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พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน (National Museum of China) ที่กรุงปักกิ่งก็มี
การจดัแสดงครัง้ใหญว่า่ดว้ย “นทิรรศการมรดกแหง่ชาตดิา้นวัฒนธรรม
ท่ีไม่เป็นกายภาพ” (Intangible Cultural Heritage Exhibition)
เพ่ือเป็นการให้ความรู้และเป็นการสร้างกระแสการตระหนักรู้ในเร่ืองน้ี
นิทรรศการน้ีก็ได้ทำาให้เกิดข้อถกเถียงท่ีรุนแรงในตอนนั้น บัญชรีายช่ือ
มรดกทีไ่มเ่ปน็กายภาพทีว่า่น้ี  จดัทำาโดยหนว่ยงานทอ้งถิน่แลว้เสนอตอ่
หน่วยงานระดับจังหวัด ปัญหาที่พบก็คือ บัญชีรายชื่อมรดกของ
แตล่ะจงัหวดันัน้ไมไ่ดเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั  แลว้บางหนว่ยงานกแ็จง้วา่
มรดกของตนถูก “แย่งชิง” ไป

“

”



 พัน โสวหย่ง ศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยาและพิพิธภัณฑ์ศึกษา จาก Central University 
for National Minorities สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชนกลุ่มน้อยศึกษา (มานุษยวิทยา) 
(National Minority Studies (Anthropology)) เขาเปน็นกัวจิยัพเิศษแหง่พพิธิภณัฑช์นกลุม่นอ้ยจนี 
(Chinese Museum of National Minorities) และเปน็สมาชกิทีม่คีวามเช่ียวชาญพิเศษของ National 
Planning Committee of Chinese Eco-Museums ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนอนุรักษ ์
ให้กับโครงการปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมประเพณีของชนกลุ่มน้อย ที่เมืองซานเสียต้าป้า หรือเมือง
เขือ่นสามผา (Three Gorges Reservoir District) และโครงการอนรุกัษวั์ตถุวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยในจีน  
และโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม มีผลงานตีพิมพ์ช้ินสำาคัญ  
เรือ่งลา่สดุ เชน่ “ศตวรรษแหง่มรดกของชาติ เลม่ท่ี 2” (บรรณาธกิาร 2005) (The Century”s National  
Treasures II) “การพัฒนางานวจัิยของพิพิธภณัฑส์มยัใหมใ่นตะวนัตก” (Developmental Aspects of 
Research in Modern Western Museums) (บรรณาธกิาร 2005) “อโีคมวิเซียม เสมอืนกระจกสะทอ้น”  
(The Eco-Museum as Mirror) (2007) 
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 จีนเป็นประเทศท่ีอุดมได้ด้วยมรดกวัฒนธรรม และด้วยอำานาจของรัฐบาลในปัจจุบัน ท่ีรัฐเข้าไปมีบทบาท 
และรับผิดชอบในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของรัฐจีนก็ดำาเนินไปอย่างไม่เสมอภาคกัน บางภูมิภาคของประเทศได้รับการพัฒนา
มากกวา่ อย่างในภาคตะวนัตก ซ่ึงเปน็พืน้ทีท่ีม่มีรดกวฒันธรรมท่ีไมใ่ชก่ายภาพ (intangible culture)  
อยูม่ากมาย แต่การพฒันาด้านคมนาคมขนสง่กลบัเปน็ไปอยา่งเชือ่งชา้ ซึง่เปน็อปุสรรคอยา่งมากตอ่การ 
พฒันาเศรษฐกิจ ภาคตะวนัตกของจีนยงัต้องเผชิญกบัข้อจำากดับางประการคอื วตัถุประสงคเ์ดิมอันเป็น
เงือ่นไขที่นบัวา่เปน็ประโยชนส์ำาหรบัการปกปอ้งคุม้ครองทรพัยากรวฒันธรรม (cultural resources)  
ของชนกลุ่มน้อย มีอันต้องผันแปรไปเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ย่ิงไปกว่าน้ัน กระแสการพัฒนา 
ท่ีถาโถมเข้ามา และการไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอกได้ทำาให้ประเพณีการบอกเล่าต่าง ๆ  
(oral traditions) (เช่น ภาษาของชนกลุ่มน้อย) วรรณกรรม (รวมทั้งวรรณกรรมคลาสสิก  
และเอกสารต้นฉบับที่บันทึกด้วยอักษรภาษาชนกลุ่มน้อย) งานช่าง (เช่น การก่อสร้าง การประดิษฐ ์
เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดบั และงานหตัถกรรมตา่ง ๆ ) ธรรมเนยีม ประเพณ ีพิธกีรรม การเฉลมิฉลองตา่ง ๆ   
ตลอดจนวัฒนธรรมในการกินการด่ืมกำาลังเปลี่ยนแปลงไป จนอยู่ในภาวะท่ีใกล้จะเสื่อมสูญ 
ในอนาคตอันใกล้ 

การปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพ 
(protecting intangible heritage) : ปรากฏการณ์ซำ้ารอยของจีน
และประเทศอื่น

 ในภาษาจีนคำา “มรดกท่ีไม่เป็นกายภาพ” (Intangible heritage) มีคำาเรียกอีกคำาว่า “มรดกท่ีไร้รูป”  
(formless heritage) แม้ว่าคำาเรียกที่สองนี้ จะสะท้อนความหมายของแนวคิดแบบเต๋าและพุทธ  
แต่คนสว่นใหญก่ไ็มไ่ดใ้หค้วามสนใจเทา่ใดนกั คำาวา่ “มรดกทีไ่ร้รปู” นี ้ถอดความมาจากภาษาญีปุ่น่วา่ 
“ทรพัยากรวฒันธรรมท่ีไรรู้ป” (formless cultural resources) ซึง่เหมอืนกบัภาษาฝรัง่เศสทีใ่ชค้ำาว่า 
patrimonine immatérial ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษแบบตรงตัวว่า intangible culture ที่ปรากฏ
ในเอกสารทางการและในรายงานต่าง ๆ แต่ต่อมา คำาว่า formless heritage ก็ค่อย ๆ เลือนหายไป

 แมว้า่คำาเรยีกแต่ละคำา จะมคีวามหมายเฉพาะท่ีตา่งกันออกไป  เช่นเดยีวกบัวฒันธรรมประเพณี
ของจนีก็เชน่เดียวกัน ทีม่หีลากหลายและปฏบิตักินัมาช้านาน จากข้อมลูเอกสารจีนโบราณจะเห็นได้วา่
ประเพณีท้องถิ่นจีนนั้นสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยโบราณ เอกสารโบราณต่าง ๆ ของจีนมีเนื้อความ
พรรณนาถึงวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งก็คือมรดกที่ไม่เป็นกายภาพนั่นเอง โดยน่าจะเริ่มมาตั้งแต่
ยคุของ “คมัภร์ีซอืจิง”1 ซ่ึงคำาวา่ “ประเพณี” (customs) ปรากฏในเอกสารโบราณตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ัน่
ในงานประพันธ์ของนักประวัติศาสตร์ ปันก ู้  (班固) มีชีวิตระหว่าง ค.ศ. 32-92 เป็นผู้เริ่ม

1 คัมภรีซื์อจงิ (Shi jing หรอื Book of Odes) คอืหนึง่ในวรรณกรรมคลาสสกิของจนีโบราณในสมยัราชวงศโ์จว (Zhou Dynasty)
หรือที่ในทางประวัติศาสตร์คือระหว่างยุควสันตสารท (Spring and Autumn period) ถึงยุครณรัฐ (Warring
States period) เป็นบทกวีโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่ประพันธ์โดยขงจื่อ
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ประพันธ์พงศาวดารราชวงศ์ฮั่น2 และก่อนหน้านั้น (55 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 18) ก็มีนักปรัชญา
นามว่า หยางสยง (揚雄) ที่ประพันธ์ตำาราฟังเหยียน (方言) ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับภาษาถ่ิน
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของจีน ซึ่งงานประพันธ์ชิ้นหลังนี้เป็นการจัดจำาแนกประเพณีท้องถิ่น ในแง่วิชาการ
และในเชิงการปกครอง อย่างไรก็ตาม ความตื่นตาตื่นใจกับประเพณีท้องถิ่นของจีนในสมัยโบราณนั้น
ได้เปล่ียนไปแล้ว ดังที่เห็นจากในสถานการณ์จริงในปัจจุบันของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ที่ไม่เป็นกายภาพ

 ในบริบทของโลกาภิวัตน์ การอนุรักษ์มรดกท่ีไม่เป็นกายภาพคือปัจจัยสำาคัญประการหนึ่ง  
ที่จะช่วยสร้างและขยายความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม 

 ใน “หลกัการและแนวทางในการปกปอ้งคุม้ครองมรดกวฒันธรรมของชนพืน้เมอืง” (Principles  
and Guidelines for the Protection of the Heritage of the Indigenous People’s)  
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ให้คำานิยามมรดกประเภทนี้ว่า หมายรวมถึง  
“องค์ความรู้ วิถีปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น” “วรรณกรรมหรือศิลปะท่ีอาจจะถูกสร้างข้ึนในอนาคต”  
และ “ดนตรี การร่ายรำา เพลง พิธีกรรม สัญลักษณ์ ลวดลาย (design) เรื่องเล่า บทกวี ความรู้ 
เชิงวิทยาศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัการเกษตร เทคโนโลย ีและนเิวศวทิยา ซึง่รวมถึงการเพาะปลกู การรักษาโรค

โดยการใชส่้วนประกอบจากพืชและสตัว์” (UNESCO 2000) แตใ่นทางวิชาการ ขอ้ถกเถียงถงึความเขา้ใจ 
ในเร่ืองคำานิยามดังกล่าวน้ีได้เคลือ่นไปเร็วมาก เมือ่ ค.ศ. 2003 ยเูนสโกก็ไดอ้อกอนสุญัญาวา่ดว้ยเรือ่งการ
ปกปอ้งคุ้มครองมรดกทีไ่ม่เปน็กายภาพ (Convention for Safeguarding of the Intangible Heritage) 
เพื่อไปหนุนเสริมกฎหมายที่ให้การคุ้มครองมรดกมีความรัดกุมมากขึ้น โดยที่ในอนุสัญญาดังกล่าวนั้น  
คำาว่า “มรดกมขุปาฐะและมรดกทีไ่ม่เปน็กายภาพ” (oral and intangible heritage) ไดถู้กปรับเปลีย่นเป็น  
“มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ” (intangible cultural heritage) 

 จีนเป็นประเทศผู้นำาด้านการอนุรักษ์มรดกท่ีไม่เป็นกายภาพท่ีแข็งขันมาก เมื่อ ค.ศ. 2001 
กระทรวงวัฒนธรรมของจีนได้จัดงานประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของชนกลุ่มน้อย (International Symposium of the Conservation of the Traditional Folk 
Culture of National Minorities) ได้มีการเชิญหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน
นักศึกษาจากสามสิบกว่าประเทศ เช่น เยอรมนี อียิปต์ ญี่ปุ่น และบราซิล ให้มาแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในขณะเดียวกันจีนก็บัญญัติกฎหมาย ว่าด้วยการ
ปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยในจีน (Laws for the Protection of Chinese  
National Minority Folk Cultures) และในปีเดียวกันนั้นเองท่ี “งิ้วคุนฉวี่”3 (kunqu opera)  
กไ็ดร้บัการประกาศโดยยเูนสโก ใหเ้ปน็ผลงานช้ินเอกดา้นมรดกวฒันธรรมมขุปาฐะและมรดกวัฒนธรรม

2 พงศาวดารราชวงศ์ฮั่น (Book of Han) เป็นประวัติศาสตร์ยุคก่อนราชวงศ์ฮั่นหรือราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (Western Han
Dynasty) (206 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ. 24) มีทั้งสิ้น 120 เล่ม

3 งิ้วคุนฉวี่ เป็นการแสดงเวทีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยการแสดง 24 ฉาก มีผู้แสดง 12 คน
ที่มีท้ังการแสดงท่าทาง การต่อสู้ และแสดงท่ากายกรรม โดยมีดนตรีประกอบจากเครื่องเป่าและเคร่ืองสายและอาจจะมี
การร้องและการรำาที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูง
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ที่ไม่ใช่กายภาพของมนุษยชาติ (Masterpieces of Oral and Intangible Cultural Heritage of 
Humanity) ซึ่งมีผลให้แผนงานวิจัยและการอนุรักษ์มรดกที่ไม่เป็นกายภาพของจีนก้าวรุดหน้าไปอีก  
และหลังจากน้ันไม่นาน หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ินไปจนถึงระดับประเทศ ก็ได้มีการเสนอแผนการ
ดำาเนินงานในเร่ืองดังกล่าว จนทำาให้มีการจัดต้ังหน่วยงานรัฐท่ีมาดูแลเร่ืองน้ีโดยตรง ได้แก่ ศูนย์การปกป้อง
คุ้มครองมรดกที่ไม่เป็นกายภาพแห่งชาติจีน (National Intangible Heritage Protection Centre)  
ซ่ึงมหีน้าทีใ่นการเฟน้หาวฒันธรรมทีไ่มเ่ปน็กายภาพสำาหรบัเปน็ตวัแทนในเบือ้งตน้ นอกจากหนว่ยงาน
รัฐตั้งใหม่ดังกล่าวน้ีแล้ว ก็ยังมีหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีการดำาเนินกิจกรรมและ
โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น สมาคมศิลปินพื้นบ้านจีน (Association of Chinese Folk Artists)  
ไดต้ัง้โครงการ “ฟืน้ฟวูฒันธรรมพืน้บา้นจนี” (Rescue Plan for Chinese Folk Culture) นอกจากนี ้ 
สถาบนัการศกึษาอยา่งมหาวทิยาลยัหลายแหง่ตามเมอืงตา่ง ๆ  เชน่ ปกักิง่ หนานหนงิ กวา่งโจว และคนุหมงิ  
ก็เริ่มบรรจุรายวิชาที่ว่าด้วยเร่ืองวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพไว้ในหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยยูนนานได้สร้างพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาข้ึน และเสนอให้ก่อต้ังหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยยูนนานข้ึน  
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็สะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจในเรื่องนี้มิได้ถูกปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์
แต่เพียงลำาพัง แต่สถาบันด้านวัฒนธรรมและด้านการศึกษาก็มีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย

 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2002 หน่วยงานภาคพ้ืนทวีปเอเชียแปซิฟิกของ ICOM (International
Council of Museum) หรือ สภาพิพิธภัณฑ์สากลได้จัดประชุมระดับภูมิภาคครั้งท่ี 7 ข้ึนท่ี
เซี่ยงไฮ้ ในหัวข้อเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ มรดกที่ไม่เป็นกายภาพและโลกาภิวัตน์” (Museums, Intangible  
Heritage and Globalization) ในครั้งนั้นได้มีการลงนามใน กฎบัตรเซี่ยงไฮ้4 (Shanghai Charter)  
ซึ่งในกฎบัตรดังกล่าวได้เน้นถึงการทำาความเข้าใจขอบเขตความหมายของ มรดกวัฒนธรรม  
(cultural heritage) วา่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง โดยมคีวามหมายครอบคลุมไปถงึมรดกวฒันธรรมที่
ไมใ่ชก่ายภาพ (intangible cultural heritage) ท่ีควรจะไดร้บัการนำาเสนอไดอ้ยา่งชัดเจนและเข้าใจงา่ย 
ในพพิธิภณัฑ ์ซึง่พิพธิภณัฑก์ถ็อืเปน็ภาคีทีม่บีทบาทอยา่งสำาคญัในการสรา้งเสรมิการตระหนกัรูเ้รือ่งการ
ปกป้องคุ้มครองมรดกเชิงมานุษยวิทยาที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible anthropological heritage) 
นอกจากนีแ้ลว้ ในกฎบตัรดังกล่าวยงัมข้ีอความวา่ “ความสำาคญัของความคิดสรา้งสรรค ์การประยกุตใ์ช้  
และการมเีอกลกัษณ์ของผูค้น ของสถานทีแ่ละของชมุชน โดยมกีรอบคิดทีเ่อือ้ให ้เสยีง คา่นยิม ประเพณ ี
ภาษา ประวตัศิาสตรบ์อกเลา่ วถิพีืน้บา้นและอืน่ ๆ  ไดธ้ำารงอยู ่และมพีืน้ทีใ่นการนำาเสนอในพพิิธภณัฑ์
และในปฏิบัติการด้านมรดกวัฒนธรรม” การประชุมท่ีเซี่ยงไฮ้ครั้งนั้น ยังทำาให้พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ  
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วย ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004
การประชุมสามัญครั้งที่ 20 ของสภาพิพิธภัณฑ์สากล จัดข้ึนท่ีกรุงโซล ภายใต้หัวข้อพิพิธภัณฑ์และ
มรดกที่ไม่เป็นกายภาพ (Museums and Intangible Heritage) ในท่ีประชุมนี้บรรดาผู้แทนจาก
พิพิธภัณฑ์ท่ัวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่สำาหรับจีนแล้ว
สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องดังกล่าวนี้ยังนับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อชุมชนระหว่างประเทศ

4 ดู http://icom.museum/shanghai_charter.html 

200   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน 



 จีนได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสำาหรับมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติแห่งโลก 
(Convention  for  the  World  Cultural  and  Natural  Heritage)  เมือ่เดือนธันวาคม ค.ศ.1985 และ
สองปีต่อมา  แหลง่ภมูทิศันอ์นังดงามของจนีหกแหง่ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage
List) หากกล่าวโดยเปรียบเทยีบ จีนเปน็ประเทศทีมี่แหลง่มรดกโลกมากถงึ 35 แหง่5 เปน็แหลง่มรดกโลก
ทางวัฒนธรรม 25 แห่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติหกแห่ง และแหล่งมรดกโลกประเภทผสมสี่แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีมรดกวัฒนธรรมไม่เป็นกายภาพ ท่ีได้รับการประกาศเป็น ผลงานชิ้นเอกด้านมรดก
วัฒนธรรมมุขปาฐะและมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพของมนุษยชาติ (Masterpieces of Oral 
and Intangible Cultural Heritage of Humanity) อีกสี่รายการด้วยกัน แล้วยังมีแหล่ง
ที่ยื่นเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก (Tentative List) อีกถึง 67 แห่ง6 ที่รอรับการพิจารณาถึง 
ความเป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าและความโดดเด่นเป็นสากล ท่ีมีศักยภาพท่ีจะได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพอีกสี่รายการ ที่ผู้เชี่ยวชาญ
กำาลงัศกึษารวบรวมใหเ้ป็นตัวแทนมรดกวฒันธรรมมขุปาฐะหรอืมรดกวฒันธรรมท่ีไมใ่ช่กายภาพของจนี 
(China’s anthropological, oral or intangible heritage) นอกจากงิว้คนุฉวี ่ก็มีเครือ่งดนตรโีบราณ  
กู่ฉิน (guqin) คือพิณโบราณที่มีลักษณะยาว นอกจากนี้ยังมี mukmu ของชาวอุยกูร์ในซินเจียง  
และเพลงพื้นบ้านของชาวมองโกเลียในด้วย

นับไม่ถ้วน? วัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพในจีน

 จีนเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับชนกลุ่มน้อยมายาวนาน นอกจากชาวจีนเช้ือสายฮ่ัน 
ทีเ่ปน็ประชากรสว่นใหญแ่ลว้ ยงัมชีนกลุม่นอ้ยในจนีอกีถึงหา้สบิหา้กลุม่ และในแตล่ะกลุม่ก็ยงัมกีลุม่ยอ่ย 
อีกนับไม่ถ้วน เช่น กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ท่ีมีกลุ่มย่อยกว่าร้อยกลุ่ม หรือแม้แต่ในกลุ่มเช้ือสายฮ่ันเองก็มี
กลุ่มย่อยทีห่ลากหลายหากพจิารณาจากการมภีาษาถิน่ถงึเจด็ภาษา แตล่ะกลุม่อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม 
ทีแ่ตกตา่งกนั มวีถิชีวิีต ประวติัศาสตร ์และขนมธรรมเนยีมประเพณทีีต่า่งกนัไป จงึทำาใหแ้ตล่ะกลุม่นัน้ 
มลัีกษณะทางวฒันธรรม โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีไมเ่ป็นกายภาพท่ีแตกตา่งหลากหลายมาก ซ่ึงกลุม่ตา่ง ๆ   
เหล่าน้ีอยู่ในเขตการปกครองถึงห้าพ้ืนท่ีด้วยกัน จนทำาให้มีคำากล่าวของจีนท่ีว่า “ห่างกันห้าไมล์ภูมิทัศน์ต่าง  
ห่างกันสิบไมล์ประเพณีเปลี่ยน” 

 คำาถามทีต่อบยากกคื็อ มรดกวฒันธรรมท่ีไมใ่ช่กายภาพของจนี มอีะไรบ้างท่ีตอ้งการการอนรุกัษ์
และการปกปอ้งคุ้มครอง ในการทำาความเข้าใจเรือ่งนีอ้ยา่งแท้จรงิ รฐับาลจนีไดต้พีมิพร์ะเบียบข้อบังคบั 
“ความคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกป้องคุ้มครองมรดกท่ีไม่เป็นกายภาพของจีน”  
(Ideas on Strengthening the Protection of China’s Intangible Heritage) ขึ้นใน ค.ศ. 2005 
ซึ่งช่วยขยายความเข้าใจในหลักการดำาเนินงานในภาคสนาม และต่อมรดกวัฒนธรรมท่ีเป็นเป้าหมาย
ในการอนรุกัษด์ว้ย ทัง้นี ้กระทรวงวฒันธรรมของจีนไดจั้ดทำาบญัชวีฒันธรรมทีส่มควรพจิารณาใหเ้ปน็ 

5 ปัจจุบันจีนมีแหล่งมรดกโลกรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 34 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 10 แห่ง 
และมรดกโลกแบบผสม 4 แห่ง – ผู้แปล (http://whc.unesco.org/en/statesparties/cn, สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2016)

6 ปัจจุบันจีนมีแหล่งมรดกที่รอการพิจารณาประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก 55 แห่ง – ผู้แปล (อ้างแล้ว)
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มรดกที่ไม่เป็นกายภาพของจีน และกำาหนดให้มรดกเหล่านั้นมีความสำาคัญท่ีลดหลั่น เป็นระดับชาติ  
(national) ระดบัมณฑล (provincial) ระดบัเมอืง (municipal) และระดบัตำาบล (district) มาใน ค.ศ. 2006  
รายชื่อมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพแห่งชาติจีน 518 รายการได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรก 
ซึง่ในจำานวนรายการดังกลา่วน้ัน แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ซ่ึงเป็น “วฒันธรรมพ้ืนบ้าน” (folk culture)  
31 รายการ “เพลงพ้ืนบ้าน” (folk music) 72 รายการ “การฟ้อนรำา” (dance) 41 รายการ  
“การแสดงพื้นบ้าน” (traditional theatre) 92 รายการ “งานประพันธ์” (poetry) 46 รายการ  
“การแสดงกายกรรมและการละเลน่” (acrobatics and athletics) 17 รายการ “วจิติรศลิป”์ (fine arts)  
51 รายการ “หัตถกรรมพื้นบ้าน” (traditional handicrafts) 89 รายการ “การแพทย์แผนโบราณ” 
(traditional medicine)เก้ารายการ และ “ประเพณีท้องถิ่น” (local customs) 70 รายการ  
(ได้แก่ เทศกาลและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง) รวมเป็น 146 รายการที่ขึ้นบัญชี ซึ่งเมื่อสิ้น ค.ศ. 2008
ข้อมูลที่แท้จริงของมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพน่าจะสมบูรณ์ขึ้น 

 เมื่อมีบัญชีมรดกแห่งชาติด้านวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพเกิดขึ้นมา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน  
(National Museum of China) ทีก่รุงปกักิง่กม็กีารจดัแสดงครัง้ใหญ่วา่ดว้ย “นทิรรศการมรดกแหง่ชาต ิ
ด้านวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ” (Intangible Cultural Heritage Exhibition) เพื่อเป็นการ 
ให้ความรู้และเป็นการสร้างกระแสการตระหนักรู้ในเร่ืองน้ี นิทรรศการน้ีก็ได้ทำาให้เกิดข้อถกเถียงท่ีรุนแรง 
ในตอนนัน้ บญัชีรายชือ่มรดกทีไ่มเ่ปน็กายภาพท่ีวา่นี ้จดัทำาโดยหนว่ยงานท้องถ่ินแลว้เสนอตอ่หนว่ยงาน 
ระดับจังหวัด ปัญหาที่พบก็คือ บัญชีรายชื่อมรดกของแต่ละจังหวัดนั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
แล้วบางหน่วยงานก็แจ้งว่า มรดกของตนถูก “แย่งชิง” ไป

 ข้อมูลล่าสุดในบัญชีมรดกแห่งชาติด้านวัฒนธรรมท่ีไม่เป็นกายภาพ บางรายการเป็นรายการร่วม  
ตวัอยา่งเชน่ มรดกประเภทดนตรพีืน้บา้น ของกลุม่เหลยีงฮวาซาน (Lianghuashan) กลุม่เออ้ลา่งซาน 
(Erlangshan) และเหลา่เหยยีซาน (Laodieshan) ; เพลงถู ่(Tu) ของชนกลุม่นอ้ยตานหมา (Danma), 
ชีหลี่ซื่อ (Qilisi) และฉีว์ถานซื่อ (Qutansi) ; หรือของกลุ่มหุย (hui) มุสลิมแห่งหนิงเซี่ย (Ningxia)  
ซึ่งหากแต่ละกลุ่มเสนอขึ้นบัญชีมรดกดังกล่าวเป็นของตนเอง ก็จะทำาให้มีรายการในบัญชีไม่ได้มีแค่ 
518 รายการ แต่จะมีถึง 640 รายการ

 จากการวเิคราะหเ์นือ้หาสาระของมรดกทีไ่มเ่ปน็กายภาพทีไ่ดร้บัการขึน้บญัชใีนแตล่ะรายการ
พบว่า หากพิจารณารายการตามความหมาย ตามรูปแบบและตามขอบเขตการแพร่กระจายแล้ว  
กจ็ะมถีงึ 9,000 รายการยอ่ย เพราะมรดกบางรายการนัน้ ครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งไกลมาก เช่น ตำานานของ  
Gesar ที่ครอบคลุมถึงเจ็ดภูมิภาคหรือจังหวัด คือ ทิเบต ชิงไห่ กานซู เสฉวน ยูนนาน มองโกเลียใน 
และซนิเจยีง ซึง่ทัง้หมดน้ีคิดเปน็พืน้ทีถ่งึหน่ึงสว่นสบิของประเทศจนี เทศกาลบางเทศกาล เชน่ เทศกาล
ฤดูใบไม้ผลิ เกี่ยวข้องกับยี่สิบสี่ช่วงในทางสุริยคติ หรือจะเป็นเทศกาลสิ้นปี และเทศกาลอื่นๆ ที่มี
การเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศจีน ซึ่งส่งอิทธิพลไปยังพื้นที่อื่นๆ ไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีกด้วย 
ซึง่การเฉลิมฉลองของแตล่ะพืน้ทีก็่มลีกัษณะเปน็ของตวัเอง จงึทำาใหย้ากตอ่การกำาหนดวธิกีารอนรุกัษ์
ที่ตายตัวให้กับเทศกาลเหล่านั้น 
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การสิ้นสูญของมรดกที่ไม่เป็นกายภาพ

 เมื่อรัฐบาลจีนดำาเนินนโยบายเปิดประเทศและปฏิรูปประเทศใน ค.ศ. 1984 หนึ่งในนโยบาย
ใหม่นั้นคือ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเมืองเสิ่นเจ้ิน (Shenzhen) ให้เป็น “พื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ” ที่ทำาหน้าที่เป็น “ประตูประเทศ” อีกนโยบายก็คือ การขับเคลื่อนประเทศ 
สู่เวทีโลก (ในตอนนั้น มีสำานักพิมพ์แห่งหนึ่งตีพิมพ์หนังสือชุดชื่อว่า Moving Towards the World 
ซ่ึงต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม) มีแนวคิดใหม่เกิดข้ึนมากมายและไหลเวียน 
ในสงัคมจนี พรอ้มกนันัน้วถิทีางวฒันธรรมใหม ่ๆ  กเ็กดิขึน้ทัว่ทัง้ประเทศจนี กจิกรรมการทอ่งเทีย่วและ
การบริการก็เกิดขึ้น อย่างเช่นที่เสิ่นเจิ้น มีการสร้างสถานที่สำาหรับสาธารณะขึ้นใหม่สองแห่งด้วยกัน  
ซึ่งเห็นได้ทันทีว่าเป็นหน้าต่างสู่โลกที่สอดรับกับหมู่บ้านวัฒนธรรม ท่ีแสดงภาพแทนของประเพณี 
พื้นบ้านจีน และจากนั้นการสร้างจำาลองหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีให้เห็นทั่วประเทศจีน แห่งแรกคือ  
ท่ีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยยูนนานในกรุงปักก่ิง หมู่บ้านหัวเฉียว (Huaqiao) ท่ีซิงหลง (Xinglong) บนเกาะไหหลำา  
หรือเมืองสุริยันจันทรา (Sun and Moon City) ในเฉิงตู (Chengdu) และพระราชวังฤดูร้อน 
ที่เสิ่นหยาง (Shenyang) 

 แหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่เป็นหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยได้รับความนิยมอย่างมากและ
ประสบความสำาเร็จทางเศรษฐกิจอย่างล้นหลาม ไม่นานนักการหาผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจาก
ประเพณีพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยก็เข้มข้นขึ้น ในแต่ละแหล่งเกิดสารพัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น 
กจิกรรมแปลก ๆ  หรอืรา้นขายของเกา่ ทีผู่ค้า้รายเลก็กวา้นซือ้ของเกา่จากบา้นเรอืนทกุตรอกซอกซอย
มาขาย จนมีคำากล่าวว่า “ถ้าอยากรวย ก็ไปรื้อหลุมศพ” มาในทศวรรษ 1990 กิจกรรมดังกล่าวลดลง 
พิพิธภัณฑ์จำานวนมากเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด ภายในระยะเวลาเพียงสิบกว่าปี มรดกที่ไม่เป็น
กายภาพของจีนก็สูญหายไปจำานวนมาก เช่น เครื่องแต่งกายและเคร่ืองประดับของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง  
ที่กลายเป็นสินค้าหายากและราคาสูง

 จากเดิมที่พิพิธภัณฑ์คือแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกที่เป็นกายภาพ แต่ไม่ค่อยมีบทบาทกับ
มรดกทีไ่มเ่ปน็กายภาพมากนัก และจากชอ่งโหวข่องกฎหมาย ทีเ่ปน็ชอ่งวา่งทำาให้ภาคธรุกิจกอบโกยผล
ประโยชน์อยา่งมโหฬารจากมรดกวฒันธรรมและทีด่นิของชนกลุม่นอ้ย โดยการนำาเอามรดกวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ออกไปนอกพื้นที่เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มิหนำาซำ้ายังบิดเบือนไปจากประเพณี
ดั้งเดิม เช่น งานเทศกาลที่ยังมีประเพณีการเฉลิมฉลองอยู่ ได้ถูกนำาออกไปจัดในหมู่บ้านวัฒนธรรม
พื้นบ้านและในหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยมีโปรแกรม 
สีถ่งึเกา้เดอืน ทีม่กีารจัดแสดงประเพณี “เทศกาลสาดนำา้” (Water Sprinkling Festival or Chengding  
Ceremony) วันละสี่คร้ัง แล้วเรียกการแสดงนี้ว่าเป็น Xi Drama (เทศกาลสาดนำ้า เปลี่ยนช่ือเป็น 
ฟาดสามีด้วยนำ้า) ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นการขโมยวัฒนธรรม หนำาซำ้ายังไปทำาให้ผิดเพี้ยนและสร้าง
ความไม่พอใจให้กับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมาก
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พิพิธภัณฑ์จะช่วยปกป้องคุ้มครองมรดกที่ไม่เป็นกายภาพได้อย่างไร

 ปจัจบุนันีป้ระเทศจนีมีพิพธิภณัฑป์ระเภทตา่ง ๆ  อยูม่ากกวา่ 2,300 แหง่ รอ้ยละ 70 ในจำานวน
นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ตามเมืองต่าง ๆ คนที่ทำางานในพิพิธภัณฑ์เหล่านั้น 
ส่วนใหญ่ทำางานในหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกที่ไม่เป็นกายภาพด้วย

 วันท่ี 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 มีวันพิพิธภัณฑ์สากล (International Museum Day) เป็นคร้ังแรก  
(ซึง่หวัขอ้การจัดงานคอื พพิธิภณัฑแ์ละมรดกทีไ่มเ่ป็นกายภาพของเรา - Museums and our Intangible  
Heritage) ในงานนี้ ผู้ช่วยผู้อำานวยการพิพิธภัณฑ์อิมพีเรียลพาเลซ (Imperial Palace Museum)  
ที่กรุงปักก่ิง นายหลี่เหวินซวี่ (Li Wenxu) ได้ให้สัมภาษณ์ เทคโนโลยีเดลี (Technology Daily)  
ถึงเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องมรดกที่ไม่เป็นกายภาพ ว่ามรดกประเภทนี้ได้หย่ังรากลงในจีน โดยมี
พื้นที่และได้รับการนำาเสนอในพิพิธภัณฑ์จีนด้วย แต่ประเด็นต่อมาก็คือ แล้วจะอธิบายถึงความสำาคัญ
ของการปกป้องคุ้มครองมรดกเหล่านั้นว่าอย่างไร ในที่นี้อาจกล่าวได้ว่า การปกป้องคุมครองดังกล่าว 
จะทำาให้เราสามารถเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสังคมของเรา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
พิพิธภัณฑ์จึงควรมีบทบาทที่สำาคัญยิ่งในการปกป้องคุ้มครองและสงวนรักษา เป็นแหล่งสำาหรับ 
การศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นพ้ืนที่นำาเสนอมรดกวัฒนธรรมของเรา และหน้าที่ดังกล่าวนี้ก็ควร
ครอบคลุมไปถึงมรดกที่ไม่เป็นกายภาพด้วย

 รปูแบบและวธิกีารต่าง ๆ  ในการรกัษามรดกทีไ่มเ่ปน็กายภาพของจนีให้มชีวีติในพพิธิภณัฑน์ัน้  
เป็นเร่ืองที่ยังต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจากหลาย ๆ ฝ่าย รวมท้ังการเข้ามามีส่วนร่วมของ
พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ในการสำารวจแหล่งข้อมูลมรดกที่ไม่เป็นกายภาพในพื้นที่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ภาพถ่ายและเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมท้ังท่ีสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์
ทีเ่กีย่วกบัเทศกาลทอ้งถิน่ในพืน้ทีข่องกลุม่ชาติพนัธุต์า่งๆ (เช่น เทศกาลฤดูใบไมผ้ล ิเป็นตน้) ท่ีทำาใหชั้ดเจน
ในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ (รวมทั้งการนำาชมนิทรรศการด้วย) ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกที่ไม่เป็นกายภาพ และเร่ืองท่ีจะต้องคำานึงถึงอีกก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (virtual museums) ในรูปของการบันทึกมรดกท่ีไม่เป็นกายภาพทุกรูปแบบให้เป็น
ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบท่ีสาธารณะสามารถเข้าถึงได้ และแผนเบ้ืองต้น
ของพิพิธภัณฑ์ชนกลุ่มน้อยแห่งชาติต่าง ๆ คือการจัดสรรพ้ืนที่ลานกิจกรรม สำาหรับศิลปินพื้นบ้าน 
อนัเปน็สว่นหนึง่ของพพิิธภณัฑม์ชีีวติ และการจดัตัง้อโีคมวิเซยีม (ecomuseum) 22 แห่ง ทีมุ่ง่หมายใหม้ี 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ สำาหรับมรดกทั้งที่เป็นกายภาพกับมรดกที่ไม่เป็นกายภาพ
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มรดกที่ไม่เป็นกายภาพกับอีโคมิวเซียม

 ประเทศจีนเริ่มมีแนวคิดอีโคมิวเซียมตั้งแต่ ค.ศ. 1985 จากนั้นอีกหนึ่งทศวรรษ ที่อีโคมิวเซียม
แห่งแรกถูกจัดตั้งขึ้น ที่มณฑลกุ้ยโจว ปัจจุบันนี้ประเทศจีนมีอีโคมิวเซียม 22 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
การตอบรับทีดี่จากสาธารณะ และอโีคมิวเซยีมกมี็บทบาทสำาคญัทีท่ำาใหก้ารปกปอ้งคุม้ครองวฒันธรรม
ของชนกลุม่น้อยเปน็ไปในทศิทางทีดี่ แนวทางการจดัตัง้อโีคมวิเซยีมกค็อื ชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม
เป็นผู้ที่มีสิทธิในการตีความทางวัฒนธรรม และเป็นผู้กำาหนดคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรม
ของตนเอง และที่สำาคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ถือเป็นหัวใจของอีโคมิวเซียม ที่ต้องดำาเนินตาม
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ หากมีความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์กับการท่องเท่ียว การอนุรักษ์
ก็จะมีความสำาคัญมากกว่า และจะไม่มีการซื้อขายวัตถุทางวัฒนธรรมอีกต่อไป แต่จะเป็นการผลิต
ของที่ระลึกที่มาจากแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมแทน โดยจะคำานึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว
มากกวา่ระยะสัน้ ทัง้นี ้หลกัการในการอนรุกัษม์รดกวฒันธรรมกค็อื การใชเ้ทคนคิและวสัดแุบบดัง้เดมิ
สำาหรับมรดกวัฒนธรรมที่เป็นกายภาพ และในขณะเดียวกัน สาธารณชนท่ัวไปก็ต้องทำาความเข้าใจ 
มีจิตสำานึกและการอนุรักษ์ต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยที่การจัดอีโคมิวเซียมจะไม่มี
การกำาหนดรูปแบบที่ตายตัว เนื่องมาจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และอีโคมิวเซียม 
ก็ควรที่จะมีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

 หลักสำาคัญต่าง ๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนี้ คือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมและ 
ผืนดินของชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเคารพในสถานภาพและคงไว้ซึ่งศักด์ิศรีของพวกเขา แนวคิดนี้จะเป็น
หัวใจสำาคัญในการสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ในเรื่องมรดกโลก ที่มาจากมรดกวัฒนธรรม 
ที่หมายรวมถึงมรดกที่ไม่เป็นกายภาพด้วย
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