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ซากนกฟินช์และนกมอกคิงเบิร ์ด ที่ชาร์ลส์ 

ดาร์วินเก็บมาจากหมู่เกาะกาลาปาโกส ในช่วงต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ น�าไปสู่ค�าอธิบายเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ

ที่เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับที่มาของมนุษย์ไปอย่าง

สิ้นเชิง

ส ่ วนซากกระทิ ง จ ากทุ ่ ง ใหญ ่น เ รศวร ใน

เฮลิคอปเตอร์ทหารที่เกิดอุบัติเหตุตกในปีพ.ศ.2516 

ก็ได้น�าไปสู่การล่มสลายของ “ระบบทรราชย์” ในอีก

ไม่กี่เดือนต่อมา

ซากของชีวิต จึงมีชีวิตของซากที่ควรแก่การ

สนใจพิจารณา

ความนิยมสะสมซากสัตว์เพื่อการอวดของชาว

สยามเริ่มขึ้นเมื่อใด ไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัด ครั้งที่เซอร์- 

ยอห์น เบาว์ริ่งเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ที่พระที่นั่งราชฤดี (พ.ศ.

2398) บรรยายถึงสิ่งของในพระที่นั่งว่ามี “เครื่อง

ประดับทุกชนิด หลายชนิดเก่ียวกับธรรมชาติ เป็นต้น

ว่านอแรดรูปร่างแปลกประหลาดและงาช้าง” และ

เมื่อครั้ งคณะทูตฝรั่ ง เศสเข ้าเฝ ้าพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าฯ ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (ใน

พระบรมมหาราชวัง) เมื่อปีพ.ศ. 2406นั้น มีบันทึก

ไว้ว่าได้น�าซากสิงโตสตัฟฟ์มาถวายด้วย

ในงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษารัชกาลที่ 5 

ครบ 21 และ 25 พรรษา (พ.ศ.2417 / 2421) จัด

ให้มีการจัดแสดงสิ่งของ “อย่างเก่า” ท่ีโรงคงคอเดีย 

สิ่งของจ�านวนหนึ่งที่จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้า

ชมนั้น มี “ซากสัตว์” อยู่หลายชนิด อาทิ เขากวาง

ประหลาด แต่ศรีษะนั้นหล่อด้วยทองเหลือง, งาช้าง 

กิ่งใหญ่ปลายแตกเป็นห้ายอด, หนังช้างเผือกเอกขาว

ผ่องบริสุทธิ์, เขาโคและนอต่างๆ,ขวดแก้วแช่รูปสัตว์

ต่างๆ,นก,ผีเสื้อ และเขี้ยวสัตว์ฮิปโปปอตเตมัส

ในปี พ.ศ.2421 ซึ่งจัดงานมิวเซียมอย่างยิ่งใหญ่ 

มีรายงานไว้ตอนหนึ่งว่า “แลหน้าต่างตึกมิวเซียมนั้น 

แฃวนโคมแก้ว แลมีปลาเงินปลาทองปลากัดแฃวนอยู่

ทุกช่องน่าต่าง...มีปลาเลกแลใหญ่ต่างๆ กบแลเต่า 

ตะภาบน�้า กิ่งก่าจระเข้ตุกแกแลเหี้ย ...มีกระดูกสัตว์

ต่างๆแลอสรพิศม์เต่าปลา...มีรูปสัตว์จ�าพวกหนึ่งปาก 

เหมือนเปดมาแต่เมืองออศเตรีย...สัตว์ตัวหนึ่งชื่อยีราฟ

อยู่ทะเลทรายเมืองออฟริกา...อีกสัตว์ตัวหนึ่งชื่อเคนครู

อยู่ที่เกาะออศเตรียมีถุงย่ามอยู่ที่ท้อง”

ครั้งท่ีเจ้าหม่ืนศรีสรรักษ์ (เพ็ง บุนนาค) ใน

ฐานะเจ้ากรมพิพิธภัณฑ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ไป “ดูงาน” หรือเจรจาจัดหาซื้อสิ่งของหรือแลก

เปลี่ยนสิ่งของเพื่อการจัดแสดงกับพิพิธภัณฑ์ในยุโรป

รวมถึงจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยงานท่ีพิพิธภัณฑ์

วังหน้า เจ้าหม่ืนศรีสรรักษ์ประทับใจการจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ์ในฝรั่งเศส และอังกฤษ มากกว่าพิพิธภัณฑ์

ในเยอรมันและอิตาลี โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ปราณวิทยาและสัตววิทยาในฝรั่งเศส (Le jardin des 

plantes) ที่มี “สัตว์ตายที่ยัดท�าให้คงเปนรูปสัตว์” และ

อีกแห่งหนึ่งก็คือ “อิมปิเรียลอินสติตู๊ด” ที่อังกฤษ ซึ่ง

จัดแสดง “ตัวอย่างสินค้าแลธรรมชาติที่เกิดจากดิน

แลสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในหัวเมืองอังกฤษ” ทันทีที่กลับมา

ถึง เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์ได้เสนอให้จัดการพิพิธภัณฑ์ใน

สองลักษณะ “ให้ส�าเร็จไปโดยเร็ว” คือ พิพิธภัณฑ์

การค้าแลธรรมชาติ ที่เกิดจากบ้านเมือง และการจัด

แบ่งสิ่งของเป็นส่วนแผนกปราณวิทยาคือ แสดงสัตว์น�้า 

สัตว์บก หอย หิน แร่เป็นต้น

แต่ข้อเสนอของเจ้ากรมพิพิธภัณฑ์ไม่ได้

รับการตอบสนอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าฯ ทรงให้ความส�าคัญ กับการจัดแสดงเรื่อง

ราวเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดีใน

พิพิธภัณฑสถานส�าหรับพระนครมากกว่าที่จะจัด

เป็น “พิพิธภัณฑ์การค้าและธรรมชาติ” อย่างที่เจ้ากรม

พิพิธภัณฑ์เสนอ

นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์

ไทยจึงเน้นกับการให้ความส�าคัญการจัดแสดงเร่ืองราว 

ความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของชาติผ่านโบราณวัตถุและ

ศิลปะวัตถุ โดยก�าจัดซากสัตว์สตัฟฟ์ (รวมถึงเขาสัตว์

และสัตว์ดองในโหล) ซึ่งเคยมีอยู่เป็นจ�านวนมากออก

ไป มียกเว้นไว้ก็แต่เพียงซากช้างสตัฟฟ์และงาช้างที่ถือ

กันว่าเป็นสัตว์ประจ�าชาติ และเป็นตัวแทนเกียรติยศ

แห่งกษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ

ราชด�าริที่จะให้เมืองไทยมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ โดยได้

น�าไปซื้อสัตว์สตัฟฟ์จากต่างประเทศ มาเก็บไว้ใน

พิพิธภัณฑ์สถานวังหน้า เป็นการชั่วคราว ต่อมาภาย

หลังก็ได้มีการโยกย้ายแบ่งให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

บางแห่งและล้มเลิกไปในที่สุด นิยมไพรสมาคมซ่ึงจัด

ต้ังขึ้นในปีพ.ศ.2496 ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในสวนลุมพินี ในวงเงิน 9 ล้าน

บาท โดยให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับเทศบาล

นครกรุงเทพฯด�าเนินการ แต่กระทรวงฯก็ได้น�าเงิน

งบประมาณ ดังกล่าวนั้นไปสร้างสถานลีลาศข้ึนที่

สวนลุมพินีแทน

ทุกวันนี้ ซากสัตว์ประเภทกระโหลกสัตว์ เขา

สัตว ์และสัตว ์ดองอยู ่ ในโหล ยังคงได ้

รับความนิยมจัดแสดง อยู ่

ตามพิพิธภัณฑ์ของวัด แต่

มิใช ่เพื่อแสดงให้

เห็นความ

 สุดแดน วิสุทธิลักษณ ์
 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์   

 ละอง-ละมั่ง :  
 ซากของชีวิตและชีวิตของซาก 
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หลากหลายของธรรมชาติ หรือด้วยเหตุผล “...ท่านได้

เหนรูปสัตว์ใน โรงมิวเซียมนี้ ฃอให้ตรึกตรองในข้อที่มี

ประโยชน์บ้าง ซ่ึงสัตว์ชนิดน้ีแลสัตว์ชนิดน้ัน ควรจะใช้

อย่างไรบ้าง จะเปนประโยชน์เม่ือยังเปนอยู่ ฤาเมื่อสัตว์

นั้นตายแล้ว ควรจะใช้อย่างไรจะได้เปนประโยชน์ อย่าให้

เสียประโยชน์สิ่งหน่ึงส่ิงใดได้...” (ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.

2421) หากแต่เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนใน

เรื่องความไม่ย่ังยืนของชีวิต

ซากชีวิตของ ละอง (Cervus eldi ส่วนมากเรียก

ตัวผู้ที่มีเขางามและขนที่คอยาวๆว่า “ละอง” ส่วนตัวผู้น้อย

และตัวเมียนั้นเรียกกันว่า “ละม่ัง”) ซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยมีอยู่

ชุกชุมตามป่าโปร่งแทบทุกภาคในเมืองไทย (ยกเว้นแต่ภาค

ใต้) และสูญพันธุ์จากเมืองไทยราวพ.ศ. 2490 ที่ปรากฏ

อยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ จึงเป็นวัตถุบอกเล่าเรื่อง

ราว “ชีวิตของซาก” และ “ซากของชีวิต” ในทัศนะของ

ชาวสยามได้อย่างน่าใคร่ครวญ

อ้างอิง

นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย. 2535,“นายแพทย์บุญส่ง เขละ

กุล ผู้จุดประทีปแห่งการอนุรักษ์ในประเทศไทย” ใน 

อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์บุญส่ง

เลขะกุล 6 มิถุนายน พ.ศ.2535 กรุงเทพ : ด่านสุทธา

การพิมพ์ หน้า 187-196

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.2542. “พิพิธภัณฑ์ สิ่งของต้องแสดงและ

การปกปิดซ่อนเร้น” วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 25 ฉบับ

ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 18-31

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.2554. “มองหาสิ่งที่ไม่เห็น และการทำา

พลเมืองให้เชื่อ(ง) ในพิพิธภัณฑ์พระนคร” วารสาร

เมืองโบราณ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ,มกราคม-มีนาคม, หน้า 

79-89

 
 
     
    
   

ผมจึงไม่มีโอกาสได้เห็นว่ากรงต่อนกคุ่มมีลักษณะ

อย่างไร สิ่งเดียวเกี่ยวกับนกคุ่มที่ผมคุ้น

เคยสมัยเด็กคือต้น “พร้าวนกคุ ่ม” 

ซึ่งผมมักเก็บผลกินเล่นขณะเดินใน 

“สวนสมรม” หรือ “สวนพ่อเฒ่า” ซึ่ง

เป็นสวนผลไม้ผสมผสานที่แพร่หลายใน

ภาคใต้

เป็นเวลาอีกกว่า 2 ทศวรรษที่ผม

จะได้เห็นว่ากรงต่อนกคุ่มมีลักษณะเช่นไร 

ประสบการณ์นี้ เกิดขึ้นเมื่อครั้งผมเก็บ

ข้อมูลภาคสนามส�าหรับท�าวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอกในพื้นที่แห ่งหนึ่ งของ 

อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อน

ชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน

หลังที่ผมอาศัยอยู่ด้วยเป็นศิลปินท้องถิ่นและผู้

เชี่ยวชาญวัฒนธรรมมลายู เขามักได้รับการว่าจ้างให้

ประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นนานาชนิด และ

หนึ่งในนั้นคือกรงต่อนกคุ่ม โดยวันหนึ่งผมสังเกตเห็น

ว่าเขาก�าลังนั่งสานอะไรบางอย่างอยู่บนแคร่หน้าบ้าน 

จึงเดินเข้าไปถาม เขาตอบว่าก�าลังท�ากรงต่อนกคุ่ม

ให้กับคนรู้จักคนหนึ่งซึ่งว่าจ้างเขาในราคาพันบาทเศษ 

อย่างไรก็ดี วันนั้นผมไม่มีค�าถามเกี่ยวกับกรงต่อนกคุ่ม

มากนัก มีเพียงแค่ความรู้สึกว่ามันเป็นงานหัตถกรรม

ท้องถิ่นที่สวยงามและวิจิตรบรรจง และแม้ต่อมาจะ

สังเกตเห็นผู้ชายในหมู่บ้าน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ไปจนถึง

ผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน เดินหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ไป

มาพร้อมกับกรงต่อนก แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจที่จะถามไถ่

อะไรเพิ่มเติม คงมองเห็นแต่เพียงว่าการต่อนกเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตประจ�าวันของผู้ชายจ�านวนหนึ่งในหมู่บ้าน

เท่านั้น ผมไม่ได้เฉลียวใจว่านกคุ่มและกรงต่อนกคุ่มจะ

เป็น

ส่วนหนึ่งของทั้งวัฒนธรรม

ไทยพุทธภาคใต้และวัฒนธรรม

มลายูมุสลิมชายแดนภาคใต้ที่ผมมีโอกาสท่องไปมา

อย่างไร

น้าสาวของผมเล่าว่า ถึงแม้แกจะท�ากรงต่อ

นกคุ่มไม่เป็นและไม่เคยจับหรือต่อนกคุ่มเพราะเหตุที่ 

“พ่อเฒ่า” สั่งห้าม แต่แกก็รู ้จักนกคุ่มรวมทั้งกรงต่อ

นกคุ่มเป็นอย่างดี แกเล่าว่านกคุ่มเป็นนกในต�า




