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ของสะสม: การหวนพิจารณาใหม่
ของชุดสะสมภายใต้บริบทของ

อาณานิคม

อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล



ศตวรรษที่ 19 – 20 เป็นช่วงเวลาที่อาณานิคมกำาลังขยายตัวแผ่อำานาจทางการทหาร

ไปยังทวีปต่าง ๆ และไม่ใช่เพียงนักการทหารและนักบริหารอาณานิคมเท่านั้น

ที่เดินทางเข้าไปในดินแดนอาณานิคม หากแต่มีบรรดานักวิทยาศาสตร์ นักสำารวจ

และหมอสอนศาสนาที่เดินทางไปด้วย และกลุ่มคนเหล่านี้เองที่มีส่วนสำาคัญในการสร้างค่านิยม

ในการเสาะแสวงหาวัตถุสิ่งของเพื่อการสะสม ชุดวัตถุที่ถูกสะสม อาจแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน

ประเภทแรกคือ ‘วัตถุทางชาติพันธุ์’ (ethnographic collection) ประกอบไปด้วย

ข้าวของเครื่องใช้ของคนกลุ่มต่างๆ เช่น อาวุธ เครื่องมือดำารงชีพ เครื่องใช้ในพิธีกรรม

และสิ่งทอ ประเภทที่สอง คือ ‘ศิลปวัตถุ’ (art collection) ซึ่งการนิยามความหมายของคำานี้

ของชาวตะวันตกในตอนนั้น มีความซ้อนเหลื่อมกันกับคำาว่า ‘วัตถุทางชาติพันธุ์’

แต่หากศิลปวัตถุนั้น ๆ เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ จะถูกนิยามว่า ‘ศิลปะดั้งเดิม’ (primitive art)

ความแตกต่างของการนิยาม ขึ้นอยู่กับแนวคิดในการจำาแนกประเภทวัตถุ ซึ่งคำาว่า

‘วัตถุทางชาติพันธุ์’ ได้รับการนิยามโดยนักมานุษยวิทยา ส่วนคำาว่า ‘ศิลปวัตถุ’ ถูกนิยาม

โดยนักสะสม และนักประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งวัตถุกลุ่มที่สองนี้ ได้แก่ วัตถุเนื่องในศาสนา

และความเชื่อ (เช่น เทวรูป พระพุทธรูป เทพเจ้า และรูปเคารพ) และสิ่งของเครื่องใช้ประเภทอื่น ๆ

ที่นอกเหนือจากศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ และประเภทที่สามก็คือ ‘วัตถุธรรมชาติวิทยา’

(natural history specimens collection) อันได้แก่ ตัวอย่างวัตถุทางธรณีวิทยา หิน แร่

กระดูกสัตว์ และตัวอย่างพืช ซึ่งวัตถุจากต่างแดนเหล่านี้ ได้ถูกส่งไปศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์

และนักสำารวจ จุดประสงค์ของการศึกษาในช่วงแรก ก็เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ แต่ภายหลัง

แปรเปลี่ยนไปเป็นความสนใจในการสะสมของแปลกที่มาจากต่างถิ่นไป 

และการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อ ‘ของสะสม’ ในยุค

อาณานิคม ที่ถูกนำากลับมาพิจารณาและวิพากษ์

ใหม่ โดยภัณฑารักษ์ชาวตะวันตกในยุคปัจจุบัน ซึ่ง

อาจเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หลังยุคอาณานิคม คือ

เมื่อตะวันตกหันมาวิพากษ์และตั้งคำาถามกับความรู้

และการจัดการความรู้ในยุคอาณานิคม เนื่องจากสิ่ง

ที่ปรากฏให้เห็นในพิพิธภัณฑ์หลาย ๆ แห่งก็คือ วัตถุ

สะสมถูกนำามาตีความใหม่ โดยการศึกษากระบวน

ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘ของสะสม’ สิ่งที่มักปรากฏควบคู่กัน

ก็คือ ความหลงใหลคลั่งไคล้ในวัตถุของบรรดานัก

สะสมทั้งหลาย แต่การสะสมในบริบทของอาณานิคม

นั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการ

เมือง อำานาจ ศาสนา ความรุนแรง การค้า และการ

ท่องเที่ยว บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นจากคำาถามเรื่อง 

เบื้องหลังของการสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 

จุดประสงค์ของบทความชิ้นนี้ก็คือการสำารวจแนวคิด
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ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทำาให้วัตถุถูก

เคลื่อนย้าย หรือที่อัปปาดูไรเรียกการ

ตีความ/ให้ความหมายนี้ว่า เป็นการ

ศึกษาชีวิตทางสังคมของวัตถุ (social 

life of things) (Appadurai, 1986) 

เนื้อหาของบทความชิ้นนี้ แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึง 

‘ของที่ระลึก’ ในมิติของความสัมพันธ์

ระหว่างชนพื้นเมืองที่เป็นผู้ผลิต กับนัก

สะสมชาวตะวันตก ภายใต้การขยาย

ตัวของการค้าและการท่องเที่ยว และ

ของที่ระลึกในฐานะวัตถุแห่งเกียรติยศ 

จากมุมมองของนักสะสมชาวตะวันตก

เอง ส่วนที่สองของบทความจะกล่าวถึง 

‘ของปลอม’ ที่เป็นเครื่องมือในการช่วย

บม่เพาะรสนยิมความงาม ใหก้บัพลเมอืง

ชาติ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเรื่องของ

อำานาจทางเทคโนโลยี ในการจำาลอง

โลก และเปน็การประกาศอำานาจของเจา้

อาณานิคม ผ่านชุดงานหล่อปลาสเตอร ์

และส่วนสุดท้ายคือ ‘ของรางวัล’ อัน

หมายถึง ชุดสะสมที่เจ้าอาณานิคมฉวย

ยึดมาได้ ในระหว่างปฏิบัติการทางการ

ทหาร (military invasion) ในทวปีเอเชยี

ของที่ระลึก 

ในหัวข้อนี้เป็นการพิจารณาวัตถุสะสม 

ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สะสมกับผู้

ผลติ/ผูเ้ปน็เจา้ของเดมิโดยการตัง้คำาถาม

ต่อความหมายที่ผู้ผลิตมีต่อวัตถุ ก่อน

ที่จะส่งต่อให้กับผู้สะสม ในฐานะวัตถุ

เพื่อการค้า (commodity) หรือในฐานะของที่ระลึก 

(souvenir) ที่ถูกผลิตขึ้น นอกเหนือจากการผลิตใน

บริบททางวัฒนธรรมเช่นที่ผ่านมา รวมไปถึงปัจจัยใน

แง่ของการขยายตัวของการท่องเที่ยวและการค้าระดับ

โลก (global trade) ที่เกิดจากการแผ่อำานาจของ

อาณานิคม ซึ่งมีส่วนผลักดันให้การผลิตของท้องถิ่น

เกิดการเปลี่ยนปลงทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วัสดุ เทคนิค 

และความหมายของของที่ระลึก ซึ่งในช่วงศตวรรษ

ที่ 18-19 นั้น การสะสมและการเดินทางในรูปแบบ

ใหม่กำาลังเติบโตขึ้น จากเดิมเป็นการเดินทางบุกเบิก

ดินแดนใหม่เพื่อสำารวจทรัพยากร กระทั่งมาเป็นการ

เดินทางเพื่อการค้าและการพักผ่อนหย่อนใจ ภูมิภาค

หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวตะวันตกคือ ทวีป

อเมริกาเหนือ มีผู้เดินทางเข้าไปเป็นจำานวนมาก จน

มีการตั้งชุมชนของเจ้าอาณานิคมขึ้น ชุดวัตถุสะสมที่

พบเห็นได้อย่างแพร่หลาย ในฐานะภาพแทนของดิน

แดนอเมริกาเหนือ ที่ปัจจุบันพบได้จากพิพิธภัณฑ์ของ

ชาติตะวันตกหลายแห่งก็คือ ชุดสะสมด้านชาติพันธุ์ 

ที่มาจากนักสะสมชาวยุโรปที่เดินทางไปอเมริกาด้วย

ภารกิจการบริหารอาณานิคม เพื่อธุรกิจการค้า หรือ

การท่องเที่ยว 

กลุม่ชาวอนิเดยีนพืน้เมอืงในอเมรกิาเหนอื ทัง้แคนาดา

และอเมรกิาประกอบดว้ยเผา่ตา่ง ๆ จำานวนหลายรอ้ย

เผ่า ดังนั้น วัตถุทางชาติพันธุ์ที่ถูกสะสมจึงต้องมีการ

จำาแนก เพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนในการจัดแสดง

วา่เปน็ของมาจากกลุม่หรอืเผา่ใด ในกระบวนการนีเ้อง

ทีท่ำาใหเ้กดิระบบการจำาแนกรปูแบบวตัถ ุ(typology) 

ทีต่อ้งมกีารศกึษาเพือ่คน้หาลกัษณะรว่มของวตัถเุหลา่

นั้น อาทิ ประเภทวัสดุ รูปทรง ลวดลายและเทคนิค 

เปน็ตน้ และทีส่ำาคญักค็อื วตัถเุหลา่นัน้มกัถกูใหค้วาม

สำาคัญในฐานะของการเป็น ‘ของแท้’ ที่ผลิตขึ้นภาย

ใต้การเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลุ่ม/



เผ่า) นั้น ๆ ประเด็นของการวิพากษ์พิพิธภัณฑ์ในยุค

หลงัอาณานคิมทีม่กักลา่วถงึคอื การจดัแสดงวตัถเุพือ่

เป็นภาพแทน (representation) วัฒนธรรมดั้งเดิม 

อาจเรียกว่าเป็นการแช่แข็งวัฒนธรรม ให้กลายเป็น

ภาพต้นแบบ (stereotype) ของชนพื้นเมืองหรือผู้ที่

ถูกจัดแสดง หรือในอีกแง่หนึ่งคือ เป็นการตั้งคำาถาม

ตอ่อำานาจของภณัฑารกัษว์า่มคีวามชอบธรรมเพยีงใด 

ในการที่จะ ‘พูดแทน’ เจ้าของวัฒนธรรม (เช่น ในงาน

ของ Ames, 1992) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ไม่ได้

มีจุดประสงค์ที่จะกล่าวซ้ำาในข้อวิพากษ์ดังกล่าว แต่

จะวิเคราะห์แนวทางการจัดแสดงและวิธีการตีความ

ชุดสะสมจากชาวอินเดียนพื้นเมืองในอเมริกา ที่จัด

แสดงอยูใ่นบรติชิมวิเซยีม (British Museum) ประเทศ

องักฤษ สิง่ทีส่งัเกตเหน็ไดใ้นนทิรรศการของพพิธิภณัฑ์

แหง่นีค้อื การหลกีเลีย่งทีจ่ะกลา่วถงึวฒันธรรมอืน่ (ใน

ที่นี้คืออินเดียนพื้นเมือง) ในลักษณะผู้สังเกตการณ์ 

(observer) หรือด้วยมุมมองของผู้ที่มีอำานาจใน

การจำาแนกวัฒนธรรมอื่น แต่เป็นการอธิบายวัตถุใน

ห้องจัดแสดง โดยรวมเอาตนเอง (ตะวันตก) เข้าไป

ในเรื่องเล่าด้วย 

ปา้ยดา้นหนา้ของนทิรรศการระบชุดัเจนวา่ นทิรรศการ

นี้ต้องการสำารวจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตั้งแต่

อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันของชาวอินเดียนพื้นเมือง 

ซึ่งแน่นอนว่า ในห้องจัดแสดงแห่งนี้ หลีกเลี่ยงไม่

ได้ที่จะกล่าวถึง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาวอินเดียนพื้น

เมือง ซึ่งต้องเกิดจากการจำาแนก (ซึ่งอาจดูเป็นการ

ตีกรอบให้กับวัฒนธรรม) การจัดแสดงไม่ได้เป็นแบบ

เส้นตรงของพัฒนาการตามลำาดับเวลา (timeline) 

แต่แบ่งตามภูมิภาค (region) ซึ่งมีความเป็นเหตุ

เป็นผลอยู่ เพราะแต่ละภูมิภาคมีการผลิตวัตถุทาง

วัฒนธรรม (เครื่องมือเครื่องใช้) แตกต่างกันออกไป 

ตามทรัพยากรที่หาได้ในพื้นถิ่น ส่วนพัฒนาการตาม

ลำาดับเวลานั้น ปรากฏผ่านการอธิบาย ซึ่งสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา ผ่านวัตถุ 3 ชุดด้วยกัน 

คือ (1) กลุ่มวัตถุที่ผลิตขึ้นตามประเพณีดั้งเดิม ทั้งใน

เชิงรูปแบบ ประเภทวัสดุ และหน้าที่การใช้งาน ซึ่งเป็น

ตัวแทนของวัตถุทางวัฒนธรรมในอดีต ก่อนที่ชาวพื้น

เมืองจะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวตะวันตก (2) กลุ่มวัตถุที่

ผลิตขึ้นหลังจากการเข้าไปของชาวตะวันตก (ยุโรป) 

ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 คือชาวสเปน กระทั่งถึง

ยุคการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในคริสต์

ศตวรรษที่ 18-20 วัตถุในกลุ่มนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 

2 กลุม่ใหญค่อื วตัถทุีผ่ลติและใชใ้นกลุม่ชาตพินัธุเ์อง 

แต่มีรูปแบบ วัสดุ และเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไป อัน

เนื่องมาจากอิทธิพลของชาวตะวันตก (ซึ่งจะอภิปราย

ต่อไป) เป็นกลุ่มที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในท้องถิ่น

เอง และเพื่อเป็นสินค้าของที่ระลึกให้กับชาวตะวัน

ตก และ (3) กลุ่มวัตถุที่ผลิตขึ้นจากศิลปินร่วมสมัย 

(ทั้งที่เป็นเชื้อสายตะวันตกและเชื้อสายอินเดียนพื้น

เมือง) โดยวัตถุกลุ่มนี้ถูกนิยามอย่างชัดเจนในห้อง

นิทรรศการว่าเป็น ‘งานศิลปะ’ (art object) ที่ถูก

ผลิตขึ้น ในบริบทของการผลิตงานศิลปะโดยศิลปิน/ผู้

สร้าง (ซึ่งไม่ได้ถูกนิยามไว้โดยนักวิชาการหรือภัณฑ

ารักษ์) วัตถุเหล่านี้มีมูลค่าและซื้อขายกันในตลาด

งานศิลปะร่วมสมัย อย่างไรก็ตาม ประเภทของวัตถุ

ที่บทความนี้จะนำามาอภิปรายเป็นหลักในฐานะ ‘ของ

ที่ระลึก’ คือวัตถุชุดที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการขยาย

ตัวของอาณานิคม 
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ปัจจัยที่มาพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์

กับชาวตะวันตก และส่งผลต่อการ

เปลีย่นแปลงการผลติวตัถทุางวฒันธรรม

ของชาวอินเดียนพื้นเมืองในทวีป

อเมรกิาเหนอื ม ี3 ประการสำาคญั ไดแ้ก ่

การค้า ศาสนา และการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง

สามปัจจัยนี้ ทำาให้เกิดการผสานและ

รัดรึงกันไว้ของ วัตถุดิบ เทคนิคการผลิต 

และตลาดที่รองรับวัตถุทางวัฒนธรรม

ในฐานะสินค้ารูปแบบใหม่ ปัจจัยแรก

ที่จะกล่าวในที่นี้คือ การค้า ซึ่งเข้ามา

เปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของชาวอินเดียนพื้นเมืองอย่าง

สำาคัญ อย่างเช่น การค้าขนสัตว์ (fur 

trade) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ

ที่ 16 และสินค้าสำาคัญ ที่ชาวตะวันตก

นำามาแลกเปลี่ยนกับขนสัตว์ในยุคนั้น

คือ เหล้า เสื้อผ้า ผ้าห่ม น้ำาตาล เครื่อง

อานม้า หม้อ มีด ขวาน (โลหะ) และปืน 

(Eccles, 1983; Green & Fernandez, 

1999:159–61) และสินค้าจากตะวันตกที่ทำาให้เกิด

การเปลีย่นแปลงในการผลติวตัถทุางวฒันธรรมของชาว

พื้นเมืองอย่างชัดเจนก็คือ ลูกปัดแก้ว (glass beads) 

และเข็มเย็บผ้า (เข็มโลหะ) ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของ

การตกแต่งเครื่องแต่งกาย หรือเครื่องใช้ประดับยศ

อย่างชัดเจน คือมีการประดับตกแต่งด้วยลูกปัดแก้ว

อย่างหนาแน่น ดังนั้น ผลกระทบสำาคัญของการค้า

ขนสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ การนำาเข้าวัตถุสมัย

ใหม่ คือโลหะและลูกปัดแก้ว

ปัจจัยที่สองคือ ศาสนา การเข้ามาของมิชชันนารีหลัง 

ค.ศ. 1600 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญมาจากกิจกรรม

ของมิชชันนารีและแม่ชี ที่เข้าไปให้ความรู้กับพวกผู้

(a)

(b)



(c)

หญงิและเดก็สาวชาวอนิเดยีนพืน้เมอืง โดยเฉพาะเรือ่ง

เทคนิคและลวดลายตามแบบอย่างตะวันตก เช่น การ

เย็บผ้าควิลท์ (quilt) ที่เป็นงานหัตถกรรมที่พบทั่วไป

ในหมู่ชาวอินเดียน มีการออกแบบลวดลายดอกไม้ 

ที่ไม่เคยปรากฏในลวดลายของท้องถิ่นมาก่อน ไม่

เพียงเท่านั้น การศึกษาแบบตะวันตกที่บ่มเพาะให้

กับหมู่ผู้หญิงและเด็กสาว ก็ทำาให้โลกทัศน์ของพวก

เธอเปลี่ยนแปลงไป มีการสร้างรูปแบบสัญลักษณ์

หรือลวดลายใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่เรียกว่า 

รสนิยมความงามตามแบบตะวันตก ในขณะเดียวกัน 

ผู้หญิงและเด็กสาวเหล่านั้นก็เป็นกลุ่มผู้บริโภคสินค้า

สมัยใหม่ที่นำาเข้าจากตะวันตกเองด้วย

ปัจจัยที่สามก็คือ การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่อาจกล่าว

ได้ว่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุทางวัฒนธรรม

มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวคือกลุ่มผู้บริโภคที่ส่ง

อิทธิพลต่อรูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการผลิต เนื้อหาใน

นทิรรศการของบรติชิมวิเซยีมกลา่วถงึ การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (1) ขนาด วัตถุหลาย

ประเภทที่ผลิตมีขนาดเล็กลง และมีวัตถุบางประเภท

ไม่เคยผลิตมาก่อน เช่น การสร้างโมเดลบ้านจำาลอง 

สิ่งของเครื่องใช้ และพาหนะ (เช่น ตะกร้าสาน และ

เรือแคนู) (2) ลวดลายและการประดับตกแต่ง เป็น

รูปแบบใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อรสนิยม

ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะงานผ้าควิลท์ที่กำาลังเป็น

ที่นิยมในสมัยวิกตอเรีย (ศตวรรษที่ 19) และการปัก

ลกูปดัใหเ้กดิลวดลายตา่ง ๆ รวมทัง้การใชเ้ทคนคิผสม 

ทั้งนี้ การผลิตงานที่มีฐานความคิดเรื่องการสร้างสิ่ง

ดึงดูดใจให้กับผู้บริโภค (นักท่องเที่ยว) ทั้งในกลุ่มเพศ

ชายและเพศหญิง ที่ถูกหยิบมาอธิบายในนิทรรศการ 

เช่น งานไม้แกะสลักโมเดลจำาลองเรือแคนู มักทำาขึ้น

เพื่อตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยวเพศชาย ส่วน

งานฝีมือที่เป็นงานปัก หรืองานควิลท์ (เช่น กระเป๋า 

รองเท้า) มักทำาเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวเพศหญิง 

(3) ประเภทวัสดุ มีการใช้วัสดุสมัยนิยมดังที่กล่าวไป

แล้วคือ ลูกปัดแก้ว และงานแกะสลักที่แต่เดิมวัสดุที่

ใช้คือหิน ก็เริ่มมีการใช้หินสบู่ (soap stone) และ 

(4) การเปลี่ยนความหมายของวัตถุทางวัฒนธรรม ที่

แต่เดิมผลิตขึ้นเพื่อใช้งานจริงและเป็นสิ่งของที่มีความ

หมายในเชิงวัฒนธรรม เช่น ของที่ใช้งานในครัวเรือน 

แตก่ลายมาเปน็ ‘งานศลิปะ’ สิง่สำาคญักค็อื ตลาดงาน

ศลิปะทีแ่ทรกเขา้มาพรอ้มกบัการทอ่งเทีย่ว ซึง่เปน็แรง

ขับที่ทำาให้ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นช่างฝีมือ ที่

นิยามตนเองในฐานะศิลปิน ในหมู่ชาวอินเดียนพื้น

เมือง ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นชัดเจน ในช่วงหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 

(a) ตู้จัดแสดงในห้องนิทรรศการวัฒนธรรมทวีป

อเมริกาเหนือ ในบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

(b) รองเท้าตกแต่งด้วยการปักลูกปัดแก้ว จัด

แสดงอยู่ที่บริติชมิวเซียม สะท้อนให้เห็นการ

ผสมผสานงานปักที่เป็นหัตกรรมพื้นเมือง กับ

ลูกปัดแก้วซึ่งเป็นสินค้าสมัยใหม่จากตะวันตก 

ที่ทำาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนัก

ท่องเที่ยวเพศหญิง 

(c) ตัวอย่างเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของชาว 

Navajo ทีถ่กูนยิามใหเ้ปน็งานศลิปะรว่มสมยั ที่

ศลิปนิมกีารผสมผสานกบัรปูแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิล

จากศาสนาอิสลาม ที่ผ่านมาทางชาวสเปน งาน

ชุดนี้ผลิตขึ้นในปี 2008
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ในประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนพื้น

เมอืง การเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนทีป่รากฏ

ขึ้นพร้อม ๆ กับการเข้ามาของชาวตะวัน

ตกกค็อื การเปลีย่นแปลงบทบาททางเพศ 

ดังที่กล่าวถึงในข้างต้นว่า ส่วนหนึ่งเกิด

จากการเข้ามาของมิชชันนารี ที่พยายาม

บ่มเพาะสตรีและเด็กสาวผ่านการศึกษา 

และปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้หญิงเป็นหนึ่งใน

ผู้ผลิตวัตถุทางวัฒนธรรม และในขณะ

เดยีวกนักเ็ปน็ผูผ้ลติสนิคา้วฒันธรรมพืน้

เมอืงใหก้บัชนชาตติะวนัตกดว้ย นอกจาก

นี ้การเตบิโตขึน้ของการคา้ขนสตัว ์ตามที่

ถกูกลา่วถงึในงานของลานซงิ (Lansing 

2000) ได้ชี้ให้เห็นถึง วิธีการที่ผู้หญิงอิน

เดียนใช้การค้าขนสัตว์เป็นเครื่องมือ ใน

การยกระดับสถานภาพทางสังคมและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง ในแง่นี้ ผู้หญิง

อินเดียนจึงไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิต หากแต่

เปน็ผูบ้รโิภคสนิคา้ทีม่าจากตะวนัตกดว้ย

ประเด็นในที่นี้ก็คือ ชุดวัตถุสะสมทาง

ชาติพันธุ์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ในปัจจุบัน มีการปรับตัวตามการ

วิพากษ์ในยุคหลังอาณานิคม ถึงวิธีการ

จัดแสดง ‘คนหรือวัฒนธรรมอื่น’ แม้ว่า

ในทางเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คงหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ที่จะต้องมีวัตถุจัดแสดงไว้ในกล่องหรือในตู้ แต่

วิธีการนำาเสนอหรือการตีความ ผ่านรูปแบบการจัด

วางและการอธิบายต่างหาก ที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ชม

เขา้ใจถงึเจตจำานงของภณัฑารกัษ ์ทีต่อ้งการแสดงออก

ถึงการตระหนักรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่องสิทธิใน

การกล่าวถึง หรือการสร้างภาพแทนของผู้อื่น วัตถุ

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มอินเดียนพื้นเมือง ที่จัดแสดง

โดยบริติชมิวเซียม เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ของความ

พยายามในการอธิบายพลวัตของความหมายของวัตถุ

ทางวฒันธรรม โดยพยายามไมน่ำาเสนอวฒันธรรมนัน้ 

ๆ ในลักษณะที่ ‘โดดเดี่ยว’ (isolate) หรือแยกส่วน

ออกจากบริบททางสังคม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับ

โลก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า วัตถุทางชาติพันธุ์หลายชิ้นไม่

ไดถ้กูยดัเยยีดคำาอธบิายแบบโลกสวย (romanticise) 

ของเจา้อาณานคิม ในลกัษณะทีม่คีวามลีล้บัหรอืความ

แปลก (exotic) ของวัฒนธรรมพื้นเมือง (อเมริกัน

อินเดียน) หากแต่พยายามเข้าใจบริบทของการผลิต

ที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น ซึ่งก็คือยุโรปและกับ

บ้านจำาลองและสิ่งของ

เครือ่งใชข้นาดเลก็ ทีเ่ปน็

งานปักประดับลวดลาย

แบบตะวนัตก ใชเ้ปน็ของ

ที่ระลึก

เรือแคนูแกะสลักขนาด

เล็กที่นิยมในหมู่นักท่อง

เที่ยวเพศชาย



เครือข่ายการค้าอื่น ที่ย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม

ดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในที่นี้วัตถุทางชาติพันธุ์

ที่ผลิตขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 จึงเป็นได้ทั้ง

ของที่ระลึกและสินค้าทางวัฒนธรรม ที่กำาเนิดขึ้นจาก

ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว จากผู้บริโภค

ชาวยโุรป แตใ่นขณะเดยีวกนั ผูผ้ลติซึง่เปน็ชาวอนิเดยี

นพื้นเมือง ก็ไม่ใช่ผู้ผลิตที่ถูกครอบงำาและบงการโดย

อาณานิคม หากแต่เงินตราที่ได้จากการผลิตสินค้า

ของที่ระลึก ก็ถูกนำากลับไปแปลงสถานภาพ ให้ชาว

อินเดียนพื้นเมืองกลายเป็นผู้บริโภคสินค้าสมัยใหม่

จากตะวันตกด้วย    

ประเด็นสำาคัญอีกประการหนึ่ง ก่อนจะทิ้งท้ายเรื่อง

วัตถุของที่ระลึกจากการเดินทาง ในหมวดวัตถุทาง

ชาติพันธุ์ก็คือ วัฒนธรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลง

ไป เมื่อพิจารณาจากมุมมองของนักสะสมชาวตะวัน

ตกเอง ช่วงเวลาศตวรรษที่ 19 ที่การเดินทางไปยัง 

ดนิแดนอาณานคิมในโพน้ทะเล ไมใ่ชเ่รือ่งยากลำาบาก

อีกต่อไป ต่างจากในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ที่การ 

เดินทางสำารวจดินแดนใหม่ เต็มไปด้วยอุปสรรคและ

ความยากลำาบาก และเดนิทางไปแตเ่ฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

เท่านั้น แต่ในสมัยต่อมา การเดินทางข้ามมหาสมุทร 

ไม่ได้มีเพียงนักการบริหารอาณานิคมเท่านั้น แต่ยังมี 

กลุ่มชนชั้นสูงและพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำารวย ที่การเดินทาง 

มีเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจร่วมอยู่ด้วย และเพื่อ

ออกไปชื่นชมโลกที่แปลกแตกต่างไปจากยุโรป และ

การนำาวัตถุสิ่งของจากวัฒนธรรมอื่นกลับมายังดิน

แดนบ้านเกิด เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม เพื่อเป็น 

ที่ระลึก และเพื่อการศึกษาค้นคว้า ที่ทำาให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนพูดคุยในหมู่ชนชั้นสูง นักวิชาการ และนัก

วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการสะสมจึงเป็นไปทั้งเพื่อตอบ

สนองความสนใจใคร่รู้ และเพื่อการจำาแนกโลกกับ

ผู้คน (ตามหลักวิทยาศาสตร์และทฤษฎีสาย Social 

Darwianism ที่กำาลังเติบโตในขณะนั้น) ในขณะ

เดียวกัน วัตถุสะสมเองก็กลายมาเป็นวัตถุเพื่อแสดง

สถานภาพทางสังคมของผู้สะสม (social trophy)

หากยอ้นไปพจิารณาถงึการนำาเสนอวตัถจุากตา่งแดน 

ทีถ่กูนำากลบัมาและจดัแสดงภายในอาคารทีพ่กัอาศยั

ในสมยัวกิตอเรยี อาจทำาใหม้องเหน็นยัทีแ่ฝงไวซ้ึง่การ

จัดแสดงอำานาจของจักรวรรดิ อำานาจของการนิยาม/

จำาแนกผูค้น (ผา่นศาสตรแ์หง่มานษุวทิยา) และอำานาจ

ในทางสังคม (ของผู้สะสม) วัตถุสะสมชาติพันธุ์จาก

พม่าที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พิตต์ริเวอร์ส (Pitt 

Rivers Museum) ในเมืองออกซฟอร์ด ประเทศ

องักฤษ ก็เปน็ชดุสะสมหนึง่ที่ดดัเลย ์(Dudley) กล่าว

ถึงว่ามาจากพม่า ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,650 ชิ้น ส่วน

ใหญ่ถูกรวบรวมและสะสมในช่วงศตวรรษที่ 19 หรือ

ก่อนหน้านั้น และบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ก่อน ค.ศ. 

1948 (ปีที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ) ชุดสะสม

ประกอบดว้ยวตัถทุางชาตพินัธุ ์(ซึง่สว่นใหญไ่มใ่ชก่ลุม่

ชาติพันธุ์พม่า) และโบราณวัตถุ (archaeological 

finds) เชน่ สิง่ทอ อาวธุ เครือ่งมอืลา่สตัว ์เครือ่งดนตร ี

คัมภีร์ เครื่องเขียน วัตถุเนื่องในศาสนาและความ

เชื่อ กล้องยาสูบ เครื่องมือสักยันต์ หุ่นกระบอก และ

ชุดเชี่ยนหมาก เป็นต้น ความโดดเด่นของวัตถุสะสม

ชุดนี้ก็คือ การมีภาพถ่ายประกอบ ที่ผู้สะสมบันทึก

ไว้ระหว่างการเดินทาง นักสะสมรายใหญ่ ๆ ที่เป็นผู้

บรจิาควตัถชุาตพินัธุใ์หก้บัพพิธิภณัฑพ์ติตร์เิวอรส์ สว่น

มากเปน็นกับรหิารอาณานคิม นกัการทหาร หมอสอน

ศาสนา และรวมถึงญาติพี่น้องของกลุ่มคนเหล่านั้น

ดว้ย และนกัสะสมคนสำาคญัและผูบ้รจิาคชดุสะสมทาง

ชาตพินัธุร์ายสำาคญักค็อื เซอร ์รชิารด์ คารเ์นค เทมเปลิ 

(Sir Richard Carnec Temple) นายทหารระดับ

สูงในกองทัพอังกฤษ และเป็นนักบริหารอาณานิคม

ในช่วงหลัง 1886 (ซึ่งเป็นปีที่พม่าตกเป็นของอังกฤษ
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อย่างสมบูรณ์ในสงครามอังกฤษ-พม่า 

ครั้งที่ 3) (Dudley, 1996)

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นตัวอย่างที่

ชดัเจนสำาหรบัการพจิารณาความสมัพนัธ ์

ระหว่างวัตถุกับผู้ครอบครอง  ซึ่งชุดวัตถุ

ทีโ่ดดเดน่ในครอบครองของเซอรเ์ทมเปลิ 

มีสองชุด คือ ชุดสะสมจากพม่า (นักวิชา

หลายท่านมีความเห็นว่า น่าจะได้มาระ

หวา่งทีเ่ขาเดนิทางไปตอนเหนอืของพมา่ 

วัตถุสะสมส่วนใหญ่มาจากชนกลุ่มน้อย

ในพมา่) และชดุสะสมจากกลุม่ชาตพินัธุ์

ในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ และ

หลงัเกษยีณอายรุาชการ เขากไ็ดเ้ดนิทาง

กลับมาอังกฤษ และสิ่งที่เขานำากลับมา

ดว้ยคอืชดุสะสมจำานวนมากเหลา่นี ้กอ่น

ทีเ่ขาจะบรจิาคใหก้บัพพิธิภณัฑพ์ติตร์เิวอร์

ส วัตถุทั้งหมดถูกนำามาตกแต่งบ้านพัก

ของเขาเอง การจัดแสดงวัตถุเหล่านี้ถูก

วิเคราะห์ว่า อาจไม่ได้สะท้อนเพียงแค่

ความชื่นชมหลงใหลของเซอร์เทมเปิลที่

มตีอ่วตัถแุบบทัว่ไปเทา่นัน้ แตว่ตัถเุหลา่

นั้นกำาลังสะท้อนถึงโลกทัศน์ของผู้ครอบ

ครองวัตถุ (ตัวของเซอร์เทมเปิลเอง) ที่มี

ต่อเจ้าของเดิม (เจ้าของวัฒนธรรม) และ

ในห้วงเวลานั้น วัตถุเหล่านั้นก็ไม่ได้มี

ความหมายในโลกของวฒันธรรมเดมิอกี

ต่อไป หากแต่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ

โลกที่เซอร์เทมเปิลสร้างขึ้น เช่น การนำา

เสนอภาพความปา่เถือ่นและอนัตรายของ

เหลา่นกัรบชาวหมูเ่กาะอนัดามนั แตข่ณะ

เดียวกัน ชาวเกาะเหล่านั้นก็เป็นคนใน

บงัคบัของอาณานคิม ทีเ่ซอรเ์ทมเปลิเคย

ปกครอง ดังนั้น วัตถุชุดนี้จึงถูกทำาให้เป็นตัวแทน ใน

การบอกเล่าเรื่องราวของดินแดนอาณานิคมที่อยู่ห่าง

ไกล ในขณะเดียวกัน วัตถุสะสมเหล่านั้นยังบอกเล่า

ถึง เกียรติประวัติและความสำาคัญของภารกิจในชีวิต

การทำางาน ของเซอร์เทมเปิลและของวงศ์ตระกูลของ

เขาอีกด้วย (Wintle, 2008) ชุดสะสมทางชาติพันธุ์

ของเหล่านักบริหารอาณานิคม ได้ถูกจัดแสดงไว้ใน

พิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งในอังกฤษ ที่มักมีการระบุ

นามของเจ้าของชุดสะสมเดิม ซึ่งปรากฏอยู่บนป้าย

คำาบรรยาย และบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่มีความเกี่ยว

พันกับการบริหารอาณานิคมไม่มากก็น้อย

ของปลอม     

ของปลอมที่จะกล่าวถึงนี้คือ งานจำาลอง (repro-

duction) ที่ทำาขึ้นในสมัยอาณานิคม โดยช่างยุโรป 

ที่ทำาชิ้นงานจำาลองศิลปะชิ้นเยี่ยม (masterpiece) 

จากอายธรรมโบราณที่รุ่งเรืองของยุโรป ไปจนถึงการ

จำาลองชิ้นส่วนประกอบของปราสาทหินโบราณจาก

ประเทศกัมพูชา เทคนิคที่สำาคัญในเวลานั้นก็คือ การ

กลอ่งเชีย่นหมากจากพมา่ วตัถใุนชดุสะสมป ี1867 โดยสำานกังานอาณานคิม

ของอังกฤษในอินเดีย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ



หล่อปูนปลาสเตอร์ ซึ่งในช่วงแรก เทคนิคนี้ใช้ในการ

หลอ่รปูจำาลองพชืพรรณและสตัว ์หรอืบางครัง้กจ็ำาลอง

รูปมนุษย์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาด้าน

ธรรมชาติวิทยา (natural history) ที่ใช้การจำาแนก

ประเภท (classification) เพื่อศึกษาในเชิงเปรียบ

เทียบ ความสนใจในศาสตร์แขนงนี้เป็นผลพวงจาก

การค้นพบโลกใหม่ (New World) ซึ่งนับเป็นช่วง

เวลาที่วิทยาศาสตร์และการจำาแนกโลกได้รับความ

สนใจอย่างมาก เทคนิคการหล่อปูนปลาสเตอร์นี้ถูก

นำามาใชใ้นการจำาลองงานศลิปะยโุรป ตัง้แตก่อ่น ค.ศ. 

1665 แลว้ แตม่าแพรห่ลายในชว่งกลางศตวรรษที ่18 

(McNutt, 1990:158-9) ประเด็นที่บทความชิ้นนี้จะ

หยิบยกมาอภิปราย มาจากการพิจารณาบทบาทของ

การหล่อปูนปลาสเตอร์ ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

ในยุคอาณานิคมใน 3 ประเด็นด้วยกัน คือ รสนิยม

ความงามทางศิลปะในหมู่เจ้าอาณานิคม อำานาจของ

เทคนิคการหล่อปลาสเตอร์ในฐานะเครื่องมือของ

อาณานิคม ในบ่มเพาะรสนิยมให้กับพลเมืองในดิน

แดนอาณานิคม และประการสุดท้าย คือการแสดง

อำานาจของเจ้าอาณานิคมเหนือชนพื้นเมืองผ่านการ

จำาลองศิลปะพื้นเมือง 

รสนิยมความงามของศิลปะ และการสะสมของเจ้า

อาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 19-20 งานหล่อในกลุ่ม

นี้มักเป็นงานจำาลองศิลปะ จากชิ้นงานที่ผลิตขึ้นจาก

ศนูยก์ลางความรุง่เรอืงของสำานกัศลิปะตะวนัตก จาก

ยุคสมัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นยุครุ่งเรือง ได้แก่ 

ยุคคลาสสิก (Classical Period, Greco-Roman) 

(ราว 500 ปีก่อนคริสตกาล – ศตวรรษที่ 5) และยุค

เรอเนสซองซ์ (Renaissance) (ศตวรรษที่ 14-17) 

ที่งานศิลปะได้รับการนิยามว่ามีคุณค่าและพัฒนา

ถึงระดับสูงสุดในสังคมตะวันตก มีศูนย์กลางอยู่ที่

กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในช่วงกลางศตวรรษที่ 

18 การสะสมรูปหล่อศิลปะปลาสเตอร์จำาลองก็เริ่ม

แพร่หลายในหมู่นักสะสมงานศิลปะ ทำาให้ตลาดของ

งานศิลปะจำาลองจากปูนปลาสเตอร์เติบโตสูงมาก 

เพราะเป็นที่ต้องการของพิพิธภัณฑ์ทั่วยุโรป ตัวอย่าง 

เช่น พิพิธภัณฑ์โบราณคดียุคคลาสสิก (Museum of 

Classical Archaeology) ที่เคมบริดจ์ ประเทศ

อังกฤษ ก่อตั้งใน ค.ศ. 1884 มีงานหล่อปูนในครอบ

ครองมากกว่า 500 ชิ้น ส่วนใหญ่จำาลองจากต้นแบบ

ประติมากรรมสมัยกรีก-โรมัน และยุคเรอเนสซองซ์ 

การสะสมในยุคดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนของโรงเรียนศิลปะทั้งหลาย ที่จะช่วย

ให้นักเรียนหรือผู้ชมชาวอังกฤษ ที่ไม่มีโอกาสเดิน

ทางไปยังภาคพื้นทวีปยุโรป ให้สามารถซึมซับและ

ชื่นชมความงามของศิลปะสมัยดังกล่าวได้ เพราะ

ชิ้นงานปูนปลาสเตอร์เองก็มีความเหมือนที่สามารถ

ทดแทนชิ้นงานต้นแบบได้ ส่วนในกรณีของนักสะสม

สมคัรเลน่ งานหลอ่จำาลองเหลา่นีเ้ปน็ความสนใจสว่น

บุคคล รวมถึงความต้องการที่จะใช้วัตถุเหล่านั้นใน

การประดับตกแต่งบ้านพักอาศัย (เช่นเดียวกับกรณี

ของเซอร์เทมเปิล และในกรณีนี้การประดับด้วยรูป

หล่องานศิลปะชิ้นเยี่ยมจากอิตาลี เป็นการแสดงถึง

รสนิยมอันสูงส่งของเจ้าบ้าน) จึงอาจจะกล่าวได้ว่า 

วัตถุสะสมชุดปูนปลาสเตอร์จำาลองของพิพิธภัณฑ์

หลาย ๆ แห่งในอังกฤษนั้น เป็นตัวอย่างที่สะท้อน

ถึงรสนิยมทางศิลปะของภัณฑารักษ์ และผู้ชมในยุค

วิกตอเรีย (Pearce, 1995) 

อย่างไรก็ตาม ความนิยมงานหล่อปลาสเตอร์ค่อย ๆ 

ลดลง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จากการที่คุณค่าของ

สิ่งที่เรียกว่า ‘งานจำาลอง’ (reproduction) ถูกตั้ง

คำาถาม จากเดิมที่มองว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ (fine 

art) ประเภทหนึ่ง กลับกลายมาถูกมองว่าไม่มีคุณค่า

พอที่จะเทียบเคียงกับต้นแบบได้เลย กระทั่งเมื่อสิ้น
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ทศวรรษ 1970s งานเหล่านี้ก็เปลี่ยน

ความหมายไปสู่การนิยามว่า เป็นของ

ปลอมทีท่ำาเลยีนแบบงานศลิปะชิน้เยีย่ม

ของโลกเท่านั้น ทำาให้ชุดสะสมในครอบ

ครองของพพิธิภณัฑห์ลายแหง่ ถกูทำาลาย

ไปในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งที่น่าสนใจ

สำาหรับงานหล่อปลาสเตอร์เหล่านี้ก็คือ 

แมว้า่คณุคา่ในฐานะงานวจิติรศลิปข์องชดุ

จำาลองเหลา่นัน้จะตกต่ำาลงถงึขดีสดุ แต่

ในเวลาต่อมา วัตถุจำาลองชุดนี้กลับถูก

ให้คุณค่าอีกครั้งด้วยความหมายชุดใหม ่

โดยภณัฑารกัษแ์ละนกัประวตัศิาสตร ์ใน

ฐานะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

สังคม ที่แสดงถึงโลกทัศน์ของผู้คนและ

รสนิยมของสังคมในช่วงศตวรรษที่ 19 

และด้วยเหตุนี้ จากสถานภาพของการ

เป็นเพียง ‘ของจำาลอง/ปลอม’ ก็ได้กลับ

สถานภาพมาเป็น ‘ของจริง’ (Victoria 

and Albert Museum, 2011; Pearce, 

1995:362-6) ตวัอยา่งทีช่ดัเจนปรากฏให้

เหน็ในพพิธิภณัฑว์กิตอเรยีแอนดอ์ลัเบริต์ 

(Victoria and Albert Museum) 

หรือที่ในอดีตรู้จักกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์

เซาธ์เคนซิงตัน (South Kensington 

Museum) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับ

แนวหน้าของอังกฤษ ที่เน้นการจัดแสดง

งานศิลปะและแฟชั่น1 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มี

ห้องจัดแสดงวัตถุจำาลองที่หล่อขึ้นจาก

ปูนปลาสเตอร์ ในห้องนิทรรศการที่ชื่อ

ว่า Cast Court หรือ โถงรูปจำาลอง ซึ่ง

วัตถุที่นำามาจัดแสดงส่วนใหญ่จำาลอง

จากงานศิลปะยุโรป รูปแบบการจัดแสดงแตกต่าง

ไปจากห้องอื่น ๆ อย่างชัดเจน ในโถงรูปจำาลองนี้มี

การจัดวางวัตถุอย่างหนาแน่น มีลักษณะคล้ายกับ

คลังวัตถุ และไม่มีการเว้นระยะของวัตถุเหมือนกับ

การจัดแสดงในห้องอื่น ๆ แต่ว่าวัตถุจำาลองแต่ละชิ้น

มีคำาบรรยายไว้ชัดเจนว่า เป็นฝีมือของศิลปิน (ช่าง

หล่อปลาสเตอร์) คนไหน และงานต้นฉบับนั้นใช้วัสดุ

อะไร เช่น หินอ่อน หรือโลหะ ตั้งอยู่ที่ใดและเป็นงาน

ของศิลปินผู้ใดในอดีต  

1
  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แตกต่างจากบริติชมิวเซียมตรงที่ เน้นการจัดแสดงวัตถุเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ประวัติศาสตร์

ศิลปะ-โบราณคดี มากกว่า 

การจัดแสดงชุดสะสมที่เป็นรูปจำาลองหล่อปลาสเตอร์ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอ

เรียแอนด์อัลเบิร์ต



บทบาทของวตัถจุำาลองประการทีส่องกค็อื การบม่เพาะ

รสนยิมและความมวีฒันธรรมใหก้บัพลเมอืงในดนิแดน

อาณานิคม ในกรณีของอเมริกา ชุดสะสมที่เป็นงาน

จำาลองศิลปะชิ้นเยี่ยมจากยุคเรอเนสซองซ์ ถูกนำาไป

อเมริกาครั้งแรกใน ค.ศ. 1728 โดย จอห์น สไมเบิร์ต 

(John Smibert) ศิลปินชาวสก็อต ด้วยวัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำาหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

ให้กับชาวอินเดียนที่เบอร์มิวดา (Bermuda) ซึ่งเป็น

อาณานิคมของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติก

เหนือ งานจำาลองหล่อปลาสเตอร์เหล่านั้นถูกคาด

หวัง ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านศิลปะ ทั้งใน

ยุโรปและอเมริกา ที่จะทำาให้บรรดานักเรียนได้ซึมซับ

สิ่งที่เรียกว่าศิลปะ ‘สมบูรณ์แบบ’ และเป็นต้นแบบ

ของความงามตามสมัยนิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

18 และการเดินทางไปอเมริกาของสไมเบิร์ต อาจ

เรียกได้ว่า เป็นการนำาเสนอความรู้ศิลปะยุโรปไปสู่

อเมริกา ถ่ายทอดโดยศิลปินที่เติบโตและได้รับการ

ศึกษาในยุโรป ให้กับนักเรียนศิลปะในอเมริกา ซึ่งไม่

เคยมีนักเรียนคนใดมีโอกาสเดินทางไปยังดินแดนต้น

กำาเนิดของศิลปะมาก่อน (Foote, 1935) เป้าหมาย

หลักในการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะก็คือ เพื่อให้

ชาวอเมริกันอินเดียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เจริญ 

และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น การเดินทางไปยุโรปเพื่อ

หาซื้อ/สะสมงานศิลปะจำาลองจากปลาสเตอร์ เป็น

อีกกิจกรรมที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางระดับ

สูง (กลุ่มพ่อค้าที่มั่งคั่ง) และในหมู่ชนชั้นนำาในสังคม

อเมริกันอย่าง จอร์จ วอชิงตัน (George Washing-

ton) ทอมสั เจฟเฟอรส์นั (Thomas Jefferson) และ 

เบนจามนิ แฟรงคลนิ (Benjamin Franklin) และเมือ่

อเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศเจ้าอาณานิคม

ในปลายศตวรรษที ่18 ศลิปะกเ็ริม่ถกูรบัรูใ้นฐานะของ

องค์ประกอบหนึ่งทางวัฒนธรรม ที่ประเทศใหม่อย่าง

อเมริกาต้องการ โรงเรียนศิลปะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่

เปิดให้สาธารณะเข้าชม ถูกกระตุ้นให้สร้างสิ่งดึงดูด

ให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าชมงานศิลปะให้

มากขึ้น เพื่อเป็นการ ‘ยกระดับ’ สุนทรีย์/รสนิยมทาง

ด้านความงามให้กับพลเมือง

อย่างไรก็ตาม ความนิยมงานจำาลองหล่อปลาสเตอร์

นี้ลดความนิยมลง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย

เฉพาะในสถาบนัการศกึษาดา้นศลิปะ ดว้ยสาเหตขุอง

การเขา้มาแทนทีข่องการเรยีนรูร้ปูแบบใหม ่ทีใ่หอ้สิระ

ในการศกึษาศลิปะผา่นการศกึษากายวภิาค ทีจ่บัตอ้ง

ได้จากต้นแบบที่มีชีวิต คือจากต้นแบบที่เป็นคนจริง 

ๆ มากกว่าจากรูปหล่อที่จำาลองมาจากงานศิลปะอีก

ทอดหนึง่ แตส่ำาหรบัสาธารณชนทัว่ไป งานจำาลองหลอ่
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ปลาสเตอร์ก็ยังคงได้รับความสนใจ โดย

มีการติดตั้งรูปจำาลองในพื้นที่สาธารณะ 

รวมไปถึงการจัดตั้งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

ของอเมริกาด้วย (McNutt, 1990)

บทบาทของเทคนิคการหล่อปูน 

ปลาสเตอร์ที่กล่าวมาทั้ง 2 กลุ่มนี้ 

แตกต่างกันเพียงพื้นที่ ด้านหนึ่งคือ

พื้นที่ที่เป็นแกนกลางอำานาจของเจ้า

อาณานิคม (อังกฤษ) อีกด้านหนึ่งคือ 

ดินแดนอาณานิคม (อเมริกา) แต่สิ่ง

ที่มีอยู่ร่วมกันก็คือ ผู้ปกครอง ชนชั้น

นำา และชนชั้นกลางระดับสูง ที่มีส่วน

สำาคญัในการกำาหนดทศิทางของการเมอืง 

สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแต่เป็น

ชาวตะวันตก (ยุโรป) หรืออย่างน้อยก็

ต้องเป็น ผู้ที่ยอมรับการนิยามคุณค่า

และสุนทรียศาสตร์ของตะวันตก ผ่าน

ศิลปะยุคคลาสสิกและยุคเรอเนสซองซ์ 

มาเป็นพื้นฐานสำาคัญของการรับรู้เรื่อง

ความงาม ดงันัน้ วตัถตุน้แบบ (original 

object) ของการทำาจำาลองนั้นจึงจำากัด

อยู่เพียงงานศิลปะจากตะวันตกเท่านั้น 

ประการสดุทา้ยนีค้อื การแสดงอำานาจของ 

เจ้าอาณานิคมเหนือชนพื้นเมืองผ่านการ

จำาลองศิลปะพื้นเมืองเป็นเรื่องการใช้

เทคนคิการหลอ่ปูนปลาสเตอร์ในดินแดน

อาณานิคมเช่นเดียวกัน แต่เป็นประเด็น

ทีต่รงกนัขา้มกบักรณขีองอเมรกิา เพราะ

การจำาลองชุดนี้ไม่ได้มีต้นแบบเป็นงาน

ศลิปะตะวนัตก แตเ่ปน็ศลิปะจากดนิแดน

อาณานิคม ตัวอย่างที่จะนำามากล่าวถึง

คอื การหลอ่จำาลองศลิปะเขมร และการนำาไปจดัแสดง

ในทวปียโุรป จากการสำารวจลุม่แมน่้ำาโขงระหวา่ง ค.ศ. 

1866-1868   ฝรั่งเศสได้สร้างรูปหล่อศิลปะเขมรชุด

แรกขึ้น เพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าที่กรุงปารีส 

(Paris Exhibition) ใน ค.ศ. 1867 และแทนที่วัตถุ

จำาลองชดุนีจ้ะถกูนำาไปจดัแสดงในสว่นของศลิปะและ

สถาปัตยกรรม แต่กลับถูกจัดแสดงในส่วนของเทคนิค

การทำารปูจำาลองวตัถ ุดว้ยเหตนุีอ้าจจะกลา่วไดว้า่ ใน

ยุคแรกเริ่มนั้นงานหล่อปลาสเตอร์จากศิลปะเขมรเอง 

ยังไม่ได้รับการยอมรับในฐานะศิลปะชิ้นเยี่ยมที่ ‘ควร

ค่า’ แก่การจำาลองเพื่อศึกษา หากแต่ถูกจัดแสดงใน

ฐานะวัตถุที่มาจากความสำาเร็จในด้านเทคโนโลยีของ

ฝรัง่เศส ทีส่ามารถสรา้งรปูหลอ่จำาลองดว้ยปลาสเตอร์

ที่มีรายละเอียดเหมือนจริงได้ (Falser, 2013) 

บุคคลสำาคัญที่ผลิตงานหล่อปลาสเตอร์จำาลองจาก

ศิลปะเขมรคือ หลุยส์ เดอลาปอร์ต (Louis Del-

aporte) การจัดแสดงผลงานของเดอลาปอร์ต ใน

งานแสดงสินค้าโลกที่กรุงปารีส (Paris Exhibition, 

Paris World’s Fair) ในปี ค.ศ. 1878 ทำาให้ศิลปะ

เขมรเป็นที่รู้จักในฝรั่งเศส วัตถุที่นำามาจัดแสดงใน

งานประกอบด้วยโบราณวัตถุของจริง จัดแสดงร่วม

กับวัตถุจำาลอง เนื่องจากวัตถุบางชิ้นมีขนาดใหญ่เกิน

กวา่ทีจ่ะนำามาจดัแสดงทัง้หมดได ้และสิง่ทีด่งึดดูผูเ้ขา้

ชมงานได้มากก็คือ สะพานนาค ซึ่งเป็นวัตถุจริงจาก

ปราสาทพระขรรค์   และนิทรรศการที่เป็นภารกิจด้าน

วทิยาศาสตร ์(French scientific mission) ทีจ่ดัแสดง

โมเดลปนูปลาสเตอรจ์ำาลองขนาด 1:10 ของซุม้ประตู

ทางเข้าปราสาทนครธม โดยใช้ข้อมูลจากภาพร่างของ

เดอลาปอรต์ และหลงัจากงานแสดงในครัง้นัน้ ชดุสะสม

ของเดอลาปอรต์  กห็าทีท่างในการจดัแสดงในฝรัง่เศส

ได้สำาเร็จ จากที่ก่อนหน้านั้น งานศิลปะเขมรที่อยู่ใน

ครอบครองของเขา ถกูปฏเิสธจากพพิธิภณัฑห์ลายแหง่



โถงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์กีเมต์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดแสดงประติมากรรมรูปเคารพโบราณจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยซุ้มจำาลองแบบบายน 

(รูปหน้าคนขนาดใหญ่) ตั้งอยู่บนแท่นกลางห้อง และรูปซุ้มจำาลองประตูโคปุระด้านตะวันตกของปราสาทนครวัด (ด้านขวาของภาพ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานหล่อ

ปูนปลาสเตอร์ โดย หลุยส์ เดอลาปอร์ต ที่เคยจัดแสดงในงานแสดงสินค้าที่ฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 20

ในปารีส จนในที่สุดก็ได้ไปจัดแสดงอยู่ที่ ทรอคคาเด

โรพาเลซ (Trocadero Palace) โดยหอ้งนทิรรศการ

ของเขาเปลี่ยนชื่อจาก musée Khmer (พิพิธภัณฑ์

เขมร) มาเป็น musée Indo-chinois (พิพิธภัณฑ์อิน

โดจีน) ที่มีการจัดแสดงทั้งวัตถุของจริงและงานหล่อ

ปลาสเตอร์จำาลอง (Falser, 2011; 2013) ปัจจุบันนี ้

ชิ้นงานปูนปลาสเตอร์ในชุดนี้ บางส่วนยังจัดแสดงอยู่

ในพิพิธภัณฑ์กีเมต์ ที่กรุงปารีส เพื่อเป็นการรำาลึกถึง

ผลงานของ เดอลาปอร์ต และเพื่อเป็นเครื่องประกอบ

ในการแสดงศิลปวัตถุของเขมรโบราณ

งานหล่อปลาสเตอร์จำาลองศิลปะเขมรถูกผลิตขึ้นและ

จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง ในงานแสดงสินค้าในยุโรป มี

ทั้งการจำาลองงานต้นแบบที่เหมือนจริง และงานที่นำา

เอาองค์ประกอบของหลาย ๆ ปราสาทมารวมกัน เช่น 

ในงานแสดงสนิคา้ทีม่ารก์เซย (Merseille) ค.ศ. 1922 

และในงานโคโลเนยีลเอก็ซโ์ป (Colonial Exposition) 

ค.ศ. 1931 และโดยเฉพาะในงานครั้งหลังนี้ ปราสาท

นครวัดจำาลองเท่าขนาดจริงได้ถูกสร้างบนพื้นที่ขนาด 

5,000 ตารางเมตร เปน็ศนูยก์ลางของงานแสดงสนิคา้

ในครั้งนั้น ซึ่งสะท้อนว่า สิ่งที่ฝรั่งเศสต้องการประกาศ

ผ่านการจัดแสดงในคราวนั้นก็คือ สถานะของฝรั่งเศส

ที่อยู่เหนืออาณานิคมในอินโดจีน (Cooper, 2001; 

Wright, 1996:127-41) ศิลปะเขมรที่ถูกนำาเสนอ

ภายใต้การจัดการของฝรั่งเศสนี้ ไม่ได้นิยามศิลปะ

จากดินแดนอาณานิคมในฐานะของงานชิ้นเยี่ยม ดัง

เช่นที่ให้ความหมายกับศิลปะยุคคลาสสิกและเรอเนส

ซองส์ แต่เป็นตัวแทนในการประกาศความสำาเร็จของ

ฝรั่งเศส ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัย

ใหม ่ทีช่ว่ยซอ่มแซมและฟืน้ฟอูารยธรรมโบราณที ่‘ลม่
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สลาย’ ไปแล้ว พร้อมกันนั้นก็เป็นการ

สร้างความชอบธรรมให้กับฝรั่งเศส ใน

การเข้าไปครอบครองกัมพูชา โดยแสดง

ใหเ้หน็วา่ชนพืน้เมอืงมคีวามออ่นแอ และ

ไม่สามารถฟื้นฟูอารยธรรมของตนเอง

ได้ ซึ่งการวิพากษ์สมัยหลังอาณานิคม

วเิคราะหไ์วว้า่ งานหลอ่ปลาสเตอรใ์นชว่ง

เวลานั้นก็คือ เครื่องมืออันทรงพลังของ

อาณานิคม ในการนำาเสนอภาพความ

สำาเร็จของฝรั่งเศสบนเวทีโลก ผ่านการ

จัดแสดงมรดกวัฒนธรรมของอินโดจีน

นัน่เอง (Cooper, 2001; Falser, 2011)

นอกเหนือจากการประกาศอำานาจและ

ความสำาเรจ็ของฝรัง่เศสแลว้ นโยบายดา้น

เศรษฐกิจของฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเด็น

หนึ่ง ที่ทำาให้ศิลปะเขมรถูกนำาเสนอใน

ภาพลักษณ์ของอารยธรรมโบราณที่หลบั

ใหลอยูใ่นปา่เขตรอ้น ทีด่ลูีล้บัและนา่ตืน่

ตาตื่นใจ ด้วยภาพลักษณ์เช่นนี้ ธุรกิจ

การท่องเที่ยวจึงเป็นนโยบายที่ได้รับการ

สนับสนุน มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ใน

งานเขียนของสตรีชาวอังกฤษ แฮร์เรียต 

วินนิเฟรด พอนเดอร์ (Harriet Win-

ifred Ponder) ที่เดินทางท่องเที่ยวใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะ

แปซิฟิกทางตอนใต้ และตีพิมพ์หนังสือ

ในปี 1936  เรื่อง Cambodian Glo-

ry : The Mystery of the Deserted 

Khmer Cities and Their Vanished 

Splendour; and a Description of 

Life in Cambodia Today ที่อาจเรียก

ได้ว่าเป็นคู่มือนำาเที่ยวกัมพูชา หนังสือ

เล่มนี้แบ่งออกเป็นบทย่อย ๆ เล่าสิ่งที่พบเจอขณะ

เดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชา เนื้อหาบางส่วน เป็นการ

แนะนำาการเดินทางท่องเที่ยวในกัมพูชาให้กับนัก

ท่องเที่ยวตะวันตก เช่น การเดินทางโดยทางเครื่อง

บิน เรือ การเช่ารถขับท่องเที่ยว แนะนำาโรงแรมและ

บังกะโลที่พักในเสียมเรียบ และอัตราค่าธรรมเนียม

เข้าชมโบราณสถานในเขตเมืองพระนคร (Angkor) 

ที่จัดการโดยฝรั่งเศส ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้

แสดงใหเ้หน็วา่ ธรุกจิการทอ่งเทีย่วมกีารดำาเนนิการมา

แล้วอย่างน้อยตั้งแต่ ต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อพิจารณา

จากกิจการของอังกอร์บังกะโล (Angkor Banga-

low) ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1908 ที่รองรับนักท่อง

เที่ยวทั้งจากตะวันตกและจากอินโดจีนเอง (Ponder, 

1936:13-31, 140-52) ในงานแสดงสินค้าที่ปารีส

เมือ่ป ี1931 มสีว่นจดัแสดงแผนทีแ่นะนำาเสน้ทางทอ่ง

เที่ยวและโรงแรมที่พัก ให้กับผู้เข้าชมงาน นอกจากนี ้

งานเขียนบันทึกการเดินทางแนวโรแมนติก ของนัก

สำารวจอาณานิคมรุ่นบุกเบิก เช่น บันทึกของอ็องรี มู

โอ (Henry Mouhot) หลุยส์ เดอลาปอร์ต (Louis 

Delaporte) และ เอเตียน เอโมนิเยร์ (Etienne 

Aymonier) ล้วนแต่เร่งเร้าให้เกิดจินตนาการถึงอิน

โดจีนที่น่าหลงใหล น่าเดินทางไปค้นหา และตามรอย

นักสำารวจในยุคบุกเบิก (Cooper, 2001:80) กล่าว

โดยสรปุกค็อื ชดุวตัถจุำาลองงานศลิปะเขมรทีส่รา้งขึน้

โดยฝรัง่เศสนัน้ แทบจะไมม่คีวามเกีย่วพนักบัประเดน็

เรื่องการบ่มเพาะสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ดังเช่นที่

เกิดขึ้นในกรณีของอังกฤษและอเมริกา แต่สำาหรับ

กรณีของฝรั่งเศสนั้น หากพิจารณาจากแนวคิดในเรื่อง

การผลิต การจัดแสดง และบริบทของการผลิตแล้ว 

จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีนัยยะของการจัดแสดงอำานาจ

ของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส อีกทั้งเป็นนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวที่เริ่มมาตั้งแต่

ต้นศตวรรษที่ 20 



ของรางวัล (แห่งผู้พิชิต)

ถว้ยรางวลัจากสงคราม (Trophy of War) เปน็หนึง่ใน

ประเด็นหลังอาณานิคม ที่นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

ศึกษาหันมาให้ความสนใจ ในแง่จริยธรรมภายใต้การ

จัดแสดง หัวข้อนี้ ต้องการหยิบยกเรื่อง การได้มาของ

ชุดวัตถุสะสมชุดต่าง ๆ ที่มาจากโลกตะวันออก ซึ่ง

ปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่

หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเบื้องหลังของการ ‘ได้มา’ นั้นไม่

คอ่ยมกีารกลา่วถงึมากนกั โดยปกตแิลว้จะระบเุพยีงวา่ 

‘ได้รับ’ (obtained) หรือมี ‘ที่มา’ (provenance) 

จาก หรือ ‘บริจาคโดย’ (donated by) แต่แท้จริง

แล้ว การได้มาของชุดสะสมเหล่านั้น ส่วนหนึ่งมา

จากปฏิบัติการทางทหาร (military invasion) ซึ่ง

คือการปล้นชิงมา โดยประเทศเจ้าอาณานิคมนั่นเอง 

ที่เป็นเหมือนตราบาปหรือประวัติศาสตร์ด้านมืดของ

ยุคอาณานิคม ชุดสะสมที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากโดย

นักวิชาการสมัยหลังอาณานิคมก็คือ ชุดวัตถุจาก

พระราชวังฤดูร้อนของจีน (Old Summer Palace 

หรือ Yuanmingyuan)) ชุดสะสมจากพระราชวัง

มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) จากพม่า และชุด

สะสมพระพุทธรูปจากทิเบตและจีน 

การบุกเข้ายึดครองดินแดนบางส่วนของประเทศจีน 

ด้วยพฤติกรรมทางทหารที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ

ปล้นโดยกองทัพเจ้าอาณานิคมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน คำาว่าปล้นสะดม (loot) ถูกนำามาใช้

อธบิายพฤตกิรรมของทหารองักฤษในอนิเดยีและจนี ใน

ระหว่างสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1839-1842) และ 

ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1856-1860) (Hevia, 2003 อ้างใน 

Tythacott, 2011:61) ปฏิบัติการทางทหารที่ส่งผลอ

ย่างสำาคัญต่อการเกิดชุดสะสมต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์

ตะวันตกหลายแห่ง ที่รู้จักดีก็คือ การเข้าปล้นทำาลาย

พระราชวังฤดูร้อนหรือหยวนหมิงหยวน ในค.ศ. 1860 

โดยกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศส  ในนามของกองทัพ 

Anglo-French เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง

ปลายสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ที่สมบัติจากพระราชวังฤดู

ร้อน ทั้งวัตถุเนื่องในศาสนา (เช่น พระพุทธรูป พระ

โพธิสัตว์ ภาพจิตรกรรม หรือเจดีย์จำาลอง) และเครื่อง

ถ้วยจีน ถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในครอบครองส่วนบุคคล 

จากนั้นก็ถูกเปลี่ยนมือไปหลายต่อหลายครั้ง แต่ที่ยัง

พอพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น ที่พิพิธภัณฑ์รอยัลเอ็นจิ

เนยีร ์(Royal Engineers Museum) ในองักฤษ และ

ที่พิพิธภัณฑ์ Museé Chinois ในพระราชวังฟงแตน

โบล (Fontainebleau) ในฝรั่งเศส ซึ่งทางกองทัพ

ฝรั่งเศสได้นำาสมบัติเหล่านั้นไปถวายแด่จักรพรรดิ 

นโปเลยีนที ่3 (Napoleon III) โดยทีจ่กัรพรรดนิยีเูจน ี

(Empress Eugenia) ทรงเป็นผู้คัดเลือกวัตถุเพื่อนำา

ไปจดัแสดงในพพิธิภณัฑท์ีส่รา้งขึน้เปน็การเฉพาะ โดย

จดัแสดงรว่มกบัวตัถทุีไ่ดม้าจากสยาม ญีปุ่น่ และทเิบต 

ซึ่งห้องจัดแสดงในปัจจุบันก็ยังคงรูปแบบที่จักรพรรดินี

ได้จัดไว้ทุกประการ ภัณฑารักษ์ในปัจจุบันให้ข้อมูล 

ว่า วัตถุที่ได้จากพระราชวังฤดูร้อนในครั้งนั้นมีราว 

600 - 800 ชิ้น ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงสมบัติ

จากพระราชวังฤดูร้อนในปัจจุบันคือ ภัณฑารักษ์มักจะ

หลีกเลี่ยงที่จะระบุแหล่งที่มาของวัตถุว่ามาจากที่ใด 

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการเรียกร้องทวงคืน

วัตถุจากประเทศจีน ดังนั้น ในรายการวัตถุหรือแม้

กระทั่งคำาบรรยายจึงมักไม่ค่อยให้รายละเอียดเกี่ยว

กับที่มาของวัตถุ (Neville-Hadley, 2016)   

สงครามอังกฤษ-พม่าครั้งที่ 3 ใน ค.ศ. 1885 ก็เป็น

อีกสมรภูมิหนึ่งที่ทำาให้วัตถุจากพระราชวังและเมือ

งมัณฑะเลย์ถูกปล้นและผ่องถ่ายไปยังโลกตะวันตก 

วัตถุบางชิ้น(อาจจะ)มาจากการปล้นชิงในครั้งนั้น 
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ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรีย

แอนด์อัลเบิร์ต คือกลุ่มวัตถุพระพุทธ

รูป บัลลังก์พระแบบพม่า (พะยา ปะ

ลิง) พระสาวก และหีบหมาก (รูปหงส์) 

เป็นต้น แต่ในป้ายคำาบรรยายถึงที่มาระ

บุเพียงว่า มาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ 

ประเทศพม่า ได้รับมาระหว่าง ค.ศ. 

1850 – 1880  (ภาพที่ 7) เมื่อตรวจ

สอบในฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นหา

รายละเอียดของวัตถุชุดนี้ ปรากฏเพียง

ชื่อของวัตถุ ประเภทวัสดุ เทคนิคการทำา 

แหล่งที่มา (พม่า หรือเมืองมัณฑะเลย์) และปีที่สร้าง 

(“Shrine | V&A Search the Collections” 2016) 

แต่ปั จจุบันนี้  พิพิ ธภัณฑ์แห่ งใหญ่บางแห่ ง

ก็กล้ าที่ จ ะยอมรับถึ งตราบาปดั งกล่ าวนั้ น 

ในฐานะสว่นหนึง่ของประวตัศิาสตรอ์าณานคิม เชน่ คำา

บรรยายวตัถจุดัแสดงของพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงลเิวอรพ์ลู 

(Liverpool Museum) ในอังกฤษ ที่มีการระบุในคำา

บรรยายพระพุทธรูปทองเหลืองว่าเป็นวัตถุที่ถูกปล้น 

(looted) มาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ ถอดความ

เป็นภาษาไทยได้ว่า: 

• ห้องนิทรรศการ Museé Chinois ที่จัดแสดงวัตถุจาก

สยาม ญี่ปุ่น จีนและทิเบตไว้ด้วยกัน ในพระราชวังฟง

แตนโบล ชานกรุงปารีส 

• บัลลังก์พระพุทธรูปและวัตถุประกอบ บางชิ้นได้มา

จากพระราชวังมัณฑะเลย์ จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิก

ตอเรียแอนด์อัลเบิร์ต



พระพุทธรูปทองเหลืองจากพระราชวัง

ของกษัตริย์ธีบอว์, ปล้นสะดม 1886:

ทหารอังกฤษมักจะกระทำาการ ‘ปล้นสะดม’

เพื่อเป็นรางวัลให้กับตนเอง พระพุทธรูปองค์นี้

ถูกทำาลายเสียหายอย่างรุนแรงหลังจากถูก

นำามาในฐานะรางวัลจากสงครามที่มีชัยชนะ

เหนือพระราชวังของกษัตริย์ธีบอว์ โดย

กองทหาร (จากลิเวอร์พูล) แห่งกษัตริย์อังกฤษ 

ระหว่างสงครามอังกฤษ-พม่า ครั้งที่ 3

วัตถุสะสมบางชุดอาจมีที่มาคือการปล้นสะดม โดย

เป็นรางวัลสมนาคุณแก่ทหารในการทำาศึกสงคราม มี

ข้อถกเถียงในหมู่ภัณฑารักษ์ เรื่องการยอมรับว่าวัตถุ

สะสมบางส่วนที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มีที่มาดัง

กลา่ว กเ็พือ่เปน็การยนืยนัขอ้เทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์

สมัยอาณานิคม แม้ว่าจะเป็นด้านมืดแต่ก็เป็นเรื่อง

จริงที่เกิดขึ้น และการแสดงออกในลักษณะนี้ก็คือการ

ยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดในอดีต หรือในมุม

กลับกัน การแสดงออกเช่นนี้จะกลายเป็นชนวนให้

เกิดความขัดแย้งหรือไม่ ที่บาดแผลในอดีตอาจเกิด

ปริแยกและร้าวลามไปถึงความสัมพันธ์ของผู้คนใน

ปัจจุบันหรือไม่ แม้ว่าในบริบทและเหตุผลของโลก

ปัจจุบัน จะไม่อาจนำาไปตัดสินกับอดีตที่เกิดขึ้นมา

แล้วได้ เพราะถ้าหากมองย้อนไปในอดีตที่ไกลกว่า

นั้น การปล้นชิงสมบัติของผู้ชนะสงครามเป็นเรื่อง

สามัญ ที่ปรากฏในสงครามทั่วโลก อย่างกรณีกรุง

ศรีอยุธยา หลังจากได้ชัยจากสงครามกับเขมร ก็ได้

เคลือ่นยา้ยประตมิากรรมรปูเคารพ และรปูชา้งเอราวณั

หล่อสำาริดของเขมรมา แต่มาภายหลัง รูปหล่อสำาริด

ชุดดังกล่าวก็ถูกแย่งชิงไปอีกต่อหนึ่ง โดยกองทัพพม่า

ที่ทำาสงครามชนะกรุงศรีอยุธยา 

บทสรุป

ในท้ายที่สุดนี้ การหวนพิจารณาใหม่ของภัณฑารักษ์

ในสมัยหลังอาณานิคมต่อชุดวัตถุสะสมที่เกิดขึ้นใน

ยุคอาณานิคม แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนออกจาก

การจำาแนกเพียงรูปแบบวัตถุ (typology) ที่พิจารณา

จากสกุลศิลปะ (school of art) และจากเทคนิค แต่

เป็นการตั้งคำาถามที่ไกลออกไปจากตัวของวัตถุเอง 

ทั้งในเรื่องของ (1) ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม ที่ยึดโยงกันอยู่ในเบื้องหลังการผลิต

วัตถุ (2) ตัววัตถุเองในฐานะวัตถุแห่งการสะสม ใน

แง่ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สะสมกับวัตถุ ซึ่งในแง่นี้

ได้ทำาให้ความหมายดั้งเดิมของวัตถุ  เคลื่อนไปสู่การ

ตีความใหม่ ภายใต้อำานาจของผู้ครอบครองคนใหม ่

(ในทีน่ีค้อืชาวยโุรป)  และ (3) การไดม้าซึง่วตัถสุะสม 

ที่เกิดขึ้นภายใต้ความรุนแรงของอาณานิคม อย่างไร

กต็าม ถงึแมว้า่อาณานคิมทีถ่กูวพิากษใ์นยคุหลงัทีม่กั

ปรากฏในภาพลักษณ์ของผู้ร้ายในประวัติศาสตร์โลก 

แตใ่นขณะเดยีวกนักต็อ้งยอมรบัวา่ ความเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ต่างตอบแทน และ

เครือข่ายการค้าที่โยงใยไปไกลเกินกว่าระดับท้องถิ่น

หรอืภมูภิาค แตเ่ปน็ระดบัโลก และแรงขบัเคลือ่นเหลา่

นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับทางการทหารเสมอไป 

หากแต่มีแรงผลักดันจากความต้องการจากภายใน

ท้องถิ่นด้วยเช่นกัน 
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