
“อดีต ส�ำคัญไฉน?” 

หากอดีตหมายถึงเร่ืองราวท่ีล่วงผ่านเลยไปและจบลง ส�าหรับวารสาร

สังคมวิทยำมำนุษยวิทยำฉบับนี้ อดีตคงไม่ใช่สิ่งส�าคัญ แต่เมื่ออดีตกลายเป็น

พื้นฐานให้กับปัจจุบันและอนาคต บางครั้งอดีตยังถูกน�ามาเป็นเครื่องมือเพื่อ

สร้างอ�านาจ ความชอบธรรม หรอืแม้กระทัง่ประกอบสร้างความทรงจ�าชดุใหม่ของ

ผูค้น อดตีจงึกลายเป็นส่ิงส�าคญัทีส่งัคมยคุสมยัใหม่ควรตระหนกัถงึและรูเ้ท่าทนั 

ผลผลิตจากอดีตอันเป็นรูปธรรมประเภทหนึ่งคือสิ่งที่ถูกนิยามว่า “มรดก

ทางวฒันธรรม” หากมองเพยีงผวิเผนิ มรดกเหล่านัน้มกัถกูนยิามถงึสิง่สวยงาม/

ดีงาม สิ่งทรงคุณค่า ภูมิปัญญา ท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือ

อารยธรรมอนัไกลโพ้นจากตวัเรา อกีทัง้มกัปรากฏในรปูของวัตถทุีจั่บต้องได้ เช่น 

อาคาร บ้านเรือน วัด โบราณสถาน และข้าวของเครือ่งใช้ของผูค้น ทว่า ยงัมมีรดก

ประเภทหนึ่งที่ถูกหลงลืมอยู่เสมอในพื้นที่การจัดการมรดกวัฒนธรรมคือมรดก

ในรูปความทรงจ�า เร่ืองเล่า และภูมิปัญญา ที่แนบอยู่กับวัตถุ สถานที่ หรือผู้คน 

วารสารฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยบริบทการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เติบโต

อย่างรวดเร็วหลังการส้ินสุดลงของสงครามเย็น คือ การท่องเที่ยวด้านมืด (dark 

tourism) หรือการท่องเที่ยวชมความตาย (thanatourism) เมื่อสถานที่แห่ง

โศกนาฏกรรม ความโหดร้ายของมนุษย์ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กลายเป็น 

บรรณาธิการแถลง
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จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว แรกเริ่มนั้นเป็นเพียงการไปเยี่ยมเคารพต่อผู้ท่ีจากไปใน

ค่ายกักกัน จนกลายเป็นอนุสรณ์สถาน และสุดท้ายเม่ือมีการขับเคลื่อนมาจากหมู่นักวิชาการ 

สื่อสารมวลชน และการท่องเที่ยว ก็ท�าให้สถานที่แห่งความทรงจ�าเหล่าน้ันกลายเป็นสินค้าเพ่ือ

การพาณิชย์ และลดทอนอารมณ์ความรู้สึกต่อสถานที่นั้นให้เหลือเพียงสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ 

และบ่อยครั้งที่จะเกิดกระบวนการสร้างสรรค์ (designation) และไถ่บาป (sanctification) 

เพื่อเปิดโอกาสให้พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์อันขัดแย้งนั้นกลับกลายมาเป็นพ้ืนที่แห่งการประสาน

ความสัมพันธ์ให้กับผู้คนที่เคยตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งน้ัน 

มรดกความทรงจ�าของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เป็นมรดกรูปแบบหนึ่งท่ีถูก

น�าเสนอในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน อนุสรณ์สถาน เร่ืองเล่าความทรงจ�าของผู้คน และพ้ืนที่ที่มักเต็ม

ไปด้วยเร่ืองราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 คือจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเส้นทางรถไฟสายมรณะและ

ความโหดร้ายทารณุของทหารญีปุ่น่ในการเกณฑ์แรงงานเชลยสงครามมาสร้างทางเป็นโครงเรือ่ง

หลักของการเล่า ในขณะท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่ืองเล่านั้นอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามเพราะเป็น

เส้นทางถอยทัพกลับของทหารญี่ปุ่นในช่วงปลายสงคราม เรื่องเล่าจึงมีทั้งความเห็นอกเห็นใจ

ต่อผู้แพ้สงคราม ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างสาวไทใหญ่กับนายทหารญี่ปุ่น การจากลา

อันแสนเจ็บปวด และหลุมศพทหารญี่ปุ่นจ�านวนมากท่ีถูกท้ิงไว้กลางป่าระหว่างการถอยทัพ สอง

บทความแรกของวารสารฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการน�าเสนอมิติในการมองมรดกวัฒนธรรม

แห่งสงครามนี้ในแง่มุมของความรู้สึก ต�าแหน่งแห่งที่ของการมอง ความทรงจ�าสาธารณะ และ

บริบทระดับท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป

งานของ รัศมี ชูทรงเดช เรื่อง “ใครเป็น ‘เจ้าของ’ มรดกวัฒนธรรมสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ที่ขุนยวม แม่ฮ่องสอน” ได้เล่าถึงการท�างานในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยท่ีต้องลงไปอยู่ใน

วงถกเถียงและสนทนาระหว่าง ชุมชน รัฐส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในอ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน

กรณนีีค้อืกระบวนการพฒันาพพิธิภัณฑ์สงครามโลกครัง้ทีส่อง ไปสูอ่นสุรณ์สถานมติรภาพไทย-

ญี่ปุ่น บทความชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนในการจัดการสิ่งที่เรียกว่ามรดกวัฒนธรรม อัน

เก่ียวเนื่องอยู่กับประเด็นอย่างน้อยๆ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ความหลากหลายของความ

รับรู้ และความหมายต่อมรดกของสงคราม อาทิ ในมุมของนักสะสม-นักวิชาการท้องถิ่น- 

ผู้หลงใหลในการสะสม ซึ่งเป็นผู้มีปฏิบัติการหลักในการผลิตงานเขียน ความทรงจ�า รวมไปถึง

การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่น มุมของนักวิชาการที่ค�านึงถึงความถูกต้องแม่นย�า
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ของข้อมูล ระเบียบการจัดเก็บวัตถุในพิพิธภัณฑ์ การดูแลรักษา และการจัดการที่จะท�าให้วัตถุ

หรือสถานที่เหล่านั้นด�ารงอยู่ไปอีกเนิ่นนาน และสุดท้ายคือในมุมของหน่วยงานทั้งของรัฐและ

เอกชน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และในกลุ่มหลังสุดนี้เองเป็น 

กลุ่มท่ีมีอ�านาจต่อรองสูงมากในการจัดการมรดกสงคราม และได้ก่อให้เกิดทิศทางการพัฒนา

ตัวพิพิธภัณฑ์ให้แยกห่างออกจากความเป็นชุมชน ท�าให้ส�านึกต่อการเป็นเจ้าของความทรงจ�า

เก่ียวกับสงครามนั้นหลุดลอยออกไปจากชุมชน 

ประเดน็ทีส่อง การทบัซ้อนของสิทธิในการดแูลและจัดการมรดกทางวฒันธรรม (ทัง้ในเชงิ

จารีต และในเชิงข้อกฎหมาย) อันเนื่องมาจากความหลากหลายของการนิยามในข้อแรก มรดก

สงคราม ณ ที่แห่งนี้จึงเป็นตัวอย่างของการผสมผสานและก่อรูปของมรดกจากสถานที่แห่งความ

ตายและฝังร่างของทหารญีปุ่น่ทีแ่พ้สงคราม มาสูก่ารจารกิของญาตพ่ีิน้องชาวญีปุ่น่เพือ่ค้นหาร่าง

อันเป็นที่รัก การแทรกตัวเข้ามาของการท่องเที่ยว และสุดท้ายได้ผสมผสานเข้ากับความทรงจ�า

ของบุคคลและความรักที่ไม่สมหวังของสาวไทและนายทหารหนุ่ม 

ขณะที่ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ จัดวางตนเองไว้ในฐานะ “คนอ่าน” พิพิธภัณฑ์ว่าด้วยสงคราม

ในบทความเรื่อง “พิพิธภัณฑ์สงคราม บาดแผล และการเยียวยา” งานช้ินนี้ได้ช้ีชวนให้ครุ่นคิด

อย่างจริงจังถึง “น�้าเสียง” ในการเล่าความทรงจ�าของผู้คนต่อสงครามที่ตนประสบ งานของเขา

ได้เปรียบเทียบพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (ช่ือใหม่คือ อนุสรณ์สถาน

มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น แห่งเดียวกับที่ปรากฏในบทความของรัศมี ชูทรงเดช) ใน อ�าเภอขุนยวม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจ�าและอนุสรณ์สถานช่องเขาขาด เขาได้

วิเคราะห์โครงเรื่องอันเป็นผลมาจากค�าถามของเขาเองที่ว่า ผู้คนจดจ�าอดีตอย่างไร ในแง่มุม

ไหน ในอนุสรณ์สถานช่องเขาขาดความทรงจ�าผ่านห้องจัดแสดง วัตถุที่เล่าเรื่อง ตลอดจนถึงค�า

บรรยาย ตอกย�า้ถงึความโหดร้ายของสงคราม ความเจ็บป่วย เจ็บปวด ของผูค้นไม่ว่าจะเป็นเชลย

ศึก และคนไทยด้วยกันเองที่ได้รับผลกระทบ ล้วนมีท่ีมาจากบันทึกความทรงจ�าและภาพวาด

เหตุการณ์ของเหล่าทหารเชลยศึก ไม่เพียงเท่านั้น สื่อภาพยนตร์ที่ออกฉายในระดับนานาชาติ

ก็ยิ่งตอกย�้าให้กับภาพสงครามอันโหดร้ายในเขตลุ่มแม่น�้าแควน้อย ขณะเดียวกันชีวสิทธิ์ให้ภาพ

ขัว้ตรงข้ามของเหตกุารณ์ในช่วงเวลาเดยีวกนัจากอกีสถานทีค่อืพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครัง้ที ่2 ที่

ขุนยวม สิ่งที่เขาเห็นในความทรงจ�าที่ถูกขับเน้นผ่านวีดิทัศน์ในห้องจัดแสดงคือ ความทรงจ�าของ

ป้าแก้วหญิงไทยท่ีแต่งงานกับทหารญ่ีปุ่นในช่วงสงคราม แต่ทั้งคู่ต้องพรากจากกันหลังสงคราม
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จบลง ต�านานความรกัน้ีถกูเล่า และผลติซ�า้ ผ่านสือ่หลากหลายรปูแบบจนกลายเป็นองัศุมาลนิ-

โกโบริท่ีมีตัวตน ดึงดูดจินตนาการและความคาดหวังของผู้เข้าชมจ�านวนมาก เรื่องเล่านี้เป็น

ส่วนประกอบหนึ่งที่ท�าให้ภาพของสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในขุนยวมกลายเป็นเร่ืองของมิตรภาพ 

ความดีงาม ความน่าเห็นอกเห็นใจที่มีต่อทหารญี่ปุ่นซ่ึงต่างจากภาพสงครามในพิพิธภัณฑ์แห่ง

แรกโดยสิ้นเชิง งานของชีวสิทธิ์จึงมีคุณูปการอย่างย่ิงท่ีจะน�าผู้อ่านกลับมาใคร่ครวญถึงมรดก

สงครามในฐานะมรดกที่ลักลั่น มรดกที่ยังมีข้อโต้แย้ง เพราะสงครามนั้นเต็มไปด้วยคู่ขัดแย้ง 

และมุมมองท่ีแตกต่าง 

ดังนั้น อาจจะกล่าวด้วยว่าการท�าความเข้าใจกับมรดกทางวัฒนธรรมประเภทนี้ ผู้ชม/

ผู้อ่านคงไม่สามารถมีค�าตัดสินได้ว่าสงครามน้ันใครผิดหรือถูก แต่ควรเลือกถามตัวเองและ

การน�าเสนอของมรดกแห่งนั้นๆ ว่าตัวเราเองนั้นมีอคติหรือการรับรู้อย่างไรมาก่อน มรดกน้ันถูก

เล่าโดยใคร เป็นความทรงจ�าของใคร และความทรงจ�าแบบใดกันที่ถูกเลือกน�ามาเล่า สิ่งเหล่า

นี้เองมีผลต่อท่าทีในการมองมรดก รวมไปถึงการก�าหนดทิศทางการรับรู้ของผู้เข้าชมสถานที่

จัดแสดงหรือเล่าเรื่องมรดกแห่งนั้นๆ 

บทความชิ้นที่สามยังคงอยู่ท่ีมรดกของสงครามแต่เป็นสงครามที่ย้อนไปไกลกว่า 2 

บทความแรก คือสงครามเมื่อ 200 กว่าปีล่วงมาแล้ว และคู่ขัดแย้งต่างก็ก้าวข้ามสถานภาพจาก

การปกครองแบบรัฐสมัยโบราณ มาสู่รัฐ-ชาติสมัยใหม่ ที่ขอบเขตดินแดนและส�านึกพลเมืองต่าง

กันอย่างสิ้นเชิง  ใน “ ‘แส็กเก่ิม-สว่ายมู้ด’ ประวัติศาสตร์การรับรู้มหายุทธสยามพ่ายในมุมมอง 

ของเวียดนาม” มรกตวงศ์ ภูมิพลับ กล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่าง

กษัตริย์ในต้นราชวงศ์จักรีท่ีสนับสนุนองเชียงสือทายาทในตระกูลเหงวียนให้กลับไปกู้อ�านาจ

การปกครองในเวียดนามใต้ กับขบวนการเต็ยเซินอันเป็นขบวนการของชาวบ้านที่ลุกฮือขึ้นมา

ต่อต้านอ�านาจตระกูลเหงวียน ผลของการรบครั้งแรกฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินคือกองทัพจาก

สยามท่ีส่งไปสนับสนุนองเชียงสือ แม้ว่าภายหลังต่อมาองเชียงสือจะสามารถกลับไปกู้อ�านาจ

และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดิยาลอง แต่ดูเหมือนความทรงจ�าที่ถูกคัดเลือกมาไว้ในแบบ

เรียนของชาติสมัยใหม่คือสมรภูมิรบครั้งแรก และความทรงจ�าดังกล่าวก็ถูกผลิตซ�้าให้กลายเป็น

มรดกชาตผ่ิานวตัถอุนัเป็นรูปธรรมคืออนุสาวรย์ีแห่งชยัชนะแสก็เกิม่-สว่ายมูด้ ในจุดทีท่�าการรบ 

และการจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์แห่งชาต ิงานชิน้นีเ้ป็นตวัอย่างทีด่ขีองอดตีทีถ่กูแปร

มาเป็นความทรงจ�าร่วม และกลายเป็นเคร่ืองมือของรัฐชาติในการสร้างวีรบุรุษ และอุดมการณ์
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ประชาชนแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และหากย้อนกลับไปถึงงานก่อนหน้าท้ัง 2 ชิ้น เราจะ

ไม่เพียงต้องถามตัวเองว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่เราเห็นนั้นเป็นมุมมองของใคร แต่ยังขยายไป 

ถึงค�าถามที่ว่า แล้วอดีตหรือความทรงจ�าในช่วงเวลาใดและชุดใดกันที่ถูกเลือกขึ้นมาให้เป็น

มรดกของชาตินั้นๆ ด้วยความคิดเช่นนี้เองอาจท�าให้เราสามารถหันกลับมาส�ารวจตัวเราและ

ประเทศโดยรอบของเรา เพื่อที่จะเข้าใจว่าเหตุใดอดีตที่บางครั้งแทบจะดูห่างไกลและไม่ได ้

สืบเนื่องกันนั้น จึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับปัจจุบันและอนาคตของเราและชาติได้อย่างสนิทแน่น 

งานของ สิริไพลิน สิงห์อินทร์ เรื่อง “บันทึกความทรงจ�า: ครูจูหลิงกับหญิงมลายูมุสลิม” 

คงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมได้อย่างตามตัวอักษร แต่ควรนิยามว่าเป็นเรื่อง

ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทย งานช้ินนี้มีความซับซ้อน

ตรงที่เป็นเรื่องของอดีตซ้อนอดีต อดีตในชั้นแรกคือเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านมาเพียงไม่ก่ีปี หลังจาก

ที่ครูจูหลิง ปงกันมูล หญิงสาวจากจังหวัดเชียงรายท่ีเดินทางไปเป็นครูในจังหวัดนราธิวาส ถูกรุม

ท�าร้ายจนบาดเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยคนที่ถูกระบุว่าเป็นชาวมลายูมุสลิม และ

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง หลังการเสียชีวิตของครูจูหลิง เรื่องเล่าและการยกย่องเกี่ยวกับเธอนั้นถูกน�า

เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ บทเพลง ห้องจัดแสดง และภาพยนตร์ เราจึงเห็นความตายของ

บุคคลสามัญที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรา (ไม่ได้ไกลโพ้นนับร้อยนับพันปี) ที่ก�าลังผ่านเข้าสู่

กระบวนการสร้างความทรงจ�าทางสงัคมไปสูค่วามตายสาธารณะ ปัญหาทีส่ริไิพลนิพยายามช้ีให้

เห็นคือ แม้เจ้าหน้าท่ีจะยังหาข้อสรุปท่ีชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดการถูกฆาตกรรมของครูจูหลิง 

ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ลงมือหรือเหตุจูงใจ แต่เรื่องเล่าส่วนใหญ่ช้ีน�าให้ผู้รับเคราะห์ที่ตกเป็น

จ�าเลยของสังคมในฐานะผู้ฆ่าครูจูหลิงคือผู้หญิงชาวมลายูมุสลิม ในอดีตช้ันแรกนี้หากพิจารณา

โดยหลักการทั่วไปแล้วการเสียชีวิตของครูเพียงคนเดียวไม่น่าที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภาพ 

ผู้หญิงมุสลิมได้ทั้งหมด แต่เมื่อผู้เขียนเจาะไปถึงอดีตชั้นที่สองในเบื้องลึก เราจะเห็นปัญหาการ

รับรู้อดีตเกี่ยวกับภาคใต้ของผู้คนในสังคมไทยอันเนื่องมาจากวาทกรรมที่รัฐให้ต่อชาวมลายู

มุสลิมภาคใต้ และบ่มเพาะกลายมาเป็นความหวาดระแวงและเชื่อว่าความรุนแรงต่างๆ นั้นมี

เหตุอันเนื่องมาจากชาวมลายูมุสลิม ในส่วนท้ายของบทความได้ให้เสียงสะท้อนและการร้องขอ

ความเป็นธรรมต่อสังคมจากผูห้ญงิมสุลมิหลายๆ คนในพ้ืนที ่ผ่านเรือ่งเล่าเกีย่วกบัความคดิและ

ตัวตนของพวกเธอเหล่านั้นต่อความรุนแรงรอบตัว และกรณีความตายของครูจูหลิง ซึ่งจะท�าให้

ผู้อ่านได้เห็นเร่ืองเล่าในฉบับ (version) ที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลักโดยทั่วไป
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บทความชิ้นสุดท้ายนี้อาจจะดูโดดเดี่ยวจากบทความอื่นอยู่ไม่น้อยเม่ือไม่ได้เต็มไปด้วย

ความทรงจ�าแห่งสงคราม ความรุนแรง แต่มีจุดร่วมอยู่ คือมีความเจ็บปวดของการถูก “พราก” 

เอาวถิชีวีติ (รวมไปถึงอ�านาจในการด�ารงชวีติ) ของคนท้องถิน่ออกไปโดยความรูส้มยัใหม่ กระแส

การอนุรักษ์ และการพัฒนาประเทศ บทความของ พิพัฒน์ ธนากิจ ในเร่ือง “เขียนความรู้ สร้าง

ความทรงจ�า: การด�ารงอยู่ของปลาบึกที่เชียงของ” จึงเป็นเรื่องท่ีพัวพันอยู่ระหว่าง วาทกรรมของ

ความรู้ (ความรู้ดั้งเดิม/ภูมิปัญญา และ ความรู้แบบสมัยใหม่/การอนุรักษ์) การประกอบสร้าง

ความทรงจ�า และการช่วงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติ (ในท่ีนี้คือปลาบึก) ระหว่างกลุ่มคน 2 ฝ่าย 

คือ ฝ่ายของพรานล่าปลาบึกชาวพื้นเมืองที่ถูกห้ามไม่ให้ท�าการล่าปลาบึก โดยฝ่ายตรงกันข้าม 

คือ  ฝ่ายอนุรักษ์ปลาบึก อันประกอบด้วยหน่วยงานรัฐและกลุ่มนักพัฒนาเอกชน งานช้ินนี้เริ่ม

ต้นด้วยประเด็นของปลาบึกในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวบ้านในแถบลุ่มน�้าโขงใช้

ในการด�ารงชีวิตในช่วงเฉพาะฤดูกาล จนเมื่อปลาบึกถูกพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นทรัพยากรที่มี

มลูค่า ไม่ใช่เพือ่การยงัชพี แต่เป็นสินค้าประเภทหนึง่ในบรกิารการท่องเทีย่ว ท�าให้ปลาบกึถกูล่า

อย่างไร้ขีดจ�ากัด จนสุดท้ายก็น�าไปสู่การควบคุมและห้ามล่าในที่สุดด้วยเหตุผลเพื่อการอนุรักษ์ 

ท้ังนี้ฝ่ายอนุรักษ์ได้สร้างวาทกรรมขึ้นมากมายเพื่อตีตราให้การล่าปลาบึกเป็นตัวร้ายและไร ้

ศีลธรรม งานไม่ได้จบลงที่ความพ่ายแพ้และสิ้นหวังของพรานพ้ืนเมือง แต่ได้ขยายความถึงการ

ต่อรอง/โต้กลับของฝ่ายพรานด้วยการเลือกใช้การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับพวกเขาใหม่

ในเวทีการอนุรักษ์และจัดการปลา ซึ่งพิพัฒน์ได้ชี้ให้เห็นว่าการโต้กลับทั้งหลายนี้ก็เปรียบได้

กับความพยายามในการสร้างความทรงจ�าชุดใหม่ให้กับท้ังตัวพรานและส่งกลับไปให้กับสังคม 

กระบวนการโต้ตอบระหว่างนักอนุรักษ์และพรานพื้นเมืองนี้ยังคงไม่มีจุดสิ้นสุด เครื่องมือส�าคัญ

ท่ีเรามองเห็นจากบทความนี้คือการน�าอดีตกลับมาใช้โดยพรานพ้ืนเมือง และอดีตที่ว่านั้นก็ถูก

ปรบัและจดัวางให้อยูใ่นบรบิททางสงัคมแบบใหม่ๆ ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าในกรณนีีอ้ดตีถกูน�ากลบั

มารับใช้ปัจจุบัน เพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองอย่างลื่นไหลให้กับผู้คน

คอลัมน์ที่มีความสัมพันธ์อยู่กับบทความหลักอยู่มากคือคอลัมน์ “เร่ืองเล่าจากสนาม” 

ในวารสารฉบับน้ี มีงานอยู่ถึง 2 ชิ้น ทดแทนกับที่จะไม่มีคอลัมน์ปริทัศน์หนังสือ ซึ่งเป็นความ

จงใจอย่างหนึ่งของบรรณาธิการประจ�าฉบับเอง ด้วยเห็นว่าเราจะเข้าใจประเด็นของการจัดการ

อดีตและมรดกวัฒนธรรมได้นั้น ไม่ควรจะมองเห็นแต่เพียงในข้อเขียนเชิงวิชาการ เพราะการ

จัดการนั้นไม่สามารถส�าเร็จได้ด้วยนักวิชาการหรือคนนอกเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น การเห็นแง่

มุมจากประสบการณ์สนามและกระบวนการท�างานก็เป็นสิ่งที่ให้บทเรียน ในขณะเดียวกันก็
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เรียกได้ว่าเป็นความรื่นรมย์ระหว่างทางของคนท�างานวิจัยได้อย่างน่าสนใจ วารสารฉบับนี้ได้

รับเกียรติจากนักท�าส่ือที่ผันตัวเองมาย่อยงานวิจัยที่อาจดูแห้งแล้งให้ชุมชนเข้าใจผลการวิจัย

และโครงการวิจัยมากขึ้น ศุภร ชูทรงเดช ได้เล่าประสบการณ์ของการท�าสื่อภาพยนตร์สารคดี

เก่ียวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองในอ�าเภอขุนยวม ผ่านงานเขียนของเขาเรื่อง “เงา: 

ประวัติศาสตร์และความทรงจ�า ของคนเล็กๆ ท่ีถูกลืม” สารคดีช้ินนี้ของเขาสัมพันธ์กับโครงการ

วิจัยของ รัศมี ชูทรงเดช ซึ่งปรากฏอยู่ในบทความชิ้นแรกของวารสารฉบับนี้ โดยศุภร ได้เล่าที่มา

ท่ีไป และความขัดแย้งในใจของเขาระหว่างการท�าสารคดี 

งานชิ้นต่อมาเป็นของ นวลพรรณ บุญธรรม และจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ ใน “เล่าเรื่อง

ผ่านภาพถ่ายเก่า เร่ืองเล่าของชาวลุ่มน�้า (นครชัยศรี)” เป็นประสบการณ์การจัดนิทรรศการ

ภาพถ่ายเก่าของชาวบ้าน โดยท่ีภาพถ่ายไม่ได้เพียงแสดงรายละเอียดของช่วงขณะที่เหตุการณ์

นั้นเกิดขึ้น แต่ภาพถ่ายได้น�าไปสู่การหวนร�าลึกของผู้คน ลูกหลาน และชุมชน งานชิ้นนี้เล่า

เรื่องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนผ่านภาพถ่ายเก่า ซึ่งท�าให้ตลาดท่าเกวียนที่

เหลืออยู่เพียงในความทรงจ�าของผู้คน กลับมาโลดแล่น มีชีวิตชีวาและเรื่องราวชวนอมย้ิม ใน

ด้านหนึ่งแม้สถานที่อันเป็นพื้นที่เชิงกายภาพ (ตลาดท่าเกวียน) นั้นจะไม่หลงเหลืออยู่แล้ว แต ่

นวลพรรณและจุฑามาศก็แสดงให้เห็นว่าส่ิงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นยังคงเหลือ

ร่องรอยอยู่ในความทรงจ�าของผู้คน แม้จะกระจัดกระจายอยู่ในภาพถ่ายเก่าแผ่นเล็กๆ และถ้า

หากกระบวนการท�างานในภาคสนามนั้นเข้าถึงและเข้าใจชุมชนมากพอก็จะท�าให้ความทรงจ�าที่

ไม่ปะตดิปะต่อเหล่าน้ันคืนกลบัมาโดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างสิง่ก่อสร้างเพ่ือจ�าลองสถานท่ีนัน้ๆ ได้ 

ในคอลัมน์ประจ�า “เลียบเลาะห้องเรียน” ยังคงอยู่ในประเด็นมรดกวัฒนธรรมงานเขียน

เรื่อง “ร้านแม่ตุ๊: ข้าวขาหมู-ก๋วยจั๊บน�้าข้น ชุมชนท่าช้างวังหลวง” ของ มนสิชา รุ่งชวาลนนท์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขียนร�าลึกความทรงจ�าของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อร้านอาหารในบริเวณตึกแถวเก่าแก่ของท่าช้าง ท่ีอยู่คู่กันมากว่า 50 

ปี แต่ร้านต้องปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2556 ด้วยผลกระทบจาก “การจัดการมรดกวัฒนธรรม” เม่ือ

ทางเจ้าของตึกต้องการจะปิดปรับปรุงอาคารเก่าแก่เหล่านี้ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มนสิชาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเฉพาะทางด้านกายภาพต่ออาคารเก่าแก่โดยไม่

สนใจเรื่องเล่า หรือชีวิตของผู้คนที่เคยด�ารงอยู่คู่กับอาคารมรดกนั้น จะท�าให้มรดกที่ควรจะมี

เสน่ห์ดึงดูดใจต่อผู้คน กลายเป็นเปลือกนอกสวยงามที่แห้งกลวงไร้ชีวิตชีวา 
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นอกจากนี้ในคอลัมน์สุดท้ายคือ “เก็บตกจากงานสัมมนา: ไมเคิล บูราวอย (Michael  

Burawoy) กับ สังคมวิทยา - ความรู้เพื่อสาธารณะ” ซึ่งรวมบทสะท้อนความเห็นและบันทึก 

ประสบการณ์ของชลนภา อนุกูล และ ยุกติ มุกดาวิจิตร จากการได้ฟังปาฐกถาและร่วม 

แลกเปลี่ยนกับศาสตราจารย์ไมเคิล บูราวอย ประธานสมาคมสังคมวิทยานานาชาติ (Inter-

national Sociological Association: ISA) ซึ่งได้เดินทางมาร่วมงานสัมมนานานาชาติ 

“Confronting Unequal Worlds of Development: Crisis of Public Knowledge, 

and the Transnational Social Science Agenda in ASEAN” ซึ่งจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ข้อสนทนาระหว่างบูราวอยและนักวิชาการ

ในแวดวงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทยนั้น เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในทาง

สังคมวิทยา รวมไปถึงเหล่าปัญญาชน ว่าควรมีทีท่าและปฏิสัมพันธ์กับสาธารณะในโลกยุค

ปัจจุบันในรูปแบบใด

น�้าหนักของวารสารฉบับน้ีต้องการชี้ชวนให้เห็นถึงแง่มุมของมรดกทางวัฒนธรรมในด้าน

อื่นๆ ท่ีไม่ใช่เรื่องของอดีตอันดีงามและรุ่งเรือง หากยังมีมรดกของความเจ็บปวด การสงคราม 

และการถูกเบียดขับของผู้คนโดยประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่ากระแสหลัก การน�าอดีต หรือสิ่ง 

ท่ีถูกนิยามว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกลับมาใช้ในการต่อสู้/ต่อรอง เพ่ือการด�ารงอยู่ของผู้คน

ในสังคมปัจจุบัน นอกจากน้ียังต้องการน�าเสนอมิติและแง่มุมที่หลากหลายของคน “อ่าน” “ท�า” 

(วิจัย) “น�าเสนอ” (ส่ือ) ท่ีเกี่ยวเน่ืองอยู่ในพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงในบางคร้ังคนเหล่านั้น

ต้องตกอยู่ภายใต้คู่ถกเถียงหลายคู่ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ-ชุมชน ชุมชน-รัฐ องค์กรพัฒนา

เอกชน-รัฐ ชุมชน-ชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย 
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