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กาวไปดวยกันหายไปนาน แตไมไดหายไปไหน เพราะชวงที่ผานมา
ทีมงานตองเตรียมงานเทศกาลอยางหนัก ตอนนีท้ กุ คนกลับมาประจําหนาที่
แลว และพรอมทีจ่ ะเอาประสบการณ ความรู ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
จากงานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ครัง้ ที่ 3 มาถายทอดเปนตัวหนังสือและ
ภาพถายจากความทรงจําใหทั้งผูที่มารวมงาน ชมงาน รวมถึงคนที่ไมได
มา ไดดูไดชมกัน และขอรวบยอดจุลสาร 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 3 (มิถุนายน
- กันยายน 2555) มาเปนฉบับเดียว คือ ฉบับปที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน
2555 - มกราคม 2556) เปนฉบับพิเศษเพื่อที่จะไดถายทอดเรื่องราว
งานเทศกาลไดอยางครบถวน ทานจะไดเห็นภาพรวมตั้งแตเริ่มงานจนจบ
งานกันเลยทีเดียว
งานเทศกาลจัดมาแลว 3 ครั้ง แตละครั้งก็มีความเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูจัดเองเห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายแงมุมทั้งตัวของทีมงาน
เอง และของเพื่อนๆ ชาวพิพิธภัณฑ บางแหงมีประสบการณการจัดงาน
เทศกาลกับศูนยมาหลายครั้ง รูจักพื้นที่ กลุมผูชม ก็ตระเตรียมกันมา
เรียกไดวาจัดเต็ม พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ จากหอวัฒนธรรมนิทัศน
วัดศรีโคมคํากลาววา “นิทรรศการชุดนี้ตอนแรกไมไดออกแบบแบบนี้
ออกแบบไปในแนวเกาๆ แตพอเห็นประชาสัมพันธของงาน มีพี่ไหว
ก็พอจะมองธีมงาน (Theme) ออก เลยเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับงาน
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มากขึ้น การจัดงานก็ทําใหเกิดประสบการณ เกิดความคิด อยูเฉยๆ
ไมเกิดความคิด อยางครั้งแรกมาจัดงานก็มาเปนแผนไวนิล ครั้งที่ 2
คอยดีหนอย มีของ มีหุน มีอิงคเจ็ทประกอบ ครั้งที่ 3 นี้จัดเต็ม สวน
ครั้งหนาก็คิดเอาไวแลววาจะจัดยังไง คิดรูปแบบไวแลว ยังขาดแต
เรื่องเทานั้น” แตคนที่เพิ่งมาจัดครั้งแรกก็ไมไดนอยหนาจัดกันมาเต็มที่
ทั้งนิทรรศการ ความรู และการถายทอดเรื่องราว นอกจากการจัด
นิทรรศการแลว เราไดเห็นความชวยเหลือกัน การรวมมือกัน การพัฒนา
ความเปนเครือขาย เปนเหมือนพี่นองดูแลกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ทําใหความยอทอ ความเบือ่ หนาย ความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาทีม่ ี หายไป
เปลี่ยนเปนกําลังใจดีๆ และพลังในการทํางานตอ หลังจัดงานมีอะไร
ใหคิดหลายอยาง มีทั้งคําติคําชม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทีมขอนอมรับและ
นําไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น และขอขอบคุณชาวพิพิธภัณฑทุกทานที่
เหน็ดเหนือ่ ย อดทน ตัง้ ใจ และใหใจกับศูนยฯ ในการมารวมเปนเจาภาพ
ในการถายทอดความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาสรางสรรคทอ งถิน่ ขอบคุณนองๆ
อาสาสมัครทุกคน ทีส่ ละเวลาแรงงานแรงใจมาชวยงาน และขอขอบคุณ
ผูชมที่สนใจและเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่น หวังวางานครั้งนี้
จะสรางแรงบันดาลใจนอยใหญใหกับใครหลายคน
เรือ่ งเลาทายเลม เปนเรือ่ งราวของเพือ่ นชาวชัยภูมิ “พีต่ กุ ” ทีไ่ ดเขารวม
โครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน ในการนําเครื่องมือทางมานุษยวิทยา
ไปใชในการเก็บเรื่องราวชุมชน เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑมีชีวิตของชุมชน
บานขีเ้ หล็กใหญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ไดเขียนมาบอกเลาความรูส กึ
ของการนําเครื่องมือมานุษยวิทยาไปเก็บเรื่องราวของชุมชน ซึ่งไมเพียง
ไดบันทึกประวัติชุมชน เหนือสิ่งอื่นใดคือ การไดบันทึกเสียงของพอ
ซึ่งเปนหนึ่งเสียงในจํานวนของผูเลาประวัติศาสตรชุมชน กอนที่ทาน
จะจากไปอยางไมมวี นั กลับ เสียงของพอทีเ่ ลาถึงชีวติ ชุมชน จึงมิใชเพียง
คุณคาทางประวัติศาสตร แตยังเปนคุณคาทางใจของพี่ตุกที่ไดบันทึก
เรื่องราวไวใหลูกหลานไดรําลึกและจดจํา
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“ขาพเจามีความยินดีที่ไดทราบวา งานเทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่น ที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ได
จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ ๓ นี้ เกิดจากการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่น และการศึกษาเพื่อทํา
ความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับประสบการณและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น
อันจะทําใหงานพิพิธภัณฑสามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และเชื่อมโยง
เขาสูสังคมสวนรวมไดอยางมีคุณประโยชนยิ่งขึ้น
ในปจจุบนั เปนทีต่ ระหนักรูก นั โดยทัว่ ไปวา พิพธิ ภัณฑมคี วามสําคัญยิง่ ตอระบบ
การศึกษา เปนทั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตและแหลงสั่งสมพลังภูมิปญญาในอดีต
ทีท่ าํ ใหเขาใจวิธกี ารทีช่ มุ ชนสามารถดํารงรักษาความอยูร อดปลอดภัยของวิถชี วี ติ
ผูค นและมรดกวัฒนธรรมของชาติและชุมชน พิพธิ ภัณฑจงึ มีบทบาทสําคัญในการ
ถายทอดบทเรียนจากอดีตใหเกิดความสัมพันธกับปจจุบัน เพื่อนําภูมิปญญานั้น
มาปรับใชกบั ชีวติ และปญหาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางแรงบันดาลใจในการ
รวมกันพัฒนามรดกภูมปิ ญ
 ญาวัฒนธรรม ใหเปนพลังของสังคมไทยในการดํารงอยู
ในประชาคมโลกไดอยางภาคภูมิและสงางาม
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ขาพเจาหวังวางานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ครัง้ ที่ ๓
ในหัวขอ ภูมริ ู สูว กิ ฤต นี้ จะเปนประโยชนทงั้ ตอผูป ฏิบตั ิ
งานพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ และผูเ ขาชมงานทุกรุน วัย เพือ่ ให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความเขาใจคุณคามรดก
วัฒนธรรมของชาติ นําไปสูการสรางความเจริญรุงเรือง
และความสงบสุขอันเปนที่ปรารถนารวมกัน
ขาพเจาขออวยพรใหงานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่
ประสบความสําเร็จตามเจตจํานง และขอใหทา นทัง้ หลาย
มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน”
พระราชดํารัส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น ครั้งที่ ๓ ภูมิรู สูวิกฤต
ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
วันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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ภูมิรู สูวิกฤต
ปณิตา สระวาสี

“ภูมริ ู สูว กิ ฤต” เมือ่ คนเราชางคิดแกปญ หา
จึงเกิดเปนภูมิปญญาในทองถิ่น

เราอาจคุน เคยกับวิธแี กไขปญหา ดวยการพึง่ พาความรูจ ากตํารา นักวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม แตรูหรือไมวา คนธรรมดาสามัญ คนเล็กคนนอยในทองถิ่น ตางมี
ศักยภาพทางปญญาในการจัดการกับปญหาในแบบของตนที่นาสนใจ ทั้งการหันกลับ
นําเอาความรูแ ละวิถปี ฏิบตั ดิ งั้ เดิมมาปรับใช การประดิษฐคดิ คนนวัตกรรม การใชระบบ
ประเพณีและพิธกี รรมมาแกไขปญหา รวมถึงการสรางสรรคผลงานบางอยางเพือ่ บันทึก
เหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้น
งานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 พิพิธภัณฑทองถิ่นจํานวน 69 แหง ภูมิใจ
นําเสนอความหลากหลายของความรูในสังคมไทย ทั้งที่อยูในตัวคน ชุมชน ธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ที่แตละทองถิ่นนํามาใชจัดการกับวิกฤตการณที่ตนเองเผชิญ ทั้ง
โรคภัยไขเจ็บ ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม
ภัยเศรษฐกิจ และโลกาภิวัตน ที่ทําให
วัฒนธรรมทองถิ่นเปลี่ยนแปลง

ภูมิรู
สูภัยสงคราม การเมือง

ชาวบานไมเคยจนมุม
ทามกลางภาวะความไมปกติ
ของบานเมือง
สงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2485
- 2488) เปนชวงเวลาทีช่ วี ติ ความเปนอยู
ไมสามารถดําเนินไปไดตามปกติ เต็มไป
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ดวยความวิตกกังวลและหวาดกลัว ขาวของขาดแคลน แตชาวบานก็ไมเคยจนมุม
พวกเขาใชสติปญญาคิดหาวิธีทําใหตัวเองอุนใจ โดยการพึ่งอภินิหารทางธรรมจาก
พระสงฆ ดัดแปลงสิง่ ทีม่ อี ยูแ ลวในทองถิน่ ใหเปนหลุมหลบภัยอันแยบยล และปรับตัว
หาสิ่งของในทองถิ่นมาทดแทนขาวของที่หายากและมีราคาแพง
ยุคที่รัฐไทยกลัวภัยคอมมิวนิสต มีเรื่องเลาจากชนกลุมนอยและผูอพยพเกี่ยวกับ
การตอสู ปรับตัว และการใชชีวิตของพวกเขาในสังคมไทย ที่ยังคงไวซึ่งการสืบทอด
ภาษา ประเพณี อาหาร และวัฒนธรรมของตนเอง และเรื่องราวในอดีตของคนอีสาน
ที่ รู  สึ ก ว า วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ถู ก คุ ก คามจาก
สวนกลาง เกิดการรวมตัวตอตาน โดย
ใชการแสดงพื้นบานอยางหมอลําเปน
เครื่องมือ

ภูมิรู สูภัยธรรมชาติ

ความมหัศจรรยของปญญา
ชาวบานใตเงาธรรมชาติ
ธรรมชาติสอนใหมนุษยรจู กั และเรียนรู
ความเป น ไปของธรรมชาติ เพื่ อ ดํ า รง
ชีวิตไดอยางชาญฉลาดตามวัฏจักรของ
ธรรมชาติ แตเมื่อธรรมชาติเปนภัยคุกคามวิถีชีวิตปกติ เชน นํ้าทวม ฝนแลง สึนามิ
ทําใหมนุษยคิดหาหนทางจัดการเพื่อใหชีวิตดําเนินตอ
ไปได ทั้งการเรียนรูและสังเกตระบบเตือนภัยธรรมชาติ
การคิดประดิษฐกรรมตางๆ เพื่อเตรียมพรอม รวมถึง
การ “เตรียมใจ” ที่มักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณี
และพิธีกรรม เชน แหนางแมว เซิ้งบั้งไฟ เพื่อสื่อสารกับ
อํานาจเหนือธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็เปนการพยุงไว
ซึ่งระบบเครือขายความชวยเหลือในทองถิ่น
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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ภูมิรู สูโรคภัย

วัฒนธรรมสุขภาพพื้นบาน
ชวยปดเปาโรคภัย
ในทองถิ่น ความเจ็บปวยไมใชแค
ปญหาทางรางกาย แตสัมพันธอยูกับ
ครอบครัว ญาติมิตร และชุมชน ดังนั้น
การตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ ไมใชจบแค
รางกาย แตตองเยียวยาจิตใจและฟนฟู
ความสัมพันธของคนในครอบครัวและ
ชุมชนไปพรอมกัน โดยใชวิธีการปฏิบัติ
ทีว่ างอยูบ นรากฐานความรูค วามเชือ่ ทาง
ศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่เปนภูมิ
ความรูที่สอดคลองกับบริบทสังคมของ
แตละทองถิ่น แตกตางกับการแพทยสมัยใหม ที่แยกสวนความเจ็บปวยและวิธีการ
รักษาออกจากระบบสังคมวัฒนธรรม
ทามกลางความเปนความตาย ยังมีเรื่องราวดีๆ
จากทองถิ่นที่แสดงถึงความดีงามของเพื่อนมนุษย
ในการชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษยดวยกันเอง ถือเปน
ความงอกงามเมื่อยามเผชิญทุกข

ภูมิรู สูเศรษฐกิจ

สํานึกความเปนชุมชนและ
ทุนทางวัฒธรรมเปนภูมิคุมกันในโลกทุนนิยม
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มักทําใหผูคนโดยเฉพาะคนเล็กคนนอย คนทองถิ่น
ไรอาํ นาจการตอรอง แตผคู นเหลานีต้ า งก็ดนิ้ รนคิดหาหนทางเพือ่ ใหดาํ รงชีพตอไปได
10 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เรื่องเลาที่หลากหลายจากผูคนในทองถิ่นที่ถูกกระทบจากการพัฒนา และการสูชีวิต
ของคนอาชีพตางๆ ในโลกทุนนิยมที่มีการแขงขันกันสูงและตางคนตางอยู สะทอน
ถึงการหันกลับมาใชสํานึกความเปนชุมชนรวมกันและวัฒนธรรมมาเปนทุน เปน
ภูมิคุมกัน และเครื่องมือตอสู เพื่อใหมี
ที่ ยื น และดํ า เนิ น ชี วิ ต ต อ ไปได อ ย า งมี
ความหวังกําลังใจ

ภูมิรู
สูการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม

“มรดกวัฒนธรรม”
กลับมาเปนพลังสรางตัวตน
และความภาคภูมิใจ
ยุ ค หนึ่ ง ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม
ทองถิ่น ถูกเปลี่ยนเปนสินคาเพื่อรับใช
การทองเทีย่ ว หลายชุมชนกระโจนเขาไป
สูกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะเดียวกันอัตลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ภาษา
ศิลปะ การแสดง งานฝมือ ประเพณี ถูกมองขาม
เนื่องจากไปเชิดชูวัฒนธรรมเมืองหลวง วัฒนธรรม
ขามชาติ และความเปนสมัยใหม แตภายหลังทองถิ่น
คิดไดวา การกระทําแบบนัน้ เปนการทําลายคุณคาเดิม
ของวัฒนธรรมที่สัมพันธกับวิถีชุมชน นําไปสูการกลับ
มาอนุรกั ษ รือ้ ฟน และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมตัวเอง
อีกครั้ง แตครั้งนี้ไมใชเพื่อสนองตอนักทองเที่ยว แต
เพื่ออํานวยประโยชนแกชุมชน
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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นับหนึ่งถึงสิบ กวาจะถึงงานเทศกาล
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ

กวาจะเปน

เทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่น
ครั้งที่ 3
สวัสดีคะ ชาวกาวไปดวยกันทุกทาน
ฉบับนี้ เราพบกันในฉบับพิเศษแบบ “ภูมิรู สูวิกฤต” ทานไหน
ที่มาชมงานคงไดพบปะ พูดคุยกับชาวพิพิธภัณฑ ชม ฟง ลองทํา และ
รวมชิม จากเวทีการแสดง เสวนา หองแปงของ และครัวอาสาของเรา
เปนอยางไรบางคะ? งานปนี้สนุกไหม? ฉบับนี้ เราจะขอเลาขั้นตอน
การเตรียมงานและการทํางานของคนเบือ้ งหลังใหทกุ ทานไดรบั รูด ว ยคะ
เพราะเราเชื่อวางานเบื้องหลังก็สําคัญไมแพงานเบื้องหนาเชนกัน เรา
หวังวากระบวนการทํางานของเราอาจจะสรางแรงบันดาลใจใหกับใคร
บางคนที่สนใจ ใหลุกขึ้นมา
ดัดแปลง แกไข ประยุกต
แนวทางการทํางานของเรา
เขากับวิถีทางของเขา ให
เกิดเปนการทํางานรูปแบบ
ใหมก็ไดคะ
การประชุมเครือขายพิพิธภัณฑทองถิ่น 4 ภูมิภาค
12 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ชาวพิพิธภัณฑนําเสนอประเด็นวิกฤตคิดสรางสรรค ในงานประชุม

ในชวงแรกของการเตรียมงาน เราคิดถึง
“ประเด็นหลัก” Theme หรือทีช่ อบเรียกกัน
วา “หัวขอ” ในการจัดงานกอนคะ เพราะ
ประเด็นหลักคือธงที่เราตั้งไว เพื่อวิ่งไปใน
แนวนี้ ซึ่งประเด็นที่เขารอบก็คือ “ของเกา
ลํ้าคา” “สงครามโลก” “พลังศรัทธาและ
ความเชือ่ ” และ “ความหลากหลายของกลุม
ชาติพันธุ” จากนั้นเราไดจัดเวทีระดมความ
คิดจากนักวิชาการตางๆ เพือ่ คัดเลือกประเด็น
ซึ่งไดขอสรุปวา ประเด็น “สงคราม” นาจะ
เปนประเด็นหลักในการจัดงานเทศกาลฯ
ครั้งนี้ โดยเนนไปที่
è วิถช
ี วี ติ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในภาวะ
สงคราม
è ความทรงจํา การรับรูเ กีย
่ วกับสงคราม
è ความเชื่อกับสงคราม
è ความเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากภาวะ
สงคราม
è การบันทึก / เอกสาร / หนังสือ
ที่เกี่ยวกับสงคราม
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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ขั้ น ต อ มาเราศึ ก ษาค น คว า หาข อ มู ล
พรอมกับนําประเด็นนีเ้ ขาทีป่ ระชุมเครือขาย
พิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ภาคอีสาน เพือ่ ศึกษาความ
เปนไปได ซึ่งก็ไดผลออกมาวาประเด็นเรื่อง
“สงคราม” คอนขางมีความออนไหวในเรื่อง
ขอมูลและหลักฐานเกินไป อีกทั้งพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นที่ไมมีเรื่องนี้ก็อาจจะเขารวมแสดง
นิทรรศการไดยาก เราจึงคิดจะขยายประเด็น
ขึน้ ประกอบกับชวงนัน้ นองนํา้ ก็แวะมาเทีย่ ว
กรุงเทพฯ และภาคกลางพอดี จึงมีการพูดถึง
เรื่องราวความวิกฤตตางๆ ที่แตละคนไดไป
พบเจอมา ขณะเดียวกันเราพบวาทามกลาง
ความวิกฤต (นํา้ ทวม) คนเราพยายามทุกอยาง
ทุกทาง เพือ่ ใหชวี ติ ยังสามารถดํารงอยูไ ด แต
ขณะเดียวกันทามกลางความโหดรายของ
ธรรมชาติ เรากลับพบความงดงามของใจคน

ตัวอยางรางบูธนิทรรศการของชาวพิพิธภัณฑทองถิ่น

14 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เตาเผาหลบระเบิด พิพิธภัณฑบานกวานอามาน
การลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลภาคสนาม

สิง่ ตางๆ เหลานีจ้ งึ เปนแรงผลักดันอันหนึง่
ใหเราขยายประเด็นจากเรื่อง “สงคราม”
มาเปน “วิกฤต- คิดสรางสรรค” เราคิดวา
“วิกฤต” คือ เหตุการณหรือสถานการณ
อะไรก็ไดที่ทําใหเราไมสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกติ สวน “คิดสรางสรรค” คือ
ความคิด วัตถุสงิ่ ของ หรืออะไรก็ตาม ทีท่ าํ ให
เรานํามาใชเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตอไป
ไดทามกลางความไมปกตินั้น
เมื่อเราคิดได คิดตก เราจึงนําประเด็นนี้
ไปพูดคุยกับชาวเครือขายพิพิธภัณฑทองถิ่น
ทั้ง 4 ภาคผานการประชุม จากนั้นเราก็มี
โอกาสไดลงพื้นที่ไปเก็บขอมูล ไปรวมรับรู
เรียนรู แลกเปลีย่ น และรวมกันพัฒนาเนือ้ หา
นิทรรศการกับชาวพิพิธภัณฑ และเพื่อใหทั้ง
ทีมพิพิธภัณฑของศูนยฯ และชาวพิพิธภัณฑ
ทองถิน่ ทีจ่ ะมาจัดแสดงเขาใจเนือ้ หา รูปแบบ
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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แหนางแมวขอฝน

การนําเสนอและรูปแบบของงาน เราจึงได
จัดประชุมใหญรวมกันอีกครั้ง พรอมกับการ
แจงเปลีย่ นชือ่ งานนิดหนอย จาก “วิกฤต- คิด
สรางสรรค” มาเปน “ภูมริ ู สูว กิ ฤต” (เราโดน
บนจากชาวพิพธิ ภัณฑฯ ดวยคะ...) เพราะเรา
คิดวาคําวา “สรางสรรค” คอนขางเขาใจยาก
และไมครอบคลุมกับเนื้อหาและเรื่องราวที่
พิพิธภัณฑนําเสนอ สวนคําวา “ภูมิรู” ซึ่งเรา
หมายถึงความรู ความคิด ปญญา นาจะมี
ความหมายตรงและครอบคลุมกวา
เทาที่ทุกทานไดอานมา เปนสวนของการ
เตรียมเนื้อหานิทรรศการ แตงานเทศกาลฯ
ไมไดมีแคนิทรรศการจากพิพิธภัณฑทองถิ่น
เทานั้น แตยังประกอบดวยการจัดการที่เปน
เบื้องหลัง และผูคนกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีก
มากมาย ทั้งสวนโครงสราง อุปกรณตกแตง
ชางภาพ ชางวีดโิ อ วิทยากร นักแสดง นักเรียน
นักศึกษา คุณครู ชาวพิพิธภัณฑ เจาหนาที่
งานตางๆ ฯลฯ จึงบอกทุกทานไดคําเดียววา
16 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ชาวพิพิธภัณฑทองถิ่นเตรียมจัด
นิทรรศการ กอนวันเปดงาน

ยิ่งใกลเปดงานเทศกาลฯ มากเทาไร ระดับ
“ความเครียด” “ความดัน” “ความวุนวาย”
และอีกหลายๆ “ความ...” พุงสูงปรี๊ด จริงๆ
และลดลงตามลําดับเมือ่ วันแสดงงานผานไป
เรือ่ ยๆ แตทกุ วันก็มเี รือ่ งใหตอ งมาคิด มาปรับ
แกกัน ดังนั้น ในชวงเย็น หลังปดงานแลว
ทีมงานจะประชุมกัน เพื่อฟงปญหาที่เกิดขึ้น
พรอมกับหาทางแกไข และเตรียมการเพื่อ
รับมือสิ่งที่คาดวา จะเกิดขึ้นในวันรุงขึ้นคะ
สิง่ สําคัญทีเ่ ราเห็นวาเปน “หัวใจ” ในการ
ทํางานแบบนี้ คือ “การสื่อสาร” คะ ยิ่งเรา
สื่อสารกันชัดเจน และตรงเปาประสงคมาก
เทาไร เราก็จะเขาใจและทํางานรวมกันไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อยาพึ่งเชื่อเรานะคะ
แตอยากใหลองนําไปใชดู
สุดทายสําหรับฉบับนี้ คือ “ขอบคุณ”
ทุกทานที่เกี่ยวของ ทุกทานที่หวงใย และ
ทุกทานที่ใหกําลังใจ ขอบคุณคะ
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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เรื่องนาสน คนเลาเกง เจงที่ของ
เมธินีย ชอุมผล

งานเทศกาลครั้งนี้ชาวพิพิธภัณฑทองถิ่น 69 แหง นําเรื่องเลา และขาวของสูวิกฤต
มาถายทอดใหทุกทานไดเรียนรูกันอยางหลากหลาย ที่ไหนนําอะไรมาบาง ลองไปดูกัน
เลยคะ

ภูมิรู สูภัยธรรมชาติ
พิพิธภัณฑไทยพวนหลุมขาว

“การแหนางแมว” ไมใชเพียงการเลนสนุก แตเปน
ความพยายามรองขอจากธรรมชาติ เมือ่ นํา้ ไมมี ฝนไมมา
ชาวไทยพวนหลุมขาวพยายามหาวิธีเรียกฟาเรียกฝน
ดวยการแหนางแมว และสังเกตธรรมชาติ เพื่อคาดเดา
ปริ ม าณนํ้ า ฝนในแต ล ะป เช น สั ง เกตรั ง ผึ้ ง หากป นี้
ผึ้งทํารังสูงแสดงวานํ้าจะมาก แตถารังอยูตํ่าใกลพื้นดิน
ก็แสดงวาปนนี้ าํ้ จะนอย ฯลฯ เพือ่ เลือกพันธุข า วใหเหมาะกับ
ปริมาณนํ้า

พิพิธภัณฑบานแพรกศูนยศึกษาประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมลุมแมนํ้าลพบุรี

บานแพรกตองเผชิญกับปญหาเรื่องนํ้าทุกปทั้งนํ้าทวมนํ้าแลง นํ้าแลงจะแห
นางแมวขอฝน การแหนางแมวนอกจากจะเปนพิธีเพื่อขอฝน ยังสรางขวัญกําลังใจ
และความสามัคคีใหกบั ชาวบานทีต่ อ งเผชิญกับ
ความเดือดรอนรวมกัน

พิพิธภัณฑวัดบานโนน

การทํานาทําไรหลายพื้นที่ในเมืองไทยยัง
คงพึ่งพาฟาฝน ความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาฟาดิน
ก็ยังคงมีอยูมาก ชาวบานโนนเลือกใชวิธีการ

18 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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จุดบั้งไฟ เพื่อเปนการบูชาพญาแถนใหฝนตกตอง
ตามฤดูกาล แตปจจุบันความหมายของการจุดบั้งไฟ
มีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานโนนจึงพยายามที่จะ
รื้อฟนประเพณีแบบดั้งเดิมขึ้นมาอีกครั้งเพื่อสืบทอด
ภูมิปญญาไวใหไดมากที่สุด

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“หมอลํ า ” ศิ ล ปะของศิ ล ป น พื้ น บ า น
ชาวอีสาน แตนอยคนที่จะทราบวา “หมอลํา”
เคยเปนเครือ่ งมือหากินยามทีห่ มูบ า นขาดแคลน
ป ใ ดฝนไม ต กหรื อ ตกน อ ย ทํ า นาไม ไ ด ห รื อ
มีขาวไมพอ หมอลําในหมูบานจะรวมตัวและ
พากันออกเดินทางไปยังหมูบานอื่นๆ รองลํา
เพือ่ แลกกับขาวสักขัน อาหารสักหนอย รวบรวม
ไดมากนอย ก็ชวยใหไมอดอยากกันไปไดชวง
หนึ่ง “หมอลําขอขาว” จึงเปนที่รูจักกันทั่วไป

พิพิธภัณฑมรดกภูมิปญญา บานกูกาสิงห

ชาวนาทีก่ กู าสิงหตอ งเผชิญกับปญหานํา้ ทวม นานเขาก็ตอ งทํานามันกลางนํา้ นีล่ ะ
การปลูกขาวใตนาํ้ เปนวิทยาการชาวบานทีพ่ ฒ
ั นามาจากการสังเกต การปรับตัว การ
พยายามสูกับปญหาเพื่อใหไดทํานา และมีขาวกิน ในหนาแลง ก็ตองมาเจอปญหา
“หนู” ศัตรูตวั รายของชาวนา ทีท่ งั้ กัดกินขาวและเปนสาเหตุของโรคฉีห่ นู “บัง้ เปาหนู”
จึงเปนสิ่งประดิษฐสรางสรรคที่ใช
กําจัดหนูอยางไดผล ซึง่ ไดมาจากการ
สั ง เกตและไหวพริ บ อั น ชาญฉลาด
ของชาวนา
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พิพิธภัณฑตลาดนํ้าคลองลัดมะยม

เมื่อปลายป 2554 เกิดนํ้าทวมใหญที่กรุงเทพมหานคร หลายพื้นที่ตองแชนํ้าอยูนาน เรือจึงเปน
สิง่ สําคัญขึน้ มาในทันที คุณสุรชัยจึงนําความรูใ นการ
ตอเรือมาทดลองตอเรือบดจากไมจําปาเพราะเปน
ไมหางาย ราคาไมแพง และรับสอนใหผูสนใจนําไป
ตอเรือใชเอง นอกจากนี้ขาวของมากมายที่ลอยมา
กับนํ้าเมื่อนํ้าทวมถูกนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
เพื่อเลาประวัติศาสตรนํ้าทวมกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑเรือไทย

นํ า เสนอภู มิ ป  ญ ญาไทยในการ
อยูรวมกับนํ้า โดยเฉพาะเหตุการณ
นํ้าทวมปลายป 2554 และเรือผา
ขาวมาทีป่ ระดิษฐขนึ้ เพราะเปนวัสดุ
ทดแทนไมที่หายากและมีราคาแพง

บานฮอลันดา

จะปองกันพื้นที่พิพิธภัณฑ
อยางไรใหปลอดภัยจากนํา้ ทวม
บ า นฮอลั น ดานํ า เอาความรู 
เทคนิ ค การป อ งกั น นํ้ า และ
การอยูรวมกับนํ้าจากประเทศ
ฮอลแลนดมานําเสนอ

20 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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หองไทยศึกษานิทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระหัดวิดนํ้าภูมิปญญาชาวบาน ชวยไดทั้ง
นํ้ า แล ง และนํ้ า มาก วิ ด นํ้ า เข า วิ ด นํ้ า ออกเพื่ อ
การเกษตร เปนภูมปิ ญ
 ญาดานกลไกทีช่ ว ยพัฒนา
เครื่องมือทํามาหากิน

หอวัฒนธรรมบานละไม

“พอตาชวยดวย พอตาชวยที” คําติดปากของ
ชาวบานละไมเมื่อเกิดความเดือดรอนขึ้น ทุกคน
นึกถึงพอตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบานละไม เกาะสมุย
เสมอ โดยเฉพาะเมือ่ เกิดเหตุเภทภัยธรรมชาติ ทุกป
คนบานละไมจะกลับมารวมกันจัดงานบูชาพอตา ณ
ศาลาพอตาหนาหาดละไม

พิพิธภัณฑสมเด็จเจาพะโคะ

ประวัตแิ ละเรือ่ งราวของ“หลวงพอทวด” พระเกจิซงึ่ เปนทีเ่ คารพ
นับถือของพีน่ อ งชาวใต เมือ่ เกิดความเดือดรอนพีน่ อ งชาวใตหลายคน
ก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอใหชวย ใหรอดพนจากความเดือดรอน
เหลานั้น ทั้งคราวพายุลินดาและพายุเกย หลายคนก็เชื่อวาพื้นที่ของ
ตนรอดพนจากภัยพิบัติมาไดดวยบารมีหลวงพอทวดนั่นเอง

พิพิธภัณฑพื้นบานบานขุนสมุทรจีน

วิวัฒนาการของเขื่อนหลากหลายรูปแบบ
จนมาลงตัวทีเ่ ขือ่ นสลายคลืน่ 49A2 การพัฒนา
รูปแบบเขื่อน เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลที่ชาวบานขุนสมุทรจีนพยายามพัฒนาขึ้น
เพื่อรักษาผืนดินของชุมชน
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พระราชวังรัตนรังสรรค (จําลอง)

สึนามิ ป 2547 ไดทําความเสียหายทั้งชีวิต
และชุมชนกับบานทะเลนอกอยูไมนอย แตหลัง
จากที่เหตุการณผานไป ชาวบานก็พยายามที่จะ
ฟน ตัวเองขึน้ ดวยการสรางกลุม อาชีพ การเริม่ ตน
อาชีพใหมๆ เพื่อยังคงอยูที่เดิมได

พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ
(ศูนยอํานวยการและประสาน
การพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้า
ปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)

จาก พืชพื้นถิ่นของคนปากพนัง
นอกจากจะใชทําประโยชนในการ
ทํานํ้าตาลจาก ที่คนปากพนังทํากินทําขายมายาวนานแลว ยังชวยพลิกฟนนากุงราง
ใหสามารถกลับมาเพาะปลูกไดอีกครั้ง

พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร

ด ว ยความที่ พื้ น ที่ บ  า นเขายี่ ส ารเป น
พื้นที่นํ้ากรอย ขาดแคลนนํ้าจืด คนยี่สาร
จึงตองออกไปลมนํ้าจืด มาไวใช และหา
พืชพื้นถิ่น เชน ชะคราม ครุย ตะบูน มา
กินแทนผักผลไม เพราะปลูกพืชอื่นไมได
การใชภูมิปญญาและวิธีการหาอยูหากิน
ของคนที่บา นเขายี่สาร จึงเปนการเรียนรู
ที่ จ ะอยู  ใ ห ไ ด ต ามสภาพแวดล อ มของ
คนยี่สาร
22 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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พิพิธภัณฑพื้นบานวัดสําโรง

ชุมชนตั้งอยูริมฝงแมนํ้านครชัยศรี บางเวลาแมนํ้าก็เต็ม
ไปดวยตนสวะ กีดขวางทางนํ้า ทําใหทั้งการคมนาคมและ
การทํามาหากินติดขัดปลายป 2554 สวะแนนคลองอัดแนน
หลายเมตร ชาวบานจึงนําสวะมาทําปุย บํารุงพืชไดงอกงามดี
สวะเหลานัน้ จึงไมใชแคขยะ แตสามารถทําใหเกิดประโยชนได
ดวยความรูที่มีอยูในชุมชน

ภูมิรู สูโรคภัย
พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

เครื่องบินของกองทัพอากาศนั้น ไมใชแคเครื่องบิน
รบเทานัน้ แตในอดีตทีผ่ า นมาเครือ่ งบินเหลานี้ ไดมกี าร
ปรับใหเปนเครื่องบินลําเลียงเวชภัณฑ และเครื่องบิน
พยาบาลเพื่อชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคระบาด

พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

หลวงปูผ ล และหลวงปูช ว น อดีตเจาอาวาสวัดหนัง หมอยาสมุนไพร
ทีเ่ ปนทีเ่ คารพนับถือและศรัทธาของชาวบาน ทานใชทงั้ ยาสมุนไพรใน
การรักษาทางกาย และมนตคาถาที่ชวยรักษาทางใจ ใหชาวบานหาย
จากโรคภัยไขเจ็บ

ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑพื้นบานกือเม็ง

“มะโยง” การรายรําที่ผสมผสานทั้ง
พิธีกรรมความเชื่อ การละคร นาฏศิลป และดนตรีเขาไว
ดวยกัน เปนทั้งการแสดงเพื่อความบันเทิงและพิธีกรรม
รักษาความเจ็บปวยของคนในชุมชน
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ศูนยวัฒนธรรมผูไทยเรณูนคร

“เหยา” พิธีกรรมการรักษาที่เกี่ยวกับความเชื่อวาการ
เจ็ บ ป ว ยเกิ ด จากการกระทํ า ของ “ผี ” พิ ธี จั ด ขึ้ น เพื่ อ
สื่อสารระหวางคนกับผี คนหาสาเหตุและวิธีการรักษา
อาการเจ็บปวยเหลานั้น หมอเหยา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการทําพิธีและเปน
สื่อกลางระหวางคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ นอกจากรักษาความเจ็บปวยแลว ยังเปน
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับญาติมิตรของผูปวยดวย

โฮงประวัติศาสตรยโสธร
โดยชมรมอนุรักษมรดกยโสธร

เมื่ อ ผู  ช ายนอนหลั บ ตายโดยไม รู  ส าเหตุ
บางคนเชือ่ วา“ผีแมมา ย” มาเอาชีวติ ไป ดังนัน้
ชาวบ า นจึ ง หาวิ ธี ต  า งๆ เพื่ อ ป อ งกั น คนใน
ครอบครัวจากผีแมมา ย เชน ทําหุน ฟางแทนตัว
ผูช าย หรือเลีย้ งขนมจีน แขวนปลัดขิกหนาบาน

บานเหมืองแร

“ประเพณีกินผัก” คนกะทู จังหวัดภูเก็ตเชื่อวา
การถือศีลกินผักใหไดสกั ชวงเวลาหนึง่ ของป จะชวย
ใหชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้น การงาน การเงินดี
ไมมีโรคภัย

พิพิธภัณฑหนังกลางแปลง
(ศูนยอนุรักษภาพยนตรยอนยุค)

“ชมรมชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส” เกิดขึ้นจากความตั้งใจ
ชวยเหลือผูติดเชื้อ โดยใชวิชาการพากยหนังมาเปนเครื่องมือ
ในการใหความรูเกี่ยวกับโรค และวิธีปองกันตัวใหปลอดภัย
จากการอยูรวมกับคนที่เปนโรคเอดส

24 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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พิพิธภัณฑบานฝน

“ฝน” ไมใชแคเปนยาเสพติดที่ใหโทษแกรางกายเทานั้น แต
สรรพคุณของ “ฝน” ยังสามารถนํามาใชเปนยา
ชวยบรรเทาและรักษาอาการเจ็บปวด

พิพิธภัณฑวัดรองเม็ง

นอกจากการใชยาแผนปจจุบนั และยาสมุนไพร
ในการรักษาโรคแลว “มีดแหกพิษ” ที่ทําจากวัสดุ
หลากหลาย เปนอุปกรณของหมอพืน้ บานในการรักษาความเจ็บปวย
ที่เชื่อวา ถูกคุณไสยหรือถูกพิษ

ภูมิรู สูสงคราม - การเมือง
พิพิธภัณฑบานกวานอามาน

“เตาหลบภั ย ” เมื่ อ สงครามมหาเอเชี ย บู ร พาหรื อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาถึงเมืองไทย ชาวบานเกาะเกร็ด ซึง่ มี
อาชีพทําเครื่องปนดินเผา ไดดัดแปลงใหเตาเผาเครื่องปน
กลายมาเปนที่หลบภัยเมื่อเครื่องบินเขามาทิ้งระเบิด

พิพิธภัณฑวัดศรีดอนคํา

เมือ่ ระเบิดไมใชแคระเบิด แตระเบิดยังเปนระฆัง
ไดดวย เปนประดิษฐกรรมของคนเมืองลอง ที่นํา
เอาลูกระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่ 2
มาดัดแปลงเปนระฆังถวายวัดเพื่อทดแทนระฆัง
จากทองเหลือง ซึ่งขณะนั้นทองเหลืองขาดแคลน
และมีราคาแพง

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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พิพิธภัณฑทองถิ่นบานหนองขาว

เพราะเปนพืน้ ทีเ่ ปาหมายทีฝ่ า ยสัมพันธมิตร
จะเข า มาทิ้ ง ระเบิ ด เพื่ อ ทํ า ลายฐานที่ มั่ น
ของกองทั พ ญี่ ปุ  น หนองขาวจึ ง เป น พื้ น ที่
ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสงคราม ชาวบ า น
จึงตองพยายามหาทางอยูร อดใหไดทา มกลาง
สงครามฯ

พิพิธภัณฑเหมืองแร

เรื่องราวการตอสูชีวิตของชาวเหมืองและชาวเมืองภูเก็ตในภาวะ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตองอพยพหนีไปอยูตามปาเขาเพื่อหลบ
ภัยระเบิด “หวอ” เครื่องบอกเวลาทํางานของคนงานเหมืองแร
ถูกนํามาใชเปนสัญญาณเตือนภัยจากเครื่องบินทิ้งระเบิด

ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล
หัวสําโรง

ชวงสงครามขาวก็หายาก แมแตหมากก็ยัง
แพง เสื้อผาอาภรณจะหาสวมใสก็ยากเต็มที แต
ชาวบานที่วัดหัวสําโรงแกไขดวยการเอาเสนใย
กลวยมาสานแลวประกบกับเสื้อผาเกาๆ กลาย
เปนผากาบกลวย ใชนุงหมยามยาก และเมื่อ
ขาวไมพอกินก็ตอ ง
หุงขาวปนกับเผือกมันใหมีปริมาณมากพอกับความ
ตองการของคนในครอบครัว

พิพิธภัณฑหนังตะลุง สุชาติ ทรัพยสิน

ในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีการปรับขนาดตัวหนัง
และโรงหนังใหเล็กลง ใชแสงมากก็ไมไดเพราะจะ
26 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

กลายเป น เป า ทิ้ ง ระเบิ ด รวมถึ ง บทร อ งก็ เ ป น ความ
สร า งสรรค ข องนายหนั ง ในการถ า ยทอดเรื่ อ งราว
ความทรงจําของเหตุการณที่นายหนังพบเจอในชวง
เวลานั้น

ศูนยวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เพลงกลอมเด็กของภาคใต นอกจากเนือ้ หาจะบงบอก
ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นของคนใตแลว ยังสะทอนใหเห็นเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ทางสังคม

พิพิธภัณฑเครื่องอัฐบริขาร
โพธิกเถรานุสรณ

“เสื้อยันตสิบสองดอก” ของครูบาชุม
วั ด วั ง มุ ย มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นเรื่ อ งการ
คุมครอง แคลวคลาดปลอดภัย ชวยสราง
ขวัญกําลังใจใหเหลาตํารวจทหาร “กองพล
เสือดํา” ที่ไปรวมรบ
ในสงครามเวียดนาม

พิพิธภัณฑมงบานหวยนํ้าไซใต

ในชวงสงครามเย็นกําลังคุกรุน การตอสูระหวางโลกเสรี
ประชาธิ ป ไตยกั บ โลกคอมมิ ว นิ ส ต กํ า ลั ง เข ม ข น ชาวม ง ที่
บานหวยนํ้าไซใตตองปรับตัวเพื่อใหอยูไดทั้งกับคอมมิวนิสต
ที่อยูในปาและคนของรัฐบาลที่ไมเปนธรรม แมวาในปจจุบัน
คอมมิวนิสตจะสลายไปแลว ชาวมงก็ยังตองตอสูตอไปเพื่อให
ไดสิทธิ์ในพื้นดินที่อยูอาศัย
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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พิพิธภัณฑเมืองมหาสารคาม

เมื่อชาวบานถูกกดดันจากความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
หมอลํานอย ชาดา “หมอลําเกือกขาว” ผูนําชาวบาน
ทีใ่ ชคติความเชือ่ เรือ่ งผูม บี ญ
ุ ทีจ่ ะมากอบกูน ครเวียงจันทน
เป น เครื่ อ งมื อ ในการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของคน
ในภาคอีสาน การใชศิลปะการรอง การลํา เขามาชวยเรียกคนและเรียกความศรัทธา
ชาวบานมารวมกัน

พิพิธภัณฑพื้นบานละงู

“นักโทษตะรุเตา” ชีวิตความเปนอยูของนักโทษ ที่
ตองถูกคุมขังและใชชีวิตอยูบนเกาะตะรุเตาซึ่งอยูกลาง
ทะเลหางไกลจากแผนดินใหญ ขาดยา อาหาร และต็มไป
ดวยไขมาลาเรีย จึงตอง
ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด ทั้ง
การทําประมง ตัดไม ฯลฯ

พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว

โรงเรียนจีนมักถูกเพงเล็งอยูเสมอเมื่อมีเหตุการณ
ทางการเมื อ งทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ แต
การเรียนก็ยังคงดําเนินตอไปเพื่อสืบทอดความรูของ
ชาวจีนใหลูกหลาน ดวยการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เชน ผลิตตําราเรียน
ดวยวิธงี า ยๆ เพือ่ สะดวกในการขนยายและทําลาย เมือ่ เจาหนาที่
มาตรวจ ฯลฯ

พิพิธภัณฑพื้นบานอีสานสองฝงโขงบานเกวียนมุก

เรื่องราวของ“ชาวญวน” ที่หนีสงคราม เขามาตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองมุกดาหาร และใชภูมิปญญาในการทํามาหากิน ทั้ง
ภูมิปญญาดานอาหาร ฝมือชางสถาปตยกรรม ฯลฯ
28 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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ภูมิรู สูเศรษฐกิจ
พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย

“สวนเจ า สบาย” การเกษตรทดลองของพระราชชายาเจ า
ดารารั ศ มี การเกษตรแผนใหม ที่ มี ก ารใช วิ ธี ก ารที่ แ ตกต า งจาก
ภาคการเกษตรแบบเดิมของชาวสยาม ทั้งพันธุพืชใหมๆ แปลกตา

พิพิธภัณฑวัดไหลหินหลวง

“แรงงานไปนอก” การสูชีวิตของชาว
ไหลหิน เมื่อเลิกทําไรออย ก็ออกไปขาย
แรงงานเมื อ งนอก เพื่ อ หาเงิ น มาสร า ง
ฐานะครอบครัว ปลดหนี้ ฯลฯ การใชชีวิต
ในตางแดนทําใหชาวไหลหินตองปรับตัวอยางมากมาย
ทั้งอาหารการกิน ชีวิต ความเปนอยู ฯลฯ

พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ชีวติ ลูกหาบภูกระดึงทีต่ อ งใชทกั ษะ ความอดทน
และความแข็งแรง ในการแบกหามสัมภาระขึ้นลง
ภูกระดึง แมยากลําบากก็ตองทําเพื่อหารายได
ไปจุนเจือครอบครัว

พิพิธภัณฑวัดดอน

“ธนาคารชี วิ ต ”
ธนาคารทีก่ อ ตัง้ ขึน้ โดย
วัดและชุมชน นอกจาก
ชวยปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ และเปนแหลงทุนชวยเหลือในยาม
ขาดแคลน ชวยใหชวี ติ ความเปนอยู เศรษฐกิจของชุมชน
วัดดอนดีขึ้น
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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พิพิธภัณฑอนันตชัยไทยโบท

สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหสถาปนิกไดมีโอกาสกลับมา
สูความรักและความชอบเมื่อครั้งวัยเยาว “เรือของเลน” เปน
แรงบันดาลใจใหคณ
ุ อนันตชยั สรางเรือจําลองขึน้ เพือ่ ใชเลีย้ งชีพ
และเกิดความคิดในการสะสม อนุรักษ และเปดพิพิธภัณฑ
ใหคนทั่วไปที่สนใจเรื่องเรือไดศึกษา

ศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามเงา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

เมื่อบานเดิมตองกลายเปนพื้นที่สรางเขื่อน ชาวบานนาตอง
อพยพโยกย า ยจากบ า นและที่ ดิ น เดิ ม ไปอยู  ที่ ใ หม ที่ รั ฐ จั ด สรร
บางก็ไปอยูเหนือนํ้า บางคนก็ไปอยูใตเขื่อน และบางคนก็อยูใน
เขื่อน ความทุกขยากดังกลาวถูกบันทึกและถายทอดไวในคาวฮํ่า
บานนา เปนความทรงจําของคนบานนากับการสรางเขื่อน

หอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา

วิกฤตกวานพะเยา เมือ่ ประตูกนั้ นํา้ ทําใหระบบนิเวศ
ของกวานเปลีย่ นแปลง ความหลากหลายของพันธุป ลา
เริ่มนอยลง การประมงแบบพื้นบานไมเหมือนเดิม ชาว
กวานพะเยาจึงรวมมือกันจัดตัง้ กลุม ประมงเพือ่ ปกปอง
วิถีของคนริมกวาน

พิพิธภัณฑคติชนวิทยา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ไซนั่ ง เครื่ อ งมื อ จั บ กุ  ง ของทะเลสาบสงขลา
ทั้ ง ตอนในและตอนนอก ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ
ให เ หมาะกั บ ระบบนิ เ วศของทะเลสาบสงขลาที่
เปลี่ยนแปลงไป

30 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดคลองแห

พื้นที่ทายนํ้าปลายคลองกอนที่นํ้าจะถึงทะเลสาบ
สงขลา เป น แหล ง รวม “ขยะ”ที่ ไ หลมาจากต น นํ้ า
ทําใหเกิดปญหานํ้าเนาเสีย
คนคลองแห จึ ง คิ ด ค น
“ฝายดักขยะ” เครื่องมือที่ชวยดักขยะใหรวมกันเพื่อให
รถสามารถตักขึ้นไดงาย ชวยลดปญหาขยะและนํ้าเสีย

บานเกาเลาเรื่อง ชุมชนเจริญไชย

เมื่อกระแสความเจริญยางเทาเขาสูชุมชนดั้งเดิม
“บ า นเก า เล า เรื่ อ ง” ใช ป ระเพณี ดั้ ง เดิ ม ของคนจี น
เชน การไหวพระจันทร รวมทั้งการสรางพิพิธภัณฑ
“บานเกาเลาเรื่อง” มาเปนเครื่องมือในการพื้นฟูชุมชน เพื่อแสดงตัวตนของชุมชน
ที่เปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต และเพื่อปกปองชุมชนจากความเจริญที่กําลังรุกไลเขามา

ภูมิรู สูการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
วัดประตูปา

ชุมชนยองวัดประตูปาจังหวัดลําพูน ไดอนุรักษและ
ฟน ฟู ประเพณี “สลากยอม” เพือ่ แสดงตัวตนของคนยอง

พิพิธภัณฑการเรียนรู
ชุมชนบานปงสนุก

การอนุรักษวิหารพระเจา
พันองค เปนการอนุรักษที่ทําควบคูไปกับความเชื่อ และ
ประเพณีสําคัญของชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดรับรูและ
มีสว นรวมในการอนุรกั ษโบราณสถาน โบราณวัตถุของชุมชน
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พิพิธภัณฑไทยพวน บานทราย

“นางกวัก” การละเลนเพือ่ ทํานายทายทัก
ของชาวพวน มักเลนกันชวงงานสงกรานต
บุญกําฟา

พิพิธภัณฑปานถนอม

นําเสนอเรือ่ ง “เฮือนลาว” ภูมปิ ญ
 ญาของคนลาวโซง
ที่แฝงไวดวยประเพณีความเชื่อ และเชื่อมโยงถึงการ
เสนเรือนและเครื่องประกอบในพิธี

พิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน

พระครูพิทักษศิลปาคม เจาอาวาสวัดขนอน เปน
เรี่ยวแรงสําคัญในการอนุรักษและสืบทอดหนังใหญวัดขนอน ทั้งการอนุรักษตัวหนัง
การสรางหนังชุดใหมสาํ หรับเชิด การฝกเด็กรุน ใหม
ในการเชิดและดูแลคณะตอ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังนํา
ประสบการณไปชวยอนุรักษหนังใหญแหงอื่น เพื่อ
อนุรักษหนังใหญและการแสดงหนังใหญใหคงอยู
สืบไป

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

32 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

“เพลงโคราช” ศิลปะการแสดงที่อาศัย
ปฏิภาณไหวพริบและความจําของพอเพลง
แมเพลงเปนเอกลักษณสืบทอดมายาวนาน
ปจจุบนั มีความพยายามอนุรกั ษเพลงโคราช
ดวยการตั้งสมาคมเพลงโคราช และทําการ
เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเพลงโคราช
คงอยู
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน งานประเพณีที่ปฏิบัติ
กันมานาน แตเมื่อการทองเที่ยวเขามาเปนตัวนําเศรษฐกิจ ทําให
ประเพณีทเี่ คยปฏิบตั กิ นั มา ลดความสําคัญลง มีเพียงคนเฒาคนแก
ที่ยังระลึกถึงคุณคาเดิมของประเพณีมารวมเทานั้น

พิพิธภัณฑบานเชียงเหียน

เมือ่ ยุคหนึง่ หมอลําเริม่ เสือ่ มความนิยม หมอลําบาน
เชียงเหียน จึงปรับตัวเพื่อใหการแสดงอยูตอไปได จึงมี
การนํา “หนังบักตือ้ ” มาแสดงเพือ่ เพิม่ ความบันเทิงและ
สรางความแปลกใหมใหกับคณะ

พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
คลองหอยโขง

การแสดงหนังตะลุง โรงหนังเปนสวนประกอบสําคัญ
ทีข่ าดไมได แตเมือ่ ไมหายากและแพง นายหนังนครินทร ชาทอง จึงคิดสราง “โรงหนัง
น็อคดาวน” เพื่อแกปญหา นอกจากนี้ยังติดตั้ง
รื้อถอนสะดวก ประหยัดเวลาและเงินทั้งผูวาจาง
และคณะหนัง

พิพิธภัณฑพื้นบานเมืองไชยา

“มวยไชยา”
มวยดังของเมืองไชยา
จ.สุราษฎรธานี ในอดีต
เปนมวยที่โดงดังและเปนที่นิยมของวัยรุนชาย เรียนไว
เพื่อปองกันตัวและฝกรางกาย ปจจุบันมีความพยายาม
ในการสงเสริมและฟนฟูศิลปะการปองกันนี้ขึ้นมาอีกครั้ง
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พิพิธภัณฑเลนได

“ของเลนพื้นบาน” ภูมิปญญาจากทองถิ่น
สร า งโอกาสให ก ลุ  ม ผู  เ ฒ า ผู  แ ก ไ ด สื่ อ สารและ
ถ า ยทอดให ลู ก หลาน
ได เ รี ย นรู  ภู มิ ป  ญ ญา
จากอดี ต นอกจาก
จะเปนของเลนแสนสนุกแลว ยังสรางความผูกพันใกลชิด
ระหวางคน 2 วัยไดอีกดวย

พิพิธภัณฑเวียงกาหลง

ลวดลายเครื่ อ งป  น ดิ น เผาเวี ย งกาหลง จากแหล ง
โบราณคดีของเมืองเชียงราย ไดรับการพัฒนาและประยุกตลวดลายมาประดับบน
ภาชนะและงานศิลปะอืน่ ๆ เพือ่ สืบสานความรูจ ากเกากอนและสรางรายไดแกชมุ ชน

พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ

คุณโกมล คิดคนวิธีการดึงความสนใจของเด็กให
จดจํารูปแบบของผาไทยแบบตางๆ ได ดวยการทําผา
พิมพลายโบราณตัดเย็บเปนชุด“ตุก ตาบารบ”ี้ ทีจ่ บั คู
กับพระเอก คนดัง เพื่อใหเด็กๆ สนใจ และจดจําได

พิพิธภัณฑทองถิ่นขุนละหาร

จากลวดลายโบราณภาคใต ที่พอสะสมไว
ถู ก นํ า มาต อ ยอดด ว ยการนํ า ลายโบราณ
ไปประดับบนเฟอรนิเจอรหลากชนิด นอกจาก
สร า งรายได ใ ห ชุ ม ชนแล ว ยั ง ช ว ยอนุ รั ก ษ
ลวดลายเอกลักษณของภาคใตไวอีกดวย

34 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดบูรพาปะอาวเหนือ

เดิมเปนแหลงผลิตเครื่องทองเหลืองรายใหญของ
ตลาด แตเมื่อทองเหลืองหายากขึ้น ผลิตภัณฑขายได
นอยลง อาชีพนี้จึงมีคนทํานอยลงไปเรื่อยๆ คนบาน
ปะอาวจึงฟนฟูและอนุรักษความรูดั้งเดิมเรื่องการทํา
เครื่องทองเหลืองและพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลาย
จนกลายเปนสินคา OTOP บานปะอาว

ศูนยการเรียนรูฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

ปจจุบันคนชองรุนใหมไมนิยมใชภาษาชองในการ
สื่อสาร จึงมีความพยายามที่จะฟนฟูและอนุรักษภาษา
และวั ฒ นธรรมชองขึ้ น มาอี ก ครั้ ง โดยความร ว มมื อ
ระหวางชาวบานและนักวิชาการ นอกจากนี้คุณลุงเฉิน
ไดเกิดแนวคิดในการประดิษฐตัวอักษรภาษาชองขึ้น
เพื่อใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสืบทอดภาษาและ
วัฒนธรรมชอง

พิพิธภัณฑ
บานขุนจํานงจีนารักษ (ตลาดสามชุก)

เมื่ อ พื้ น ที่ อ าศั ย จะถู ก ยึ ด คื น กลั บ ไปให
ราชพัสดุ คนตลาดสามชุก จึงรวมมือกันฟนฟู
ใหตลาดสามชุกกลับมามีชีวิต ในรูปแบบของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ มี ชี วิ ต ป จ จุ บั น ตลาดสามชุ ก เป น
แหลงทองเที่ยวดึงดูดคนมากมายใหไปเที่ยวชม
สร างรายไดและทําใหคนสามชุกยังไดอยูใน
พื้นที่เดิมที่อยูกันมาหลายชั่วคน
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พิพิธภัณฑการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

“ตึกยาว” สัญลักษณของโรงเรียน มีอายุ
รวม 100 ป ผานเหตุการณมากมาย เมื่อ
ทรุ ด โทรมลง บรรดาศิ ษ ย ทั้ ง เก า และใหม
ตางพยายามหาวิธีเพื่อใหตึกยาวยังคงอยูเปนสัญลักษณของโรงเรียนตอไป ดวยการ
ระดมเงินทุนมาบูรณะตึกยาว เชน จัดทําสินคาที่ระลึกในรูปแบบตางๆ เพื่อจําหนาย
เชน โมเดลตึกยาว พัดลมไรใบพัด เปนตน

พิพิธภัณฑพธํามะรงค

สถาป ต ยกรรมและบ า นเรื อ นในย า นเมื อ งเก า
สงขลาที่กําลังทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กลุมภาคี
คนรั ก ษ ส งขลาจึ ง รวมตั ว กั น เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให เ มื อ ง
สงขลากลับมานาอยูแ ละสวยงามอีกครัง้ ทัง้ โครงสราง
กิจกรรมและการสรางจิตสํานึก

พิพิธภัณฑชุมชนดอยเวียงดอยวง

ความพยายามของชุมชนในการรักษาพืน้ ทีแ่ หลงโบราณคดี
ดอยเวียงที่กําลังถูกกลุมทุนรุกคืบเขาครอบครอง ดวยการทํา
โบราณคดีชุมชน การศึกษาพื้นที่และ
การสรางพิพิธภัณฑ

หอภาพยนตร (องคการมหาชน)

หนังหลายๆ เรื่องเปนตัวแทนของยุคสมัย เปนบันทึกของ
เหตุการณสําคัญๆ ทั้งเหตุการณธรรมชาติ การเมือง สงคราม
เป น ต น “อุ ท กภั ย ในภาพยนตร ” เป น หนั ง ที่ ใ ช ก ารตั ด ต อ
เอาหนังบาน เกี่ยวกับนํ้าทวมเมื่อป 2554 มารวบรวมไวในเรื่องเดียวเพื่อใหผูชม
ไดเห็นภาพนํ้าทวมจากหลายมุมของคนถายหนัง
36 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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รอยภูมิรู สูวิกฤต
เมธินีย ชอุมผล

ในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 “ภูมิรู สูวิกฤต” มีการนําเสนอเรื่องราว
ความรูมากมายหลายรูปแบบ ทั้งนิทรรศการที่พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 69 แหงนําเสนอ
แลว ยังมีเวทีการเสวนา การแสดง เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณทางวัฒนธรรมระหวาง
ภูมิภาคและระหวางวัฒนธรรม เสริมสรางภูมิคุมกันวิกฤตใหแกผูที่สนใจ

เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนภูมิรู
วงเสวนาในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นครั้งที่ 3 “ภูมิรู สูวิกฤต”เรื่องราว
ในการเสวนาพยายามจัดการใหเปนเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของสอดคลองกับประเด็นหลัก
ของงาน ในปนี้เราจัดใหมีเวทีสําหรับ
การเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณกันที่ชั้น 4 เรียกวา เวที
บานทุง และชั้น 5 เรียกวา เวทีกลางกรุง
ซึ่งมีทั้งการเสวนาเพียงอยางเดียวและ
การเสวนาประกอบการแสดง สลับกันไป
การเสวนา ณ เวที บ  า นทุ  ง ตั้ ง แต
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 นั้น เริ่มดวย
เรื่ อ งโรคภั ย ไข เ จ็ บ ที่ อ าศั ย คาถาและ
ความเชื่อ “ปดเปาโรคภัย ดวยคาถา
และพิธีกรรม” เปนการพูดคุยเรื่องการ
พยายามรักษาอาการเจ็บปวย ดวยการ
ใชความเชือ่ มาชวย ทีว่ ดั หนังราชวรวิหาร
ในอดีตขนานยาที่ขึ้นชื่อและชวยเหลือ
ผูคนไดมากมาย ไดแก ยามวนเปาฝของ
หลวงปูผล เปนยาที่มีสวนผสมของฝน
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ยาเสน การบูร พิมเสน ทําเปนมวนบุหรี่
แล ว ก็ ทํ า พิ ธี ป ลุ ก เสกด ว ยคาถาเฉพาะ
ยามวนเปาฝเปนยารักษาอหิวาตกโรค
งู ส วั ด มะเร็ ง แผลพุ พ องที่ เ กิ ด จาก
มะเร็ง ไซนัส รวมถึงอาการปวดเมื่อย
ตามรางกาย ยามวนเปาฝของวัดหนังฯ
มี ใ บรั บ รองทางการแพทย ว  า สามารถ
ใชรักษาไดไมเปนอันตราย ไมใชยาเถื่อน
และแม ว  า เป น การรั ก ษาโดยพระ
ก็สามารถรักษาไดทั้งหญิงและชาย สวน
ชาวผูไทที่จังหวัดนครพนมนั้น เวลาเจ็บ
ไขไดปวย โรงพยาบาลคอนขางไกล ตอง
ใชเวลาในการเดินทางหรือถาปวยแลว
รักษาเทาไรก็ไมหาย วิธีการรักษาดวย
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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พิธีกรรม “เหยา” จึงเปนการรักษาโรค
อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เปนพิธกี รรมทีจ่ ะอัญเชิญ
วิญญาณเขารางแมหมอ ประกอบไปดวย
การรายรําการเปาปและแคน รวมถึง
เครื่องเซน จุดประสงคของพิธีกรรมนี้
คื อ เพื่ อ หาสาเหตุ ค วามเจ็ บ ป ว ยและ
เป น กํ า ลั ง ใจแก ผู  ป  ว ยหรื อ หากผู  ป  ว ย
ไปทําผิดสิง่ ใดมา คณะหมอเหยาจะรายรํา
ร อ งเพลง และแม ห มอเหยาก็ จ ะบอก
สาเหตุของการเจ็บปวย เชน ไปบนบาน
มาแลวยังไมไดไปแกบนทําใหปว ยไขหรือ
ไปผิดผีมา เปนตน เนือ้ หาเพลง คือ กลาว
คารวะพระสงฆ ใ นช ว งแรก เล า ไปถึ ง
เครื่องเหยา (เครื่องเซน) เสร็จแลวจะมี
การผูกขอไมขอมือเรียกขวัญผูปวย

“คาวฮํ่าบานนา เสียงรองจากคน
เหนื อ นํ้ า -ใต เ ขื่ อ น” เรื่ อ งเล า จากคน
สามเงา จังหวัดตาก ที่ไดรับผลกระทบ
จากการสรางเขื่อน การตองยายที่อยู
อาศัย การแยกยายระหวางญาติพี่นอง
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การถายทอดประสบการณชีวิตของชาว
บานนา (เดิม) ที่ตองเก็บขาวเก็บของ
ยายบาน มาอยูในพื้นที่หมูบานใหมที่
กรมชลประทานจัดสรรเอาไวให เรียกวา
“หมูบานจัดสรร” และการตองปรับตัว
ใหอยูไ ดในสภาพแวดลอมใหมและเพือ่ น
รวมหมูบานใหมๆ

ขยะจะลนโลก ปญหาเรือ่ งขยะเปนสิง่
ที่เราไดยินบอยๆ เมื่อดูขาวหรือสารคดี
เกีย่ วกับจํานวนขยะมากมายทีไ่ มสามารถ
จัดการได หรือการเพิ่มจํานวนขึ้นทุกวัน
“แปลงขยะใหเปนทุน” เปนการเสวนา
เพื่อถายทอดประสบการณและวิธีการ
กําจัดขยะ และการแปลงขยะทีไ่ รคา ใหมี
คุณคาขึ้นมา ดวยการรวมมือกันระหวาง
องคกรทางวิชาการ “สถาบันการจัดการ
บรรจุภณ
ั ฑและรีไซเคิลเพือ่ สิง่ แวดลอม”
ที่คอยชวยสงเสริมความรู แหลงทุน และ
กลวิธีตางๆ ที่จะนํามาใชในการแปลง
ขยะเหลานีใ้ หมคี ณ
ุ คา และการตัง้ รานคา
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ศู น ย บ าท ที่ ดํ า เนิ น การโดย “ชุ ม ชน
ออนนุช 14 ไร” เพือ่ รณรงคใหคนในชุมชน
ตระหนักในการเลือกทิ้งขยะแตละชิ้น
และเห็นคุณคาของขยะ

เมื่ อ เกิ ด สงคราม ความเดื อ ดร อ น
ยอมเกิดขึน้ ทุกหยอมหญา ไมวา ศูนยกลาง
ของสงครามจะอยูที่ไหนก็ตาม แตภาวะ
ของความทุกขรอนปรากฏใหเห็นทั่วไป
“สงครามโลกครั้ ง ที่ 2” เกิ ด ขึ้ น ทาง
ฝ  ง ตะวั น ตกของโลกแต เ ราซึ่ ง อยู  ฝ   ง
ตะวันออกก็เดือดรอนพอกัน “สงคราม
โลกในบานเรา” เปนการถายทอดประสบการณ ชี วิ ต ของคนจากหลายพื้ น ที่ ที่
ประสบกับภาวะสงคราม ชุมชนแกงคอย
จ.สระบุรี ชุมทางการเดินทางทางรถไฟที่
สําคัญเพื่อไปยังพื้นที่ภาคอีสานของไทย
ตองกลายเปนทะเลเพลิงหลังจากทีพ่ นื้ ที่
ถูกควบคุมโดยกองทัพทหารญี่ปุนและ
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กลายเปนพืน้ ทีเ่ ปาหมายในการทิง้ ระเบิด
ของกองทั พ ฝ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร และถู ก
ระเบิดเผาเมืองในชวงทายของสงคราม
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เปนอีกพื้นที่ที่ได
รั บ ผลกระทบจากสงครามโลกเช น กั น
แมวาเกาะเกร็ดไมมีคายของทหารญี่ปุน
แต ที่ ตั้ ง อยู  ใ กล กั บ สนามบิ น ดอนเมื อ ง
ซึ่งทหารญี่ปุนยึดไวเปนฐานทัพใหญ ใน
ฐานะที่ ว  า สนามบิ น ดอนเมื อ งเป น จุ ด
ยุทธศาสตรใหญของกองทัพญี่ปุนจึงได
รับผลกระทบจากการที่ตองคอยระแวง
ระวั ง ว า เครื่ อ งบิ น ฝ า ยสั ม พั น ธมิ ต รจะ
เขามาทิ้งระเบิดเมื่อใด เตาเผาเครื่องปน
ดิ น เผาที่ มี อ ยู  ม ากมายในเกาะเกร็ ด จึ ง
ถูกปรับใหกลายเปนเตาหลบภัยเวลาที่มี
สัญญาณเตือน
สวนการละเลนที่ทหารนํามาใชเพื่อ
ผ อ นคลายความเครี ย ดของชาวบ า น
ในช ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 นั้ น มี อ ยู 
ไมมากนัก แตกไ็ ดรบั ความนิยมคือ “รําโทน”
เลนกันงายๆ มีโทนเปนเครื่องใหจังหวะ
ประกอบการรองรํา เนื้อเพลงสวนใหญ
จะเกีย่ วของกับสภาพชีวติ ในชวงนัน้ เพือ่
เปนการเตือนหรือบันทึกความทรงจํา
ในขณะที่ เ วที บ  า นทุ  ง กํ า ลั ง เข ม ข น
ดวยการเสวนาและการแสดงที่เกี่ยวกับ
วิถีทองถิ่น การแกปญหาเฉพาะบุคคล
หรื อ ชุ ม ชน ที่ เ วที ก ลางกรุ ง ก็ เ ช น กั น มี
การเสวนาอยางออกรสในเรือ่ งของชุมชน
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เมืองและการแกปญหาในระดับที่ใหญขึ้น
ปลายป 2554 ที่ผานมา เกิดนํ้าทวมใหญ
ขึ้นในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทยไมใช
แคพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียว
การเสวนาเรื่อง “เมื่อตองอยูรวมกับ
นํ้า: เครือขายจิตอาสา โดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน” ชุมชนอยูเจริญ เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ และชุมชนบางระกํา อ.บางเลน
จ.นครปฐม ทั้งสองแหงมารวมสะทอน
ภาพ “การรวมตั ว ของชุ ม ชนสู  ภ าวะ
วิกฤตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ” ชุมชนทั้ง
สองพื้นที่มีสภาพแวดลอมทางสังคมที่
แตกตางกัน แตตางก็ตองสูกับวิกฤตนํ้า
ดวยสิ่งเดียวกันนั่นคือ “ความสามัคคี”
เมื่อคราวนํ้าทวมใหญ 2554 ชุมชนมี
กําลังตอสูกับนํ้าทวมไดก็เพราะกองทุน
จากชุ ม ชนเอง และยั ง มี ก ารตั้ ง หน ว ย
ติดตามสถานการณนํ้าทวมอยางใกลชิด
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ชุมชน โดยทุกหกโมงเย็นจะมีการประชุม
หารือแนวทางรับนํา้ ทวม ทําใหการปองกันนํ้าในชวงแรกมีประสิทธิภาพ ไมตอง
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รองบจาก กทม. เพราะอาจไมทันกาล
หลังนํ้าทวม ชุมชนอยูเจริญไดประเมิน
ความเสี ย หายและกระบวนการสู  กั บ
นํ้ า ท ว มแล ว สรุ ป ว า ชุ ม ชนอยู  เ จริ ญ
“ทวมชากวา และแหงเร็วกวา” ซึ่งก็นา
จะเปนเพราะระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีของชุมชนนั่นเอง สวนในพื้นที่ของ
บางระกํ า ที่ บ างเลนนั้ น พื้ น ที่ แ ถบนี้
ทั้ ง หมดเป น พื้ น ที่ ที่ ต  อ งรั บ นํ้ า ท ว มอยู 
เสมอเพราะใกล กั บ แม นํ้ า นครชั ย ศรี
สมัยกอนคนที่อยูแถบนี้ก็ปรับตัวและวิถี
ชีวิตรับนํ้าทวมอยูแลว เมื่อนํ้าทวมก็จะ
ดีใจดวยซํ้าเพราะเปนฤดูจับปลา บาน
แตละหลังยกพื้นสูง และใชเรือในการ
สัญจรไปมา แตตอมาเมื่อมีการพัฒนา
สรางถนนลาดยางหรือเทคอนกรีต ทําให
ทางนํ้ า ตามธรรมชาติ ถู ก ป ด กั้ น เวลา
นํ้าทวมก็ขังแชอยูนานเปนเดือน ระบาย
ออกไมได ซํ้ายังมีการสรางบานชั้นเดียว
และถมที่สรางบาน ทําใหพื้นที่รับนํ้าที่มี
มาแตเดิม ถูกลดขนาดลงไปอีก การสราง
บานและทําถนนโดยไมคํานึงถึงสภาพ
แวดลอมนํ้าทวมตามฤดูดังกลาว ทําให
พืน้ ทีบ่ างระกํา เปนพืน้ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากนํา้ ทวมขังทุกป ปจจุบนั เลยกลายเปน
วิ ก ฤตที่ ช าวบ า นต อ งรั บ มื อ การสู  กั บ
วิ ก ฤตดั ง กล า วต อ งตั ด สิ น ใจเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงมีการระดมความ
คิดแลวหาขอสรุปใหเร็วทีส่ ดุ ขอสรุปของ
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ชุมชนบางระกํา บางเลนนั้น คือ ตอไปนี้
ชุมชนตําบลบางระกําจะตองพบปญหา
นํ้าทวมทุกป เหมือนเปนวิถีชีวิตที่คน
แถบนี้ ต  อ งปรั บ ตั ว ถ า อยากจะอยู  ที่ นี่
การปรับตัวสูน าํ้ ทวมเริม่ มีใหเห็นบางแลว
เชน บางบานสราง “บานแพ” รวมไป
ถึงการทํามาหากินบนแพ เชน การปลูก
ผักบนแพ และเลี้ยงสัตวบนแพ เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เลี้ยง
ปลาให เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปในรอบปและการสราง
“ศู น ย ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ” เพื่ อ เป น
สื่อกลางในการใหความชวยเหลือและ
ติดตอกับภายนอกดวย
ในยามที่ เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นหรื อ
ต อ งการที่ พึ่ ง ทางใจหรื อ ทางกายนั้ น
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อํ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ
ก็สามารถสรางความหวัง กําลังใจและ
แรงใจในการตอสูตอไปกับปญหาเลานั้น
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมความหวังและ
กําลังใจ” การบรรยายจาก รศ.ศรีศักร
วั ล ลิ โ ภดม ช ว ยเพิ่ ม ความเข า ใจต อ
พิธีกรรมที่เกิดขึ้น สังคมไทยมีลักษณะ
เฉพาะประการหนึ่ ง ที่ ไ ม พ บในสั ง คม
ตะวันตกนั่นคือ มีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แทรกอยูในบริบทของสังคมเมือง ถึงแม
จะมีตึกรามบานชองใหญโตเพียงไร แตก็
จะตองมีพนื้ ทีส่ งวนไวสาํ หรับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เสมอ “ความเชื่อ” เปนสิ่งชวยทางจิตใจ
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ทั้งนี้ เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมและมี
ความคิดจินตนาการ ความเชื่อ ถูกนํา
มาใชในทุกวงการทั้งเศรษฐกิจ การเมือง
ฯลฯ ตองพึ่งความเชื่อที่คิดวาจะใหคุณ
แกตน เพราะคนพวกนี้ตองเผชิญอยูกับ
ความไมแนนอนในชีวติ จึงจําเปนตองหา
เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ ดวยเชือ่ วาสิง่ ทีต่ น
เชื่อนั้นจะชวยลดความเสี่ยง และสราง
เสริมความเชื่อมั่นทางจิตใจ การเสวนา
เรือ่ ง “พลานุภาพแหงเครือ่ งรางของขลัง
ยามวิ ก ฤต” ยิ่งยํ้าใหเกิดความเขาใจ
สังคมไทยมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณที่
ไมสามารถอธิบายไดหรือการรอดพนจาก
เหตุการณบางอยาง มักถูกอธิบายวาเปน
เพราะบารมีและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
บุคคลสําคัญของทองถิ่นชวยใหรอดพน
จากเหตุการณรายๆ มาได
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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รองรําทําเพลง
เพิ่มภูมิรู สูวิกฤต

การแสดงในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นครั้งนี้ มีทั้งการแสดงที่เปนการ
แสดงทางวั ฒ นธรรม และการแสดง
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประเด็ น หลั ก ของงาน
เทศกาลฯ “ภูมริ สู วู กิ ฤต” เชน การแสดง
แหนางแมว ที่นําเอาความเชื่อเกี่ยวกับ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าใช ใ นการขอร อ งจาก
ธรรมชาติ ให ฝ นตกต อ งตามฤดู ก าล
ขบวนแหนางแมว จากนองๆ นักเรียนจาก
โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดเริ่มเดินขบวนมา
ตั้งแตหนาทางเขาศูนย ขึ้นมาจนถึงเวที
บ า นทุ  ง ที่ ชั้ น 4 ประเพณี แ ห น างแมว
เปนประเพณีที่มีการแหเพื่อขอฝนจาก
เทพยดา เปนพื้นฐานความคิดที่มาจาก
ศาสนาพราหมณ โดยแหในเขตพื้นที่ไป
ในรอบๆ หมูบ า นหรือชุมชน อันเนือ่ งจาก
บางครั้งฝนไมตกตองตามฤดูกาล โดยมี
การใชภาษาทองถิ่นหรือภาษาพื้นบาน
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ของแต ล ะพื้ น ที่ ใ นการขั บ ร อ งเป น
บทกลอน เนื้ อ หาของเพลงเน น การ
ขอให ฝ นตก บางแห ง มี เ นื้ อ หาสองแง
สามงาม เรือ่ งเพศ ฯลฯ ซึง่ แตกตางกันไป
ในแตละทองถิ่น ในขบวนแหจะมีสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เชน กรงใสแมว ปลัดขลิก
(บางแหงเรียกวาดอกบัว) เครื่องดนตรี
ประกอบการรองรําเชนกลองยาว ฯลฯ
โดยมีความตองการเพือ่ ขอใหฝนตก ใหได
นํ้าฝน เพื่อขาวในนาจะไดนํ้าและขาว
จะมีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น การแห
นางแมวนอกจากขอฝนแล ว ยั ง ทํ า ให
กลุ  ม ชาวบ า นที่ ร  ว มแห ข บวนนางแมว
ครอบครัว ชุมชน มีความสุข มีความ
สามัคคีมากยิ่งขึ้น เปนการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับในชุมชน
เมื่อฝนไมตก ชาวนาไมสามารถทํา
นาได ไมมีขาวจะกิน ศิลปะพื้นบานที่
เคยรองเลนกันในบาน หรือในหมูบาน
ก็สามารถนําออกไปใชเปนเครื่องมือหา
อาหารบรรเทาความอดอยากได การ
รองหมอลําขอขาว โดยคนทีเ่ ปนหมอลํา
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หรือคนทีส่ ามารถรองเพลงหรือคนทีเ่ ลน
ดนตรีได ก็จะรวมตัวกันเดินทางไปยัง
หมูบานอื่นที่อุดมสมบูรณกวา เพื่อแสดง
หมอลํา แลกขาวแลกอาหาร แกไขความ
ขาดแคลน

การแสดงและการเสวนา “ลํ า พื้ น
ลํากกขาขาว ลําเรื่อง ลําซิ่ง” เสนทาง
พัฒนาการของ “หมอลํา”นั้น มีมาอยาง
ยาวนาน และตองปรับตัวใหเขากับยุค
สมัยหลายครัง้ หลายคราดวยกัน จากการ
แสดงหรือความชอบในการรองหมอลํา
เลนกันเองภายในชุมชน พัฒนาขึ้นมา
เปนการรอง การลําตอหนาผูชม และ
พั ฒ นาเป น คณะมี ก ารแสดงประกอบ
ขยายขนาดของวงใหมากขึ้น จนบางคน
ยึดเปนอาชีพหลักและสรางรายไดเลี้ยง
ครอบครัวอยูในทุกวันนี้ เพราะการนํา
เอาความรักความชอบในศิลปะการรอง
ลํ า และความกล า แสดงออก บวกกั บ
ปฏิภาณไหวพริบในการคิดคําและการ
จดจําเนื้อหาของเพลงนั่นเอง
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ศิ ล ปะการแสดง ไม ใ ช เ ครื่ อ งธํ า รง
วัฒนธรรมเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น แต
เปนเครื่องมือทํามาหากินประเภทหนึ่ง
เช น กั น การแสดงงิ้ ว หรื อ อุ ป รากร
จีน ในปจจุบันการแสดงประเภทนี้หา
งานเลนก็ยาก จะหาสถานที่เลนก็ยาก
โดยเฉพาะผู  แ สดงซึ่ ง นอกจากจะหา
ยากแลว ตัวนักแสดงที่เปนคนจีนแทๆ
หรือมีเชื้อสายจีนที่สามารถพูดหรือรอง
บทละครภาษาจีนไดมีเหลือนอยเต็มที
ปจจุบันนักแสดงสวนใหญมาจากภาค
อี ส าน เนื้ อ ร อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเป น
ภาษาไทยใหเขาใจงาย แตยังคงลักษณะ
การรองหรือวิธีการรองที่คงเดิมไว เพื่อ
ให ส ามารถสื่ อ สารกั บ คนดู ที่ ส  ว นใหญ
ไมเขาใจภาษาจีน
เด็ ก ๆ เยาวชนจากชุ ม ชนชนบ า น
ทะเลนอก จังหวัดระนอง มารวมงาน
เทศกาลฯ ครั้ ง นี้ ด  ว ยการแสดงละคร
หุนมือ เพื่อบอกเลาประสบการณและ
ความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณพิบัติภัย
คลืน่ ยักษสนึ ามิ เมือ่ 8 ปกอ น นอกจากนัน้
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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แปงขาวแปงของ

ยั ง นํ า เอาละครหุ  น มื อ ไปใช ใ นการให
ความรูในเรื่องปองกัน สังเกต และระวัง
ภัยตางๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดอกี ในอนาคต
แมวานองๆ ที่เลนละครหุนมือรุนแรกจะ
ออกไปเรียนตอยังตัวเมืองหรือจังหวัด
อื่นๆ แลว ก็ยังมีนองเยาวชนรุนใหมๆ ที่
ยังเลนละครหุนมืออยู

การแสดงมะโย ง จากสามจั ง หวั ด
ชายแดนใต ทําใหเราไดเปดโลกกวางและ
เขาใจวิถีความเปนอยูของชาวใตไดมาก
ขึ้น ไดเห็นศิลปะพื้นบานอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่นํามาใชในการเยียวยารักษาโรค และ
เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับผูเจ็บปวย
และญาติมิตร
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การถายทอดภูมิปญญานั้นจะคงอยู
ไดหากคนหลายวัยในชุมชนมารวมกัน
เรียนรูและถายทอดไปดวยกัน กิจกรรม
การประดิษฐและเรียนรู ณ หองแปง
ของ ในงานเทศกาลฯ ไดนําเสนอภูมิรู
การประดิษฐขาวของและของเลนจาก
หลายๆ ทองถิน่ แกผเู ขาชมงานเทศกาลฯ
เช น สอนทํ า สั ต ว ก ะลาและประดิ ษ ฐ
กําหมุนหรือคอปเตอรไมไผ จากกลุม
คนเฒ า คนแก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ล น ได
จ.เชียงราย สอนสานพัด จากเยาวชน
โรงเรียนบานแพรก ประชาสรรค อยุธยา
สอนเขียนลวดลาย “ลังกาสุกะ” จาก
พิพธิ ภัณฑพนื้ บานขุนละหาร จ.นราธิวาส
สาธิตการตอเรือบดเพื่อใหคนสามารถ
ตอเรือใชเองเวลาทีน่ าํ้ ทวม จากพิพธิ ภัณฑ
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ การ
ทํ า หนั ง ตะลุ ง ตั ว เล็ ก จากนายหนั ง ผู  มี
ความชํานาญทําใหเด็กๆ และผูเขาชม
ไดเรียนรูวิธีการทําหนังตะลุง งานศิลปะ
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พื้นบานที่นับวันจะหาคนทําได
ยาก ของเล น โบราณที่ เ ด็ ก ๆ
สมัยนี้ไมคอยไดรูจัก ก็มีโอกาส
รูจักและทดลองทํา เชน ปอง
แปงและจักจั่น

ในงานเทศกาลฯ ปนี้ ไดเปดโอกาสใหพพิ ธิ ภัณฑ
ทองถิ่นไดนําเสนอเมนูอาหารที่ทองถิ่น บางเมนู
เป น อาหารที่ ทํ า กิ น ในช ว งที่ อ าหารขาดแคลน
หลายเมนูเปนอาหารที่เราไมเคยไดยินชื่อ แตเมื่อ
ไดลองชิมก็ใหความรูส กึ แปลกใหม เชน แกงบะแฮะ
กับขาวแคบ จากสามเงา จ.ตาก ขาวหุงกับเผือก มัน
ของกินในภาวะขาวยากหมากแพง สงคราม จาก
ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหัวสําโรง
จ.ฉะเชิงเทรา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ใครๆ ก็รูจัก
และมักตุนไว ทําไดมากกวาการตมกับนํ้ารอน แต
ยังเอามาทําแกงสม ไขตุนและอื่นๆ อีกมากมาย
กลายเปนอาหารในยามยากที่นาสนใจ
วันนี้ขอนําเสนอเมนูที่ชื่อแปลกหู แตหนาตา

นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรม
เรียนรูภาษาชอง เพื่อสอนให
ผูเ ขาชมไดรจู กั วานอกเหนือจาก
ภาษาไทยที่เราเขียนกันอยูทุก
วันนี้ ยังมีภาษาถิ่นอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมการ
อนุรักษคัมภีรที่สอนใหผูสนใจ
ไดเรียนรูวิธีการทํา ความสําคัญ
และคุณคาของผาหอคัมภีร
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สวยงามและนาสนใจ คือ “ไขครอบ”
สูตรโดย อาจารยสําราญ ศรีพจนารถ,
ขอดีเยาะ ฮัชชา
เรียบเรียงโดย อาจารยอรทัย สัตยสัณหสกุล

ไขครอบเปนอาหารพื้นบานของชาว
สงขลา เกิดจากภูมิปญญาในการถนอม
อาหารของชาวบานที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ในอดีต
ชาวประมงจะใชอวน แห หรือตาขาย ที่ถักขึ้นจากดายดิบเปนอุปกรณจับปลาใน
ยุคสมัยที่ยังไมมีเสนใยสังเคราะห โดยงานถักอวน แห เปนหนาที่ของผูหญิง สวน
ผูชายมีหนาที่ออกไปจับปลา เมื่อใชอวน แห ในการจับปลาประมาณหนึ่งสัปดาห
หรือครึ่งเดือนก็จะหยุดเพื่อนําอุปกรณเหลานั้นมายอม เพราะตาขายซึ่งทําดวย
ดายดิบ เมื่อโดนนํ้าหลายๆ ครั้ง เสนดายจะพองตัว ทําใหจมนํ้าชาและขาดงาย
ชาวประมงจึงตองนําอุปกรณในการจับปลามาหมักยอมดวยไขขาว
กรรมวิธใี นการหมักยอมอุปกรณจบั ปลานัน้ ชาวบานจะใชไขขาวของไขเปดเพราะ
ไขเปดใหปริมาณของไขขาวมากกวาไขไก ประกอบกับในอดีตชาวสงขลานิยมบริโภค
ไขเปดมากกวาไขไก จึงมีการเลีย้ งเปดมากทําใหหาซือ้ ไขเปดไดงา ย การยอมอวน แห
จะใชเฉพาะไขขาวนํามาผสมกับนํา้ คนใหเขากัน นําอวน แห ลงหมักยอมใหทวั่ นําไปนึง่
ความรอนประมาณ 100 องศา ใชเวลานานประมาณ 30-45 นาที หลังจากนั้น
นําไปตากแดดจนแหงสนิท สวนไขแดงที่เหลือมากมายรับประทานไมหมด แมบาน
จึงนํามาถนอมอาหารโดยทําเปนไขครอบไวบริโภคและขาย
ในอดีตแมคาจะนําไขครอบที่ยังไมนึ่งมาขายที่ตลาด ผูบริโภคตองซื้อมานึ่งเอง
เวลานึ่งจะนึ่งในลักษณะที่เปลือกไขครอบอยู หรือเอาฝาเปลือกไขที่ครอบออกก็ได
โดยวางไขในหมอหุงขาวที่ขาวสุกและนํ้าแหงแลว ปดฝาหมอรอใหขาวระอุไขครอบ
จะสุกพอดี ในปจจุบนั ผูข ายจะนึง่ ไขครอบใหสกุ เปนยางมะตูมมาวางจําหนายสามารถ
ซือ้ มารับประทานไดทนั ที เมือ่ ไขครอบกลายเปนอาหารยอดนิยมผูค นนิยมรับประทาน
มากขึ้น โดยรับประทานกับขาวสวยหรือเปนเครื่องเคียงรับประทานกับแกงเผ็ด แกง
เหลือง แกงกะทิ เปนตน ผูขายจึงใชไขแดงทําไขครอบจําหนาย สวนไขขาวที่เหลือ
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ไม ต  อ งนํ า ไปหมั ก ย อ มอุ ป กรณ ป ระมง
เชนในอดีต เพราะใชเสนใยสังเคราะห
แทนด า ยดิ บ จึ ง นํ า ไข ข าวส ง โรงงาน
ทําเตาหู หรือทําขนม เชน สังขยา รับ
ประทานกับขาวเหนียว ขนมหมอแกง
เปนตน
สวนผสม ไขเปด เกลือ
วิธีทํา
นําไขเปดแชนํ้าและลางเปลือกไขให
สะอาดโดยใชกาบมะพราวขัดถูเบาๆ ผึง่
ไวใหแหง
กะเทาะตรงปลายฟองไขดา นทีแ่ หลม
ใหแตก ปอกเปลือกออกประมาณ ¼ ของ
ฟองไข โดยใหปากฟองไขทปี่ อกเสมอกัน
เทไขใสภาชนะเพื่อแยกไขขาวออก
จากไขแดง
นํ า เฉพาะไข แ ดง 2 ฟองใส ล งใน
เปลือกไขฟองเดียวกัน (เหมือนไขแฝด)
ใส เ กลื อ เม็ ด เล็ ก ๆประมาณ 8-9 เม็ ด
หรือเกลือปนลงไปเล็กนอย นําเปลือกไข
อี ก ฟองหนึ่ ง ที่ ป อกเปลื อ กและตกแต ง
ขอบให เ สมอกั น จนเหลื อ ประมาณ ½
ฟองมาครอบบนเปลือกไขทบี่ รรจุไขแดง
ไวแลว
หมั ก ไข ไ ว ห นึ่ ง คื น เพื่ อ ให ค วามเค็ ม
ของเกลือซึมเขาไปในไขแดงแลวนําไป
นึ่งใหสุก
ป จ จุ บั น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ทํ า ไข
ครอบใหม กลาวคือเมื่อแยกไขแดงออก

•
•
•
•

•
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จากไขขาวใสในภาชนะแลว จะนําเกลือ
ปนละลายในนํ้าใหมีรสเค็มใสในไขแดง
ทิ้งไวจนไขแดงแข็งตัวจึงตักไขแดงใสใน
เปลือกไขที่ตกแตงเรียบรอยแลว นํา
ไปนึ่งใหสุกโดยไมนําเปลือกไขอีกใบมา
ครอบเชนในอดีต
หมายเหตุ
การนึ่งไขครอบรับประทานมี 2 แบบ
คือ นึ่งใหไขเปนยางมะตูม และนึ่งจน
ไขสุก สวนใหญนิยมรับประทานแบบไข
เปนยางมะตูมเพราะเนื้อไขจะนุมกวา
ไขสุกซึ่งเนื้อจะแข็งและกระดาง)
การทํ า ไข ค รอบควรใช ไ ข ที่ ส ดใหม
ไขแดงจะไมแตกขณะแยกไขขาวออก
ใครไดสูตรไปแลวอยาลืมไปลองทํา
นะ ทําแลวเอามาเปนไสของซาลาเปา
บะจาง ก็ไดไมมปี ญ
 หา ชวยกันแจงกลับมา
ดวยนะคะวาสูตรอาหารใชไดหรือเปลา
ทําแลวอรอยหรือไม

•
•

งานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้ง
ที่ 3 “ภูมิรู สูวิกฤต” ไดเสร็จสิ้นแลวเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 แตภูมิความ
รู  ที่ ส  ง ผ า นจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ สู  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
จากพิพิธภัณฑสูผูเขาชมและสังคมนั้น
จะสามารถเปนทุนรอนที่เอาไปพัฒนา
ตอยอด และสงทอดสูช นรุน หลังตอไปได
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความสนใจและ
รักในงานพิพิธภัณฑ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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เสวนาสูวิกฤต
อัครวิทย ชูเกียรติศิริชัย

สงครามโลกในบานเรา :

ความทรงจําจากเกาะเกร็ด
และแกงคอย

“

อยางเพลงที่แตงตอนที่ไดยินเสียงเครื่องบิน แตงกันเลนๆ
ก็เอาเพลงลามะลิลานี่แหละครับ ลามะลิลาขึ้นตนเปนมะลิซอน
พอแตกใบออนเปนมะลิลา เครื่องบินสี่เครื่องยนต มันกราดปนกล
อยูบนหลังคา

”

คุณลุงพิศาล บุญผูก ผูกอตั้งพิพิธภัณฑบานกวานอามาน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“

ของแกงคอยที่รองๆ กันอยู ก็แกงคอยของเรานี่เอย
ไมนึกเลยวาจะถูกโจมตีสี่เครื่องยนตเขามาบินรอน สี่เครื่องยนต
เขามาบินรอน มายิงลูกกลที่หลังสถานี ยิงแลวก็บินเวียนวน
ยิงแลวก็บินเวียนวน มันกราดปนกลที่ทาสถานี
คุณปาจีรา พุกพอกสิน ชาวชุมชนเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี

”

คุณลุงพิศาล บุญผูก ผูกอตั้งพิพิธภัณฑบานกวานอามาน (แปลวา
บานชางปน) เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และคุณปาจีรา พุกพอกสิน
ชาวชุมชนเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี บอกเลาความทรงจําเกี่ยวกับ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผานบทเพลงประกอบการรําโทนหรือรําวง ที่
รองเลนกันในทองถิ่น ในเวทีเสวนา “สงครามโลกในบานเรา” หนึ่ง
ในกิจกรรมจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 : ภูมิรู สูวิกฤต
ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ระหวางวันที่
24-27 พฤศจิกายน ที่ผา นมา
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รองศาสตราจารย สุภาภรณ จินดามณีโรจน อาจารยประจําคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งรับหนาที่ดําเนินรายการ อธิบาย
ถึงความสําคัญของประวัติศาสตรบอกเลาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2
ในประเทศไทย ผานความทรงจําของผูคนในทองถิ่นวา “เรื่องของ
สงครามโลกในเอกสารบ า นเราไม ค  อ ยได รั บ การบั น ทึ ก สั ก เท า ไหร
มันกลายเปนเรือ่ งของความทรงจํา แตปรากฏวาถาเราใชวธิ กี ารบอกเลา
ความทรงจํา เราก็จะไดภาพชีวิตในชวงสงคราม อารมณ ความรูสึก
ในชวงนั้นมากทีเดียว ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ”
พรอมกันนี้ทาง รศ.สุภาภรณยังไดใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสงคราม
โลกครั้งที่ 2 เพื่อสรางความเขาใจในเบื้องตนวา “จริงๆ สงครามโลก
เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2482 ในยุโรป ตอนที่เยอรมนีบุกโปแลนด แลวอังกฤษ
กับฝรั่งเศสก็บอกใหเยอรมนีถอย แตเยอรมนีไมยอมถอยออกจาก
โปแลนด อังกฤษกับฝรั่งเศสเลยประกาศสงคราม จึงเริ่มสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ชวงแรกๆ ฝายอังกฤษ ฝรั่งเศส ซึ่งเปนฝายสัมพันธมิตร
คอนขางเสียเปรียบ สําหรับเอเชียประมาณ ป พ.ศ.2484 ญี่ปุนเอง
ก็เริ่มที่จะคิดถึงแผนการเขามาขยายอิทธิพลในเอเชีย คือ พยายาม
ขยายอิทธิพลเขาสูดินแดนที่เคยถูกยึดครองโดยอังกฤษและฝรั่งเศส
ทายที่สุดสงครามโลกในเอเชียก็เริ่มขึ้นเมื่อญี่ปุนบุกโจมตีสหรัฐอเมริกา
ที่เพิรลฮารเบอร หลังจากนั้นอีกไมกี่ชั่วโมงก็บุกเขามาเลเซีย แลวก็ทาง
ภาคใตและแถวอรัญประเทศทางภาคตะวันออกของประเทศไทย จากนัน้
ก็บุกเขากรุงเทพฯ ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุน
นําทหารหลายหมื่นคนเขามาทั้งทางบกทางทะเล”
อาจารยประจําคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาวตอไป
วา “ญีป่ นุ มองประเทศไทยเปนฐานทีส่ าํ คัญ เนือ่ งจากเปนประเทศอิสระ
ซึง่ อยูต รงกลาง เพราะฉะนัน้ ญีป่ นุ ก็จะใชประเทศไทยเปนฐานทรัพยากร
เสบียงอาหาร ทีส่ าํ คัญ ประเทศไทยมีเสนทางรถไฟทีส่ ามารถเชือ่ มตอทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึง่ ญีป่ นุ มองวาฐานของ
ทรัพยากรและเสนทางรถไฟจะทําใหญี่ปุนสามารถขยายอาณาเขตไปสู
ประเทศตางๆ ที่อยูรอบๆ ได
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“ตอนแรกไทยเองก็เหมือนจะวางตัวเปนกลาง แตพอญี่ปุนเขามา
และเกิดการปะทะกันหลายจุดตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ผูนํา
ตอนนัน้ คือ จอมพล ป. พิบลู สงคราม ก็มองวาเราสูไ มได ทายทีส่ ดุ เราก็เลย
ตองประกาศสงครามกับอังกฤษและฝรัง่ เศส ทําใหเราตองเขาสูส งคราม
ที่บานเราเรียกวา ‘สงครามมหาเอเชียบูรพา’ ญี่ปุนก็เขาไปยึดพื้นที่
หลายพื้นที่ บางพื้นที่ญี่ปุนก็เขาไปตั้งฐานกองกําลัง โดยเฉพาะ แถว
กรุงเทพฯ อยางสถานีรถไฟบางกอกนอย แตละพื้นที่ก็จะมีความทรงจํา
เกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพาไมเหมือนกัน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2488 ญี่ปุนก็ประกาศยอมแพสงคราม” รศ.สุภาภรณใหขอมูล

สงครามมหาเอเชียบูรพา ความทรงจําที่เกาะเกร็ด
ดังที่กลาวมาแลววา แมสงครามโลกครั้งที่ 2 จะมีจุดเริ่มตนใน
ยุโรปตั้งแตป พ.ศ. 2482 แตสําหรับประเทศไทย ความทรงจําเกี่ยว
กับสงครามโลกที่รับรูกันในนามของสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น ดูจะ
ตัง้ ตนเมือ่ ญีป่ นุ ยกพลขึน้ บกเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ขณะเดียวกัน
ชวงที่ถือวาเปนระยะวิกฤตของสงครามโลกในประเทศไทยจากความ
ทรงจํากลับอยูในชวงปลายของสงคราม ดังที่ รศ.สุภาภรณ ไดใหขอมูล
ว า “ในช ว งป พ.ศ. 2487-2488 เป น ช ว งที่ วิ ก ฤต เนื่ อ งจากทาง
สัมพันธมิตร อังกฤษ อเมริกา พยายามโจมตีจุดที่ญี่ปุนอยู”
ขณะที่คุณลุงพิศาล บุญผูก ผูกอตั้งพิพิธภัณฑบานกวานอามาน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไดอธิบายภาพของสงครามในพืน้ ทีเ่ กาะเกร็ด
ผานความทรงจําในวัย 72 ป วา “พื้นที่เกาะเกร็ดไมมีคายของทหาร
ญีป่ นุ แตเผอิญทีต่ งั้ มันอยูใ กลกบั สนามบินดอนเมืองซึง่ ทหารญีป่ นุ ยึดไว
เปนฐานทัพใหญ ในฐานะที่วาสนามบินดอนเมืองเปนจุดยุทธศาสตร
ใหญของกองทัพญีป่ นุ ขณะเดียวกันดานทิศตะวันตก ประเทศพมาก็เปน
ฐานทัพใหญของประเทศอังกฤษ ในชวงปลายสงคราม อังกฤษกับญี่ปุน
ก็พยายามตอสูก นั ทางอากาศ และชวงทีม่ กี ารตอสูก นั ทางอากาศนีแ่ หละ
ที่เปนชวงวิกฤต
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“เชา เครื่องบินญี่ปุนจะบินผานเกาะเกร็ดไปทางทิศตะวันตก เพื่อ
ไปบอมบทางเมืองกาญจนบุรี ทางพมา เพื่อกรุยเสนทางใหทหารญี่ปุน
ทําทางรถไฟเขาพมา พอเครื่องบินญี่ปุนบินกลับ เครื่องบินฝรั่งก็จะ
บินตามมา ไลยิงติดๆ กันมา ชวงผมเปนเด็กเห็นอยูประจํา วันหนึ่ง
ตอนเรียนอยูโรงเรียนเด็กเล็ก พอเสียงหวอดังขึ้น เครื่องบินบินมา
ไกลๆ ครูสั่นกระดิ่งปลอยนักเรียนกลับ พวกเราเด็กๆ ก็รองไหฟูมฟาย
พอแมตอ งมารับกลับไป เหตุการณเหลานัน้ เกิดขึน้ เปนปกติ ทุกวัน เสียง
เครื่องบินจะผานบานเรา เราก็จะวิ่งกันอุตลุตไป พอดีมีเตาเครื่องปน
ดิ น เผาอยู  แ ถวนั้ น เราก็ มุ ด เข า ไปหลบในนั้ น ก็ มี ค นถามว า เตาเผา
จะปองกันอะไรไดไหม ปองกันไมไดหรอกถาโดนตรงๆ แตเวลานั้นอะไร
ก็ไดที่เราคิดวาเปนที่พึงของเราไดก็มุดเขาไปกอน เรียกวาแทบจะเปน
กิจวัตรประจําวันเราในชวงนั้น ชวงนั้นเปนชวงกอนสะพานพระราม 6
ถูกระเบิด (สะพานพระราม 6 ถูกระเบิดเมือ่ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2488)
พอสะพานพระรามหกถูกระเบิดพวกเราเสียขวัญเลยครับ เพราะสะพาน
พระรามหก เปนเสนทางหลักที่คนปากเกร็ดจะเดินทางเขากรุงเทพฯ”
ผูอ าวุโสแหงเกาะเกร็ดบอกเลาความทรงจําเกีย่ วกับสงครามเมือ่ ชวงอายุ
ประมาณ 6-7 ป
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แต น อกเหนื อ จากกลุ  ม ชาวบ า นในเกาะเกร็ ด ที่
สวนใหญยังชีพดวยการทําเครื่องปนดินเผาแลว ในชวง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกาะเกร็ดยังเปรียบเสมือนสถานที่
ลีภ้ ัยสงครามสําหรับนายทหาร ขาราชการและอีกหลาย
ครอบครัวจากกรุงเทพฯ ซึง่ เปนมูลเหตุใหระบบเศรษฐกิจ
ของเกาะเกร็ดยังคงดําเนินตอไปไดแมประสบกับภัยของ
สงคราม
“เราไมไดทํานาทําไร อาชีพเราทําเครื่องปนดินเผา
แตโชคดีทวี่ า เราตุนขาวไวเยอะ เพราะเราเอาโองเอาอาง
ไปแลกขาวไว ถึงเราไมไดทํานา แตทุกบานจะมีขาว
พอประทังชีวิตไปได แลวนอกจากนั้นชวงนั้นก็จะมีคนกรุงเทพฯ อพยพ
ไปอยูที่เกาะเกร็ด แลวโรงเรียนมัธยมที่กรุงเทพฯ ก็ถูกปดหมด จึงตอง
ไปเปดสอนกันที่เกราะเกร็ด นักเรียนที่มาจากกรุงเทพฯ ก็จะไปเรียนที่
นั่น เพราะฉะนั้นในชวงนั้นเด็กก็มาเรียนอยูระยะหนึ่ง เครื่องปนดินเผา
ของเราก็เลยเจาะกลุม ใหม ก็มาทําขายเด็กๆ กับครอบครัวชาวกรุงเทพฯ
ที่มาอยู ทําเปนตุมเล็กๆ ทําตุกตุน ตุกตา เรียกวา เครื่องทาสี ขายดี
มาก จนสงครามโลกเลิกแลวก็ยังเปนสินคาที่มีชื่อของเกาะเกร็ดอยู”
คุณลุงพิศาลอธิบายถึงการปรับประยุกตทักษะการทําเครื่องปนดินเผา
ในภาวะวิกฤต พรอมบอกเลาถึงรายไดทางออมจากกิจกรรมการทํา
เครื่องปนดินเผาในชวงปลายสงครามวา
“นอกจากนี้เตาเผาเราเยอะ แตละเตาเรามีขี้เถาเยอะ เพราะเผา
แตละทีเราใชฟน หอใหญเลย เพราะฉะนัน้ กองขีเ้ ถาจะกระจายอยูท วั่ ไป
ในหมูบาน ชวงปลายสงครามกอนที่สงครามจะเลิก ญี่ปุนประกาศยอม
แพสงครามแลว ก็มีกลุมญี่ปุน 300 กวาคน ถูกควบคุมไวที่บางบัวทอง
ไปตั้งคายไว 3 คาย ทีนี้ก็มีปญหาวาสบูที่ใชซักผามันไมมีมันขาดตลาด
เลยมีคนคิดวางั้นเอาขี้เถาที่เรามีอยูมากมายกายกองบนเกาะเกร็ด เอา
มาทํานํ้าดางสําหรับซักผา ทีนี้ก็โกยกันจนเกลี้ยงเลยเพื่อเอาไปขายให
กับพวกญี่ปุนที่มาอยูที่บางบัวทอง ก็เปนภูมิปญญาอยางหนึ่ง ในภาวะ
สงคราม” ผูกอตั้งพิพิธภัณฑบานกวานอามานใหขอมูล
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หลวงพอเตาอิฐ? กับขบวนการเสรีไทย
แมการวิ่งหลบเครื่องบินรบจะเปนกิจวัตรประจําวันของชาวเกาะ
เกร็ดในยามสงคราม แตเกาะเกร็ดกลับเปนพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก โดยลุงพิศาลบอกเลาอยางอารมณดวี า “ผมวามันมีของดีชว ย
ทราบไหมครับของดีคืออะไร...หลวงพอเตาอิฐ”
ผูก อ ตัง้ พิพธิ ภัณฑพนื้ บานกวานอามาน อธิบายเพิม่ เติมวา “เมือ่ กอน
แถวเกาะเกร็ดมีเตาเผาอิฐที่เปนตนกําเนิดอิฐทนไฟแหงแรกในประเทศ
ไทย ทีเ่ รียกวาอิฐ บ บ ท หรือ อิฐบางบัวทอง เปนโรงงานอิฐทนไฟแหงแรก
เจาของคือ คุณประสาท สุขุม ลูกเจาพระยายมราชสุขุม ทานไปเรียนที่
อังกฤษแลวทานก็กลับมาเลยเอาเทคโนโลยีเผาอิฐมาตัง้ โรงงานทําอิฐขึน้
ที่ปากคลองบางบัวทอง จึงใชชื่อวา อิฐ บ บ ท
“คุณประสาท สุขุม ทานมีพี่ชาย 2 คน คือหลวงสุขุมนัยประดิษฐ
(ประดิษฐ สุขุม) กับพระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม) ที่ทําถนนสุขุมวิท
ทั้งสองทานเปนเสรีไทย ที่เตาอิฐก็เลยกลายเปนแหลงของเสรีไทย ทาง
เสรีไทยเขาก็ทราบดี ก็เลยมีขอตกลงวา เครื่องบินสัมพันธมิตรจะบิน

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

53

กราดไลยิงญี่ปุนยังไงก็แลวแต ถาเจอปลองเตาอิฐใหงด อยาทิ้งระเบิด
ลงแถวนี้ ปลองเตาอิฐก็เลยชวยชีวิตคนเกาะเกร็ดเอาไวไดมาก แตเปน
ที่นาเสียดายปลองเตาอิฐที่เราอยากจะใหเปนอนุสรณ ตอนหลังเขาทุบ
ทิ้งแลวเมื่อ 10 กวาปนี้เอง” คุณลุงพิศาลใหขอมูล กอนที่จะยํ้าถึงความ
สําคัญของขบวนการเสรีไทยในความทรงจําของคนเกาะเกร็ดวา “คือ ถา
ไมไดขบวนการนี้ ผมวาเกาะเกร็ดก็แยเหมือนกัน”

สงครามมหาเอเชียบูรพา ความทรงจําจากแกงคอย
นอกจากภาพความทรงจําเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 จากปากคํา
ของผูอาวุโสแหงเกาะเกร็ดแลว ในงานเสวนา “สงครามโลกในบาน
เรา” ยังไดเชิญ คุณปาจีรา พุกพอกสิน ชาวชุมชนเมืองแกงคอย จังหวัด
สระบุรี และอาจารยศภุ ากร เผาพงษ อดีตผูอ าํ นวยการโรงเรียนเทศบาล
บานมวง ผูก อ ตัง้ พิพธิ ภัณฑเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี มารวมบอกเลา
ประสบการณเกีย่ วกับสงครามมหาเอเชียบูรพาจากความทรงจําของคน
แกงคอย
“แกงคอยจะดีกวาทางปากเกร็ดนิดหนอย คือ ไมมีหวอรายวัน มี
ระเบิดลงวันเดียวเงียบเลย แตกอนหนานี้ไมมีเสียงหวอ ไมมีเหตุอะไร
มาบอกเลยวาจะมีระเบิดมาลงที่แกงคอย ไมมีใครตั้งตัวเลย ตางคน
ตางกระเจิงกันไปหมด ระเบิดทิ้งอยูเปนชั่วโมง หลายลูกมาก” คุณปา
จีรา พุกพอกสิน บอกเลาความทรงจําเจืออารมณขัน กอนที่จะอธิบาย
รายละเอียดของเหตุการณเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2488 ซึ่งเปนวันที่
เครื่องบินของสัมพันธมิตรเขามาทิ้งระเบิดที่เมืองแกงคอยวา
“ญีป่ นุ ไปอยูแ กงคอยกอนทีร่ ะเบิดจะลงประมาณเดือนกวาๆ ไมมกี าร
สรางฐาน แตไปกับขบวนรถไฟ คลายกับวาญีป่ นุ จะรู เพราะกอนทีร่ ะเบิด
จะลงญีป่ นุ ขึน้ อีสานไปแลว ตอนนัน้ ดิฉนั พักอยูท บี่ า นพักรถไฟ กอนหนานี้
ชวงที่ญี่ปุนไปพักก็มองเห็น เนื่องจากสมัยกอนรถจักรไอนํ้าจะตอง
ใชฟน แกงคอยจะมีทั้งนํ้าทั้งฟน ญี่ปุนจึงใชสถานที่นั้นเปนที่พักผอน
แลวชาวบานแถวนั้นก็จะเอาของมาขายใหกับพวกญี่ปุน พวกแมคา
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ริมทางรถไฟนัน่ แหละทีจ่ ะขายของใหพวกญีป่ นุ แตวนั ทีร่ ะเบิดลง ญีป่ นุ
ขึน้ ไปแลว บายสองโมงพอเสียงเครือ่ งบินมาดิฉนั ก็วงิ่ ออกไปดู เสร็จแลว
พวกเพื่อนพอก็บอกใหวิ่งหนีเร็วมันลงมาแลว ระเบิดลงมาเปนสายลูก
นอยๆ ทิง้ ระยะหางประมาณ 10 กิโลเมตร แลวมันก็เลยไปลงทีโ่ รงรถจักร
ตอนนั้นมีโรงรถจักรสรางใหมอยูโรงหนึ่งแตยังไมไดใช พอเห็นวามันลง
ดิฉนั ก็วงิ่ กลับเขามา สองคนกับพอวิง่ ออกหลังบาน ขณะทีม่ นั ตูมลูกแรก
ดิฉันก็ออกมาทางหลังบานแลว ถึงหนาวัดแกงคอย หมอบอยูกลางถนน
นั่นแหละ ตางคนตางวิ่งกันกระจาย ทุกคนหมอบกลางถนน แลวตรง
หนาวัดจะมีตลาดแกงคอย แมออกมาจากประตูตลาดก็มาเจอดิฉัน
กับพอพอดี”
คุณปาจีราเลาตอไปวา “คนที่วิ่งเขาวัดก็มี แตดิฉันกับพอแมวิ่งเลย
ไป วิ่งไปซักประมาณกิโลกวาๆ ก็ไปหลบอยูในคลองแตตอนนั้นในคลอง
มันจะแหง ริมคลองก็จะมีตนมะขาม ตนไมเยอะเลย บางคนหนีไมทัน
โดนสะเก็ดระเบิด คอขาดก็มี พิการหูแหวงก็มี แตก็รอดมาได เพิ่งจะ
มาเสียชีวิตไปเมื่อไมกี่ป คนที่ตายก็ตายไป ที่บานพักรถไฟที่ดิฉันอาศัย
อยูก็โดนระเบิดทําลาย ในตลาดก็ไฟลุก อยูสระบุรีหางกัน 12 กิโลเมตร
ยังเห็นแสงไฟเลย ตางคนก็ตา งหลบกันจนกระทัง่ ถึง 6 โมงเย็นจึงจะไดยนิ
เสียงหวอเตือนวาปลอดภัยแลว
“หลังจากนั้นเพียง 2 วัน พี่นอง 8 คนรวมดิฉันแลวก็พอกับแมก็กลับ
มารวมกันครบ รุง ขึน้ จึงขนของบรรทุกดวยเกวียนไปอยูท ปี่ า ไผ ออกจาก
แกงคอยไปอีกหลายกิโลเมตร ไปหลบตามที่ของชาวบาน ไปขออาศัย
เขาอยูที่นั่นเกือบ 2 เดือน หลังจากนั้นก็กลับมาที่แกงคอย บานเกา
ซึ่งเปนบานพักรถไฟก็ถูกระเบิดราบหมด ดิฉันตองมาอาศัยฝงตลาด
เชาทีเ่ ขาปลูกเปนกระตอบอยูก นั แมจะทําขนมขายเพราะแมเปนคนทํา
ขนมไทยเกงแลวพวกพี่สาวดิฉันก็มาชวย ดิฉันพอโรงเรียนเลิกแลวถึง
จะแค 6 ขวบดิฉันก็ไปชวยขายของ พอยังทํางานรถไฟอยู” คุณปาจีรา
ใหขอมูล
ขณะที่ อาจารยศุภากร เผาพงษ อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล
บานมวง ผูกอตั้งพิพิธภัณฑเมืองแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไดอธิบาย
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณการทิ้งระเบิดที่เมืองแกงคอย เมื่อป พ.ศ.
2488 จากคําบอกเลาของพอวา
“ตอนนั้นจะมีกองทหารมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งพอดิฉันก็เปนทหาร
มา ไปตั้งกองทหารมาที่แกงคอยเพื่อที่จะไปดูแลพวกญี่ปุนดวย เพราะ
ตอนนั้นเราก็เปนพันธมิตรกัน แลวก็มีการไปขุดหลุมหลบภัยใหพวก
ในตลาด และพวกครอบครัวทหารที่ติดตามไปดวย หลังจากวันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2488 ทุกวันทหารจะมาบอกประชาชนบอกชาวบานใน
ตลาดวาใหทาํ อาหารใหเสร็จกอนบายสองโมง เพราะหลังจากบายสองโมง
แลวใครที่ไปหลุมหลบภัยไดใหไป ใครที่อยูหางจากหลุมหลบภัยขอให
ออกจากบานใหหมด และไปหาที่หลบซอน เพราะฉะนั้น ชาวนาชาวไร
ทั้งหมดที่อยูหางไกลหลุมหลบภัยก็จะไปตามพุมไม ตามหัวคันนา แลว
ก็หลบภัยที่นั่น แตหลังจากวันที่ 2 เมษายน ก็ไมมีเครื่องบินมาแลว
เพียงแตระวังภัย
“อาจจะเปนเพราะวา แกงคอยเปนพืน้ ทีท่ ญ
ี่ ปี่ นุ ขนอาวุธ รวมทัง้ นํา้ มัน
โดยใชรถไฟผานไปที่นั่น เพราะฉะนั้นสัมพันธมิตรจึงคิดวาที่แกงคอย
เหมือนเปนจุดยุทธศาสตรที่นาจะมีคลังแสง” อาจารยศุภกรสันนิษฐาน

หนอไมดองแกงคอย ผลิตภัณฑหลังสงคราม
แมเพียงหนึ่งวันของการทิ้งระเบิดที่เมืองแกงคอยจะนํามาซึ่งความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินอยางใหญหลวง แตในอีกมุมหนึ่งสภาวะ
สงครามก็กลับนําไปสูการสรางองคความรูในการกินการอยูจนขึ้นชื่อ
ลือชา
“หลังสงครามโลกเนือ่ งจากเราตองอพยพหนีตลาดเขาปา พอเขาปา
ก็มกี ารถนอมอาหารเกิดขึน้ มีการทําหนอไมดอง เพราะวาทีน่ นั่ เขาทัง้ ลูก
จะเปนเขาไมไผ เขาไมลวก เพราะฉะนั้นก็จะทําหนอไมดองอัดไห
พอสงครามสงบการคมนาคมดีขึ้น ก็มีการขนสงหนอไมดองเขามาขาย
ในกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นสมัยกอนถาจะทานหนอไมดองตองที่เขาพระ
แก ง คอย หน อ ไม ล วกก็ ต  อ งที่ เ ขาพระแก ง คอยเพราะว า เยอะมาก
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นอกจากนี้ ยังมีการงมหอยทรายในแมนาํ้ ปาสักสงขายกรุงเทพฯ รวมทัง้
ชาวกรุงเทพฯ ก็จะนั่งรถไฟไปทานหอยทรายที่แกงคอย นี่คืออาชีพ
สวนหนึ่งที่ทําใหเกิดรายไดขึ้นหลังสงคราม” อดีตผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาลบานมวงใหขอมูล

หลวงพอลา วัดแกงคอย
กับกิจกรรมรําลึกสงครามมหาเอเชียบูรพา
ทามกลางความประหวัน่ ในภัยจากสงคราม หนึง่ ในเรือ่ งเลาทีด่ จู ะขาด
เสียมิไดสําหรับชาวพุทธแบบไทยๆ ก็คือ พระพุทธศาสนากับเครื่องราง
ของขลังในฐานะทีพ่ งึ่ ยามคับขัน ดังที่ อาจารยศภุ ากร เลาวา “เนือ่ งจาก
ที่วัดแกงคอยมีพระซึ่งชาวบานนับถือมากคือ ‘หลวงพอลา’ หลวงพอลา
จะทําเสือ้ ยันต เปนเสือ้ ยันตกนั กระสุน เมือ่ กอนนายทหารระดับนายพล
ในกรุงเทพฯ ทั้งนั้นที่ไปขอทําเสื้อยันตกับหลวงพอลา แลวก็มีนํ้ามนต
ของหลวงพอลา แลวก็ชานหมาก เพราะฉะนั้นคนก็จะหนีระเบิดไปอยู
ที่วัดแกงคอย ที่วัดแกงคอยระเบิดมาลูกแรกเฉี่ยววัด แตไมไดพังอะไร
มาก ระเบิดลูกตอไปตกลงมาปกอยูกับดินแลวมันไมระเบิด ก็เลยทํา
อนุสาวรียไวที่วัดแกงคอย แลวก็ศพทหารญี่ปุนที่มีไมมากก็นําไปฝงไวที่
วัดแกงคอย ศพที่เก็บไดพวกกระดูกแขนขาก็ไปรวมกันไวที่วัดแกงคอย
สรางอนุสาวรียที่วัดแกงคอย เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเปนอนุสรณวาระเบิด
ลงที่วัดแกงคอยแลวไมระเบิด”
ผูก อ ตัง้ พิพธิ ภัณฑเมืองแกงคอย ใหขอ มูลตอไปวา “พอสรางอนุสาวรีย
ไวที่นั่น วันที่ 2 เมษายนของทุกป หลังสงครามยุติแลว ชาวญี่ปุนก็มา
เคารพศพที่วัด เราเลยมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดแกงคอย โดยชวงเชา
ของวันที่ 2 เมษายนก็จะมีการทําบุญใหผูวายชนมทั้งไทยทั้งญี่ปุน ทาง
สถานทูตญี่ปุนก็จะสงตัวแทนสถานทูตญี่ปุนมาทําบุญรวมกัน อันนี้ก็
คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2488 ที่วัดแกงคอยก็จะมีงานประจําปเรื่อยมา จนถึง
ปจจุบันเรามีการจัดเปนกิจกรรมแสง สี เสียง ในแกงคอย เราเรียกวา
งานยอนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ก็จะมีงานวันที่ 2, 3, 4 เมษายน
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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ของทุกป อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเราได
เรียนรูประวัติศาสตรตรงนั้น แลวดิฉันเอง
ก็มาทําพิพิธภัณฑเพื่อที่จะเลาประวัติศาสตร
ใหนักเรียนไดคนควา ไดเรียนรู”
ขณะที่ รศ.สุภาภรณ ในฐานะผูดําเนิน
รายการ ไดสรุปความสําคัญของความทรงจํา
เกีย่ วกับ “สงครามโลกในบานเรา” จากประวัต-ิ
ศาสตรบอกเลาของทองถิ่นวา “แตละพื้นที่
ความทรงจําเกีย่ วกับสงครามมหาเอเชียบูรพา
ก็จะแตกตางกันออกไป เรื่องราวพวกนี้เปน
ประวัตศิ าสตรบอกเลา ซึง่ เปนอีกมุมมองหนึง่
ของทองถิน่ ซึง่ ถาเรานําเรือ่ งราวตางๆ มาเรียง
ตอกัน ก็จะใหภาพสงครามมหาเอเชียบูรพาในประเทศไทยที่คอนขาง
จะครบถวน”
แมบาดแผลของสงครามจะผานพนมาเนิ่นนานหลายทศวรรษ แต
ความทรงจําอันกระจัดกระจายยังคงฉายภาพความสามารถของมนุษย
ในการดิ้นรนตอสูเพื่อผานพนวิกฤตดวยภูมิปญญาไดอยางนาอภิรมย
และนี่เปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของความทรงจําที่ถูกบันทึกไวในงาน เทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 : ภูมิรู สูวิกฤต ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธรฯ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา
รวมเสวนาโดย คุณจีรา พุกพอกสิน ชุมชนเมืองแกงคอย จ.สระบุรี
อาจารยศุภากร เผาพงษ พิพิธภัณฑเมืองแกงคอย จ.สระบุรี
คุณพิศาล บุญผูก พิพิธภัณฑบานกวานอามาน จ.นนทบุรี
ชวนเสวนาโดย รศ.สุภาภรณ จินดามณีโรจน
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2555
บทความนี้ลงในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555
58 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เสวนาสูวิกฤต
ตรงใจ หุตางกูร สรุปความ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรม
ความหวัง
และกําลังใจ
สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะประการ
หนึ่งที่ไมพบในสังคมตะวันตกนั่นคือ มี
การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทรกอยูในบริบท
ของสังคมเมือง ถึงแมจะมีตกึ รามบานชอง
ใหญโตเพียงไร แตก็จะตองมีพื้นที่สงวน
ไวสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ รศ. ศรีศักร
มองวา “ความเชื่อ” เปนสิ่งชวยทาง
จิตใจ ทั้งนี้ เพราะมนุษยเปนสัตวสังคม
และมี ค วามคิ ด จิ น ตนาการ ความเชื่ อ
ถู ก นํ า มาใช ใ นทุ ก วงการ ทั้ ง
นักเศรษฐกิจ นักการเมือง และ
นักธุรกิจ ตองพึง่ ความเชือ่ ทีค่ ดิ
วาจะใหคุณแกตน เพราะคน
พวกนี้ตองเผชิญอยูกับความ
ไมแนนอนในชีวิต จึงจําเปน
ตองหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ดวยเชื่อวาสิ่งที่ตนเชื่อนั้นจะ
ชวยลดความเสี่ยง และสราง
เสริมความเชื่อมั่นทางจิตใจ
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

มนุษยเปนนักเรียนรู มนุษยเรียนรู
แล ว เห็ น ว า บางสิ่ ง นั้ น มนุ ษ ย ค วบคุ ม
ได จึ ง เรี ย กกระบวนการเรี ย นรู  นั้ น ว า
“วิทยาศาสตร” แตในทางกลับกัน สิ่งที่
มนุษยพยายามเรียนรูแลว แตเหนือวิสัย
การรับรูข องมนุษยในเชิงประจักษ มนุษย
ก็เรียกสิ่งนั้นความ “ความเชื่อ”
ความเชื่ อ เองก็ ถู ก มนุ ษ ย ใ ช ใ นสอง
ลักษณะ ประการแรก ความเชื่อที่มนุษย
ใชเปนหลักดําเนินชีวิตและเปนที่พึงทาง
ใจ ความเชือ่ แบบนีเ้ รียกวา “ศาสนา” ซึง่
มองไดวา ศาสนาเปนสิง่ ทีม่ นุษยสรางเพือ่
จัดระเบียบสังคม โดยเปนเครื่องควบคุม
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย จั ด เป น ความเชื่ อ
ที่สยบคน นํามาซึ่งอํานาจควบคุมสังคม
สวนความเชือ่ อีกประการหนึง่ เปนความ
เชื่ อ ที่ ม นุ ษ ย นํ า มาใช เ พื่ อ ให ส มความ
ปรารถนาเฉพาะบุคคล ความเชื่อแบบนี้
เรียกวา “ไสยศาสตร” จัดเปนความเชื่อ
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ที่คนใชความเชื่อนั้นๆ ตอบสนองความ
ตองการของตนเอง
รศ. ศรีศักรไดนําเสนอตัวอยางจาก
การออกภาคสนาม ซึ่งมีปรากฏการณ
หลายแบบที่นาสนใจ ประการหนึ่งคือ
“ปรากฏการณมาลาย” ซึ่งถือวาเปน
แนวคิดใหมของการนับถือผีในยุคสังคม
ป จ จุ บั น ที่ ศ าลปู  เ จ า จั น ทร ซึ่ ง ตั้ ง อยู 
ริมถนนจังหวัดสมุทรปราการ เปนที่รวม
ของรูปปนมาลายจํานวนมาก ดวยความ
เชื่อที่วา ถนนตรงนี้มีคนตายมากเพราะ
ไม ข  า มทางม า ลาย ม า ลายเหล า นี้ จึ ง
เปรียบเสมือนเครื่องเตือนสติใหคนที่มา
กราบไหวระลึกวาตองขามทางมาลาย
คติอีกแบบที่อยูคูกับสังคมไทย คือ
การบูชา “ผีวรี บุรษุ ” (Cultural Heroes)
ซึ่งเปนการบูชาคนที่ประพฤติดีในสังคม
หรือการนับถือเกจิอาจารยที่มรณภาพ
ไปแลว เชน หลวงพอ หลวงปูตางๆ การ
นับถือบูรพกษัตริยก็เปนที่นิยม เชน การ
บูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช เปนตน ซึ่งมัก
ปรากฏวาเปนการบูชาที่มีนัยยะทางการ
เมือง
คติ บู ช าต น ไม ใ หญ โดยเฉพาะไม
ตะเคียน ก็เปนสิ่งที่พบไดทั่วไปในสังคม
ไทย ดวยความเชือ่ ทีว่ า ตนไมใหญมผี สี ถิต
สิงอยู แตความเชือ่ กลุม ก็มกั เกีย่ วของกับ
การบูชาเพื่อขอหวย
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คติบูชาผีบรรพบุรุษระดับทองถิ่นที่มี
ใหเห็นกันอยูในหลายพื้นที่ ซึ่งวิธีการ
ปรากฏตัวของผีนั้นจะผานคนทรง เชน
ศาลเจาพอสีนครเตา ที่ทุงกุลารองไห
เปนการนับถือวีรบุรุษแบบหนึ่งเพราะ
เจาพอสีนครเตา เมื่อยังมีชีวิตอยูก็คือ
1 ใน 5 เชี ย งที่ ป กครองพื้ น ที่ ทุ  ง กุ ล า
รองไหนั่นเอง ปจจุบันยังมีความเชื่อกัน
วา เวลากินขาวตองอุทิศขาว 3 คําใหแก
ผี และหนึ่งใน 3 คํานี้ ก็อุทิศใหเจาพอ
สีนครเตานี้เอง
ตามปาเขานัน้ ก็มคี วามเชือ่ วามีผใี หญ
ปกครองอยู แตละตนจะมีเขตแดนขุนเขา
เปนของตน เมื่อขามเขาไป เขาไปยังเขา
อีกลูก ก็เปนการขามแดนของผีที่แบง
ปกครองเขา ดังนั้น เมื่อขามเขาตางๆ จึง
ตองมีศาลบูชาผีประจําถิ่น เชน ที่พบได
ทีข่ นุ ตาล เชียงใหม ก็มศี าลเจาพอขุนตาล
อาจกลาวไดวา ที่ตรงนั้นเปนจุดเปลี่ยน
พื้นที่ดวยเชนกัน สิ่งที่นาสังเกตเกี่ยวกับ
ความเชือ่ เหลานี้ คือเรือ่ งของ “พืน้ ที”่ กับ
“เวลา” นัน่ คือ ทุกพืน้ ทีม่ ผี ดี แู ล และเวลา
ที่เปนชวงที่โลกมนุษยกับโลกวิญญาณ
ติดตอกันไดคือเวลาโพลเพล
รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ
บรรยายในเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3
วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เสวนาสูวิกฤต
ตรงใจ หุตางกูร สรุปความ

พะซาชอง: ประสบการณ

การฟนภาษาถิ่นจันทบุรี

“ชอง” คือกลุมชาติพันธุในจังหวัดจันทบุรี ภาษาชอง เปนภาษา
ในตระกูลมอญ-เขมร นั่นคือ เปนภาษาที่มีคําศัพทตางๆ และระบบ
ไวยากรณเทียบเคียงไดกับภาษามอญ และภาษาเขมร ภาษาชองนั้น มี
แตภาษาพูด ไมมีตัวอักษรใชเขียน สถานการณปจจุบันของภาษาชอง
จัดวาอยูในขั้นวิกฤต เพราะคนชองรุนใหมนิยมพูดภาษาไทย ทําใหคน
ที่พูดภาษาชองไดนั้นมีแตคนรุนเกา ทําใหจํานวนคนที่พูดภาษาชองได
นอยลงทุกที ถาไมมีการฟนฟูการใชภาษาชอง อีกไมกี่สิบปภาษาชอง
อาจสูญได
สาเหตุหนึ่งของการใชภาษาชองนอยลง
เป น เพราะนโยบายของรั ฐ บาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ที่สั่งหามไมใหใชภาษาถิ่น
ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต เกิดนโยบาย
พัฒนาประเทศสรางถนน ไฟฟา ซึ่งนํามา
ซึ่งความแพรหลายของโทรศัพท วิทยุ และ
โทรทัศน ทําใหภาษาไทย ซึง่ เปนภาษาราชการ
ของประเทศแพรเขาสูชุมชนคนชองไดงาย
ภาษาชองก็เลยไมเปนที่นิยมเมื่อตองพูดกับคนนอกครอบครัว
ราวป พ.ศ. 2541-2542 ศ. ดร. สุวิไล เห็นถึงสภาพวิกฤตของ
ภาษาชองจึงไดตดิ ตอกํานันเฉิน ซึง่ เปนชาวชองโดยกําเนิด เพือ่ ใหมาเปน
อาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตอมาไดมีการผลักดันใหการเรียน
การสอนภาษาชองเปนหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งใชอักษรไทยเขียน ปจจุบัน
ราชบัณฑิตยสถานไดผลิตหนังสือภาษาชองพรอมวิธกี ารเขียนภาษาชอง
ดวยอักษรไทยออกมาแลว
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อยางไรก็ตาม กํานันเฉิน
เล็งเห็นวา คนชองมีภาษาชอง
ก็นาที่จะตองมี “อักษรชอง”
ด ว ย เพราะจะทํ า ให เ ขี ย น
และออกเสียงคําชองไดตรง
และถูกตองกวาการเขียนดวย
อักษรไทย อักษรชองที่กํานัน
เฉินประดิษฐนั้น มีพยัญชนะ
22 ตัว และสระ 28 ตัว และ
สั ญ ลั ก ษณ พิ เ ศษอี ก 4 ตั ว
รูปอักษรนั้น สวนใหญดัดแปลงมาจากอักษรไทย เพื่อใหคนชองรุนใหม
ซึ่งรูอักษรไทยอยูแลว จําอักษรชองไดงายขึ้น
ระบบอักขรวิธี ใชแบบอักษรโรมัน นั่นคือ สระวางไวหลังพยัญชนะ
ดังนั้น อักษรชองจึงเขียนบนบรรทัดเดียวเหมือนภาษาอังกฤษ ภาษา
ชองไมมีเสียงวรรณยุกต แตมีระบบเสียงที่เรียกวา “นํ้าเสียง” ซึ่งมี
4 แบบคือ เสียงปกติ เสียงใหญ เสียงบีบ และ เสียงกระตุก ซึ่งสัญลักษณ
กํากับนํ้าเสียงจะวางไวทายคําศัพท
ปจจุบนั การฟน ฟูภาษาชองไดเริม่ ขึน้ แลวในหลักสูตรทองถิน่ อนาคต
ของภาษาชองจึงนาจะดีขึ้น ถาคนชองรุนใหมหันมาใชภาษาชองพูดกัน
ในชีวิตประจําวัน อันจะเปนการรักษาและสืบทอดมรดกของชาวชอง
ที่มีตอเนื่องกันมากวาพันปเลยทีเดียว
รวมเสวนาโดย ศ. ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณเฉิน ผันผาย
ศูนยการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมชอง จ.จันทบุรี
ชวนเสวนาโดย คุณดอกรัก พยัคศรี ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
งานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น จันทรที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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เรื่องเลาจากอาสา
ธิติกานต พงษธุวานนท, จิราวรรณ มีมาก และ ปกีรตา ชาวชายโขง

เรื่องเลา “ภูมิรู สูวิกฤต”
จากนักศึกษา(อาสา)ฝกงาน

เทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ครัง้ ที่ 3 “ภูมริ ู สูว กิ ฤต” เปนงานทีจ่ ดั ขึน้ แบบป
เวนป แตในครัง้ นีจ้ ะจัดใหญกวาทุกครัง้ ทีผ่ า นมา ทุกคนในศูนยมานุษยวิทยา
สิรนิ ธรจึงตองรวมมือรวมใจกันทํางานเพือ่ ใหประสบความสําเร็จ จากวันนี้
ไปจนกวาจะถึงวันเทศกาลฯ ทุกคนจะพักงานประจําชั่วคราวและชวยกัน
จัดเตรียมสิ่งของที่จะตองใชในงานเทศกาลฯ การเตรียมงานในแตละวัน
ไดผา นพนไปอยางรวดเร็ว จนในทีส่ ดุ วันทีท่ กุ คนรอคอยก็มาถึง เทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 “ภูมิรูสูวิกฤต” ไดเริ่มขึ้นแลว ซึ่งตรงกับวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 งานทีน่ กั ศึกษาฝกงานทํารวมกัน คือ การจัด
เตรียมอาหารใหกบั ชาวพิพธิ ภัณฑในชวงเย็น เปนการทํางานอีกอยางหนึง่
ที่ทําใหรูสึกสนุกสนาน ถึงจะมีปญหาติดขัดบาง แตก็มองวาเปนเรื่อง
เล็กนอย เราเพียงตองนํามาปรับแกใหดขี นึ้ ในวันตอไป อุปสรรคอยางเดียว
ที่เรามี คือ ภัยธรรมชาติ มีฝนตกติดตอกันหลายวัน แตก็ไมไดสรางความ
เสียหายตองานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ มากนัก เพราะเราสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ไดทันทวงที บรรยากาศงานเทศกาลฯในแตละวันดูคึกคัก
โดยมีชาวพิพิธภัณฑเปนผูใหความรู ผูเขาชมงาน คือ ผูรับความรู

จิราวรรณ มีมาก1 นักศึกษาฝกงาน
ไดแสดงความคิดเห็นตองานเทศกาลฯ
“งานวันแรกยังไมคึกคักมากนัก เพราะ
เปนพิธีเปด แตในวันถัดมาทําใหเขาใจ
1

คําวา “เทศกาล” ไดอยางถองแท เพราะ
ทัง้ ผูใ หความรู ซึง่ ก็คอื ชาวพิพธิ ภัณฑและ
ผูช มงาน คือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทัว่ ไป ตางเขามาชมงานเทศกาลพิพธิ ภัณฑ

นักศึกษา สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ท อ งถิ่ น กั น อย า งล น หลาม เป น ภาพ
ความสนุกสนานแบบงานเทศกาลจริงๆ
เพราะมีทั้งของกิน ของใช ผูใหความรู
และผู  รั บ ความรู  ในแต ล ะวั น ของงาน
เทศกาลฯ จะมี ทั้ ง การ
แสดงบนเวที การเสวนาให
ความรู การละเลน รวมถึง
การจํ า ลองพิ ธี ก รรมของ
ภาคตางๆ ใหไดชมกันอยาง
ใกล ชิ ด พนั ก งานศู น ย ฯ
ต า งมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่
แตกตางกันออกไป ฉันเอง
ได รั บ มอบหมายงานให
เช็กจํานวนชาวพิพิธภัณฑ
ที่ ป ระจํ า อยู  ใ นแต ล ะบู ธ
ผลพลอยไดจากการทํางาน
ครั้งนี้ คือ การไดรูจักกับ
ชาวพิพิธภัณฑมากขึ้น ไดความรู และ
ที่สําคัญ ยังไดรับความไววางใจจากชาว
พิพธิ ภัณฑ สามารถพูดคุยเกีย่ วกับปญหา
ที่ชาวพิพิธภัณฑพบ และบอกเลาเรื่อง
ราวทุกขสุขแกกันและกันได การเห็น
รอยยิ้มของชาวพิพิธภัณฑ การไดพูดคุย
บอกเลาเรื่องราวตางๆ สงผลใหไดทั้งแง
คิดและประสบการณในคราวเดียวกัน”
ธิติกานต พงษธุวานนท2 นักศึกษา
ฝกงานโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน
2

กล า วว า “ทุ ก คนตั้ ง ใจทํ า งานโดยไม
แบงแยก กันวาใครเปนพี่ใครเปนนอง
ทํ า งานกั น อย า งมี ค วามสุ ข วั น ที่ ช าว
พิพิธภัณฑเขามาในศูนยฯ เราตองไป

ชวยกันขนขาวของขึ้นมาและชวยชาว
พิพิธภัณฑจัดเตรียมกอนถึงวันงาน และ
ชวยจัดบูธ เชน ชวยคุณลุงทําฉาก ซึง่ เปน
งานที่ตองใชความละเอียด พิพิธภัณฑ
ไวใจใหเราชวยจัดของ ทานพูดวา “ทํา
เลยหนู ไมตองกลัวพัง” เรายิ้มหนาบาน
และตั้ ง ใจทํ า งานอย า งเต็ ม ที่ และผล
ก็ออกมาดี คุณลุงคุณปาชาวพิพิธภัณฑ
พูดคุยแบบเปนกันเอง ทําใหเรากลาทีจ่ ะ
เขาไปทักทาย การทํางานที่นี่สนุกมาก

นักศึกษา สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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ไดวิ่งขึ้นบันได เนื่องจากลิฟตล็อก เปน
อะไรทีเ่ หนือ่ ยและตืน่ เตนมาก เพราะตอง
ขนของจากชั้นหนึ่งวิ่งขึ้นวิ่งลง หอบกัน
เลยทีเดียว แตก็มีความสุขที่ไดชวยและ
ไดเห็นในสิ่งที่เราไมเคยเห็น ของแปลก
ของเกา ที่เราไมเคยเห็นคุณคา นํามา
ประยุกตและนํามาจัดแสดงในงาน ทําให
ดูมีคุณคาอยางมากขึ้น”
ปกี ร ตา ชาวชายโขง 3 นั ก ศึ ก ษา
ฝกงาน กลาววา “ในการทํางานในครั้ง
นี้เปนการทํางานรวมกันโดยอาศัยคน
จํานวนมาก เปนการฝกความอดทนและ
ฝกสมาธิในการทํางาน ตองเขาใจสวน
รวม งานที่ทําเปนงานที่ตองใชทั้งความ
รูและใชแรงงาน บางครั้งอาจจะทําให

เหนื่อยบาง ทอบาง แตก็สูจนกระทั่ง
งานเสร็จสิ้น ไดเรียนรูอะไรหลายอยาง
มีทั้งความรูทางวิชาการ และความรูที่
ไดจากประสบการณตรงที่ไดทํางานกับ
ชาวพิพิธภัณฑ ความคุนเคย ความเปน
กันเอง เปนสิ่งที่ดีในการสื่อสารกับชาว
พิพิธภัณฑสามารถเลาเรื่องราวตางๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งปญหา เพื่อจะชวยกัน
แกไขใหไดทนั ทวงที บางครัง้ อาจมีปญ
 หา
บาง เชน เรื่องของอาหารที่ถูกตําหนิ
มาจากชาวพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แต ก็ ส ามารถ
ช ว ยกั น แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได การ
ทํางานเปนกลุมบางครั้งอาจมีอุปสรรค
บาง แตสิ่งที่มองเห็นในงานเทศกาลฯ
คือ ชาวพิพิธภัณฑ รวมทั้งพนักงานศูนย
มานุ ษ ยวิ ท ยาทุ ก คนมี ร อยยิ้ ม
ที่เปยมลนไปดวยความสุข”
เมื่ อ มี เ วลาว า ง พวกเรา
ได เ ดิ น ชมนิ ท รรศการจาก
พิพิธภัณฑตางๆ ที่เลาเรื่องราว
เกี่ ย วกั บ ภู มิ รู  สู  วิ ก ฤต ตาม
ชื่อธีมงาน และทําใหไดคิดวา
ตั้ ง แ ต  อ ดี ต จ น ถึ ง ป  จ จุ บั น
ประเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ
เหตุการณตางๆ ที่สรางความ
เดื อ ดร อ นสร า งความสู ญ เสี ย

3
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ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น เช น สงคราม
ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ โรคภัย
ไข เ จ็ บ และการเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรม ปญหาเหลานั้นเกิดซํ้าแลว
ซํา้ เลา ทําใหมนุษยเรียนรูท จี่ ะตอสูด นิ้ รน
เพื่อเอาชีวิตรอด มีการคิดคนหาวิธีการ
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาโดยใช ภู มิ ป  ญ ญามา
ประยุกต และมีการประดิษฐเครื่องมือ
เครือ่ งใชตา งๆ เปนตน เทศกาลพิพธิ ภัณฑ
ทองถิ่นครั้งที่ 3 “ภูมิรู สูวิกฤต” ที่จัดขึ้น
โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เปนการ
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
ท อ งถิ่ น ที่ ใ ช ภู มิ ป  ญ ญาชาวบ า นแก ไ ข
วิกฤตทีเ่ กิดขึน้ มีทงั้ หมด 5 ภูมริ ู คือ ภูมริ ู
สูภ ยั สงคราม-การเมือง ภูมริ สู โู รคภัย ภูมริ ู
สูภ ยั ธรรมชาติ ภูมริ สู เู ศรษฐกิจ และภูมริ ู
สูการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แตละ
ภูมิรูจะมีความนาสนใจแตกตางกันไป
แตมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การใชภูมิ
ปญญามาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึน้ ทัง้ กับตนเอง ครอบครัว และสังคม
ใหผานพนวิกฤตตางๆ ไปได
ภู มิ รู  สู  ภั ย ส ง ค ร า ม - ก า ร เ มื อ ง
เหตุการณบานเมืองที่ไมสงบสุข มีการ
รบราฆาฟนกัน ทําใหคนบาดเจ็บลมตาย
มากมาย แตเหตุการณเหลานั้น กลับ
ผลักดันใหคนบางกลุม ลุกขึน้ มาตอสูด ว ย
วิธีการของตนเอง โดยการใชภูมิปญญา
ในการแกปญ
 หา ตัวอยางเชน พิพธิ ภัณฑ
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ภูเก็ตไทยหัว คนจีนกลุมหนึ่งไดอพยพ
เข า มาในประเทศไทยและได ก  อ สร า ง
โรงเรียนจีนแหงแรกขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
ถึงแมจะเกิดสงคราม แตการศึกษาภาษา
จีนก็ยงั คงอยูแ ละพัฒนามาจนถึงปจจุบนั
ภูมริ สู โู รคภัย โรคภัยเปนสิง่ ทีท่ าํ ลาย
ชีวติ มนุษย แตมนุษยกส็ ามารถหาวิธกี าร
ตอสูก บั โรคภัยไขเจ็บได ตัวอยางเชน ภูมริ ู
จากพิพิธภัณฑบานฝน เราอาจมองวา
“ฝน” คือ ยาเสพติดรายแรง แตในทาง
กลับกัน ชาวมงก็อาจมองวาฝน เปนพืชที่
สามารถนํามาเปนยารักษาโรคเชนกัน
ภู มิ รู  สู  ภั ย ธรรมชาติ “เราทํ า ลาย
ธรรมชาติ ถึงเวลาแลวทีธ่ รรมชาติเอาคืน
บาง” เมื่อป 2554 ที่ผานมา กรุงเทพมหานครเกิ ด นํ้ า ท ว มครั้ ง ใหญ ใ นรอบ
หลายสิบป ทําใหประชาชนไดรับความ
เดื อ ดร อ นและสู ญ เสี ย ทรั พ ย สิ น เป น
จํานวนมาก บางคนทอแทตอ โชคชะตา แต
บางคนไดใชความรูที่มีอยูน้นั พลิกวิกฤต
ใหเปนโอกาส ประดิษฐคิดคนเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เชน พิพิธภัณฑคลองลัด
มะยม หลังจากนํ้าทวม คุณลุงสุรชัยได
ต อ เรื อ บดวั น เดี ย วเพื่ อ นํ า มาใช แ ก ไ ข
วิกฤตที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณลุงยังเก็บ
สิ่งของที่ลอยมาตามนํ้า คุณลุงไมไดมอง
วามันเปนเพียงเศษขยะ แตกลับมองวา
เปนสิ่งมีคา เพื่อเตือนตัวเองวาครั้งหนึ่ง
นํ้าไดทวมกรุงเทพมหานคร
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ภูมิรูสูภัยเศรษฐกิจ เมื่อประชากร
ในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น โลกเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ขาวของเครื่องใชมีราคา
แพง ทุกคนตองดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด
ตอความแปรผันของเศรษฐกิจ บางคน
ถึงกับตองไปทํางานยังตางประเทศ เพื่อ
หาเงินสงกลับบาน เชน พิพิธภัณฑวัด
ไหลหินหลวง ผูชายในหมูบานออกไป
ทํ า งานที่ ต ะวั น ออกกลางเป น จํ า นวน
มาก สวนใหญไปทํางานเปนพนักงาน
ขับรถ คนงาน
กอสราง เมือ่ ไป
อยูต า งประเทศ
ต  อ ง ป รั บ ตั ว
หลายอยาง ทั้ง
สภาพอากาศ
และความเปน
อยู  บางคนก็
ล ม ป ว ยจนถึ ง
ขัน้ เสียชีวติ บางคนก็ประสบความสําเร็จ
ตามความตั้งใจ
ภูมริ สู กู ารเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
ยุคโลกาภิวัฒน สังคม และคานิยม มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทําใหคน
รุนใหมลืมไปวาคนไทยมีอัตลักษณเปน
ของตั ว เอง การที่ ร วมเอาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ตางๆ มาจัดในภูมิรูสูการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมนี้ ทําใหเห็นในสิ่งที่ไมเคย
เห็นมากอน วัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ภาษาถิ่ น ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ า น
ตัวอยางเชน พิพธิ ภัณฑปานถนอม มีการ
นํ า เสนอเรื่ อ งราว
ของ “ไทยทรงดํา”
ซึง่ มีเครือ่ งแตงกาย
เป น เอกลั ก ษณ
แ ล ะ มี ค ว า ม
สวยงามในแบบ
ของตน อี ก ทั้ ง ยั ง
ใหความสําคัญกับ
บ า นเรื อ นของตนเอง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
เอกลักษณที่นาชื่นชม
ในวันนี้ งานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่
ครั้งที่ 3 “ภูมิรู สูวิกฤต” ไดสิ้นสุดลงแลว
เหลือเพียงเรื่องราว ความทรงจํา ความ
ประทับใจ ทีย่ งั คงตราตรึงอยูใ นความคิด
เมื่อนึกยอนกลับไปก็ยังรูสึกไดถึงความ
สุขทีไ่ ดสมั ผัส ตัง้ แตการเตรียมงาน วันงาน
และวันสุดทายของงานเทศกาลฯ การ
ทํางานครัง้ นีอ้ าจจะหนักและเหนือ่ ย แต
ก็ไมไดทําใหรูสึกทอแตอยางใด ในทาง
ตรงกันขามกลับรูสึกภูมิใจที่ไดเขามามี
สวนรวมในการทํางาน รอยยิม้ ของทุกคน
เปนแรงผลักดันใหเราผานอุปสรรคตางๆ
ไปได ถึงงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น
ครัง้ ที่ 3 จะจบลงไปแลว แตความประทับใจ
ยังคงอยูเสมอและจะอยูในความทรงจํา
ของเราตลอดไป
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เรื่องเลาจากอาสา
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒนวรกุล

จากสมัครมาอาสา สูการเปน

“อาสาสมัคร” งานเทศกาลฯ

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เปนครัง้ แรกทีผ่ มในฐานะ “หัวหนาอาสามัคร”
ไดพบกับ “อาสาสมัคร” ชวยงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น ครั้งที่ 3 “ภูมิรูสูวิกฤต”
ทั้ง 115 คน ที่มาจากทั้งกรุงเทพฯและตางจังหวัด ผมรูสึกแปลกใจเล็กนอยกับจํานวน
ผูสนใจที่มากเกินคาดและชวงอายุของอาสาสมัครที่มีตั้งแตเด็ก ม.ตน จนไปถึงผูใหญ
วัยเกษียณ แตนั่นก็ไมใชปญหา
ในวันนั้นเราไดทําความรูจักกันและ
จัดแบงหนาที่ตามความสนใจ โดยหนาที่
ที่ตองการอาสาสมัครจํานวนมาก คือ
“พี่เลี้ยง” และ “ประจําบูธพิพิธภัณฑ”
พี่เลี้ยง เรียกกันใหเขาใจงายๆ “พี่
เลี้ยงเด็ก” มีหนาที่พานองๆ นักเรียน
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จากโรงเรียนตางๆ เดินชมงานและทํา
กิจกรรม โดยเฉพาะสอนนองทําของเลน
ในห อ งแปงของ (อาสาสมั ค รกลุ  ม นี้
ตองรักเด็กมากๆ แนนอน)
“อาสาสมัครประจําบูธพิพิธภัณฑ”
จะคอยดูแลสารทุกขสุขดิบและอํานวย
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ความสะดวกใหกับชาวพิพิธภัณฑทั้ง 69
บูธ ประสานงานระหวางชาวพิพิธภัณฑ
กับเจาหนาที่ศูนยฯ บางครั้งก็ตองเปน
วิทยากรนําชมบูธที่ตัวเองดูแลอยูดวย
(หนาที่เยอะเนอะ)
สวนหนาที่อื่นๆ ก็ไมไดหนักหนวง
น อ ยไปกว า กั น เลย ทั้ ง “อาสาสมั ค ร
ประจําเวที” (เวทีกลางกรุง เวทีบานทุง
ลานเพลิน ครัวอาสา และหอประชุม
ใหญ) มีหนาทีป่ ระสานงานเวที เรียกแขก
(ชักชวนผูช ม) และบันทึกประเด็นเนือ้ หา
สาระที่ไดจากกิจกรรมบนเวที “อาสา
สมัครอํานวยความสะดวกนักแสดงและ
วิทยากร” (อันนี้หนาที่ตามตัวอักษรเลย
ครับ) และอาสาสมัคร “ประจําจุดลง
ทะเบียน” “ประจําจุดแลกของที่ระลึก”
“ประจําโรงหนังศรีศาลายา” สามหนาที่
หลังนี้จําเปนพึ่งหนาตาอยูบาง ซึ่งนองๆ
อาสาสมัครกลุมนี้ เราก็มั่นใจวาไดผาน
การคัดเลือกมาแลว (!?!)

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

แมวางานเทศกาลฯจะเริ่มขึ้นอยาง
เปนทางการในวันที่ 23-27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 แต ก  อ นหน า นั้ น 2 วั น
(วันที่21-22 พฤศจิกายน) อาสาสมัคร
บางสวนไดสละเวลามาชวยพิพิธภัณฑ
และศูนยฯ เตรียมงาน ทัง้ ชวยจัดสถานที่
จัดนิทรรศการ ขนของยกของ (อาสาสมัคร
กลุม นีต้ า งพูดเปนเสียงเดียวกันวา “ระฆัง
ลูกระเบิดของพิพิธภัณฑวัดศรีดอนคํา
หนักจริงๆ”) อํานวยความสะดวกใหชาว
พิพิธภัณฑที่มาเตรียมงาน ซึ่งชวงเวลา
2 วันนี้ เปนโอกาสดีที่อาสาสมัครไดทํา
ความรูจ กั สรางไมตรีจติ และความคุน เคย
กับชาวพิพิธภัณฑ
ในงานเทศกาลฯ แม ว  า จะมี ค วาม
วุนวายและมีอุปสรรคเกิดขึ้นบาง แต
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อาสาสมั ค รก็ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตั ว เอง
อยางเต็มที่ รวมถึงชวยกันแกปญ
 หาตางๆ
ใหผานพนมาไดดวยดี จนจบงาน
...“เปนประสบการณที่แปลกมาก
เลยคะ แตดีนะคะ คงไมไดไปเจอที่ไหน
อีกแลว” (หวังวานีเ่ ปนคําชมนะครับ)...
“หนู ยั ง ไม อ ยากให จ บงานเลยค ะ พี่ ”
(ถานองจะมาเปนอาสาสมัครใหทุกวัน
พี่ก็ยินดีจา)...“ขาวอรอยมากเลยคะ”
(เออ ขอบคุณแทนแมครัวดวยครับ)
...“ชวยยกหมอยกกระทะจนปวดแขน
เลยค ะ ” (เป น อาสาสมั ค รครั ว อาสา
แนนอน)...“วันนี้ผม/หนูเรียกแขกได
เยอะเลยนะพี่” (อาสาสมัครที่อาศัย
หนาตาประจําโรงหนังศรีศาลายา)...
“ปาที่อยูพิพิธภัณฑนูนใหของหนูมา
ดวยคะ^^” (แลวของพี่ละ?)... “ผม
คงไม ไ ด ไ ปเจองานแบบนี้ ที่ ไ หนอี ก
70 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

ประทับใจครับ” (ผมก็ประทับใจอาสาสมัครทุกคนเชนกันครับ ^^)...
ยังมีขอความจากอาสาสมัครอีกเปน
จํ า นวนมาก ทั้ ง ความประทั บ ใจ คํ า
ขอบคุณ คําติ คําชม และขอเสนอแนะ
ซึง่ เปนประโยชนตอ ทีมงานเปนอยางมาก
สุดทายนี้ทีมงานและผม ขอขอบคุณ
พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ อาสาสมัครผูมีจิต
อาสาและมีใจรักงานพิพิธภัณฑทองถิ่น
ทุกคน ที่ใหความสนใจ ใหความรวมมือ
และตั้งใจทําหนาที่ของตนเอง จนทําให
งานเทศกาลฯ ผานพนไปไดดวยดีไมเกิด
วิกฤตใหพวกเราตองสู
ขอขอบคุณเปนพิเศษกับอาสาสมัคร
ที่มาชวยเตรียมงานในวันที่ 21-22 พ.ย.
ดวยนะครับ 2 วันนั้น (ของ) หนักจริงๆ...
“ขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง”...หวังวา
เราคงไดรวมงานกันอีกนะครับ
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ผูชม

เสียงสะทอนจาก

ภาคเรียนนี้ ดิฉันรับอาสามาสอนหนวยวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ใหกับ
นักเรียนชั้น 8 (มัธยมศึกษาปที่ 2 ) เมื่อทางศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
จัดเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ครัง้ ที่ 3 ขึน้ ระวางวันที่ 23-27 พฤศจิกายน
2555 ดิฉันจึงชวนนักเรียนหาเวลาไปเรียนรูในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
ตามความสะดวกของแตละคน โจทยที่ฝากไวคือ “เกิดความเขาใจอะไร
จากการไดไปเรียนรูที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร” เพื่อชวนพวกเขาให
คิดไกล มองไกล ไปจากเรื่องของตนและโลกใบเล็กๆ ที่ตนคุนชิน

ธานินทร
า
ฐ
ษ
ิ
ภ
อ
.
.ญ
ด
ู
ท
า
ปล
ึ้นกับตนเองวา...
กิดข
เขียนถึงความเขาใจที่เ

“ภูมิรูสูวิกฤต” ประโยคนี้บอกถึงอะไรหลายอยางที่มนุษยเราได
ทํามัน เปนประโยคทีแ่ ฝงกับชีวติ ประจําวันของพวกเราทุกคน เมือ่ พูดถึง
ปญหาก็ยอมถามถึงทางออก ในนิทรรศการนี้ทําใหเรารูถึงทางออกของ
หลายคน หลายที่ หลายปญหา ที่เรา “ไมเคย”นึกถึงมากอน
ในงานนิทรรศการนีแ้ สดงใหเราเห็นถึงปญหาหลายประการทีเ่ กิดขึน้
ในทองถิ่น และการแกไขปญหา สิ่งที่เราไดเรียนรูจากการไปงานนี้คือ
ศักยภาพในการแกปญหาและการตอยอดของแตละชุมชนที่เจอกับ
ปญหาตางๆ ตัง้ แตในเรือ่ งของการ “สูก บั ภัยธรรมชาติ” ทีเ่ ราไมสามารถ
บังคับมันได ทําใหมนุษยคิดหาหนทางเพื่อใหชีวิตดําเนินตอไปได และ
เตรียมพรอมประดิษฐกรรมเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับภัย และรวมถึง
การเตรียมใจกับการพึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกดวย
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เมือ่ มีภยั ธรรมชาติยอ มมี “โรคภัย” ตามมา ความเจ็บปวยและโรคภัย
ทั้งหลายติดตามเรามาตลอดชีวิต ทําใหตองมีการคิดวิธีรักษา แตที่
นาสนใจคือการรักษาโดยใชวิธีรักษาควบคูกับวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับบริบทสังคมในทองถิ่นที่นั่น ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ “สูกับภัย
สงคราม”
ในงานนี้ทําใหรูวาเมื่อ
เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ทีม่ า
ทําสงคราม เราจนมุม แต
ในประเทศหารูไมวากําลัง
มีสิ่งใหมๆ กอตัวอยู สิ่งที่
ไมเคยจะถูกคิดถึง กลับมา
ดัดแปลงไดอยางเหลือเชื่อ
และสุดยอด และผสมผสาน
กั บ ประเพณี เ พื่ อ ให ใ จเรา
ไม จ นมุ ม ไปด ว ย ด ว ยภั ย
เหลานี้ทั้งหมดสงผลใหเราตอง “สูภัยเศรษฐกิจ” ถึงแมในเรื่องตางๆ
กําลังยํ่าแย ไรอํานาจ แตผูคนเหลานี้กลับดิ้นรนหาทางเพื่อดํารงชีพ
ตอไปได แมจะถูกกระทบจากการพัฒนา ทําใหสะทอนถึงการหันกลับมา
ใชสาํ นึกความเปนชุมชนและวัฒนธรรมมาเปนภูมคิ มุ กันและเครือ่ งมือสู
เพื่อใหมีที่ยืนและดําเนินชีวิตไปอยางมีความหวังและกําลังใจ
งานนี้สะทอนใหเห็นวา ถึงแมเปนคนธรรมดาสามัญ คนเล็กคนนอย
ในทองถิ่น ตางก็มีศักยภาพในการแกไขและจัดการกับปญหา สรางสิ่ง
ใหมๆ ขึ้นมา ประดิษฐคิดคนนวัตกรรม ใชระบบประเพณีและพิธีกรรม
มาแกไขปญหา สรางทางออกที่ดีและนาสนใจ และบางปญหาทําใหเกิด
ทางออกที่เราคิดไมถึงและนําไปพัฒนาตอยอดตอเปนวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้นๆ เลย ปญหาทําใหเราเรียนรูที่จะสรางทางออก พัฒนาตัวเรา
และชุมชน ถาไดอานหนางาน เขากลาววา
“เมื่อเราชางคิดแกปญหา จึงเกิดเปนภูมิปญญาในทองถิ่น”
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หงษ - ด.ญ. ชณิตา

ผลอุดม

สะทอนผานขอเขียนว

า...

หลังจากทีล่ องไปทีศ่ นู ยมานุษยวิทยาสิรนิ ธรมานัน้ ทําใหฉนั ไดเรียนรู
และเขาใจอะไรบางอยางมากขึน้ คนทุกคนนัน้ เวลาทีเ่ จอความทุกขยาก
ตางๆ ทั้งที่รุนแรงสรางความสูญเสีย และเพราะเหตุนี้เลยทําใหวิถีชีวิต
ของผูคนตองเปลี่ยนเพื่อปรับตัวใหเขากับสังคมยุคใหม หรือเหตุการณ
ที่ไมคาดฝน...แตพวกเขาก็มีวิธีแกปญหาในรูปแบบที่แตกตางออกไป
เรานั้นอาจจะคุนเคยกับวิธีการแกปญหาดวยความรู จากหนังสือ
หรือผูรู แตคนในทองถิ่นกลับมีวิธีการที่แตกตางออกไป ซึ่งนี่ก็แสดง
ใหเห็นแลววา มนุษยไมยอมแพกบั ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ แตจะพยายามคิด
หาวิธีในการเอาตัวรอดในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป ไมใชแคคน
ในกรุงเทพฯ หรือคนที่จบการ
ศึกษาแบบ “สูงๆ” เทานัน้ ทีจ่ ะ
คิดได แตเราทุกคนมีสิทธิที่จะ
คิด...คิดในสิง่ ทีส่ รางสรรค...เพือ่
ประโยชนกับตนเองและผูอื่น
การไปงานครั้งนี้ไดพบเห็น
ปญหาที่นาสนใจหลายๆ อยาง
ภายในทองถิ่น เมื่อเกิดความ
ทุกขยากลําบากตางๆ ฉันไดเห็น
ว า พวกเขาเหล า นั้ น มี วิ ธี ก าร
รับมือกับปญหาอยางไรเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได และทําไมวัฒนธรรม
ที่เกาแกและสวยงามตางๆ จึงยังคงอยูไดในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงนี้
รูสึกแปลกใจที่คนในทองถิ่นมีความคิดที่แปลกใหม โดยที่สอดคลอง
กับธรรมชาติ เชน การใชระหัดวิดนํ้าแทนเครื่องสูบนํ้า เพราะไมเปลือง
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นํ้ า มั น ถึ ง ระหั ด วิ ด นํ้ า
จะช า กว า เครื่ อ งสู บ นํ้ า
ก็ไมเปนไร ทางดานการ
แพทย ก็ ไ ม แ พ กั น มี วิ ธี
การที่ จ ะทํ า ให ห ายจาก
โรคในรูปแบบตางๆ โดย
จะวางอยู  บ นรากฐาน
ความรู  ความเชื่ อ ทาง
ศาสนา สิง่ เหนือธรรมชาติ
ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ท
สังคม ซึ่งมีความแตกตาง
จากการแพทยสมัยใหม ซึง่ นีก่ แ็ สดงใหเห็นถึงความดีงามของเพือ่ นมนุษย
ที่คอยชวยเหลือกันและกันในยามที่ลําบาก...
ฉันคิดวาธรรมชาติสอนใหมนุษยรูจักและเรียนรูความเปนไปเพื่อ
ที่จะไดดํารงชีวิตไดอยางฉลาด และมนุษยก็ทําไดจริงๆ พวกเขารูจัก
การสังเกต เตรียมความพรอม และเตรียมใจทีจ่ ะพึง่ พาสิง่ เหนือธรรมชาติ
ตางๆ ในปจจุบันเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วแตไรความ
มั่นคง เลยทําใหคนเล็กคนนอยไรอํานาจในการตอรอง เลยทําใหผูคน
ตางก็ดิ้นรนเพื่อใหมีชีวิตตอไปได ฉันคิดวาในตอนนี้เราควรหยุดเดิน
แลวหันกลับมามองผูคนรอบขางบาง สํานึกในความเปนชุมชน ลองมอง
สิ่งใกลตัวบาง เผื่อวามันจะลดความเรงรีบของเราลง ทามกลางโลกที่
วุนวาย
มีคนเคยกลาวไววา “ปญหายอมมีทางออก” ในความมืดยอมมี
แสงสวางเสมอ ลองหยุดที่จะวิ่งตามความทันสมัย เทคโนโลยี และหัน
กลับมามองวัฒนธรรม ประเพณี หรือวิธีแกปญหาของบุคคลในทองถิ่น
เพื่อเปนการเรียนรู บางที...เราอาจนําไปใชเพื่อปองกันไมใหเกิดวิกฤต
ซํ้ารอยอีกก็เปนได
“การที่เราวิ่งไปคนเดียวโดยที่ไมรอผูอื่น แนนอนวามันเร็วกวา
แตถาเราลม เราเจอปญหา เราก็จะไมมีคนชวยคิด เพราะฉะนั้น
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รอคนรอบขางบาง เผือ่ บางทีเราอาจจะไดเรียนรูอ ะไรบางอยางจากมัน
ก็ได อยาทิ้งคนสําคัญเอาไวดานหลัง แตใหดูแลและกาวไปดวยกัน”
“แลวคุณในตอนนี้วิ่งไปตัวคนเดียว หรือไปพรอมกับคนสําคัญ
ไมวาจะเจอปญหาอะไร หามยอมแพนะ เพราะเราเปนมนุษย!”
...
จากการทีไ่ ดมาแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั เพือ่ นๆ ในหองเรียนฉันก็สมั ผัส
ไดถึงบางสิ่งบางอยางจากคนหลายๆ คน... ไดพบวาสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่
เรารู มันอาจเปนแคเศษเสีย้ วเทานัน้ แตเมือ่ หลายๆ คนมารวมแลกเปลีย่ น
เรียนรูขอมูลตางๆ เราอาจจะไดเรียนรูอะไรมากกวาสิ่งที่เราไปพบเห็น
หลายคน...ตางมุมมอง เมื่อนํามารวมกันมันอาจเปนกลุมกอนความรู
ที่ใหญมากๆ ถึงบางทีมันอาจจะไมไดครบทุกอยางแตมันก็ดีกวาความรู
ของเราคนเดียว
เพื่อนๆ หลายคนก็ไดมองในสิ่งที่ฉันมองไมเห็น เชน เทคโนโลยี
ไม ส ามารถตอบได ทุ ก ป ญ หา บางครั้ ง ป ญ หาใหญ ๆ อาจไม ต  อ งใช
เทคโนโลยีเขาชวย แคใชความคิด (จากภูมิปญญาในทองถิ่น) เทานี้
ก็สามารถแกปญหาไดแลว อีกทั้ง คนสวนใหญพึ่งเทคโนโลยีเกินไป
จนทําใหมองขามสิง่ เล็กๆ ไป ฉันเลยคิดวา ถาเรานําภูมปิ ญ
 ญามารวมกับ
เทคโนโลยีมันอาจจะดีก็ได
สรุปแลวนี้ไดเรียนรูอะไรหลายอยาง สิ่งที่เรามองขามไป หรือขาด
ไปนั้น เพื่อนๆ ทุกคนก็มาชวยกันเติมเต็มใหมันสมบูรณ นับวาเปนอะไร
ที่ “คุมคา” ทีเดียว
ขอเขียนทั้ง 2 ชิ้นนี้ เปนตัวอยางการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ชั้นมัธยมตน ที่มีโอกาสไดไปสัมผัส รับรู และเรียนรู ความงดงามในความ
แตกตางหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่นที่เต็มไปดวยพลังชีวิต
วิมลศรี ศุษิลวรณ
โรงเรียนเพลินพัฒนา
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เสียงสะทอน

เสียงสะทอน
จาก

ชาวพิพิธภัณฑ

“

ยินดีที่ไดรวมงาน รูสึกวาทําใหพัฒนาขึ้น
เกิดความสามัคคีในหมูชนทั่วไปไมเลือกชั้น แลวเรา
สามารถถายทอดความรูจ ากการบรรยายดวยสิง่ ของ
และคําพูด สื่อสารไดจริง

”

“

การจัดงานภูมิรูสูวิกฤต มีความรูสึกพอใจใน
การจัดงาน ไดรูจักกับเครือขายพิพิธภัณฑตางๆ ทั่วทุก
ภาคและอยูรวมกันอยางสนุกสนาน อยางภาคภูมิใจ
ควรประชาสั ม พั น ธ ม ากขึ้ น เพราะยั ง ทราบไม ทั่ ว ถึ ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันดีมากๆ เปนการรวมตัวของ
สังคมพิพิธภัณฑที่ดี

”

76 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

“

เปนการจัดที่ใหความรูอีกแงมุมหนึ่งที่ไมตอง
เดินทางไปในทุกที่ มาที่นี่ ที่เดียว สามารถรับรูในเรื่อง
ตางๆ ในชุมชนของแตละชุมชนไดเปนอยางดี นอกจาก
ไดความรูแลว ยังไดเพื่อนซึ่งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การจัดงานเทศกาลฯ

”

“

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดสังคมเพื่อนเพิ่มขึ้น ได
เผยแพรความรูใหกับประชาชน และ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร
มีความรับผิดชอบดีมาก เปนงานที่ดีมากควรจัดสมํ่าเสมอ

“

”

ทุกซุม(บูธ) เปนมิตร จิตอาสา
นําของมาใหยล ผลสะสม
มานุษยชาติ ดีใจ ไดชื่นชม
จัดงานสม เปนศูนย มานุษวิทยา

“
”

”

รูสึกประทับใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ไดมีโอกาส
มาเผยแพรความรูท มี่ ใี หกบั ผูค นทัว่ ไป มีความภาคภูมใิ จ
เปนอยางยิ่ง และที่สําคัญเปนกิจกรรมที่ใหความสําคัญ
กับองคความรูทองถิ่นเพื่อเผยแพรองคความรูสูคน
รุนใหม
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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“

เปนความโชคดีของชาวสามเงา รร.สามเงา
วิทยาคม และชาวบานนาในอดีต(จัดสรร-ปจจุบนั ) ทีไ่ ดมี
โอกาสเผยแพร ประชาสัมพันธตนเอง ใหบุคคลอื่นๆ ได
รูจัก ทราบเรื่องราว จนอยากจะไปเยือนเรา

”

“

ไดรับความรู แลกเปลี่ยนประสบการณกับ
เพื่อนชาวพิพิธภัณฑอื่นๆ อยางหลากหลาย เปน
กันเองและอบอุน ชีวิตระหวาง 22-27 พ.ย.55 มี
ความสุขมากคะ

“

”

สําหรับนองๆ อาสาสมัครก็ไดใหความชวยเหลือ
คอยดูแลตลอดเวลา จึงขอชมความเปนกันเองทีใ่ หความ
ชวยเหลือเหมือนกับญาติพี่นอง จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ ที่นี้ดวย

”

78 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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“

ที่ผานมาขาพเจาถึงแมจะรักและเก็บรักษาไว
แตยงั นอยใจวาจะยังมีคา ควรแกการรักษาดูแลตลอดไป
หรือไม แตครั้งนี้ไดมาเห็นแลวยังมีคามากควรแกการ
รักษาไวตลอดไป ยิ่งไปกวานั้นคือนํ้าใจของเจาหนาที่
ศมส. ทุกทาน ทีแ่ สนจะอบอุน จะฝงอยูใ นหัวใจตลอดไป
ไมรูลืม

”

“

การจัดงานในครั้งนี้สนุกมาก ผูที่เขาชม ทั้ง
เด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ใหความ
สําคัญในการเขาชมเปนอยางยิ่ง รูจักซักถาม เก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลตางๆ เกีย่ วกับการจัดงาน ประทับใจมาก
และดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดรวมงานในครั้งนี้

”

“

ไดความรูมากมายจากนิทรรศการจากที่ตางๆ ที่ไดมาให
ความรูไดชมพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ไมเคยเห็นมากอนมากมาย ไดความรู
จากวัฒนธรรมในภาคตางๆ ทั้ง 4 ภาค
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

”

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

79

“

ขาวกลองตอนเย็นขาวนอยไปหนอย ไมอิ่ม
ตอนเย็นคนแกจะหิว มีอาหารวางก็จะดี เดี๋ยวเปนลม
เปนแลงจะยุงนะ จะบอกให อาหารกลางวันแออัด
เจาของซุมแยงกันนั่งกับเด็กๆ

”

“

การจัดงานเทศกาลฯ ครั้งนี้ตั้งโจทยปญหาไดดี
เพราะทําใหไดเห็นวิธคี ดิ ภูมปิ ญ
 ญาของผูค นอยางลึกลํา้
และหลากหลาย ไดประโยชนทางความรูและความคิด
แตศูนยฯ ควรกํากับใหแตละคน พิพิธภัณฑ นําเสนอ
เนือ้ หาใหสามารถตอบโจทยใหตรง จะทําใหเนือ้ หาสมกับ
จุดมุงหมายที่ไดตั้งไว เนื่องจากเนื้อหาของพิพิธภัณฑ
บางแหงเปนเพียงการนําเสนอเรื่องของพิพิธภัณฑนั้น
โดยที่ ยั ง ไม ไ ด เ สนอประเด็ น “วิ ก ฤต”ตามที่ ศู น ย
ตั้งไว

”

ขอขอบคุณทุกคําแนะนําทั้งคําชมและคําติติง ศูนยฯ ขอนอม
รับและนําไปใชเปนแนวทาง ปรับปรุงแกไข สําหรับงานตางๆ ที่จะ
จัดขึ้นตอไปคะ
ที่มา: จากตนสลากความคิดชาวพิพิธภัณฑ 27 พ.ย. 2555
80 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

คมคิด สะกิดใจ

พระปฏิภาณ ภูริปญโญ
วัดประตูปา
27/11/55

คนเราไมสามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได
“
แตสามารถปรับใบเรือได ขอเปนกําลังใจใหเพือ่ นๆ
ชาวพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ไ ด มี กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน และ
พรอมรับกับปญหาที่จะเขามาโดยไมทอถอย

”
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81

เก็บภาพมาเลา
ดอกรัก พยัคศรี

มวนซื่นกันกอนในงานแถลงขาว

เตรียมจัดแสดงนิทรรศการ
ตกแตงบูธรอผูมาเยี่ยมชมงาน

82 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

“สามคํา” อันเปย มลนดวยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี “สุข กาย ใจ” พระอักษร สามคํา ของสมเด็จพระเทพฯ รัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแกชาวพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการใชภูมิรูสูวิกฤต
เด็กๆ กําลังเรียนรูถึงที่มาของระฆังระเบิด?
หรือระเบิดระฆัง?

พี่ไหว มาสค็อต
ของงานเทศกาลครั้งนี้
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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นิทรรศการเกี่ยวกับ “วิกฤต” ตางๆ
ที่มีผลกระทบกับคนไทย
สอนขวัญ รับขวัญ
จากหมอเหยาชาวผูไทย จ.นครพนม

เบื้องหลังของการแสดง
“หนังใหญ” คือ “คนตัวเล็กๆ”
84 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เปายา รักษาโรค

การรักษาโรคดวย
ศิลปะการรายรํา “มะโยง”
ของชาวไทยเชื้อสายมลายู
ผูคนจากทั่วสารทิศ
ที่เขามาชมงานเทศกาลฯ
ตองมาลงทะเบียน
ณ จุดนี้

ยกโรงหนังมาไวในบูธ
แลวพากยกันสดๆ
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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ทํานาย ทายทัก
กับนางกวัก
ของชาวไทยพวน

บรรยากาศ
ภายในบูธนิทรรศการ

86 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

สนุก ที่ไดทํากับกิจกรรม
แตมสีใหผีตาโขน
ครัวอาสาพาหนูนอยชิมอาหาร
เวียดนาม “ไขกระทะ”

เรียนรู ดวยการลงมือทํา
กับการตํา “ขาวปุก”

เซิ้งบั้งไฟ
ขอฟา ขอฝน

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
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บรรยากาศ
ภายในบูธนิทรรศการ

88 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

แลวพบกันใหม ขอบคุณคะ

บรรยากาศภายในบูธนิทรรศการ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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จดหมายจากเพื่อน

สวัสดีครับ

เพื่อนๆ ชาวศูนยมานุษยฯ ทุกๆ คน

งานเทศกาลพิพิธภัณฑฯ ครั้งที่ 3 จบลงแลว 5 วันระหวางงาน
อาจไมไดพูดคุยกันเทาไร ดวยตางคน ตางก็มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
พวกเราเปนพวกความรูส กึ ชาจบงานแลวไมสามารถเขียนบอกความรูส กึ
ไดทันที ดวยไมอยากใหความเหนื่อยลา เมื่อย รวมถึงเจ็บคอมาแทรก
แทนความรูสึกอื่นๆ
ณ วันนี้ กลับถึงเชียงราย ไดพัก ไดทบทวน มีหลายเรื่องที่ไมอยาก
ใหผานเลยไป คงเริ่มตนที่
อยากบอกวา พวกเราเห็นวางานนี้มีการเตรียมพรอม วางแผน
เตรียมโจทย รวมถึงลงมือทําดวยกัน เหนื่อยดวยกัน หิวเหมือนกัน
ปญหาหลายๆ อยางที่เจอถึงวันนี้กลายเปนเรื่องเล็ก เพราะสิ่งที่เรา
คาดหวังกอนมา เรารูวาจะเหนื่อย จะเจออุปสรรคตางๆ ซึ่งก็ผานมา
ได เราตั้งใจมาบอกเลา เชิญชวน แนะนํา และอยากใหสังคมไดรูจัก
พิพิธภัณฑทองถิ่น นี่คือประเด็นที่เรามา เพื่ออยากแบงปน เราเอง
ก็พยายามทําหนาที่อยางสุดกําลังเทาที่พึงกระทําได
เรื่องอาหารดี อรอย พอเพียงไมมีปญหา
เรือ่ งทีพ่ กั สบาย สะดวก ใกลงาน โดยสรุป ทําใหบรรเทาความเหนือ่ ย
ไดอีกโข
เรื่องสถานที่จัดงาน อันนี้บอกสั้นๆ ไมถูก คือ ตัวอาคารที่ศูนย
มานุษยฯ คนสวนใหญไมรจู กั ถามแลวถามอีกวาอยูไ หน แตถา เจตนาวา
จัดที่นี่แลวคนจะไดรูจักศูนยฯ เพิ่ม ก็คงตรงตามวัตถุประสงค สรุปวา
สําหรับเราจัดที่ไหนก็ได แตก็อดถามตัวเองไมไดวาถาจัดที่อื่นแลว
เด็กมาเยอะกวานี้จะไหวไหมนะเรา
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เรื่องนองๆ อาสา และเพื่อนๆ ชาวศูนยมานุษยฯ ตองชื่นชมอยาง
จริงจัง เห็นความตัง้ ใจ ความเอาใจใส ความสุภาพ และการทํางานรวมกัน
แบบกัลยาณมิตรแลว ยิ่งทําใหหายเหนื่อย ดีจริงๆ รักษาไวนะครับ
สรุปโดยรวม พวกเราเห็นคุณคาของงาน และอยากใหกิจกรรมดีๆ
เหลานี้อยูและมีในสังคมไทย จากตั้งใจไปแบงปน เราเองกลับไดรับซะ
มากมาย ไดเรียนรู ไดมติ รภาพ ไดเพือ่ นใหม ไดแนวคิด รวมถึงไดกาํ ลังใจ
อีกมากมาย เกินบรรยาย
อีกเรื่องที่ไมอยากปลอยใหผานดวยยังมีคําถามหลายอยางคางอยู
ในใจ บรรยากาศในหองประชุมใหญตอนทายแมมีการวิพากษจาก
ผูอาวุโส การเสนอความรูสึกอยางตรงไปตรงมาเปนเรื่องที่ดี แตการพูด
เชิงตําหนิแบบตัดสินวาแยอยางเหมารวม รวมถึงการพูดเชิงตําหนิ
แลวไมมกี ารเสนอแนะสิง่ ทีเ่ หมาะสมหรือสมควรทํา คือเจอแตพวกชอบ
วิจารณ บั่นทอน แลวไมสรางสรรค
“แบบอยางที่ดี มีคากวาการพรํ่าสอน” จบงานนี้ผมเห็นเพื่อนๆ
ชาวพิพธิ ภัณฑทาํ งานแลวมีพลังและกําลังใจทีจ่ ะเดินหนาตอไป “ทํางาน
ดวยความเบิกบาน”
ดวยรักและศรัทธา
คณะทํางานพิพิธภัณฑเลนได
3 ธันวาคม 2555

มิมิถนายน
นุ าายน
ยน 22555
5555 - มก
55
มกรา
มกราคม
ราคม
คมม 25
255
2556
5566
55

ศูศนูนย
นยยยม าน
านษ
านุษุ ยวิ
ยวิทยา
ยาสิสิสิริรินนธ
นธร
ธรร (อ
((องค
(องค
องค
งคการ
ารมห
ารมหาชน)
มหาชชน))

9
91

Anatomy of Museum Festival
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เก็บตกรอบเทศกาล
นิสา เชยกลิ่น

เคาะระฆังเบาๆ นะ
เพื่อนๆ เอาใจชวย

อิงแอบแนบชิด
กับคนรักผี(ตาโขน)
พี่อธิบายตอซิคะ
หนูกําลังตั้งใจ

เบื้องหลังคนพากยหน
ัง
เจี๊ยวจาวเปนที่สุด
อนาคต
ตองไดอยูบนสังเวียน
กับบัวขาวแนๆ
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”

ูกใจ
เทบาดใจ จึงเปนที่ “ถา
ซะเต็มหนาเต็มต

โอยยย ปวยอยากไปห

าหมอ

แอบเนียนเลน
กอนเด็กเลยนาๆๆๆๆ

ๆ
มุงๆๆ
เช็กอินศูนยมานุษยฯ

ดาบพรอม
ควายพรอม
เราจะไปสูศึก
ที่บางระจัน
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อายุจะตาง
แตความสนุกไมเคยเป

ลี่ยน

สองไมสองมือ
ชวยกันแข็งขัน
สานไมไผใหเปนพัด

คอปเตอรไมไผพรอมแ
ลว
โดเรมอนอยูไหน
ผมกําลังจะไปหา ฟววว
วววว

หนึ่ง สอง สาม แชะ
ขอดูรูปหนอย
หลอรึยัง
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สาวๆ ฮอลันดา
ยิ้มหวานบาดใจ

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

เอิ่มมม...
อย
หามปนนะจะแมหนูน
ปายเขาเขียนวางั้น

มวนใจหลายเดอ

ดื่มนํ้าสักอึก
ชื่นใจแท

หนุงหนิง นารักอะ
งนะเด็กๆ

จับมือกันไวจะไดไมหล

มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

99

ไวเปนที่ระลึก
วริสรา แสงอัมพรไชย

การเที่ยวชมงานแสดงหรือนิทรรศการตางๆ เชน งาน “ภูมิรูสูวิกฤต” เทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3 นี้ ผูเขาชมงานไดของที่ระลึกติดไมติดมือกลับบานก็คงดี
ไมนอย ครั้งนี้ทางทีมผูจัดงานเทศกาลฯ จึงไดเตรียมของที่ระลึกไวหลายอยาง มีทั้ง
จําหนาย ทั้งแจกฟรี หวังวาคงถูกใจผูเขาชมงานกันนะคะ
แตของทีร่ ะลึกบางชิน้ ผูเ ขาชมงานตองรวมกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ กับทางเราหนอย
คะ ถึงจะไดของกลับไปบาน
ขอบอกวา ในแตละวันเราจะแจกของไมเหมือนกัน ใครมาทุกวัน(อาจจะ)ไดครบ
ทุกชิน้ สวนของทีร่ ะลึกทีต่ อ งรวมกิจกรรม ถารวมกิจกรรมเยอะก็ไดกลับบานเยอะคะ
งานนี้เราไมอั้นคะ มีใครไดของที่ระลึกอะไรกันไปบางคะ
เริ่มดวยของที่ระลึก 4 - 5 ชิ้นนี้ ที่เราแจกฟรีกับผูเขาชมงานกอนกลับบานคะ J

Ü สบูหอม

ยาดมสมุนไพร
Ü ยาดมสมนไพร

OTOP จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ห นั ง
กลางแปลง จ.ลําปาง ใชสูดดม
แกวิงเวียน หนามืด

ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
บานทะเลนอก
จ.ระนอง ทําจากธรรมชาติ มีใหเลือก
หลายสีหลายกลิ่น เชน ขมิ้น มะขาม
อบเชย

Ü ขี้ผึ้งสมุนไพร

สินคา OTOP จากพิพิธภัณฑ
หนังกลางแปลง จ.ลําปาง
(อีกเชนเดียวกัน)
ใชทาภายนอก
นวดแกเคล็ดขัดยอก
ปวดเมื่อย
100 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ

Ü พัดสาน

ผลิตภัณฑพื้นบาน จากพิพิธภัณฑ
บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

Ü ถุงผาขาวมา
ผลิตภัณฑจากชุมชน
จ.กาฬสินธุ

สวน ของที่ระลึกที่ตองรวมกิจกรรม เราเอาใจ
คนมีสมารทโฟนที่เลน Facebook คะ
โดยรวมกิจกรรม ดังนี้
➊ กดไลคแฟนเพจ
“เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น”
ินธร”
➋ เช็คอินมารวมงานที่ “ศูนยมานุษยวิทยาสิรนธร”
➌ ถายรูปในงานเทศกาล
มาโพสตใน แฟนเพจ Facebook

Ü สมุดโนตพี่ไหว

ผูเขาชมงานทํา 1 ขอ ไดกลับบาน 1 ชิ้น
ทําครบ 3 ขอ ก็ไดกลับบาน 3 ชิ้นเลย
กิ จ กรรมนี้ แ จก สมุ ด โน ต พี่ ไ หว กั บ
แมกเนตพี่ไหว 6 ลายคะ 1 ลาย เปน
ลายพี่ไหว และอีก 5 ลาย เปนลายภูมิรู
ตางๆ ของงานเทศกาลฯ ซึ่งจะไดเลือก
ตามจํานวนขอที่รวมกิจกรรมนะคะ แต
ถาทานใดอยากสะสมใหครบทั้ง 6 ลาย
ก็มีจําหนายชิ้นละ 10 บาทภายในงาน
ดวยคะ

Ü แมกเนตพี่ไหว
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
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สวนสุดทายนี้ คือ “เสือ้ ” กับ “หนังสือ” ทานใดทีอ่ ยาก
ไดอาจจะตองควักเงินซื้อกันหนอย
เสือ้ ทีร่ ะลึก งานเทศกาลฯครัง้ นี้ มี 3 แบบ คือ เสือ้ โปโล
สีสม ปกคําวา “ภูมิรูสูวิกฤต” ไวที่ดานหนา ดานหลัง
ปกคําวา“ศมส. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3/2555”
จําหนายตัวละ 200 บาท

Ü เสื้อโปโล สีสม

Ü เสื้อยืดสีนํ้าเงิน
“ภูมิรูสูวิกฤต” เสื้อยืดใสสบายมี 2 สีคะ
เสือ้ ยืดสีนาํ้ เงิน พิมพคาํ วา
“ภูมิรูสูวิกฤต” ตัวหนังสือ
สีขาว และ เสื้อยืดสีขาว
พิมพลายพี่ไหว จําหนาย
ตัวละ 150 บาท

Üเสื้อยืดสีขาว
พิมพลายพี่ไหว
หนังสือที่ระลึก มีจําหนาย 2 เลม ทานใดซื้อในชวงงานเทศกาลฯ
จะไดรับสวนลด 20% ดวยนะคะ เลมแรก “คน-ของ-ทองถิ่น เรื่อง
เลา “สยามใหม” จากมุมมองของชุมชน” ผลผลิตจากงานเทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ผานมา และเลมที่ 2 “ภูมิรู สูวิฤต เทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3” รวบรวมเรื่องราวของพิพิธภัณฑที่เขามา
รวมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ตามภูมิรูตางๆ
102 จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ
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Ü คน-ของ-ทองถิ่น เรื่องเลา “สยามใหม”
จากมุมมองของชุมชน

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (บรรณาธิการ) / ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน) / 2555 / 350 บาท
ISBN 978-616-7154-14-5

“

ผลผลิตจากงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น ครั้งที่ 2
‘สยามใหม’ จากมุมมองทองถิ่น รวบรวมเนื้อหาเรื่องราว
ที่ จั ด แสดง เล า ถึ ง ท อ งถิ่ น ในฐานะแหล ง ทรั พ ยากรที่ ส ร า งความมั่ น คั่ ง ให กั บ
สยามประเทศ และแหลงบันทึกประสบการณ ตามความเปนไปของประวัติศาสตร
สยามใหม สมัยรัชกาลที่ 5

”

Ü ภูมิรู สูวิฤต
เทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นครั้งที่ 3

นุชจรี ใจเกง (บรรณาธิการ) / ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
(องคการมหาชน) / 2555 / 500 บาท
ISBN 978-616-7154-16-9

“

เราอาจคุนเคยกับวิธีแกปญหา ดวยการพึ่งความรู
จากตํารา นักวิชาการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม แตรูหรือไมคนธรรมดาสามัญ คนเล็ก
คนนอยในทองถิ่น ตางมีศักยภาพทางปญญา ในการจัดการกับปญหาในแบบของตน
ที่นาสนใจ ทั้งการหันกลับนําเอาความรู และวิถีปฏิบัติดั้งเดิมมาปรับใช การประดิษฐ
คิดคนนวัตกรรม การใชระบบประเพณีและพิธีกรรมมาแกไขปญหา รวมไปถึง
การสรางสรรคผลงานบางอยาง เพื่อบันทึกเหตุการณวิกฤตที่เกิดขึ้น

”

ถาทานใดยังสนใจเปนเจาของเสื้อและหนังสือที่ระลึก เรายังมีจําหนายอยูนะคะ
แตสินคาบางชิ้นนอยเต็มที รีบๆ กันหนอยนะ สนใจสินคา ติดตอไดที่ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
หรือ 0-2880-9429 หรือ www.sac.or.th
มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)

103

เรื่องเลาทายเลม
นันทวรรณ เหลาฤทธิ์1

โอกาสของ

“เสียงสุดทาย”
จากงานวิจยั ชุมชนบานขีเ้ หล็กใหญ ชัยภูมิ ไดสรางประเด็นความสนใจ
ใครรทู ไี่ ปทีม่ าของคนในอดีตของเมืองชัยภูมอิ ยางมากมาย จากวงสนทนา
เตรียมงานลอยกระทงที่วัดบริบูรณ (วัดประจําหมูบานขี้เหล็กใหญ)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 กับแมๆ ทั้งหลาย ทําใหฉันไดประเด็น
การเรียนรูมากมายและไดขอสรุปที่นาสนใจและเปนประเด็นใหญของ
การวิจัยครั้งนี้วา “งานวิจัยที่เราไดรับทุนจากโครงการนักมานุษยวิทยา
เดินดินของศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร ไมไดเปนการเรียนรูท เี่ ราจะตองจํากัด
ขอบเขตพื้นที่การศึกษาตามขอเสนอโครงการตอนที่เราของบประมาณ
หรือที่เขาใหเงินเราดําเนินโครงการเทานั้น การเรียนรูทุกอยางจะตองมี
ใจที่เปดกวาง และคิดวาพื้นที่ทางวัฒนธรรมไมไดถูกจํากัดดวยพื้นที่
นักวิจัยโครงการ ศึกษาและประยุกตใชเครื่องมือทางมานุษยวิทยาเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑมีชีวิตของชุมชนบานขี้เหล็กใหญ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1
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ในหนากระดาษหรือตามตัวอักษร หากแตพื้นที่ทางวัฒนธรรม คือ
ความพยายามที่จะเขาใจผูคนที่อยูรวมกัน เขาใจการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมในชุมชนตางๆ และคนหาความสัมพันธรวมระหวางกัน
เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่เราควรจะดําเนินการเมื่อมีโอกาส” เรื่องเลาของ
แมๆ ในบานขี้เหล็กใหญถึงสภาพสังคมของตลาดชัยภูมิในอดีต ทําใหฉัน
อดไมไดทจี่ ะตองรีบกลับไปถามอาเจ็ก2กับแมวา “อาเจ็กกับแมมาอยูช ยั ภูมิ
ไดอยางไร ตอนมาอยูใหมๆ นั้น ตัวเมืองชัยภูมิในอดีตเปนอยางไร”
บายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เปนวันทีฉ่ นั กลับไปหาแมกบั อาเจ็กทีบ่ า น
ในตลาด เพื่อสอบถามขอมูลของตลาด
ชัยภูมิในอดีต อันจะเปนการ Recheck
ขอมูลจากชุมชนขี้เหล็กใหญไปในตัว ฉัน
เริ่มบันทึกเสียงสนทนาของอาเจ็ก แม
ยังจําประโยคทีอ่ าเจ็กถามฉันและพีต่ อ ม
(คูท กุ ข คูย ากของฉัน) วา “ไอเครือ่ งดําๆ นี้
มันเปนเครือ่ งอัดเสียงใชไหม จะเก็บเสียง
พูดของเราไดทุกเสียงใชไหม”
“ใช มันเปนเครื่องอัดเสียง เพิ่งถอย
มาใหม มา Test เครื่องดวยกันกอน เริ่ม
จากเลาประวัติอาเจ็ก อามา และอากง
ใหฟงหนอย มาอยูชัยภูมิไดอยางไร”
“สมั ย ก อ น ตอนช ว งสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ตอนนั้นอยูสีคิ้ว อามา (คุณยา
ของผูเ ขียน) รับจางตมขาวใหทหารญีป่ นุ
หม อ ละ 200 บาท ช ว งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 รัฐบาลญีป่ นุ จะพิมพเงินไดเอง แตพอเลิกสงคราม ทหารจะทยอย
กลับ ไมไดกลับพรอมกัน พวกที่เหลืออยูจะอยูลําบากมาก อยูแบบคนแพ
ทีใ่ ครๆ ก็ไมคอ ยชวยเหลือ ขาวปลาอาหารก็หากินลําบาก เขาก็เลยมาจาง
1
ผูเขียนจะเรียก “พอ” วา “อาเจ็ก” ตามความเชื่อของคนจีนแตจิ๋วที่ผูชายจะตองเปนหลักในการทํามาหากินของครอบครัว ดังนั้น
การเรียกพอวา อาเจ็ก เพื่อไมตองการใหลูกออนหรือติดพอจะไดมีเวลาทํามาคาขาย
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อามาตมขาวตม อามาทั้งสงสารและ
อยากได เ งิ น ด ว ย สมั ย ก อ นคนจี น
ที่อพยพมาจะตองทําทุกอยางที่จะ
ไดเงินมา อากงมาอยูเมืองไทยกอน
พอฐานะดีขนึ้ ก็กลับไปรับอามามาอยู
ดวย จากนัน้ ก็ยา ยจากบางกอกมาอยู
ที่สีคิ้ว มานึ่งปลาทูไวแลกขาวเปลือกกับชาวบานแลวสงโรงสีที่กรุงเทพฯ
หลังจากนั้นก็ยายมาอยูบานหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค กอนจะยาย
มาอยูชัยภูมิ มาซื้อที่ดินที่บานเมืองนอยเพื่อทําโรงสี (บานเมืองนอย
ปจจุบันหางจากตลาดชัยภูมิประมาณ 2 กิโลเมตร) ราคาไรละ 9,000
บาท ตอนแรกซื้อไว 3 ไร เปนเงินอยู 27,000 บาท ตอนนั้นอาเจ็กอายุ
ยังไมเต็ม 18 ป ทําเอกสารซื้อ-ขายที่ดินลําบาก วันแรกของการเปด
โรงสี คือ วันที่ 1 มกราคม 2500 เริ่มเปดประตูอูบานเมืองนอยรับซื้อ
ขาวเปลือก สวนอามากับอายี่โกว (นองสาวของอาเจ็ก) มาเชาบานขาย
โชวหวยใกลสี่แยกโรงเลื่อย ขายทุกอยาง”
“แลวสภาพตัวตลาดชัยภูมสิ มัยนัน้ เปนอยางไรบาง” ผูเ ขียนเริม่ บทบาท
ของนักมานุษยวิทยาเดินดิน แลวทําการ Recheck ขอมูลระหวางชุมชน
เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลหรือประเด็นที่คนพบ
“ตลาดชัยภูมิตรงบานที่เราอยูทุกวันนี้ เปนโนนที่ปลูกตนมะมวงมาก
พืน้ ทีส่ ว นใหญเปนสวนมะมวง ก็เลยเรียกถนนเสนนีว้ า โนนมวง สภาพถนน
เปนเหมือนทางลูกรังเกาๆ ถนนเสนนี้จะเปนทางเทียวของคนในตลาด
เวลาเขาดง สมัยกอนชาวบานจะนอนหลับบนเกวียนไปเก็บไมมาทําฟน
ทําถานที่บานหวยตอน วัวควายจะจํา
ทางได คนไปเอาฟนนอนหลับไปไดเลย
พวกวั ว ควายพาไปถู ก ทาง ไม มี ห ลง
ทางที่เลยอูบานเมืองนอยไปนี้ สมัยกอน
มี ส ภาพเป น ดง ยิ่ ง ตั้ ง แต ต าดโตนไป
สภาพป า ยั ง เป น ป า ดิ บ ชื้ น มี ค รั้ ง หนึ่ ง
หมีควายกับเสือสูกัน แถวบานตาดโตน
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(ระยะทางระหวางบานเมืองนอยและบานตาดโตน ประมาณ 19 กิโลเมตร)
อาเจ็กนอนอยูบานเมืองนอยยังไดยินเสียงรองคํารามเลย
คนจีนที่มาอยูตลาดชัยภูมิมาจากหลายที่หลายทางตองอยูรวมกัน
เกาะกลุมกันเพื่อหลอมรวมกัน ก็เริ่มตั้งมูลนิธิสวางคุณธรรม เพื่อเปน
สถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน
เริ่มแรกมาเชาโรงนํ้าแข็งตรงสี่แยกหนองบอ จายคาเชาเปนรายเดือน
จากนั้นอาเจ็กก็ตกลงซื้อที่ดินบริเวณที่เปนมูลนิธิสวางคุณธรรมปจจุบัน
ดวยเงินตนเอง แลวใหมูลนิธิผอนจายโดยปลอดดอกเบี้ย
อาเจ็กทําโรงสีอยูห ลายป มีรถจิบ๊ มอริสไวบรรทุกรับซือ้ ขาวเปลือกจาก
ชาวบาน ดวยความที่มีความรูทางชางก็เกิดความสนใจซื้อรถแทรคเตอร
มาไวรบั จางชาวบานไถนา ชวงทีร่ บั จางงานชัว่ โมงของชาวบานไดเงินเยอะ
มาก หอบเงินกลับบานเต็มถุงทะเล อากงเห็นเงินที่อาเจ็กเอากลับมาบาน
ยังพูดกับลูกชายวา “ถาทํางานรับเหมาชัว่ โมงชาวบานแลวเงินมากขนาดนี้
จะทําอาชีพอื่นๆ ไมไดแลว เห็นทีจะติดใจอาชีพรับเหมาไปจนตาย” แลว
คําพูดของอากงก็เปนสัจธรรมชีวติ สําหรับลูกหลานมาจนทุกวันนี้ “อาชีพ
อะไรก็ตามที่ไดเงินมาก ออกแรงนอย คนมักจะ
ติดใจ พอใหไปทําอาชีพที่ตองเหนื่อย ออกแรง
มาก ไดเงินนอยกวา เราก็ยังติดใจรสชาติของ
การเหนือ่ ยนอย ไดเงินมากอยูด ี เปลีย่ นไปกีอ่ าชีพ
ก็ยังตองกลับมาทําอาชีพที่ตัวเองเคยไดเงินมากๆ
อยู  ดี แม ว  า อาชี พ นั้ น จะไม ทั น ต อ ยุ ค สมั ย และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกก็ตาม” นี่เปนคําพูดที่
อาเจ็กพยายามใชสอนลูกๆ เพื่อใหเราสอนลูกของ
เราตอในอนาคต
เรื่องเลาที่บันทึกไวขางตนนี้ เปนเสียงและความทรงจําที่อาเจ็กได
ถายทอดแกผูเขียนเปนครั้งสุดทาย กอนที่จะจากไปอยางไมมีวันกลับ
ดวยอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 พวกเราลูกๆหลานๆ ตองขอขอบคุณ
โครงการนักมานุษยวิทยาเดินดินของศูนยมานุษยาวิทยาสิรนิ ธรอยางสุดซึง้
ที่ใหโอกาสของ “เสียงสุดทาย” เปนหนึ่งความทรงจําของเรา
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พี่ ไหว
เมธินีย ชอุมผล

พี
ไ
่
หว!!!…
ฮีโร
ประจํางานเทศกาลฯ
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งานเทศกาลพิพิธภัณฑ
ท อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ 3 “ภู มิ รู  สู 
วิ ก ฤต” นั้ น เป น เรื่ อ งราว
ความเดือดรอน ปญหาและ
การแก ป  ญ หาต า งๆ ของ
ชาวพิพิธภัณฑทั่วประเทศ
ทีมงานไดชกั ชวนให พีภ่ เู ลิศ
สุวรรณสุขโรจน กราฟฟค
ดีไซน มาชวยออกแบบภาพ
ตางๆ ของงาน พี่เขาก็ถาม
วางานนีจ้ ะมีสญ
ั ลักษณของ
งานไหม ทีมก็ลงความเห็น
วาตองมี แตจะออกมาแนว
ไหนดีนะ นัง่ ถกเถียงกันไปมา
หลายอาทิตย
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วันหนึง่ พีภ่ กู เ็ อารูปผูช ายหมผา
ขาวมา ชูมอื สามนิว้ (คลายทาโอเค)
ออกมาให ดู แล ว บอกว า “นี่ ไ ง
สัญลักษณของงาน” ปง ขึน้ มาทันที
นีล่ ะ ใชเลย งานนีเ้ ราตองการความ
เขมแข็ง ความแข็งแรง เพื่อที่จะ
มีกําลังตอสูกับอุปสรรคทั้งหลาย
ที่ ป ระเดประดั ง เข า มา เราถาม
พี่ ภู ก ลั บ ไปว า ทํ า ไมต อ งทํ า ท า
โอเค พี่ภูบอกวามี 2 ความหมาย
ความหมายแรกที่คิดไดคือ งาน
เทศกาลครัง้ ที่ 3 แลวอีกความหมาย
หนึ่ง ก็คือ โอเค
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แลวจะใชชื่ออะไร ตอนแรกเรียกกันวามิสเตอรโอเค แต
ยังดูไมคอยตรงใจเทาไหร เลยนั่งตีความหมายของคําวาโอเค
แลวก็ลองคิดถึงเวลาที่เราเจอใครที่เดือดรอน ตองเผชิญกับ
ปญหา ความวุนวาย หรืออุปสรรคหนักใจ เรามักจะถามกัน
วา คุณโอเคไหม เหมือนกับจะถามวา “ไหวไหมพี่?” “ยังไหว
หรือเปลา?” “ไหวนะ?” สรุปสุดทายสัญลักษณของงานเทศกาล
พิพิธภัณฑทองถิ่นในปนี้ มีชื่อวา พี่ไหว ดังนั้น เราจึงมีพี่ไหว
เปนสัญลักษณของงานทีค่ อยปรากฏกายอยูเ กือบทุกหนทุกแหง
ของงานเทศกาล เพื่อชี้ชวนใหผูชมไดชมงานอยางมีสีสันและ
เปนกันเอง
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กิจกรรมนาสนใจ

1001
จิตรกรรมสีนา้ํ :
วิบูลย สี้สุวรรณ

8 กุมภาพันธ ถึง มีนาคม 2556
ณ หอศิลปริมนาน จังหวัดนาน

วิบลู ย ลีส้ วุ รรณ ศิลปนนักวิชาการ ราชบัณฑิต
(วิจิตรศิลป) ใชเวลากับความสุข ระบายสีนํ้า
สีเทียน สีอคริลิค วาดเสน สะสมผลงานศิลปะ
ตามวิถีศิลปนที่ไมหยุดการสราง ทําใหไดผลงาน
ที่ เ ลื่ อ นไหล หลุ ด จากงานที่ เ คยกํ า หนดตาม
หลักการและกรอบที่คุนเคยจากการเปนผูสอน
ศิลปะคอนชีวิต จึงนาสนใจและติดตามชม
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สีนํ้ามีคุณสมบัติตางจากสีอื่นๆ ที่ใชไดหลายกลวิธี เชน การ
ปลอยใหสีไหลไปบนกระดาษชุมนํ้า การปาดสีหมาดๆ ลงบน
กระดาษแหง การแตมซอนทับกันเปนชั้นๆ แมกลวิธีการสราง
งานสีนํ้าจะมีหลายวิธีแตการสรางงานนับพันรูปโดยไมซํ้ากัน
เปนเรื่องยาก ตองใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคสูง
จึงทํางานศิลปะไดอยางไมจบสิ้น ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ให
ความสําคัญเรื่องสีและองคประกอบศิลป ถัดมาเปนเรื่องรูปทรง
แตไมใชรูปทรงที่เหมือนจริง เปนรูปทรงในจินตนาการทั้งสิ้น
อยางที่เรียกวา รูปทรงแอบสแตร็ค (Abstract Form)
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ชาวพิพิธภัณฑกับภูมิรูสูวิกฤต
วริสรา แสงอัมพรไชย

พิพธิ ภัณฑกบั งานเทศกาลพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ 3/2556
พิพิธภัณฑพื้นบานไทยพวนหลุมขาว

วัดหลุมขาว ต.หลุมขาว อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120
0-3648-9015, 08-9082-3492 คุณไพบูลย เชื้อสวย

พิพิธภัณฑบานแพรก
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมลุมแมนํ้าลพบุรี
โรงเรียนแพรกประชาสวรรค เลขที่ 49 หมู 4
ต.สําพะเนียง อ.บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
0-3538-6120, 08-9216-8757 อ.ประสาน เสถียรพันธุ
http://school.obec.go,th/prbr/wisdom/pipit.htm

พิพิธภัณฑวัดบานโนน

วัดบานโนน หมู 4 ต.ขามปอม อ.วาปปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
08-1055-2910 คุณสมพร จันทเขต,
08-1824-5710 คุณบุญจันทร ลุนดาพร

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
0-4375-4380, 08-7956-7433 คุณนราวิทย ดาวเรือง
http://www.museum.msu.ac.th

พิพิธภัณฑมรดกภูมิปญญา บานกูกาสิงห

วัดสวางอารมณ เลขที่ 79 หมู 2 บานกูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย
จ.รอยเอ็ด 45150
08-4789-7006
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พิพิธภัณฑตลาดนํ้าคลองลัดมะยม

เลขที่ 30/15 หมู 11 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม ถ.บางระมาด
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
08-6974-1492 คุณสุรชัย รุณบุญรอด

พิพิธภัณฑเรือไทย

เลขที่ 12 หมู 1 ซ.บางเอียน 8 (ขาวมาลา) ถ.บางเอียน
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
0-3534-1195 คุณกนก ขาวมาลา
http://thaiboatmuseum.com

บานฮอลันดา

ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
[อยูระหวางดําเนินการ]

หองไทยศึกษานิทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4422-4856, 0-4422-4207
http://soctech.sut.ac.th/tsac

หอวัฒนธรรมบานละไม

วัดละไม เลขที่ 180 หมู 6 ต. มะเร็ด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี 84140
0-7742-4001
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พิพิธภัณฑสมเด็จเจาพะโคะ

วัดพะโคะ เลขที่ 60 หมู 6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ
จ.สงขลา 90190
08-7434-4175
http://www.watphako-songkhla.com

พิพิธภัณฑบานขุนสมุทรจีน

บานขุนสมุทรจีน เลขที่ 67 หมู 9 ต.แหลมฟาผา
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290
0-2819-5296, 08-1567-5296 ผูใหญสมร เขงสมุทร
http://www.khunsamutchin.com

พระราชรัตนรังสรรค (จําลอง)

พระราชรัตนรังสรรค ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
0-7781-1422

พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ
(ศูนยอํานวยการและประสาน การพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
อาคารพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ หมู 5 ต.หูลอง
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
0-7541-6127
http://www.pncenter.com

พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร

วัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
0-3476-3108
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พิพิธภัณฑพื้นบานวัดสําโรง

วัดสําโรง เลขที่ 21 หมู 3 ต.วัดสําโรง อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
0-3423-9489
http://www.watsamrong.com

พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
0-2534-1853
http://www.rtaf.mi.th/museum

พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

เลขที่ 200 ซ.วุฒากาศ 42 ถ.วุฒากาศ แขวงบางคอ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
08-8792-1131 พระครูสังฆรักษ ไพฑูรย สุภาโร
http://www.wantnang.com/museum/museum.html

ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑพื้นบานกือเม็ง
เลขที่ 56 หมู 1 ต.อาซอง อ.รามัน จ.ยะลา 95140
08-7822-4354 คุณสมาน โดซอมิ

ศูนยวัฒนธรรมผูไทยเรณูนคร

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เลขที่ 181 หมู 13
ถ.เมืองใหมวิทยานุกูล ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
0-4257-9520
http://www.rnks.net
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โฮงประวัติศาสตรยโสธร โดยชมรมอนุรักษมรดกยโสธร
เลขที่ 17-19 ถ.นครปทุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
08-2482-6084

บานเหมืองแร

เลขที่ 35 หมู 2 ซ.บานเหมืองแร ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู
อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120
0-7632-1246

พิพิธภัณฑหนังกลางแปลง
(ศูนยอนุรักษภาพยนตรยอนยุค)

เลขที่ 24/2 หมู 9 ซ.บานทาเจริญ ต.บานรอง อ.งาว
จ.ลําปาง 52110
0-5436-5561
http://onlampang.blogspot.com/2009/92-5.html

พิพิธภัณฑบานฝน

เลขที่ 212 หมู 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
0-5378-4060
http://www.houseofopium.com

พิพิธภัณฑวัดรองเม็ง

วัดรองเม็ง หมู 2 ถ.เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ต.หนองแหยง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210
0-5325-5182
http://watrongmeng.5u.com
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พิพิธภัณฑบานกวานอามาน

เลขที่ 19 หมู 7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2584-5086 คุณพิศาล บุญผูก

พิพิธภัณฑชุมชนดอยเวียงดอยวง

ศูนยการเรียนรูตําบลปาแดด บานเหลาพัฒนา หมู 22
ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย 57180
08-5722-4006 คุณสนธิชัย วิลัย,
08-1181-8879 คุณไพบูลย สมใจ

พิพิธภัณฑวัดศรีดอนคํา

วัดศรีดอนคํา ถ.จรูญลองรัฐ ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร 54150
0-5458-1278
http://seedoncom.com

พิพิธภัณฑทองถิ่นหนองขาว

วัดอินทาราม เลขที่ 1 หมู 1 ต.หนองขาว อ.ทามวง
จ.กาญจนบุรี 71110
0-3458-6003
http://www.nongkhao.com

พิพิธภัณฑเหมืองแร

เลขที่ 45 หมู 5 ถ.สายกะทู-เกาะแกว ต.กะทู อ.กะทู
จ.ภูเก็ต 83120
08-8766-0962
http://www.kathucity.go.th
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ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหัวสําโรง

โรงเรียนวัดหัวสําโรง เลขที่ 28 หมู 2 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
0-3885-3606, 08-5084-3816

พิพิธภัณฑหนังตะลุง สุชาติ ทรัพยสิน

เลขที่ 6 ถ.ศรีธรรมโศก ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7534-6394

ศูนยศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หมู 4 ต.ทางิ้ว อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราข 80280
0-7539-6089

พิพิธภัณฑเครื่องอัฐบริขารโพธิกเถรานุสรณ

วัดชัยมงคล (วัดวังมุย) เลขที่ 85 หมู 1 ต.ประตูปา อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000
08-5041-4456 พระวีนุวัฒน วฑฺฒนสิริ
http://www.watchaimongkol.com

พิพิธภัณฑมง บานหวยนํ้าไซใต

บานหวยนํ้าไซใต เลขที่ 68 หมู 16 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
08-3330-4237 คุณประชา การุญบริรักษ
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พิพิธภัณฑเมืองมหาสารคาม

เลขที่ 121 ถ.ถีนานนท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
0-4372-3467
http://mahasarakhamcity.org

พิพิธภัณฑพื้นบานละงู

สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง เลขที่ 1244 หมู 3 ถ.ละงู-ฉลุง
ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
และ เลขที่ 28 หมู 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
0-7478-1338, 08-9974-9091

พิพิธภัณฑภูเก็ตไทยหัว

เลขที่ 28 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
0-7621-1224
http://www.thaihuamuseum.com

พิพิธภัณฑพื้นบานอีสานสองฝงโขง บานเกวียนมุก
77-77/1 ถ.สมุทรศักดารักษ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 44000
0-4261-3647

พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย

ถ.เชียงใหม-แมริม ต.ริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
0-5329-9175
http://www.chula.ac.th/history/darabhirom-th.html
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พิพิธภัณฑวัดไหลหินหลวง

วัดไหลหินหลวง หมู 2 บานไหลหิน ต.ไหลหิน อ.เกาะคา
จ.ลําปาง 52130
0-5427-4006
http://www.laihin.org

พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เลขที่ 55 หมู 12 บานพลทอง
ต.ผานกเคา อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
0-4287-1704, 0-42871126
http://school.obec.go.th/pwk

พิพิธภัณฑวัดดอน

วัดดอน ต.คูเตา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
0-7447-0405

พิพิธภัณฑอนันตชัยไทยโบท

อุทยานพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2)
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75120
08-1252-8471 คุณอนันตชัย ชุนนิตินันท

ศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามเงา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เลขที่ 1163 หมู 5 ถ.สุขาภิบาล 2
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
0-5559-9026
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หอวัฒนธรรมนิทัศน วัดศรีโคมคํา

วัดศรีโคมคํา เลขที่ 692 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
0-5441-0058 , 08-9850-4236
http://www.phayaonitathall.th.gs/

พิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู 1
บานอาวทราย ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100
0-7495-1611-8
http://www.tsu.ac.th/ists/museum/

พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดคลองแห

วัดคลองแห เลขที่ 123 หมู 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
08-1990-5604

บานเกาเลาเรื่อง ชุมชนเจริญไชย

เลขที่ 32 ซ.เจริญกรุง 23 (ตรอกเจริญไชย)
ถ.เจิรญกรุง-พลับพลาไชย เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
08-1567-1142 , 08-1308-0784
http://sites.google.com/site/arc214thaiart1/page1

วัดประตูปา

วัดประตูปา ต.ประตูปา อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
08-7177-8931 พระปฏิภาณ ภูริปฺโญ
http://www.watpratupa.org
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พิพิธภัณฑการเรียนรูชุมชนบานปงสนุก

วัดปงสนุก เลขที่ 60 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
0-5421-8602
http://www.watpongsanuk.net/

พิพิธภัณฑไทยพวน บานทราย

วัดบานทราย หมู 2 ต.บานทราย อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี 15110
0-3647-1403

พิพิธภัณฑปานถนอม

บานหนองจิก เลขที่ 8/1 หมู 1 ต.หนองปรง อ.เขายอย
จ.เพชรบุรี 76140
08-4044-0995 อาจารยถนอม คงยิ้มละมัย
http://thaisongdum.org

พิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน

วัดขนอน ต.สรอยฟา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
0-3223-4834 , 08-9555-4195

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
0-4425-3097 , 0-4424-2158
http://www.koratcultral.com/thai/index-frame.html
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พิพิธภัณฑทองถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมือง
จ.เลย 42000
0-4283-5224-8 ตอ 5128
http://www.culture.lru.ac.th , http://maloei.com

พิพิธภัณฑบานเชียงเหียน

เลขที่ 1/18 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
0-4374-6303
http://www.chianghian.com

พิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมพื้นบานคลองหอยโขง
เลขที่ 3/3 หมู 1 บานจอมหรํา ต.คลองหอยโขง
จ.สงขลา 90230
08-9468-7849 คุณจักรพัฒน ไชยวัฒน

พิพิธภัณฑพื้นบานเมืองไชยา

เลขที่ 16 หมู 4 วัดเวียง ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา
จ.สุราษฎรธานี 84110
0-7743-1071 , 08-1719-3182

พิพิธภัณฑเลนได

กลุมคนเฒาคนแก หมู 3 ต.ปาแดด อ.แมสรวย
จ.เชียงราย 57180
0-5370-8070 , 08-9999-8537
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พิพิธภัณฑเวียงกาหลง

เมืองธรรมเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงปาเปา
จ.เชียงราย 57170
0-5378-9349

พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ

เลขที่ 187/2 หมู 6 ต.หวยออ อ.ลอง จ.แพร 54150
0-5458-1532 คุณโกมล พานิชพันธ

พิพิธภัณฑทองถิ่นขุนละหาร

เลขที่ 60/4 หมู 7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
0-7359-1222, 08-9656-9957

พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดบูรพาปะอาวเหนือ

วัดบูรพาปะอาว เลขที่ 190 หมู 5 บานปะอาว ต.หนองขอน
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4584-0550

ศูนยการเรียนรูฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

หมู 4 ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
0-3932-7683, 08-6111-4752 คุณเฉิน ผันผาย

พิพิธภัณฑบานขุนจํานงจีนารักษ (ตลาดสามชุก)

ตลาดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
0-3558-7728
http://www.samchuk.in.th
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พิพิธภัณฑการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2623-9488, 0-222-4196
http://skmuseum.com

พิพิธภัณฑพธํามะรงค

เลขที่ 1 ถนนจะนะ ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
0-7431-4444
http://www.songkhlacity.go.th

หอภาพยนตร (องคการมหาชน)

เลขที่ 94 หมู 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
0-2482-2015
http://www.fapot.orgv
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ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท 02 8809429 โทรสาร 02 8809332
www.sac.or.th

จุลสารกาวไปดวยกัน (ฉบับพิเศษ)
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2555 - มกราคม 2556
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ประสานงาน
ศิลปกรรม
จํานวนพิมพ
ปก
ภาพประกอบ

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น
นวลพรรณ บุญธรรม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ
เมธินีย ชอุมผล
สรินยา คําเมือง
ปณิตา สระวาสี
ดอกรัก พยัคศรี
วริสรา แสงอัมพรไชย
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒนวรกุล
นิสา เชยกลิ่น
เบญจพล วรรณถนอม
ปวีณา ทักขิณ
3,000 เลม
พี่ไหวเรือโนอา โดย ภูเลิศ สุวรรณสุขโรจน
ภัทร ลาหุล
(ลายเสนหนา 13, 14, 15, 16, 17)
สาธิยา ลิ้มประเสริฐ
(ลายเสนหนา 51,53)

