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(Museum)

cover story



  เม่ือสงกรานต์ที่ผ่านมาผมเว้นมหกรรมฉ�่าแฉะ ไป
เที่ยวสามประเทศในยุโรป โดยมกีรุงปารสี มหานครแหง่ประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นฐานที่ม่ันล�าดบัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบับา้น
 ที่เลอืกปารสีนัน้มเีหตผุลงา่ยๆ กค็อื ผมและชาวคณะ
อยากใช้เวลาเที่ยวเมืองศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของ
ยุโรปแห่งนี้ให้หน�าใจ มีร้านกาแฟหลายร้านที่อยากไป ร้าน
อาหารก็หลายแห่ง รวมทั้งร้านหนังสือด้วย ที่ส�าคัญมี
พพิธิภณัฑล์ฟูรเ์ป็นหมุดหมายส�าคญัที่มาปารสีแลว้ ไมไ่ปไม่
ได้ (ไม่นับพระราชวังแวร์ซายล์ที่ถือว่าไม่อยู่ในปารีสนะครับ 
ออกมาทางชานกรุงหรือนอกเมืองแล้ว)
 แน่นอนว่า เมื่อไปพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ มีหรือที่ เราจะ
พลาดชมผลงานเลื่องช่ือระดบัโลก อยา่งภาพวาด โมนาลซ่ิา 
และ มาดอนนา ออฟ เดอะ ร็อคส์ ของเลโอนาร์โด ดา วินชี 
รวมถึงรูปสลัก วีนีส เดอไมโล ที่เคยเห็นแต่ในกล่องสีไม้ ปก
สมุดวาดเขียน ตัง้แต่เด็กๆ คราวนี้ได้เห็นของจริงกับตาตัว
เองเสียที
 แต่สิ่งที่ติดใจผมก็คือ เดินไปเดินมาผมพบว่าตัวเอง
หลงทางอยู่ในลูฟร์ แม้จะมีแผนที่ติดมือ แต่ก็ไม่ช่วยให้ผมไป
ไหนมาไหนได้ดั่งใจ แต่กระนัน้การหลงอยู่ในที่ที่เราพึงใจนัน้ก็
ไม่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่โต ผมจึงเดินหลง เดินวนท่ามกลาง
ผู้คนมากมาย หลากหลายวัย ทัง้เด็ก คนชรา คู่รัก วัยรุ่น 
อย่างสบายใจ จนน้องที่ไปด้วยเปรยว่าเหมือนไม่กังวลว่าจะ
หาทางออกไม่ได้
 เห็นคนมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ผมก็อดสงสัยไม่
ได้ว่า ท�าไมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านเราจึงมีคนสนอกสนใจ
ไปเยี่ยมชมกนันอ้ยนกั เราท�าอะไรผดิไป ตรงไหน อยา่งไรหรอื
เปล่า พิพิธภัณฑ์ของเราจึงเปลี่ยวเหงาเหลือเกิน?

จ. ขวัญมงคล

 ฉนัเคยมคีวามฝันอยากจะหิว้กระเป๋านั่งรถไฟไปเที่ยวคนเดยีวใน
ประเทศต่างๆ สักยี่สิบวัน 

 ในยี่สบิวนันัน้ฉนัจะตะลยุเที่ยวพพิธิภณัฑต์า่งๆ ในทกุเมอืงที่ผา่น 
 Ghibli musem ในญี่ปุ่น
 Glore Psychiatric Museum ในอเมริกา
 Armoury Chamber Museum ในรัสเซีย
 Oceanographic Park ในสเปน
 ในสมยัเดก็ วยัที่ยงัไมเ่คยไดอ้อกไปสมัผสัโลกกวา้ง ‘พพิธิภณัฑ’์ 

ในความคิดของฉันเป็นเพียง ‘ห้องเก็บของที่น่าเบื่อ’ มีแต่รูป และกระดาษ
ที่ตัวอักษรเต็มพรืดไม่ต่างกับหนังสือเรียน แต่เมื่อโตขึ้น มีโอกาสได้ออกไป
ท�าความรูจ้กักบัโลกใบนีม้ากขึน้ พพิธิภณัฑก์ลบัเป็นเรื่องสนกุ พพิธิภณัฑ์
บางที่สามารถบอกเลา่เรื่องราวที่ฉนัไมเ่คยสนใจใหฉ้นัหลงรกั สามารถสะกด
ให้ฉันอยู่ใน ‘ห้องเก็บของ’ นัน้ได้เป็นวันๆ 

 มาเถอะ มาลองเปิดห้องเก็บของที่ Read Me ยกมาฝากถึงที่

กนัดกีวา่ ใครจะรูพ้รุง่นีค้ณุอาจจะพบวา่ตวัเองก�าลงันั่งอยูบ่นรถไฟพรอ้ม
ดว้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่มุง่หนา้สูพ่พิธิภณัฑท์ี่คณุแอบหลงรกัสกัที่กไ็ด้

     จารุวรรณ ช่ืนชูศรี
      บรรณาธิการ

 พิพิษภัณฑ์ พิพิธพัน พิพิธภัณฑ์ ท�าไมค�านี้มันพิมพ์ยากอย่างนี้
ไม่รู้นะ คุณผู้อ่านรู้อะไรไหม? เวลาพวกเราคุยงาน (ผ่านทางเฟสฯ) จะใช้ 
พพภ. แทนค�าวา่ พพิธิภณัฑ ์(ที่หลายๆ ครัง้กก็ด ctrl+c เพื่อความสะดวก) 
เพราะไหนจะต้องหาตัว ษ ภ ฑ ที่ไม่รู้ไปซ่อนที่ไหนทัง้ๆ ที่คีย์บอร์ดก็มีอยู่
แค่ในอุ้งมือแค่นี้ ท�าไมหาไม่เจอสักที และเมื่อพูดถึงพิพิธภัณฑ์คงท�าให้เรา
นึกถึงสถานที่แก่ๆ เก็บของเก่าๆ ฝุ่นจับหนาเป็นนิ้ว! มียายแก่สวมแว่นหน้า
เตอะเฝ้าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เรียกว่า ภัณฑารักษ์  
 ไม่ผดิที่คณุจะคดิอยา่งนัน้ และเรากไ็มไ่ดม้าขอใหค้ณุเปลี่ยนความ
คิด แต่ขอให้คุณพลิกหน้ากระดาษอ่านข้างใน แล้วคุณจะพบว่า ค�าว่า 
พิพิธภัณฑ์ ไม่ได้ดูเก่าแก่หรือน่าเบื่อแต่อย่างใด และไม่ได้เก็บพียงของเก่า
คนแก่ ไม่เช่ือก็ลองอ่านดูซิ (สาวๆ เอ๊าะๆ ทัง้นัน้) และพวกเราก็เช่ือว่า 
พิพิธภัณฑ์ นัน้หาง่ายกว่าตัว ษ ภ ฑ ที่จะพิมพ์ ค�าค�านี้ขึ้นมาซะอีก แค่
อยากให้คุณลองไปเยือนสักครัง้ บนหน้ากระดาษก็ยังดี... 
 ยินดีต้อนรับ (ครับ/ค่ะ)

 นฤพล เปาอินทร์
บรรณาธิการ

editor’s 
talk



	 ค�ำว่ำ	‘มิวเซียม	(Museum)’	มีจุดเริ่มต้นมำตั้งแต่สมัยกรีกเรืองอ�ำนำจ	โดย

ในสมัยนั้นใช้ค�ำว่ำ	 ‘มูเซออน	 (Mouseion)’	 อันหมำยถึง	 สถำนที่สิงสถิตของหมู่

เทพธิดำมูซำ	 เทพผู้อุปถัมภ์เหล่ำนักปรำชญ์	 และกวีให้สำมำรถแต่งต�ำรำ	 และ

บทประพันธ์ต่ำงๆ	 ขึ้นมำได้	 และเป็นเหล่ำเทพแห่งสรรพวิชำด้วย	 มูเซออนของ

ชำวกรีกเป็นสถำนท่ีส�ำหรับกำรปฏิบัติสมำธิ	และเป็นสถำบันด้ำนปรัชญำ	ต่อมำ

ในสมัยของโรมัน	ค�ำว่ำมูเซออนได้เปล่ียนเป็นภำษำละตินว่ำ	‘มูเซอุม	(Museum)’	

ซึ่งสะกดแบบเดียวกันกับค�ำว่ำมิวเซียมในปัจจุบัน	 โดยมูเซอุมของชำวโรมันเป็น

สถำนท่ีส�ำหรับกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ทำงด้ำนปรัชญำซึ่งกันและกัน

	 จนกระท่ังในยุคเรเนสซองส์	 (คริสตศตวรรษท่ี	 15)	 ค�ำว่ำ	 “มิวเซียม”	 ได้

เปลี่ยนควำมหมำยมำเป็นสถำนที่ที่มีสิ่งสะสมต่ำงๆ	มำกกว่ำจะเป็นที่ส�ำหรับแลก

เปล่ียนควำมรู้หรือปรัชญำกันแบบสมัยก่อน	 และเพิ่มเติมควำมหมำยเป็นสถำน

ที่ส�ำหรับเก็บสะสม	และจัดแสดงวัตถุต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติวิทยำ	และ

ประวัติศำสตร์ในศตวรรษท่ี	18

	 ตั้งแต่	พ.ศ.2489	เป็นต้นมำ	สภำกำรพิพิธภัณฑสถำนระหว่ำงชำติ	(ICOM)	

ได้เริ่มบัญญัตินิยำมของค�ำว่ำมิวเซียมให้เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป	จนถึงปัจจุบัน	

ทำงสภำได้เปลี่ยนแปลง	และเพิ่มเติมควำมหมำยมำหลำยครั้ง	โดยครั้งล่ำสุดเมื่อ

ปี	 พ.ศ.2550	ค�ำว่ำมิวเซียมมีควำมหมำยว่ำ	 ‘สถำนท่ีถำวรท่ีไม่แสวงหำผลก�ำไร	

เปิดให้บริกำรแก่สำธำรณะเพื่อสังคม	และกำรพัฒนำ	มีหน้ำท่ีรวบรวม	สงวนรักษำ	

ค้นคว้ำวิจัย	เผยแพร่ควำมรู้	และจัดแสดงมรดกของมนุษยชำติ	และส่ิงแวดล้อม

ของมนุษย์ท้ังท่ีจับต้องได้	และจับต้องไม่ได้	 เพื่อจุดประสงค์ทำงกำรค้นคว้ำ	กำร

ศึกษำ	และควำมเพลิดเพลินใจ’

	 ส ่วน	 ‘พิพิธภัณฑ์ ’ 	 ของไทย	 เกิดขึ้น ต้ังแต ่สมัยรัชกำลท่ี	 1	 นั่นคือ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร	 แต่ในสมัยน้ันยังไม่มีชื่อเรียก	

เพียงแต่ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไทยเนื่องด้วยจุดประสงค์	 และหน้ำที่

ที่สอดคล้องกับค�ำนิยำมในปัจจุบัน	จนกระทั่งในสมัยรัชกำลท่ี	4	พระบำทสมเด็จ

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัวทรงพระรำชด�ำริให้สร้ำงพระอภิเนำว์นิเวศน์ขึ้นในปี	

(เรื่องจ�กปก)cOVer stOry 

ที่ตั้ง เมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

	 ถ้าไม่นับคลองและหมวกแล้ว	 เรา

รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศปานามากันบ้าง?	

เป ็นโอกาสอันดีที่ เราจะได ้ท�าความรู ้จัก

ประวัติศาสตร ์ อันน ่าสนใจของประเทศ

ปานามาผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่ก�าลังจะ

เปิดตัวในวันที่ 22 พฤษภาคมที่ก�าลังจะถึง

นี้ภายใต้แนวคิดที่แสดงถึงการเป็นสะพาน

เชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

แม้ว่า ณ วนันีจ้ะยงัไม่อาจรูไ้ด้ว่าสิง่ทีจ่ดัแสดง

นั้นจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน แต่เพียงแค่

รูปแบบอาคารที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ

ดัง Frank Gehry ท่ีเคยออกแบบผลงานชิ้น

เจ๋งอย่าง พิพิธภัณฑ์ Guggenheim ประเทศ

สเปน หรือ Walt Disney Concert Hall ที่

ลอสแอนเจลิสก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชมแล้ว 

เพราะมันทั้งเต็มไปด้วยสีสัน ชีวิตชีวา และ

ฉกีกฎเกณฑ์แห่งการออกแบบ และสะท้อนถงึ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของปานามา

ผ่านรูปทรง Free form และสีสันสดใสบาดตา

BioMuseo 
‘พิพิธภัณฑ์ (Museum)’

เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

คำ ว่า

มาจากไหน?



พ.ศ.2400	ประกอบไปด้วยพระที่นั่ง	 11	 แห่ง	 โดยหนึ่งในนั้นมีนำมว่ำ	 ‘พระที่นั่ง

ประพำสพิพิธภัณฑ์’	 เป็นที่เก็บสิ่งของต่ำงๆ	 ส�ำหรับทอดพระเนตรส่วนพระองค์	

ขณะที่ประชำชนทั่วไปเรียกพระที่นั่งแห่งนี้ว่ำ	‘มูเสียมหลวง’

	 ต่อมำในสมัยรัชกำลที่	 5	 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว

ทรงใช้ค�ำว่ำ	 ‘หอมิวเซียม’	 กับศำลำสหทัยสมำคมซึ่งเป็นสถำนที่จัดแสดงสิ่งของ

ต่ำงๆ	แก่ประชำชนทั่วไปได้เข้ำชมในปี	พ.ศ.2417	หลังจำกน้ันอีก	13	ปี	ทรงโปรด

เกล้ำฯ	ให้ย้ำยหอมิวเซียมเดิมไปที่พระรำชวังบวรสถำนมงคลแทน	และเปล่ียนชื่อ

เรียกเป็น	‘โรงมูเสียม’	ขณะเดียวกัน	ก็ได้มีกำรจัดตั้ง	 ‘กรมพิพิธภัณฑ์’	 ข้ึนเป็นชื่อ

ของหน่วยงำนรำชกำร	แต่ชื่อที่คนเรียกติดปำกยังคงไม่เปล่ียนแปลง

	 ในปี	 พ.ศ.2437	 ได้เริ่มปรำกฎค�ำว่ำ	 ‘พิพิธภัณฑ์สถำน’	 ขึ้นในหนังสือ

รำชกิจจำนุเบกษำ	จึงสันนิษฐำนว่ำหลังช่วง	พ.ศ.2440	เป็นต้นมำ	ค�ำว่ำมิวเซียม

อำจถูกเรียกว่ำโรงมูเสียมหรือพิพิธภัณฑ์สถำนก็ได้	 และเมื่อค�ำว่ำพิพิธภัณฑ์

สถำนถูกเรียกกันเป็นกำรทั่วไปมำกข้ึนเร่ือยๆ	ค�ำค�ำนี้จึงถูกย่อให้ส้ันลงเหลือเพียง	

‘พพิธิภณัฑ์’	นัน่เอง	ต่อมำในสมยัรชักำลที	่7	ค�ำว่ำมวิเซยีม	หอมเูสยีม	และโรงมเูสยีม	

มีกำรใช้กันน้อยลง	เหลือแต่ค�ำว่ำพิพิธภัณฑ์สถำนซึ่งเป็นค�ำที่ใช้กันทั่วไปในภำษำ

รำชกำร	และค�ำว่ำพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นภำษำพูด

	 ปัจจุบัน	ค�ำว่ำ	‘พิพิธภัณฑ์สถำน’	ได้เปลี่ยนเป็น	‘พิพิธภัณฑสถำน’	และใช้

กับพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเท่ำนั้น	 ส่วนค�ำว่ำพิพิธภัณฑ์ได้กลำยมำเป็นค�ำที่ใช้

กันโดยทั่วไปที่สุดทั้งภำษำรำชกำร	ภำษำเขียน	และภำษำพูด	โดยค�ำว่ำพิพิธภัณฑ์

นั้นเป็นกำรสมำสกันของภำษำบำลีระหว่ำงค�ำว่ำ	‘วิวิธ’	หรือ	‘พิพิธ’	ท่ีแปลว่ำนำนำ

ชนิด	กับ	‘ภณฺฑ’	หรือ	‘ภัณฑ์’	ที่แปลว่ำสิ่งของ	รวมกันเป็นส่ิงของนำนำชนิด	ซึ่งค�ำ

ที่เหมำะสมต้องเติมค�ำว่ำ	‘สถำน’	ไปด้วย	ค�ำนี้จึงจะหมำยถึงสถำนที่	อย่ำงไรก็ตำม

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	พ.ศ.2542	ได้ให้ควำมหมำยของ	‘พิพิธภัณฑ์’	

ไว้เหมือนกับ	‘พิพิธภัณฑสถำน’	ว่ำ	‘สถำนที่เก็บรวบรวม		และแสดงส่ิงต่ำงๆ	ที่มี

ควำมส�ำคัญด้ำนวัฒนธรรม	หรือด้ำนวิทยำศำสตร์	โดยมีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน	และก่อให้เกิดควำมเพลิดเพลินใจ’

***ขอบคุณข้อมูลจำกศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร	(องค์กำรมหำชน)***

ที่ตั้ง เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เวลาทำ�การ�
วันจันทร์, พฤหัสบดี, เสาร์และอาทิตย์ 
เปิดตั้งแต่ 09.00-18.00 น.
วันพุธและศุกร์ เปิดตั้งแต่ 
09.00-21.45 น. ปิดวันอังคาร
ค่าเข้าชม�8.5 ยูโร

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

 เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะขนาดใหญ่ที่สุด

ในปารีส โดยท่ีมีพื้นท่ีท้ังหมด 15 เอเคอร์ 

หรือประมาณ 8 สนามฟุตบอล ‘ลูฟ’ เป็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผู ้เข ้าชมมากที่สุดใน

โลก โดยมีจ�านวนผู้เข้าชมมากถึง 9,720,260 

คนต่อปี (The Art Newspaper, April, 

2013) โดยประวัติของลูฟนั้นมีเนิ่นนาน

ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น

ป้อมปราการในสมัยของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 

จนกระท่ังปี ค.ศ.1682 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

ได้เปลี่ยนลูฟให้เป็นที่แสดงผลงานศิลปะของ

ราชวงศ์จนมาเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะในปัจจบุนั 

โดยจดัแสดงสิง่ของมากกว่า 380,000 ชิน้ และ

ผลงานศลิปะกว่า 35,000 ชิน้ ซึง่หนึง่ในนัน้คอื

ภาพ ‘Mona	Lisa’ อันเลื่องชื่อนั่นเอง

Musée du 
Louvre



เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

หากลองค้นหาค�าว่า ‘พิพิธภัณฑ์’ ในเว็บไซต์กูเกิ้ล คุณจะพบว่าฐาน
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จะอยู่
ในล�าดับแรกๆ เสมอ นอกจากนี้หากเข้าไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ในทุกเว็บไซต์เทียบกันแล้ว เนื้อหาของที่นี่จะมีความละเอียด และครบ
ถ้วนมากที่สุด จนกลายเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับคนทั่วไปได้ใช้กัน ด้วยเหตุนี้ 

ทีมงาน Read Me จงึเข้าไปพูดคุยกับ พ่ีโอ๋ – นวลพรรณ บุญธรรม นกัวชิาการ
ประจ�าศูนย์ฯ เพื่อสอบถามถึงที่มาที่ไปในการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา

ทำำไมทำางศูนย์ฯถึงสร้างฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา

	 ที่ศูนย์มีงำนหลำยด้ำนค่ะ	 หนึ่งในนั้นคืองำนพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเร่ิมขึ้นจำก

อำจำรย์ปริตตำ	 (ดร.ปริตตำ	 เฉลิมเผ่ำ	 กออนันตกูล)	 ซึ่งผลจำกกำรศึกษำในเร่ืองน้ีเรำได้

น�ำมำจัดท�ำเป็นฐำนข้อมูลด้วย	ทั้งสองเรื่องนี้จึงไปด้วยกันได้ค่ะ	ฐำนข้อมูลนี้เริ่มมำตั้งแต่

ปี	 2546-2547	 แล้ว	 ตอนนี้ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเท่ำนั้น	 แต่รวมพิพิธภัณฑ์ทุกชนิด

เข้ำไปด้วย	 เพรำะจริงๆ	 แล้ว	พิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทแยกกันไม่ออกหรอกค่ะ	 ขึ้นอยู่กับ

ว่ำเรำนิยำมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่ำอย่ำงไร

รวบรวมข้อมูลออกมาขนาดนี้ได้อย่างไร และพิพิธภัณฑ์แบบไหนบ้างทำี่ถูกรวมอยู่ใน

ฐานข้อมูล

 ในตอนแรกตั้งแต่ปี	 2546-2551	 เรำลงไปส�ำรวจเอง	พอได้ข้อมูลทั้งประเทศมำ

แล้วก็ท�ำเป็นฐำนข้อมูลขึ้นมำ	 ส่วนช่วงหลังเรำใช้กำรจ้ำงส�ำรวจแทน	 ให้เพ่ิมเติมในส่วน

พิพิธภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่เรำยังไม่มีข้อมูล	ส่วนหลักกำรที่เรำใช้นับพิพิธภัณฑ์คือ	ที่นั่นต้องมีของ	

ต้องมีเรื่องรำว	ต้องมีคนที่คอยดูแลและให้ควำมรู้กับผู้เข้ำชม	ไม่จ�ำเป็นต้องมีป้ำยเรำก็นับ

ว่ำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะ

หน้าทำี่ของศูนย์ฯเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้าง

	 นอกจำกกำรศึกษำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแล้ว	 ที่ผ ่ำนมำเรำได้สร้ำงเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึ้น	มีกำรประชุมกันทุกปี	ท�ำนิตยสำร	ก้ำวไปด้วยกัน	ให้กับคนในวงกำร	

และเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำเรำได้จัด	 เทศกำลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึ้น	 แต่ปีน้ีไม่จัดแล้ว	 เรำมอง

ว่ำถึงจุดอ่ิมตัว	 และผลส�ำรวจของผู้มำร่วมงำนก็บอกว่ำ	 กำรมำจัดแสดงที่งำนไม่เหมือน

กับที่ท้องถ่ิน	มันขำดควำมเป็นตัวตนไป	แม้ว่ำผู้เข้ำชมจะมำกกว่ำก็ตำม	ตอนนี้เรำเลยหัน

ไปสนับสนุนให้จัดขึ้นกันเองในท้องถ่ินมำกกว่ำค่ะ

ศูนย์มานุษยวิทำยาสิรินธร 

ผู้สร้างฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทำศไทำย

 

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

ที่ตั้ง กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
เวลาทำ�การ  
วันจันทร์ – อาทิตย์ 
เวลา 10.30 - to 17.00 น. ในฤดูหนาว
และ 10.00 - to 17.00 น. ในฤดูร้อน

 ‘ส้วม’ กับ ‘ประเทศอินเดีย’ อาจ

เป็นคู่ที่ให้ภาพที่ไม่ศิวิไลซ์นัก แต่ถึงกระน้ัน

ในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสุขอนามัยที่ย�่าแย่ใน

การขบัถ่ายนีก้ลบัมพีพิธิภณัฑ์ส้วมทีใ่หญ่ และ

น่าสนใจตั้งอยู่ พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้น

ในกรงุนวิเดล ีและเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน

ปี 1994 โดยดร. Bindeshwar Pathak 

NGO ผู้ใส่ใจทางด้านสุขอนามัยของอินเดีย 

ภายในได้มีการรวบรวมโถส้วมรูปแบบต่างๆ

จากหลากหลายประ เทศทั่ ว โลก โดย

จุดประสงค์ในการต้ังพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีไว้

เพ่ือการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงโถส้วม

รวมถึงจุดประสงค์ข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุด

คือเพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้ และปรับปรุง

เกี่ยวกับสุขอนามัยการขับถ่ายในอินเดีย

นั่นเอง ใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับส้วมไม่ว่า

จะเป็นในเชงิศลิปะหรอืการศกึษาไม่ควรพลาด

Sulabh 
International 
Museum of Toilets  



ทำีมงานท่ีำทำำฐานข้อมูลท่ีำทำั้งหมดกี่คน

	 2	คนค่ะ	ก็มีพี่ปุ๊ก	ปณิตำ	(สระวำสี)	เป็นหัวหน้ำ	และผู้ก่อตั้งฐำนข้อมูล	กับน้อง

วริสรำ	 (แสงอัมพรไชย)	 ที่เป็นผู้ช่วย	 ส่วนฝ่ำยพี่จะลงพื้นที่	 และเอำข้อมูลมำสนับสนุน	

รวมกันแล้ว	บุคลำกรด้ำนพิพิธภัณฑ์ที่นี่มี	5	คน	ซ่ึงบำงคนก็ท�ำด้ำนชำติพันธุ์ไปด้วยค่ะ

องค์กรหลกัท่ีำดแูลด้านพพิธิภณัฑ์ของไทำยคอืใคร ทำำไมองค์กรนัน้ถงึไม่ทำำฐานข้อมลู

ขึ้นมา

	 องค์กรหลักๆ	 เลยคือ	 กรมศิลปำกร	 แต่ทำงกรมเองก็ภำระเยอะ	 ต้องดูแล

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติสี่สิบกว่ำแห่ง	 และช่วยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ	 อีกตำมก�ำลังที่ม	ี

อีกแห่งหน่ึงก็มีสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติที่ดูแลมิวเซียมสยำมอยู่	แต่ที่นั่นจะเน้น

ท�ำเครือข่ำยกับพิพิธภัณฑ์ขนำดใหญ่	เรำเองถนัดงำนพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน	ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ว่ำใครถนัดอะไร	นอกเหนือจำกนี้ก็จะขึ้นตรงต่อองค์กรที่สังกัด	และสุดท้ำยก็คือพิพิธภัณฑ์

ส่วนบุคคล	ตรงนี้ไม่มีองค์กรไหนไปดูแลโดยตรงค่ะ

เห็นว่ามี ‘สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทำย’ ด้วย สมาคมนี้มีหน้าทำี่อะไร

	 สมำคมนี้ เกิดขึ้นจำกผู ้ที่ สนใจในเรื่ องพิพิธ ภัณฑ ์ 	 สมำชิกหลักๆ	 ก็คือ

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ	 ซึ่งต่ำงจำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเรำตรงที่เรำไม่ได้ตั้ง

ขึ้นเป็นทำงกำร	 แต่เรำก็คอยอัพเดตข้อมูล	 มีควำมเคลื่อนไหวอยู่ตลอด	 เพรำะหำกตั้งขึ้น

มำเป็นทำงกำร	มีคนมำร่วมงำนตอนแรกมำกมำย	มีเว็บไซต์	มีเฟซบุ๊ค	แต่ไม่มีคนมำคอย

ดูแล	มำบริหำรจัดกำรมันก็เท่ำนั้น	มันก็ตำย

สิ่งทำี่อยากให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทำย

	 ตอนนีไ้ม่มกีฎหมำยฉบบัไหนทีพ่ดูถงึพพิธิภณัฑ์	อยำกให้มกีำรออกกฎหมำยมำระ

บุรำยละเอียด	และคุ้มครองพิพิธภัณฑ์บ้ำง	 อีกอย่ำงพิพิธภัณฑ์หลำยแห่งก็เป็นองค์กรไม่

แสวงหำก�ำไร	แต่ยังต้องเสียภำษีอยู่	จึงอยำกให้ทำงกำรได้พิจำรณำในเรื่องนี้ค่ะ

ค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่สนใจได้ที่เว็บไซต์ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

www.sac.or.th/databases/museumdatabase 
หรือทางเฟซบุ๊ค ค้นหาค�าว่า ‘ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย’

 

ที่ตั้ง เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เวลาทำ�การ เปิดทุกวัน 10.00–17.30 น.
(ปิด 24–26 ธ.ค.)
ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

 ‘Science and National History 

Museum’	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนน่าจะ

คุ้นตากันดีเพราะท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในหนัง ‘Night	 at	 the	Museum’ 

ทั้ง 2 ภาค โดยภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

ประวตัศิาสตร์ทางธรรมชาตไิว้มากถงึ 70 ล้าน

รายการ ด้วยการจัดแสดงท่ีเป็นหมวดหมู่ที่

ง่ายต่อการเข้าใจ และการแสดงวิวัฒนาการ

อย่างอลังการด้วยโครงกระดูกจัดโชว์ไว้ ใคร

ได้เห็นเป็นต้องทึ่ง อีกทั้งยังมีการสตาฟสัตว์

ไว้มากมาย บางตัวสตาฟกันมาเป็นร้อยปีก็มี 

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ Red 

Zone , Green Zone , Blue Zone , Orange 

Zone ท�าให้ง่ายต่อการเดินชม

Science and 
National 
History 
Museum



เจาะเวลาหาความเป็นไทย 
ไปกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร

	 	 พื้นที่ภำยในของพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ	 พระนคร	 มี

หลำยอำคำรรวมกัน	และยังรวมไปถึงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ซึ่ง

ประดิษฐสถำนพระพุทธสิหิงค์	 พระส�ำริดหุ้มทองปำงสมำธิ	 และ

ยังมีอำคำรหลักที่เดินผ่ำนประตูรั้วเข้ำไปจะเจอเป็นด่ำนแรกคือ	

พระที่นั่งศิวโมกขพิมำน	ซึ่งจัดแสดงประวัติศำสตร์ชำติไทยโดยรวม	

มีโถงอำรยธรรมไทย	ที่เรำจะได้พบกับหลักศิลำจำรึก	 อันเป็นหนึ่ง

ในอำรยธรรมทำงภำษำของชำติ	 จำกนั้นเมื่อเรำเดินไปตำมเส้นทำง

ก็เปรียบเสมือนได้เดินตำมรอยเส้นอำรยธรรมของไทย	 วิวัฒนำกำร

เปลี่ยนผ่ำนยุคสมัยนับแต่สุโขทัย	 อยุธยำ	 ไล่เรียงไปจนถึงกรุง

รัตนโกสินทร์	วัตถุที่น�ำมำจัดแสดง	ทำงพิพิธภัณพ์ได้น�ำมำจำกส่วน

ต่ำงๆ	ของประเทศ	สลับกับโมเดลจ�ำลองเหตุกำรณ์ส�ำคัญตำ่งๆ	 ซึ่ง

จะมีปุ่มให้กดฟังเสียงบรรยำยได้ทั้งภำษำไทย	และภำษำอังกฤษ

	 ขณะที่อำคำรโดยรอบพระที่นั่งศิวโมกขพิมำน	ก็เป็นส่วน

จัดแสดงศิลปะเน้นไปที่ประติมำกรรม	ภำพนูนต�่ำ	 นูนสูงของแต่ละ

อำรยธรรมที่กระจำยตัวอยู่ในสุวรรณภูมิ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 อยุธยำ	ชวำ	

ศรีวิชัย	 และเขมร	 ซึ่งท�ำให้เรำสำมำรถมองเห็นวิถีทำงศำสนำที่มี

อิทธิพลกับคนยุคโบรำณ	มุมมองกำยวิภำคมนุษย์ที่ต่ำงกันไป	 รวม

ทัง้คตใินกำรสร้ำงพระพทุธรูปทีม่รีำยละเอยีดทีแ่ตกต่ำงกนัของแต่ละ

อำรยธรรมผำ่นรูปปั้นเหล่ำนั้นได้อย่ำงดี	และส่วนจัดแสดงอื่นๆ	ก็ยัง

มีถ้วยสังคโลกโบรำณจำกจีน	 ตู้ลำยรดน�้ำ	 ธรรมจักรสมัยทวำรวดี	

รวมถึงพระทีน่ัง่แบบรตันโกสนิทร์	ทีม่คีวำมสวยงำมและน่ำค้นหำไป

พร้อมๆ	กัน	

เรื่อง: สรพงศ์ อ่องแสงคุณ 
ภาพ: นภัทร จาริตรบุตร

	 ผมยงัจ�ำได้ดถีงึแบบเรยีนวชิำประวตัศิำสตร์สมยัมธัยม	ซึง่มเีนือ้หำ

ที่พยำยำมอธิบำยว่ำชนชำติไทยคือใคร	มำจำกไหน	มีกำรก่อร่ำงสร้ำงตัว	

ผ่ำนช่วงเวลำต่ำงๆ	 จนพัฒนำมำเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน	 แม้ผมจะ

พยำยำมอำ่นอยำ่งตั้งใจ	แต่ก็พบว่ำเพียงตัวอักษรนั้น	ไม่สำมำรถท�ำให้ผม

เห็นภำพได้เลยว่ำ	ชนชำติไทยเมื่อเก่ำก่อนเคยเป็นมำอย่ำงไร

	 บ่อยครั้งที่ผมถำมผู้รู้ว่ำ	หำกผมต้องกำรเห็นภำพประวัติศำสตร์

ชนชำตไิทยอย่ำงเด่นชดัมำกกว่ำในหนงัสอื	ผมควรไปทีแ่ห่งใด	เกอืบทัง้หมด

บอกกล่ำวเป็นเสยีงเดียวกนัถงึ	พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำต	ิซึง่ผมจะมำเล่ำให้

คุณฟังในพื้นที่ตรงนี้

	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ	แหล่งรวบรวมควำมรู	้และโบรำณวัตถุ

จำกทั่วประเทศซึ่งอยู่ในบริเวณที่เดิมนั้นเป็นพระรำชวังบวรสถำนมงคล	

หรือ	วังหนำ้	ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นในปี	พ.ศ.2325	มีอำยุเท่ำกรุงรัตนโกสินทร์	เมื่อ

ก่อนพื้นที่ทั้งหมดของวังหนำ้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหำอุปรำช	ต่อมำใน

สมัยรัชกำล	 ท่ี	 5	 ได้ยกเลิกต�ำแหน่งพระมหำอุปรำช	 และโปรดเกล้ำฯ	 ให้	

“มิวเซียมหลวง”	ณ	ศำลำสหทยัสมำคม	มำตัง้แสดงแทน	จนกระทัง่ในสมยั

รชักำลท่ี	7	จงึโปรดเกล้ำฯพระรำชทำนพระรำชมณเฑยีรสถำนในพระรำชวงั

บวรสถำนมงคลให้จัดตั้งเป็น	 พิพิธภัณฑสถำนส�ำหรับพระนคร	แต่เมื่อมี

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี	พ.ศ.	 2475	 รัฐบำลได้ตั้งกรมศิลปำกร

และประกำศตั้งพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครขึ้นกับกรมศิลปำกรมำ

จนถึงทุกวันนี้	



 อีกหน่ึงกองก�ำลังที่มีควำมส�ำคัญของประเทศในกำรพิทักษ์น่ำนฟ้ำของ
ชำติ อันมีประวัติแห่งควำมภำคภูมิใจมำนับร้อยปี กองทัพอำกำศผำยมือต้อนรับ
ทุกท่ำนเพื่อเข้ำสู่อำคำรจัดแสดงทั้งห้ำ ที่จะพำชมอำกำศยำนที่หำชมได้ยำกหลำก
หลำยประเภท ท่ีผำ่นร้อนผำ่นหนำวผำ่นภำรกิจท่ีส�ำคัญต่ำงๆ นำนัปกำร ตัง้แตส่มยั
สงครำมโลก สมัยปรำบคอมมิวนิสต์ รวมถึงเคร่ืองบนิแบบใบพัดรุ่นสดุทำ้ยที่เคยประจ�ำ
ในกองทัพอำกำศ ไปจนถึงเครื่องบินไอพ่น ยุทธภัณฑ์ที่นักบินใช้ระหว่ำงกำรขึ้นบิน 
เรยีกไดว้ำ่ถำ้อยำกรูจ้กัวำ่กองทพัอำกำศเปน็อยำ่งไร ที่นี่กม็ใีหร้บัชมอย่ำงครบวงจร

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08.00-16.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

 ภำยในซอยลำดพรำ้ว 43 ยังมีบ้ำนบริเวณท้ำยซอยอยู่หลังหนึ่ง ที่เก็บ
รวบรวมเรื่องรำวของธงชำติไทย จำกควำมตัง้ใจของอำจำรย์พฤฒิพล ประชุมผล 
ที่ตอ้งกำรสรำ้งแหลง่เรยีนรูท้ี่มปีระวตัโิดยละเอยีดทกุแงมุ่มของธงชำตไิทยตัง้แตอ่ดตี
ถึงปัจจุบันในรูปแบบต่ำงๆ ทัง้กำรใช้งำน และธงในแต่ละรูป ของสะสม ภำพถ่ำยที่

มีธงช้ำง (ธงชำติไทยในสมัยแรก)ปรำกฎ ซ่ึงนอกจำกนี้ยังมีส่วนที่จัดแสดงเครื่อง
เล่นกระบอกเสียง และหีบเสียง โดยสมำคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง และ
หีบเสียงไทยอีกด้วย โดยอำจำรย์ฝำกมำบอกวำ่ หำกต้องกำรเข้ำชม ต้องโทรศัพท์
มำติดต่อล่วงหนำ้ เนื่องจำกอำจำรย์มีงำนบรรยำยนอกสถำนที่เปน็ประจ�ำ

พพิธิภณัฑธ์งสยามและ
พพิธิภณัฑเ์ครื่องเลน่กระบอกเสยีง
และหบีเสยีงไทย
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร – อาทิตย์ ยกเว้นวันสงกรานต์ 
วันสิ้นปี วันปีใหม่ 10.00 – 18.00 น.  
ค่าเข้าชม : นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 50 บาท 
ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 300 บาท 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์

 ในโลกยุคท่ีเงินมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงสูง คุณเคยสงสัย
หรือไมว่ำ่อะไรที่ท�ำใหเ้งนิกำ้วขึน้มำกลำยเปน็สื่อกลำงที่มคีวำมส�ำคญัไดม้ำกเทำ่นี ้พบ
ค�ำตอบของววิฒันำกำรเงนิตรำ และกำรธนำคำรไดท้ี่พพิธิภณัฑธ์นำคำรไทย ภำยใน 
SCB Park จัดแสดงวัตถุตำ่งๆ ที่ฉำยภำพจุดเริ่มต้นของระบบเงินตรำ สู่ระบบกำร
เงินในรูปแบบธนำคำร อันมีบุคคลัภย์เปน็ธนำคำรไทยแห่งแรก เครื่องมือที่ใช้ในยุค
ที่ธนำคำรต้องบันทึกทุกอยำ่งด้วยมือ และเรื่องรำวกำรพัฒนำสู่ธนำคำรในยุคสมัย
ปัจจุบันอันมีธุรกรรมหลำกหลำยรูปแบบ นอกจำกนี้ยังมีหอจดหมำยเหตุรำชหฤทัย
ที่เปิดให้สืบค้นจดหมำยเหตุ และเอกสำรส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรธนำคำรอีกด้วย
 หมำยเหต ุ: หำกไมส่ะดวกเขำ้ชมพพิธิภณัฑใ์นเวลำท�ำกำร สำมำรถเข้ำชม
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ที่ http://www.thaibankmuseum.or.th/virtual/
virtual.php

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) 
10.00-17.00 น. 
ไม่เสียค่าเข้าชม

ที่ตัง้ : ถนนหนำ้พระธำตุ แขวงพระบรมมหำรำชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 02-2241333

ค่าเข้าชม : 
คนไทย 20 บำท ชำวต่ำงชำติ 100 บำท

เวลาท�าการ : 
วนัพุธ-วนัอำทติย ์ยกเวน้วนันกัขตัฤกษ ์9.00-16.00 น.

รูปภาพ: www.siamflag.org

รูปภาพ: www.sac.or.th

รูปภาพ: www.facebook.com/thaibankmuseum

	 นอกจำกโบรำณวัตถุอันล�้ำค่ำแล้ว	 อีกไฮไลต์ส�ำคัญที่

อยำกแนะน�ำให้ไปชมก็คือ	 โรงราชรถ	 ซึ่งเป็นที่เก็บรักษำรำชรถ	

และรำชยำน	 ท่ีใช้ในพิธีพระรำชทำนเพลิงพระศพ	ทุกครั้งที่มีพิธ	ี

โรงรำชรถจะเปิดออกเพื่อน�ำรำชรถ	และรำชยำนออกมำใช้	 แต่ใน

เวลำปกติก็จะจอดไว้เพื่อเปิดให้ประชำชนที่สนใจเข้ำชม	 โดยจะมี

รำชรถรูปแบบต่ำงๆ	พร้อมค�ำอธิบำยส่วนประกอบของรำชรถว่ำใช้

ท�ำอะไรบ้ำง	 รวมไปถึงสัตว์หิมพำนต์ท่ีใช้ประดับพระเมรุ	 จิตรกรรม

ปนูป้ันจำกฝีมือของช่ำงสบิหมู่ระดบัประเทศ	ซึง่มคีวำมสวยงำมวจิติร

สมฐำนะกับรำชรถ

	 เชื่อได้ว่ำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครจะท�ำให้คุณผู้

อ่ำนได้เห็นภำพรวมของอำรยธรรมชนชำติไทย	 ตั้งแต่ครั้นยังเป็น

แว่นแคว้นเล็กๆ	 จนก่อเกิดเป็นชำติขึ้นมำได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์	

และหำกใครเข้ำชมที่พระนครแล้วรู้สึกไม่จุใจ	 ยังมีพิพิธภัณฑแห่ง

ชำติอีก	42	แห่งที่กระจำยอยู่ตำมภำคต่ำงๆ	ในประเทศไทย	โดยจะ

เน้นจัดแสดงศิลปะตำมประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง	หรือขุดพบในท้อง

ที่นั้นๆ	เป็นส�ำคัญ	
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	 ย้อนกลับไปเมื่อประมำณปีค.ศ.	 1945	 ในช่วงเวลำปลำย

สงครำมโลกครั้งที่	 2	 มีนำยทหำรอเมริกันคนหนึ่งที่เขำต้องเปลี่ยนแปลง

ภำรกจิที่ตนได้รับ	เหตุจำกกำรทิ้งระเบิดปรมำณขูองอเมริกำในญีปุ่่น	เขำ

จึงเดินทำงเข้ำสู่กรุงเทพเพื่อรับหน้ำที่เป็นหัวหน้ำสถำนียุทธศำสตร์	 และ

ดูแลฟ้ืนฟสูถำนเอกอคัรทตูสหรฐัอเมรกิำ	ชวีติของนำยทหำรคนนีค้งจะได้

เดินทำงกลบัไปท่ีประเทศของตวัเอง	และเริม่เดนิทำงในเส้นทำงสถำปนกิ

ที่จบมำต่อไป	หำกว่ำเขำไม่หลงใหลชีวิตในชนบทไทยขนำดนี้

	 ในปีค.ศ.	1946	หรอืปีต่อมำทีเ่ขำปลดประจ�ำกำรจำกกองทพั	เขำ

เลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยต่อ	และได้เดินทำงเพ่ืออยู่กับวิถีชีวิตที่

เขำช่ืนชอบ	 โดยเฉพำะภำคอีสำนที่เขำมีควำมสนใจอย่ำงยิ่งในเร่ืองของ

อุตสำหกรรมเลี้ยงไหมในครัวเรือน	ซึ่งในเวลำดังกล่ำว	กำรทอผ้ำไหมดู

จะซบเซำ	และไม่ค่อยมีคนสนใจเท่ำทีค่วร	ยงัไม่นบัว่ำในช่วงนัน้เป็นภำวะ

หลังสงครำมโลกพอดิบพอดี	 แต่เขำกลับทุ่มตัวเองเพื่อศิลปะหัตกรรมนี้	

โดยใช้ควำมสำมำรถท้ังหมดทีม่	ีจนท�ำให้เขำกลำยเป็นบคุคลธรรมดำคน

แรกทีพ่ฒันำกจิกำรทอผ้ำพ้ืนเมืองของไทยให้เป็นท่ีรูจ้กัไปท่ัวโลก	รวมไป

ถงึช่ือของนำยทหำรคนนีเ้องกต็ำม	ท่ีคนไทยน้อยคนนกัในปัจจบุนัทีจ่ะไม่

เคยได้ยินชื่อของเขำ

	 เพรำะนำยทหำรอเมรกิำคนนีม้ชีือ่ว่ำ	จมิ ทอมป์สนั

	 ใครจะรู ้ว่ำในย่ำนกลำงเมืองอย่ำงปทุมวัน	 ใกล้ๆ	 กับ	 BTS	

สนำมกีฬำ	 จะยังมีพิพิธภัณฑ์บ้ำนเรือนไทย	 ท่ีต่ำงก็มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ	

200	ปี	 ซ่อนอยู่ด้ำนใน	 โดยควำมแปลกใจเริ่มตั้งแต่เรำก้ำวเดินเข้ำไป

ในพิพิธภัณฑ์	 เรำจะพบว่ำมีบริเวณรอบๆ	ร่มรื่น	และเต็มไปด้วยนักท่อง

เท่ียวชำวต่ำงชำตมิำกมำยทีต่่ำงกร็อเข้ำแถวไปชมพพิธิภณัฑ์	บ้ำงกก็�ำลงั

ช้อปปิ้งในร้ำนขำยสินค้ำทำงด้ำนซ้ำย	บ้ำงก็ก�ำลังนั่งรับประทำนอำหำร

บรเิวณร้ำนทีอ่ยูห่ลงัเคำเตอร์ขำยตัว๋เข้ำชม	บรรยำกำศคล้ำยๆ	เรำนัง่ย้อน

เวลำกลบัไปในสมยัก่อน	ส่วนตวัของพพิธิภณัฑ์จะอยูท่ำงด้ำนในหลงัจำก

เดินผ่ำนรั้วเข้ำไป	ซึ่งในบริเวณรั้วดังกล่ำวก็คืออดีตบ้ำนของคุณจิม	ทอม

ป์สัน	ที่มีอำณำบริเวณประมำณ	1	ไร่และท�ำให้เรำตั้งค�ำถำมเดิมอีกครั้ง	

ว่ำยังมีบ้ำนบรรยำกำศแบบนี้ในเมืองกรุงอีกหรือ

	 กำรชมตัวบ้ำนพิพิธภัณฑ์ของที่นี่ก็จะมีไกด์น�ำทำงที่มำใน

ชุดผ้ำไหมไทยสวยงำม	 ทั้งยิ้มแย้ม	 และเป็นมิตรกับแขกทุกคนผู้มำ

เยีย่มเยอืน	โดยสำมำรถเลอืกได้อกีต่ำงหำกว่ำจะให้พวกเขำน�ำทวัร์ในรปู

แบบภำษำใด	ซึ่งมีทั้ง	ภำษำไทย	อังกฤษ	จีน	ญี่ปุ่น	และฝรั่งเศส	

	 เรือนไม้ทีเ่รำเหน็โดดเด่นอยูป่ระกอบด้วยไม้สกั	6	หลงัทีซ้ื่อต่อมำ

จำกเจ้ำของบ้ำนในขณะที่คุณจิม	ทอมป์สัน	ได้ออกตระเวนหลำยแห่งใน

ประเทศนี	้ซึง่น�ำชิน้ส่วนทีไ่ด้มำจำกแต่ละทีข่นย้ำยมำประกอบตัง้อยูท่ี	่ณ	

ปัจจุบัน	และสร้ำงเสร็จรำวๆ	ปีค.ศ.	1959	หรือปีพ.ศ.	2502	โดยตัวบำ้น

ถูกยกขึ้นหนึ่งขั้นเหนือพื้น	เพื่อเป็นกำรป้องกันน�้ำท่วมในช่วงหน้ำฝนกำร

ค่อยๆ	เดนิเข้ำไปส�ำรวจในบ้ำนหลงัจำกทีเ่หล่ำนกัท่องเทีย่วได้ถอดรองเท้ำ	

และฝำกกระเป๋ำไว้แล้ว	เรำจะค่อยๆ	พบกับตัวบำ้นที่มีควำมปรำณีต	ทั้ง

วัสดุในกำรก่อสรำ้งบ้ำน	ทั้งพื้นกระเบื้องหินอ่อนที่สั่งมำจำกต่ำงประเทศ

และเคร่ืองประดับตกแต่งจำกวัฒนธรรมต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็น	จีน	อินเดีย	

เขมร	พม่ำ	เรำจะพบว่ำนอกจำกกำรประดับตกแต่งที่มีควำมหลำกหลำย

และอำยอุำนำมของหลำยๆ	ชิน้เข้ำข้ันพันปีแล้ว	จำกห้องครัว	ห้องรบัแขก	

ห้องรบัประทำนอำหำร	ห้องนัง่เล่น	ไปจนถงึห้องนอน	บ้ำนเรือนไทยหลงันี้

กย็งัคงควำมเป็นไทยได้อย่ำงชดัเจน	ทัง้กำรปลูกเรือนไทยแบบทีไ่ม่ใช้ตะปู

พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน 
เมื่อความเป็นไทย ไม่ได้มีแค่ในคนไทย

เรื่อง:  ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
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 หากใครช่ืนชอบสิ่งของในสมยักอ่น หรอืวา่ยงัหลงเสนห่ก์บัความหลัง
ที่คดิยอ้นกลบัไปทไีรกย็งัอมยิม้ไดท้กุท ีบา้นพพิธิภณัฑข์องคณุเอนก นาวกิมูล 
ผู้ซ่ึงรวบรวมสิ่งของต่างๆ ในสมัยก่อน ทัง้จากการเก็บสะสมของเพื่อนๆ ที่มี
อุดมการณ์แบบเดียวกัน และจากการบริจาคจากผู้ใจดี น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่
น่าจะพลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในจะแบ่งเป็นบ้าน 2 หลัง ที่เก็บรวบรวมของ
เก่าต่างๆ เป็นห้องๆ เช่น ห้องร้านเช่าหนังสือ ห้องขายของจิปาถะ ห้องตัดผม 
หอ้งนายอ�าเภอ หอ้งขายแผน่เสยีง เป็นตน้ โดยระหวา่งเดนิชมคณุอาจจะแปลก
ใจปนตกใจเลก็น้อย เพราะวา่ความคดิท่ีเหมือนกับวา่เราเดินทางยอ้นกลบัไปใน
อดีตจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลย

บ้านพิพิธภัณฑ์
เปิดให้เข้าชม : วันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา 10.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

 ไม่แปลก หากเราจะไม่คุ้นหูช่ือพิพิธภัณฑ์นี้สักเท่าไหร่ เพราะว่า
ตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัง้อยู่ในตึก De Montfort ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ย่านสามเสน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งย่อยออกเป็น 4 พิพิธภัณฑ์ อันได้แก่ ผีเสื้อ 
เรือ เปลือกหอย ซากฟอสซิล และหินสี แต่ที่ดูจะเป็นไฮท์ไลท์ของงานคงจะ
หนีไม่พ้นพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อที่ภราดาอ�านวย ป่ินรัตน์ ผู้ก่อตัง้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เก็บสะสมไว ้ท่ีน่าสนใจมากๆ คือน่ีเป็นท่ีเก็บผเีสือ้ และแมลงตัวใหม่ 10 ชนดิ หรอื
พูดใหเ้ขา้ใจงา่ยๆ เขา้ไปอกีกค็อืมทีี่เดยีวในโลก! แบบนีไ้มค่วรพลาดเป็นอยา่งยิ่ง

พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ เรือ 
เปลือกหอย ซากฟอสซิล
สอบถามรายละเอียด : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
565 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร. 02 243 0065

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

 หากใครอยากรู้ว่านักโทษสมัยก่อนเขาถูกลงโทษกันอย่างไร 
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์บริเวณสวนรมณีนาถ น่าจะเป็นค�าตอบที่ได้ทั้งความรู้ 
และภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่นี่เริ่มจัดตัง้ขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482 โดย
แบ่งออกเป็นอาคาร 4 หลัง ที่แบ่งกันแสดงเรื่องราวต่างๆ ของนักโทษในคุก 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันธนาการ การลงทัณฑ์ การทารุณ หรือแม้กระท่ังการ
ประหารชีวิต โดยท่ีนอกจากจะโชว์เครื่องมือต่างๆ แล้ว ก็ยังมีการน�าหุ่นมา
จ�าลองการลงโทษๆ นั้นให้เราได้เห็นภาพกันยิ่งข้ึนไปอีก รับรองว่าเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วจะให้ความรู้สึกเสียวไส้พิลึกเชียวล่ะ

เปิดใหเ้ขา้ชม : อังคาร-เสาร์ 
เวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามรายละเอียด : เลขที่ 436 
ถนนมหาไชย แขวงส�าราญราษฎร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

ที่ตัง้ : ซอยเกษมสันต์ 2 บนถนนพระรำม 1 
ตรงข้ำมสนำมกีฬำแห่งชำติ 

ค่าเข้าชม : 
ผู้ใหญ่ 100 บำท นักเรียนนักศึกษำ 50 บำท

เวลาท�าการ : ทุกวัน เวลำ 19.00 – 17.00 น.  
ก�ำหนดเวลำของทัวร์ที่มีมัคคุเทศก์น�ำชม
รอบสุดท้ำยอยู่ที่เวลำ 17.00 น. 

ทีเ่ป็นวถีิของชำวบ้ำนในสมยัก่อน	ทีพ่อชำวบ้ำนตดัสนิใจจะย้ำย

บ้ำน	กจ็ะรือ้บ้ำนและน�ำไปวำงซ้อนในแพเพือ่ล่องไปหำท�ำเลใหม่	

หรือจะเป็นเรื่องโชครำงอย่ำงธรณีประตู	 ที่คนไทยโบรำณถือว่ำ

ธรณีที่ยกสูงในเรือนไทย	จะคอยป้องกันวิญญำณร้ำยไม่ให้ลอบ

เข้ำมำ	และอกีหลำยๆ	อย่ำงทีไ่ด้น�ำมำดดัแปลงให้เข้ำกบัรสนยิม

โดยฝีมอืของคณุจมิ	ทอมป์สนั	ทัง้หมดนีผ้สมผสำนลงตวักนัอย่ำง

ลงตัว	และท�ำให้เรำย้อนนึกกลับไปไม่ยำกว่ำกำรใช้ชีวิตในบ้ำน

หลังนี้จริงๆ	ในสมัยก่อนจะมีควำมสุขขนำดไหน

	 และหำกเรำยงัไม่จใุจกบักำรเดนิดบูรเิวณรอบๆ	บ้ำนทีอ่ยู่

ตดิกบัรมิคลองแสนแสบ	ทำงด้ำนหลงักย็งัมร้ีำนขำยของทีร่ะลกึที่

จ�ำหน่ำยภำพต่ำงๆ	ภำยในบ้ำน	หรอืหนงัสอืข้อมลูต่ำงๆ	ท่ีหำกเรำ

อยำกจะเรยีนรูเ้รือ่งรำวเกีย่วกบัอดตีสถำปนิกชำวอเมรกิำผูน้ี้เพ่ิม

เตมิ

	 แม้ว่ำพพิธิภณัฑ์แห่งนีอ้ำจจะเป็นพิพิธภณัฑ์ทีเ่ปิดให้เยีย่ม

ชมแบบเดมิ	คอืไม่ได้เป็นพพิธิภณัฑ์หมนุเวยีนทีม่เีวลำแสดงจ�ำกดั

และเปลีย่นกำรโชว์ไปเรือ่ยๆ	แต่ทัวร์ทีใ่ช้เวลำประมำณครึง่ชัว่โมง

บวกกบัควำมตืน่เต้นท่ีเกดิขึน้ในบ้ำนเรอืนไม้แห่งนีก้ลบัท�ำให้นกั

ท่องเทีย่วหลำยต่อหลำยคน	กลบัมำชมบ้ำนเรอืนไม้นีค้รัง้แล้วครัง้

เล่ำ	ด้วยเหตุผลว่ำดแูล้วมนัยงัไม่จใุจ	คล้ำยๆ	กบัว่ำกำรมำดอูกีครัง้	

เรำกจ็ะเหน็อะไรใหม่ๆ	เพิม่ขึน้	ทีเ่รำไม่สำมำรถคำดเดำได้

	 เพรำะบรรยำกำศ	บ้ำนเรอืนไม้	หรอืของทีไ่ด้ถกูน�ำมำแสดง

จดัโชว์?	เพรำะอะไร?	

	 ถ้ำจะให้เขยีนตอบค�ำถำมดงักล่ำว	กเ็หน็ว่ำอำจจะอธบิำย

ได้เพยีงแค่ครึง่เดยีวของสิง่ทีส่ถำนทีแ่ห่งนีม้	ีเพรำะอกีครึง่หนึง่อำจ

จะเป็นเรือ่งของควำมรูส้กึร่วมของแต่ละคน	ท่ีจะกลำยมำเป็นส่วน

เตมิเตม็ให้กบัค�ำตอบของค�ำถำม

	 ส่วนค�ำตอบของคณุจะเป็นแบบไหน

	 ผมขอเดำว่ำอำจจะคล้ำยๆ	กบัทกุคนทีไ่ด้ไป

รูปภาพ: www.sarakadee.com/feture/2002/05/
index.htm
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คุณชอบดหูนงัไทยไหม?	ถ้ำใช่	นีคื่อสถำนที	่ทีคุ่ณต้องมำดูให้เหน็กบัตำ	แต่ถ้ำไม่	นีค่อืสถำนทีท่ีอ่ำจท�ำให้คณุต้องเปลีย่นใจ!		

พพิธิภัณฑ์ภำพยนตร์ไทยจะพำคณุย้อนเวลำกลบัไปยงัจดุก�ำเนดิแห่งภำพยนตร์โลก	มองกำรแผ่อทิธพิลมำยงัเมอืงไทย	

และส�ำรวจควำมเป็นไปของหนงัไทยนบัร้อยปีตัง้แต่อดตีมำจนถงึปัจจบุนั	ทีส่�ำคญั	 ไม่ต้องกลัวว่ำจะไม่รูเ้รือ่ง	 เพรำะทกุ

รอบทีค่ณุเข้ำไปจะมผีูน้�ำชมคอยอธบิำยทกุเรือ่งทีคุ่ณสงสยั	ไม่ว่ำคณุจะเป็นใคร	อำยเุท่ำไหร่	หนงัไทย	คอืหนงัของเรำทกุคน

1. ตามล่าหา ‘บุคคลในต�านาน’ 
ไม่ว่ำจะเป็นพระบิดำแห่งภำพยนตร์สยำม,	

จอร ์จ 	 อีสต ์แมน,	 โทมัส	 อัลวำ	 เอดิสัน,	

ขุนวิจิตรมำตรำ,	ยอดชำย	เมฆสุวรรณ,	บัสเตอร์	

คีตัน,	ฌอง	กำแบง,	รตัน์	เปสตนัย,ี	หรอืแม้กระทัง่

โดม	 สุขวงศ์	 ผู ้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ที่มำ

ปรำกฎตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆ

2. แสดงหนังเรื่อง ‘คนกินกล้วย’ 
ในโรงถ่ำยแบล็คมำรีอำ	 แบบจ�ำลองโรงถ่ำย

หนังแห่งแรกของโลกท่ีชวนให้คุณมำกินกล้วย

หน้ำกล้อง	 ด้วยกรรมวิธีกำรผลิตแบบโบรำณ

แท้ๆ	 พร้อมรับผลงำนกลับบ้ำนไปอวดลูกอวด

หลำนได้อีกด้วย

3. ขึ้นรถไฟหลวงไปสถานี ‘ศีนิมา’ 
เรยีนรูค้วำมส�ำคญัของรถไฟต่อหนงัไทยกบัเร่ือง

รำวของ	กองภำพยนต์เผยแผ่ข่ำวกรมรถไฟหลวง

ท่ีถ่ำยท�ำเหตกุำรณ์ทีเ่กดิข้ึนทัว่ไทยจนกลำยเป็น

มรดกอันล�้ำค่ำ

4. วัดรอยมือ-รอยเท้าที่ ‘ลานดารา’ 
ดวงดำรำทั่วฟ้ำเมืองไทยทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก	 ถูก

รวมเอำไว้ที่นี่	 ลองเอำมือหรือเท้ำของคุณไป

ทำบดู	 ไม่แน่	 คุณอำจเทียบรัศมีดำรำคนนั้นได้

ในอนำคต

5. ส�ารวจหนังไทยในรอบ 100 ปี 
ตั้งแต่สมัยหนังใหญ่	หนังเงียบ	หนังขำวด�ำ	หนัง

เสียง	กำรถ่ำยท�ำ	กำรแสดง	 เครื่องแต่งกำย	ไป

จนถึงรำงวัลที่มอบให้กับคนในวงกำร	โดยของที่

น�ำมำจัดแสดงทุกอย่ำงเป็น	‘ของจริง’

6. แอบส่อง ‘หนังกระโปรง’ หรือถ�้ามอง 
(Peep	 Show)	 ประดิษฐกรรมเคร่ืองฉำย

ภำพยนตร์ที่มีควำมเป็นมำเก่ำแก่นับพันปี

7. ดูหนังผ่านเครื่องฉายมือหมุน 
หมุนจริง	 เหนื่อยจริง	 กับเครื่องฉำยหนังที่ได้

ออกก�ำลงักำยไปในตวั	กำรเคลือ่นไหวจะช้ำหรอื

เร็วก็อยู่ที่มือของผู้หมุน	ส่วนภำพยนตร์ที่น�ำมำ

ฉำยก็หำดูยำกไม่แพ้กัน	 ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร	

ต้องไปดูกันเอำเอง

8. ถ่ายรูปกับ ‘รถฉายหนังขายยา’ 
อดีตรถจี๊ปของกองทัพสหรัฐฯ	 ในสมัยสงครำม

โลกคร้ังที	่2	ถกูห้ำงขำยยำเพญ็ภำค	ตรำพญำนำค

มำดัดแปลงเป็นรถขนอุปกรณ์ฉำยหนัง	 ร่อนเร่

ไปทั่วประเทศ	ลองถำมพ่อแม่ของคุณดูว่ำเคยดู

หนังขำยยำไหม?

9. แวะซื้อหนังไทยหายาก
ไปไหนมำไหนเรำต้องไม่กลับบ้ำนมือเปล่ำ	

มำเที่ยวพิพิธภัณฑ์หนังไทยทั้งทีก็ต้องซื้อหำ

หนังไทยหำยำกกลับบ้ำน	ทั้งหนังเก่ำ	หนังใหม่	

หนังอินดี้	ที่นี่มีครบ

9 ภารกิจ ‘ห้ามพลาด’ 
ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย

เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
ย้อนเวลาหาหนังไทย
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ที่ตัง้ : หอภำพยนตร ์(องคก์ำรมหำชน) 94 หมู ่3 
ถนนพุทธมณฑล สำย 5 อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

ค่าเข้าชม : 
ไม่เสียค่ำเข้ำชม

เวลาท�าการ : 
ทกุวนัเสำร-์อำทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์แบง่เปน็ 3 รอบ 
เวลำ 10.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.

 บ้านหลังเล็กๆ ในต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
หลังนี้ ละลานตาไปด้วยความสนุกของของเล่นท้องถิ่นหลากหลายชนิด ใคร
ก็ตามท่ีมาท่ีน่ีไม่ต้องเกร็งหรือต้องท�าตัวลีบเพราะป้าย ‘ห้ามจับ’ ณ ที่

แห่งน้ี ของทุกอย่างสามารถน�ามาเล่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นอมรเทพ งูดูด 
พญาลืมแลง ลูกข่างสตางค์ ก�าหมุน และถึ่มถึ้ม? ถ้าหากได้ยินช่ือเหล่านี้
แล้วยังงงว่ามันคืออะไร รีบชวนครอบครัวมาที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้ให้ไว แล้ว
สนุกไปด้วยกัน!

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ 
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-16.00 น. 
ปิดฤดูท�านา (กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 
ไม่เสียค่าเข้าชม

 อาคารที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 120 ปีหลังนี้ อดีตเป็นบ้านพักของ
เจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่ แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวม
รวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดเอาไว้ ทัง้ประวัติของผู้ปกครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว และที่ส�าคัญคือ ‘คุกใต้ดิน’ ซ่ึงต้อง
เดินถอยหลังเข้าไปตามความเช่ือแต่โบราณ อาคารแห่งนี้ได้รับรางวัล
อาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2536 รางวัล
สถาปัตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2540 และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เป็นสถานที่

ถ่ายท�าละครเรื่อง ‘รอยไหม’ ที่ใครๆ ก็อยากจะลองสวมบทเป็นเจ้านางเมือง
เหนือดูสักครัง้

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

 ชาวไทยกบัชาวจนีอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุมายาวนาน เช่นเดยีวกนั
กับชาวภูเก็ตที่คนไทยเช้ือสายจีนที่นั่นได้รวมตัวกันดัดแปลงอาคารของ 
โรงเรียนจีน ‘ภูเก็ตไทยหัว’ ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็นต้องมีเช้ือจีน
ก็อินกับเรื่องราวได้ ไล่ตัง้แต่การเดินทางจากเมืองจีนมายังเกาะเล็กๆ แห่งนี้ 
อาหาร ประเพณี พิธีกรรม การศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมทัง้หมด 
13 หอ้งจดัแสดง ตกแตง่อยา่งดดีว้ยสถาปัตยกรรมสไตลชิ์โนโปรตกุสีอนัเป็น
เอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาวภูเก็ตที่อยากให้ลองมาเยี่ยมชมกัน แล้วจะรู้
ว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่เกาะ ทะเล หรือหาดทรายขาวๆ เท่านัน้ 

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท 
นักเรียน/นักศึกษา 25 บาท 
ชาวต่างชาติ 200 บาท

	 เมื่อท่ำนผู้น�ำในต�ำนำนได้อวตำรมำในร่ำง

ของแมวมุ้งมิ้ง!	 พบกับ	 ‘ฮิตเลอร์’	 แมวเจ้ำถิ่นแห่ง

หอภำพยนตร์	 ไม่ทรำบที่มำที่ไปแน่ชัด	 ตัวสีขำวแต้ม

ด้วยสนี�ำ้ตำล	นยัน์ตำสเีทำเข้ม	มำพร้อมกบั	‘หนวดจ๋ิม’	

และใบหน้ำอนัเหีย้มโหดเป็นเอกลกัษณ์!	เมือ่ใดกต็ำม

ที่คุณเยื้องกรำยไปที่หอภำพยนตร์	 ลองมองซ้ำยมอง

ขวำให้ดีๆ	 แล้วคุณจะเห็นท่ำนผู้น�ำตัวนี้นอนหน้ำนิ่ง

อยู่บนเก้ำอี้ตัวใดตัวหนึ่ง

RA
RE

 

ITE
M!

คุยกับ ‘อาสาสมัครน�าชมพิ พิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย’
	 มิน	–	มนตรำ	งำมวำจำ	เป็นอำสำสมัคร

น� ำ ช ม พิ พิ ธ ภัณฑ ์ ภ ำพยนต ร ์ ไ ท ย รุ ่ น แ ร ก

และอยู ่ที่นี่มำได้	 3	 ปีแล้ว	 ในเวลำปกติเธอคือ

เจ้ำหนำ้ที่ส�ำนักงำนคุมประพฤติ	จบกำรศึกษำด้ำน

อำชญำวิทยำซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับหนังไทยเลย	แต่

ด้วยควำมท่ีเป็นคนชอบดูหนัง	 เธอจึงมำสมัครเป็น

ผู้น�ำชมที่นี่	 แต่กว่ำจะอธิบำยได้คล่องแคล่วแบบนี้	

เธอบอกว่ำต้องฝึกซ้อมอยู่หลำยเดือน	ตลอด	3	ปีที่

ผ่ำนมำ	มินได้พัฒนำบุคลิกภำพของตัวเอง	 อยู่กับ

สิง่ท่ีตวัเองรกั	และถ้ำยงัท�ำงำนประจ�ำอยูแ่ถวนี	้เธอ

ก็จะท�ำหน้ำที่ผู้น�ำชมต่อไป

	 หอภำพยนตร์เพิ่งเปิดรับสมัครอำสำ

สมัครรุ่นที่	3	ไปเมื่อเดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ	ส่วนรุ่น

ต่อไป	มินบอกว่ำจะมำในเร็วๆ	นี้	เพรำะตอนนี้เริ่มมี

คนมำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เยอะขึ้น	ก็เลยอยำกจะชวน

ผู้ที่สนใจมำสมัครกัน	 ไม่จ�ำกัดเพศหรือวัย	 ขอแค่มี

ใจรักหนังก็พอแล้ว



14

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

การดูแลรักษาของ

ภายในพิพิธภัณฑ์ เรื่อง: ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์ 

บันทึำกข้อมูล

ถ่ายภาพ และบันทึกข้อมูลของวัตถุที่ เข้ามาอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงข้อมูลที่ภัณฑารักษ์หรือนัก
วิชาการเฉพาะด้านก�าหนดไว้ให้

6.

บันทึำกตัวเลขกำ กับ

ตัวเลขที่จดไว้แต่ละช้ินจะเป็นตัวเลขหลักสากล แบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ ล�าดับปี/ปีพุทธศักราช ยกตัวอย่าง
เช่น 1/2530 คอืวตัถทุี่ไดรั้บเป็นล�าดบัที่ 1 ในปี 2530 
หรือหากของที่มาเป็นชุด ก็จะแบ่งเป็น ล�าดับที่/ปี
พุทธศักราช/ของช้ินที่

1/2530

2/2530

7.

วัสดุในการใช้บันทึำก

ตัวเลขทะเบียนที่ถูกเขียนก�ากับไว้จะเป็นวัสดุที่ ไม่
ท�าลายวตัถ ุเช่น หมกึชนดิไรก้รด หรอืทาสารเคลอืบ
ผิวชนิดใสเป็นช้ันรองพื้น และขจัดออกได้ง่าย ถ้าใน
กรณีผ้าก็จะไม่ได้เขียนบนผ้าโดยตรง

8.

ดำ เนินการอนุรักษ์

ถ้าวัตถุมีสภาพช�ารุดมาก ก็จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนิน
การอนุรักษ์ และส่งหน่วยงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ

9.

ติดต่อผู้มีความรู้

ที่ส�าคัญที่สุด หากพบเห็นโบราณวัตุ หรือสิ่งของ
เก่าๆ ที่ช�ารุดแต่ไม่มีความรู้โดยตรง ควรจะติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือมาดแูลอย่างถกูวธีิตอ่ไปในท้ายท่ีสดุ

10.

พิพิธภัณฑ์เก็บอะไร?

การดูแลรักษาแต่ละที่จะดูแลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับว่าทางพิพิธภัณฑ์เก็บและรักษาของอะไรไว้ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรักษาเหรียญก็จะมีวิธีดูแลอย่าง
หนึ่ง หรือพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาของโบราณก็จะมี
การดูและบ�ารุงอีกอย่างหนึ่ง

1.

การดูแลส่วนใหญ่

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับการรักษา
อุณหภูมิ, สภาพอากาศ, การตรวจสอบก่อน-หลัง
จะน�ามาจัดแสดง เพื่อให้ของที่เก็บไว้ไม่เสียหาย 

2.

เวลาในการตรวจสอบดูแล

การตรวจสอบประจ�าแต่ละพิพิธภัณฑ์ จะมีเวลา
การดูแลไม่เหมือนกัน เช่น อาจจะตรวจเดือนละ 1 
ครัง้ หรืออาจจะสัปดาห์ละครัง้ส�าหรับอีกวัตถุหนึ่ง

3.

การลงทำะเบียนบัญชี

จะมีการลงบัญชีที่ เก็บข้อมูลของของช้ินนั้นไว้ ซ่ึง
จะมีตัวเลขก�าหนดไว้ส�าหรับส่ิงของที่มีอายุมากหรือ
เสี่ยงต่อการช� ารุด เพื่อป้องกันการสูญหายและ
สะดวกในการตรวจสอบในภายหน้า

4.

เริ่มศึกษาและวิเคราะห์

เริ่มจากน�าสง่ใหภ้ณัฑารกัษศ์กึษา วเิคราะห ์ก�าหนด
อายุ สมยั พรอ้มใหค้�าแนะน�าในการจดัเกบ็ และความรู้
ในการจัดแสดงที่ถูกต้อง

5.

ที่ตั้ง เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย
เวลาทำ�การ�
ทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี 
เวลา 10.00  - 17.00 น. แบ่งเป็น 4 รอบ
ค่าเข้าชม 700 รูเบิลรัสเซีย

Armoury 
Chamber 
Museum 
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	 กำรสร้ำงพพิธิภณัฑ์ขึน้มำสกัแห่งนัน้ต้องใช้เงนิทนุมำกพอสมควร	

ตั้งแต่ขนำดพื้นที่	 กำรตกแต่ง	กำรรวบรวมข้อมูล	กำรดูแลสิ่งของต่ำงๆ	 ใน

พิพิธภัณฑ์	 ซึ่งบำงแห่งอำจมีเงินทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนรัฐ	 แต่บำงท่ีก็

ต้องใช้เงนิทุนของเจ้ำของเองล้วนๆ	แล้วน�ำมำบรหิำรจดักำรเพือ่ให้พพิธิภณัฑ์

ด�ำรงต่อไปได้

	 ในส่วนของ	 Teddy	Bear	Museum	ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตำหมี

เท็ดดี้สุดน่ำรัก	 มีตุ๊กตำหมีหลำกหลำยขนำด	และรูปแบบ	ประดับตกแต่ง

อยู่ตำมโซนต่ำงๆ	 ในพิพิธภัณฑ์	 เปิดให้บริกำรในหลำยประเทศโดยเจ้ำของ

ชำวเกำหลีรำยเดียวกัน	 เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ด้ำนนี้มำกกว่ำ	 10	ปี	 อีก

ทั้งได้ท�ำกำรสังเกตพฤติกรรมลูกค้ำชำวไทยวำ่ชอบถ่ำยรูปลง	Social	Media	

ไม่ว่ำจะอำหำร	สถำนท่ีท่องเทีย่วต่ำงๆ	เมือ่เหน็ว่ำควำมน่ำรกัสวยงำมของหมี

เท็ดดี้น่ำจะเป็นที่ถูกใจของชำวไทยจึงตัดสินใจเปิดให้บริกำร	Teddy	Bear	

Museum	ที่พัทยำ	ด้วยเงินทุน	150	ล้ำนบำท	บนพื้นที่	2,500	ตำรำงเมตร

	 เนื่องจำกเงินทุนทั้งหมดเป็นของเจ้ำของโดยตรง	กำรจัดกำรเงิน

ลงทนุจงึต้องบรหิำรให้เป็นสดัส่วน	นอกจำกใช้ในเรือ่งของพืน้ที	่ กำรออกแบบ	

ตกแต่ง	 รวบรวมตุ๊กตำแล้ว	 ยังต้องใช้ในส่วนของกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ

ต่ำงๆ	ด้วย	ทั้งสื่อออนไลน์	นิตยสำร	รำยกำรโทรทัศน	์ เป็นต้น	 (แต่ในด้ำนนี้

หำกเป็นที่รู้จักประมำณหนึ่งแล้ว	 สื่อจะให้ควำมสนใจ	และมำขอสัมภำษณ์

มำกขึ้น)	และในส่วนของทีมงำนดูแลพิพิธภัณฑ์	ซึ่งเน้นให้ทุกคนท�ำได้หลำย

หนำ้ที่เพื่อทดแทนกันได้ในกรณีฉุกเฉิน

	 ในส่วนของรำยได้นัน้มำจำกกำรเกบ็ค่ำเข้ำชมเป็นหลกั	กลุม่ลกูค้ำ

มท้ัีงชำวไทย	ชำวเอเชีย	และชำวยโุรปคละกนัไป	ปรมิำณกำรเข้ำชมในแต่ละ

ช่วงนัน้จะลดหลัน่กนัไป	อย่ำงช่วง	High	Season	ในเดอืนเมษำยน	วนัปกติจะ

มลีกูค้ำประมำณ	500	รำย	ส่วนวนัหยดุจะสงูถงึ	2,000	รำย	นอกจำกนีย้งัมรีำย

ได้จำกกำรขำยสินค้ำที่ระลึก	ตุ๊กตำ	กำรถ่ำยรูป	และค่ำเครื่องดื่ม	นอกจำกนี้	

กำรหำรำยได้อกีทำงหนึง่คอืกำรจัด	Event	 กิจกรรมต่ำงๆ	แล้วแจกของรำงวลั

เช่น	บตัรเข้ำชมเป็นต้น	จำกให้ผูไ้ด้รบัรำงวลัเข้ำมำสมัผสับรรยำกำศน่ำต่ืนตำ

ตืน่ใจด้วยตวัเอง	จำกกำรตกแต่งภำยในพพิธิภณัฑ์ให้สวยงำม	มหีลำยโซนให้

เลือกถ่ำยรูป	เช่นโซนใต้น�้ำ	โซนอวกำศ	โซนเทพนิยำย	และโซนประเทศตำ่งๆ	

เป็นต้น	ก็ท�ำให้ลูกค้ำประทับใจ	แวะเวียนกลับมำใช้บริกำรใหม่อยู่หลำยครั้ง

ส�ำหรับกำรดูแลสิ่งของในพิพิธภัณฑ์	หำกมีกำรช�ำรุดก็ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใน

กำรซ่อมแซมอีก	แต่เน่ืองจำกนโยบำยของ	Teddy	Bear	Museum	ที่ผู้เข้ำ

สำมำรถหยบิตุก๊ตำมำถ่ำยรปูเล่นได้	(ยกเว้นบำงจดุ	เช่น	ตุก๊ตำตดิผนงั	ห้ำมดึง

ออกมำถ่ำยรูป)	จึงต้องมีกำรตรวจตรำดูแลอย่ำงพิถีพิถัน	และมีกำรท�ำควำม

สะอำดตุก๊ตำทกุวนัหลงัพพิธิภณัฑ์ปิด	ในส่วนของค่ำเสือ่มรำคำนีอ้ำจมกีนัไว้

จ�ำนวนหนึ่ง	แต่คำดว่ำไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง	

	 จำกกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนในส่วนต่ำงๆ	 และรำยได้ของ

พิพิธภัณฑ์	 เจ้ำของประเมินไว้ว่ำจะคืนทุนภำยใน	1	ปี	 และด้วยจุดเด่นของ

พิพิธภัณฑ์คือควำมสวยงำม	น่ำรัก	 โดดเด่น	และแปลกใหม่	 สอดคล้องกับ

พฤติกรรมกำรชอบถ่ำยรูปสถำนที่สวยงำมแล้วโพสต์ลง	Social	Media	แล้ว	

คำดว่ำ	Teddy	Bear	Museum	จะคืนทุนได้ภำยในเวลำที่ประเมินไว้

Teddy�Bear�Museum�
กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Teddy Bear Museum 
https://www.facebook.com/teddyislandthailand2013

เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

 เร่ืองราวประวัติศาสตร์ของรัสเซียนั้นมักปรากฏในภาพยนตร์ใน

ภาพลกัษณ์ทีห่รูหราทว่าลกึลบัน่าค้นหา ดงันัน้หากมโีอกาสได้มาเยอืนดนิแดน

หมีขาวนีจ้งึเป็นเร่ืองน่าเสยีดายถ้าหากจะพลาดพพิธิภณัฑ์ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของ

รัสเซีย อย่างพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในพระราชวังเครมลิน 

ที่นี่เป็นเสมือนท้องพระคลังใหญ่ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่ามหาศาล

ทั้งทางราคา และทางประวัติศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประกอบพิธีทาง

ศาสนา งานสิ่งทอ และของก�านัลจากนานาประเทศ รวมถึงทรัพย์สมบัติ

ของราชวงศ์อนัประเมนิค่ามไิด้ ซึง่ไฮไลต์ของทีน่ีเ่หน็จะอยูท่ีช่ดุไข่ฟาแบร์เช 

(Fabergé egg) อันเป็นงานตกแต่งอัญมณีวิจิตรหรูหรา และบรรดามงกุฏ

ต่างๆ ที่ความแพรวพราวของอัญมณีไม่ได้แพ้กันเลย



ภาพ : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ

1.  พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย
2.  31st Century Museum of Contemporary Spirit 
    จังหวัดเชียงใหม่
3.  หอศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่
4.  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
5.  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
6.  พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
7.  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
8.  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จังหวัดนครปฐม
9.  พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลสยาม จังหวัดนครปฐม
10. พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก จังหวัดนครปฐม
11. พิพิธภัณฑ์ครุฑไทย จังหวัดสมุทรปราการ
12. พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี เมืองพัทยา
13. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

14. บ้านพิพิธภัณฑ์
15. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
16. พิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน
17. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
18. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
19. พิพิธภัณฑ์ของปลอมและของเลียนแบบ
20. พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ ์
21. มิวเซียมสยาม
22. พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ เรือ เปลือกหอย ซากฟอสซิล
23. พิพิธภัณฑ์ จิม ธอมป์สัน
24. พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร 
     (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)
25. พิพิธภัณฑ์มาดาม ทุสโซ่
26. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

27. สยาม โอเชี่ยน เวิลด์
28. หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร
29. วังสวนผักกาด
30. พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
31. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย
32. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
33. พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
34. พิพิธภัณฑ์ธงสยาม
35. พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์
36. พิพิธภัณฑ์กามาวิจิตรา
37. ท้องฟ้าจำาลอง
38. แบตแคท มิวเซียม แอนด์ ทอย ไทยแลนด์

พิพิธภัณฑ์
ที่น่าสนใจ



สิ่งมีชีวิตท่ีำเรียกว่า...

ภณัฑารกัษ์
เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์

(Storekeeper)

(Storekeeper)

 ‘พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เพียงสถานที่เก็บของเก่า’
 กล่าวให้ครอบคลุม พิพิธภัณฑ์คือ แหล่งความรู้ขนาดใหญ่ ที่บรรจุเอาเรื่องราว, วัฒนธรรม และ
รากเหงา้ทางประวติัศาสตรเ์อาไว ้อาชีพ ภัณฑารกัษ ์จงึมีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งต่อสถานท่ีแหง่นี ้แตใ่ห้อธบิาย
ลงลึกถึงรายละเอียด บางคนอาจไม่เข้าใจว่าอาชีพที่ว่ามันคืออะไร บอกกล่าวกันแบบเชยๆ ตามความหมาย
ของราชบัณฑิตยสถาน ‘ภัณฑารักษ์’ [พัน-ทา-รัก] เป็นค�านามมีความหมายว่า “ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดย
มาก ได้แก่จ�าพวกโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน” อ่านซ�้ าไปซ�้ ามาความหมายที่ให้ก็ไม่พาเราก้าว
พ้นความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ Read me จึงอยากจะชวนคุณมาท�าความรู้จักอาชีพภัณฑ์รักษ์ในแง่มุมที่คุณเอง
อาจไม่รู้ ซ่ึงรับรองได้ว่าตัวหนังสือบรรทัดถัดไปจะเติมเต็มความสงสัยของคุณได้อย่างแน่นอน...

หน้าท่ีำ

การศึกษา : 

ไม่จ�ำเพำะเจำะจงว่ำจะต้องจบอะไรมำ	 หำกคุณมีควำมรู้ควำม

เข้ำใจทีถู่กต้องตรงกับแนวทำงของพพิธิภณัฑ์	ควำมรู้ตดิตวัทีค่ณุมกี็

สำมำรถท�ำให้คณุปฏบิตังิำนในสำยอำชพีนีไ้ด้	และถ้ำใครสนใจอยำก

ศึกษำลงลึกเกี่ยวกับแนวทำงอำชีพนี้อย่ำงจริงจัง	 ในประเทศไทย	

มหำวิทยำลัยมหิดล	 ได้เปิดหลักสูตรปริญญำโท	พิพิธภัณฑ์ศึกษำ	

ภำยใต้หลักสูตรศิลปะศำสตร์มหำบัณฑิต	สำขำวิชำวัฒนธรรม	และ

กำรพัฒนำ	ขึ้นเพื่อรองรับผู้สนใจแล้ว

พำชม	และให้ควำมรู้คือหน้ำที่หลักของอำชีพภัณฑำรักษ์	แต่บำง

คร้ังขอบข่ำยหน้ำท่ีก็ขยำยไปถึงกำรจัดเก็บดูแลซ่อมแซมสิ่งของที่

ช�ำรุด	และในปัจจุบันกำรน�ำของมำตั้งโชว์ให้ผู้คนเดินชมเฉยๆ	ก็ไม่

เพียงพออีกต่อแล้ว	 ภัณฑำรักษ์จึงต้องมีหน้ำที่คิดกิจกรรม	 เรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพ่ือมำปรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ให้น่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น	

นี่ยังไม่นับว่ำในบำงทีภัณฑำรักษ์บำงที่ต้องสวมวิญญำณเป็น	 	AE	

โฆษณำ	วิ่งหำเงินทุนเพื่อเข้ำมำจุนเจือองค์กรท่ีไม่ได้รับควำมสนใจ

และกำรสนับสนุนอีกด้วย

การแต่งกาย : 

เสื้อผ้ำหน้ำผมส�ำหรับภัณฑำรักษ์นั้น	 ขึ้นอยู่กับพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัด

ว่ำจะออกแบบไว้แบบไหน	หำกเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐก็อำจมีบ้ำง

ที่เครื่องแบบของภัณฑำรักษ์	 และผู้เข้ำชมจะมีกำรก�ำหนดไว้อย่ำง

ตำยตัว	 แต่ถ้ำเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนอำจจะไม่เข้มงวดมำกนัก	 แต่

อย่ำงไรพพิธิภณัฑ์แต่ละแห่งกจ็ะมกีฎของตนเอง	นัน่เป็นสิง่หนึง่ทีท่ัง้	

ภัณฑำรักษ์	และผู้เข้ำชมต้องเรียนรู้

คุณสมบัติ : 

อย่ำงแรกที่ภัณฑำรักษ์ต้องมี	คือ	ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

ตรงตำมแนวทำงของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ	 เช่น	 หำกเป็นพิพิธภัณฑ์

รถโบรำณ	ผู้ที่เรียกตัวเองว่ำภัณฑำรักษ์ก็ควรจะมีควำมรู้เกี่ยวกับรถ

โบรำณ	เพือ่ท่ีตนจะได้น�ำไปต่อยอดดแูลสิง่ของ	และตอบข้อสงสยัให้

แก่ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมได้อย่ำงถูกต้อง	ส่วนคุณสมบัติส�ำคัญอีกอย่ำง

ทีภ่ณัฑำรกัษ์ควรมอียู่ในตัวคือ	ควำมใฝ่รู้	เพรำะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็น

เพียงสถำนที่เก็บของเก่ำ	 หำกแต่สิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ยังคงมี

ชีวิตท�ำหน้ำที่ส่งต่อควำมรู้ให้คนในยุคปัจจุบันอยู่	ดังนั้นภัณฑำรักษ์

จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องหำควำมรู้	 และพัฒนำพิพิธภัณฑ์ให้มีกำร

เคลื่อนไหวอยู่เสมอ	

รายได้ :

เงินเดือนเริ่มต้นส�ำหรับภัณฑำรักษ์ประจ�ำพิพิธภัณฑ์ของรัฐบำลจะ

อยูท่ี	่12,000	–	14,000	บำท	แต่ถ้ำเป็นองค์กรเอกชนกย็ำกทีจ่ะกะเกณฑ์	

เพรำะรำยได้ทีว่่ำกจ็ะขึน้อยูก่บัขนำดและควำมมัน่คงขององค์กร	แต่

ให้เทียบกับต่ำงประเทศ	อำชีพภัณฑำรักษ์ของประเทศไทยก็ยังมี

รำยได้ที่ยังไม่สูงเท่ำที่ควรนัก

ปัญหา : 

ภณัฑำรกัษ์เป็นอำชีพบรกิำร	และบ่อยครัง้กม็กัจะเจอผูช้มทีไ่ม่น่ำให้

บรกิำรเท่ำใดนกั	โรคเครียดจงึมกัถำมหำ	โดยเฉพำะกบัคนทีเ่อำแต่ใจ	

และไม่เคำรพในสถำนท่ี	ปัญหำท่ีมักพบเจอจะเป็นเร่ืองของค่ำเข้ำ

ชม	และข้ำวของที่ถูกท�ำเสียหำย	 เพรำะคนไทยมักคุ้นชินกับของฟรี

และอำกำรไร้ควำมรับผิดชอบ	 ไม่เข้ำใจว่ำพิพิธภัณฑ์	 (โดยเฉพำะ

เอกชน)	เป็นองค์กรที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง	แต่ถึงจะไม่ใช่อำชีพที่สบำย

และง่ำยดำยเพยีงใดผูท่ี้รักในอำชพีภณัฑำรักษ์	กย็งัมีสปิรติในหวัใจ	

แต้มรอยยิ้มไว้บนใบหน้ำ	 และพร้อมท่ีจะให้บริกำรควำมรู้แก่ผู้เข้ำ

ชมอยู่เสมอ
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	 ไม่ว่ำจะเติบโตจนถึงช่วงอำยุใด	 แต่ครั้งหนึ่งเมื่อยังเป็นเด็ก	

โลกของเหล่ำฮีโร่ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ช่วยแต่งเติมควำมฝัน	และจินตนำกำร

ได้อย่ำงยอดเยีย่ม	และบำงครัง้โลกอนัแสนสนกุเหล่ำนัน้ยงัตดิตำมพวก

เขำจนกระทั่งเติบโตขึ้น	Batcat	Museum	&	Toys	Thailand	พิพิธภัณฑ์

ที่เก็บรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับแบทแมน	และบรรดำฮีโร่พ่วงด้วยตัว

กำร์ตูนต่ำงๆ	จำกโลกภำพยนตร์แห่งนี้	เป็นพื้นที่ที่สำมำรถตอบโจทย์ให้

กับคนทุกเพศทุกวัยที่หัวใจยังมีพื้นที่ให้กับโลกจินตนำกำร

	 Batcat	Museum	&	Toys	Thailand	ก่อตั้งโดยคุณแดง	สมชำย	

นติมิงคลชัย	นกัสะสมของเล่นทีห่ลงรกัในซเูปอร์ฮโีร่สดุเท่	อย่ำงแบทแมน

และได้ท�ำกำรเก็บสะสมบรรดำของเล่น	 และของสะสมต่ำงๆ	 มำเป็น

เวลำกว่ำสิบปี	ทั้งด้วยวิธีกำรซื้อขำย	และกำรประมูล	ควำมน่ำรักอยำ่ง

หนึ่งของที่นี่คือกำรที่ไม่ได้รวบรวมไว้แต่ของที่มีมูลค่ำสูง	 หำกแต่มีทั้ง

ของเล่นธรรมดำ	ของรำคำถกู	คละเคล้ำกบัของมรีำคำ	ชวนให้ระลกึย้อน

ควำมหลังในแบบที่จับต้องได้

เรื่อง: จารุวรรณ ช่ืนชูศรี
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

Batcat Museum 
& Toys Thailand:
อาณาจกัรแหง่แบทแมนและผองเพื่อน

1.

2.

3.

	 ในส่วนของสะสมภำยในนั้นแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก	ส่วน

แรกถัดจำกประตูทำงเข้ำคือ	Movie	Toy	Zone	หรือส่วนที่จัดแสดงของ

สะสมที่เป็นของเล่น	เช่น	ตุ๊กตำ,	โมเดลรถ,	หุ่นยนต์,	หนังสือกำร์ตูน	ฯลฯ	

จำกภำพยนตร์เรื่องต่ำงๆ	หลำกหลำยค่ำยทั้งจำกฝั่งอเมริกำ	และญี่ปุ่น	

ภำยในโซนเดียวกันเรำสำมำรถพบเห็นทั้งโดรำเอมอน	 มำสไรเดอร	์

วันพีช	มินเนียน	มอนส์เตอร์อิงค์	สไปเดอร์แมน	ตลอดจนบรรดำเหล่ำ

ฮีโร่ต่ำงๆ	คอยทักทำยผ่ำนตู้กระจกทั้งสองข้ำงทำง

	 เมื่อเดินลึกเข้ำมำอีกหน่อยก็จะถึงในส่วนที่สองน่ันก็คือ	 ส่วน

จัดแสดงของสะสมเกี่ยวกับ	 แบทแมน	 อัศวินรัตติกำลแห่งเมือง

ก็อธแฮม	 ใครที่คล่ังไคล้ในตัวซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้อำจถึงขั้นโผเข้ำใส่ตู้จัด

แสดง	เพรำะของสะสมที่กินพ้ืนที่ทั้งห้องใหญ่นี้ล้วนแต่เป็นของสะสม

หำยำกจำกทั่วโลก	บำงชิ้นเหลือเพียงหนึ่งหรือสองชิ้นในโลกเท่ำนั้น	ซึ่ง

ทำงผู้ดูแลเล่ำว่ำของที่จัดแสดงนั้นได้แบ่งตำมยุคของแบทแมนเป็นยุค

ใหญ่ๆ	3	ยุคด้วยกันคือ	ยุคของ	Adam	West	(ยุคเก่ำ)	ยุคของ	Michael	

Keeton	(ยุคกลำง)	และยุค	Christian	Bale	(ยุคใหม่)
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 ตลอดมาเราอาจรู้จักกับ ‘ครุฑ’ ไม่ไกลไปกว่าตราบนหัวกระดาษ
หนังสือราชการหรือตัวละครในเรื่องกากี แต่ส�าหรับพิพิธภัณฑ์ครุฑที่ก่อตัง้
ข้ึนโดยธนาคารธนชาตภายในสนามกอลฟ์ยา่นบางปูจงัหวดัสมุทรปราการนี้
นัน้ได้จดัแสดงเรื่องราวต่างๆ ท่ีสามารถบอกเลา่ความเป็นมาและรายละเอยีด
เกี่ยวกับ ‘ครุฑ’ ได้อย่างครบถ้วนสวยงามผ่านงานศิลปะ และสื่อมัลติมีเดีย
ต่างๆ โดยได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 5 ส่วนคือ โถงต้อนรับ ห้องครุฑพิมาน 
ห้องนครนาคราช ห้องอมตะเจ้าเวหา และไฮไลท์สุดท้าย ห้องจัดแสดงครุฑ
พระราชทาน

พิพิธภัณฑ์ครุฑ
ไม่ได้เปิดให้เข้าชมเป็นปกติ 
สามารถติดต่อสอบถามขอเข้าเยี่ยมชม
ได้ที่ธนาคารธนชาต

 แม้จะเติบโตกันแล้วแต่ต้องยอมรับว่าช่วงวัยหน่ึงเราเคยมีความ
เกี่ยวพันหรือผูกพันกับตุ๊กตา ในย่านคนเมืองอย่างราชเทวีมีพิพิธภัณฑ์
ขนาดไม่ใหญ่โตนักซ่อนตัวอยู่อย่างน่ารัก พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์หรือ
พพิธิภัณฑท่ี์รวบรวมตุ๊กตาต่างๆ เอาไวน้ี้ถือก�าเนิดข้ึนด้วยมือของคณุหญงิ
ทองก้อน จันทวิมล ที่ได้น�าเทคนิคจากการร�่าเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาที่ประเทศ
ญี่ปุ่นมาใช้ผสมผสานกบัเอกลกัษณแ์บบไทยๆ และฝีมอืจากการผลิตด้วยมือ
ทุกขั้นตอน ก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวม และจ�าหน่ายตุ๊กตาสไตล์ไทย 
เช่น ตุ๊กตาโขน ตุ๊กตาชาวเขา นอกจากนี้ยังมีห้องที่รวบรวมตุ๊กตาจากทั่ว
โลกไว้ให้ดูอีกด้วย

พพิธิภณัฑบ์างกอกดอลล์ 
(Bangkok Doll Museum)

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์ 
08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม 

พิพิธภัณฑ์กามาวิจิตรา

 เรามักจะคิดว่าการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งนั้นเป็น
วัฒนธรรมของทางตะวันตก หากแต่คุณอุทัยพันธุ์ จารุวัฒนกิตติเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะเชิงสังวาสของไทยได้อธิบายผ่านงานท่ีเขา
เก็บสะสมไวว้า่แท้จรงิแลว้เซก็สเ์ป็นเรื่องธรรมดาสามัญของทุกสรรพสิ่งไมไ่ด้
จ�ากดัเขตแดนหรอืวฒันธรรม บนพืน้ที่อาคาร 3 ช้ันยา่นพระโขนงเต็มไปด้วย
รูปป้ันและภาพเขียนสไตล์ไทยๆ ที่แสดงท่าทางของการเสพสังวาสในท่าทาง
ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องรางที่มีลักษณะเป็นเครื่องเพศอย่างปลัดขิก สถานที่

แห่งนี้ยินดีอ้าแขนรับทุกคนที่พร้อมเปิดใจให้กับ Erotic Art

เปิดให้เข้าชม : ติดต่อโดยตรง 
ค่าเข้าชม 1,000 บาท 

ที่ตัง้ : 3701 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก 
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ

ค่าเข้าชม : 
คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บำท, เด็ก 60 บำท  
คนต่ำงชำติ 250 บำท

เวลาท�าการ : 
วันจันทร์–ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
วันเสำร์–อำทิตย์ 9.00 - 20.00 น.

 1. Batmobile Tin Toy	ของเล่นรถแบทแมนสังกะสี
จำกประเทศญีปุ่น่ทีผ่ลติในปี	1996	(ยคุเก่ำ)	สดุยอดของหำยำก
ระดบัสดุยอดท่ีสำมำรถหำดแูบบครบคอลเลกชัน่ได้แค่ทีเ่ดยีวใน
โลก	โด่งดังถึงขนำดที่ว่ำรำยกำรโทรทัศน์จำกประเทศญี่ปุ่นต้อง
เดินทำงมำถ่ำยท�ำ
 2. Batman Mego Toys ตุก๊ตำของเหล่ำฮีโร่ทีเ่ปลีย่น
เสือ้ผ้ำได้ประหนึง่ว่ำเป็นบำร์บีภ้ำคของเล่นผูช้ำย	ผลติโดยบรษิทั	
Mego	ซึ่งฮิตมำกในยุค	ปี	1971-1972	
 3. Batman Super collection สุดยอดของสะสม
เกีย่วกบัแบทแมนทีห่ำยำก	ทีส่ดุในโลก	10	อนัดบั	ซึง่มทีัง้	‘เข็มขดั
แบทแมนพร้อมอำวุธประจ�ำตัวจำกป	ี1966’	‘ปืนเรย์กันสังกะสี’	
มูลค่ำประเมินคำ่ไม่ได้!
	 หลังจำกท่ีได้เดินชมพร้อมสูดกลิ่นบรรยำกำศในอดีต
ของเหล่ำฮีโร่จนเป็นที่พอใจแล้วสำมำรถแวะออกมำเลือกซ้ือ
ของฝำก	ของที่ระลึก	 ของสะสมเกี่ยวกับแบทแมน	และบรรดำ
ตัวกำร์ตูนจำกภำพยนตร์ได้ที่	 BATCAT’s	 store	&	 souvenir	
ร้ำนจ�ำหน่ำยของที่ระลึก	 /	 ของสะสม	สไตล์ฮีโร่ซึ่งมีต้ังแต่ของ
ชิน้เลก็รำคำไม่แพงอย่ำงพวงกญุแจ	แก้วมคั	เสือ้	หมวก	ไปจนถงึ
ของเก่ำหำยำกรำคำสูงส�ำหรับนักสะสม	และหำกเดินเลือกซื้อ
ของจนเมื่อยขำก็ต้องไม่พลำดที่จะแวะ	Batbarang	cafe’	ร้ำน
ขนมขบเคี้ยว	 และเครื่องด่ืมซูเปอร์ฮีโร่	 ที่มีจ�ำหน่ำยเมนูเครื่อง
ด่ืม	 กำแฟสด	 ไปจนถึงขนมต่ำงๆ	 ในบรรยำกำศที่อำจท�ำให้
เผลอลืมตัวคิดไปว่ำก�ำลังน่ังอยู่ในเมืองที่อำจมีซูเปอร์ฮีโร่โผล่
ออกมำได้ทุกเมื่อ!

// ของสะสมไฮไลท์ //
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•  ไม่ใกล้ไม่ไกล 

ไปพิพิธภัณฑ์วิทำยาศาสตร์กัน

	 พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์	 อยู่ภำยใต้องค์กำรพิพิธภัณฑ์

วิทยำศำสตร์แห่งชำต	ิ(อพวช.)	เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะส�ำหรับทุก

เพศทกุวยั	เพรำะภำยในอำคำรทีโ่ดดเด่นสะดดุตำด้วยดไีซน์อำคำร

ทรงลูกบำศก์	 บรรจุไปด้วยสื่อกำรเรียนรู้ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ	บอกเล่ำ

เร่ืองวทิยำศำสตร์ทีแ่สนซบัซ้อน	ให้กลำยเป็นองค์ควำมรูท้ีส่นกุและ

เข้ำใจได้ง่ำย	อยู่บนพื้นที่กว้ำงขวำงโล่งสบำย	ส�ำหรับใครที่ยังไม่ได้

มำสัมผัสควำมรู้คู่ควำมสนุก	ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลำดแห่ง

หนึ่งเลยทีเดียว

เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี 
ภาพ: ณัฐพล เพชรรัตน์

•  เริ่มต้นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

	 เมื่อเดินทำงมำถึง	 อำคำรทรงลูกบำศก์ก็ดึงดูดผู ้ท่ีมำ

เข้ำชมเป็นอับดับแรก	 ซึ่งภำยในเป็นส่วนของกำรจัดแสดงด้ำน

วิทยำศำสตร์	 ผู้เข้ำชมจะตื่นตำตื่นใจกับแบบจ�ำลองของโลก	 และ

ดำวเครำะห์น้อยใหญ่	 พร้อมทั้งทำงเดินทอดยำวที่ประกอบด้วย

เรื่องรำวของเทคโนโลยีด้ำนอวกำศ	 ไม่เพียงเท่ำน้ัน	 ยังมีสื่อกำร

เรยีนรูด้้ำนวทิยำศำสตร์ต่ำงๆ	มำกมำยซึง่เรำสำมำรถทดลองได้ด้วย

ตนเอง	อำทิ	แบบจ�ำลองกำรเกิดคลื่น	ลูกแก้วไฟฟำ้สถิต	หรือพื้นที่

ที่จ�ำลองเอำเครื่องบินโดยสำรเกือบทั้งล�ำมำให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัส

อย่ำงใกล้ชดิ	เมือ่ผ่ำนขึน้ไปชมแต่ละชัน้ของส่วนจดัแสดง	เรำกจ็ะได้

เรียนรู ้วิทยำศำสตร์ข้ันพ้ืนฐำนเกือบทั้งหมด	 ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน

พลังงำน	 โลก	อวกำศ	 ระบบร่ำงกำย	สสำร	 ส่ิงแวดล้อม	ชีววิทยำ	

แสง	ควำมร้อน	แม่เหล็ก	เป็นต้น	และจุดเด่นส�ำคัญของอำคำรหลัง

นีค้อื	“ลูซี”่	หุน่จ�ำลองบรรพบรุษุของมนษุย์ตำมแบบซำกดกึด�ำบรรพ์

ที่ขุดพบในประเทศเอธิโอเปีย	ซึ่งลูซี่ก็เป็นจุดมุ่งหมำยของหลำยคน

ที่จะมำถำ่ยรูปคู่กับเธอให้ได้

ศึกษา สนุก เฮฮา ไปกับ

  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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ที่ตัง้ : องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธำนี 
ต.คลองหำ้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ / อำจำรย์ รำคำ 50 บำท 
บัตร 3 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ) : 100 บำท
เด็กเยำวชน ผู้สูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) และนักศึกษำระดับปริญำตรี 
(แสดงบัตรนักศึกษำ) เข้ำชมฟรี

เวลาท�าการ : 
อังคำร – ศุกร์ 09:30 – 16:00
เสำร์ – อำทิตย์ 09:30 –17:00 (ปิดวันจันทร์)

พิพิธภัณฑ์หอศิลป
วัฒนธรรมเชียงใหม่

 พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้า ใกล้กับ
วัดพระสิงห์ เดิมบริเวณนี้เคยเป็นสะดือเมืองเก่า ปัจจุบันถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
เชียงใหม ่นบัตัง้แตยุ่คกอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึปัจจุบนั และยงัมนีทิรรศการหมุนเวยีน
ท่ีจัดแสดงให้ความรู้อย่างหลากหลายภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของ
ตัวอาคาร พร้อมทั้งห้องจ�าหน่ายของที่ระลึกน่าสะสม นับว่าเป็นสถานท่ีท่ีควรมา
สัมผัส ค้นคว้า ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มาเชียงใหม่ครัง้ใด ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์ 
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดท�าการวันจันทร์
ค่าเข้าชม : 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท

พิพิธภัณฑ์
วังสวนผักกาด

 ใครจะไปนึกว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุ ตัง้อยู่ที่กลาง
เมืองอย่างย่านพญาไท บริเวณนัน้ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูง การจราจรคับคั่ง แต่มี
ความสงบเงียบของบ้านเรือนไทยทัง้ 8 หลัง ซ่ึงเป็นของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์
พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ซ่ึงนับตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ท่านได้เปิดบ้านซ่ึงหลายคนรู้จักใน
นาม “วังสวนผักกาด” ให้บุคคลภายนอกเข้าชมจนถึงปัจจุบัน โดยพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้รวบรวมศิลปะ และโบราณวัตถุอันล�้าค่าที่สืบทอดมาจากต้นราชสกุลบริพัตร 
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดินทางสะดวก มี
คุณค่า แต่ยังไม่เป็นที่คุ้นหู มีโอกาส ควรไปลองสัมผัสสักครัง้

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน ตัง้แต่เวลา 09.00 -16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท

พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร 
(ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)

 พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ตัง้อยู่ในบริเวณ
วัดไตรมิตร ซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าวัดและพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยจะตั้งอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน
และเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดใจ พิพิธภัณฑ์น�าเสนอเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล
ท่ีอพยพหอบเสื่อผนืหมอนใบเข้ามาอาศัยตัง้รกรากบนแผน่ดินไทย พรอ้มทัง้บอกเลา่
ความเป็นมา และความรุ่งเรืองบนถนนสายหลักของเมืองกรุงอย่างถนนเยาวราช ผู้
เข้าชมจะได้พบกับหุ่นจ�าลองความเป็นอยู่ของชาวจีน แผนที่และผังเมืองของย่าน
เยาวราช ที่น�าเสนอด้วยแสงสีเสียงได้อย่างน่าสนใจ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าท่ีมา
ที่ไปจากอดีตจนถึงเรื่องราวที่จะเช่ือมต่อไปในอนาคต ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ไม่
ควรพลาดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยประการทั้งปวง นับว่านอกจากจะได้มาอิ่มบุญที่

วัดไตรมิตรแห่งนี้แล้ว ยังได้รับความรู้จากพิพิธภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสียค่าบริการ 
ชาวต่างชาติคนละ 140 บาท

•  ก้าวไกลไปสัมผัสกับเทคโนโลยี

ล�้าสมัย ด้วยมือตนเอง

	 อำคำรหลังสุดท้ำย	 ภำยนอกอำคำรหำกมอง

ผ่ำนๆ	อำจคิดว่ำไม่มีอะไรพิเศษ	แต่เม่ือมำเห็นด้วยตำ

จงึพบว่ำภำยในจ�ำลองพืน้ทีท่ีร่วมเอำเทคโนโลยลี�ำ้สมยั

ในอนำคตมำไว้ในห้องที่กว้ำงขวำงใหญ่โต	พร้อมทั้งค�ำ

อธบิำยให้ควำมรูอ้ย่ำงครบถ้วน	ไม่เพยีงเท่ำนัน้	ผูเ้ข้ำชม

ยงัได้ทดลองใช้เทคโนโลยเีหล่ำนัน้ด้วยตวัเอง	เช่นกำรใช้

คอมพวิเตอร์ในกำรประมวลผล	กำรทดลองโทรศพัท์ด้วย

เส้นด้ำย	ทดลองส่งโทรเลข	เป็นต้น	รบัรองว่ำผูท้ีส่นใจใน

ด้ำนเทคโนโลยจีะต้องตืน่เต้นตืน่ตำกบัพพิธิภณัฑ์แห่งนี้

มำก	และจะประทับใจอย่ำงไม่รู้ลืม

•  ย้อนเวลาศึกษาธรรมชาติ

จนถึงปัจจุบัน

	 อำคำรถัดมำ	หน้ำอำคำรมีหุ่นจ�ำลองไดโนเสำร์

คอยต้อนรับผู ้เยี่ยมชม	 ข้ำงในบอกเล่ำเรื่องรำวทำง

ชีววิทยำ	 ของพืช	 และสัตว์ต่ำงๆ	 สำยพันธ์บนโลกใบ

นี้ต้ังแต่อดีตจนกระท่ังวิวัฒนำกำรมำจนถึงปัจจุบัน	

ภำยในมทีัง้หุน่จ�ำลองของสตัว์น้อยใหญ่	และหุน่จ�ำลอง

สิ่งมีชีวิต	 (สัตว์สตำฟ)	ที่ยังคงสภำพของสัตว์ชนิดนั้นๆ	

ไว้ได้อย่ำงดี	 ผู้เข้ำชมจะได้รับควำมรู้อย่ำงอัดแน่นด้วย

บทควำมบอกเล่ำควำมเป็นมำ	 และตื่นตำไปกับพืช	

และสัตว์ที่ยังมีชีวิตให้ได้สัมผัสอย่ำงใกล้ชิดอีกด้วย



	 พพิธิภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยั’	หรอืชือ่เล่น	‘MOCA’	คงเป็น

ชื่อที่ผ่ำนหูใครหลำยๆ	คนในแวดวงศิลปะช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ	

แต่ส�ำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจศิลปะมำกนัก	น่ำจะยังสงสัย

กันไม่มำกก็น้อยว่ำ	MOCA	คือพิพิธภัณฑ์อะไร	และภำยในมี

อะไรน่ำสนใจให้ชมบ้ำง	Read	Me	ฉบับนีจ้ะพำไปหำค�ำตอบกนั

	 MOCA	 เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงำนศิลปะ

สมัยใหม่จ�ำนวนมำกทั้งจิตรกรรมและประติมำกรรม	 ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นงำนของศิลปินไทยเอำไว้	 เปิดตัวครั้งแรกในวันท่ี	 18	

เมษำยน	 2555	 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจำกคุณบุญชัย	

เบญจรงคกุล	นักธุรกิจผู้หลงใหลในงำนศิลปะไทยร่วมสมัย

	 ท่ีน่ี	 ‘ร่วมสมัย’	 สมชื่อจริงๆ	 เพรำะสำมำรถสลัดภำพ

ควำมโบรำณคร�่ำครึที่ติดมำกับค�ำว่ำ	 ‘พิพิธภัณฑ์’	 ด้วยกำร

จัดแสดงในสไตล์แกลลอรีท่ีท้ังสะอำด	 โออำ่	และเป็นสัดส่วน	

แถมยังมีร้ำนกำแฟคอยบริกำรผู้มำเย่ียมชมอีกด้วย	ผู้ที่สนใจ

แวะเวียนมำที่นี่มีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่น	เพรำะมำ	

MOCA	ที่เดียวได้ทั้งเสพงำนศิลปะ	ได้ทั้งพักผ่อนหย่อนใจ

	 พื้นที่จัดแสดงมีทั้งสิ้น	6	ชั้น	(และชั้นลับอีก	1	ชั้น)	ซึ่ง

แต่ละชั้นก็มีไฮไลต์ท่ีพลำดไม่ได้อยู่ทุกๆ	 ชั้น	 เริ่มตั้งแต่ภำพ

วำดเสียดสีสังคมไทยปัจจุบันอย่ำงเข้มข้นท่ีชั้น	 2,	 เรือนไทย

จ�ำลองบนชั้น	 3	 บอกเล่ำเรื่องรำววรรณคดีขุนช้ำง-ขุนแผน,	

ภำพจิตรกรรมขนำดใหญ่สูง	7	เมตร	3	ชิ้น	บอกเล่ำเรื่องไตรภูมิ

ทีต่ัง้ตระหง่ำนอยูบ่รเิวณทำงออกชัน้	4	ไปจนถึงงำนศิลปะจำก

ศิลปินชั้นน�ำจำกยุโรปในห้อง	Richard	Green	ชั้น	5

‘MOCA’ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

เรื่อง: ฉตัรณรงค ์เมอืงวงษ์



ที่ตัง้ : ที่ตัง้ 499 ถนนก�ำแพงเพชร 6 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 953 1005-7

ค่าเข้าชม : 
บุคคลทั่วไป 180 บำท นักเรียนนักศึกษำ 80 บำท 
ส่วนเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี / คนชรำอำยุเกิน 60 ปี / 
พระสงฆ์ / คนพิกำร เขำ้ชมฟรี

เวลาท�าการ : 
วันอังคำร-อำทิตย์ เวลำ 10.00-18.00 น.

	 สิ่งน่ำสนใจใน	MOCA	ยังมีอีกเยอะแยะ	

ที่ไม่สำมำรถเล่ำผ่ำนตัวอักษรได้หมด	 เอำเป็นว่ำ	

ใครสนใจควรไปสมัผสัด้วยตำตวัเองจะดทีีส่ดุ	กำร

เดินทำงก็ไม่ได้ยำกเย็นอย่ำงที่ร�่ำลือกัน	 ใครไป

ม.เกษตรศำสตร์ฝั ่งถนนพหลโยธินถูก	 ก็ไปถึง	

MOCA	แน่นอน	ส่วนอัตรำค่ำเข้ำชมไม่แพงจน

เกินงำม	บอกได้เลยว่ำงำนนี้คุ้ม!

 ที่น่ีเกดิข้ึนจากการสะสมเปลอืกหอยของครอบครวั ‘ปัทมคนัธนิ’ และ
เพื่อนฝูงที่ตา่งหลงไหลในความมหศัจรรยข์องเปลอืกหอย ในพืน้ที่จดัแสดง 3 ช้ัน 
อดัแนน่ไปดว้ยเปลอืกหอยสวยงามและหายากนานาชนิดทั่วโลก แตล่ะวนัจะมนีกั
ท่องเที่ยวทัง้คนไทย และชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ไม่ขาดสาย เพราะ
ความน่าสนใจ ที่ตัง้ใจกลางเมือง และราคาค่าเข้าชมที่ไม่แพง

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย 
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 
เวลา 10.00-21.00 น. 
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 100 บาท 
ชาวต่างประเทศ 200 บาท

รูปภาพ: http://www.bkkseashellmuseum.
co.th/

 พื้นที่สร้างการเรียนรู้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ เพื่อการรู้เท่าทันที่

จะเลอืกรบั และใช้สื่ออยา่งมวีจิารณญาณ ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณองคก์ารกระจาย
เสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
ผู้ชมจะได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของสื่อประเภทต่างๆ ทั่วโลก และของไทยผ่านวิธีการ
น�าเสนอแบบปฏสิมัพนัธไ์ดส้องทาง ตลอดจนเขา้ใจถงึอทิธพิลของสื่อตอ่สงัคม
เพื่อความเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อที่มากขึ้นด้วย

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
เวลาท�าการและอัตราค่าเข้าชมสอบถามโดยตรง
ที่ตัง้ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2790-2424

รูปภาพ: http://museum.thaipbs.or.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชาวนาไทย

 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่เน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือของสะสม แต่
เป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการท�านาข้าว และวิถีชีวิตของชาวนาอัน
เป็นเกษตรกรรมแขนงหลักของประเทศตั้งแต่อดีตถึงทุกวันนี้ นอกจากน้ียังมี
แง่มุมทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการท�านาแฝงไว้
ให้ศึกษาอีกด้วย ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากยุ้งฉางเก็บข้าว 

เปิดให้เข้าชม : วันพุธ-อาทิตย์ 
เวลา 9.00-16.00 น. 
ไม่เสียค่าเข้าชม

รูปภาพ: www.suphan.biz/thaifarmermu-
seum.htm
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เสพอาร์ตตาโตๆ 
ที ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก 
(Owl Art Museum)

ดีไปกว่ำกำรลงมือปฏิบัติให้ดู	 คิดได้ดังนั้น	 ร.ศ.ปรีชำ	 จึงเร่ิมต้น

เก็บสะสมชิ้นงำนศิลปะเก่ียวกับนกฮูก	 อันเป็นสัตว์ท่ีเขำมีควำม

ผูกพันมำตั้งแต่เด็ก	 ในวันที่ต้นไม้เคยมีมำกกว่ำตึกสูงท่ีถูกปรุง

แต่งจนไร้ซึ่งชีวิตแบบนี้	 ระยะเวลำกว่ำ	 5	ปี	 จ�ำนวนชิ้นงำนศิลปะ

ที	่ร.ศ.ปรชีำ	สะสมเริม่มจี�ำนวนมำกขึน้เรือ่ยๆ	จงึเลง็เหน็ว่ำถ้ำเกบ็ไว้

ดกูนัเพยีงในครอบครวัคงไม่เกดิประโยชน์อะไร	ผลงำนศลิปะจ�ำนวน

กว่ำ	2,000	ชิ้นจึงถูกน�ำออกมำจัดแสดงอยู่ในอำคำรไม้แห่งนี	้เพื่อ

รอต้อนรับผู้ที่สนใจมำชื่นชมควำมสวยงำมของพวกมัน

	 ก้ำวแรกที่ก้ำวเข้ำมำงำนศิลปะจ�ำนวนมำกท่ีถูกดีไซน์

เป็นรูปลักษณ์ของนกฮูกก็ปรำกฏขึ้นต่อหน้ำเรำ	 โดยแต่เดิมทำง

พิพิธภัณฑ์ได้แบ่งโซนแสดงผลงำนออกเป็น	 7	 ส่วน	 จำกวัสดุท่ี

ใช้ออกแบบคือ	 กระดำษ,	 ดินเผำ,	 โลหะและแก้ว,	 ผ้ำและหนัง,	

เรซิ่น	 และสุดท้ำยคือเครื่องประดับ	 แต่ในปัจจุบันด้วยชิ้นงำนท่ี

เพิ่มจ�ำนวนมำกและท�ำมำจำกวัสดุที่แตกต่ำงกันไป	พิพิธภัณฑ์จึง

ไม่อำจจัดแบ่งโซนต่ำงๆ	ตำมวัสดุได้ทั้งหมดอีกแล้ว	แต่จุดเด่นอีก

อยำ่งของที่นี่คือกำรจัดวำงชิ้นงำนแบบ	3	มิติที่ไม่ได้มีกำรใส่ตู้โชว์

ปิดก้ันควำมสวยงำมของชิ้นงำนศิลปะ	แต่สำมำรถให้ผู้เข้ำชมได้

สัมผัสอยำ่งใกล้ชิดจริงๆ

	 ‘นกฮูก’	 เป็นสัตว์ที่มีควำมผูกพันกับมนุษย์มำแต่ช้ำนำน	

โดยเฉพำะกำรถูกโยงเข้ำกับควำมเชื่อด้ำนต่ำงๆ	 ของมนุษย์อย่ำง

ควำมตำย,	ควำมโชคดี	หรือควำมรู้	ฯลฯ	ซึ่งสุดแท้แต่ละบริบทของ

สังคมวำ่จะปลูกฝังหรือบอกเล่ำกันไปอย่ำงไร	และบ่อยครั้งที่ควำม

เชื่อเหล่ำนั้นมักก็ถูกส่องสะท้อนออกมำในรูปแบบของ	‘งำนศิลปะ’

	 วนันีเ้รำจงึจะพำท่ำนผูอ่้ำนไปสมัผสัวฒันธรรม,	 ภูมปัิญญำ	

และควำมเช่ือที่มนุษย์มีต่อนกฮูก	 ผ่ำนชิ้นงำนศิลปะจ�ำนวนมำกที่

ถูกรวบรวมมำจำกทั่วทุกมุมโลกใน	พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก	 (Owl	

Art	Museum)	พพิธิภณัฑ์เกีย่วกบันกฮกูแห่งแรก	และแห่งเดยีวของ

ประไทย	

	 “นกฮูกมันอำจจะเป็นเพียงแค่นกตัวเดียว	 แต่มันสร้ำง

แรงบันดำลใจให้กับคนเรำได้อย่ำงมำกมำยไม่หมดสิ้น”	 ปู	 หรือ	

อรพรรณ์	 สุขเอม	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

เปิดบทสนทนำกับเรำ

	 เธอเล่ำต่อว่ำจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มำจำกกำร

ที่	 ร.ศ.ปรีชำ	 ปั้นกล�่ำ	 อำจำรย์คณะมัณฑนศิลป์	 มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรผู้เป็นเจ้ำของพิพิธภัณฑ์	 อยำกจะมอบบทเรียนเก่ียวกับ

กำรเก็บรักษำสิ่งของให้กับลูกของตน	 โดยจะมีวิธีกำรสอนใดที่

เรื่อง: S / M / L 
ภาพ: มลัลกิา กลิ่นประยงค์
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ที่ตัง้ : ที่ตัง้ 499 ถนนก�ำแพงเพชร 6 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 953 1005-7

ค่าเข้าชม : 
บุคคลทั่วไป 180 บำท นักเรียนนักศึกษำ 80 บำท 
ส่วนเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี/ คนชรำอำยุเกิน 60 ปี/ 
พระสงฆ์/ คนพิกำร เข้ำชมฟรี

เวลาท�าการ : 
วันอังคำร-อำทิตย์ เวลำ 10.00-18.00 น.

	 “ที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงที่เก็บรวบรวมงำนศิลปะอย่ำง

เดียว	 แต่มันยังเป็นแหล่งเรียนรู้	 และเป็นแรงบันดำลใจ	

เพรำะงำนแต่ละชิ้นกว่ำจะเกิดขึ้นมำได้	 มันต้องอำศัยแรง

บันดำลใจของศิลปินที่เขำท�ำงำนออกมำ	 พอเรำเอำมำ

รวบรวมอยู่ตรงน้ีเรำก็อยำกจะให้มันสื่อแรงบันดำลใจออก

ไป	อำจจะถึงนักศึกษำ	อำจจะถึงคนที่ชอบงำนศิลปะ	หรือ

แม้แต่คนทั่วไป	 ถ้ำเปิดใจจะเรียนรู้	 ของแต่ละชิ้นมันสื่อ

อำรมณ์ควำมรู้สึกของคน	 และพื้นถิ่นที่มำ	 เรียกว่ำเรำมี

แรงบันดำลใจรวบรวมอยู่ที่นี่เยอะ”	 สำยตำเรำกวำดมอง

ไปยังท่ัวพิพิธภัณฑ์พลำงสงสัยในใจ	 ว่ำนกเพียงชนิดเดียว

ได้สร้ำงแรงบันดำลใจให้คนจ�ำนวนมำกขนำดนี้เชียวเหรอ	

มำกขนำดถ้ำไล่เรียงดูไปทีละช้ินเวลำทั้งวันก็คงไม่พอ

	 นอกจำกนี้หำกใครเสพศิลป์เดินชมศิลปะสวยๆ	

จนพอใจแล้วที่นี่ยังมี	Owisdom	Coffee	ร้ำนกำแฟดีไซน์

สวยขนำดกะทัดรัด	 เป็นมุมพักผ่อนให้คุณเลือกมำนั่งด่ืม

กำแฟหรือกินขนมหวำนได้ตำมใจ	หรือถ้ำใครอยำกจะจับ

จ่ำยของฝำกไปให้คนที่บ้ำน	ที่นี่ก็มี	Owlet	Shop	ร้ำนขำย

ของที่ระลึกที่ทุกอย่ำงออกแบบเป็นนกฮูกให้ได้เลือกซื้อ

กัน	เรียกว่ำใครชื่นชอบงำนศิลปะ	และหลงรักหน้ำตำของ

เจ้ำนกตำโตชนิดนี้	 รับรองที่นี้จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวังอย่ำง

แน่นอน

 “เมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลก” ค�าถามนี้อีกนานคงจะบอก
ค�าตอบได้ แต่ถ้าจะให้ถามถึงจุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลกับประเทศสยาม 
เราคงพอจะหาค�าตอบให้ได้อยู่บ้างเพราะ พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่ง
สยามแห่งนี้ได้บรรจุเรื่องราว สิ่งของ และข้อมูล ครั้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 ทรงก่อตั้ง ‘คณะฟุตบอลแห่งสยาม’ ขึ้นมาในปี 
พ.ศ. 2458 ไว้อย่างครบถ้วน ทัง้เสื้อกางเกงฟุตบอล ลูกฟุตบอล รองเท้า
สตัด๊ และภาพถ่ายเก่าเก็บเกี่ยวกับฟุตบอลในยุคสมัยนัน้ หากใครมีความสนใจ 
และรักฟุตบอลไทย เมื่อได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คงจะช่ืนชอบเป็นแน่

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอล
แห่งสยาม
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

 ในสายตาฝรั่ง ‘ของปลอม’ ดูจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ เลืองช่ือลือนาม
ของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะกวาดตาไปทิศทางไหนก็ล้วนเห็นของก็อปป้ี
ราคาถูกวางขายกันให้กลาดเกลื่อน ราวกับค�าว่า ‘ละเมิดลิขสิทธิ์’ ได้ซึมอยู่ใน
เส้นเลือดของคนไทยไปเสียแล้ว บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ�ากัด จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของปลอม และของเลียนแบบขึ้นเพื่อสะท้อนให้
เราตระหนักถึงปัญหาการปลอมแปลงสินค้า ด้วยการน�าสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ 
และของเลยีนแบบกวา่ 2,000 ช้ิน มาจดัแสดงใหเ้ราไดช้ม รวมทัง้ใหค้วามรู้ถงึโทษ
และผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เราได้รู้กัน

พิพิธภัณฑ์ของปลอม
และของเลียนแบบ
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น
ไม่เสียค่าเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ศิริราช
พิมุขสถาน 

 แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เก่ียวกับโรงพยาบาลศิริราช ทั้ง
ประวัติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล และประวัติด้านการแพทย์ทั้งแผน
ปัจจุบันและแผนไทย อีกทั้งท่ีน่ียังรวบรวมเรื่องราว และโบราณคดีของ
พื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา, ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์ เช่น หลักฐานช้ินส�าคัญอย่าง ศาสตราวุธของกรม
พระราชวังหลัง, ฐานป้อมพระราชวังหลัง, เรือไม้, ชามโบราณ ฯลฯ ไว้
ให้ เราได้ชมกัน หากใครชอบท่องเท่ียวด่ืมด�่ าประวัติศาสตร์พร้อมเติม
สมองด้วยความรู้แบบนี้แล้วละก็ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน น่าจะเป็น
ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว

เปิดให้เข้าชม : วันพุธ – วันจันทร์ 
เวลา 10.00 น. – 17.00 น. 
(หยุดวันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์) 
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 200 บาท 
คนไทย 80 บาท เด็ก 25 บาท



26

ที่ตั้ง เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย
เวลาทำ�การ 
1 มิถุนายน-30 กันยายน ทุกวัน 9.00-22.30 น.  
1 ตุลาคม-31 พฤษภาคม ทุกวัน 9.00-21.00 น.
ค่าเข้าชม 
บุคคลทั่วไป 25 คูนา นักเรียนและผู้สูงอายุ 20 คูนา 
เข้าชมเป็นกลุ่มมากกว่า 15 คน คนละ 15 คูนา

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

ค่าเข้าชม

 ก่อนจะเข้าไปเยี่ ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
เราควรศึกษาดู ว่าพิพิธภัณฑ์นั้นๆ มีค่า
ธรรมเนียมในการเข้าชมอย่างไร มีส่วนลดใด
บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มักจะได้รับสิทธิ์ในการ
เขา้ไปเยี่ยมชมไดฟ้ร ีอยา่งลมืพกบตัรนกัศกึษา 
บตัรประชาชน เพื่อเขา้ไปรบัโอกาสในการศกึษา
หาความรู้กันฟรีๆ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์
บางแห่งยังมีการขายบัตรเข้าชมล่วงหน้า
พร้อมส่วนลดที่มากกว่าการซ้ือบัตรหน้างาน 
การหาข้อมูลเรื่องค่าเข้าชมไปก่อน ท�าให้การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราประหยัดไปได้เยอะ 
เหลือพอส�าหรับการเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ

 พพิธิภณัฑบ์างแหง่เปรยีบเสมอืนสถาน
ที่ราชการ ผู้เข้าชมจึงควรให้เกียรติสถานที่

โดยการแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 
แต่งตัวทะมัดทะแมง ไม่ถือของ หรือสะพาย
กระเป๋าอย่างรุ่มร่าม เพราะอาจไปเกี่ยวไปชน
กับส่ิงของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ได้ หากลองนึก
ให้สนุก เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
เราก็แต่งกายแนวย้อนยุค หรือหากเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ก็แต่งตัวคล้ายศิลปิน 
คิดๆ ดูแล้ว การลองแต่งตัวอย่างเหมาะสม 
และสร้างสรรค์แบบน้ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คงจะ
สนุกไม่น้อย 

แต่งกายสุภาพ

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ?

ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

How to 

...???

?

?

?

?

?

?

?
??

เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี
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 ‘Museum	of	Broken	Relationships’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์สัมพันธ์สลาย’ ที่มาของ
พิพิธภัณฑ์นี้เริ่มจากจุดจบของความสัมพันธ์ระหว่าง Olinka Vistica และ Dražen Grubišić 
ที่จบความรัก 4 ปีลง 3 ปีต่อมา เขาทั้งคู่ก็มีไอเดียจะท�าพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ที่สลาย โดยเมื่อปี 2006 พวกเขาขอให้เพื่อนๆ บริจาคของเก่าจากรักครั้ง
เก่าพร้อมค�าบรรยายส้ันๆ นี่คือจุดเร่ิมต้นของพิพิธภัณฑ์นี้ หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกตาม
เก็บของเก่าๆ จากคนเก่าไปทัว่โลก ในพพิธิภณัฑ์จดัแสดงสิง่ของหลากหลาย ตัง้แต่ตุก๊ตาหมี 
กญุแจมอื แชมพ ูและจสีตรงิทีท่�าจากลกูกวาด! พร้อมข้อความ “นีค่อืสิง่ทีเ่ขาคดิว่าโรแมนตกิ 
มันท�าจากลูกกวาด เขานอกใจฉันไปกับเพื่อนที่ท�างาน และทิ้งฉันผ่านทางอีเมล์ เขากลับ
กลายเป็นคนทีไ่ร้ค่า และโกโรโกโสเหมอืนของขวญัของเขา” เมือ่ปี 2011 Museum of Broken 
Relationships ได้รบัรางวลั The Kenneth Hudson Award โดยปัจจบุนัยงัคงรบัสิง่ของรกัครัง้
เก่าที่เราไม่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ brokenships.com

ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม 

ไม่ดื้อไม่ซน  ไม่นำ อาหารเข้ามารับประทำาน

ห้ามถ่ายภาพ ห้ามแตะ เด็ดขาด

กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

 พพิธิภณัฑเ์ป็นพืน้ที่สาธารณะใหผู้้ที่สนใจทกุคนเขา้มาเยี่ยมชม ดงันัน้เพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่ง
สันติ เราควรสงบ ช่ืนชมพิพิธภัณฑ์อย่างเบิกบานรื่นรมย์ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ซน ไม่วิ่งเล่น นอกจาก
นั้นกลิ่นหอมๆ ของอาหารยังเป็นที่รบกวนความหิวโหยของผู้ที่ได้กล่ินยิ่งนัก การน�าอาหารเข้ามา
รับประทานในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าอย่างยิ่ง ซ�้ ายังอาจจะหกเลอะ ท�าความเสียหายต่อ
สิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน

 ภาพวาด งานศิลปะ ของโบราณ หรือช้ินงาน ท่ีจัดแสดงใน
พพิธิภณัฑบ์างช้ิน ขา้มผา่นกาลเวลามายาวนาน ทรงคณุคา่ตอ่คนรุ่นหลงั
อย่างยิ่ง เราในฐานะคนรุ่นปัจจุบันที่ก�าลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ควรสร้าง
ความเสียหายแก่สิ่งของเหล่านัน้ด้วย การจับ เตะ แคะ เกา ถู หรืออะไรทัง้
สิ้น ในบางพิพิธภัณฑ์มีโทษปรับหรือด�าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
กฎข้อนี้ รวมหมายถึงการถ่ายรูปในพื้นท่ีห้ามถ่ายภาพ เพราะเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ในสิ่งเหล่านัน้ การถ่ายรูปออกไปก็เป็นข้อห้ามที่ส�าคัญอันดับต้นๆ 
เลยทีเดียว

 หากมีปัญหาหรือขอสงสัยใด ๆ 
รวมทั้งการติดต่อเพ่ือเข้าชมเป็นหมู่คณะ 
หรือการขอความรู้ เ พ่ิมเติม ผู้เข้าชม
สามารถติดต่อภัณฑารักษ์ เพื่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้อย่างสะดวกใจ ภัณฑารักษ์ทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจในพิพิธภัณฑ์ที่

ดูแลเป็นอย่างดี อย่ารีรอหากอยากทราบ
รายละเอียดใดๆ เพ่ิมเติม นอกจากนี้แล้ว
เราในฐานะผู้เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ควรอา่นขอ้
แนะน�า กฎข้อห้ามต่างๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์
ประกาศไว้ก่อนเข้าเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์
ของทกุฝ่าย และการเขา้พพิธิภณัฑข์องเรา
จะราบรื่น ได้รับความรู้ ความสนุก อย่าง
เต็มที่ แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

?

?

?

?

?

?

?

?
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	 หลำยครั้ งที่บัตรผ ่ำนมักจะ

หมดคุณค่ำลงเมื่อใครบำงคนได้ใช้มัน

เพื่อผ่ำนไปสู่สถำนที่เป้ำหมำยเรียบร้อย

แล้ว	แต่ส�ำหรับสถำนที่แสนพิเศษที่มีไว้

เพื่อเก็บรวมรวม	‘ควำมทรงจ�ำ’	ต่อเรื่อง

ต่ำงๆ	 อย่ำงพิพิธภัณฑ์แล้ว	 ‘บัตรผ่ำน’	

หรือ	‘ตั๋ว’	อำจจะเป็นสิ่งของเพียงอย่ำง

เดียวนอกเหนือไปจำกรูปถ่ำยที่จะช่วย

ย�้ำเตือนควำมทรงจ�ำ	 และระลึกถึงว่ำ

ครั้งหนึ่งเคยได้มำเยือน	และเรียนรู้เรื่อง

รำวต่ำงๆ	 ผ่ำนสิ่งของที่เปี ่ยมไปด้วย

เรื่องรำวเหล่ำนี้	 ลองไปดูกันดีกว่ำว่ำ

บัตรผ่ำนแสนพิเศษเหล่ำนี้มีรูปลักษณ์

เช่นไรกันบ้ำง

 Ghibli museum:

 ประเทำศญี่ปุ่น

ราคาตั๋ว : 1,000 เยน (ซื้อตั๋วกระดาษได้ทำี่

ร้าน Lawson ก่อนน�าไปแลกเป็นแผ่นฟิล์ม

ทำี่พิพิธภัณฑ์) 

 ตั๋วแผ่นฟิล์มแท้ท่ีเป็นรูปตัวละคร

ต่ำงๆ	 ของค่ำยสตูดิ โอจิบลินับได้ว่ ำ

เป็นบัตรผ่ำนที่ช่ำงสมศักดิ์ศรีควำมเป็น

สตูดิโอผลิตภำพยนตร์กำร์ตูนอนิเมชัน

ในดวงใจของคนท่ัวโลก	 ใครท่ีหลงรัก

ผลงำนละมุนละไมของค่ำยน้ีหำกได้มำ

เยือนสถำนท่ีเก็บรวมรวมเรื่องรำวเกี่ยวกับ

จิบลิแห่งนี้แล้ว	 อำจจะอดกลับมำที่นี่อีก

หลำยๆ	 รอบไม่ได้เพื่อสะสมแผ่นฟิล์มให้

ครบคอลเลคชั่น

 Egyptian museum: 

 ประเทำศอียิปต์

ราคาตั๋ว : 60 ปอนด์อียิปต์ส�าหรับนักทำ่อง

เทีำ่ยวท่ัำวไป และ 30 ปอนด์อียิปต์ ส�าหรับ

นักเรียน

	 เห็นหน้ำตั๋วเป็นรูปมัมมี่ฟำห์โรเช่น

นี้คงไม่ต้องเดำว่ำนี่คือบัตรผ่ำนส�ำหรับ

เข ้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ เก็บรวบรวม

ประวัติศำสตร์อันน่ำสนใจของประเทศ

อียิปต ์ 	 หลังจำกเย่ียมชมสมบัติล�้ำค ่ำ

อย่ำงโลงศพเคลือบทอง	 บัลลังก์ฟำโรห์

และบรรดำเครื่องประดับสีทองอร่ำมตำ

ภำยในแล้ว	วนัไหนท่ีคิดถงึกำรเดินทำงครัง้

นัน้ตัว๋ใบนีค้งพอช่วยบรรเทำควำมคดิถงึได้

บัตรผ่านพิพิธภัณฑ์ 
ของขวัญของความทำรงจำ 

Marikina City 
Footwear Museum 

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

1. 2.

ที่ตั้ง กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
เวลาทำ�การ 
วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น. 
พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
ค่าเข้าชม 50 เปโซ

เรื่อง: จารุวรรณ ช่ืนชูศรี
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  International   

 spy museum: 

 ประเทำศสหรัฐอเมริกา

ราคาตั๋ว : 20.95 ดอลล่าร ์  (หากอยาก

ทำดลองเป็นสายลับ สามารถซ้ือต๋ัวเพ่ิมใน

ราคา 14.95 ดอลล่าร์)

 แม้บัตรผ่ำนจะเป็นกระดำษที่ไม่

หวือหวำนักแต่ด้วยกำรคุมโทนสีแดง-

ขำว-ด�ำ	 พร้อมตัวกำร์ตูนสำยลับในชุด

คลำสสิค	 ก็พอจะท�ำให้คนที่ก�ำตั๋วของ

พิพิธภัณฑ์สำยลับใบนี้ 	 อดตื่นเต้นกับ

เรื่องรำวลึกลับน่ำตื่นเต้นที่ รออยู่ข้ำง

หน้ำไม่ได้	 ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ	แค่ก�ำตั๋วไป

ที่ทำงเข้ำก็เพียงพอที่จะสนุกกับบรรดำ

อุปกรณ์	 ที่เหล่ำสำยลับเคยใช้จริง	 และ

เรื่องรำวของเหล่ำสำยลับแล้ว	

 Musei Vaticani: 

 ประเทำศนครรฐัวาตกินั

ราคาตั๋ว : 18 ยูโร 

 บัตรผ่ำนพิพิธภัณฑ์ใบขนำดเท่ำ

บัตรเครดิตของพิพิธภัณฑ์วำติกันนั้น	 ดู

ค่อนข้ำงเลอค่ำสมรำคำด้วยภำพวำด

งำนเขียนสี เฟรสโก ท่ี ตัดทอนมำจำก

ภำพ	 The	 School	 of	 Athens	 โดยชำย

สองคนในรูปคือนักปรัชญำชื่อดังอย่ำง

เพลโต	และอริสโตเติล	ภำยในพิพิธภัณฑ์

นอกจำกจะจัดแสดงของสะสมของนิกำย

โรมันคำทอลิกแล้ว	 ภำพงำนศิลปะสี

เฟรสโกก็ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เช่นเดียวกัน

John Lennon Museum : 

ประเทำศญี่ปุ่น

Salzburg museum :

พิพิธภัณฑ์ศิลปะประเทำศออสเตรีย

Western railway museum :

ประเทำศสหรัฐอเมริกา

Hansol childrens museum : 

ประเทำศเกาหลีใต้

Arizona sonora desert museum : 

ประเทำศสหรัฐอเมริกา

 หากจะมีท่ีใดที่รองเท้าส้นสูงของผู้หญิงสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าการ

เป็นเครื่องประดับ เห็นจะไม่พ้นพิพิธภัณฑ์รองเท้าในเมืองมาริกิน่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

ได้เปิดท�าการในปี 2001 โดยภายในได้จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท�า

รองเท้าของเมืองมาริกิน่า และจุดไคลแมกซ์ส�าคัญที่บรรดารองเท้าทั้งฝีมือช่างพื้นเมือง

และยี่ห้อแบรนด์เนมสุดรักสุดหวงกว่า 800 คู่ของนางอิเมลดา มาร์กอส สุภาพสตรี

สุดฉาวโฉ่ของฟิลิปินส์ซึ่งได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยที่นายเฟอร์ดินาน อี. มาร์กอส ผู้สามี

ยงัเปน็ประธานาธบิด ีนอกจากจะไดเ้หน็รองเทา้แบรนดห์รอูยา่ง Givenchy, Chanel หรอื 

Ferragamo ละลานตาแล้ว ที่นี่ยังจุดประเด็นให้เห็นถึงภาพความขัดแย้งระหว่างสินค้า

หรูหรา และความอดอยากแร้นแค้นของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

3. 4.
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	 ในสหรัฐอเมริกำ	 พิพิธภัณฑ์ที่มี
อยู่กว่ำ	 7,000	แห่งทั่วประเทศมีผู้เข้ำชมรวม
กันเยอะกว่ำผู้ชมภำพยนตร์	 และกีฬำแต่ละ
ประเภทเสียอีก	จึงไม่น่ำแปลกใจนักที่จะมีคน
สงสัยว่ำกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง	 หรือ
กำรเลือกแสดงชิ้นงำน	 ตลอดจนกำรอธิบำย
ให้ควำมหมำยต่อส่ิงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น	 มี
อิทธิพลทำงกำรเมืองเข้ำมำก�ำหนดหรือไม่?	
และในทำงกลับกัน	 กำรสร้ำง	 กำรจัดแสดง	
และกำรอธิบำยส่ิงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่งนั้นมีอิทธิพลทำงสังคมกำรเมืองมำกน้อย
แค่ไหนอย่ำงไร?
	 ‘ทิโมธี 	 ลูค’	 หนึ่งในนักวิชำกำร
อเมริกันที่สนใจประเด็นดังกล ่ำวเชื่อว ่ำ
พิพิธภัณฑ์	 และกำรเมืองมีควำมเกี่ยวข้องกัน
จริง	 โดยพิพิธภัณฑ์เป็นกลไกหนึ่งที่สำมำรถ
ก�ำหนด	 ‘ควำมจริง’	 ให้กับเรื่องรำวในอดีต	
และปัจจบุนัเพือ่ให้คนคล้อยตำมไปกบัสิง่ทีน่�ำ
เสนอได้	 ลูคยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ
ในหนังสือ	 ‘Museum	Politics’	 หรือกำรเมือง
พิพิธภัณฑ์ที่เขำเขียนไว้อยำ่งหลำกหลำย	เช่น	
พิพิธภัณฑ์ฆ่ำล้ำงเผำ่พันธุ์แห่งชำติ	(National	
Holocaust	Museum)	ที่มีส่วนช่วยตอกย�้ำให้

คนอเมริกันเห็นใจชำวยิว	 และเกลียดชังนำซี	
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งควำมอดทนอด
กลั้น	(Museum	of	Tolerance)	ที่มีส่วนกล่อม
เกลำสงัคมอเมรกินัให้ยดึถอืค่ำนยิมแห่งควำม
เสมอภำค	 เท่ำเทียม	 และเปิดกว้ำง	 ขณะท่ี
พพิธิภณัฑ์ประวตัศิำสตร์ธรรมชำต	ิ(American	
Museum	of	Natural	History)	และพิพิธภัณฑ์
ทะเลทรำยโซโนรำในแอริโซนำ	 (Arizona-So-
nora	 Desert	 Museum)	 ที่เป็นพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์ต่ำงก็มีอิทธิพลในวงวิชำกำรของ
แขนงตัวเองเช่นเดียวกัน
	 นอกจำกนี้	ลูคยังได้พยำยำมศึกษำ
ลึกขึ้นไปอีกในรำยละเอียดปลีกย่อย	ทั้งกำร
เลือกหัวข้อจัดแสดง	กำรประชำสัมพันธ์	 กำร
ออกแบบตัวพิพิธภัณฑ์	 ไปจนถึงท่ีต้ังของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง	 ซึ่งเขำพบว่ำต่ำงมีส่วน
เก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมำยทำงกำรเมืองของคน
บำงกลุม่แทบทัง้สิน้	กลุ่มคนทีว่่ำนัน้มมีำกมำย
หลำกหลำย	แต่โดยรวมแล้วคือกลุ่มคนที่ต่อสู้
แย่งชงิพืน้ทีท่ำงวฒันธรรม	สงัคม	และกำรเมอืง
ไปมำระหว่ำงกนั	 โดยพพิธิภณัฑ์เป็นเพียงหนึ่ง
ในกลไกมหำศำลรอบด้ำนที่ถูกคนเหล่ำนี้เป็น
เครื่องมือ
	 แนวคดิทีว่่ำจงึไม่ได้ใช้กบัพพิธิภณัฑ์
ในสหรัฐฯ	 เท่ำนั้น	 หำกแต่ยังสำมำรถน�ำไป
อธิบำยที่มำที่ไปของพิพิธภัณฑ์	 และสิ่งท่ี
อยู่เบื้องหลังได้เป็นอย่ำงดี	 โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในประเทศที่กำรเมืองหลังม่ำนแทรกซึม
อยู่ทั่วทุกอณูในสังคม	พิพิธภัณฑ์คือหน่ึงใน
กลไกที่แยบยลที่สุด	ที่ล้ำงสมองคนด้วยควำม
เพลิดเพลินใจ	และท�ำให้พวกเขำเสพ	 ‘ควำม
จริงส�ำเร็จรูป’	ที่มำพร้อมกับมันไปโดยไม่รู้ตัว
	 อย่ำงไรก็ตำม	 แน่นอนว่ำพิพิธภัณฑ์
แต่ละที่ล้วนมีคุณค่ำ	 และประโยชน์ในตัว
ของมันไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่งเสมอ	 ไม่ว่ำมันจะ
ถูกสร้ำง	 และน�ำเสนอด้วยเหตุผลทำงกำร
เมืองใดๆ	ก็ตำม	ดังนั้น	 กำรหลีกเลี่ยงกำรตก
เป็นเหย่ือทำงกำรเมืองจึงไม่ใช่กำรหยุดเข้ำ
พิพิธภัณฑ์	 หำกแต่เป็นกำรเย่ียมชม	และรับ
ข้อมูลอย่ำงรู้เท่ำทัน	ตลอดจนรู้จักตรวจสอบ
ข้อมลู	และกลัน่กรองสิง่ทีพ่พิธิภณัฑ์อ้ำงว่ำเป็น	
‘ควำมจริง’	จริงๆ	ก่อนที่จะเชื่อนั่นเอง

 

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

ที่ตั้ง เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
เวลาทำ�การ 
เปิดทุกวัน 10.00 – 20.00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม

 ‘Currywurst’ คือไส ้กรอกย ่าง

โรยด้วยผงกะหรี่ และซอสมัสตาร์ด ทานคู่กับ

ขนมปังหรือมันฝรั่ง เป็นอาหารจานด่วนที่

สามารถพบเห็นได้ท่ัวไปตามร้านแผงลอยใน

ประเทศเยอรมนี เจ้า Currywurst ได้รับความ

นยิมจนเกดิเป็น Currywurst Museum ภายใน

พิพิธภัณฑ์จัดแต่งด้วยสีท่ีฉูดฉาดดึงดูดผู้คน

เป็นอย่างดี โดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมา

ให้เข้ากับตัวพิพิธภัณฑ์อย่างโซฟาไส้กรอก 

ล�าโพงขวดซอสมะเขือเทศ ฯลฯ มกีารน�าเสนอ

ส่วนประกอบวัตถุดิบด้วยแสงสีที่น่าสนใจ 

อีกทั้งยังสื่อมัลติมีเดียให้เราได้สัมผัสการท�า

เจ้า Currywurst ตั้งแต่เริ่มเลือกวัตถุดิบ ย่าง 

ปรุงรส ครบวงจร และเมื่อถูกเรียกน�้าย่อยกัน

มาตลอดการเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ต้องกิน 

Currywurst จากร้านที่พิพิธภัณฑ์คัดสรรมา

แล้วเป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์นี้ท�าให้เราเห็นว่า

สิ่งที่ธรรมดาๆ อาจกลายเป็นสิ่งน่าสนใจขึ้น

ได้ ด้วยวิธีการน�าเสนอที่แตกต่างและมุมมอง

ใหม่ๆ นั่นเอง

Deutsches 
Currywurst 
Museum Berlin

พิพิธภัณฑ์

เกี่ยวอะไรกับการเมือง?

เรื่อง: ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์
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พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

ที่ตั้ง เมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก
เวลาทำ�การ�
ไม่แน่นอน 
สามรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ 
www.dengamleby.dk

 ‘The	Old	Town’ เป็นพิพิธภัณฑ์

มีชีวิตที่ให้ประสบการณ์ครบทุกมิติ โดย

การจ�าลองเมืองเก่าในช่วงปี ค.ศ.1550 ถึง

ปลายทศวรรษที่ 19 ภายในมีอาคาร 75 

หลงั ประกอบไปด้วยห้องพกั ร้านค้า สวน, 

ที่ท�าการไปรษณีย์ โรงละคร โรงเรียน ฯลฯ 

ด้วยการตกแต่งของยคุเก่า โดยมเีจ้าหน้าที่

สวมบทบาทเป็นช่างตเีหลก็ แม่บ้าน แม่ค้า 

ฯลฯ เรียกได้ว่าจ�าลองทุกกระเบียดนิ้วทุก

รายละเอียดตั้งแต่ภาษาในการพูดของ

คนในหมู่บ้าน การแต่งกาย วิถีการด�าเนิน

ชีวิต ราวกับว่าเวลาได้หยุดนิ่งใน The Old 

Town ตั้งปลายทศวรรษที่ 19 ก็ไม่ปาน 

The Old Town

	 ในขณะทีพ่พิธิภณัฑ์ท�ำหน้ำทีเ่กบ็รกัษำวตัถ	ุและเรือ่งรำวต่ำงๆ	ไม่ให้สญูสลำยไป

ตำมกำลเวลำได้ดเีพยีงใด	แต่ตวัพพิธิภณัฑ์เองกต้็องเผชญิกบักำรปิดตวัลง	ด้วยต่ำงวำระต่ำง

เหตุผลกันไป

	 จำกข้อมูลของฐำนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย	ระบุถึงจ�ำนวนพิพิธภัณฑ์ไทย

ที่ปิดตัวชั่วครำว	25	แห่ง	และปิดตัวถำวร	17	แห่ง	 รวม	42	แห่ง	กำรล้มหำยตำยจำกของ

พิพิธภัณฑ์ในไทยน้ันส่วนใหญ่มักเกิดกับ	 พิพิธภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น	ที่ด�ำเนินกำรโดยภำค

เอกชน	 โรงเรียน	และวัด	ซึ่งขำดงบประมำณในกำรจ้ำงภัณฑำรักษ์	 และบ�ำรุงรักษำ	ล�ำพัง

เพียงคำ่เขำ้ชมที่เก็บจำกผู้เขำ้ชมมีจ�ำนวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอ	บำงที่ไม่เก็บเลย	โรงเรียนบำง

แห่งมีกำรปิดตัวลง	ท�ำให้พิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนจ�ำต้องปิดตัวลงไปด้วย	ในขณะที่กำรเขำ้ถึง

ของผู้คนที่ให้ควำมสนใจพิพิธภัณฑ์มีน้อย	บำงที่ไม่มีเนื้อหำท่ีดึงดูดให้ผู้คนเข้ำชม	ท�ำแค่

เพียงจัดวำง	ขำดกำรอธิบำย	จนดูเหมือนเป็นโกดังเก็บของมำกกว่ำพิพิธภัณฑ์ที่ให้ควำมรู้

ควำมเข้ำใจ	มคีวำมพยำยำมจะแก้ปัญหำโดยกำรขอเงนิสนบัสนนุจำกภำครฐั	แต่ภำครฐัเอง

ก็ไม่สำมำรถจัดสรรงบประมำณมำช่วยพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งได้	จึงมีค�ำถำมที่นำ่สนใจว่ำในยุค

ทีก่ำรเข้ำถงึองค์ควำมรูท้�ำได้หลำกหลำยช่องทำง	กำรบรหิำรจดักำรเพือ่ท�ำให้พพิธิภณัฑ์ด�ำรง

อยูไ่ด้อย่ำงยัง่ยนื	ต้องอำศยักำรเข้ำถงึของผูช้ม	รวมถงึกำรจงูใจด้วยเนือ้หำ	วธิกีำรน�ำเสนอที่

ครอบคลมุควำมสนใจของผูช้ม	และให้ผูช้มมส่ีวนร่วมกบัพพิธิภณัฑ์มำกกว่ำกำรท่องจ�ำหรอื

ไม่

	 ขณะที่พิพิธภัณฑ์โดยภำครัฐเอง	ก็มีปัญหำของกำรปิดตัวเช่นกัน	เช่นในกรณีของ

พิพิธภณัฑ์เดก็	ซ่ึงปิดปรบัปรงุชัว่ครำวมำตัง้แต่วนัเดก็	พ.ศ.	2553	และมเีลือ่นก�ำหนดกำรเปิด

มำโดยตลอด	เนือ่งจำกกำรจดัสรรงบประมำณทีม่คีวำมล่ำช้ำ	จนในทีส่ดุเมือ่เดอืนมกรำคมปี	

2557	มกีำรรณรงค์ผ่ำน	change.org	จนได้รำยชือ่ผูส้นบัสนนุร่วม	20,000	ชือ่	

เพื่อเข้ำเสนอให้ฝ่ำยบริหำร	 กทม.	 ด�ำเนินกำรปรับปรุงพิพิธภัณฑ์	 โดยทีมบริหำรของ

กทม.	ได้รบัฟังข้อเสนอ	และให้ค�ำมัน่ว่ำพพิธิภณัฑ์เดก็จะกลบัมำเปิดให้บรกิำรอกีครัง้ภำยใน

ต้น	พ.ศ.	2558	นี้	

	 กำรกลับมำของพิพิธภัณฑ์เด็ก	 อำจเป็นสัญญำณหนึ่ง	 ที่ชี้ให้เห็นว่ำพลเมืองยัง

ควำมสนใจในกำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนช่องทำงพิพิธภัณฑ์	แต่กำรกลับมำครั้งนี้ซึ่งกลุ่มเด็ก

ทีเ่คยคุ้นเคยกบัพพิธิภัณฑ์เดก็ในวนัวำนได้โตเป็นผูใ้หญ่กนัหมดแล้ว	พพิธิภณัฑ์เดก็ภำคสอง	

จึงเป็นตัวอย่ำงที่ส�ำคัญว่ำ	จะปรับปรุงพัฒนำตนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่ำสนใจของคนยุคนี้ที่

หำข้อมูลทุกอย่ำงได้ผ่ำนปลำยนิ้วสัมผัสจอโทรศัพท์มือถือได้อย่ำงไร	เพื่อไม่ให้ต้องกลับเขำ้

สู่วัฏจักรแห่งกำรดับไปอีกครั้งหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์ในวันปิดตัว
เรื่อง : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
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	 เรื่องรำวของโลกใต้น�้ำเป็นสิ่งที่น่ำสนใจอยู่เสมอ	

ไม่ว่ำจะเพศไหนวัยไหน	 เพรำะเรำไม่มีโอกำสบ่อยนักที่จะ

ได้สัมผัส	 และดื่มด�่ำควำมมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเล

สีฟ้ำครำม	พบเจอส่ิงมีชีวิตแปลกๆ	หรือปะกำรังรูปลักษณ์

สวยงำม	แต่ทุกวันนี้ถึงเรำจะไม่ได้สัมผัสน�้ำทะเลโดยตรง	แต่

ก็มีพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลลึกตั้งอยู่ใจกลำงกรุงเทพฯ	 ให้เรำได้

เขำ้ชมกันชิลๆ	อย่ำง	Siam Ocean World	ซึ่งเปิดให้บริกำร

ในบริเวณชั้น	 B1-B2	 ของสยำมพำรำกอนมำเป็นเวลำกว่ำ	

10	ปีแล้ว

	 ในส่วนของกำรเยีย่มชมนัน้	จะมีโซนทีแ่บ่งสดัส่วน

กันอย่ำงชัดเจนอยู่	 7	 ส่วน	 ได้แก่	 โซนแมงกะพรุน	 ผ่ำน

กำรน�ำเสนอผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยีทันสมัยกับควำม

เป็นธรรมชำต,ิ	 โซนมหำสมทุรสดุกว้ำง	ภำยใต้อโุมงค์น�ำ้กว้ำง	

270	องศำ	 ในโซนนี้จะมีท้ังฉลำมนักล่ำ	 และปลำหลำกสำย

พันธุ์ที่อยู่ร่วมกันได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์,	 โซนชีวิตสุดขอบข้ัว	

ของสัตว์ที่อำศัยในบริเวณที่ผืนดิน	 และผืนน�้ำบรรจบกัน	

เช่น	 เพนกวิน,	 โซนป่ำดิบชื้นที่มีควำมเสมือนจริง	 และมี

ปลำน�้ำจืดขนำดใหญ่ที่สุดในโลกอำศัยอยู่,	 โซนกฎเหล็ก

เพื่อกำรอยูร่อด	เรยีนรูว้ถิชีวีติ	และกำรป้องกนัตวัเองของเหล่ำ

สัตว์ทะเลจำกอันตรำยทั้งหลำย,	 โซนปะกำรัง	 ที่มีปะกำรัง

ขนำดใหญ่ถึง	 8	 เมตร	 และโซนแปลกประหลำดอัศจรรย์

เกินคำด	 ในโซนนี้จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ไม่เคยเห็น

และรู้จักมำก่อน	เช่น	ปูแมงมุมยักษ์	และกุ้งมังกรหินแดง

	 นอกจำกกำรเดินทัวร์รอบพิพิธภัณฑ์แล้ว	 Siam	

Ocean	World	ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	 ไว้ท้ำทำยผู้ที่ชื่นชอบเรื่อง

ตื่นเต้น	 และผจญภัยด้วย	 ได้แก่โปรแกรม	Dive	with	 the	

Sharks	ที่เปิดโอกำสให้คุณด�ำดิ่งไปเผชิญหน้ำกับฉลำมเสือ

ทรำย	กระเบนหลังด�ำ	ฉลำมครีบด�ำ	ฉลำมเสือดำว	กระเบน

นก	และสิ่งมีชีวิตอีกหลำกหลำยสำยพันธุ์	 กำรด�ำน�้ำเผชิญ

หน้ำกบัเหล่ำจ้ำวแห่งท้องทะเลพร้อมกำรดแูลจำกผูฝึ้กด�ำน�ำ้

ที่มีประสบกำรณ์	 จะช่วยกระตุ้นอะดรีนำลีนในตัวคุณให้

ฉีดไปทั่วร่ำง	และเป็นกำรวัดควำมกล้ำในตัวคุณด้วยว่ำกลำ้

ท้ำทำยกับสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้หรือไม่	 หรือจะเลือกเดินอยู่ใต้พื้น

มหำสมุทรอย่ำง	Ocean	Walker	ก็ได้	 ซึ่งเป็นกำรเดินใต้น�้ำ	

โดยสำมำรถหำยใจได้ปกติ	 ภำยใต้หมวกใสทรงกลมกันน�้ำ	

สำมำรถมองเหน็ทศันยีภำพใต้สมทุรได้ถงึ	180	องศำ	นอกจำก

นี้	 ภำยในหมวกจะมีอำกำศส�ำรองไว้ให้หำยใจนำนต่อเนื่อง

ผจญภัยใต้สมุทร
 ไปกับ

Siam 
Ocean 
World

เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ภูเวียง

 ศนูยศึ์กษาวจิยัและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสารภู์เวยีง ตัง้อยูใ่กลอุ้ทยานแห่งชาตภิเูวยีง 
อ�าเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแกน่ เนื่องจากในบรเิวณนีม้กีารขุดพบฟอสซิลไดโนเสารจ์�านวน
มาก พิพิธภัณฑ์นี้จึงจัดตัง้โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ ส�าหรับ
ให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
 ภายในอาคารส่วนหน่ึงจัดแสดงเรื่องราวของการขุดค้นพบไดโนเสาร์ ที่จังหวัด
ขอนแก่น และใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมทรัพยากรธรณีให้กับนักท่องเที่ยว 
ส่วนท่ีเหลือจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับการก�าเนิดโลก ก�าเนิดหิน แร่ วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวติ และสิ่งส�าคญัท่ีเป็นเอกลกัษณท์างประวติัศาสตร ์และทางธรรมชาตขิองจงัหวดั
ขอนแก่น เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจ

เปิดให้เข้าชม : เปิดให้บริการทุกวัน 
(ปิดวนัจนัทร ์ยกเวน้วนัจนัทรท์ี่ตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) 
เวลา 8.30 - 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

 นับจากวันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซแห่งแรกเปิดให้บริการเมื่อกว่า 250 
ปีมาแล้ว และความนิยมชมชอบในการชมหุ่นข้ีผึ้งคนดังระดับโลกก็ไม่เคยจางหายไป
แต่อย่างใด และมาเปิดให้บริการในประเทศไทยเช่นกัน ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของมาดาม
ทุสโซโดยแก่นแท้แล้ว ก็คือความช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นในใจมนุษย์เรานั่นเอง 
ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนี้จะมีโอกาสสัมผัสกับหุ่นเหมือนของบุคคล
อันทรงอ�านาจหรือมีช่ือเสียงโด่งดังของโลกมากมาย ทัง้ศิลปิน ดารา บุคคลส�าคัญของ
โลก อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นี่คือโอกาสกระทบไหล่บุคคลผู้ถูกกล่าวขวัญถึง
มากที่สุดในโลก และร่วมร�าลึกถึงเหตุการณ์หรือช่วงเวลาส�าคัญที่ท�าให้เขาเหล่านี้โดดเด่น
จนกลายเป็นที่สนใจของคนทัง้โลก

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
มาดามทุสโซ
เปิดให้เข้าชม : เปิดทุกวัน เวลา 10:00-21:00 น. 
ซ้ือบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา 20:00น. (ในช่วงวันหยุด และ
เทศกาล พิพิธภัณฑ์อาจเปิดท�าการต่างจากช่วงเวลาปกติ 
กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า)

Teddy Bear Museum

 พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี (Teddy Bear Museum) แห่งแรกของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยบรษิทัเทดด้ี ไอสแ์ลนด์ผูก่้อต้ัง เทดด้ีแบร ์มิวเซียม ได้เปิดใหเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ์
ตุ๊กตาหมีเทดด้ีแบร์ ซ่ึงพิพิธภัณฑ์น้ีตั้งอยู่ท่ีถนนเลียบชายหาด ตึกมาร์คแลนด์วินเลจ 
พัทยาเหนือซอย 1 คุณจะได้พบกับตุ๊กตาหมีสุดน่ารักที่มาพร้อมกับคอนเซป็ต์ ‘การเดิน
ทางท่องเที่ยวตามล่าหาสมบัติไปกับตุ๊กตาเทดดี้แบร์’ โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งย่อย
ออกเป็นทัง้หมด 11 โซน เช่น โซนประเทศไทย, โซนประเทศจนี, โซนอาณาจกัรซานตา้, โซน
อวกาศ และโซนทดลองขุดซากฟอสซิลดึกด�าบรรพ์ เป็นต้น ซ่ึงทุกโซนเต็มไปด้วยแสง สี 
เสยีงสมจรงิตระการตา ท่ีส�าคญัคอืผูเ้ข้าชมสามารถถ่ายรูปได้อยา่งอิสระ และหยบิตุก๊ตา
ต่างๆ มาร่วมถ่ายรูปได้ด้วย

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 9.00 - 20.30 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 250 บาท เด็ก 150 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาทที่ตัง้ : สยำมพำรำกอน ช้ัน B1-B2

ค่าเข้าชม : 
สำมำรถตรวจสอบค่ำเข้ำชมและโปรโมช่ันได้ที่ 
www.siamoceanworld.co.th

เวลาท�าการ : 
เปิดท�ำกำรทกุวนั 10.00 – 21.00 น. 
(จ�ำหนำ่ยบตัรรอบสดุทำ้ย 20.00 น.)

กวำ่	30	นำทีเมื่อปิดระบบกำรท�ำงำนของเครื่องปรับอำกำศนี้	

จึงหมดกังวลเรื่องกรณีขัดข้องใดๆ	ขณะที่คุณด�ำน�้ำอยู่	 ด้วย

ระบบรองรับไว้ให้มีควำมปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้ว

	 กิจกรรมถัดมำคือ	Glass	Bottom	Boat	 เป็นกำร

ล่องเรือไปสัมผัสกับชีวิตของฉลำม	ปลำกระเบน	และปลำ

นำนำชนิดอย่ำงใกล้ชิดผ่ำนกระจกบำงใส	 และยังสำมำรถ

ให้อำหำรปลำได้ด้วยตัวคุณเอง	 หรือจะเป็นกำรเจำะลึก

เบือ้งหลงักำรดูแลสตัว์น�ำ้ถงึพ้ืนทีอ่ย่ำง	Back	of	House	Tour	

เป็นกำรชมกำรเตรียมอำหำรให้กับสัตว์น�้ำแต่ละประเภท

และสัมผัสกับอุปกรณ์ส�ำคัญต่ำงๆ	 ที่ใช้จริงในกำรส�ำรวจ

มหำสมุทร	 เข้ำชมห้องแล็ปที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภำพ

น�้ำ	 รวมไปถึงห้องตรวจสุขภำพสัตว์น�้ำต่ำงๆ	 เสมือนคุณ

เป็นนักวิทยำศำสตร์ทำงทะเลลงส�ำรวจพ้ืนท่ี	ปิดท้ำยด้วย

โรงภำพยนตร์	5D	Cinema	Xtreme	ได้ควำมรูส้กึครบอรรถรส

ควำมบันเทิงกับเทคโนโลย	ี6	ระบบในโรงภำพยนตร์	

	 นอกจำกน้ี	 ยังมีกำรแสดง	Daily	 Show	 ที่มีทุก

วันตำมเวลำที่ก�ำหนดด้วย	 ได้แก่	 โชว์ให้อำหำรปลำฉลำม,	

นกเพนกวิน,	ปลำน�้ำจืดขนำดใหญ่,	 นำกหญ้ำตัวกลม	และ

นำกเล็กเล็บสั้น	หรือจะร่วมพูดคุยกับนักประดำน�้ำที่ก�ำลังให้

อำหำรสัตว์น�้ำผำ่นอุปกรณ์กำรสื่อสำรที่ทันสมัย

	 เห็นได้ว่ำ	 Siam	Ocean	World	 ไม่ได้มีแค่กำร

จดัโชว์สตัว์น�ำ้หำยำก	ท่ีเดนิวนๆ	ครบรอบแล้วออกเท่ำน้ัน	แต่

ยังมกีจิกรรมต่ำงๆ	ทีน่่ำสนใจให้เลอืกระหว่ำงกำรเช้ำเยีย่มชม

อีกด้วย	แม้จะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกค่ำเข้ำชม	แต่ก็ถือว่ำ

เป็นกำรเปิดรับประสบกำรณ์แปลกใหม่ที่หำไม่ได้จำกที่ไหน	

และหำกคุณมีเวลำว่ำงเหลือเฟือก็สำมำรถท่องโลกใต้สมุทร

ใน	Siam	Ocean	World	ได้ทั้งวัน	
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	 พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยำมจัดแสดงในเนื้อที่	 7	 ไร่	 ซ่ึง
แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของกระทรวงพำณิชย์	 ตัวอำคำรสร้ำงขึ้น
ในสมัยรัชกำลที่	 6	 เป็นสถำปัตยกรรมในรูปแบบนีโอคลำสสิค	
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันพิพิธภัณฑ์กำร
เรยีนรูแ้ห่งชำต	ิ(สพร.)	ซึง่เป็นหน่วยงำนภำยใต้ส�ำนกังำนบรหิำร
และพัฒนำองค์ควำมรู้	สังกัดส�ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี	
	 เรื่องรำวท่ีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยำมจัดแสดงนั้นคือกำร
หำรำกเหง้ำควำมเป็นไทยของผูร้บัชม	เริม่ด้วยกำรชมภำพยนตร์
สั้นเกร่ินเร่ืองของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	 ภำพยนตร์ที่มำพร้อมกับ
ค�ำถำม	 “เราคือใคร” “อะไรคือไทย”	 หลังจำกหลุดออกจำก
จอเหมือนกับว่ำ	 เรำได้มำโผล่กลำงเยำวรำชที่วุ่นวำยไปด้วย
ร้ำนค้ำแผงลอย	รถตุ๊กๆ	และสนำมมวย!	หำกแต่ทีจ่รงิแล้วไม่ใช่
เยำวรำชแต่เป็น	ห้องไทยแท้	 ซึ่งห่ำงจำกห้องชมภำพยนตร์
เพียงผนังกั้น	 เมื่อหลุดมำจำกเยำวรำช	 เรำก็ต้องเดินขึ้นบันได
วนอีก	2	ชั้น	โดยมีโมบำย	“คนกบแดง”	อันเป็นสัญลักษณ์ของ
ที่แห่งนี้แขวนอยู ่ตรงกลำง	 (กบเป็นสัตว์ที่แสดงถึงควำม

อุดมสมบูรณ์เป็นที่เคำรพบูชำทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
		 ห ้องที่ 	 3 	 เป ิดต�ำนำนสุวรรณภูมิ 	 มีใจควำมว ่ำ	
“สุวรรณภูมิ” คือชื่อที่ใช้เรียกดินแดนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
ทำงทิศตะวันออกของอินเดียเมื่อ	 3,000	ปีก่อน	 ในขณะที่ผืน
ดินที่เป็นกรุงเทพในปัจจุบันยังเป็นเพียงตะกอนที่นอนก้นทะเล
อ่ำวไทย	หลงัจำกนัน้เรือ่งรำวยงัด�ำเนนิไปในดนิแดนสวุรรณภมู	ิทัง้
ในด้ำนวถิชีวีติ	กำรค้ำ	กำรเกษตร	เทคโนโลย	ีและควำมเชือ่	ซึง่ใน
ยคุนัน้ผูค้นมคีวำมเชือ่เรือ่ง	ผี	พรำหมณ์	ก่อนทีศ่ำสนำพทุธจะเข้ำ
มำ	ซึ่งเป็นต้นทำงของนิสัยใจกว้ำง	และรักสันติ	อีกทั้งยังมีเรื่อง
รำวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแฝงไว้มำกมำย	และที่น่ำสนใจอีกอย่ำง
คอืจดุก�ำเนดิของพธิบีัง้ไฟพญำนำค	ด้วยกำรน�ำเสนอในรปูแบบ
นิทำนแอนิเมชั่นที่สวยงำม	คลอไปกับดนตรีประกอบพร้อมทั้งผู้
เข้ำชมต้องคอยตกีลองตรงหน้ำเพือ่ให้เรือ่งรำวด�ำเนนิต่อไป	ห้อง
ถัดไป	ห้องที	่6	ก�ำเนดิสยำมประเทศ	เล่ำให้เหน็ถงึกำรผสมผสำน
ทำงวัฒนธรรมควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติบนดินแดนแห่งนี้
จนเกิดเป็น	“สยำมประเทศ”	เรื่องรำวยังคงด�ำเนินเรื่อยมำ	ผำ่น

ไท(ย)ม์
แมชชีน

Museum 
 Siam :

เรื่อง/ภาพ: นฤพล  เปาอินทร์
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 ภายในตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้ที่จัดเรียงเป็นรูป 31 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
หลักได้แก่ ห้องสมุดเล็กๆ ห้องชา ห้อง Social Spirit และห้อง Personal Spirit 
จากกระดาษแผ่นเดียวที่ครูใหญ่ที่เขียนถึงความดีในเด็กทุกคนคนละอย่าง โดยเช่ือ
ว่าเราทุกคนมีความดีหนึ่งอย่างในตัว นั่นคือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่น�า
เสนอสิ่งของที่มีแนวคิดที่ว่า ‘อาจไม่มีค่าในแง่ความรู้แต่ทรงคุณค่าในความรู้สึก’ 
เช่น ข่าวแม่กระโดดช่วยลูกในเสี้ยววินาทีบนทางรถไฟ, กะโหลกในตู้ยาผลงานจาก
เภสัชกรคนหนึ่งซ่ึงเห็นว่า ยาทุกวันนี้รักษาได้เพียงโรคภายนอกมิใช่ภายใน ทุกส่ิง
ล้วนมีเรื่องราว และทรงคุณค่า
 “พพิธิภณัฑศ์ตวรรษที่ 31 มนัไมใ่ช่ตวัตูค้อนเทนเนอรท์ี่เรยีงกนัเป็นรูป 31 
หรือคนยืนรวมกันเป็นรูป 31 แต่มันคือตัวเราทุกคน พวกเราทุกคนมีประสบการณ์ 
มีคุณค่าในตัวเรา นั่นล่ะคือพิพิธภัณฑ์” คามิน เลิศชัยประเสริฐ (ผู้ก่อตัง้) 

31st Century Museum of 
Contemporary Spirit (Station)
เปิดให้เข้าชม : ทุกวันเว้นวันจันทร์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12.00 -18.00 น. 
ไม่เสียค่าเข้าชม 

บ้านจักรยาน

 ต้นก�าเนิดบ้านจักยานเริ่มต้นจากความรักในการสะสมของเก่าของ 
อาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ ที่เริ่มต้นสะสมของเก่ามานานกว่า 30 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2539 - 2540 เป็นช่วงที่อาจารย์ทวีไทยเริ่มเก็บสะสมอย่างจริงจัง จนปัจจุบันบ้าน
ของ อาจารยท์วไีทย เป็นแหลง่ที่มจีกัรยานเกา่เยอะที่สดุในเมอืงไทย! ภายในบ้านไม้ซ่ึง
เป็นที่อยูอ่าศยัธรรมดาๆ หลงัหนึ่ง จดัแสดงของเกา่ อาท ิจกัรยานเกา่ มอเตอรไ์ซค์
โบราณ รถยนต์โบราณ เป็นต้น ทัง้หมดถูกจัดแสดงในรูปแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่มี
ไฟ ไม่ได้ใส่ตู้โชว์ เหมือนอย่างพิพิธภัณฑ์  โดยผู้สนใจ สามารถเลือกซ้ือของที่จัด
แสดงในบ้านจักรยานแห่งนี้ได้ทุกช้ิน!

เปิดให้เข้าชม : เปิดตั้งแต่ 8.00 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาท�าการ : 
วนัองัคำร – อำทติย ์เวลำ 10.00 – 18.00 น
ปิดให้บริกำร วันจันทร์ วันสงกรำนต์ วันสิ้นปี วันปีใหม่

ที่ตัง้ : เลขที่ 4 ถนนสนำมไชย 
แขวงพระบรมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ค่าเข้าชม : 
นักเรียน นักศึกษำ (อำยุ 15 ปีขึ้นไป) 50 บำทผู้ใหญ่
คนไทย 100 บำท ผู้ใหญ่ชำวต่ำงชำติ 300 บำท

ยคุกรงุศรอียธุยำทีรุ่ง่เรือ่ง	ทัง้ในด้ำนวฒันธรรม	เกษตรกรรม	
ศิลปะ	 วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่สงบสุข	 จนกระทั้งล่มสลำย	
สองข้ำงทำงได้บอกเล่ำถึงควำมเป็นไปในกำรเปลี่ยนผ่ำน
ระหว่ำงกรุงเก่ำไปยังกรุงใหม่บนผืนดินนำมว่ำ	“บำงกอก”	
	 เมื่อรู ้ตัวอีกทีเรำก็อยู ่ในกรุงเทพในยุค	 80	 ยุคที่
วัฒนธรรมตะวันตกไหลบ่ำเข้ำมำอย่ำงเชี่ยวกรำก	 พัด
พำเอำควำมศิวิไลซ์เข้ำมำและได้พรำกวิถีชีวิตแบบเก่ำ
ไป	พัดสยำมประเทศไปและน�ำประเทศไทยมำ	ผ่ำนเรื่อง
รำวประวัติศำสตร์อันยำวนำนจนกระทั้งเรำมำบรรจบกับ
ปัจจบุนัทีห้่องเมอืไทยในวนันี	้สุดท้ำยมำถงึห้องที	่16	มองไป
ข้ำงหนำ้	ในห้องนี้เริ่มด้วยค�ำถำมถึงอนำคตประเทศไทยจะ
เป็นเช่นไร?	และกต็อบด้วยค�ำถำมทีท่�ำเอำเรำจกุเหมอืนโดน
ต่อยเข้ำท่ีท้อง	 “วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร 
คุณเท่านั้นที่จะตอบได้” 

 หอศลิปวฒัธรรมฯ เป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะขนาดใหญท่ี่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง
บริเวณสี่แยกปทุมวัน ที่มีจุดก�าเนิดเมื่อ พ.ศ.2537 จากการที่ศิลปินร่วมสมัยไทย
ในยุคนัน้มารวมตวักันกวา่พนัคน เพื่อรว่มแสดงผลงานท่ีศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิิรกิติิ์ 
โดยหวังให้สังคมเห็นถึงความส�าคัญในศิลปะ และหวังว่าจะมีพื้นท่ีแสดงผลงาน
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการท�างาน เพื่อที่จะผลักดันให้วงการศิลปะไทย
พฒันากวา่ที่เป็นอยู่ หอศลิปวฒัธรรมถกูสรา้งขึน้ โดยหวงัวา่จะเป็นสถานที่ใหค้วาม
สุนทรียะด้านศิลปะแก่ประชาชนท่ัวไป ตัวอาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมในรูป
แบบโมเดิรน์ โดยจะมีงานศลิปะจดัแสดงในบรเิวณช้ัน 7 – 9 หมุนเวยีนกันไปตลอดปี 

หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร – วันอาทิตย์ 
เวลา 10.00 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม 



Hiroshima Peace 
Memorial 
Museum

ที่ตั้ง เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
เวลาทำ�การ 
ทุกวัน เวลา 8.30 - 17.00 น. 
ค่าเข้าชม 50 เยน

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์

ทำี่อยู่ภายใต้การดูแล

ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(ทำี่มา : สมลักษณ์ เจริญพจน์  นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์แห่งประเทำศไทำย)

 มี 44 แห่ง

    จำนวน  

      พิพิธภัณฑ์

       ในไทำย

มีด้วยกัน 

1,352 แห่ง 
(ทำี่มา : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทำศไทำย )

(ทำี่มา ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทำศไทำย )

พิพิธภัณฑท์ำี่เก่าแกท่ำี่สุด  คือ  
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
(Musee du Louvre)                มอีายมุากถึง 221 ปี 

’

Know 
how

เรื่อง: นฤพล  เปาอินทร์



 การมีอยูข่องพพิธิภณัฑ์สงครามนัน้มกัจะพ่วงจดุประสงค์ส�าคญัเอาไว้ นอกเหนอืจากแค่การเกบ็

รกัษา และจดัแสดง พพิธิภณัฑ์สนัตภิาพฮโิรชมิาแห่งนีก้เ็ช่นเดยีวกนั อาคารจดัแสดงตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีห่่าง

จากจดุทีร่ะเบดิปรมาณตูกเพยีงไม่กีร้่อยเมตร ภายในจดัแสดงภาพต่างๆ ทัง้วนัทีร่ะเบดิลง และหลงัจาก

วนันัน้ ซากสิง่ของทีไ่ด้จากสถานทีจ่รงิ รวมไปถงึ Atomic Bomb Dome ซากอาคารหลงัเดยีวทีเ่หลอืรอด

จากการระเบดิครั้งนั้น ซึ่งสะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามได้ชวนหดหู่นัก พร้อมกบัช่วยเตือนใจ

ให้เห็นถึงผลพวงอันเลวร้ายจากการเกิดขึ้นของสงคราม ถัดไปไม่ไกลมี Children’s Peace Monument 

เป็นรูปปั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากเด็กหญิงซาดาโกะเจ้าของต�านานนกกระเรียนพันตัว อนุสรณ์สถานนี้

มีไว้เพื่อระลึกเด็กๆ ที่เสียชีวิตในสงคราม 

(ทำี่มา หนังสือพิมพ์ไทำยรัฐ ฉบับวันท่ีำ 24 ก.ย. 2554)

กว้าง 30 มิลลิเมตร 

สูง 24 มิลลิเมตร

ลึก 14 มิลลิเมตร 

โดยจัดแสดงเป็น อควาเรียม 

ใช้น�้าเพียงสองช้อนชา 

พิพิธภัณฑท์ำี่มีขนาดเล็กทำี่สุด

มีขนาดเพียง

=

ท่ีำมีเนื้อทำี่ถึง  192,000 ตารางเมตร 

หรือ 26 สนามฟุตบอล

พิพิธภัณฑ์ทำี่มีขนาดใหญ่ทำี่สุดคือ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจีน

26 x

about

 Museum



เร่ือง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์My space

ผจญภัยในห้องแห่งความลับ 
ร่วมไขปริศนาทั้ง 4

ซึ่งภารกิจหลักคือการไขค�าตอบของปริศนาเพื่อค้นหากุญแจ
ส�าหรับเปิดไปสู่ทางออก ภายในเวลา 45 นาที โดยทั้ง 4 โซน
จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

 ห้องน้ีจะสมมติให้เราเป็น

เดก็หลงัห้องทีน่อนหลบัในคาบเรียน

อย่างสบายอารมณ์ แต่เมื่อตื่นขึ้น

มากลับพบว่าคุณครูได้กลายเป็น

ศพอยู่หน้าห้องไปเสียแล้ว นอกจาก

นีห้้องเรยีนยงักลายเป็นห้องปิดตาย 

คณุต้องสบืให้รูว่้าใครคอืฆาตกรฆ่า

ครู และต้องหาทางหนีออกมาให้ได้

ก่อนฆาตกรจะกลับมา

The Classroom 1.

‘ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น’ ประโยคเด็ดของการ์ตูน

สืบสวนสอบสวนสุดฮิต ที่ส่งผลให้ใครหลายคนอยากลอง

แก้ปริศนาต่างๆ ดูบ้าง แต่ก็ไม่อาจได้สัมผัสประสบการณ์จริง

สักเท่าไหร่ แต่ในวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ ชั้น 2 ฝั่งขวา ได้มี

สถานทีส่�าหรบัผูร้กัการผจญภยัและไขปรศินา ช่ือว่า 'Break 
Away’ ให้ร่วมค้นหาค�าตอบถึง 4 โซนด้วยกัน ได้แก่ The 
Classroom, Merry Christmas, Witch House 
0.5 และ The 5 senses



ขอขอบคุณข้อมูลจาก Break Away

http://www.breakaway.co.th/

https://www.facebook.com/breakaway.thai 

 ด่านนี้จะสมมติให้เราเป็นซานตาคลอส

ใจดี น�าของขวัญไปแจกให้เด็กๆ ทว่ากลับติดอยู่

ในบ้านที่เพิ่งเข้ามา ดังนั้นเราจึงต้อง หาทางออก

จากบ้านให้ได้โดยเร็วก่อนเด็กๆ จะตื่น

2. Merry Christmas

 น�าเสนอเร่ืองราวของแม่มดสาวตนหนึ่งก่อนที่หล่อน

จะกลายร่างเป็นแม่มดมนต์ด�าผู้ชั่วร้าย เราจะย้อนเวลามาร่วม

ปฏบิตัภิารกจิในครัง้นีเ้พ่ือค้นหาความจรงิ และช่วยไม่ให้แม่มด

เลอืกกระท�าเหตกุารณ์ชัว่ร้าย ต�านานเล่าขานจะเปลีย่นไปหรอืไม่ 

คุณจะแก้ไขอดีตได้หรือไม่ ปริศนาทั้งหมดรอคุณอยู่แล้ว

3. Witch House 0.5

 ห ้องปริศนาที่ต ้องใช ้ สัมผัสทั้ ง  5 ในการเอาชี วิตรอด 

เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากทุกห้องที่ผ่านมา ซึ่งปริศนาไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นั้น 

แต่จะมาขมวดปมรวมทั้งหมดไว้ที่นี่ นอกจากค้นหาความจริงแล้วยังต้องคอย

ขดัขวางความชัว่ร้ายทีจ่ะเกิดขึน้ด้วย และหากเราปฏบิตัภิารกิจนีส้�าเรจ็ กเ็ท่ากับ

ว่าเราได้กอบกู้มหานครแห่งนี้ไว้ได้ 

4. The 5 senses 

 ความสนุกของ Break Away นั้นอยู่ที่การใช้สมองคิดแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์กดดัน และการ

จ�ากดัเวลา (อาจมกีารเคลือ่นไหวร่างกายบ้างเพ่ือความสมจรงิ) นอกจากภารกิจหลกัในการค้นหาทางออกแล้ว ใน

แต่ละห้องยังมีภารกิจย่อยแทรกอยู่ด้วย ซึ่งก่อนจะออกมาก็ต้องแก้ปริศนาเหล่าน้ันให้ได้ด้วยเช่นกัน และยิ่งเวลา

ผ่านไปนานเท่าไหร่ความกดดันจะยิ่งทวีขึ้น หากมัวแต่ลนลานท�าอะไรไม่ถูกล่ะก็อาจ Game Over ได้ง่ายๆ ดังนั้น

จึงต้องใช้สติและไหวพริบเป็นตัวน�าพาคุณสู่ทางออกให้จงได้ 

 ส�าหรับค่าบริการนั้นขึ้นกับจ�านวนผู้เล่น ยิ่งมากันเยอะ ค่าใช้จ่ายจะยิ่งลดลง เรียกได้ว่าคนเดียวหัวหาย 

สองคนเพื่อนตาย หลายคนยิ่งไม่เดียวดาย แต่หากใครอยากฉายเดี่ยวไขปริศนาด้วยตัวเองก็มาเล่นได้เช่นกัน 

ปริศนาก�าลังกระหยิ่มยิ้มรอให้คุณเข้าไปร่วมพิสูจน์ แล้วคุณล่ะ กล้ารับค�าท้านี้หรือไม่!



เร่ือง: ปิยฤทธ์ิ ปัญจธรรมวิทย์
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

speaker
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การส่งไม้ต่อ
ของการทด

ลอง 

ภายใต้หน้ากากสุนทรียะ
สู่การเริ่มต้น 

และสหาย



จุดเริ่มต้นของเขาเริ่มต้นที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 เขาเป็นลกูครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่โยกยา้ยตวัเองมาอยูป่ระเทศไทย
เมื่อตอนอายุ 4 ขวบ และเริ่มหลงรักความสวยงามของศิลปะมาทีละ
นดิๆ  อาจจะคลา้ยกบัเดก็คนอื่นๆ จ�าไมไ่ดว้า่เมื่อไหรก่นัแนท่ี่เขาชอบ
มันจริงๆ รู้สึกตัวอีกทีตอนโต เขาก็ได้เข้าไปอยู่ในคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แต่ไม่รู้ว่าความชอบของเขามันไม่พอ หรือว่าความชอบ
มาผิดเวลา เขาถูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัยในปีแรก ด้วยเหตุผล
แสนสามัญว่าเขาสนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียน
 คงไมแ่ปลก หากชีวติช่วงนัน้จะสบัสน และเหมอืนไรห้นทางไป
ตอ่ เขาตดัสนิใจบนิกลบัประเทศบา้นเกดิเมอืงนอนอยา่งญี่ปุ่น และเริ่ม
ต้นแสดงงานศิลปะที่เขาเพิ่งได้รับบาดแผลมาจากแผ่นดินสยาม 
 แต่ก็ยังไม่ใช่อีก.. เขารู้สึกและบอกตัวเองแบบนัน้
 ไปๆ มาๆ เขาเปิดร้านอาหารขึ้นกับน้องชาย และเริ่มลงมือ
ท�าอย่างจริงจัง พลางครุ่นคิดอะไรไปด้วยตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่
กับร้านอาหารแห่งนี้ คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก กับค�าถามที่ว่า 
จริงๆ แล้วเขาเหมาะที่จะเป็นศิลปินหรือพ่อครัวที่เขาให้เวลากว่า 8 ปี
มากกว่ากัน
 ไม่เสียเวลานานนัก ปีต่อมาเขากลับมาที่ เชียงใหม่อีกครั้ง
เพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาเคยผิดหวัง ผิดกันนิดหน่อยตรงที่คราวนี้เขาพก
แผนการ และความมั่นใจมาเต็มเป่ียม โดยเร่ิมเปิดร้านอาหารขึ้นที่
เชียงใหมเ่พื่อเป็นการหาคอนเนก็ช่ันตา่งๆ ในตวัเมอืง และเริ่มตน้เรื่อง
ราวของศิลปะที่เขากลับมา ‘ล้างตา’ ในคราวนี้
 ขอเล่าแบบไวๆ ให้เห็นภาพรวม
 ภายใน 2 ปีครึ่ง ร้าน ‘ฮาเทหน้า’ กลายเป็นร้านที่ดังที่สุด
ร้านหนึ่งในย่านนิมมาน เชียงใหม่ และเขาเร่ิมออก ‘ปล้นสุนทรียะ’ 
ไปทั่วเชียงใหม่ จนแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเขา ภายในระยะเวลา 5 ปี 
เขาก็พบว่าเขียงใหม่โดนเขาปล้นไปหมดแล้ว
 สุดท้ายเขาขายกิจการที่มั่นคงมากว่า 5 ปี โดยค้นพบว่ามัน
เริ่มมคีวามจรงิจงัในการคา้ขายมากเกนิไป กบัค�าตอบที่เฉลยวา่ความ
เป็นศิลปะกับพ่อครัวของเขามันแยกออกจากกันไม่ได้ 
 ในเมื่อมันแยกออกจากกันไม่ได้ ก็รวมมันให้หมดไปเลย—
เขาคิด และเริ่มท�าแบบนัน้ที่เวทีกรุงเทพ 
 บรษัิทยอ้นแยงสนุทรยีะและสหายที่ท�าทกุอยา่งที่เกี่ยวกบัศลิปะ
ตัง้แต่ วรรณกรรม วงดนตรี ภาพยนตร์ ร้านอาหาร และอีกหลายๆ 
โครงการเท่าที่มนุษย์จะคิดได้ จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นมาในเวลานัน้
 และแมว้า่ลา่สดุ รา้นอาหารลา่สดุในเวทกีรุงเทพของเขาอยา่ง
ก๋วยเตี๋ยวเรือจอนห์นี่บีกู๊ด และร้านอาหารญี่ปุ่น hof eat & art ที่
ผสมผสานความเป็นศิลปะลงไปจะถูกปิดตัวลงไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ 
และนี่เป็นจุดสิ้นสุดของการเริ่มต้นของเขา
 เป็นการสิน้สดุการเริ่มตน้ทดลองที่กนิเวลามากวา่ 45 ปี เพื่อ
ที่ส่งไม้ต่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ท้าท้ายกว่ามาก
 เป้าหมายต่อไปของเขาอยู่ที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น ที่คราว
นี้จะไม่มีค�าว่าทดลองอีกต่อไป 
 นี่คอืเรื่องราวของเขาที่ไดท้ดลองมาทัง้ชีวติ และก�าลงัจะกา้ว
ต่อไปยัง ‘ของจริง’ ที่ก�าลังรออยู่ ที่ไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะเป็น
อย่างไร
 ภายใต้หน้ากากสดุเพีย้นสนี�้าเงนิ ศลีวตัก ์ รมยานนท ์ หรอื 
จัง้ ยอ้นแยง ก�าลงับอกเล่าเร่ืองราวตัง้แตต่น้จนจบอยา่งมอีารมณข์นั
 ทวา่จรงิจงัเป็นที่สดุ

บริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหายเป็นมายังไง
 มนัคอืบรษิทัสนุทรยีะทีผ่มสร้างขึน้มา โดยเราเรยีกตวัเองว่า

นักยั่วยุจินตนาการ ไม่เกี่ยวกับศิลปินนะ เพราะพวกเราไม่ใช่ศิลปิน 

ส่วนค�าว่าย้อนแปลว่าถอยกลบั แยงภาษาเหนอืแปลว่ามอง นัน่หมาย

ถึงการถอยกลับมามองอีกครั้งหนึ่งของสุนทรียะพร้อมกับสหาย เรา

ก็เลยใช้ชื่อว่าย้อนแยงสุนทรียะและสหาย เรามีสมาชิกคล้ายๆ กับ

บริษัทเอเจนซี่ ซึ่งทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันไป คนนี้เก่ง

คอนเซปต์ คนนี้เก่งประติมากรรม คนนี้เก่งสี คนนี้เก่งการจัดการ 

ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณ 4 คน แต่ก็ยังน�าสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่

เรื่อยๆ ซึ่งเราเป็นบริษัทไร้รูปแบบ ไม่มีสไตล์ ไม่มีตัวสัญลักษณ์

ทางศิลปะ ไม่มีแบรนด์ทางศิลปะว่าจะต้องเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

วงกลม คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จะท�าอะไรก็ได้ ไม่ต้องติดกับตัว

แบรนด์ ซึ่งปกติศิลปะหรือศิลปินเขาก็จะต้องมีสัญลักษณ์ว่าถ้าเป็น

สามเหลีย่ม กต้็องสามเหลีย่มอยูอ่ย่างนี ้สีเ่หลีย่มกต้็องสีเ่หลีย่มอย่าง

นี้ บิดซ้าย บิดขวา วางหน้า วางหลัง ซึ่งตัวนี้ไม่มีในบริษัทย้อนแยงฯ 

ความไร้รูปแบบคือสิ่งที่ผมภูมิใจ 

แล้วมันเกิดขึ้นมาตอนไหน
 ตอนแรกผมอยูไ่ทย และเข้าไปเรยีนทีว่จิติรศลิป์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ เข้าไปเรียนเทอมหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ไปเรียนเลย สุดท้ายโดน

รีไทร์ จนกลับไปญี่ปุ่นก็เริ่มแสดงงานก่อนเลย พอแสดงเสร็จปุ๊บ เอ.. 

มันยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่ ก็เลยไปลงเอยอยู่ร้านบะหมี่ ทดลองใช้ชีวิต 

จนไปเจอร้านดีร้านหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ก็เลยเปิดร้านอาหารไทย

ในญี่ปุ่นกับน้องชาย เปิดจนเข้าปีที่ 8 ก็ค้นพบว่าตัวเองไม่น่าจะใช่

พ่อครวั แถมยงัมเีรือ่งตดิค้างเกีย่วกบัศลิปะทีไ่ม่ได้ท�าตัง้แต่โดนรไีทร์ 

กเ็ลยตดัสนิใจว่า เอ้า เดีย๋วลองดวู่าไอ้โมเดลความคดิทีม่อียูใ่นหวั มนั



จะใช้ได้จริงมั้ย ก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เมือ่ 8 ปีท่ีแล้ว เริม่ต้นตามทีว่างแผนไว้ตอนอยูญ่ีปุ่น่ โดยเริม่สร้างร้าน

อาหารขึ้นมาตัวหนึ่งที่นิมมาน เพื่อไว้เล่นกับคอนเน็กชั่นที่เชียงใหม่ 

ซ่ึงในขณะนัน้เราไม่รูจ้กัใครเลย นอกจากครบูาอาจารย์นดิๆ หน่อยๆ 

ในคณะวิจิตรศิลป์ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นย้อนแยงฯ แต่เป็นร้านชื่อว่า 

ฮาเทหน้า ใช้ชือ่เดยีวกบัร้านทีอ่ยูญ่ีปุ่น่ ใช้ร้านเป็นบ้านทาวเฮาส์ ซึง่ก็

ไม่มใีครเชือ่ว่าจะเป็นไปได้ หลงัจากนัน้ 2 ปีครึง่ ฮาเทหน้ากเ็ป็นร้าน

ทีม่ชีือ่เสยีงมากในเชยีงใหม่ ทกุคนต้องมา ศลิปินต้องมา ดาราต้องมา 

หนังสือเกือบทุกเล่มต้องมาลงให้ เป็นแลนมาร์ก แต่ถึงเวลาก็ตัดสิน

ใจขาย เพราะว่ามันลงลึกไปแล้ว มันเร่ิมเป็นร้านอาหารเป็นเรื่อง

เป็นราว ก็เลยขายไปล้านหนึ่ง แล้วก็เลยมาเปิดตัวบริษัทย้อนแยงฯ 

ล้านหนึ่งนี่ขายอะไรบ้าง
 ขายเฉพาะตัวกิจการเฉยๆ เพราะตัวตึกก็เช่าเขาอยู่แล้ว 

แถมยกพ่อครัวให้ด้วย จนหลังจากที่เราเปิดบริษัทย้อนแยงฯ เราก็

หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าไอ้เงินล้านหนึ่งเนี่ย จะส่งผลให้เราท�าศิลปะได้ 

เราทดลองเปิดนูน่เปิดนี ่เปิดแกลอรี ่ เปิดร้านอาหารอกีร้านหนึง่ร่วม

กับอาจารย์ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ ทุกอย่างคือการทดลองหมด

เลย ซึ่งสุดท้ายแล้วเงินล้านหนึ่งกับการถลุงเงินของเรามันไม่สมดุล

กัน แต่ทั้งหมดก็ท�าจริงจังนะ ผ่านไปประมาณ 5 ปี ก็ค้นพบว่าเราไม่

สามารถแยกตัวออกจากอาหารได้เลย เพราะอาหารคอืคลงัทีส่ามารถ

ผลติการด�ารงชวีติให้เราอยูไ่ด้จรงิ ตอนหลงักเ็ลยมาค้นพบว่าไม่ต้อง

มันแยกออกจากกันแล้ว ระหว่างอาหารกับศิลปะ ท�าร้านอาหารที่ให้

เป็นผลงานศลิปะไปเลย รวมไปเลย เป็นวงดนตร ีเป็นค่ายเพลง เป็น

ส�านักพิมพ์ เป็นนักจัดการ เป็นแกลอรี่ เป็นมันทุกอย่าง พอสุดท้าย

เล่นทีเ่ชยีงใหม่จนสดุแล้ว รูส้กึว่าไม่มอีะไรให้เล่นต่อแล้ว ถ้าเล่นต่อก็

คือซ�้า ทุกอย่างไม่ควรฉายซ�้า เราก็เลยขยายเวทมีาที่กรุงเทพฯ แล้ว

ก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะมาเก็บคอนเน็กชั่นที่กรุงเทพ มาแสดงผล

งานโดยการใช้พืน้ทีใ่นหอศลิป์เพือ่ปล้นสนุทรยีะ เหมอืนแสดงผลงาน

นทิรรศการตดิตัง้ถาวรเลย ท�าไปประมาณปีครึง่ จนไปเจอเหตกุารณ์

บ้านเมืองวุ่นวายที่ผ่านมา ก็เลยเลิก 

อะไรคือการปล้นสุนทรียะ
 มันคือการต้ังค�าถาม ที่เราก็เร่ิมจู ่โจมปล้นสังคมศิลปะ

ในเชียงใหม่ก่อน ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างน�้าจิ้มสุนทรียะขึ้นมาที่เอา

แรงบันดาลใจมาจากนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกัน หรือ

เปิดแกลอรี่ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 พัน เราท�าเยอะมาก จนเรา

บรรลุเป้าหมายในเชยีงใหม่หมดเรยีบร้อย คอืไม่เหลอือะไรให้เล่นแล้ว 

ย้อนแยงฯ บริหารงานยังไงกับส่ิงท่ีท�าเยอะแยะเต็มไปหมด
 เรากระจายงานกันค่อนข้างเป็นเหมือนบริษัทเอเจนซี่ โยน

งานเลย ทุกคนมองว่าเหมือนเราท�างานได้เยอะมาก เป็นคนขยัน 

ไฮเปอร์ไม่หยุด เปล่าเลย จริงๆ นอนเล่น ดูเคเบ้ิล วาดรูปเล่น 

เล่นเฟซบุ๊ก แต่เรามีน้องมีเพื่อนที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กัน แล้วก็มี

ทิศทางในสิ่งที่รักคล้ายๆ กัน แล้วการโยนงานก็เหมือนการแบ่งปัน

การเรยีนรู ้เอ๊ย สนใจเรือ่งเพลง แต่งเพลงนีห้น่อยส ิเราโยนคอนเซปต์

ให้ น้องก็ดีใจได้ท�างานร่วมกัน ก็ปั่นใหญ่เลย เขาก็สนุกของเขา แล้ว

มีน้องๆ แบบนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นงานถึงเกิดได้เยอะ

อย่างท�าเพลงนี่เริ่มต้นและโยนงานยังไง
 นอนๆ ดูทีวีอยู่ มีตัวละครตัวหนึ่งพูดอะไรเด็ดๆ ขึ้นมา มัน

ปิ๊งเลย เราก็แกล้งยุรุ่นน้องเลย เฮ้ย มันมีปรัชญาตัวหนึ่งเว้ย มันเป็น

ชื่อนี้ๆ มึงเอาไปตีความดูสิ ท�าเป็นเพลงดูสิ แต่จริงๆ หลอกนะ เรา

ใช้สัญชาตญาณท�างานอย่างเดียว แต่งตั้งแต่ชื่อ เนื้อ แต่งใหม่หมด 

ตอนนั้นแต่งเนื้ออยู่ 5 นาที ก็มั่วมั่ง จิตใต้ส�านึกมั่ง ออกมาก็ไม่รู้มัน

คอือะไร แล้วกโ็ยนไปให้น้อง น้องมนักเ็ชือ่จนอปุทานไปไกลมาก เฮ้ย 

ต้องจริงจังแล้ว กวีระดับปล่อยวางชีวิตเลยนะเว้ย จินตนาการมันก็

เกิด แล้วท�าออกมานี่ดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก เพลงออกมาอย่าง

เพราะ เพราะนี่คือการยั่วยุ พอตอนหลังก็ค่อยมาเฉลยให้รุ่นน้องมัน

ฟังว่าทัง้หมดทีผ่่านมากโูกหก เพราะว่ากแูค่เล่าเรือ่งให้มงึฟัง พวกรุน่

น้องมันก็ข�ากัน แบบตอนแรก เฮ้ย แต่งเพลงให้หน่อยดิ เนื้อเพลงนี่

กวีเอกเขียนมาเลยนะ จริงๆ เขียนเอง (หัวเราะ) 

เพลง ‘รักอัตตานุสติ’ นี่เขียนเองหรือเปล่า
 อันนั้นน้องใกล้ตัวอีกคนแต่ง เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องมรณา

นุสติ คือการมีสติในความตาย เราคอยบอกคอนเซปต์แล้วก็ไปคอย

แจม คอยตบ แล้วที่เหลือก็นั่งเล่นเฟซบุ๊ก นั่งคิดนู่นคิดนี่ จนมันได้

เนื้อเพลงออกมา ซึ่งก็เป็นท่ีน่าพอใจ แล้วก็ส่งให้มืออาชีพท�าเลย 

มืออาชีพเขาก็อยากท�าเพลงที่มาจากเนื้อเพลงที่เขาไม่เคยเห็น เขา

ก็สนุกด้วย มันก็เลยออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ ถึงขั้นไปเปิด

ที่เชียงใหม่แล้วขึ้นอันดับ 2 (หัวเราะ) งง คือเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นมันคือ

อะไร แล้วมันมาได้ไกลถึงขนาดนี้ได้ยังไง แล้วตอนเล่นคอนเสิร์ตที่ 

big mountain มันเหมือนเป็นเวทีที่เปิดห้องนิทรรศการ ที่เชิญโลเล 

มาออกแบบเบส อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ มาออกแบบกีตาร์  

จิตต์สิงห์  สมบุญ ออกแบบชุดให้ หน้ากากพวกเราออกแบบ ดนตรี 

เค พองพอง คอยดูแล รวมๆ แล้วออกมาเป็นนิทรรศการหนึ่งที่มัน

ไปไกลกว่าที่เราคดิเยอะ โลกดนตรเีขากใ็ห้ความสนใจ เป้ อารกัษ์มา

ยนืด ูparadox มายนืด ูซึง่ใครจะไปเชือ่ว่ามนัเกดิเรือ่งแบบนีข้ึน้มาได้

ยังไงในชีวิต 

จ�าได้มั้ยว่าเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไหน
 ครั้งแรกเล่นท่ีงานแฟตเมืองทอง อันนั้นเละเลย แต่ว่าไม่

ได้คิดอะไรมากเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นศิลปะ ก็เลยท�าให้มันเสร็จๆ 

คอยดแูลรปูวง ดพูวกการจบโชว์ เสยีงเพีย้น เสยีงอะไร ซึง่ตอนแรกก็



ร้องเพลงไม่เป็นเลย พอครัง้ที ่2 มาดวูดิโีอ อายฉบิหายเลย (หวัเราะ) 

แต่ทุกคนชอบหมดเลยนะ เพราะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเราร้องผิด ร้อง

เพี้ยนเขาก็ไม่รู้อยู่ดี แต่เรารู้หมดไง ก็เลยปรึกษานักดนตรีแล้วซ้อม

ใหม่อีกรอบหน่ึง จริงจังนิดหนึ่ง แต่เวลาก่อนขึ้นเวทีนี่ไม่ได้ซ้อมนะ 

ไม่มนีดัเชค็ ไม่มนีดัแนะ ไม่มสีครปิต์ โชว์สด สญัชาตญาณล้วนๆ แล้ว

กท็�าได้หนเดยีวนัน่แหละ ทีเ่หลอืยงัเละเหมอืนเดมิ (หวัเราะ) ส่วนใน

ในปีนี้วงเราก็น่าจะมีคอนเสิร์ตเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะช็อกเลยล่ะ

มีคนหาว่าเพี้ยนไหม
 เขาชินกันแล้ว (หัวเราะ) เขาไม่ได้บอกว่าเพี้ยน เขาบอกว่า

เราเป็นคนบ้าทีไ่ม่มใีครถอืสา เขารูเ้ลยถา้ไอ้จั้งย้อนแยงฯ ท�า ไม่ต้อง

ถือสา ท�าอะไรน่าเกลียดเขาก็บอกเป็นศิลปะ (หัวเราะ) 

ทั้งเพลง ร้านอาหาร ศิลปะ แล้วมันไปโยงกับวรรณกรรมได้ไง 
 คือทุกอย่างท่ีเราสามารถยั่วยุจินตนาการได้ เราเอามาเป็น

เล่นหมด ดนตรี หนัง ลิกงลิเก เยอะแยะไปหมด มันไม่ต้องอยู่แต่บน

เฟรมแล้ว โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไปไกลมากแล้ว

ความสนใจศิลปะของผมคือ ศิลปะต้องแตะต้องได้ มีมูลค่าจริง 
สื่อสารกับสังคมได้จริงๆ ไม่ใช่อุปทาน

หนัง?
 หนงันีเ่ป็นโปรเจกทดลองอยู ่ตอนนีก้�าลงัร่วมงานกนัอยูห่ลาย

คน แม้กระทั่งผู้ก�ากับหลายๆ คนที่มีชื่อเสียงที่มีพลังงานดีๆ ก็แอบ

ซุ่มท�ากันอยู่ หนังนี่ไม่ได้เป็นหนังทดลองหรือหนังอินดี้นะ เราพูด

ถึงหนังใหญ่ โปรเจกนี้เราถึงท�านาน ก�าลังเจาะอยู่ แพ็คเลย จุดนู้น 

จุดนี้ มีรุ่นพี่ รุ่นใหญ่ เป็นงานที่สนุกมาก สนุกกว่าหนังปกติแน่นอน 

เพราะว่าเราใส่ฟังก์ชั่นในตัวหนังเยอะมาก จับต้องได้ เป็นกระบวน

การโมเดลฉ้อฉล สมรู้ร่วมคิด ต้องให้เสร็จออกมาก่อน แล้วมันจะ

งดงาม ดูเป็นอาร์ตเลยคราวนี้

แล้วตัวหนังนี่เป็นยังไง
 ตวัหนงันีเ่ป็นโมเดลทีส่นกุมาก ครัง้แรกทีไ่ด้คยุกนัไว้นีค่อืท�า

หนังใหญ่ โดยที่มีผู้อ�านวยการสร้างยอมรับและเข้าใจเรา เป็นหนัง

ตลาดเหมือน GTH เหมือนหนังสูตรส�าเร็จ เราอยากได้หนังตลาดสัก

เรือ่งหนึง่ทีส่ามารถตดิตัง้งานศลิปินชัน้น�าทัว่โลกเข้าไปในหนงัได้ ไม่ว่า

จะเป็นบิลบอร์ด ป้ายรถเมล์ ตัวก๋วยเตี๋ยวเรือ ล�าเรือ ของศิลปินคน
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นัน้คนน้ี ตัวชามวรรณกรรมของเราทีต่วัละครกนิอยู ่ซึง่กจ็ะซ่อนไว้ใน

หนังหมดเลย คือเราต้องการความบันเทิงที่สังคมสนใจตามปกติ แต่

เราจะแฝงใช้พืน้ทีข่องตวัหนงัเป็นพืน้ทีท่างเลอืกใหม่ โดยทีเ่วลาฉาย

ทีเ่มเจอร์ มนักจ็ะเป็นหนงัตลาด เป็นหนงัสตูรทีท่�าเงินให้ผูอ้�านวยการ

สร้าง คนดมูคีวามสขุ ไม่ต้องใช้ความคดิเยอะ ในขณะเดยีวกนัหนงัตวั

นี้ถ้ายกไปไว้ที่ยุโรป มันจะกลายเป็นหนังศิลปะที่ชั้นดีที่สุด โดยที่ไม่

ได้ศลิปะทีเ่นือ้หา แต่เป็นศลิปะทีข่บวนการคดิแล้วกก็ารจดัสรรพืน้ที่

มากกว่า

ท�าไมถึงมั่นใจว่าเป็นหนังช้ันดี
 มนัเป็นทางเลอืกใหม่ทีไ่ม่เคยมใีครท�าแน่นอน มนัจะเป็นหนงั

เรื่องเดียวในโลกด้วยมั้ง ที่วิ่งคู่ไปกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของโลก ใน

การจัดการก็มีวิธีคิดของผมอยู่ ซ่ึงตอนนี้ก็ได้พรีเซ้นต์เร่ืองนี้ให้กับ

คนท�าหนัง นายทุน ไประดับหนึ่งแล้ว แต่มันต้องการเวลามากกว่า

นี้ เพราะว่าการสื่อสารตรงนี้มันเข้าใจยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดวันหนึ่ง

ในเวลาอันใกล้น้ี เราสามารถพิสูจน์ระดับหนึ่งให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ว่า

มันคืออะไร มันจะเป็นหนังที่น่าสนใจมากแน่นอน

แต่มีคนเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่าโลกน้ีมันไม่มีอะไรใหม่หรอก 
 คนท่ีพดูครัง้แรกมนัมาจากอารยธรรมเดยีว วฒันธรรมเดยีว 

ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ทั้งโลกพูด อาจจะเป็นทฤษฎีทางตะวันตกหรืออาจจะ

เป็นโพสต์โมเดิร์นพูด หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่วิวัฒนาการที่มาจากวิธี

คิดผิดชอบชั่วดีทางศาสนาของเรา หรือวิธีคิดแบบพุทธของเรา มัน 

2500 เลยปีนะเว้ย มันยังมาได้ขนาดนี้ แล้วไอ้คนที่เพิ่งมาเมื่อ 100 

ปี ท�าไมมันถึงกล้าพูดว่าไม่มีอะไรใหม่ เราไม่เช่ือ คือรากลึกของ

เอเชียมันยังยาวไกลกว่านั้น มนุษย์มันยังมีพลังงาน วิธีคิด อุปาทาน 

อุปโลกน์อะไรได้เยอะกว่าน้ี ยังมีอะไรใหม่อีกเยอะ อย่าไปสิ้นหวัง 

ไหนๆ จะเวียนว่ายกันแล้ว อย่าไปสิ้นหวัง (หัวเราะ)

กลับมาที่วรรณกรรม คุณท�าอะไรกับมันบ้าง
 ส�านกัพมิพ์เล่นวรรณกรรมของผมเพิง่ท�าชามวรรณกรรมไป 

แปล 3 ภาษา ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ 2 ภาษาแรกก็คือ ภาษาที่เป็น

เลือดเนื้อเชื้อไขของผม ผมเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ไทย ส่วน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล  คือเราใส่ฟังก์ชั่นลงไปในชาม ใน

ขณะทีก่นิอาหารอยูใ่นพืน้ทีส่นุทรยีะของเรา การกนิมนัจะมกีารอ่าน

อยูด้่วย ในตัวน�า้ซุปมนัจะบงัเนือ้หาทัง้หมด ครัง้แรกทีไ่ด้มากนิ มนัจะ

มกีารปฏสิมัพนัธ์พเิศษอย่างหนึง่คอื เราจะกนิไปแล้วน�า้มนัจะค่อยๆ 

ลดลงเรื่อยๆ การที่มันลดลงไปเรื่อยๆ เราจะมีข้อความที่อยู่ในชามที่

จะเริ่มโผล่ เหมือนบัว 4 เหล่า แต่เราเปลี่ยนเป็นเรื่องของเนื้อหาของ

ก๋วยเตี๋ยว 4 เหล่าแทน เหล่าแรกเป็นอย่างนี้ เหล่านี้เป็นอย่างนี้ ส่วน

เหล่าสุดท้ายพดูเรือ่งอะไร เรากเ็ฉลยไว้ทีก้่นชาม กนิไม่หมด กอ็ดอ่าน 

แต่ทั้งหมดนี้เราไม่ได้เป็นพุทธศิลป์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่ามันเป็น

เรื่องสัจจะการมีชีวิตอยู่บนโลก ให้มันยั่วยุจินตนาการ

มีชวนนักเขียนมาร่วมด้วยมั้ย
 ครั้งแรกผมชวน นิวัติ พุทธประสาท มาเป็นค�าโปรยที่อยู่

ในชามก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ข้างในเป็นตัวงานของบริษัทย้อนแยงฯ ซึ่ง

ภายในก้นชามก็จะมีเนื้อหาหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญา

ของเซน เกี่ยวกับการกินพอเพียง มีโฆษณา มีบริษัทสโมสรพึ่ง

น้อย (มีสโลแกนว่า ไม่ล�าบากจริงๆ ไม่พึ่งใคร) แต่ที่คุยๆ ไว้ก็มี ตุล 

อพาร์ตเมนต์คุณป้า, อุเทน มหามิตร เป็นมืออาชีพทั้งนั้น คือเราไม่

ได้สนใจมืออาชีพหรอก แต่เราสนใจคนท่ีสนใจไปในเรื่องเดียวกัน 

ทิศทางเดียวกันมากกว่า แล้วบังเอิญเขาก็เป็นมืออาชีพด้วย 

ท�าไมเราต้องยั่วยุจินตนาการ
 มนุษยชาติจ�าเป็นต้องมีจินตนาการเพื่อมีไว้หล่อเลี้ยงตัว

วัฒนธรรมที่สร้างกันขึ้นมา ถ้าเป็นโบราณก็คงจะใช้ค�าว่าศิลปิน แต่

ส�าหรับยุคนี้ผมเรียกว่านักยั่วยุจินตนาการ 

ยั่วยุคนอื่นแล้ว ยั่วยุตัวเองบ้างไหม
 ยุทุกวันเลย อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติม ออกไปท่องเที่ยว ออกไป

ขี่จักรยาน ออกหาความหมาย วัฒนธรรมมันเปลี่ยนตลอดเวลา โลก

มนัเปลีย่นตลอดเวลาในยคุนี ้มวัแต่หลบัอยูไ่ม่ได้ เราต้องตืน่อยูต่ลอด

เวลา เพราะฉะนั้นการบ้านมันต้องท�าทุกวัน และบังเอิญเราสนุกกับ

มันด้วยไง มันก็เลยโอเค แต่ถ้าต้องเหมือนไปเรียนหนังสือก็คงเลิก

ไปแล้ว ถ้ามันน่าเบื่อขนาดนั้น แต่ชีวิตมันไม่ได้น่าเบื่อแบบนั้น

แล้วโครงการต่อไปจะไปยั่วยุอะไร
 ก็คือไอ้ตัวท่ีผมจะไปตั้งสถานีสุนทรียะท่ีโยโกฮาม่า ปีนี้

บงัเอญิทีโ่ยโกฮาม่ามนัมมีหกรรมศลิปะใหญ่ตวัหนึง่ ซึง่เปิดประมาณ

เดือนสิงหาคมนี้ โดยมีศิลปินระดับโลกเข้ามารวมตัวกันเต็มเลย ซึ่ง

ตรงนั้นผมว่ามันเป็นเวทีที่จะวัดสติปัญญาของย้อนแยงฯ ได้ดีมาก 

โดยถ้าไม่มอีะไรผดิพลาด วนัที ่1 กรกฎาคมนี ้เราจะไปตัง้สถานดีกัไว้

ล่วงหน้าก่อนเลย จะมบีรษิทัย้อนแยงฯ ทีโ่ยโกฮาม่า เริม่ใหม่หมดเลย 

เราจะสร้างโรงลเิก ตรงกลางอาจจะมคีรวัขึน้มาท�าบะหมีล่เิกจอห์นนี่

บีกู๊ด มีเคาน์เตอร์นั่ง มีจานชามวรรณกรรม ทุกอย่างถูกเซตติ้ง เป็น

งานไอเดียอาร์ตหมด แล้วก็จะมีสเปซเล็กๆ ไว้แสดงงาน คือเราใช้

เวลาท�าร้านแป๊บเดียว แล้วเราจะชิงตัดหน้าเทศกาลศิลปะ ซึ่งท�าชื่อ

คล้ายๆ กันเป็นการล้อเลียน เสียบข้างๆ ไปเลย เหมือนแถลงการณ์

ท้าทายอะไรบางอย่างกบัประวตัศิาสตร์ศลิป์ เพือ่พสิจูน์ให้ได้ว่ามนัมี

คุณค่าจริงๆ ไม่ใช่อุปโลกน์กันไปเองแล้วหามูลค่าจริงไม่ได้ ซึ่งความ

สนใจศิลปะของผมคือ ศิลปะต้องแตะต้องได้ มีมูลค่าจริง สื่อสารกับ

สังคมได้จริงๆ ไม่ใช่อุปทาน
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ท�าไมถึงเลือกโยโกฮาม่า
 จริงๆ มีพื้นเพอยู่ที่นู่น เพราะคุณแม่เป็นคนโอซาก้าอยู่แล้ว 

แต่ว่าเป็นคนทีไ่ม่ถอยหลงักลบัไปจดุเดมิแน่นอน คอืท�าใจไม่ได้ถ้าจะ

กลบัไปซ�า้ทีเ่ดมิ ในขณะทีท่ิง้ห่างออกมา 8 ปี มาใช้ชวีติอยูท่ีเ่ชยีงใหม่ 

มากลับไปโอซาก้าอีกทีมันก็คงเหมือนว่า 8 ปีที่ผ่านมา มันหายไป

อย่างน่าเสียดาย ก็เลยไปเจาะจงว่าไปที่ๆ มันอยู่ตรงกลางทางความ

รู้สึกระหว่างโอซาก้ากับโตเกียว ก็เลยเล็งไปที่โยโกฮาม่า 

ไปคนเดียว?
 ไปกับแฟนสองคน เราก็จะถ่ายวิดีโอเก็บ documentary 

ต้ังแต่แรกเลย เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปจดสัญญา เซ็นสัญญา เช่า

ตึก ตกแต่งวันแรก วิ่งไปซื้อสี เราจะเก็บไว้หมดตั้งแต่วันแรกจนถึง

วันที่โรงลิเกเสร็จ แต่งตัวเป็นชุดลิเกสองคน นางเอกคน พระเอกคน 

ทาหน้าขาวเป็นคนไทย แล้วก็เปิดตัว ส่งสาสน์ไปให้มิวเซียมรอบ

ตัว แกลเลอรีรอบตัว บอกทุกคนว่ากูมาแล้ว จะคุยกับกูยังไงล่ะ กูมา

ตั้งค�าถามให้มึงแล้ว ในฐานะที่กูก็เป็นลูกคร่ึงญี่ปุ่น กูก็เกิดในญี่ปุ่น 

เพราะฉะนั้น มาเล่นกับกูหน่อย 

เล่นยังไง
 เรามสิีทธิ ์เรามจีนิตนาการของเราทีจ่ะตัง้ค�าถามว่าไอ้ตวัขนบ 

สถาบันศิลปะนี่คืออะไร แล้วคุณสร้างศิลปะที่มาเป็นอิสรภาพทาง

ความคิดสูงสุด ยังใช้ตัวสถาบันตีกรอบมันอีกทีหรือเปล่า ซึ่งผมจะ

สร้างสถาบันของผมเองขึ้นมาเหมือนกัน เพื่อตั้งค�าถาม ซึ่งกวนตีน

แน่นอน ไม่ว่าตวัโปสเตอร์ทีเ่ราเลยีนแบบ ซึง่ของปลอมออกก่อนของ

จริงเป็นไปได้ยังไงวะ (หัวเราะ) 

เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ไปแสดงท่ีเกาหลีมาด้วย
 ตอนนั้นไปกับเรสซิเดนซี ไปร่วมงานกับเขา 4 เดือน แต่หนี

กลบัมาก่อน เพราะเราอยูก่บัระบบของพวกเขาไม่ได้ วธิคีดิไม่ตรงกนั 

เลยขออนุญาตกลับ ก็ถือว่าเสียมารยาทพอสมควร เขาก็เคือง เลิก

เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันไปแล้ว (หัวเราะ) แต่ก่อนกลับก็ท�าสติ๊กเกอร์

ไปประมาณหมื่นกว่าแผ่น แล้วก่อนกลับ 5 ชั่วโมง ก็เอาสติ๊กเกอร์ไป

บอมบ์ทั่วเมืองเขาเลย เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีค�าถาม เช่น “ก่อนที่คุณจะ

เข้าใจเน้ือหาทางศิลปะ คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าหัวใจมนุษย์กับ

คลิตอริสมีขนาดที่ต่างกัน” หรือ “อย่าเอาราชสีห์มาขังไว้ในโรงละคร

สัตว์ โปรดปล่อยเขาสู่ป่าใหญ่” อะไรแบบนี้ เป็นข้อความที่แปลเป็น

ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มีประมาณ 6 ประโยค จริงๆ 

เราไม่ได้พดูถงึถงึคนทีร่บัผดิชอบเรานะ แต่เราพดูถงึภาพรวมๆ ของ

คนเกาหลี ที่เราวิพากษ์วิจารณ์เขาลึกๆ อยู่ในใจ 

ท�าไมต้องเป็นสติ๊กเกอร์ไปจู่โจม
 ทุกอย่างมันเป็นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง วิธีคิด 

เฟซบุ๊ก เรื่องสั้น วรรณกรรม แต่หลังๆ ค่อนข้างจะเป็นภาษาเยอะ 

เพราะหลงัๆ เรามาเล่นกบัวรรณกรรม เป็นการใช้ภาษาไปในตวัด้วย 

ซึง่ถอืเป็นการฝึกตวัเอง ให้มนัมอีะไรหลายๆ อย่าง ไม่ใช่เอาแต่นั่งจับ

พูก่นัทัง้วนั คอืมนัต้องยัว่ยจุนเจอทางใหม่ทีด่กีว่านี ้แบบไปแสดงหนงั 

ถ้ามีคนไปจ้างเรา เราก็จะไปนะ อาจจะมีข้อแม้นิดหน่อยว่าแมสเส

จอาจจะเป็นโลโก้เสื้อ ไม่ใช่ว่าอยากแสดงหนัง แต่ว่าถ้าเราสามารถ

น�าพาไอ้พวกนี้ไปในจุดท่ีคนมองเห็นเยอะๆ ได้ ท่ีๆ มีแสงสว่าง 

เราจะท�าทุกอย่าง แต่มันก็ต้องมืออาชีพระดับหนึ่งนะ ไม่ใช่ม่ัวซั่ว 

เราต้องคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่ง เราไม่เคยปล่อยของมั่วๆ ออก

ไป แต่อย่างที่เกาหลี ลึกๆ ก็จงใจให้มันรุนแรงนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่นึกว่า

เขาจะโกรธ เพราะจริงๆ มันเป็นค�าถามที่ปกติมากๆ แต่ไม่เป็นไร 

เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกอยู่แล้ว ผมไปญี่ปุ่นผมได้เจอคุณอีกแน่นอน 

อยู่ใกล้กัน (หัวเราะ)

ท�าอะไรเยอะๆ เหนื่อยบ้างไหม
 มันไม่รู้สึกว่าท�างาน ถ้ารู้สึกว่าท�างานนี่เหนื่อยแน่นอน มัน

รูส้กึว่ามนัอยากท�า ไอ้ความอยากท�ามนัท�าให้มแีรงเฉือ่ยทีม่นัไม่หยดุ 

แรงมนัด ีมนัไหลไปเรือ่ย แต่กเ็ป็นพกัๆ นะ มสีขุมทีกุข์ อนันีธ้รรมดา

มนุษย์ ได้นั่งวาดรูป ได้ปั่นจักรยาน ได้ท่องเที่ยว ถ่ายรูป นั่งคิดงาน 

นี่ก็อาจจะเป็นความสุข แต่มันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะ เพราะ

ความสุขมันไม่มีตัวตน แม้กระทั่งทุกข์ก็เหมือนกัน เพราะมนุษย์เรา

ควบคุมความสุข ความทุกข์ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้ว ก็ไปแบบผิวๆ ไป 

สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้ 

แล้วเราปล่อยวางกับเรื่องที่ยึดติดหลายๆ เรื่องได้ยังไง
 มีปรัชญาเดียวเลยครับว่า ‘ช่างแม่ง’ แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย 

ช่างแม่ง มนัเป็นของนอกกาย แล้วกเ็ป้าหมายของเราทีค่ดิเอาไว้ใหญ่

โตกว่านี้ ถ้ามัวแต่ค�านวณแบบพ่อค้านะ เอ๊ย รายได้วันนี้เท่านี้ เดือน

หนึง่ต้องขายเท่าไหร่ๆ เราไม่คดิ เพราะว่า เป้าหมายข้างหน้าเราใหญ่

กว่านี้เยอะ 

ดื่มเหล้าบ้างไหม
 น้อยมาก ตอนนี้เลิกหมด บุหรี่ เหล้า สิ่งเมามายทุกอย่างที่

เป็นเครื่องมือกระตุ้นวิธีคิดต่างๆ แบบชาวร็อกหรือศิลปิน ศิลปะห่า

เหวอะไร ไอ้สขุภาพทีด่กีว่ามนัสร้างสิง่ทีป่ระเสรฐิกว่า รูส้กึว่ามนัท�าให้

ปกติสุขกว่า การเมามายนี่ไม่ได้เรื่อง ผมลองมาเยอะ ไม่ต้องกระตุ้น

อะไรอีกแล้ว ใช้สติปัญญาเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดแล้ว แม้กระทั่งเขียนรูป 

จากที่เคยใช้เวลา 3 วัน หลังจากเลิกทุกอย่าง ตอนนี้เหลือวันเดียว 

พลังมันเยอะขึ้นมาอีกเยอะ ตัวเนื้องานก็ดีกว่า ละเอียดกว่า ลุ่มลึก

กว่า เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนอ่อนแอ หรือเราอาจจะเป็นคนที่เปิด

คลื่นตัวเองไม่ถูก ก็เลยใช้ตัวช่วย แต่สุดท้ายแล้วมันไม่จ�าเป็น แล้วก็

จติใต้ส�านกึหรอือะไรต่างๆ นานามนัควบคมุได้ด้วยตวัเราเอง ไม่ต้อง

ใช้สิ่งไร้สาระพวกนี้
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เป้าหมายข้างหน้านี่คิดเผ่ือความล้มเหลวไว้บ้างหรือเปล่า
 ไม่มี (ตอบเร็ว) เพราะว่าเราใช้ค�าที่บอกเลย ถ้าเกิดท�าอะไร

ที่ไม่เกินสติปัญญาตัวเอง ท�าอย่างเต็มที่ ไม่มีผิดพลาด ส่วนมากที่

ผิดพลาดนี่จะเกินสติปัญญาทั้งนั้น อายุขนาดนี้ ตกผลึกขนาดนี้แล้ว 

ไม่น่าจะมีอะไรพลาด ถ้าไม่เมามายเสียคน ใจแตก สาวกรี๊ดไปเสีย

ก่อนนะ (หัวเราะ)

ไม่มีความกลัวเลยหรือ
 มนัเคยท�าได้แล้วไง อย่างเรือ่งไอ้หน้าทีก่ารงาน หาเงนิ ความ

มั่นคง ท�าได้อยู่แล้ว คราวนี้ก็ทิ้งแม่งหมดเลย แล้วก็มาเจาะลงตรงนี้ 

เพื่อหวังว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าวันหนึ่ง ไอ้สิ่งที่เราท�าอยู่ มันจะมีมูลค่า

ได้จริง และเลี้ยงตัวเราได้ด้วย ก็ท�ามันจริงจังเลย ไม่เลิกแล้วตอนนี้ 

ท�าอะไรให้มันยาวๆ ไปเลย หมดเวลาทดลอง เข้าถึงนาทีจริงของ

การใช้ชีวิต ท่ีผ่านมาทิ้งขว้างโน่นนี่มันเป็นการทดลอง ซ่ึงชีวิตมัน

ต้องทดลอง ซึ่งตอนนี้รู้แล้ว ทดลองมาเยอะแล้ว พอแล้ว เราจะก้าว

สู่โลกอินเตอร์เนชั่นแนล 

ที่ผ่านมาคือการทดลอง?
 ใช่ มาอ้อมที่เมืองไทย 8 ปี เพื่อมาหาเนื้อหาสาระ หาความ

มั่นใจ หาความเชื่อ ศรัทธาทั้งหมด สุดท้ายก็ย้อนแยงกลับไปญี่ปุ่น

อีกรอบ ตั้งเวที ตั้งสถานีใหม่ ก็เตรียมตัวลุยแล้วคราวนี้

เท่ากับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น?
 ใช่ เริ่มต้นมันตอนอายุ 45 นี่แหละ 

แล้วในท้ายที่สุด ชีวิตของคุณจะเป็นยังไง
 ชีวิตต้องถูกใช้ให้หมด ให้หมด (เน้นเสียง) คืออาจจะถึงวัน

ตายเลยก็ได้ จริงๆ มันก็รู้สึกอยากใช้ไปเรื่อยๆ เหมือนมันเป็นคลัง

ที่มีสมบัติอยู่ก็ต้องใช้มันไปให้หมด เรื่องเงินก็เหมือนกัน มีเท่าไหร่ก็

ใช้ให้หมด ก็ใช้ตรงนี้วัดเอาว่า ถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ายังไม่หมด 

แต่ถ้ามันมาถึงก็ต้องยอมรับให้ได้ อาจจะเกิดจากสุขภาพ หรือความ

คิดที่มันอิ่มตัว ปล่อยวาง  ถ้าหยุดก็ต้องหยุด  อีกหน่อยถ้ามีเงิน

สกัก้อนหนึง่ในอนาคต อาจจะไม่ท�าอะไรเลยกไ็ด้ ใครจะไปรู ้นอนดทูวีี 

ดูเคเบิ้ล อ่านหนังสือ ออกก�าลังกาย ใช้ชีวิตไปให้มันหมด

ไอ้สุขภาพที่ดีกว่ามันสรา้งสิ่งที่ประเสริฐกว่า รูส้ึกว่ามันท�าให้ปกติสุขกว่า การ
เมามายนี่ไม่ได้เรือ่ง ผมลองมาเยอะ ไม่ต้องกระตุ้นอะไรอีกแล้ว ใช้สติปัญญา
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
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movie

Night at the Museum 

โดราเอมอน		เดอะ	มูฟว่ี	2013

 กลบัมาอกีครัง้ส�าหรบัการ์ตนูอมตะขวญัใจเดก็ไทย และเข้าสู ่ภาคท่ี	33	ของ

โดราเอมอนฉบบัภาพยนตร์ ซึง่ฉายในญีปุ่น่ไปเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2013 ทีผ่่านมา

และท�ารายได้ถึง 3,900 ล้านเยน (ประมาณ 1,300 ล้านบาท) และยังจัดเป็น 

“ภาพยนตร์ภาคต่อ” ที่มีสถิติผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของญี่ปุ่น 

ที่จ�านวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านคนอีกด้วย

 เร่ืองราวของภาคน้ีเกิดขึ้นเมื่อโดราเอมอนถูก “จอมโจรเดอลุกซ์” ขโมย

กระดิ่งห้อยคอไปขณะนอนหลับ ท�าให้กลายเป็นหุ่นยนต์แมวเพี้ยนๆ ที่ใช้งานได้ไม่

เต็มประสิทธิภาพ โนบิตะจึงใช้อุปกรณ์วิเศษ “เชอร์ล็อกโฮล์มส์เซ็ต” ที่ชี้เบาะแส

ทั้งหมดไปยังพิพิธภัณฑ์ของวิเศษแห่งโลกอนาคต ที่รวบรวมของวิเศษทุกชิ้นที่เคย

มีมาในโลกนี้ แต่แล้วความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อจอมโจรเดอลุกซ์ปรากฏตัวขึ้น และ

หมายตาของวเิศษในพพิธิภณัฑ์แห่งนีอ้กีเช่นกนั ภารกจิครัง้นีโ้นบติะและเพือ่นต้อง

ร่วมกนัช่วยให้โดราเอมอนกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ และปกป้องพพิธิภณัฑ์เอาไว้ให้ได้

 ภาพยนตร์เรื่อง Night at the Museum หรือชื่อภาษาไทยว่า 

คืนมหัศจรรย์...พิพิธภัณฑ์มันส์ทะลุโลก เป็นภาพยนตร์แอคชั่น คอเมดี้

ที่เล่าเร่ืองราวความวุ่นวายอลหม่านในพิพิธภัณฑ์แห่งหน่ึง ลาร์รี่	 ดาลี่ 

(Larry Daley รับบทโดย เบ็น	สติลเลอร์) เป็นหนุ่มช่างฝันมองโลกในแง่ดี 

คิดบวก แม้จะอาภัพอับโชคอยู่เรื่อย แต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นกับแนวคิดที่ว่า 

ชวีติของเขาต้องเจอแจ๊คพอ็ตเข้าสกัวนัแน่ๆ ซึง่หารูไ้ม่ว่าการได้เป็นพนกังาน

รักษาความปลอดภัยหลุมขุดค้นประวัติศาสตร์ตามธรรมชาติ ที่พิพิธภัณฑ์

แห่งนี้นี่แหละ ที่เขาได้เจอแจ็คพ็อตของจริง

 คนืมหศัจรรย์เกดิขึน้ขณะทีล่าร์รีเ่ข้าเวร เมือ่ชนเผ่ามายนั นกัรบโรมัน 

และคาวบอยกระโจนออกจากฉากจ�าลองเข้าท�าสงครามรบพุง่กนั กลุม่มนษุย์

ยุคหินที่ตามหาไฟสุดขอบฟ้าก็ดันเผาฉากจ�าลองของตัวเองเสียราบ แถมยัง

มีทีเร็กซ์นักล่าขาโหดจากยุคดึกด�าบรรพ์เข้ามาร่วมแจมอีก แต่ยังโชคดีที่

หุ่นขี้ผึ้งรูปท่านประธานาธิบดี เท็ดดี้ รูซเวลท์ (President Teddy Roosevelt 

รับบทโดย โรบิ้น วิลเลี่ยมส์) คอยช่วยฮีโร่จ�าเป็นของเราให้คุมสถานการณ์

วุ่นวายที่เกิดขึ้น ลาร์ร่ีจะปกป้องพิพิธภัณฑ์ให้คงสภาพไว้เช่นเดิมได้หรือไม่

ต้องไปลุ้นกัน (ภาค 2 มีชื่อว่า มหึมาพิพิธภัณฑ์ ดับเบิ้ลมันส์ทะลุโลก)

reView เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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book Museum พพิธิภณัฑ์	หุ ่น-หั่น-หัว	

 ชื่อเสียงและเงินทองเป็นสองสิ่งที่ดึงดูดให้มนุษย์ท�าอะไรได้

โดยไม่คาดคิด อย่างเช่นการที่บุคคลซ่ึงมีชื่อเสียงของเมืองไทยตกลง

ปลงใจให้พิพิธภัณฑ์สยามเวิลด์ปั ้นหุ ่นขี้ผึ้งของตัวเอง...หุ่นขี้ผึ้งของ

คนเป็น! ยามเก่าแก่ของพิพิธภัณฑ์เอ่ยปากห้าม ตามความเชื่อของ

คนโบราณ หุ ่นขี้ผึ้งต้องสร้างจากคนตายเท่านั้น หากยังดื้อสร้างจาก

คนเป็น...อาเพศจะบังเกิด!

 ‘มินจง’ นักธุรกิจชาวเกาหลีหาได้เชื่อในค�าเตือนไม่ กลับสั่งให้

ทุกอย่างด�าเนินต่อไปโดยไม่เคยรู ้ว่านั่นคือการน�า	 ‘ความหายนะ’ มา

สู ่พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ‘ชินวุฒิ’ มือขวาของมินจง ถูกมอบหมายให้ดูแล

พิพิธภัณฑ์แทนเขา เร่ืองราวสุดสยองเร่ิมต้นขึ้น เมื่อความตายเข้ามา

เคาะประตูเรียกตัวจริงของหุ่นทั้งเจ็ด วิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากบ่วงที่ก่อ...

คือตัดคอหุ่นของตัวเองก่อนตาย แต่จะท�าได้ไหมในเมื่อไม่มีใครเชื่อ! 

 พบกับซีรีส์ชุด Six Scream ตอนที่ 6 ‘ฆ่า!’ จากส�านักพิมพ์โซฟา 

กับสโลแกน ‘เสียทองสูงท่วมตัว...อย่ายอมเสีย ‘หัว’ ตอนตาย!’

cartoon C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง	

 (C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง - ลิขสิทธิ์ไทย สนพ.วิบูลย์กิจ) ผลงานเรื่องล่าสุด

ของอาจารย์โมโตฮิโระ	คาโต้ (ผู้เขียนเร่ือง Q.E.D.อย่างน้ีต้องพิสูจน์ / Rocketman) 

เป็นการ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวน ที่เน ้นเน้ือหาในเชิงประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราว

รอบตัวของ	“ซากากิ	ชินระ” เด็กน้อยวัย 14 ปี กับ	“นานาเสะ	ทัตซึกิ” นางเอกผู้มากพลัง

ในมาดนักเรียนคุณหนู

 ชินระ เด็กน้อยนิสัยร่าเริงเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป แต่แท้จริงแล้วเขาเป็น

ผูค้รอบครองแหวนล�า้ค่า ‘C-M-B’ ทัง้ 3 วง อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งผูพ้ทิกัษ์ภมูปัิญญา ทีสื่บทอด

กันมาแต่บรรพกาล ซึ่งมีผลท�าให้ผู้ครอบครอง เข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้ทุกชนิด และเบิก

เงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยทุกประเภทได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด ทว่าชินระกลับมีเพียงความฝันจะเปิด

พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ของตัวเอง เพื่อสร้างถ่ายทอดความตื่นเต้นให้กับผู้เยี่ยมชมเท่านั้น ไม่เคย

มีความคิดจะใช้อ�านาจของแหวนเพื่อผลประโยชน์จนน�าไปสู่ความด�ามืด อันเป็นจุดประสงค์

ดั้งเดิมของแหวนเลยแม้แต่น้อย แต่ด้วยฐานะของผู้ครอบครองแหวนแห่งความรู้ และผู้

เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ ท�าให้ชินระต้องเข้าไปพัวพันกับคดี และความขัดแย้งต่างๆ 

อย่างไม่หยุดหย่อน เขาจึงต้องใช้ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนให้

เพื่อยุติปัญหาทั้งหลาย

reView
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release me เรื่อง: นฤพล  เปาอินทร์

 ในท้องฟ้าสีครามถูกบดบังด้วยก้อนเมฆสีขาว

ปุกปุยลอยล่องท่องไปทั่วฟ้า...มีควันสีเทาค่อยผุดขึ้นมา 

ท�าเอาฟ้าสีครามที่กอดก้อนเมฆสีขาวไว้ดูหม่นลงไปใน

ทันตา ณ ที่แห่งนั้นที่ควันได้ผุดขึ้นมา มันคือสถานที่

ทีเ่รยีกกนัในนาม ‘ป่าคอนกรตี’ ทีใ่หญ่อย่างมโหฬาร ผูค้น

ที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้า 

‘จอมปีศาจร้าย’ จอมช่วงชิง มันช่วงชิงทั้งรอยย้ิม

และความสุขของผู้คนไปพร้อมสร้างความสุขสมมติขึ้น

ซึ่งสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่า ‘เงิน’ บรรดาผู้คนต่างโหยหา

ไขว่คว้าหา ‘ความสขุสมมต’ิ ทีว่่ากนัอย่างเอาเป็นเอาตาย

ประหนึง่ลาโง่ วิง่ตามแครอททีห้่อยอยูบ่นหวัของมนัอย่าง

ไม่ลดละ บ้างกย็อมแลกด้วยศกัดิศ์ร ีความถกูต้อง พรรคพวก 

เพื่อนพ้อง และแม้กระทั่งชีวิต คงจะมีแต่เด็กตัวน้อยๆ 

เท่านั้นกระมังที่จะเห็น ‘ความสุข’ จากริมทาง ความสุข

ที่ไม่ต้องแลกด้วยอะไรเพียงแค่ ‘พอใจ’ กับสิ่งที่เป็น 

คงเพราะความ ‘เดยีงสา’ ทีท่�าให้เด็กตวัน้อยๆ คนหนึง่ยิม้

ได้ในขณะที่ผู้ใหญ่นับพันก�าลังทนทุกข์  

 ภายใต้ฝุ่นควนั และใบหน้าอันบึง้ตงึ ณ เมอืงสเีทาๆ 

แห่งนี้ ได้ปรากฏร่างของสาวน้อยผู้กล้าหาญ นี่เธอจะ

ลุกขึ้นมาต่อกรกับเจ้าปีศาจที่ท�าให้โลกอันแสนสดใสของ

เธอหม่นหมองลงไป เธอควบม้า...โยก อย่างเชือ่งช้าราวกบั

หนอนตัวน้อย ที่ค่อยๆ ...กระดึ๊บ...กระดึ๊บ...อยู่กับที่  

มอืข้างขวาของเธอมก้ีอนน�า้ตาลสชีมพู ฟูฟ่องอยู่รอบๆ ไม้

ที่ใครๆ เห็นคงต้องน�้าลายสอ มือข้างซ้ายของเธอ

พกด้ายบางๆ เส้นหนึ่งประหนึ่งว่ามันล่องลอยด้วยความ

ฝันทรงกลมๆ ของเธอ หลังจากควบม้ามาอย่างยาวนาน 

เธอก็ได้มาอยู่หน้าประตูบานหนึ่งเธอเฝ้ารอ...รอเวลาที่

เจ้าปีศาจจะปรากฏตวั และแล้วประตกูเ็ปิดออกอย่างช้าๆ 

...เจ้าปีศาจปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว เธอยกปุยฝ้าย

สีชมพูแล้วช้ีไปที่หน้าเจ้าปีศาจอย่างหาญกล้าพร้อมพูด

ว่า “มัม...มัม...ป๊า....ปะ มัมม่ะ” เธอคงก�าลังจะบอกว่า 

เด็กน้อย
และรอยยิ้ม
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“คุณน้าปีศาจ หนูจะไม่ทนให้น้ามาท�าร้าย ป๊ากะม๊าหนู

อีกแล้วนะ!” พูดจบเธอก็กระโดดลงจากม้าโยก..ด้วย

ความสูงเพียง 3 คืบของตัวเธอ ... แต่ทว่าม้าโยกของ

เธอดันสูง 4 คืบนี้สิ เธอล้มลงต่อมน�้าตาเริ่มท�าหน้าที่

ของมันอย่างไม่มีปิดบัง...นัยน์ตาของเธอเต็มไปด้วยน�้า

ที่พร้อมจะไหลริน “มัมม๊า...ปา..ป่ะ...ปะ” เธอก�าลังบอก

ว่า “หนูจะไม่เสยีน�า้ตาต่อหน้าน้าปีศาจหรอก” เจ้าปีศาจก็

หวัเราะ “ฮ่าๆ...ฮ่า...อย่างเจ้าน่ะหรือที่จะมาต่อกรกับข้า 

เรว็ไปร้อยปีเจ้าเดก็น้อย” เมือ่เจ้าปีศาจพดูยงัไม่ทนัจบค�า 

เด็กน้อยก็เดินเข้าไปอย่างเชื่องช้าพร้อมเคี้ยวสายไหม

อย่างใจเยน็...ไม่นานนกัตรงมมุปากของเธอกย็กข้ึนพร้อม

กับปรากฏรอยยิ้ม 

 เม่ือเจ้าปีศาจเห็นรอยยิ้มน้ันกลับมีอาการแปลก

ประหลาดราวกับว่าเป็นมันนั้นล่ะที่ถูกกินไม่ใช้ปุยฝ้าย

สีชมพูก้อนนั้น ยิ่งเคี้ยวมากเท่าไรเจ้าปีศาจก็ยิ่งโหยหวน

มากขึ้นทุกทีๆ “อ๊า....ก....ก....นี่เจ้าท�าอะไรข้าท�าไมถึง

ได้เจ็บปวดอย่างนี้?” “ต๊า....ต๊า....ต๊ะ....มาม๊ะ!”  แปลออก

มาได้ว่า “นี้น้าไม่รู้หรอกหรือว่ารอยย้ิมของเด็กน้อยนั้น

ชนะทกุสิง่” พูดไปเดก็น้อยกอ็ร่อยกบัการกนิจนลืมลกูโป่ง

ในมือซ้ายไปเสียสนิท...ลูกโป่งหลุดจากมือของเด็กน้อย

และก�าลังลอยขึน้ไปหาเพดานอย่างเช่ืองช้า ทนัใดนัน้เอง

เดก็น้อยกเ็ริม่เบะปากพร้อมทีจ่ะร้องไห้ ในขณะเดยีวกนันัน้

ตวัของเจ้าปีศาจดเูหมอืนจะใหญ่ขึน้เช่นเดยีวกนั เดก็น้อย

รวบรวมพลังกระโดดอย่างสุดชีวิตเพ่ือที่จะคว้าด้ายเส้น

บางๆ เส้นนั้นไว้...และในที่สุดเธอก็ท�าส�าเร็จ เธอคว้าไว้

ทันก่อนที่มันจะลอยจนเกินเอื้อม เธอสะดุดและล้มลง...

พร้อมกับหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดี เจ้าปีศาจได้หายไป

กลายเป็นเพียงชายวัยกลางคนเดินเข้ามาหาเด็กน้อยที่

หัวเราะร่าแทน... “เป็นไงยัยตัวน้อย หัวเราะร่าเชียว” พูด

จบชายหนุม่กอ็ุม้เดก็น้อยขึน้มาบนบ่า พร้อมกบัพดูต่อว่า 

“แม่จ๋า วันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะ...พ่อหิวจังเลย”
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unseen TK

	 “พิพิธอำเซียน”	 นิทรรศกำรที่เป็นเสมือนประตูเปิดเข้ำไปสู่

ประชำคมอำเซียน	กลับมำอีกครั้งเพื่อให้เรำได้เตรียมควำมพร้อมทั้ง

ตนเองและประเทศไทย	ก่อนเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 โดย

ครั้งนี้เป็นภำค	4	ต่อเนื่องจำกกำรเรียนรู้ทั้ง	3	ภำคที่ผ่ำนมำ	คือ	“รู้จัก

อาเซียน” “หนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์” และ “หลากความ

เหมือน หลายความต่าง” 

	 พิพิธอำเซียน	ตอน	 “AEC	Express	 2015	 :	 สูตรลัดเออีซี...

เรื่องนี้ต้องรู้”	 ภำคที่	 4	 จะพำเรำไปยังประตูอีกบำนที่เปิดออกไปพบ

เส้นทำงลัดในกำรเรียนรู ้ประเทศสมำชิกอำเซียน	 โดยในครั้งนี้	

ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้	 (สอร.)	 หรือ	 TK	 park	 ภำยใต้สังกัด

ส�ำนักงำนบริหำร	และพัฒนำองค์ควำมรู	้(องค์กำรมหำชน)	ได้ร่วมกับ	

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	 (สกว.)	 และอีกหลำยหน่วยงำน	

อำท	ิกรมอำเซยีน	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	GTH	คดิค้น	และรวบรวม

สูตรลัดเพื่อเรียนรู้	 เข้ำใจ	มุมมองควำมแตกต่ำงที่เป็นหนึ่งเดียวของ

ประเทศสมำชิกอำเซียน	พร้อมทั้งสนุกไปกับกำรเรียนรู้อำเซียนในมุม

ทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ	ทีเ่ข้ำใจง่ำยเหมำะกบัทกุวยั	เพือ่เตรยีมควำม

พร้อมทั้งตนเอง	และประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

	 นิทรรศกำรพพิธิอำเซยีน	ภำค	4...	A	Journey	through	ASEAN	

part	4	จดัขึน้ระหว่ำงวนัที	่24	พ.ค.	ถึง	8	ม.ิย.	โดยในวันที	่22	พฤษภำคม	

2557	เป็นพธิเีปิดนทิรรศกำรพร้อมเวทเีสวนำพเิศษในหวัข้อ	“ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	:	คนไทยต้องเรียนรู	้(AEC	:	We	Have	To	Know)”	

โดยมี	ดร.สุวทิย์	มงัคละ	นักกำรทตูช�ำนำญกำร	กรมอำเซยีน	กระทรวง

กำรต่ำงประเทศ	ผศ.ดร.	กิตต	ิประเสริฐสุข	ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษำ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 และดร.สิริกร	มณีรินทร์	

ประธำนคณะอนุกรรมกำร	 ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้	 เป็นผู้ร่วม

เสวนำ	

	 นิทรรศกำรพพิธิอำเซยีน	ภำค	4...	A	Journey	through	ASEAN	

part	 4	 เป็นนิทรรศกำรท่ีมุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมคนไทยสู่กำร

เป็นสมำชิก	 AEC	 โดยในปีน้ีพุ่งเป้ำไปท่ีกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้

ดำ้นเศรษฐกิจอำเซียนในรูปแบบที่เข้ำใจ	และเขำ้ถึงได้ง่ำย	ประกอบ

ด้วยกจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้นรปูแบบมลัตมิเีดยีทีผู่เ้ข้ำชมสำมำรถ

มีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติได้จริง	อำท	ิ

A Journey Through ASEAN part 4

พิพิธอาเซียน	ภาค	4... 
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เปิดมุมมองด้ำนเศรษฐกิจอำเซียน	 อำทิ	 ASEAN	Ranking:	Where	

is	 Thailand?	 เรียนรู้ภำพรวมของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนผ่ำน

กำรจัดอันดับ	ASEAN	Currency	Exchange	Rates	Game	 เรียนรู้

เก่ียวกับสกุลเงิน	และอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำในกลุ่มประเทศอำเซียน

ผ่ำนเกมกำรร่วมสนุก	 ASEAN	Economic	Corridors…	 Link	Us	

Together	 เรียนรู้ควำมส�ำคัญของระบบคมนำคมขนส่งหลักผ่ำนเส้น

ทำงระเบียงเศรษฐกิจ	Made	 in	ASEAN	 :	 Products	&	 Services	

Game	ทดสอบควำมรู้เรื่องสินค้ำและบริกำรชื่อดังระดับนำนำชำติ

ที่มีต้นก�ำเนิดจำกประเทศในอำเซียน	 AEC	 :	 True	 or	 False	Quiz

เกมทดสอบควำมรู้รอบตัวเกี่ยวกับ	AEC

เปิดใจเรียนรู้

ชมกำรแสดงที่สื่อถึงควำมเป็นอำเซียน	 อำทิ	 หมอล�ำอินเตอร์	 โดย	

The	Paradise	Bangkok	Molam	 International	 Band	และดนตรี

แบบผสมผสำนในสไตล์อำเซียนกับ	วงไทยโฮม

อาเซียนเพลินทัศนา	

เสวนำกับคนท�ำหนังรุ่นใหม่ในหัวข้อ	 “หนังไทยบุกอำเซียน”	 โดย	

บรรจง	 ปิสัญธนะกูล	 ผู้ก�ำกับภำพยนตร์เรื่องพี่มำกพระโขนง	 และ

ศักดิ์ชำย	ดีนำน	ผู้ก�ำกับภำพยนตร์เรื่อง	สะบำยดีหลวงพระบำง	

ล้อมวงคุย

หลักสูตรลัดเหล่ำนี้จะเป็นคู่มือเรียนรู้ประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำง

รวดเร็ว	พร้อมก้ำวสู่กำรรวมเป็นประชำคมอำเซียน	 ในปลำยปี	 2558	

อย่ำงแน่นอน	

ชมภำพยนตร์ที่นำ่สนใจจำกประเทศสมำชิกอำเซียน	อำทิ	ilo	ilo	อิโล	

อิโล่,	 เต็มไปด้วยรัก	 (สิงคโปร์),	 Eliana	Eliana	 (อินโดนีเซีย),	พี่มำก

พระโขนง	(ไทย),	สะบำยดีหลวงพระบำง	(ไทย-สปป.ลำว)	,Suddenly	

It’s	Magic	มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ	(ฟิลิปปินส์),	5	CM	(อินโดนีเซีย)

อาเซียนกลางแปลง



“อยากให้มีพิพิธภัณฑ์เวทย์มนต	์รวมคาถา
จากทัว่โลก	น่าสนุกดี	ถ้ามีจริงๆ	จะรีบไปดู
เลยค่ะ”

ชนิสร� ทิพย์พันธุ์ (นัตตี้), 
นักเรียน

“อยากให้มีพิพิธภัณฑ์นิตยสารค่ะ	รวบรวมประวัติ
ความเป็นมา	 พัฒนาการของนิตยสาร	 และมี
นิตยสารทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้”

สุว�รี เตชรุ่งถวิล (เจี๊ยบ), 
พนักง�นบริษัทเอกชน

“พพิธิภณัฑ์แฮรี	่พอตเตอร์ค่ะ	เพราะชอบมาก	
อยากเห็นตัวละครทุกตัว”

มนัสนันท์ ศรีสิทธิ์ (นัท), 
นักเรียน

“อยากให้สัตว์ต่างๆมาอยู่ด้วยกัน	 เป็นพิพิธภัณฑ์
สัตว์โลก	 สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่	 และสูญพันธุ์ไปแล้ว	
อยากให้มีเสือเยอะๆ	เพราะชอบเสือมากค่ะ	

เพ็ญพิชช� สิงห์สู่ถำ้� (แพรว�), 
นักเรียน

“พิพธิภณัฑ์สถาปัตยกรรม	ทีอ่อกแบโดยสถาปนกิ
ระดับโลก	 รวมเอาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาไว้
ในทีท่ีเ่ดียว”

ธนวีร์ สุวรรณศรี (บอลลูน), 
นักศึกษ�

“อยากเห็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เชิงลึก	 ที่น�า
เสนอร่วมกบัหลกัจติวทิยา	เราจะได้เข้าใจความรู้สกึ
นึกคิดของผู้คนในประวัติศาสตร์”

ก้องธนัตถ์ พรรัตนรังสี (ฮง), 
ธุรกิจส่วนตัว

(เสียงของสม�ชิก)tk VOice เรื่อง/ภ�พ: ฐ�ปะนีย์ ส�มัคคี

ทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์มีหล�กหล�ยรูปแบบ ล้วนแต่น�่สนใจทั้งนั้น ครั้งนี้เร�ลองม�ถ�มถึงคว�มเห็นของสม�ชิก TK Park กัน ดูว�่

อยากให้มีพิพิธภัณฑ์แบบไหน	รวบรวมอะไรเอาไว้บ้าง	
ม�ฟังพวกเข�กันเลย ? 



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเน้ือหาในแอพพลิเคช่ัน ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน 
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์



เลขที่ 999/9 อาคารสำ นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 02 264 5963-5  โทรสาร 02 264 5966
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