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editor’s
talk
เมื่อสงกรานต์ท่ีผ่านมาผมเว้นมหกรรมฉ�่ำแฉะ ไป
เที่ยวสามประเทศในยุ โรป โดยมีกรุ งปารีส มหานครแห่งประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นฐานที่ม่นั ล�ำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับบ้าน
ที่เลือกปารีสนัน้ มีเหตุผลง่ายๆ ก็คอื ผมและชาวคณะ
อยากใช้เวลาเที่ยวเมืองศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของ
ยุ โรปแห่งนี้ให้หน�ำใจ มีร้านกาแฟหลายร้านที่อยากไป ร้าน
อาหารก็ ห ลายแห่ ง รวมทั้ง ร้ า นหนั ง สื อ ด้ ว ย ที่ ส� ำ คั ญ มี
พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์เป็นหมุ ดหมายส�ำคัญที่มาปารีสแล้ว ไม่ไปไม่
ได้ (ไม่นับพระราชวังแวร์ซายล์ท่ีถือว่าไม่อยู ่ในปารีสนะครับ
ออกมาทางชานกรุ งหรือนอกเมืองแล้ว)
แน่นอนว่า เมื่อไปพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ มีหรือที่เราจะ
พลาดชมผลงานเลื่องชื่ อระดับโลก อย่างภาพวาด โมนาลิซ่า
และ มาดอนนา ออฟ เดอะ ร็อคส์ ของเลโอนาร์โด ดา วินชี
รวมถึงรู ปสลัก วีนีส เดอไมโล ที่เคยเห็นแต่ในกล่องสีไม้ ปก
สมุ ดวาดเขียน ตัง้ แต่เด็กๆ คราวนี้ได้เห็นของจริงกับตาตัว
เองเสียที
แต่ส่งิ ที่ติดใจผมก็คือ เดินไปเดินมาผมพบว่าตัวเอง
หลงทางอยู ่ในลูฟร์ แม้จะมีแผนที่ติดมือ แต่ก็ไม่ช่วยให้ผมไป
ไหนมาไหนได้ด่งั ใจ แต่กระนัน้ การหลงอยู ่ในที่ท่ีเราพึงใจนัน้ ก็
ไม่นับว่าเป็นปั ญหาใหญ่โต ผมจึงเดินหลง เดินวนท่ามกลาง
ผู ้คนมากมาย หลากหลายวัย ทัง้ เด็ก คนชรา คู่รัก วัยรุ ่น
อย่างสบายใจ จนน้องที่ไปด้วยเปรยว่าเหมือนไม่กังวลว่าจะ
หาทางออกไม่ได้
เห็นคนมากมายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ผมก็อดสงสัยไม่
ได้ว่า ท�ำไมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านเราจึงมีคนสนอกสนใจ
ไปเยี่ยมชมกันน้อยนัก เราท�ำอะไรผิดไป ตรงไหน อย่างไรหรือ
เปล่า พิพิธภัณฑ์ของเราจึงเปลี่ยวเหงาเหลือเกิน?
จ. ขวัญมงคล

ฉันเคยมีความฝั นอยากจะหิว้ กระเป๋ านั่งรถไฟไปเที่ยวคนเดียวใน
ประเทศต่างๆ สักยี่สิบวัน
ในยี่สบิ วันนัน้ ฉันจะตะลุยเที่ยวพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ในทุกเมืองที่ผา่ น
Ghibli musem ในญี่ป่ ุ น
Glore Psychiatric Museum ในอเมริกา
Armoury Chamber Museum ในรัสเซี ย
Oceanographic Park ในสเปน
ในสมัยเด็ก วัยที่ยงั ไม่เคยได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง ‘พิพธิ ภัณฑ์’
ในความคิดของฉันเป็นเพียง ‘ห้องเก็บของที่น่าเบื่อ’ มีแต่รูป และกระดาษ
ที่ตัวอักษรเต็มพรืดไม่ต่างกับหนังสือเรียน แต่เมื่อโตขึ้น มีโอกาสได้ออกไป
ท�ำความรู จ้ กั กับโลกใบนีม้ ากขึน้ พิพธิ ภัณฑ์กลับเป็นเรื่องสนุก พิพธิ ภัณฑ์
บางที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ฉนั ไม่เคยสนใจให้ฉนั หลงรัก สามารถสะกด
ให้ฉันอยู ่ใน ‘ห้องเก็บของ’ นัน้ ได้เป็นวันๆ
มาเถอะ มาลองเปิ ดห้องเก็บของที่ Read Me ยกมาฝากถึงที่
กันดีกว่า ใครจะรู พ
้ รุ ง่ นีค้ ณ
ุ อาจจะพบว่าตัวเองก�ำลังนั่งอยู บ่ นรถไฟพร้อม
ด้วยกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ มุ ง่ หน้าสูพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์ท่คี ณ
ุ แอบหลงรักสักที่กไ็ ด้
					
จารุ วรรณ ชื่ นชู ศรี
						
บรรณาธิการ

พิพิษภัณฑ์ พิพิธพัน พิพิธภัณฑ์ ท�ำไมค�ำนี้มันพิมพ์ยากอย่างนี้
ไม่รู้นะ คุณผู ้อ่านรู ้อะไรไหม? เวลาพวกเราคุยงาน (ผ่านทางเฟสฯ) จะใช้
พพภ. แทนค�ำว่า พิพธิ ภัณฑ์ (ที่หลายๆ ครัง้ ก็กด ctrl+c เพื่อความสะดวก)
เพราะไหนจะต้องหาตัว ษ ภ ฑ ที่ไม่รู้ไปซ่ อนที่ไหนทัง้ ๆ ที่คีย์บอร์ดก็มีอยู ่
แค่ในอุ ้งมือแค่นี้ ท�ำไมหาไม่เจอสักที และเมื่อพู ดถึงพิพิธภัณฑ์คงท�ำให้เรา
นึกถึงสถานที่แก่ๆ เก็บของเก่าๆ ฝุ่ นจับหนาเป็นนิ้ว! มียายแก่สวมแว่นหน้า
เตอะเฝ้าเป็นปู่ โสมเฝ้าทรัพย์ท่ีเรียกว่า ภัณฑารักษ์
ไม่ผดิ ที่คณ
ุ จะคิดอย่างนัน้ และเราก็ไม่ได้มาขอให้คณ
ุ เปลี่ยนความ
คิด แต่ขอให้คุณพลิกหน้ากระดาษอ่านข้างใน แล้วคุณจะพบว่า ค�ำว่า
พิพิธภัณฑ์ ไม่ได้ดูเก่าแก่หรือน่าเบื่อแต่อย่างใด และไม่ได้เก็บพียงของเก่า
คนแก่ ไม่เชื่ อก็ลองอ่านดูซิ (สาวๆ เอ๊าะๆ ทัง้ นัน้ ) และพวกเราก็เชื่ อว่า
พิพิธภัณฑ์ นัน้ หาง่ายกว่าตัว ษ ภ ฑ ที่จะพิมพ์ ค�ำค�ำนี้ขึ้นมาซะอีก แค่
อยากให้คุณลองไปเยือนสักครัง้ บนหน้ากระดาษก็ยังดี...
ยินดีต้อนรับ (ครับ/ค่ะ)
นฤพล เปาอินทร์
บรรณาธิการ
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พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

BioMuseo

ที่ตั้ง เมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา
ถ้าไม่นับคลองและหมวกแล้ว เรา
รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศปานามากันบ้าง?
เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ เ ราจะได้ ท� ำ ความรู ้ จั ก
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น น่ า สนใจของประเทศ
ปานามาผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่ก�ำลังจะ
เปิดตัวในวันที่ 22 พฤษภาคมที่ก�ำลังจะถึง
นี้ภายใต้แนวคิดที่แสดงถึงการเป็นสะพาน
เชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
แม้วา่ ณ วันนีจ้ ะยังไม่อาจรูไ้ ด้วา่ สิง่ ทีจ่ ดั แสดง
นั้นจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน แต่เพียงแค่
รูปแบบอาคารที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดัง Frank Gehry ที่เคยออกแบบผลงานชิ้น
เจ๋งอย่าง พิพิธภัณฑ์ Guggenheim ประเทศ
สเปน หรือ Walt Disney Concert Hall ที่
ลอสแอนเจลิสก็ควรค่าแก่การเยี่ยมชมแล้ว
เพราะมันทั้งเต็มไปด้วยสีสัน ชีวิตชีวา และ
ฉีกกฎเกณฑ์แห่งการออกแบบ และสะท้อนถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของปานามา
ผ่านรูปทรง Free form และสีสันสดใสบาดตา

คำ�ว่า

‘พิพิธภัณฑ์ (Museum)’
มาจากไหน?
เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

ค�ำว่า ‘มิวเซียม (Museum)’ มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยกรีกเรืองอ�ำนาจ โดย
ในสมัยนั้นใช้ค�ำว่า  ‘มูเซออน (Mouseion)’ อันหมายถึง สถานที่สิงสถิตของหมู่
เทพธิดามูซา  เทพผู้อุปถัมภ์เหล่านักปราชญ์ และกวีให้สามารถแต่งต�ำรา  และ
บทประพันธ์ต่างๆ ขึ้นมาได้ และเป็นเหล่าเทพแห่งสรรพวิชาด้วย มูเซออนของ
ชาวกรีกเป็นสถานที่ส�ำหรับการปฏิบัติสมาธิ และเป็นสถาบันด้านปรัชญา ต่อมา
ในสมัยของโรมัน ค�ำว่ามูเซออนได้เปลี่ยนเป็นภาษาละตินว่า ‘มูเซอุม (Museum)’
ซึ่งสะกดแบบเดียวกันกับค�ำว่ามิวเซียมในปัจจุบัน โดยมูเซอุมของชาวโรมันเป็น
สถานที่ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านปรัชญาซึ่งกันและกัน
จนกระทั่งในยุคเรเนสซองส์ (คริสตศตวรรษที่ 15) ค�ำว่า  “มิวเซียม” ได้
เปลี่ยนความหมายมาเป็นสถานที่ที่มีสิ่งสะสมต่างๆ มากกว่าจะเป็นที่ส�ำหรับแลก
เปลี่ยนความรู้หรือปรัชญากันแบบสมัยก่อน และเพิ่มเติมความหมายเป็นสถาน
ที่ส�ำหรับเก็บสะสม และจัดแสดงวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติวิทยา และ
ประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 18
ตั้งแต่ พ.ศ.2489 เป็นต้นมา สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (ICOM)
ได้เริ่มบัญญัตินิยามของค�ำว่ามิวเซียมให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จนถึงปัจจุบัน
ทางสภาได้เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมความหมายมาหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อ
ปี พ.ศ.2550 ค�ำว่ามิวเซียมมีความหมายว่า  ‘สถานที่ถาวรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
เปิดให้บริการแก่สาธารณะเพื่อสังคม และการพัฒนา มีหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา 
ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เพื่อจุดประสงค์ทางการค้นคว้า  การ
ศึกษา และความเพลิดเพลินใจ’
ส่ ว น ‘พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ’ ของไทย เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 1 นั่ น คื อ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีชื่อ เรียก
เพียงแต่ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไทยเนื่องด้วยจุดประสงค์ และหน้าที่
ที่สอดคล้องกับค�ำนิยามในปัจจุบัน จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระราชด� ำ ริ ใ ห้ ส ร้ า งพระอภิ เ นาว์ นิ เ วศน์ ขึ้ น ในปี

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

พ.ศ.2400 ประกอบไปด้วยพระที่นั่ง 11 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นมีนามว่า  ‘พระที่นั่ง
ประพาสพิพิธภัณฑ์’ เป็นที่เก็บสิ่งของต่างๆ ส�ำหรับทอดพระเนตรส่วนพระองค์
ขณะที่ประชาชนทั่วไปเรียกพระที่นั่งแห่งนี้ว่า ‘มูเสียมหลวง’
ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 5 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงใช้ค�ำว่า  ‘หอมิวเซียม’ กับศาลาสหทัยสมาคมซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของ
ต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในปี พ.ศ.2417 หลังจากนั้นอีก 13 ปี ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ย้ายหอมิวเซียมเดิมไปที่พระราชวังบวรสถานมงคลแทน และเปลี่ยนชื่อ
เรียกเป็น ‘โรงมูเสียม’ ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการจัดตั้ง ‘กรมพิพิธภัณฑ์’ ขึ้นเป็นชื่อ
ของหน่วยงานราชการ แต่ชื่อที่คนเรียกติดปากยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ในปี พ.ศ.2437 ได้เริ่มปรากฎค�ำว่า  ‘พิพิธภัณฑ์สถาน’ ขึ้นในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา จึงสันนิษฐานว่าหลังช่วง พ.ศ.2440 เป็นต้นมา ค�ำว่ามิวเซียม
อาจถู ก เรี ย กว่ า โรงมู เ สีย มหรือ พิพิธภัณฑ์ส ถานก็ไ ด้ และเมื่ อค� ำ ว่า พิ พิธ ภั ณ ฑ์
สถานถูกเรียกกันเป็นการทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ ค�ำค�ำนี้จึงถูกย่อให้สั้นลงเหลือเพียง
‘พิพธิ ภัณฑ์’ นัน่ เอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ค�ำว่ามิวเซียม หอมูเสียม และโรงมูเสียม
มีการใช้กันน้อยลง เหลือแต่ค�ำว่าพิพิธภัณฑ์สถานซึ่งเป็นค�ำที่ใช้กันทั่วไปในภาษา
ราชการ และค�ำว่าพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นภาษาพูด
ปัจจุบัน ค�ำว่า ‘พิพิธภัณฑ์สถาน’ ได้เปลี่ยนเป็น ‘พิพิธภัณฑสถาน’ และใช้
กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเท่านั้น ส่วนค�ำว่าพิพิธภัณฑ์ได้กลายมาเป็นค�ำที่ใช้
กันโดยทั่วไปที่สุดทั้งภาษาราชการ ภาษาเขียน และภาษาพูด โดยค�ำว่าพิพิธภัณฑ์
นั้นเป็นการสมาสกันของภาษาบาลีระหว่างค�ำว่า ‘วิวิธ’ หรือ ‘พิพิธ’ ที่แปลว่านานา
ชนิด กับ ‘ภณฺฑ’ หรือ ‘ภัณฑ์’ ที่แปลว่าสิ่งของ รวมกันเป็นสิ่งของนานาชนิด ซึ่งค�ำ
ที่เหมาะสมต้องเติมค�ำว่า ‘สถาน’ ไปด้วย ค�ำนี้จึงจะหมายถึงสถานที่ อย่างไรก็ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของ ‘พิพิธภัณฑ์’
ไว้เหมือนกับ ‘พิพิธภัณฑสถาน’ ว่า  ‘สถานที่เก็บรวบรวม  และแสดงสิ่งต่างๆ ที่มี
ความส�ำคัญด้านวัฒนธรรม หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ’
***ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)***

Musée du
Louvre

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
เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะขนาดใหญ่ที่สุด
ในปารีส โดยที่มีพื้นที่ทั้งหมด 15 เอเคอร์
หรือประมาณ 8 สนามฟุตบอล ‘ลูฟ’ เป็น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะที่ มี ผู ้ เ ข้ า ชมมากที่ สุ ด ใน
โลก โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าชมมากถึง 9,720,260
คนต่ อ ปี (The Art Newspaper, April,
2013) โดยประวั ติ ข องลู ฟ นั้ น มี เ นิ่ น นาน
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น
ป้ อ มปราการในสมั ย ของพระเจ้ า ฟิ ลิ ป ที่ 2
จนกระทั่งปี ค.ศ.1682 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ได้เปลี่ยนลูฟให้เป็นที่แสดงผลงานศิลปะของ
ราชวงศ์จนมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะในปัจจุบนั
โดยจัดแสดงสิง่ ของมากกว่า 380,000 ชิน้ และ
ผลงานศิลปะกว่า 35,000 ชิน้ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ
ภาพ ‘Mona Lisa’ อันเลื่องชื่อนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ
Sulabh
International
Museum of Toilets

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 แต่ถึงกระนั้น
ในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องสุขอนามัยที่ย�่ำแย่ใน
การขับถ่ายนีก้ ลับมีพพิ ธิ ภัณฑ์สว้ มทีใ่ หญ่ และ
น่าสนใจตั้งอยู่ พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้น
ในกรุงนิวเดลี และเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
ปี 1994 โดยดร. Bindeshwar Pathak
NGO ผู้ใส่ใจทางด้านสุขอนามัยของอินเดีย
ภายในได้มีการรวบรวมโถส้วมรูปแบบต่างๆ
จากหลากหลายประเทศทั่ ว โลก โดย
จุดประสงค์ในการตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมีไว้
เพื่อการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงโถส้วม
รวมถึงจุดประสงค์ข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุด
คื อ เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย ได้ เ รี ย นรู ้ และปรั บ ปรุ ง
เกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย การขั บ ถ่ า ยในอิ น เดี ย
นั่นเอง ใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับส้วมไม่วา่
จะเป็นในเชิงศิลปะหรือการศึกษาไม่ควรพลาด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ผู้สร้างฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

หากลองค้นหาค�ำว่า ‘พิพิธภัณฑ์’ ในเว็บไซต์กูเกิ้ล คุณจะพบว่าฐาน
ข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จะอยู ่
ในล�ำดับแรกๆ เสมอ นอกจากนี้หากเข้าไปดูเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ในทุกเว็บไซต์เทียบกันแล้ว เนื้อหาของที่น่ีจะมีความละเอียด และครบ
ถ้วนมากที่สุด จนกลายเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับคนทั่วไปได้ใช้กัน ด้วยเหตุนี้
ทีมงาน Read Me จึงเข้าไปพู ดคุยกับ พี่โอ๋ – นวลพรรณ บุ ญธรรม นักวิชาการ
่
ประจ�ำศูนย์ฯ เพือสอบถามถึงที่มาที่ไปในการสร้างฐานข้อมู ลขึ้นมา
ทำ�ไมทางศูนย์ฯถึงสร้างฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา

ที่ ศู น ย์ มี ง านหลายด้ า นค่ ะ หนึ่ ง ในนั้ น คื อ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น ที่ เ ริ่ ม ขึ้ น จาก
อาจารย์ปริตตา (ดร.ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล) ซึ่งผลจากการศึกษาในเรื่องนี้เราได้
น�ำมาจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลด้วย ทั้งสองเรื่องนี้จึงไปด้วยกันได้ค่ะ ฐานข้อมูลนี้เริ่มมาตั้งแต่
ปี 2546-2547 แล้ว ตอนนี้ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมพิพิธภัณฑ์ทุกชนิด
เข้าไปด้วย เพราะจริงๆ แล้ว พิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทแยกกันไม่ออกหรอกค่ะ ขึ้นอยู่กับ
ว่าเรานิยามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่าอย่างไร
รวบรวมข้อมูลออกมาขนาดนี้ได้อย่างไร และพิพิธภัณฑ์แบบไหนบ้างที่ถูกรวมอยู่ใน
ฐานข้อมูล

ในตอนแรกตั้งแต่ปี 2546-2551 เราลงไปส�ำรวจเอง พอได้ข้อมูลทั้งประเทศมา
แล้วก็ท�ำเป็นฐานข้อมูลขึ้นมา  ส่วนช่วงหลังเราใช้การจ้างส�ำรวจแทน ให้เพิ่มเติมในส่วน
พิพิธภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เรายังไม่มีข้อมูล ส่วนหลักการที่เราใช้นับพิพิธภัณฑ์คือ ที่นั่นต้องมีของ
ต้องมีเรื่องราว ต้องมีคนที่คอยดูแลและให้ความรู้กับผู้เข้าชม ไม่จ�ำเป็นต้องมีป้ายเราก็นับ
ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะ
หน้าที่ของศูนย์ฯเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีอะไรบ้าง

นอกจากการศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น แล้ ว ที่ ผ ่ า นมาเราได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น มีการประชุมกันทุกปี ท�ำนิตยสาร ก้าวไปด้วยกัน ให้กับคนในวงการ
และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้จัด เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น แต่ปีนี้ไม่จัดแล้ว เรามอง
ว่าถึงจุดอิ่มตัว และผลส�ำรวจของผู้มาร่วมงานก็บอกว่า  การมาจัดแสดงที่งานไม่เหมือน
กับที่ท้องถิ่น มันขาดความเป็นตัวตนไป แม้ว่าผู้เข้าชมจะมากกว่าก็ตาม ตอนนี้เราเลยหัน
ไปสนับสนุนให้จัดขึ้นกันเองในท้องถิ่นมากกว่าค่ะ

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

Science and
National
History
Museum
ทีมงานที่ทำ�ฐานข้อมูลที่ทั้งหมดกี่คน

2 คนค่ะ ก็มีพี่ปุ๊ก ปณิตา (สระวาสี) เป็นหัวหน้า และผู้ก่อตั้งฐานข้อมูล กับน้อง
วริสรา  (แสงอัมพรไชย) ที่เป็นผู้ช่วย ส่วนฝ่ายพี่จะลงพื้นที่ และเอาข้อมูลมาสนับสนุน
รวมกันแล้ว บุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ที่นี่มี 5 คน ซึ่งบางคนก็ท�ำด้านชาติพันธุ์ไปด้วยค่ะ
องค์กรหลักทีด
่ แู ลด้านพิพธิ ภัณฑ์ของไทยคือใคร ทำ�ไมองค์กรนัน
้ ถึงไม่ทำ�ฐานข้อมูล
ขึ้นมา

องค์ ก รหลั ก ๆ เลยคื อ กรมศิ ล ปากร แต่ ท างกรมเองก็ ภ าระเยอะ ต้ อ งดู แ ล
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสี่สิบกว่าแห่ง และช่วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อีกตามก�ำลังที่มี
อีกแห่งหนึ่งก็มีสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ดูแลมิวเซียมสยามอยู่ แต่ที่นั่นจะเน้น
ท�ำเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ เราเองถนัดงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ว่าใครถนัดอะไร นอกเหนือจากนี้ก็จะขึ้นตรงต่อองค์กรที่สังกัด และสุดท้ายก็คือพิพิธภัณฑ์
ส่วนบุคคล ตรงนี้ไม่มีองค์กรไหนไปดูแลโดยตรงค่ะ
เห็นว่ามี ‘สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย’ ด้วย สมาคมนี้มีหน้าที่อะไร

สมาคมนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากผู ้ ที่ ส นใจในเรื่ อ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สมาชิ ก หลั ก ๆ ก็ คื อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งต่างจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเราตรงที่เราไม่ได้ตั้ง
ขึ้นเป็นทางการ แต่เราก็คอยอัพเดตข้อมูล มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เพราะหากตั้งขึ้น
มาเป็นทางการ มีคนมาร่วมงานตอนแรกมากมาย มีเว็บไซต์ มีเฟซบุ๊ค แต่ไม่มีคนมาคอย
ดูแล มาบริหารจัดการมันก็เท่านั้น มันก็ตาย
สิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับวงการพิพิธภัณฑ์ของไทย

ตอนนีไ้ ม่มกี ฎหมายฉบับไหนทีพ่ ดู ถึงพิพธิ ภัณฑ์ อยากให้มกี ารออกกฎหมายมาระ
บุรายละเอียด และคุ้มครองพิพิธภัณฑ์บ้าง อีกอย่างพิพิธภัณฑ์หลายแห่งก็เป็นองค์กรไม่
แสวงหาก�ำไร แต่ยังต้องเสียภาษีอยู่ จึงอยากให้ทางการได้พิจารณาในเรื่องนี้ค่ะ
ค้นหาข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ท่สี นใจได้ท่ีเว็บไซต์ฐานข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
www.sac.or.th/databases/museumdatabase
หรือทางเฟซบุ ๊ค ค้นหาค�ำว่า ‘ฐานข้อมู ลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย’

ที่ตั้ง เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เวลาทำ�การ เปิดทุกวัน 10.00–17.30 น.
(ปิด 24–26 ธ.ค.)
ไม่เสียค่าเข้าชม
‘Science and National History
Museum’ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ทุ ก คนน่ า จะ
คุ้นตากันดีเพราะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในหนัง ‘Night at the Museum’
ทั้ง 2 ภาค โดยภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
ประวัตศิ าสตร์ทางธรรมชาติไว้มากถึง 70 ล้าน
รายการ ด้วยการจัดแสดงที่เป็นหมวดหมู่ที่
ง่ายต่อการเข้าใจ และการแสดงวิวัฒนาการ
อย่างอลังการด้วยโครงกระดูกจัดโชว์ไว้ ใคร
ได้เห็นเป็นต้องทึ่ง อีกทั้งยังมีการสตาฟสัตว์
ไว้มากมาย บางตัวสตาฟกันมาเป็นร้อยปีก็มี
ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ Red
Zone , Green Zone , Blue Zone , Orange
Zone ท�ำให้ง่ายต่อการเดินชม

เจาะเวลาหาความเป็นไทย
ไปกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร

ผมยังจ�ำได้ดถี งึ แบบเรียนวิชาประวัตศิ าสตร์สมัยมัธยม ซึง่ มีเนือ้ หา
ที่พยายามอธิบายว่าชนชาติไทยคือใคร มาจากไหน มีการก่อร่างสร้างตัว
ผ่านช่วงเวลาต่างๆ จนพัฒนามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน แม้ผมจะ
พยายามอ่านอย่างตั้งใจ แต่ก็พบว่าเพียงตัวอักษรนั้น ไม่สามารถท�ำให้ผม
เห็นภาพได้เลยว่า ชนชาติไทยเมื่อเก่าก่อนเคยเป็นมาอย่างไร
บ่อยครั้งที่ผมถามผู้รู้ว่า  หากผมต้องการเห็นภาพประวัติศาสตร์
ชนชาติไทยอย่างเด่นชัดมากกว่าในหนังสือ ผมควรไปทีแ่ ห่งใด เกือบทัง้ หมด
บอกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันถึง พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ซึง่ ผมจะมาเล่าให้
คุณฟังในพื้นที่ตรงนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งรวบรวมความรู้ และโบราณวัตถุ
จากทั่วประเทศซึ่งอยู่ในบริเวณที่เดิมนั้นเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล
หรือ วังหน้า ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2325 มีอายุเท่ากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ
ก่อนพื้นที่ทั้งหมดของวังหน้าใช้เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช ต่อมาใน
สมัยรัชกาล ที่ 5 ได้ยกเลิกต�ำแหน่งพระมหาอุปราช และโปรดเกล้าฯ ให้
“มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม มาตัง้ แสดงแทน จนกระทัง่ ในสมัย
รัชกาลที่ 7 จึงโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวัง
บวรสถานมงคลให้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานส�ำหรับพระนคร แต่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ตั้งกรมศิลปากร
และประกาศตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขึ้นกับกรมศิลปากรมา
จนถึงทุกวันนี้

เรื่อง: สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
ภาพ: นภัทร จาริตรบุ ตร
พื้นที่ภายในของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มี
หลายอาคารรวมกัน และยังรวมไปถึงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ซึ่ง
ประดิษฐสถานพระพุทธสิหิงค์ พระส�ำริดหุ้มทองปางสมาธิ และ
ยังมีอาคารหลักที่เดินผ่านประตูรั้วเข้าไปจะเจอเป็นด่านแรกคือ
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ซึ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยรวม
มีโถงอารยธรรมไทย ที่เราจะได้พบกับหลักศิลาจารึก อันเป็นหนึ่ง
ในอารยธรรมทางภาษาของชาติ จากนั้นเมื่อเราเดินไปตามเส้นทาง
ก็เปรียบเสมือนได้เดินตามรอยเส้นอารยธรรมของไทย วิวัฒนาการ
เปลี่ ย นผ่ า นยุ ค สมั ย นั บ แต่ สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา  ไล่ เ รี ย งไปจนถึ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ วัตถุที่น�ำมาจัดแสดง ทางพิพิธภัณพ์ได้น�ำมาจากส่วน
ต่างๆ ของประเทศ สลับกับโมเดลจ�ำลองเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ ซึ่ง
จะมีปุ่มให้กดฟังเสียงบรรยายได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ขณะที่อาคารโดยรอบพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ก็เป็นส่วน
จัดแสดงศิลปะเน้นไปที่ประติมากรรม ภาพนูนต�่ำ นูนสูงของแต่ละ
อารยธรรมที่กระจายตัวอยู่ในสุวรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็น อยุธยา ชวา 
ศรีวิชัย และเขมร ซึ่งท�ำให้เราสามารถมองเห็นวิถีทางศาสนาที่มี
อิทธิพลกับคนยุคโบราณ มุมมองกายวิภาคมนุษย์ที่ต่างกันไป รวม
ทัง้ คติในการสร้างพระพุทธรูปทีม่ รี ายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละ
อารยธรรมผ่านรูปปั้นเหล่านั้นได้อย่างดี และส่วนจัดแสดงอื่นๆ ก็ยัง
มีถ้วยสังคโลกโบราณจากจีน ตู้ลายรดน�้ำ ธรรมจักรสมัยทวารวดี
รวมถึงพระทีน่ งั่ แบบรัตนโกสินทร์ ทีม่ คี วามสวยงามและน่าค้นหาไป
พร้อมๆ กัน

นอกจากโบราณวั ต ถุ อั น ล�้ ำ ค่ า แล้ ว อี ก ไฮไลต์ ส� ำ คั ญ ที่
อยากแนะน�ำให้ไปชมก็คือ โรงราชรถ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาราชรถ
และราชยาน ที่ใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ทุกครั้งที่มีพิธี
โรงราชรถจะเปิดออกเพื่อน�ำราชรถ และราชยานออกมาใช้ แต่ใน
เวลาปกติก็จะจอดไว้เพื่อเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชม โดยจะมี
ราชรถรูปแบบต่างๆ พร้อมค�ำอธิบายส่วนประกอบของราชรถว่าใช้
ท�ำอะไรบ้าง รวมไปถึงสัตว์หิมพานต์ที่ใช้ประดับพระเมรุ จิตรกรรม
ปูนปัน้ จากฝีมอื ของช่างสิบหมูร่ ะดับประเทศ ซึง่ มีความสวยงามวิจติ ร
สมฐานะกับราชรถ
เชื่อได้ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจะท�ำให้คุณผู้
อ่านได้เห็นภาพรวมของอารยธรรมชนชาติไทย ตั้งแต่ครั้นยังเป็น
แว่นแคว้นเล็กๆ จนก่อเกิดเป็นชาติขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และหากใครเข้าชมที่พระนครแล้วรู้สึกไม่จุใจ ยังมีพิพิธภัณฑแห่ง
ชาติอีก 42 แห่งที่กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะ
เน้นจัดแสดงศิลปะตามประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หรือขุดพบในท้อง
ที่นั้นๆ เป็นส�ำคัญ

พิพธิ ภัณฑ์ธงสยามและ
พิพธิ ภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง
และหีบเสียงไทย
รูปภาพ: www.siamflag.org

เปิ ดให้เข้าชม : วันอังคาร – อาทิตย์ ยกเว้นวันสงกรานต์
วันสิ้นปี วันปี ใหม่ 10.00 – 18.00 น.
ค่าเข้าชม : นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 50 บาท
ผู ้ใหญ่คนไทย 100 บาท ผู ้ใหญ่ชาวต่างชาติ 300 บาท

ภายในซอยลาดพร้าว 43 ยังมีบ้านบริเวณท้ายซอยอยู ่หลังหนึ่ง ที่เก็บ
่
รวบรวมเรืองราวของธงชาติไทย จากความตัง้ ใจของอาจารย์พฤฒิพล ประชุ มผล
ที่ตอ้ งการสร้างแหล่งเรียนรู ท้ ่มี ปี ระวัตโิ ดยละเอียดทุกแง่มุมของธงชาติไทยตัง้ แต่อดีต
ถึงปั จจุ บันในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ การใช้งาน และธงในแต่ละรู ป ของสะสม ภาพถ่ายที่
มีธงช้าง (ธงชาติไทยในสมัยแรก)ปรากฎ ซึ่ งนอกจากนี้ยังมีส่วนที่จัดแสดงเครื่อง
เล่นกระบอกเสียง และหีบเสียง โดยสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง และ
หีบเสียงไทยอีกด้วย โดยอาจารย์ฝากมาบอกว่า หากต้องการเข้าชม ต้องโทรศัพท์
มาติดต่อล่วงหน้า เนื่องจากอาจารย์มีงานบรรยายนอกสถานที่เป็นประจ�ำ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน เว้นวันหยุ ดนักขัตฤกษ์
08.00-16.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม
รูปภาพ: www.sac.or.th

อีกหนึ่งกองก�ำลังที่มีความส�ำคัญของประเทศในการพิทักษ์น่านฟ้าของ
ชาติ อันมีประวัติแห่งความภาคภูมิใจมานับร้อยปี กองทัพอากาศผายมือต้อนรับ
ทุกท่านเพื่อเข้าสู่อาคารจัดแสดงทั้งห้า ที่จะพาชมอากาศยานที่หาชมได้ยากหลาก
หลายประเภท ที่ผา่ นร้อนผ่านหนาวผ่านภารกิจที่สำ� คัญต่างๆ นานัปการ ตัง้ แต่สมัย
สงครามโลก สมัยปราบคอมมิวนิสต์ รวมถึงเครื่องบินแบบใบพัดรุ น่ สุดท้ายที่เคยประจ�ำ
ในกองทัพอากาศ ไปจนถึงเครื่องบินไอพ่น ยุ ทธภัณฑ์ท่นี ักบินใช้ระหว่างการขึ้นบิน
เรียกได้วา่ ถ้าอยากรู จ้ กั ว่ากองทัพอากาศเป็นอย่างไร ที่น่กี ม็ ใี ห้รบั ชมอย่างครบวงจร

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เปิ ดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุ ดธนาคาร)
10.00-17.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม
รูปภาพ: www.facebook.com/thaibankmuseum

ที่ตงั้ : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-2241333
เวลาท�ำการ :
วันพุ ธ-วันอาทิตย์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม :
คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

ในโลกยุ คที่เงินมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชี วิตอย่างสูง คุณเคยสงสัย
หรือไม่วา่ อะไรที่ทำ� ให้เงินก้าวขึน้ มากลายเป็นสื่อกลางที่มคี วามส�ำคัญได้มากเท่านี้ พบ
ค�ำตอบของวิวฒ
ั นาการเงินตรา และการธนาคารได้ท่พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ภายใน
SCB Park จัดแสดงวัตถุตา่ งๆ ที่ฉายภาพจุ ดเริ่มต้นของระบบเงินตรา สู่ระบบการ
เงินในรู ปแบบธนาคาร อันมีบุคคลัภย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรก เครื่องมือที่ใช้ในยุ ค
ที่ธนาคารต้องบันทึกทุกอย่างด้วยมือ และเรื่องราวการพัฒนาสู่ธนาคารในยุ คสมัย
ปั จจุ บันอันมีธุรกรรมหลากหลายรู ปแบบ นอกจากนี้ยังมีหอจดหมายเหตุราชหฤทัย
ที่เปิ ดให้สืบค้นจดหมายเหตุ และเอกสารส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารอีกด้วย
หมายเหตุ : หากไม่สะดวกเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ในเวลาท�ำการ สามารถเข้าชม
ในรู ปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ท่ี http://www.thaibankmuseum.or.th/virtual/
virtual.php

พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน
เมื่อความเป็นไทย ไม่ได้มีแค่ในคนไทย

ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ประมาณปี ค .ศ. 1945 ในช่ ว งเวลาปลาย
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีนายทหารอเมริกันคนหนึ่งที่เขาต้องเปลี่ยนแปลง
ภารกิจที่ตนได้รับ เหตุจากการทิ้งระเบิดปรมาณูของอเมริกาในญีป่ ุ่น เขา
จึงเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพื่อรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานียุทธศาสตร์ และ
ดูแลฟืน้ ฟูสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ชีวติ ของนายทหารคนนีค้ งจะได้
เดินทางกลับไปทีป่ ระเทศของตัวเอง และเริม่ เดินทางในเส้นทางสถาปนิก
ที่จบมาต่อไป หากว่าเขาไม่หลงใหลชีวิตในชนบทไทยขนาดนี้
ในปีค.ศ. 1946 หรือปีตอ่ มาทีเ่ ขาปลดประจ�ำการจากกองทัพ เขา
เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยต่อ และได้เดินทางเพื่ออยู่กับวิถีชีวิตที่
เขาชื่นชอบ โดยเฉพาะภาคอีสานที่เขามีความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของ
อุตสาหกรรมเลี้ยงไหมในครัวเรือน ซึ่งในเวลาดังกล่าว การทอผ้าไหมดู
จะซบเซา และไม่คอ่ ยมีคนสนใจเท่าทีค่ วร ยังไม่นบั ว่าในช่วงนัน้ เป็นภาวะ
หลังสงครามโลกพอดิบพอดี แต่เขากลับทุ่มตัวเองเพื่อศิลปะหัตกรรมนี้
โดยใช้ความสามารถทัง้ หมดทีม่ ี จนท�ำให้เขากลายเป็นบุคคลธรรมดาคน
แรกทีพ่ ฒ
ั นากิจการทอผ้าพืน้ เมืองของไทยให้เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก รวมไป
ถึงชือ่ ของนายทหารคนนีเ้ องก็ตาม ทีค่ นไทยน้อยคนนักในปัจจุบนั ทีจ่ ะไม่
เคยได้ยินชื่อของเขา
เพราะนายทหารอเมริกาคนนีม้ ชี อื่ ว่า จิม ทอมป์สนั
ใครจะรู้ว่าในย่านกลางเมืองอย่างปทุมวัน ใกล้ๆ กับ BTS
สนามกีฬา  จะยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ที่ต่างก็มีอายุไม่ต�่ำกว่า 
200 ปี ซ่อนอยู่ด้านใน โดยความแปลกใจเริ่มตั้งแต่เราก้าวเดินเข้าไป
ในพิพิธภัณฑ์ เราจะพบว่ามีบริเวณรอบๆ ร่มรื่น และเต็มไปด้วยนักท่อง
เทีย่ วชาวต่างชาติมากมายทีต่ า่ งก็รอเข้าแถวไปชมพิพธิ ภัณฑ์ บ้างก็กำ� ลัง

เรื่อง: ปิ ยฤทธิ์ ปั ญจธรรมวิทย์

ช้อปปิ้งในร้านขายสินค้าทางด้านซ้าย บ้างก็ก�ำลังนั่งรับประทานอาหาร
บริเวณร้านทีอ่ ยูห่ ลังเคาเตอร์ขายตัว๋ เข้าชม บรรยากาศคล้ายๆ เรานัง่ ย้อน
เวลากลับไปในสมัยก่อน ส่วนตัวของพิพธิ ภัณฑ์จะอยูท่ างด้านในหลังจาก
เดินผ่านรั้วเข้าไป ซึ่งในบริเวณรั้วดังกล่าวก็คืออดีตบ้านของคุณจิม ทอม
ป์สัน ที่มีอาณาบริเวณประมาณ 1 ไร่และท�ำให้เราตั้งค�ำถามเดิมอีกครั้ง
ว่ายังมีบา้ นบรรยากาศแบบนี้ในเมืองกรุงอีกหรือ
การชมตั ว บ้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องที่ นี่ ก็ จ ะมี ไ กด์ น� ำ ทางที่ ม าใน
ชุดผ้าไหมไทยสวยงาม ทั้งยิ้มแย้ม และเป็นมิตรกับแขกทุกคนผู้มา
เยีย่ มเยือน โดยสามารถเลือกได้อกี ต่างหากว่าจะให้พวกเขาน�ำทัวร์ในรูป
แบบภาษาใด ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส
เรือนไม้ทเี่ ราเห็นโดดเด่นอยูป่ ระกอบด้วยไม้สกั 6 หลังทีซ่ อื้ ต่อมา
จากเจ้าของบ้านในขณะที่คุณจิม ทอมป์สัน ได้ออกตระเวนหลายแห่งใน
ประเทศนี้ ซึง่ น�ำชิน้ ส่วนทีไ่ ด้มาจากแต่ละทีข่ นย้ายมาประกอบตัง้ อยูท่ ี่ ณ
ปัจจุบัน และสร้างเสร็จราวๆ ปีค.ศ. 1959 หรือปีพ.ศ. 2502 โดยตัวบ้าน
ถูกยกขึ้นหนึ่งขั้นเหนือพื้น เพื่อเป็นการป้องกันน�้ำท่วมในช่วงหน้าฝนการ
ค่อยๆ เดินเข้าไปส�ำรวจในบ้านหลังจากทีเ่ หล่านักท่องเทีย่ วได้ถอดรองเท้า 
และฝากกระเป๋าไว้แล้ว เราจะค่อยๆ พบกับตัวบ้านที่มีความปราณีต ทั้ง
วัสดุในการก่อสร้างบ้าน ทั้งพื้นกระเบื้องหินอ่อนที่สั่งมาจากต่างประเทศ
และเครื่องประดับตกแต่งจากวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย
เขมร พม่า เราจะพบว่านอกจากการประดับตกแต่งที่มีความหลากหลาย
และอายุอานามของหลายๆ ชิน้ เข้าขัน้ พันปีแล้ว จากห้องครัว ห้องรับแขก
ห้องรับประทานอาหาร ห้องนัง่ เล่น ไปจนถึงห้องนอน บ้านเรือนไทยหลังนี้
ก็ยงั คงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ทัง้ การปลูกเรือนไทยแบบทีไ่ ม่ใช้ตะปู
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เปลือกหอย ซากฟอสซิ ล
ทีเ่ ป็นวิถขี องชาวบ้านในสมัยก่อน ทีพ่ อชาวบ้านตัดสินใจจะย้าย
บ้าน ก็จะรือ้ บ้านและน�ำไปวางซ้อนในแพเพือ่ ล่องไปหาท�ำเลใหม่
หรือจะเป็นเรื่องโชครางอย่างธรณีประตู ที่คนไทยโบราณถือว่า
ธรณีที่ยกสูงในเรือนไทย จะคอยป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้ลอบ
เข้ามา และอีกหลายๆ อย่างทีไ่ ด้นำ� มาดัดแปลงให้เข้ากับรสนิยม
โดยฝีมอื ของคุณจิม ทอมป์สนั ทัง้ หมดนีผ้ สมผสานลงตัวกันอย่าง
ลงตัว และท�ำให้เราย้อนนึกกลับไปไม่ยากว่าการใช้ชีวิตในบ้าน
หลังนี้จริงๆ ในสมัยก่อนจะมีความสุขขนาดไหน
และหากเรายังไม่จใุ จกับการเดินดูบริเวณรอบๆ บ้านทีอ่ ยู่
ติดกับริมคลองแสนแสบ ทางด้านหลังก็ยงั มีรา้ นขายของทีร่ ะลึกที่
จ�ำหน่ายภาพต่างๆ ภายในบ้าน หรือหนังสือข้อมูลต่างๆ ทีห่ ากเรา
อยากจะเรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับอดีตสถาปนิกชาวอเมริกาผูน้ เี้ พิม่
เติม
แม้วา่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีอ้ าจจะเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ปิดให้เยีย่ ม
ชมแบบเดิม คือไม่ได้เป็นพิพธิ ภัณฑ์หมุนเวียนทีม่ เี วลาแสดงจ�ำกัด
และเปลีย่ นการโชว์ไปเรือ่ ยๆ แต่ทวั ร์ทใี่ ช้เวลาประมาณครึง่ ชัว่ โมง
บวกกับความตืน่ เต้นทีเ่ กิดขึน้ ในบ้านเรือนไม้แห่งนีก้ ลับท�ำให้นกั
ท่องเทีย่ วหลายต่อหลายคน กลับมาชมบ้านเรือนไม้นคี้ รัง้ แล้วครัง้
เล่า ด้วยเหตุผลว่าดูแล้วมันยังไม่จใุ จ คล้ายๆ กับว่าการมาดูอกี ครัง้
เราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ทีเ่ ราไม่สามารถคาดเดาได้
เพราะบรรยากาศ บ้านเรือนไม้ หรือของทีไ่ ด้ถกู น�ำมาแสดง
จัดโชว์? เพราะอะไร?
ถ้าจะให้เขียนตอบค�ำถามดังกล่าว ก็เห็นว่าอาจจะอธิบาย
ได้เพียงแค่ครึง่ เดียวของสิง่ ทีส่ ถานทีแ่ ห่งนีม้ ี เพราะอีกครึง่ หนึง่ อาจ
จะเป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ร่วมของแต่ละคน ทีจ่ ะกลายมาเป็นส่วน
เติมเต็มให้กบั ค�ำตอบของค�ำถาม
ส่วนค�ำตอบของคุณจะเป็นแบบไหน
ผมขอเดาว่าอาจจะคล้ายๆ กับทุกคนทีไ่ ด้ไป

สอบถามรายละเอียด : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
565 ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02 243 0065

ไม่แปลก หากเราจะไม่คุ้นหูช่ ื อพิพิธภัณฑ์นี้สักเท่าไหร่ เพราะว่า
ตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตงั้ อยู ่ในตึก De Montfort ภายในโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ย่านสามเสน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งย่อยออกเป็น 4 พิพิธภัณฑ์ อันได้แก่ ผีเสื้อ
เรือ เปลือกหอย ซากฟอสซิ ล และหินสี แต่ท่ ดี ูจะเป็นไฮท์ไลท์ของงานคงจะ
หนีไม่พ้นพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อที่ภราดาอ�ำนวย ปิ่ นรัตน์ ผู ้ก่อตัง้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เก็บสะสมไว้ ที่นา่ สนใจมากๆ คือนี่เป็นที่เก็บผีเสือ้ และแมลงตัวใหม่ 10 ชนิด หรือ
พู ดให้เข้าใจง่ายๆ เข้าไปอีกก็คอื มีท่เี ดียวในโลก! แบบนีไ้ ม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

บ้านพิพิธภัณฑ์
เปิ ดให้เข้าชม : วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 10.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ผู ้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

หากใครชื่ นชอบสิ่งของในสมัยก่อน หรือว่ายังหลงเสน่หก์ บั ความหลัง
ที่คดิ ย้อนกลับไปทีไรก็ยงั อมยิม้ ได้ทกุ ที บ้านพิพธิ ภัณฑ์ของคุณเอนก นาวิกมู ล
ผู ้ซ่ึ งรวบรวมสิ่งของต่างๆ ในสมัยก่อน ทัง้ จากการเก็บสะสมของเพื่อนๆ ที่มี
อุ ดมการณ์แบบเดียวกัน และจากการบริจาคจากผู ้ใจดี น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่
น่าจะพลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในจะแบ่งเป็นบ้าน 2 หลัง ที่เก็บรวบรวมของ
เก่าต่างๆ เป็นห้องๆ เช่ น ห้องร้านเช่ าหนังสือ ห้องขายของจิปาถะ ห้องตัดผม
ห้องนายอ�ำเภอ ห้องขายแผ่นเสียง เป็นต้น โดยระหว่างเดินชมคุณอาจจะแปลก
ใจปนตกใจเล็กน้อย เพราะว่าความคิดที่เหมือนกับว่าเราเดินทางย้อนกลับไปใน
อดีตจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลย

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
เปิ ดให้เข้าชม : อังคาร-เสาร์
เวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามรายละเอียด : เลขที่ 436
ถนนมหาไชย แขวงส�ำราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200

ที่ตงั้ : ซอยเกษมสันต์ 2 บนถนนพระราม 1
ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ

รูปภาพ: www.sarakadee.com/feture/2002/05/
index.htm

เวลาท�ำการ : ทุกวัน เวลา 19.00 – 17.00 น.
ก�ำหนดเวลาของทัวร์ท่ีมีมัคคุเทศก์น�ำชม
รอบสุดท้ายอยู ่ท่เี วลา 17.00 น.

หากใครอยากรู ้ ว่ า นั ก โทษสมั ย ก่ อ นเขาถู ก ลงโทษกั น อย่ า งไร
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์บริเวณสวนรมณีนาถ น่าจะเป็นค�ำตอบที่ได้ทั้งความรู ้
และภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่น่เี ริ่มจัดตัง้ ขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2482 โดย
แบ่งออกเป็นอาคาร 4 หลัง ที่แบ่งกันแสดงเรื่องราวต่างๆ ของนักโทษในคุก
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันธนาการ การลงทัณฑ์ การทารุ ณ หรือแม้กระทั่งการ
ประหารชี วิต โดยที่นอกจากจะโชว์เครื่องมือต่างๆ แล้ว ก็ยังมีการน�ำหุ่นมา
จ�ำลองการลงโทษๆ นั้นให้เราได้เห็นภาพกันยิ่งขึ้นไปอีก รับรองว่าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วจะให้ความรู ้สึกเสียวไส้พิลึกเชี ยวล่ะ

ค่าเข้าชม :
ผู ้ใหญ่ 100 บาท นักเรียนนักศึกษา 50 บาท
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พิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ไทย
ย้อนเวลาหาหนังไทย

เรื่อง: กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

คุณชอบดูหนังไทยไหม? ถ้าใช่ นีค่ อื สถานที่ ทีค่ ณ
ุ ต้องมาดูให้เห็นกับตา แต่ถา้ ไม่ นีค่ อื สถานทีท่ อี่ าจท�ำให้คณ
ุ ต้องเปลีย่ นใจ!  
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยจะพาคุณย้อนเวลากลับไปยังจุดก�ำเนิดแห่งภาพยนตร์โลก มองการแผ่อทิ ธิพลมายังเมืองไทย
และส�ำรวจความเป็นไปของหนังไทยนับร้อยปีตงั้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ทีส่ ำ� คัญ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะไม่รเู้ รือ่ ง เพราะทุก
รอบทีค่ ณ
ุ เข้าไปจะมีผนู้ ำ� ชมคอยอธิบายทุกเรือ่ งทีค่ ณ
ุ สงสัย ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ หนังไทย คือหนังของเราทุกคน

9 ภารกิจ ‘ห้ามพลาด’

3. ขึ้นรถไฟหลวงไปสถานี ‘ศีนิมา’
เรียนรูค้ วามส�ำคัญของรถไฟต่อหนังไทยกับเรือ่ ง
ราวของ กองภาพยนต์เผยแผ่ขา่ วกรมรถไฟหลวง
ทีถ่ า่ ยท�ำเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัว่ ไทยจนกลายเป็น
มรดกอันล�้ำค่า

1. ตามล่าหา ‘บุคคลในต�ำนาน’
ไม่ ว ่ า จะเป็ น พระบิ ด าแห่ ง ภาพยนตร์ ส ยาม,
จอร์ จ อี ส ต์ แ มน, โทมั ส อั ล วา  เอดิ สั น ,
ขุนวิจิตรมาตรา, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, บัสเตอร์
คีตนั , ฌอง กาแบง, รัตน์ เปสตันยี, หรือแม้กระทัง่
โดม สุขวงศ์ ผู้อ�ำนวยการหอภาพยนตร์ที่มา
ปรากฎตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆ

4. วัดรอยมือ-รอยเท้าที่ ‘ลานดารา’
ดวงดาราทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก ถูก
รวมเอาไว้ที่นี่ ลองเอามือหรือเท้าของคุณไป
ทาบดู ไม่แน่ คุณอาจเทียบรัศมีดาราคนนั้นได้
ในอนาคต

ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

2. แสดงหนังเรื่อง ‘คนกินกล้วย’
ในโรงถ่ายแบล็คมารีอา  แบบจ�ำลองโรงถ่าย
หนังแห่งแรกของโลกที่ชวนให้คุณมากินกล้วย
หน้ากล้อง ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ
แท้ๆ พร้อมรับผลงานกลับบ้านไปอวดลูกอวด
หลานได้อีกด้วย

5. ส�ำรวจหนังไทยในรอบ 100 ปี
ตั้งแต่สมัยหนังใหญ่ หนังเงียบ หนังขาวด�ำ หนัง
เสียง การถ่ายท�ำ การแสดง เครื่องแต่งกาย ไป
จนถึงรางวัลที่มอบให้กับคนในวงการ โดยของที่
น�ำมาจัดแสดงทุกอย่างเป็น ‘ของจริง’
6. แอบส่อง ‘หนังกระโปรง’ หรือถ�้ำมอง
(Peep Show) ประดิ ษ ฐกรรมเครื่ อ งฉาย
ภาพยนตร์ที่มีความเป็นมาเก่าแก่นับพันปี
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7. ดูหนังผ่านเครื่องฉายมือหมุน
หมุนจริง เหนื่อ ยจริง กับ เครื่อ งฉายหนังที่ไ ด้
ออกก�ำลังกายไปในตัว การเคลือ่ นไหวจะช้าหรือ
เร็วก็อยู่ที่มือของผู้หมุน ส่วนภาพยนตร์ที่น�ำมา
ฉายก็หาดูยากไม่แพ้กัน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร
ต้องไปดูกันเอาเอง
8. ถ่ายรูปกับ ‘รถฉายหนังขายยา’
อดีตรถจี๊ปของกองทัพสหรัฐฯ ในสมัยสงคราม
โลกครัง้ ที่ 2 ถูกห้างขายยาเพ็ญภาค ตราพญานาค
มาดัดแปลงเป็นรถขนอุปกรณ์ฉายหนัง ร่อนเร่
ไปทั่วประเทศ ลองถามพ่อแม่ของคุณดูวา่ เคยดู
หนังขายยาไหม?
9. แวะซื้อหนังไทยหายาก
ไปไหนมาไหนเราต้ อ งไม่ ก ลั บ บ้ า นมื อ เปล่ า 
มาเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห นั ง ไทยทั้ ง ที ก็ ต ้ อ งซื้ อ หา
หนังไทยหายากกลับบ้าน ทั้งหนังเก่า  หนังใหม่
หนังอินดี้ ที่นี่มีครบ

RE
RA M
ITE

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่

!

เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

เมื่อท่านผู้น�ำในต�ำนานได้อวตารมาในร่าง
ของแมวมุ้งมิ้ง! พบกับ ‘ฮิตเลอร์’ แมวเจ้าถิ่นแห่ง
หอภาพยนตร์ ไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัด ตัวสีขาวแต้ม
ด้วยสีนำ�้ ตาล นัยน์ตาสีเทาเข้ม มาพร้อมกับ ‘หนวดจิม๋ ’
และใบหน้าอันเหีย้ มโหดเป็นเอกลักษณ์! เมือ่ ใดก็ตาม
ที่คุณเยื้องกรายไปที่หอภาพยนตร์ ลองมองซ้ายมอง
ขวาให้ดีๆ แล้วคุณจะเห็นท่านผู้น�ำตัวนี้นอนหน้านิ่ง
อยู่บนเก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่ง

อาคารที่มีอายุ ไม่ต่ �ำกว่า 120 ปี หลังนี้ อดีตเป็นบ้านพักของ
เจ้าผู ้ครองนครเมืองแพร่ แต่ปัจจุ บันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวม
รวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดเอาไว้ ทัง้ ประวัติของผู ้ปกครอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว และที่ส�ำคัญคือ ‘คุกใต้ดิน’ ซึ่ งต้อง
เดิ น ถอยหลั ง เข้ าไปตามความเชื่ อแต่ โ บราณ อาคารแห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
อาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2536 รางวัล
สถาปั ตยกรรมดีเด่นในปี พ.ศ. 2540 และเมื่อไม่ก่ปี ี ท่ผี ่านมา ได้เป็นสถานที่
ถ่ายท�ำละครเรื่อง ‘รอยไหม’ ที่ใครๆ ก็อยากจะลองสวมบทเป็นเจ้านางเมือง
เหนือดูสักครัง้

คุ ย กั บ ‘อาสาสมั ค รน� ำ ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ภาพยนตร์ไทย’

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

มิน – มนตรา งามวาจา เป็นอาสาสมัคร
น� ำ ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ภ า พ ย น ต ร ์ ไ ท ย รุ ่ น แ ร ก
และอยู ่ ที่ นี่ ม าได้ 3 ปี แ ล้ ว ในเวลาปกติ เ ธอคื อ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ จบการศึกษาด้าน
อาชญาวิทยาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับหนังไทยเลย แต่
ด้วยความที่เป็นคนชอบดูหนัง เธอจึงมาสมัครเป็น
ผู้น�ำชมที่นี่ แต่กว่าจะอธิบายได้คล่องแคล่วแบบนี้
เธอบอกว่าต้องฝึกซ้อมอยู่หลายเดือน ตลอด 3 ปีที่
ผ่านมา มินได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง อยู่กับ
สิง่ ทีต่ วั เองรัก และถ้ายังท�ำงานประจ�ำอยูแ่ ถวนี้ เธอ
ก็จะท�ำหน้าที่ผู้น�ำชมต่อไป
หอภาพยนตร์ เ พิ่ ง เปิ ด รั บ สมั ค รอาสา
สมัครรุ่นที่ 3 ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผา่ นมา ส่วนรุ่น
ต่อไป มินบอกว่าจะมาในเร็วๆ นี้ เพราะตอนนี้เริ่มมี
คนมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เยอะขึ้น ก็เลยอยากจะชวน
ผู้ที่สนใจมาสมัครกัน ไม่จ�ำกัดเพศหรือวัย ขอแค่มี
ใจรักหนังก็พอแล้ว

เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน 09.00-16.00 น.
ปิ ดฤดูท�ำนา (กรุ ณาติดต่อล่วงหน้า)
ไม่เสียค่าเข้าชม

บ้านหลังเล็กๆ ในต�ำบลป่ าแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย
หลังนี้ ละลานตาไปด้วยความสนุกของของเล่นท้องถิ่นหลากหลายชนิด ใคร
ก็ตามที่มาที่น่ีไม่ต้องเกร็งหรือต้องท�ำตัวลีบเพราะป้าย ‘ห้ามจับ’ ณ ที่
แห่งนี้ ของทุกอย่างสามารถน�ำมาเล่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นอมรเทพ งู ดูด
พญาลืมแลง ลูกข่างสตางค์ ก�ำหมุ น และถึ่มถึ้ม? ถ้าหากได้ยินชื่ อเหล่านี้
แล้วยังงงว่ามันคืออะไร รีบชวนครอบครัวมาที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้ให้ไว แล้ว
สนุกไปด้วยกัน!

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

ที่ตงั้ : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 94 หมู ่ 3
ถนนพุ ทธมณฑล สาย 5 อ. พุ ทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

ชาวไทยกับชาวจีนอยู ร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขมายาวนาน เช่ นเดียวกัน
กับชาวภูเก็ตที่คนไทยเชื้ อสายจีนที่น่ันได้รวมตัวกันดัดแปลงอาคารของ
โรงเรียนจีน ‘ภูเก็ตไทยหัว’ ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่จำ� เป็นต้องมีเชื้ อจีน
ก็อินกับเรื่องราวได้ ไล่ตงั้ แต่การเดินทางจากเมืองจีนมายังเกาะเล็กๆ แห่งนี้
อาหาร ประเพณี พิธีกรรม การศึกษา และการประกอบอาชี พ รวมทัง้ หมด
13 ห้องจัดแสดง ตกแต่งอย่างดีดว้ ยสถาปั ตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกสี อันเป็น
เอกลักษณ์ ความภูมิใจของชาวภูเก็ตที่อยากให้ลองมาเยี่ยมชมกัน แล้วจะรู ้
ว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่เกาะ ทะเล หรือหาดทรายขาวๆ เท่านัน้

เวลาท�ำการ :
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ แบ่งเป็น 3 รอบ
เวลา 10.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.
ค่าเข้าชม :
ไม่เสียค่าเข้าชม
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การดูแลรักษาของ
ภายในพิพิธภัณฑ์

เรื่อง: ปิ ยฤทธิ์ ปั ญจธรรมวิทย์

6. บันทึกข้อมูล

1. พิพิธภัณฑ์เก็บอะไร?

ถ่ายภาพ และบันทึกข้อมู ลของวัตถุท่ ีเข้ามาอยู ่ใน
พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงข้อมู ลที่ภัณฑารักษ์หรือนัก
วิชาการเฉพาะด้านก�ำหนดไว้ให้

การดูแลรักษาแต่ละที่จะดูแลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู ่
กับว่าทางพิพิธภัณฑ์เก็บและรักษาของอะไรไว้ เช่ น
พิพิธภัณฑ์ท่ ีเก็บรักษาเหรียญก็จะมีวิธีดูแลอย่าง
หนึ่ง หรือพิพิธภัณฑ์ท่ ีเก็บรักษาของโบราณก็จะมี
การดูและบ�ำรุ งอีกอย่างหนึ่ง
1/2530

2. การดูแลส่วนใหญ่

โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การดู แ ลเกี่ ย วกั บ การรั ก ษา
อุ ณหภูมิ, สภาพอากาศ, การตรวจสอบก่อน-หลัง
จะน�ำมาจัดแสดง เพื่อให้ของที่เก็บไว้ไม่เสียหาย

2/2530

3. เวลาในการตรวจสอบดูแล

7. บันทึกตัวเลขกำ�กับ

ตัวเลขที่จดไว้แต่ละชิ้ นจะเป็นตัวเลขหลักสากล แบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ ล�ำดับปี /ปี พุทธศักราช ยกตัวอย่าง
เช่ น 1/2530 คือวัตถุท่ีได้รบั เป็นล�ำดับที่ 1 ในปี 2530
หรือหากของที่มาเป็นชุ ด ก็จะแบ่งเป็น ล�ำดับที่/ปี
พุ ทธศักราช/ของชิ้ นที่

8. วัสดุในการใช้บันทึก

การตรวจสอบประจ�ำแต่ละพิพิธภัณฑ์ จะมีเวลา
การดูแลไม่เหมือนกัน เช่ น อาจจะตรวจเดือนละ 1
ครัง้ หรืออาจจะสัปดาห์ละครัง้ ส�ำหรับอีกวัตถุหนึ่ง

ตั ว เลขทะเบี ย นที่ถู ก เขี ย นก� ำ กั บไว้ จ ะเป็ น วั ส ดุ ท่ ีไ ม่
ท�ำลายวัตถุ เช่ น หมึกชนิดไร้กรด หรือทาสารเคลือบ
ผิวชนิดใสเป็นชั้นรองพื้น และขจัดออกได้ง่าย ถ้าใน
กรณีผ้าก็จะไม่ได้เขียนบนผ้าโดยตรง

4. การลงทะเบียนบัญชี

9. ดำ�เนินการอนุรักษ์

จะมีการลงบัญชี ท่ีเก็บข้อมู ลของของชิ้ นนั้นไว้ ซึ่ ง
จะมีตัวเลขก�ำหนดไว้ส�ำหรับสิ่งของที่มีอายุ มากหรือ
เสี่ยงต่อการช� ำรุ ด เพื่อป้องกันการสูญหายและ
สะดวกในการตรวจสอบในภายหน้า

ถ้าวัตถุมีสภาพช� ำรุ ดมาก ก็จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนิน
การอนุรักษ์ และส่งหน่วยงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ

5. เริ่มศึกษาและวิเคราะห์

10. ติดต่อผู้มีความรู้

เริ่มจากน�ำส่งให้ภณ
ั ฑารักษ์ศกึ ษา วิเคราะห์ ก�ำหนด
อายุ สมัย พร้อมให้คำ� แนะน�ำในการจัดเก็บ และความรู ้
ในการจัดแสดงที่ถูกต้อง

ที่ส�ำคัญที่สุด หากพบเห็นโบราณวัตุ หรือสิ่งของ
เก่าๆ ที่ช�ำรุ ดแต่ไม่มีความรู ้โดยตรง ควรจะติดต่อ
ผู เ้ ชี่ ยวชาญเพื่อมาดูแลอย่างถูกวิธตี อ่ ไปในท้ายที่สดุ

Armoury
Chamber
Museum

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

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

การสร้างพิพธิ ภัณฑ์ขนึ้ มาสักแห่งนัน้ ต้องใช้เงินทุนมากพอสมควร
ตั้งแต่ขนาดพื้นที่ การตกแต่ง การรวบรวมข้อมูล การดูแลสิ่งของต่างๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งบางแห่งอาจมีเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ แต่บางที่ก็
ต้องใช้เงินทุนของเจ้าของเองล้วนๆ แล้วน�ำมาบริหารจัดการเพือ่ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์
ด�ำรงต่อไปได้
ในส่วนของ Teddy Bear Museum ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี
เท็ดดี้สุดน่ารัก มีตุ๊กตาหมีหลากหลายขนาด และรูปแบบ ประดับตกแต่ง
อยู่ตามโซนต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บริการในหลายประเทศโดยเจ้าของ
ชาวเกาหลีรายเดียวกัน เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า  10 ปี อีก
ทั้งได้ท�ำการสังเกตพฤติกรรมลูกค้าชาวไทยว่าชอบถ่ายรูปลง Social Media
ไม่วา่ จะอาหาร สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เมือ่ เห็นว่าความน่ารักสวยงามของหมี
เท็ดดี้น่าจะเป็นที่ถูกใจของชาวไทยจึงตัดสินใจเปิดให้บริการ Teddy Bear
Museum ที่พัทยา ด้วยเงินทุน 150 ล้านบาท บนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
เนื่องจากเงินทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของโดยตรง การจัดการเงิน
ลงทุนจึงต้องบริหารให้เป็นสัดส่วน นอกจากใช้ในเรือ่ งของพืน้ ที่ การออกแบบ
ตกแต่ง รวบรวมตุ๊กตาแล้ว ยังต้องใช้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

เรื่อง: ปิ ยภัทร นันทนรเศรษฐ์

ต่างๆ ด้วย ทั้งสื่อออนไลน์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ เป็นต้น (แต่ในด้านนี้
หากเป็นที่รู้จักประมาณหนึ่งแล้ว สื่อจะให้ความสนใจ และมาขอสัมภาษณ์
มากขึ้น) และในส่วนของทีมงานดูแลพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเน้นให้ทุกคนท�ำได้หลาย
หน้าที่เพื่อทดแทนกันได้ในกรณีฉุกเฉิน
ในส่วนของรายได้นนั้ มาจากการเก็บค่าเข้าชมเป็นหลัก กลุม่ ลูกค้า
มีทงั้ ชาวไทย ชาวเอเชีย และชาวยุโรปคละกันไป ปริมาณการเข้าชมในแต่ละ
ช่วงนัน้ จะลดหลัน่ กันไป อย่างช่วง High Season ในเดือนเมษายน วันปกติจะ
มีลกู ค้าประมาณ 500 ราย ส่วนวันหยุดจะสูงถึง 2,000 ราย นอกจากนีย้ งั มีราย
ได้จากการขายสินค้าที่ระลึก ตุ๊กตา การถ่ายรูป และค่าเครื่องดื่ม นอกจากนี้
การหารายได้อกี ทางหนึง่ คือการจัด Event กิจกรรมต่างๆ แล้วแจกของรางวัล
เช่น บัตรเข้าชมเป็นต้น จากให้ผไู้ ด้รบั รางวัลเข้ามาสัมผัสบรรยากาศน่าตืน่ ตา
ตืน่ ใจด้วยตัวเอง จากการตกแต่งภายในพิพธิ ภัณฑ์ให้สวยงาม มีหลายโซนให้
เลือกถ่ายรูป เช่นโซนใต้น�้ำ โซนอวกาศ โซนเทพนิยาย และโซนประเทศต่างๆ
เป็นต้น ก็ท�ำให้ลูกค้าประทับใจ แวะเวียนกลับมาใช้บริการใหม่อยู่หลายครั้ง
ส�ำหรับการดูแลสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ หากมีการช�ำรุดก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมอีก แต่เนื่องจากนโยบายของ Teddy Bear Museum ที่ผู้เข้า
สามารถหยิบตุก๊ ตามาถ่ายรูปเล่นได้ (ยกเว้นบางจุด เช่น ตุก๊ ตาติดผนัง ห้ามดึง
ออกมาถ่ายรูป) จึงต้องมีการตรวจตราดูแลอย่างพิถีพิถัน และมีการท�ำความ
สะอาดตุก๊ ตาทุกวันหลังพิพธิ ภัณฑ์ปดิ ในส่วนของค่าเสือ่ มราคานีอ้ าจมีกนั ไว้
จ�ำนวนหนึ่ง แต่คาดว่าไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง
จากการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ในส่ ว นต่ า งๆ และรายได้ ข อง
พิพิธภัณฑ์ เจ้าของประเมินไว้ว่าจะคืนทุนภายใน 1 ปี และด้วยจุดเด่นของ
พิพิธภัณฑ์คือความสวยงาม น่ารัก โดดเด่น และแปลกใหม่ สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการชอบถ่ายรูปสถานที่สวยงามแล้วโพสต์ลง Social Media แล้ว
คาดว่า Teddy Bear Museum จะคืนทุนได้ภายในเวลาที่ประเมินไว้

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของรัสเซียนั้นมักปรากฏในภาพยนตร์ใน
ภาพลักษณ์ทหี่ รูหราทว่าลึกลับน่าค้นหา ดังนัน้ หากมีโอกาสได้มาเยือนดินแดน
หมีขาวนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งน่าเสียดายถ้าหากจะพลาดพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของ
รัสเซีย อย่างพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ ที่อยู่ในพระราชวังเครมลิน
ที่นี่เป็นเสมือนท้องพระคลังใหญ่ที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่ามหาศาล
ทั้งทางราคา และทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประกอบพิธีทาง
ศาสนา งานสิ่งทอ และของก�ำนัลจากนานาประเทศ รวมถึงทรัพย์สมบัติ
ของราชวงศ์อนั ประเมินค่ามิได้ ซึง่ ไฮไลต์ของทีน่ เี่ ห็นจะอยูท่ ชี่ ดุ ไข่ฟาแบร์เช
(Fabergé egg) อันเป็นงานตกแต่งอัญมณีวิจิตรหรูหรา และบรรดามงกุฏ
ต่างๆ ที่ความแพรวพราวของอัญมณีไม่ได้แพ้กันเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Teddy Bear Museum
https://www.facebook.com/teddyislandthailand2013
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พิพธิ ภัณฑ์
ที่น่าสนใจ
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. พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
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. ท้องฟ้าจำ�ลอง
38. แบตแคท มิวเซียม แอนด์ ทอย ไทยแลนด์

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า...

ภัณฑารักษ์
เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์

หน้าที่

‘พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ เพียงสถานที่เก็บของเก่า’

กล่าวให้ครอบคลุม พิพิธภัณฑ์คือ แหล่งความรู ้ขนาดใหญ่ ที่บรรจุ เอาเรื่องราว, วัฒนธรรม และ
รากเหง้าทางประวัตศิ าสตร์เอาไว้ อาชี พ ภัณฑารักษ์ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานที่แห่งนี้ แต่ให้อธิบาย
ลงลึกถึงรายละเอียด บางคนอาจไม่เข้าใจว่าอาชี พที่ว่ามันคืออะไร บอกกล่าวกันแบบเชยๆ ตามความหมาย
ของราชบัณฑิตยสถาน ‘ภัณฑารักษ์’ [พัน-ทา-รัก] เป็นค�ำนามมีความหมายว่า “ผู ้ดูแลรักษาสิ่งของ โดย
มาก ได้แก่จำ� พวกโบราณวัตถุศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน” อ่านซ�้ ำไปซ�้ ำมาความหมายที่ให้ก็ไม่พาเราก้าว
พ้นความเข้าใจเดิมที่มีอยู ่ Read me จึงอยากจะชวนคุณมาท�ำความรู ้จักอาชี พภัณฑ์รักษ์ในแง่มุมที่คุณเอง
อาจไม่รู้ ซึ่ งรับรองได้ว่าตัวหนังสือบรรทัดถัดไปจะเติมเต็มความสงสัยของคุณได้อย่างแน่นอน...

(Storekeeper)

พาชม และให้ความรู้คือหน้าที่หลักของอาชีพภัณฑารักษ์ แต่บาง
ครั้งขอบข่ายหน้าที่ก็ขยายไปถึงการจัดเก็บดูแลซ่อมแซมสิ่งของที่
ช�ำรุด และในปัจจุบันการน�ำของมาตั้งโชว์ให้ผู้คนเดินชมเฉยๆ ก็ไม่
เพียงพออีกต่อแล้ว ภัณฑารักษ์จึงต้องมีหน้าที่คิดกิจกรรม เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ในพิพิธภัณฑ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
นี่ยังไม่นับว่าในบางทีภัณฑารักษ์บางที่ต้องสวมวิญญาณเป็น  AE
โฆษณา วิ่งหาเงินทุนเพื่อเข้ามาจุนเจือองค์กรที่ไม่ได้รับความสนใจ
และการสนับสนุนอีกด้วย

(Storekeeper)

การแต่งกาย :

เสื้อผ้าหน้าผมส�ำหรับภัณฑารักษ์นั้น ขึ้นอยู่กับพิพิธภัณฑ์ต้นสังกัด
ว่าจะออกแบบไว้แบบไหน หากเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐก็อาจมีบ้าง
ที่เครื่องแบบของภัณฑารักษ์ และผู้เข้าชมจะมีการก�ำหนดไว้อย่าง
ตายตัว แต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนอาจจะไม่เข้มงวดมากนัก แต่
อย่างไรพิพธิ ภัณฑ์แต่ละแห่งก็จะมีกฎของตนเอง นัน่ เป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ งั้
ภัณฑารักษ์ และผู้เข้าชมต้องเรียนรู้

คุณสมบัติ :

อย่างแรกที่ภัณฑารักษ์ต้องมี คือ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตรงตามแนวทางของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ เช่ น หากเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
รถโบราณ ผู้ที่เรียกตัวเองว่าภัณฑารักษ์ก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับรถ
โบราณ เพือ่ ทีต่ นจะได้นำ� ไปต่อยอดดูแลสิง่ ของ และตอบข้อสงสัยให้
แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างถูกต้อง ส่วนคุณสมบัติส�ำคัญอีกอย่าง
ทีภ่ ณ
ั ฑารักษ์ควรมีอยูใ่ นตัวคือ ความใฝ่รู้ เพราะพิพธิ ภัณฑ์ไม่ได้เป็น
เพียงสถานที่เก็บของเก่า  หากแต่สิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ยังคงมี
ชีวิตท�ำหน้าที่ส่งต่อความรู้ให้คนในยุคปัจจุบันอยู่ ดังนั้นภัณฑารักษ์
จึงมีความจ�ำเป็นต้องหาความรู้ และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้มีการ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอ

การศึกษา :

ไม่จ�ำเพาะเจาะจงว่าจะต้องจบอะไรมา  หากคุณมีความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกับแนวทางของพิพธิ ภัณฑ์ ความรูต้ ดิ ตัวทีค่ ณ
ุ มีก็
สามารถท�ำให้คณ
ุ ปฏิบตั งิ านในสายอาชีพนีไ้ ด้ และถ้าใครสนใจอยาก
ศึกษาลงลึกเกี่ยวกับแนวทางอาชีพนี้อย่างจริงจัง ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท พิพิธภัณฑ์ศึกษา 
ภายใต้หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม และ
การพัฒนา ขึ้นเพื่อรองรับผู้สนใจแล้ว

รายได้ :

เงินเดือนเริ่มต้นส�ำหรับภัณฑารักษ์ประจ�ำพิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลจะ
อยูท่ ี่ 12,000 – 14,000 บาท แต่ถา้ เป็นองค์กรเอกชนก็ยากทีจ่ ะกะเกณฑ์
เพราะรายได้ทวี่ า่ ก็จะขึน้ อยูก่ บั ขนาดและความมัน่ คงขององค์กร แต่
ให้เทียบกับต่างประเทศ อาชีพภัณฑารักษ์ของประเทศไทยก็ยังมี
รายได้ที่ยังไม่สูงเท่าที่ควรนัก
ปัญหา :

ภัณฑารักษ์เป็นอาชีพบริการ และบ่อยครัง้ ก็มกั จะเจอผูช้ มทีไ่ ม่นา่ ให้
บริการเท่าใดนัก โรคเครียดจึงมักถามหา โดยเฉพาะกับคนทีเ่ อาแต่ใจ
และไม่เคารพในสถานที่ ปัญหาที่มักพบเจอจะเป็นเรื่องของค่าเข้า
ชม และข้าวของที่ถูกท�ำเสียหาย เพราะคนไทยมักคุ้นชินกับของฟรี
และอาการไร้ความรับผิดชอบ ไม่เข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์ (โดยเฉพาะ
เอกชน) เป็นองค์กรที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง แต่ถึงจะไม่ใช่อาชีพที่สบาย
และง่ายดายเพียงใดผูท้ รี่ กั ในอาชีพภัณฑารักษ์ ก็ยงั มีสปิรติ ในหัวใจ
แต้มรอยยิ้มไว้บนใบหน้า  และพร้อมที่จะให้บริการความรู้แก่ผู้เข้า
ชมอยู่เสมอ

1.

เรื่อง: จารุ วรรณ ชื่ นชู ศรี
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

2.

Batcat Museum
& Toys Thailand:

อาณาจักรแห่งแบทแมนและผองเพื่อน
ไม่ว่าจะเติบโตจนถึงช่วงอายุใด แต่ครั้งหนึ่งเมื่อยังเป็นเด็ก
โลกของเหล่าฮีโร่ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ช่วยแต่งเติมความฝัน และจินตนาการ
ได้อย่างยอดเยีย่ ม และบางครัง้ โลกอันแสนสนุกเหล่านัน้ ยังติดตามพวก
เขาจนกระทั่งเติบโตขึ้น Batcat Museum & Toys Thailand พิพิธภัณฑ์
ที่เก็บรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับแบทแมน และบรรดาฮีโร่พ่วงด้วยตัว
การ์ตูนต่างๆ จากโลกภาพยนตร์แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ให้
กับคนทุกเพศทุกวัยที่หัวใจยังมีพื้นที่ให้กับโลกจินตนาการ
Batcat Museum & Toys Thailand ก่อตั้งโดยคุณแดง สมชาย
นิตมิ งคลชัย นักสะสมของเล่นทีห่ ลงรักในซูเปอร์ฮโี ร่สดุ เท่ อย่างแบทแมน
และได้ท�ำการเก็บสะสมบรรดาของเล่น และของสะสมต่างๆ มาเป็น
เวลากว่าสิบปี ทั้งด้วยวิธีการซื้อขาย และการประมูล ความน่ารักอย่าง
หนึ่งของที่นี่คือการที่ไม่ได้รวบรวมไว้แต่ของที่มีมูลค่าสูง หากแต่มีทั้ง
ของเล่นธรรมดา ของราคาถูก คละเคล้ากับของมีราคา ชวนให้ระลึกย้อน
ความหลังในแบบที่จับต้องได้

ในส่วนของสะสมภายในนั้นแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก ส่วน
แรกถัดจากประตูทางเข้าคือ Movie Toy Zone หรือส่วนที่จัดแสดงของ
สะสมที่เป็นของเล่น เช่น ตุ๊กตา, โมเดลรถ, หุ่นยนต์, หนังสือการ์ตูน ฯลฯ
จากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ หลากหลายค่ายทั้งจากฝั่งอเมริกา และญี่ปุ่น
ภายในโซนเดียวกันเราสามารถพบเห็นทั้งโดราเอมอน มาสไรเดอร์
วันพีช มินเนียน มอนส์เตอร์อิงค์ สไปเดอร์แมน ตลอดจนบรรดาเหล่า
ฮีโร่ต่างๆ คอยทักทายผ่านตู้กระจกทั้งสองข้างทาง
เมื่อเดินลึกเข้ามาอีกหน่อยก็จะถึงในส่วนที่สองนั่นก็คือ ส่วน
จั ด แสดงของสะสมเกี่ ย วกั บ แบทแมน อั ศ วิ น รั ต ติ ก าลแห่ ง เมื อ ง
ก็อธแฮม ใครที่คลั่งไคล้ในตัวซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้อาจถึงขั้นโผเข้าใส่ตู้จัด
แสดง เพราะของสะสมที่กินพื้นที่ทั้งห้องใหญ่นี้ล้วนแต่เป็นของสะสม
หายากจากทั่วโลก บางชิ้นเหลือเพียงหนึ่งหรือสองชิ้นในโลกเท่านั้น ซึ่ง
ทางผู้ดูแลเล่าว่าของที่จัดแสดงนั้นได้แบ่งตามยุคของแบทแมนเป็นยุค
ใหญ่ๆ 3 ยุคด้วยกันคือ ยุคของ Adam West (ยุคเก่า) ยุคของ Michael
Keeton (ยุคกลาง) และยุค Christian Bale (ยุคใหม่)
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3.

// ของสะสมไฮไลท์ //

พิพธิ ภัณฑ์บางกอกดอลล์
(Bangkok Doll Museum)

1. Batmobile Tin Toy ของเล่นรถแบทแมนสังกะสี
จากประเทศญีป่ นุ่ ทีผ่ ลิตในปี 1996 (ยุคเก่า) สุดยอดของหายาก
ระดับสุดยอดทีส่ ามารถหาดูแบบครบคอลเลกชัน่ ได้แค่ทเี่ ดียวใน
โลก โด่งดังถึงขนาดที่ว่ารายการโทรทัศน์จากประเทศญี่ปุ่นต้อง
เดินทางมาถ่ายท�ำ
2. Batman Mego Toys ตุก๊ ตาของเหล่าฮีโร่ทเี่ ปลีย่ น
เสือ้ ผ้าได้ประหนึง่ ว่าเป็นบาร์บภี้ าคของเล่นผูช้ าย ผลิตโดยบริษทั
Mego ซึ่งฮิตมากในยุค ปี 1971-1972
3. Batman Super collection สุดยอดของสะสม
เกีย่ วกับแบทแมนทีห่ ายาก ทีส่ ดุ ในโลก 10 อันดับ ซึง่ มีทงั้ ‘เข็มขัด
แบทแมนพร้อมอาวุธประจ�ำตัวจากปี 1966’ ‘ปืนเรย์กันสังกะสี’
มูลค่าประเมินค่าไม่ได้!
หลังจากที่ได้เดินชมพร้อมสูดกลิ่นบรรยากาศในอดีต
ของเหล่าฮีโร่จนเป็นที่พอใจแล้วสามารถแวะออกมาเลือกซื้อ
ของฝาก ของที่ระลึก ของสะสมเกี่ยวกับแบทแมน และบรรดา
ตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์ได้ที่ BATCAT’s store & souvenir
ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก / ของสะสม สไตล์ฮีโร่ซึ่งมีตั้งแต่ของ
ชิน้ เล็กราคาไม่แพงอย่างพวงกุญแจ แก้วมัค เสือ้ หมวก ไปจนถึง
ของเก่าหายากราคาสูงส�ำหรับนักสะสม และหากเดินเลือกซื้อ
ของจนเมื่อยขาก็ต้องไม่พลาดที่จะแวะ Batbarang cafe’ ร้าน
ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มซูเปอร์ฮีโร่ ที่มีจ�ำหน่ายเมนูเครื่อง
ดื่ม กาแฟสด ไปจนถึงขนมต่างๆ ในบรรยากาศที่อาจท�ำให้
เผลอลืมตัวคิดไปว่าก�ำลังนั่งอยู่ในเมืองที่อาจมีซูเปอร์ฮีโร่โผล่
ออกมาได้ทุกเมื่อ!

เปิ ดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์
08.00-17.00 น. หยุ ดวันอาทิตย์และ
วันหยุ ดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

แม้จะเติบโตกันแล้วแต่ต้องยอมรับว่าช่ วงวัยหนึ่งเราเคยมีความ
่
เกียวพันหรือผู กพันกับตุ๊กตา ในย่านคนเมืองอย่างราชเทวีมีพิพิธภัณฑ์
ขนาดไม่ใหญ่โตนักซ่ อนตัวอยู ่อย่างน่ารัก พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์หรือ
พิพธิ ภัณฑ์ท่ีรวบรวมตุก๊ ตาต่างๆ เอาไว้นถี้ อื ก�ำเนิดขึน้ ด้วยมือของคุณหญิง
ทองก้อน จันทวิมล ที่ได้นำ� เทคนิคจากการร�่ำเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาที่ประเทศ
ญี่ป่ ุ นมาใช้ผสมผสานกับเอกลักษณ์แบบไทยๆ และฝี มอื จากการผลิตด้วยมือ
ทุกขั้นตอน ก่อเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวม และจ�ำหน่ายตุ๊กตาสไตล์ไทย
เช่ น ตุ๊กตาโขน ตุ๊กตาชาวเขา นอกจากนี้ยังมีห้องที่รวบรวมตุ๊กตาจากทั่ว
โลกไว้ให้ดูอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ครุฑ
ไม่ได้เปิ ดให้เข้าชมเป็นปกติ
สามารถติดต่อสอบถามขอเข้าเยี่ยมชม
ได้ท่ีธนาคารธนชาต

ตลอดมาเราอาจรู ้จักกับ ‘ครุ ฑ’ ไม่ไกลไปกว่าตราบนหัวกระดาษ
หนังสือราชการหรือตัวละครในเรื่องกากี แต่สำ� หรับพิพิธภัณฑ์ครุ ฑที่ก่อตัง้
ขึน้ โดยธนาคารธนชาตภายในสนามกอล์ฟย่านบางปู จงั หวัดสมุ ทรปราการนี้
นัน้ ได้จดั แสดงเรื่องราวต่างๆ ที่สามารถบอกเล่าความเป็นมาและรายละเอียด
เกี่ยวกับ ‘ครุ ฑ’ ได้อย่างครบถ้วนสวยงามผ่านงานศิลปะ และสื่อมัลติมีเดีย
ต่างๆ โดยได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 5 ส่วนคือ โถงต้อนรับ ห้องครุ ฑพิมาน
ห้องนครนาคราช ห้องอมตะเจ้าเวหา และไฮไลท์สุดท้าย ห้องจัดแสดงครุ ฑ
พระราชทาน

พิพิธภัณฑ์กามาวิจิตรา
เปิ ดให้เข้าชม : ติดต่อโดยตรง
ค่าเข้าชม 1,000 บาท

ที่ตงั้ : 3701 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ

เรามั ก จะคิ ด ว่ า การแสดงออกทางเพศอย่ า งโจ่ ง แจ้ ง นั้ น เป็ น
วัฒนธรรมของทางตะวันตก หากแต่คุณอุ ทัยพันธุ ์ จารุ วัฒนกิตติเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงงานศิลปะเชิ งสังวาสของไทยได้อธิบายผ่านงานที่เขา
เก็บสะสมไว้วา่ แท้จริงแล้วเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของทุกสรรพสิ่งไม่ได้
จ�ำกัดเขตแดนหรือวัฒนธรรม บนพืน้ ที่อาคาร 3 ชั้นย่านพระโขนงเต็มไปด้วย
รู ปปั้ นและภาพเขียนสไตล์ไทยๆ ที่แสดงท่าทางของการเสพสังวาสในท่าทาง
ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องรางที่มีลักษณะเป็นเครื่องเพศอย่างปลัดขิก สถานที่
แห่งนี้ยินดีอ้าแขนรับทุกคนที่พร้อมเปิ ดใจให้กับ Erotic Art

เวลาท�ำการ :
วันจันทร์–ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์ 9.00 - 20.00 น.
ค่าเข้าชม :
คนไทย ผู ้ใหญ่ 100 บาท, เด็ก 60 บาท
คนต่างชาติ 250 บาท
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ศึ ก ษา สนุ ก เฮฮา ไปกั บ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์

เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี
ภาพ: ณัฐพล เพชรรัตน์

• เริ่มต้นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง อาคารทรงลู ก บาศก์ ก็ ดึ ง ดู ด ผู ้ ที่ ม า
เข้าชมเป็นอับดับแรก ซึ่งภายในเป็นส่วนของการจัดแสดงด้าน
วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าชมจะตื่นตาตื่นใจกับแบบจ�ำลองของโลก และ
ดาวเคราะห์น้อยใหญ่ พร้อมทั้งทางเดินทอดยาวที่ประกอบด้วย
เรื่องราวของเทคโนโลยีด้านอวกาศ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสื่อการ
เรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ มากมายซึง่ เราสามารถทดลองได้ดว้ ย
ตนเอง อาทิ แบบจ�ำลองการเกิดคลื่น ลูกแก้วไฟฟ้าสถิต หรือพื้นที่
ที่จ�ำลองเอาเครื่องบินโดยสารเกือบทั้งล�ำมาให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัส
อย่างใกล้ชดิ เมือ่ ผ่านขึน้ ไปชมแต่ละชัน้ ของส่วนจัดแสดง เราก็จะได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้าน
พลังงาน โลก อวกาศ ระบบร่างกาย สสาร สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา 
แสง ความร้อน แม่เหล็ก เป็นต้น และจุดเด่นส�ำคัญของอาคารหลัง
นีค้ อื “ลูซ”ี่ หุน่ จ�ำลองบรรพบุรษุ ของมนุษย์ตามแบบซากดึกด�ำบรรพ์
ที่ขุดพบในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งลูซี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายของหลายคน
ที่จะมาถ่ายรูปคู่กับเธอให้ได้

• ไม่ใกล้ไม่ไกล
ไปพิพิธภัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์กัน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อยู่ภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะส�ำหรับทุก
เพศทุกวัย เพราะภายในอาคารทีโ่ ดดเด่นสะดุดตาด้วยดีไซน์อาคาร
ทรงลูกบาศก์ บรรจุไปด้วยสื่อการเรียนรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ บอกเล่า
เรือ่ งวิทยาศาสตร์ทแี่ สนซับซ้อน ให้กลายเป็นองค์ความรูท้ สี่ นุกและ
เข้าใจได้ง่าย อยู่บนพื้นที่กว้างขวางโล่งสบาย ส�ำหรับใครที่ยังไม่ได้
มาสัมผัสความรู้คู่ความสนุก ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ควรพลาดแห่ง
หนึ่งเลยทีเดียว
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พิพิธภัณฑ์
วังสวนผักกาด
เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 -16.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท ต่างชาติ 100 บาท

• ย้อนเวลาศึกษาธรรมชาติ
จนถึงปัจจุบัน

อาคารถัดมา หน้าอาคารมีหุ่นจ�ำลองไดโนเสาร์
คอยต้อนรับผู้เยี่ยมชม ข้างในบอกเล่าเรื่องราวทาง
ชีววิทยา  ของพืช และสัตว์ต่างๆ สายพันธ์บนโลกใบ
นี้ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนกระทั่ ง วิ วั ฒ นาการมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
ภายในมีทงั้ หุน่ จ�ำลองของสัตว์นอ้ ยใหญ่ และหุน่ จ�ำลอง
สิ่งมีชีวิต (สัตว์สตาฟ) ที่ยังคงสภาพของสัตว์ชนิดนั้นๆ
ไว้ได้อย่างดี ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้อย่างอัดแน่นด้วย
บทความบอกเล่าความเป็นมา  และตื่นตาไปกับพืช
และสัตว์ที่ยังมีชีวิตให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ใครจะไปนึกว่ามีพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมศิลปะและโบราณวัตถุ ตัง้ อยู ่ท่กี ลาง
เมืองอย่างย่านพญาไท บริเวณนัน้ ถูกโอบล้อมด้วยตึกสูง การจราจรคับคั่ง แต่มี
ความสงบเงียบของบ้านเรือนไทยทัง้ 8 หลัง ซึ่ งเป็นของ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุ มภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์
พันธุ ์ทิพย์ บริพัตร ซึ่ งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ท่านได้เปิ ดบ้านซึ่ งหลายคนรู ้จักใน
นาม “วังสวนผักกาด” ให้บุคคลภายนอกเข้าชมจนถึงปั จจุ บัน โดยพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้รวบรวมศิลปะ และโบราณวัตถุอันล�้ำค่าที่สืบทอดมาจากต้นราชสกุลบริพัตร
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นับเป็นพิพิธภัณฑ์ท่เี ดินทางสะดวก มี
คุณค่า แต่ยังไม่เป็นที่คุ้นหู มีโอกาส ควรไปลองสัมผัสสักครัง้

พิพิธภัณฑ์หอศิลป
วัฒนธรรมเชี ยงใหม่

• ก้าวไกลไปสัมผัสกับเทคโนโลยี
ล�้ำสมัย ด้วยมือตนเอง

อาคารหลังสุดท้าย ภายนอกอาคารหากมอง
ผ่านๆ อาจคิดว่าไม่มีอะไรพิเศษ แต่เมื่อมาเห็นด้วยตา
จึงพบว่าภายในจ�ำลองพืน้ ทีท่ รี่ วมเอาเทคโนโลยีลำ�้ สมัย
ในอนาคตมาไว้ในห้องที่กว้างขวางใหญ่โต พร้อมทั้งค�ำ
อธิบายให้ความรูอ้ ย่างครบถ้วน ไม่เพียงเท่านัน้ ผูเ้ ข้าชม
ยังได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ด้วยตัวเอง เช่นการใช้
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล การทดลองโทรศัพท์ดว้ ย
เส้นด้าย ทดลองส่งโทรเลข เป็นต้น รับรองว่าผูท้ สี่ นใจใน
ด้านเทคโนโลยีจะต้องตืน่ เต้นตืน่ ตากับพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้
มาก และจะประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

เปิ ดให้เข้าชม : 08.30-17.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์
ไม่เว้นวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ ปิ ดท�ำการวันจันทร์
ค่าเข้าชม : 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท

พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเชี ยงใหม่ตั้งอยู ่ท่ีถนนพระปกเกล้า ใกล้กับ
วัดพระสิงห์ เดิมบริเวณนี้เคยเป็นสะดือเมืองเก่า ปั จจุ บันถูกปรับปรุ งเป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
เชี ยงใหม่ นับตัง้ แต่ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์จนถึงปั จจุ บนั และยังมีนทิ รรศการหมุ นเวียน
ที่จัดแสดงให้ความรู ้อย่างหลากหลายภายใต้รูปแบบสถาปั ตยกรรมที่สวยงามของ
ตัวอาคาร พร้อมทั้งห้องจ�ำหน่ายของที่ระลึกน่าสะสม นับว่าเป็นสถานที่ท่ีควรมา
สัมผัส ค้นคว้า ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มาเชี ยงใหม่ครัง้ ใด ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร
(ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)
เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสียค่าบริการ
ชาวต่างชาติคนละ 140 บาท

ที่ตงั้ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนธานี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เวลาท�ำการ :
อังคาร – ศุกร์ 09:30 – 16:00
เสาร์ – อาทิตย์ 09:30 –17:00 (ปิดวันจันทร์)
ค่าเข้าชม : ผู ้ใหญ่ / อาจารย์ ราคา 50 บาท
บัตร 3 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา) : 100 บาท
เด็กเยาวชน ผู ้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) และนักศึกษาระดับปริญาตรี
(แสดงบัตรนักศึกษา) เข้าชมฟรี

พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ตัง้ อยู ่ในบริเวณ
วัดไตรมิตร ซึ่ งไม่น่าเชื่ อว่าวัดและพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัยจะตั้งอยู ่ในสถานที่เดียวกัน
และเข้ากันได้อย่างน่าประหลาดใจ พิพิธภัณฑ์นำ� เสนอเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล
ที่อพยพหอบเสื่อผืนหมอนใบเข้ามาอาศัยตัง้ รกรากบนแผ่นดินไทย พร้อมทัง้ บอกเล่า
ความเป็นมา และความรุ ่งเรืองบนถนนสายหลักของเมืองกรุ งอย่างถนนเยาวราช ผู ้
เข้าชมจะได้พบกับหุ่นจ�ำลองความเป็นอยู ่ของชาวจีน แผนที่และผังเมืองของย่าน
เยาวราช ที่น�ำเสนอด้วยแสงสีเสียงได้อย่างน่าสนใจ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าที่มา
ที่ไปจากอดีตจนถึงเรื่องราวที่จะเชื่ อมต่อไปในอนาคต ผู ้ท่สี นใจในประวัติศาสตร์ไม่
ควรพลาดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยประการทั้งปวง นับว่านอกจากจะได้มาอิ่มบุ ญที่
วัดไตรมิตรแห่งนี้แล้ว ยังได้รับความรู ้จากพิพิธภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากอีกด้วย
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‘MOCA’

เรื่อง: ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัย’ หรือชือ่ เล่น ‘MOCA’ คงเป็น
ชื่อที่ผ่านหูใครหลายๆ คนในแวดวงศิลปะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
แต่ส�ำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้สนใจศิลปะมากนัก น่าจะยังสงสัย
กันไม่มากก็น้อยว่า  MOCA คือพิพิธภัณฑ์อะไร และภายในมี
อะไรน่าสนใจให้ชมบ้าง Read Me ฉบับนีจ้ ะพาไปหาค�ำตอบกัน
MOCA เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานศิลปะ
สมัยใหม่จ�ำนวนมากทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นงานของศิลปินไทยเอาไว้ เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 18
เมษายน 2555 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากคุณบุญชัย
เบญจรงคกุล นักธุรกิจผู้หลงใหลในงานศิลปะไทยร่วมสมัย

ที่นี่ ‘ร่วมสมัย’ สมชื่อจริงๆ เพราะสามารถสลัดภาพ
ความโบราณคร�่ำครึที่ติดมากับค�ำว่า  ‘พิพิธภัณฑ์’ ด้วยการ
จัดแสดงในสไตล์แกลลอรีที่ทั้งสะอาด โออ่า  และเป็นสัดส่วน
แถมยังมีร้านกาแฟคอยบริการผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย ผู้ที่สนใจ
แวะเวียนมาที่นี่มีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เพราะมา 
MOCA ที่เดียวได้ทั้งเสพงานศิลปะ ได้ทั้งพักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่จัดแสดงมีทั้งสิ้น 6 ชั้น (และชั้นลับอีก 1 ชั้น) ซึ่ง
แต่ละชั้นก็มีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้อยู่ทุกๆ ชั้น เริ่มตั้งแต่ภาพ
วาดเสียดสีสังคมไทยปัจจุบันอย่างเข้มข้นที่ชั้น 2, เรือนไทย
จ�ำลองบนชั้น 3 บอกเล่าเรื่องราววรรณคดีขุนช้าง-ขุนแผน,
ภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่สูง 7 เมตร 3 ชิ้น บอกเล่าเรื่องไตรภูมิ
ทีต่ งั้ ตระหง่านอยูบ่ ริเวณทางออกชัน้ 4 ไปจนถึงงานศิลปะจาก
ศิลปินชั้นน�ำจากยุโรปในห้อง Richard Green ชั้น 5

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา 10.00-21.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 100 บาท
ชาวต่างประเทศ 200 บาท
รูปภาพ: http://www.bkkseashellmuseum.
co.th/

ที่น่เี กิดขึน้ จากการสะสมเปลือกหอยของครอบครัว ‘ปั ทมคันธิน’ และ
่
่
เพือนฝู งทีตา่ งหลงไหลในความมหัศจรรย์ของเปลือกหอย ในพืน้ ที่จดั แสดง 3 ชั้น
อัดแน่นไปด้วยเปลือกหอยสวยงามและหายากนานาชนิดทั่วโลก แต่ละวันจะมีนกั
ท่องเที่ยวทัง้ คนไทย และชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่น่ไี ม่ขาดสาย เพราะ
ความน่าสนใจ ที่ตงั้ ใจกลางเมือง และราคาค่าเข้าชมที่ไม่แพง

พิพิธภัณฑ์ส่อื สาธารณะ
เวลาท�ำการและอัตราค่าเข้าชมสอบถามโดยตรง
ที่ตงั้ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทร.0-2790-2424
รูปภาพ: http://museum.thaipbs.or.th

สิ่งน่าสนใจใน MOCA ยังมีอีกเยอะแยะ
ที่ไม่สามารถเล่าผ่านตัวอักษรได้หมด เอาเป็นว่า 
ใครสนใจควรไปสัมผัสด้วยตาตัวเองจะดีทสี่ ดุ การ
เดินทางก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่ร�่ำลือกัน ใครไป
ม.เกษตรศาสตร์ฝั่งถนนพหลโยธินถูก ก็ไปถึง
MOCA แน่นอน ส่วนอัตราค่าเข้าชมไม่แพงจน
เกินงาม บอกได้เลยว่างานนี้คุ้ม!
ที่ตงั้ : ที่ตงั้ 499 ถนนก�ำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 02 953 1005-7
เวลาท�ำการ :
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม :
บุ คคลทั่วไป 180 บาท นักเรียนนักศึกษา 80 บาท
ส่วนเด็กอายุ น้อยกว่า 15 ปี / คนชราอายุ เกิน 60 ปี /
พระสงฆ์ / คนพิการ เข้าชมฟรี

พื้นที่สร้างการเรียนรู ้บทบาทและอิทธิพลของสื่อ เพื่อการรู ้เท่าทันที่
จะเลือกรับ และใช้ส่อื อย่างมีวจิ ารณญาณ ตัง้ อยู ภ่ ายในบริเวณองค์การกระจาย
เสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู ้ชมจะได้เรียนรู ้ท่มี าที่ไปของสื่อประเภทต่างๆ ทั่วโลก และของไทยผ่านวิธีการ
น�ำเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ได้สองทาง ตลอดจนเข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อต่อสังคม
เพื่อความเข้าใจ และรู ้เท่าทันสื่อที่มากขึ้นด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชาวนาไทย
รูปภาพ: www.suphan.biz/thaifarmermuseum.htm

เปิ ดให้เข้าชม : วันพุ ธ-อาทิตย์
เวลา 9.00-16.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่เน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุหรือของสะสม แต่
เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับการท�ำนาข้าว และวิถีชีวิตของชาวนาอัน
เป็นเกษตรกรรมแขนงหลักของประเทศตั้งแต่อดีตถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังมี
แง่มุมทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการท�ำนาแฝงไว้
ให้ศึกษาอีกด้วย ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปั ตยกรรมไทยประยุ กต์ท่ีได้รับ
แรงบันดาลใจจากยุ ้งฉางเก็บข้าว

เสพอาร์ตตาโตๆ
ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

เรื่อง: S / M / L
ภาพ: มัลลิกา กลิ่นประยงค์

(Owl Art Museum)

‘นกฮูก’ เป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาแต่ช้านาน
โดยเฉพาะการถูกโยงเข้ากับความเชื่อด้านต่างๆ ของมนุษย์อย่าง
ความตาย, ความโชคดี หรือความรู้ ฯลฯ ซึ่งสุดแท้แต่ละบริบทของ
สังคมว่าจะปลูกฝังหรือบอกเล่ากันไปอย่างไร และบ่อยครั้งที่ความ
เชื่อเหล่านั้นมักก็ถูกส่องสะท้อนออกมาในรูปแบบของ ‘งานศิลปะ’
วันนีเ้ ราจึงจะพาท่านผูอ้ า่ นไปสัมผัสวัฒนธรรม, ภูมปิ ญ
ั ญา 
และความเชื่อที่มนุษย์มีต่อนกฮูก ผ่านชิ้นงานศิลปะจ�ำนวนมากที่
ถูกรวบรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก (Owl
Art Museum) พิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับนกฮูกแห่งแรก และแห่งเดียวของ
ประไทย
“นกฮูกมันอาจจะเป็นเพียงแค่นกตัวเดียว แต่มันสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนเราได้อย่างมากมายไม่หมดสิ้น” ปู หรือ
อรพรรณ์ สุขเอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก
เปิดบทสนทนากับเรา
เธอเล่าต่อว่าจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาจากการ
ที่ ร.ศ.ปรีชา  ปั้นกล�่ำ อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ อยากจะมอบบทเรียนเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาสิ่งของให้กับลูกของตน โดยจะมีวิธีการสอนใดที่

ดีไปกว่าการลงมือปฏิบัติให้ดู คิดได้ดังนั้น ร.ศ.ปรีชา  จึงเริ่มต้น
เก็บสะสมชิ้นงานศิลปะเกี่ยวกับนกฮูก อันเป็นสัตว์ที่เขามีความ
ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก ในวันที่ต้นไม้เคยมีมากกว่าตึกสูงที่ถูกปรุง
แต่งจนไร้ซึ่งชีวิตแบบนี้ ระยะเวลากว่า  5 ปี จ�ำนวนชิ้นงานศิลปะ
ที่ ร.ศ.ปรีชา สะสมเริม่ มีจำ� นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ จึงเล็งเห็นว่าถ้าเก็บไว้
ดูกนั เพียงในครอบครัวคงไม่เกิดประโยชน์อะไร ผลงานศิลปะจ�ำนวน
กว่า 2,000 ชิ้นจึงถูกน�ำออกมาจัดแสดงอยู่ในอาคารไม้แห่งนี้ เพื่อ
รอต้อนรับผู้ที่สนใจมาชื่นชมความสวยงามของพวกมัน
ก้ า วแรกที่ ก ้ า วเข้ า มางานศิ ล ปะจ� ำ นวนมากที่ ถู ก ดี ไ ซน์
เป็นรูปลักษณ์ของนกฮูกก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเรา  โดยแต่เดิมทาง
พิพิธภัณฑ์ได้แบ่งโซนแสดงผลงานออกเป็น 7 ส่วน จากวัสดุที่
ใช้ออกแบบคือ กระดาษ, ดินเผา, โลหะและแก้ว, ผ้าและหนัง,
เรซิ่น และสุดท้ายคือเครื่องประดับ แต่ในปัจจุบันด้วยชิ้นงานที่
เพิ่มจ�ำนวนมากและท�ำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันไป พิพิธภัณฑ์จึง
ไม่อาจจัดแบ่งโซนต่างๆ ตามวัสดุได้ทั้งหมดอีกแล้ว แต่จุดเด่นอีก
อย่างของที่นี่คือการจัดวางชิ้นงานแบบ 3 มิติที่ไม่ได้มีการใส่ตู้โชว์
ปิดกั้นความสวยงามของชิ้นงานศิลปะ แต่สามารถให้ผู้เข้าชมได้
สัมผัสอย่างใกล้ชิดจริงๆ
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พิพิธภัณฑ์ของปลอม
และของเลียนแบบ
เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 - 17.00 น
ไม่เสียค่าเข้าชม

“ที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงที่เก็บรวบรวมงานศิลปะอย่าง
เดียว แต่มันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจ
เพราะงานแต่ละชิ้นกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ มันต้องอาศัยแรง
บันดาลใจของศิลปินที่เขาท�ำงานออกมา  พอเราเอามา
รวบรวมอยู่ตรงนี้เราก็อยากจะให้มันสื่อแรงบันดาลใจออก
ไป อาจจะถึงนักศึกษา อาจจะถึงคนที่ชอบงานศิลปะ หรือ
แม้แต่คนทั่วไป ถ้าเปิดใจจะเรียนรู้ ของแต่ละชิ้นมันสื่อ
อารมณ์ความรู้สึกของคน และพื้นถิ่นที่มา  เรียกว่าเรามี
แรงบันดาลใจรวบรวมอยู่ที่นี่เยอะ” สายตาเรากวาดมอง
ไปยังทั่วพิพิธภัณฑ์พลางสงสัยในใจ ว่านกเพียงชนิดเดียว
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนจ�ำนวนมากขนาดนี้เชียวเหรอ
มากขนาดถ้าไล่เรียงดูไปทีละชิ้นเวลาทั้งวันก็คงไม่พอ
นอกจากนี้ ห ากใครเสพศิ ล ป์ เดิ น ชมศิ ล ปะสวยๆ
จนพอใจแล้วที่นี่ยังมี Owisdom Coffee ร้านกาแฟดีไซน์
สวยขนาดกะทัดรัด เป็นมุมพักผ่อนให้คุณเลือกมานั่งดื่ม
กาแฟหรือกินขนมหวานได้ตามใจ หรือถ้าใครอยากจะจับ
จ่ายของฝากไปให้คนที่บ้าน ที่นี่ก็มี Owlet Shop ร้านขาย
ของที่ระลึกที่ทุกอย่างออกแบบเป็นนกฮูกให้ได้เลือกซื้อ
กัน เรียกว่าใครชื่นชอบงานศิลปะ และหลงรักหน้าตาของ
เจ้านกตาโตชนิดนี้ รับรองที่นี้จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวังอย่าง
แน่นอน

ในสายตาฝรั่ง ‘ของปลอม’ ดูจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เลืองชื่ อลือนาม
ของประเทศไทย เพราะไม่ว่าจะกวาดตาไปทิศทางไหนก็ล้วนเห็นของก็อปปี้
ราคาถูกวางขายกันให้กลาดเกลื่อน ราวกับค�ำว่า ‘ละเมิดลิขสิทธิ์’ ได้ซึมอยู ่ใน
เส้นเลือดของคนไทยไปเสียแล้ว บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่ นแนล
จ�ำกัด จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของปลอม และของเลียนแบบขึ้นเพื่อสะท้อนให้
เราตระหนักถึงปั ญหาการปลอมแปลงสินค้า ด้วยการน�ำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
และของเลียนแบบกว่า 2,000 ชิ้ น มาจัดแสดงให้เราได้ชม รวมทัง้ ให้ความรู ถ้ งึ โทษ
และผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เราได้รู้กัน

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

“เมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลก” ค�ำถามนี้อีกนานคงจะบอก
ค�ำตอบได้ แต่ถ้าจะให้ถามถึงจุ ดเริ่มต้นของกีฬาฟุ ตบอลกับประเทศสยาม
เราคงพอจะหาค� ำ ตอบให้ ไ ด้ อ ยู ่ บ้ า งเพราะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค ณะฟุ ตบอลแห่ ง
สยามแห่งนี้ได้บรรจุ เรื่องราว สิ่งของ และข้อมู ล ครั้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงก่อตั้ง ‘คณะฟุ ตบอลแห่งสยาม’ ขึ้นมาในปี
พ.ศ. 2458 ไว้อย่างครบถ้วน ทัง้ เสื้อกางเกงฟุ ตบอล ลูกฟุ ตบอล รองเท้า
สตัด๊ และภาพถ่ายเก่าเก็บเกี่ยวกับฟุ ตบอลในยุ คสมัยนัน้ หากใครมีความสนใจ
และรักฟุ ตบอลไทย เมื่อได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คงจะชื่ นชอบเป็นแน่

พิพิธภัณฑ์ศิริราช
พิมุขสถาน
เปิ ดให้เข้าชม : วันพุ ธ – วันจันทร์
เวลา 10.00 น. – 17.00 น.
(หยุ ดวันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ 200 บาท
คนไทย 80 บาท เด็ก 25 บาท

ที่ตงั้ : ที่ตงั้ 499 ถนนก�ำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร. 02 953 1005-7
เวลาท�ำการ :
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม :
บุ คคลทั่วไป 180 บาท นักเรียนนักศึกษา 80 บาท
ส่วนเด็กอายุ น้อยกว่า 15 ปี / คนชราอายุ เกิน 60 ปี /
พระสงฆ์/ คนพิการ เข้าชมฟรี

แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ทั้ ง
ประวั ติ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง โรงพยาบาล และประวั ติ ด้ า นการแพทย์ ทั้ ง แผน
ปั จจุ บั น และแผนไทย อี ก ทั้ง ที่ น่ี ยั ง รวบรวมเรื่ อ งราว และโบราณคดี ข อง
พื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อย ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุ ธยา, ธนบุ รี
และรั ต นโกสิ น ทร์ เช่ น หลั ก ฐานชิ้ น ส� ำ คั ญ อย่ า ง ศาสตราวุ ธ ของกรม
พระราชวังหลัง, ฐานป้อมพระราชวังหลัง, เรือไม้, ชามโบราณ ฯลฯ ไว้
ให้ เ ราได้ ช มกั น หากใครชอบท่ อ งเที่ ย วดื่ ม ด�่ ำประวั ติ ศ าสตร์ พ ร้ อ มเติ ม
สมองด้วยความรู ้แบบนี้แล้วละก็ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน น่าจะเป็น
ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว
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เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ?
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

แต่งกายสุภาพ

?
?

ค่าเข้าชม

?

?

?
?

ก่ อ นจะเข้ าไปเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เราควรศึ ก ษาดู ว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ มี ค่ า
ธรรมเนียมในการเข้าชมอย่างไร มีส่วนลดใด
บ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน นักศึกษา และ
ผู ้ท่มี ีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มักจะได้รับสิทธิ์ในการ
เข้าไปเยี่ยมชมได้ฟรี อย่างลืมพกบัตรนักศึกษา
บัตรประชาชน เพื่อเข้าไปรับโอกาสในการศึกษา
หาความรู ้กันฟรีๆ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์
บางแห่ ง ยั ง มี ก ารขายบั ต รเข้ า ชมล่ ว งหน้ า
พร้อมส่วนลดที่มากกว่าการซื้ อบัตรหน้างาน
การหาข้อมู ลเรื่องค่าเข้าชมไปก่อน ท�ำให้การ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราประหยัดไปได้เยอะ
เหลือพอส�ำหรับการเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ

พิพธิ ภัณฑ์บางแห่งเปรียบเสมือนสถาน
ที่ราชการ ผู ้เข้าชมจึงควรให้เกียรติสถานที่
โดยการแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ
แต่งตัวทะมัดทะแมง ไม่ถือของ หรือสะพาย
กระเป๋ าอย่างรุ ่มร่าม เพราะอาจไปเกี่ยวไปชน
กับสิ่งของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ได้ หากลองนึก
ให้สนุก เมื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เราก็ แ ต่ ง กายแนวย้ อ นยุ ค หรื อ หากเข้ า ชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ ก็ แ ต่ ง ตั ว คล้ า ยศิ ล ปิ น
คิดๆ ดูแล้ว การลองแต่งตัวอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์แบบนี้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คงจะ
สนุกไม่น้อย

?

?

?
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
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?

ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม
ไม่ดื้อไม่ซน ไม่นำ�อาหารเข้ามารับประทาน

?

พิพธิ ภัณฑ์เป็นพืน้ ที่สาธารณะให้ผูท้ ่สี นใจทุกคนเข้ามาเยี่ยมชม ดังนัน้ เพื่อการอยู ร่ ว่ มกันอย่าง
สันติ เราควรสงบ ชื่ นชมพิพิธภัณฑ์อย่างเบิกบานรื่นรมย์ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ซน ไม่ว่งิ เล่น นอกจาก
นั้นกลิ่นหอมๆ ของอาหารยังเป็นที่รบกวนความหิวโหยของผู ้ท่ ไี ด้กลิ่นยิ่งนัก การน�ำอาหารเข้ามา
รับประทานในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง ซ�้ ำยังอาจจะหกเลอะ ท�ำความเสียหายต่อ
สิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้เช่ นกัน

?

?

กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ห้ามถ่ายภาพ ห้ามแตะ เด็ดขาด
ภาพวาด งานศิลปะ ของโบราณ หรือชิ้ นงาน ที่จัดแสดงใน
พิพธิ ภัณฑ์บางชิ้ น ข้ามผ่านกาลเวลามายาวนาน ทรงคุณค่าต่อคนรุ น่ หลัง
อย่างยิ่ง เราในฐานะคนรุ ่นปั จจุ บันที่ก�ำลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ควรสร้าง
ความเสียหายแก่ส่ิงของเหล่านัน้ ด้วย การจับ เตะ แคะ เกา ถู หรืออะไรทัง้
สิ้น ในบางพิพิธภัณฑ์มีโทษปรับหรือด�ำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ท่ีฝ่าฝื น
กฎข้อนี้ รวมหมายถึงการถ่ายรู ปในพื้นที่ห้ามถ่ายภาพ เพราะเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ในสิ่งเหล่านัน้ การถ่ายรู ปออกไปก็เป็นข้อห้ามที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ
เลยทีเดียว

?

?
‘Museum of Broken Relationships’ หรือ ‘พิพิธภัณฑ์สัมพันธ์สลาย’ ที่มาของ
พิพิธภัณฑ์นี้เริ่มจากจุดจบของความสัมพันธ์ระหว่าง Olinka Vistica และ Dražen Grubišić
ที่จบความรัก 4 ปีลง 3 ปีต่อมา เขาทั้งคู่ก็มีไอเดียจะท�ำพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของ
ความสัมพันธ์ที่สลาย โดยเมื่อปี 2006 พวกเขาขอให้เพื่อนๆ บริจาคของเก่าจากรักครั้ง
เก่าพร้อมค�ำบรรยายสั้นๆ นี่คือจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์นี้ หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกตาม
เก็บของเก่าๆ จากคนเก่าไปทัว่ โลก ในพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงสิง่ ของหลากหลาย ตัง้ แต่ตกุ๊ ตาหมี
กุญแจมือ แชมพู และจีสตริงทีท่ ำ� จากลูกกวาด! พร้อมข้อความ “นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ขาคิดว่าโรแมนติก
มันท�ำจากลูกกวาด เขานอกใจฉันไปกับเพื่อนที่ท�ำงาน และทิ้งฉันผ่านทางอีเมล์ เขากลับ
กลายเป็นคนทีไ่ ร้คา่ และโกโรโกโสเหมือนของขวัญของเขา” เมือ่ ปี 2011 Museum of Broken
Relationships ได้รบั รางวัล The Kenneth Hudson Award โดยปัจจุบนั ยังคงรับสิง่ ของรักครัง้
เก่าที่เราไม่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ brokenships.com
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หากมี ปั ญหาหรื อ ขอสงสัยใด ๆ
รวมทั้งการติดต่อเพื่อเข้าชมเป็นหมู ่คณะ
หรื อ การขอความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ผู ้ เ ข้ า ชม
สามารถติดต่อภัณฑารักษ์ เพื่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้อย่างสะดวกใจ ภัณฑารักษ์ทุก
คนมี ค วามรู ้ ค วามเข้ าใจในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท่ี
ดูแลเป็นอย่างดี อย่ารีรอหากอยากทราบ
รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้แล้ว
เราในฐานะผู เ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ ควรอ่านข้อ
แนะน�ำ กฎข้อห้ามต่างๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์
ประกาศไว้ก่อนเข้าเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์
ของทุกฝ่ าย และการเข้าพิพธิ ภัณฑ์ของเรา
จะราบรื่น ได้รับความรู ้ ความสนุก อย่าง
เต็มที่ แบบที่ไม่เคยรู ้สึกมาก่อน

?

?

บัตรผ่านพิพิธภัณฑ์
ของขวัญของความทรงจำ�

เรื่อง: จารุ วรรณ ชื่ นชู ศรี

หลายครั้ ง ที่ บั ต รผ่ า นมั ก จะ
หมดคุณค่าลงเมื่อใครบางคนได้ใช้มัน
เพื่อผ่านไปสู่สถานที่เป้าหมายเรียบร้อย
แล้ว แต่ส�ำหรับสถานที่แสนพิเศษที่มีไว้
เพื่อเก็บรวมรวม ‘ความทรงจ�ำ’ ต่อเรื่อง
ต่างๆ อย่างพิพิธภัณฑ์แล้ว ‘บัตรผ่าน’
หรือ ‘ตั๋ว’ อาจจะเป็นสิ่งของเพียงอย่าง
เดียวนอกเหนือไปจากรูปถ่ายที่จะช่วย
ย�้ำเตือนความทรงจ�ำ และระลึกถึงว่า
ครั้งหนึ่งเคยได้มาเยือน และเรียนรู้เรื่อง
ราวต่ า งๆ ผ่ า นสิ่ ง ของที่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ย
เรื่ อ งราวเหล่า นี้ ลองไปดูกันดีกว่ าว่ า
บัตรผ่านแสนพิเศษเหล่านี้มีรูปลักษณ์
เช่นไรกันบ้าง

museum:
1. Ghibli
ประเทศญี่ปุ่น

2.

Egyptian museum:
ประเทศอียิปต์

ราคาตั๋ว : 1,000 เยน (ซื้อตั๋วกระดาษได้ที่
ร้าน Lawson ก่อนน�ำไปแลกเป็นแผ่นฟิล์ม
ที่พิพิธภัณฑ์)

ราคาตั๋ ว : 60 ปอนด์ อี ยิ ป ต์ ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ ง
เที่ ย วทั่ ว ไป และ 30 ปอนด์ อี ยิ ป ต์ ส� ำ หรั บ
นั ก เรี ย น

ตั๋วแผ่นฟิล์มแท้ที่เป็นรูปตัวละคร
ต่ า งๆ ของค่ า ยสตู ดิ โ อจิ บ ลิ นั บ ได้ ว่ า
เป็ น บั ต รผ่ า นที่ ช่ า งสมศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น
สตู ดิ โ อผลิ ต ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น อนิ เ มชั น
ในดวงใจของคนทั่ ว โลก ใครที่ ห ลงรั ก
ผลงานละมุ น ละไมของค่ า ยนี้ ห ากได้ ม า
เยือนสถานที่เก็บรวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
จิบลิแห่งนี้แล้ว อาจจะอดกลับมาที่นี่อีก
หลายๆ รอบไม่ได้เพื่อสะสมแผ่นฟิล์มให้
ครบคอลเลคชั่น

เห็นหน้าตั๋วเป็นรูปมัมมี่ฟาห์โรเช่น
นี้ ค งไม่ ต ้ อ งเดาว่ า นี่ คื อ บั ต รผ่ า นส� ำ หรั บ
เข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ก็ บ รวบรวม
ประวั ติ ศ าสตร์ อั น น่ า สนใจของประเทศ
อี ยิ ป ต์ หลั ง จากเยี่ ย มชมสมบั ติ ล�้ ำ ค่ า
อย่างโลงศพเคลือบทอง บัลลังก์ฟาโรห์
และบรรดาเครื่ องประดั บสี ทองอร่ ามตา
ภายในแล้ว วันไหนทีค่ ดิ ถึงการเดินทางครัง้
นัน้ ตัว๋ ใบนีค้ งพอช่วยบรรเทาความคิดถึงได้

Marikina City
Footwear Museum

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

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

3.

International 		
spy museum:
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ราคาตั๋ ว : 20.95 ดอลล่ า ร์ (หากอยาก
ทดลองเป็ น สายลั บ สามารถซื้ อ ตั๋ ว เพิ่ ม ใน
ราคา 14.95 ดอลล่าร์)

แม้ บั ต รผ่ า นจะเป็ น กระดาษที่ ไ ม่
หวื อ หวานั ก แต่ ด้ ว ยการคุ ม โทนสี แ ดงขาว-ดำ�  พร้ อ มตั ว การ์ ตู น สายลั บ ในชุ ด
คลาสสิ ค ก็ พ อจะทำ�ให้ ค นที่ กำ�ตั๋ ว ของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ายลั บ ใบนี้ อดตื่ น เต้ น กั บ
เรื่ อ งราวลึ ก ลั บ น่ า ตื่ น เต้ น ที่ ร ออยู่ ข้ า ง
หน้าไม่ได้ ไม่ต้องใส่รหัสใดๆ แค่กำ�ตั๋วไป
ที่ ท างเข้ า ก็ เ พี ย งพอที่ จ ะสนุ ก กั บ บรรดา
อุปกรณ์ ที่เหล่าสายลับเคยใช้จริง และ
เรื่องราวของเหล่าสายลับแล้ว

4.

Musei Vaticani:
ประเทศนครรัฐวาติกน
ั

ราคาตั๋ว : 18 ยูโร

บั ต รผ่ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ บขนาดเท่ า
บั ต รเครดิ ต ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ว าติ กั น นั้ น ดู
ค่ อ นข้ า งเลอค่ า สมราคาด้ ว ยภาพวาด
งานเขี ย นสี เ ฟรสโกที่ ตั ด ทอนมาจาก
ภาพ The School of Athens โดยชาย
สองคนในรู ป คื อ นั ก ปรั ช ญาชื่ อ ดั ง อย่ า ง
เพลโต และอริสโตเติล ภายในพิพิธภัณฑ์
นอกจากจะจัดแสดงของสะสมของนิกาย
โรมั น คาทอลิ ก แล้ ว ภาพงานศิ ล ปะสี
เฟรสโกก็ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เช่นเดียวกัน

หากจะมีที่ใดที่รองเท้าส้นสูงของผู้หญิงสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าการ
เป็นเครื่องประดับ เห็นจะไม่พ้นพิพิธภัณฑ์รองเท้าในเมืองมาริกิน่า พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว
ได้เปิดทำ�การในปี 2001 โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำ�
รองเท้าของเมืองมาริกิน่า และจุดไคลแมกซ์สำ�คัญที่บรรดารองเท้าทั้งฝีมือช่างพื้นเมือง
และยี่ห้อแบรนด์เนมสุดรักสุดหวงกว่า 800 คู่ของนางอิเมลดา มาร์กอส สุภาพสตรี
สุดฉาวโฉ่ของฟิลิปินส์ซึ่งได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยที่นายเฟอร์ดินาน อี. มาร์กอส ผู้สามี
ยังเป็นประธานาธิบดี นอกจากจะได้เห็นรองเท้าแบรนด์หรูอย่าง Givenchy, Chanel หรือ
Ferragamo ละลานตาแล้ว ที่นี่ยังจุดประเด็นให้เห็นถึงภาพความขัดแย้งระหว่างสินค้า
หรูหรา และความอดอยากแร้นแค้นของประชาชนได้เป็นอย่างดี
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Western railway museum :
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Arizona sonora desert museum :
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Hansol childrens museum :
ประเทศเกาหลีใต้

Salzburg museum :
พิพิธภัณฑ์ศิลปะประเทศออสเตรีย

พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

เกี่ยวอะไรกับการเมือง?
เรื่อง: ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

Deutsches
Currywurst
Museum Berlin

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

ไม่เสียค่าเข้าชม
‘Currywurst’ คื อ ไส้ ก รอกย่ า ง
โรยด้วยผงกะหรี่ และซอสมัสตาร์ด ทานคู่กับ
ขนมปังหรือมันฝรั่ง เป็นอาหารจานด่วนที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามร้านแผงลอยใน
ประเทศเยอรมนี เจ้า Currywurst ได้รับความ
นิยมจนเกิดเป็น Currywurst Museum ภายใน
พิพิธภัณฑ์จัดแต่งด้วยสีที่ฉูดฉาดดึงดูดผู้คน
เป็นอย่างดี โดยมีเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมา
ให้เข้ากับตัวพิพิธภัณฑ์อย่างโซฟาไส้กรอก
ล�ำโพงขวดซอสมะเขือเทศ ฯลฯ มีการน�ำเสนอ
ส่ ว นประกอบวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยแสงสี ที่ น ่ า สนใจ
อีกทั้งยังสื่อมัลติมีเดียให้เราได้สัมผัสการท�ำ
เจ้า Currywurst ตั้งแต่เริ่มเลือกวัตถุดิบ ย่าง
ปรุงรส ครบวงจร และเมื่อถูกเรียกน�้ำย่อยกัน
มาตลอดการเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ต้องกิน
Currywurst จากร้านที่พิพิธภัณฑ์คัดสรรมา
แล้วเป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์นี้ท�ำให้เราเห็นว่า
สิ่งที่ธรรมดาๆ อาจกลายเป็นสิ่งน่าสนใจขึ้น
ได้ ด้วยวิธีการน�ำเสนอที่แตกต่างและมุมมอง
ใหม่ๆ นั่นเอง

ในสหรั ฐ อเมริ ก า  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
อยู่กว่า  7,000 แห่งทั่วประเทศมีผู้เข้าชมรวม
กันเยอะกว่าผู้ชมภาพยนตร์ และกีฬาแต่ละ
ประเภทเสียอีก จึงไม่น่าแปลกใจนักที่จะมีคน
สงสัยว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง หรือ
การเลือกแสดงชิ้นงาน ตลอดจนการอธิบาย
ให้ความหมายต่อสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้น มี
อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาก�ำหนดหรือไม่?
และในทางกลับกัน การสร้าง การจัดแสดง
และการอธิบายสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่งนั้นมีอิทธิพลทางสังคมการเมืองมากน้อย
แค่ไหนอย่างไร?
‘ทิ โ มธี ลู ค ’ หนึ่ ง ในนั ก วิ ช าการ
อเมริ กั น ที่ ส นใจประเด็ น ดั ง กล่ า วเชื่ อ ว่ า
พิพิธภัณฑ์ และการเมืองมีความเกี่ยวข้องกัน
จริง โดยพิพิธภัณฑ์เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถ
ก�ำ หนด ‘ความจริง’ ให้กับเรื่องราวในอดีต
และปัจจุบนั เพือ่ ให้คนคล้อยตามไปกับสิง่ ทีน่ ำ�
เสนอได้ ลูคยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ในหนังสือ ‘Museum Politics’ หรือการเมือง
พิพิธภัณฑ์ที่เขาเขียนไว้อย่างหลากหลาย เช่น
พิพิธภัณฑ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์แห่งชาติ (National
Holocaust Museum) ที่มีส่วนช่วยตอกย�้ำให้
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คนอเมริกันเห็นใจชาวยิว และเกลียดชังนาซี
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์แห่งความอดทนอด
กลั้น (Museum of Tolerance) ที่มีส่วนกล่อม
เกลาสังคมอเมริกนั ให้ยดึ ถือค่านิยมแห่งความ
เสมอภาค เท่าเทียม และเปิดกว้าง ขณะที่
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ (American
Museum of Natural History) และพิพิธภัณฑ์
ทะเลทรายโซโนราในแอริโซนา (Arizona-Sonora Desert Museum) ที่เ ป็นพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ต่างก็มีอิทธิพลในวงวิชาการของ
แขนงตัวเองเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ลูคยังได้พยายามศึกษา
ลึกขึ้นไปอีกในรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งการ
เลือกหัวข้อจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การ
ออกแบบตั ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไปจนถึ ง ที่ ตั้ ง ของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ซึ่งเขาพบว่าต่างมีส่วน
เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายทางการเมืองของคน
บางกลุม่ แทบทัง้ สิน้ กลุม่ คนทีว่ า่ นัน้ มีมากมาย
หลากหลาย แต่โดยรวมแล้วคือกลุ่มคนที่ต่อสู้
แย่งชิงพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม สังคม และการเมือง
ไปมาระหว่างกัน โดยพิพธิ ภัณฑ์เป็นเพียงหนึ่ง
ในกลไกมหาศาลรอบด้านที่ถูกคนเหล่านี้เป็น
เครื่องมือ
แนวคิดทีว่ า่ จึงไม่ได้ใช้กบั พิพธิ ภัณฑ์
ในสหรัฐฯ เท่านั้น หากแต่ยังสามารถน�ำไป
อธิ บ ายที่ ม าที่ ไ ปของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ที่
อยู่เบื้องหลังได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง ในประเทศที่ ก ารเมื อ งหลั ง ม่ า นแทรกซึ ม
อยู่ทั่วทุกอณูในสังคม พิพิธภัณฑ์คือหนึ่งใน
กลไกที่แยบยลที่สุด ที่ล้างสมองคนด้วยความ
เพลิดเพลินใจ และท�ำให้พวกเขาเสพ ‘ความ
จริงส�ำเร็จรูป’ ที่มาพร้อมกับมันไปโดยไม่รู้ตัว
อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์
แต่ ล ะที่ ล ้ ว นมี คุ ณ ค่ า  และประโยชน์ ใ นตั ว
ของมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ ไม่ว่ามันจะ
ถู ก สร้ า ง และน� ำ เสนอด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการ
เมืองใดๆ ก็ตาม ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการตก
เป็นเหยื่อทางการเมืองจึงไม่ใช่การหยุดเข้า
พิพิธภัณฑ์ หากแต่เป็นการเยี่ยมชม และรับ
ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน ตลอดจนรู้จักตรวจสอบ
ข้อมูล และกลัน่ กรองสิง่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์อา้ งว่าเป็น
‘ความจริง’ จริงๆ ก่อนที่จะเชื่อนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์ในวันปิดตัว

พิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ

เรื่อง : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ

The Old Town
ในขณะทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทำ� หน้าทีเ่ ก็บรักษาวัตถุ และเรือ่ งราวต่างๆ ไม่ให้สญ
ู สลายไป
ตามกาลเวลาได้ดเี พียงใด แต่ตวั พิพธิ ภัณฑ์เองก็ตอ้ งเผชิญกับการปิดตัวลง ด้วยต่างวาระต่าง
เหตุผลกันไป
จากข้อมูลของฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ระบุถึงจ�ำนวนพิพิธภัณฑ์ไทย
ที่ปิดตัวชั่วคราว 25 แห่ง และปิดตัวถาวร 17 แห่ง รวม 42 แห่ง การล้มหายตายจากของ
พิพิธภัณฑ์ในไทยนั้นส่วนใหญ่มักเกิดกับ พิพิธภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น ที่ด�ำเนินการโดยภาค
เอกชน โรงเรียน และวัด ซึ่งขาดงบประมาณในการจ้างภัณฑารักษ์ และบ�ำรุงรักษา ล�ำพัง
เพียงค่าเข้าชมที่เก็บจากผู้เข้าชมมีจ�ำนวนน้อยซึ่งไม่เพียงพอ บางที่ไม่เก็บเลย โรงเรียนบาง
แห่งมีการปิดตัวลง ท�ำให้พิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนจ�ำต้องปิดตัวลงไปด้วย ในขณะที่การเข้าถึง
ของผู้คนที่ให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์มีน้อย บางที่ไม่มีเนื้อหาที่ดึงดูดให้ผู้คนเข้าชม ท�ำแค่
เพียงจัดวาง ขาดการอธิบาย จนดูเหมือนเป็นโกดังเก็บของมากกว่าพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้
ความเข้าใจ มีความพยายามจะแก้ปญ
ั หาโดยการขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ภาครัฐเอง
ก็ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาช่วยพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งได้ จึงมีค�ำถามที่น่าสนใจว่าในยุค
ทีก่ ารเข้าถึงองค์ความรูท้ ำ� ได้หลากหลายช่องทาง การบริหารจัดการเพือ่ ท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์ดำ� รง
อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน ต้องอาศัยการเข้าถึงของผูช้ ม รวมถึงการจูงใจด้วยเนือ้ หา วิธกี ารน�ำเสนอที่
ครอบคลุมความสนใจของผูช้ ม และให้ผชู้ มมีสว่ นร่วมกับพิพธิ ภัณฑ์มากกว่าการท่องจ�ำหรือ
ไม่
ขณะที่พิพิธภัณฑ์โดยภาครัฐเอง ก็มีปัญหาของการปิดตัวเช่นกัน เช่นในกรณีของ
พิพธิ ภัณฑ์เด็ก ซึง่ ปิดปรับปรุงชัว่ คราวมาตัง้ แต่วนั เด็ก พ.ศ. 2553 และมีเลือ่ นก�ำหนดการเปิด
มาโดยตลอด เนือ่ งจากการจัดสรรงบประมาณทีม่ คี วามล่าช้า จนในทีส่ ดุ เมือ่ เดือนมกราคมปี
2557 มีการรณรงค์ผา่ น change.org จนได้รายชือ่ ผูส้ นับสนุนร่วม 20,000 ชือ่
เพื่อเข้าเสนอให้ฝ่ายบริหาร กทม. ด�ำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ โดยทีมบริหารของ
กทม. ได้รบั ฟังข้อเสนอ และให้คำ� มัน่ ว่าพิพธิ ภัณฑ์เด็กจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครัง้ ภายใน
ต้น พ.ศ. 2558 นี้
การกลับมาของพิพิธภัณฑ์เด็ก อาจเป็นสัญญาณหนึ่ง ที่ชี้ให้เห็นว่าพลเมืองยัง
ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางพิพิธภัณฑ์ แต่การกลับมาครั้งนี้ซึ่งกลุ่มเด็ก
ทีเ่ คยคุน้ เคยกับพิพธิ ภัณฑ์เด็กในวันวานได้โตเป็นผูใ้ หญ่กนั หมดแล้ว พิพธิ ภัณฑ์เด็กภาคสอง
จึงเป็นตัวอย่างที่ส�ำคัญว่า  จะปรับปรุงพัฒนาตนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจของคนยุคนี้ที่
หาข้อมูลทุกอย่างได้ผา่ นปลายนิ้วสัมผัสจอโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร เพื่อไม่ให้ต้องกลับเข้า
สู่วัฏจักรแห่งการดับไปอีกครั้งหนึ่ง
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ที่ตั้ง เมืองอาร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก
เวลาทำ�การ
ไม่แน่นอน
สามรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
www.dengamleby.dk
‘The Old Town’ เป็นพิพิธภัณฑ์
มีชีวิตที่ให้ประสบการณ์ครบทุกมิติ โดย
การจ�ำลองเมืองเก่าในช่วงปี ค.ศ.1550 ถึง
ปลายทศวรรษที่ 19 ภายในมีอาคาร 75
หลัง ประกอบไปด้วยห้องพัก ร้านค้า สวน,
ที่ท�ำการไปรษณีย์ โรงละคร โรงเรียน ฯลฯ
ด้วยการตกแต่งของยุคเก่า โดยมีเจ้าหน้าที่
สวมบทบาทเป็นช่างตีเหล็ก แม่บา้ น แม่คา้
ฯลฯ เรียกได้ว่าจ�ำลองทุกกระเบียดนิ้วทุก
รายละเอี ย ดตั้ ง แต่ ภ าษาในการพู ด ของ
คนในหมู่บ้าน การแต่งกาย วิถีการด�ำเนิน
ชีวิต ราวกับว่าเวลาได้หยุดนิ่งใน The Old
Town ตั้งปลายทศวรรษที่ 19 ก็ไม่ปาน

Siam
ผจญภัยใต้สมุทร
ไปกับ Ocean
World

เรื่อง: ปิ ยภัทร นันทนรเศรษฐ์
ปลาน�้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่, โซนกฎเหล็ก
เพื่อการอยูร่ อด เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และการป้องกันตัวเองของเหล่า
สัตว์ทะเลจากอันตรายทั้งหลาย, โซนปะการัง ที่มีปะการัง
ขนาดใหญ่ถึง 8 เมตร และโซนแปลกประหลาดอัศจรรย์
เกินคาด ในโซนนี้จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ไม่เคยเห็น
และรู้จักมาก่อน เช่น ปูแมงมุมยักษ์ และกุ้งมังกรหินแดง
นอกจากการเดินทัวร์รอบพิพิธภัณฑ์แล้ว Siam
Ocean World ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ไว้ท้าทายผู้ที่ชื่นชอบเรื่อง
ตื่นเต้น และผจญภัยด้วย ได้แก่โปรแกรม Dive with the
Sharks ที่เปิดโอกาสให้คุณด�ำดิ่งไปเผชิญหน้ากับฉลามเสือ
ทราย กระเบนหลังด�ำ ฉลามครีบด�ำ ฉลามเสือดาว กระเบน
นก และสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายสายพันธุ์ การด�ำน�้ำเผชิญ
หน้ากับเหล่าจ้าวแห่งท้องทะเลพร้อมการดูแลจากผูฝ้ กึ ด�ำน�ำ้
ที่มีประสบการณ์ จะช่วยกระตุ้นอะดรีนาลีนในตัวคุณให้
ฉีดไปทั่วร่าง และเป็นการวัดความกล้าในตัวคุณด้วยว่ากล้า
ท้าทายกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือไม่ หรือจะเลือกเดินอยู่ใต้พื้น
มหาสมุทรอย่าง Ocean Walker ก็ได้ ซึ่งเป็นการเดินใต้น�้ำ
โดยสามารถหายใจได้ปกติ ภายใต้หมวกใสทรงกลมกันน�้ำ
สามารถมองเห็นทัศนียภาพใต้สมุทรได้ถงึ 180 องศา นอกจาก
นี้ ภายในหมวกจะมีอากาศส�ำรองไว้ให้หายใจนานต่อเนื่อง

เรื่องราวของโลกใต้น�้ำเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหน เพราะเราไม่มีโอกาสบ่อยนักที่จะ
ได้สัมผัส และดื่มด�่ำความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเล
สีฟ้าคราม พบเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆ หรือปะการังรูปลักษณ์
สวยงาม แต่ทุกวันนี้ถึงเราจะไม่ได้สัมผัสน�้ำทะเลโดยตรง แต่
ก็มีพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลลึกตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้เราได้
เข้าชมกันชิลๆ อย่าง Siam Ocean World ซึ่งเปิดให้บริการ
ในบริเวณชั้น B1-B2 ของสยามพารากอนมาเป็นเวลากว่า 
10 ปีแล้ว
ในส่วนของการเยีย่ มชมนัน้ จะมีโซนทีแ่ บ่งสัดส่วน
กันอย่างชัดเจนอยู่ 7 ส่วน ได้แก่ โซนแมงกะพรุน ผ่าน
การน�ำเสนอผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทันสมัยกับความ
เป็นธรรมชาติ, โซนมหาสมุทรสุดกว้าง ภายใต้อโุ มงค์นำ�้ กว้าง
270 องศา ในโซนนี้จะมีทั้งฉลามนักล่า  และปลาหลากสาย
พันธุ์ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์, โซนชีวิตสุดขอบขั้ว
ของสั ต ว์ ที่ อาศั ย ในบริ เ วณที่ ผื น ดิ น และผื น น�้ ำ บรรจบกั น
เช่น เพนกวิน, โซนป่าดิบชื้นที่มีความเสมือนจริง และมี
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พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
มาดามทุสโซ
กว่า 30 นาทีเมื่อปิดระบบการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศนี้
จึงหมดกังวลเรื่องกรณีขัดข้องใดๆ ขณะที่คุณด�ำน�้ำอยู่ ด้วย
ระบบรองรับไว้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้ว
กิจกรรมถัดมาคือ Glass Bottom Boat เป็นการ
ล่องเรือไปสัมผัสกับชีวิตของฉลาม ปลากระเบน และปลา
นานาชนิดอย่างใกล้ชิดผ่านกระจกบางใส และยังสามารถ
ให้ อาหารปลาได้ด้วยตัวคุณเอง หรือจะเป็นการเจาะลึก
เบือ้ งหลังการดูแลสัตว์นำ�้ ถึงพืน้ ทีอ่ ย่าง Back of House Tour
เป็นการชมการเตรียมอาหารให้กับสัตว์น�้ำแต่ละประเภท
และสัมผัสกับอุปกรณ์ส�ำคัญต่างๆ ที่ใช้จริงในการส�ำรวจ
มหาสมุ ท ร เข้ า ชมห้ อ งแล็ ป ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
น�้ำ รวมไปถึงห้องตรวจสุขภาพสัตว์น�้ำต่างๆ เสมือนคุณ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลลงส�ำรวจพื้นที่ ปิดท้ายด้วย
โรงภาพยนตร์ 5D Cinema Xtreme ได้ความรูส้ กึ ครบอรรถรส
ความบันเทิงกับเทคโนโลยี 6 ระบบในโรงภาพยนตร์
นอกจากนี้ ยังมีการแสดง Daily Show ที่มีทุก
วันตามเวลาที่ก�ำหนดด้วย ได้แก่ โชว์ให้อาหารปลาฉลาม,
นกเพนกวิน, ปลาน�้ำจืดขนาดใหญ่, นากหญ้าตัวกลม และ
นากเล็กเล็บสั้น หรือจะร่วมพูดคุยกับนักประดาน�้ำที่ก�ำลังให้
อาหารสัตว์น�้ำผ่านอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัย
เห็นได้ว่า  Siam Ocean World ไม่ได้มีแค่การ
จัดโชว์สตั ว์นำ�้ หายาก ทีเ่ ดินวนๆ ครบรอบแล้วออกเท่านัน้ แต่
ยังมีกจิ กรรมต่างๆ ทีน่ า่ สนใจให้เลือกระหว่างการเช้าเยีย่ มชม
อีกด้วย แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเข้าชม แต่ก็ถือว่า
เป็นการเปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาไม่ได้จากที่ไหน
และหากคุณมีเวลาว่างเหลือเฟือก็สามารถท่องโลกใต้สมุทร
ใน Siam Ocean World ได้ทั้งวัน

เปิ ดให้เข้าชม : เปิ ดทุกวัน เวลา 10:00-21:00 น.
ซื้ อบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา 20:00น. (ในช่ วงวันหยุ ด และ
เทศกาล พิพิธภัณฑ์อาจเปิ ดท�ำการต่างจากช่ วงเวลาปกติ
กรุ ณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า)

นับจากวันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซแห่งแรกเปิ ดให้บริการเมื่อกว่า 250
ปี มาแล้ว และความนิยมชมชอบในการชมหุ่นขี้ผึ้งคนดังระดับโลกก็ไม่เคยจางหายไป
แต่อย่างใด และมาเปิ ดให้บริการในประเทศไทยเช่ นกัน ปั จจัยแห่งความส�ำเร็จของมาดาม
ทุ ส โซโดยแก่ น แท้ แ ล้ ว ก็ คื อ ความช่ างสงสั ย อยากรู ้ อ ยากเห็ นในใจมนุ ษ ย์ เ รานั่น เอง
ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งนี้จะมีโอกาสสัมผัสกับหุ่นเหมือนของบุ คคล
อันทรงอ�ำนาจหรือมีช่ื อเสียงโด่งดังของโลกมากมาย ทัง้ ศิลปิ น ดารา บุ คคลส�ำคัญของ
โลก อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นี่คือโอกาสกระทบไหล่บุคคลผู ้ถูกกล่าวขวัญถึง
มากที่สุดในโลก และร่วมร�ำลึกถึงเหตุการณ์หรือช่ วงเวลาส�ำคัญที่ท�ำให้เขาเหล่านี้โดดเด่น
จนกลายเป็นที่สนใจของคนทัง้ โลก

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ภูเวียง
เปิ ดให้เข้าชม : เปิ ดให้บริการทุกวัน
(ปิ ดวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ท่ตี รงกับวันหยุ ดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 - 17.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์ภเู วียง ตัง้ อยู ใ่ กล้อุทยานแห่งชาติภเู วียง
อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากในบริเวณนีม้ กี ารขุดพบฟอสซิ ลไดโนเสาร์จำ� นวน
มาก พิพิธภัณฑ์นี้จึงจัดตัง้ โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ ส�ำหรับ
ให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
ภายในอาคารส่วนหนึ่งจัดแสดงเรื่องราวของการขุ ดค้นพบไดโนเสาร์ ที่จังหวัด
ขอนแก่น และใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมทรัพยากรธรณีให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนที่เหลือจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก�ำเนิดโลก ก�ำเนิดหิน แร่ วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวติ และสิ่งส�ำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัตศิ าสตร์ และทางธรรมชาติของจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้ความรู ้กับเยาวชน และผู ้ท่สี นใจ

Teddy Bear Museum
เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวัน 9.00 - 20.30 น.
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู ้ใหญ่ 250 บาท เด็ก 150 บาท
ชาวต่างชาติ ผู ้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาท

ที่ตงั้ : สยามพารากอน ชั้น B1-B2
เวลาท�ำการ :
เปิ ดท�ำการทุกวัน 10.00 – 21.00 น.
(จ�ำหน่ายบัตรรอบสุดท้าย 20.00 น.)
ค่าเข้าชม :
สามารถตรวจสอบค่าเข้าชมและโปรโมชั่นได้ท่ี
www.siamoceanworld.co.th

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี (Teddy Bear Museum) แห่งแรกของเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ โดยบริษทั เทดดี้ ไอส์แลนด์ผูก้ อ่ ตัง้ เทดดีแ้ บร์ มิวเซี ยม ได้เปิ ดให้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
ตุ๊กตาหมีเทดดี้แบร์ ซึ่ งพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู ่ท่ีถนนเลียบชายหาด ตึกมาร์คแลนด์วินเลจ
พัทยาเหนือซอย 1 คุณจะได้พบกับตุ๊กตาหมีสุดน่ารักที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ ‘การเดิน
ทางท่องเที่ยวตามล่าหาสมบัติไปกับตุ๊กตาเทดดี้แบร์’ โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งย่อย
ออกเป็นทัง้ หมด 11 โซน เช่ น โซนประเทศไทย, โซนประเทศจีน, โซนอาณาจักรซานต้า, โซน
อวกาศ และโซนทดลองขุ ดซากฟอสซิ ลดึกด�ำบรรพ์ เป็นต้น ซึ่ งทุกโซนเต็มไปด้วยแสง สี
เสียงสมจริงตระการตา ที่สำ� คัญคือผู เ้ ข้าชมสามารถถ่ายรู ปได้อย่างอิสระ และหยิบตุก๊ ตา
ต่างๆ มาร่วมถ่ายรู ปได้ด้วย
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Museum
ไท(ย)ม์
Siam : แมชชีน
พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามจัดแสดงในเนื้อที่ 7 ไร่ ซึ่ง
แต่เดิมเคยเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ ตัวอาคารสร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอคลาสสิค
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรูแ้ ห่งชาติ (สพร.) ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้สำ� นักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดส�ำนักงานนายกรัฐมนตรี
เรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามจัดแสดงนั้นคือการ
หารากเหง้าความเป็นไทยของผูร้ บั ชม เริม่ ด้วยการชมภาพยนตร์
สั้นเกริ่นเรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ภาพยนตร์ที่มาพร้อมกับ
ค�ำถาม “เราคือใคร” “อะไรคือไทย” หลังจากหลุดออกจาก
จอเหมือนกับว่า  เราได้มาโผล่กลางเยาวราชที่วุ่นวายไปด้วย
ร้านค้าแผงลอย รถตุก๊ ๆ และสนามมวย! หากแต่ทจี่ ริงแล้วไม่ใช่
เยาวราชแต่เป็น ห้องไทยแท้ ซึ่งห่างจากห้องชมภาพยนตร์
เพียงผนังกั้น เมื่อหลุดมาจากเยาวราช เราก็ต้องเดินขึ้นบันได
วนอีก 2 ชั้น โดยมีโมบาย “คนกบแดง” อันเป็นสัญลักษณ์ของ
ที่ แ ห่ ง นี้ แ ขวนอยู ่ ต รงกลาง (กบเป็ น สั ต ว์ ที่ แ สดงถึ ง ความ

เรื่อง/ภาพ: นฤพล เปาอินทร์

อุดมสมบูรณ์เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ห้ อ งที่ 3 เปิ ด ต� ำ นานสุ ว รรณภู มิ มี ใ จความว่ า 
“สุวรรณภูมิ” คือชื่อที่ใช้เรียกดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางทิศตะวันออกของอินเดียเมื่อ 3,000 ปีก่อน ในขณะที่ผืน
ดินที่เป็นกรุงเทพในปัจจุบันยังเป็นเพียงตะกอนที่นอนก้นทะเล
อ่าวไทย หลังจากนัน้ เรือ่ งราวยังด�ำเนินไปในดินแดนสุวรรณภูมิ ทัง้
ในด้านวิถชี วี ติ การค้า การเกษตร เทคโนโลยี และความเชือ่ ซึง่ ใน
ยุคนัน้ ผูค้ นมีความเชือ่ เรือ่ ง ผี พราหมณ์ ก่อนทีศ่ าสนาพุทธจะเข้า
มา ซึ่งเป็นต้นทางของนิสัยใจกว้าง และรักสันติ อีกทั้งยังมีเรื่อง
ราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแฝงไว้มากมาย และที่น่าสนใจอีกอย่าง
คือจุดก�ำเนิดของพิธบี งั้ ไฟพญานาค ด้วยการน�ำเสนอในรูปแบบ
นิทานแอนิเมชั่นที่สวยงาม คลอไปกับดนตรีประกอบพร้อมทั้งผู้
เข้าชมต้องคอยตีกลองตรงหน้าเพือ่ ให้เรือ่ งราวด�ำเนินต่อไป ห้อง
ถัดไป ห้องที่ 6 ก�ำเนิดสยามประเทศ เล่าให้เห็นถึงการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางเชื้อชาติบนดินแดนแห่งนี้
จนเกิดเป็น “สยามประเทศ” เรื่องราวยังคงด�ำเนินเรื่อยมา ผ่าน
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31st Century Museum of

Contemporary Spirit (Station)
เปิ ดให้เข้าชม : ทุกวันเว้นวันจันทร์
และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ 12.00 -18.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

ภายในตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้ท่จี ัดเรียงเป็นรู ป 31 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
หลักได้แก่ ห้องสมุ ดเล็กๆ ห้องชา ห้อง Social Spirit และห้อง Personal Spirit
จากกระดาษแผ่นเดียวที่ครู ใหญ่ท่เี ขียนถึงความดีในเด็กทุกคนคนละอย่าง โดยเชื่ อ
ว่าเราทุกคนมีความดีหนึ่งอย่างในตัว นั่นคือจุ ดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่น�ำ
เสนอสิ่งของที่มีแนวคิดที่ว่า ‘อาจไม่มีค่าในแง่ความรู ้แต่ทรงคุณค่าในความรู ้สึก’
เช่ น ข่าวแม่กระโดดช่ วยลูกในเสี้ยววินาทีบนทางรถไฟ, กะโหลกในตู้ยาผลงานจาก
เภสัชกรคนหนึ่งซึ่ งเห็นว่า ยาทุกวันนี้รักษาได้เพียงโรคภายนอกมิใช่ ภายใน ทุกสิ่ง
ล้วนมีเรื่องราว และทรงคุณค่า
“พิพธิ ภัณฑ์ศตวรรษที่ 31 มันไม่ใช่ ตวั ตูค้ อนเทนเนอร์ท่ีเรียงกันเป็นรู ป 31
หรือคนยืนรวมกันเป็นรู ป 31 แต่มันคือตัวเราทุกคน พวกเราทุกคนมีประสบการณ์
มีคุณค่าในตัวเรา นั่นล่ะคือพิพิธภัณฑ์” คามิน เลิศชั ยประเสริฐ (ผู ้ก่อตัง้ )

ยุคกรุงศรีอยุธยาทีร่ งุ่ เรือ่ ง ทัง้ ในด้านวัฒนธรรม เกษตรกรรม
ศิลปะ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุข จนกระทั้งล่มสลาย
สองข้างทางได้บอกเล่าถึงความเป็นไปในการเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างกรุงเก่าไปยังกรุงใหม่บนผืนดินนามว่า “บางกอก”
เมื่ อ รู ้ ตัว อี ก ที เ ราก็อยู่ในกรุง เทพในยุค 80 ยุค ที่
วั ฒ นธรรมตะวั น ตกไหลบ่ า เข้ า มาอย่ า งเชี่ ย วกราก พั ด
พาเอาความศิวิไลซ์เข้ามาและได้พรากวิถีชีวิตแบบเก่า
ไป พัดสยามประเทศไปและน�ำประเทศไทยมา ผ่านเรื่อง
ราวประวัติศาสตร์อันยาวนานจนกระทั้งเรามาบรรจบกับ
ปัจจุบนั ทีห่ อ้ งเมือไทยในวันนี้ สุดท้ายมาถึงห้องที่ 16 มองไป
ข้างหน้า ในห้องนี้เริ่มด้วยค�ำถามถึงอนาคตประเทศไทยจะ
เป็นเช่นไร? และก็ตอบด้วยค�ำถามทีท่ ำ� เอาเราจุกเหมือนโดน
ต่อยเข้าที่ท้อง “วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร
คุณเท่านั้นที่จะตอบได้”

หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุ งเทพมหานคร
เปิ ดให้เข้าชม : วันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา 10.00 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

หอศิลปวัฒธรรมฯ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะขนาดใหญ่ท่ตี งั้ อยู ใ่ จกลางเมือง
บริเวณสี่แยกปทุมวัน ที่มีจุดก�ำเนิดเมื่อ พ.ศ.2537 จากการที่ศิลปิ นร่วมสมัยไทย
ในยุ คนัน้ มารวมตัวกันกว่าพันคน เพื่อร่วมแสดงผลงานที่ศนู ย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ
โดยหวังให้สังคมเห็นถึงความส�ำคัญในศิลปะ และหวังว่าจะมีพื้นที่แสดงผลงาน
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการท�ำงาน เพื่อที่จะผลักดันให้วงการศิลปะไทย
พัฒนากว่าที่เป็นอยู ่ หอศิลปวัฒธรรมถูกสร้างขึน้ โดยหวังว่าจะเป็นสถานที่ให้ความ
สุนทรียะด้านศิลปะแก่ประชาชนทั่วไป ตัวอาคารออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมในรู ป
แบบโมเดิรน์ โดยจะมีงานศิลปะจัดแสดงในบริเวณชั้น 7 – 9 หมุ นเวียนกันไปตลอดปี

บ้านจักรยาน
เปิ ดให้เข้าชม : เปิ ดตั้งแต่ 8.00 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม

ที่ตงั้ : เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุ งเทพฯ
เวลาท�ำการ :
วันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น
ปิ ดให้บริการ วันจันทร์ วันสงกรานต์ วันสิ้นปี วันปี ใหม่
ค่าเข้าชม :
นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 50 บาทผู ้ใหญ่
คนไทย 100 บาท ผู ้ใหญ่ชาวต่างชาติ 300 บาท

ต้ น ก� ำ เนิ ด บ้ า นจั ก ยานเริ่ม ต้ น จากความรั กในการสะสมของเก่ า ของ
อาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ ที่เริ่มต้นสะสมของเก่ามานานกว่า 30 ปี ในช่ วงปี พ.ศ.
2539 - 2540 เป็นช่ วงที่อาจารย์ทวีไทยเริ่มเก็บสะสมอย่างจริงจัง จนปั จจุ บันบ้าน
ของ อาจารย์ทวีไทย เป็นแหล่งที่มจี กั รยานเก่าเยอะที่สดุ ในเมืองไทย! ภายในบ้านไม้ซ่ึ ง
เป็นที่อยู อ่ าศัยธรรมดาๆ หลังหนึ่ง จัดแสดงของเก่า อาทิ จักรยานเก่า มอเตอร์ไซค์
โบราณ รถยนต์โบราณ เป็นต้น ทัง้ หมดถูกจัดแสดงในรู ปแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่มี
ไฟ ไม่ได้ใส่ตู้โชว์ เหมือนอย่างพิพิธภัณฑ์ โดยผู ้สนใจ สามารถเลือกซื้ อของที่จัด
แสดงในบ้านจักรยานแห่งนี้ได้ทุกชิ้ น!
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พิพิธภัณฑ์
ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

มี 44 แห่ง
(ที่มา : สมลักษณ์ เจริญพจน์ นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์แห่งประเทศไทย)

จำ�นวน
พิพิธภัณฑ์
ในไทย

มีด้วยกัน
1,352 แห่ง

Know
how

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

(ที่มา : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย )

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแกท
่ ี่สุด คือ
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

’
(Musee
du Louvre)
(ที่มา ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย )

พิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ

มีอายุมากถึง 221 ปี

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

พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
มีขนาดเพียง

กว้าง 30 มิลลิเมตร
สูง 24 มิลลิเมตร
ลึก 14 มิลลิเมตร

โดยจัดแสดงเป็น อควาเรียม
ใช้น�้ำเพียงสองช้อนชา

about
Museum

(ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2554)

พิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของจีน

= 26 x

ที่มีเนื้อที่ถึง 192,000 ตารางเมตร
หรือ 26 สนามฟุตบอล

การมีอยูข่ องพิพธิ ภัณฑ์สงครามนัน้ มักจะพ่วงจุดประสงค์สำ� คัญเอาไว้ นอกเหนือจากแค่การเก็บ
รักษา และจัดแสดง พิพธิ ภัณฑ์สนั ติภาพฮิโรชิมาแห่งนีก้ เ็ ช่นเดียวกัน อาคารจัดแสดงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ หี่ า่ ง
จากจุดทีร่ ะเบิดปรมาณูตกเพียงไม่กรี่ อ้ ยเมตร ภายในจัดแสดงภาพต่างๆ ทัง้ วันทีร่ ะเบิดลง และหลังจาก
วันนัน้ ซากสิง่ ของทีไ่ ด้จากสถานทีจ่ ริง รวมไปถึง Atomic Bomb Dome ซากอาคารหลังเดียวทีเ่ หลือรอด
จากการระเบิดครั้งนั้น ซึ่งสะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามได้ชวนหดหู่นัก พร้อมกับช่วยเตือนใจ
ให้เห็นถึงผลพวงอันเลวร้ายจากการเกิดขึ้นของสงคราม ถัดไปไม่ไกลมี Children’s Peace Monument
เป็นรูปปั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากเด็กหญิงซาดาโกะเจ้าของต�ำนานนกกระเรียนพันตัว อนุสรณ์สถานนี้
มีไว้เพื่อระลึกเด็กๆ ที่เสียชีวิตในสงคราม

My Space

เรือ่ ง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

ผจญภัยในห้องแห่งความลับ
ร่วมไขปริศนาทั้ง 4
‘ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น’ ประโยคเด็ดของการ์ตูน
สืบสวนสอบสวนสุดฮิต ที่ส่งผลให้ใครหลายคนอยากลอง
แก้ปริศนาต่างๆ ดูบ้าง แต่ก็ไม่อาจได้สัมผัสประสบการณ์จริง
สักเท่าไหร่ แต่ในวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ ชั้น 2 ฝั่งขวา ได้มี
สถานทีส่ ำ� หรับผูร้ กั การผจญภัยและไขปริศนา ชือ่ ว่า 'Break
Away’ ให้ร่วมค้นหาค�ำตอบถึง 4 โซนด้วยกัน ได้แก่ The
Classroom, Merry Christmas, Witch House
0.5 และ The 5 senses

ซึ่งภารกิจหลักคือการไขค�ำตอบของปริศนาเพื่อค้นหากุญแจ
ส�ำหรับเปิดไปสู่ทางออก ภายในเวลา 45 นาที โดยทั้ง 4 โซน
จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

1.

The Classroom

ห้องนี้จะสมมติให้เราเป็น
เด็กหลังห้องทีน่ อนหลับในคาบเรียน
อย่างสบายอารมณ์ แต่เมื่อตื่นขึ้น
มากลั บ พบว่ า คุ ณ ครู ไ ด้ ก ลายเป็ น
ศพอยู่หน้าห้องไปเสียแล้ว นอกจาก
นีห้ อ้ งเรียนยังกลายเป็นห้องปิดตาย
คุณต้องสืบให้รวู้ า่ ใครคือฆาตกรฆ่า
ครู และต้องหาทางหนีออกมาให้ได้
ก่อนฆาตกรจะกลับมา

2.

Merry Christmas

ด่านนี้จะสมมติให้เราเป็นซานตาคลอส
ใจดี น�ำของขวัญไปแจกให้เด็กๆ ทว่ากลับติดอยู่
ในบ้านที่เพิ่งเข้ามา ดังนั้นเราจึงต้อง หาทางออก
จากบ้านให้ได้โดยเร็วก่อนเด็กๆ จะตื่น

4.

3.

Witch House 0.5

น�ำเสนอเรื่องราวของแม่มดสาวตนหนึ่งก่อนที่หล่อน
จะกลายร่างเป็นแม่มดมนต์ด�ำผู้ชั่วร้าย เราจะย้อนเวลามาร่วม
ปฏิบตั ภิ ารกิจในครัง้ นีเ้ พือ่ ค้นหาความจริง และช่วยไม่ให้แม่มด
เลือกกระท�ำเหตุการณ์ชวั่ ร้าย ต�ำนานเล่าขานจะเปลีย่ นไปหรือไม่
คุณจะแก้ไขอดีตได้หรือไม่ ปริศนาทั้งหมดรอคุณอยู่แล้ว

The 5 senses

ห้ อ งปริ ศ นาที่ ต ้ อ งใช้ สั ม ผั ส ทั้ ง 5 ในการเอาชี วิ ต รอด
เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากทุกห้องที่ผ่านมา ซึ่งปริศนาไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นั้น
แต่จะมาขมวดปมรวมทั้งหมดไว้ที่นี่ นอกจากค้นหาความจริงแล้วยังต้องคอย
ขัดขวางความชัว่ ร้ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย และหากเราปฏิบตั ภิ ารกิจนีส้ ำ� เร็จ ก็เท่ากับ
ว่าเราได้กอบกู้มหานครแห่งนี้ไว้ได้

ความสนุกของ Break Away นั้นอยู่ที่การใช้สมองคิดแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์กดดัน และการ
จ�ำกัดเวลา (อาจมีการเคลือ่ นไหวร่างกายบ้างเพือ่ ความสมจริง) นอกจากภารกิจหลักในการค้นหาทางออกแล้ว ใน
แต่ละห้องยังมีภารกิจย่อยแทรกอยู่ด้วย ซึ่งก่อนจะออกมาก็ต้องแก้ปริศนาเหล่านั้นให้ได้ด้วยเช่นกัน และยิ่งเวลา
ผ่านไปนานเท่าไหร่ความกดดันจะยิ่งทวีขึ้น หากมัวแต่ลนลานท�ำอะไรไม่ถูกล่ะก็อาจ Game Over ได้ง่ายๆ ดังนั้น
จึงต้องใช้สติและไหวพริบเป็นตัวน�ำพาคุณสู่ทางออกให้จงได้
ส�ำหรับค่าบริการนั้นขึ้นกับจ�ำนวนผู้เล่น ยิ่งมากันเยอะ ค่าใช้จ่ายจะยิ่งลดลง เรียกได้ว่าคนเดียวหัวหาย
สองคนเพื่อนตาย หลายคนยิ่งไม่เดียวดาย แต่หากใครอยากฉายเดี่ยวไขปริศนาด้วยตัวเองก็มาเล่นได้เช่นกัน
ปริศนาก�ำลังกระหยิ่มยิ้มรอให้คุณเข้าไปร่วมพิสูจน์ แล้วคุณล่ะ กล้ารับค�ำท้านี้หรือไม่!
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Break Away
http://www.breakaway.co.th/
https://www.facebook.com/breakaway.thai

speaker

เรือ่ ง: ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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จุ ดเริ่มต้นของเขาเริ่มต้นที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
เขาเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ป่ ุ น ที่โยกย้ายตัวเองมาอยู ป่ ระเทศไทย
เมื่อตอนอายุ 4 ขวบ และเริ่มหลงรักความสวยงามของศิลปะมาทีละ
นิดๆ อาจจะคล้ายกับเด็กคนอื่นๆ จ�ำไม่ได้วา่ เมื่อไหร่กนั แน่ท่เี ขาชอบ
มันจริงๆ รู ้สึกตัวอีกทีตอนโต เขาก็ได้เข้าไปอยู ่ในคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
แต่ไม่รู้ว่าความชอบของเขามันไม่พอ หรือว่าความชอบ
มาผิดเวลา เขาถูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัยในปี แรก ด้วยเหตุผล
แสนสามัญว่าเขาสนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียน
คงไม่แปลก หากชี วติ ช่ วงนัน้ จะสับสน และเหมือนไร้หนทางไป
ต่อ เขาตัดสินใจบินกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนอย่างญี่ป่ ุ น และเริ่ม
ต้นแสดงงานศิลปะที่เขาเพิ่งได้รับบาดแผลมาจากแผ่นดินสยาม
แต่ก็ยังไม่ใช่ อีก.. เขารู ้สึกและบอกตัวเองแบบนัน้
ไปๆ มาๆ เขาเปิ ดร้านอาหารขึ้นกับน้องชาย และเริ่มลงมือ
ท�ำอย่างจริงจัง พลางครุ ่นคิดอะไรไปด้วยตลอดระยะเวลาที่ได้อยู ่
กับร้านอาหารแห่งนี้ คิดแล้วคิดอีก คิดแล้วคิดอีก กับค�ำถามที่ว่า
จริงๆ แล้วเขาเหมาะที่จะเป็นศิลปิ นหรือพ่อครัวที่เขาให้เวลากว่า 8 ปี
มากกว่ากัน
ไม่เสียเวลานานนัก ปี ต่อมาเขากลับมาที่เชี ยงใหม่อีกครั้ง
เพื่อพิสูจน์ส่ิงที่เขาเคยผิดหวัง ผิดกันนิดหน่อยตรงที่คราวนี้เขาพก
แผนการ และความมั่นใจมาเต็มเปี่ ยม โดยเริ่มเปิ ดร้านอาหารขึ้นที่
เชี ยงใหม่เพื่อเป็นการหาคอนเน็กชั่นต่างๆ ในตัวเมือง และเริ่มต้นเรื่อง
ราวของศิลปะที่เขากลับมา ‘ล้างตา’ ในคราวนี้
ขอเล่าแบบไวๆ ให้เห็นภาพรวม
ภายใน 2 ปี ครึ่ง ร้าน ‘ฮาเทหน้า’ กลายเป็นร้านที่ดังที่สุด
่
ร้านหนึงในย่านนิมมาน เชี ยงใหม่ และเขาเริ่มออก ‘ปล้นสุนทรียะ’
ไปทั่วเชี ยงใหม่ จนแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเขา ภายในระยะเวลา 5 ปี
เขาก็พบว่าเขียงใหม่โดนเขาปล้นไปหมดแล้ว
สุดท้ายเขาขายกิจการที่ม่นั คงมากว่า 5 ปี โดยค้นพบว่ามัน
่เริมมีความจริงจังในการค้าขายมากเกินไป กับค�ำตอบที่เฉลยว่าความ
เป็นศิลปะกับพ่อครัวของเขามันแยกออกจากกันไม่ได้
ในเมื่อมันแยกออกจากกันไม่ได้ ก็รวมมันให้หมดไปเลย—
เขาคิด และเริ่มท�ำแบบนัน้ ที่เวทีกรุ งเทพ
บริษทั ย้อนแยงสุนทรียะและสหายที่ทำ� ทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะ
ตัง้ แต่ วรรณกรรม วงดนตรี ภาพยนตร์ ร้านอาหาร และอีกหลายๆ
โครงการเท่าที่มนุษย์จะคิดได้ จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้นมาในเวลานัน้
และแม้วา่ ล่าสุด ร้านอาหารล่าสุดในเวทีกรุ งเทพของเขาอย่าง
ก๋วยเตี๋ยวเรือจอนห์น่บี ีกู๊ด และร้านอาหารญี่ป่ ุ น hof eat & art ที่
ผสมผสานความเป็นศิลปะลงไปจะถูกปิ ดตัวลงไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้
และนี่เป็นจุ ดสิ้นสุดของการเริ่มต้นของเขา
เป็นการสิน้ สุดการเริ่มต้นทดลองที่กนิ เวลามากว่า 45 ปี เพื่อ
่ทีส่งไม้ต่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ท่ที ้าท้ายกว่ามาก
เป้าหมายต่อไปของเขาอยู ่ท่โี ยโกฮาม่าประเทศญี่ป่ ุ น ที่คราว
นี้จะไม่มีค�ำว่าทดลองอีกต่อไป
นี่คอื เรื่องราวของเขาที่ได้ทดลองมาทัง้ ชี วติ และก�ำลังจะก้าว
ต่อไปยัง ‘ของจริง’ ที่ก�ำลังรออยู ่ ที่ไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะเป็น
อย่างไร
ภายใต้หน้ากากสุดเพีย้ นสีน้ำ� เงิน ศีลวัตก์ รมยานนท์ หรือ
จัง้ ย้อนแยง ก�ำลังบอกเล่าเรื่องราวตัง้ แต่ตน้ จนจบอย่างมีอารมณ์ขนั
ทว่าจริงจังเป็นที่สดุ

บริษัทย้อนแยงสุนทรียะและสหายเป็นมายังไง

มันคือบริษทั สุนทรียะทีผ่ มสร้างขึน้ มา โดยเราเรียกตัวเองว่า
นักยั่วยุจินตนาการ ไม่เกี่ยวกับศิลปินนะ เพราะพวกเราไม่ใช่ศิลปิน
ส่วนค�ำว่าย้อนแปลว่าถอยกลับ แยงภาษาเหนือแปลว่ามอง นัน่ หมาย
ถึงการถอยกลับมามองอีกครั้งหนึ่งของสุนทรียะพร้อมกับสหาย เรา
ก็เลยใช้ชื่อว่าย้อนแยงสุนทรียะและสหาย เรามีสมาชิกคล้ายๆ กับ
บริษัทเอเจนซี่ ซึ่งทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันไป คนนี้เก่ง
คอนเซปต์ คนนี้เก่งประติมากรรม คนนี้เก่งสี คนนี้เก่งการจัดการ
ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณ 4 คน แต่ก็ยังน�ำสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่
เรื่อยๆ ซึ่งเราเป็นบริษัทไร้รูปแบบ ไม่มีสไตล์ ไม่มีตัวสัญลักษณ์
ทางศิลปะ ไม่มีแบรนด์ทางศิลปะว่าจะต้องเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม คือเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จะท�ำอะไรก็ได้ ไม่ต้องติดกับตัว
แบรนด์ ซึ่งปกติศิลปะหรือศิลปินเขาก็จะต้องมีสัญลักษณ์ว่าถ้าเป็น
สามเหลีย่ ม ก็ตอ้ งสามเหลีย่ มอยูอ่ ย่างนี้ สีเ่ หลีย่ มก็ตอ้ งสีเ่ หลีย่ มอย่าง
นี้ บิดซ้าย บิดขวา วางหน้า วางหลัง ซึ่งตัวนี้ไม่มีในบริษัทย้อนแยงฯ
ความไร้รูปแบบคือสิ่งที่ผมภูมิใจ

แล้วมันเกิดขึ้นมาตอนไหน

ตอนแรกผมอยูไ่ ทย และเข้าไปเรียนทีว่ จิ ติ รศิลป์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เข้าไปเรียนเทอมหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ไปเรียนเลย สุดท้ายโดน
รีไทร์ จนกลับไปญี่ปุ่นก็เริ่มแสดงงานก่อนเลย พอแสดงเสร็จปุ๊บ เอ..
มันยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่ ก็เลยไปลงเอยอยู่ร้านบะหมี่ ทดลองใช้ชีวิต
จนไปเจอร้านดีร้านหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจ ก็เลยเปิดร้านอาหารไทย
ในญี่ปุ่นกับน้องชาย เปิดจนเข้าปีที่ 8 ก็ค้นพบว่าตัวเองไม่น่าจะใช่
พ่อครัว แถมยังมีเรือ่ งติดค้างเกีย่ วกับศิลปะทีไ่ ม่ได้ทำ� ตัง้ แต่โดนรีไทร์
ก็เลยตัดสินใจว่า เอ้า เดีย๋ วลองดูวา่ ไอ้โมเดลความคิดทีม่ อี ยูใ่ นหัว มัน

จะใช้ได้จริงมั้ย ก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ 8 ปีทแี่ ล้ว เริม่ ต้นตามทีว่ างแผนไว้ตอนอยูญ
่ ปี่ นุ่ โดยเริม่ สร้างร้าน
อาหารขึ้นมาตัวหนึ่งที่นิมมาน เพื่อไว้เล่นกับคอนเน็กชั่นที่เชียงใหม่
ซึง่ ในขณะนัน้ เราไม่รจู้ กั ใครเลย นอกจากครูบาอาจารย์นดิ ๆ หน่อยๆ
ในคณะวิจิตรศิลป์ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นย้อนแยงฯ แต่เป็นร้านชื่อว่า
ฮาเทหน้า ใช้ชอื่ เดียวกับร้านทีอ่ ยูญ
่ ปี่ นุ่ ใช้รา้ นเป็นบ้านทาวเฮาส์ ซึง่ ก็
ไม่มใี ครเชือ่ ว่าจะเป็นไปได้ หลังจากนัน้ 2 ปีครึง่ ฮาเทหน้าก็เป็นร้าน
ทีม่ ชี อื่ เสียงมากในเชียงใหม่ ทุกคนต้องมา ศิลปินต้องมา ดาราต้องมา
หนังสือเกือบทุกเล่มต้องมาลงให้ เป็นแลนมาร์ก แต่ถึงเวลาก็ตัดสิน
ใจขาย เพราะว่ามันลงลึกไปแล้ว มันเริ่มเป็นร้านอาหารเป็นเรื่อง
เป็นราว ก็เลยขายไปล้านหนึ่ง แล้วก็เลยมาเปิดตัวบริษัทย้อนแยงฯ

ล้านหนึ่งนี่ขายอะไรบ้าง

ขายเฉพาะตัวกิจการเฉยๆ เพราะตัวตึกก็เช่าเขาอยู่แล้ว
แถมยกพ่อครัวให้ด้วย จนหลังจากที่เราเปิดบริษัทย้อนแยงฯ เราก็
หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าไอ้เงินล้านหนึ่งเนี่ย จะส่งผลให้เราท�ำศิลปะได้
เราทดลองเปิดนูน่ เปิดนี่ เปิดแกลอรี่ เปิดร้านอาหารอีกร้านหนึง่ ร่วม
กับอาจารย์ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ ทุกอย่างคือการทดลองหมด
เลย ซึ่งสุดท้ายแล้วเงินล้านหนึ่งกับการถลุงเงินของเรามันไม่สมดุล
กัน แต่ทั้งหมดก็ท�ำจริงจังนะ ผ่านไปประมาณ 5 ปี ก็ค้นพบว่าเราไม่
สามารถแยกตัวออกจากอาหารได้เลย เพราะอาหารคือคลังทีส่ ามารถ
ผลิตการด�ำรงชีวติ ให้เราอยูไ่ ด้จริง ตอนหลังก็เลยมาค้นพบว่าไม่ตอ้ ง
มันแยกออกจากกันแล้ว ระหว่างอาหารกับศิลปะ ท�ำร้านอาหารที่ให้
เป็นผลงานศิลปะไปเลย รวมไปเลย เป็นวงดนตรี เป็นค่ายเพลง เป็น
ส�ำนักพิมพ์ เป็นนักจัดการ เป็นแกลอรี่ เป็นมันทุกอย่าง พอสุดท้าย
เล่นทีเ่ ชียงใหม่จนสุดแล้ว รูส้ กึ ว่าไม่มอี ะไรให้เล่นต่อแล้ว ถ้าเล่นต่อก็
คือซ�้ำ ทุกอย่างไม่ควรฉายซ�้ำ เราก็เลยขยายเวทีมาที่กรุงเทพฯ แล้ว
ก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะมาเก็บคอนเน็กชั่นที่กรุงเทพ มาแสดงผล
งานโดยการใช้พนื้ ทีใ่ นหอศิลป์เพือ่ ปล้นสุนทรียะ เหมือนแสดงผลงาน
นิทรรศการติดตัง้ ถาวรเลย ท�ำไปประมาณปีครึง่ จนไปเจอเหตุการณ์
บ้านเมืองวุ่นวายที่ผ่านมา ก็เลยเลิก

อะไรคือการปล้นสุนทรียะ

มั น คื อ การตั้ ง ค� ำ ถาม ที่ เ ราก็ เ ริ่ ม จู ่ โ จมปล้ น สั ง คมศิ ล ปะ
ในเชี ย งใหม่ ก ่ อ น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น สร้ า งน�้ ำ จิ้ ม สุ น ทรี ย ะขึ้ น มาที่ เ อา
แรงบันดาลใจมาจากนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกัน หรือ
เปิดแกลอรี่ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 พัน เราท�ำเยอะมาก จนเรา
บรรลุเป้าหมายในเชียงใหม่หมดเรียบร้อย คือไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้ว

ย้อนแยงฯ บริหารงานยังไงกับสิ่งที่ท�ำเยอะแยะเต็มไปหมด

เรากระจายงานกันค่อนข้างเป็นเหมือนบริษัทเอเจนซี่ โยน
งานเลย ทุกคนมองว่าเหมือนเราท�ำงานได้เยอะมาก เป็นคนขยัน

ไฮเปอร์ไม่หยุด เปล่าเลย จริงๆ นอนเล่น ดูเคเบิ้ล วาดรูปเล่น
เล่นเฟซบุ๊ก แต่เรามีน้องมีเพื่อนที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์กัน แล้วก็มี
ทิศทางในสิ่งที่รักคล้ายๆ กัน แล้วการโยนงานก็เหมือนการแบ่งปัน
การเรียนรู้ เอ๊ย สนใจเรือ่ งเพลง แต่งเพลงนีห้ น่อยสิ เราโยนคอนเซปต์
ให้ น้องก็ดีใจได้ทำ� งานร่วมกัน ก็ปั่นใหญ่เลย เขาก็สนุกของเขา แล้ว
มีน้องๆ แบบนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นงานถึงเกิดได้เยอะ

อย่างท�ำเพลงนี่เริ่มต้นและโยนงานยังไง

นอนๆ ดูทีวีอยู่ มีตัวละครตัวหนึ่งพูดอะไรเด็ดๆ ขึ้นมา มัน
ปิ๊งเลย เราก็แกล้งยุรุ่นน้องเลย เฮ้ย มันมีปรัชญาตัวหนึ่งเว้ย มันเป็น
ชื่อนี้ๆ มึงเอาไปตีความดูสิ ท�ำเป็นเพลงดูสิ แต่จริงๆ หลอกนะ เรา
ใช้สัญชาตญาณท�ำงานอย่างเดียว แต่งตั้งแต่ชื่อ เนื้อ แต่งใหม่หมด
ตอนนั้นแต่งเนื้ออยู่ 5 นาที ก็มั่วมั่ง จิตใต้ส�ำนึกมั่ง ออกมาก็ไม่รู้มัน
คืออะไร แล้วก็โยนไปให้นอ้ ง น้องมันก็เชือ่ จนอุปทานไปไกลมาก เฮ้ย
ต้องจริงจังแล้ว กวีระดับปล่อยวางชีวิตเลยนะเว้ย จินตนาการมันก็
เกิด แล้วท�ำออกมานี่ดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก เพลงออกมาอย่าง
เพราะ เพราะนี่คือการยั่วยุ พอตอนหลังก็ค่อยมาเฉลยให้รุ่นน้องมัน
ฟังว่าทัง้ หมดทีผ่ า่ นมากูโกหก เพราะว่ากูแค่เล่าเรือ่ งให้มงึ ฟัง พวกรุน่
น้องมันก็ข�ำกัน แบบตอนแรก เฮ้ย แต่งเพลงให้หน่อยดิ เนื้อเพลงนี่
กวีเอกเขียนมาเลยนะ จริงๆ เขียนเอง (หัวเราะ)

เพลง ‘รักอัตตานุสติ’ นี่เขียนเองหรือเปล่า

อันนั้นน้องใกล้ตัวอีกคนแต่ง เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องมรณา
นุสติ คือการมีสติในความตาย เราคอยบอกคอนเซปต์แล้วก็ไปคอย
แจม คอยตบ แล้วที่เหลือก็นั่งเล่นเฟซบุ๊ก นั่งคิดนู่นคิดนี่ จนมันได้
เนื้อเพลงออกมา ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจ แล้วก็ส่งให้มืออาชีพท�ำเลย
มืออาชีพเขาก็อยากท�ำเพลงที่มาจากเนื้อเพลงที่เขาไม่เคยเห็น 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
ไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะ โลกดนตรีเขาก็ให้ความสนใจ เป้ อารักษ์มา
ยืนดู paradox มายืนดู ซึง่ ใครจะไปเชือ่ ว่ามันเกิดเรือ่ งแบบนีข้ นึ้ มาได้
ยังไงในชีวิต

จ�ำได้มั้ยว่าเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไหน

ครั้งแรกเล่นที่งานแฟตเมืองทอง อันนั้นเละเลย แต่ว่าไม่
ได้คิดอะไรมากเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นศิลปะ ก็เลยท�ำให้มันเสร็จๆ
คอยดูแลรูปวง ดูพวกการจบโชว์ เสียงเพีย้ น เสียงอะไร ซึง่ ตอนแรกก็

ความสนใจศิลปะของผมคือ ศิลปะต้องแตะต้องได้ มีมูลค่าจริง
สื่อสารกับสังคมได้จริงๆ ไม่ใช่อุปทาน

ร้องเพลงไม่เป็นเลย พอครัง้ ที่ 2 มาดูวดิ โี อ อายฉิบหายเลย (หัวเราะ)
แต่ทุกคนชอบหมดเลยนะ เพราะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเราร้องผิด ร้อง
เพี้ยนเขาก็ไม่รู้อยู่ดี แต่เรารู้หมดไง ก็เลยปรึกษานักดนตรีแล้วซ้อม
ใหม่อีกรอบหนึ่ง จริงจังนิดหนึ่ง แต่เวลาก่อนขึ้นเวทีนี่ไม่ได้ซ้อมนะ
ไม่มนี ดั เช็ค ไม่มนี ดั แนะ ไม่มสี คริปต์ โชว์สด สัญชาตญาณล้วนๆ แล้ว
ก็ทำ� ได้หนเดียวนัน่ แหละ ทีเ่ หลือยังเละเหมือนเดิม (หัวเราะ) ส่วนใน
ในปีนี้วงเราก็น่าจะมีคอนเสิร์ตเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าจะช็อกเลยล่ะ

มีคนหาว่าเพี้ยนไหม

เขาชินกันแล้ว (หัวเราะ) เขาไม่ได้บอกว่าเพี้ยน เขาบอกว่า
เราเป็นคนบ้าทีไ่ ม่มใี ครถือสา เขารูเ้ ลยถ้าไอ้จั้งย้อนแยงฯ ท�ำ ไม่ต้อง
ถือสา ท�ำอะไรน่าเกลียดเขาก็บอกเป็นศิลปะ (หัวเราะ)

ทั้งเพลง ร้านอาหาร ศิลปะ แล้วมันไปโยงกับวรรณกรรมได้ไง

คือทุกอย่างที่เราสามารถยั่วยุจินตนาการได้ เราเอามาเป็น
เล่นหมด ดนตรี หนัง ลิกงลิเก เยอะแยะไปหมด มันไม่ต้องอยู่แต่บน
เฟรมแล้ว โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว มันไปไกลมากแล้ว

หนัง?

หนังนีเ่ ป็นโปรเจกทดลองอยู่ ตอนนีก้ ำ� ลังร่วมงานกันอยูห่ ลาย
คน แม้กระทั่งผู้ก�ำกับหลายๆ คนที่มีชื่อเสียงที่มีพลังงานดีๆ ก็แอบ
ซุ่มท�ำกันอยู่ หนังนี่ไม่ได้เป็นหนังทดลองหรือหนังอินดี้นะ เราพูด
ถึงหนังใหญ่ โปรเจกนี้เราถึงท�ำนาน ก�ำลังเจาะอยู่ แพ็คเลย จุดนู้น
จุดนี้ มีรุ่นพี่ รุ่นใหญ่ เป็นงานที่สนุกมาก สนุกกว่าหนังปกติแน่นอน
เพราะว่าเราใส่ฟังก์ชั่นในตัวหนังเยอะมาก จับต้องได้ เป็นกระบวน
การโมเดลฉ้อฉล สมรู้ร่วมคิด ต้องให้เสร็จออกมาก่อน แล้วมันจะ
งดงาม ดูเป็นอาร์ตเลยคราวนี้

แล้วตัวหนังนี่เป็นยังไง

ตัวหนังนีเ่ ป็นโมเดลทีส่ นุกมาก ครัง้ แรกทีไ่ ด้คยุ กันไว้นคี่ อื ท�ำ
หนังใหญ่ โดยที่มีผู้อ�ำนวยการสร้างยอมรับและเข้าใจเรา เป็นหนัง
ตลาดเหมือน GTH เหมือนหนังสูตรส�ำเร็จ เราอยากได้หนังตลาดสัก
เรือ่ งหนึง่ ทีส่ ามารถติดตัง้ งานศิลปินชัน้ น�ำทัว่ โลกเข้าไปในหนังได้ ไม่วา่
จะเป็นบิลบอร์ด ป้ายรถเมล์ ตัวก๋วยเตี๋ยวเรือ ล�ำเรือ ของศิลปินคน

เรื่องสัจจะการมีชีวิตอยู่บนโลก ให้มันยั่วยุจินตนาการ

นัน้ คนนี้ ตัวชามวรรณกรรมของเราทีต่ วั ละครกินอยู่ ซึง่ ก็จะซ่อนไว้ใน
หนังหมดเลย คือเราต้องการความบันเทิงที่สังคมสนใจตามปกติ แต่
เราจะแฝงใช้พนื้ ทีข่ องตัวหนังเป็นพืน้ ทีท่ างเลือกใหม่ โดยทีเ่ วลาฉาย
ทีเ่ มเจอร์ มันก็จะเป็นหนังตลาด เป็นหนังสูตรทีท่ �ำเงินให้ผอู้ ำ� นวยการ
สร้าง คนดูมคี วามสุข ไม่ตอ้ งใช้ความคิดเยอะ ในขณะเดียวกันหนังตัว
นี้ถ้ายกไปไว้ที่ยุโรป มันจะกลายเป็นหนังศิลปะที่ชั้นดีที่สุด โดยที่ไม่
ได้ศลิ ปะทีเ่ นือ้ หา แต่เป็นศิลปะทีข่ บวนการคิดแล้วก็การจัดสรรพืน้ ที่
มากกว่า

มีชวนนักเขียนมาร่วมด้วยมั้ย

ครั้งแรกผมชวน นิวัติ พุทธประสาท มาเป็นค�ำโปรยที่อยู่
ในชามก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ข้างในเป็นตัวงานของบริษัทย้อนแยงฯ ซึ่ง
ภายในก้นชามก็จะมีเนื้อหาหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญา
ของเซน เกี่ยวกับการกินพอเพียง มีโฆษณา มีบริษัทสโมสรพึ่ง
น้อย (มีสโลแกนว่า ไม่ล�ำบากจริงๆ ไม่พึ่งใคร) แต่ที่คุยๆ ไว้ก็มี ตุล
อพาร์ตเมนต์คุณป้า, อุเทน มหามิตร เป็นมืออาชีพทั้งนั้น คือเราไม่
ได้สนใจมืออาชีพหรอก แต่เราสนใจคนที่สนใจไปในเรื่องเดียวกัน
ทิศทางเดียวกันมากกว่า แล้วบังเอิญเขาก็เป็นมืออาชีพด้วย

ท�ำไมถึงมั่นใจว่าเป็นหนังชั้นดี

มันเป็นทางเลือกใหม่ทไี่ ม่เคยมีใครท�ำแน่นอน มันจะเป็นหนัง
เรื่องเดียวในโลกด้วยมั้ง ที่วิ่งคู่ไปกับประวัติศาสตร์ศิลป์ของโลก ใน
การจัดการก็มีวิธีคิดของผมอยู่ ซึ่งตอนนี้ก็ได้พรีเซ้นต์เรื่องนี้ให้กับ
คนท�ำหนัง นายทุน ไประดับหนึ่งแล้ว แต่มันต้องการเวลามากกว่า
นี้ เพราะว่าการสื่อสารตรงนี้มันเข้าใจยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดวันหนึ่ง
ในเวลาอันใกล้นี้ เราสามารถพิสูจน์ระดับหนึ่งให้ผู้ลงทุนเข้าใจได้ว่า
มันคืออะไร มันจะเป็นหนังที่น่าสนใจมากแน่นอน

ท�ำไมเราต้องยั่วยุจินตนาการ

มนุษยชาติจ�ำเป็นต้องมีจินตนาการเพื่อมีไว้หล่อเลี้ยงตัว
วัฒนธรรมที่สร้างกันขึ้นมา ถ้าเป็นโบราณก็คงจะใช้ค�ำว่าศิลปิน แต่
ส�ำหรับยุคนี้ผมเรียกว่านักยั่วยุจินตนาการ

ยั่วยุคนอื่นแล้ว ยั่วยุตัวเองบ้างไหม

แต่มีคนเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรใหม่หรอก

ยุทุกวันเลย อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติม ออกไปท่องเที่ยว ออกไป
ขี่จักรยาน ออกหาความหมาย วัฒนธรรมมันเปลี่ยนตลอดเวลา โลก
มันเปลีย่ นตลอดเวลาในยุคนี้ มัวแต่หลับอยูไ่ ม่ได้ เราต้องตืน่ อยูต่ ลอด
เวลา เพราะฉะนั้นการบ้านมันต้องท�ำทุกวัน และบังเอิญเราสนุกกับ
มันด้วยไง มันก็เลยโอเค แต่ถ้าต้องเหมือนไปเรียนหนังสือก็คงเลิก
ไปแล้ว ถ้ามันน่าเบื่อขนาดนั้น แต่ชีวิตมันไม่ได้น่าเบื่อแบบนั้น

คนทีพ่ ดู ครัง้ แรกมันมาจากอารยธรรมเดียว วัฒนธรรมเดียว
ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ทั้งโลกพูด อาจจะเป็นทฤษฎีทางตะวันตกหรืออาจจะ
เป็นโพสต์โมเดิร์นพูด หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่วิวัฒนาการที่มาจากวิธี
คิดผิดชอบชั่วดีทางศาสนาของเรา หรือวิธีคิดแบบพุทธของเรา มัน
2500 เลยปีนะเว้ย มันยังมาได้ขนาดนี้ แล้วไอ้คนที่เพิ่งมาเมื่อ 100
ปี ท�ำไมมันถึงกล้าพูดว่าไม่มีอะไรใหม่ เราไม่เชื่อ คือรากลึกของ
เอเชียมันยังยาวไกลกว่านั้น มนุษย์มันยังมีพลังงาน วิธีคิด อุปาทาน
อุปโลกน์อะไรได้เยอะกว่านี้ ยังมีอะไรใหม่อีกเยอะ อย่าไปสิ้นหวัง
ไหนๆ จะเวียนว่ายกันแล้ว อย่าไปสิ้นหวัง (หัวเราะ)

แล้วโครงการต่อไปจะไปยั่วยุอะไร

ก็ คื อ ไอ้ ตั ว ที่ ผ มจะไปตั้ ง สถานี สุ น ทรี ย ะที่ โ ยโกฮาม่ า ปี นี้
บังเอิญทีโ่ ยโกฮาม่ามันมีมหกรรมศิลปะใหญ่ตวั หนึง่ ซึง่ เปิดประมาณ
เดือนสิงหาคมนี้ โดยมีศิลปินระดับโลกเข้ามารวมตัวกันเต็มเลย ซึ่ง
ตรงนั้นผมว่ามันเป็นเวทีที่จะวัดสติปัญญาของย้อนแยงฯ ได้ดีมาก
โดยถ้าไม่มอี ะไรผิดพลาด วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เราจะไปตัง้ สถานีดกั ไว้
ล่วงหน้าก่อนเลย จะมีบริษทั ย้อนแยงฯ ทีโ่ ยโกฮาม่า เริม่ ใหม่หมดเลย
เราจะสร้างโรงลิเก ตรงกลางอาจจะมีครัวขึน้ มาท�ำบะหมีล่ เิ กจอห์นนี่
บีกู๊ด มีเคาน์เตอร์นั่ง มีจานชามวรรณกรรม ทุกอย่างถูกเซตติ้ง เป็น
งานไอเดียอาร์ตหมด แล้วก็จะมีสเปซเล็กๆ ไว้แสดงงาน คือเราใช้
เวลาท�ำร้านแป๊บเดียว แล้วเราจะชิงตัดหน้าเทศกาลศิลปะ ซึ่งท�ำชื่อ
คล้ายๆ กันเป็นการล้อเลียน เสียบข้างๆ ไปเลย เหมือนแถลงการณ์
ท้าทายอะไรบางอย่างกับประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ เพือ่ พิสจู น์ให้ได้วา่ มันมี
คุณค่าจริงๆ ไม่ใช่อุปโลกน์กันไปเองแล้วหามูลค่าจริงไม่ได้ ซึ่งความ
สนใจศิลปะของผมคือ ศิลปะต้องแตะต้องได้ มีมูลค่าจริง สื่อสารกับ
สังคมได้จริงๆ ไม่ใช่อุปทาน

กลับมาที่วรรณกรรม คุณท�ำอะไรกับมันบ้าง

ส�ำนักพิมพ์เล่นวรรณกรรมของผมเพิง่ ท�ำชามวรรณกรรมไป
แปล 3 ภาษา ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ 2 ภาษาแรกก็คือ ภาษาที่เป็น
เลือดเนื้อเชื้อไขของผม ผมเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ไทย ส่วน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล คือเราใส่ฟังก์ชั่นลงไปในชาม ใน
ขณะทีก่ นิ อาหารอยูใ่ นพืน้ ทีส่ นุ ทรียะของเรา การกินมันจะมีการอ่าน
อยูด่ ว้ ย ในตัวน�ำ้ ซุปมันจะบังเนือ้ หาทัง้ หมด ครัง้ แรกทีไ่ ด้มากิน มันจะ
มีการปฏิสมั พันธ์พเิ ศษอย่างหนึง่ คือ เราจะกินไปแล้วน�ำ้ มันจะค่อยๆ
ลดลงเรื่อยๆ การที่มันลดลงไปเรื่อยๆ เราจะมีข้อความที่อยู่ในชามที่
จะเริ่มโผล่ เหมือนบัว 4 เหล่า แต่เราเปลี่ยนเป็นเรื่องของเนื้อหาของ
ก๋วยเตี๋ยว 4 เหล่าแทน เหล่าแรกเป็นอย่างนี้ เหล่านี้เป็นอย่างนี้ ส่วน
เหล่าสุดท้ายพูดเรือ่ งอะไร เราก็เฉลยไว้ทกี่ น้ ชาม กินไม่หมด ก็อดอ่าน
แต่ทั้งหมดนี้เราไม่ได้เป็นพุทธศิลป์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่ามันเป็น
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ท�ำไมถึงเลือกโยโกฮาม่า

เฟซบุ๊ก เรื่องสั้น วรรณกรรม แต่หลังๆ ค่อนข้างจะเป็นภาษาเยอะ
เพราะหลังๆ เรามาเล่นกับวรรณกรรม เป็นการใช้ภาษาไปในตัวด้วย
ซึง่ ถือเป็นการฝึกตัวเอง ให้มนั มีอะไรหลายๆ อย่าง ไม่ใช่เอาแต่นั่งจับ
พูก่ นั ทัง้ วัน คือมันต้องยัว่ ยุจนเจอทางใหม่ทดี่ กี ว่านี้ แบบไปแสดงหนัง
ถ้ามีคนไปจ้างเรา เราก็จะไปนะ อาจจะมีข้อแม้นิดหน่อยว่าแมสเส
จอาจจะเป็นโลโก้เสื้อ ไม่ใช่ว่าอยากแสดงหนัง แต่ว่าถ้าเราสามารถ
น�ำพาไอ้พวกนี้ไปในจุดที่คนมองเห็นเยอะๆ ได้ ที่ๆ มีแสงสว่าง
เราจะท�ำทุกอย่าง แต่มันก็ต้องมืออาชีพระดับหนึ่งนะ ไม่ใช่มั่วซั่ว
เราต้องคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่ง เราไม่เคยปล่อยของมั่วๆ ออก
ไป แต่อย่างที่เกาหลี ลึกๆ ก็จงใจให้มันรุนแรงนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่นึกว่า
เขาจะโกรธ เพราะจริงๆ มันเป็นค�ำถามที่ปกติมากๆ แต่ไม่เป็นไร
เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกอยู่แล้ว ผมไปญี่ปุ่นผมได้เจอคุณอีกแน่นอน
อยู่ใกล้กัน (หัวเราะ)

จริงๆ มีพื้นเพอยู่ที่นู่น เพราะคุณแม่เป็นคนโอซาก้าอยู่แล้ว
แต่วา่ เป็นคนทีไ่ ม่ถอยหลังกลับไปจุดเดิมแน่นอน คือท�ำใจไม่ได้ถา้ จะ
กลับไปซ�ำ้ ทีเ่ ดิม ในขณะทีท่ งิ้ ห่างออกมา 8 ปี มาใช้ชวี ติ อยูท่ เี่ ชียงใหม่
มากลับไปโอซาก้าอีกทีมันก็คงเหมือนว่า 8 ปีที่ผ่านมา มันหายไป
อย่างน่าเสียดาย ก็เลยไปเจาะจงว่าไปที่ๆ มันอยู่ตรงกลางทางความ
รู้สึกระหว่างโอซาก้ากับโตเกียว ก็เลยเล็งไปที่โยโกฮาม่า

ไปคนเดียว?

ไปกับแฟนสองคน เราก็จะถ่ายวิดีโอเก็บ documentary
ตั้งแต่แรกเลย เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปจดสัญญา เซ็นสัญญา เช่า
ตึก ตกแต่งวันแรก วิ่งไปซื้อสี เราจะเก็บไว้หมดตั้งแต่วันแรกจนถึง
วันที่โรงลิเกเสร็จ แต่งตัวเป็นชุดลิเกสองคน นางเอกคน พระเอกคน
ทาหน้าขาวเป็นคนไทย แล้วก็เปิดตัว ส่งสาสน์ไปให้มิวเซียมรอบ
ตัว แกลเลอรีรอบตัว บอกทุกคนว่ากูมาแล้ว จะคุยกับกูยังไงล่ะ กูมา
ตั้งค�ำถามให้มึงแล้ว ในฐานะที่กูก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่น กูก็เกิดในญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้น มาเล่นกับกูหน่อย

ท�ำอะไรเยอะๆ เหนื่อยบ้างไหม

มันไม่รู้สึกว่าท�ำงาน ถ้ารู้สึกว่าท�ำงานนี่เหนื่อยแน่นอน มัน
รูส้ กึ ว่ามันอยากท�ำ ไอ้ความอยากท�ำมันท�ำให้มแี รงเฉือ่ ยทีม่ นั ไม่หยุด
แรงมันดี มันไหลไปเรือ่ ย แต่กเ็ ป็นพักๆ นะ มีสขุ มีทกุ ข์ อันนีธ้ รรมดา
มนุษย์ ได้นั่งวาดรูป ได้ปั่นจักรยาน ได้ท่องเที่ยว ถ่ายรูป นั่งคิดงาน
นี่ก็อาจจะเป็นความสุข แต่มันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะ เพราะ
ความสุขมันไม่มีตัวตน แม้กระทั่งทุกข์ก็เหมือนกัน เพราะมนุษย์เรา
ควบคุมความสุข ความทุกข์ไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้ว ก็ไปแบบผิวๆ ไป
สุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้

เล่นยังไง

เรามีสทิ ธิ์ เรามีจนิ ตนาการของเราทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามว่าไอ้ตวั ขนบ
สถาบันศิลปะนี่คืออะไร แล้วคุณสร้างศิลปะที่มาเป็นอิสรภาพทาง
ความคิดสูงสุด ยังใช้ตัวสถาบันตีกรอบมันอีกทีหรือเปล่า ซึ่งผมจะ
สร้างสถาบันของผมเองขึ้นมาเหมือนกัน เพื่อตั้งค�ำถาม ซึ่งกวนตีน
แน่นอน ไม่วา่ ตัวโปสเตอร์ทเี่ ราเลียนแบบ ซึง่ ของปลอมออกก่อนของ
จริงเป็นไปได้ยังไงวะ (หัวเราะ)

แล้วเราปล่อยวางกับเรื่องที่ยึดติดหลายๆ เรื่องได้ยังไง

มีปรัชญาเดียวเลยครับว่า ‘ช่างแม่ง’ แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย
ช่างแม่ง มันเป็นของนอกกาย แล้วก็เป้าหมายของเราทีค่ ดิ เอาไว้ใหญ่
โตกว่านี้ ถ้ามัวแต่ค�ำนวณแบบพ่อค้านะ เอ๊ย รายได้วันนี้เท่านี้ เดือน
หนึง่ ต้องขายเท่าไหร่ๆ เราไม่คดิ เพราะว่า เป้าหมายข้างหน้าเราใหญ่
กว่านี้เยอะ

เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ไปแสดงที่เกาหลีมาด้วย

ตอนนั้นไปกับเรสซิเดนซี ไปร่วมงานกับเขา 4 เดือน แต่หนี
กลับมาก่อน เพราะเราอยูก่ บั ระบบของพวกเขาไม่ได้ วิธคี ดิ ไม่ตรงกัน
เลยขออนุญาตกลับ ก็ถือว่าเสียมารยาทพอสมควร เขาก็เคือง เลิก
เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันไปแล้ว (หัวเราะ) แต่ก่อนกลับก็ทำ� สติ๊กเกอร์
ไปประมาณหมื่นกว่าแผ่น แล้วก่อนกลับ 5 ชั่วโมง ก็เอาสติ๊กเกอร์ไป
บอมบ์ทั่วเมืองเขาเลย เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีคำ� ถาม เช่น “ก่อนที่คุณจะ
เข้าใจเนื้อหาทางศิลปะ คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าหัวใจมนุษย์กับ
คลิตอริสมีขนาดที่ต่างกัน” หรือ “อย่าเอาราชสีห์มาขังไว้ในโรงละคร
สัตว์ โปรดปล่อยเขาสู่ป่าใหญ่” อะไรแบบนี้ เป็นข้อความที่แปลเป็น
ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มีประมาณ 6 ประโยค จริงๆ
เราไม่ได้พดู ถึงถึงคนทีร่ บั ผิดชอบเรานะ แต่เราพูดถึงภาพรวมๆ ของ
คนเกาหลี ที่เราวิพากษ์วิจารณ์เขาลึกๆ อยู่ในใจ

ดื่มเหล้าบ้างไหม

น้อยมาก ตอนนี้เลิกหมด บุหรี่ เหล้า สิ่งเมามายทุกอย่างที่
เป็นเครื่องมือกระตุ้นวิธีคิดต่างๆ แบบชาวร็อกหรือศิลปิน ศิลปะห่า
เหวอะไร ไอ้สขุ ภาพทีด่ กี ว่ามันสร้างสิง่ ทีป่ ระเสริฐกว่า รูส้ กึ ว่ามันท�ำให้
ปกติสุขกว่า การเมามายนี่ไม่ได้เรื่อง ผมลองมาเยอะ ไม่ต้องกระตุ้น
อะไรอีกแล้ว ใช้สติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แม้กระทั่งเขียนรูป
จากที่เคยใช้เวลา 3 วัน หลังจากเลิกทุกอย่าง ตอนนี้เหลือวันเดียว
พลังมันเยอะขึ้นมาอีกเยอะ ตัวเนื้องานก็ดีกว่า ละเอียดกว่า ลุ่มลึก
กว่า เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนอ่อนแอ หรือเราอาจจะเป็นคนที่เปิด
คลื่นตัวเองไม่ถูก ก็เลยใช้ตัวช่วย แต่สุดท้ายแล้วมันไม่จำ� เป็น แล้วก็
จิตใต้สำ� นึกหรืออะไรต่างๆ นานามันควบคุมได้ดว้ ยตัวเราเอง ไม่ตอ้ ง
ใช้สิ่งไร้สาระพวกนี้

ท�ำไมต้องเป็นสติ๊กเกอร์ไปจู่โจม

ทุกอย่างมันเป็นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง วิธีคิด
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ไอ้สุขภาพที่ดีกว่ามันสร้างสิ่งที่ประเสริฐกว่า รูส้ ึกว่ามันท�ำให้ปกติสุขกว่า การ
เมามายนี่ไม่ได้เรือ่ ง ผมลองมาเยอะ ไม่ต้องกระตุ้นอะไรอีกแล้ว ใช้สติปัญญา
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
เป้าหมายข้างหน้านี่คิดเผื่อความล้มเหลวไว้บ้างหรือเปล่า

มั่นใจ หาความเชื่อ ศรัทธาทั้งหมด สุดท้ายก็ย้อนแยงกลับไปญี่ปุ่น
อีกรอบ ตั้งเวที ตั้งสถานีใหม่ ก็เตรียมตัวลุยแล้วคราวนี้

ไม่มี (ตอบเร็ว) เพราะว่าเราใช้คำ� ที่บอกเลย ถ้าเกิดท�ำอะไร
ที่ไม่เกินสติปัญญาตัวเอง ท�ำอย่างเต็มที่ ไม่มีผิดพลาด ส่วนมากที่
ผิดพลาดนี่จะเกินสติปัญญาทั้งนั้น อายุขนาดนี้ ตกผลึกขนาดนี้แล้ว
ไม่น่าจะมีอะไรพลาด ถ้าไม่เมามายเสียคน ใจแตก สาวกรี๊ดไปเสีย
ก่อนนะ (หัวเราะ)

เท่ากับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้น?

ใช่ เริ่มต้นมันตอนอายุ 45 นี่แหละ

แล้วในท้ายที่สุด ชีวิตของคุณจะเป็นยังไง

ไม่มีความกลัวเลยหรือ

ชีวิตต้องถูกใช้ให้หมด ให้หมด (เน้นเสียง) คืออาจจะถึงวัน
ตายเลยก็ได้ จริงๆ มันก็รู้สึกอยากใช้ไปเรื่อยๆ เหมือนมันเป็นคลัง
ที่มีสมบัติอยู่ก็ต้องใช้มันไปให้หมด เรื่องเงินก็เหมือนกัน มีเท่าไหร่ก็
ใช้ให้หมด ก็ใช้ตรงนี้วัดเอาว่า ถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ายังไม่หมด
แต่ถ้ามันมาถึงก็ต้องยอมรับให้ได้ อาจจะเกิดจากสุขภาพ หรือความ
คิดที่มันอิ่มตัว ปล่อยวาง ถ้าหยุดก็ต้องหยุด อีกหน่อยถ้ามีเงิน
สักก้อนหนึง่ ในอนาคต อาจจะไม่ทำ� อะไรเลยก็ได้ ใครจะไปรู้ นอนดูทวี ี
ดูเคเบิ้ล อ่านหนังสือ ออกก�ำลังกาย ใช้ชีวิตไปให้มันหมด

มันเคยท�ำได้แล้วไง อย่างเรือ่ งไอ้หน้าทีก่ ารงาน หาเงิน ความ
มั่นคง ท�ำได้อยู่แล้ว คราวนี้ก็ทิ้งแม่งหมดเลย แล้วก็มาเจาะลงตรงนี้
เพื่อหวังว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าวันหนึ่ง ไอ้สิ่งที่เราท�ำอยู่ มันจะมีมูลค่า
ได้จริง และเลี้ยงตัวเราได้ด้วย ก็ท�ำมันจริงจังเลย ไม่เลิกแล้วตอนนี้
ท�ำอะไรให้มันยาวๆ ไปเลย หมดเวลาทดลอง เข้าถึงนาทีจริงของ
การใช้ชีวิต ที่ผ่านมาทิ้งขว้างโน่นนี่มันเป็นการทดลอง ซึ่งชีวิตมัน
ต้องทดลอง ซึ่งตอนนี้รู้แล้ว ทดลองมาเยอะแล้ว พอแล้ว เราจะก้าว
สู่โลกอินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ผ่านมาคือการทดลอง?

ใช่ มาอ้อมที่เมืองไทย 8 ปี เพื่อมาหาเนื้อหาสาระ หาความ
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movie

Night at the Museum
ภาพยนตร์เรื่อง Night at the Museum หรือชื่อภาษาไทยว่า
คืนมหัศจรรย์...พิพิธภัณฑ์มันส์ทะลุโลก เป็นภาพยนตร์แอคชั่น คอเมดี้
ที่เล่าเรื่องราวความวุ่นวายอลหม่านในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ลาร์รี่ ดาลี่
(Larry Daley รับบทโดย เบ็น สติลเลอร์) เป็นหนุ่มช่างฝันมองโลกในแง่ดี
คิดบวก แม้จะอาภัพอับโชคอยู่เรื่อย แต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นกับแนวคิดที่ว่า
ชีวติ ของเขาต้องเจอแจ๊คพ็อตเข้าสักวันแน่ๆ ซึง่ หารูไ้ ม่วา่ การได้เป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยหลุมขุดค้นประวัติศาสตร์ตามธรรมชาติ ที่พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้นี่แหละ ที่เขาได้เจอแจ็คพ็อตของจริง
คืนมหัศจรรย์เกิดขึน้ ขณะทีล่ าร์รเี่ ข้าเวร เมือ่ ชนเผ่ามายัน นักรบโรมัน
และคาวบอยกระโจนออกจากฉากจ�ำลองเข้าท�ำสงครามรบพุง่ กัน กลุม่ มนุษย์
ยุคหินที่ตามหาไฟสุดขอบฟ้าก็ดันเผาฉากจ�ำลองของตัวเองเสียราบ แถมยัง
มีทีเร็กซ์นักล่าขาโหดจากยุคดึกด�ำบรรพ์เข้ามาร่วมแจมอีก แต่ยังโชคดีที่
หุ่นขี้ผึ้งรูปท่านประธานาธิบดี เท็ดดี้ รูซเวลท์ (President Teddy Roosevelt
รับบทโดย โรบิ้น วิลเลี่ยมส์) คอยช่วยฮีโร่จ�ำเป็นของเราให้คุมสถานการณ์
วุ่นวายที่เกิดขึ้น ลาร์รี่จะปกป้องพิพิธภัณฑ์ให้คงสภาพไว้เช่นเดิมได้หรือไม่
ต้องไปลุ้นกัน (ภาค 2 มีชื่อว่า มหึมาพิพิธภัณฑ์ ดับเบิ้ลมันส์ทะลุโลก)

โดราเอมอน  เดอะ มูฟวี่ 2013
กลับมาอีกครัง้ ส�ำหรับการ์ตนู อมตะขวัญใจเด็กไทย และเข้าสู่ ภาคที่ 33 ของ
โดราเอมอนฉบับภาพยนตร์ ซึง่ ฉายในญีป่ นุ่ ไปเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2013 ทีผ่ า่ นมา
และท�ำรายได้ถึง 3,900 ล้านเยน (ประมาณ 1,300 ล้านบาท) และยังจัดเป็น
“ภาพยนตร์ภาคต่อ” ที่มีสถิติผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของญี่ปุ่น
ที่จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านคนอีกด้วย
เรื่องราวของภาคนี้เกิดขึ้นเมื่อโดราเอมอนถูก “จอมโจรเดอลุกซ์” ขโมย
กระดิ่งห้อยคอไปขณะนอนหลับ ท�ำให้กลายเป็นหุ่นยนต์แมวเพี้ยนๆ ที่ใช้งานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ โนบิตะจึงใช้อุปกรณ์วิเศษ “เชอร์ล็อกโฮล์มส์เซ็ต” ที่ชี้เบาะแส
ทั้งหมดไปยังพิพิธภัณฑ์ของวิเศษแห่งโลกอนาคต ที่รวบรวมของวิเศษทุกชิ้นที่เคย
มีมาในโลกนี้ แต่แล้วความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อจอมโจรเดอลุกซ์ปรากฏตัวขึ้น และ
หมายตาของวิเศษในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีอ้ กี เช่นกัน ภารกิจครัง้ นีโ้ นบิตะและเพือ่ นต้อง
ร่วมกันช่วยให้โดราเอมอนกลับมาเป็นเหมือนเดิม และปกป้องพิพธิ ภัณฑ์เอาไว้ให้ได้
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C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง
(C.M.B. พิพิธภัณฑ์พิศวง - ลิขสิทธิ์ไทย สนพ.วิบูลย์กิจ) ผลงานเรื่องล่าสุด
ของอาจารย์โมโตฮิโระ คาโต้ (ผู้เขียนเรื่อง Q.E.D.อย่างนี้ต้องพิสูจน์ / Rocketman)
เป็ น การ์ ตู น แนวสื บ สวนสอบสวน ที่ เ น้ น เนื้ อ หาในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นเรื่ อ งราว
รอบตัวของ “ซากากิ ชินระ” เด็กน้อยวัย 14 ปี กับ “นานาเสะ ทัตซึกิ” นางเอกผู้มากพลัง
ในมาดนักเรียนคุณหนู
ชิ น ระ เด็ ก น้ อ ยนิ สั ย ร่ า เริ ง เหมื อ นเด็ ก ธรรมดาทั่ ว ไป แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว เขาเป็ น
ผูค้ รอบครองแหวนล�ำ้ ค่า ‘C-M-B’ ทัง้ 3 วง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งผูพ้ ทิ กั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา ทีส่ บื ทอด
กันมาแต่บรรพกาล ซึ่งมีผลท�ำให้ผู้ครอบครอง เข้าถึงข้อมูลทางวิชาการได้ทุกชนิด และเบิก
เงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยทุกประเภทได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด ทว่าชินระกลับมีเพียงความฝันจะเปิด
พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ของตัวเอง เพื่อสร้างถ่ายทอดความตื่นเต้นให้กับผู้เยี่ยมชมเท่านั้น ไม่เคย
มีความคิดจะใช้อ�ำนาจของแหวนเพื่อผลประโยชน์จนน�ำไปสู่ความด�ำมืด อันเป็นจุดประสงค์
ดั้งเดิมของแหวนเลยแม้แต่น้อย แต่ด้วยฐานะของผู้ครอบครองแหวนแห่งความรู้ และผู้
เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ท�ำให้ชินระต้องเข้าไปพัวพันกับคดี และความขัดแย้งต่างๆ
อย่างไม่หยุดหย่อน เขาจึงต้องใช้ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนให้
เพื่อยุติปัญหาทั้งหลาย

book

Museum พิพธิ ภัณฑ์ หุ ่ น -หั่ น -หั ว
ชื่ อ เสี ย งและเงิ น ทองเป็ น สองสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ให้ ม นุ ษ ย์ ท� ำ อะไรได้
โดยไม่ ค าดคิ ด อย่ า งเช่ น การที่ บุ ค คลซึ่ ง มี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งไทยตกลง
ปลงใจให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ยามเวิ ล ด์ ป ั ้ น หุ ่ น ขี้ ผึ้ ง ของตั ว เอง...หุ ่ น ขี้ ผึ้ ง ของ
คนเป็ น ! ยามเก่ า แก่ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ อ่ ย ปากห้ า ม ตามความเชื่ อ ของ
คนโบราณ หุ ่ น ขี้ ผึ้ ง ต้ อ งสร้ า งจากคนตายเท่ า นั้ น หากยั ง ดื้ อ สร้ า งจาก
คนเป็น...อาเพศจะบังเกิด!
‘มินจง’ นักธุรกิจชาวเกาหลีหาได้เชื่อในค� ำเตือนไม่ กลับสั่งให้
ทุกอย่างด�ำเนินต่อไปโดยไม่เคยรู้ว่านั่นคือการน�ำ ‘ความหายนะ’ มา
สู ่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ ‘ชิ น วุ ฒิ ’ มื อ ขวาของมิ น จง ถู ก มอบหมายให้ ดู แ ล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ทนเขา เรื่ อ งราวสุ ด สยองเริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ความตายเข้ า มา
เคาะประตูเรียกตัวจริงของหุ่นทั้งเจ็ด วิธีเดียวที่จะหลุดพ้นจากบ่วงที่ก่อ...
คือตัดคอหุ่นของตัวเองก่อนตาย แต่จะท�ำได้ไหมในเมื่อไม่มีใครเชื่อ!
พบกับซีรีส์ชุด Six Scream ตอนที่ 6 ‘ฆ่า!’ จากส�ำนักพิมพ์โซฟา
กับสโลแกน ‘เสียทองสูงท่วมตัว...อย่ายอมเสีย ‘หัว’ ตอนตาย!’
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เด็กน้อยยิ้ม
และรอย
ในท้ อ งฟ้ า สี ค รามถู ก บดบั ง ด้ ว ยก้ อ นเมฆสี ข าว
ปุกปุยลอยล่องท่องไปทั่วฟ้า...มีควันสีเทาค่อยผุดขึ้นมา
ท�ำเอาฟ้าสีครามที่กอดก้อนเมฆสีขาวไว้ดูหม่นลงไปใน
ทันตา ณ ที่แห่งนั้นที่ควันได้ผุดขึ้นมา มันคือสถานที่
ทีเ่ รียกกันในนาม ‘ป่าคอนกรีต’ ทีใ่ หญ่อย่างมโหฬาร ผูค้ น
ที่อาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้า
‘จอมปีศาจร้าย’ จอมช่ ว งชิ ง มั น ช่ ว งชิ ง ทั้ ง รอยยิ้ ม
และความสุขของผู้คนไปพร้อมสร้างความสุขสมมติขึ้น
ซึ่งสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่า ‘เงิน’ บรรดาผู้คนต่างโหยหา
ไขว่คว้าหา ‘ความสุขสมมติ’ ทีว่ า่ กันอย่างเอาเป็นเอาตาย
ประหนึง่ ลาโง่ วิง่ ตามแครอททีห่ อ้ ยอยูบ่ นหัวของมันอย่าง
ไม่ลดละ บ้างก็ยอมแลกด้วยศักดิศ์ รี ความถูกต้อง พรรคพวก
เพื่อนพ้อง และแม้กระทั่งชีวิต คงจะมีแต่เด็กตัวน้อยๆ
เท่านั้นกระมังที่จะเห็น ‘ความสุข’ จากริมทาง ความสุข
ที่ไม่ต้องแลกด้วยอะไรเพียงแค่ ‘พอใจ’ กับสิ่งที่เป็น
คงเพราะความ ‘เดียงสา’ ทีท่ ำ� ให้เด็กตัวน้อยๆ คนหนึง่ ยิม้
ได้ในขณะที่ผู้ใหญ่นับพันก�ำลังทนทุกข์

ภายใต้ฝนุ่ ควัน และใบหน้าอันบึง้ ตึง ณ เมืองสีเทาๆ
แห่งนี้ ได้ปรากฏร่างของสาวน้อยผู้กล้าหาญ นี่เธอจะ
ลุกขึ้นมาต่อกรกับเจ้าปีศาจที่ท�ำให้โลกอันแสนสดใสของ
เธอหม่นหมองลงไป เธอควบม้า...โยก อย่างเชือ่ งช้าราวกับ
หนอนตัวน้อย ที่ค่อยๆ ...กระดึ๊บ...กระดึ๊บ...อยู่กับที่
มือข้างขวาของเธอมีกอ้ นน�ำ้ ตาลสีชมพู ฟูฟอ่ งอยูร่ อบๆ ไม้
ที่ ใ ครๆ เห็ น คงต้ อ งน�้ ำ ลายสอ มื อ ข้ า งซ้ า ยของเธอ
พกด้ายบางๆ เส้นหนึ่งประหนึ่งว่ามันล่องลอยด้วยความ
ฝันทรงกลมๆ ของเธอ หลังจากควบม้ามาอย่างยาวนาน
เธอก็ได้มาอยู่หน้าประตูบานหนึ่งเธอเฝ้ารอ...รอเวลาที่
เจ้าปีศาจจะปรากฏตัว และแล้วประตูกเ็ ปิดออกอย่างช้าๆ
...เจ้าปีศาจปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว เธอยกปุยฝ้าย
สีชมพูแล้วชี้ไปที่หน้าเจ้าปีศาจอย่างหาญกล้าพร้อมพูด
ว่า “มัม...มัม...ป๊า....ปะ มัมม่ะ” เธอคงก�ำลังจะบอกว่า
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“คุณน้าปีศาจ หนูจะไม่ทนให้น้ามาท�ำร้าย ป๊ากะม๊าหนู
อีกแล้วนะ!” พูดจบเธอก็กระโดดลงจากม้าโยก..ด้วย
ความสูงเพียง 3 คืบของตัวเธอ ... แต่ทว่าม้าโยกของ
เธอดันสูง 4 คืบนี้สิ เธอล้มลงต่อมน�้ำตาเริ่มท�ำหน้าที่
ของมันอย่างไม่มีปิดบัง...นัยน์ตาของเธอเต็มไปด้วยน�้ำ
ที่พร้อมจะไหลริน “มัมม๊า...ปา..ป่ะ...ปะ” เธอก�ำลังบอก
ว่า “หนูจะไม่เสียน�ำ้ ตาต่อหน้าน้าปีศาจหรอก” เจ้าปีศาจก็
หัวเราะ “ฮ่าๆ...ฮ่า...อย่างเจ้าน่ะหรือที่จะมาต่อกรกับข้า
เร็วไปร้อยปีเจ้าเด็กน้อย” เมือ่ เจ้าปีศาจพูดยังไม่ทนั จบค�ำ
เด็กน้อยก็เดินเข้าไปอย่างเชื่องช้าพร้อมเคี้ยวสายไหม
อย่างใจเย็น...ไม่นานนักตรงมุมปากของเธอก็ยกขึน้ พร้อม
กับปรากฏรอยยิ้ม
เมื่อเจ้าปีศาจเห็นรอยยิ้มนั้นกลับมีอาการแปลก
ประหลาดราวกับว่าเป็นมันนั้นล่ะที่ถูกกินไม่ใช้ปุยฝ้าย
สีชมพูก้อนนั้น ยิ่งเคี้ยวมากเท่าไรเจ้าปีศาจก็ยิ่งโหยหวน
มากขึ้นทุกทีๆ “อ๊า....ก....ก....นี่เจ้าท�ำอะไรข้าท�ำไมถึง
ได้เจ็บปวดอย่างนี้?” “ต๊า....ต๊า....ต๊ะ....มาม๊ะ!” แปลออก

มาได้ว่า “นี้น้าไม่รู้หรอกหรือว่ารอยยิ้มของเด็กน้อยนั้น
ชนะทุกสิง่ ” พูดไปเด็กน้อยก็อร่อยกับการกินจนลืมลูกโป่ง
ในมือซ้ายไปเสียสนิท...ลูกโป่งหลุดจากมือของเด็กน้อย
และก�ำลังลอยขึน้ ไปหาเพดานอย่างเชือ่ งช้า ทันใดนัน้ เอง
เด็กน้อยก็เริม่ เบะปากพร้อมทีจ่ ะร้องไห้ ในขณะเดียวกันนัน้
ตัวของเจ้าปีศาจดูเหมือนจะใหญ่ขนึ้ เช่นเดียวกัน เด็กน้อย
รวบรวมพลังกระโดดอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะคว้าด้ายเส้น
บางๆ เส้นนั้นไว้...และในที่สุดเธอก็ท�ำส�ำเร็จ เธอคว้าไว้
ทันก่อนที่มันจะลอยจนเกินเอื้อม เธอสะดุดและล้มลง...
พร้อมกับหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดี เจ้าปีศาจได้หายไป
กลายเป็นเพียงชายวัยกลางคนเดินเข้ามาหาเด็กน้อยที่
หัวเราะร่าแทน... “เป็นไงยัยตัวน้อย หัวเราะร่าเชียว” พูด
จบชายหนุม่ ก็อมุ้ เด็กน้อยขึน้ มาบนบ่า พร้อมกับพูดต่อว่า
“แม่จ๋า วันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะ...พ่อหิวจังเลย”
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unseen TK

พิ พิ ธ อาเซี ย น ภาค 4...
A Journey Through ASEAN part 4

“พิพิธอาเซียน” นิทรรศการที่เป็นเสมือนประตูเปิดเข้าไปสู่
ประชาคมอาเซียน กลับมาอีกครั้งเพื่อให้เราได้เตรียมความพร้อมทั้ง
ตนเองและประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ครั้งนี้เป็นภาค 4 ต่อเนื่องจากการเรียนรู้ทั้ง 3 ภาคที่ผ่านมา คือ “รู้จัก
อาเซียน” “หนึ่งจุดหมายหลายประสบการณ์” และ “หลากความ
เหมือน หลายความต่าง”
พิพิธอาเซียน ตอน “AEC Express 2015 : สูตรลัดเออีซี...
เรื่องนี้ต้องรู้” ภาคที่ 4 จะพาเราไปยังประตูอีกบานที่เปิดออกไปพบ
เส้ น ทางลั ด ในการเรี ย นรู ้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยในครั้ ง นี้
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park ภายใต้สังกัด
ส�ำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอีกหลายหน่วยงาน
อาทิ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ GTH คิดค้น และรวบรวม
สูตรลัดเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ มุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งสนุกไปกับการเรียนรู้อาเซียนในมุม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจ ทีเ่ ข้าใจง่ายเหมาะกับทุกวัย เพือ่ เตรียมความ
พร้อมทั้งตนเอง และประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิทรรศการพิพธิ อาเซียน ภาค 4... A Journey through ASEAN
part 4 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. ถึง 8 มิ.ย. โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 เป็นพิธเี ปิดนิทรรศการพร้อมเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน : คนไทยต้องเรียนรู้ (AEC : We Have To Know)”
โดยมี ดร.สุวทิ ย์ มังคละ นักการทูตช�ำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศ ผศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อ�ำนวยการสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.สิริกร มณีรินทร์
ประธานคณะอนุกรรมการ ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เป็นผู้ร่วม
เสวนา 
นิทรรศการพิพธิ อาเซียน ภาค 4... A Journey through ASEAN
part 4 เป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่การ
เป็นสมาชิก AEC โดยในปีนี้พุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอาเซียนในรูปแบบที่เข้าใจ และเข้าถึงได้งา่ ย ประกอบ
ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ นรูปแบบมัลติมเี ดียทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถ
มีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติได้จริง อาทิ
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เปิดใจเรียนรู้

ล้อมวงคุย

เปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ASEAN Ranking: Where เสวนากับคนทำ�หนังรุ่นใหม่ในหัวข้อ “หนังไทยบุกอาเซียน” โดย
is Thailand? เรียนรู้ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่าน บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำ�กับภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง และ
การจัดอันดับ ASEAN Currency Exchange Rates Game เรียนรู้ ศักดิ์ชาย ดีนาน ผู้กำ�กับภาพยนตร์เรื่อง สะบายดีหลวงพระบาง
เกีย่ วกับสกุลเงิน และอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราในกลุม่ ประเทศอาเซียน
ผ่านเกมการร่วมสนุก ASEAN Economic Corridors… Link Us
Together เรียนรู้ความสำ�คัญของระบบคมนาคมขนส่งหลักผ่านเส้น
ทางระเบียงเศรษฐกิจ Made in ASEAN : Products & Services
Game ทดสอบความรู้เรื่องสินค้าและบริการชื่อดังระดับนานาชาติ
ที่มีต้นกำ�เนิดจากประเทศในอาเซียน AEC : True or False Quiz
เกมทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ AEC

อาเซียนกลางแปลง
ชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ilo ilo อิโล
อิโล่, เต็มไปด้วยรัก (สิงคโปร์), Eliana Eliana (อินโดนีเซีย), พี่มาก
พระโขนง (ไทย), สะบายดีหลวงพระบาง (ไทย-สปป.ลาว) ,Suddenly
It’s Magic มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆ (ฟิลิปปินส์), 5 CM (อินโดนีเซีย)

อาเซียนเพลินทัศนา

หลักสูตรลัดเหล่านี้จะเป็นคู่มือเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง
รวดเร็ว พร้อมก้าวสู่การรวมเป็นประชาคมอาเซียน ในปลายปี 2558
อย่างแน่นอน

ชมการแสดงที่สื่อถึงความเป็นอาเซียน อาทิ หมอลำ�อินเตอร์ โดย
The Paradise Bangkok Molam International Band และดนตรี
แบบผสมผสานในสไตล์อาเซียนกับ วงไทยโฮม
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tk voice

(เสียงของสมาชิก)

เรื่อง/ภาพ: ฐาปะนีย์ สามัคคี

ทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบ ล้วนแต่น่าสนใจทั้งนั้น ครั้งนี้เราลองมาถามถึงความเห็นของสมาชิก TK Park กัน ดูวา่

อยากให้มีพิพิธภัณฑ์แบบไหน รวบรวมอะไรเอาไว้บ้าง
มาฟังพวกเขากันเลย ?

“อยากให้สัตว์ต่างๆมาอยู่ด้วยกัน เป็นพิพิธภัณฑ์
สัตว์โลก สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และสูญพันธุ์ไปแล้ว
อยากให้มีเสือเยอะๆ เพราะชอบเสือมากค่ะ
เพ็ญพิชชา สิงห์สู่ถ�้ำ (แพรวา),
นักเรียน

“อยากให้มีพิพิธภัณฑ์เวทย์มนต์ รวมคาถา
จากทั่วโลก น่าสนุกดี ถ้ามีจริงๆ จะรีบไปดู
เลยค่ะ”
ชนิสรา ทิพย์พันธุ์ (นัตตี้),
นักเรียน

“พิพธิ ภัณฑ์สถาปัตยกรรม ทีอ่ อกแบโดยสถาปนิก
ระดับโลก รวมเอาความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาไว้
ในที่ที่เดียว”
ธนวีร์ สุวรรณศรี (บอลลูน),
นักศึกษา

“อยากให้มีพิพิธภัณฑ์นิตยสารค่ะ รวบรวมประวัติ
ความเป็ น มา พั ฒ นาการของนิ ต ยสาร และมี
นิตยสารทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้”
สุวารี เตชรุ่งถวิล (เจี๊ยบ),
พนักงานบริษัทเอกชน

“พิพธิ ภัณฑ์แฮรี่ พอตเตอร์คะ่ เพราะชอบมาก
อยากเห็นตัวละครทุกตัว”
มนัสนันท์ ศรีสิทธิ์ (นัท),
นักเรียน

“อยากเห็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เชิงลึก ที่น�ำ
เสนอร่วมกับหลักจิตวิทยา เราจะได้เข้าใจความรูส
้ ก
ึ
นึกคิดของผู้คนในประวัติศาสตร์”
ก้องธนัตถ์ พรรัตนรังสี (ฮง),
ธุรกิจส่วนตัว

อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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