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“

This is very characteristic of the experience
I had there, a quite extraordinary experience.
I was very moved by and sensitive to the
suffering of the people, but at the same
time I had the detachment of an observer,
as manifested by the fact that I was taking
photos.

”

Picture from Algeria An Interview with Pierre Bourdieu, 2001

“แสง สิ่งของและการมองเห็น :
ภาพถ่าย สิ่งของจากภาคสนาม
และการทำ�ความเข้าใจคนอื่น”
Light, Objects and Visualisation : Prospecting
Photographs and Objects from Fieldworks and
Attempting to Understand Others.

โดยพืน้ ฐานแล้ว มนุษย์รบั รูแ้ ละท�ำความเข้าโลกโดยผ่านดวงตา เพื่ อ ที่ จ ะถ่ า ยทอด “ความเข้ า ใจคนอื่ น ” ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาใช้ “ถ้อยค�ำ” หรือ “การเขียน”
“การมองเห็นมาก่อนถ้อยค�ำ เด็กๆ มองเห็นและจดจ�ำ ก่อนที่จะพูด
ที่ เ รี ย กกั น ว่ า “งานชาติ พั น ธุ ์ ว รรณนา/งานชาติ พั น ธุ ์ นิ พ นธ์ ”
(Seeing comes before words. The child looks and recognizes
(Ethnography) ซึ่งหมายถึง การเขียน (graphy- ในภาษากรีก
before it can speak., John Berger. Way of seeing : 1973)
หมายถึงการเขียน) เกี่ยวกับผู้อื่น (Ethno) อย่างไรก็ตาม มีข้อ
เช่นเดียวกับนักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา ต่างใช้ “ดวงตา” วิพากษ์ส�ำคัญก็คือ งานที่ “เขียนถึงคนอื่น” เช่นว่านี้ บอกเล่า
เป็นศูนย์กลางในการรับรู้โลกของคนอื่น (Ocularcentrism) การที่ ความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น
ต้องไปอยู่ที่นั่น (Being there) รวมไปถึงการใช้วิธีการสังเกตแบบ
เมือ่ กล้องถ่ายรูปแพร่หลายขึน้ นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา
มีส่วนร่วมในกลุ่มคนที่ศึกษา (Participant observation) คือ
เริ่มสนใจการใช้ ภาพถ่ายและการถ่ายภาพ (Photo-graphy) เพื่อ
กระบวนการของการหาแสวงความรู้ในงานภาคสนามเพื่อที่จะ
การเก็บบันทึกข้อมูลและถือว่าจะช่วยขยายความรู้ ความเข้าใจ
ท�ำความเข้าใจ “คนอื่น”
ให้ เพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาโดยรูปศัพท์การบันทึกภาพ ก็คือ
เพื่อที่จะมองเห็น รู้จักและจดจ�ำ “แสง” จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ การเขียน ( graphy) ด้วยแสง (photo- ในรากศัพท์ภาษากรีก
มนุษย์
หมายถึ ง light-แสง) และในท� ำ นองเดี ย วกั น กั บ การเขี ย น
การถ่ายภาพ เป็นการบันทึกความจริงเพียงบางส่วน ?
วัฒนธรรมต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับแสงสว่างว่าเป็นที่มาของความ
รูแ้ ละปัญญา อุปมาเรือ่ งถ�ำ้ ของโสเครติส กล่าวถึงผูท้ สี่ ลัดโซ่ตรวน ถ้าดวงตาของมนุษย์ มองเห็น “ความจริง” ได้เพียงบางส่วน
ซึ่งตรึงเขาไว้ในถ�้ำ แล้วเดินออกมามองแสงดวงอาทิตย์ด้วยตา ในการมองเห็นอันจ�ำกัดนั้น จะท�ำให้เรา “เข้าใจ” ได้มากน้อย
ตนเอง คือการก้าวขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริง ยุคแห่งแสงสว่างทาง เพียงใด ?
ปัญญาในศตวรรษที่ 18 ของยุโรป (Age of Enlightenment) คือ
ยุคแห่งแสงและเหตุผล (le Siècle des Lumières) ภายหลังจาก
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
การเคลื่อนผ่านไปของยุคมืด (Dark Ages )
ทางมานุษยวิทยาและสนใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาพิพิธภัณฑ์
ในทางพุ ท ธศาสนา ความมื ด คื อ อวิ ช ชา และแสงสว่ า ง คื อ
จัดนิทรรศการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่าย
ปัญญา การ “มองเห็น” ซากศพ หากพร้อมด้วยสติถอื เป็น “การเห็น
สิ่งของจากภาคสนามและการท�ำความเข้าใจคนอื่น” ขึ้น ใน
อันประเสริฐยิ่ง” เนื่องด้วย “ดวงตา-เห็น-ธรรม” ตามความเชื่อของ
ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยแบ่งเนื้อหา
ฮินดู นอกจากจะให้ความส�ำคัญกับแสงสว่างแล้ว การ “เฝ้ามองออกเป็นสามส่วนในประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงกัน คือ “การมองเห็น”
อย่างภักดี” ต่อพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับประติมากรรมโคนนทิ
สิ่งต่างๆนั้น ท�ำให้เราเข้าใจคนอื่นได้อย่างไร
เฝ้ามองพระอิศวรอย่างภักดีจากหน้าประตูทางเข้าศาสนสถานนั้น
ถือเป็นกิริยาซึ่งจะได้รับความเมตตาจากพระองค์
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เขียนด้วยแสง : แสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพจากคลัง ด้วยการใคร่ครวญจมลึก (contemplation) ไปสู่การเสพสื่อแบบ
สะสมของพิพิธภัณฑ์ และภาพถ่ายจากมุมมองของช่างถ่ายภาพ ปล่อยใจไปกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า (distraction) ในทางกลับกัน
พิพิธภัณฑ์ (ซึ่งเป็นสถาบันความรู้มาหลายศตวรรษและกลับมา
และนักมานุษยวิทยา
เป็นที่นิยมแพร่หลายในยุคปัจจุบัน) ชวนให้ผู้เสพต้องใช้ “การ
งานภาคสนาม : จัดแสดงภาพถ่าย วัตถุและผลงานจากการท�ำงาน
ใคร่ครวญจมลึก” ต่อสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ด้วยว่า วัตถุ
ภาคสนามของ รศ. สุมิตร ปิติพัฒน์ อดีตคณบดีและอาจารย์
ในพิพิธภัณฑ์มีมูลค่าความขลัง ซึ่งมาจากการจัดวางในบริบท
ประจ�ำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เฉพาะและด้วยกระบวนการท�ำให้ลี้ลับ (mystification) ในยุคของ
สิ่งของจากภาพสนาม : จัดแสดงวัตถุท่ีได้รับหรือเนื่องมาจาก การผลิตซ�้ำแบบดิจิทัล บทความนี้ชวนให้เราได้ทบทวนที่ทางของ
การท�ำงานวิจัยของคณาจารย์ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พิพิธภัณฑ์ในโลกปัจจุบัน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปฎิสัมพันธ์อันซับซ้อนของวัตถุกับมนุษย์และ
บทความ “การมองเห็นทางมานุษยวิทยา, ภาพถ่ายและปัญหา
ความพยายามในการท�ำความเข้าใจคนอื่น
ในการท�ำความเข้าใจคนอืน่ ” ของศรยุทธ เอีย่ มเอือ้ ยุทธ ชีใ้ ห้เห็น
หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการและ ว่านักมานุษยวิทยาจ�ำนวนมากได้พยายามข้ามพรมแดนของการ
งานสัมนาทางวิชาการเรื่อง
บอกเล่าความรู้ไปสู่สิ่งที่ตัวอักษรไม่สามารถบอกเล่าได้ โดยหันเห
ความสนใจไปสู่การท�ำงานด้านภาพทั้งในฐานะที่เป็นเป้าหมาย
“แสง สิง่ ของและการมองเห็น ฯ” จัดแบ่งเนือ้ หาออกเป็นสามภาค
และกระบวนการในการค้นหาความรู้ ศรยุทธเลือกประเด็นวิเคราะห์
คือบทความวิชาการ ภาพถ่ายและเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุซึ่งได้จาก
เกี่ ย วกั บ ภาพถ่ า ย (photograph) และ (การ) ถ่ า ยภาพ
การท� ำ งานภาคสนามของคณาจารย์ ท างด้ า นสั ง คมวิ ท ยาและ
(photography) เป็นหลักในการน�ำเสนอของบทความ โดยยืน่ ข้อ
มานุษยวิทยา
เสนอให้ผู้อ่านได้พิจารณาว่า ภาพถ่ายและการถ่ายภาพนั้นน�ำ
ภาคแรก เริ่มต้นด้วย บทความจ�ำนวน 3 บทความที่มีเนื้อหา ไปสู่ “การท�ำความเข้าใจคนอื่น” ได้หรือไม่ และอย่างไร?
เนื่องด้วยสังคมวิทยาพิพิธภัณฑ์ (Sociology of Museum) และ
น่าสนใจว่าบทความทั้งสอง ยกประเด็น aura ของ วอลเตอร์
มานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) ที่สนใจวิเคราะห์
เบนยามิน (Walter Benjamin) มาร่วมใช้ในการวิเคราะห์และ
พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นสื่อประเภทหนึ่ง และสนใจว่าการมองเห็น
ท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์บางเรื่อง และต่างแปลความหมาย
และภาพถ่ายทางมานุษยวิทยานั้นเกี่ยวข้องกับการท�ำความเข้าใจ
และสือ่ นัยของค�ำแตกต่างกัน บทความหนึง่ ใช้ “ประกายเรืองรอง”
“คนอื่น” และตัวตนของ “นักมานุษยวิทยา” เองได้อย่างไร
ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย จั ก ษุ ป ระสาทในการรั บ รู ้ กั บ อี ก บทความหนึ่ ง ใช้
บทความ “สารของสื่อพิพิธภัณฑ์ : ออร่าของข้าวของ” โดย “กลิ่นอาย” ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการรับรูผ้ า่ นฆานประสาท นีค่ งเป็น
จันทนี เจริญศรี ได้ทดลองมองพิพธิ ภัณฑ์ในฐานะของสือ่ ชนิดหนึง่ อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความซั บ ซ้ อ นย้ อ นแย้ ง ของ
โดยเปรียบเทียบกับมุมมองที่มีต่อภาพยนตร์ ในขณะที่สื่อหลัก การน�ำเอาแนวคิดทางทฤษฎีมาใช้ในภาษาไทย
แห่งยุคสมัยเช่น ภาพยนตร์น�ำไปสู่การสิ้นสุดของการเสพงานศิลป์
6

ภาคที่สาม เป็นเรื่องเล่า 17 เรื่องและภาพถ่ายสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง
กับการวิจัยในภาคสนาม ที่ผู้อ่านจะได้จะได้สัมผัสถึง “ท่าที” ของ
การท�ำความเข้าใจมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมผ่าน “สิ่งของ” จาก
มุมมองของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เช่ น เดี ย วกั น กั บ บทความ “นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา กั บ “คนไท” :
การศึกษาผ่านภาพถ่าย” ของ กิตติคุณ มูลเดิน ที่พยายามน�ำเอา
แนวทางการศึกษามานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology)
ร่วมกับกรอบความคิดเรื่องการสร้างภาพตัวแทนและตัวตนของ
นักมานุษยวิทยา มาใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยา
(รองศาสตราจารย์ สุ มิ ต ร ปิ ติ พั ฒ น์ อดี ต อาจารย์ แ ละคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผู้ที่สนใจศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทอย่างกว้างขวางและยาวนานมาก
ผู้หนึ่ง บทความนี้ แสดงให้เห็นว่า “ภาพถ่าย” ของนักมานุษยวิทยา
ในสนามนัน้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนของ “การมอง”
ระหว่างนักมานุษยวิทยาไทยกับกลุ่ม “คนไท” ที่เขาศึกษา

หนังสือ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่าย สิ่งของจาก
ภาคสนามและการท�ำความเข้าใจคนอืน่ ” ถือเป็นผลงานสิง่ พิมพ์
ประจ�ำปีของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้ตีพิมพ์
สืบเนื่องติดต่อกันเป็นประจ�ำหลายปี สิ่งพิมพ์และกิจกรรมต่างๆ
ทีจ่ ดั ขึน้ โดยพิพธิ ภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินนั้ แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละ “ท่าที” ของพิพธิ ภัณฑ์ฯ ทีม่ งุ่ “ศึกษาสิง่ ของ
เพื่อเข้าใจผู้คน” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
ภาคทีส่ อง เป็นกลุม่ ภาพถ่ายของช่างภาพซึง่ แตกต่างกันทัง้ ในสถานะและ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มุ่งสร้างและเปลี่ยนแปลงสังคมให้
ยุคสมัย ภาพถ่าย “คะนัง” (เด็กชายก�ำพร้าชาติพันธุ์ซาไก จาก มี ค วามอดทนอดกลั้ น ยอมรั บ และตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า ง
ภาคใต้ของสยาม) ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
เจ้าอยู่หัว กษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ
อย่างมาก ภาพถ่ายสตรีสูงศักดิ์จากล้านนา “เจ้าดารารัศมี” ฝีมือ
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
เจ้าจอมเอิบ ผูเ้ ป็นช่างภาพสตรีสมัครเล่นในยุคเฟือ่ งฟูของการถ่าย
ภาพในพระบรมมหาราชวัง ภาพถ่ายกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ท ของ รศ.สุมติ ร
ปิติพัฒน์ นักมานุษยวิทยาที่สนใจศึกษากลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูล
ไทในเอเชีย และภาพถ่ายของช่างภาพอาชีพ 2 คน คือ ภาพถ่าย
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทยของ สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์
และภาพถ่าย “ชาวปารีส” ของ ศุภชัย เกศการุณกุล ภาพถ่ายที่
คัดมาน�ำเสนอในที่นี้ มุ่งหวังให้ผู้ชมได้ส�ำรวจตรวจตราเบื้องหลัง
ความคิดของผู้ถ่ายภาพ และขณะเดียวกันก็อาจกลับมาส�ำรวจ
ตรวจสอบความคิดเห็นของผูช้ มเอง ว่าได้ “มองเห็น” และ “เข้าใจ”
สิ่งที่แปลกแตกต่างไปจากผู้ถ่ายภาพอย่างไร
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สารของสื่อพิพิธภัณฑ์ :
ออร่าของข้าวของ
จันทนี เจริญศรี

ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในบทความนี้ ผู้เขียนจะทดลองมองพิพิธภัณฑ์ในฐานะของสื่อ
ชนิดหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับมุมมองที่มีต่อภาพยนตร์ บนฐานคิด
ที่ว่าทั้งพิพิธภัณฑ์และภาพยนตร์ต่างก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ต้องการ
ส่งสารบางประการไปสูผ่ รู้ บั โดยตัง้ ค�ำถามเบือ้ งต้นไว้วา่ ‘พิพิธภัณฑ์
เป็นสื่อแบบไหน?’ ‘พิพิธภัณฑ์ในฐานะตัวสื่อจ�ำกัด “สาร” ที่จะสื่อ
ออกไปหรือไม่อย่างไร?’ และ ‘ปฏิบัติการในการบริโภคสื่ออย่าง
พิพิธภัณฑ์สัมพันธ์กับสังคมที่สังกัดอย่างไร’
ในบทความเรื่อง The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction วอลเตอร์ เบนยามิน (Benjamin 1969) พิจารณา
ผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตซ�้ำที่มีต่อการผลิตงานศิลปะ
เขาได้กล่าวถึงสื่ออย่างภาพยนตร์ในฐานะสื่อหลักแห่งยุค และ
กล่าวถึงสื่อที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตซ�้ำนี้ว่ามาพร้อมกับ
การท�ำลายประกายเรืองรอง (aura) ที่เปล่งออกมาจากความเป็น
หนึง่ เดียว ปรากฏอยูท่ น่ี เี่ วลานีข้ องงานศิลปะลงโดยสิน้ เชิง จนน�ำไป
สูก่ ารสิน้ สุดของเสพงานศิลป์ดว้ ยการใคร่ครวญจมลึก (contemplation)
มาสู่การเสพสื่อภาพยนตร์แบบปล่อยใจไปกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า
(distraction) เมื่อพิจารณาความเฟื่องฟูแพร่หลายของพิพิธภัณฑ์
ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาโดยทาบกับพื้นหลังทางเทคโนโลยี
ดังกล่าว การเฟื่องฟูของพิพิธภัณฑ์นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่า
ประหลาดใจ เพราะแม้วา่ พิพธิ ภัณฑ์จะมีความเป็นสือ่ ผสม คือการ
จัดแสดง ข้าวของ งานศิลปะ ภาพจ�ำลอง ภาพ ตลอดจนภาพยนตร์
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แต่พพิ ธิ ภัณฑ์เรียกร้องให้ผชู้ มเข้าไปรับชมสือ่ เหล่านีใ้ นพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
และผู้ชมจ�ำต้องเข้าไป “ข้างใน” เพื่อเผชิญหน้ากับสื่อในหลาย
รูปแบบเหล่านี้ ความเป็นหนึง่ เดียว ปรากฏอยูท่ นี่ ใี่ นเวลานี้ จึงกลับมา
อีกครั้งในพิพิธภัณฑ์จนชวนให้สงสัยว่าประกายเรืองรองที่อยู่รอบๆ
วัตถุ ตลอดจนวิธีที่ผู้คนตอบรับ (reception) ต่อการเผชิญหน้า
กับข้าวของ เรื่องราว ตลอดจนสื่อต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างไร
เพื่อตอบค�ำถามนี้ผู้เขียนจะเริ่มจากการกล่าวถึงวิธีที่เบนยามินวาง
ภาพยนตร์ทาบทับกับเทคโนโลยีแห่งยุคสมัย และน�ำเสนอข้อถกเถียง
ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในวิธีที่คนรับรู้และตอบสนองต่อสื่อ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ต่อด้วยความเฟื่องฟู
ของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นจะเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์เข้ากับเทคโนโลยีใน
โลกปัจจุบนั บทความนีป้ ดิ ท้ายด้วยการพิจารณาทีท่ างของพิพธิ ภัณฑ์
ในโลกปัจจุบันอย่างสั้นๆ
สื่อภาพยนตร์กับการเสพสื่อ
ข้อเสนอหลักในบทความขนาดยาวเรื่อง “งานศิลปะในยุคของ
เทคโนโลยีการผลิตซ�ำ้ ” คือการตัง้ ค�ำถามถึงความเชือ่ มโยงระหว่าง
เทคโนโลยีกับวิธีที่สังคมสัมพันธ์กับสื่อ แต่เนื่องจากว่าสื่อหลักใน
พิพธิ ภัณฑ์คอื ข้าวของ ผูเ้ ขียนจะขอนับสือ่ ในความหมายกว้าง คือ
รวมเอาทั้ ง ภาพเขี ย น ตั ว หนั ง สื อ ภาพถ่ า ย ภาพเคลื่ อ นไหว
หุน่ จ�ำลอง และข้าวของเข้าไว้ดว้ ย โดยกว้างสือ่ ก็คอื ทุกอย่างทีม่ สี าร

สถานที่เฉพาะ และเฉพาะเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ท�ำให้วัตถุถูกมองเห็นเฉพาะในด้านที่มีมูลค่าความขลัง เบนยามิน
เสนอประเด็นถกเถียงว่า เราสามารถคิดถึงวัตถุในฐานะงานศิลปะ
ได้ก็ต่อเมื่อวัตถุถูกปลดปล่อยออกจากความเป็นหนึ่งเดียว อยู่ที่นี่
และเดี๋ยวนี้ได้เท่านั้น เมื่อภาพเขียนปูนเปียกของไมเคิลแอนเจโล
ถูกผลิตซ�ำ้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ทคี่ นสามัญสามารถน�ำไป
ประดับฝาผนังในห้องนั่งเล่นที่บ้านเท่านั้น ที่ท�ำให้เราเริ่มมองวัตถุ
เหล่านี้ในฐานะสิ่งสวยงามมากกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

กลับมาที่เบนยามิน ข้อเสนอหลักที่เขาชี้ให้เห็นก็คือ เทคโนโลยีการ
ผลิตซ�้ำเป็นการปลดปล่อยวัตถุจากการผูกติดกับสถานที่และเวลา
เฉพาะ ก่อนหน้ายุคของการผลิตซ�้ำ ความเป็นหนึ่งเดียว ปรากฏอยู่
ที่นี่ในเวลานี้ (here and now) ของวัตถุแต่ละชิ้นท�ำให้วัตถุมีความ
ผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างสูง ซึ่งท�ำให้วัตถุในยุคเดิม
ถูกคิดถึงในฐานะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าความขลัง (ritual value)1 แต่
เทคโนโลยีการผลิตซ�้ำได้ปลดปล่อยวัตถุจากความเป็นหนึ่งเดียว
เฉพาะที่และเฉพาะกาล จนเกิดความเป็นไปได้ที่วัตถุจะเริ่มถูกเสพ
ตามมูลค่าความงาม (artistic value) อีกทั้งยังสามารถไปปรากฏ
ในพื้นที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิมจนความหมายของวัตถุชิ้นหนึ่ง
เพิ่มพูนขึ้นตามบริบทของการเผชิญหน้ากับวัตถุที่เพิ่มมากขึ้น

ยิง่ ไปกว่านัน้ การผลิตซ�ำ้ ยังปลดปล่อยวัตถุจากความเป็นหนึง่ เดียว
ขยายความหมายของวัตถุนั้นให้หลากหลาย เมื่อวัตถุออกไปอยู่
ตามบ้ า นเรื อ นของผู ้ ค น ความหมายของมั น คื อ ความหมายที่
เชื่ อ มโยงกับปรากฏการณ์เฉพาะของแต่ละคน เช่นเดียวกับผูเ้ ขียน
ทีเ่ ห็นภาพมหาวิหารเซนต์ปอลครัง้ ใด ก็จะนึกถึงขณะทีเ่ ลีย้ วเข้าไป
เห็ น มั น ปรากฏขึ้ น ตรงหน้ า และอากาศชื้ น ยะเยื อ กด้ ว ยเสมอ
พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจตรงที่ดูเหมือนจะเป็นด้านกลับของ
ประสบการณ์ที่เฉพาะ เป็นปัจเจก และมีหลายความหมายที่ว่านี้
ด้วยการน�ำวัตถุกลับเข้าไปในสถานที่เฉพาะ เคลื่อนย้ายไม่ได้ตาม
อ�ำเภอใจและกักขังมันไว้ตามความเข้าใจบางแบบที่ถูกก�ำกับโดย
การก�ำหนดแกนเรื่อง (ธีม) ของพิพิธภัณฑ์ ล�ำดับการเล่าเรื่องด้วย
เส้ น ทางการเดิ น ชม และป้ า ยข้ อ มู ล ประกอบตั ว วั ต ถุ ที่ คั ด สรร
บางเรื่องมาเล่า

เบนยามินยังผูกโยงความเป็นหนึ่งเดียวเข้ากับแนวคิด “ประกาย
เรืองรอง” (aura) ทีเ่ ปล่งออกมาจากวัตถุในขณะของการเผชิญหน้า
ที่ทุกอย่างเป็นเอกเทศท�ำซ�้ำไม่ได้ เราอาจนึกถึงแนวคิดนี้ได้ผ่าน
ประสบการณ์บางอย่างที่หลายคนน่าจะเคยเผชิญ เช่นเมื่อคน
เดินทางคนหนึง่ เดินเลีย้ วออกจากซอกตึก แล้วมหาวิหารเซนต์ปอล
ปรากฏออกมาต่อสายตา แม้วา่ เราจะเคยเห็นหน้าตาของมหาวิหาร
แห่งนั้นจากภาพถ่ายมาก่อน แต่สัมผัสของอากาศชื้นยะเยือก
หมอกจางๆ แสงเฉียงของแดดอ่อนๆ ในยามบ่าย มุมที่เราเลี้ยว
เข้าไปพบอาคารที่เผยโฉมออกมาปรากฏต่อสายตา คนที่ไปด้วย
และการไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่ามหาวิหารจะปรากฏต่อสายตาใน
วินาทีนั้น คือความเฉพาะอันเป็นหนึ่งเดียวที่ท�ำให้วัตถุนั้นเปล่ง
ประการเรืองรอง แม้ต่อมาเขาอาจจะได้เห็นมหาวิหารเซนต์ปอล
จอห์น เบอร์เจอร์ (Berger 1972) ขยายความประเด็นเรื่องมูลค่า
อีกหลายครัง้ แต่ประกายเรืองรองของการพบปะกันครัง้ นัน้ ไม่เคย
ทางศิลปะในยุคของการผลิตซ�้ำผ่านแนวความคิดเรื่องการท�ำให้
เกิดขึ้นซ�้ำได้อีกเลย2 ประกายเรืองรองในแง่นี้จึงเกี่ยวข้องกับระยะ
ลี้ลับ (mystification) เขาชี้ให้เห็นว่า ศิลปะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่
ห่างระหว่างผู้ดูกับวัตถุที่ลดรูปไม่ได้
มากกว่า ความงาม และความหมายทีเ่ ราอ่านจากตัวงานเอง แต่คอื
นอกจากจะผูกติดกับพิธกี รรมแล้ว ในยุคก่อนเทคโนโลยีการผลิตซ�ำ้ กระบวนการที่ท�ำให้วัตถุนั้นๆ เป็นมากกว่าแค่ที่เห็นและสัมผัสได้
วัตถุยังปรากฏคู่กับสถานที่อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ลองนึกถึง ในยุคก่อนการผลิตซ�้ำ กระบวนการนี้เกิดขึ้นผ่านการเป็นส่วนหนึ่ง
วัตถุ อาทิเช่น รูปเคารพ โบสถ์วิหาร จิตรกรรมแผง หรือจิตรกรรม ของสถานทีต่ งั้ ทีต่ ายตัว เมือ่ เราคิดถึงข้าวของชิน้ หนึง่ มันมักปรากฏ
ฝาผนัง สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายหรือ เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นเสมอ และแม้ว่าน้อยครั้งที่เราจะเห็น
เปลี่ยนแปลงบริบทไม่ได้ การเผชิญหน้ากับวัตถุเหล่านี้จึงเกิดใน วั ต ถุ นั้ น น� ำ มาจั ด แสดง แต่ เ ราเห็ น สถานที่ นั้ น เราจะนึ ก ถึ ง วั ต ถุ
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ควบคู่ไปด้วยเสมอ นี่คือความลี้ลับน่าดึงดูดของวัตถุในยุคนั้น
ในขณะที่กระบวนการนี้ในยุคของการผลิตซ�้ำโดยเครื่องจักรด�ำเนิน
ไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ผ่านการสร้างเรื่องราวรอบๆ วัตถุ ที่แม้
ความหมายของมันจะถูกขยายจนหลากหลายจากการเปลี่ยน
บริบทไปอย่างไม่จ�ำกัดแต่กลับมามีส่วนเพิ่มประกายของของจริงที่
มีเพียงชิ้นเดียวให้มีความเรืองรองมากยิ่งขึ้น เช่นภาพโปสเตอร์
โมนาลิซ่าในห้องโถงชั้นบนบ้านของผู้เขียนเมื่อยังเด็กในทุกๆ วัน
ภาพนี้จะถูกผู้เขียนจ้องมองประกอบข้อมูลพียงเล็กน้อยว่า นี่คือ
ภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และ “ดูรอยยิ้มนั่นสิ เขาว่ามันลึกลับ”
ทุกวันก่อนและหลังตื่นนอน ผู้เขียนจึงมองภาพโมนาลิซ่าโดยมี
โจทย์อยู่ในใจว่า “รอยยิ้มนั่นมันลี้ลับอย่างไรนะ” เรื่องราวนี้เมื่อ
ประกอบเข้ากับเรื่องราวอื่นๆ เช่นมูลค่ามหาศาลของภาพ การเคย
ตกเป็นเป้าของโจรขโมยงานศิลปะ การมีแถวยาวเพื่อจะได้เข้าไป
เห็นภาพจริงของภาพนี้ คือที่มาของความปลื้มปิติจนน่าขนลุกเมื่อ
ได้ เ ข้ า ไปเห็ น ภาพต้ น ฉบั บ (ซึ่ ง ที่ จ ริ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ห็ น เพี ย งแต่ นึ ก
เปรี ย บเทียบจากประสบการณ์อื่นๆ) และนี่ก็คือการท�ำให้ลี้ลับใน
โลกยุคใหม่

ผลิตซ�้ำแต่แรก ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้ภาพยนตร์เป็นสื่อเพื่อการรับ
ชมโดยมวลชนแต่ต้น คนดูภาพยนตร์ไม่ได้รับสื่อภาพยนตร์ใน
แบบเดียวกับคนที่นั่งพิจารณาภาพเขียนแล้วด�ำดิ่งลงไปในห้วง
ค�ำนึงของตนเอง เราไม่สามารถชมภาพยนตร์โดยมีความสัมพันธ์
กับมันแบบใคร่ครวญได้ ตรงกันข้าม สื่อภาพยนตร์ในสายตา
เบนยามิ น คื อ สื่ อ ที่ ผู ้ ช มรั บ ชมโดยปล่ อ ยใจให้ ไ หลไปกั บ ภาพ
เคลื่อนไหวที่ผ่านมาตรงหน้า (distraction)4 เพราะภาพเคลื่อนไหว
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคอยดึงดูดสายตาและเร้าความสนใจ
ของเราจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ผลคืออีก
ขั้ ว หนึ่ ง ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ช มกั บ วั ต ถุ ไ ด้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
จากต�ำนานจิตรกรจีนผูเ้ พ่งความสนใจไปทีภ่ าพจนถูกดูดกลืนหายไป
ได้กลายมาเป็นการดูดซับเนื้อหาจากภาพยนตร์เข้าสู่ตัวผู้ชมที่
รับชมอย่างเฉื่อยชา

ข้อเสนอของเบนยามินในงานชิ้นนี้เป็นวิธีตั้งค�ำถามที่อาจน�ำมา
ปรับถามกับความเป็นสือ่ ของพิพธิ ภัณฑ์ได้เช่นกัน นัน่ ก็คอื การตัง้
ค� ำ ถามว่ า ลั ก ษณะของสื่ อ ที่ เ ป็ น อยู ่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ธี ที่ เ รา
สัมพันธ์กบั สือ่ อย่างไร เมือ่ ของไม่ได้เคลือ่ นไหว หรือไม่ได้เป็นสือ่ ที่
ประเด็นสุดท้ายในแนวการวิเคราะห์แบบเบนยามินที่จะน�ำมาใช้ ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดอย่างภาพยนตร์ เราจะสามารถพูดได้
ท�ำความเข้าใจความเป็นสื่อของวัตถุในพิพิธภัณฑ์คือการตอบ หรือไม่วา่ กับวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์ เรารับสารจากมันในแบบใคร่ครวญ
ค�ำถามว่า รูปแบบของเทคโนโลยีมีส่วนในการก�ำหนดวิถีทางที่เรา มากกว่าจะโดยปล่อยใจ
สัมพันธ์กับวัตถุหรือไม่อย่างไร ข้อเสนอในงานของเบนยามินก็คือ
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนเห็นว่าการตัง้ ค�ำถามต่อสือ่ ของเบนยามินเป็นการ
ในยุคที่วัตถุเปล่งประกายและมีมูลค่าความขลัง ลักษณะหลักที่
ตั้งค�ำถามต่อวิถีการผลิต (mode of production) และวิเคราะห์ว่า
คนสัมพันธ์กับวัตถุคือ การใคร่ครวญเสมือนหนึ่งวัตถุดึงดูดผู้ชมให้
วิถีการผลิตนั้นมีส่วนในการก�ำหนดวัฒนธรรมการรับชมอย่างไร
จมดิ่งลงไปในวัตถุนั้น3 กรณีสุดโต่งที่ท�ำให้เห็นภาพความสัมพันธ์
มากกว่าจะสนใจธรรมชาติของตัวสื่อเอง เราน่าจะตั้งค�ำถามต่อสื่อ
แบบนี้ชัดเจนมากคือต�ำนานจิตรกรจีนผู้ทุ่มเทให้กับการเขียนภาพ
นั้ น ในตั ว เอง ตามมาด้ ว ย วิ ธี ที่ ค นรั บ ชมสื่ อ ว่ า อาจจะไม่ ไ ด้ ถู ก
ชิ้นหนึ่งอย่างสุดตัว เมื่อเขาจ้องมองภาพที่ตนเขียนเสร็จ เขาก็ถูก
กล่อมเกลาโดยวิถกี ารผลิตสือ่ นัน้ ๆ หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
ดูดหายเข้าไปในภาพ อย่างไรก็ดี เมื่อวัตถุถูกผลิตซ�้ำได้คราวละ
แต่เป็นตามข้อเสนอของเรย์มอนด์ วิลเลียม (Raymond William
มากๆ ประกายและมูลค่าความขลังทีห่ มดความส�ำคัญลงมีอิทธิพล
1974) ทีเ่ สนอว่าผูค้ นรับชมสือ่ ในฐานะสมาชิกของสังคม และดังนั้น
อย่างมากต่อวิธีที่เราสัมพันธ์กับวัตถุ เขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้
การรับรู้และรับชมจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของภาวะทางสังคม
โดยมุ่งความสนใจไปที่สื่อภาพยนตร์มากเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็น
ณ ช่วงเวลานั้นๆ
สื่ออันเป็นตัวแทนของการไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว และเป็นสื่อ
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พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อแบบไหน

อิทธิพลทีส่ ง่ ต่อกันและกันระหว่างสือ่ ทัง้ สองชนิดน่าจะมีอยูม่ ใิ ช่นอ้ ย
และถ้ า หากมี ก ารหยิ บ ยื ม มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารใช้ สื่ อ อี ก
ประเภทหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอสื่ออีกประเภทหนึ่ง อะไร
กันเล่าทีเ่ ป็นลักษณะพิเศษจ�ำเพาะของสือ่ พิพธิ ภัณฑ์? ใช่หรือไม่วา่
เอกลักษณ์ส�ำคัญของพิพิธภัณฑ์นอกจากข้าวของแล้วน่าจะเป็น
“การเข้าไปข้างใน” ตัวสื่อเองของผู้ชม หากเริ่มต้นแบบนี้ เราจะ
พิจารณาลักษณะเฉพาะของสื่อพิพิธภัณฑ์อย่างไร

ผู้เขียนในฐานะที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์โดยตรงจะ
ขอพิจารณาความเป็นสื่อของพิพิธภัณฑ์ผ่านการเปรียบเทียบกับ
สื่อภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้เขียนมีความคุ้นเคยมากกว่า ในแง่ที่
พิพิธภัณฑ์ต้องการส่งสารไปถึงผู้ชม พิพิธภัณฑ์จึงมีความเป็นสื่อที่
ไม่ตา่ งจากสือ่ ภาพยนตร์ แต่ในขณะทีภ่ าพยนตร์มกั จะถูกกล่าวถึง
ว่าเป็นสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อที่มักจะเล่าเรื่อง
ด้วยของ อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์ในโลกสมัยใหม่ไม่ได้จ�ำกัดตัวเอง
อยู่เฉพาะการจัดแสดงข้าวของเพียงอย่างเดียว แต่ยังใช้สื่ออื่นๆ
เข้ามาผสมผสานในการจัดแสดงด้วย เช่น พิพธิ ภัณฑ์ในไทยทีม่ กั จะ
จัดเส้นทางเดินเป็นภาคบังคับให้ผู้ชมเข้าชมภาพยนตร์ก่อนเป็น
ล�ำดับแรก เพื่อก�ำกับความคาดหวังของผู้ชมให้เข้าร่องเข้ารอยว่า
ของทีจ่ ะได้เดินชมด้วยตัวเองต่อไปคือการเล่าเรือ่ งในกรอบแบบไหน
โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนเห็นว่าวิธีก�ำกับการรับรู้แบบนี้ออกจะทื่อๆ
ไปสักหน่อย และท�ำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนั้นดูเป็นพิพิธภัณฑ์ชวนเชื่อ
อย่างไรก็ดี ประเด็นหลักในที่นี้คือการทดลองมองผลกระทบของ
การจัดวางสือ่ ประเภทต่างๆ เข้าไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ทกี่ เ็ ป็นสือ่ ในตัวเอง

เราอาจเริ่มทบทวนประเด็นนี้ได้จากข้อเสนอที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ในวงการสื่อศึกษาของ Marshall Macluhan (1967) ที่ว่าไว้ว่า
“สื่อคือสาร” (medium is the message) อันมีสาระง่ายๆ ว่า
คุณลักษณะเฉพาะของสือ่ นัน้ คือตัวสาระ ไม่ใช่เนือ้ หาทีส่ อื่ นัน้ ๆ เสนอ
และคนเสพสื่อแต่ละประเภทในแนวทางที่ต่างกัน คนดูโทรทัศน์
มักใช้สื่อชนิดนี้แบบเปิดทิ้งไว้ประกอบกับการท�ำกิจธุระประจ�ำวัน
ภายในบ้าน สื่อโทรทัศน์จึงได้ผลกับสารแบบที่มีความต่อเนื่องเข้า
กันได้กับกิจวัตรของคน (Scannell) (1996) รายการโทรทัศน์ที่ได้
รับความนิยมท�ำหน้าที่เสมือนหมุดหมายเวลาที่ท�ำให้เราแทบไม่
ต้องช�ำเลืองดูนาฬิกาเลยเมื่อเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ เช่นเสียงเล่าข่าว
ยามเช้า คือเสียงประกอบการตื่นนอนและเตรียมพร้อมออกจาก
บ้านไปประกอบภารกิจ รายการช่วงเที่ยงมักบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ดู
แก้เบือ่ จากการไม่มอี ะไรท�ำ ละครหลังข่าวตอนหัวค�ำ่ คือความบันเทิง
เพือ่ การพักผ่อนหลังเหนือ่ ยล้ามาทัง้ วัน และเหมาะกับการเตรียมตัว
เข้านอน ฯลฯ ในขณะที่ภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อที่พัฒนาไปในทิศทาง
ที่เป็นศิลปะการเล่าเรื่อง (narrative arts)7 ที่เป็นการหลีกหนีออก
จากโลกในชีวิตประจ�ำวัน จึงได้พัฒ นาวิธีน� ำ เสนอและสภาวะ
แวดล้อมการเสพให้สอดคล้องกับความเป็นสื่อเพื่อการเล่าเรื่อง
โดยการสร้างโรงภาพยนตร์ทเี่ งียบและมืด เพือ่ ให้ผคู้ นจ่อมจมไปกับ
เรื่องราว ลืมตัวเองและสิ่งรอบๆ ตัว แต่ซึมซับเอาเรื่องราวที่เคลื่อน
ผ่านไปตรงหน้าในรูประบ�ำของแสงและเสียง

นอกเหนือไปจากการใช้ภาพยนตร์ตีกรอบการรับชมวัตถุจัดแสดง
ในปัจจุบนั เรายังได้เห็นการข้ามไปมาระหว่างสือ่ ทัง้ สองรูปแบบจัดว่า
แพร่หลายอย่างยิ่ง นอกจากการฉายภาพยนตร์จะแพร่หลายใน
พิพธิ ภัณฑ์แล้ว ยังมีการจัดท�ำพิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับภาพยนตร์มากมาย
หลายแห่ง เช่น พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย หรือทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่าง
จัดสร้างอย่างพิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับภาพยนตร์ Starwars ทีจ่ อร์จ ลูคสั
ผูก้ ำ� กับและผูอ้ ำ� นวยการสร้างใช้ชอื่ ว่า Museum of Narrative Arts5
รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์อย่าง Museum of Innocence6 ทีอ่ อกมาพร้อมกัน
ทัง้ หนังสือ ภาพยนตร์ และพิพธิ ภัณฑ์ ลักษณะอ้างอิงและข้ามกัน
ไปมาระหว่างภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์จัดว่าน่าสนใจในตัวเอง
เห็นได้จากมีการใช้ค�ำที่ล้อกับภาพยนตร์อยู่ตลอด เช่น กล่าวถึง
พิพิธภัณฑ์ว่าเป็น “สื่อ” พิพิธภัณฑ์ หรือกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์จะ สื่อพิพิธภัณฑ์กลับส่งสารต่างกัน เมื่อสื่อคือสิ่งของรูปแบบการ
“เล่าเรื่อง” อะไรและอย่างไร หรือเมื่อมีการจัดแสดงวัตถุ คนจัด เสพสารจากสิ่งของจึงไม่ใช่การท�ำตัวเองให้หายไปในความมืด
พิพิธภัณฑ์ก็มักจะกล่าวถึง “การเขียนบท” ท�ำให้เป็นที่น่าเชื่อว่า และซึมซับเรือ่ งราว แต่เป็นการ “เข้าไปอยูข่ า้ งใน” ในทีเ่ ฉพาะและ
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ถูกก�ำกับโดยความคาดหวังเฉพาะ ซึ่งในแง่นี้ ลักษณะการเสพสื่อ
พิพิธภัณฑ์น่าจะคล้ายกับ “การใคร่ครวญ” (contemplation) ของ
การเสพงานศิลป์ที่มีประกายเรืองรองแบบที่เบนยามินกล่าวถึง
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า ความสัมพันธ์กับวัตถุในพิพิธภัณฑ์ออก
จะต่างจากความสัมพันธ์กบั วัตถุในพิธกี รรมอยูพ่ อสมควร อย่างน้อย
ที่สุด ในแง่ที่ของแท้ในพิพิธภัณฑ์ว่ากันถึงที่สุดแล้ว ก็ยังเป็นของ
แท้ในโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุผลิตซ�้ำ การแจกแจงประเด็นนี้จ�ำเป็น
ต้องพิจารณาแนวคิดเรื่อง “ประกายเรืองรอง” ในความสัมพันธ์กับ
มูลค่าความขลัง และมูลค่าทางศิลปะเสียใหม่ ดังจะกล่าวต่อไปใน
ตอนท้าย
เรารับสื่อพิพิธภัณฑ์อย่างไร
เพื่อจะตอบค�ำถามนี้ เราอาจจะต้องกลับไปทบทวนประเด็นเรื่อง
ธรรมชาติของสื่ออีกสักเล็กน้อย นั่นคือ จะลองตอบค�ำถามว่าสื่อ
ทุกประเภทสื่อทุกสารได้หรือไม่ หรือพูดอีกอย่างว่ามีข้อจ�ำกัดอะไร
ในการกล่าวว่าสื่อคือตัวสาร
ข้อเสนอของ MacLuhan ถูกวิจารณ์วา่ มีลกั ษณะก�ำหนดแน่เกินไป
ในแง่หนึ่ง สื่อไม่ได้ก�ำหนดสารแบบตรงไปตรงมาเช่นนั้น ผู้ชมสื่อ
โทรทัศน์ไม่จ�ำเป็นต้องไม่สนใจเนื้อหาหนักๆ หรือขาดสมาธิในการ
ดูเสมอไป ผู้ชมบางกลุ่มอาจเลือกชมบางรายการที่มีสาระหนัก
และตั้งใจดูเพื่อเอาสาระ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า ข้อเสนอของ
MacLuhan ยังมีประเด็นที่น่ารับฟัง คือประเด็นที่ว่า ไม่ใช่สื่อ
ทุกชนิดจะเหมาะกับสารทุกแบบ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างภาพยนตร์
ทีป่ รับจากวรรณกรรมทีช่ อื่ ดัง เรือ่ ง Jonathan Livingston Seagull8
(Hall Bartlet) ในขณะที่ฉ บับ นวนิยายสร้างแรงบันดาลใจให้
หลายคน เพื่อนของผู้เขียนบางคนกลับไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ โดย
บอกว่า “มีแต่นก” “เบื่อนก” “ร�ำคาญนก”9 แต่โดยเปรียบเทียบแล้ว
ฉบับภาพยนตร์ดเู หมือนจะเลวร้ายหนักขึน้ เพราะสารของการต่อสู้
กับตัวเองเพือ่ ประกาศอิสรภาพจากข้อจ�ำกัดของร่างกายดูจะหายไป
โดยสิ้นเชิงในสื่อภาพยนตร์ ส�ำหรับผู้ท่ีไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อน
ปรัชญาว่าด้วยเสรีภาพและเจตจ�ำนงค์เสรีที่สื่อผ่านการเขียนถึง
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กระแสไร้ส�ำนึกของเจ้านกนางนวลดูจะถูกกลบด้วยภาพนกบินไป
มาตลอดทั้งเรื่อง (ประโยคที่ว่า Seeing comes before words
ดูจะไปกันไม่ได้กับประสบการณ์การชมภาพยนตร์เรื่องนี้) กล่าว
อีกอย่างก็คือ ไม่ใช่สื่อทุกประเภทจะสื่อทุกสารได้ ในขณะที่ส่ือ
โทรทั ศ น์ คื อ สารที่ รั บ ประกอบกั บ การท� ำ กิ จ กรรมสามั ญ ในชี วิ ต
ภาพยนตร์คือการลืมตัวเองและหายเข้าไปในความมืด พิพิธภัณฑ์
กลับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับของ ภาพ ภาพยนตร์ ข้อความ และ
การพาตั ว เองเข้ า ไปอยู ่ ที่ นั่ น ด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น ซึ่ ง ความ
กระตือรือร้นนี้มักหมายถึงการที่ของนั้นๆ ไปดึงเอาประสบการณ์
บางอย่างออกมาเมื่อเราเผชิญหน้ากับมัน โดยประสบการณ์นี้อาจ
ไม่ได้เกิดโดยเสรี แต่ถูกตีกรอบจากการเล่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์
แห่งนั้นๆ อยู่ด้วย
การขยายความประเด็นนี้อาจท�ำได้โดยการอ้างอิงไปถึงแนวคิด
เรือ่ ง trope ซึง่ เป็นค�ำทีแ่ ปลเป็นภาษาไทยได้ยาก trope คือความ
เฉพาะเจาะจงของการน�ำองค์ประกอบของสื่อหนึ่งๆ มารวมกัน
ในแบบที่ยากจะอธิบายโดยใช้หลักเหตุผลใดๆ เช่น ในภาพเขียน
เส้น สี รูปทรง อาจจะเป็นองค์ประกอบหลักของศิลปะ แต่ขอบภาพ
นุม่ ๆ เบลอๆ ในแบบเฉพาะของโอกุสต์ เรอนัวร์ คือ trope และนีค่ อื
อัจฉริยะภาพของเขา (Bennett and Hickman 2007, 12) หรือใน
กรณีของนักแสดง เราอาจนึกถึงสีหน้า แววตา และการใช้เสียง แต่
เมื่อนึกถึง Russell Crow นอกเหนือจากการแสดงแล้ว เราอาจ
นึ ก ถึ ง เสี ย งแบบพระเอกที่ มี น�้ ำ เสี ย งแบบวี ร บุ รุ ษ ของเขาซึ่ ง คื อ
trope ด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอว่า สิ่งที่เลียนแบบไปใช้จากสื่อหนึ่ง
ไปยังอีกสื่อหนึ่งแล้วมันไม่สามารถท�ำงานได้เหมือนกับสื่อที่มันยืม
มาคือ trope ของสื่อนั้นๆ ดังค�ำกล่าวของรอเบิร์ต ฟรอสต์ที่ว่า
“ความเป็นกวีคือสิ่งที่หายไปเมื่อเราแปลมันเป็นอีกภาษาหนึ่ง”
(Poetry is what gets lost in translation) หรืออนุพันธ์ได้ว่า
“ศิลปะคือสิ่งที่หายไปเมื่อแปลงมันเป็นศิลปะแขนงอื่น” ในกรณี
ของภาพยนตร์เมื่อพูดถึง trope ของสื่อเรามักพูดถึง montage
และ mis-en-scene แต่กบั พิพธิ ภัณฑ์เราก�ำลังพูดถึง trope ทีเ่ ป็น
ลักษณะเฉพาะของวัตถุ นัน่ ก็คอื การตอบค�ำถามว่า วัตถุสง่ สารอะไร

ที่เมื่อใช้สื่ออื่นเป็นตัวส่งสารแล้วมันจะไม่ท�ำได้ไม่ดีเท่ากับวัตถุ
เช่น การพาเราเดินทางย้อนเวลาไปสู่ประสบการณ์เฉพาะในอดีต
ความเป็นวัตถุที่มี 3 มิติ ความจับต้องได้ การได้มาเผชิญหน้ากับ
วัตถุแบบเห็นหน้า และการพาเรากลับเข้าไปสู่ “การกลับไปที่นั่น”
(ดูแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ที่กล่าวถึง “กุญแจน�ำทาง” และ บุญเลิศ วิเศษ
ปรีชา (บุญเลิศ 2560)

หลายปี ที่ ต ่ อ มาผมเป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ สุ ด แสนจะเกี ย จคร้ า นที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษในช่วงกลางทศวรรษที่
1950 เนื่องจากเคมบริดจ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัย มันจึงยังคงมี
โรงหนังทีเ่ ชีย่ วชาญใน “หนังศิลปะ” คนดูหนังทีน่ จี่ ะเงียบกริบ ซีเรียส
และให้ความเคารพกับหนัง ยกเว้นในตอนจบเป็นบางโอกาส...”
(แอนเดอร์สัน 2550, V)

วัฒนธรรมรอบๆ สื่อ

แม้จะไม่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ค�ำบอกเล่าเรื่องวัฒนธรรม
การดูภาพยนตร์แบบอินเดียและเรื่องบอกเล่าอย่างกึ่งกันเองของ
แอนเดอร์สันมีนัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและชนชั้นกับ
รูปแบบการเสพสือ่ ภาพยนตร์ ทีช่ าวอินเดียในปัจจุบนั และชนชัน้ ล่าง
ชาวไอริชในอดีตและชนชั้นล่างของไทยมีร่วมกันและแสดงออกใน
โรงภาพยนตร์ ณ พื้นที่ที่เขารู้สึกเป็นเจ้าของและสะดวกใจที่จะ
แสดงออก ยังคงมีความกล้าทีจ่ ะเสพสือ่ ในแบบของตัวเอง เรือ่ งเล่า
ท�ำนองนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า แบบแผนการเสพสือ่ ภาพยนตร์ไม่ได้เป็นเช่นนี้
แต่ ไ หนแต่ ไ รมา แต่ เ ป็ น ผลของการดวลพลั ง ทางวั ฒ นธรรมที่
เชื่อมโยงท้องที่ ท้องถิน่ และชนชัน้ อยูก่ ลายๆ กว่าจะมาเป็นรูปแบบ
การชมภาพยนตร์ที่เราคุ้นเคยกัน รูปแบบที่แม้แต่การเปิดโทรศัพท์
ระบบสั่นและการเคี้ยวป๊อปคอร์นเสียงกรอบแกรบกลับถูกรับรู้
ประหนึ่งส�ำนึกแสนสามัญว่าเป็นการรบกวนการจ่อมจมและหาย
ไปของนักดูหนังคนอืน่ ๆ จึงเป็นเรือ่ งธรรมดาในปัจจุบนั ทีเ่ ราจะเห็น
คอมเมนต์ตามสื่อสังคมว่า “ไม่เข้าใจว่าใครจะอยากเข้าไปดูหนัง
ท�ำไม ถ้ายังต้องมีเสียงเตือนว่าเราเป็นใคร”

ที่กล่าวไปคือการทบทวนสื่อพิพิธภัณฑ์จากมุมมองของการผลิต
และจากมุมมองต่อลักษณะจ�ำเพาะของตัวสื่อ โดยความต่อเนื่อง
ของเหตุผล ส่วนทีต่ ามมาย่อมหนีไม่พน้ ทีจ่ ะต้องพูดถึงสือ่ พิพธิ ภัณฑ์
จากมุมมองของการบริโภคซึ่งน่าจะแยกไม่ออกจากทั้งการผลิต
และลักษณะจ�ำเพาะของสื่อดังที่ได้กล่าวไป หรือพูดอีกอย่างว่า
เราน่าจะไม่ได้มองเพียงแค่วา่ ‘สือ่ คือสาร’ แต่ควรมองที่ ‘ปฏิบตั กิ าร
การบริโภค’ (practice of consumption) (Williams 1974) ที่มอง
การบริโภคว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นองค์รวมทางวัฒนธรรมที่
กล่อมเกลาทุกอย่างในช่วงเวลาหนึ่งๆ หรือพูดอีกอย่างว่า สื่อต่างๆ
ล้วนแต่ถูกโอบล้อมอยู่ในวัฒนธรรมที่ก�ำกับการผลิตและการรับรู้ที่
มีต่อสื่อนั้นๆ รูปแบบการบริโภคหรือการเสพสื่อชนิดต่างๆ กรณีนี้
อาจจะเห็นได้จากความแตกต่างในแบบแผนการชมภาพยนตร์ใน
แต่ละวัฒนธรรม เช่นในกรณีของอินเดียทีม่ กี ารกล่าวกันว่า “ไปอินเดีย
ควรจะไปดูหนัง ไม่ใช่เพื่อจะไปดูหนัง แต่ไปดูชาวอินเดียดูหนัง”
ซึ่งใกล้เคียงกับที่เมื่อเบน แอนเดอร์สัน นักวิชาการด้านไทยศึกษา
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะย�้ำ ณ ที่นี้จึงเป็นการชี้ให้
เล่าถึงประสบการณ์การดูภาพยนตร์ในโรงหนังพาต้าว่า
เห็นว่า ไม่ใช่เพียงแต่ตัวสื่อเท่านั้นที่ก�ำหนดสารที่ต้องการจะสื่อ
“...เราคนดูจะได้มองไม่เห็นอะไรเลยในความมืดเกือบจะสนิท แต่เป็นวัฒนธรรมทีอ่ ยูร่ อบๆ การเสพสือ่ ต่างหากทีส่ ง่ ผลสะท้อนกลับ
เสียงกรีดร้องและถ้อยค�ำสุดหยาบโลนจะเซ็งแซ่ออกมาอีกจาก ไปตีกรอบรูปแบบการผลิตสื่อ ให้ออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
พวกเด็กผูช้ ายทีร่ ดู้ วี า่ ในความมืดไม่มใี ครจะจ�ำพวกเขาได้ ...ทัง้ หมดนี้ ในกรณีของภาพยนตร์ วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์กระแสหลักทีว่ ่า
ได้อันตรธานหายไปหมดนานแล้วในไอร์แลนด์ แต่บางส่วนยังคง ผู้ชมต้องหายไปในความมืดและเผชิญหน้ากับภาพเคลื่อนไหว
ด�ำรงอยู่บ้างที่โรงหนังพาต้าที่ซึ่งผู้ชมมักเป็นคนชนชั้นล่างอีสานที่ เสมือนกับเขาไม่มีตัวตน จึงก�ำกับความคาดหวังว่า ภาพยนตร์จะ
พูด จาโต้ ต อบกั บ จอหนัง ที่นี่จึง เป็นโรงหนัง สุด โปรดของผมใน ต้องดึงดูดความสนใจอย่างมากมายเสียจนตัวตนอืน่ ๆ ของผูช้ มจะต้อง
หายไปจนไม่เหลืออะไรเลยนอกจากภาพเคลือ่ นไหวทีอ่ ยูต่ รงหน้า
กรุงเทพฯ
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ในกรณีของการเสพสือ่ พิพธิ ภัณฑ์ อาจจะพูดได้ยากว่าจะมีรปู แบบ
ที่ถือเป็นกระแสหลักของวิธีที่คนรับรู้สื่อชนิดนี้เหมือนกรณีของ
ภาพยนตร์ที่ถูกผลิตเพื่อมวลชนและเกิดในยุคของการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม จนมีส่วนผสมของทั้งความเป็นศิลปะ ความบันเทิง
โฆษณาชวนเชื่อ จนได้ชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงและ
ท�ำงานเชิงอุดมการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่พิพิธภัณฑ์กลับถูก
มองว่าเป็นสื่อเพื่อสาธารณะ (public vs the mass ในกรณีของ
ภาพยนตร์) ซึ่งมีนัยว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อที่ท�ำเพื่อทุกคนแต่ไม่ใช่
เพือ่ ใครเลย ในขณะทีค่ นส่วนใหญ่ยนิ ดีทจี่ ะซือ้ บัตรเข้าชมภาพยนตร์
แต่ไม่ใช่ทกุ คนจะยินดีซอื้ บัตรเพือ่ ชมข้าวของจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์

การรับสื่อพิพิธภัณฑ์จึงท�ำงานภายใต้การก�ำกับของการแบ่งล�ำดับ
ชั้นทางสังคมอยู่มาก ดังปรากฏในข้อเขียนของปิแอร์ บูร์ดิเยอร์
(Pierre Bourdieu) ที่พยายามชี้ชวนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนชั้นกับการรับรู้พิพิธภัณฑ์ดังตารางข้างล่าง
ในบริบทของสังคมตะวันตก พิพธิ ภัณฑ์ทำ� ให้ชนชัน้ แรงงานส่วนใหญ่
นึกถึงโบสถ์ ในขณะที่ชนชั้นกลางจ�ำนวนหนึ่งนึกถึงห้องสมุด ส่วน
นักวิชาชีพและผูจ้ ดั การระดับสูงนึกถึงทัง้ โบสถ์ ห้องสมุด และสิง่ อื่น
นอกเหนือจากนี้
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อย่ า งไรก็ ดี ความสั ม พั น ธ์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด นิ่ ง และในปั จ จุ บั น เรา
ก็ได้เห็นพิพิธภัณฑ์หลอมรวมกับห้างสรรพสินค้าแบบไม่อ้อมค้อม
เกิดขึน้ แล้ว10 ตลอดจนการประมูลงานศิลปะชิน้ ส�ำคัญๆ มาประดับ
พิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ก็กลายเป็นการปักหมุดสถานะทาง
วัฒนธรรมของเมือง ประเทศ และสร้างสถานภาพให้กบั นักการเมือง
บางคน กล่าวได้วา่ พิพธิ ภัณฑ์เริม่ กลับมาจัดล�ำดับชัน้ ของตัวกระท�ำ
ต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่กลุ่มชนชั้นเท่านั้น11

การประกาศศักดาความเป็นเจ้าอาณานิคมผ่านความยิ่งใหญ่ของ
อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ ของจัดแสดงแล้ว ในช่วงนัน้ ยังมีการจัดแสดง
พิเศษของสะสมในราชส�ำนักรัสเซียทีท่ ำ� ให้ผเู้ ขียนได้ดไู ข่ Fabergé
จนละลานตาไปหมด ไข่ เ หล่ า นี้ ถู ก ประดิ ด ประดอยจนวิ จิ ต ร
ตระการตา แต่ในเวลาเดียวกันมันก็ดูเป็นของหรูหราที่หาประโยชน์
ใช้สอยไม่ได้ ทั้งยังไม่ใช่งานศิลปะแบบที่ชวนคิดหรือวิพากษ์สังคม
แต่อย่างใด เมื่อออกมาจากพิพิธภัณฑ์ชาวคณะคนหนึ่งถึงกับ
เปรยว่า “มิน่าซาร์ถึงถูกจับฆ่าทิ้ง” นี่คือพลังของข้าวของจัดแสดง
แบบแรก

ประกายเรืองรองของวัตถุในพิพิธภัณฑ์

อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนไปเยือน British Museum ซึ่งมีของชิ้นเอกอยู่
ชิ้นหนึ่งคือหินโรเซตต้าอันเลื่องชื่อ และด้วยความเลื่องชื่อนี้เอง
หินโรเซตต้า จึงกลายเป็นจุดนัดพบที่ผู้ไปด้วยใช้เป็นหมุดหมายให้
มาเจอกั น หลั ง เสร็ จ สิ้ น การเดิ น ชมข้ า วของตามอั ธ ยาศั ย และ
รสนิยม แต่หินโรเซตต้าในตัวเองเป็นวัตถุที่ไม่น่าสนใจเอาเสียเลย
ถ้าเราจะไม่น�ำชุดความรู้เรื่องราวเบื้องหลังมาผสานรวมเข้ากับ
ภาพวัตถุที่ได้ พลังของวัตถุแบบที่สองจึงเป็นพลังที่แยกไม่ออก
จากปฏิบัติการการบริโภคที่รวมเอาทั้งหมดของภาวะทางสังคม
ชนชั้น ความรู้ และประวัติศาสตร์ ณ ช่วงนั้นๆ และวัตถุก็ท�ำหน้าที่
เสมือนกุญแจน�ำทางทีน่ ำ� เอาชุดความรูแ้ ละประสบการณ์นนั้ ออกมาก

ในส่วนท้ายสุด ผู้เขียนขอย้อนกลับไปทบทวนประกายเรืองรองของ
วัตถุใหม่อีกครั้งโดยจัดวางวัตถุในกรอบวัฒนธรรมแบบใหม่ วิถี
การผลิต สือ่ และปฏิบตั กิ ารบริโภคแบบใหม่ทมี่ คี วามเฉพาะเจาะจง
ตามยุคสมัย ถ้าจะเริม่ จากการพิจารณาว่าอัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
อันเป็นเอกลักษณ์จากสื่ออื่นคือ ‘ของ’ และการเข้าไป ‘อยู่ในสื่อ’
แทนที่การเผชิญหน้าจากข้างนอก อีกทั้งพิพิธภัณฑ์ยังเป็นสื่อที่
ถูกผลิตขึ้นเพื่อสาธารณชน (ไม่ใช่มวลชน) และเพื่อการบริโภคใน
ยุคที่สถานะของสิ่งต่างๆ เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นไปเรื่อยๆ (ผู้เขียนไม่มี
พื้น ที่ อ ภิ ป รายประเด็นนี้ แต่สิ่ง ที่ก�ำลัง อ้างอิง ถึงคือข้อเสนอใน
บทความเรือ่ ง The Precession of Simulacra ของฌอง โบดริยาร์ด
(Jean Baudrillard) (โปรดดู Baudrillard 1984) เราจะสามารถ
เข้าใจประกายเรืองรองของวัตถุในมูลค่าแบบใหม่ได้ว่าอย่างไร

ความประทับใจครั้งที่สาม คือเมื่อผู้เขียนไปเยือน Van Gogh
Museum แล้วได้ประสบกับประสบการณ์? ไม่ได้คิดว่าจะประสบ
กั บ ตั ว เอง เมื่ อ ไปยื น อยู ่ ห น้ า ภาพเหมื อ นตั ว เองภาพหนึ่ ง ของ
Van Gogh เมื่อจ้องมองฝีแปรงที่เคยเห็นมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ครั้ง
นีม้ นั มีรปู ทรงของเนือ้ สี (texture) เสมือนเป็นภาพนูนต�ำ่ มากๆ แล้ว
ได้ตระหนักถึงความเป็นดนตรีที่มีจังหวะในภาพเขียนจนเกิดความ
รู้สึกเสมือนได้ยินเสียงเพลง และได้เข้าใจจากประสบการณ์ตรง
เป็นครัง้ แรกว่าการแปรการรับรูข้ า้ มผัสสะ (sense transformation)
เป็นแบบนี้นี่เอง แต่ส่ิงที่ชวนฉงนจากปรากฏการณ์นี้คือ นี่ไม่ใช่
ครัง้ แรกทีผ่ เู้ ขียนเคยเห็นภาพนี้ แต่แม้จะเคยเห็นมานับครัง้ ไม่ถว้ น
นี่ก็ยังคงเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นภาพนี้ในพิพิธภัณฑ์ภายใต้การรับรู้
ว่านีค่ อื ภาพ “ของจริง” ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงไม่รวู้ า่ ประสบการณ์เห็นภาพ

อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นจะไปถึง ข้อ เสนอดัง กล่าว ผู้เขียนขอกล่า วถึง
ประสบการณ์ต่อวัตถุในความจ�ำเพาะของยุคสมัยสักเล็กน้อยเพื่อ
ให้เห็นว่า พลังของวัตถุไม่ได้ปรากฏในสูญญากาศ แต่พิพิธภัณฑ์
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีส่วนกล่อมเกลาพลังที่ฉายออกจากวัตถุนั้น
ด้วย เพื่อให้เห็นภาพว่าพลังเหล่านั้นปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างไรได้
บ้างผูเ้ ขียนขอยกประสบการณ์การเผชิญหน้ากับวัตถุใน 4 ลักษณะ
จากพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางของโครงร่างความคิด
เมื่อหลายปีมาแล้ว ผู้เขียนบังเอิญได้ไป Victoria and Albert
Museum โดยไม่ได้ตงั้ ใจเท่าไรนัก ความทรงจ�ำทีย่ งั เหลืออยูน่ อกจาก
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แล้วได้ยนิ เสียงนีม้ าจากอะไรแน่ระหว่าง การดูภาพนีใ้ นเนเธอร์แลนด์
ประเทศบ้านเกิดของ Van Gogh หรือ การรับรู้ว่าภาพนี้คือของจริง
หรือเพราะภาพนี้อยู่ใน Van Gogh Museum หรือเพราะเนื้อสี
สามมิตขิ องฝีแปรงทีไ่ ม่ได้เห็นจากภาพท�ำซ�ำ้ ทีผ่ า่ นตามาก่อน หรือ
ทุกอย่างที่กล่าวไปประกอบกัน
ประสบการณ์จากภาพ Van Gogh ชวนให้คิดไปว่าของที่เป็นต้น
ฉบับดั้งเดิม เผชิญหน้าในสถานที่เฉพาะและสถานการณ์เฉพาะ
คือการเสพสื่อที่เมื่อมาเผชิญหน้ากับประสบการณ์แล้วสามารถก่อ
ให้เกิดปฏิกิริยาที่ลักษณะเฉพาะ ถ้าเช่นนั้นแล้ว พิพิธภัณฑ์ที่ไม่มี
ของดั้งเดิมจะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มี trope ของความเป็นสื่อ
เฉพาะอย่างพิพธิ ภัณฑ์ได้หรือไม่ ถ้าหากพิพธิ ภัณฑ์เพียงแต่เล่าเรือ่ ง
โดยไม่มขี อง มีเพียงภาพและค�ำ พิพธิ ภัณฑ์กเ็ หมือนหนังสือเล่มใหญ่
ที่ล�ำพังประสบการณ์การเข้าไปข้างในน่าจะไม่เพียงพอต่อการ
ท�ำให้ trope ของพิพธิ ภัณฑ์ยงั คงท�ำงานอยู่ และกลายเป็นศิลปะที่
หายไปเมื่อมีการแปรรูปจากสื่อหนึ่งมายังอีกสื่อหนึ่งดังค�ำของ
รอเบิร์ต ฟรอสต์ (Frost 1959)
มูลค่าของพิพิธภัณฑ์จึงน่าจะมาจากน�ำความเฉพาะที่เฉพาะกาล
กลับมาในบริบทของการเสพสื่อในพิพิธภัณฑ์และน�ำเรากลับไปสู่
วิธีการเผชิญหน้ากับวัตถุแบบใคร่ครวญตรึกตรองด�ำดิ่งจมลึก
แต่ด้วยกระบวนการที่แตกต่างจากในยุคก่อนการผลิตซ�้ำ ผู้เขียน
เสนอว่าพิพิธภัณฑ์ท�ำให้วัตถุกลับไปมีมูลค่าความขลังจากการใส่
มันกลับเข้าไปอยู่ในบริบทเฉพาะ แต่ที่มาของมูลค่านี้ไม่ได้มาจาก
ความเป็นหนึง่ เดียวทีผ่ กู ติดอยูก่ บั พิธกี รรม แต่มาจากบริบทการเสพ
ทีท่ ำ� ให้วตั ถุนนั้ กลายเป็นกุญแจน�ำทาง (port key ถ้าจะอ้างอิงจาก
วรรณกรรมวัยรุ่น แฮร์รี่ พ็อตเตอร์) ที่ดึงเอาประสบการณ์ในอดีต
ในต่างสถานที่กลับมารวมกันเมื่อได้เห็นวัตถุปรากฏอยู่เบื้องหน้า
พูดอีกอย่างว่าวัตถุในพิพิธภัณฑ์มีมูลค่าความขลัง แต่มูลค่าความ
ขลังนี้มาจากกระบวนการท�ำให้ลี้ลับ (mystification) อีกแบบหนึ่ง
ในยุคของการผลิตซ�้ำแบบดิจิทัลที่มีการอ้างอิงได้ไม่รู้จบมากกว่า
จะมาจากความเป็นหนึ่งเดียว
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จากข้อเสนอนีจ้ งึ ไม่นา่ แปลกใจว่า ในยุคนีเ้ ราจะเห็นการท�ำทุกอย่าง
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ (museumification) (Baudrillard 1984, 9-10)
ซึง่ ความหมายอีกนัยหนึง่ ก็คอื การสลายเส้นแบ่งระหว่างพิพธิ ภัณฑ์
กับสิ่งที่อยู่รอบๆ อาทิเช่นในกรณีพิพิธบางล�ำพูต้องการน�ำเสนอ
พิพิธภัณฑ์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ท�ำผ่านการน�ำป้ายที่มักติดประกอบ
สิ่งของจัดแสดงไปติดไว้ตามร้านค้าและบ้านเรือนของผู้คนใน
ชุมชน เพื่อบอกว่าร้านแห่งนี้เคยเป็นร้านอะไรมาก่อน และบ้าน
หลังนีเ้ ป็นบ้านของช่างคนไหนในอดีต ซึง่ หลายๆ ร้านค้าในชุมชนก็
ยังคงผลิตสินค้าด้วยความรูแ้ บบเดิมอยู่ การเข้าไปชมพิพธิ บางล�ำพู
จึงไม่ได้เป็นประสบการณ์การชมพิพิธภัณฑ์แบบที่แยกขาดจาก
สังคมชุมชนข้างนอก แต่เป็นการเข้าไปติดตั้งระบบเพื่อก�ำหนด
ประสบการณ์การเดินเล่นในชุมชนต่อจากนี้ไปว่าเป็นการเดินเล่น
ไปเรื่อยๆ เพื่อจะมีประสบการณ์ (flâneur) ไม่ใช่เพียงการสัญจร
ไปมาเพื่ อ จะท� ำ ธุ ร ะบางอย่ า งให้ ลุ ล ่ ว ง จึ ง ไม่ น ่ า แปลกใจที่ เ รา
จะเห็นการท�ำทุกอย่าง ทุกเรื่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน
ดังที่โบดริยาร์ดชี้ให้เห็นว่า การน�ำของแท้มาเก็บในที่เฉพาะอย่าง
พิพิธภัณฑ์ อันเป็นมหาวิหารของยุคแห่งการโหยหาอดีตจึงเฟื่องฟู
ขึ้นในเวลาเดียวกับที่การท�ำซ�้ำทยานขึ้นถึงจุดสูงสุด เพราะเรา
ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะบอกเราว่า มูลค่าความงามและมูลค่า
ความขลังยังไม่ได้สญ
ู สลายหายไปไหนในเวลานี้ (โปรดดู Baudrillard)
และนี่เองคือที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในโลกร่วมสมัย
ส่งท้าย
กล่าวโดยสรุป บทความนีต้ อ้ งการเสนอว่า ไม่ใช่ตวั สือ่ เองทีก่ ำ� หนด
สาร แต่เป็นว่าสื่อนั้นสื่ออย่างไร อยู่ภายใต้การเป็นองค์รวมของ
วัฒนธรรมที่อยู่รอบๆ การผลิตและการบริโภคที่เฉพาะยุคสมัย
อย่างไร ผู้เขียนเสนอว่าข้าวของในพิพิธภัณฑ์มีประกายเรืองรอง
จากการถูกน�ำกลับไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เอง แต่ที่มาของประกายนี้
คือการระเบิดกลับเข้าข้างใน (implosion) ของประสบการณ์ที่
หลากหลายเมื่อมาเผชิญหน้ากับของในพิพิธภัณฑ์ อย่างไรก็ดี
ผู้เขียนยังมีประเด็นเสริมอีกสักเล็กน้อย ว่าด้วยความแตกต่าง

“และดังที่มักท�ำให้เห็นกันว่า [ผู้มีอ�ำนาจเหนือการก�ำหนดว่าอะไร
คือศิลปะ] เป็นเรื่องของนักวิชาชีพที่จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มเล็กๆ หนึ่งใน
เป้าประสงค์ของงานนีค้ อื การต้องการเสนอว่า เดิมพันและผลกระทบ
เป็นเรื่องใหญ่หลวงกว่านั้นมาก ผู้คนหรือกลุ่มชนชั้นที่ถูกตัดขาด
จากอดีตนั้นมีเสรีภาพน้อยกว่ามากที่จะเลือกหรือกระท�ำการทั้งใน
ฐานะคนหรือกลุ่มชนชั้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่สามารถจัดวางตัวเอง
ไว้ในทีท่ างของประวัตศิ าสตร์ นีค่ อื เหตุผลทีว่ า่ และเป็นเหตุผลเดียว
ที่อธิบายได้ว่า ท�ำไมศิลปะทั้งหมดที่ล่วงเวลามาจากอดีตจึงได้
กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองในปัจจุบัน” (Berger 1972, 33)

ระหว่างพิพิธภัณฑ์และการที่คนต่างกลุ่มสัมพันธ์กับมัน พิพิธภัณฑ์
เองอาจจะมี อิ ท ธิ พ ลในการเสริ ม อ� ำ นาจ หรื อ ในทางกลั บ กั น
พิพิธภัณฑ์บางแห่งอาจเปล่งพลังที่ท�ำให้คนรู้สึกว่าไม่สามารถ
เชือ่ มโยงกับพิพธิ ภัณฑ์นนั้ ๆ ได้เลยก็ได้เช่นกัน ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอว่า
เรามีประสบการณ์ต่อพิพิธภัณฑ์ในฐานะสมาชิกของสังคม และ
เมื่อเผชิญหน้ากับวัตถุ ประสบการณ์สั่งสมที่ผ่านในชีวิตบางส่วน
เสี้ยวจะถูกกระตุ้นให้ปรากฏขึ้นมา โดยประสบการณ์บางส่วน
อาจจะโผล่มาทีพ่ นื้ ผิวมากกว่าประสบการณ์สว่ นอืน่ ประสบการณ์นี้
มีผลต่อการรับรู้ เข้าใจ และต่อความรูส้ กึ นิยมชมชอบต่อพิพธิ ภัณฑ์
บางรู ป แบบมากกว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ รู ป แบบอื่ น ในทางกลั บ กั น ตั ว
พิพธิ ภัณฑ์เองก็มสี ถานะในทางสังคม พิพธิ ภัณฑ์ในปัจจุบนั ก็ไม่ต่าง
จากเมืองในโลกยุคโลกาภิวตั น์ทมี่ กี ารแข่งขันระหว่างกันเพือ่ ช่วงชิง
สถานะทางสังคม เราจึงได้เห็นพิพิธภัณฑ์ในสถานะต่างๆ กันเช่น
พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ พิพธิ ภัณฑ์
โบราณคดี (ทีบ่ างครัง้ นักโบราณคดีกเ็ ห็นว่าเป็นคูค่ ำ� ทีไ่ ม่นา่ มาปรากฏ
ร่วมกันได้) พิพธิ ภัณฑ์อสิ ระ (ทีม่ นี ยั ยะว่าการจัดแสดงถูกพันธนาการ
ไว้ดว้ ยอ�ำนาจบางอย่าง) พิพธิ ภัณฑ์การเมือง หรือพิพธิ ภัณฑ์ความ
ทรงจ�ำ ฯลฯ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์เองก็ถูกผลิตในสถาบันทางสังคม
เฉพาะ เกิดในเครือข่ายทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง ภายใต้ความ
สัมพันธ์เหล่านี้ พิพิธภัณฑ์ได้กลายมาเป็นมากกว่าแค่สื่อชนิดหนึ่ง
แต่พพิ ธิ ภัณฑ์ได้สร้างวัฒนธรรมแวดล้อมขึน้ มา ท�ำให้คนเริม่ มองเห็น
ตัวเองผ่านพิพิธภัณฑ์ที่เข้าไปดู ผู้คนเริ่มมองเห็นว่าตัวเองเป็นใคร
และควรจะชอบพิพิธภัณฑ์แบบไหน

ข้ อ เรี ย กร้ อ งข้ า งต้ น นี้ ค งจะชั ด เจนและตระหนั ก กั น ดี ใ นหมู ่
ผูเ้ กีย่ วข้องกับงานพิพธิ ภัณฑ์หลายกลุม่ ดังเห็นได้จากความพยายาม
เล่าเรื่องผ่านข้าวของแบบที่ท�ำให้ผู้คนสามารถจะจัดวางตัวเอง
เข้ากับสังคมรอบตัวได้อย่างมีความเป็นมา (ตัวอย่างโปรดดู “อนาคต
ของพิพธิ ภัณฑ์ในเงาของอดีต” (2560) และเราสามารถบรรลุพนั ธกิจ
นีไ้ ด้ในหลายทาง เช่น ผ่านการเล่าเรือ่ ง รวมเขาไว้ในเรือ่ งเล่า ให้เขา
เป็นผู้เล่าเรื่องในทางที่จะท�ำให้เขาสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับ
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ สายสัมพันธ์ทางสังคม ในทางที่จะเอื้อให้เขา
เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง ทั้งจากการเห็นภาพใหญ่และ
เข้าใจความละเอียดลออของภาพเล็ก และสิ่งเหล่านี้ด�ำเนินมาแล้ว
ก�ำลังด�ำเนินต่อไป แต่ประเด็นทีผ่ เู้ ขียนต้องการเน้นย�ำ้ คือ มันด�ำเนิน
ไปภายใต้เงือ่ นไขของสภาวะทางสังคมทีต่ อบโต้กบั อดีต สัมพันธ์กับ
วิสัยทัศน์ต่ออนาคต พร้อมๆ กับที่พยายามสร้างทางเลือก ขัดขืน
และถูกผนวกผสานเข้าสู่ระบบหลัก13 ไปพร้อมๆ กัน

ทัง้ หมดนีค้ อื การแสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์รวม (totality) ทีล่ ว้ น
แล้วแต่อยูใ่ นกรอบคิดทางวัฒนธรรมทีเ่ สนอความเข้าใจบางอย่าง12
ทั้งของสิทธิอ�ำนาจและการท้าทายอ�ำนาจ ทั้งยังเป็นการตอกย�้ำ
ยืนยันว่าทั้งสองส่วนเกิดขึ้นเสมอ และตลอดมา แม้แต่เมื่อเรา
พิจารณากรณีเฉพาะของพิพิธภัณฑ์เอง พูดอีกอย่างหนึ่งว่าข้อ
เรียกร้องในงานของจอห์น เบอร์เจอร์ที่ว่า
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เชิงอรรถ
คอนเซปต์คู่เปรียบส�ำคัญคู่หนึ่งในบทความนี้คือ การกล่าวถึงการเคลื่อนระหว่าง
มูลค่า 2 แบบ คือมูลค่าความขลัง (ritual value) กับมูลค่าความงาม (artistic value)
2
ประสบการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่การจัดการพื้นที่เมืองโดยมีแลนด์มาร์กเป็นจุดหลัก
มักไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญ เพราะไม่คอ่ ยนึกถึงเมืองจากด้านล่าง หรือจากประสบการณ์
คนเดินถนน
3
ในต้นฉบับภาษาอังกฤษแปลค�ำนีว้ า่ contemplation โดยใช้เปรียบเทียบกับรูปแบบ
การสัมพันธ์กบั สือ่ อีกรูปแบบหนึง่ คือ distraction ทีใ่ นบทความนีแ้ ปลว่า การปล่อยใจ
คล้อยตามดังจะกล่าวถึงต่อไป
4
แม้จะมีการกล่าวถึงแบร์โทรลต์ เบรคต์ (Bertrold Brecht) ในงานของเบนยามิน
แต่การใช้ distraction ของเขาดูจะต่างความหมายจาก distraction ในแบบของ
เบรคต์อยู่มาก ในขณะที่เบรคต์เล่นกับการท�ำให้คนดูรู้ตัวสร้างระยะห่างระหว่างคน
ดูกับละคร ส่งผลให้มีการเลื่อนระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับละครจาก
จิตใต้ส�ำนึกมาสู่จิตส�ำนึก เบนยามินกลับหัวกลับหางค�ำนี้เสียใหม่ ด้วยการพูดถึง
distraction แบบที่ไม่น�ำไปสู่ความรู้ตัว สร้างระยะห่าง หรือแปลกแยกจากเรื่องตรง
หน้า (Mullaney 2015, 89)
5
ผู้สนใจดู http://lucasmuseum.org/
6
ผู้สนใจโปรดดู http://www.nytimes.com/2012/04/30/books/orhan-pamukopens-museum-based-on-his-novel-in-istanbul.html
1

ภาพยนตร์ไม่ได้เป็นเช่นนี้แต่แรก ในยุคต้นภาพยนตร์มีลักษณะการรับชมที่ผู้ชมมี
ส่วนร่วม และไม่พยายามเล่าเรือ่ งให้เป็นเส้นเดียว เมือ่ ภาพยนตร์เริม่ ชัดเจนว่าหันมา
มุ่งเน้นการเล่าเรื่องให้เข้าใจตรงกันแล้ว จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อล็อก
เรือ่ งเล่าให้เป็นเส้นเรือ่ งเดียว ซึง่ เทคนิคทีค่ อ่ นข้างจะดึกด�ำบรรพ์ในภาพยนตร์ยคุ แรก
ก็คือการใช้การแทรกบทบรรยายเป็นตัวหนังสือขึ้นมาสลับฉาก (Harbord 2002)
แม้ภายหลังจะมีภาพยนตร์ท่ีเล่นกับการเล่าเรื่องที่ไม่เป็นไปตามเส้นเรื่อง หรือมี
หลายเส้นเรื่อง ภาพยนตร์ที่ไม่มุ่งเล่าเรื่องก็มักถูกมองว่าดูไม่รู้เรื่อง
8
รายละเอียดใน IMDB http://www.imdb.com/title/tt0070248/
9
จะว่าไปแล้ว ทีจ่ ริงก็ไม่เป็นธรรมเท่าใดนักทีจ่ ะวิจารณ์วา่ ภาพยนตร์เรือ่ งนีพ้ งั คนทีด่ ู
ส่วนใหญ่น่าจะรู้สึกได้ว่าตัวเอกของภาพยนตร์คือดนตรีประกอบที่เรียบเรียงโดยได้
แรงบันดาลใจมากจากสาระของหนังสือ (ไม่ใช่เรือ่ งราว) ภาพเคลือ่ นไหวจึงมาทีหลัง
และถ่ายท�ำขึ้นเพื่อขยายประสบการณ์เชิงผัสสะให้ครบรส
10
ดู http://yusabuy.com/2016/03/22/iconsiam-iconluxe/
11
ดู https://thestandard.co/saudi-prince-is-buyer-of-davinci-painting/
12
ถ้าไม่เกรงว่าจะรกรุงรัง จะเรียกว่า hegemony ก็ได้ เพราะ hegemony ท�ำงาน
ผ่านการเลือกสรรและผนวกรวมอยู่แล้ว (โปรดดู Williams, 1974)
13
เราอาจนึกถึงการเกิด Icon Siam ในฐานะรูปธรรมของกระบวนการนี้
7
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การมองเห็นทางมานุษยวิทยา,
ภาพถ่าย และปัญหาในการ
ท�ำความเข้าใจคนอื่น
1

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

2

คำ�นำ�
ในหนังสือเรื่อง Reframimg Visual Social Science: Towards a
More Visual Sociology and Anthropology (2015) ลุซ พาลเวลส์
(Luc Pauwels) นักวิชาการ ชาวเบลเยี่ยมได้เกริ่นน�ำไว้อย่างน่า
สนใจว่า ในขณะทีว่ ธิ กี ารเกีย่ วกับการทัศนาในทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาก�ำลังเติบโตและได้รับการสนับสนุนให้ท�ำงานใน
จ�ำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ นักสังคมศาสตร์โดยทั่วไปกลับไม่ตระหนัก
ถึงศักยภาพและนัยส�ำคัญของการท�ำงานโดยใช้การทัศนาและ
การผลิตสือ่ เพือ่ การทัศนา (Visual [production] methods) น�ำไปสู่
การคิดวิเคราะห์และสร้างทฤษฎีขึ้นมาผ่านการปรากฏขึ้นอย่าง
เด่นชัดของภาพ (Visual Manifestation) สาระส�ำคัญของหนังสือ
เล่มนี้จึงเป็นการผลักให้สังคมศาสตร์ขยับออกไปได้ไกลกว่าจากที่
เป็นอยู่ โดยเฉพาะในแง่มมุ ของวิธกี ารและวิธวี ทิ ยาในการหาความรู้
เขาเสนอว่าสังคมศาสตร์การทัศนานั้นมิใช่เป็นเพียงเรื่องของการ
การศึกษาเกี่ยวกับภาพและการมองเห็น หากยังรวมถึงการศึกษา
ผ่านกระบวนการท�ำให้เกิดภาพ (Visualizations) ในแบบต่างๆ
อีกด้วย พาลเวลส์ไม่ได้มองนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ในฐานะผู้
รวบรวมและตีความเพียงอย่างเดียว แต่ยงั พิจารณาในฐานะผูผ้ ลิต
(Producer) ผู้อ�ำนวยความสะดวก และนักการสื่อสารอีกด้วย
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รายละเอียดภายในหนังสือเล่มดังกล่าว เขาให้ความส�ำคัญกับ
บทบาทของจักรกลและเทคโนโลยีทั้งในระบบอะนาล็อกและใน
ระบบดิจทิ ลั ตลอดจนรูปแบบต่างๆ ของสือ่ กลาง ทีน่ กั สังคมศาสตร์
จ� ำ เป็ น ต้ อ งเข้ า ไปศึ ก ษาและผลิ ต มั น ขึ้ น มาไม่ ใ ช่ ใ นฐานะสื่ อ
การเรียนการสอนและวิธีการท�ำงานวิจัย ทว่า ในฐานะการเข้าถึง
ความจริ ง ที่ พ ยายามข้ า มข้ อ จ� ำ กั ด ทั้ ง พรมแดนในเชิ ง สาขาวิ ช า
และญานวิทยาในการรับรู้ความจริง
หนังสือเล่มนีน้ บั ว่าเป็นผลผลิตของกระแสภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ อ่ ยๆ ก่อตัว
ขึ้นมาในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยเฉพาะงานศึกษา
ทางด้านมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) ช่วง ค.ศ. 2000
เป็นต้นมานับเป็นห้วงเวลาของความเฟื่องฟูและเบ่งบานของงาน
เขียนและวิจยั ทางด้านนีเ้ ป็นอย่างมาก นักมานุษยวิทยาจ�ำนวนมาก
ได้พยายามข้ามพรมแดนของการบอกการเล่าความรู้ไปสู่สิ่งที่
ตั ว อักษรไม่สามารถท�ำหน้าที่บอกเล่าได้ นักมานุษยวิทยา อาทิ
แบงค์ (Bank 2001, 2007) พิงค์ (Pink 2001) กริมชอว์และราเวทซ์
(Grimshaw and Ravetz, 2004), มอร์ริส (Morris 2009), และ
แบงค์และรูบี้ (Bank and Ruby 2011) ได้หันเหความสนใจสู่

การท�ำงานด้านภาพทั้งในฐานะที่เป็นเป้าหมายและกระบวนการ
ในการค้ น หาความรู ้ พวกเขาและเธอได้ ผ ลั ก ให้ พ รมแดนทาง
มานุษยวิทยาไปพาดทับและเกาะเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยี,
วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, และความรู้ในศาสตร์อื่นๆ

ของนักมานุษยวิทยา 2.) วัตถุสภาพของภาพถ่าย ดวงตา ดวงตา
จักรกล และ กลิ่นอาย (Aura) และ3.) วัตถุสภาพและการแปล
ความทางมานุษยวิทยา โดยเนื้อหาบางส่วนในหัวข้อสุดท้ายจะ
อธิบายผ่านงานศึกษาเฉพาะกรณี

เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้นักมานุษยวิทยามีความสนใจ
ในงานด้านการทัศนามากยิ่งขึ้นนั้น เป็นเพราะโดยพื้นฐานแล้ว
นักมานุษยวิทยาใช้ดวงตาในการท�ำงานในภาคสนามเป็นหลัก ไม่วา่
จะเป็นการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participate observation)
และการไปอยูท่ นี่ นั่ (Being there) เพือ่ ทีจ่ ะเห็นและถูกเห็น ล้วนแล้ว
แต่ใช้ดวงตาเป็นศูนย์กลาง (Ocularcentrism) ในการรับรู้โลกของ
คนอื่ น แทบทั้ ง สิ้ น ลั ก ษณาการเช่ น นี้ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของการรั บ รู ้
ความจริงของโลกทีเ่ ปลีย่ นไปหลังการปฏิวตั ทิ างวิทยาศาสตร์ ดังนัน้
นักมานุษยวิทยาจึงสามารถรับเอาเทคโนโลยีซึ่งช่วยในการมอง
เห็นเข้ามาใช้ท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว
ค�ำถามคือ ท่ามกลางความเฟื่องฟูและก้าวล�้ำชนิดที่หนังสือใน
ข้างต้นเห็นว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ตระหนักของสังคมศาสตร์
ในภาคส่วนอืน่ ๆ นัน้ การรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นเครือ่ งมือ
ในการช่วยมองนั้นส่งผลอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงในด้านมอง
เห็นทางมานุษยวิทยา (Anthropological vision) ซึ่งมี “คนอื่น”
ปรากฏร่วมอยู่ด้วย

ภาพถ่ายที่ “เป็นธรรมชาติ” และ
“ไม่เป็นธรรมชาติ” กับ อำ�นาจ (Authority)
ของนักมานุษยวิทยา
การศึกษาภาพถ่ายและการถ่ายภาพทางมานุษยวิทยาวางอยู่บน
พื้นฐานของการเข้าไปส�ำรวจวิธีการใช้กล้องถ่ายรูปในสนามซึ่ง
นั ก มานุษยวิทยาเข้าไปศึกษาในสังคมอื่นเป็นส�ำคัญ พอลเวลร์
(Pauwels, 2015: 97 - 116) ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจว่า โดย
พื้นฐานแล้ว นักมานุษยวิทยามีฐานะผู้ผลิตตั้งแต่แรกเริ่มในการ
ท� ำ งานสนาม สื่ อ ประเภทกล้ อ งถ่ า ยภาพและผลผลิ ต อย่ า ง
ภาพถ่ายนั้น เปรียบเสมือนวิถีของการลอกเลียน (Mimetic mode)
งานในทางมานุษยวิทยารูปแบบหนึ่งผ่านคุณภาพการท�ำงานของ
กล้องถ่ายรูปในสภาพแวดล้อมซึ่งตาเนื้อมาถึงข้อจ�ำกัด เนื่องมา
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู ่ ต รงหน้ า อาจมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นและอุ ด ม
ไปด้ ว ยแง่ มุ ม ต่ า งๆ เกิ น กว่ า ที่ จ ะจดจ� ำ หรื อ จั บ ภาพเอาไว้ ไ ด้
การท� ำ งานของกล้ อ งถ่ า ยภาพในประเภทนี้ จึ ง เป็ น เสมื อ นการ
คาดหวังว่ากล้องจะมีศักยภาพในการรักษาแง่มุมทางวัฒนธรรม
หรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าได้ ควบคู่ไปกับการ
คงไว้ซึ่งบริบทดั้งเดิมของเหตุการณ์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอภาพข้อถกเถียงส�ำคัญใน
ลักษณะที่เป็นสแนปช็อต (Snapshot) หรือการถ่ายภาพอย่าง
รวดเร็วเพื่อต้องการรักษาห้วงเวลาอันส�ำคัญนั้นไว้มากกว่าความ
สมบูรณ์ขององค์ประกอบภาพและความต่อเนื่องของภาพถ่าย
แต่ละบาน การน�ำเสนอในบทความนีก้ เ็ ช่นกัน เนือ่ งจากข้อถกเถียง
ว่าด้วยคนอื่นในมานุษยวิทยาทัศนามีจ�ำนวนมาก ผู้เขียนจึงเลือก
ทีจ่ ะหยิบสาระส�ำคัญผ่านประเด็นเกีย่ วกับภาพถ่าย (Photograph)
และ (การ) ถ่ายภาพ (Photography) ขึ้นมาเป็นแกนหลักใน
การน�ำเสนอ ประเด็นทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนีจ้ งึ อาจมีความเหลือ่ มซ้อน
ไม่ต่อเนื่อง และมีลักษณะที่ขัดกันเอง อันได้แก่ 1.) ภาพถ่ายที่
“เป็นธรรมชาติ” และ “ไม่เป็นธรรมชาติ” กับ อ�ำนาจ (Authority)

แง่มุมของการวิถีของการลอกเลียนในลักษณะนี้จึงคล้ายมีสภาวะ
การที่ย้อนแย้งแต่ด�ำรงอยู่ร่วมกัน นั่นคือ นักมานุษยวิทยายอมรับ
ว่าภาพถ่ายที่ปรากฏขึ้นมานั้นมิใช่ของจริง เพราะเหตุการณ์จริงได้
ผ่านพ้นไปแล้วและพวกเขาหรือเธอก็ได้เลือกที่จะจับภาพบาง
เหตุการณ์ขนึ้ มาเท่านัน้ ทว่า ภาพถ่ายดังกล่าวก็ยงั คงรักษาข้อเท็จ
จริงหรือบริบทของดัง้ เดิมของมันเอาไว้ การลอกเลียนในความหมาย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์ของการน�ำไปสู่การผลิตซ�้ำอย่างบริสุทธิ์ (Pure
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reproduction) ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการแสดงให้เห็นถึงการ เข้ามาอยู่ในเมืองของชนพื้นเมืองอเมริกันเหล่านี้เป็นอย่างไร วัตถุ
แสดงออกอันชัดเจนจากมุมมองของผู้ถ่ายภาพ
เหล่านั้นสามารถบอกให้เราทราบได้ (Colier 1975, 217)
การท�ำงานด้านภาพถ่ายในสนามของนักมานุษยวิทยาในลักษณะ
นี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มมีการใช้กล้อง และยังคงยึดถือกันอยู่ใน
ปัจจุบัน เพราะโดยพื้นฐานแล้วศักยภาพของกล้องไม่ว่าจะเป็นใน
ระบบอะนาล็อคหรือดิจิทัลล้วนมีความสามารถที่เกินศักยภาพของ
ตาเนือ้ ตลอดจนช่วยในการบันทึกภาพจากเหตุการณ์ซงึ่ ผ่านไปแล้ว
ให้ ค งอยู ่ ยาวนาน นักมานุษยวิทยาจึง มักใช้ภาพถ่ายในฐานะ
เครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือช่วยจ�ำ ตลอดจนน�ำ
ไปสู่การเล่าเรื่องผ่านภาพ (Photo essay) ทว่า ในความหมายนี้
นักมานุษยวิทยาจ�ำเป็นต้องเป็นผู้เล่าหรือเขียนข้อความสั้นๆ เพื่อ
อธิบายผ่านความคิด แนวคิด และประสบการณ์ทตี่ นมีหรือสัมพันธ์
กับสนาม ภาพถ่ายที่ได้มาเป็นเพียงประจักษ์พยานของความจริงที่
เกิดขึ้นเท่านั้น
งานของจอห์น โคลิเออร์ (Colier 1975, 1986) ผู้บุกเบิกคนส�ำคัญ
ในการใช้งานทางด้านภาพถ่ายทางมานุษยวิทยา นับเป็นตัวอย่าง
งานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
กล้องและการถ่ายภาพในแนวทางเช่นนี้ ผลงานอันโดดเด่นการใช้
กล้องบันทึกภาพครอบครัวชนพืน้ เมืองอเมริกนั จ�ำนวน 22 ครัวเรือน
ซึ่งก�ำลังเคลื่อนย้ายไปยังเขตชายหาดในซานฟรานซิสโกเพื่อหา
งานท�ำ โคลิเออร์ได้บันทึกทรัพย์สินต่างๆ ที่มองเห็นและจับต้องได้
ในห้องรับแขก ห้องครัว และห้องน�้ำของพวกเขาเพื่อตรวจสอบถึง
พลวั ต ในความเปลี่ ย นแปลงและล้ ม เหลวในการเคลื่ อ นย้ า ย
ถิ่นฐานของพวกเขา ภาพถ่ายชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การท�ำความเข้าใจในสัมพันธภาพอันเข้มข้นระหว่างการพิจารณา
วัตถุต่างๆ ที่ปรากฏในบ้านกับระดับของความส�ำเร็จหรือล้มเหลว
ในการปรับตัวของชนพื้นเมืองอเมริกันซึ่งมาตั้งถิ่นฐานใหม่และ
การปรับตัวทางวัฒนธรรมครัง้ ใหญ่สำ� หรับพวกเขา โคลิเออร์เห็นว่า
วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมหรื อ บรรดาทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ่ ง ของในบ้ า นนั้ น
ล้วนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถบอกได้ว่าการอพยพ
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งานของโคลิเออร์ถือว่าคลาสสิกและเป็นที่ยอมรับในแง่มุมของ
การประสบความส�ำเร็จในการปรับประยุกต์งานทางภาพถ่ายให้
สอดคล้องเดินทางร่วมกับการศึกษาทางมานุษยวิทยาอย่างราบรื่น
เขาเป็นผู้ที่ท�ำให้พรมแดนของความหมายระหว่างทั้งสองศาสตร์มี
ความพร่ า เลื อ นไม่ ว ่ า จะในฐานะของชาติ พั น ธุ ์ นิ พ นธ์ เ ชิ ง ภาพ
(Ethnographic photography) หรือ ภาพถ่ายเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์
(Photographic ethnography) ต่างก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ
การเป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์ในชีวติ ของผูค้ นให้ปรากฏขึ้น
ผ่านภาพ3 แม้วา่ จะผ่านมุมมองและการตีความของนักมานุษยวิทยา
ก็ตามที
ทัศนะที่มีต่อภาพและการถ่ายภาพในลักษณะนี้ ทรงอิทธิพลใน
หลายแวดวงและมีส่วนท�ำให้ภาพถ่ายทางมานุษยวิทยา, ภาพเชิง
ข่าวและสารคดี, ตลอดจนภาพถ่ายการเดินทางของนักท่องเที่ยว
โคจรมาบรรจบพบกัน นักมานุษยวิทยาไม่สามารถอ้างถึงความ
สามารถพิเศษในการเข้าถึงความจริงได้มากกว่าคนกลุม่ อืน่ เพราะ
พวกเขาก็ลว้ นใช้ทกั ษะในการมองเห็นส�ำรวจโลกไม่ตา่ งกัน บ่อยครัง้
ทีเดียว ปัจจัยทางด้านวิธีคิดอาจไม่ใช่สิ่งชี้ขาดถึงความสามารถใน
การถ่ายภาพเพื่อรวบรวมประจักษ์พยานของความจริง ทว่าเป็น
ความสามารถในการท�ำให้ความคิดสอดประสานกับสายตาและ
สมองในการใช้งานจักรกลอย่างกล้องถ่ายรูปได้อย่างสอดคล้อง
ต่างหาก
อย่างไรก็ตาม ทัศนะซึง่ คล้ายกับซับซ้อนและทรงพลังนี้ นักมานุษย
วิทยาซึ่งสนใจในประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
อย่าง เอลิซาเบธ เอดวาร์ด (Edward 2011) ได้ตั้งข้อสังเกตถึง
คุณค่าเชิงความคิดว่าด้วยความจริงของภาพถ่ายทางมานุษยวิทยา
ผ่านสุนทรียศาสตร์เชิงสังคมที่พวกเขามีต่อปัญหาว่าด้วยความ
“เป็นธรรมชาติ” ของภาพซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาของวิธีการเก็บข้อมูล
และความสัมพันธ์ของนักมานุษยวิทยากับคนในสนาม กล่าวใน

อีกแบบหนึง่ ก็คอื ภาพทีด่ ู “ไม่สมจริง” หรือ “ไม่เป็นธรรมชาติ” นัน้ พิจารณาจากประสบการณ์จริงของการถ่ายภาพในภาคสนาม
ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาตินิยม (Naturalism) ในเชิง เราอาจพบว่ า นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยานอกจากความรู ้ สึ ก เคารพคนที่
ถูกศึกษาแล้ว เรายังปรารถนาให้ภาพทีถ่ า่ ยมีลกั ษณะทีเ่ ป็นกันเอง
มานุษยวิทยาว่าเป็นเช่นไร
และไม่ได้ท�ำให้พวกเขาหรือเธอรู้สึกอึดอัด หรือวางท่าทางจนผิด
เอดวาร์ด เริ่มเรื่องอย่างน่าสนใจว่า ประเด็นปัญหาของความคิด
ไปจากสิ่งที่กฎอยู่ตรงหน้า เนื่องจากอากัปกริยาหรือการ “โพสท่า”
เรื่องประจักษ์นิยม (Empiricism) ซึ่งมีอิทธิพลในการครอบง�ำการ ต่างๆ นั้น ล้วนส่งผลให้ภาพเปลี่ยนแปลงไปจากบริบทดั้งเดิมที่
ท�ำงานด้านมานุษยวิทยา, ภาพยนตร์, และภาพถ่ายนั้น เป็นที่ถก นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าเป็น กรณีที่มีภาพท่าทางต่างๆ ปรากฏขึ้น
เถียงกันมาตลอดสามสิบปีที่ผ่าน งานเขียนของเธอชิ้นนี้ไม่ได้เน้น นักมานุษยวิทยาก็มักเลือกหยิบภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดของ
น�้ำหนักถึงเรื่องนี้ ค�ำถามเอดวาร์ดให้ความสนใจมากกว่าคือ อะไร ตนเองมากที่สุดออกมาน�ำเสนอ ขณะที่ภาพซึ่งแสดงความสัมพันธ์
คือนัยส�ำคัญในหนทางที่ผลกระทบของความจริงหรือความความ ใกล้ชิดในลักษณะที่มีการจัดวางท่าทางต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โปร่งใส (ในที่นี่คือลักษณะอันเป็นธรรมชาติ) ของภาพถ่ายได้มอบ งานวิจัยนั้น นักมานุษยวิทยาก็มักหยิบขึ้นมาน�ำเสนอในฐานะภาพ
อ�ำนาจ (Authority) สู่การท�ำงานเชิงชาติพันธุ์นิพนธ์และได้มอบ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเขาเองกับคนอืน่ ในสนาม ซึง่ นับว่า
รูปแบบอันจับต้องได้ต่อความคิดอันเป็นมายา (Illusionism) ว่า เป็นภาพถ่ายอย่าง “เป็นธรรมชาติ” รูปแบบหนึ่งในการน�ำเสนอ
ด้วยการสร้างภาพแทนทางมานุษยวิทยา (Edward 2011, 161) ภาพแทนทางมานุษยวิทยา
โดยเฉพาะในสิ่งที่เธอหยิบยกค�ำกล่าวอ้างในงานชาติพันธุ์นิพนธ์
ของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซขึ้นมาว่า “This is what you would see had อ�ำนาจหรือ Authority ของนักมานุษยวิทยาในการศึกษาคนอื่น
you been there with me – observing” and “You are there… จึงมักปรากฎขึ้นผ่านลักษณะอันเป็นธรรมชาติของภาพถ่ายเสมอ
because I was there” (Geertz 1988, 22) ดังนั้น ภาพถ่ายจึงได้ ทั้งในภาพถ่ายเพื่อประกอบการวิจัยค้นคว้าและภาพซึ่งสะท้อน
กลายเป็นพื้นที่อภิสิทธิ์ส�ำหรับการสื่อสารความรู้สึกว่าด้วยการจุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของพวกเขากับคนที่ถูกศึกษา
ตั ว ทางวั ฒ นธรรม, เป็นชนิด หรือ ประเภทของการเข้า ไปแทนที่ การถ่ายโอน “ความเป็นธรรมชาติ” ของภาพถ่ายเพื่อน�ำไปสู่ความ
ส�ำหรับประสบการณ์สนามส่วนบุคคลและเป็นการน�ำเสนออ�ำนาจ เข้าใจใน “วัฒนธรรมอื่น” จึงมิเคยเรียบง่ายหรือเป็นไปตามความ
โดยชอบธรรมของสิ่งที่ได้เห็นหรือประสบมา
วาดหวังของการถ่ายภาพตั้งแต่แรกเริ่ม
ลักษณะอัน “เป็นธรรมชาติ” ของภาพถ่ายจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ในทิศทางอันตรงกันข้าม การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ หรือ
ต่อความชอบธรรมในการท�ำงานทางมานุษยวิทยาภาพใต้แนว การท�ำให้รู้สึกว่าเสมือนไม่มีกล้องส�ำหรับคนในสนามต่างหาก
ความคิดลักษณะนี้ ตลอดจนเป็นสิ่งที่คอยก�ำหนดความสัมพันธ์ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ เพราะนั่ น อาจท� ำ ให้ เ ข้ า ใจได้ ว ่ า ช่ า งภาพหรื อ
ระหว่างนักมานุษยวิทยากับคนอื่นในสนามด้วยเช่นกัน
นั ก มานุษยวิทยานั้นก�ำลังถูกตามใจ โดยการที่คนอื่นมองไปที่พวก
หากเราย้อนกลับไปดูคมู่ อื ในการเก็บข้อมูลทางมานุษยวิทยารุน่ แรก เขามากกว่ากล้อง แท้จริงแล้วภาพถ่ายทีม่ ลี กั ษณะ “เป็นธรรมชาติ”
อย่าง Notes and Queries on Anthropology จะพบว่ามีค�ำ ต่างหากคือความรู้สึกอันฉับไวในการแทรกแซงและท้าทายอ�ำนาจ
แนะน�ำไม่ให้ใช้กล้องถ่ายรูปแบบ 35 มิลลิเมตรไปจับที่บริเวณ อันชอบธรรมของนักมานุษยวิทยาในการเก็บข้อมูลและน�ำเสนอ
ดวงตาหรือใบหน้า เพราะไม่ปรารถนาให้กอ่ ความร�ำคาญกับคนอื่น เรื่องราว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาพถ่ายอันเป็นธรรมชาติเหล่านั้นก็
นั ก
ที่ถูกศึกษา (RAI 19345 ,51 อ้างใน Edward 2011, 162) หรือ คื อ การน� ำ เสนอส� ำ นึ ก ในตั ว ตนของพวกเขาออกมาให้
4
มานุษยวิทยาเป็นผู้บันทึกภาพต่างหาก
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พื้นที่และเวลา หรือ ณ ขณะนั้น ทั้งสองเชื่อว่าการแสดงออกอย่าง
เป็นธรรมชาติสามารถเกิดขึน้ ได้ในพืน้ ทีแ่ ละเวลาทีต่ า่ งกัน นักแสดง
ยังคงระบ�ำในท่วงท่าเช่นเดิม, แม่กย็ งั อาบน�ำ้ ลูกเหมือนเดิม การบันทึก
ภาพหลักฐานและเหตุการณ์ในลักษณะนี้จึงมิใช่สิ่งที่ “ไม่จริง”
ขณะเดียวกันยังสามารถท�ำให้สามารถถ่ายบันทึกได้อย่างครบ
ค�ำถามเช่นนี้คงต้องย้อนกลับไปพิจารณาในงานบุกเบิกชิ้นหนึ่ง
ถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้นด้วย
ทางด้านมานุษยวิทยา นั่นคือ การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อเข้าใจถึง
คาแรกเตอร์ของคนบาหลี โดย เบตสันและมี้ด (Bateson and การท�ำงานในลักษณะที่มีลูกเล่นในลักษณะนี้ มิใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้น
Mead 1942) เนื่องมาจากงานของทั้งสองคนมีลักษณะของการให้ ในอดี ต และจบลงในห้ ว งเวลาทางประวั ติ ศ าสตร์ เชื่ อ ว่ า นั ก
คนบาหลี จัด วางท่าทางค่อ นข้างสูง ลักษณะของความไม่เ ป็น มานุษยวิทยาหรือคนท�ำงานด้านภาพถ่ายสารคดีอาจจะมีลูกเล่น
ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นผ่านในงานของทั้งสองคนนี้เป็นที่น่าครุ่นคิด ในสนามแพรวพราวเสียยิง่ กว่าเบตสันและมีด้ เสียด้วยซ�ำ้ สิง่ เหล่านี้
เป็นอย่างมาก ทั้งสองพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะระบุว่างานของ คือส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำให้เกิดภาพ (Visualization) ซึ่ง
พวกเขาพยายามที่จะถ่ายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปกติและเป็นเกิด นักมานุษยวิทยาด�ำรงตนในฐานะผู้ผลิตบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า
ขึน้ เองอย่างเป็นธรรมชาติ (Spontaneously) มากกว่าการตัดสินใจ การผลิตซ�้ำที่ได้มามีลักษณะอันบริสุทธิ์ไม่แตกต่างจากต้นฉบับ
ตามบรรทัดฐาน (Norms) และจากนั้นให้คนบาหลีด�ำเนินการ หากกล้องถ่ายภาพคือนวัตกรรมที่สามารถท�ำให้ผู้ที่พินิจพิจารณา
พฤติกรรมเหล่านั้นในสภาพแสงที่เหมาะสม (Bateson and Mead ภาพถ่ายสามารถรู้จักหรือเข้าใจกลุ่มหรือบุคคลที่อยู่ในภาพได้โดย
มิได้มีประสบการณ์ทางตรงมาก่อน ส่วนหนึ่งของความเข้าใจนั้น
1942, 49)
ได้ ว างบนพื้ น ฐานของการยอมรั บ อ� ำ นาจโดยชอบธรรมหรื อ
ความยอกย้ อ นอั น ส� ำ คั ญ ของงานศึ ก ษาที่ ใ ช้ วิ ธี วิ ท ยาในเชิ ง Authority ของผู้ถ่าย ในการพาผู้ชมเดินทางข้ามมิติของสถานที่
ภาพถ่ายก็คือ การพยายามแยกสิ่งที่แสดงออกหรือเกิดขึ้นเอง และเวลาเข้าไปในภาพ ประหนึ่งการไปอยู่ที่นั่นหรือเป็นประจักษ์
อย่างเป็นธรรมชาติออกจากบรรทัดฐานที่เกิดขึ้น บางครั้งพวกเขา พยานทางสายตาร่วมกับนักมานุษยวิทยาผู้ถือกล้องออกส�ำรวจ
ได้สร้าง “บริบท” ขึ้นมาใหม่ส�ำหรับการบันทึกและถ่ายภาพ ไม่ว่า ชีวิตของคนอื่น
จะเป็นการจ่ายเงินให้กบั นักระบ�ำ ร�ำให้พวกเขาดู นอกเหนือไปจาก
การแสดงในพิธีกรรม หรือการซักถามผู้เป็นแม่จนล่วงเลยเวลา ภาพถ่ายว่าด้วย “คนอื่น” ในแนวทางนี้ แม้จะไม่มีภาพของนัก
อาบน�้ำลูกจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นสูงในระดับที่มีแสงเพียงพอ มานุษยวิทยาผู้อยู่เบื้องหลังกล้องถ่ายภาพเลย ทว่า ตัวตนของ
ซึ่ ง ทั้ ง สองพยายามอธิ บ ายว่ า การใช้ วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ มี ลั ก ษณะที่ นักมานุษยวิทยาก็ปรากฏขึ้นอย่างโปร่งใสแต่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ไม่
แตกต่างออกไปจากการถ่ายภาพแบบจัดวางท่าทาง (Bateson and ปรากฏแต่กลับโดดเด่นอยูใ่ นภาพถ่ายเหล่านัน้ กระทัง่ บางครัง้ เรา
อาจไม่แน่ใจว่าเราเห็น “ใคร” หรือแท้จริงแล้ว พวกเขาปรากฎขึ้น
Mead 1942, 50)
ร่วมกัน เพียงแค่รอคอยวิถีแห่งการมองที่จะสามารถช่วยให้ผู้ชม
ความไม่เป็นธรรมชาติ (Unnatural) ในงานศึกษาภาพถ่ายของคน เห็นภาพเหล่านั้น
ทั้งสองจึงไม่ใช่การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ (Spontaneous)
เนื่องจาก เป็นธรรมชาติ (Natural) นั้นเป็นสิ่งที่ผูกโยงกับมิติของ
ข้อถกเถียงเรื่องภาพถ่ายอย่าง “เป็นธรรมชาติ” นั้น น�ำมาสู่ประเด็น
ค�ำถามที่ว่า การจัดวางท่าทางต่างๆ ของคนอื่นในภาคสนามอย่าง
“ไม่เป็นธรรมชาติ” (Unnatural) นั้นสามารถน�ำมาสู่การท�ำความ
เข้าใจวัฒนธรรมอื่นได้หรือไม่
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วัตถุสภาพของภาพถ่าย ดวงตา
ดวงตาจักรกล และ กลิ่นอาย (Aura)

ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาพถ่ า ยจึ ง นั บ ว่ า เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการก้ า วเข้ า สู ่
กระบวนการในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างมานุษยวิทยากับศาสตร์ประเภทนีเ้ หมือนจะเป็นสิง่ ทีต่ รงข้าม
กันมาเสมอ ทว่าในความเป็นจริง กลับเป็นสิ่งที่เดินทางร่วมกันมา
ตลอด โดยเฉพาะการฝึกฝนดวงตาในเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific
eyes) ให้ มี ค วามสามารถในการจั ด จ� ำ แนกข้ อ มู ล ทางภาพให้
สอดคล้องกับแนวคิดที่มีของนักมานุษยวิทยาซึ่งมักเป็นไปเองผ่าน
การท�ำงานที่สอดคล้องระหว่างความคิดและสายตา การมองเห็น
ทางมานุษยวิทยาในลักษณะนี้ บ่อยครั้งทีเดียวที่ไม่สามารถแยก
ออกได้ ว ่ า อะไรคื อ ความลุ ่ ม หลงทางสายตาที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา
อยากเห็นกับความเป็นวิทยาศาสตร์ (Zimmerman 2001) ดังนั้น
จึงไม่แปลกใจทีเ่ บตสันจะโยนให้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึน้
เฉพาะในส่วนของกระบวนการท�ำให้เกิดภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว

สิ่งส�ำคัญของประการหนึ่งที่เรามักหลงลืมกันไปคือ การถ่ายภาพ
(Photography) ในสนามกับภาพถ่าย (Photograph) ไม่ใช่สิ่ง
เดียวกัน ข้อถกเถียงในประเด็นก่อนหน้าสะท้อนให้เราเห็นถึงการ
ถ่ า ยภาพและมุ ม มองที่ ว ่ า ภาพถ่ า ยจะเป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นออกมา
อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่และอย่างไร แท้จริงแล้วการเกิดขึ้นมา
ซึ่ ง ภาพถ่ า ยเป็ น สิ่ ง ที่ มี ขั้ น ตอนที่ แ ยกออกมาโดยตั ว ของมั น เอง
ในยุคอะนาล็อคภาพถ่ายเกิดขึ้นมาจากการผสมของสารเคมีอย่าง
ลงตัวเพื่อสร้างให้ภาพปรากฎขึ้นมาบนเนื้อกระดาษ ขณะที่ใน
ยุคดิ จิ ทั ล สร้ า งขึ้ น มาจากโปรแกรมในคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ก าร
ประมวลผลตามอัตราส่วนแบบต่างๆ ทว่าความคล้ายกันของทั้ง
สองระบบนั่นคือ การสร้างให้ภาพถ่ายมีสถานะของวัตถุสภาพ
(Materiality) ซึง่ แยกจากภาพทีเ่ ราเห็นจากเหตุการณ์จริงอย่างสิน้ เชิง
หากการถ่ายภาพคือกระบวนการสร้างภาพหรือ Visualization
ภาพถ่ า ยก็ มี ส ถานะของกระบวนการท� ำ ให้ เ กิ ด วั ต ถุ ห รื อ
Materialization นั่นเอง กล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือ ภาพถ่ายคือวัตถุ
สภาพของภาพ (Materiality of images) นั่นเอง (Edwards and
Hart 2004)

วัตถุสภาพของภาพถ่ายนั้นมิได้สร้างขึ้นมาจากกระบวนการล้าง
อัดภาพหรือตบแต่งภาพเพียงอย่า งเดียว ทว่ าเป็ น สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการใช้ ก ล้ อ งหรื อ การมองผ่ า นวิ ว ไฟน์ เ ดอร์ แ ล้ ว
จอห์น เบอร์เจอร์ (John Berger) ศิลปิน นักเขียน และนักวิจารณ์
ศิลปะชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ วิถีแห่งการมอง
(Way of seeing) แม้จะไม่ใช่หนังสือทางมานุษยวิทยาโดยตรง ทว่า
เหตุที่ภาพถ่ายสามารถแยกตัวออกมาจากการถ่ายภาพได้นั้นเป็น ในหนังสือเล่มนี้กลับมีแง่มุมที่ชวนขบคิดและสนทนากับงานทาง
เพราะในกระบวนการบันทึกภาพลงกระดาษอัดหรือแสดงภาพ มานุษยวิทยาอย่างยิ่ง
ออกมานั้น การปรับแสง การให้น�้ำหนักทึบหรือเบาบาง ระดับ เบอร์เจอร์เริ่มต้นใช้ค�ำว่า ตาจักรกล (Mechanical eye) เพื่อเรียก
ความเข้มข้นหรืออุณภูมิของสี และคมชัดของของภาพ ล้วนท�ำให้ การท�ำงานของกล้องถ่ายภาพซึ่งท�ำงานแทนดวงตาของมนุษย์ใน
ความหมายของภาพที่ปรากฏนั้นมีความเปลี่ยนแปลงออกจาก การรับรู้ความจริงของโลก ประดิษฐกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของ
บริบทดั้งเดิมไปได้แทบทั้งสิ้น
โลกสมัยใหม่อย่างกล้องถ่ายภาพนี้เองได้เปลี่ยนแปลงวิถีแห่งการ
อันที่จริงมโนทัศน์ในลักษณะนี้ เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคสมัยของ
เบตสันกับมี้ดแล้ว เมื่อการมองเห็นทางมานุษยวิทยาถูกก�ำหนด
วางลงบนแผ่นกระดาษผ่านการจารึกหรือฝังตัวเชิงเคมี เบตสันเอง
เคยระบุถึงสภาวะการแทรกแซงในขนบเชิงวิทยาศาสตร์อยู่เช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจัดเตรียมห้องมืด การเตรียมกระดาษ
และการท�ำให้ภาพปรากฏออกมาในฟิลม์ เนกาทีฟ (1942 กระบวนการ

มองของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง มุมมอง (Perspective) ที่ถูกจัดวาง
ด้วยการถ่ายภาพมีความแตกต่างจากมุมมองในการชื่นงานศิลปะ
ประเภทภาพเขียนหรือภาพวาดชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรร
และน�ำเสนอเฉพาะจุด ตลอดจนความสามารถในการนั่งชมงาน
เหล่านั้นภายในบ้านผ่านโทรทัศน์และภาพถ่ายโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ไปดูยังสถานที่จริง

28

ตาจักรกล นี้เองได้ท�ำลายความต้นฉบับที่แท้จริงลงไปให้กลาย
เป็ น ความเป็ น ต้ น ฉบั บ แห่ ง การผลิ ต ซ�้ ำ (The original of a
reproduction) งานทางศิลปะจึงไม่ได้ตงั้ ตระหง่าน ยืนยันความจริง
แท้ทางความคิดของศิลปินเพียงหนึ่งเดียว หากความจริงแท้นั้น
สามารถถูกหั่นเฉือนและท�ำให้แตกกระจายเพื่อน�ำไปประกอบ
สร้างเป็นความจริงและความเป็นต้นฉบับในลักษณะอืน่ ๆ การท�ำงาน
ประเภททีใ่ ช้ ตาจักรกล นีอ้ าจพบได้อย่างเด่นชัดทีส่ ดุ ในการท�ำงาน
ของช่ า งภาพและกระบวนการถ่ายท�ำสารคดี ตลอดจนการใช้
กล้องมือถือแบบสมาร์ทโฟนของคนในยุคปัจจุบัน เหล่านี้ล้วนเป็น
งานศิ ล ปะที่ แ ตกตั ว ออกจากการควบคุ ม บงการของศิ ล ปิ น ใน
ลักษณะเดิม
แน่นอน ความคิดของเบอร์เจอร์ วางบนพื้นฐานของแนวความคิด
ของวอลเตอร์ เบนยามิน (Walter Benjamin) โดยเฉพาะในข้อเขียน
เรือ่ ง งานศิลปะในยุคสมัยแห่งการผลิตซ�ำ้ เชิงจักรกล (The work of
art in the age of mechanical reproduction) งานของทัง้ สองคน
มุ ่ ง เน้ น วิ จ ารณ์ง านศิล ปะภายใต้บ ริบทของความทันสมัย ทว่า
เบื้ อ งหลั ง ของแนวคิ ด ดั ง กล่ า วคื อ การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กระบวนการท�ำให้มองเห็น (Visualizing / Visualization) อันเป็น
บทบาทส�ำคัญของเทคโนโลยี
ในแง่น้ี มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ( Martin Heidegger) นักปรัชญา
ชาวเยอรมันได้ให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีเช่นกัน ไฮเดกเกอร์
เรียกกระบวนการนี้ว่า ภาพโลก (World picture) ส�ำหรับเขา
ภาพโลก ไม่ได้หมายถึงภาพของโลกแต่เป็นโลกทีถ่ กู รับรูแ้ ละท�ำให้
ทะลุปรุโปร่งในฐานะภาพ เขาเห็นว่าการรับรู้ ภาพโลก นีม้ มี าตัง้ แต่
ก่อนยุคกลาง แต่มันได้ถูกท�ำให้แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในยุค
สมัยใหม่ (Heidegger 130 :1977) เราอาจเข้าใจได้ว่าวัฒนธรรม
การทัศนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพเพียงอย่างเดียว แต่มันคือความ
โน้มเอียงของความทันสมัยทีม่ ตี อ่ ภาพหรือกระบวนการท�ำให้เกิดภาพ
บทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างสุดขั้ว
กับโลกในยุคโบราณและในยุคกลาง ซึ่งโลกนั้นถูกรับรู้ความจริง
ผ่านหนังสือหรือภาพวาด ทว่า กระบวนการท�ำให้มองเห็นผ่าน
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เทคโนโลยีต่างๆ นับตั้งแต่ยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา กลับท�ำให้เรา
เห็นความจริงที่ต่างออกไป สิ่งเหล่านี้มิใช่ประเด็นของภาพตัวแทน
(Representation) ตามความคิดทางสัญศาสตร์ หากเป็นความจริง
ของโลกที่ถูกรับรู้ผ่านเทคโนโลยีซึ่งส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับวัตถุหรือธรรมชาติรอบตัว
ประเด็นเหล่านี้ เกี่ยวพันอย่างไรกับการท�ำความเข้าคนอื่นผ่าน
ภาพถ่าย ?
ในขณะที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาใช้ ก ล้ อ งและการถ่ า ยภาพเพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลและสร้าง อ�ำนาจ หรือ Authority ให้กับตนเอง
ภาพถ่ า ยในเชิ ง ประจั ก ษพยานของความจริ ง ในสนามโดย
นั ก มานุษยวิทยา ไม่วา่ จะมีฝไี ม้ลายมือทางการถ่ายภาพมากน้อย
เพียงไร อ�ำนาจโดยชอบธรรม (Authority) ของพวกเขาย่อมสามารถ
สร้าง กลิน่ อาย (Aura) ในความหมายของความเป็นต้นฉบับดัง้ เดิม
หรือลักษณะอันเฉพาะเจาะจงให้แผ่ออกมาจากรูปนั้นๆ ได้ ใน
แวดวงมานุ ษ ยวิ ท ยาวิ ท ยามั ก ชื่ น ชมกั บ ภาพถ่ า ยในสนามของ
นักมานุษยวิทยาอย่าง โคลด เลวี-สโทรสส์ (Claude Levi-Strauss)
หรือไม่ก็พยายามเก็บรวบรวมภาพถ่ายในสนามและรักษาเอาไว้
ในฐานะทีจ่ ดหมายเหตุ สิง่ เหล่านีน้ า่ จะเป็นสัญญาณอันชีใ้ ห้เห็นถึง
กลิ่นอายของผลงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี กลิ่นอายที่ว่านี้มิได้แผ่
ออกมาจากภาพถ่ายในเพียงอย่างเดียว ทว่า มีต้นก�ำเนิดมาจาก
ตัวตนของนักมานุษยวิทยา
ลองหลับตาจินตนาการว่าก�ำลังหยิบภาพถ่ายขึ้นมาสักชิ้นและ
ลบความจ�ำส่วนตัวของเราว่าด้วยความเกี่ยวพันหรือความรู้จักกับ
นักมานุษยวิทยาผู้ถ่ายภาพ เราจะเห็นอะไร?5
พิจารณาจากฐานคิดของเบอร์เจอร์ เราอาจพบว่า ภาพถ่ายอาจมี
องค์ประกอบซึง่ เน้นการสร้างความเร้นลับ (Mystify) ในความหมาย
ของความยากในการตีความมากกว่าการสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมา
เราอาจต้องอาศัยทัง้ แนวคิด ความเข้าใจทางวัฒนธรรม และบริบท
ทางประวัตศิ าสตร์เข้ามามีสว่ นช่วยในการตีความรหัสทางความคิด
ซึ่งซ่อนในภาพ รหัสหมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ ขณะเดียวกัน

กระบวนการสร้างวัตถุสภาพอย่างภาพถ่ายคือส่วนหนึ่งในการ
ลดทอนอ�ำนาจโดยชอบธรรมของนักมานุษยวิทยาเองไปพร้อมๆ
กั บ การสร้ า งความชอบธรรมในการประกาศความจริ ง ทาง
มานุษยวิทยา

ภาพถ่ายซึ่งมีความเรียบง่ายและแจ่มชัดในการสื่อสาร (Clarify) ก็
อาจซ่อนความซับซ้อนได้อย่างแยบยลกว่า การพิจารณาเพื่อจะ
เห็นบางอย่างหรือหลายอย่างในภาพถ่ายจึงมีองค์ประกอบของ
การฝึกฝนเพื่อที่จะมีตาร่วมกับผู้ถ่ายภาพ แต่ในทางกลับกันผู้ชมก็
สามารถหยิบภาพขึ้นมาพิจารณาได้อย่างใช้ตาร่วมกับของตนเอง
กับผูอ้ นื่ ในการพิจารณาได้เช่นกัน ตาร่วมหรือ Collective eyes นี้
ความหมายการมองเห็นหรือการรับรู้ความจริงของโลกผ่านดวงตา
จึงมีลักษณะของการปล่อยให้อุดมการณ์ ความเชื่อ ตลอดจนกฎ
ระเบียบและอ�ำนาจประเภทต่างๆ ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเรา
ผ่านการมองเห็น นักมานุษยวิทยาก็เช่นกัน เชือ่ ว่าเขาหรือเธอไม่ได้
มี ก ารมองเห็ น ทางมานุ ษ ยวิ ท ยาเป็ น สิ่ ง ก� ำ หนดความจริ ง ของ
ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว ความคิดในเรื่องชาติ ความโรแมนติก
กับชนเผ่าอันห่างไกลจากความเจริญ ความยึดถือในทางศาสนา
และ ฯลฯ สามารถกลายเป็นดวงตาที่แฝงอยู่ขณะที่เขาหรือเธอ
มองโลกเบื้องหน้าอยู่

การท�ำความเข้าใจคนอืน่ ผ่านภาพถ่ายในมุมมองลักษณะนี้ จึงไม่ใช่
ลั ก ษณะของการท� ำ ความเข้ า ใจคนอื่ น ที่ ด� ำ รงอยู ่ ใ นสนามทาง
มานุ ษ ยวิ ท ยา ทว่ า เป็ น คนอื่ น ที่ ป รากฏขึ้ น ในภาพ คนอื่ น ของ
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาที่ ป รากฏขึ้ น ในภาพอาจจะเป็ น ทั้ ง คนอื่ น หรื อ
ไม่ใช่คนอื่นของผู้ชมก็ได้ พวกเราในฐานะผู้ชมอาจค้นพบถึงความ
ห่างไกล ใกล้ชิด ความแปลกตา ตลอดจนความรู้สึกอันผูกพัน
แม้จะไม่เคยพานพบกันมาก่อนยามทีไ่ ด้ชมคนอืน่ ผ่านภาพเหล่านัน้
พวกเราไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะรูส้ กึ ได้เดินทางร่วมกับนักมานุษยวิทยา
เพื่อไปเห็นหรืออยู่ที่นั่น แต่พวกเราสามารถ “อยู่ที่นี่” เพื่อที่จะ
พิจารณาคนอื่นได้ตลอดเวลา
คนอื่นในความหมายนี้มิใช่เพียงแค่คนอื่นในภาพถ่ายแต่เป็นภาพ
ของคนอื่นที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังดวงตาของพวกเราเอง ดวงตาซึ่ง
เป็นดั่งจุดที่ท�ำให้สรรพสิ่งอันตรธานหายไปเพื่อจะแปลงออกมา
เป็นความคิดและถ้อยค�ำ – Seeing comes before words
(Berger 1972)

หากเราไม่รู้จักนักมานุษยวิทยาผู้อยู่หลังกล้อง ภาพถ่ายนั้นอาจจะ
ถูกประเมินค่าไปอีกจากภาพถ่ายแบบเนชั่นนอล จีโอกราฟฟิกใน
ยุคบุกเบิก ภาพถ่ายไร้ค่าราคาในท้องตลาด ภาพถ่ายโปสการ์ดที่
เน้ น “ชนเผ่ า ” ภาพประดับ ตบแต่ง ในโรงแรม หรือแม้กระทั่ง
ภาพถ่ายรณรงค์ด้านมนุษยธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ถึงความดาษดา (Ubiquitous) ของวัตถุสภาพอย่างภาพถ่าย
ทั้งในเชิงความหมาย การตีความ และการแพร่กระจายของวัตถุ
สภาพที่สามารถคัดลอก ท�ำส�ำเนา และผลิตซ�้ำได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากทุกภาพล้วนเป็นต้นฉบับแห่งการผลิตซ�้ำ

วัตถุสภาพและการแปลความ
ทางมานุษยวิทยา
หากภาพถ่ายคือวัตถุสภาพชนิดหนึ่งที่เกิดจากกระบวนการที่กล่าว
มาในข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากการท�ำงานทางจักรกล
ของกล้องและกระบวนการล้างอัดภาพหรือตบแต่งภาพ วัตถุสภาพ
ชนิ ด นี้ จ ะสามารถถู ก แปลความย้ อ นกลั บ ไปสู ่ ค วามหมายและ
ความคิดเชิงนามธรรมได้อย่างไร? กล่าวในอีกรูปแบบหนึ่งคือ วัตถุ
สภาพหนึ่งมิได้ด�ำรงตนอย่างแข็งทื่อ หากมีแง่มุมของความเป็น
“อวัตถุสภาพ” หรือ Immateriality ด�ำรงอยู่อย่างโปร่งใส และนี่คือ
พันธกิจส่วนหนึ่งของกระบวนการแปลความทางมานุษยวิทยา

กล้องถ่ายภาพโดยตัวของมันเอง ด้านหนึ่งคือสิ่งประดิษฐ์ที่วางอยู่
บนฐานของการรื้ อ ถอนลั ก ษณะอั น จริ ง แท้ ดั้ ง เดิ ม และท� ำ ลาย
ลักษณะอันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว นวัตกรรมด้านการล้างอัดหรือ
การท�ำให้เกิดวัตถุสภาพของภาพถ่ายยิ่งเป็นส่วนเสริมที่ท�ำให้
กลิ่นอายของภาพนั้ น หายสาบสู ญ หรื อ เพิ่ ม ทวี ม ากขึ้ น (ซึ่ ง นั่ น
หมายความว่ากลิ่นอายดังกล่าวคือสิ่งที่เอามาเล่นและดัดแปลง
จนสูญเสียบริบทดั้งเดิมไป)6 พิจารณาในรูปแบบนี้ กล้องและ
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ความคิดว่าด้วย Material turn หรือการหวนคืนมาของวัตถุได้ก่อ
ตัวขึ้นมาบนบนฐานความเชื่อที่ว่ารูปแบบของการแสดงออกใน
ลักษณะของตัววัตถุหรือรูปทรงของสิ่งที่เห็น (Visual/material
form) สามารถเป็นสะพานส�ำคัญในการเชื่อมโยงโลกทางจิตใจ
และความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด กั บ โลกทางกายภาพให้ เ ชื่ อ มโยงกั น ได้
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาจึ ง เริ่ ม หั น เข้ า มาศึ ก ษาชี วิ ต ของคนผ่ า นวั ต ถุ
หรือสิ่งของต่างๆ การศึกษาวัตถุในความหมายนี้มิได้หมายถึงการ
พิ จ ารณาในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว กลาง แต่ วั ต ถุ โ ดยตั ว ของมั น เองมี
ศักยภาพที่จะกล่าวเป็นผู้กระท�ำการทางสังคม (Social actors)
โดยตัวของมันเอง (Gell 1998) ทั้งยังมีความหมายในลักษณะที่
ใกล้ชดิ กับอัตชีวประวัตทิ างสังคม เนือ่ งจากตัวของมันได้กลายพื้นที่
บรรจุเอาความเปลีย่ นแปลงทางประวัตศิ าสตร์ อุดมการณ์ ความเชือ่
ตลอดจนความคิดของคน วัตถุสภาพในหลายต่อหลายครั้งจึงมี
สถานะเป็นดัง “วัตถุต้องส�ำแดง” (Object agency) ที่มีชีวิตและ
อ�ำนาจในการบงการการกระท�ำต่างๆ ได้
เมื่อเรานึกย้อนกลับไปพิจารณา ความคิดแรกเริ่มข้างต้น คนอื่นที่
ถูกบรรจุในภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาอย่างงานของมี้ดและ
เบตสัน หรือ ชุดภาพถ่ายชนพื้นเมืองอันที่เป็นกล่าวขวัญของเลวี่
สโทรสส์ ว่ามีความงดงามและอ่อนไหวทางความรู้สึก7 จึงยังคงมี
ชีวิตอยู่ในภาพและรอคอยวิธีการแปลความหมายคืนสู่ความเป็น
นามธรรมหรือสิ่งที่ไม่ปรากฏออกมาอีกครั้ง
งานศึกษาภาพถ่ายเรื่อง Photographies East: The Camera and
Its Histories in East and Southeast Asia (2009) บรรณาธิการ
โดย โรสซาลินด์ มอร์รสิ (Rosalind Morris) เป็นงานทีน่ า่ สนใจและ
มีบทความหลายชิ้นที่ช่วยท�ำให้เราเข้าใจถึงวิธีการอ่านที่มีความ
น่าสนใจและช่วยให้การพินิจภาพถ่ายทั้งในประวัติศาสตร์และ
ร่วมสมัยมีความหมายเชื่อมต่อไปสู่นัยทางการเมืองที่ละเอียดอ่อน
มากยิง่ ขึน้ มอร์รสิ ให้ความส�ำคัญกับภาพถ่ายทางประวัตศิ าสตร์เป็น
พิเศษ ในบทน�ำของหนังสือเล่มนี้เธอได้อุทิศเนื้อหากว่าครึ่งเพื่อ
อภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ช ่ ว ง
อาณานิ ค ม เธออธิ บ ายเป็ น เบื้ อ งต้ น ถึ ง กระบวนการตรึ ง อดี ต
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และผลิตสร้างความเป็นต่างแดน (foreigness) ในทั ศ นะของ
เจ้าอาณานิคม โดยเฉพาะพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
ต่ า งแดนกับเทคโนโลยีภาพถ่าย
ภาพถ่ายจึงมิได้เกิดจากการถ่ายภาพ หากเป็นวัตถุสภาพซึ่งบรรจุ
ด้วยกรอบคิด ทัศนคติ หรือโลกทัศน์ที่แฝงอยู่ในการมองเห็นของ
ช่างภาพ ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมทีห่ อ้ มล้อม มอร์รสิ เห็นว่า
ภาพถ่ายกับภาษามีความเชือ่ มโยงกันอย่างยิง่ ยวด การนิพนธ์เรือ่ ง
ราวออกมาผ่านภาพจึงเป็นเสมือนการแสดงให้เห็นถึงการพยายาม
ใช้ ภ าษาบอกเล่ า เรื่ อ งราวที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นภาพอย่ า งเชื่ อ มโยงกั บ
วาทกรรมชุดต่างๆ อาทิ ความเป็นคนตะวันตกและตะวันออก
ความรุนแรง ความโรแมนติก และชาตินิยม เป็นต้น
ภาษาภาพจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับแรงปรารถนาในฐานะปฏิบัติ
การณ์ทางอุดมการณ์อย่างแยบยลและไม่เคยถูกจ�ำกัดขอบเขต
มอร์ริสได้เชื่อมโยงแนวคิดการพิจารณาภาพถ่ายในฐานะที่เป็น
วัตถุตอ้ งส�ำแดงกับวิธกี ารอ่านภาพของโรล็อง บาร์ต (Barthes 1981)
ในหนังสือเรื่อง Camera Lucida โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง Stadium หรือ การตีความทางการเมือง
ภาษาภาพ ตลอดจนนัยทางวัฒนธรรมทีซ่ กุ ซ่อนอยูใ่ นภาพถ่าย กับ
Punctum ซึ่งแสดงถึงร่องรอยของความรู้สึกและความสั่นไหวส่วน
บุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางสังคม ความรู้สึกดังกล่าว
นับเป็นส่วนหนึ่งของการสถาปนาสัมพันธภาพทางตรงระหว่าง
วัตถุ (เช่น ภาพถ่าย) กับบุคคล งานศึกษาชิน้ นีข้ องเธอจึงอาศัยการ
วิเคราะห์สองส่วนผสมกันไปคือ กรอบจ�ำกัดของภาษาภาพในการ
เล่ า เรื่ อ งกั บ ประสบการณ์ เ ชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี อ ยู ่ ร ่ ว มกั น กั บ
ความรู้สึกซึ่งถูกส่งผ่านมายังผู้ชมภาพในสังคมนั้นๆ
การวิเคราะห์ภาพถ่ายในหนังสือเล่มนี้ ภาพถ่ายจ�ำนวนมากใน
แต่ละบทปรากฎขึ้นในฐานะหน่วยในการวิเคราะห์และส่วนหนึ่ง
ของการผลิตสร้างกระบวนการหลงใหลวัตถุอันเป็นตัวแทนของ
อดีต (fetishization of the past) ซึง่ มักถูกหยิบยกขึน้ มาใช้บอกเล่า
ความจริงในปัจจุบัน อาทิ ภาพถ่ายอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บประเพณี

ระบบพิธีกรรมและความเชื่อ ตลอดจนภาพถ่ายอันแสดงให้เห็นถึง จินตภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไต้หวันก้าวสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความภาคภูมิใจในวาทกรรมว่าด้วยการประสบความส�ำเร็จในการ
รูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาสู่ความทันสมัย เขาใคร่รู้ว่า ท�ำอย่างไรถึงจะเข้าใจความ
บทความที่โดดเด่นและชวนครุ่นคิดก็คือ การวิเคราะห์ภาพถ่ายยุค
สัมพันธ์ในเชิงอุดมคติของภาพที่ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลง แต่
อาณานิ ค มในดิ น แดนซึ่ ง ในปั จ จุ บั น คื อ อิ น โดนี เ ซี ย จอห์ น
ถู ก ก่อกวนและการเจือปนด้วยปรากฏกายของผี? งานศึกษาใน
เพมเบอร์ตัน (John Pemberton) เขียนบทความในชื่อ The Ghost
ประเทศญี่ปุ่นของ มาริลินน์ ไอวี่ (Marilyn Ivy) ในหนังสือเล่ม
in the Machine เพื่อต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
เดียวกันนี้นับว่ามีความน่าสนใจเช่นกัน ในบทความเรื่อง Dark
เทคโนโลยี อ ย่ า งกล้ อ งถ่ า ยภาพซึ่ ง มี ฐ านะเวทย์ ม นตร์ กั บ
Enlightenment: Naito Masatoshi’s Flash เธอได้บอกเล่าเรื่อง
ความรุนแรงของภาพถ่ายในอดีตซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และความ
ราวเกี่ ย วกั บ บรรดาผี ที่ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด วาง
รู้สึก เพมเบอร์ตันบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพพิธีเซ่นสังเวยผีใน
องค์ประกอบภาพส�ำหรับภาพถ่าย และสามารถค้นหา “ผี” ได้จาก
เครื่องจักรกลโรงงานด้วยวัว งานชิ้นนี้นับเป็นการอ่านภาพถ่ายที่
การปรับแสงสว่างและความมืด ตลอดจนค่าอิ่มตัวบนผิวของภาพ
สะท้อนถึงการเริ่มต้นวิเคราะห์และไม่สามารถคาดเดาได้ อันเป็น
เธอมีความเชื่อว่า ความมืดอันขจัดออกมิได้ในภาพก็คือสภาวะ
เสน่หแ์ บบหนึง่ บทความต่อมาโดยเจมส์ ซียเ์ กิล (James T. Siegal)
ความทันสมัยที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางการเปล่งแสงจ้าของการรู้แจ้ง
เรือ่ ง The Curse of the Photograph กลับมีวธิ กี ารอ่านทีแ่ ตกต่าง
ออกไป ซียเ์ กิลยกตัวอย่างความคิดเรือ่ งสงครามศักดิส์ ทิ ธิใ์ นห้วงที่ ส�ำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการถ่ายภาพเป็นพิเศษ ในบทความนี้ไอวี่ได้
อาเจะห์ยงั คงประกาศตนเป็นเอกราช เขาอธิบายว่าภาพถ่ายทีเ่ กิด ศึกษาเชิงเปรียบเทียบผ่านงานภาพถ่ายของ วีจี (Weegee) กับ
ขึ้นในช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อต่อต้านอาณานิคมดัตช์นั้นได้ถูก งานของนาอิโตะ มาซาโตชิ (Naito Masatoshi) บทความนี้มีทั้ง
ปฏิเสธนัยส�ำคัญไป ไม่ใช่เพราะมันถูกท�ำลายสาระส�ำคัญแต่มัน ความแหลมคมพอกับความคลุมเครือในเชิงแนวคิดซึ่งเชื่อมโยง
ไม่สามารถหวนกลับไปบรรจุเป็นความทรงจ�ำในปัจจุบนั ได้อกี ซียเ์ กิล ประเด็นปัญหาเรื่อง “ผี” ในฐานะด้านมืดของการรู้แจ้งในสังคม
ได้เปิดค�ำถามส�ำคัญในการอ่านภาพถ่ายว่าด้วยความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น ผ่านการท�ำงานในเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี “ผี” ดังกล่าว
ระหว่างอาณานิคมและความรุนแรงของการต่อต้านอาณานิคมไว้ อาจเป็นเป้าหมายแห่งแรงปรารถนาที่ซุกซ่อนอยู่ในวัฒนธรรม
อย่างน่าสนใจ หากเรามองว่าภาพถ่ายในอดีตมีความส�ำคัญใน ญี่ปุ่น ขณะเดียวกันการจัดวางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ผีปรากฏ
การเชื่อมต่อเรื่องราวในอดีตกับปัจจุบัน การไม่เชื่อมต่อกับปัจจุบัน กายร่วม ตลอดจนการค้นหาผีด้วยเทคโนโลยีก็ล้วนเป็นการแสดง
ในการวิ เ คราะห์ ข องซี เ กิ ล มั น จึ ง กลายเป็ น ค� ำ สาปที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้เห็นถึงการเล่นกับกลิ่นอาย (Aura) ของภาพถ่ายทั้งในมิติของ
การรื้อทลายและการสร้างให้มีความน่าพรั่นพรึง
ท่ามกลางความเงียบและสภาวะไร้ตัวตนของภาพ
ตัวอย่างทั้งหมดที่หยิบยกมาแทบไม่เ กี่ยวข้ อ งกั บการท� ำ ความ
เข้าใจ “คนอื่น” แต่อย่างไร ความเป็นวัตถุสภาพและวัตถุต้อง
ส�ำแดงของภาพถ่ายก็ย่ิงท�ำให้ผู้ชมภาพถอยห่างออกไปจากความ
เข้าใจไปมากขึ้นทุกขณะ สิ่งเดียวที่เกี่ยวข้องคือกระบวนการถอด
ความหรือแปลความหมายของวัตถุสภาพนั้นๆ ออกมาในลักษณะ
นามธรรมหรือในเชิงความคิด บทความที่หยิบยกมาล้วนแสดงให้
เห็ น ถึ ง การมาบรรจบกั น ระหว่ า งบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ

นิคโคล่า พาซเดอริค (Nickola Pazderic) ได้น�ำเสนอบทความ
ภายใต้ชอื่ ภาพถ่ายลีล้ บั (Mysterious Photographs) ไว้ในหนังสือ
เล่มนี้อย่างน่าสนใจเช่นกัน พาซเดอริคได้ท�ำการอ่านภาพถ่ายใน
เชิงพิธีกรรมในไต้หวัน โดยเฉพาะภาพแต่งงานซึ่งสามารถบ่งบอก
ได้ถงึ จินตภาพต่อชีวติ และสถานะทางสังคมได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
การกดทับเชิงโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในรูปแต่งงาน พาซเดอริค
เรียกว่าโครงสร้างนี้ว่า “ความสะพรึงกลัวสีขาว” (white terror)
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สั ง คมกั บ Punctum หรื อ ร่ อ งรอยความรู ้ สึ ก ส่ ว นบุ ค คลและ
ประสบการณ์ที่มีร่วมกับคนอื่นในสังคม ความรู้สึกที่วูบไหวยาม
เมื่อจับจ้องภาพถ่ายแม้จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ แต่เราควรพึง
ระวั ง อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ความรู ้ สึ ก คื อ อาณาบริ เ วณส� ำ คั ญ ของการ
ครอบง�ำเชิงอุดมการณ์และการแสดงออกซึ่งมายาคติชุดต่างๆ
บทความในหนังสือเล่มนี้บอกกับเราถึงวาทกรรมความรุนแรงที่
ปรากฏด้วยภาพถ่าย ตลอดจนการสร้างภาพของความเป็นอื่นและ
ความเป็นต่างแดน
ความรูส้ กึ ผูกพันและหลงใหลในวัตถุอย่างภาพถ่ายก็เช่นกัน ความ
รู ้ สึ ก อั น เปี ่ ย มคุ ณ ค่ า ๆ นั้ น ย่ อ มมิ อ าจหลุ ด รอดออกไปจากการ
ครอบง�ำหรือมายาคติชุดต่างๆ ได้ Punctum ในทัศนะเช่นนี้จึง
เปรียบเสมือนการเปิดให้ช่องทางให้อ�ำนาจทั้งในระดับความหมาย
ของความชอบธรรม (Authority) และอ�ำนาจ (Power) เข้ามา
ท�ำงานในความรู้สึกนึกคิดอย่างมิทันได้ตั้งค�ำถาม

เป็น ความใกล้ชิดทางสายตา (Visual intimacy) สิ่งนี้คือปมเงื่อน
ส�ำคัญที่ผูกติดมาเมื่อครั้งเกิดสภาวะความทันสมัย และยังคงด�ำรง
อยู่สืบต่อไป
ส่งท้าย
ภาพสแนปช็อตทั้งสามที่กล่าวถึงในข้างต้น มีความคาบเกี่ยว,
ทับซ้อน และไม่ตอ่ เนือ่ งกันอย่างแนบสนิท อย่างทีบ่ ทความวิชาการ
ควรจะเป็น ทว่าอันที่จริง ลักษณะของความคิดในการท�ำงานด้าน
ภาพทางมานุษยวิทยาก็ไม่ได้ราบรื่นหรือสามารถเรียบเรียงได้
อย่ า งเป็ น ระบบ เนื่ อ งมาจากภาพถ่ า ยทางมานุ ษ ยวิ ท ยาหรื อ
ภาพถ่ายประเภทอื่นๆ นั้นมีความเกี่ยวพันทั้งในเชิงความคิดและ
ทฤษฎีที่นักมานุษยวิทยามีความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนความสามารถที่จะซึมซับเอาแนวคิดดังกล่าว
ให้สอดประสานไปกับกลไกต่างๆ ควบคู่ไปกับความคาดหวังและ
ตั้ ง ใจในเชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ ทั้ ง หมดนี้ อ าจเป็ น สิ่ ง ที่ พาลเวลส์
(Pauwels 2015) ให้ความส�ำคัญดังที่กล่าวไว้ในส่วนแรก เนื่องมา
จากการสอดประสานกั น ระหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ นี้ มี ส ่ ว นท� ำ ให้
มานุ ษ ยวิ ท ยาทั ศ นาสามารถเข้ า ไปแตะองค์ ป ระกอบทางด้ า น
ความงามและสุนทรียศาสตร์ ขยายพรมแดนความรู ้ ไ ปสู ่ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์
ใหม่ๆ ได้อย่างกว้างไกล ละเอียดอ่อน และยืดหยุ่นกว่าการค้นหา
ความรู้ในลักษณะเดิม

เราไม่อาจกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าภาพถ่ายจะท�ำให้สามารถ
เข้าใจ “คนอื่น” ได้มากน้อยเพียงใด หรือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย
คนอื่นอาจไม่ได้อยู่ในสนามของนักมานุษยวิทยาหรือในภาพถ่าย
ทีน่ ำ� มาจัดแสดง ทว่าเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความคิดและความรูส้ กึ เบือ้ งหลัง
ดวงตาและการมองเห็นของเราเอง การแปลความทางมานุษยวิทยา
อาจช่วยเหลือในด้านของการให้บริบทส�ำคัญของภาพทั้งในมิติ
ทางประวัติศาสตร์และชีวิตทางวัฒนธรรม ทว่า นั่นก็ไม่สามารถที่
จะช่วยให้เราตระหนักในร่องรอยและความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่าง
การพิจารณาภาพถ่ายทางมานุษยวิทยาเพื่อท�ำความเข้าใจคนอื่น
ตัวเรากับภาพถ่ายที่สะกดดวงตาของเราเอาไว้ได้
หรือวัฒนธรรมอื่นจึงมีความสัมพันธ์ในลักษณะย้อนแย้งปรากฏ
เทคโนโลยีการถ่ายภาพสะท้อนถึงนวัตกรรมใหม่ทางสังคมที่ได้ อยู ่ ม ากมายในภาพ โดยเฉพาะคู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นใหม่ ภาพถ่ายโดยตัวของ ท�ำความเข้าใจชีวติ คนทีม่ เี ลือดเนือ้ และลมหายใจกับการถูกผลิตซ�ำ้
มันเองได้ท�ำให้คนสองคนหรือสองกลุ่มได้ใกล้ชิดกันโดยมิต้องเห็น ไม่ ว ่ า จะในความหมายของการผลิ ต ซ�้ ำ อั น บริ สุ ท ธิ์ แ ละความ
หน้าค่าตากันมาก่อน ทว่า ความรู้จักประเภทนี้ได้ด�ำเนินควบคู่ เป็นต้นฉบับของการผลิตซ�้ำ กระบวนการแปลงให้ชีวิตของคน
ไปกับการขยายเพิ่มพื้นที่ของความอ้างว้าง เป็นความรู้สึกที่คล้าย เกิ ด ใหม่อีกครั้งบนแผ่นกระดาษหรือหน้าจออิเล็กทรอนิคผ่าน
ใกล้ทว่าไกลแสนไกล คล้ายคุน้ เคย ทว่าต่างล้วนเป็นคนแปลกหน้า การสังเคราะห์ทางเคมีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สะท้อนให้เห็น
ของกันและกัน รูปแบบใหม่แห่งมิตรภาพเช่นนี้เราอาจเรียกได้ว่า ถึงความอ่อนไหวในการนิยามคนอืน่ ทางมานุษยวิทยา เนือ่ งมาจาก
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คนอืน่ ในสนาม คนอืน่ ทีป่ รากฏขึน้ บนรูปถ่าย และคนอืน่ ในการมอง (Overlapping) ของตาเนือ้ ตาจักรกล (หรือในปัจจุบนั อาจเรียกว่า
ของผู้ชมอื่น อาจจะมีความหมายแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นคนๆ ตาดิจทิ ลั ) รวมไปถึงดวงตาร่วมของคนในสังคม ทีท่ ำ� ให้การรับรูโ้ ลก
เดียวกัน ก็ตามที
สังคมตนเอง และสังคมอืน่ อุดมไปด้วยร่องรอยของความไม่ตอ่ เนื่อง
มากมาย
ในเชิงภววิทยา (Ontology) ของสังคมสมัยใหม่ ดวงตา การมองเห็น
และการถู ก เห็ น นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการยื น ยั น การด� ำ รงอยู ่ การมองเห็นทางมานุษยวิทยาจึงเป็นเสมือนพันธะทางการเมืองว่า
(Existence) สัตตะ (Being) และการกลายเป็น (Becoming) ของ ด้วยการสร้างคนอื่น ค�ำถามที่น่าสนใจต่อไปก็คือ ยามที่เรามอง
มนุษย์ นี่คือเหตุผลเบื้องหลังที่ท�ำให้นักมานุษยวิทยาทัศนาสนใจ ภาพถ่ายทางมานุษยวิทยาหรือภาพอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
และตั้งค�ำถามกับการมองเห็นทางมานุษยวิทยาซึ่งมิได้หยุดอยู่แค่ เราไม่เห็นอะไร? เพราะบางครัง้ การเห็นในสิง่ ทีไ่ ม่ปรากฏอาจท�ำให้
ความเป็นคนในหรือคนนอก การไปอยูท่ นี่ นั่ หรืออยูท่ น่ี ี่ หรือแม้แต่ เราเข้าใจคนอืน่ และความสัมพันธ์ระหว่างคนอืน่ กับนักมานุษยวิทยา
การสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม ทว่า มันคือภาวการณ์เหลือ่ มซ้อน ในมิติที่แตกต่างออกไปได้
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เชิงอรรถ
และออกจะขัดกับการรับรู้ทางสายตาหรือวัฒนธรรมการทัศนา (Visual Culture) ที่
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้ของเบนยามิน ทว่า กลิ่นอาย กลับเป็นค�ำที่สะท้อน
คุณสมบัตบิ างอย่างในงานศิลปะทีเ่ บนยามินก�ำลังตัง้ ค�ำถาม ในหน้า 173 อรรถสิทธิ์
ได้ท�ำการอธิบายว่า Aura ที่เบนยามินน�ำมาอภิปราย มาจากภาษากรีกโบราณที่
แปลว่า “อากาศหรือลมอ่อนๆ” ค�ำนี้สะท้อนโหมดในการการรับรู้ (Perception) ของ
มนุษย์ในระยะห่างระหว่างตัวเขากับงานศิลปะ กลิ่นไอดังกล่าวจึงเป็นคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งในความจริงแท้ (Authenticity) ของงานศิลปะที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ผ่านช่วง
เวลาทางประวัติศาสตร์ ผู้เขียนเห็นว่าการรับรู้ในลักษณะนี้มิใช่การข้ามผัสสะจาก
การมองเห็นมาสู่การดมกลิ่น ทว่าเป็นการขยายผัสสะของการมองเห็นด้วยถ้อยค�ำ
ของผัสสะอื่นๆ เพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่ปรากฏเมื่อพิจารณาผ่านดวงตาเนื้อ การใช้ค�ำใน
ลักษณะทีไ่ ขว้และข้ามผัสสะนีเ้ ป็นสิง่ ทีป่ รากฎได้ในการท�ำงานทางศิลปะ อีกค�ำหนึ่ง
ที่น่าสนใจคือค�ำว่า Noise ซึ่งอาจแปลได้ทั้งเสียงรบกวนในเชิงการศึกษาด้านเสียง
ขณะเดียวกันในกลุ่มช่างภาพและวัฒนธรรมการทัศนาก็ใช้ Noise ในความหมาย
ของจุดรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพถ่าย กระนั้น การออกเสียงตรงตัวอย่างเป็นปกติ
ทัว่ ไปว่า “น๊อยซ์” มันกลับท�ำให้ภาพนิง่ ปรากฎเสียงบางประเภทหรือท�ำให้ความรู้สึก
ถูกรบกวนมีมากกว่าทางสายตา ประเด็นที่สอง ผู้เขียนเจตนาที่จะยั่วล้อประเด็น
เรือ่ งกลิน่ อายกับอ�ำนาจโดยชอบธรรมหรือ Authority ของนักมานุษยวิทยา เนื่องจากมี
ข้อสังเกตว่า กลิ่นอายของภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยา (คนละความหมายกับ
ภาพถ่ายทางมานุษยวิทยา) มักไม่ได้ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายแต่กลิ่นอายถือก�ำเนิด
มาจากตัวนักมานุษยวิทยาเสียเอง กรณีนี้ถือว่าเป็นการชวนให้ใคร่ครวญถึงการ
ซ้อนทับและความอิหลักอิเหลื่อระหว่างภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยากับภาพถ่าย
ทางมานุษยวิทยาซึ่งอาจมิใช่สิ่งเดียวกันเสมอไป ภาพถ่ายทางมานุษยวิทยาอาจมี
กลิน่ อายทัง้ ทางการเมืองและศิลปะไม่วา่ จะในสังคมตนเองหรือสังคมอืน่ แต่ภาพถ่าย
ของนักมานุษยวิทยาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากพิจารณากลิ่นอายดังกล่าวโดย
ปราศจากอ�ำนาจโดยชอบธรรมหรือ Authority ของนักมานุษยวิทยาคนนั้นๆ

บทความประกอบนิทรรศการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น: ภาพถ่าย สิ่งของจาก
ภาคสนามและการท�ำความเข้าใจคนอืน่ ” โดยพิพธิ ภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561. ผู้เขียนขอ
ขอบคุณ ผศ. สุดแดน วิสทุ ธิลกั ษณ์ เป็นอย่างมากส�ำหรับค�ำเชิญเพือ่ เขียนบทความ
ชิ้นนี้ ตลอดจนความเห็นที่มีประโยชน์ในการแก้ไขบทความ
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อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าสื่ อ ศิ ล ปะและการออกแบบสื่ อ คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันก�ำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาว่า
ด้วยสื่อและการทัศนา (Visual and Media Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยเสรีแห่ง
กรุงเบอร์ลิน (Free University of Berlin) ประเทศเยอรมนี และก�ำลังท�ำงานวิจัย
ภาคสนามในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสังกัดกับโปรแกรมทัศนศิลป์
(Visual Art Program) ศูนย์วฒ
ั นธรรม มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya)
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ทั้งสองค�ำนี้มีความหมายที่ทับซ้อนและคาบเกี่ยวกันค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับแนว
ความคิด ข้อถกเถียง และการท�ำงานของแต่ละคน ส�ำหรับผู้เขียน ชาติพันธุ์นิพนธ์
เชิงภาพ (Ethnographic photography) คือการพยายามบันทึกภาพ ซึ่งข้ามพ้น
ประเด็นปัญหาเรือ่ งเทคนิค ตลอดจนการใช้กล้องบันทึกภาพ แต่มสี ว่ นในการคุกคาม
คนในสนาม มาสู่ความพยายามในพรรณนาแง่มุมในชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการ
คัดสรรประเด็นออกมาสู่การเล่าเรื่องและจัดแสดงผ่านข้อเขียนเชิงภาพ (Photo
essay) ตลอดจนการนิทรรศการภาพถ่าย ส�ำหรับการถ่ายภาพเชิงชาติพนั ธุน์ พิ นธ์
(Photographic ethnography) นั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงานใน
ข้างต้น ซึ่งบางครั้งอาจมิได้เจาะจงเพียงแค่การถ่ายภาพเพียงอย่างเดียว แต่อาจ
รวมไปถึงกระบวนการใช้ภาพถ่ายในงานศึกษาทางด้านชาติพันธุ์นิพนธ์เพื่อเข้าใจ
ถึงวิถีของการมองอันหลากหลายซึ่งปรากฏผ่านภาพถ่ายและการถ่ายภาพของ
ผู้คนในสนาม อย่างไรก็ตาม ความต่างและเหมือนในค�ำนิยามของค�ำทั้งสองนี้มี
เรื่องชวนให้คิดและถกเถียงอีกมาก รวมไปถึงประเด็นของการข้ามพ้นปัญหาเรื่อง
เทคนิคและการใช้กล้องอย่างไม่คุกคามคนในสนาม รวมไปถึงกระบวนการท�ำงาน
ถ่ายภาพเชิงทดลองในการท�ำงานสนามทางมานุษยวิทยา ประเด็นเหล่านี้คงเป็นที่
กล่าวถึงในงานชิ้นอื่นๆ ของผู้เขียนต่อไป
3

ทั้งนี้ เมื่อเรากลับไปพิจารณาการปฏิวัติทางเทคโนยีด้านภาพ กระบวนการท�ำให้
เกิ ด วั ต ถุ ส ภาพนั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น หลั ง จากการปฏิ วั ติ ข องโกดั ก
(Kodak revolution) ในปี 1888 ซึ่งช่วยให้การถ่ายภาพมีความสะดวกขึ้นโดย
เฉพาะการผลิตม้วนฟิล์มขึ้นมา ตลอดจนพัฒนาการทางด้านฟิล์มและกล้องถ่าย
ภาพที่พยายามขยายขอบเขตของดวงตามนุษย์ไปสู่มุมมองอันแปลกใหม่ ตลอดจน
การเริ่มต้นพัฒนากล้องถ่ายภาพในระบบดิจิทัลตั้งแต่ปี 1975 สิ่งเหล่านี้ล้วนพลิก
โฉมการรับรู้ “ภาพโลก” ในมโนทัศน์ของไฮเดกเกอร์ ทั้งยังเป็นการเล่นกับกลิ่นอาย
ได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นที่กล่าวถึงต่อไป
ของผู้เขียนในบทความอื่น
6

ข้อถกเถียงนี้อาจใช้ไม่ได้กับการท�ำงานภาพถ่ายในแนว Street photography ซึ่ง
จะน�ำไปสู่ข้อถกเถียงอื่นๆ ต่อไป
4

ในประเด็นนี้ผู้เขียนคงต้องอธิบายไว้เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง Aura
ซึ่งแปลไว้ในเบื้องต้นว่า “กลิ่นอาย” และประเด็นที่สองคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
“กลิน่ อาย” และ “อ�ำนาจโดยชอบธรรม” (Authority) ของนักมานุษยวิทยา ประเด็น
แรก การแปลว่ากลิ่นอาย ผู้เขียนมีความเห็นร่วมเป็นเบื้องต้น (แม้จะใช้ค�ำแปลที่
ต่างกันว่า “กลิ่นอาย”) กับอรรถสิทธิ์ สิทธิด�ำรง ผู้แปล/เขียน (ร่วม) หนังสือเรื่อง
กลิน่ ไอ การเมือง และภาพยนตร์: อ่าน “งานศิลปะในยุคของการผลิตซ�ำ้ แบบจักรกล”
ของวอลเตอร์ เบนยามิน (2558) แม้กลิ่นไอ/กลิ่นอาย จะดูเป็นถ้อยค�ำที่ไม่ลงตัว
5

7
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในเชิงภาพและข้อเขียนได้ที่ Fiorini (2008)
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นักมานุษยวิทยา กับ “คนไท” :
การศึกษาผ่านภาพถ่าย
กิตติคุณ มูลเดิน1

ภาพถ่ายในกระบวนการวิจัย
ทางมานุษยวิทยา

ช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 1980 มานุษยวิทยาทัศนาหมายถึงการ
ผลิตภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ (ethnographic film) และการใช้สื่อ
ทางด้านภาพเป็นเครือ่ งมือในการศึกษา เก็บข้อมูล รวมถึงเป็นส่วน
หนึ่งของการแสดงภาพ “ความจริง” ของสังคมวัฒนธรรมที่เป็น
พืน้ ทีก่ ารวิจยั ของนักมานุษยวิทยา ในงานเขียนระยะหลัง มักนิยาม
ลักษณะของ Visual Anthropology ในขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่า
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางวัฒนธรรมที่รับรู้ทางสายตา
(visual forms) ตลอดจนระบบของการผลิตและรับรู้สิ่งเหล่านั้น
(visual systems) ภายในบริบททางวัฒนธรรม ภาพถ่ายจึงมีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ เมือ่ ถูกก�ำหนดให้เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการศึกษา
มานุษยวิทยา ถูกใช้ในการวิเคราะห์ถงึ เนือ้ หา ผูช้ ม รวมถึงผูถ้ า่ ยภาพ
ความสนใจศึกษาภาพถ่ายตามแนวทางของมานุษยวิทยาทัศนา
ซึ่งแนวทางหนึ่งเป็นการศึกษาตัวเครื่องมือรวมถึงกระบวนการ
สร้างภาพถ่าย โดยนักมานุษยวิทยา เพือ่ สะท้อนให้เห็นว่าเครือ่ งมือ
ดังกล่าวนัน้ เป็นผลผลิตจากความตัง้ ใจของผูศ้ กึ ษาด้วยชุดความคิด
อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไร อีกทั้งยังอาจแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ทางสั ง คมระหว่ า งผู ้ ศึ ก ษากั บ ผู ้ ถู ก ศึ ก ษาในสนามว่ า เป็ น ไปใน
ลักษณะใด (พรรณราย โอสถาภิรัตน์, 2546) และการศึกษา
ภาพถ่ายด้วยแนวทางของมานุษยวิทยาทัศนานี้อาจน�ำมาสู่การ
หวนกลับมาทบทวน สะท้อนย้อนคิด ถึงการท�ำงานสนามของนัก
มานุษยวิทยาไทยผูศ้ กึ ษา “คนอืน่ ” ในบ้าน รวมถึงการออกไปศึกษา
“คนอื่น” นอกบ้านของเขา

การท�ำงานภาคสนามเป็นหลักส�ำคัญในการค้นหาข้อมูลบางอย่าง
ที่นักวิจัยสนใจใคร่รู้ น�ำไปสู่การค้นพบค�ำตอบด้วยกระบวนการ
วิจัยทางมานุษยวิทยา หรือ การท�ำงานด้านชาติพันธุ์วรรณนา
บ่อยครั้งที่อาจเห็นบรรดานักมานุษยวิทยาพกพาอุปกรณ์ถ่ายภาพ
ติดตัวลงไปในสนาม เก็บบันทึกภาพในลักษณะต่างๆ ตามความ
สนใจเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการท�ำงาน นอกเหนือจากการ
จดบั น ทึ ก เรื่ อ งราว เรื่อ งเล่า ข้อ มูล ที่ป รากฏภายในพื้นที่ศึกษา
จนกระทั่งน�ำไปสู่การสร้างเรื่องเล่าของคนอื่น หรือ การสร้างภาพ
ตัวแทน ซึ่ง นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย (2555) กล่าวว่า การใช้สื่อภาพ
และการสร้ า งภาพตัวแทนนั้น เป็นสิ่ง ส�ำคัญในการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาอย่างมาก จนพัฒนาไปสู่สาขาย่อยในมานุษยวิทยา
ที่เรียกว่า “มานุษยวิทยาทัศนา” ซึ่งสนใจขยายศักยภาพการใช้สื่อ
ในการวิจัย รวมไปถึงการพยายามตอบค�ำถามว่า มนุษย์มองและ
รับรู้วัฒนธรรมอย่างไร และในทางกลับกัน วัฒนธรรมมีบทบาท
อย่างไรต่อการมอง และการรับรู้สิ่งต่างๆ ของมนุษย์
งานเขียนเรื่อง “Visual Anthropology: สื่อทางด้านภาพกับความรู้
ทางมานุษยวิทยา” (พรรณราย โอสถาภิรัตน์, 2546, น.6) รวบรวม
ค�ำนิยามหรือความหมายที่ถูกอ้างถึงของมานุษยวิทยาทัศนา ใน
เบื้องต้นพบใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกที่ปรากฏในงานเขียน
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นักมานุษยวิทยาในฐานะผู้ถ่ายภาพ
ในแง่ของการเป็นผู้บันทึกภาพถ่ายเชิงชาติพันธุ์ นักมานุษยวิทยา
น�ำเสนอภาพถ่ายซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเล่าเรื่องราวของผู้อื่นในงาน
ชาติพนั ธุว์ รรณา เมือ่ ภาพถ่ายถูกโยงเข้ากับการท�ำงานทางวิชาการ
ทีก่ ลายเป็นเครือ่ งบันทึกและน�ำเสนอการท�ำงานด้านชาติพนั ธุว์ รรณา
“หากขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัย มีขอบเขตพื้นที่กว้างขวาง
ผู้ศกึ ษาต้องมีความคล่องตัว ต้องเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดยมีทั้งผู้สัมภาษณ์ ผู้จดบันทึก และล่าม นอกจากรายงานแล้ว
ภาพถ่ายเป็นบันทึกสนามที่ครอบคลุมรายละเอียดมากที่สุด และ
ถูกแปรรูปเป็นสื่อต่างๆ ได้มากเช่นเดียวกัน” (สุมิตร ปิติพัฒน์,
2557, น.7) ขณะเดียวกัน เมือ่ นักมานุษยวิทยาลงไปท�ำงานศึกษา
ภาคสนาม มักใช้การรับรู้ส่วนบุคคลในการเก็บข้อมูล และน�ำเสนอ
ข้อมูล ตัวตนของผูศ้ กึ ษาจึงสะท้อนออกมาผ่านกระบวนการท�ำงาน
พัฒนา กิตอิ าษา (2551, น.168) กล่าวว่า ตัวตนของนักมานุษยวิทยา
สะท้อนออกมาจากงานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ปฏิบัติการ
ของการใช้และการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ซับซ้อนระหว่าง
ตัวนักมานุษยวิทยากับผู้ให้ข้อมูล และชุมชนของพวกเขา รวมทั้ง
ระหว่างนักมานุษยวิทยาในฐานะของผู้เขียนกับผู้อ่านที่บริโภคงาน
เขียนดังกล่าว สิ่งเหล่านี้มองเห็นผ่านการสร้างตัวบทเชิงชาติพันธุ์
วรรณนาผ่านการเขียนของนักมานุษยวิทยา ภาพถ่ายในฐานะที่
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานเขียนจึงสะท้อนให้เห็นตัวตนของนัก
มานุษยวิทยาได้ชัดยิ่งขึ้น รับรู้ได้ง่ายขึ้นผ่านการน�ำเสนอตามแบบ
ฉบับของงานเขียน ในขณะเดียวกันเครื่องมือ วัตถุ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพนั้นสามารถสร้างการรับรู้ถึงการมีตัวตน
อยู่ของนักมานุษยวิทยาในสนามได้ และ ภาพถ่ายเองเป็นความ
สัมพันธ์ทางสังคมเมื่อมองข้ามปัญหาเรื่องการน�ำเสนอและการไม่
น�ำเสนอความจริงแล้ว ภาพถ่ายจึงเป็นผลผลิตของสังคมและก่อ
ให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2555)
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งานศึกษานักมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายภาพในแวดวง
วิชาการตะวันตกรวมถึงงานเขียนในไทยนั้น เป็นไปในลักษณะที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักมานุษยวิทยา
ซึ่ ง เป็ น คนนอกกั บ คนอื่ น ซึ่ ง ต่ า งวั ฒ นธรรมกั บ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา
กล่าวคือ นักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกสนใจศึกษาคนในพื้นที่
ต่างๆ ห่างวัฒนธรรมไกลออกไป ในขณะทีแ่ วดวงมานุษยวิทยาไทย
นั้นที่เริ่มศึกษาและท�ำงานภาคสนามราวคริสต์ทศวรรษที่ 1970
ส่วนใหญ่จะศึกษาภาคสนามภายในประเทศไทยหรือบ้านเกิดของตน
ท�ำให้มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ใช่มุ่งศึกษา “สังคมอื่น” ตามนักวิชาการ
ตะวันตก แต่เป็นการศึกษาสังคมในบ้านเกิดของตนเอง (ปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2555, น.9) การศึ ก ษาภาพถ่ ายของ
นั ก มานุษยวิทยาไทยผู้สนใจศึกษาสังคมวัฒนธรรมในบ้านเกิด
ของตนเองจึงมีความน่าสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมจาก
ความเป็นคนใน “สังคม” เดียวกันของผู ้ ศึ ก ษาและผู ้ ถูก ศึ ก ษา
น� ำ ไปสู ่ ค� ำ ถามที่ ว ่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ผ่ า นภาพถ่ า ย
อย่างไร
ในการศึกษาภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาไทยนั้น ผู้เขียนสนใจ
ศึกษาภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาไทยที่มีบริบททางวิชาการใน
การศึ ก ษาสั ง คมวั ฒ นธรรมในบ้ า นเกิ ด ของตนและการออกไป
ศึกษา “สังคมวัฒนธรรมไท” ในประเทศอืน่ ๆ รวมถึงสนใจการผลิต
สร้างองค์ความรู้ การสะท้อนย้อนคิดที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์
การท� ำ งานภาคสนามของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยามาประกอบเป็ น
แนวทางร่วมกับการศึกษาผ่านแนวทางมานุษยวิทยาทัศนา ใน
บทความชิ้นนี้ผู้เขียนขอเสนอประเด็นปัญหาวิเคราะห์หลัก ได้แก่
ความสนใจใคร่รู้และตัวตนของนักมานุษยวิทยาในการท�ำงาน
ภาคสนามซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ภาพถ่ า ยและการถ่ า ยภาพของนั ก
มานุษยวิทยา

ภาพถ่ายจากสนาม :
ภาพสะท้อนความสนใจใคร่รู้
และตัวตนของนักมานุษยวิทยา

ยังเป็นพืน้ ทีใ่ นการวิพากษ์ ตรวจสอบการท�ำงานของนักมานุษยวิทยา
เป็นพื้นที่ส�ำหรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักมานุษยวิทยาและ
คนในสนามและเป็นพื้นที่ที่ท�ำให้นักมานุษยวิทยาได้เรียนรู้เพื่อ
รูจ้ กั ตนเองจากการท�ำงาน (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2557, น.9) ตัวตน
ของนักมานุษยวิทยาจึงไม่ใช่ตัวตนที่ถูกน�ำเสนอด้วยภาพบทบาท
นักมานุษยวิทยาเพียงด้านเดียว ภาพของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
อันมีมิติซับซ้อนทางความรู้สึกนึกคิดปะปนอยู่ในร่างกายนั้นด้วย
เช่ น กั น “ผลงานการเขี ย นเกี่ ย วกั บ งานชาติ พั น ธุ ์ ว รรณนาของ
นักมานุษยวิทยาก็เป็นการมองตัวเอง โดยไม่ต้องสงสัยว่า ตัวตน
ของตนเองนัน้ มองตนเองได้อย่างไร โดยไม่ตอ้ งการอะไรอย่างอืน่
ช่วย เพราะไม่ว่ามันจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบไหน ก็เป็นการ
เข้าใจได้ด้วยตนเอง นี่เป็นความสามารถที่เรียกได้ว่ามองตาตนเอง
โดยไม่ต้องมีกระจกเงา” (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2548, น.171-172)

ไม่เพียงแต่งานเขียนชาติพันธุ์วรรณนาเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจใคร่รู้ของนักมานุษยวิทยาข้อมูลจากการบันทึกอื่นๆ
โดยเฉพาะสื่อทางด้านภาพก็เป็นเครื่องยืนยันในลักษณะเดียวกัน
จอห์น คอลลิเออร์ (John Collier) และ มอลคอล์ม คอลลิเออร์
(Malcolm Collier) (1986, p.14-15) กล่าวว่านักมานุษยวิทยา
จ�ำนวนมากใช้ภาพถ่ายในการท�ำงานในชุมชนวัฒนธรรม เพือ่ บอกว่า
สถานที่ที่ปรากฏในภาพนั้นเกิดจากการถ่ายภาพของเขา ภาพถ่าย
เปิดช่องให้คนพื้นเมืองรับรู้ถึงมุมมองของผู้ถ่ายต่อกิจกรรมของ
มนุษย์ เทคโนโลยี และชีวิตทางสังคมของผู้ถูกถ่าย เมื่อภาพถ่าย
เกิ ด ขึ้ น จากการกดชั ต เตอร์ ผ สานกั บ รสนิ ย มของผู ้ ถ ่ า ยมั น ย่ อ ม
ท�ำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวได้อย่างครบถ้วน มันจึงได้รับ
ความนิ ย มในการถู ก ใช้ เ ป็ น สื่ อ ในการถ่ า ยทอดประสบการณ์
ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ หรือ ไม่ถา่ ยภาพใดภาพหนึง่ จึงเป็น
ผลมาจากจริยธรรมในกระบวนการวิจยั ทางมานุษยวิทยา เนือ่ งจาก
“การถ่ายภาพอาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกนึกคิดเชิงลบ สิ่งที่
ปรากฏบางภาพอาจไม่ได้รบั การอนุญาต การถ่ายภาพในลักษณะนัน้
จึ ง เป็ น การปล้ น ชิ ง ความเป็ น อยู ่ ข องผู ้ ค นมาน� ำ เสนอซึ่ ง นั ก
มานุษยวิทยาต่างรู้ถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้” (Niskač , 2011,
p.128) การใช้สื่อภาพถ่ายในกระบวนการวิจัยทางมานุษยวิทยา
นอกจากจะสะท้อนให้เห็นความสนใจใคร่รู้ของนักมานุษยวิทยา
แล้ว ยังถูกด�ำเนินไปด้วยเงื่อนไขทางจริยธรรมทางวิชาการอันเกิด
จากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาในการ
ท�ำงานภาคสนาม

ด้วยเหตุนี้ สื่อทางด้านภาพจึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาภาพ
สะท้อนตัวตนของนักมานุษยวิทยาได้อีกทางหนึ่ง

ภาพถ่าย กับ “คนอื่น” ในสังคมไทย
ผู้เขียนสนใจศึกษา “ภาพถ่าย” ของนักมานุษยวิทยาไทยผู้สนใจ
ใคร่ศึกษาสังคมวัฒนธรรมของ “คนอื่น” ทั้งในและนอกบ้านเกิด
ของตนซึ่งยังไม่ปรากฏในงานเขียนภาษาไทย มีเพียงงานเขียนของ
สุมิตร ปิติพัฒน์ ซึ่งเขียนถึงภาพถ่ายที่บันทึกจากการท�ำงานสนาม
ของตนเองในบทความเรือ่ ง “เบือ้ งหลังคนใน(สนาม): ความสัมพันธ์
ของนักมานุษยวิทยากับบันทึกสนามของ” สุมิตร (2557) กล่าวถึง
ภาพถ่ายที่บันทึกจากการท�ำงานสนามว่า ให้ภาพของลักษณะ
เฉพาะทางวัฒนธรรม และร่องรอยของการเชื่อมโยงกันระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มไทพวน ที่ภาพถ่ายได้
ปรากฏการแต่งกายแบบไทพวน มีผ้าซิ่น สไบเฉียง ซึ่งลักษณะ
แบบนีพ้ บมากทีป่ ระเทศลาว และภาคอีสานในไทย ดังนัน้ ภาพถ่าย
ท�ำให้เห็นร่องรอยของการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทใน
ประเทศอืน่ กับคนไทยในปัจจุบนั บทความดังกล่าวเป็นการกล่าวถึง
ประเด็นภาพตัวแทนเชิงมานุษยวิทยาซึ่งมองเห็นได้จากภาพถ่าย
โดยน�ำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์การท�ำงานสนามและการ

การท�ำงานภาคสนามนั้นมีความซับซ้อน ต้องอาศัยประสบการณ์
การท�ำงานอย่างมากในการเข้าถึงและเข้าใจในสิ่งที่ผู้ศึกษาสนใจ
ใคร่รู้ กระบวนการเรียนรูข้ องผูศ้ กึ ษาจึงเกิดขึน้ ในทุกที่ การท�ำงาน
ภาคสนามเป็นการยกระดับจากการบันทึกเรื่องราวของผู้คนจาก
ภาคสนามไปสูส่ งิ่ ทีผ่ อู้ า่ นได้ดมื่ ด�ำ่ ในวิถชี วี ติ ของคนอืน่ สนามทีว่ า่ นัน้
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ถ่ายภาพของตนเอง บทความของสุมิตรจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เขียน
สนใจศึ ก ษาภาพถ่ า ยของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาไทยผู ้ ส นใจใคร่ รู ้ ถึ ง
สังคมวัฒนธรรมของ “คนอื่น” ในบ้านเกิดและเพื่อนบ้านของตน
ซึง่ แตกต่างจากแนวการศึกษาภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาในงาน
เขียนภาษาไทยก่อนหน้าทีม่ งุ่ ศึกษาชาวตะวันตกหรือชาวต่างชาติที่
เข้ามาท�ำงานสนามในประเทศไทย เช่นงานศึกษา “จดหมายเหตุ
ภาพไทลื้อ : ย้อนรอยจากเอกสารของมอร์แมน” ซึ่งศาสตราจารย์
ไมเคิล มอร์แมน (Michael Moerman) เป็นนักมานุษยวิทยา
ชาวอเมริกันที่ท�ำงานศึกษาภาคสนามในหมู่บ้านไทลื้อ อ.เชียงค�ำ
จ.พะเยา (ธันวดี สุขประเสริฐและสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, 2555)

มานุษยวิทยากับการศึกษา “คนไท”
ความเป็นมาและแนวโน้มของการศึกษาคนไท มีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับการท�ำความเข้าใจการท�ำงานของนักมานุษยวิทยา
ซึง่ มีบทบาทในการศึกษาคนไทในช่วงเวลาหนึง่ การส�ำรวจการศึกษา
สั ง คมวั ฒ นธรรมไทนั้ น สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากผลผลิ ต ทาง
วิชาการทีป่ รากฏในช่วงเวลาต่างๆ เช่น งานเขียนชาติพนั ธุว์ รรณนา
และเอกสารต�ำราทางวิชาการ เป็นต้น ผู้เขียนพบบทความเรื่อง
“แนะน�ำหนังสือไท-ไทย” โดยสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (2543) งาน
เขียนแนะน�ำหนังสือเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในแนว
การศึกษาประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา บทความของสุดแดน
น�ำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาภาษา ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของคนไทและคนไทย โดยมองผ่านต�ำราเอกสาร
พื้นเมือง งานภาคสนามและทฤษฎีจ�ำนวนมาก ซึ่งผู้เขียนมองว่า
บทความดังกล่าวท�ำให้เห็นกระแสความสนใจทางวิชาการที่หันมา
ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทอย่างมาก

จากการศึกษาคลังภาพถ่ายฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยา
เว็บไซต์ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร 2 พบภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยา
ไทยและต่างประเทศจากพื้นที่ภ าคสนามและช่วงระยะเวลาที่
แตกต่างกันเป็นจ�ำนวนมากได้จัดเก็บรวมรวมไว้เพื่อการศึกษา
ผู้เขียนสนใจคลังภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาไทย ได้แก่ คลัง
ภาพถ่ายของรองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์ รองศาสตราจารย์
นอกจากบทความน�ำเสนองานศึกษาคนไทในช่วงต่างๆ ผู้เขียน
ชนัญ วงษ์วภิ าค และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
ส�ำรวจการน�ำเสนอข้อมูลการศึกษาคนไทในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
ซึง่ ศึกษาวิจยั ด้านชาติพนั ธุไ์ ทในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
มานุ ษ ยวิ ท ยา (Anthropology Archives) ในเว็ บ ไซต์ ศู น ย์
ในภูมิภาคเอเชียช่วง พ.ศ. 2520-2547
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร พืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมเอกสารการท�ำงานภาคสนาม
ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนสนใจศึกษาว่าสื่อภาพถ่ายและการบันทึก ของนักมานุษยวิทยาจ�ำนวนหนึ่ง ได้แก่ภาพถ่ายและแบบบันทึก
ภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยานั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ เสียง เป็นต้น ซึง่ เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับผูศ้ กึ ษาในการศึกษา
ใคร่ รู ้ ข องนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาที่ มี ต ่ อ วั ฒ นธรรมไทอย่ า งไรและ ภาพถ่ า ยเชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ใ นงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ พบว่ า มี ชุ ด เอกสาร
ภาพถ่ายเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของนักมานุษยวิทยา จดหมายเหตุของนักมานุษยวิทยาและนักโบราณคดีทงั้ หมด 15 คน
ผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนไทอย่างไร โดยผูเ้ ขียนเน้นศึกษา เป็นคนไทย 9 คน และนักวิชาการต่างชาติ 6 คน ผู้เขียนมุ่งความ
คลังภาพถ่ายและผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์สุมิตร สนใจที่ชุดเอกสารจดหมายเหตุของนักมานุษยวิทยาไทยที่ปรากฏ
ปิติพัฒน์เป็นหลัก และด้วยข้อจ�ำกัดทางด้านระยะเวลาเพียงหนึ่ง ข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไท หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาพูดใน
ภาคการศึกษา (มกราคม – พฤษภาคม 2559) จึงท�ำได้เพียงการ กลุม่ ตระกูลภาษาไท-กระได พบว่ามีชดุ เอกสารของนักมานุษยวิทยา
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการศึกษาผ่านคลังภาพถ่ายตามแนว ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด 4 คน ได้แก่ชดุ เอกสารของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ค�ำถามการวิจยั ข้างต้นโดยยังไม่ได้มโี อกาสสัมภาษณ์ เพือ่ สอบถาม ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ปรากฏภาพถ่ายและแถบบันทึกภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย บริบทของการถ่ายภาพ ตลอดจนความ การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งและมอญในประเทศไทยระหว่าง
ทรงจ�ำของนักมานุษยวิทยาผูถ้ า่ ยภาพ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารขยายประเด็น ปี พ.ศ. 2532-2542 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
วิเคราะห์ที่รอบด้านมากขึ้น
ปรากฏภาพถ่ายแถบบันทึกเสียงค�ำสัมภาษณ์ช าวไทในชนบท
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หนังสือ “คนไทแดง ในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ (2546) เสนอผล
การศึกษาภาคสนามที่แขวงหัวพัน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ทแดงที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ่ ใ นเขตซ� ำ เหนื อ และซ� ำ ใต้
แขวงหัวพัน การอพยพย้ายถิ่นจากสงครามในจีนและจากนโยบาย
การปกครองแขวงหัวพันโดยฝรั่งเศส ความเชื่อกลุ่มไทด�ำกับการ
ผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนา น�ำไปสู่การนิยามอัตลักษณ์
ของกลุม่ ตนใหม่ โดยเรียกตนเองว่าเป็น “ลาวพุทธ” แทน ภูมปิ ญ
ั ญา
ผ้ า ทอที่ แ สดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านการผลิต และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ใน
กลุ่มไทแดงอันเป็นผลจากการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น และ
หนังสือ “คนไทเมืองกว่า ไทแถงและไทเมืองในประเทศเวียดนาม”
โดย สุมติ ร ปิตพิ ฒ
ั น์ และ ฮวง เลือง (2543) ข้อมูลจากการลงพืน้ ที่
ศึกษากลุ่มคนไทในจังหวัดเห่งอัน ต�ำบลมุนเซิน พื้นที่เดิมที่คนไท
เรียกว่า “เมืองกว่า” อยู่ใกล้อ�ำเภอกอนกวง จังหวัดเหง่อัน ในปี
พ.ศ. 2539 น�ำเสนอข้อมูลประวัติการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและการปกครอง ประเพณี
พิธกี รรม ความเชือ่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นภาพชีวติ ของคนไทในเวียดนาม
ว่าเป็นสังคมแบบชาวไร่ชาวนา หรือ เกษตรดั้งเดิม การติดต่อกับ
ภายนอกยังมีน้อย ความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องขวัญและผี
ยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แต่แบบแผนทางวัฒนธรรม
บางอย่ า งของไทแถงและไทเมื อ งแตกต่ า งกั น ในรายละเอี ย ด
ปลี ก ย่อย เช่น ภาษา บ้านเรือน และเสื้อผ้าของสตรี เป็นต้น
เนื่องจากการแยกจากกันในเชิงพื้นที่เป็นเวลานานจนแบบแผน
ทางวั ฒ นธรรมได้ พั ฒ นาเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะในท้ อ งถิ่ น ของตน
เกิดอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มขึ้นมา

และในเมืองท้องถิ่นระหว่างปี พ.ศ. 2522-2526 รองศาสตราจารย์
ชนัญ วงษ์วิภาค ปรากฏภาพถ่ายประเด็นการศึกษาเรื่องผ้าทอ
วิถชี วี ติ พืน้ บ้าน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และการศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์จ้วงในช่วงปี พ.ศ. 2520-2540 และชุดเอกสารของ
รองศาสตราจารย์ สุมติ ร ปิตพิ ฒ
ั น์ ปรากฏภาพถ่ายจากการท�ำงาน
ภาคสนามในโครงการเพือ่ ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของคนไทนอก
เขตประเทศไทยและครอบคลุ ม ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค นไทอาศั ย อยู ่ ใ น
ภูมิภาคนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2547 งานศึกษาที่ผู้เขียนหยิบยก
ขึ้นมาน�ำเสนอสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของ “ความสนใจ” ที่มี
ต่อการศึกษาคนไทในช่วงเวลานั้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นวิธีวิทยา
ทางมานุษยวิทยาที่นักวิชาการในช่วงนั้นเลือกใช้ศึกษาสังคมอื่น

ภาพถ่ายกับผลงานวิชาการ
ของผู้ถ่ายภาพ
ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนขอน�ำเสนอตัวอย่างงานชาติพันธุ์วรรณนา
ว่าด้วยการศึกษาคนไทของสุมติ ร ปิตพิ ฒ
ั น์ ผูม้ ผี ลงานศึกษาสังคม
วัฒนธรรมไท ทัง้ ในบ้านเกิดและรอบๆ บ้านเกิดของตน ผูผ้ ลิตงาน
เขียนเชิงวิชาการและมีประสบการณ์การท�ำงานภาคสนามในการ
ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อย่างช�ำนาญ ซึ่งงานศึกษาเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับงานศึกษาภาพถ่าย
ผลงานวิชาการจ�ำนวนมากที่ผู้ศึกษาส�ำรวจพบ ท�ำให้มอง สุมิตร
ว่าเป็นนักมานุษยวิทยา ที่สนใจใคร่รู้ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทเป็น
อย่างยิง่ งานวิจยั ส่วนมากมุง่ เน้นไปยังพืน้ ทีศ่ กึ ษาประเทศเพือ่ นบ้าน
ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เวียดนาม จีน ลาว เมียนมาร์ และอินเดีย
เป็นต้น อีกทั้ง สุมิตร เคยมีบทบาทเป็นผู้น�ำโครงการวิจัยเกี่ยวกับ
ชนชาติไทช่วง พ.ศ. 2542-2546 สนับสนุนโดยสถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผลิตผลงานวิชาการเกี่ยวกับคนไท
มากมายร่วมกับคณะผู้วิจัยทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นอกจาก
ความสนใจในประเด็นดังกล่าวแล้ว ผูเ้ ขียนยังพบผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานศึกษาสังคมวัฒนธรรมไทย โบราณคดี และประเด็นอื่นๆ ที่
ส�ำคัญต่องานวิชาการด้านมานุษยวิทยาไทยอีกจ�ำนวนมาก

ความเข้มข้นในการศึกษาสังคมวัฒนธรรมชนชาติไทของ สุมิตร
และบทบาทในการเป็นนักมานุษยวิทยาคนไทยผู้สนใจใคร่รู้ศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์นอกประเทศ รอบๆ บ้านเกิดในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ท�ำให้ผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งส�ำหรับการศึกษา
ภาพถ่าย เมื่อภาพถ่ายเหล่านั้นเกิดจากการท�ำงานภาคสนามที่
อาศัยการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่อย่างยาวนานและผ่านการ
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ท� ำ ความรู ้ จั ก คนไทที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลายทางสั ง คม เป็นภาพถ่ายที่บุคคลในภาพนั้นไม่ได้ถูกจัดท่าทาง โดยที่กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจุดเน้นของภาพ มีภาพถ่ายทั้งหมด 581 ภาพ
วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ศึกษา
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่

คลังภาพถ่ายจากการศึกษาภาคสนาม
และการจัดกลุ่มภาพถ่ายของ
นักมานุษยวิทยา

2.1) ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล จ�ำนวน 412 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏ
บุคคลอยู่ในภาพมากกว่า 1 คน (ภาพถ่ายของ สุมิตร 244 ภาพ)

ภาพถ่ายจากการท�ำงานของนักมานุษยวิทยาที่ผู้เขียนสนใจศึกษา
ได้รับการจัดเก็บและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)3 ในส่วนของหมวดหมู่ที่ชื่อว่า “จดหมายเหตุ
มานุษยวิทยา” ภาพถ่ายส่วนตัวของนักมานุษยวิทยา 3 คน ได้แก่
ฉวีวรรณ ชนัญ และ สุมติ ร ทัง้ หมด 1,607 ภาพ แบ่งเป็นภาพถ่าย
ของฉวีวรรณ 211 ภาพ ในหมวดหมูภ่ าพถ่ายชุดลาวโซ่ง ภาพถ่าย
ของ ชนัญ 365 ภาพ ในหมวดหมู่ภาพถ่ายชุดจ้วง และภาพถ่าย
ของ สุมิตร 1,031 ภาพ ในหมวดหมู่ภาพถ่ายชุดลาว จีน และ
เวี ย ดนาม ซึ่ ง มี ก ารจั ด หมวดหมู ่ ย ่ อ ยของชุ ด เอกสารแต่ ล ะชุ ด
แตกต่างกัน ชุดเอกสาร ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ จัดเป็นหมวดหมู่
ย่อยด้วยหัวเรือ่ ง ในขณะทีช่ ดุ เอกสาร สุมติ ร ปิตพิ ฒ
ั น์ จัดหมวดหมู่
ย่อยด้วยปีที่เก็บข้อมูล การจัดเก็บในลักษณะต่างกันเหล่านี้จึง
ส่ ง ผลให้ ผู ้ เ ขี ย นน� ำ มาจั ด หมวดหมู ่ ข องภาพถ่ า ยตั ว อย่ า งใหม่
ทั้งหมด ตามลักษณะสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่าย เพื่อแยกส่วนข้อมูล
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ หนึ่ ง ในประเด็ น ค� ำถามวิ จั ย ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับผู้ถูกศึกษา โดยจัดแบ่ง
กลุม่ ภาพถ่ายตามแต่อตั วิสยั ของผูศ้ กึ ษาทีข่ นึ้ อยูก่ บั ความเชือ่ มโยง
กับประเด็นศึกษาได้ดังนี้

2.2) ภาพถ่ายบุคคล จ�ำนวน 169 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏ
บุคคลอยู่ในภาพถ่ายเพียงคนเดียว (ภาพถ่ายของ สุมิตร 93 ภาพ)
ผู้เขียนน�ำภาพถ่ายกิจกรรมมนุษย์ในกลุ่มนี้มาวิเคราะห์ถึงความ
สนใจใคร่รู้ของนักมานุษยวิทยาในการท�ำงานชาติพันธ์ุวรรณนาใน
ประเด็ น ของการจั บ จ้ อ งวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทด้ ว ยกล้ อ งถ่ า ยภาพ
กระบวนการท�ำงานของนักมานุษยวิทยาเป็นอย่างไร (ภาพทีน่ ำ� เสนอ
ในบทความนี้เป็นภาพถ่ายของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มของภาพถ่ายที่แสดงกิจกรรม เช่น การประกอบ
พิธีกรรม การท�ำการเกษตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรากฏใน
ชุมชน เช่นเดียวกับกลุม่ ที่ 2 แต่ปรากฏในลักษณะทีบ่ คุ คลในภาพ
นั้นมองกล้อง หรือเป็นภาพถ่ายที่บุคคลในภาพนั้นถูกจัดท่าทาง
โดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจุดเน้นของภาพ ภาพถ่ายในกลุ่มนี้
มีทั้งหมด 372 ภาพ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่
3.1) ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล 173 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏบุคคล
อยู่ในภาพมากกว่า 1 คน (ภาพถ่ายของสุมิตร 138 ภาพ)
3.2) ภาพถ่ายบุคคล 199 ภาพ และปรากฏในภาพถ่ายเพียงคน
เดียว (ภาพถ่ายของ สุมิตร 176 ภาพ)

กลุ่มที่ 1 กลุ่มของภาพถ่ายที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของ
ผู้เขียนน�ำภาพถ่ายกลุ่มดังกล่าวมาวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็น
ชุมชน ท้องถิ่น ไม่ปรากฏภาพบุคคลในภาพ หรือจุดเน้นของภาพ
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับผู้ถูกศึกษาว่า
ไม่ใช่กิจกรรมของมนุษย์ ภาพถ่ายในกลุ่มนี้มีทั้งหมด 630 ภาพ
กระบวนการถ่ายภาพที่ผู้ถูกถ่ายมองกล้องนั้นสะท้อนให้เห็นถึง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มของภาพถ่ายที่แสดงกิจกรรมของบุคคล เช่น การ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถ่ายกับผู้ถูกถ่ายในพื้นที่ของการท�ำงาน
ประกอบพิธีกรรม การท�ำการเกษตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ ภาคสนามอย่างไร
ปรากฏในชุมชน ในลักษณะที่บุคคลในภาพนั้นไม่มองกล้อง หรือ
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ภาพ 1 ภาพถ่ายกลุ่ม 2.1 ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล และกลุ่ม 2.2 ภาพถ่ายบุคคล
(ภาพจาก: โครงการฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยาในประเทศไทย, รหัสเอกสารหมายเลข SP-1-2-611, CP-1-2-23 และ SP-1-2-444)
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ภาพ 2 ภาพถ่ายกลุ่ม 3.1 ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล และกลุ่ม 3.2 ภาพถ่ายบุคคล (ภาพจาก: โครงการฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
ทางมานุษยวิทยาในประเทศไทย, รหัสเอกสารหมายเลข CW-1-5-111, SP-1-2-343 และ SP-1-1-4)
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ภาพ 3 ภาพถ่ายกลุ่ม 4.1 ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล
และกลุ่ม 4.2 ภาพถ่ายบุคคล
(ภาพจาก: โครงการฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางมานุษยวิทยา
ในประเทศไทย, รหัสเอกสารหมายเลข SP-1-2-57,
CW-1-5-38 และ SP-1-2-331)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มของภาพถ่ายที่ปรากฏผู้วิจัยอยู่ในภาพ ผู้วิจัยในที่นี้
หมายถึงนักมานุษยวิทยา ทั้ง 3 คน หรือคณะผู้วิจัยที่เดินทางไป
ร่ ว มท� ำ งานภาคสนามด้ ว ย ปรากฏลั ก ษณะคนในภาพทั้ ง มอง
กล้องหรือท�ำท่าให้ถ่าย และไม่มองกล้องหรือไม่ถูกจัดท่าทาง
โดยผู้ถ่ายภาพอาจไม่ใช่นักมานุษยวิทยา หรือ คณะผู้วิจัยก็ได้
ภาพถ่ายในกลุ่มนี้มีทั้งหมด 24 ภาพ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้แก่

ความสัมพันธ์ที่มองเห็นผ่านคนไทที่ถูกถ่ายภาพ และภาพสะท้อน
ต�ำแหน่งแห่งที่และตัวตนของนักมานุษยวิทยาขณะท�ำงานอยู่ใน
ชุมชน

มองความสนใจใคร่รู้ผ่านการ “จับจ้อง”
วิถีชีวิตของคนไท

4.1) ภาพถ่ายกลุ่มบุคคล 23 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ปรากฏบุคคลอยู่ ในกระบวนการศึกษาทางมานุษยวิทยา สิง่ ส�ำคัญคือนักมานุษยวิทยา
ในภาพมากกว่า 1 คน หมายถึง ปรากฏผู้วิจัยร่วมกับบุคคลอื่นใน ต้ อ งพกพาความสนใจใคร่ รู ้ ติ ด ตั ว ลงไปในสนามตลอดเวลา
ภาพ (ภาพถ่ายของสุมิตร 9 ภาพ)
เนื่องจากมันท�ำหน้าที่เป็นเข็มทิศน�ำทางส�ำหรับ “คนนอก” สังคม
เมื่อต้องเข้าไปเผชิญกับความแปลกใหม่ทั้งในแง่ของพื้นที่และ
4.2) ภาพถ่ายบุคคล 1 ภาพจากภาพถ่ายของ สุมิตร เป็นภาพถ่าย
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ผู้เขียนมุ่งศึกษาภาพถ่ายกลุ่ม กลุ่ม 2.1
ที่ปรากฏผู้วิจัยอยู่ในภาพถ่ายเพียงคนเดียว
(กลุ่มบุคคล) และกลุ่ม 2.2 (บุคคล) เพื่อน�ำเสนอการวิเคราะห์
ผู้เขียนน�ำภาพถ่ายกลุ่มนี้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นปัญหา และตีความว่า ภาพถ่ายกลุ่มดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นว่านัก
ความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับผูถ้ กู ศึกษา ในเรือ่ งตัวตน มานุษยวิทยาก�ำลัง “จับจ้อง” วิถีชีวิตคนไทในลักษณะที่ “อยากรู้”
ของนักมานุษยวิทยาที่สะท้อนผ่านการท�ำงานในสนามนั้นเป็น เรือ่ งของคนไทอย่างไร จากการศึกษาพบว่าการจับจ้องดังกล่าวนั้น
อย่างไร
เกิดขึ้นใน 2 โอกาส ได้แก่ ความแปลกตาวิถีชีวิตที่ด�ำเนินไปอย่าง
ปกติ และโอกาสพิเศษของชุมชน
การศึกษาบริบททางวิชาการการศึกษาคนไทในอดีต บริบททาง
วิ ช าการและความสนใจของนักมานุษยวิทยา ลักษณะของชุด การจับจ้องความแปลกตาชีวิตประจำ�วัน
เอกสารและภาพถ่ายที่ถูกจัดเก็บ และการจัดกลุ่มภาพถ่ายของนัก
มานุ ษ ยวิ ท ยาเหล่ า นี้ จึ ง เป็ น การน� ำ เสนอข้ อ มู ล ประกอบการ ผู้เขียนพบว่า ภาพถ่ายที่สะท้อนความสนใจใคร่รู้ผ่านการจับจ้อง
ท�ำความเข้าใจภาพถ่าย อีกทัง้ ยังเป็นกรอบในการวิเคราะห์ภาพถ่าย วิถชี วี ติ ประจ�ำวันของคนไท การจับจ้องซึง่ อาจกล่าวได้วา่ มีลกั ษณะ
การ “แอบมอง” ผ่านการถ่ายภาพ สะท้อนให้เห็นว่านักมานุษยวิทยา
ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับผู้ถูกศึกษา
มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทในหลากหลายแง่มุม
ซึ่ ง เน้ น ความสนใจในความพิ เ ศษ ความแปลกตาบางอย่ า งที่
ตัวตนของนักมานุษยวิทยาไทย ใน
พบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยสนใจกิจกรรมเรื่องราวที่ให้ภาพ
โยงใยความสัมพันธ์กับ “วัฒนธรรมไท” วัฒนธรรมไทชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ งานของคนไท
การศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับ ที่เน้นความแปลกตาของอุปกรณ์ หรือ ความแปลกตาของบริบท
ผู้ถกู ศึกษาในหัวข้อนีก้ ล่าวถึงความสนใจใคร่รขู้ องนักมานุษยวิทยา ของการท�ำงาน เช่น การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ส�ำหรับท�ำการ
ไทยกับวัฒนธรรมไทในสนามที่ศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นผ่าน เกษตร และกลุ่ม การพักผ่อน เป็นกิจกรรมที่เล่าเรื่องราวเล็กๆ ของ
ภาพถ่ า ยจ� ำ นวนหนึ่ ง ควบคู ่ กั บ การกล่ า วถึ ง ภาพความสั ม พั น ธ์ คนไทผ่านภาพถ่ายได้ชัดเจน เช่น การพักผ่อนบนรถเข็นของที่เกิด
ระหว่างนักมานุษยวิทยากับความเป็นไทที่ปรากฏในภาพถ่าย ขึ้นในชุมชน
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ภาพ 4 (ซ้ายบน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-185)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-185 (ประเทศลาว)
หญิงชาวไทกำ�ลังว่ายน้ำ�อยู่กลางลำ�น้ำ�
ในมือถืออุปกรณ์จับปลารูปทรงสามเหลี่ยม
ขึงตาข่ายตรงกลาง
ภาพ 5 (ขวาบน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-5)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-5 (มณฑลกุ้ยโจว
พ.ศ. 2539) ภาพชายไทกำ�ลังนั่งถือค้อนไม้และ
แท่งเหล็กแกะสลักท่อนไม้ ตรงหน้ามีแผ่นไม้ที่ถูก
แกะสลักรูปร่างคล้ายใบหน้าคนจำ�นวน 2 ชิ้น
ภาพ 6 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-42)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-42 (มณฑลกุ้ยโจว
พ.ศ. 2539) ชายชาวไทเดินตามม้าบน
ถนนลาดยาง ถัดไปเป็นแนวภูเขาสูง
ด้านล่างปรากฏพื้นที่ทุ่งนาแคบๆ

1) ภาพถ่ายในกลุ่มงานของคนไท เน้นความแปลกตาของอุปกรณ์ หรือเน้นความแปลกตา
ของบริบทการท�ำงานของคนไท ดังตัวอย่างในภาพ 4 – 6

2) ภาพถ่ า ยในกลุ ่ ม การพั ก ผ่ อ นของ
คนไทในชุ ม ชน เน้ น การจั บ จ้ อ งชี วิ ต
ประจ�ำวันของคนไทนอกเหนือจากการ
ท�ำงาน ดังตัวอย่างในภาพ 7 – 8

ภาพ 7 (บน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-186)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-186 (ประเทศลาว)
เป็นภาพกลุ่มเด็กเล็ก 4 คน เปลือยกาย
เล่นน้ำ�อยู่บริเวณโขดหินริมตลิ่ง
ของลำ�น้ำ�สายหนึ่งด้วย สีหน้าท่าทาง
สนุกสนาน
ภาพ 8 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-444)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-444 (มณฑลยูนนาน
พ.ศ. 2542) ชายชาวไทนอนหลับอยู่บน
รถเข็นไม้บรรจุกองฟางแห้ง ด้านหลังเป็น
กองฟางขนาดใหญ่วางอยู่ริมแนวรั้วคอนกรีต

ภาพ 9 (ซ้าย)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-114)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-114 (มณฑลยูนนาน พ.ศ. 2542)
ภาพการร่ายรำ�ของกลุ่มหญิงสาวชาวไท สวมเครื่องแต่ง
กายลักษณะเป็นชุดสีดำ�ปักลายและมีเครื่องประกอบ
การร่ายรำ� จำ�ลองการขี่ม้า
ภาพ 10 (ขวา)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-338)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-338 (เกาะไหหลำ� พ.ศ. 2541)
ภาพกิจกรรมการแห่ขบวนธงหลากสีสันบนท้องถนน
โดยผู้ถือธงสวมชุดพิธีการลักษณะเดียวกัน ทั้งสองฝั่ง
ริมถนนมีผู้ชมที่กำ�ลังนั่งและยืนชมขบวนแห่

การจับจ้องคนไทในห้วงเวลาพิเศษของชุมชน
โอกาสพิเศษในความหมายของผูเ้ ขียนนัน้ หมายถึงกิจกรรมทีไ่ ม่ได้
เกิ ด ขึ้ น ในชุ มชนหรือ ในสัง คมไทในชีวิต ประจ�ำวัน หากแต่เ ป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในที่นี้ได้แก่ งานพิธีกรรม
งานประเพณีรื่นเริง และการจัดการแสดงในโอกาสต่างๆ ผู้เขียน
เห็นว่า ภาพถ่ายกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ถ่ายภาพได้พยายาม
เข้าไปจับจ้องกิจกรรมที่เกิดขึ้นและก�ำลังด�ำเนินอยู่ในชุมชนช่วง

เวลานั้น ในลักษณะการมองดูผ่านการถ่ายภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่ า นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยามี ค วามสนใจใคร่ รู ้ ต ่ อ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ
อย่างพิธกี รรมภายในครัวเรือน หรืองานประเพณีของชุมชนทีม่ คี นไท
มาร่วมงานจ�ำนวนมาก ดังในภาพ 9 – 10
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มุ่งศึกษาภาพถ่ายกลุ่ม 3.1 (กลุ่มบุคคล) และ กลุ่ม 3.2 (บุคคล)
เพื่อน�ำเสนอประกอบการวิเคราะห์และตีความว่า ภาพถ่ายในกลุ่ม
นี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับคนไท
ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพในลักษณะที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างผู้ถ่ายภาพและผู้ถูกถ่ายภาพ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น
สะท้อนผ่านสายตาของผู้ถูกถ่ายอย่างไร จากการศึกษาพบว่า
กิจกรรมการถ่ายภาพแสดงให้เห็นสายตาของคนพื้นเมืองที่มอง
เห็นนักมานุษยวิทยา 2 ลักษณะ ได้แก่ สายตาที่บอกเล่าเรื่องราว
เป็ น การถ่ า ยทอด หรื อ ถู ก จั ด วางให้ ดู ร าวกั บ เป็ น การถ่ า ยทอด
“ความจริง” และสายตาที่บอกเล่าความรู้สึก ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งภาพ
ความสนใจใคร่รู้เรื่องวัฒนธรรมไทน�ำพาให้นักมานุษยวิทยาเลือก
สะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักมานุษยวิทยากับคนไทหรือ
ใช้ ก ระบวนการทางมานุ ษ ยวิ ท ยาเข้ า ไปสั ง เกตการณ์ ใ นชุ ม ชน
อาจเป็นภาพสะท้อน “ความเป็นอื่น” ของนักมานุษยวิทยาก็ได้
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผ่านภาพงานกิจกรรมของชุมชน
ที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า นักมานุษยวิทยาเข้าไป สายตาที่บอกเล่าเรื่องราว
สอดส่องวิถีชีวิตประจ�ำวันของคนไท และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทเพื่อค้นหาค�ำตอบของความสนใจใคร่รู้ แสดงให้เห็น ลักษณะภาพถ่ายในหมวดหมูน่ ี้ ได้แก่ ภาพทีค่ นไทก�ำลังมองกล้อง
ว่านักมานุษยวิทยาได้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนไทผ่าน ก�ำลังจัดท่าทางหรือถูกจัดท่าทางให้ถ่ายภาพในลักษณะน�ำเสนอ
กิจกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ตนเองถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สิ่งที่อยู่รอบตัวบริเวณดังกล่าว เช่น ภาพน�ำเสนอเครื่องแต่งกาย
ั นธรรมของชุมชน งานพิธกี รรมทีเ่ ข้าร่วม รวมถึง
น�ำไปสู่การค้นพบข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับตอบค�ำถามการวิจัยสังคม ของคนไท วัตถุวฒ
ภาพทีน่ ำ� เสนอคนไทร่วมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ผูเ้ ขียนเสนอว่า
วัฒนธรรมไท
เราอาจพิจารณาสายตาของคนไทที่ปรากฏได้ 2 มุมมอง มุมมอง
แรก ได้แก่ ภาพถ่ายที่ถูกจัดวางท่าทางและองค์ประกอบเหล่านี้
สายตาของ “คนพื้นเมือง”:
ความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยา เป็นผลมาจากความต้องการของผู้ที่ปรากฏตัวในภาพ ภาพที่ถูก
ถ่ายออกมาเกิดจากความพยายามน�ำเสนอภาพความจริงเกี่ยวกับ
กับความเป็นไท
วัฒนธรรมไทให้กับนักมานุษยวิทยา ในฐานะที่เป็น “คนนอก” ได้
ในการศึกษาสังคมวัฒนธรรมไทด้วยแนวทางมานุษยวิทยา ผูศ้ กึ ษา รับรู้และบันทึกภาพไปเผยแพร่ (ภาพถ่าย 10 – 11) ส่วนมุมมอง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ก ระบวนการศึ ก ษาภาคสนามในการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่สอง ได้แก่ ความพยายามน�ำเสนอภาพของสังคมวัฒนธรรมไท
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาจึงเกิดขึ้น ในแบบที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาต้ อ งการแสดงให้ ผู ้ อื่ น รั บ รู ้ จากการ
ท่ามกลางการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนชาวไทในระยะเวลาหนึ่ง ความ เข้าไปจัดวางทางท่าของบุคคลในภาพและจัดองค์ประกอบที่เป็น
ั นธรรม หรือกระทัง่ สภาพแวดล้อมเบือ้ งหลังภายในภาพถ่าย
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากเป็นเครื่องสะท้อนว่า นักมานุษยวิทยา วัตถุวฒ
มองเห็นวัฒนธรรมไทเป็นอย่างไรแล้ว สายตาของคนไททีม่ องเห็น (ภาพถ่าย 12 – 14)
นักมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็น “คนนอก” นั้นเป็นอย่างไร ผู้เขียน
ภาพถ่ า ยจากกิ จ กรรมในโอกาสพิ เ ศษเหล่ า นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
นั ก มานุษยวิทยาใช้ความพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนไทใน
ระดับหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปจ้องมองในฐานะผู้ร่วมงาน เนื่องจากเป็น
กิจกรรมเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ฉพาะของชุมชน หากมองอีกมุมหนึง่ คนไท
เองอาจเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้นักมานุษยวิทยาเข้ามาร่วมงานใน
ฐานะทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของคนไท ผ่านการเก็บบันทึก
ข้อมูลและภาพถ่าย ไม่ว่านักมานุษยวิทยาจะเข้าไปร่วมกิจกรรม
เหล่านั้นได้อย่างไร ภาพถ่ายที่ปรากฏจึงสะท้อนให้เห็นความสนใจ
ใคร่รู้ของผู้ศึกษาได้อย่างดี
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ภาพ 10 (บน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-67)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-67 (ประเทศลาว)
ปรากฏภาพเด็กชายชาวไท 3 คน
ยืนทำ�ท่าถ่ายภาพอยู่บนเนินเขา
เด็กชายสองคนสะพายปืนยาวติดตัว
ภาพ 11 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-99)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-99 (ประเทศลาว)
ปรากฏภาพสามเณร 2 รูป โดยผู้ถ่ายภาพ
อยู่ข้างล่างมองขึ้นไปถ่ายภาพสามเณร
ที่ยืนอยู่หลังช่องหน้าต่างที่เปิดอยู่
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ภาพ 12 (บน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-613)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-613 (มณฑลยูนนาน พ.ศ. 2544) กลุ่มวัยรุ่นชาวไทจำ�นวนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสำ�หรับการแสดงถูกบันทึกภาพหมู่
อยู่ในพื้นที่คล้ายกับเวทีการแสดงในชุมชน ในภาพปรากฏเครื่องดนตรีที่นำ�มาประกอบการถ่ายภาพ และกลุ่มผู้ชมจำ�นวนหนึ่งอยู่อีกฝั่งของเวที
ภาพ 13 (ขวา)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-10)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-10 (ประเทศลาว) ภาพถ่ายเต็มตัวปรากฏหญิงชาวไทยืนถือเสื้อผ้าของชาวไทในลักษณะนำ�เสนอเสื้อผ้าชุดนั้น
ภาพ 14 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-626)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-626 (มณฑลยูนนาน พ.ศ. 2547) ภาพหญิงจำ�นวน 4 คน สวมเครื่องแต่งกายของคนไท ยืนเรียงหน้ากระดาน
ถือผืนผ้าทอขนาดใหญ่เพื่อนำ�เสนอประกอบในภาพถ่าย
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ภาพ 15 (ซ้าย)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-562)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-562 (มณฑล ยูนนาน พ.ศ. 2544) กลุ่มเด็กเล็กชาวไทหันมายิ้มให้กับกล้องขณะยืนอยู่บนท้ายรถพ่วง
ภาพ 16 (ขวา)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-222)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-222 (มณฑลยูนนาน พ.ศ. 2540) ภาพเด็กชายชาวไทยืนบริเวณที่พัก ถือปืนของเล่นเล็งมาที่กล้อง ใบหน้ามีรอยยิ้ม

สายตาที่บอกเล่าความรู้สึก

ผู้เขียนมองว่า ความพยายามน�ำเสนอความจริงเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรมไทของคนไทนั้น ท�ำให้เห็นว่าคนไทมองภาพนักมานุษย
วิทยาว่าเป็น “คนอื่น” ที่สามารถน�ำภาพความจริงเหล่านั้นไป
น�ำเสนอให้คนอื่นๆ รับรู้ได้ อีกทั้งคนไทเองสามารถสร้างความจริง
ในแบบที่อยากให้มองเห็นได้ หากเป็นความพยายามน�ำเสนอ
ความจริงจากการจัดท่าทางและเลือกถ่ายภาพของนักมานุษยวิทยา
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิชาการกับคนพื้นเมือง โดยนักวิชาการเป็น “คนอื่น” ที่
เข้ามามีอำ� นาจผ่านบทบาทการเลือกน�ำเสนอภาพสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชน

ภาพถ่ายในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ ภาพถ่ายคนไทที่ก�ำลังด�ำเนินชีวิตอยู่
ในชุมชน เช่น ขณะอยู่ในเรือน และขณะที่อยู่ในงานประเพณี
พิธีกรรม เป็นต้น ในภาพถ่ายเน้นการมองกล้อง จัดท่าทางหรือถูก
จัดท่าทางให้ถา่ ยภาพ โดยผูศ้ กึ ษามองว่าภาพถ่ายน�ำเสนออารมณ์
ความรู้สึกของคนไทขณะก�ำลังถูกถ่ายภาพ ได้แก่ ลักษณะของ
สีหน้าท่าทางทีเ่ ป็นธรรมชาติและรอยยิม้ ทีป่ รากฏบนใบหน้า ผูเ้ ขียน
เห็นว่า อารมณ์ความรู้สึกปรากฏในภาพถ่ายนั้น เกิดจากรอยยิ้ม
หรือสีหน้าท่าทางที่แสดงออกมาจากความรู้สึกของผู้ถูกถ่ายภาพ
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จริงๆ เป็นผลมาจากความต้องการของผูถ้ า่ ยภาพหรือความบังเอิญ ของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาไทยนั้ น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง ความคลุ ม เครื อ ใน
หรืออาจเกิดจากการถูกจัดสีหน้าและท่าทางโดยเฉพาะการบอก ประเด็นของต�ำแหน่งแห่งที่ เนื่องจากความแตกต่างทางด้านสังคม
ให้ “ยิ้ม” ขณะก�ำลังถูกถ่ายภาพ ดังตัวอย่างในภาพ 15 – 16
วัฒนธรรมไม่ได้มีมากนัก สภาวะเหล่านี้ท�ำให้นักมานุษยวิทยา
ต้องทบทวนตนเองเมื่ออยู่ในสนาม ผู้เขียนมุ่งศึกษาภาพถ่ายกลุ่ม
จากภาพถ่ายสายตาที่บอกเล่าความรู้สึกเหล่านี้ ผู้เขียนมองว่า
4.1 (กลุ่มบุคคล) และกลุ่มที่ 4.2 (บุคคล) เพื่อน�ำเสนอประกอบ
หากรอยยิ้มหรือสีหน้าท่าทางที่แสดงออกมาจากความรู้สึกของ
การวิเคราะห์และตีความว่าภาพถ่ายในกลุ่มนี้ได้สะท้อนให้เห็น
ผู้ถูกถ่ายภาพจริงๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
กระบวนการท�ำงานของนักมานุษยวิทยาในสังคมวัฒนธรรมไท
ระหว่างผูถ้ า่ ยภาพและผูถ้ กู ถ่ายภาพ ในทีน่ หี้ มายถึงนักมานุษยวิทยา
อย่างไร และแสดงให้เห็นการจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่และตัวตน
กับคนไท เป็นเครือ่ งยืนยันว่านักมานุษยวิทยาสามารถเข้าถึงผูเ้ ป็น
อย่างไร เมื่ออยู่ในสังคมวัฒนธรรมอื่นที่มีทั้งความเหมือนและ
เจ้ า ของวั ฒ นธรรมได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ถ้ า หากรอยยิ้ ม และสี ห น้ า
ความแตกต่างจากสังคมทีเ่ ขาเคยอยู่ ผูถ้ า่ ยภาพทีบ่ นั ทึกการท�ำงาน
ท่ า ทางที่ แ สดงออกมานั้ น เกิ ด จากการถู ก จั ด สี ห น้ า และท่ า ทาง
ภาคสนามทีน่ อกจากจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการท�ำงานในชุมชน
จึงท�ำให้เห็นอ�ำนาจของผูถ้ า่ ยภาพทีไ่ ด้รบั จากการถือกล้องถ่ายภาพที่
ผู้เขียนยังพบว่า ต�ำแหน่งแห่งที่และตัวตนของนักมานุษยวิทยาที่
สามารถบันทึกภาพได้ เมือ่ ผูถ้ กู ถ่ายภาพเผชิญหน้ากับกล้องถ่ายภาพ
ปรากฏผ่านภาพถ่ายนั้นอยู่ในลักษณะเป็น “คนส�ำคัญ” ไปพร้อมๆ
จึงต้องแสดงท่าทางออกมาในลักษณะที่อยากน�ำเสนอ การจัด
กับความเป็น “คนอื่น” ในสังคมวัฒนธรรมที่พวกเขาเข้าไปท�ำงาน
ท่าทางนั้นอาจไม่ได้เกิดจากการบอกกล่าวของผู้ถ่ายภาพ แต่กลับ
อีกด้วย
เกิดจากการเผชิญหน้ากับกล้องในช่วงเวลาสั้นๆ นักมานุษยวิทยา
จึงมีอ�ำนาจในการก�ำหนดภาพความจริงที่ก�ำลังจะถูกน�ำเสนอเมื่อ กระบวนการทำ�งานสนาม
ถือกล้องถ่ายภาพอยู่ในมือ และจากการที่ภาพถ่ายปรากฏกลุ่ม
บุคคลในภาพส่วนใหญ่ เป็นผูห้ ญิง เด็ก และผูส้ งู วัยนัน้ ช่วยตอกย�ำ้ ภาพถ่ายทีป่ รากฏผูว้ จิ ยั อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนชาวไทเหล่านี้ แสดงให้เห็น
ว่านักมานุษยวิทยามีแนวโน้มที่จะน�ำเสนอภาพความสวยงามของ กระบวนการท� ำ งานวิ จั ย ภาคสนามของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาด้ ว ย
คนไทผ่านกลุ่มคนที่ดูจะอ่อนแอหรือไร้อ�ำนาจในสังคมไท อย่างไร การเข้าไปศึกษากับผูค้ นในชุมชนผ่านการพูดคุย แลกเปลีย่ น เรียนรู้
ก็ตามผู้เขียนไม่ได้พยายามชี้ชัดว่าภาพถ่ายภาพไหนเกิดขึ้นใน ร่วมกับคนในชุมชนควบคูก่ บั การสร้างความสัมพันธ์กบั คนไท ได้แก่
ลักษณะใด หรือเกิดขึน้ กับนักมานุษยวิทยาคนใด เป็นเพียงผลจาก ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยที่เป็นผู้หญิงซึ่งสามารถนั่งพูดคุย
อยู่ท่ามกลางกลุ่มผู้ชายได้ และภาพถ่ายผู้วิจัยและชาวไทก�ำลัง
การวิเคราะห์ภาพถ่ายในกลุ่มดังกล่าวเท่านั้น
ร่วมรับประทานขนมและพูดคุยกันอยู่ในชุมชน ในขณะเดียวกัน
ตำ�แหน่งแห่งที่-ตัวตน
ภาพถ่ายเหล่านี้ยังถือเป็นการน�ำเสนอให้เห็นภาพกระบวนการ
ท�ำงาน ตลอดจนเป็นการตอกย�ำ้ ภาพอุดมคติและภาพความสัมพันธ์
ของนักมานุษยวิทยาในสนาม
ระหว่าง “คนนอก” กับคนไท ดังตัวอย่างในภาพ 17-19
เมื่อนักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกเข้ามาท�ำวิจัยภาคสนามเกี่ยว
กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย นักมานุษยวิทยาเหล่านั้นจึงถูก
จัดต�ำแหน่งแห่งทีว่ า่ เป็น “คนนอก” หรือ “คนอืน่ ” ในชุมชนชาติพนั ธุ์
ไว้อย่างชัดเจนด้วยความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรม ขณะที่
การท�ำงานภาคสนามศึกษาชุมชนชาวไทภายในและนอกประเทศไทย
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ภาพ 17 (บน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-1-33)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-1-33 (ประเทศลาว) ภาพถ่ายผู้วิจัย 2 คน
กำ�ลังสัมภาษณ์คนในชุมชนและจดบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณขั้นบันได
ทางเข้าวิหารของวัด โดยในภาพปรากฏชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
เพศชายยืนและนั่งรายล้อมผู้วิจัยอยู่เต็มบริเวณ
ภาพ 18 (กลาง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-373)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-373 (เกาะไหหลำ� พ.ศ. 2541) ภาพผู้วิจัย
นั่งเก้าอี้ล้อมวงกับชายชาวไทจำ�นวนหนึ่งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ ข้างเรือน
ไม้หลังเล็ก ผู้วิจัยตั้งใจฟังและจดบันทึกคำ�บอกเล่าของชายไทคน
หนึ่งที่กำ�ลังก้มลงอธิบายวัตถุสิ่งของบางอย่าง
ภาพ 19 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-57)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-57 (มณฑลกุ้ยโจว พ.ศ. 2539)
ภาพผู้วิจัยยืนถ่ายภาพคนเดียวร่วมกับทิวทัศน์กลุ่มบ้านเรือน
บนเนินเขาด้านหลัง
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ตัวตนของนักมานุษยวิทยา
จากการศึกษาภาพถ่ายที่ปรากฏผู้วิจัยอยู่ในพื้นที่
ชุมชนชาวไท และท�ำกิจกรรมร่วมกับคนไทในชุมชน
พบว่า ภาพถ่ายบางภาพแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างนักมานุษยวิทยากับคนไทในสนาม ซึง่ สะท้อน
ให้ เ ห็ น การจั ด วางต� ำ แหน่ ง แห่ ง ที่ ข องคนภายใน
พืน้ ที่ ตัวตนของนักมานุษยวิทยาทีถ่ กู มองโดยคนไท
คือ “คนส�ำคัญ” หรือ “แขก” ของชุมชน ซึ่งจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ่ อ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาให้ แ ตกต่ า งจากการ
ปฏิบตั ติ วั กับคนไทด้วยกัน ดังตัวอย่างในภาพ 20-21

ภาพ 20 (บน)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-121)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-121 (มณฑลยูนนาน
พ.ศ. 2540) ภาพคณะผู้นำ�ทางของผู้วิจัย
นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้ เบื้องหลัง
ปรากฏกลุ่มคนไทจำ�นวนมากทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น
และผู้ใหญ่ยืนรายล้อมและพูดคุยกัน
ภาพ 21 (ล่าง)
(ภาพจาก: เอกสารหมายเลข SP-1-2-143)
ภาพถ่ายรหัส SP-1-2-143 (มณฑลยูนนาน
พ.ศ. 2540) คณะผู้วิจัยนั่งเรียงอยู่ตรงม้านั่ง
แถวหน้าสุดที่ถูกจัดเตรียมให้ โดยด้านหลังเป็น
กลุ่มคนไทจำ�นวนมากนั่งและยืนล้อมอยู่ด้านหลัง
ร่วมกันชมการแสดง
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ภาพสะท้อนต�ำแหน่งแห่งที่และตัวตนของนักมานุษยวิทยาขณะ
ท�ำงานอยู่ในชุมชน ความสนใจใคร่รู้ปรากฏผ่านภาพถ่ายคนไทใน
ลักษณะที่ผู้ถูกถ่ายภาพไม่ได้มองกล้อง ไม่จัดท่าทางหรือถูกจัด
ท่าทางให้ถ่ายภาพ ท�ำให้เห็นลักษณะของการเข้าไปสอดส่องวิถี
ชีวิตประจ�ำวันของคนไท และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไท
ผ่านงานกิจกรรมของชุมชน ภาพความสัมพันธ์ของนักมานุษยวิทยา
กับสังคมวัฒนธรรมไทย-ไท ที่ปรากฏผ่านภาพถ่ายคนไทที่ก�ำลัง
มองกล้อง ก�ำลังจัดท่าทางหรือถูกจัดท่าทางให้ถา่ ยภาพในลักษณะ
น� ำ เสนอสิ่ ง ที่ อ ยู ่ ร อบตั ว แสดงให้ เ ห็ น สายตาของคนไทที่ มี ต ่ อ
นักมานุษยวิทยา ได้แก่ สายตาทีม่ องนักมานุษยวิทยาว่าเป็นคนนอก
สังคมไทส่งผลให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงความ
สัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการกับคนพื้นเมืองมากกว่าคนใกล้ชิดใน
สังคม และสายตาที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกผ่านรอยยิ้มและ
สีหน้าท่าทางที่เป็นธรรมชาติอาจเกิดจากเกิดจากความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกันระหว่างนักมานุษยวิทยา ภาพถ่ายได้สะท้อนต�ำแหน่ง
แห่งที่และตัวตนของนักมานุษยวิทยา ในแง่ที่คนไทยังคงมองและ
ปฏิบตั ติ วั ต่อนักมานุษยวิทยาในฐานะทีเ่ ป็นเพียงคนนอกและคนอืน่
ของสังคมไท ปรากฏผ่านภาพถ่ายกระบวนการท�ำงานสนามและ
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการวิจัยที่ได้
แบ่งแยกระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถูกศึกษาออกจากกันตั้งแต่แรก
แม้ว่านักมานุษยวิทยาเองจะมีฐานะเป็นคนไทยผู้สนใจศึกษา
สังคมไทในบ้านเกิดและรอบๆ บ้านเกิด สังคมทีม่ วี ฒ
ั นธรรมบางสิ่ง
บางอย่างคล้ายคลึงกันก็ตาม

ภาพถ่ายปรากฏการจัดต�ำแหน่งที่น่ังให้แก่นักมานุษยวิทยาโดย
คนไทในชุมชน และการร่วมถ่ายภาพกลุม่ ดังทีป่ รากฏ เกิดจากการที่
คนไทมองนักมานุษยวิทยาว่าเป็น “คนส�ำคัญ” หรือ “แขก” ของชุมชน
ต่างจากคนไทคนอื่นๆ ภาพตัวตนของนักมานุษยวิทยาที่คนไท
มองเห็นนั้น จึงอาจเป็นเพียง “คนอื่น” ที่ก�ำลังผ่านเข้ามาในชุมชน
และไม่นานก็ตอ้ งจากไป เมือ่ มีโอกาสได้อยูร่ ว่ มกันในช่วงเวลาสัน้ ๆ
คนไทให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจ
และภาพจ�ำที่ดี
แม้ว่าการท�ำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทยที่มุ่งศึกษา
กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทในบ้านเกิด และรอบๆ บ้านเกิดทีม่ ที งั้ ความเหมือน
และความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมนั้น ท�ำให้ผู้ศึกษามีโอกาส
ได้สร้างความสัมพันธ์กบั ผูถ้ กู ศึกษาในพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม ภาพถ่าย
จ� ำ นวนมากยั ง คงสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาเป็ น เพี ย ง
“คนนอก” และ “คนอื่น” ของสังคมไท ด้วยเพราะกระบวนการวิจัย
ที่ได้แบ่งแยกระหว่างผู้ศึกษาและผู้ถกู ศึกษาออกจากกันตั้งแต่แรก
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ด้วยผลประโยชน์
หรือไม่ จะน�ำไปสูก่ ารมองตัวตนและการปฏิบตั ติ วั ต่อนักมานุษยวิทยา
ในฐานะที่เป็น “คนนอก” อย่างยากที่จะปฏิเสธได้

สรุป
จากการศึกษาคลังภาพถ่ายของนักมานุษยวิทยาไทยผูส้ นใจศึกษา
สังคมวัฒนธรรมไทในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ใน
ช่วง พ.ศ. 2520 – 2547 ท่ามกลางกระแสความสนใจศึกษาคนไท
ด้วยวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา ในประเด็นความสนใจใคร่รู้ของ
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาต่อ วัฒนธรรมไท และภาพสะท้อนตัว ตนของ
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาด้ ว ยแนวทางมานุ ษ ยวิ ท ยาทั ศ นา (Visual
Anthropology) ที่กล่าวถึงการศึกษาเครื่องมือและกระบวนการ
สร้างภาพถ่าย หรือสือ่ ทางด้านภาพอืน่ ๆ จากฝีมอื ของนักมานุษยวิทยา
ผู้เขียนพบว่าความสนใจใคร่รู้ของนักมานุษยวิทยา สะท้อนให้เห็น
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างนักมานุษยวิทยากับความเป็นไททีป่ รากฏ
ในภาพถ่าย ความสัมพันธ์ที่มองเห็นผ่านคนไทที่ถูกถ่ายภาพ และ

อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นเพียงการศึกษาผ่านภาพถ่ายร่วมกับ
บริบททางวิชาการ ผ่านกรอบแนวคิดเล็กๆ ทางมานุษยวิทยาเพียง
เท่ า นั้ น จึ ง ไม่ อ าจตอบประเด็ น ปั ญ หาที่ ผู ้ เ ขี ย นสงสั ย ได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ผู้เขียนจึงขอเสนอให้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นัก
มานุษยวิทยาเจ้าของภาพถ่าย ให้เห็นมุมมองต่อสังคมวัฒนธรรมไท
และประสบการณ์ทำ� งานสนามร่วมกับคนไทในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ
เก็บข้อมูลจากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา พืน้ ทีท่ เี่ ดียวกันกับนักมานุษยวิทยา
เคยท� ำ งานสนาม ให้ เ ห็ น บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
วัฒนธรรมไท เพือ่ ให้เนือ้ หาและข้อสรุปของงานวิจยั สมบูรณ์มากขึน้
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เชิงอรรถ

เอกสารการประชุมวิชาการ

บทความชิน้ นีเ้ ขียนขึน้ ใหม่ โดยใช้ขอ้ มูลบางส่วนของผูว้ จิ ยั จากรายงานการศึกษา
รายบุคคลซึ่งเสนอต่อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
2
http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/main.php
3
ผู้เขียนน�ำข้อมูลมาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ตามข้อก�ำหนดการใช้ข้อมูล
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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“

There are always two people in every picture:
the photographer and the viewer.

”

Ansel Adams

แสงและความมืด

กล้องถ่ายรูปทีใ่ ช้การได้จริง รุน่ แรกของโลกนัน้ มีอายุเก่าทีส่ ดุ ไม่ถงึ ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาก�ำลังหล่อพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ในวิหาร
200 ปี
พระศรีสรรเพชญนัน้ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ เลโอนาร์โด ดา วินซี
นักวิทยาศาสตร์และศิลปินชาวอิตาเลียน ได้สร้างอุปกรณ์ขึ้นเพื่อ
แต่การค้นพบเหตุการณ์ “แปลกประหลาด” ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มา
ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการวาดรูปซึ่งมีการท�ำงานในลักษณะ
ของ “การถ่ายรูป” นั้นย้อนกลับไปอย่างน้อย 2,400 ปี จากบันทึก
เดียวกับ “กล้องรูเข็ม” อุปกรณ์เช่นว่านี้ เรียกกันในภาษาละตินว่า
ของชาวจีน คือการสังเกตเห็นภาพทิวทัศน์จากภายนอกห้อง ฉาย
คาเมรา ออบสคูรา (camera obscura) ซึ่งแปลว่า “ห้องมืด”
ผ่านรูเล็กๆ เข้ามาปรากฏเป็นภาพกลับหัว (ซึ่งรู้จักกันต่อมาว่าเป็น
ปรากฏการณ์ของ “กล้องรูเข็ม”)
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กว่าที่จะมีการคิดค้นให้มีอุปกรณ์รับแสงหรือภาพมาท�ำปฏิกิริยา
กับสารเคมีเพื่อคงสภาพรูปนั้นเอาไว้ให้ได้ (เพื่อเป็นภาพถ่าย) ก็
ล่วงเลยมาจนถึง พ.ศ. 2382 โดยเรียกระบบของการถ่ายรูปนั้นว่า
ดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) และ ทัลบอตไทพ์ (Talbottype)
ตามชื่อผู้ประดิษฐ์

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสนพระทัยในเรื่องการถ่ายรูปตั้งแต่มีพระชนมายุในวัยหนุ่ม
การถ่ายรูปเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป จากกิจการร้านถ่ายรูปเพียง
4 แห่งในสมัยรัชกาลที่ 4 เพิม่ ขึน้ มาเป็น 20 แห่งและแพร่สหู่ วั เมือง
ต่างๆ เช่น ในสงขลาและเชียงใหม่ ประมาณกันว่ามีชา่ งถ่ายรูปนับ
ร้อยคน ในช่วงปลายรัชสมัย มีหลักฐานว่า ในพระบรมมหาราชวัง
นิยม “เล่นฉายรูปกัน” เจ้าจอมเอิบ ซึ่งเป็นสตรีในวัง นับเป็น
ช่างภาพสมัครเล่นผู้หนึ่ง โดยมีผลงานเป็นภาพถ่ายของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ภาพของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ

การถ่ายรูปมาถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2388 ในสมัย
รัชกาลที่ 3 โดยบาทหลวงชาวฝรัง่ เศสชือ่ ลาร์โนดี (Jean-Baptiste
Francois Louis Larnaudie) โดยคนไทยคนแรกที่ถ่ายภาพน่าจะ
เป็น “ขุนนางผู้ใหญ่” คนใดคนหนึ่ง ด้วยช่วงเวลานั้น “มิใคร่มีใคร
ยอมให้ถา่ ย ด้วยเกรงว่าจะเอารูปไปใช้ทำ� ร้ายด้วยกฤตยาคม” หรือ
อาจจะท�ำให้อายุสนั้ ลง อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์แรกที่ยอมฉาย
ภาพพระองค์เอง เพือ่ ส่งไปให้ประมุขต่างประเทศ เช่น ประธานาธิบดี
แฟรงคลิน เพียร์ซ แห่งสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย
แห่งอังกฤษ และพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 แห่งกรุงวาติกัน และ
ภาพสุดท้ายของพระองค์ คือภาพที่ทรงฉายกับเจ้าเมืองสิงคโปร์
ในช่วงสังเกตการณ์สุริยุปราคาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2411

การถ่ายภาพรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงปี พ.ศ.2448-2447 เมื่อจัดให้
มีการ “ประชันรูปถ่าย” ในงานวัดเบญจมบพิตร มีผู้ส่งภาพเข้าร่วม
ประกวดถึง 140 คน มีรูปถ่ายมากถึง 1,184 รูป พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งรูปประกวดถึง 19 รูป และรูป
คนัง (ชาวซาไก ที่ชาววังเรียกว่า “เงาะป่า”) เป็นภาพหนึ่งที่ส่งเข้า
ประชันและได้รับความนิยมกันมาก “ทีแรกอัดมาเพียง 230 รูป
ปรากฏว่าขายดีจนขายไม่ทัน” “ฝรั่งชอบรูปนั้นมากกว่าที่แต่งเป็น
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รูปเงาะ ขายในเวลางานแผ่นละ 3 บาท ได้เงิน 1,000 บาทเศษ...
เป็นของอ้ายคนังส่วนหนึ่ง ได้เงินส่วนอ้ายคนังเกือบ 400 บาท...”

ส่วนนักสังคมวิทยา เช่น ปิแอร์ บูรดิเยอ
(Pierre Bourdieu) ให้ความเห็นไปอีก
แง่มมุ หนึง่ “การถ่ายภาพเป็นข้อปฏิบัติ
เพียงอย่างเดียวที่มีมิติทางศิลปะและ
ทุกคนเข้า ถึ งได้ ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทีท่ กุ คนสามารถ
บริโภคได้”

ในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา กล้องถ่ายภาพพัฒนาและแพร่หลายไป
อย่างรวดเร็วจากเทคนิควิธีที่ปล่อยให้แสงถ่ายลงบนแผ่นโลหะ
ลงบนแผ่นฟิลม์ จนถึงกล้องดิจทิ ลั การถ่ายรูปขยายไปสูผ่ คู้ น ชนิด
ที่ว่าทุกคนกลายมาเป็น “ผู้ถ่ายภาพ” ได้ด้วยตนเอง

จากความคาดหวังและเชื่อมั่นว่า ภาพถ่ายคือการบันทึกความจริง
รูปแบบหนึ่ง ไปสู่ความคิดว่าภาพถ่ายสามารถปรับแต่งได้อย่างไม่
สิ้นสุดและเป็นเทคโนโลยีของการผลิตซ�้ำที่แยกไม่ออกว่าภาพใด พวกเรา ในฐานะที่อยู่ในยุคเฟื่องฟูอย่างถึงที่สุดของการถ่ายภาพ
คือต้นฉบับ
เราอาจจะลองมาตัง้ ค�ำถามกับบทบาทของ “การมองเห็น” “ภาพถ่าย”
และ “การท�ำความเข้าใจคนอื่น” ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร ?
นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาที่ใช้กล้องเป็นอุปกรณ์ในการ
บันทึกภาพ ต่างมองเห็นทั้งศักยภาพและข้อจ�ำกัด
อ้างอิง
เอนก นาวิกมูล. (2548). ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย. กรุงเทพฯ:
สารคดี.
Claude Lévi- Strauss. (1995). Saudades Do Brasil A Photographic
Memoir. Translated from the French by Sylvie Modelski. Seattle
& London: University of Washington Press.
Franz Schultheis. (2001). Pictures from Algeria: An Interview with
Pierre Bourdier.

ภาพ
นักมานุษยวิทยา - โคลด เลวี สโทรสส์ (Claude Lévi Strauss)
กล่าวว่า “ผมไม่ค่อยอยากใช้กล้อง (ภาพยนตร์) นัก ผมรู้สึกผิดที่
จะจ้องมองผ่านช่องมองภาพอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะได้สังเกต
และพยายามท�ำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวผม”
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ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
https-//www.photoion.co.uk/blog/camera-obscura
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http://larepubliquedeslivres.com/claude-levi-strauss-revele-dansune-biographie-japonaise
http://lo-imborrable.blogspot.com/2013/08/pierre-bourdieuargelia-60.html

คนัง
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ผู้ถ่ายภาพ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2396-2453)
ความสนในวิ ช าถ่ า ยรู ป และ “เล่ น ฉายรู ป กั น ” โดยเฉพาะใน
ราชส�ำนักนั้น เป็นที่นิยมในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เองทรงสนพระทัยในเรื่อง
การถ่ายรูปมาบ้างแล้ว เมื่อมีพระชนมายุในวัยหนุ่ม และทรงบท
พระราชนิพนธ์ “เรื่องถ่ายรูป” เกี่ยวกับประวัติและวิจารณ์ระบบ
การถ่ายรูปได้ลึกซึ้งลงในหนังสือ กุมารวิทยา
นอกจากทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดโชว์รูปถ�้ำมอง (ภาพถ่ายลงกระจก
หรืออัดลงกระดาษใส่กรอบ แล้วน�ำมาใส่ตดู้ )ู และการประชันรูปขึ้น
ในงานวัดเบญจมบพิตร ช่วงปี พ.ศ. 2447 และ พ.ศ. 2448 แล้ว
พระองค์ยังเสด็จมาท�ำหน้าที่ช่างถ่ายรูปเป็นประจ�ำทุกวันในช่วง
งานด้วย
ภาพ “คนัง” เป็นหนึ่งในภาพที่ทรงส่งรูปเข้าร่วมประกวดในงาน
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอนก นาวิกมูล. (2548). ประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทย. กรุงเทพฯ :
สารคดี.

เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
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ผู้ถ่ายภาพ : เจ้าจอมเอิบ (พ.ศ. 2422-2487)
เป็ น เจ้ า จอมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยูห่ วั เจ้าจอมเอิบ เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นบุตรคนที่ 11 ใน
จ�ำนวน 14 คน ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พสิ ทุ ธิ์ (เทศ บุนนาค) ทีเ่ กิดกับ
ท่ า นผู ้ ห ญิ ง อู ่ มี พี่ น ้ อ งร่ ว มบิ ด าทั้ ง สิ้ น 62 คน โดยในจ� ำ นวนนี้
มี 5 คน ที่เกิดจากท่านผู้หญิงอู่ (สกุลเดิม วงศาโรจน์) และได้เป็น
เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 คือ เจ้าจอมมารดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยม
เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ และเจ้าจอมเอื้อน

เมื่อ พ.ศ. 2444 หรือไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน เมื่อ พ.ศ.
2445 และเสด็จประพาสต้นเมื่อ พ.ศ. 2447 เป็นผู้ถวายงานอย่าง
ใกล้ชิด จนกระทั่งสิ้นรัชกาล

เจ้าจอมเอิบ ถือเป็นช่างภาพสตรีคนแรกๆ ของไทยทีถ่ า่ ยภาพ และ
ล้างรูปได้ด้วยตัวเอง เป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชส�ำนัก ซึ่งได้
ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (โดย
เฉพาะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ขณะก�ำลังท�ำ
เจ้าจอมเอิบเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในเมือ่ พ.ศ. 2434 เมือ่ อายุได้ อาหารที่ระเบียงของเรือนต้น ข้างต�ำหนักวิมานเมฆ) และพระ
12 ปี และได้ตามเสด็จไปแปรพระราชฐาน ประพาสหัวเมืองเหนือ ฉายาลักษณ์ของเจ้านายหลายพระองค์
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ไตข่า (Tai Kha)
อำ�เภอซินผิน มณฑลยูนนาน จีน

68

ผู้ถ่ายภาพ : รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์
รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ อดีตอาจารย์และคณบดีคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้น
เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อยู่ 7 ปี ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทุนเพือ่ เรียนด้านมานุษยวิทยาทีม่ หาวิทยาลัย
ฮาร์ ว าร์ ด โดยมี ศ าสตราจารย์ Stanley Jeyaraja Tambiah
นักมานุษยวิทยาศาสนาและการเมืองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ต่อมา (พ.ศ. 2539-2546) ได้ทุ่มเทความสนใจให้กับการศึกษา
กลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท โดยใช้ระยะเวลาหลายปีร่วมกับ
คณะท�ำงาน ในการเดินทางส�ำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ประเทศอินเดีย เวียดนาม ลาว และไต้หวัน
นอกจากจะมีขอ้ มูลจากภาคสนามเป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยังมีภาพถ่าย
และฟิลม์สไลด์อกี จ�ำนวนหลายพันภาพ นอกเหนือไปจากงานวิจยั
งานวิจยั ในช่วงแรก สนใจศึกษาเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาแล้วเกือบ 20 เล่ม
และสังคมบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2515)
ศึกษาวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเรือนแพที่จังหวัดพิษณุโลกและ ปัจจุบนั รศ.สุมติ ร ปิตพิ ฒ
ั น์ ในวัย 75 ปี ยังคงมีความสนใจในการ
อุทยั ธานี (พ.ศ. 2516) หลังจากนัน้ ได้หนั มาสนใจทางด้านโบราณคดี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมอั น เป็ น ผลงาน
เช่น การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี (พ.ศ. 2517) สร้างสรรค์ของมนุษย์ ทั้งยังเชื่อมั่นว่า “ภาพถ่าย” จะเป็น “ข้อมูล”
และงานทางด้านชาติพันธุ์ไท คือศาสนาและความเชื่อของไทด�ำ ให้กับนักวิชาการรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อที่จะท�ำ “ความเข้าใจ”
(พ.ศ. 2518) คนไทในสิบสองปันนา (พ.ศ. 2526)
เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ “ชาติพันธุ์ไท”
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(บน) บ้านเรือนของชาวปู้ไยในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ล่าง) ผู้หญิงชาวไทดำ� (Tai Dam)
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(บน) ปู่เยอ ย่าเยอ บรรพบุรุษของชาวลาวในวันสงกรานต์
ของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ล่าง) ต้งหรือก้ำ� (Tong / Kam) มณฑลกุ้ยโจว จีน
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(ขวา) หน้ากากทองคำ�ของเจ้าเมืองจิ่งทง (เชียงทุ่ง)
จังหวัดซือเหมา มณฑลยูนนาน สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
(สมัยราชวงศ์หมิง)
(ซ้าย) หมอชาวไต (Tay) หรือชาวโท้ จังหวัดลาวกาย
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
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สตรีม้ง ตลาดอำ�เภอบักฮา จัวหวัดลาวกาย ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
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(บน) สตรีชาวไทแถง ตำ�บลมุนเซิน
อำ�เภอกอนกวง จังหวัดเหง่อัน
ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
(ล่าง) หญิงชาวไทขาว กลับจากตลาด
ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
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“

On my first expedition I had, in addition to the Leica,
an oval-shaped miniature 8 mm camera whose
name I have forgotten. I hardly ever used it, feeling
guilty if I kept my eye glued to the viewfinder
instead of observing and trying to understand
what was going on around me.

”

Claude Lvi-Strauss, Saudades Do Brasil A photographic Memoir, 1995

หมอปะกำ� หรือ หมอช้างชาวกวยแห่งบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ รายรอบด้วยความเชื่อ เครื่องรางของขลัง และคาถาอาคม
ที่พวกเขายึดถือเป็นสิ่งปกป้องคุ้มกันยามเมื่อออกคล้องช้างในสมัยโบราณ
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ผู้ถ่ายภาพ : สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์
สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ เป็นช่างภาพแนวสารคดีที่มีงานตีพิมพ์ใน
หน้านิตยสารและหนังสือพิมพ์ หลายๆ ฉบับ เช่น สารคดี, Bangkok
Post, The Nation, Nature Explorer, TERRAVIVA, nfpa Journal
(New York), อนุสาร อสท., Lonely Plannet และ National
Geographic (Thai Edition) ฯลฯ
ภาพของเขาจั บ ช่ ว งเวลาเหตุ ก ารณ์ ที่ ห ลากหลายของวิ ถี ชี วิ ต
ผู ้ ค นธรรมดาซึ่งก�ำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ จากความ
เปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็ว ภาพเหล่านัน้ ถูกเผยแพร่
ผ่านองค์กรทั้งท้องถิ่นและระหว่างประเทศ เช่น คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขง (Mekong River Commission - MRC), IUCN Thailand,
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WWF Thailand, International Finance Corporation (องค์กร
ภายใต้ World Bank), Asian Disaster Preparedness Center
(ADPC) และ The Rockefeller Foundation
ปี 2560 และ 2561 เขาท�ำหน้าที่บรรณาธิการภาพให้กับ วารสาร
วัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบนั เป็น Contributor ให้กบั
Getty Image และ International Consultant ด้านภาพถ่ายให้กับ
Mekong Integrated Water Resources Management Project
ภายใต้ MRC (Mekong River Commission) - องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน�้ำโขง

ประเพณีบวชช้างของชาวกวย บ้านตากลาง จ.สุรินทร์ รุ่มรวยด้วยสีสันและสายสัมพันธ์ของคนกับช้าง

แสง สิ่งของและการมองเห็น
ความจริงในมุมของผู้ถ่ายภาพ ผู้ถูกถ่ายภาพและสภาพแวดล้อม
อืน่ ๆ มักจะเหลือ่ มซ้อนทับกันอยูต่ ลอดเวลาในเฟรมๆ หนึง่ ความจริง
ของภาพๆ หนึ่งจึงไม่สามารถถูกอ่านได้อย่างครบถ้วน หากเราไม่
ท�ำความเข้าใจต่อบริบทรอบๆ ข้าง เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ที่
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ก่ อ นหน้ า และภายหลั ง ช่ ว งวิ น าที ที่ เ ฟรมภาพนั้ น
ถูกบันทึกไว้

กล่าวกันอยู่เสมอๆ ว่าภาพถ่ายคือการบันทึกภาพความจริง แต่
ภายหลังจากการลั่นชัตเตอร์ในแต่ละครั้ง ผมมักสงสัยอยู่เสมอว่า
ความจริ ง ที่ เ ราก� ำลัง บันทึกอยู่นั้น เป็นความจริงของใคร เป็น
ความจริงที่ตัวผมเข้าใจเอง แล้วจึงจัดองค์ประกอบ แสงเงา และ
จัดวางอารมณ์ให้ปรากฏออกมาในเฟรมภาพถ่าย หรือ เป็นความ
จริงที่ผู้ถูกถ่ายออกแบบเอง แล้วจึงปล่อยให้ผมเก็บบันทึกเข้ามา
ในเฟรม
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มานิ ชนพื้นเมืองซึ่งเดินทางเปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าตามแนวเทือกเขาบรรทัด ปัจจุบันมานิส่วนหนึ่งได้รับการศึกษาตามแบบคนเมือง
มีปฏิสัมพันธ์กับโลกปัจจุบันมากขึ้น แต่หลายๆ คน กลับหันหลังให้เมืองกลับเข้าผืนป่า ด้วยวิถีอิสระยังคงฝังแน่นอยู่ในสายเลือด

ภาพชุดชาติพันธ์ุที่น�ำมาแสดงนี้ มีทั้งที่เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้น
ฉับพลันและด�ำเนินไปตามสถานการณ์หนึ่งๆ ในขณะที่บางภาพก็
ผ่านการจัดวางไว้ด้วยความมุ่งหมายในความพยายามเล่าเรื่อง
ราวเป็นส�ำคัญ ทุกภาพคือความจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หาก
ถูกบอกกล่าวโดยช่างภาพ ตัวแบบ และหรือสถานแวดล้อมรอบๆ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกๆ อย่างรวมๆ กัน ท�ำให้ความจริงแต่ละ
ด้านแต่ละมุมบางครั้งบางทีซ้อนทับกันอยู่อย่างยุ่งเหยิง
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อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายแต่ละเฟรมมีหน้าที่ส�ำคัญในการเล่าเรื่อง
อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ การรื้อ ลดทอน หรือถอดความยุ่งเหยิงที่
ปกคลุมเฟรมภาพใดภาพหนึง่ ออก อาจท�ำได้ดว้ ยการพูดคุย เรียนรู้
และสลายความเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์
ของผู้ถ่ายและผู้ถูกถ่าย จนหลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของวินาทีที่
บั น ทึ ก ภาพและแบ่ ง ปั น ความเข้ า ใจในตั ว ผู ้ อื่ น ผ่ า นเรื่ อ งราวที่
ปรากฏอยู่ในเฟรมภาพสี่เหลี่ยม ณ ช่วงเวลานั้นเป็นส�ำคัญ

(บน) เพิงพักชั่วคราวของมานิ
พวกเขาจะเดินทางย้ายถิ่นฐานไป
เรื่อยๆ เก็บของป่าและล่าสัตว์เล็กๆ
เป็นอาหาร
(ล่าง) มลาบรี กลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
ถิ่นอาศัยอยู่ในแนวเทือกเขาทาง
ภาคเหนือ ปัจจุบันพวกเขาบางส่วน
หยุดวิถีร่อนเร่ในป่า และถูกจัดตั้ง
รวมเป็นหมู่บ้านถาวรในจังหวัดน่าน
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มลาบรี 3 ช่วงอายุคน คนเฒ่าซึ่งเกิดและเติบโตในป่ากับวิถีร่อนเร่เดิม คนหนุ่มและเด็กรุ่นหลังที่เกิดในหมู่บ้าน พวกเขาต่างกำ�ลังปรับเปลี่ยนวิถี
ไปสู่โลกที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนเมืองมากขึ้นอย่างไม่มีทางเลือก
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(บน) อูรักลาโว้ย กลุ่มเร่ร่อนแห่ง
ท้องทะเล ที่บ้านราไวย์ จ. ภูเก็ต
ผืนน้ำ�กว้างไกลที่พวกเขาเคยเดินทาง
ไปมาอย่างอิสระในปัจจุบันไม่อนุญาติ
ให้ทำ�เช่นนั้นอีกต่อไป
(ล่าง) ลอบดักปลา ของ อูรักลาโว้ย
จะถูกนำ�ไปถ่วงทิ้งไว้ใต้ทะเลที่ความลึก
หลักสิบเมตร เพื่อล่อปลาเข้ามาติด
จากนั้นพวกเขาจะคว้าหน้ากากดำ�น้ำ�
และท่อสายยางซึ่งต่อกับเครื่องปั้มลม
ล้อรถมอเตอร์ไซค์คาบเข้าปาก
แล้วดำ�ดิ่งลงไปเก็บปลาขึ้นมา
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“

Sometimes I would take photos for the simple
reason of being able to remember something, later
to be able to describe it, or I would photograph
objects that I couldn’t take with me. But there was
something else, too : Photography was ---how
can I put it ---a way of looking. There is this petit
bourgeois spontaneous sociology that makes fun
of people who set out on their tourist excursions
with cameras over their shoulders and then do
not even really see the landscape because they
are so busy taking photographs.

”

Picture from Algeria An Interview with Pierre Bourdieu, 2001

Musée de l’Orangerie 2007

แสง สิ่งของ และการมองเห็น | ปารีส
เมื่อก้าวเท้าเหยียบถนนของปารีสในฤดูหนาวปลายเดือนมกราคม
ปี 2002 ผมหยิบกล้องขึน้ มาถ่ายภาพเกือบจะทันที ภาพแรกๆ เป็น
ภาพต้นหลิวยืนเหงาๆ ชานกรุงปารีส และถ่ายภาพต่อเนื่องกันราว
หกเดือน คล้ายความรู้สึกแปลกใหม่และความตื่นเต้นกระตุ้นให้
ลงมือบันทึกบรรยากาศที่ไม่คุ้นต่อสายตา ก่อนที่จะพบว่าสิ่งที่
บันทึกไว้ไม่แตกต่างจากภาพโปสการ์ดและในหนังสือท่องเที่ยว
ทั่วไป ผมรู้สึกไม่พอใจงานชุดนั้นนัก เพราะภาพที่ได้ไม่เป็นไป
อย่างทีค่ ดิ อาจเพราะคาดหวังกับตัวเองมากว่าจะได้ภาพทีด่ กี ว่านี้
แต่ ภ าพที่ ดี ที่ ต ้ อ งการเป็ น อย่ า งไร ผมยั ง นึ ก ไม่ อ อกเหมื อ นกั น
เมื่อมาพิจารณาภายหลังพบว่าอาจเป็นเพราะความไม่รู้จักชีวิต
ของชาวปารีเซียงเพียงพอ

ผู้ถ่ายภาพ : ศุภชัย เกศการุณกุล
ช่างภาพพอร์ตเทรตและนักเขียน อดีตบรรณาธิการภาพนิตยสาร
‘open’ ผู้เดินทางเพื่อถ่ายภาพและเขียนหนังสืออย่างสม�่ำเสมอ
ถ่ายภาพขาวด�ำและใช้กล้องฟิลม์ เป็นหลัก-หากเลือกได้ ด้วยมุมมอง
ผ่านเลนส์และความคิดของเขาที่เราอยากนิยามว่า ‘ชัดลึก’ ผลงาน
รวมเล่มที่ผ่านมา ‘In Paris’ (2551), ‘ครั้งหนึ่งในเวลาหนึ่ง Portrait
in Our Time’ (2558) และล่าสุด Photo Book ‘Les Parisiens’
(2560) เมือ งซึ่ง ใช้ชีวิต อยู่นานหลายปี เป็นเมืองที่เ ขาบอกว่า
“เป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายของวัยหนุ่ม”
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ถัดจากนั้นชีวิตผมวุ่นวายอยู่กับการปรับตัว และเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชาวปารีเซียง 3-4 ปีต่อมานั้นผมแทบไม่ได้ถ่ายภาพอย่างจริงจัง
เลย จะมีบา้ งก็เป็นการถ่ายภาพบันทึกธรรมดาๆ ชีวติ ด�ำเนินเรือ่ ยมา
กระทั่งสิ่งแปลกตากลายเป็นสิ่งคุ้นเคย ความแปลกใหม่ในชีวิต
กลายเป็นความเคยชิน ความรู้สึกที่อยากจะถ่ายภาพกลายเป็น
ความเฉยชา

Métropolitain, 2007

ผมเริ่มกลับมาถ่ายภาพอย่างจริงจังอีกครั้งเมื่อวางแผนว่าจะกลับ
กรุงเทพ จึงอยากได้ภาพชุดหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกต่อชีวิตที่นี่ ผมเริ่ม
วางแผนว่าจะถ่ายภาพให้ครบทุกเขตในปารีส และในย่านไหนบ้าง
จากนั้นผมเดินออกไปถ่ายภาพทุกวันแม้ว่าอากาศจะดีหรือร้าย
เป็นเวลาเกือบ 1 ปี ในช่วงแรกๆ ผมค่อยๆ ผลัดวันประกันพรุ่งกับ
แผนการที่วางไว้โดยไม่ไปถ่ายภาพในพื้นที่ที่ผมไม่ผูกพัน และ
เลือกไปสถานที่ท่ีผมชอบแทน ไปถ่ายภาพเฉพาะที่ที่ผมคุ้นเคย
และไปซ�้ำๆ กระทั่งตัดสินใจตัดแผนการทั้งหมดทิ้ง และท�ำตามใจ
ตัวเอง ผมคิดว่าผมควรจะถ่ายภาพปารีสในเชิงบันทึกชีวิตของผม
ที่นั่นมากกว่าจะบันทึกพื้นที่ที่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

เมื่อกลับมาถ่ายภาพอีกครั้งหลังจาก 6 ปีที่เรียนรู้และใช้ชีวิตแบบ
คนปารีเซียง เวลาถ่ายภาพผมจะไปสถานที่บางแห่งโดยการเลือก
เวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ต้องพบกับคนที่พลุกพล่านเกินไป และ
เพื่อ ที่จะได้แสงที่ดี ผมเลือกฤดูกาลที่คิดว่าจะได้ภาพที่น่าสนใจ
ในสถานทีส่ ำ� คัญบางแห่งผมรอให้มบี างสิง่ บางอย่างเกิดขึน้ เพราะ
ผมคิดว่าสถานที่ไม่มีความน่าสนใจเพียงพอหากปราศจากชีวิต
ของผูค้ น ผมค่อนข้างพอใจกับภาพถ่ายทีไ่ ด้มา เพราะผมถ่ายภาพ
ในสถานที่ที่ผมรัก ด้วยความเข้าใจว่าคนที่นั่นใช้เวลา มีวัฒนธรรม
การใช้ชีวิต และใช้เวลาว่างอย่างไร หากจะอธิบายหรือสังเคราะห์
ว่าสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูเ้ ป็นอย่างไรนัน้ ค่อนข้างยากและซับซ้อน ผมมัก
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(ซ้าย) Odéon 2007
(ขวา) Montmarte, 2007

อธิบายเสมอว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นความเข้าใจคล้ายๆ กับ
อากาศที่หายใจเข้าไป กาแฟที่ดื่ม อาหารที่กิน เสียงที่ได้ยิน และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ราสัมผัส ทัง้ หมดนัน้ รวมกัน เป็นประสบการณ์เฉพาะ
การจะให้อธิบายแยกส่วนนั้นเป็นไปไม่ได้

First Impression ของความแปลกใหม่ในความรู้สึก ภาพที่ได้
ก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเปรียบเหมือนเปลือกที่อยู่บนพื้นผิวของ
สิง่ ทีเ่ ห็น แต่เมือ่ เวลาผ่านไป ฟิลม์ ในปีหลังๆ แสดงให้เห็นอารมณ์
และความเข้าใจที่ลึกลงไปของปรากฏการณ์ที่แวดล้อม เมื่อได้ดู
ฟิลม์ ทัง้ หมดในคราวเดียวกัน ผมพบว่ามันเล่าเรือ่ งราวทีม่ คี วามน่า
ผมกลับไปค้นฟิล์มทั้งหมดเมื่อต้องรวบรวมภาพชุดปารีสเพื่อพิมพ์
สนใจแตกต่างกัน แต่ละส่วนเติมเต็มภาพของเมืองทีละเล็กละน้อย
เป็นหนังสือภาพ ตรวจสอบอารมณ์และความรู้สึกในภาพขณะที่
จนกลายเป็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจภาพหนึ่ง
บันทึกภาพ ผมพบว่าฟิล์มที่ถ่ายในปีแรกๆ แสดงให้เห็นถึงมุมมอง
ของการไปพบเจอสถานที่ใหม่ๆ ความตื่นเต้น และความสดใหม่
แม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็น
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(บน) Place de la République, 2016
(ล่าง) Montmarte, 2007
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ชื่อภาพ: ผลงาน 7 Rue Montorgueil, 2007
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Paris, 2016

“

In photography there is a reality so subtle
that it becomes more real than reality.

”

Alfred Stieglitz

กำ�ไลเจ้าหญิงว้า1

วัตถุจัดแสดง : กำ�ไลเงิน
แหล่งที่มา : เมืองลาโช (Lasho) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
เจ้าของ : ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล อดีตผู้อำ�นวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ : รัฐฉานตอนใต้ ภาคมัณฑเลย์ คำ�ตี่หลวง

เหตุการณ์ที่ดิฉันตั้งชื่อว่า “ก�ำไลเจ้าหญิงว้า” นี้ เกิดขึ้นในร้านของ
ชาวภารตะแห่งหนึ่ง เนื่องจากจดบันทึกไว้ไม่ชัดเจนจึงไม่แน่ใจว่า
เป็นที่เมเมียว หรือเมืองอื่น ร้านแห่งนี้เราบังเอิญค้นพบในยามค�่ำ
ทีมวิจัยซึ่งเริ่มสั่งสมกิเลสและทักษะในการเสาะแสวงหาแหล่ง
ซื้อของ จนมีความช�ำนาญระดับหนึง่ แล้ว ใช้เวลาในยามค�ำ่ นีค้ ้นหา
แหล่งขายสินค้าแปลกๆ ร้านนี้มีเครื่องเงินรูปทรงแปลกตา รวมทั้ง
ก�ำไลเงินหนาหนักแบบทีเ่ ราไม่เคยเห็นมาก่อน ก�ำไลวงหนึง่ ทีเ่ จ้าของ
ร้านหยิบมาให้ชม ท�ำลวดลายตะปุ่มตะป�่ำคล้ายลายดอกไม้ใบไม้
แต่ก็ไม่อ่อนหวานเหมือนลายพรรณพฤกษา ออกจะแปลกและดู
น่าเกรงขามมากกว่า อย่างน้อยก็ในสายตาของดิฉันและผู้ร่วม
บริ โ ภคอื่ นๆ ดิฉันพยายามถามคนขายว่า ก�ำไลนี้มาจากที่ไหน
คนขายบอกว่าเป็นของคนที่สูงกลุ่มหนึ่ง อาจจะเป็นกะฉิ่น แต่เมื่อ
เราบอกว่าไม่เคยเห็นก�ำไลกะฉิน่ แบบนี้ แกก็บอกท�ำนองว่า “ไม่รซู้ ิ
อาจจะเป็นกลุม่ อืน่ ก็ได้” ครัน้ พวกเราพยายามจะหารือกันว่ารูปทรง
แบบนีน้ า่ จะเป็นของกลุม่ ใด ก็ไม่มใี ครรูจ้ ริงได้แต่คาดเดาไปเรือ่ ยๆ
และอันที่จริงก�ำไลและเครื่องเงินต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
กลุ่มกันมาก ในหลายกรณีก็ยากที่จะบอกได้ว่าเป็นของกลุ่มใด
หลังจากอภิปรายกันอย่างไม่มีทางหาข้อยุติได้ อาจารย์ท่านหนึ่ง
ซึง่ มีจนิ ตนาการบรรเจิดอย่างยิง่ ก็เสนอว่า น่าจะเป็นว้า เพราะมีภาพ
ว่าเด็ดเดีย่ วดุดนั เป็นทีน่ า่ เกรงขาม เข้ากับสไตล์ของก�ำไลได้ แต่คง
ไม่ใช่ของชาวบ้านทั่วไป เพราะหนักมากและมีลวดลายพิสดาร
จึงน่าจะเป็นของคนฐานะสูง อาจจะเป็นเจ้าหญิงว้าก็เป็นได้ คนขาย
ซึง่ คงจะฟังเราพูดภาษาไทยไม่รเู้ รือ่ งแต่จบั ค�ำว่า “ว้า” ได้ และพอมี
ภูมปิ ญ
ั ญาลึกล�ำ้ พอทีจ่ ะรูว้ า่ ลูกค้าอยากจะเห็นสินค้ามีความหมาย
เป็นอย่างไร ก็ควรจะพยายามท�ำให้เป็นอย่างนัน้ เขารีบบอกทันทีวา่
“ใช่แล้ว อาจจะเป็นว้า”
ดั ง นั้ น การสนทนาระหว่ า งพวกเราและคนขาย จึ ง ได้ ช ่ ว ยกั น
หล่ อ หลอมอัตลักษณ์ความเป็นก�ำไลว้า และไม่ใช่วา้ ทัว่ ไป แต่เป็น
เจ้าหญิงว้าให้แก่วัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาได้ โดยที่ไม่มีมูลความจริงทาง
ชาติพนั ธุใ์ ดใดทัง้ สิน้ เพราะในหมูพ่ วกเราไม่มใี ครรูจ้ กั กลุม่ ชาติพันธุ์
ว้าอย่างจริงจัง เพียงแต่คุ้นเคยกับชื่อกองทัพว้าที่มีการสู้รบอยู่
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ตามชายแดนไทยพม่า ซ�ำ้ ต�ำแหน่ง “เจ้าหญิง” ของว้านัน้ ก็แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นความเป็นก�ำไลเจ้าหญิงว้า จึงเป็นเรื่องที่
เกินความจริงชนิดสุดโต่ง เป็นนิยายที่ช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะกิจต่างคนต่างก็แต่งไปเรื่อยอย่างกลอนพาไป
ไม่ได้จงใจหรือจริงจังอะไรมากนัก แต่วา่ มันก็มผี ลในการสร้างเสน่ห์
เย้ายวนอย่างน่าประหลาดให้กับวัตถุชิ้นนี้ จนเกิดพลังดึงดูดด้วย
ความแปลกลึกลับของมัน หรืออะไรก็แล้วแต่ จนในทีส่ ดุ ดิฉนั ก็อด
ไม่ได้ต้องซื้อก�ำไลวงนี้มา ทั้งที่คุณเจ้าของร้านซึ่งก็คงจะรู้แกวแล้ว
ว่าเราสนใจและติดใจก�ำไลปริศนานีม้ าก จึงไม่ยอมลดราคาให้เลย
และทั้งที่มองเห็นแล้ว ว่า ก�ำไลนี้ไม่ส ามารถจะน� ำ มาใช้ สอยได้
สะดวก เพราะขนาดเล็ก ใส่ยากเย็นเหลือเกิน รวมทั้งหนักมากจน
อาจจะเหมาะเป็นอาวุธได้สถานเดียว
ในกรณีของก�ำไลวงนี้ ความแท้หรือไม่แท้จงึ ไม่คอ่ ยมีบทบาทเท่าไหร่
และดูจะถูกกลืนหายเข้าไปในความประหลาดลึกลับ กลายเป็น
เรือ่ งทีย่ งั คงปริศนาให้คน้ หาต่อไป คุณค่าหรือความหมายของสินค้า
ที่ได้ตัดสินใจซื้อมา เป็นเรื่องที่ผู้ร่วมเดินทางช่วยกันสร้างขึ้นมาใน
โลกจินตนาการของผู้เดินทางเอง จนเกิดเป็นความสนใจ พิศวง
ดึงดูด และพึงพอใจที่จะได้เป็นเจ้าของ ในเวลาต่อมาก�ำไลวงนี้จึง
มีชื่อเล่นว่า “ก�ำไลเจ้าหญิงว้า” ทั้งที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ก�ำไลของกลุ่มชาติพันธุ์ใด
การสร้างความหมายอาจจะมีที่มาจากความพิศวงในความแปลก
จนดูลึกลับ เช่นก�ำไลเจ้าหญิงว้า แต่บางครั้งก็มีที่มาจากความ
อ่อนแอและกิเลสความปรารถนาของปุถุชน ที่มักจะท�ำให้เกิด
ความกลัวพลาดโอกาสส�ำคัญจนท�ำให้ต้องรีบซื้อ การเดินทางใน
ต่างแดนเหล่านี้ ไม่เหมือนกับการช้อปปิง้ ตามศูนย์การค้า ทีเ่ ราจะ
สามารถเลือกของหลายๆ อย่าง เปรียบเทียบราคาดูให้ทวั่ ก่อนจะซือ้
ระหว่างการเดินทางเรามักจะมีโอกาสอยู่ในที่หนึ่งหรือร้านหนึ่ง
เพียงครัง้ เดียว และอาจจะเป็นครัง้ เดียวในชีวติ ก็เป็นได้ ผ่านแล้วก็
ผ่านเลย ยิ่งเห็นเพื่อนร่วมเดินทางได้กันมาคนละชิ้นสองชิ้น ก็ยิ่ง
รู้สึกว่าต้องได้อะไรบ้าง ความรู้สึกกลัวว่าพลาดโอกาสครั้งนี้ก็จะ
หมดโอกาสไปตลอดชีวิตจึงมีอยู่สูงมาก และท�ำให้หลายครั้งเราก็

ซื้ อ ของโดยที่ ไ ม่ ท ราบเหมื อ นกั น ว่ า ซื้ อ ท� ำ ไม แต่ ใ นเรื่ อ งนี้ ก ลุ ่ ม
นั ก วิจัยทีมของเราก็ได้พัฒนาการสร้างความหมายอีกแบบหนึ่งขึ้น
มาเป็นค�ำตอบว่า ของที่ดูธรรมดาดาษดื่น หรือตอนซื้อก็ไม่แน่ใจ
หรื อ ซื้ อ มาแล้ ว ก็ ห งุ ด หงิ ด ว่ า ซื้ อ มาท� ำ ไมนั้ น แต่ เ มื่ อ กลั บ จาก
ภาคสนามมาถึงบ้าน เปิดออกดูกจ็ ะกลายเป็นของ “เลอค่า” ขึน้ มา
ทันที ตรรกะนีก้ อ็ าจจะคล้ายๆ ส�ำนวนไทยทีว่ า่ ของทีซ่ อื้ แล้วย่อม
จะดีที่สุด ซึ่งเคยได้ยินคนพูดอยู่บ้าง แต่ความเลอค่าของสิ่งของ
จากต่างแดนนี้ อาจจะมีความพิเศษออกไป ตรงทีร่ ะยะห่างอันใหญ่
หลวงระหว่างที่มาของสินค้ากับผู้ซื้อ เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ยิ่ง
เพิ่มพูนคุณค่า และมูลค่าของของนั้นด้วย เป็นค่าความพิเศษของ
โอกาสที่มิอาจจะมีซ�้ำได้อีก กระบุงตะกร้าที่อาจจะดูแสนธรรมดา
เวลาที่มันวางอยู่ในร้านหรือในบ้านคนทั่วไปในชนบทบางแห่งของ
พม่า เมื่อมาอยู่ในห้องท�ำงานในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หรือใน
ตู้โชว์ของคนในเมืองจึง “เลอค่า” อย่างยิ่ง

น้อยสารพัดชนิดทีม่ จี ำ� นวนประมาณ 300,000 ชิน้ (แต่จริงๆ แล้ว
เขาก็ไม่เคยสามารถนับได้ว่ากี่ชิ้นกันแน่) กล่องในพิพิธภัณฑ์น้ี
จึงไม่ใช่ของที่ควรจะอยู่ในถังขยะ แต่กลับกลายเป็นของมีค่า เป็น
หลั ก ฐานประวั ติ ศ าสตร์ ก ารโฆษณาและการผลิ ต อย่ า งน่ า ทึ่ ง
ในท�ำนองเดียวกัน ตะกร้าบรรจุของไทค�ำตี่เมื่อถูกน�ำข้ามน�้ำข้าม
ทะเลมาไว้ในห้องท�ำงาน ก็ผ่านกระบวนการชุบตัว กลายเป็นของ
ควรรักษาไม่ให้ผุพัง และมีคุณค่าชนิดใหม่เกิดขึ้น ตะกร้าใบนี้
กลายเป็นทั้งข้อมูลทางชาติพันธุ์ แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวไร่ชาวนาไทค�ำตี่ในพม่า รวมทั้งกลายเป็นตัวแทนของชีวิตอีก
แบบหนึ่งที่คนในโลกที่พัฒนาแล้วแสวงหา มนุษย์เราแต่ละยุค
แต่ละสมัย มักจะแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิต
ทางสังคมของเรา กวีโรมันแสวงหาอะคาเดียดินแดนในฝัน ยุโรป
ยุคกลางแสวงหาแดนสวรรค์ ฝรัง่ ยุคอุตสาหกรรมคลัง่ ไคล้ในชนบท
คนในสังคมปัจจุบันแสวงหาด้านกลับของความเจริญก้าวหน้า
ดังเช่นที่นิทเช่ กล่าวว่าโลกสมัยใหม่ค้นพบแดนเนรมิตของเขาใน
กระบวนการกลายเป็นของ “เลอค่า” นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
the primitive4
ของที่ถูกย้ายที่ ย้ายต�ำแหน่ง ย้ายความหมาย จนเกิดการชุบตัว
บางอย่าง นักมานุษยวิทยาบางคนพูดถึง “ทฤษฎีขยะ” 2 ว่า เราอาจ
จะจ�ำแนกสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้ออกได้เป็นสองประเภท คือ ของที่
ใช้แล้วเกิดความเสื่อมผุพังไปเรื่อยๆ จนต้องทิ้งไปในที่สุด เช่น
เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ในบ้าน รถยนต์ กับของอีกประเภทหนึง่ เป็นของที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีวันที่จะเสื่อม ไม่มีวันพังหรือถูกทิ้งไป เช่น แจกันกระเบื้อง 1 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล. (2546). สินค้าทางวัฒนธรรม บนเส้นทาง
เคลื อ บจี น สมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง เครื่ อ งประดั บ ในบางกรณี ข อง
สายมานุ ษ ยวิ ท ยา ใน บทความวิ ช าการและความทรงจ� ำ เนื่ อ งใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์. กรุงเทพฯ:
ที่เริ่มต้นชีวิตเป็นของที่ผุพังได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมาย
กลายเป็นของที่ไม่มีวันผุพัง กระบวนการเปลี่ยนความหมายหรือ 2 โรงพิมพ์ ซันต้า เพลส, หน้า 95-98.
Michael Thompson, Rubbish Theory: The Creation and Destruction of
metamorphosis ซึง่ คล้ายกับการชุบตัวใหม่นี้ เกิดขึน้ ได้หลายแบบ
Value (Oxford: Oxford University Press, 1979). อ้ า งใน Shelly
การกลายเป็นของที่คนสะสม หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นวิธีหนึ่ง
Errington, The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of
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Progress, p.59-63.
ในประเทศอังกฤษ มีชายคนหนึ่งชื่อ โรเบิร์ต โอไพ (Robert Opie)
3
ดู
John
Elsner and Roger Cardinal, eds., (1994). The Cultures of Collecting.
ซึ่งมีความคิดไม่เหมือนใคร ตั้งแต่เด็กๆ เขาเริ่มเก็บกล่องที่บรรจุ
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp. 25-48.
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ เช่น กล่อ งของเล่น กล่อ งขนม กระดาษห่อ 4 Shelly
Errington, The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales
ช็อคโกแลต กล่องใส่ใบชา กระป๋องขนมปัง ฯลฯ จนในปี ค.ศ. 1984
of Progress, p.29.
เขาเปิดพิพธิ ภัณฑ์โฆษณาและบรรจุภณ
ั ฑ์ขนึ้ จัดแสดงหีบห่อใหญ่
94

มานุษยวิทยากับเครื่องจักรกลและงานวิศวกรรม
วัตถุจัดแสดง: HYUNDAI 220LC Crawler Excavator LEGO Model (1:40 Scale)
แหล่งที่มา: นิคมอุตสาหกรรมหนักฮุนได เมืองอูลซาน ประเทศเกาหลีใต้
เจ้าของ: ผศ. ดร จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: Sangkhamanee, Jakkrit. (2017). “An Assemblage of Thai Water Engineering: The Royal Irrigation Department’s Museum
for Heavy Engineering as a Parliament of Things” Engaging Science, Technology and Society, 3: 276-291

แบบจ�ำลองรถขุดตีนตะขาบประกอบขึ้นจากเลโก้ชิ้นนี้ ผมได้มา
จากเขตนิคมอุตสาหกรรมหนักของบริษัทฮุนได (หรือ “ฮยอนเด”
ในภาษาเกาหลี ซึ่งแปลว่า “ความเป็นสมัยใหม่”) ที่เมืองอุลซาน
ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2016 ในช่วงที่ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยด้าน
มานุษยวิทยาว่าด้วยอิทธิพลของเกาหลีใต้ต่อการให้ความช่วย
เหลือด้านการพัฒนาในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมือ่ กลับมาเมืองไทย ผมได้ประกอบเลโก้ดงั กล่าวจนส�ำเร็จ เป็นหนึ่ง
ในของสะสมที่ภาคภูมิใจและไม่เคยน�ำไปจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

ศึกษาพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งจักรกล กรมชลประทาน และเขียนบทความ
ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างนายช่างกับเครื่องจักรกล
ต่างๆ โดยเฉพาะกับรถขุด บทความดังกล่าวนีน้ บั เป็นบทความทาง
มานุษยวิทยาชิ้นแรกๆ ของผมที่เริ่มขยับขยายการมองสังคมผ่าน
แนวคิดแบบหลังมนุษย์นิยม (ดู Sangkhamanee 2017)

แบบจ�ำลองรถขุดชิ้นนี้จึงเป็นวัตถุที่เชื่อมโยงความสนใจทั้งสองแง่
ของผมเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี ทั้งมานุษยวิทยาว่าด้วยการพัฒนา
(Development Anthropology) โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนา
แบบจ�ำลองรถขุดตีนตะขาบชิ้นนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ ของเกาหลีใต้ และการเชื่อมโยงตัวแสดงใหม่ๆ เข้ามาในการศึกษา
สนามและงานการศึ ก ษาเชิ ง มานุ ษ ยวิ ท ยาที่ ผ มสนใจในช่ ว ง มานุษยวิทยาที่เชื่อมโยงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับ
ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างน้อยสองแง่มุมด้วยกัน ในแง่หนึ่งนั้น ผม สังคม (Science, Technology and Society-STS) นั่นเอง
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ และพยายามท�ำความเข้าใจการ มีเกร็ดบางประการที่เกี่ยวข้องกับแบบจ�ำลองรถขุดชิ้นที่ผมอยาก
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเทียบเคียงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน จะแบ่งปันให้ฟงั เล็กน้อย แบบจ�ำลองเลโก้ชนิ้ นีจ้ ำ� ลองมาจากรถขุด
สังคมไทย นอกจากนี้ ผมยังสนใจการแผ่อิทธิพลของเกาหลีใต้ใน Robex 220 LC ซึ่งผลิตโดยบริษัทฮุนได บริษัทฮุนไดเป็นบริษัท
ประเทศไทยและภูมภิ าค ผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา ยักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้ มีธุรกิจมากมายในระดับโลกทั้งใน
การลงทุนในสาธารณูปโภคต่างๆ และการผลิตสื่อวัฒนธรรมร่วม กิจการรถยนต์ ต่อเรือ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิคส์ ก่อสร้าง และ
สมัยที่กลายมาเป็นที่รู้จักกันในนาม Hallyu หรือคลื่นวัฒนธรรม เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และเป็นบริษัทที่มีบทบาทในเชิงการเมือง
ระดับชาติอย่างมากด้วยเช่นกัน เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป
เกาหลีด้วย (ดู จักรกริช 2561)
อยู่แล้ว แต่จะมีใครที่ทราบบ้างว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนี้เริ่ม
ในอีกแง่หนึง่ นัน้ ผมสนใจศึกษาปฏิบตั กิ ารเชิงวิศวกรรมทีเ่ ชือ่ มโยง ต้ น ธุ ร กิ จ โครงการขนาดใหญ่ น อกประเทศครั้ ง แรกที่ ไ หน และ
กับโครงการพัฒนา โดยเฉพาะเรือ่ งของการพัฒนาทีด่ นิ และแหล่งน�ำ้ อย่างไร ...
ผมเริ่มสนใจศึกษาชุมชนวิศวกรชลประทานมาตั้งแต่ช่วงปี 2007
และเริม่ ตระหนักว่าตัวแสดงส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจวัฒนธรรม โครงการที่บริษัทฮุนไดประเดิมการก่อสร้างในต่างประเทศครั้งแรก
และการจัดการสังคมของวิศวกรชลประทานนั้นไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงสองเลนระยะทางประมาณ 98
บรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ ข้าราชการ เทคโนแครต นายช่าง กิโลเมตร ระหว่างจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งด�ำเนินการ
และบรรดาคนงานช่ า งชลประทานในท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น หากแต่ ก่อสร้างในช่วงปี 1966-1968 ในช่วงเวลานั้นเกาหลีใต้เองยังเป็น
เครือ่ งจักรกลและวัสดุอปุ กรณ์ทปี่ ระกอบกันขึน้ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ประเทศก�ำลังพัฒนาและยังไม่เคยแม้แต่จะสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ใน
ต่างๆ นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแสดงที่ส�ำคัญ ที่หล่อหลอมความ ประเทศเสียด้วยซ�ำ้ โครงการดังกล่าวนีร้ ฐั บาลไทยได้รบั การสนับสนุน
เป็นสังคมวิศวกรรมแหล่งน�้ำขึ้นมาได้ นี่เองที่น�ำพาให้ผมหันมา จากธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ และมี
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ บริษัทต่างชาติเข้าร่วมประมูลก่อสร้างโครงการมากถึง 29 บริษัท
มากขึ้น (ดู จักรกริช 2559) ความสนใจดังกล่าวนีท้ ำ� ให้ผมได้เข้าไป จาก 16 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส
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การบริหารจัดการขององค์กรระหว่างประเทศและบริษัทเอกชนนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแสดงทีม่ คี วามเป็นการเมืองและคาดเดาได้ยาก
โครงสร้างพื้นฐานคือการจัดวางความสัมพันธ์ที่มีพลวัตสูงและมี
ความไม่แน่นอนนีเ้ ข้าด้วยกัน ปฏิสมั พันธ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ มักด�ำเนินไป
ในวิถีที่ไม่มีตัวแสดงตัวใดควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ และผลความ
ส�ำเร็จของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้น ก็คือการจัดวางให้ตัว
ในตอนนั้ น มี ห นุ ่ ม น้ อ ยคนหนึ่ ง เพิ่ ง จบการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
แสดงเหล่านั้นเข้ามากระท�ำการกันอย่างลงตัวในอุบัติการณ์ที่
เกาหลี ผู ้ ซึ่ ง ในสมั ย เป็ น นั ก ศึ ก ษาเคยเป็ น นั ก กิ จ กรรมต่ อ ต้ า น
เหมาะสมนั่นเอง (ดู Sangkhamanee 2017)
นโยบายของประธานาธิบดี ปัก ช็อง-ฮี ในการปรับความสัมพันธ์
ระหว่างเกาหลีกบั ญีป่ นุ่ จนถูกจับเข้าคุกและถูกหมายหัวโดยรัฐบาล
เมื่อจบการศึกษาชายหนุ่มผู้นี้ได้สมัครเข้าท�ำงานที่บริษัทฮุนได
และเริ่มท�ำงานแรกโดยถูกส่งตัวมายังดินแดนภาคใต้ของไทยเพื่อ
ประจ�ำการในต�ำแหน่งพนักงานบัญชีที่ไซต์งานในประเทศไทย
ใครจะรู้ว่าหนุ่มน้อยผู้นี้ในภายหลังได้ก้าวขึ้นมาเป็น CEO ที่อายุ
น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮุนไดในขณะที่เขาอายุเพียง 35 ปี
และกลายมาเป็นประธานาธิบดีในสมัยประชาธิปไตยคนส�ำคัญ
ชายหนุ่มผู้นั้นก็คืออดีตประธานาธิบดี อี มย็อง-บักนั่นเอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รถขุดนั้นไม่เพียงแต่มีความส�ำคัญต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ผู ้ ช นะการประมู ล ในครั้ ง นั้ น ได้ ต กไปที่ บ ริ ษั ท ฮุ น ไดของเกาหลี
ซึ่ ง เสนอราคาประมู ล ก่ อ สร้ า งต�่ ำ สุ ด ที่ 5.2 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะท�ำให้ฮุนไดขาดทุนอย่างมหาศาล แต่
ประสบการณ์การพัฒนาโครงการนอกประเทศครั้งนั้นก็เป็นฐานที่
ต่อยอดให้ฮุนไดได้รับสัมปทานงานอื่นๆ ในเวลาต่อมา

อย่างถนนเท่านั้น หากแต่โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำและการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพารถขุดจ�ำนวนมากในการ
ท�ำงานร่วมกับมนุษย์ผคู้ วบคุมเช่นกัน การก่อสร้างโครงการพัฒนา
และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นั้น โดยทั่วไปแล้วมักถูกมองว่า
เป็นเรือ่ งเชิงเทคนิค อาศัยความรูท้ างวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้น
เสมอไป งานการศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยโครงสร้างพื้น
ฐานจ�ำนวนหนึ่งชี้ว่า โครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นการประกอบสร้าง
ทางสังคมและการเมืองด้วยเช่นกัน เมือ่ เราพยายามท�ำความเข้าใจ
ภววิทยาภายในของมัน เราก็จะเห็นความลักลั่น ความลื่นไหล
และความเป็นการเมืองไม่น้อยไปกว่าความเป็นเทคนิคของมัน
(ดู จักรกริช 2560) ในงานการศึกษาการพัฒนาโครงการเขื่อน
เจ้าพระยาในช่วงทศวรรษ 1950 ของผม ผมได้ชี้ให้เห็นว่ารถขุด
รวมไปถึงเครือ่ งจักรกลอืน่ ๆ ระบบราชการ วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
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หวี : รักและรัฐ
วัตถุจัดแสดง : แปรงหวีผม
แหล่งที่มา : ของสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของ : ของสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ เรื่อง “ความรักและความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงาน”

“Romantic love introduced the idea of a narrative
into an individual’s life” (Giddens, 1992:39)
แม้ว่าแก้วจะเลือกใช้ภาพถ่ายที่เธอและจอห์นเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยกันในสถานที่ต่างๆ แต่เธอก็รู้สึกว่าภาพถ่ายดังกล่าวอาจไม่
เพียงพอที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ตั้ง
อยู่บนฐานของความรักที่แท้จริง ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากนิยาม
ของ “รักโรแมนติก” เป็นนิยามของความสัมพันธ์ทตี่ า่ งไปจากรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงใกล้ชิดอื่นๆ โดยเฉพาะในแง่ของการแสดงออก
ซึ่งความผูกพันในเชิงกายภาพ (physical care) ผ่านการสัมผัส
ซึ่งแม้ว่ามิติในเชิงกายภาพของความรักมักจะถูกโยงเข้ากับพื้นที่
การศึกษาชิ้นนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวการ
ความเป็นส่วนตัวของคู่รัก แต่เมื่อแก้วต้องพิสูจน์ให้รัฐเห็นว่าความ
อธิ บ ายความรั ก เข้ า กั บ อ� ำ นาจรั ฐ ผ่ า นเรื่ อ งเล่ า ของผู ้ ห ญิ ง โดย
สัมพันธ์ของเธอและจอห์นเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง
พยายามชี้ให้เห็นว่าเมื่อความรักสมัยใหม่ได้กลายเป็นเครื่องมือ
ทางการเมืองประเภทหนึ่งที่ถูกรัฐน�ำมาใช้เพื่อควบคุมและก�ำกับ “การหวีผม/แปรงผม” จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของเรื่องราวความ
การเคลื่อนย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงาน ผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้จัดการและต่อ สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวที่ถูกน�ำเสนอออกสู่พื้นที่สาธารณะ
ส่วน “หวี” คือสิ่งของที่ใช้แทนกิจกรรมของความสัมพันธ์ที่แสดงให้
รองกับความหมายของค�ำว่า “รักแท้” อย่างไร
เห็นถึงความใกล้ชิดทางกายภาพของคนรักที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้ง
“หวี” ในงานชิ้นนี้จึงไม่ได้หมายถึง สิ่งของในความหมายทั่วๆ ไป
แต่เป็นความหมายที่ถูกน�ำมาใช้ในบริบทของการพิสูจน์ความ
สัมพันธ์เมื่อ “แก้ว” ได้ยื่นเอกสารเพื่อสมัครวีซ่าย้ายถิ่นเพื่อการ
แต่งงานไปยังประเทศออสเตรเลีย ภาพถ่ายในขณะที่ “จอห์น”
ก�ำลังแปรงผมให้กบั เธอ เป็นภาพหนึง่ ทีแ่ ก้วตัดสินใจเลือกส่งให้กับ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นความใกล้ชิดในเชิง
กายภาพที่ทั้งคู่มีต่อกัน
เรือ่ งเล่าของ “หวี” เกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ ขียนพยายามค้นหาค�ำตอบว่า เมือ่
รัฐล่วงล�้ำเข้ามาในความสัมพันธ์ใกล้ชิด (intimacy) ของคู่รักผ่าน
การควบคุมการย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงาน คู่รักเหล่านี้ต้องอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตนเองอย่างไร เพือ่ พิสจู น์ให้รฐั เชือ่ ว่าการย้ายถิ่น
เกิดขึน้ เพราะความรักและความปรารถนาทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันอย่างแท้จริง
ไม่ได้เป็นผลมาจากแรงจูงใจในเชิงเศรษฐกิจหรือความปรารถนาที่
จะได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองของประเทศปลายทาง

“ทีเ่ ลือกภาพนี้ เพราะคิดว่า เราต้องเลือกภาพทีท่ ำ� กิจกรรมส่วนตัว...
เท่าที่เราจะเปิดเผยได้...ร่วมกัน และตัวเองผมยาวมาก เลยเอา
ภาพที่แฟนหวีผมให้ มันดูน่ารักดี แต่จริงๆ เราก็รู้สึกตลกและเขินๆ
อยู่บ้างนะที่ส่งภาพนี้” (แก้ว สัมภาษณ์)
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มอบหมายและร่วมกันพัฒนากับเจ้าของกิจกรรมนั้นให้เป็นพื้นที่
ส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างที่คณะท�ำงานฯ ได้
ร่วมกันพัฒนา “โมทนาเซรามิค” ของคุณเฉลิมเกียรติ (พีอ่ ดู๊ ) และ
คุณอณุรกั ษ์ (พีไ่ ก่) บุญคง เจ้าของกิจการและผูก้ อ่ ตัง้ ร้าน “โมทนา
เซรามิค” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ศรีส�ำโรง จ.สุโขทัย ให้เป็นเครือข่ายการ
ท่ อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 1 เราจึงต้องร่วมในกระบวนการ
“ทดลองท�ำ ด้วยตัวเอง” ตั้งแต่ต้นจนจบ
เซรามิคชิ้นนี้เป็นงานปั้นชิ้นแรกในชีวิตที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เรียนรู้
เทคนิคต่างๆ อย่างละเอียดจากพี่อู๊ดและพี่ไก่ ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรี ย มดิ น การปั ้ น ดิ น การขึ้ น รู ป การกด การผสมน�้ ำ เคลื อ บ
การเคลือบสี และการเผา เซรามิคชิ้นนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
ทุ กขั้นตอนที่ลงมือท�ำล้วนมีความลุ้น ไม่ว่าจะเป็น...ลุ้นให้ปั้นเป็ น
รูปทรงที่ต้องการ ลุ้นให้ไม่แตกในระหว่างการเผา ลุ้นให้น�้ำเคลือบ
ออกมาสีสวย และอีกหลายๆ เรือ่ งทีต่ อ้ งลุน้ และนีเ่ องท� ำ ให้ เ กิ ด
การจดจ� ำ และเกิ ด ความประทั บ ใจไม่ รู ้ ลื ม ในมรดกวัฒนธรรม
ของพื้นที่
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นอกเหนื อ ไปจากการพั ฒ นาเจ้ า ของกิ จ กรรมและกระบวนการ
การน�ำเสนอกิจกรรมแล้ว ดิฉันรู้สึกได้ว่า ตัวเองได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบางอย่างด้วย เช่น ศักยภาพในงานศิลปะ ซึง่ มีนอ้ ยและ
ยังซ่อนอยู่ลึกมากอีกต่างหาก รวมไปถึงศักยภาพในการปรับตัว
ในเรื่องการกินได้ทุกอย่าง และการนอนได้ทุกที่และทุกช่วงเวลา
เพราะการที่ต้องเดินทางไปหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
ความทรงจ�ำ ความสัมพันธ์ และมิตรภาพทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการวิจยั นี้
ไม่เพียงแต่จะมีอยู่แค่ช่วงที่คณะท�ำงานฯ ลงไปภาคสนามเท่านั้น
หากแต่ยังคงอยู่แม้โครงการฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว และกลายเป็น
เครือข่ายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่า 30 กิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ( ดูตัวอย่างได้จาก ctthailand.net )
เมื่อมีโอกาสเดินทางไปท�ำงานหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่พิเศษของ อพท. พวกเราก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนชุมชน
และเจ้าของกิจกรรมอยู่เสมอ มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ว่านี้
ยังขยายไปสู่ระดับครอบครัวของเครือข่ายด้วย โดยพวกเราได้เป็น
ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ส�ำคัญในครอบครัวของเครือข่ายหลายๆ
ท่าน ไม่วา่ จะเป็น งานบวชลูกชาย งานรับปริญญาลูกสาว งานรับ
ขวัญหลาน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ทางเครือข่ายเอง หากมาท�ำธุระ
ที่กรุงเทพ ก็จะมีการส่งข่าวคราวแจ้งมายังพวกเราด้วย เผื่อจะได้
นัดหมายพบปะพูดคุยกัน
ทุกครั้งเมื่อได้เห็น จานเซรามิค ที่ท�ำขึ้นด้วยตัวเอง นอกจากจะ
ท�ำให้ยอ้ นนึกถึงวันแรกๆ ทีไ่ ด้เริม่ ต้นท�ำงานเรือ่ งนีแ้ ล้ว จานใบนีย้ งั
ชวนให้นึกถึงผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจ�ำนวนมากที่ได้พบและที่ได้
ท�ำงานร่วมกัน

หมึ ก แห้ ง ที่ คุ ้ น ตาตามรถเข็ น ขายหมึ ก ย่ า งข้ า งถนนมี เ รื่ อ งราว
เกี่ ย วกับแสงสว่างและเวลาที่น่าอัศจรรย์และไม่คุ้นเคยส�ำหรับ
คนเมืองอย่างเราๆ คนหาหมึกในท้องทะเลอ่าวไทย คนซื้อ-ขาย
หมึกสด และคนแปรรูปหมึกแห้งต่างพึ่งพาแสงสว่างและเวลาใน
รูปแบบเฉพาะตัวแบบหนึ่ง ในขั้นแรกการออกเรือหาหมึกนิยมท�ำ
กันเฉพาะในเวลาค�ำ่ คืน เรือประมงพืน้ บ้านขนาดเล็กมักออกสูท่ ะเล
ตอนเย็นและกลับเข้าฝั่งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น แต่เรือที่มีศักยภาพจับ
หมึกได้ปริมาณมากกว่า คือ เรือประมงขนาดกลาง ที่เรียกกันว่า
เรือได (นาโมปั่นไฟล่อ) หมึก
เมื่อเริ่มพลบค�่ำ เรือไดหมึกแต่ละล�ำ กางท่อนเหล็กยาวออกจาก
ตัวเรือ หลอดไฟหลายสิบหลอดบนท่อนเหล็กถูกเปิด เพื่อให้เกิด
แสงสว่างล่อฝูงหมึกเข้ามาเล่นแสงไฟรอบเรือ เรือเหล่านีม้ ไี ดนาโม
ใต้ทอ้ งเรือเป็นแหล่งก�ำเนิดกระแสไฟฟ้า หลอดไฟถูกเปิดทิง้ ไว้ 3-4
ชั่วโมง แล้วเรือก็ทยอยปิดไฟทีละจุด จนท�ำให้หมึกมารวมอยู่กันที่
กลุ่มหลอดไฟเพียงจุดเดียว แล้วคนเรือก็จะใช้อวนครอบจับหมึก
กลุม่ นัน้ ขึน้ มา เมือ่ ได้หมึกขึน้ มาแล้ว ไฟทัง้ หมดก็จะถูกเปิดเพือ่ ล่อ
หมึกส�ำหรับการจับรอบใหม่ใน 3-4 ชั่วโมงถัดไป

แสง เวลา และหมึก @ ปากน้ำ�ปราณ(บุรี)

วัตถุจัดแสดง : ปลาหมึกแห้ง
แหล่งที่มา : ปากน้ำ�ปราณบุรี
เจ้าของ : ผศ. ดร.ประเสริฐ แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : เวลากับความเป็นไปได้ : มุมมองเรื่องอนาคตของคน
ย้ายถิ่นสัญชาติพม่า

ในระยะเวลาหนึง่ เดือน ชาวประมงสามารถหาหมึกได้แค่ 15-20 วัน
เรือนับร้อยล�ำออกจากเมืองปากน�้ำปราณ นอกจากอยู่กับแสงไฟ
แล้ว ผู้คนและเมืองแห่งนี้ยังอยู่กับ “เวลา” ที่เรียกกันว่า “น�้ำ” พวก
เขาท�ำงานตามเวลาของปฏิทินจันทรคติ น�้ำเป็น “หน่วยเวลา” ที่
เกี่ยวข้องกับแสงสว่างของดวงจันทร์ “หนึ่งน�้ำ” กินเวลาประมาณ
15-20 วัน เป็นช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงจันทร์สว่างน้อย นับตั้งแต่
ประมาณวันข้างแรม 6 ค�ำ่ ของเดือน ไปจนถึงวันข้างขึน้ 10 ค�ำ่ ของ
เดือนถัดไป นี่คือช่วงเวลาที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “เดือนมืด” เมื่อ
“เดือนหงาย” หรือช่วงที่กลางคืนมีแสงจันทร์สว่างมาก หมึกจะ
สนใจเล่นกับแสงจันทร์มากว่าแสงไฟจากเรือ นีค่ อื เวลาทีช่ มุ ชนหา
หมึกเรียกว่า “หมดน�้ำ” เรือไดหมึกไม่นิยมออกหาหมึกในช่วงนี้
นับเวลาตัง้ แต่ประมาณวันข้างขึน้ 11 ค�ำ่ ไปจนถึงประมาณวันข้าง
แรม 5 ค�่ำของเดือนนั้นๆ
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แสงสว่ า งและเวลาแบบนี้ ก� ำ หนดชะตาชี วิ ต หมึ ก และผู ้ ค นที่
เกี่ยวข้อง แสงสว่างอาจเป็นภัยที่น�ำพวกหมึกมาสู่จุดจบของชีวิต
แต่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์คือว่า หมึกมีหลายชนิด พวกที่จับ
ได้บ่อยคือหมึกกล้วย หมึกหอม หมึกสาย หมึกกระดอง พวกมัน
ล้วนมีอายุสั้นในระหว่าง 240 วัน ถึง 700 วันแตกต่างกันไปตาม
แต่ละชนิด หากไม่ถูกจับ พวกมันก็จะตายไปเอง เรือไดหมึกหนึ่ง
ล�ำใช้ลูกเรือราว 4-6 คน ลูกเรือไดหมึกราวร้อยละ 90 เป็นแรงงาน
สัญชาติพม่า พวกเขาท�ำงานในเวลากลางคืนที่ท้องฟ้ามืดแต่เรือ
สว่างด้วยแสงจากหลอดไฟ ในยามกลางวันต้องหามุมหลบแสง
สว่างพักผ่อนหลับนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจในค�่ำคืนต่อๆ ไป
ลูกเรือไดหมึกมีงานยุ่งเฉพาะช่วงครอบอวนจับหมึกได้ และน�ำ
หมึกมาคัดแยกขนาดเป็นตะกร้า และอัดน�้ำแข็งเข้าห้องเย็นใต้
ท้องเรือเพื่อรักษาความสดไว้ เวลานอกเหนือจากนั้นคือเวลาว่าง
ลูกเรือที่ขยันจะตกหมึกด้วยเบ็ดเหยื่อปลาปลอมและเบ็ดโยทะกา
หมึกเหล่านี้เป็นของคนที่ตกได้ เจ้าของเรือรับซื้อหมึกทั้งหมดไว้
รวมขายเมือ่ เรือเข้าสูฝ่ ง่ั พวกลูกเรืออาจตกปลา ถ้าได้ปลาทีม่ รี าคา
แพง เช่น ปลาอินทรีย์ ก็เอาไปขายได้ ในเวลาราว 7 ถึง 10 วัน เรือ
ไดหมึกจะเข้าฝั่งครั้งหนึ่ง เพื่อขายหมึกก่อนออกเรือไปหาหมึกอีก
จนกระทั่ง “หมดน�้ำ” แล้วค่อยเข้ามาหยุดพัก ชีวิตของเมืองท่าขึ้น
หมึ ก สดแห่ ง ใหญ่ เ ช่ น เมื อ งปากน�้ ำ ปราณจึ ง คึ ก คั ก ไปกั บ เวลา
“ครึ่งน�้ำ” และ “ปลายน�้ำ”
ในยาม “ครึ่งน�้ำ” และ “ปลายน�้ำ” ตลาดซื้อขายหมึกบริเวณแพ
ปลาเอกชน 3-4 แห่ง จะเริ่มคึกคักตั้งแต่ตีสอง แม้จะยังไม่สว่าง
ทุกชีวิตตามแพปลาซื้อขายหมึกก็เริ่มคึกคักแล้ว เรือไดหมึกทยอย
จอดเทียบแพปลา ลูกเรือล�ำเลียงตะกร้าหมึกขึ้นฝั่ง วางเรียงตาม
ขนาดและความสด (หนึ่งตะกร้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) การ
“เปียหมึก” หรือการต่อรองราคาซือ้ ขายหมึกท�ำแบบเหมาทัง้ ตะกร้าๆ
ไป แม่คา้ ซือ้ หมึกรวมทัง้ หมดราว 60- 80 ราย มีทงั้ คนน�ำไปขายส่ง
ต่อแบบหมึกสด หรือน�ำไปแปรรูปเป็นหมึกแห้ง การเปียหมึกจะท�ำ
ทีละล�ำเรือไป
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ราวตีสาม หมึกบางส่วนก็เริ่มมีเจ้าของ และถูกทยอยน�ำออกจาก
แพปลาไป ประมาณตีห้ากว่าๆ หมึกทั้งหมดก็มีเจ้าของ พ่อค้าจาก
ต่างอ�ำเภอจะรีบขนย้ายหมึกอย่างรวดเร็วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและ
อุณหภูมิจะสูงขึ้น พ่อค้าขายหมึกสดจะรีบขนหมึกแช่ถังน�้ำแข็ง
และน�ำขึ้นรถกระบะเพื่อเอาไปขายต่อที่ตลาดสินค้าอาหารทะเล
มหาชั ย แม่ ก ลองหรื อ ชะอ� ำ กระบวนการทั้ ง หมดท� ำ กั น ก่ อ น
พระอาทิตย์ขึ้น เพื่อเลี่ยงอากาศร้อนที่จะส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อ
และกลิ่นของหมึก เจ็ดโมงเช้า แพปลาก็กลับสู่ความเงียบสงบ
ราวกับไม่เคยมีความเคลื่อนไหวใดๆ
ช่วงเวลาที่คึกคักของต�ำบลเลียบชายฝั่งทะเลแห่งนี้ยังด�ำเนินต่อไป
อีกราวครึ่งวันในเมืองปราณบุรี แม่ค้าท้องถิ่นหลายรายท�ำกิจการ
แปรรูปหมึกตากแห้ง พวกเขาให้คนงานขนหมึกกลับไปทีบ่ า้ น และ
จ้างแรงงานนั่งผ่าและเอาสิ่งสกปรกในตัวหมึกออกทีละตัวๆ แล้ว
แผ่ ตั ว หมึ ก ลงบนตะแกรงเชื อ กไนล่ อ น น� ำ ตะแกรงไปผึ่ ง แดด
ขั้นตอนนีจ้ ะเริม่ ตัง้ แต่ตสี ี่ (หรือตีสอง ในกรณีผปู้ ระกอบการบางราย
ที่ผ่าหมึกมากราว 1-2 ตันต่อวัน) การผ่าและตากหมึกท�ำตั้งแต่
ก่อนสว่าง เพื่อให้หมึกสดเจอแสงแดดและแห้งมากเท่าที่จะท�ำได้
พื้นที่ว่างแทบทุกมุมของเมืองปากน�้ำปราณจึงเต็มไปด้วยตะแกรง
ตากหมึกและกลิ่นคาวคละคลุ้ง และเมื่อหมดแสงแดดในตอนเย็น
ตะแกรงหมึกเหล่านั้นจะถูกน�ำเข้าห้องอบความร้อนด้วยเตาแก๊ส
อีกตลอดทัง้ คืน เพือ่ ให้หมึกแห้งสนิทและป้องกันหมึกขึน้ รา เจ้าของ
กิจการจ้างแรงงานไทยและพม่าในขัน้ ตอนการผ่า ตาก และเก็บหมึก
และจ่ายค่าตอบแทนตามน�้ำหนักหมึกสดที่ท�ำงานได้ เวลาท�ำงาน
ที่น่าเบื่อจ�ำเจ มีกลิ่นแรง และสกปรกจะสิ้นสุดลงราวเที่ยงวันหรือ
บ่ายสอง พวกเขาท�ำงานต่อเนื่องทุกวันตลอดช่วงที่มีหมึกสด และ
จะหยุดงานราว 7-10 วันในช่วงหมดน�้ำ
ในชี วิ ต ปกติ ทั่ ว ไปผู ้ ค นถู ก คาดหวั ง ให้ ท� ำ งานยามพระอาทิ ต ย์
ส่องแสงและพักผ่อนในยามค�ำ่ คืน แต่คนไทยและคนพม่าในเมือง
ท่าจอดเรือและท่าซือ้ -ขายหมึกแห่งนี้ พวกเขากลับอาศัยอยูใ่ นโลก
แห่งแสงสว่างและเวลาที่แตกต่างออกไป คนและเมืองปากน�้ำ
ปราณมี ชี วิ ต หมุ น ไปตามแสงและเวลาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ธุ ร กิ จ การ
จับหมึกและการแปรรูปหมึกได้อย่างน่าพิศวง

ไปดูการปลูกใบยา
วัตถุจัดแสดง : ยาเส้น และโหลใส่ยาเส้น
แหล่งที่มา : เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของ : วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : “โครงการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)

ส�ำหรับกระบวนการปลูก หลังจากต้นยาแทงยอด คนปลูกต้อง
หยุดรดน�้ำทันที เพราะถ้าปล่อยให้ใบยาโดนน�้ำโดนฝนอยู่บ่อย
ยาจะไม่ฉุน การปลูกใบยาจึงท�ำได้เฉพาะในหน้าแล้งเท่านั้น เมื่อ
ถึงคราวเก็บหรือหักใบยา ต้องหักตอนเช้ามืด ให้ต้นยาติดน�้ำค้าง
อยู่บ้างจึงจะหักง่าย เวลาหักจะมีเสียงดังเป๊าะ และมีน�้ำยางไหล
ออกมา หลังจากนั้นจะน�ำใบยาเข้าโรงบ่มให้เหลืองเป็นเวลาห้าวัน
และน�ำมาตัดให้เป็นเส้น ซึ่งอดีตตามบ้านจะมีเครื่องมือที่อาศัย
แรงคนตัด แต่ปจั จุบนั ส่งไปใช้เครือ่ งจักรตัด เนือ่ งจากตัดได้ไวและ
เดือนมกราคม 2561 ผูเ้ ขียนมีโอกาสรับรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับทีม่ าของ
ทุ่นแรงกว่า จากนั้นจะน�ำใบยามาตากแดดสามแดด สองแดด
ยาเส้นด้วยตนเอง เมือ่ ไปลงภาคสนามร่วมกับทีมวิจยั ในเมืองอู่ทอง
กลับหนึง่ ครัง้ จนสิน้ แดดสุดท้ายจึงจะทิง้ ใบยาตากน�ำ้ ค้างไว้สกั พัก
คนไทยพวนเจ้าบ้านออกปากชวนให้ไปดูการปลูกใบยาสูบของ
และมาเก็บไปตอนค�่ำ เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก็จะได้ยาเส้น
พวกเขาที่เพิ่งรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่
ส่งขายให้คนที่มาจองไว้
อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่า การปลูกใบยาของคนไทยพวนใน
คนในพื้นที่เล่าว่า ผู้หญิงรุ่นเก่านิยมเอายาเส้นถูฟัน ผู้ชายเอา
อู่ทองหายไปนานกว่าสามสิบปีแล้ว เพราะสมัยก่อนขาดแคลนน�้ำ
ยาเส้นมามวนกับใบจากเพื่อใช้เป็นยาสูบ แต่สมัยใหม่ใบจาก
คนปลูกต้องหาบน�้ำใส่ปี๊บมาคอยรด ถือเป็นงานหนัก คนรุ่นหลังที่
หายาก จึงนิยมมวนกับกระดาษ ทุกวันนี้การสูบยาเส้นไม่เป็นที่
เติบโตขึ้นมาจึงเลือกไปท�ำอาชีพอื่น เมื่อนานวันการปลูกใบยาที่
นิยมเหมือนก่อน แต่ยังคงมีการแบ่งขาย ส่วนในด้านความเชื่อ
ท�ำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจึงหายไป
ยาเส้นยังคงเป็นเครื่องเคียงกับชุดหมากพลูเพื่อใช้ถวายให้พระภูมิ
จนเมื่อปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุชาวไทยพวนกลุ่มหนึ่งได้คิดถึงชีวิตใน เจ้าที่หรือปู่ฤๅษีเรื่อยมาจนปัจจุบัน
อดีตที่เคยช่วยคนรุ่นก่อนลงแรงปลูกใบยา จึงพากันรื้อฟื้นการปลูก
แม้ทุกวันนี้กลุ่มคนปลูกจะยอมรับว่างานปลูกใบยา แท้จริงเป็น
ใบยาขึน้ มาใหม่ โดยมองว่าการปลูกใบยามีสว่ นในการเล่าถึงตัวตน
งานที่มีขั้นตอนมาก และท�ำเอาเหนื่อยมิใช่น้อย แต่ก็อยากท�ำ
ความเป็นไทยพวน พวกเขาลงมือจัดสรรลานดินหลังบ้านให้สว่ นหนึ่ง
เพราะเป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยท�ำกันมา อีกทั้งผลผลิตจากใบยาก็
กลายเป็นแปลงปลูก ส่วนหนึง่ กลายเป็นพืน้ ทีต่ าก ซ่อมแซมโรงบ่ม
ขายได้ จากสีหน้าแววตาทีเ่ ล่าเรือ่ งอย่างดูมคี วามสุข ตืน่ เต้น และ
ที่เคยมี รวมถึงกลับมาใช้สอยพื้นที่ภายในบ้านไทยพวนแบบเก่า
ภูมิใจ ระคนกันไปในวันนั้น ผู้เขียนมองว่าบางทีการปลูกใบยา
ให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการจัดวางใบยาอีกครั้ง (บ้านไทยพวน
คงไม่ได้มคี วามหมายแค่มลู ค่าทางเศรษฐกิจ หากแต่ยงั คงเป็นการ
แบบเก่า เป็นบ้านชั้นเดียว รอบบ้านด้านในมีการยกพื้นไม้ขึ้นใน
เล่าถึงตัวตนความเป็นคนไทยพวนผ่านอาชีพดั้งเดิม และเป็นการ
ระดับต�่ำกว่าเอวเพื่อเป็นที่นั่งหรือนอน ส่วนกลางบ้านเว้นให้เห็น
ดึงเอาความทรงจ�ำในอดีตให้กลับมาโลดแล่นได้อีกครั้ง
ดินเปลือย)
ภาพยายทีต่ ดิ อยูใ่ นความทรงจ�ำของผูเ้ ขียน คือสมัยเป็นเด็กทุกครั้ง
ที่มีโอกาสไปเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัด ผู้เขียนจะเห็นยายกินหมาก
ปากแดงทุกวัน หลังเคี้ยวหมากยายจะเอายาเส้นมาถูฟันแล้วอม
จุกไว้ในปาก แม่เล่าว่าสมัยที่ยายยังแข็งแรง ยายปลูกใบยาสูบ
บ่ม และตัดเป็นยาเส้นไว้ใช้เอง ใบยาที่ยายปลูกไม่ค่อยฉุนและ
ปลูกไม่กี่หลุมเพราะเก็บไว้ใช้คนเดียว เมื่อยายแก่จนไม่มีแรงปลูก
ลูกๆ ยังคงซื้อยาเส้นมาติดไว้ในเชี่ยนหมากยายเสมอ
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ธาตุอันตรธาน
วัตถุจัดแสดง : พระบฏ ธาตุอันตรธาน
แหล่งที่มา : สกุลช่างภาคกลาง ประเทศไทย
เจ้าของ : ศ.ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : พุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11- ปัจจุบัน)

เช่นเดียวกันกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก พระพุทธศาสนามีปกติคือ
เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป โดยอิงกับเหตุปจั จัย ตามกฏอนิจจังแห่ง
พระไตรลักษณ์. การเกิดขึ้นในโลกของพระพุทธศาสนา มีสาเหตุ
มาจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม และทรงกอปรด้วย
พระมหากรุณาธิคุณในอันที่จะประกาศพระสัทธรรมที่ทรงค้นพบ
ด้วยการตรัสรู้นั้น ให้แพร่หลายในหมู่ชาวโลก. พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติศีลและวินัย เพื่อก�ำกับกายและวาจาของพุทธบริษัทหมู่
ต่างๆ ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และถึงพร้อมด้วยเงื่อนไขตาม
สภาวะแห่งตน ในการจะบริหารจิตเพื่อให้เข้าถึงพระสัทธรรม อัน
ได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงความเป็นไปของโลกตามหลักอริสัจจ์สี่ได้
ในที่สุด, รวมถึงเพื่อยังประโยชน์ให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันเป็น
หมู่คณะหรือสังคม ได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วย. พระพุทธ
ศาสนาจะยังประดิษฐานมัน่ คงอยูใ่ นโลกได้ ตราบเท่าทีพ่ ทุ ธบริษทั
ยังรักษาตนอยู่ในครรลองแห่ง “ธรรม” และ “วินัย” และย่อมถึง
กาลเสื่อมถอย เมื่อพุทธบริษัทนั้นเองกระท�ำตนให้คลาดเคลื่อน
จากหลักพระธรรมวินัย หรือในที่สุดถึงกับกระท�ำพระธรรมวินัยให้
คลาดเคลื่อนไปจากหลักการที่ถูกต้อง เรียกปรากฏการณ์หลังนี้ว่า
“สัทธรรมปฏิรูป”. ภัยอันตรายใหญ่หลวงอันจะน�ำมาซึ่งหายนะ
แห่งพุทธศาสนา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตระหนักรับรู้และทรง
แสดงไว้ ใ นหลายโอกาส ดั ง ปรากฏหลั ก ฐานมากแห่ ง ในพระ
ไตรปิฎกบาลี จึงล้วนเป็นภัยอันตรายจากภายใน คือความประมาท
ในการรักษาธรรมวินัยให้เที่ยงตรงของหมู่พุทธบริษัทนั้นเอง หาใช่
เป็นการเบียดเบียนบีฑาจากศัตรูภายนอกไม่. อย่างไรก็ดี การเสื่อม
ไปของพระพุทธศาสนา มิได้กระทบต่อสภาวะความเที่ยงแท้แห่ง
พระสัทธรรม หรือหลักอริยสัจจ์สี่แต่อย่างใด เนื่องเพราะเป็นหลัก
สัจธรรมของโลก ย่อมด�ำรงความเป็นจริงอยู่เสมอ เพียงแต่เมื่อ
พุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้ว สัตว์โลกย่อมขาดแนวทางชี้แนะเพื่อให้
เข้าถึงหลักพระสัทธรรมดังกล่าว, ต้องรอจนกระทั่งถึงสมัยของ
พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ ทรงเสด็จอุบตั ิ ตรัสรู้ และประกาศธรรม
พระพุทธศาสนาจึงจะกลับประดิษฐานตัง้ มัน่ ขึน้ ได้อกี ครัง้ ซึง่ นีเ้ ป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในโลก.
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จากหลักฐานในพระไตรปิฎกบาลีของฝ่ายเถรวาท พระพุทธเจ้า
ทรงปรารถเหตุ ค วามเสื่ อ มไปแห่ ง พุ ท ธศาสนา ตามเนื้ อ หาที่
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหมวดธรรมและวินัยที่ทรงแสดงหรือบัญญัติ.
ในพระวินยั ปิฎก ทรงกล่าวถึงพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา ซึง่ หมายถึง
ความบริสุทธิ์ในหมู่สงฆ์ ว่าจะด�ำรงอยู่ได้นานหากพระพุทธองค์
เองทรงวางสิกขาบท (วินัย) และทรงแสดงธรรมแก่หมู่พระสาวก
โดยพิศดาร และจะด�ำรงอยูไ่ ด้ไม่นานด้วยเหตุตรงข้ามกัน; นอกจาก
นัน้ การมีมาตุคาม (สตรีเพศ) ออกบรรพชาในศาสนา ก็เป็นเหตุอนั
จักยังพรหมจรรย์ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่น านในหมู ่ บรรพชิ ต ดั งนั้ น
พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติครุธรรม 8 ประการส�ำหรับภิกษุณี
รักษา เพื่อยังพรหมจรรย์ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ยาวนานขึ้น. ในพระสูตร
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงกล่ า วถึ ง ความเสื่ อ มไปแห่ ง พระสั ท ธรรมว่ า
พระสัทธรรมจักไม่เสือ่ มสูญหากยังไม่เกิดสัทธรรมปฏิรปู (การกระท�ำ
หลักพระธรรมวินยั ให้คลาดเคลือ่ น) อันโมฆบุรษุ ยังให้เกิดขึน้ ในโลก
และพระสัทธรรมจักด�ำรงอยูไ่ ด้นานขึน้ หากพุทธบริษทั ยังปฏิบตั ติ น
อยู ่ ใ นครรลองแห่ ง พระสั ท ธรรม ได้ แ ก่ ก ารเจริ ญ สติ ป ั ฏ ฐานสี่
(หมายถึ ง ธรรมอั น เป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง สติ ) , การตั้ ง ตนอยู ่ ใ นความไม่
ประมาท, มีความเพียร ความมักน้อยสันโดษ โยนิโสมนสิการ
สัมปชัญญะ และกัลยาณมิตร. นอกจากนั้น พระพุทธองค์ยังทรง
ให้ความส�ำคัญกับการสืบทอดพระสัทธรรมที่ถ่ายทอดผ่านภาษา
บาลี ด้วยพยัญชนะและอรรถ (การขยายความ) ทีเ่ ทีย่ งตรง เพือ่ ไม่
ให้เกิดการรับรู้ความหมายของพระสัทธรรมคลาดเคลื่อนไปจาก
ความหมายอั น แท้ จ ริ ง . กล่ า วโดยสรุ ป แม้ พุ ท ธศาสนาย่ อ มมี
จุ ด หมายปลายทางคือความเสื่อมสูญไปในที่สุด แต่ก็อาจยังการ
เข้าถึงความเสือ่ มสูญนัน้ ให้เนิน่ ช้าออกไปได้ ด้วยความถึงพร้อมแห่ง
เหตุปจั จัย ได้แก่การทีพ่ ระพุทธองค์เองทรงกอปรด้วยพระอุตสาหะ
และวิริยะ ในการวางสิกขาบทเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับหมู่สงฆ์
และทรงแสดงธรรมแก่หมู่พระสาวกโดยนัยอันพิศดาร, การที่พุทธ
บริษัทหมั่นปฏิบัติตนและบริหารจิตตามครรลองแห่งพระสัทธรรม,
การไม่ลุ่มหลงไปกับสัทธรรมปฏิรูปอันโมฆบุรุษยังให้บังเกิดขึ้น,
และการรักษาพยัญชนะและอรรถแห่งพระบาลีไว้ได้โดยเที่ยงตรง.

คัมภีรบ์ าลีชนั้ อรรถกถา จัดหมวดหมูพ่ ลวัตการเปลีย่ นแปลง อันจะ
น�ำไปสู่ความเสื่อมสูญของพุทธศาสนา ไว้เป็นห้าประเภท เรียกว่า
“ปัญจอันตรธาน”, ประกอบด้วย: “ปริยัติอันตรธาน” ได้แก่การ
เสื่ อ มสิ้ น ไปของการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและทรงจ� ำ พระไตรปิ ฎ ก;
“ปฏิบัติอันตรธาน” คือความบกพร่องกระทั่งสูญสิ้นไปของการ
ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผล; “อธิคมอันตรธาน” (หรือบางคราวก็เรียก
ว่า “ปฏิเวธอันตรธาน”) หมายถึงการสูญสิ้นไปแห่งมรรคผล เมื่อ
พุทธบริษัทขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม ก็ย่อมไม่สามารถเข้าถึง
มรรค ผล ปฏิสัมภิทา วิชชา และอภิญญา ได้อีกต่อไป; “ลิง
คอันตรธาน” หมายถึงการเสื่อมสิ้นไปของเพศบรรพชิต กระทั่งถึง
ในที่สุดแล้วไม่มีบุคคลทรงไว้ซึ่งสิกขาบทอีกต่อไป; และ “ธาตุ
อั น ตรธาน” คื อ การสูญสิ้นไปของพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องเพราะในช่วงเวลานั้น แม้แต่พระบรม
สารีริกธาตุก็ปราศจากผู้ปฏิบัติดูแลรักษา จึงเสด็จเข้าสู่นิพพาน.
อันตรธานสีป่ ระเภทแรกเกิดขึน้ ในลักษณะกระบวนการทีส่ มั พันธ์กนั
ทั้งแบบเป็นห่วงโซ่ และแบบเคลื่อนคลายควบคู่กันไป, เริ่มจาก
“ปริยตั อิ นั ตรธาน” น�ำไปสู่ “ปฏิบตั อิ นั ตรธาน”, “ปฏิเวธอันตรธาน”
และ “ลิงคอันตรธาน” ตามล�ำดับ. ส่วน “ธาตุอนั ตรธาน” จะเกิดขึน้
ในล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ย เมื่ อ อั น ตรธานสี่ ป ระเภทแรกด� ำ เนิ น เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการแล้วโดยสมบูรณ์. ในการนี้ พระบรมสารีริกธาตุซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ ณ สถานทีต่ า่ งๆ ในโลก เมือ่ ปราศจากพุทธบริษทั
รักษาบูชาแล้วย่อมเข้าสูน่ พิ พาน คือการสูญสิน้ ไปอย่างไม่เหลือเชือ้ ,
โดยพระบรมธาตุในลังกาทวีปจะเสด็จไปชุมนุมกันที่พระมหาเจดีย์
(คือพระมหาสถูปรุวันเวลิสยา แห่งส�ำนักมหาวิหาร) ก่อน แล้ว
เสด็จต่อไปยังราชายตนเจดีย์ และโพธิบลั ลังก์อนั เป็นสถานทีต่ รัสรู้
ในชมพูทวีป โดยล�ำดับ ส่วนพระบรมธาตุจากที่อื่นๆ คือนาคพิภพ
เทวโลก และพรหมโลก จะเสด็จไปที่โพธิบัลลังก์ทีเดียว. พระบรม
ธาตุทงั้ หลายจะรวมตัวเป็นแท่งเดียวกัน ณ โพธิบลั ลังก์นนั้ แล้วแผ่
ฉัพพรรณรังสีโชตนาการออกไป ยังหมื่นโลกธาตุให้สว่างไสวโดย
ตลอด (ในคั ม ภี ร ์ รุ ่ น หลั ง เช่ น “พระปฐมสมโพธิ ก ถา” กล่ า วว่ า
พระบรมธาตุเสด็จมารวมตัวกันเป็นรูปพระพุทธเจ้าเหมือนเมื่อครั้ง
ยังด�ำรงพระชนมชีพอยู่ ประทับบนโพธิบัลลังก์ แล้วทรงแสดงยมก

ปาฏิ ห าริ ย ์ ) เหล่ า เทวดาในหมื่ น โลกธาตุ จ ะพากั น มาชุ ม นุ ม ที่
โพธิบัลลังก์นั้น เพื่อสักการะพระบรมศาสดาเป็นครั้งสุดท้าย จาก
นั้นเตโชธาตุในพระธาตุทั้งหลายจึงตั้งขึ้นและพวยพุ่งขึ้นไปจนถึง
พรหมโลก กระทัง่ พระธาตุทงั้ หลายถึงกาลสิน้ สุด เปลวไฟนัน้ จึงดับ
มอดลง ถือเป็นการปิดฉากพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์.
ในวั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนาเถรวาทของทั้ ง ศรี ลั ง กาและเอเชี ย
อาคเนย์ชนั้ หลังลงมาอีก มีความเชือ่ เรือ่ งพุทธศาสนาจะมีอายุตงั้ มั่น
อยู่ได้เพียงห้าพันปี. เรื่องนี้มีเค้ามูลเริ่มต้นปรากฏในภิกขุนีขันธกะ
แห่งพระวินัยปิฎก จุลวรรค พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงการที่สตรี
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในศาสนา จากที่ทรงประทานพระ
บรมพุ ท ธานุ ญ าตให้ พ ระนางปชาบดี อ อกบรรพชาเป็ น ภิ ก ษุ ณี
รู ป แรกว่า นี้จักเป็นเหตุให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้ไม่นาน และพระ
สัทธรรมจักด�ำรงอยู่เพียงห้าร้อยปี จากที่ควรอยู่ได้ถึงหนึ่งพันปี
หากไม่มกี ารออกบวชของสตรี. อรรถกถาของคัมภีรด์ งั กล่าว (ภิกขุนี
ขันธกวรรณนา) อธิบายความเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติครุธรรม 8 ประการให้ภิกษุณีรักษา จึงท�ำให้พระ
สัทธรรมสามารถตั้งมั่นอยู่ได้ถึงหนึ่งพันปี เท่ากับเมื่อไม่มีภิกษุณี
ในศาสนา. นอกจากนั้นการตั้งมั่นของพระสัทธรรมอยู่เป็นเวลา
หนึ่งพันปีในที่นี้ ยังหมายเอาเฉพาะเมื่อยังมีการด�ำรงอยู่ของพระ
อรหันตขีณาสพผูแ้ ตกฉานในปฏิสมั ภิทา. ภายหลังจากนัน้ ต่อเนือ่ ง
ไปอี ก รอบละหนึ่ ง พั น ปี ก็ ยั ง มี ก ารด� ำ รงอยู ่ ข องพระอริ ย บุ ค คล
ประเภทต่างๆ ลดขั้นลงไปโดยล�ำดับ, ได้แก่พระอรหันตขีณาสพ
ประเภทสุกขวิปัสสกะ, พระอนาคามี, พระสกทาคามี และพระ
โสดาบัน ตามล�ำดับ, เท่ากับว่าพระปฏิเวธสัทธรรม (สภาวะบรรลุ
ธรรมขั้นต่างๆ ของบุคคล) จักด�ำรงอยู่ตลอดห้าพันปี. คัมภีร์อรรถ
กถาดังกล่าวยังอธิบายการด�ำรงอยู่ของพระปฏิเวธสัทธรรมว่าย่อม
อิงอาศัยพระปริยัติสัทธรรม ดังนั้นเมื่อปฏิเวธเสื่อมจึงหมายถึงว่า
ปริยัติต้องเสื่อมเป็นเหตุน�ำมาก่อนด้วย. ด้วยเหตุที่ความเสื่อมหรือ
อันตรธานประเภทต่างๆ ของพุทธศาสนาย่อมอิงอาศัยกัน น่าจะ
ท�ำให้เกิดการรับรู้ด้วยว่าพุทธศาสนามีอายุการด�ำรงอยู่เพียงห้า
พันปี จากการค่อยอันตรธานไปของพระปริยตั สิ ทั ธรรม พระปฎิบตั ิ
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สัทธรรม และพระปฎิเวธสัทธรรม อันเป็นเหตุต่อเนื่องมาถึงลิงค บรรดาพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ พากันเศร้าโศกเสียใจแสดงอาการ
อันตรธาน และเมือ่ อันตรธานทัง้ สีด่ ำ� เนินไปถึงทีส่ ดุ แล้ว จึงบังเกิด ปริเทวะต่างๆ.
ธาตุอันตรธานเป็นการประกาศความสิ้นสุดไม่เหลือเชื้อใดๆ แห่ง
อนึ่งน่าสนใจว่า เราไม่ค่อยพบตัวอย่างการเขียนภาพพุทธประวัติ
พระศาสนา.
ตอนนี้ ปรากฏอยู่ในขนบเขียนภาพจิตรกรรมไทยเล่าเรื่องพุทธ
“พระบฏ” ผืนทีจ่ ดั แสดงนี้ เขียนภาพเล่าเรือ่ ง “ธาตุอนั ตรธาน” อัน ประวัตทิ วั่ ไป โดยเฉพาะงานกลุม่ สกุลช่างหลวงสมัยต้นรัตนโกสินทร์
เป็นเครื่องหมายสุดท้ายส�ำหรับการด�ำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา แม้จะเป็นกลุ่มที่เขียนภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติโดยอิงกับตัวบท
หลั ง จากที่ ผ ่ า นความเสื่ อ มประเภทต่ า งๆ มาแล้ ว โดยล� ำ ดั บ . คั ม ภี ร ์ ป ฐมสมโพธิ รุ ่ น หลั ง ลงมา โดยเฉพาะฉบั บ หลวงในสมั ย
สันนิษฐานว่าพระบฏผืนนีน้ า่ จะเป็นภาพล�ำดับสุดท้าย ในชุดอนุกรม รัชกาลทีส่ าม ทีไ่ ด้บรรจุเรือ่ ง “ธาตุอนั ตรธาน” ไว้ในปริจเฉทสุดท้าย
ภาพเล่ า เรื่ อ งพุ ท ธประวั ติ ที่ ส มบู ร ณ์ ต ามขนบของคั ม ภี ร ์ ก ลุ ่ ม ด้วยก็ตาม. นีอ้ าจเป็นไปได้วา่ เนือ่ งจากภาพแสดงให้เห็นถึงความ
“ปฐมสมโพธิ”, ซึง่ เป็นคัมภีรพ์ ทุ ธประวัตพิ น้ื เมืองของเอเชียอาคเนย์ เสื่อมไปของพุทธศาสนา และความเสื่อมนั้นแสดงเป็นสัญลักษณ์
ปัจจุบนั ค้นพบต้นฉบับในหลายภาษาเช่น บาลี ไทย ยวน ขึน ลือ้ ด้วยอันตรายที่บังเกิดขึ้นกับรูปลักษณ์พระวรกายของพระสัมมา
ลาว และเขมร มีเนื้อความสั้นยาวต่างกัน และอาจมีความสัมพันธ์ สัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงคุณค่าสูงสุดในบรรดารูปลักษณ์ทางประติมาน
กันในเชิงพัฒนาการอย่างสลับซับซ้อน. ต้นฉบับคัมภีร์ “ปฐมสมโพธิ” ทัง้ ปวงในพุทธศาสนาด้วย เหล่านีย้ อ่ มไม่มพี ทุ ธบริษทั ผูใ้ ดปรารถนา
เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกันมา เขียนเป็นภาษาบาลีด้วยอักษร จะให้บังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นจึงไม่นิยมเขียนเป็นภาพ. นอกจากนั้น
ธรรมล้านนา ระบุศักราชของการคัดลอกคัมภีร์ตรงกับ พ.ศ. 2020 นัยยะ “ต้องห้าม” ของการแสดงภาพเหตุการณ์ตอนนีใ้ นวัฒนธรรม
แสดงเนื้อความตามล�ำดับเวลาในพระชนมชีพของพระพุทธเจ้า หลวง ก็ยังอาจสัมพันธ์กับการที่ทางฝ่ายอาณาจักรมีหน้าที่หลัก
จนถึงภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหล่าเทวดาพากันมา อย่างหนึง่ ในอันทีจ่ ะท�ำนุบำ� รุงพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองอยูเ่ สมอ
ชุ ม นุ ม อนุ โ มทนา ที่ เ รี ย กว่ า ตอน “อภิ สั ม โพธิ ” . คั ม ภี ร ์ ก ลุ ่ ม จึงย่อมไม่เป็นฐานที่ตั้งของสภาพความเสื่อมดังกล่าว. พิจารณา
“ปฐมสมโพธิ” รุ่นหลัง เทียบอายุได้ตั้งแต่ราวสมัยอยุธยาตอน จากฝีมือช่างและเทคนิคของการเขียนภาพ พระบฏผืนนี้น่าจะเป็น
ปลายลงมา ได้ขยายเรื่องเล่าพุทธประวัติตามล�ำดับเวลา ต่อมา ผลงานของจิตรกรพื้นบ้านภายใต้ขนบไทยภาคกลาง ก�ำหนดอายุ
จนถึงเหตุการณ์ภายหลังจากพุทธปรินพิ านแล้วอีกช้านาน โดยบท ได้ราวในกลางพุทธศตวรรษที่ 25. ตัวอย่างอื่นๆ ของงานช่าง
หรือปริจเฉทสุดท้ายของคัมภีร์แสดงเรื่อง “ธาตุอันตรธาน” นี้. พื้ น บ้านที่เขียนภาพตอนเดียวกัน และยังสามารถก�ำหนดอายุได้
คัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับหลวง (พระปฐมสมโพธิกถา) ที่กรมสมเด็จ ราวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วย พบเห็นได้หลายชิ้นในเขตเมือง
พระปรมานุชิตชิโนรสรับอาราธนาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า เพชรบุรี. จิตรกรรมเล่าเรื่อง “ธาตุอันตรธาน” ของกลุ่มช่างเมือง
อยู่หัวช�ำระและรจนาขึ้นใหม่ทั้งในพากย์ไทยและบาลี ก็จัดอยู่ใน เพชรฯ เขียนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าพุทธประวัติที่สมบูรณ์
กลุ่มหลังดังกล่าว. จิตรกรเขียนภาพแสดงเหตุการณ์ตรงตามตัว ตามขนบคัมภีร์ปฐมสมโพธิ (แต่มิใช่ฉบับหลวง ที่รจนาโดยกรม
บทคั ม ภี ร ์ เมื่ อ พระบรมธาตุ ม าประชุ ม กั น เป็ น รู ป พระพุ ท ธเจ้ า สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ) โดยแสดงเป็นภาพสุดท้ายของ
เหมือนเมื่อครั้งยังด�ำรงพระชนมชีพ เสด็จประทับบนบัลลังก์ไต้ต้น ล� ำ ดั บ อนุ ก รม. ภาพเขี ย นประดั บ อยู ่ บ นแผ่ น ไม้ ค อสองศาลา
พระศรีมหาโพธิ.์ ด้วยก�ำลังเตโชธาตุในพระบรมธาตุนนั้ ยังให้เกิด การเปรียญของวัดหลายแห่งในพืน้ ที่ ได้แก่ วัดเกาะ, วัดจันทราวาส,
เปลวไฟลุกพวยพุง่ ออกจากพระวรกาย. เหล่าเทพยดาพากันมาชุมนุม วัดชีวป์ ระเสริฐ และวัดปากคลอง. อย่างไรก็ดี ภาพ “ธาตุอนั ตรธาน”
เพื่ อ ถวายสั ก การะบู ช าพระบรมศาสดาในโอกาสสุ ด ท้ า ย โดย ของกลุม่ ช่างเพชรบุรี แสดงลักษณะทางประติมานวิทยาทีไ่ ม่แตกต่าง
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ไปจากภาพตอน “อภิสัมโพธิ” ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ใหม่ๆ กล่าวคือแสดงให้เห็นถึงการประชุมกันของเหล่าเทวดาเพื่อ
กระท�ำมหกรรมบูชาพระพุทธองค์ ที่เสด็จประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์
โดยมิ ไ ด้ แ สดงเปลวไฟลุ ก โชตนาการออกจากพระวรกายของ
พระพุทธเจ้า และหมู่เทวดาเหล่านั้นก็มิได้แสดงอาการเศร้าโศก
เสียใจด้วย. จากลักษณะทางประติมานวิทยาทีแ่ ตกต่างกันดังกล่าว
มานี้ ท�ำให้พิจารณาได้ว่าภาพพระบฏผืนที่จัดแสดง คงเป็นฝีมือ
ของช่างพืน้ บ้านภาคกลางท้องถิน่ อืน่ ทีไ่ ม่ใช่เพชรบุรี และความนิยม
เขียนภาพตอนนี้น่าจะด�ำรงอยู่ ในกลุ่มช่างพื้นบ้านหลายท้องที่ใน
ภาคกลางของประเทศไทยด้วย. ช่างท้องถิ่นเหล่านั้น แสดงระดับ
ความ “กล้า” แตกต่างกัน ในการแสดงออกถึงความเสื่อมสิ้นไป
ของรูปพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
ความนิยมเขียนภาพ “ธาตุอันตรธาน” เพื่ออุทิศในศาสนา ของ
กลุม่ ช่างพืน้ บ้านภาคกลางอย่างน้อยก็ในบางท้องที่ แสดงให้เห็นถึง
ความแพร่หลายของคติที่ว่าพุทธศาสนาจะด�ำรงอายุอยู่เพียงห้า
พันปี แม้ระหว่างนั้นก็จะอยู่ภายใต้สภาวะถดถอยลงไปเรื่อยๆ
ดั ง นั้ น การได้ เ ห็ น ภาพดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น หลั ก เตื อ นใจพุ ท ธบริ ษั ท
ให้ชว่ ยกันประคับประคองการสืบต่อพระศาสนา มิให้เสือ่ มถอยลง
เร็วเกินไป, นอกจากนั้นภาพยังแสดงทัศนะรับรู้ถึงสภาวะเป็นไป

ตามความเป็นจริงของโลก ที่แม้แต่พระสรีรธาตุของพระสัมมา
สัม พุทธเจ้า ก็ยังมีอันต้องเสื่อมสลายไปตามหลักพระไตรลักษณ์.
อนึ่งภาพจิตรกรรมย่อมมีหน้าที่หลัก เพื่อเป็นสื่อส�ำหรับ “การเห็น”
ด้วยสายตา โดยทีใ่ นทางพุทธศาสนาก็ได้ตงั้ ทัศนะรับรูต้ อ่ การ “เห็น”
เช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็นได้เห็นภาพอันน่าพึงใจ เช่นได้เห็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า หรือแม้แต่เห็นภาพอันไม่นา่ พึงใจส�ำหรับคนทัว่ ไป เช่น
เห็นซากอสุภะ ว่าถ้าหากการเห็นนั้นกอปรไปด้วยสติ สามารถ
เหนี่ยวน�ำจิตให้ตระหนักรับรู้ถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย หรือสภาวะ
ความเป็นไปของโลกตามหลักพระไตรลักษณ์ เป็นเหตุให้ตั้งอยู่
ความไม่ประมาท เกิดคลายก�ำหนัดยึดติด ซึ่งนี้เป็นเส้นทางเข้าสู่
พระสัทธรรม การเห็นนั้นย่อมมีคุณอันเสมอกัน ถือว่าเป็นการเห็น
อย่างยิ่งเรียกว่า “ทัศนานุตริยะ”. จิตรกรผู้เขียนภาพพระบฏ แม้
เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไม่ใช่วัฒนธรรมชั้นสูงในสังคม
แต่กน็ า่ จะเข้าถึงทัศนะรับรูต้ อ่ การ “เห็นอย่างยิง่ ” ในทางพุทธศาสนา
เช่นนีไ้ ด้ จึงกล้าแสดงภาพการเสือ่ มสิน้ ไปแห่งรูปลักษณ์พระวรกาย
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นอนุสสติส�ำหรับพุทธบริษัทโดย
ทั่วไป ได้ตระหนักรับรู้ถึงความจริงแท้ของความเป็นไปของโลก
ตามหลักแห่งพระไตรลักษณ์.
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คัมภีร์อัลกุรอานกับมิตรภาพในสนามต่างวัฒนธรรม
วัตถุจัดแสดง : พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย
แหล่งที่มา : จังหวัดยะลา
เจ้าของ : รศ. ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : We Love ‘Mr. King’: Exceptional Sovereignty, Submissive Subjectivity,
and Mediated Agency in Islamic Southern Thailand.

ผมได้คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้จากเพื่อนชาวมุสลิมคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ที่ อ.รามัน จ.ยะลา ที่ผมเข้าไปศึกษาในช่วง พ.ศ. 2551 เขาชื่อ
“ยา” ทว่าคนส่วนใหญ่เรียกเขาว่า “ยียา” เพราะความที่เขาเคยไป
ประกอบพิธีฮัจจ์ที่เมกกะ โดยค�ำว่า “ยี” มาจากค�ำว่า “ฮัจยี” ที่
หมายถึงมุสลิมที่ผ่านการประกอบพิธีฮัจจ์ การที่คนในหมู่บ้าน
เรียกเขาโดยมีค�ำว่า “ยี” น�ำหน้าจึงมีนัยของการให้เกียรติและ
แสดงความเคารพนับถือในวัตรปฏิบตั ิ รวมถึงความรอบรูใ้ นศาสนา
ของเขาระดับหนึ่ง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจจ์กลับมา
แล้วจะได้รบั การเรียกว่า “ยี” หรือ “ฮัจยี” น�ำหน้าชือ่ เขาจึงเป็นหนึง่
ในบรรดาคนในหมู่บ้านที่ผมมักจะสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยใคร่รู้
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และเขาก็ตอบค�ำถามผมด้วยความตั้ง
อกตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือว่าเขาไม่เพียงแต่บอกว่าศาสนา
อิสลามว่าไว้อย่างไรในประเด็นนั้นๆ โดยอาศัยคัมภีร์อัลกุรอาน
เป็นแหล่งอ้างอิง หากแต่ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าที่ศาสนาอิสลามว่า
ไว้ดงั กล่าวนัน้ มีนยั อย่างไรในบริบท “สากล” ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
ความเปิดกว้าง การอดทนอดกลัน้ หรือการยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลาย ซึ่ ง เป็นการเชื่อ มโยงที่ผ มอาจจะหาไม่ได้จากการ
สอบถามผู้น�ำศาสนาและครูสอนศาสนาโดยทั่วไป

น�ำ้ ใจไมตรี จึงอยากจะมอบคัมภีรอ์ ลั กุรอานให้เพือ่ การนี้ อย่างไรก็ดี
เขากล่าวว่าศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้มอบคัมภีร์อัลกุรอานให้
คนต่างศาสนา ไม่เหมือนกับศาสนาคริสต์ที่สามารถมอบคัมภีร์
ไบเบิลให้ได้ แต่ด้วยความที่เขาต้องการแสดงน�้ำใจไมตรีกับผมใน
ฐานะเพื่อนก็ให้คิดเสียว่าเป็นการให้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ก็ไม่ต้อง
คืนเขาแต่อย่างใด ผมจึงถามเขาว่าแล้วผมควรจะปฏิบัติต่อคัมภีร์
อัลกุรอานอย่างไรเพราะเข้าใจว่าคัมภีร์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในทัศนะ
มุสลิม เขาบอกว่าก็ไม่ตอ้ งท�ำอะไรมาก เพียงแต่วางไว้ในทีท่ เี่ หมาะ
สมและปฏิบัติด้วยความเคารพ รวมทั้งให้หมั่นศึกษาหาความรู้
จากคัมภีร์เล่มนี้ ผมรับปากและจากนั้นเราก็คุยกันเรื่องอื่น

การมอบหรือให้ยืมคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการถาวรของ “ยียา” อาจ
นับเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่หรือว่าชักชวนคนเข้าศาสนาอิสลาม
ทว่ า ขณะเดี ย วกั น สิ่ ง นี้ ก็ มี นั ย ของการแสดงความปรารถนาดี ที่
เพือ่ นมนุษย์มตี อ่ กันด้วย เพราะการทีม่ สุ ลิมจะชักชวนใครเข้าศาสนา
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างพร�่ำเพรื่อ อย่างน้อยพวกเขาต้องเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวจะไม่น�ำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา รวมทั้งจะต้องเป็น
มิตรทีพ่ วกเขาจะคบหาสมาคมด้วย และขณะเดียวกันส�ำหรับมุสลิม
แล้วไม่มสี งิ่ ใดมีคา่ และประเสริฐกว่าศาสนาอิสลาม คัมภีรอ์ ลั กุรอาน
ค�่ำหนึ่งขณะผมก�ำลังเก็บสัมภาระส�ำหรับเดินทางขึ้นมาท�ำธุระที่ เล่ ม นี้ จึ ง เป็ น เครื่ อ งหมายของมิ ต รภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสนามต่ า ง
กรุงเทพฯ “ยียา” แวะมาคุยกับผมตามปกติ แต่ทพี่ เิ ศษออกไปคือว่า วัฒนธรรม เป็นเครือ่ งหมายของการทีม่ ติ รคนหนึง่ มอบสิง่ ทีเ่ ขาคิดว่า
ครั้งนี้เขาถือคัมภีร์อัลกุรอานมาด้วย เขากล่าวว่าผมเข้ามาอยู่ใน มีค่าและประเสริฐสุดให้แก่มิตรอีกคน
หมู่บ้านได้สามสี่เดือนแล้วแต่เขายังไม่ได้มอบอะไรให้เพื่อแสดง

ความทรงจำ�

วัตถุจัดแสดง : กล้อง Ricoh Solar powered SLR system, ฟิล์ม Kodak elite chrome 100
เจ้าของ : อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ชาติพันธุ์ในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 ข้าพเจ้าเดินทางมาเก็บข้อมูลงานวิจัย
ด้านชาติพนั ธุ์ ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน งานหลักๆ
ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสัมภาษณ์และการใช้ชีวิตในหมู่บ้าน
อย่างเงียบๆ ท�ำทุกอย่างที่ชาวบ้านท�ำ ไม่ว่าจะไปตีไร่ เกี่ยวข้าว
ถอนถัว่ แดง หรือแม้กระทัง่ ไปซ่อมประปาหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูบ่ ริเวณต้นน�ำ้
ช่วงเวลาดังกล่าวข้าพเจ้าเดินทางเข้าๆ ออกๆ อยู่หลายหมู่บ้าน
หลายกลุ่มชาติพันธุ์ สิ่งของที่ได้รับมาระหว่างภาคสนามครั้งนั้นมี
อยู่หลายชิ้นส่วนใหญ่เป็นของที่ชาวบ้านที่ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่ด้วย
ให้มา ไม่ว่าจะเป็นข้าวไร่ต้นฤดูเก็บเกี่ยว กล่องใส่ข้าวสารสานจาก
ตอก ชุดสีขาวบริสุทธิ์ของเด็กสาวชาวกะเหรี่ยงที่มอบให้ข้าพเจ้า
ในวันที่เธอแต่งงานก่อนที่จะต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดหญิงมีครอบครัว
ฯลฯ ของทุกชิน้ (ทีก่ นิ ไม่ได้) ข้าพเจ้าล้วนแล้วแต่ยงั รักษาไว้อย่างดี
และไม่สามารถตัดใจเขียนเล่าในนิทรรศการครัง้ นีเ้ พียงชิน้ ใดชิน้ หนึง่
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เหตุเพราะข้าวของทุกชิ้นล้วนมีความทรงจ�ำเกี่ยวกับเหตุการณ์
ผู้คน และความรู้สึกของข้าพเจ้าในช่วงเวลาที่ได้รับแฝงอยู่เต็ม
เปี่ยม หากเลือกที่จะเล่าชิ้นใดก็ดูจะไม่เป็นธรรมต่อข้าวของชิ้นอื่น
ข้าพเจ้ามาตัดสินใจได้ก็ด้วยมีเหตุจากช่วงปลาย พ.ศ. 2560 ที่
ผ่านมา เมือ่ ข้าพเจ้ามีอนั ต้องหวนกลับมาท�ำงานทีอ่ ำ� เภอปางมะผ้า
อีกครั้ง กล่องเก็บข้อมูลดิบที่ได้มาจากภาคสนามเมื่อครั้งก่อนซึ่ง
ถูกเก็บปิดตายมาหลายปีจึงถูกน�ำมาเปิดออกดูเผื่อว่าจะมีข้อมูล
ใดเป็นประโยชน์ตอ่ งานใหม่ทกี่ ำ� ลังท�ำ และมันท�ำให้ขา้ พเจ้าพบว่า
มีสงิ่ ทีข่ า้ พเจ้าน�ำติดตัวมาจากภาคสนามจ�ำนวนมาก และมีคา่ พอๆ
กับข้าวของทีเ่ คยได้รบั มาจากชาวบ้าน ซึง่ ก็คอื ความทรงจ�ำ ในรูป
ของสมุดบันทึกสนาม (ที่ไม่ใช่แค่บันทึกเตือนความจ�ำ แต่ยังเป็น
บันทึกประจ�ำวันทีเ่ ต็มไปด้วยความรูส้ กึ นึกคิดต่อสิง่ รอบตัวทีเ่ กิดขึ้น
ในแต่ละวัน) ภาพถ่ายสี และภาพถ่ายสไลด์

อย่างไรก็ตามเมื่อกลับไปสู่พื้นที่สนาม (เก่า) ในช่วงเวลาใหม่ (ในปี
2560-2561) ข้าพเจ้าพบว่าแม้กล้องถ่ายรูปและภาพถ่ายจะเป็น
เทคโนโลยีที่จ�ำลองโลกให้เสมือนว่าเราสามารถหยุดเวลา ณ ช่วง
ขณะที่กดชัตเตอร์ แต่ก็คงเป็นอย่างที่โรลองด์ บาร์ทส์ (Roland
Barthes) เคยกล่าวไว้ว่า ห้วงเวลาดังกล่าวนี้ก็ดูจะเป็นโลกที่ไม่ได้
ด�ำรงอยู่จริงเพราะไม่ว่าเราจะพยายามสักเพียงใด เราก็ไม่สามารถ
เดินทางกลับไปหาโลกที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายได้อีก

กันที่ท�ำให้ความสัมพันธ์ภายในชุมชนดูจะห่างเหินกันออกไปทุกที
แรงงานหนุ่มสาวเริ่มไหลออกไปท�ำงานนอกชุมชน หรือแม้กระทั่ง
ออกไปเช่าที่ดินจากอ�ำเภอใกล้เคียงท�ำเกษตร หรือเครื่องไม้เครื่อง
มือทางการเกษตรใหม่ๆ ก็เข้ามาแทนทีแ่ รงงานคนในหมูบ่ า้ น ท�ำให้
หมู่บ้านบางแห่งเหลือเพียงคนสูงอายุและเด็ก หรือการท�ำเกษตรก็
เป็นเรื่องระดับครอบครัวและปัจเจกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่บางครั้ง
การเพาะปลูกเป็นเรื่องที่คนทั้งหมู่บ้านล้วนมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ก่อนเดินทางกลับไปครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะหวนกลับไปสู่
สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลัง ที่ที่ข้าพเจ้าสามารถ
เดินทักทายคนในหมู่บ้านอย่างคนคุ้นหน้าคุ้นตา ทว่า เมื่อกลับไป
จริง ๆ สิ่งที่เผชิญคือความรู้สึกที่ปนเปอยู่ทั้งคุ้นเคย คิดถึง โหยหา
และแปลกแยก เด็กน้อยที่เคยวิ่งตามหลายคนเติบโตแต่งงานมี
ครอบครัว พ่อเฒ่าแม่เฒ่าอีกหลายคนล้มหายตายจาก ความคุน้ เคย
กับผู้คน วัฒนธรรม และสถานที่หลายอย่างยังคงอยู่ แต่ในขณะ
เดียวกันชุมชนที่ข้าพเจ้ารู้จักและประทับอยู่ในความทรงจ�ำนั้น
กลับดูห่างไกลจากชุมชนที่ข้าพเจ้าก�ำลังกลับไปหา น�ำมาสู่ความ
รู้สึกของการโหยหา และแปลกแยกของข้าพเจ้าต่อชุมชนเดิมแต่
อยู่ในบริบทของเวลาใหม่

ภาพของรถกระบะเก่าๆ ทีข่ นคนได้นบั สิบเพือ่ ออกไปท�ำไร่พร้อมกัน
ถูกแทนที่ด้วยกระบะสมรรถนะสูงสภาพใหม่ที่มีอยู่หลักสิบคันใน
หมู่บ้านและการไปท�ำไร่คือการแยกกันไปตามความสะดวกของ
แต่ละบ้าน ภาพเด็กน้อยและแม่เฒ่าเกี่ยวข้าวและแบกขึ้นหลัง
เดินเท้ากลับบ้านลัดเลาะไปตามไหล่เขาสูงชันในยามเย็นของฤดู
เก็บเกี่ยว แทนที่ด้วยทางรถและรถกระบะที่สามารถบุกลุยเข้าไป
ได้ถึงในไร่ข้าวอันห่างไกล หรือภาพแม่บ้านเดินเรียงกันเป็นแถวลง
มาจากภูเขาสูงใกล้หมู่บ้านพร้อม ๆ กับตะกร้าที่มีใบหญ้า หรือ
ใบตองตึงบรรจุอยูเ่ ต็ม เพือ่ น�ำกลับมามุงหลังคาบ้านไม้ไผ่ ก็แทนที่
ด้วยบ้านปูนมุงหลังคากระเบื้อง

ช่วงแรก ๆ ของการกลับสู่สนามข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนตัวเองเข้าใจ
จินตนาการของผู้พลัดถิ่นที่ความทรงจ�ำยังคงหลงวนอยู่กับห้วง
เวลาในอดี ต และหลงลืม ไปว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้กระทั่งชุมชนบนพื้นที่สูงที่บางแห่งแทบจะ
เรียกว่า เคย โดดเดีย่ วอันเนือ่ งมาจากเส้นทางทีย่ ากล�ำบากต่อการ
เข้าถึง แต่ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจ การพัฒนา ความเป็น
เมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เริ่มก้าวเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิต
ประจ� ำ วั น ของผู ้ ค น ท� ำ ให้ ชุ ม ชนหลายแห่ ง แทบจะเรี ย กได้ ว ่ า
เปลี่ ย นไปอย่ า งมากทั้ ง ในแง่ ข องกายภาพ และความสั ม พั น ธ์
ภายในชุมชน กล่าวคือ ในด้านหนึ่งเทคโนโลยีและการพัฒนา
ท�ำให้ชุมชนขยายขอบเขตความสัมพันธ์ออกไปสู่สังคมภายนอก
รวมไปถึ งเครื อ ข่ ายชาติพันธุ์ที่ไ ม่ใ ช่เพียงในอ�ำเภอหรือจังหวัด
เดียวกันอีกต่อไป ในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีและการพัฒนาอีกเช่น

ถึงแม้ว่าภาพถ่ายเก่าจะเปรียบได้กับความทรงจ�ำของข้าพเจ้าที่ไม่
ปะติดปะต่อ หยุดนิ่ง และอาจจะเรียกว่าวางอยู่บนการรับรู้ที่มา
จากมุมมองเดียว (point of view) ของข้าพเจ้า จากอีกหลายร้อย
หลายพันมุมมองที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันต่อสิ่งที่ข้าพเจ้า
ประสบ แต่ภาพถ่ายในฐานะวัตถุแทนความทรงจ�ำของข้าพเจ้า
(ที่ก�ำลังค่อยๆ แปลกแยกจากโลกที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่) ก็อาจจะ
เปรียบเสมือนประจักษ์พยานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (และ
ชุมชน) เช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มรุ่นเก่าที่อาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นวัตถุแห่งความรู้สึกโหยหา พร้อมๆ กับการเป็นวัตถุที่
ตกยุคจากเทคโนโลยีปัจจุบัน
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ปับมื้อ : ตำ�ราดูฤกษ์ยามของชาวไตในเวียดนาม
วัตถุจัดแสดง : ตำ�ราดูฤกษ์ยามไทดำ�
แหล่งที่มา : เมืองเซอนลา เวียดนาม
เจ้าของ : ผศ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ประวัติศาสตร์ไทดำ� : รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอกสารนี้คนไต (ไท) เรียกว่า “ปั๊บมื่อ” หรือหากปรับเสียงให้เป็น
ไทยสักหน่อยก็นา่ จะออกเสียงว่า “ปับมือ้ ” หมายถึงต�ำราดูฤกษ์ยาม
ปับมื้อเป็นประเภทของเอกสารที่คัดลอกต่อๆ กันมาด้วยอักษรและ
ภาษาไตพร้อมทั้งรูปและสัญลักษณ์อื่นๆ นอกเหนือจากปับมื้อ
คนไตยังมีเอกสารประเภทอื่นๆ อีกมาก

แถนมอบหมายสิ่งต่างๆ ให้แก่พวกเผ่าส่า 330 ตระกูล พวกเผ่าไท
(ไต) 550 ตระกูล พาลงมายังพื้นดิน แถนยังสั่งให้ในผลน�้ำเต้ามีสิ่ง
ต่างๆ พอเพียง มี 330 พันธุ์ข้าวพอเพียง มี 330 พันธุ์ปลา ทั้งสิ้น
ด้วยมีหนังสือสวดบูชา หนังสือท�ำนายโชคชะตา หนังสือดูวันเดือน
(ยุกติ 2557, 56)

ปับมือ้ ทีแ่ สดงอยูน่ ผี้ มได้มาจากตัวเมืองเซอนลา (Thành phố Sơn La)
มหานครหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานี้เอง การไปในครั้งนี้ผมไป
ร่วมอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 10 ปีการจากไปของอาจารย์ค�ำจอง
(Cầm Trọng) ผู้ให้ความรู้เรื่องคนไตในเวียดนามแก่ผม ส่วนผู้ที่ให้
หนังสือเล่มนี้มาคือ “พี่ซู” ลูกเขยของอาจารย์ค�ำจอง ในขณะที่
ก�ำลังจะขึน้ รถเดินทางกลับจากเซอนลามาฮานอย พีซ่ วู งิ่ เอาหนังสือ
เล่มนี้มาให้แล้วสั่งเสียว่า “หนังสือเล่มนี้มึงเอาไปก็แล้วกัน พี่เก็บ
ไว้นานแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เผื่อมึงจะเอาไปวิจัยอะไรได้”
อันที่จริง นี่เป็นหนังสือไตฉบับลายมือฉบับแรกที่ผมได้มาจากมือ
ของเจ้ า ของวั ฒ นธรรมเอง นอกจากนั้น เอกสารที่ผมใช้ศึกษา
วรรณกรรมคนไตมาตลอดเกือบ 20 ปีเป็นเอกสารทีค่ ดั ลอกมาหรือ
ถ่ายรูปมาทั้งสิ้น

ปับมือ้ สัมพันธ์กบั ระบบเวลาและปฏิทนิ ของคนไต หากกล่าวโดยย่อ
คนไตนับว่าหนึ่งวันมี 12 ชั่วโมง (ภาษาไตเรียก “เจ๊อ”) หนึ่งสัปดาห์
มี 10 วัน (ภาษาไตเรียก “มือ่ ”) มีชอ่ื วันไล่เรียงกันดังนี้ กับ๊ ฮับ ฮ้าย
เมิง เปิ๊ก กั้ด ก้ด ฮ่วง เต๋า ก๋า หนึ่งเดือนมี 29 วันหรือ 30 วัน นับไล่
ไปทีละ “ค�่ำ” (ภาษาไตเรียก “ก�ำ”) ใช้ค�ำว่า หนึ่งค�่ำ สองค�่ำ ไปจน
ครบ “ซาวเก้าค�่ำ” (29 ค�่ำ) หรือ “สามสิบค�่ำ” แล้วแต่ในแต่ละเดือน
วันเริ่มเดือนคือวันเริ่มมีพระจันทร์ ส่วนครบเดือนคือวันพระจันทร์
เต็มดวง ส่วนเดือน (ภาษาไตเรียก “เบือน”) มี 12 เดือน มีชื่อเรียก
ตามชื่อจ�ำนวนนับ ยกเว้นเดือนแรกและเดือนที่สองจะนับว่าเดือน
“เจียง” และเดือน “ยี่” ตามล�ำดับ ส่วนปี คนไตนับ 12 ปีเป็นหนึ่ง
รอบนักษัตรคล้ายคนไทย เรียกตามชื่อตัวสัตว์ว่า ช้าง วัว ผึ้ง
กระต่าย งู ตัวลวง (เงือกหรือมังกร) ม้า แพะ ลิง ไก่ หมู หมา (Trần
Vân Hạc và Cà Văn Chung 2013)

คนไตอาศัยอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขาสูงในภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของเวียดนามมาเป็นเวลานานน่าจะพร้อมๆ กับคนเวียดที่
อาศัยในทีร่ าบลุม่ น�ำ้ แดง หากแต่กอ่ นหน้านัน้ สันนิษฐานได้วา่ คนไต
น่าจะมาอยูถ่ นิ่ นีห้ ลังคน “ส่า” หรือกลุม่ ชาติพนั ธุห์ ลายกลุม่ ทีป่ ัจจุบัน
อยู่บนที่สูงกว่าคนไต ประชากรชาวไตปัจจุบันมีประมาณหนึ่งล้าน
คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกหลายกลุ่ม กลุ่มที่เป็นทางการแบ่ง
เป็น “ไตด�ำ” และ “ไตขาว” กลุ่มย่อยในชื่ออื่นๆ ได้แก่ ไตเมือง
ไตแทง ไตแดง หลักๆ แล้วคนไตอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียนเบียนฟู
ลายเจิว เซอนลา ฮว่าบิ่งญ์ แทงญ์หวา และแหงะอาน

ระบบเวลา วัน สัปดาห์ เดือน และปีนี้ถูกน�ำมาแบ่งเป็นช่วงฤกษ์ดี
หรือฤกษ์รา้ ยส�ำหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ จึงกล่าวได้วา่ คนไต
ให้ความส�ำคัญกับการแบ่งเวลาอย่างละเอียดพอสมควร และแต่ละ
เวลาไม่ใช่เป็นเพียงระบบการแบ่งช่วงของเวลาเพียงเท่านัน้ แต่ตา่ งก็
มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ดังนั้นคนไตจึงมีความเชื่อเรื่องการหา
วันเวลาที่เหมาะสมกับการท�ำกิจการต่างๆ ของแต่ละคน แม้ว่า
ไม่ใช่ว่าการท�ำกิจการทุกอย่างจะต้องหาฤกษ์ยามตลอดก็ตาม

หากกล่า วถึงเฉพาะเรื่องวัน คนไตให้ความส� ำ คั ญ กั บวั น ใน 2
ลักษณะด้วยกัน ในด้านหนึ่ง วันสัมพันธ์กับ “สิง” หรือชื่อสกุลของ
คนไต คนไตมีชอื่ สกุลมาตัง้ แต่พวกเขามีความทรงจ�ำเกีย่ วกับตนเอง
ตามต�ำนานคนไต (โดยเฉพาะกลุ่มไตด�ำ) เชื่อว่าปับมื้อเป็นหนึ่งใน ตั้งแต่เรื่องเล่าเรื่องก�ำเนิดมนุษย์จากน�้ำเต้าปุง คนที่เกิดในสกุล
หนังสือที่ “แถน” หรือเทพผู้ให้ก�ำเนิดมนุษย์และสรรพสิ่งส่งมาให้ เจ้านายหรือชนชั้นปกครองหรือพวก “ผู้ท้าว” เป็นผู้สืบสกุลมาจาก
ในผลน�้ำเต้าปุงพร้อมกับสรรพสัตว์และตัวมนุษย์เอง ดังที่ต�ำนาน แถน คือคนในสกุล “ลอค�ำ” ส่วนคนในสกุลอืน่ เป็นต้นว่า เลือง ลู วี
น�้ำเต้าปุงในเอกสาร “เล่าความเมือง” กล่าวว่า
กวาง ก่า ล้วนออกมาจากผลน�้ำเต้าที่แถนโยนลงมายังโลกมนุษย์
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เรื่องวันมาเกี่ยวกับสกุลตรงที่ว่า ใครเกิดสกุลใดก็จะต้องไหว้ผี
บรรพบุรษุ ของสกุลตนตามวันทีแ่ ต่ละสกุลก�ำหนด ส�ำหรับสกุลของ
คนสามัญหรือพวก “ผู้ไพร่” ในหนึ่งสัปดาห์ไหว้ครั้งเดียว แต่ของ
ชนชั้นปกครองสกุลลอค�ำ หนึ่งสัปดาห์ไหว้สองครั้ง คือวัน “ฮ่วง”
และวัน “ฮ้าย” นั่นคือ 5 วันไหว้ครั้งหนึ่ง

ฟ่างว่ามีนก “กี้ตี้” ลงไร่ข้าวโพดว่าลิงแดงมักแห่แหน วางไซแล้วนา
กแนนจะจก ไม่ไปตั้งใจไม่ดิ่ง ไม่ดิ่งตั้งใจไม่ไปหรอกแม่เอ๋ย ไม่ใช่
เดือนส่งเป็ดตัวเขื่องไปหัวเมือง ไม่ใช่เดือนส่งชู้หน้างามสู่ผัวใดนา
ในแง่ของระบบการสื่อสาร ปับมื้อมีลักษณะพิเศษคือ ปับมื้อไม่ได้
เขี ย นเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราว แต่ ป ระกอบไปด้ ว ยบทพรรณนาและ
สั ญ ลั ก ษณ์ ต ่ า งๆ มี ทั้ ง อั ก ษรที่ เ ขี ย นพรรณนาฤกษ์ ง ามยามดี
สัญลักษณ์แทนวัน และรูปวาดคนและสัตว์ นอกจากนัน้ ปับมือ้ ยัง
นับเป็นเอกสารและเป็นสื่อประเภทเดียวที่เราจะพบการวาดรูป
ของชาวไต ทีโ่ ดดเด่นคือ “ตัวลวง” หรือมังกร นอกจากนัน้ ยังมีรปู
เรือนทีเ่ ป็นสัญลักษณ์แสดงวันทีค่ วรท�ำหรือไม่ทำ� อะไรบนเรือน มีรปู
คนเดิน รูปคนประกอบกิจกรรมต่างๆ และรูปควาย สื่อถึงกิจกรรม
ที่ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำในวันใด

ผมเองไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหรือสอบถามวิธีอ่านปับมื้อจากผู้รู้เลย
สักครัง้ แต่จากเอกสารหรือวรรณกรรมชิน้ อืน่ มีหลักฐานการกล่าว
ถึงการหาฤกษ์ยามหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับฤกษ์ยามเอาไว้เช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ในวรรณกรรมเรื่อง “ส่งชู้สอนสาว” (ยุกติ 2561)
ตัวละครกล่าวถึงวันดีวันร้ายในค�ำแนะน�ำที่ตัวละครเอกฝ่ายชาย
แนะน�ำคนรักครัง้ หนึง่ ว่า “วันเกิดอย่าไปดง “วันโต๊ง” อย่าไปช้อนปลา”
หมายความว่าวันเกิดอย่าเข้าป่า วันไหว้ผีเรือนอย่าไปช้อนปลา
หรืออีกตอนหนึ่ง ตัวละครเอกฝ่ายชายก�ำลังจะเดินทางไปค้าขาย ตลอดระยะเวลาของการศึ ก ษาเรื่ อ งราวชี วิ ต คนไตด� ำ มาตั้ ง แต่
แดนไกล จึงไปหาฤกษ์วันออกเดินทาง
พ.ศ. 2545 ผมเคยเห็นปับมื้อมานับสิบเล่ม ทั้งในพิพิธภัณฑ์และ
ชายจึงไปหามื้อได้มื้อ “ฮ่วง” แม่ไก่ท้วงใต้ล่างชายคืน ชายจึงคืนมา ในบ้านเรือนของประชาชน ส่วนใหญ่ดูมีเนื้อหาคล้ายๆ กันและคง
หามื้อได้มื้อ “เต๋า” หัวเข่าต้องประตูชายคืน ชายจึงคืนมาหามื้อได้ คัดลอกต่อๆ กันมาหลายชั่วอายุคน หากแบ่งตามวัสดุและอายุ
มื้อ “ก๋า” ชายขากางเกงข้องซุ้มกอข่าชายคืน ชายจึงคืนหามื้อได้ ปับมือ้ มีสองกลุม่ ปับมือ้ รุน่ เก่ามักใช้กระดาษทีเ่ ย็บเป็นเล่มลักษณะ
มื้อ “ก๊าบ” จึงเห็นเยนม้อง (อีเห็น) รู้ขับมด นกโก้ดรู้ต�ำข้าวด้วยสาก คล้ายสมุดไทยโบราณทีพ่ บในประเทศไทย หากแต่แผ่นกระดาษสมุด
มือ นกถืดทือในดงในป่า กิ่งก่าบินร้องในป่าคู่ทาง จึงไปเห็นฟ้าไข ของคนไตจะบางกว่ามาก ส่วนตัวอักษรจะเขียนด้วยหมึกสีด�ำ ใช้
พู่กันจีนเขียน แต่ปับมื้อที่แสดงอยู่นี้เป็นเล่มแบบใหม่ เขียนด้วย
ประตูลงล่าง ฟ้าไขหน้าต่างลงดู
นัน่ คือ เขาไปปรึกษา “หมอมือ้ ” หมายถึงผูร้ เู้ กีย่ วกับการดูฤกษ์ยาม ปากกาลงบนกระดาษสมุดเรียน ปับมื้อนี้น่าจะมีอายุไม่เกิน 50 ปี
ให้หาฤกษ์ส�ำหรับการออกเดินทางให้ เมื่อหาได้แต่ละวันก็มักมี ส่วนทีเ่ ขียนด้วยหมึกบนกระดาษบางทีผ่ มเคยเห็นน่าจะอายุนบั 100 ปี
สิงสาราสัตว์ทักท้วง สุดท้ายได้วันก๊าบจึงออกเดินทางได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อีกตอนหนึง่ พ่อกับแม่ตวั ละครเอกฝ่ายหญิงหาฤกษ์วนั ส่งตัวลูกสาว
ไปยังเรือนของสามีเธอ แต่เธอไม่ยอม เนื่องจากเป็นการแต่งงาน
แบบคลุมถุงชน เธอจึงหาเหตุผลมาโต้แย้งต่างๆ นานา จนไล่ไปถึง
เดือนสิบสอง แม่ของเธอจึงหาอุบายพลิกกลับมาได้วา่ เดือนสิบสอง
เป็นเดือนดีที่จะส่งตัวลูกสาวไปเรือนของสามี เช่น

ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2557). ประวัติศาสตร์ไทด�ำ: รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคม
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม.
. (2561). จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้เชิงชนชั้น : อ่าน “ส่งชู้สอนสาว”
วรรณกรรมของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไตด� ำ ในเวี ย ดนาม. กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

พ่อหล้าและแม่หล้าจึงว่า “ปีนี้ปีส่งเป็ดตัวเขื่องขึ้นหัวเมือง ปีส่งชู้
หน้างามไปสู่ผัวแล้วลูกหล้าแม่เอ๋ย ส่งชู้ จะส่งเดือน “เจียง”

Trần Vân Hạc và Cà Văn Chung. (2013). “Đôi điều về lịch của người Thái đen Tây Bắc”

ที่รักฉันจึงว่า “เดือนเจียงว่า “ก�๊ำถี” (มีข้อต้องห้าม) ปลูกเม็ดข้าว
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(เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิทินของชาวไตด�ำในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) Yên Bái.
เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2561. http:// baoyenbai.com.vn/16/102446Doi_
dieu_ve_lich_cua_nguoi_Thai_den_Tay_Bac.htm.
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ว่าด้วยเรื่อง ของ กับ สนาม ของนักมานุษยวิทยา ผมสารภาพว่า
ผมไม่ค่อยเหลือของจากสนามนัก ข้าวของที่เคยใช้ตอนอยู่สนาม
คือที่ข้างถนนในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผมให้เพื่อนคน
ไร้บ้านไปเกือบหมด จะมีของจากสนามที่มีความหมายก็คือ สมุด
บันทึกภาคสนาม

ท�ำไมผมจึงใช้สมุดโน้ตเล่มเล็กๆ หลายเล่มแบบนี.้ ...เป็นข้อแนะน�ำ
ของอาจารย์แคทเธอรีน บาววี่ ที่ปรึกษาผม เธอบอกว่า เวลาอยู่
ภาคสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ เดี๋ยวกระเป๋าหาย เดี๋ยวลืมสมุดโน้ต
ดังนัน้ ให้ใช้สมุดโน้ตเล่มเล็กเวลาหาย ข้อมูลทีห่ ายตามไปจะได้ไม่มาก
ผมใช้สมุดโน้ตกับปากกา เป็นเครื่องมือหลักในการบันทึกข้อมูล
นึกแล้วก็อิจฉาคนที่ใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างเครื่องอัดเสียง กล้อง
ถ่ายรูป หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ทีพ่ มิ พ์ขอ้ มูลลงไปได้เลย สมัยผม
เรียนที่วิสคอนซินนั้น เริ่มมีนักศึกษาพกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเข้า
ห้องเรียน และก็พิมพ์เลคเชอร์เข้าโน้ตบุ๊คเลย ผมเข้าใจว่าในภาค
สนามบางที่ หลายคนทีค่ นุ้ เคยกับแลปทอปก็คงพิมพ์ไปเลย แต่ผม
นีต่ อ้ งเขียนใส่สมุดโน้ต พอคืนวันอาทิตย์ทกี่ ลับห้องเช่า ผมก็จะมา
พิมพ์โน้ตใส่คอมพิวเตอร์เอาไว้

ผมใช้เวลาอยู่มะนิลาส�ำหรับท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องคน
ไร้บ้านในมะนิลารวม 16 เดือน คือ 2 เดือนในปี 2554 และ อีก
14 เดือนในปี 2556-57 รวมตลอด16 เดือนนี้ ผมมีสมุดโน้ตรวม
9 เล่ม คือช่วง 2 เดือนแรกมี 2 เล่ม และช่วง 14 เดือนหลังมีอีก
7 เล่มเป็นสมุดโน้ตธรรมดา ซื้อตามร้านซูปเปอร์มาร์เกตแผนก
เครื่องเขียนขนาดพอกเก็ตบุ้ค เล่มบางราว 40 แผ่น เลือกที่มีปก
เป็ น พลาสติ ก แข็ ง ถ้ า เป็ น ปกกระดาษจะต้ อ งมี พ ลาสติ ก หุ ้ ม
เพื่ อ กั น น�้ำ เพราะสมุดบันทึกจะอยู่ติดกระเป๋าตลอดเวลา บางทีก็
เหตุทผี่ มไม่พกอุปกรณ์พเิ ศษเหล่านี้ ก็เพราะเป็นของมีคา่ หากหยิบ
ต้องตากฝน หรือมีน�้ำหกใส่บ้าง
ออกมาใช้ อาจท�ำให้เป็นทีเ่ พ่งเล็งลักขโมยจากคนบางคนได้ แล้วก็
ยังท�ำให้ผมดูเป็นคนมีสตางค์ เข้ากับคนไร้บา้ นไม่เนียนสนิทอีกด้วย
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ช่วยผมด้วย ถ้าเขาพูดอะไรเด็ดๆ ก็จะบอกผมว่า จดใส่สมุดโน้ตไว้
ด้วยนะ คืนหนึ่งผมกับคนไร้บ้านสามสี่คนเดินกันจนเหนื่อยจาก
การไปรับแจกข้าวที่วัดซิกข์ ระยะทางไปกลับร่วม 4 กิโล จากนั้นก็
ต้องเดินไปหาที่นอนอีก อาเตะอาร์ลีน คนไร้บ้านที่สนิทกับผม
พูดขึ้นมาว่า “บ้านเราหลังใหญ่จัง ห้องครัวกับห้องกินข้าวถึงไกล
กันมาก ห้องนอนก็อยูไ่ กลอีก” พูดเสร็จพวกเราก็หวั เราะกันยกใหญ่
ผมมักถูกถามบ่อยๆ ว่า ผมบันทึกข้อมูลอย่างไร ผมอยากจะบอกว่า
คือแทนที่จะบอกว่า เราไม่มีบ้าน มาคิดใหม่ว่า บ้านเราหลังใหญ่
เป็นคนไร้บ้านมีเวลาว่างค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น ผมมีเวลาจด
แทน พูดเสร็จแกยังบอกผมว่า “บุน อย่าลืมจดใส่สมุดนะเดี๋ยวลืม”
บันทึกได้สะดวก เช่น ตอนสายๆ หลังกินข้าวเช้า ตอนบ่ายเวลา
ว่างๆ ค�่ำๆ ก่อนนอน อาจจะจดอะไรเล็กน้อยอาศัยแสงไฟสลัวจาก อีกเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มชอบจด คือ ความรูส้ กึ ตนเอง จ�ำเป็นมากทีต่ อ้ งจด
ข้างทาง ไม่ว่าที่ไหน ผมสามารถหยิบสมุดบันทึกออกมาจดบันทึก บันทึกในบรรยากาศสดๆ ที่เราอยู่ตอนนั้น จะมานึกย้อนหลังไม่ได้
ต่อหน้าคนไร้บ้าน ไม่ต้องแอบ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ คน อย่างผมเคยจดความรู้สึกตัวเองในคืนที่ได้ขนมหวานและฟรุต
ไร้บา้ นส่วนใหญ่จะรูว้ า่ ผมเป็นนักศึกษา ส่วนตอนแรกๆ ทีย่ งั ไม่ค่อย สลัดจากวัดซิกข์ ผมพรรณนาเป็นสิบบรรทัด ต่อมาเมื่อมาอ่าน
เชื่อว่าผมเป็นนักศึกษา การที่ผมหยิบสมุดขึ้นมาจดก็ท�ำให้ดูน่า ย้อนหลัง ยังอดสงสัยตัวเองไม่ได้วา่ จะดีใจอิม่ เอิมอะไรกับของแค่นี้
เชื่อถือขึ้น ท�ำนองว่า ‘อืมมม ดูเป็นนักเรียนจริงๆ มีจดบันทึกด้วย’ แต่มนั ก็สะท้อนว่า ความรูส้ กึ ทีเ่ ราจดตอนนัน้ ในบริบทของการหิวข้าว
และไม่ค่อยได้กินขนมหวาน พอได้กินอะไรพิเศษที นี่มันยอดมาก
ผมบันทึกเรื่องอะไรบ้าง ... ช่วงแรกๆ ก็บันทึกสิ่งที่เห็นโดยละเอียด
ซึ่งจะรู้สึกแบบนั้นก็ต้องอยู่ในภาคสนามนานจนรู้สึกแบบคนไร้
บันทึกช่วงแรก ของแต่ละวันจะหลายหน้า เพราะสิ่งที่เราเห็นเป็น
บ้านได้ และหากไม่บนั ทึกความรูส้ กึ ในขณะนัน้ เอาไว้ มานึกย้อนหลัง
สิ่งใหม่ก็ต้องจด เช่น จะไปรับแจกข้าว เริ่มไปกี่โมงเดินไกลแค่ไหน
ในบริบททีต่ า่ งไป ก็จะไม่ลกึ ซึง้ เท่ากับตอนอยูใ่ นสนามและเขียนสดๆ
ไปถึงกี่โมง มีคนสักเท่าไหร่ รอกี่ชั่วโมงกว่าจะได้รับแจก เวลานั่งรอ
คนไร้บา้ นท�ำอะไรกันบ้าง สถานทีน่ ง่ั รอ บรรยากาศโดยรอบ รวมถึง อาจารย์แคทที่ปรึกษาผม เป็นนักมานุษยวิทยาที่จดบันทึกภาค
ความรูส้ กึ ตัวเอง อย่างเช่นทีว่ ดั ซิกข์ ไปครัง้ แรก ผมตกใจมาก ทีเ่ ห็น สนามอันน่าทึ่งนะครับ บทเรียนหนึ่งที่อาจารย์เอามายกตัวอย่างก็
คนวิ่งข้ามถนนรีบไปต่อคิวรับแจกข้าว อย่างไม่กลัวว่าจะถูกรถชน คือ หนังสือเรื่องลูกเสือชาวบ้านนั่นไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ผมจดบรรยากาศทีร่ ถยนต์ตอ้ งเบรคกระทันหัน เสียงลัน่ ดังเอีย๊ ดอ๊าด ของแกนะครับ เพราะวิทยานิพนธ์อาจารย์เขาท�ำเชิงประวัตศิ าสตร์
พร้อมเสียงด่าทอคนวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ พอข้ามฝั่งไปรอเข้าคิว การขูดรีดทีภ่ าคเหนือ แต่ระหว่างอยูภ่ าคสนาม อาจารย์แคทขอไป
คนก็แทรกแซงแน่นจนไม่เป็นคิว ผมก็จดอย่างละเอียด เรือ่ งเหล่านี้ เข้าค่ายกับลูกเสือชาวบ้าน เรียกว่า เป็นไซด์ไลน์ของงานจริง ขนาด
พอนานวั น ไป ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ เ ห็ น จนชิ น ก็ ไ ม่ ต ้ อ งจด แค่เป็นภาคสนามไซด์ไลน์ อาจารย์ยังจดบันทึกละเอียด ถึงขนาด
รายละเอียดซ�้ำๆ แล้ว จะเขียนแค่ว่าเช้าวันนี้ไปที่ไหน กลางวันกิน ที่ต่อมาพัฒนาเป็นหนังสือได้
อะไร บ่ายไปที่ไหน มีอะไรพิเศษ
อาจารย์แคท สอนลูกศิษย์ว่า ให้พยายามจดให้ละเอียดที่สุด ใน
เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มชอบจดมากก็คอื บทสนทนา ถ้ามีบทสนทนาทีส่ ะท้อน ขณะทีม่ โี อกาสอยูใ่ นสนามแล้ว เราไม่มที างรูล้ ว่ งหน้า ข้อมูลเหล่านี้
วิธีคิดของคน หรือสะท้อนประเด็นที่เราศึกษา ผมจะรีบจดทันที จะเป็นประโยชน์มากขนาดไหนในอนาคต .
เพื่อกันลืม และเพื่อให้ได้ค�ำพูดที่ใกล้เคียงที่สุด คนไร้บ้านบางทีก็
กล้ อ งถ่ า ยรูป นั้นผมก็ไ ม่ไ ด้พ กติด กระเป๋า รูปจากภาคสนามที่
หลายคนเคยเห็นนั้นส่วนใหญ่มาจากการถ่ายในวันหรือสองวัน
สุดท้ายก่อนผมจะกลับเมืองไทยเท่านั้น หรือไม่เฉพาะวันใดที่ผม
รูว้ า่ มีกจิ กรรมพิเศษ ผมจึงจะกลับห้องไปเอากล้องออกมา ในโอกาส
เช่นนี้ ผมจะใช้อย่างระมัดระวัง

119

หมวกของคนไร้บ้าน
วัตถุจัดแสดง : หมวก ของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่
แหล่งที่มา : ศูนย์สุวิทย์ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
เจ้าของ : ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : “ละครเล่นใหม่” วิธีวิจัยในประเด็นอ่อนไหว ศึกษากรณีคนไร้บ้าน

แสงที่เห็นผ่านหมวกใบนี้ ท�ำให้นึกถึงความหวังของคนไร้บ้าน
มันไม่ใช่แสงทีเ่ จิดจ้า เพราะมันมีสงิ่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคขวางกัน้ มากมาย
แต่พวกเขาก็ไม่เคยหมดความหวังในการมีชีวิตอยู่ คนทั่วไปอาจ
จะมองว่าพวกเขาต�ำ่ ต้อยกว่า แต่รหู้ รือไม่วา่ หมวกใบนีเ้ ป็นของขวัญ
ที่ฉันได้รับจากคนไร้บ้านที่เป็นสมาชิกศูนย์สุวิทย์วัดหนู เนื่องใน
โอกาสปีใหม่ โลกทีไ่ ม่เคยหมดความหวังของพวกเขาไม่ได้สวยงาม
แต่ก็ไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปนัก ชอบที่พวกเขามองว่า “คนใจดีก็มี
คนใจร้ายก็ม”ี มันเป็นค�ำพูดธรรมดาๆ ทีแ่ สดงให้เห็นการมองโลก
ตามความเป็นจริงของพวกเขา
หลังจากละครของคนไร้บา้ นได้ถกู เผยแพร่ออกไป เพือ่ นทีไ่ ม่ใช่นกั
วิชาการมักจะตั้งค�ำถามไปในสองลักษณะ ประการแรกคือไป
เกี่ยวข้องกับคนไร้บ้านได้อย่างไร อีกประการหนึ่งคือท�ำไปท�ำไม
ค�ำถามแรกสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ (ระยะใกล้มาก) ของคณะ
(ซึ่งได้มีการบันทึกไว้แล้วในวาระอื่น) จึงขอกล่าวถึงค�ำถามที่ว่า
“ท�ำไปท�ำไม” เนื่องจากมันอาจจะเกี่ยวข้องกับแสงสว่างและการ
มองเห็นมากกว่าค�ำถามแรก ตามมุมมองของดิฉัน

อย่างที่สอง กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า “คนไร้บ้าน” มีวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่หลากหลาย เราไม่สามารถเข้าถึงผู้ที่ใช้ชีวิตบนท้องถนน
หลายๆ คนซึ่งพัวพันกับอาชญากรรม หรือมีสุขภาพกายและจิต
แย่จนกระทั่งพวกเขาได้จากไป แต่ที่ศูนย์สุวิทย์วัดหนูหลายๆ คน
สามารถเลี้ยงชีพได้โดยอาชีพสุจริต บางคนมีรายได้มากกว่าผู้ที่
ก�ำลังอ่านข้อความนี้บางคนเสียอีก พวกเขาก็อยากช่วยผู้ที่ด้อย
โอกาสกว่า การมีคณะละครเป็นของตั วเองคงจะช่ วยส่ งเสริ ม
พันธกิจอันนั้น อย่างไรก็ตามการช่วยคนไร้บ้านทั้งหมดนั้นต้องท�ำ
อย่างเป็นระบบ ควรจะมีการทบทวนระบบสวัสดิการทั้งหมด โดย
ให้ความส�ำคัญกับคนที่ตกงาน เพราะนั่นคือขั้นตอนแรกๆ ที่ท�ำให้
คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนไร้บ้าน มาถึงตรงนี้อยากจะบอก
ว่าพวกเขาทั้งหมดไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้านหรอก ราคาที่พวก
เขาต้องจ่ายมันแพงเกินไป เมือ่ เทียบกับสิง่ ทีเ่ ขาท�ำคือการตัดสินใจ
ออกจากบ้านที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบ หรือการที่จะต้องออกจากบ้าน
โดยไม่มีทางเลือก พวกเขาไม่ใช่อาชญากร ท�ำไมการที่รัฐบาลจะ
อนุ มั ติ เ งิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พวกเขาเป็ น รายเดื อ นจึ ง เป็ น เรื่ อ งไม่
สมควร ตามสายตาของคนบางกลุ่มซึ่งมองว่าการท�ำเช่นนั้นมีแต่
จะสนับสนุนให้เขางอมืองอเท้า ส�ำหรับดิฉันมองว่ามันเป็นการ
เยียวยา และทุกคนควรจะร่วมกันจ่ายเนื่องจากพวกเราปล่อยให้
สังคมไร้ระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมาเนิ่นนานเกินไป

ผู้ที่ถามว่า “ท�ำไปท�ำไม” มีมุมมองในสองลักษณะคือ หนึ่ง การท�ำ
ละครกั บ คนไร้ บ ้ า นอาจจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของคนไร้ บ ้ า น
เพราะจริงๆแล้วพวกเขาก็พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ และสองการท�ำ
ละครกับคนไร้บ้าน ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถท�ำให้เขาสามารถยืนได้ ละครของคนไร้บ้านคงไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยเยียวยาพวกเขาโดยตรง
ด้วยตนเอง เพราะมันจะไม่เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
แต่มนั ช่วยฉายแสงให้เห็นว่าปัญหาของสังคมอยูต่ รงไหน ทีเ่ หลือก็
ปฏิกริ ยิ าของดิฉนั ทีม่ ตี อ่ มุมมองทัง้ สองแบบก็คอื อย่างแรก นักแสดง คือวัดใจกันว่าคนในสังคมจะเอาอย่างไร จากปฏิกิริยาของผู้ชม
คนไร้บา้ นบางคน ผ่านช่วงชีวติ ของการฆ่าตัวตาย บางคนถูกซ้อม ละครของคนไร้บ้านที่ผ่านมา ท�ำให้เห็นถึงมุมมองที่เป็นโอกาส
บางคนเห็นความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เด็ก ส่วนใหญ่เคยนอน และความท้าทายของการขับเคลื่อนในเรื่องของสวัสดิการส�ำหรับ
กลางดินกินกลางทราย ดังนัน้ ชีวติ ทีศ่ นู ย์สวุ ทิ ย์จงึ ดีกว่าชีวติ ในอดีต คนไร้บา้ น ผ่านหมวกใบนีด้ ฉิ นั เห็นว่าพวกเขามีความหวัง ดิฉนั ก็มี
บางช่วงดังที่ได้กล่าวมา แต่พวกเขาพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่หรือ ความหวัง
เปล่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินจะตอบ ทราบแต่ว่าพวกเขามีความสุขที่ ขอขอบคุณคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Garry Fry & Louise
พวกเราได้เล่นละครด้วยกัน ผ่านการซ้อมละครและการแสดงในที่ Rose แห่ง Altitude 850 และคณะละครมาร็องดูส�ำหรับโอกาส
สาธารณะพวกเขาพัฒนาความมั่นใจในตนเองขึ้นมา พวกเขาเห็น และการสนับสนุนทีม่ ใี ห้ตลอดมา ผ่านหมวกใบนีย้ งั คงเห็นแสงสว่าง
คุณค่าในตนเอง เพราะเห็นว่ามีคนสนใจพวกเขา ถึงตรงนีแ้ ค่อยาก ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป
จะบอกว่าสายตาของผู้คนสามารถสร้างโอกาสให้กับคนที่คิดว่าตัว
เองด้อยกว่าได้ตลอดเวลา เราจะมอบสายตาแบบไหนให้กันล่ะ ?

พระพิมพ์และภาพถ่าย
วัตถุจัดแสดง : พระพิมพ์เมืองกำ�แพงเพชร
แหล่งที่มา : อำ�เภอนครชุม จังหวัดกำ�แพงเพชร
เจ้าของ : รศ. ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ภาพนี้ถูกบันทึกไว้น่าจะกว่า 5-6 ปีที่แล้ว ผมกลับมารายงานตัว
หลั ง เรี ย นจบไม่ น านนั ก ในช่ ว งปลายปี พ.ศ. 2554 ต่ อ ต้ น ปี
พ.ศ. 2555 โดยผมได้รับโอกาสจากอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใน
คณะให้ท�ำงานวิจัยภาคสนามชิ้นแรกในนามคณะอย่างจริงจัง
ในฐานะผู้จัดการโครงการมีแต่เพียงความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม แต่
ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ (ก�ำลังจะ) ท�ำในขณะนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว
โครงการต้นแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
ฐานความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดของ Creative Tourism โดยเริม่
ต้นจากการค้นหาและพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ขนึ้
ในพื้นที่ของหน่วยงานที่ชื่อว่า “องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” (องค์การมหาชน) กิจกรรม
การท่องเที่ยวนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือท�ำ

กิจกรรมในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว โดยผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
พื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึง “จิตวิญญาณ” ของ
พื้นที่นั้นด้วย
ในการท�ำวิจยั “ต้นแบบ” การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร นั้น
กิจกรรมหนึ่งที่เราเลือกเพื่อพัฒนาให้เป็น กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์คือ การท�ำพระพิมพ์ดินเผาของเมืองก�ำแพงเพชร
โดยมี “ลุงโป้ย” (สมหมาย พะยอม) ต�ำบลนครชุมเป็นผูใ้ ห้ความรู้
และร่วมเป็นผูท้ จี่ ะถ่ายทอด “การพิมพ์พระ” ซึง่ เป็นมรดกวัฒนธรรม
ส�ำคัญของก�ำแพงเพชรให้กบั นักท่องเทีย่ วได้รว่ มเรียนรูแ้ ละลงมือท�ำ
หลายปีต่อมา เราทราบว่าลุงโป้ยได้ถึงแก่กรรม ท�ำให้แหล่งเรียนรู้
การท�ำพระเครือ่ งเมืองก�ำแพงเพชรได้รบั การสืบต่อจากคนรุน่ ต่อมา
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เป็นของตัวเองและร่วมกับผู้อื่น วันนี้บางคนในนั้นได้งานที่ตัวรัก
มักทีช่ อบ บางคนในนัน้ ได้แต่งงานไปใช้ชวี ติ คู่ บางคนในนัน้ วันนัน้
เป็นนักศึกษาวันนีม้ าเป็นอาจารย์ บางคนในนัน้ ไปศึกษาต่อหลายปี
นีก่ ก็ ำ� ลังจะจบ บางคนในนัน้ ติดต่อไม่ได้ไม่รเู้ ป็นตายร้ายดี บางคน
ในนั้นได้ดิบดีขึ้นชั้นมาเป็นหัวหน้า บางคนในนั้นลาออกไปใช้ชีวิต
ทีถ่ กู จริตกับตัวเอง บางคนในนัน้ ถูกให้ออกจากงานพาลไม่ตอ่ สัญญา
บางคนในนั้นเกษียณอายุกลับไปอยู่กับบ้าน บางคนในนั้นเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย บางคนในนั้นได้เสียชีวิตลง
อย่างสงบ บางคนที่แปลกหน้าวันนั้นวันนี้ก็ยังคงแปลกหน้าถ้าเจอ
บางคนในนัน้ วันทีช่ นื่ คืนทีเ่ คยสุขวันนีป้ ลุกความโกรธเกลียดอาฆาต
และมาดร้ายเรา

ในภาพที่ถูกบันทึกครั้งนั้น เป็นธรรมเนียมปกติก่อนลาจากหลัง
จากได้ใช้เวลาระยะหนึ่งกับคนและสถานที่นั้นๆ เราทั้งหมดถูกคน
บันทึกภาพสั่งให้ยิ้มแสดงความรู้สึกถึงความสุขสนุกที่ได้รับจาก
การมาที่นี่ก่อนจะจากไป (สังเกตว่ามีไม่น้อยที่ไม่หลงเชื่อคนบันทึก
ภาพ) ในภาพทีค่ นส่วนใหญ่มคี วามส�ำราญนัน้ ประกอบด้วย เจ้าของ
ภูมิปัญญาในชุมชน คณะท�ำงาน นักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน และ
หน่วยงานคูค่ วามร่วมมือในพืน้ ทีพ่ เิ ศษใกล้กบั อุทยานประวัตศิ าสตร์
ก�ำแพงเพชร โดยการน�ำของผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในขณะนั้น พร้อมกับคนแปลกหน้าอีก 3 คน รวมแล้วมี
26 คนครึ่ง

ถึงวันนี้งานชิ้นนี้เหมือนจะมาถึงจุดจบแล้ว แต่ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาที่ได้ท�ำงานชิ้นนี้ต่อเนื่องนั้น ท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่า ผมอาจ
ได้ความรู้จากการอ่านหนังสือ ผมอาจได้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์
สอบถามพูดคุย ผมอาจได้ผลงานจากการได้ท�ำวิจัย แต่ที่ผมได้
มากกว่านั้น คือ ความทรงจ�ำความประทับใจและมิตรภาพที่ดีที่
เคยมีตลอดหลายปีทผี่ า่ นมาจากการท�ำงานส�ำคัญชิน้ นี้ “เวลา” บอก
กับเราว่า “ไม่มีอะไรที่แน่นอนและไม่มีอะไรที่นอน (มา) แน่ ๆ”

วันนี้สถานที่แห่งนั้นยังคงอยู่ แต่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้คนเหล่านี้
แม้หลายคนยังอยู่ บางคนได้จากไป บางคนยังอยู่ในสถานะเดิม
คือไม่รจู้ กั สุดท้ายแล้ว ทุกสิง่ อย่างย่อมต้อง “เปลีย่ นแปลง” ความ
แตกต่างหลากหลายท�ำให้เราต้อง “เคารพ” และทุกเรื่องทั้งที่ถูก
(ใจ) ไม่ถูก (ใจ) ก็คงต้องใช้ความ “เข้าใจ” ประกอบกับเวลาหนอ
เวลา..ช่วยพิสูจน์ทีว่าเราไม่ได้ถูกหลอกให้มีความสุข แต่เพราะเรา
เวลาที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น
มีมันจริง ๆ ในวันนั้นและเมื่อไรที่คิดถึง เราก็จะมีความสุขอยู่ร�่ำไป
มากมาย แน่นอนว่า เราได้ใช้เวลาที่ผ่านมา ณ ขณะบันทึกภาพ
โดยมี “ภาพถ่ายและพระพิมพ์” เป็นประจักษ์พยานให้ระลึกถึง
ดังกล่าวร่วมกัน แต่หลังจากนัน้ ต่างคนต่างใช้เวลาของตัวเองทัง้ ที่
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บัตรผ่านประตู
วัตถุจัดแสดง : บัตรผ่านประตูการแข่งขันฟุตบอล, เสื้อยืดทีมการท่าเรือ เอฟซี
แหล่งที่มา : กรุงเทพฯ
เจ้าของ : อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : แฟนบอล ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย

1.
การปรั บ ระบบการจั ด การแข่ ง ขั น ให้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ธุ ร กิ จ มากขึ้ น
(commercialization) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้กระแสความนิยมใน
ฟุตบอลสโมสรไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงต้นทศวรรษ
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วันหนึง่ เราจะเดินทางไปชมการแข่งขันนัดเยือนด้วยกัน เป็นครัง้ แรก
ที่ผมจะได้ไปนัดเยือนกับพวกเขา ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสวมเสื้อ
ฟุตบอลไปที่สนามเลยจนถูกทักอยู่หลายครั้ง เมื่อไปถึงสถานที่
นั ด หมาย แฟนบอลคนหนึ่งโยนเสื้อสีด�ำของสโมสรการท่าเรือฯ
ตั ว นี้เข้าใส่ผม ด้วยความตกใจผมจึงรับมันเอาไว้ก่อนจะตกพื้น
ก่อนหน้านั้นการจัดเก็บค่าบัตรผ่านประตูไม่ได้เป็นไปอย่างเข้ม
เขาบอกว่าเขามอบให้ผมและให้ผมสวมมันไปนัดเยือนด้วยกัน
งวดมากนัก บัตรผ่านประตูมักเป็นบัตรเรียบๆ ไม่มีลวดลายเฉพาะ
หลายสนามไม่เก็บค่าบัตร บางสนามมีการแสดงตลกในช่วงพักครึ่ง ผมได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การวิจยั จ�ำนวนมากและ (น่าจะ) ได้รับ
เวลา มีโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมจ�ำนวนมาก ถึงขัน้ มี “คูปองเลข ความไว้วางใจจากแฟนบอลมากขึ้นจากการไปนัดเยือนครั้งนั้น
น�ำโชค” ส�ำหรับสุม่ แจกรางวัลโดยเทียบกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งหลังจากนั้นเมื่อผมสวมเสื้อตัวนี้ไปที่สนามก็ดูราวกับว่ามัน
จะช่วยให้ผมสามารถสร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลได้มากขึ้น
เมือ่ เป้าหมายของการจัดการแข่งขันเป็นไปเพือ่ ธุรกิจมากขึน้ ค่าบัตร
ผ่านประตูจงึ เป็นแหล่งรายได้ทสี่ ำ� คัญ ความเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน การเข้าไปสู่สนามแห่งการวิจัยแฟนบอลจึงไม่ได้ต้องการเพียงแค่
คือเริ่มมีการจัดเก็บค่าบัตรผ่านประตูอย่างเข้มงวดและเป็นระบบ บัตรผ่านประตูเพื่อเข้าไปในสนามฟุตบอลเท่านั้น แต่ยังมี “บัตร
บัตรผ่านประตูที่ระบุรายละเอียดการแข่งขันอย่างเฉพาะเจาะจง ผ่านประตู” แบบอืน่ ๆ ทีม่ าจากการท�ำกิจกรรมร่วมกับแฟนบอลด้วย
เหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเติบโตของวงการฟุตบอล และส�ำหรับผมเสื้อตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของบัตรผ่านประตูนั้น
ไทยได้เป็นอย่างดี
2.
ส�ำหรับผู้ชมฟุตบอลแล้วบัตรผ่านประตูช่วยให้สามารถเข้าไปใน
สนาม แต่ส�ำหรับผมที่ท�ำวิจัยเกี่ยวกับแฟนบอลนั้นบัตรผ่านประตู
เพื่อเข้าไปใน “สนาม” ดูจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้น
ช่วงแรกของการเก็บข้อมูลภาคสนามผมตระเวนไปดูการแข่งขันใน
หลายๆ สนามฟุตบอลแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตอบโจทย์
การวิจยั ได้มากพอ วันเวลาล่วงไปพร้อมๆ กับจ�ำนวนบัตรผ่านประตู
ทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ผมได้เริม่ ท�ำความรูจ้ กั กับแฟนบอลสโมสร
การท่าเรือฯกลุ่มหนึ่ง เราค่อยๆ สร้างความคุ้นเคยและท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น ทั้งในและนอกสนาม ทั้งวันที่มีการแข่งขัน
และไม่มีการแข่งขัน
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ชะตากรรมของสิ่งของ คนและชนชาติ
วัตถุจัดแสดง : ย่ามและผ้าทอ
แหล่งที่มา : เมืองหล้า (Yingjians) มณฑลยูนนาน
เจ้าของ : เตาเซินซี เจ้าแกมเมือง เมืองหล้า สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สารคดีโทรทัศน์ “คนไท”

ตอนเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามในกลุ ่ ม คน (ไท) อาหม ที่ รั ฐ อั ส สั ม
ประเทศอินเดีย มักจะได้ยินคนอาหมเองทั้งในหมู่ผู้น�ำและกลุ่ม
คนทั่ ว ไปที่ พ ยายามฟื ้ น ฟู ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมอาหม
กล่าวให้ได้ยนิ อยูเ่ สมอว่า เมือ่ 700 กว่าปีกอ่ น บรรพบุรษุ ของพวก
เขาอพยพมาจากอาณาจักรหมอกขาวมาวหลวง แห่งลุม่ แม่นำ�้ มาว
ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของเขตรัฐฉานของสหภาพพม่าและมณฑล
ยูนนานทางตอนใต้ของจีนปัจจุบัน และชาวอาหมเองก็คาดหวังว่า
จะหาทางไปเยือนเมืองมาวหลวงซึ่งเป็นดินแดนของบรรพบุรุษ
พวกเขาให้ได้สักครั้งหนึ่ง
ในเอกสารจีนกล่าวว่า อาณาจักรมาวหลวง เป็นอาณาจักรของ
กลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไท มีอายุสืบเนื่องย้อนกลับไปได้นับพันปี
และในช่วงคริสตศตวรรษที่ 11-13 รัฐโบราณแห่งลุม่ น�ำ้ มาว ขยาย
อิ ท ธิ พ ลไปอย่ า งกว้ า งขวางครอบคลุ ม ลุ ่ ม แม่ น�้ ำ สามแห่ ง คื อ
ลุ่มแม่นำ�้ คง (สาละวินในจีน) ลุม่ แม่นำ้� เก๋ว (อิรวดีของสหภาพพม่า)
และลุ่มแม่น�้ำดาวผี (พรหมบุตรของอินเดีย) จนกระทั่งศตวรรษที่
16 หลังจากทีส่ รู้ บกันถึงสามหน อาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญ่ของผูป้ กครอง
ชาวไท ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง พอถึงยุค
ราชวงศ์ชงิ ก็ได้พยายามยกเลิกระบบเจ้าฟ้าไทแบบเดิมและแต่งตั้ง
ขุ น นางและข้ า ราชการจี น จากส่ ว นกลางเข้ า ปกครองและแบ่ ง
อาณาเขตของเมืองมาวให้เป็นหัวเมืองขนาดเล็กๆ ปัจจุบันกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองชนชาติไทและจิ่งโพของมณฑล
ยูนนาน
ในปี พ.ศ. 2539 ก่อนที่ผมจะเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์
เกีย่ วกับอัสสัมนัน้ ผมเคยเดินทางไปถ่ายท�ำสารคดีโทรทัศน์เกีย่ วกับ
“คนไท” ในดินแดน “อาณาจักรหมอกขาวมาวหลวง” อยู่ก่อนแล้ว

“หอค�ำ” เดิมซึ่งทางการจีนยึดไปและปัจจุบันเหลือสภาพเป็นเพียง
เรือนไม้ชั้นเดียวเก่าคร�่ำคร่า
ผมขอให้ทีมงานบันทึกภาพการสัมภาษณ์รัชทายาทเมืองหล้าคน
สุดท้าย โดยขอให้ท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติของกลุ่มคนไทมาว
ประวัติและความคิดของเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายซึ่งเป็นปู่ของท่าน หลัง
เสร็จงาน ท่านชักชวนให้ทีมงานทั้งหมดไปคารวะหลุมฝังศพของ
ท่านเตาอันเหริน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหอค�ำหรือบ้านที่ท่านพักมากนัก
หลังจากที่เราคารวะหลุมศพของเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเมืองหล้า
เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะร�่ำลากัน ท่านได้มอบของสองชิ้นซึ่งถือ
ติดตัวมาจากบ้านให้กับผม โดยขอให้มารับมอบที่หน้าหลุมศพ
และขอให้ช่างภาพถ่ายรูปไว้ ท่านกล่าวว่า “ของสองชิ้นนี้เก็บมา
36 ปีแล้ว เป็นของคนไทมาว ตอนอพยพไปอยูท่ เี่ มืองม่าน (พม่า) ก็
และมีโอกาสได้พบกับชายชราอายุ 62 ปีคนหนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นถึง
น�ำไปด้วย แต่วันนี้ขอมอบให้คนจากเมืองไทย”
“เจ้าแกมเมือง” เทียบได้กับองค์รัชทายาท เนื่องจากเป็นหลานของ
ท่านเตาอันเหริน-กษัตริย์หรือเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเมืองหล้า ผมไม่ทราบว่า ท�ำไมท่านจึงให้ของ “ส�ำคัญ” ซึ่งน�ำติดตัวไปเมื่อ
(Yingjians)
ครั้งอพยพออกจากบ้านเกิดไปอยู่ที่พม่านานกว่าสามสิบปีและเอา
กลับคืนมาที่บ้านเดิม เพื่อที่จะตัดสินใจยกให้กับใครคนหนึ่งซึ่งเพิ่ง
ท่านเตาอันเหริน (พ.ศ. 2415-2456) หรือเจ้าฟ้าไทองค์ที่ 20 ของ
ได้พบและสนทนากันเมื่อไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมานี้เอง
เมืองหล้า ถือกันว่าเป็นผู้น�ำของชนชาติไทยุคใหม่ ครองต�ำแหน่ง
เจ้าฟ้าเมื่ออายุได้ 19 ปี มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาชุมชนไทให้ ผมเดาไม่ถูกว่า การที่ท่านตั้งใจมอบของสองชิ้นนี้ให้กับผม ณ
เจริญทัดเทียมชาติอื่นๆ ท่านเข้าร่วมในขบวนการต่อต้านลัทธิล่า เบือ้ งหน้าหลุมศพบรรพบุรษุ ของท่านและขอให้ชา่ งภาพถ่ายรูปนีไ้ ว้
อาณานิคมของอังกฤษ เดินทางอย่างกว้างขวางในพม่า อินเดีย จะมีความหมายอย่างไรส�ำหรับท่าน
มาเลเซียและเข้ารับการศึกษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ กลับมาก่อตัง้ โรงงาน
ผมไม่แน่ใจว่า นี่เป็นเพียงของที่ระลึกที่ “คนไท” กลุ่มหนึ่งมอบให้
ทอผ้า โรงงานไม้ขดี ไฟ โรงไฟฟ้า ตัง้ ธนาคาร พิมพ์ธนบัตรไท คาดหวัง
กับคนที่ใช้ภาษาตระกูลเดียวกัน “เชื้อชาติ” เดียวกัน ที่มาสนใจ
ว่าจะน�ำสังคมไปสู่การปฏิวัติประชาธิปไตย หลังการเข้าร่วมและ
เรื่องราวบรรพบุรุษของท่าน หรือจะเป็นการส่งมอบภาระกิจบาง
เป็นตัวแทนของกลุม่ ไทใหญ่ในขบวนการปฏิวตั ซิ นิ ไฮ่ ท่านก็ถกู จับ
อย่างที่ท่านไม่มีโอกาสท�ำต่อแล้วให้กับคนรุ่นต่อไป
ในข้อหากบฎต่อราชส�ำนักชิง ถูกคุมขังที่ยูนนานและปักกิ่งก่อน
สวรรคต
หลายปีต่อมา ผมเดินทางไปเก็บข้อมูลที่รัฐอัสสัม เพื่อที่จะเขียน
วิทยานิพนธ์สกั เล่มหนึง่ ว่าด้วยการรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรมของ “ไทอาหม”
เมือ่ ชะตากรรมของชนชาติไทต้องผันผวน การปกครองของชนชาติ
: อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์โพ้นพรมแดน
ไทแบบเดิมต้องยกเลิกไป ส่งผลให้เจ้าแกมเมือง ซึง่ เป็นรัชทายาท
องค์ต่อมาต้องหลบหนีระหกระเหินไปอาศัยอยู่ในเขตรอยต่อของ และนี่เวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว ผมไม่ได้กลับไปที่รัฐอัสสัม
จี น และพม่ า นานกว่ า สามสิ บ ปี ก่ อ นที่ จ ะเดิ น ทางกลั บ มาอยู ่ ที่ และอาณาจักรมาวหลวงอีกเลย
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กามูซา จาปี และพานทองเหลือง : มงคลวัตถุแห่งอัสสัม

วัตถุจัดแสดง : กามูซา จาปี พานทองเหลือง
แหล่งที่มา : รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
เจ้าของ : ผศ. ดร. ดำ�รงพล อินทร์จันทร์ ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : การฟื้นฟูวัฒนธรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

ภาพถ่าย และสรรพสิ่งของ ประหนึ่งความทรงจ�ำจากการเดินทาง
ให้หวนระลึกถึงผู้คน และประสบการณ์ภาคสนามแต่ละแห่ง
เกือบสองทศวรรษที่แล้ว ดินแดนแห่งภูผาสีนิลและแม่น�้ำสีโลหิต
นาม “อัสสัม” เป็นภาคสนามส�ำคัญด้านไทศึกษา ถือได้วา่ อัสสัม
เป็นสนามแจ้งเกิดในแวดวงวิชาการของนักเรียนมานุษยวิทยา
ส�ำนักท่าพระจันทร์คนหนึง่ ก็วา่ ได้ ความตืน่ ตาตืน่ ใจกับผูค้ น ทิวเขา
ลุ่มน�้ำ ความมั่งคั่งรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรม
จิตใจฉันท์มิตรของผู้คน และการต้อนรับอันอบอุ่น ดลบันดาลให้
เกิดผลงานวิจัย ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และบันทึกการเดินทาง ไม่เพียง
เท่านั้นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้จากอัสสัมนับแต่คราวแรกของการ
เดินทางกระทั่งปัจจุบันยังคุณค่าทางจิตใจอยู่เสมอ
นอกจาก หมากพลู (Tamul paan) ผ้าไหมสีทอง (Muga silk)
เครื่องแต่งกายสตรีอัสสัม (Mekhela chador) และเทศกาลบีฮู
(Bihu Festival) อันลือชือ่ แล้ว “กามูซา” “จาปี” และ “พานทองเหลือง”
ก็ถือเป็นวัตถุสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมส�ำคัญของรัฐทางทิศอีสาน
ของอินเดีย
กามูซา (Gamosa) เป็นผ้าทอสี่เหลี่ยมขนาดยาวพื้นขาวลวดลาย
แดง อาจพบสีอื่นๆ ด้วย เมื่อแปลความตามตัวอักษรแล้ว ค�ำว่า
‘กา’ แปลว่า ร่างกาย ส่วน ‘มูซา’ แปลว่า เช็ด กามูซาจึงเป็นผ้าที่
ผู้คนใช้เช็ดท�ำความสะอาดเนื้อตัวในชีวิตประจ�ำวัน อันถือเป็น

กิจวัตรช�ำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ จะว่าไปแล้ว กามูชาประหนึ่ง
ผ้าขาวม้าของไทย ใช้โพกหัว พาดไหล่ หรือคล้องคอ กระทั่งคลุม
คัมภีรห์ รือแท่นประกอบพิธกี รรม ใช้ตอ้ นรับแขก คล้องคอผูม้ าเยือน
พร้อมหมากพลู ชาวอัสสัมใช้กามูซาอย่างแพร่หลายจึงกลายเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องชี วิ ต และวั ฒ นธรรมโดยไม่ จ� ำ กั ด ภู มิ ห ลั ง กลุ ่ ม
ชนชาติพันธุ์ ลวดลายของกามูชาแตกต่างไปตามการออกแบบ
สร้างสรรค์อย่างอิสระ โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับจากชาวไท
อาหม ค�ำตี่ พาเก่ อ่ายตอน ค�ำยัง และตุรุง หกกลุ่มชาติพันธุ์ไททาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ในคราวเดียวกัน เมื่อเดินทางไปร่วมงานเมด�้ำเมผี งานประเพณี
ส�ำคัญหนึ่งของชาวไทอาหม เจ้ากุหลาบ โกกอย (Chao Golap
Gogoi) อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากเมืองโก
ลาคาต (Golaghat) อุตส่าห์เดินทางมาพร้อมภริยา เพื่อพบปะ
ทักทาย และมอบกามูซาพร้อมจาปีทองเหลืองให้ด้วยตัวเองถึง
เมืองยอรหัต ชวนให้หวนถึงความทรงจ�ำวันวานว่า เมือ่ คราวเดินทาง
กลับมาตุภมู จิ ากภาคสนามเมือ่ พุทธศักราช 2544 พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินเอ่ยปากทักถึงจาปีใบใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่าหนึ่ง
เมตรที่หอบหิ้วพร้อมสัมภาระล้นมือ

จาปี (jaapi) หมวกทรงกรวยประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่ และใบปาล์ม
เดิมเป็นหัตถกรรมพื้นถิ่นเพื่อปกป้องแสงแดดตามวิถีการเกษตร
น�ำมาประดับประดาลวดลายด้วยผ้าหลากสีสัน ใช้ประกอบการ
แสดงร่ายร�ำระบ�ำบีฮู แสดงความเคารพ และตกแต่งภายในบ้าน
เพือ่ แสดงการต้อนรับ ปัจจุบนั มีจาปีทที่ ำ� จากทองเหลืองด้วยเช่นกัน

ก่อนกลับจากเมืองยอรหัต ครอบครัวราชกุมาร อลก นารายัน สิงห์
(Rajkumar Alok Narayan Singha) เชื้อเชิญไปดื่มน�้ำชา ทาน
อาหารว่าง และสนทนาเกีย่ วกับคณะนักวิชาการไทยทีเ่ คยมาเยือน
เมื่อหลายสิบปีก่อน ตั้งแต่รุ่นพระบิดาที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ
ของคุณสารนาถ (สังข์ พัธโนทัย) ผู้เขียนหนังสือ เยี่ยมไทอาหม
สายเลื อ ดของเรา (2497) จนถึ ง คณะของท่ า นอาจารย์ ไ กรศรี
นิมมานเหมินทร์ พร้อมนักวิชาการและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวได้วา่ ราชกุมาร อลก นารายัน
สิงห์เป็นราชกุมารคนสุดท้องของราชกุมาร จันทรา นารายัน สิงห์
(Rjkumar Chandra Narayan Singh) ผู้เป็นนัดดาของเจ้าหลวง
ปุรันทาร สิงห์ (Swargadeo Purandar Singha) กษัตริย์องค์
สุ ด ท้ า ยของอาณาจั ก รอาหม พระองค์ ท รงครองราชย์ ส องครั้ ง
ครั้งแรก พ.ศ. 2361-2362 และครัง้ ทีส่ องภายใต้การปกครองของสห
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2377-2382 ก่อนมีผู้แทนจากเจ้าอาณานิคม
ขึน้ มาปกครองแทน ก่อนกลับครอบครัวของท่านมอบพานทองเหลือง
horai ขนาดเล็กแบบทันสมัยเป็นของขวัญ

ส่วน พานทองเหลือง มีชื่อเรียกตามประเภทในภาษาอัสสัมมิสว่า
xorai หรือ horai ถือเป็นโลหะทรงคุณค่าที่ใช้เป็นภาชนะทรงสูง
บรรจุหมากพลูแสดงการให้เกียรติ ต้อนรับ และขอบคุณ เป็นส�ำรับ
อาหาร หรือประดับตกแต่งหน้าแท่นบูชา หรือน�ำเสนอเป็นของ
ขวัญแด่ผู้มาเยือนในนานางานมงคล
ผู ้ ค นในอั ส สั ม ยั ง คงรั ก ษาประเพณี สื บ เนื่ อ งยาวนานผ่ า นงาน
หัตถกรรมนานา ไว้ได้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ต้นพุทธศักราช 2561 กามูชาเนื้อละเอียดและมีลวดลายสีสัน
สวยงามผืนหนึ่งได้รับจากนางธิมิตา น�้ำชุ่ม กงวาร์ (Nang Timita
Namchoom Konwar) หญิงสาวลูกผสมชาวไทเมืองยอรหัต (Jorhat)
ทายาทหนึ่งเดียวของครอบครัวที่ผู้เป็นมารดาสืบเชื้อสายเจ้าเมือง กามูซา จาปี และพานทองเหลือง จึงเป็นมงคลวัตถุสามสิ่งที่น่า
ไทค�ำตี่จากนารายันปุระ (Narayanpur) ส่วนบิดาเป็นสายสกุลเจ้า ประทับใจมิรู้ลืม
หลวงราชอาณาจักรไทอาหม ครอบครัวกงวาร์ต้อนรับอย่างอบอุ่น
และดูแลอย่างดี เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว นับเป็นการ
สร้างสายสัมพันธ์อันดีของไทสามกลุ่มระหว่างไทค�ำตี่ ไทอาหม
และชาวไทยสยาม
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Try Arm ชุดชั้นใน
กับการต่อสู้ของผู้หญิง
วัตถุจัดแสดง : ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ� รุ่น 1959
แหล่งที่มา : Try Arm
เจ้าของ : Try Arm
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง : ผศ. ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การศึกษาผู้หญิงจากประสบการณ์ชีวิตและเรื่องเล่า

ชุดชัน้ ใน “ไทรอาร์ม” (Try Arm) เกิดจากกลุม่ คนงานสหภาพแรงงาน
ไทรอัมพ์ (Triumph) ที่ถูกเลิกจ้างเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
โดยบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า ชุดชั้นใน และชุดว่ายน�้ำ ยี่ห้อดังหลาย
ยี่ห้อ อาทิ ไทรอัมพ์ (Triumph), วาเลนเซีย (Valinsere), สล็อกกี้
(Sloggi), อาโม (AMO), ออม (HOM) ฯลฯ
บริษทั ฯ ได้เลิกจ้างคนงานจ�ำนวนกว่า 1,959 คน คิดเป็นร้อยละ 50
ของคนงานทัง้ หมดในโรงงานย่านบางพลี สมุทรปราการ ในจ�ำนวนนี้
เกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง มีทั้งที่ก�ำลังตั้งครรภ์ เจ็บป่วย หรือพิการ
ตลอดจนคนงานที่ท�ำงานมาหลายปีมีอายุงานกว่า 20-30 ปี มีผล
ให้ ทั้ ง หมดพ้ น สภาพการเป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ในวั น ที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2552
การเลิกจ้างครัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ให้เหตุผลว่า “ต้องการปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าใช้จา่ ยระยะยาวของไทรอัมพ์ทกุ หน่วยงาน จุดมุง่ หมายเพือ่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรให้มีประสิทธิผล ท�ำให้
เกิดความมั่นใจว่าธุรกิจของเรายังคงยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคง
และ ยังขยายต่อได้เมื่อโอกาสมาถึง” แต่จากข้อมูลและมุมมอง
ของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ พวกเขาเชื่อว่า “การเลิกจ้างครั้งนี้
ยังมีสาเหตุมาจากความต้องการท�ำลายสหภาพแรงงานฯ ของฝ่าย
บริหาร เนื่องจากคนงานที่ถูกเลิกจ้างเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิก
สหภาพฯ และมีกรรมการสหภาพฯ ถึง 13 คน จากทั้งหมด 18 คน
พร้อมกับการย้ายฐานการผลิตไปหาแหล่งค่าแรงราคาถูกในรูป
แบบการจ้างงานแบบเหมาช่วง (Subcontractor) ซึ่งเป็นการจ้าง
งานที่นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการแก่คนงาน” (ฐิติพันธุ์
พัฒนมงคล, 2553)

ปี พ.ศ. 2518) เกี่ยวกับการชดเชยในกรณีถูกเลิกจ้าง ซึ่งระบุไว้ว่า
ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 6 ปีขนึ้ ไป
ต้องได้รับเงินชดเชยเพิ่มอีกปีละ 20 วัน สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ
จึงได้เริ่มต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
นายจ้างรับกลับเข้าท�ำงาน หรืออย่างแย่ที่สุดก็ต้องจ่ายค่าชดเชย
ตามข้อตกลงสภาพการจ้างที่เป็นธรรม การต่อสู้ได้เริ่มตั้งแต่การ
จัดชุมนุมใหญ่ การเดินขบวน ซึ่งถูกต่อว่าต่อขานว่าท�ำให้รถติด
ผู ้ อื่ น เดื อ ดร้ อ น จนมาถึ ง การปั ก หลั ก กางเต๊ น ท์ อ ยู ่ ที่ ใ ต้ ถุ น ตึ ก
กระทรวงแรงงาน และที่ใต้ถุนตึกกระทรวงแรงงานนี้เองที่คนงาน
หญิงที่มารวมตัวกันเริ่มมีแนวคิดที่จะผลิตชุดชั้นในแบรนด์ของ
ตนเองขึ้น จิตรา คชเดช หรือ “หนิง” อดีตประธานสหภาพแรงงาน
ไทรอั ม พ์ ฯ ได้ เ ล่ า ถึ ง ความคิ ด แรกเริ่ ม ที่ จ ะท� ำ ชุ ด ชั้ น ในขายว่ า
เนือ่ งจาก “การเจรจาไม่คบื หน้าอะไรเลย เราอยูว่ า่ งๆ แล้วก็เห็นคน
เดินไปเดินมาในกระทรวงนี้เยอะดี เลยคิดจะท�ำกางเกงในขาย”
(มุทิตา เชื้องชั่ง และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา, 2561)
โชคดีทเี่ กือบ 200 ชีวติ ใต้ถนุ ตึกนีม้ าจากแผนกต่างๆ ทีซ่ อยยิบย่อย
ในโรงงาน ซึง่ โดยภาพรวมแล้วถือว่าอยูก่ นั ครบทุกแผนก โปรเจ็คท์นี้
ถูกระดมสมองกันขึ้นในคืนหนึ่ง ประกอบกับความเป็นไปได้ที่อดีต
“ดีไซเนอร์” ของไทรอัมพ์ที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วอาสามาออกแบบให้
ฟรีๆ เพือ่ ช่วยคนงาน ยังไม่นบั รวมช่างปรับจักรทีถ่ กู เลิกจ้างทีอ่ าสา
ช่วยเป็นเบื้องหลังด้วยอีกแรง ส่วนผ้านั้นก็เอามาจากเศษผ้าที่คน
งานซื้อเลหลังจากโรงงานไปเก็บไว้ เอามารวมกัน และซื้อเพิ่มเติม
บางส่วน

“พี่ดีไซเนอร์เค้าฝีมือดีมาก แต่บริษัทเปลี่ยนไปซื้อแบบเมืองนอก
มาแกะ เลยถูกเลิกจ้าง นี่เค้ามาครึ่งชั่วโมง ขีดๆ แป๊บเดียวได้มาตั้ง
6 แบบ...นี่จะเป็นกางเกงในที่มีดีไซน์และฝีมือได้มาตรฐานเดียว
กับไทรอัมพ์เลย เพราะคนเดียวกันนี่แหละที่ท�ำ” พี่สาวใส่แว่น
การเลิกจ้างครัง้ นีเ้ ป็นการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ท�ำให้คนงาน
โฆษณาสรรพคุณอย่างภาคภูมิใจ (มุทิตา เชื้องชั่ง และ อรพิณ
หญิงเกือบ 2 พันชีวิตต้องตกงานทันที แม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงิน
ยิ่งยงพัฒนา, 2561)
ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แต่บริษัทก็ได้ผิดต่อข้อตกลงที่เคยท�ำ
ไว้กบั สหภาพแรงงาน (ซึง่ รับรองโดยกฎหมาย พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
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ชดเชย และเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมอีกคนละ 1 เดือน ของเงิน
เดือนงวดสุดท้าย แต่พวกเราทุกคนอยากกลับเข้าท�ำงาน ดังนั้น
จึงเริม่ มองว่าจะมีวธิ ไี หนทีจ่ ะใช้ตอ่ สูก้ บั บริษทั ได้ แนวทางนีก้ เ็ ป็นการ
ต่อสูท้ ดี่ ี จึงเริม่ คิดท�ำชุดชัน้ ในขึน้ โดยเริม่ ผลิตกางเกงในขึน้ วันแรก
เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากยังขาดอุปกรณ์และความ
“กางเกงในที่ดีมันต้องเป้าตึง แต่ด้านหลังต้องอุ้มก้นด้วย ตรงก้น พร้อมในเรื่องต่างๆ จึงท�ำแต่กางเกงใน แต่ในอนาคตอาจจะรวม
ต้องยืดหยุน่ สามารถเก็บก้นเราไม่ให้ยว้ ยได้ เวลาเย็บนี่ มือกับด้าย กลุ่มกันตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น แต่จะไม่ท�ำในแง่ของระบบเงินทุน”
กับจักร มันต้องเคลื่อนไปด้วยกัน พอดีกัน ต้องให้มัน ยืด ย่น ได้ (ณัฐพงษ์ บุญยพรหม, 2552: 5)
ระยะสวย แล้วสองข้างก็ต้องเท่ากันด้วย” พี่จากแผนกเย็บคนหนึ่ง ขณะที่ สวี สุดารัตน์ ผูม้ หี น้าทีด่ แู ลการผลิตชุดชัน้ ใน Try Arm บอก
สาธยาย (มุทิตา เชื้องชั่ง และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา, 2561)
เล่าถึงกระบวนการผลิตว่า “วิธีการผลิตของพวกเรา คือ ใครมีจักร
ความจริงแล้วเหตุผลการก่อก�ำเนิด ‘Try Arm’ มีมากกว่ากิจกรรม เย็บผ้าก็ให้น�ำมาใช้ จนในที่สุดหาจักรได้ทั้งหมด 9 ตัว แรงงานก็
ฆ่ า เวลา แต่ มัน เป็นสัญลักษณ์การต่อ สู้ของแขนกรรมาชีพผู้มี เป็นพี่น้องไทรอัมพ์มาช่วยกัน เนื่องจากจ�ำนวนคนและอุปกรณ์ที่
ความพยายามอย่างไม่ลดละ โดยพยายามหาค�ำพ้องเสียงกับองค์กร จ�ำกัด จึงผลิตกางเกงในได้วันละ 60-70 ตัว ผลิตออกมาหลายสี
ที่ตนเองสังกัด (และหวังจะได้สังกัดอีกครั้ง) และท�ำให้เห็นด้วยว่า หลายขนาด ตั้งแต่ไซซ์เอส ไปจนถึงเอ็กซ์แอล ส่วนราคาก็ไม่แพง
เราสามารถสร้างสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาถูกและไม่ต้องขูดรีด แล้วแต่เนื้อผ้า ถ้าเป็นแบบธรรมดา ตัวละ 39 บาท หากผ้าเนื้อดี
เอาเปรียบแรงงาน “เราว่าจะขายเริม่ ต้นราคา 19 บาทนะ เน้นกลุม่ ราคา 79 บาท เป็นราคาต้นทุน ยังไม่ได้บวกค่าแรง พวกเราไม่ได้
ท� ำ แค่ ชุ ด ชั้ น ในเท่ า นั้ น แรงงานบางส่ ว นยั ง ช่ ว ยกั น เย็ บ ผ้ า ห่ ม
ลูกค้าวัยกลางคนหน่อย” จิตรากล่าว
ผ้าพันคอ สานตะกร้า ภายใต้ยี่ห้อไทร อาร์ม ออกมาขายอีกด้วย
ด้วยราคาแบบนี้ มันก็อาจเป็นความหวังในการหารายได้มาจุนเจือ การออกแบบกางเกงใน จะมีดีไซเนอร์ของบริษัทไทรอัมพ์ที่ถูกเลิก
ขบวนการ หลังจากที่ต้องควักเอาเงินกองกลางมาใช้นานหลาย จ้างไปแล้วมาช่วยออกแบบให้ ส�ำหรับขัน้ ตอนการออกแบบชุดชัน้ ใน
เดือนแล้ว มันเป็นเงินส่วนตัวที่หลายคนได้มาจากกองทุนนัดหยุด ก็ไม่ยุ่งยากอะไร เริ่มจากการวางรูปแบบ ตัดต่อด้วยเข็มเดี่ยว วาง
งาน ซึ่งเป็นกองทุนของสหภาพฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 43 หลังการนัด ลูกไม้ เย็บซิกแซ็ก จับโพ้ง เย็บเข้าข้าง เข้าเป้า พอเป็นรูปร่างขึน้ มา
หยุดงานเมื่อปี 42 แล้วถูกนายจ้างปิดงาน 42 วัน แรงงานสะสม ก็เย็บยางขา เย็บทับยางเอว ล้ม 2 เข็มทับยาง เมื่อเสร็จเป็นตัว
เงินนีเ้ ดือนละ 10 บาท และเมือ่ ถูกเลิกจ้างก็จะได้มนั ไป แต่พวกเขา กางเกงแล้วจึงน�ำมาทดลอง โดยน�ำไปถูกบั ผิวหนัง หากระคายเคือง
ก็เอามาไว้ตรงกลางเพื่อการเคลื่อนไหวต่อสู้ครั้งนี้
ก็จะท�ำใหม่ทั้งหมด วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างพวกเราจัดหา มาเอง
ธัญยธรณ์ คีรีถาวรพัฒน์ รองประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ แต่ละวันจะไปซื้อผ้าที่ใช้ท�ำชุดชั้นในจากตลาดผ้าตามที่ต่างๆ ใช้
ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค่าใช้จ่ายจากเงินกองกลาง พอเริ่มขาย ก็ได้รับการตอบรับดีมาก
พ.ศ. 25552 เล่าถึงแนวคิดทีม่ าของชุดชัน้ ใน Try Arm นีว้ า่ “ชุดชัน้ มีลูกค้าเป็นกลุ่มวัยกลางคน ลูกค้าบางรายจากต่างประเทศติดต่อ
ในยีห่ อ้ ไทร อาร์ม มีความหมายว่า มือทีท่ ำ� งาน เพราะพวกเราเป็น เข้ามาให้เราท�ำถึง 400 ตัว แต่ท�ำไม่ไหว จักรก็มีไม่พอ หากได้จักร
คนท�ำงาน พนักงานแต่ละคนมีฝีมือ และประสบการณ์ในการเย็บ 2 เข็มมาช่วย จะท�ำให้ผลิตสินค้าเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญก�ำลังคนเรามีไม่
ผ้ามานานกว่า 10 ปี แม้นายจ้างจะช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงิน มากพอ ส่วนสถานทีก่ อ็ าศัยขายใต้อาคาร ของกระทรวงไปพลางก่อน
มันคงไม่เกินความเป็นจริง หากจะบอกว่าพวกเธอ “ภาคภูมใิ จ” ใน
งานที่ท�ำมายาวนานจนเข้าเส้นอย่างมาก เพราะมันแสดงผ่านมา
ทางแววตา และรายละเอียดทางสรีระสตรีเพศมากมายเหลือเกินที่
หารือกัน จนชวนให้ฉงนสนเท่มากว่า กางเกงในตัวหนึ่ง ท�ำไมมัน
ถึงท�ำยากท�ำเย็นขนาดนี้

132

กลุม่ ไทรอาร์มเป็นการผลิตโดยทีไ่ ม่มนี ายจ้าง ไม่มรี ะบบการบริหาร
แบบสายล�ำดับบังคับบัญชาแบบโรงงาน เป็นการผลิตโดยความ
ร่วมมือของกลุม่ คนงานหญิงทีม่ สี ถานะเท่าเทียมกัน วิพากษ์วิจารณ์
ติชมและรับฟังความคิดเห็นกันและกัน ด้วยความหวังว่าจะให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสสวมใส่ชุดชั้นในที่มีคุณภาพ
ราคาไม่แพงเกินต้นทุนที่แท้จริง (ต้นทุนการผลิตแค่หลักสิบ แต่ชุด
“เราไม่ได้เรียนสูง ท�ำแต่โรงงาน จะออกไปท�ำอย่างอื่นก็ท�ำไม่เป็น
ชั้นในแฟชั่นที่ขายตามห้างราคากว่า 200 บาท แต่ Try Arm ขาย
เราก็มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นแหละ” พี่น้อย หรือ วิภา มัจฉาชาติ หนึ่งใน
ในราคาเพียง 39 บาท 49 บาท 89 บาท) และเป็นสินค้าที่ไม่ได้มา
กลุม่ ไทรอาร์ม บอกกับเรา “สิง่ นี”้ ในความหมายของพีน่ อ้ ย หมายถึง
จากการกดขี่แรงงาน
“ประสบการณ์” ที่สั่งสมจนเข้าเส้น กลายเป็นต้นทุนส�ำคัญในการ
ท�ำธุรกิจครั้งนี้ และเมื่อตัดสินใจจะเย็บกางเกงในขายกันเองแล้ว
พี่จิตรา หัวหน้ากลุ่มก็จัดการกู้ยืมเงินจากองทุนสหภาพแรงงานมา
เป็นทุนตั้งต้น เพื่อซื้อจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ” (อาศิรา พนาราม,
2561)

แต่หากทางกระทรวงตัดไฟ พวกเราก็จะออกไปท�ำกันทีอ่ นื่ ทีส่ ำ� คัญ
ในเดือนธันวาคมนี้ ทางแกนน�ำสหภาพฯ จะเดินทางไปรณรงค์
ปัญหาการเลิกจ้าง พร้อมทั้งแนะน�ำสินค้าในประเทศแถบยุโรป
เนือ่ งจากบริษทั ในยุโรปให้ความส�ำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และ
การเคารพสิทธิของลูกจ้าง” (ณัฐพงษ์ บุญยพรหม, 2552: 5)

ภาพของกางเกงในรุ่นแรกที่ผลิตจากใต้ถุนตึกกระทรวงแรงงาน
ใช้ชื่อว่า “รุ่น 1,959” ตามจ�ำนวนคนงานที่ถูกเลิกจ้างเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถูกเผยแพร่ออกไปผ่านการเคลื่อนไหว
เรียกร้องของคนงานที่ลงทุนส่งจิตราให้เดินทางไปประท้วงต่อ
บริษัทไทรอัมพ์ในหลายประเทศของยุโรป เหตุการณ์นี้ท�ำให้เธอได้
ออร์เดอร์ล็อตแรก (2,000 ตัว) จากยุโรปมาต่อทุน ต่อจากนั้นผู้คน
ที่เดินผ่านไปมาในละแวกกระทรวงฯ ก็เข้ามาถามไถ่จนกลายเป็น
ลูกค้า วงจรธุรกิจเล็กๆ นีจ้ งึ เติบโตขึน้ เป็นล�ำดับ โดยมีอดีตพนักงาน
30 ชีวิต (จากทั้งหมด 1,959 ชีวิต) ที่ตัดสินใจเข้าร่วมด้วย และ
ทั้งหมดยอมรับค่าจ้าง 0 บาทในช่วงต้น ต่อมาก็ริเริ่มท�ำบล็อก
(http://tryarm.blogspot.com/) และเฟซบุ๊คของกลุ่ม Try Arm
(https://web.facebook.com/tryarm/?_rdc=1&_rdr) ซึ่งมีกระแส
ตอบรับดีมาก มีคนเข้ามาให้ก�ำลังใจ สั่งซื้อ และสั่งไปขายมากมาย
ทั่วประเทศ และมากขึ้นทุกวันๆ
การผลิตชุดชั้นในโดยกลุ่มคนงานหญิง จากเดิมที่เป็นเพียงการท�ำ
ในระหว่างชุมนุม ก็เขยิบมาเป็นการผลิตในฐานะเครือ่ งมือการต่อสู้
เพื่อชี้ให้เห็นความไม่เป็นธรรมจากระบบทุนนิยม วิธีการผลิตของ
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พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กับพระราชา

กลุม่ ชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงสิง่ ของสะสม
พิพธิ ภัณฑ์ไทยคือโครงการของพระราชา การก�ำเนิดของพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ เปิดโอกาสให้มกี ารศึกษาค้นคว้าผ่านการชมวัตถุทางวัฒนธรรม
แห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิมพระชนม และน�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจมนุษยชาติและกลุ่มบุคคลที่มีความ
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
เมื่อมีพระชนมายุครบ 21 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2471
กว่าจะถึงวันนี้
“พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” จัดตั้งขึ้นและเปิดให้ คลังวัตถุของพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นในช่วงปีพุทธศักราช 2515-2516
เข้าชมเป็นครัง้ แรกในวันที่ 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2530 เพือ่ เฉลิม จากที่อาจารย์และนักศึกษาแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา โดยพระบาทสมเด็ จ ศิลปากร และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาพระราชทาน พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันส�ำรวจและขุดค้นแหล่ง
นามพิพิธภัณฑ์
โบราณคดีบ้านธาตุและบ้านอ้อมแก้ว จังหวัดอุดรธานี แหล่ง
โบราณคดี “สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์” ในวัฒนธรรมบ้านเชียง โดย
ขุดพบโครงกระดูก เครื่องมือหินขัด ภาชนะดินเผา เครื่องใช้ส�ำริด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท าง
และเหล็ก และเครือ่ งประดับลูกปัดแก้ว ต่อมาในปี 2530 ดร.วินจิ
มานุษยวิทยา (Thammasat Museum of Anthropology) ของ
และคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค ได้มอบโบราณวัตถุและศิลป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การดูแลของคณะสังคมวิทยา
หัตถกรรมพื้นบ้านจ�ำนวนมากให้กับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม
และมานุษยวิทยา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และ
ท�ำความเข้าใจมนุษย์และวัฒนธรรมอย่างรอบด้านผ่านการศึกษา หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 พิพิธภัณฑ์ได้ปิดปรับปรุง
วิจยั การเรียนการสอน การจัดอบรมและการจัดแสดงวัตถุเพือ่ การ โครงสร้างทางกายภาพใหม่ เพื่อให้บริการกับบุคคลที่หลากหลาย
เยี่ยมชม โดยมุ่งให้บริการส�ำหรับกลุ่มคนที่หลากหลายและเป็น มากขึ้ น และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเนื่ อ งในโอกาสครบรอบการก่ อ ตั้ ง
ทางเลือกของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในการ พิพิธภัณฑ์ 30 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
เข้ า ถึ ง ความรู ้ ข องคนกลุ่ม ต่างๆ เพื่อ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส�ำหรับ
สัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ทุกคน (Museum for all)
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์การศึกษา
สิ่งของสะสม
ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาพิพิธภัณฑ์ เลือกใช้น�้ำเต้าเป็น
ลักษณะเด่นของสิ่งของสะสมในพิพิธภัณฑ์คือ ความหลากหลาย สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นพืชส�ำคัญของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ นอกจาก
ของวัตถุจำ� นวนกว่า 6,000 รายการ ประกอบด้วยซากฟอสซิลอายุ จะเป็นต้นก�ำเนิดของมนุษย์ในต�ำนานแล้ว ยังเป็นส่วนหนึง่ ของอาหาร
นับล้านปี เครื่องมือเครื่องใช้ของสังคมโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน และดั ด แปลงให้ เ ป็ น ภาชนะเพื่ อ บรรจุ น�้ ำ และเครื่ อ งใช้ ใ นชี วิ ต
สิ่งของหายาก ของประหลาด สิ่งประดิษฐ์และสิ่งของสะสมจาก ประจ�ำวัน น�ำ้ เต้า จึงแสดงให้เห็นถึงปฏิสมั พันธ์อนั ไม่รจู้ บของมนุษย์
ศตวรรษที่ผ่านมาจนถึงของใช้พื้นบ้านและวัตถุทางชาติพันธุ์ของ และสภาพแวดล้อม ซึ่งน�ำไปสู่การถือก�ำเนิดขึ้นของวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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นิทรรศการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่าย
สิ่งของจากภาคสนามและการท�ำความเข้าใจคนอื่น”
Light, Objects and Visualisation:
Prospecting Photographs and Objects from
Fieldworks and Attempting to Understand Others.

ภัณฑารักษ์
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
เดชาภิวัชร์ นพมิตร
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
อุรฉัตร อุมาร์

บทนิทรรศการ
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ภาพถ่าย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าจอมเอิบ
สุมิตร ปิติพัฒน์
ศุภชัย เกศการุณกุล
สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

ภาพถ่ายวัตถุ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ออกแบบนิทรรศการ
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ออกแบบโปสเตอร์
สรัช สินธุประมา

เอื้อเฟื้อวัตถุจัดแสดง
จักรกริช สังขมณี
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
ด�ำรงพล อินทร์จันทร์
ทรงสิริ พุทธงชัย
ธีระ สินเดชารักษ์
บุญเลิศ วิเศษปรีชา
ประเสริฐ แรงกล้า
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ยุกติ มุกดาวิจิตร
วิภาวี พงษ์ปิ่น
วิลาสินี พนานครทรัพย์
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
สุมิตร ปิติพัฒน์
เสมอชัย พูลสุวรรณ
อนุสรณ์ อุณโณ
อรอุมา เตพละกุล
อาจินต์ ทองอยู่คง
อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
Try Arm
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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