจุลสาร เพื่อแนะนําใหประชาคมพิพิธภัณฑไทยไดรูจักกับ (มุม)
พิพิธภัณฑภายในวัดโพ ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เพื่อนบานของเรา

จากบทบาทศาสนสถานสู่บทบาทการปกปักรักษา
เวลาประมาณเกือบบายโมงของวันหนึ่งเมื่อตนเดือนมกราคม 2552 ที่ผาน
มา ขณะอยูในเมืองเสียมราฐเพื่อรวมการประชุมวิชาการนานาชาติชุด “ พลวัตความ
หลากหลายของมนุษยในภาคพื้นแผนดินใหญเอเชียตะวันออกเฉียงใต”(Dynamics
of Human Diversity in Mainland Southeast Asia – DHDMSEA) หลังจากรับ
ประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบรอย ผูเ ขียนทัง้ 2 ใชเวลาระหวางรอการประชุมภาค
บาย ซึ่งจะเริ่มตนอีกครั้งในเวลาบาย 2 โมง เดินทางไปที่วัดโพโดยมี บอง ดาริธ6 รอง
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานพระนโรดมสีหนุ – อังกอร อํานวยความสะดวกโดยการ
เอื้อเฟอรถยนตสวนตัวของเขาเปนพาหนะ พรอมทั้งทําหนาที่เปนสารถี
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เมื่อไปถึงวัด บอง ดาริธ พาเราไปยังกุฏิเจาอาวาสเพื่อกราบนมัสการทาน ที่
นีเ่ ราไดทราบประวัตทิ มี่ าทีไ่ ปของวัตถุสะสม7 ซึง่ สวนใหญเปนโบราณวัตถุทไี่ ดรบั การ
รวบรวมรักษาไวภายในกุฎิของทาน ผานการทําหนาที่ลามของบอง ดาริธ เจาอาวาส
เลาใหเราฟงวา วัตถุสะสมทีอ่ ยูใ นความดูแลของทางวัดสวนใหญเปนโบราณวัตถุทมี่ า
จากแหลงโบราณคดี “พูม8 สะนาย” (Phum Snay) ในเขตจังหวัดบันเตีย เมียนเจย
(Banteay Meanchey) ซึ่งอยูติดกับเขตจังหวัดเสียมราฐทางดานทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ นอกจากโบราณวัตถุแลวยังมีวัตถุสะสมประเภทอื่นๆ ไดแกเครื่องดนตรี และ
ประติมากรรมทางศาสนา
เสนทางและกระบวนการไดมาซึง่ โบราณวัตถุเปนสิง่ ทีผ่ เู ขียนใหความสนใจ
เปนพิเศษ เจาอาวาสบอกวาวัตถุทางวัฒนธรรมจากสมัยโบราณเหลานี้ ทานไดรบั มา
จากการบริจาครวมทัง้ การใชปจ จัย (เงิน) ของทางวัดซือ้ มาจากผูล กั ลอบขุดโบราณวัตถุ
ทีแ่ หลงโบราณคดีพมู สะนาย ดวยเหตุทตี่ วั ทานเองมีความสนใจในเรือ่ งประวัตศิ าสตร
และโบราณคดี รวมทัง้ ตองการอนุรกั ษมรดกทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติไว เมือ่
เกิดปรากฏการณการลักลอบขุดทําลายแหลงโบราณคดีทพี่ มู สะนาย โดยกลุม ชาวบาน
บางสวนรวมทั้งนักคาของเกา เพื่อหาโบราณวัตถุสงขายใหกับเอกชนทั้งในกัมพูชา
และชาวตางชาติที่นิยมสะสมโบราณวัตถุ ทานจึงเริ่มขอบิณฑบาตโบราณวัตถุเหลา
นั้นมาและเก็บสะสมไวที่วัดจนมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑขนาดยอมๆ ขึ้นมาในที่สุด
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ภาครัฐจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนองคกร
เอกชนทีด่ าํ เนินกิจกรรมเชิงการอนุรกั ษทรัพยากรทางวัฒนธรรมในกัมพูชา (เชน องคกร
Heritage Watch) ก็ไดประสานความรวมมือกันในการระงับยับยัง้ กระบวนการลักลอบ
ขุดหาโบราณวัตถุที่แหลงโบราณคดีพูมสะนายไปพรอมๆ กัน

วัตถุสะสมของทางวัด
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การรวบรวมสะสมโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีพมู สะนาย มาเก็บสะสม
ไวทวี่ ดั โพ เริม่ ตนขึน้ ในชวงเวลาเกือบสิบปมาแลว ซึง่ เปนระยะเวลาทีก่ ารกอสรางและ
จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑสถานภาครัฐขนาดใหญ 2 แหงภายในเมืองเสียมราฐ ทีไ่ ดกลาวถึงไป
แลว ยังไมเปนรูปเปนรางและเสร็จสมบูรณ ดังนัน้ เมือ่ ทานเจาอาวาสวัดโพ มีดาํ ริทจี่ ะ
มีสว นรวมในการดําเนินการปกปกรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ หนวยงานตางๆ
ดานวัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชนจึงขานรับเจตจํานงดังกลาวดวยความยินดี ทั้ง
ยังใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนอยางเต็มกําลังเทาทีจ่ ะเปนไปได เชน การสงวน
รักษาเบื้องตนและจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุใหกับทางวัด โดย บอง ดาริธ และคณะ
จากองคการอัปสรา ตลอดจนคณาจารยและนักศึกษาจากคณะโบราณคดี แหงราช
มหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป (Royal University of Fine Arts – RUFA) จากกรุงพนมเปญ
ดวยตระหนักในจุดมุงหมายหลักรวมกัน นั่นคือการอนุรักษทรัพยากรหรือมรดกทาง
วัฒนธรรมของกัมพูชาเอาไว

วัตถุทางวัฒนธรรมที่ (มุม) พิพิธภัณฑ์แห่งวัดโพ
พื้นที่ภายในกุฏิเจาอาวาส ซึ่งเปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น มีตูจัดเก็บวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่ทางวัดรวบรวมไวตั้งเรียงรายอยางเปนระเบียบทั้งชั้นบนและลาง
ชัน้ ลาง ของกุฏเิ ปนพืน้ ทีจ่ ดั เก็บโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีพมู สะนาย
เชน ชิ้นสวนกระดูกมนุษย ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และฟน
ตลอดจนกระดูกทอนยาว (แขน ขา) สําหรับคนที่สนใจดานมานุษยวิทยากายภาพ
หรือโบราณคดีเชิงชีววิทยาแลว หากไดเห็นตัวอยางชิ้นสวนกระดูกมนุษยท่นี ี่คงจะตื่น
เตนไมแพการไดเห็นโครงกระดูกมนุษยจํานวนมหาศาลที่สถานกักกันตูล สเลง (Toul
Sleng) ซึ่งนาจะเปนตัวอยางกระดูกมนุษยที่ใหขอมูลดานกายภาพไดอยางนาเชื่อถือ
ในเชิงสถิติ เพราะมีปริมาณตัวอยางเปนจํานวนมาก
นอกจากนีย้ งั มีโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาชนิดเนือ้ ดินออน (Earthenware) ทีม่ รี ปู พรรณสัณฐาน ทัง้ ขนาด รูปทรง สีสนั และการตกแตงทีห่ ลากหลาย ภาชนะ
ดินเผารูปแบบเดนไดแก ภาชนะทรงกลมมีสัน มีพวย และแบบที่มีฐานหรือเชิงไมสูง
นัก หลายใบมีขนาดและรูปทรงคลายคลึงกับภาชนะดินเผาเนือ้ ดินออนทีพ่ บเห็นไดใน
หมูบ า นผลิตภาชนะดินเผารวมสมัยตามชนบทในประเทศกัมพูชา นอกจากภาชนะดิน
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เผาแลวยังมีกําไลสําริดรูปทรงตางๆ รวมทั้งลูกปดหลากสี ที่ทําจากแกวและหินหลาก
สี อาทิ สีสม สีเหลือง สีนํา ตาลแดง สีนํา เงิน สีดํา
ชัน้ บน เก็บรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมทีม่ อี ายุสมัยในชวงสมัยประวัตศิ าสตร
อาทิ ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง (Stoneware) ในสมัยอาณาจักรขอมหรือเขมร
โบราณทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ที่มีทั้งการตกแตงผิวดวยเทคนิคลวดลายตางๆ
ไมวาจะเปนการเคลือบ การขูดขีด นอกจากภาชนะดินเผาแลวยังมีเครื่องโลหะไดแก
ภาชนะ สวนประกอบราชยานคานหาม ประติมากรรม ตลอดจนเครื่องประกอบ
สถาปตยกรรมตางๆ วัตถุสะสมนอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ยังมีเครื่องดนตรี
เชน ระนาด กลอง ซึ่งเปนเครื่องดนตรีบรรเลงในวงมโหรีปพาทยแบบเขมร ตลอดจน
พระพุทธรูปและพระพิมพ

วัตถุทางวัฒนธรรมซึ่งไดรับการเก็บรักษาไวบนชั้นสองของกุฏิเจาอาวาส

บอกลาวัดโพกับงานช่างศิลป์
ผูเขียนทั้งสองกับบอง ดาริธ ใชเวลาอยูที่วัดโพเกือบ 2 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึง
เวลาสําหรับกิจกรรมการประชุมวิชาการ DHDMSEA ภาคบายใกลเขามาแลว เราจึง
นมัสการลาทานเจาอาวาสเพื่อเดินทางกลับไปยังสํานักงานสํานักฝรั่งเศสแหงปลาย
บุรพทิศ ประจําเมืองเสียมราฐ (Ecole francaise d’Extreme - Orient : EFEO, Siem
Reap) แตกอ นทีจ่ ะออกจากวัด เราพบวา นอกจากการทําหนาทีเ่ ปนแหลงอนุรกั ษมรดก
ทางวัฒนธรรมจากอดีตแลว วัดโพยังเปนแหลงสืบทอดงานศิลปะจากยุคโบราณ โดย
เฉพาะแบบแผนดานศิลปกรรมจากยุครุงโรจนของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ที่
สงผานมายังชางศิลปในรุน หลัง งานชางทีเ่ ราไดเห็นจึงเปนเครือ่ งสะทอนอยางหนึง่ ถึง
ความเปนมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต ทีย่ งั คงมีตวั ตนเคลือ่ นไหว มิไดตายไปพรอมกับ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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กาลเวลาในหนาประวัตศิ าสตร หากจะกลาววาวัดโพ แหงเมืองเสียมราฐ ไดฉายภาพ
ชัดถึงบทบาทการทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑ (แมจะอยางไมเปนทางการ) ไมวาจะเปน
แหลงรวบรวมรักษามรดกจากสังคมบรรพชนในยุคอดีต หรือการสืบทอดใหวฒ
ั นธรรม
เชิงชางศิลปไดมชี วี ติ อยู เพือ่ ใหคนในพืน้ ทีห่ รือผูม าเยือนจากตางถิน่ ไดพบเห็น ไมตา ง
กับการเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต ก็คงจะไมเปนการเกินเลยแตอยางใด

กิตติกรรมประกาศ
นอกจากสถาบันตนสังกัดของผูเขียนทั้งสอง ที่ไดใหโอกาสไปรวมการนํา
เสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติชุด DHDMSEA แลว คณะ
ผูเขียนขอขอบคุณ The Henry Luce Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สนับสนุน
ทุนในการเดินทางและคาใชจายตางๆ ระหวางการพํานักในเสียมราฐ ซึ่งเปนโอกาส
อันดีซึ่งชวยใหผูเขียนไดใชเวลาชวงหนึ่งที่เสียมราฐไปเยือนวัดโพ และที่จะขาดเสีย
มิได คือความซาบซึ้งในไมตรีอันดีจากบอง ดาริธ และเพื่อนนักโบราณคดี ตลอดจน
นักวิชาการรุนพี่ชาวกัมพูชาอีกหลายๆ ทาน สําหรับการตอนรับอันอบอุนเปนกันเอง

------------------------------------------------------------1 กลุมงานวิชาการ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
2 หลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3 - 4 ผูสนใจสามารถเขาไปดูรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงนี้ไดทางหนาเว็บไซต http://www.
angkornationalmuseum.com/ และ http://www.autoriteapsara.org/en/museum.html
5 องคกรนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งในแงการศึกษาวิจัย การอนุรักษ
พัฒนาและปกปองคุมครองโบราณสถาน ตลอดจนแหลงโบราณคดีในเขตกลุมเมืองพระนครและพื้นที่โดยรอบ ที่ตั้ง
อยูในเขตจังหวัดเสียมราฐและจังหวัดตอเนื่องกัน มีสถานภาพเปนองคกรกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน คลายกับรัฐวิสาหกิจ
หรือองคการมหาชนในประเทศไทย
6 คําวา “บอง” ในภาษาเขมร แปลวา “พี่” บอง ดาริธ ในที่นี้ จึงแปลวา พี่ ดาริธ ซึ่งเปนสรรพนามเรียกขานที่ผูเขียนทั้ง
สองใชเรียก เพื่อนนักโบราณคดีรุนพี่ชาวกัมพูชาที่มีชื่อเต็มๆ วา “เอีย ดาริธ” (Ea Darith)
7 ในที่นี้หมายถึง วัตถุที่อยูใน Collection ของวัด ซึ่งอาจมีความหมายตรงกับคําวา Museum Collections ในภาษา
อังกฤษที่นักวิชาการชาวไทยหลายทานทานแปลวา “ภัณฑสะสม” ในภาษาไทย
8 พูม (Phum) ในภาษาเขมร แปลวา “หมูบาน” ชื่อ “พูม สะนาย” จึงแปลวา หมูบานพูมสะนาย
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คมคิดสะกิดใจ

“เราเก็บมาตลอด เราอยากทํา
มันไมสวยงามเปนระเบียบหรอก
รกๆ ไมเปนทางการนี่แหละ ลาวแท
ของราชการเขาทํา

สวย

แตมันไมมีวิญญาณ”

ถนอม คงยิ้มละมัย
พิพิธภัณฑปานถนอม จ.เพชรบุรี
ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 30 ฉบับที่ 3 ( ม.ค. 2552) หนา 54

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ จัดทําโดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล ผูอํานวยการ
ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร
บรรณาธิการ
นวลพรรณ บุญธรรม
กองบรรณาธิการ
สรินยา คําเมือง ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ปณิตา สระวาสี จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ
กรกฎ บุญลพ ดอกรัก พยัคศรี
พรรณรวี ปริปุณณะ ทิพยวัลย เมธาราษฎร
สมศักดิ์ แกวนุช

รูปเลม/พิสูจนอักษร
ประสานงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

กรุณาสง

