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คนกับสิ่งของ
อุ รฉัตร อุ มาร์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากการได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานอย่างเป็นจริงเป็นจัง ในต�ำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้การควบคุมดูแล
ด�ำเนินการรับผิดชอบโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่ ง รู ้ ตั้ ง แต่ แ รกที่ ส มั ค รว่ า ต้ อ งท� ำ งานเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ของและอยู ่ ป ระจ� ำ ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ
ยังไม่เคยเห็นมาก่อนว่า หน้าตา ข้าวของในพิพิธภัณฑ์ฯ นี้มีอะไรบ้าง ส�ำนึกแรกเลย
เราท�ำงานพิพิธภัณฑ์ก่อนอื่นเราต้องท�ำความรู้จักกับสิ่งของ รูปลักษณะของสิ่งของที่
เก็บอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์ ทีเ่ ราต้องเฝ้าดูแลรักษาสิง่ ของในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ มีจำ� นวนหลาย
พันชิ้น มากมายหลากหลายประเภท ท�ำให้เกิดความสงสัยของจ�ำนวนมากมายเหล่านี้
ได้มาอย่างไร จากค�ำบอกเล่าและการศึกษาประวัติของพิพิธภัณฑ์ฯ สิ่งของส่วนใหญ่
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกว่า 6,000 ชิ้น เป็นสิ่งของสะสมและเป็น
งานอดิเรกที่เอาจริงของ ดร.วินิจ วินิจนัยภาค และคุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค ได้
มอบสิ่งของให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2530 และอีกส่วนได้มาจากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีและการวิจยั ภาคสนามของอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น บางส่วนก็ได้รับมาจาก
การบริจาค
ความหลากหลายของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนใหญ่จะเป็น “ของเก่า” มากกว่า “ของแปลก” สิ่งของเหล่านี้มีหลากหลายประเภท
ต่างกาลเวลา ต่างยุคสมัย ต่างสถานที่ ต่างที่มา มีตั้งแต่ซากฟอสซิลอายุนับล้านปี
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ยุ ค โบราณหลายพั น ปี เรื่อยมาจนมาถึงยุคของใช้พื้นบ้า นและ
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ศิลปหัตถกรรม รวมถึงสิ่งประดิษฐ์อายุร้อยปีก่อน สิ่งของเหล่านี้ถือเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นเหมือนการบันทึกความทรงจ�ำของมนุษย์ผ่านการเล่าเรื่อง
ผ่านสิ่งของ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของมนุษย์ตั้งแต่อดีตในการที่จะ
ต่อสู้เป็นผู้สร้างสิ่งของก้าวผ่านความยากล�ำบากอุปสรรคต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
จากคนที่เฝ้าของธรรมดาๆ คนหนึ่ง จากการที่พบเห็นสิ่งของอยู่ในสายตากัน
ทุกวัน ความใกล้ชิดท�ำให้คนเฝ้าสิ่งของคนหนึ่ง อยากเข้าไปท�ำความรู้จักกับสิ่งของ
ได้หยิบจับ สัมผัสกันบ้าง เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งของกันไปเรื่อยๆ นับวันยิ่งกลายเป็น
ความผูกพัน ตั้งแต่การอยู่กับสิ่งของมีเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่การอยู่คนเดียวเป็น
เวลาหลายเดือนกับสิ่งของหลายพันชิ้น การผ่านประสบการณ์ความยากล�ำบากมา
ด้วยกัน มีชว่ งเวลาทีห่ า่ งกันหลายเดือนในช่วงการเกิดน�ำ้ ท่วมครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2554
ซึ่ ง พื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ก ลายเป็ น หนองน�้ ำ ขนาดใหญ่ ไ ป แล้ ว สิ่ ง ของ
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่กังวลที่สุด
ณ เวลานัน้ แต่เราก็ผา่ นช่วงเวลานัน้ มาและได้กลับมาดูแล คลุกคลีกบั สิง่ ของเหมือนเดิม
จากการที่พิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ยิง่ ได้ทำ� งานและได้คลุกคลีกบั อาจารย์ การได้ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามในรายวิชา
ที่ หลากหลาย ในพื้นที่แ ละกลุ่ม คนหลากหลายชาติพันธุ์ ได้ไปสัมผัส วิถีชีวิตและ
ได้ศกึ ษาเรียนรูจ้ ากวัตถุและซากปรักหักพังจากโบราณสถาน ความเป็นคณะสังคมวิทยา
และความเป็นนักมานุษยวิทยาของอาจารย์หลายๆ ท่าน ท�ำให้ซึมซับการมองสิ่งของ
เปลี่ยนไปจากการเป็นเพียงของเก่าที่ถูกเก็บสะสมมาหรือแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์
แห่งอื่น สิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ของเก่าเก็บที่ตั้งโชว์อยู่ตามชั้นในตู้ต่างๆ แค่ให้รู้
ว่ามันคืออะไร ชื่ออะไร แต่สิ่งของแต่ละชิ้นมีเรื่องราวในตัวของมันเอง มีความทรงจ�ำ
มีความสัมพันธ์อนั ไม่รจู้ บของมนุษย์กบั สิง่ ของ แสดงให้เห็นศักยภาพ วิถชี วี ติ ความเชือ่
และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นผ่านกาลเวลาเรือ่ ยมา ท�ำให้เข้าใจตนเองและ
เข้าใจผู้คนอื่นๆ มากขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้สะสมสิ่งของ แต่ก็ขอช่วยดูแลรักษาและ
ทราบซึ่งถึงคุณค่าของสิ่งของ พยายามที่จะคัดเลือกสิ่งของมาเล่าเรื่องราวถ่ายทอด
ต่อไป มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้สิ่งของเหล่านี้ถูกละทิ้งหรือซ่อนเร้นปกปิดหรือถูกเก็บ
ไว้เพียงแต่ในตูอ้ ย่างมิดชิดในฐานะทีเ่ ป็นเพียงของเก่าทีห่ ามาทดแทนไม่ได้แล้วเท่านัน้
นอกจากเรือ่ งราวของสิง่ ของว่ามีทมี่ าอย่างไร คืออะไร ใช้ทำ� อะไร มีความส�ำคัญ
อย่างไร สิ่งหนึ่งที่มักถูกถามและได้รับความสนใจจากผู้คนที่ผ่านมาชมพิพิธภัณฑ์ฯ
เสียส่วนใหญ่ คือ เรื่องเหนือธรรมชาติ อยู่กับของเก่ามากมายขนาดนี้ได้เจอเรื่อง
ลี้ลับอะไรในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้รู้สึกขนลุกหรือไม่ จากประสบการณ์การท�ำงานมาหลายปี
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ตอบได้เลยแบบมั่นใจว่า ไม่เคยได้สัมผัสหรืออะไรที่ใกล้เคียงเลย แต่ถ้าถามเรื่อง
ประเภทนี้กับคนอื่นที่ได้มาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์ฯ อาจมีเรื่องเล่าต่างๆ กันไปแล้วแต่
ใครจะสัมผัสถึงได้ โดยส่วนตัวถือว่าเป็นข้อดีของพิพธิ ภัณฑ์ฯ ทีไ่ ม่เคยมีขโมยมางัดแงะ
หรือของหายไปจากพิพิธภัณฑ์ฯ เลย
นับเป็นความโชคดีของตัวเองได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตการท�ำงานในฐานะ
คนเฝ้าสิ่งของ เป็นความโชคดีของนักศึกษาของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ได้มโี อกาสใช้พพิ ธิ ภัณฑ์ฯ เป็นห้องเรียน ได้ใช้สงิ่ ของ เป็นสือ่ ในการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิด เชื่อมั่นและหวังว่าสักวันหนึ่ง ของแต่ละชิ้นที่เก็บอดีต ความทรงจ�ำของคน
กับสิ่งของ มีเรื่องราวในตัวของมันเอง จะเปิดเผยตัวมีโอกาสได้พบและเล่าเรื่องราว
ให้กับผู้คนมากมายต่อไป ภายใต้การดูแลของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมาย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
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