ชื่อโครงการวิจัย
อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์: การศึกษาเปรียบเทียบห้า
ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
Representation of National Identity in Museum Exhibitions:
A Comparative Study of ASEAN’s Five Founding Members

โดย มรกต ไมยเออร์

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

2

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งชาติของสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนคือ ประเทศ
ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่นาเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
ส าคั ญ ๆในประเทศเหล่ า นี้ โ ดยใช้ ท ฤษฎี ท างวั ฒ นธรรมศึ ก ษา (Cultural Studies) มาช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ โดยอัตลักษณ์แห่งชาติในงานวิจัยนี้มีความหมายกว้างครอบคลุมลักษณะร่วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาติ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ ศิลปะแขนงต่างๆ การแต่งกาย ชาติพันธุ์ กิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ โดยการวิเคราะห์หยิบยกภาพตัวแทนเด่นบางภาพตัวแทนขึ้นมานาเสนอ
ผลการศึกษาพบว่า กรณีของประเทศสิ งคโปร์และฟิลิ ปินส์ มีจุดร่ว มของการนาเสนออัต
ลั กษณ์แห่ งชาติในการน าเสนอเรื่ องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 ประสบการณ์ และความทรงจ า
เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีร่วมกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียด
และการให้ความหมายของสงครามที่มีต่อสังคมของตนเอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ได้ซ่อนความ
ขมขื่น ความทุกข์ยากของสงครามไว้ด้วยกลวิธีการสร้างอุปมาอุป ไมยด้วยวัตถุและเทคนิคการจัดแสดง
สิ่ ง ที่ สิ ง คโปร์ ต้ อ งการสื่ อ สาร คื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องสิ ง คโปร์ แ ละชาวสิ ง คโปร์ ที่ มี ค วามอดท น มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากั บสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และไม่ว่าจะประสบความทุกข์ยากอย่างไร
ส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ห้ อ งจั ด แสดงภาพวาดภายใต้ โ ครงเรื่ อ งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2
ภาพวาดที่จั ดแสดงเน้ น ความโหดร้ ายของสงครามและประสบการณ์เชิงลบของชาวฟิลิ ปปินส์ ต่อ
สงคราม กองทั พและทหารญี่ปุ่ น การจั ดแสดงดังกล่ าวเป็ นการผลิ ตซ้าเกี่ยวกับความทรงจาของ
สงคราม ที่ได้รับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ที่มีมาตั้งแต่ฟิลิปปินส์
ได้รับเอกราช และเป็นการผลิตซ้าอัตลักษณ์แห่งชาติเกี่ยวกับการเขียนและการนาเสนอประวัติศาสตร์
แห่งชาติในพื้นที่สาธารณะที่เน้นประเด็นเกี่ยวกับดร่ามาและความตาย
ในประเทศไทย นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในปัจจุบันของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและมิว
เซียมสยาม มีความสอดคล้องและช่วยเสริมกันและกันในการสร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์แห่งชาติ
ของประเทศไทย โดยเน้นการจัดแสดงวัตถุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นความรุ่งเรือง
ของชาติไทยที่มีมายาวนานกว่าพันปี โดยเน้นความเชื่อมโยงของโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมอินเดีย และพัฒนาการของอาณาจักรบนผืนแผ่นดินไทยที่มาตั้งแต่อดีต นิทรรศการถาวร
ชุดปัจจุบันของมิวเซียมสยามที่เรียกว่า “ถอดรหัสไทย” ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาพตัวแทนของ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอัตลักษณ์ไทยให้เป็นรูปธรรม
ส่วนประเทศอินโดนีเซีย การนาเสนอภาพตัวแทนอัตลักษณ์แห่งชาติของอินโดนีเซียที่เสนอใน
มิวเซียมทั้งสามแห่งในกรุงจาร์กาตาร์ คือ ในมิวเซียมแห่งชาติ โมนาสมิวเซียม และที่แกลลอรี่แห่งชาติ
ต่างมีส่วนเสริมเติมเต็มกันในฐานะที่เป็นการสร้างความลึกให้กับอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย มิว
เซียมแห่งชาติเน้นอัตลักษณ์ของความเจริญของดินแดนอินโดนีเซียสมัยโบราณที่เป็นที่พานักของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์ และสมั ย ประวัติศาสตร์ รวมทั้งความเป็นอินโดนีเซียดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติ
(organic) แบบอินโดนีเซีย ส่วนโมนาสมิวเซียม มีการนาเสนออัตลักษณ์ความเป็นอินโดนีเซียผ่าน
อุดมการณ์และความเป็นไปทางการเมืองสาคัญๆ ที่เน้นผู้นา และความชอบธรรมทางการเมือง ใน
แกลลอรี่แห่งชาติทีจาการ์ตาร์ ให้ความสาคัญกับภาพวาดของราเดน ซาเลที่ถือเป็นการต่อต้านระบบ
อาณานิคมด้วยภาพวาด
กรณีประเทศมาเลเซีย
มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียเป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ที่นาเสนออัต
ลักษณ์ความเป็นมาเลเซียปัจจุบันผ่านการจัดแสดงแสดงความเป็นมาของประเทศมาเลเซียและประวัติ
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ของดินแดนที่เป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน เน้นพัฒนาการอาณาจักรมาเลย์ในฐานะเป็นตัวแทน
ความรุ่งเรืองของชาติมาเลเซีย และการนาเสนอภาพตัวแทนของประเทศมาเลเซียในฐานะเป็นสังคม
หลากชาติพันธุ์ ที่มีความซับซ้อนและไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ

4

Abstract
This research studies representation of national identities of ASEAN founding
members, namely Thailand, Singapore, Indonesia, Philippines and Malaysia, presented
through exhibitions at museums in the capital cities of these countries. The research is
informed by scholarly debates in cultural studies. Herein the term national identity has
broad implications which include, but are not limited to, national history, arts, ethnic
dress, social and economic activities.
The study reveals that experiences and memories of World War II in Singapore
and the Philippines are common, but there are the differences in the details and
meanings of the war on their own societies. National Museum of Singapore has hidden
the bitterness and the misery of war with the tones of hope and resilience. The exhibit
communicates Singaporean identity which conveys patience and ability to adapt to
new environments no matter how miserable it gets. On the contrary, the National
Museum of the Philippines has a drawing room under the theme of World War II,
depicting the cruelty of the war and the negative experiences of the Filipinos in the
war. The show is a remake of War Memories. The representation in museum resonates
with writing and presenting national history in public spaces that focus on drama in the
past and death.
In Thailand, a current permanent exhibition of the National Museum and Siam
Museum mutually l reinforce of the image of Thailand’s national identity. The emphasis
is on exhibiting archaeological objects and art history that highlight the glory of the Thai
nation for over a thousand years, the influence of Indianization, and the development
of the kingdoms on present Thailand’s soil. The current exhibition of the Siam Museum
called "Decoding Thainess" represents the construction of Thai identity history.
The study of the Indonesian case analyzes exhibitions in the three museums
namely Jakarta National Museum, Monash Museum and the National Gallery. The
National Museum emphasizes the identity of the prosperity of the ancient Indonesian
land that is the residence of prehistoric and historical humans as well as organic
Indonesian tradition uncontaminated by western colonialism. The Monas Museum
represents Indonesian identities through ideologies and political facets that emphasize
leadership and political legitimacy. In the National Gallery, the show of Raden Saleh
implies the celebration of anti-colonialism through the language and iconography of
paintings.
In Malaysia, the National Museum of Malaysia is a historical museum that
presents Malaysian identity through the stories Malaysian past and the present-day
Malaysia. As to the representation of Malaysian past, the development of the Malay
Kingdom is portrayed as a representative of the prosperity of Malaysia. The museum
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also represents the image of Malaysia as a multicultural society which is dominated by
the complexity and inequality of racial and ethnic groups.
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บทที่ ๑ บทนา
ในช่ว งปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และต้นปีพ.ศ. ๒๕๕๘ นักหนังสือพิมพ์และนักคิดในประเทศ
สมาชิกอาเซีย นต่างออกมาแสดงความคิดเห็น ที่แม้มีรายละเอียดและแนวคิดแตกต่างกันออกไป
(Noor, ๒๐๑๕) แต่ทั้งหมดเสนอไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์อาเซียน เป็นปัจจัย
สาคัญที่ท้าทายพัฒนาการก้าวต่อไปของการบูรณาการอาเซียน ความคิดดังกล่าวมีเหตุผลทีเดียวเมื่อดู
จากตัวอย่างจากสหภาพยุโรป ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ยุโรปนั้นเป็นพลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการบูรณาการ
การสร้างอัตลักษณ์ยุโรปของสหภาพยุโรปนั้นมีพื้นฐานอยู่บนคุณลักษณะ ๒ ประการคือ (๑)
อัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นความแตกต่างหลากหลายและส่วนที่คล้ายคลึง
กัน และ (๒) อัตลักษณ์ใหม่อันเป็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคต ด้วยการมีเป้าหมายและร่วมมือกันใน
การสร้างสหภาพยุโรป ในฐานะโครงการทางการเมืองขนาดใหญ่ร่วมกันของประเทศสมาชิก เมื่อ
พิจารณาจากตัวอย่างของสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นการบูรณาการภูมิภาค (Regional Integration) ที่
ก้าวหน้าที่สุดในวงการเมืองระหว่างประเทศ ทาให้เห็นว่าแม้อาเซียนก่อตั้งมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่การเร่งพัฒนาการบูรณาการในเชิงลึก (deepening the integration process) เพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา และความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กาลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกับการ
เริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีพ.ศ. ๒๕๔๘ หมายความว่า
อัตลักษณ์อาเซียนในส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ใหม่อันเป็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตนี้กาลังอยู่ในระยะเริ่มต้น
ซึ่งเท่ากับว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอาศัยการพึ่งพาอัตลักษณ์แห่งชาติในการพัฒนาอัตลักษณ์
อาเซียนที่มีความเปิดกว้างและให้ความเคารพต่อความหลากหลากของอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศ
สมาชิก เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (unity in diversity)
โครงการวิจัยนี้ต้องการศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งชาติของสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนคือ
ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่นาเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์สาคัญๆในประเทศเหล่านี้โดยใช้ทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มาช่วยใน
การวิเคราะห์ โดยอัตลักษณ์แห่งชาติในงานวิจัยนี้มีความหมายกว้างครอบคลุมลักษณะร่วมทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาติ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ ศิลปะแขนงต่างๆ การแต่งกาย ชาติพันธุ์ กิจกรรมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ
ผู้วิจัยมุ่งผลิตองค์ความรู้ระดับภูมิภาค (ASEAN level) สาหรับส่งเสริมการดาเนินงานของ
กระทรวงวัฒนธรรมไทยและองค์กรอาเซียน ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาความขั ด แย้ ง ทางวั ฒ นธรรมระหว่ า งประเทศไทยกั บ กั ม พู ช า และระหว่ า ง
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ต่อกรณีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage) สะท้อนให้
เห็ น ว่ า ประเทศสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย นมี ค วามเป็ น รั ฐ ชาติ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแห่งชาติ (particularity) มากกว่าเน้นและส่งเสริมลักษณะ
ที่เป็นสากลแบบอาเซี ยน (ASEAN cosmopolitanism) ซึ่งทาให้ผู้วิจัยสนใจว่า เราสามารถทาการ
สรุปดังกล่าวได้จริงหรือไม่ ด้วยเหตุว่าอัตลักษณ์แห่งชาติมีหลากหลากแม้แต่ในมิติทางวัฒนธรรมเองก็
ตาม คาตอบที่ได้ไม่ว่าเป็นไปในทางที่ใช่หรือไม่ใช่ ล้วนมีความหมายอย่างยิ่งต่อการดาเนินการทาง
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วัฒนธรรมของอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับกระทรวงวัฒนธรรมของไทยและของประเทศ
สมาชิกอื่น รวมทั้งในระดับประชาสังคมอาเซียน
ในโลกของมิติทางวัฒนธรรม การเล่าเรื่อง (narration) ของความเป็นชาติ (nationhood)
และพัฒนาการของชาติ (historical development of nation-state) ถือเป็นการสร้างตัวตนของ
ความเป็นชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติที่สาคัญ โดยพิพิธภัณฑ์ถือเป็นเนื้อที่วัฒนธรรม (cultural space)
ที่มีการจัดแสดงทั้งถาวรและชั่วคราว ที่รัฐชาติใช้ทาการเล่าเรื่องความเป็นชาติและพัฒนาการของชาติ
มาโดยตลอด พิพิธภัณฑ์ถือกาเนิดมาพร้อมกับพัฒนาการรัฐชาติในโลกตะวันตก และเป็นกลไกของรัฐ
ชาติ ใ นการสร้ า งตั ว ตนความเป็ น ชาติ ห รื อ อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ ที่ ส าคั ญ ในฐานะที่ เ ป็ น เนื้ อ ที่ แ ละ
เทคโนโลยีในการสร้างความทรงจาทางประวัติศาสตร์ชาติและความเป็นชาติของโลกยุคสมัยใหม่และ
หลังสมัยใหม่ แม้ว่าปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลก พิพิธภัณฑ์ไม่ ได้สถาบันที่ถูกครอบงาโดยรัฐ
อย่างเดียวอีกต่อไป เอกชน ธุรกิจและประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการใช้พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็น
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นและ
อื่นๆอีกมาก แต่ในหลายประเทศรวมทั้งในภูมิภาคอาเซียน รัฐยังคงมีบทบาทสาคัญในการดูแลบริหาร
และใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นชาติ และอัตลักษณ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์
จึงยั งคงเป็ น เนื้ อที่ (space) ที่มีการรักษา รวมทั้งมีการสร้าง การตีความและให้ ความหมายใหม่ๆ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งชาติและความเป็นชาติ
ในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ เชื่อมโยงอัตลักษณ์แห่งชาติกับการพัฒนาอัต ลักษณ์
อาเซียน โดยขอเสนอตัวอย่างประเด็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นดังต่อไปนี้คือ
๑. อัตลั กษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ ก่อตั้งอาเซียนได้รับการนาเสนอในพิพิธภัณฑ์
ได้รับการสร้างหรือนาเสนอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของโครงเรื่องหลักในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียนมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
๒. อัตลักษณ์แห่งชาติข้างต้น มีการเน้นความขัดแย้งและความเป็นศัตรู กับเพื่อนบ้านอาเซียน
หรือไม่และมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
๓. อัตลักษณ์แห่งชาติที่ศึกษา แสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของความเป็นชาติ (national
uniqueness) ที่มีการอ้างอิงถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /อาเซียน หรือประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียนหรือไม่ อย่างไร
๔. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมีบทบาทอย่างไร
หรือไม่ ในอัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
ผู้วิจัย เลื อกศึกษาประเทศสมาชิกผู้ ก่อตั้งอาเซียน ๕ ประเทศ ด้ว ยเหตุที่ทั้งห้ าประเทศมี
ประสบการณ์การเป็ น สมาชิกอาเซียนที่ยาวนานที่สุด ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ยกเว้นประเทศไทย ได้รับเอกราชจากมหาอานาจตะวันตก
และพัฒนาเป็นรัฐชาติอิสระยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่งเริ่มได้รับการยอมรับจากวงการเมืองระหว่างประเทศในฐานะเป็นภูมิภาคหนึ่งของโลก ซึ่งเท่ากับว่า
ประเทศผู้ก่อตั้งยกเว้นประเทศไทย สร้างความเป็นชาติในยุคสงครามเย็นควบคู่ไปกับการเกิดและ
เติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่เป็นภูมิภาค ทั้งห้าประเทศมีประสบการณ์สร้างรัฐชาติ
หรือพัฒนารัฐชาติดังเช่นในกรณีของประเทศไทย ท่ามกลางบริบทของการเกิดความเป็นภูมิภาคของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าอัตลักษณ์แห่งชาติของทั้งห้าประเทศที่ได้รับการนาเสนอ
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ผ่านพิพิธภัณฑ์สาคัญๆเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั้น มีการนาเสนอความเชื่อมโยงของความเป็นชาติกับ
มิติของความเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งมีเหตุ ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เป็น
เช่ น นั้ น และความเป็ น ไปดัง กล่ าวมีนั ยยะอย่า งไรต่ ออั ตลั กษณ์อ าเซีย นและการด าเนิน งานสร้า ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการวิจัยนี้ เป็นการบุกเบิกการวิเคราะห์ทาความเข้าใจอัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอใน
พิพิธภัณฑ์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ระดับภู มิภาค เท่าที่ผ่านมา
โจทย์การวิจัยมุ่งศึกษาอัตลักษณ์แห่งชาติที่เสนอในพิพิธภัณฑ์ โดยเน้นประสบการณ์เดี่ยวของรัฐชาติ
รัฐเดียว หรือเน้นประสบการณ์เปรียบเทียบของสองหรือสามรัฐชาติ โดยปราศจากการเชื่อมโยง
ภาพอัตลักษณ์แห่งชาติในพิพิธภัณฑ์เข้ากับประชาคมอาเซียนและประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ อาเซียน
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการส่งเสริมอาเซียนศึกษาในประเทศไทยและระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับ
การผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งชาติเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศ
ไทย องค์กรของอาเซียนทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศในการดาเนินงานด้านอัตลักษณ์อาเซียน
และสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อบุกเบิกและผลิตองค์ความรู้ใหม่ระดับภูมิภาค (ASEAN level) ที่เกี่ยวกับ
ลักษณะ
อัตลักษณ์แห่งชาติของ ๕ ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนที่นาเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์ โดยการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม
๒.๒ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตลักษณ์แห่งชาติดังกล่าวว่า มีมิติความเชื่อมโยงกับ
ความเป็น
ภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน และเพื่อนบ้านในอาเซียน หรือไม่และในลักษณะใด
และมีปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมใดที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์นัยยะของอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนที่
นาเสนอใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีต่ออัตลักษณ์อาเซียนและการบูรณาการอาเซียน
๒.๔ เพื่อส่งเสริมการดาเนินการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและพัฒนาประชาคมสังคม
และ
วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทย องค์กรอาเซียน และประเทศสมาชิกอื่นๆ
ด้วยการผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีนัยยะต่ออัตลักษณ์
อาเซีย นและการบู ร ณาการอาเซีย น พร้อมทั้งมีการนาเสนอแนวคิดเบื้องต้นถึงแนวทางในการที่
อาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งอาจจะสามารถใช้พิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม
ที่สามารถช่วยสร้างและส่งเสริมการเกิดและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน
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๔. คาถามหลักในการวิจัย
อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ ข อง ๕ ประเทศสมาชิ ก ผู้ ก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นที่ น าเสนอผ่ า นการจั ด แสดง
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์มีลักษณะอย่างไร และมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉีย ง
ใต้/อาเซียน และเพื่อนบ้านในอาเซียน หรือไม่และในลักษณะใด มีปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมใดที่ส่งผล
ให้เป็นเช่นนั้น และที่สาคัญอัตลักษณ์แห่งชาติเหล่านี้มีนัยยะอย่างไร ต่ออัตลักษณ์อาเซียน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการบูรณาการอาเซียน

๕. กรอบแนวความคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
๕.๑ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
โครงการวิจั ย นี้ ใช้กรอบแนวคิดสหวิทยาการ ๓ กลุ่ มด้ว ยกันคือ (๑) รัฐ ชาติ อัตลั กษณ์
แห่งชาติ ชาตินิยมและการบูรณาการภูมิภาค (๒) พิพิธภัณฑ์, รัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ และ
(๓) เอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ , ประชาคมอาเซียน, อัตลักษณ์อาเซียน, และพิพิธภัณฑ์ โดยกรอบ
แนวคิดหลักของโครงการวิจัยที่ได้จากประยุกต์ใช้แนวคิดสหวิทยาการทั้ง ๓ กลุ่มนี้คือ อัตลักษณ์
แห่งชาติมีความสาคัญต่อการเกิดและการพัฒนาการอัตลักษณ์อาเซียน เนื่องจากอัตลักษณ์แห่งชาติ
เป็นองค์ประกอบสาคัญของอัตลักษณ์อาเซียน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตลักษณ์อาเซียนซึ่งจะเกิดจาก
ความสาเร็ จในการบูร ณการเองยั งอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่จากสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกในปัจจุบันซึ่งมีความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเด็นมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ รวมทั้งความขัดแย้งด้านดินแดน และสิ่งแวดล้อม
ต่างเป็นตัวบ่งชี้ว่า อัตลักษณ์แห่งชาติและความคิดเรื่องชาตินิยมยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความ
เป็นอาเซียนหรืออัตลักษณ์อาเซียนร่วมกัน
จากปรากฏการณ์เหล่านี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการบุกเบิกการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจอัตลักษณ์
แห่งชาติโดยวิธีการทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม โดย
เลือกวิเคราะห์อัตลักษณ์แห่ งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน ๕ ประเทศคือ ประเทศไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติควบคู่ไป
กับการพัฒนาการการเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /อาเซียนที่เกิดขึ้นยาวนานที่สุด โดยอัต
ลักษณ์แห่งชาติที่โครงการวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์คือ อัตลักษณ์แห่ งชาติที่นาเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์
โดยเฉพาะพิพิธ ภัณฑ์ที่มีความส าคัญต่อชีวิตทางสังคมและวัฒ นธรรมของประเทศสมาชิกเหล่ านี้
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เป็นทั้งสถาบันและกลไกที่มีความใกล้ชิดกับพัฒนาการของรัฐชาติในฐานะเนื้อที่
(space) ในการนาเสนอชุดภาพตัวแทน หรือการนาเสนอ (representation) อัตลักษณ์แห่งชาติใน
รูปแบบชุดความทรงจาเกี่ยวกับอดีตหรือประวัติศาสตร์ชาติ
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์ของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
ทั้ง ๕ ประเทศนี้ ผู้ วิจั ย ประสงค์วิเคราะห์ นัย ยะความเป็นไปดังกล่ าวต่ออั ตลั กษณ์อาเซียนและ
ประชาคมอาเซีย น เพื่อช่ว ยเป็น แนวทางในการหาความเป็นไปได้ว่าอัตลักษณ์แห่งชาตินี้สามารถ
สอดแทรกความเป็นอาเซียนหรืออัตลักษณ์อาเซียนใดเข้าไปได้หรือไม่ อย่างไร โดยแนวคิดนี้มีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ที่เชื่อว่า อัตลักษณ์ (identity) เกิดขึ้นจากการ
สร้างและปฏิบัติการทางสังคม (Social Construct and Social Practice) ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้ว
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อั ต ลั ก ษณ์ ข องชาติ ส ามารถได้ รั บ การสร้ า งขึ้ น ได้ ด้ ว ยการท างานระบบกลไกและสั ญ ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒ นธรรม ประเทศสมาชิกอาเซีย นและประชาสั งคมอาเซียนก็ส ามารถพัฒ นาอัตลั กษณ์อาเซียน
ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเคารพศักดิ์ศรีและให้การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน และ
หลอมรวมอัตลักษณ์อาเซียนไว้ในการนาเสนอหรือให้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งชาติได้เช่นกัน
ดังนั้นในการทาการวิเคราะห์ผู้วิจัยจึงสร้างความเชื่อมโยงอัตลักษณ์แห่งชาติกับอัตลักษณ์อาเซียนด้วย
การตั้งประเด็นการวิเคราะห์เช่น
(๑) อัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนได้รับการนาเสนอในพิพิธภัณฑ์
ได้รับการ
สร้างหรือนาเสนอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของโครงเรื่อง
หลักในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียนมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
(๒) อัตลักษณ์แห่งชาติที่ศึกษา แสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของความเป็นชาติ (national
uniqueness) ที่มีการอ้างอิงถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /อาเซียน หรือประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนหรือไม่ อย่างไร
(๓) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมีบทบาทอย่างไร
หรือไม่ ในภาพตัวแทนอัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง
อาเซียน
โดยแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
ผู้ ก่ อ ตั้ง อาเซี ย น ก็ เ พื่ อต้ อ งการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ระดั บ อาเซีย น (ASEAN Level) ที่ มี ก ารเชื่ อมโยง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการศึกษา ไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาประเทศสมาชิกประเทศเดียวเป็นคราวๆ ไป
อันเป็นการส่งเสริมบุกเบิกและพัฒนาอาเซียนศึกษาในประเทศไทยในมิติทางวัฒธรรม และส่งเสริม
การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมไทย และหน่วยงานของ
อาเซียนระดับต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนในเชิงลึกและมีหลัก
วิชาในหมู่สาธารณชนอาเซียนและสาธารณชนไทย

๕.๒ นิยามศัพท์
อัตลั กษณ์แห่งชาติ หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเป็นชาติด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ช าติ
ศิลปะด้านต่าง ๆ เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน กลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ และลักษณะร่วมทางสังคม
วัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ชาติ ที่
ได้รับการคัดเลือกนาเสนอผ่านกลไกทางวัฒธรรมและสถาบันทางวัฒนธรรม
พิพิ ธ ภั ณฑ์ หมายถึ ง สถาบั น หรื อกลไกทางวัฒ นธรรมที่มี เนื้ อ ที่ (space) ส าหรั บการจั ดแสงาน
นิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว ที่นาเสนอภาพหรือชุดความหมายของความเป็นชาติในด้านต่างๆ
เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ ศิลปะแขนงต่างๆ เครื่องแต่งกาย อาหารการกิน กลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ และ
ลักษณะร่วมทางสังคม วัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
ประเทศสมาชิก ผู้ ก่อตั้ง อาเซีย น หมายถึง ประเทศสมาชิก อาเซียน ๕ ประเทศคื อ ประเทศไทย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียนที่กรุงเทพฯในปีพ.ศ.
๒๕๑๐ ร่วมกันจึงมีฐานะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
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บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดสหวิทยาการ ๓ ด้านด้วยกัน คือ กรอบคิดที่ ๑ รัฐ
ชาติ, อัตลักษ์แห่งชาติ, ชาตินิยมและการบูรณาการภูมิภาค กรอบคิดที่ ๒ ด้านพิพิธภัณฑ์, รัฐชาติ
และอัตลักษณ์แห่งชาติ กรอบคิดที่ ๓ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประชาคมอาเซียน, อัตลักษณ์อาเซียน
, และพิพิธภัณฑ์
กรอบคิดที่๑ ด้านรัฐชาติ, อัตลักษณ์แห่งชาติ, ชาตินิยมและการบูรณาการภูมิภาค
กลุ่มงานทางศึกษาที่เกี่ยวกับรัฐชาติ อัตลักษณ์ ชาตินิยมและการบูรณาการภูมิภาค เป็นกลุ่ม
งานที่ช่วยเปิดมุมมองให้ผู้วิจัยได้ใช้ในการตั้งคาถามถึงความสาคัญของอัตลักษณ์แห่งชาติที่มีต่อการบูร
ณาการอาเซียน และปัญหาของการพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียนอันเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัต
ลักษณ์แห่งชาติกับการเกิดและพัฒนาการอัตลักษณ์ของการบูรณาการภูมิภาค โดยงานเขียนในกลุ่มนี้
เป็นงานเขียนจากหลากสาขาที่มีความเป็นสหวิทยาการ
การศึกษาเรื่องรัฐชาติ อัตลักษณ์แห่งชาติและชาตินิยมมีหลายสกุลด้วยกัน โครงการวิจัยนี้ใช้
แนวคิดของสกุลคอนสตรัคทิวิสม์ (constructivism) ที่ถือว่า หน่วยการเมือง อัตลักษณ์และความรู้สึก
ร่วมในการเป็นชุมชนไม่ว่ารัฐชาติหรือประชาคมระดับภูมิภาคอย่างอาเซียน ไม่ได้ถือกาเนิดมาโดย
ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับการสร้างขึ้น (social construct) งานวิชาการบุกเบิกที่สาคัญในกลุ่มนี้ที่
เกี่ยวกับรัฐชาติ เช่น Benedict Anderson เรื่อง Imagined Communities: Reflections on the
Origin and Spread of Nationalism (๑๙๙๑) ผลงานบรรณาธิการของ Eric Hobsbawm and
Terrence Ranger เรื่อง The Invention of Tradition (๑๙๘๓) และโครงการวิจัยของ Pierre Nora
ที่ทาร่ ว มกับ นักวิช าการคนอื่น และตีพิมพ์ในชื่อว่า Realm of Memories: The Constructions of
the French Past (๑๙๙๘) ล้วนชี้ให้เห็นว่า ความเป็นชาติ อัตลักษณ์แห่งชาติ และสานักความเป็น
ชาติเกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นผลผลิตสภาวะสมัยใหม่ (modernity) เกิดโดยเทคโนโลยีและกลไกของรัฐ
ชาติต่างๆที่สาคัญ เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ การทาแผนที่สมัยใหม่ ประเพณีใหม่ๆที่สื่อสารถึง
ความเป็นชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน รวมทั้งผ่านการสร้าง
ตี ค วามและส่ ง เสริ ม มรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ (tangible heritage) เช่ น สถาปั ต ยกรรมและ
พิพิธภัณฑ์
พลังของรัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติที่มีต่อความรู้สึกนึกคิดของพลเมืองในรัฐชาตินั้นๆ หยั่ง
รากลึกด้วยกลไกและสถาบันทางวัฒนธรรม และที่น่าสนใจตามที่ Michael BIllig เสนอไว้ในหนังสือ
เล่มสาคัญของวงการศึกษาเรื่องรัฐชาติและชาตินิยมเรื่อง Banal Nationalism (๑๙๙๕) ว่าพลเมือง
ไม่มีทางสังเกตถึงความเป็นไปดังกล่าว เพราะชาตินิยมและอัตลักษณ์แห่งชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวัน อย่ างที่ไม่ก่อให้ เกิดการตั้งคาถามใดๆอีก พลังของรัฐชาติ อัตลั กษณ์แห่งชาติและ
ชาตินิยมที่มีต่อพลเมืองยังได้รับการตอกย้าในกลุ่มงานเขียนโมเดิร์นนิสซึ่ ม (modernism) และสาย
สั ญ ลั ก ษณ์ ช าติ พั น ธุ์ (ethnosymbolism) น าโดย Anthony D. Smith เช่ น ในผลงาน เรื่ อ ง
Nationalism: Theory, Ideology and History (๒๐๐๑) เรื่อง Ethnic Origins of Nations (๑๙๙๑)
และเรื่อง Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach (๒๐๐๙) ที่เสนอว่า รัฐ
ชาติเป็นชุมชนวัฒนธรรมที่มีรากลึกในทางประวัติศาสตร์ (historical community of culture) ซึ่ง
รากลึกหนึ่งที่สาคัญคือชาติพันธุ์ แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาและขานรับในงานวิชาการที่เพิ่งตีพิมพ์
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เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ คื อ เรื่ อ ง Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and
Nationalism โดย Azar Gat และ Alexander Yakobson (๒๐๑๓)
ความสาคัญของรัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติในเชิงพื้นที่ (space) ทั้งในเชิงดินแดนและใน
จินตนาการของพลเมืองที่ ปรากฏในข้อถกเถียงของนักวิชาการ ส่งผลให้นักสังคมวิทยาระดับบรมครู
อย่าง George Simmel ในหนังสือรวมบทความของ Simmel เรื่อง Simmel on Culture: Selected
Writings (๑๙๙๗) และ Henri Lefebvre ในหนังสือเรื่อง The Production of Space (๑๙๙๒) และ
บทความเรื่อง Space and the State (๒๐๐๓) ตั้งประเด็นว่า การเกิดขึ้นของหน่วยทางการเมือง
ใหม่ที่จะมาซ้อนทับรัฐชาตินั้นเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากรัฐชาติเป็นเสมือนภาชนะขนาดใหญ่ที่บรรจุ
กิจกรรมทางชีวิตสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมของพลเมืองไว้ แต่ต่อมาการเติบโตของการศึกษา
โลกาภิวัฒน์อย่างเช่นผลงานของ Manuel Castells เรื่อง The Rise of Network Society --The
Information Age --Economy, Society and Culture (๒๐๐๐) และงานของ David Harvey เรื่อง
The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of the Cultural Change
(๑๙๙๑) และผลงานของ Neil Brenner เรื่อง New State Spaces: Urban Governance and the
Rescaling of Statehood (๒๐๐๔) ได้ชี้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายการผูกขาดของเนื้อที่
ของรัฐชาติที่เกิดจากภาวะของโลกาภิวัฒน์ ซึ่งการบูรณาการภูมิภาคเช่น อาเซียนหรือสหภาพยุโรป
ถือเป็นส่วนหนึ่งกระแสโลกาภิวัฒน์
ประเด็นดัง กล่ าวนี้ได้รับ การขานรับจากนักวิช าการกลุ่ม constructivism และกลุ่ มศึกษา
การบูรณาการภูมิภาคได้เปิดประเด็นคาถามสาคัญเกี่ยวกับปัญหาความชอบธรรมทางการเมือง และ
การสร้ างส านึ กการมีส่ ว นร่ ว มของพลเมืองต่อประชาคมภูมิภ าคโดยเฉพาะกรณีส หภาพยุโ รป ซึ่ ง
ประเด็นเรื่องการสร้างสานึ กของการเป็น พลเมือง ปรากฏในงานเขียนสาคัญเช่น Fuchs, D. and
Klingemann, H. (eds) Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU
(๒๐๑๑) และ Jeffrey Checkel และPeter Katzenstein เรื่อง European Identity (๒๐๐๙) ซึ่ง
งานเขียนในกลุ่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาสาคัญประการหนึ่งของประชาคมที่เกิดจากการบูรณาการ
ภูมิภาค คือ ปัญหาความชอบธรรมและการสร้างความสานึกร่วมของพลเมืองในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคม โดยเฉพาะรัฐชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ และกระบวนการพัฒนาการบูรณาการเองเป็น
ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จและปัญหาของประชาคมระดับภูมิภาค ซึ่งตัวอย่างการศึกษาดังกล่าว
สามารถนามาประยุกต์ในการเปิดประเด็นการศึกษาเรื่องการเมืองของอัตลักษณ์ระหว่างรัฐชาติกับ
การบูรณาการอาเซียนได้
ปัจจุบันงานเขียนสาคัญๆเกี่ยวกับอาเซียนและการสร้างอัตลักษณ์ของประชาคม เช่น Amitav
Acharya เ รื่ อ ง constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the
Problem of Regional Order (๒๐๐๙) และของ Markus Hund เรื่อ ง ASEAN and ASEAN plus
Three: Manifestations of Collective Identities in Southeast and East Asia? (๒๐๑๒) และ
ข อ ง Menandro Abanes เ รื่ อ ง ASEAN Way of Peace Building through Performing Arts,
Community Building, and Humanitarian Operations (๒๐๑๑) และ Christopher B. Roberts
เรื่ อ ง ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and Institutionalization (๒๐๑๑) เน้ น การ
สร้างอัตลักษณ์ของประชาคมทางความมั่นคง การเมืองและเศรษฐกิจ มากกว่าอัตลักษณ์อาเซียนในมิติ
ทางวัฒนธรรม
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จึงสรุปได้ว่าประเด็นเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติและอัตลักษณ์อาเซียนยังเป็นไม่ได้เป็นประเด็น
การศึกษาที่ได้รับการหยิบยกมาศึกษาในวงการอาเซียนศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาที่กาลังเริ่มต้นและ
รอการเติบโต ผู้วิจัยจึงต้องการบุกเบิกการศึกษาในด้านนี้ในโครงการวิจัยที่นาเสนอต่อกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

กรอบคิดที่ ๒ พิพิธภัณฑ์, รัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์, รัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ เป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษา
ในงานวิ ช าการหลายสาขา สาขาหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสนใจในประเด็ น กล่ า ว และเป็ น สาขาวิ ช าที่
โครงการวิจัยนี้ใช้เป็นกรอบทางวิธีวิทยาคือ วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) โดย Christ Barker
ในหนังสื อเรื่องCultural Studies. Theory and Practices (๒๐๑๐) เสนอว่า หัวใจของวัฒนธรรม
ศึกษา (Cultural Studies) คือ การศึกษาเรื่อง ‘representation’ ซึ่งในภาษาไทยแปลกันว่า ‘ภาพ
ตัวแทน’ หรือถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือ ‘ภาพที่นาเสนอหรือความหมาย (meanings)’ ที่ได้รับการ
สร้างหรือนาเสนอขึ้นในโลกทางสังคมวัฒนธรรม นักวิชาการในกลุ่มวัฒนธรรมศึกษาให้ความสาคัญกับ
ประเด็นต่อไปนี้
(๑) ระบบและกลไกทางสัญลักษณ์ของภาพตัวแทนหรือของความหมาย (meaning) ที่
ได้รับการผลิตในบริบททางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ
(๒) ภาพตัวแทนหรือภาพที่นาเสนอหรือความหมาย ในฐานะที่เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม
(cultural production) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โลกทางวั ต ถุ (materiality) เช่ น อยู่ ใ นวั ต ถุ
ต่างๆอย่างวัตถุโบราณหรือข้าวของเครื่องใช้ เสียง รูปภาพ หนังสือ แมกกาซีน โทรทัศน์
เป็นต้น
(๓) กลุ่มบุคคลหรือสถาบันที่ควบคุมผลผลิตวัฒนธรรม (cultural production)
(๔) กลไกการกระจายแผยแพร่หรือส่งต่อผลผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภาพตัวแทน
ภาพที่นาเสนอหรือความหมายต่างตามที่กล่าวข้างต้น (Christ Barker: ๒๐๑๐, ๗-๑๐)
ในวงการวัฒนธรรมศึกษา พิพิธภั ณฑ์ถือเป็นสถาบันที่มีเนื้อที่ที่เปิดให้มีการผลิตความหมาย
ต่างๆหรือภาพตัวแทนหรือภาพที่นาเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ ผ่านการคัดเลือกวัตถุจัดแสดงที่นามาเล่าเป็น
เรื่องด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆตั้งแต่ระดับเล่าเรื่องธรรมดา ไปจนถึงใช้ระบบมัลติมีเดียและการเล่า
เรื่องอย่างทันสมัยแบบอื่นๆ จึงเท่ากับว่าการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์นั้นส่งผลให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบัน
ที่ไม่ได้เพียงแต่ควบคุมผลผลิตทางวัฒนธรรม แต่ยังเผยแพร่ผลผลิตดังกล่าวด้วย เพราะพิพิธภัณฑ์
เป็นสถานที่ที่เปิดสาหรับการเยี่ยมชม ทั้งเพื่อพักผ่อนและเพื่อการศึกษา
คาถามต่อไปคือ พิพิ ธ ภัณฑ์นาเสนอภาพตั ว แทนหรือนาเสนอชุ ดความหมายอะไร Tony
Bennet ใน The Birth of the Museum (๑๙๙๕) และ Kevin Walshหนังสือ The Representation
of the Pasts. Museums and Heritage in the Post-Modern World (๑๙๙๒) ซึ่งเป็นผลงานชิ้น
สาคัญที่ทาการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการกาเนิดและกลไกทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ในโลกยุค
สมัยใหม่ เสนอว่าพิพิธภัณฑ์เป็น ทั้งสถานที่และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีการนาเสนอหรือผลิตภาพ
ตัวแทนหรือความหมายต่างๆ โดยเฉพาะภาพตัวแทนหรือการนาเสนอชุดความทรงจาหรือการเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับอดีต ซึ่งหมายถึงว่าพิพิธภัณฑ์เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและสถาบันทางวัฒนธรรมที่สามารถ
เป็ น พื้ น ที่ ห รื อ เนื้ อ ที่ (space or site)ที่ ใ ห้ เ กิ ด การผลิ ต ความทรงจ าและชุ ด ความหมายเกี่ ย วกั บ

15
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการเลือกและจัดแสดงวัตถุและวิธีการ
จัดแสดงหลากหลายรูปแบบ
ภาพตัวแทนหรือภาพเกี่ยวกับอดีตที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นสัจจะความจริ ง
(truth) แต่เป็นชุดความหมายหรือภาพที่นาเสนอหรือภาพตัวแทนความจริงชุดหนึ่ง (ในอีกหลายๆชุด)
เ ท่ า นั้ น Stuart Hall ใ น ห นั ง สื อ เ รื่ อ ง Representation: Cultural Representations and
Signifying Practices (๒ ๐ ๐ ๙ ) แ ล ะ ใ น บ ท ค ว า ม เ รื่ อ ง Whose Heritage? Unsettling ‘The
Heritage’, Re-imagining the Post-Nation (๒๐๐๕) เสนอว่า ภาพตัวแทนหรือภาพที่นาเสนอหรือ
ความหมายที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ไม่ ว่ า จะโดยวงการโฆษณาสิ น ค้ า หรื อ โดยสถาบั น ทางวั ฒ นธรรม เช่ น
พิพิธภัณฑ์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีค่านิยมหรื อแนวคิดบางอย่างกากับการนาเสนอซึ่งเท่ากับว่า
การนาเสนอภาพตัวแทนหรือชุดความหมายเกี่ยวกับอดีตในพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ได้เป็นไปอย่างอิสระ
นักวิชาการจานวนมากได้เชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์กับประเด็นเรื่องรัฐชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ
Laura J. Smith ในหนังสือเรื่อง The Uses of Heritage (๒๐๐๖) เสนอว่า มรดกวัฒนธรรรม เช่น
พิพิธภัณฑ์นั้นผูกโยงกับความสัมพันธ์เชิงอานาจโดยเฉพาะอานาจที่จะสร้างความชอบธรรมหรือลด
ความชอบธรรมของวัฒนธรรมต่างๆ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มทางสังคมที่มี
อานาจมากที่สุดประสบความสาเร็จในการให้ความหมายว่าอะไรคือมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ ประเด็น
สาคัญประเด็นหนี่งที่ Laura J. Smith เสนอคือ มรดกวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ หรือวัตถุที่อยู่ใน
พิพิธภัณฑ์นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุ แต่เป็นปฏิบัติการทางสังคม (social practice) นอกจาก
พิพิธภัณฑ์แล้ว ปฏิบัติการทางสังคมที่สาคัญอีกอันหนึ่ง คือ กาเนิ ด พัฒนาการและการดารงอยู่ของรัฐ
ชาติ ในหนั งสื อของ Kevin Walsh เรื่อ ง The Representation of the Pasts. Museums and
Heritage in the Post-Modern World (๑๙๙๒) และในบทความของ Sharon J. Macdonald
เรื่ อง Museums, National, Postnational and Transcultural Identities (๒๐๐๓) เสนอว่ าการ
กาเนิดพิพิธภัณฑ์นั้นมีความใกล้ชิดกับการกาเนิดและพัฒนาการของรัฐชาติ พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่
มีการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการนาเสนอภาพชุดความทรงจาร่วมเกี่ยวกับอดีต หรือ
อีกนัยหนึ่งประวัติศาสตร์ชาติ
เหตุ ใ ดพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จึ ง กลายเป็ น สถาบั น ทางวั ฒ นธรรมที่ รั ฐ ชาติ ใ ช้ เ ป็ น เนื้ อ ที่ ใ นการสร้ า ง
ภาพอัตลักษณ์แห่งชาติ ผ่านชุดความทรงจาเกี่ยวกับอดีตที่สะท้อนอยู่ในการเล่าเรื่องด้วยจัดแสดง
นิทรรศการต่างๆ Andreas Huyssens ในหนังสือเรื่อง Twilight Memories: Marking Time in a
Culture of Knowledge Heritage (๑๙๙๕) และ Asseel Al-Ragam ในบทความเรื่อง The Politics
of Representation: The Kuwait National Museum and Processes of Cultural Production
(๒๐๑๓) เสนอว่า พิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นกลไกทางวัฒนธรรมของรัฐชาติ เกิดจากความรู้สึกสูญเสีย
ความมั่นคงหรือสูญเสี ยค่านิยมประเพณีที่มีมาแต่มาแต่โบราณ ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการที่สร้าง
ความมั่นคงขึ้นมาใหม่ ซึ่งในยุโรปช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมา การเกิดรัฐชาตินั้นเต็มไป
ด้วยสงครามและความไม่มั่นคงทางการเมือง การเกิดและการส่งเสริมการสร้างพิพิธภัณฑ์ ก็เพื่อ
สื่อสารความต้องการของรัฐชาติที่เพิ่งเกิดขึ้น ในการสร้างความมั่นคงขึ้นมาใหม่ด้วยการนาเสนออัต
ลักษณ์แห่งชาติ ด้วยสร้างการเล่าเรื่องของความเป็นชาติด้วยเทคนิคการจัดแสดงทางพิพิธภัณ ฑ์ ซึ่ง
อาจมีทั้งเป็นการใช้ศิลปวัตถุแล้วข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ดังนั้นถ้าเป็นไป
ตามข้ อ เสนอของ Asseel Al-Ragam (๒๐๑๓) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จึ ง เป็ น ทั้ ง สถานที่ แ ละสถาบั น ทาง
วัฒนธรรมที่ (๑) สื่อสารถึงแนวคิดเรื่องความก้าวหน้า (progress) และความทันสมัย (modernity)
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ของรัฐชาติ (๒) เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้มีการสร้างเรื่องราวของความเป็นชาติหรือประวัติศาสตร์
ชาติ ซึ่งเท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่สื่อสารอัตลักษณ์
แห่งชาติมาตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งประสบการณ์นี้ไม่ได้จากัดอยู่ในเฉพาะโลกตะวันตกหรือตะวันออกกลาง
แต่ยังรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกัน
ในภาวะโลกยุคปัจจุบัน Rodney Harrison ในหนังสือเรื่อง Heritage Critical Approaches
(๒๐๑๓) เสนอว่า ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก จากเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมหนัก
มาเป็ น เศรษฐกิ จ แบบบริ ก าร (service industry) และเศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น การขายประสบการณ์
(experience industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมรดกวัฒนธรรม (heritage
industry) เป็นองค์ประกอบสาคัญของเศรษฐกิจแบบใหม่ ประกอบกับในภาวะของโลกสมัยใหม่ที่มี
การปฏิวัติทางการสื่อสาร ที่ประชากรโลกสามารถสื่อสารข้ามทวีปถึงกันได้โดยรวดเร็วและสะดวก
มากขึ้ น ความเร็ ว ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชี วิต ประจาวั น และชี วิ ต ทางสั ง คม ซึ่ ง ก่อ ให้ เ กิ ด
ความรู้สึกว่าอดีตเป็นสิ่งที่ห่างไกลและกาลังสูญหายไป ในภาวะดังกล่าวความสนใจสร้างและรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยสมานความรู้สึกสูญเสีย ปัจจัยทั้งสองประการนี้ส่งผลต่อการ
ดารงอยู่ของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและก่อให้เกิดการขยายจานวนของพิพิธภัณฑ์ทั้งโดยรัฐบาลและประชา
สังคม รวมทั้งส่งผลให้มีการพัฒนาการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดมรดกวัฒนธรรมโลกและท้องถิ่น เพื่อดึงดูดและเพิ่มจานวนผู้เยี่ยมชม โดยพิพิธภัณฑ์ในยุค
ปัจจุบันยังสื่อสารชุดความทรงจาเกี่ยวกับอดีตหรือเสนอภาพประวัติศาสตร์ แต่มีความหลากหลาย
ของโครงเรื่องที่นาเสนอมากขึ้น แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
หน้าที่หนึ่งของพิพิธภัณฑ์คือ การนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติหรือท้องถิ่ นของชาติที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศอื่นๆ
นักวิชาการที่ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ของออสเตรเลียอย่างPaula Hamilton และ Paul Aston
ในบทความเรื่อง At Home with the Past: Background and Initial Findings from the National
Survey (๒๐๐๓) เสนอว่า พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของการประชันกันระหว่างภาพตัวแทนอดีต
แบบต่ างๆเท่า นั้ น แต่ ยั ง มีบ ทบาทในฐานะที่ เป็ น สถาบั น หนึ่ง ทางวั ฒ นธรรมที่ ผู้ เ ยี่ ย มชมหรื อ
ประชาชนทั่วไปมักถือว่า พิพิธภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือในการผลิตชุดความหมายเกี่ยวกับอดีตหรือภาพ
ตัวแทนเกี่ยวกับอดีต
ถ้าพิจารณาจากการศึกษานี้ การศึกษาอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
ย่ อมมีความส าคัญ ในการท าความเข้าใจและรู้จั กเพื่ อนบ้ าน ไปพร้อมๆกับ เปิด โอกาสให้ มีก ารหา
แนวทางว่า
อัตลักษณ์อาเซียนสามารถเข้าไปส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งชาติในการนาเสนอ
ของพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่อย่างไร หรือพิพิธภัณฑ์ในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนสามารถได้รับการ
พัฒนา สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์อาเซียนร่วมกันได้อย่างไร

กรอบคิดที่ ๓ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ประชาคมอาเซียน, อัตลักษณ์อาเซียน, และ
พิพิธภัณฑ์
อาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. ๑๙๖๗ (หรือพ.ศ. ๒๕๑๐) และต่อมาอีกถึง ๑๗ ปี Donald K.
Emmerson นั ก วิ ช าการคนส าคั ญ ด้ า นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ศึ ก ษา ได้ เ ขี ย นบทความเรื่ อ ง
“Southeast Asia”: What's in a Name?” (๑๙๘๔) โดยเริ่มต้นบทความว่า “ชื่อ” ที่ใช้เรียกสิ่ ง
ต่างๆนั้นมีความสาคัญ เพราะมันบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติกับสิ่งที่ได้รับ
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การสร้างขึ้น โดย Emmerson ยกตัวอย่างคาว่า กุหลาบ กับยูนิคอร์น โดยบอกว่าคาว่า “กุหลาบ” ใช้
เรียกชื่อดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ยูนิคอร์นเป็นสิ่งที่ได้รับการสร้างขึ้น พูดง่ายๆว่าเป็นจินตนาการ
สัตว์ในเทพปกรนัมในโลกตะวันตก ซึง่ Emmerson เปรียบเทียบว่า ชื่อ”เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ใน
ฐานะที่เป็นชื่อภูมิภาคว่า เหมือนกับคาว่า “ยูนิคอร์น” นั่นคือได้รับ การสร้างขึ้นมา และเพิ่งสร้าง
ขึ้นมาไม่นานเสียด้วย โดยชื่อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”เริ่มใช้โดยกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ใช้เรียกหน่วยรบหน่วยหนึ่งของตน ต่อมามีการใช้ชื่อดังกล่าวทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงสงคราม
เย็น สหรัฐอเมริกาใช้เรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประโยชน์ ในทางการเมือง พร้อมทั้งมี
การส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอเมริกา ส่งผลให้ภูมิ ภาคนี้
เป็นภูมิภาคหนึ่งของโลก จากความเป็นไปดังกล่าวแสดงว่า อัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ฐานะที่เป็นภูมิภาคของโลกนั้นเพิ่งเกิดขึ้นและไม่ใช่โดยประเทศในภูมิภาคเอง
เมื่ออาเซีย นได้รั บ การก่อตั้งขึ้น แนวคิดเรื่องความเป็น ภูมิภาคนิยม (Regionalism) ไม่ได้
เกิดขึ้น งานเขียนทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น โดย Christpher E.
Goscha และ Christian F. Ostermann เรื่ อ ง Connecting History. Decolonization and the
Cold War in Southeast Asia, ๑๙๔๕-๑๙๖๒ (๒๐๐๙) งานของ Craig A. Lockard (๒๐๐๙) เรื่อง
Southeast Asia in World History (๒๐๐๙) งานบรรณาธิการของ Norman G. Owen เรื่อง The
Emegence of Modern Southeast Asia A New History (๒๐๐๕) รวมทั้ง ผลงานเล่ มล่ าสุ ดของ
Anthony Reid เรื่อง A History of Southeast Asia: Critical Crossroads (๒๐๑๕) ต่างได้ให้ภาพ
ของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเช่น อิน โดนีเซีย ที่ต้องการสร้างอาเซียน เพื่อรักษาและคงความ
เป็นอัตลักษณ์แห่งชาติที่เป็นกลางและเป็นอิสระ อันเนื่องมาจากประสบการณ์เกี่ยวกับระบอบอาณา
นิคมของชาติตะวันตก ซึ่งประวัติศาสตร์อาเซียนในยุคต้นยังคงดาเนินมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ Anja
Jetschke และ Jürgen Rüland ในบทความเรื่ อ ง “Decoupling Rhetoric and Practice: The
Cultural Limits of ASEAN Cooperation” (๒๐๐๙) และ Mely Caballero-Anthony ในบทความ
เรื่ อ ง “Understanding ASEAN's Centrality: Bases and Prospects in an Evolving Regional
Architecture” (๒๐๑๔) ต่างก็มีความเห็นว่า ปัญหาของอาเซียนในทางวัฒนธรรมเกิดจากวิถีอาเซียน
ที่เน้นรัฐชาติเป็นศูนย์กลางและให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่องอธิปไตยของชาติเป็นแกนกลางในการ
ร่วมมือ ซึ่งเท่ากับว่าอาเซียนมีปัญหาในเชิงอัตลักษณ์
ผลงานทางวิชาการสาคัญชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นสานึกความเป็นภูมิภาคของอาเซียนคือ
Regionalism. Cooperation, Values and Institutionalization เขียนโดย Christopher B. Robert
(๒๐๑๒) ได้ให้ภาพปัญหาของอาเซียน ในการเป็นการบูรณาการภูมิภาคว่าอยู่ในภาวะที่วุ่นวาย ขาด
ความเป็นภูมิภาคนิยมและขาดอัตลักษณ์ เช่น ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ความขัดแย้งทาง
ดินแดนระหว่างประเทศสมาชิก เช่น กรณีไทยและกัมพูชา และปัญหาเรื่องหมอกควันที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก ส่ งผลให้เห็นว่าปัญหาอัตลั กษณ์อาเซียนเป็นประเด็นใหญ่สาหรับ
การบูรณาการอาเซียนในก้าวต่อไป ซึ่งแนวคิดนี้สอดกับความคิดของนักวิชาการ เช่น Bernard Ong
ในบทความเรื่ อ ง “Recognizing Regions: ASEAN's Struggle for Recognition” (๒๐๑๒) และ
Pekka Korhonen ในบทความเรื่ อ ง “Common Culture: Asia Rhetoric in the Beginning of
the ๒๐th Century”(๒๐๐๘) ย้าให้เห็นว่า อาเซียนขาดอัตลักษณ์ร่วมของประชาคม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอัตลักษณ์อาเซียน
ซึ่งปรากฏว่างานเขียนส่วนใหญ่ที่มีอยู่นั้นต่างวิเคราะห์ศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติและอัต
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ลักษณ์อาเซียนจากมุมมองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยนาเสนอนี้
จึงมีความสาคัญตรงที่ เป็นการบุกเบิกการศึกษาอัตลักษณ์แห่งชาติและความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์
อาเซียนในมิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถาบันทางวัฒนธรรมที่สาคัญคือ พิพิธภัณฑ์
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บทที่ ๓ วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิ จั ย นี้ เป็ น โครงการวิ จัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ที่ศึก ษาอัต ลั กษณ์
แห่ งชาติในอาเซีย น ด้วยวิธีการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้ามวัฒ นธรรมในกลุ่มสมาชิกผู้ ก่อตั้ง
อาเซียน พื้นที่ในการวิจัย ภาคสนามและเอกสารจึงเป็นในประเทศสิ งคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์และประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ระดับอาเซียน เพื่อบุกเบิกและเปิดพื้นที่สาขาวิชา
อาเซียนศึกษาในมิติทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดาเนินงานทางวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์อาเซียนแก่กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทย และองค์กรของอาเซียน และส่งเสริม
ความรู้เขารู้เราแก่ชุมชนอาเซียนและพลเมื องอาเซียนในประเด็นเรื่องอัตลักษณ์แห่งชาติ โดยขั้นตอน
การทางานสามารถแบ่งได้ดังนี้

๑. ขั้นเตรียมการ
ผู้ วิ จั ย เริ่ ม เตรี ย มการเรื่ อ งจริ ย ธรรมการวิ จั ย โดยท าเรื่ อ งขออนุ มั ติ ก ารท าวิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งกับศึกษา
กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์แห่งชาติ ประชาคมอาเซียนและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง
อาเซียนและพิพิธภัณฑ์ในประเทศเหล่านี้เพิ่มเติม

๒.ขั้นดาเนินการ
การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย (๑) การคัดเลือกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ทาการศึกษาด้วยศึกษา
เอกสารและสารวจพื้นที่ (๒) การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อการวิจัย

๒.๑ กาหนดเลือกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการศึกษาด้วยการศึกษาเอกสารและ
การลงสารวจภาคสนามเบื้องต้น
การดาเนินการนี้เริ่มต้นการสารวจข้อมูลเอกสารและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทาการสารวจ
เบื้องต้นในการ (ก) เลือกพิพิธภัณฑ์ที่ตัองการศึกษา (ข) ทาการติดต่อภัณฑารักษ์ และผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ไ ด้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เพื่อขอข้อมูลและเตรียมการสัมภาษณ์
โดยมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวโครงการวิจัยก่อน
จากการที่ผู้วิจัยได้กาหนดกรณีศึกษาโดยเลือกห้าประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ประเทศ
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ ด้วยเหตุผลที่ประเทศเหล่านี้มีประสบการณ์การ
เป็นสมาชิกอาเซียนมายาวนานที่สุด โดยเฉพาะประสบการณ์การสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในบริ บท
ของที่อาเซียนมีการพัฒนาและเติบโต ซึ่งจะแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์แห่งชาติและอัต
ลักษณ์อาเซียน
ขั้นตอนในการเตรียมการวิจัย ผู้วิจัย เลือกพิพิธภัณฑ์ในประเทศสมาชิกผู้ ก่อตั้งอาเซียนที่จะ
ทาการศึกษา โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้เลือกคือ พิพิธภัณฑ์ระดับชาติแ ละมีความสาคัญระดับชาติ ซึ่งใน
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ระยะการเตรียมโครงการวิจัยที่เสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมนี้ผู้วิจัยเสนอใน
เบื้องต้นว่า พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายที่จะทาการศึกษาตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ในประเทศอินโดนีเซีย คือ
National Museum ( Museum Nasional), Taman Mini Indonesia Indahs (Indonesia
Museum) และ Fort Vredeburg Museum ในประเทศมาเลเซียคื อ Muzium Negara, National
History Museum และ Maritime Museum ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ National Museum of the
Philippines และ Museum of Philippine Political History ส่ ว นในประเทศสิ งคโปร์ National
Museum of Singapore และ Asian Civilisations Museums ซึ่ ง ในขั้ น ตอนการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก าร
วิจัย ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลอิเล็ก โทรนิกส์เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศที่ต้องการศึกษาอีกครั้ งหนึ่ง โดยหลั กเกณฑ์ที่ใช้เลือกคือเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติและมี
ความสาคัญระดับชาติซึ่งอาจเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างมานานหรือเพิ่งสร้างใหม่โดยรัฐ เอกชน หรือชุมชน
ที่มีความสาคัญต่อประชาสังคม ชุมชน หรือต่อนโยบายรัฐ
หลังจากนั้นมีการตรวจสอบการคัดเลือก ด้วยการลงสารวจข้อมู ลภาคสนามเบื้องต้น โดย
สถานที่ที่ทาการสารวจเบื้องต้นคือ พิพิธภัณฑ์ในเมืองหลวงของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งห้าประเทศ
และอาจรวมทั้งเมืองที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ประเทศเหล่านี้หากทุนวิจัยอานวยให้ทาได้ คือ
กรณีมาเลเซีย เมืองที่ทาการสารวจ นอกจากกัวลาลัมเปอร์แล้ วก็ยังรวมไปถึงมะละกาซึ่งเป็นเมืองที่มี
ความสาคัญในฐานะที่มีบทบาทในการเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติของมาเลเซียด้านความสาเร็จด้านการค้า
และกรณีอินโดนีเซีย นอกจากจาร์กาตาร์แล้วยังรวมไปถึงยอร์คจาร์กาตาร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสาคัญ
ในประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องการประกาศอิสรภาพ
ในการลงพื้นที่ภาคสนามสารวจเบื้องต้นนี้ ผู้วิจัยจะทาการติดต่อภัณฑารักษ์และผู้เกี่ยวข้อง
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดูแลด้าน
พิพิธภัณฑ์ นักวิชาการที่มีบทบาทในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ โดยมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ขั้นตอนและรายละเอี ยดอื่นๆเกี่ยวโครงการวิจัยก่อน เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นทั้งด้านบุคคลที่ควร
ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทั้งด้านการจัดแสดง เงินทุน และการ
ดาเนินการ รวมทั้งสารวจห้องสมุดแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลใน
ลาดับต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ในการสารวจนี้ ผู้วิจัยจะนากลับมาเตรียมการในการดาเนินเรื่องการ
ปรับและตั้งประเด็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งด้านข้อมูลด้านเอกสาร(document research)
ด้านภาพที่เห็นด้วยสายตา (visual research) ซึ่งหมายถึงการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การเตรียมคาถาม
สาหรับการสัมภาษณ์ พร้อมกันนั้นมีการเตรียมการเพื่อเตรียมจดหมายในการขอเข้าชม การถ่ายภาพ
การใช้ห้องสมุด และหอจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

๒.๒ การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อการวิจัย
โครงการนี้ใช้การเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน ๕ ประเทศ การวิจัย
มี ๒ วิธีการคือ (ก) การเก็บข้อมูลเอกสาร (ข) การเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์และการสัมภาษณ์
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(ก) การเก็บข้อมูลเอกสาร
การเก็บ ข้อ มู ล เอกสารส่ ว นหนึ่ง ทาในประเทศไทยซึ่ งเป็น ต าราและหนัง สื อ ผลงานทาง
วิชาการ วารสารข้อมูลอื่นๆที่สามารถค้นคว้าในห้องสมุดประเทศไทยและทางฐานข้อมูลอิเล็คโทรนิกส์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากฐานข้อมูลที่ต้องซื้อเพิ่มเติมส่วนหนึ่ง รวมทั้งจากหนังสือที่ต้องมีการ
ซื้อเพิ่มเติม นอกจากนี้การเก็บข้อมูลเอกสารส่วนใหญ่ยังมาจากการลงภาคสนามในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจเป็นเอกสารผลงานทางวิชาการที่ผลิตในท้องถิ่น หนังสือ
ประกอบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพิพิธ ภัณฑ์ การจัด
แสดง การดาเนินการพิพิธภัณฑ์ และของที่ระลึกที่จัดจาหน่ายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
บริบทการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในพิพิธภัณฑ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนาเสนอในพิพิธภัณฑ์
(ข) การเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์และการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยทาการยืนยันการนัดหมายการสัมภาษณ์ในประเทศต่างๆ เพื่อเตรียมการเดินทางไปเก็บ
ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีการสัมภาษณ์ โดยการเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์จะทาการเก็บ
ข้อมูลด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกประมาณ ๒-๓ ครั้ง ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้ทาโดย
ทั้งการถ่ายภาพและการจดบันทึกด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพื่อหาความหมายและภาพตัวแทนอัตลักษณ์
แห่ งชาติที่น าเสนอผ่ านการเล่าเรื่องราวและชุดความทรงจาเกี่ยวกับอดีต และหาความเชื่อมโยง
ของอัตลักษณ์แห่งชาติกับภูมิภาคอาเซียน/อาเซียน ส่วนการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ภัณฑารักษ์
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์และนักวิช าการที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงเนื้อหาในพิพิธ ภัณฑ์ โดยมีการ
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวโครงการวิจัยอีกครั้งก่อนลงมือ
สัมภาษณ์ จุ ดประสงค์การเก็บ ข้อมูล เพื่อทาความเข้าใจความต้องการในการนาเสนออัตลั กษณ์
แห่งชาติในพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งสอบถามความคิดเรื่องมิติของอาเซียนในพิพิธภัณฑ์ และการดาเนินงาน
ในอนาคตเกี่ยวกับมิติของอัตลักษณ์อาเซียนและอาเซียนในวงการพิพิธภัณฑ์
โดยในระยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนามทั้งด้านเอกสาร การเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ และ
การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลโดยปรับเปลี่ยนประเด็นคาถามในการเก็บข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบ
ข้ามวัฒนธรรม ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้เขียนคานึงถึงประเด็นเรื่องภาษาในเก็บข้อมูล การเก็บ
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์เป็นการเก็บข้อมูลของการแสดงที่ชมและเก็บได้ด้วยสายตา (visualization) การ
เก็บข้อมูลในส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับภาษาพูดและเขียนน้อย การบรรยายภายในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
ระบบสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น เนื่องจากเตรียมไว้บริการนักท่องเที่ยว การเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการเปิดพื้นที่และส่งเสริมการวิจัยด้านอาเซียนศึ กษาที่ข้ามพ้นปัญหาเรื่องภาษา
ส่วนการเก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลาง นักวิชาการและผู้ทางาน
ภาครัฐในเมืองหลวงและเมืองที่มีการท่องเที่ยวในประเทศที่ทาการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ส่ว นการศึกษาข้อมูล นั้ นข้อมูล ส่ วนหนึ่งเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นภาษาราชการของ
ประเทศสมาชิ ก เช่ น สิ ง คโปร์ และมี ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ภาษาท้ อ งถิ่ น คื อ ภาษามาเลย์ แ ละบาฮาซา
อินโดนีเซีย ซึ่งเอกสารส่วนนี้ผู้วิจัยจะจ้างผู้แปลหรือผู้ช่วยวิจัยในการแปลและสรุปประเด็นเอกสา ร
สาคัญ
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๓.๓ วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุป
เมื่อได้ข้อมูลจากภาคสนามทั้งด้านเอกสาร ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์และการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัย
จะทาการประมวลผลข้อมูลด้วยการทาแผนผังข้อมูลข้ามวัฒนธรรมเพื่อการเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม
โดยทาการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ อัตลักษณ์ รัฐชาติ การบูร
ณาการภูมิภาค
อาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เบื้องต้น คือ
(๑) อัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนได้รับการนาเสนอในพิพิธภัณฑ์
ได้รับการสร้างหรือนาเสนอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของโครงเรื่องหลักใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียนมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
(๒) อัตลักษณ์แห่งชาติข้างต้น มีการเน้นความขัดแย้งและความเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้าน
อาเซียนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
(๓) อัตลักษณ์แห่งชาติที่ศึกษา แสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของความเป็นชาติ (national
uniqueness) ที่มีการอ้างอิงถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /อาเซียน หรือประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียนหรือไม่ อย่างไร
(๔) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โ ดยรวมและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมีบทบาท
อย่ างไรหรื อไม่ ในภาพตัว แทนอัตลั กษณ์แห่ งชาติที่นาเสนอผ่ านพิพิธ ภัณฑ์ในประเทศ
สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์นี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอปัจจัยทาง
สังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติในรูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์นัยยะของ
ความเป็นไปดังกล่าวต่ออัตลักษณ์อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการบูรณาการ
อาเซียน อนึ่งในช่วงเวลาที่มีการวิเคราะห์ข้อสรุปนี้ หากผู้วิจัยยังมีความต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่อ
การวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลภาคสนามในห้าประเทศที่ทาการศึกษาเพิ่มเติม

๔. ขั้นตอนการนาเสนอผลการศึกษาต่อชุมชน
การนาเสนอผลการศึกษาต่อชุมชนมีความสาคัญยิ่งต่อการทาวิจัย การวิจัยจะมีความหมาย
ต่อเมื่อชุมชนและสาธารณะชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยนั้น ๆ ได้ เนื่องจากโครงการวิจัย
นี้เป็นการบุกเบิกการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ระดับภูมิภาคอาเซียน ชุมชนสาหรับโครงการวิจัยนี้จึง
เป็นชุมชนอาเซียนในหลายระดับ คือ ประชาสั งคมอาเซียน ชุมชนวิชาการอาเซียน ชุมชนองค์กร
อาเซียนหลายระดับทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผู้วิจัยใช้การนาเสนอข้อมูลแบบพรรณา
วิเคราะห์ (descriptive analysis) ที่มีการวิเคราะห์ด้วยวีธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
มีการใช้ทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการวิเคราะห์ มีการตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล
และผลของการนาเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนที่
นาเสนอในพิพิธภัณฑ์ ความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์นี้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้/อาเซียน
และอัตลักษณ์อาเซียน และที่สาคัญนัยยะของอัตลักษณ์ดังกล่าวต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน
และอัตลักษณ์อาเซียน โดยการเสนอผลการศึกษาต่อชุมชนอาเซียนจะเป็นในรูปแบบของรายงานการ
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วิจั ย ที่กระทรวงวัฒ นธรรมของไทย และองค์กรอาเซียนต่างๆสามารถนาไปใช้ในการกาหนดและ
ดาเนินงานทางด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อาเซียน ด้วยการทาบทสรุปผู้บริหารส่งให้กับพิพิธภัณฑ์
ในประเทศสิงคโปร์มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียซึ่งเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินการ
ทั้งยังมีการเตรียมบทความขนาดสั้นที่อ่านง่ายเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือวารสารในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบบทความทางวิชาการและนามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อคืนความรู้แก่ชุมชนอาเซียนใน
ส่วนพลเมืองอาเซียนรุ่นใหม่

๕. จริยธรรมในการวิจัย
ผู้ วิจั ย เป็ น บุ ค ลากรวิจั ย ของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลั ยที่ให้ ความส าคัญกั บ
จริยธรรมการวิจัยและมีกลไกในการดาเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยต้อง
เสนอโครงการวิจัยนี้เพื่อให้คณะกรรมการวิจัยในคนสายสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา
ผู้วิจัยจึงกาหนดขั้นตอนการขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
(๑) มีการขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลก่อนการทาวิจัย โดยมีการนัดหมายเพื่อแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการวิจัย เหตุผลการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลก่อนการเก็บ
ข้อมูล สัมภาษณ์ รวมทั้งมีการขออนุญาตในการบันทึกเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
(๒) มีการแจ้งคาถามและแนวทางการสั มภาษณ์และเก็บข้อมูลล่วงหน้า หากการสัมภาษณ์มี
การคาถามที่ เฉพาะเจาะจง และผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ไม่สะดวกที่จะตอบหรือไม่สามารถ
ตอบได้ ผู้ ให้ ข้อมูล มีสิ ทธิ์จะไม่ตอบคาถามดั งกล่ าวได้ โดยการตั ดสิ นใจดังกล่ าวจะไม่ มี
ผลกระทบใดๆต่อผู้ให้ข้อมูล
(๓) ผู้วิจัยจะรักษาความลับของแหล่งข้อมูลและจะปกป้องผลกระทบที่เกิดกับแหล่งข้อมูลอัน
เนื่องจาก
การที่ผู้ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการวิจัย
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บทที่ ๔
อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประเทศสิงคโปร์และ
ฟิลิปปินส์
กรณีการรุกรานและการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑. บทนา
ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ค วามตื่ น ตั ว มากในงานด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
โดยเฉพาะในเขตเมืองหลวง ในตัวเมืองของสิงคโปร์เองรัฐบาลและคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรม
แห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามซอกมุมต่างๆของเมือง
ส่วนในมนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์แตกต่างไปจากกรณีของสิงคโปร์ตรงที่มีพิพิธภัณฑ์ขนาด
ใหญ่และขนาดกลางจานวนมากที่ ทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐและพิพิธภัณฑ์ของเอกชน เงื่อนไขดังกล่าว
เป็ น ปั จ จั ย ประการหนึ่ งที่ส่ งเสริ มให้ เกิดการพัฒ นาการจัดแสดงและการให้ บริการของพิพิธ ภัณฑ์
เนื่องจากเกิดการแข่งขันภายในเพื่อดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งที่เป็นประชาชนในประเทศและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
ท่ามกลางการประชันกันดังกล่าว ด้วยความที่มีชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งโดยเป้าหมาย
ในการจัดตั้งและดาเนินงานเพื่อแสดงความเป็นชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ในมนิลามีข้อได้เปรียบในจุ ดนี้ จึงกลายสถานที่หนึ่งที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ กรณีของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ก่อตั้งเมื่อ
ประมาณห้าสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์จัดแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติด้วยการเล่า
เรื่องความเป็นชาติสมัยใหม่ผ่านความเรื่องเล่าความเป็นมาของรั ฐชาติสิงคโปร์ เรื่องเริ่มตั้งแต่แต่การ
ค้นพบเกาะสิงคโปร์โดยนักเดินเรือชาวตะวันตกไปจนถึงปัจจุบันที่สิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในประเทศ
พัฒ นาแล้ ว นิ ทรรศการนี้ เป็ น เป็ น ส่ ว นหนึ่งของเตรี ยมการเฉลิ มฉลองการก่อ ตั้งประเทศสิ งคโปร์
ครบรอบ ๕๐ ปีในค.ศ. ๒๐๑๕ ในการเตรียมการดังกล่าวพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ได้ปิดส่วนจัด
แสดงนิทรรศการถาวรเป็นเวลาสองปี เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการใหม่ และเพิ่งเปิดให้ผู้เข้าชมได้
เข้าชมนิทรรศการใหม่นี้ในช่วงปลายปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยนิทรรศการนี้ถือว่าเป็นนิทรรศการถาวรที่จะ
จัดแสดงไปอี กเป็นเวลาหลายปี ส่ วนกรณีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิ ปปินส์นั้นมีลั กษณะที่แตกต่าง
ออกไปตรงแต่เดิมพิพิธ ภัณฑ์แห่ งนี้เ ป็นพิพิธ ภัณฑ์ ศิล ปะแห่ งชาติ แต่ได้ รับการเปลี่ ยนชื่อมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ ในส่วนที่เป็นตึก
ด้านหน้า คือ การเล่าเรื่องความเป็นชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติด้วยภาพวาดและงานประติมากรรม
ของศิลปินชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งต่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ที่เล่าเรื่องความเป็นชาติและอัต
ลักษณ์แห่งชาติ ด้วยการใช้วัตถุหลากหลายในการจัดแสดงประกอบเรื่องราว เช่น ภาพถ่าย มัลติมีเดีย
เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องทอง
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ทั้ ง สองแห่ ง นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารน าเสนอ
นิทรรศการ ทว่าสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกัน คือ การเล่าเรื่องการรุกรานและการยึดครองของญี่ปุ่น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความเป็นชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติ
ในพิพิธภัณฑ์ ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์นาเสนอการรุกรานและการยึดครองของญี่ปุ่นได้รับการจัด
แสดงในนิทรรศการสองนิทรรศการด้วยกัน ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์นั้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีห้องจัด
แสดงหนึ่ งห้องสาหรั บการเล่ าเรื่ องการรุกรานและยึดครองฟิลิปปินส์ ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
๒. การเก็บข้อมูลเพื่อปลดล็อกรหัสความหมายจากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
วิธีการเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเดิมชมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งหลาย
ครั้ ง ด้ ว ยกั น ครั้ ง แรกเป็ น การเดิ น ชมด้ ว ยตั ว เองเพื่ อ ท าความเข้ า ใจกั บ โครงสร้ า งการจั ด แสดง
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั้งสองแห่งไม่ได้ผลิตคู่มือนาชมนิทรรศการ
ปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์มีร้านขายหนังสือภายในพิพิธภัณฑ์เ รียกว่า มิว
เซี ย มลาเบล (Museum Label) มี เ พี ย งคู่ มื อ ชมนิ ท รรศการฉบั บ เก่ า ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจั ด แสดง
นิทรรศการชุดที่ทาขึ้นใน ค.ศ. ๒๐๐๖ เท่านั้น ทั้งนี้พิพิธ ภัณฑ์กาลั งอยู่ในระหว่างการจัดเตรียม
ต้นฉบับคู่มือการนาชมนิทรรศการปัจจุบัน ส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นแตกต่างออกไปตรงที่
ไม่มีร้านขายหนังสือ จากการสัมภาษณ์รองผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์ Dr. Anna Laprador ไม่ได้กล่าวถึง
ประเด็นนี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานในอนาคต ดูเหมือนความสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมุ่งไปที่
การรั ก ษามรดกแห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ น ภาพจิ ต รกรรมที่ มี เ ป็ น จ านวนมาก และให้ ค วามสนใจในการจั ด
นิทรรศการที่ครอบคลุมความเป็นพหุวัฒนธรรมเช่น ชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางเพศ มากกว่า
การจัดทาสิ่งพิมพ์
เมื่อผู้วิจัยทาความคุ้นเคยกับโครงสร้างการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้ว ได้ทาการเก็บข้อมูล
พิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด โดยในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการชมและการเก็บข้อมูลหลายครั้งด้วยกัน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ การเก็บข้อมูลครั้งแรกประกอบด้วยการชมในฐานะผู้ชมพิพิธภัณฑ์สองถึงสามครั้ง
คือ การเก็บ ข้อมูล ในฐานะผู้ช มพิพิธ ภัณฑ์โ ดยไม่จดบันทึกและไม่ถ่ายรูป ด้ว ยการเดิมชม อ่านคา
บรรยายและดูวัตถุที่จั ดแสดงประกอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อทาความเข้าใจโครงเรื่องหลักของจัดแสดง
หลังจากการเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมในขั้นตอนแรกนี้ผู้วิจัยจดบันทึกถึงเรื่องที่ได้พบเห็นหลั กๆที่ประทับใจ
และคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญของการจัดแสดง
หลังจากนั้นผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยละเอียด ด้วยการเข้าชมที่มีการจดบันทึกและถ่ายภาพ
อย่างละเอียด รวมทั้งมีการทารายละเอียดแผนผังการจัดแสดง ซึ่ งขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างมาก
เนื่องจากข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มีรายละเอียดมาก ส่วนการจัดแสดงเกี่ยวกับการยึดครองของญี่ ปุ่นใน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ค่อนข้างมีรายละเอียดมากกว่า ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ เนื่องจาก
เป็นการจัดแสดงด้วยการเล่าเรื่องผ่านโครงเรื่องที่กาหนดไว้ชัดเจน มีรายละเอียดคาบรรยาย มีวัตถุจัด
แสดงประกอบค่อนข้างมาก รวมทั้งมีมัลติมีเดียประกอบเสียงจากบุคคลร่วมสมัยให้ผู้เข้าชมรับฟัง
ส่วนในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นมีรายละเอียดเชิงข้อมูลน้อยกว่า เนื่องจากเป็นการจัดแสดง
ด้วยภาพวาดของศิลปินร่วมสมัย แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปและต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล คือ การทา
ความเข้าใจกับทัศนศิลป์ที่สื่อทางสายตา และความเคลื่อนไหวของอารมณ์ที่จิตรกรต้องการสื่อ ไป

26
พร้อมๆกับการจับและตีความการเคลื่อนไหวของอารมณ์ที่ผู้จัดแสดงนิทรรศการต้องการสื่อผ่านการจัด
ความสัมพันธ์ของภาพวาดในห้องจัดแสดง
นอกจากวิธีการชม จดบันทึกและถ่ายภาพแล้ว การเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั้งสอง
แห่ งนี้ ยั งมีวิธีการแตกต่างกัน ด้ว ย กรณีของพิพิธ ภัณฑ์แห่ งชาติสิ งคโปร์นั้นมีลั กษณะเฉพาะ คือ
พิพิธภัณฑ์ได้ทางานใกล้ชิดกับหน่วยงานไม่แสวงหากาไรที่เรียกว่า “เพื่อนพิพิธภัณฑ์” (Friends of
the Museum) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมายาวนานกว่าสี่สิบปีในการสร้างผลิตและดูแลจัดการให้มี
อาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์ อาสาสมัครต้องจ่ายค่าอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครประมาณ ๕๐๐ สิงคโปร์
ดอลลาร์ หรือประมาณหมื่นกว่าบาท ต้องเข้ารับการอบรมประมาณหกเดือน อาสาสมัครเหล่านี้มี
หลากหลายทั้งชาวสิงคโปร์ที่เป็นผู้สูงวัยที่เกษียณแล้ว แม่บ้าน ชาวต่างชาติซึ่งมีหลายเชื้อชาติ รวมทั้งมี
คนรุ่นหนุ่มสาวที่ประกอบอาชีพอิสระเช่น ผู้ประกาศทีวี
ตามปกติแล้วห้องจัดแสดงที่เรียกว่าแกลลอรี่ประวัติศาสตร์มีอาสาสมัครเหล่านี้นาชมทุกวัน
ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ มีหลากภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีทุกวันวันละหนึ่งรอบ โดยผู้วิจัยได้ทา
การติดตามการนาชมพิพิธภัณฑ์ของอาสาสมัคร 5 คนเป็นชาวสิงคโปร์สามคน และชาวต่างชาติสองคน
โดยในระหว่างการนาชมผู้วิจัยจดบันทึกและถ่ายภาพจุดสาคัญๆที่อาสาสมัครเน้นย้า สิ่งที่น่าสนใจ คือ
ห้องจัดแสงแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ค่อนข้างใหญ่และมีรายละเอียดจานวนมาก แต่อาสาสมัครมีเวลาใน
การนาชมเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อครั้ง อาสาสมัครมีอิสระในการเลือกจุดนาชมและการเลือกคาอธิบาย
อธิบายได้ตามที่ต้องการโดยปราศจากการควบคุมของพิพิธภัณฑ์ นอกจากสังเกตติดตามการนาชม
พิพิธภัณฑ์ของอาสาสมัครเพื่อนพิพิ ธภัณฑ์แล้ว ผู้วิจัยยังสังเกตการสนทนาและการโต้ตอบระหว่าง
อาสาสมัครกับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมกลุ่มการนาชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในส่วนการสังเกตการสนทนา
และการโต้ตอบระหว่างอาสาสมัคร
วิธีการเก็บ ข้อมูล อีกประเภทหนึ่ง คือ การสั มภาษณ์ผู้ จัดแสดงนิทรรศการหรือคิวเรเตอร์
(curator) และหรือผู้บริหารของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในการนัดหมายดังกล่าวค่อนข้างยากมาก ในกรณีของ
สิงคโปร์ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้จัดแสดงนิทรรศการสองคนคือ Iskander และ Daniel ซึ่งเป็นคิวเรเต
อร์ประจาพิพิธภัณฑ์กรณีของ Iskander ทางานเป็นคิวเรเตอร์มานานกว่าสิบปี ส่ วน Daniel Tham
ทางานมาเกินสามปีทั้งสองคนมีบทบาทในการดูแลและออกแบบนิทรรศการปัจจุบันที่เฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี การสัมภาษณ์นานประมาณสามชั่วโมง กรณีของสิงคโปร์ผู้วิจัย
ได้ทาการสั มภาษณ์ป ระธานและรองประธานองค์กร “เพื่อนพิพิธ ภัณฑ์ ” การสัมภาษณ์ทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์สัมภาษณ์รองผู้อานวยการซึ่ง
เป็นคิวเรเตอร์ของพิพิธภัณฑ์ Dr. Anna Laprador แต่ระยะเวลาที่ได้สัมภาษณ์สั้นมากประมาณสิบห้า
นาทีเนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์มีภาระงานต้องต้อนรับแขกวีไอพีซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของพิพิธภัณฑ์ที่มาเยี่ยม
ชมโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า

๓.อัตลักษณ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ความทรงจา และอารมณ์
ความทรงจาเกี่ยวกับสิงคโปร์ในช่วงการยึดครองของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับการ
ทาให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ ด้ ว ยการกระบวนการที่ Richard Handlerและคนอื่ น
(๑๙๘๔) เรียกว่า การสร้าง collective individual หรือสร้างตัวตนความเป็นชาติสิงคโปร์ เอาเข้า
จริงแล้วรัฐชาติเป็นแนวคิดและจินตนาการที่ต้องพัฒนาและสร้างให้มีรูปลักษณ์เป็นแบบบุคคลที่รวม
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เอาคุณลักษณะร่วมที่ประชาชนสามารถอ้างอิงและผูกโยงด้วยได้ โดยการสร้างและพัฒนานี้ต้องผ่าน
กระบวนการที่เรีย กว่า cultural objectification (การทาให้วัตถุมีความหมายทางวัฒนธรรม) คือ
“การจินตนาการเกี่ย วกับปรากฏการณ์โลกที่อาศัยกระบวนการสร้างตัวตน (embodiment) ผ่าน
วัตถุ ” (Whorf, ๑๙๕๖ อ้างใน Handler, ๑๙๘๔: ๒๔๑) การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธ ภัณฑ์
แห่งชาติสิงคโปร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์
ดังกล่าวนี้ กล่าวคือวัตถุจัดแสดงและคาบรรยายที่ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการยึด
ครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่น ได้ผ่า นการคัดเลือกและร้อยเรียงเป็นเรื่องของความเป็นสิงคโปร์ในช่วงที่ถูก
ยึดครอง ซึ่งนั่นคือ แสดงจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นสิงคโปร์หรืออัตลักษณ์สิงคโปร์ผ่านวัตถุ หรือ
อีกนัยหนึ่ง อัตลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์เกิดผ่านวัตถุที่ผ่านการคัดสรรและผูกโยงเป็นเรื่องราว โดยปกติ
แล้วภายนอกพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ความเป็นชาติก็ได้รับการจินตนาการผ่านวัตถุหรือโลกทางวัตถุ
เช่นเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น มรดกวัฒนธรรมชิ้นเดียวหรื อรูปแบบเดียว เช่น ลายผ้าตีนจก หรือการ
แสดงโขนได้รับการยอมรับทั่วไปว่าเป็นตัวแทนของความเป็นชาติไทยหรือวัฒนธรรมไทย ซึ่ งการ
ยอมรับดังกล่าวเกิดจากการจินตนาการว่าวัตถุหรือวิธีการแสดงและชุดโขนที่นักแสดงสวมใส่นั้นมี
คุณลั กษณะหรือ ตัว ตนภายในที่บ่ งบอกความเป็นไทย ซึ่งในแง่นี้รัฐ ชาติมีกระบวนการสร้างตัว ตน
หรืออัตลักษณ์ (embodiment) ผ่านวัฒนธรรมและโลกทางวัตถุ เท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์มีส่วนสาคัญใน
การเป็นพื้นที่ (space) ในการทาให้วัตถุเกี่ยวกับการยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 มีความหมายในทางวัฒนธรรมของชาติ
ตามปกติแล้วกระบวนการ cultural objectification ในพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิมซึ่งเน้นการเล่า
เรื่องด้วยวัตถุและคาบรรยายตามการคัดเลือกของของคิวเรเตอร์ เกี่ยวข้องกับเอเย่นต์ (agent) สาม
ประเภทด้วยกัน คือ ๑. คิวเรเตอร์ ๒. วัตถุ ๓. ผู้ ช ม ซึ่งในพิพิธ ภัณฑ์แบบดั้งเดิมนี้กระบวนการ
cultural objectification ค่อนข้างไม่ซับซ้อน กรณีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ เอเย่นที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ cultural objectification มีมากกว่าพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิม พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใน
สิ ง คโปร์ ร วมทั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานจากรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมทางวัฒ นธรรมเพื่อประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว พิพิธ ภัณฑ์แห่งชาติ
สิงคโปร์ได้รับทุนสนับสนุนค่อนข้างมาก มีการปรับปรุงการจัดแสดง ใช้มัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการ
นาเสนอเรื่องราวประกอบกับการจัดแสดงวัตถุและคาบรรยายมากขึ้น นอกจากนี้การที่พิพิธภัณฑ์ใน
สิงคโปร์ดาเนินงานร่วมกับเพื่อนพิพิธภัณฑ์ในการให้อาสาสมัครของเพื่อนพิพิธภัณฑ์เป็น มัคคุเทศก์นา
ชมพิพิธภัณฑ์ ทาให้เอเย่นต์ในกระบวนการ cultural objectification ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
มีเพิ่มมากขึ้น ดังแผนภูมิด้านล่างนี้
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วัตถุ

คิวเรเตอร์

อัตลักษณ์
แห่งชาติ

อาสาสมัคร
นาชม

ผู้ชม
พิพิธภัณฑ์

แผนภูมิที่ ๑: เอเย่นต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ cultural objectification
นอกเหนื อ ไปจากเอเย่ น ต์ ป กติ แ ล้ ว การสร้ า งตั ว ตนหรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ชาติ ที่ ใ ช้
กระบวนการ cultural objectification ในพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ด้วย คือ
เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ผลิตขึ้นและหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์ ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์อารมณ์ที่ว่า
นี้ เช่น ความเศร้า ความสุข ความรัก ความหวัง ความภาคภูมิใจ ที่ผลิตโดยคิวเรตอร์ผู้ออกแบบผ่าน
การใช้มัลติมีเดียและเทคนิคการนาเสนออื่นๆในพิพิธภัณฑ์ ผ่านวัตถุที่จัดแสดง นอกจากนี้ยังเกิดขึ้น
โดยอาสาสมัครของเพื่อนพิพิธภัณฑ์ และผู้ชมพิพิธภัณฑ์ Sarah Ahmed (๒๐๐๔) เสนอว่า อารมณ์
ไม่ ไ ด้ ม าจากภายในตั ว ผู้ ช มพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ม าจาก “วงจรของอารมณ์ ” (circulation of signs of
affect) แม้ว่าในผลงานของ Ahmed เน้นวิเคราะห์กลไกการทางานของอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาษา
ที่เป็ นการเขีย นหรื อคาพูด แต่แนวคิดนี้ส ามารถนามาประยุกต์ใช้ในกรณีของพิพิธ ภัณฑ์ซึ่งมีวัตถุ
หรือสัญญะ (sign) ของสิ่งที่มีอิทธิพลเหนืออารมณ์ ในการเก็บข้อมูลในสิงคโปร์นั้นเนื่องจากทุนวิจัยที่
จากัดที่ทาให้ไม่สามารถลงเก็บข้อมูลภาคสนามในสิงคโปร์ได้มากพอ ทาให้ยังไม่สามารถศึกษาวงจร
จองอารมณ์โดยเฉพาะในส่วนของผู้ชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่า งละเอียด ทาได้เพียงแต่สังเกตและพูดคุยกับ
ผู้เข้าร่วมชมที่ติดตามกลุ่มการนาทัวร์ของไก๊ด์ที่เป็นอาสาสมัครจากเพื่อนพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

๔. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์กับการนาเสนอเรื่องราวสิงคโปร์ภายใต้การยึดครองของ
ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒
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ภาพซ้ายมือ ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ด้านหลังที่ติดกับฟอตแคนนิ่งฮิลล์
ภาพขวามือ
ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
(ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย)
การยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๔๒-๑๙๕๔ ถือ
เป็นโครงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในการนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยแบ่ง
หัวข้อการอธิบายออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ ๔.๑ ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของพิพิธ ภัณฑ์
แห่งชาติสิงคโปร์ และ ๔.๒การนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง

๔.๑ ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ถือกาเนิดขึ้นมาในช่วงที่สิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยผู้
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ คือ เซอร์สแตมฟอร์ด ราฟเฟิล ในระยะแรกนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเสมือนการเก็บ
สะสมความรู้และวัตถุ เกี่ยวกับธรรมชาติและโบราณคดีที่นักเดินทางชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่อาณา
นิ ค มได้ม าจากการส ารวจพื้ น ที่ข องบริ ติ ช มลายาและในบริ เวณดิ นแดนที่เ ป็ น สิ ง คโปร์ ใ นปัจ จุ บั น
ในช่วงนั้นการมีพิพิธภัณฑ์ในอาณานิคมเป็นส่วนหนี่งความเปลี่ยนแปลงในยุโรปที่ตื่นตัวในเรื่องของ
สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างความทรงจาเกี่ยวกับความเป็นชาติ และสร้างเรื่องราวของความเป็นชาติผ่า น
วั ต ถุ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ซึ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถื อ เป็ น กลไกลทางวั ฒ นธรรมและสถาบั น ทาง
วัฒ นธรรมที่ช่ว ยสร้ างเสริ มอัตลักษณ์ความเป็นชาติของรัฐ ต่างๆในยุโ รป ส่ ว นพิพิธ ภัณฑ์ของชาติ
ตะวันตกในดินแดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นมีหน้าที่นอกจากแสดงความยิ่งใหญ่ของ
ชาติตะวันตกที่ปกครองดินแดนอาณานิคมแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นเหมือนการเก็บสั่งสมความรู้เกี่ยวกับ
“ความเป็ นอื่น ” (otherness) ของดินแดนที่ปกครอง โดยความเป็นอื่นนี้ รวมทั้งด้านวัฒ นธรรม
ความรู้เรื่องพืชหรือสัตว์ และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งประโยชน์ของการเก็บ
สะสมและจัดแสดง “ความเป็นอื่น” ของดินแดนที่ปกครองนี้ นอกจากเพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติตะวันตกหรือยุโรปที่มีความก้าวหน้า แล้ว ยังเป็นไปเพื่อการพัฒนาความรู้ของโลกตะวันตก
เกี่ยวกับดินแดนตะวันออกไกล
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิงคโปร์ได้รับเอกราช พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่ งชาติ ที่ได้รั บการพัฒ นาบูร ณะ มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองกับการขยายตัว ของการ
พัฒนาตัวเมืองสิงคโปร์ให้เป็น global city คือ เป็นเมืองที่พัฒนาให้มีความพร้อมทางทั้งเทคโนโลยี
และสาธารณูปโภคทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งพบปะของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาประกอบ
อาชีพ ท่องเที่ยว และศึกษาต่อ ในตัวเมืองของสิงคโปร์ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่เหมาะสาหรับให้
เกิดการมองชมของนักท่องเที่ยว เช่น การพัฒนา Garden by the Bay การสร้างแกลลอรี่แห่งชาติที่
เปิดให้บริการปลายปีค.ศ. ๒๐๑๕ และการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้รับการชึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก กิจการพิพิธิภัณฑ์ในสิงคโปร์มีการขยายตัวอย่างมากมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดย
พิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูของ Singapore Heritage Board
ภายใต้การตื่นตัวของการสร้างและพัฒนาชีวิตทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองและการ
ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ในเรื่องที่เกี่ยวกับความประวัติความเป็นมาของชาติและอัตลักษณ์แห่งชาติของสิงคโปร์
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โดยมีการให้บริการร้านขายของทีระลึก ร้านอาหารและคาเฟ่ ลานกิจกรรมสาหรับเด็ก และครอบครัว
ในวันหยุ ด ตามคาบอกเล่ าของเจ้ าหน้าที่ขายบัตรเข้าชม เป็นเวลาประมาณสามสี่ปีที่พิพิธ ภัณฑ์
แห่งชาติเริ่มเปิดให้พลเมืองสิ งคโปร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่
ประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการต่างๆในพิพิธภัณฑ์มากกว่าก่อน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
สิงคโปร์จึงเป็นจุดนัดพบที่สาคัญแห่งหนึ่งของพลเมืองสิงคโปร์ที่เข้ามาชมนิทรรศการ ทากิจกรรมกับ
ครอบครัว พบปะเพื่อนฝูง นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติยังเป็นสถานที่เรียนรู้ที่สาคัญของนักเรียน
ประถมและมัธยมซึ่งมักเข้ามาร่วมชมเป็นหมู่คณะ ในช่วงปิดภาคการศึกษานักเรียนสิงคโปร์มีกิจกรรม
การเรี ย นรู้ น อกภาคการศึกษา การเข้ าชมพิ พิธ ภัณ ฑ์ต่างๆในเกาะสิ งคโปร์ถือเป็นกิจ กรรมเสริ ม
หลั กสู ต รที่ ส าคั ญ ความเป็ น ชาติห รื ออั ตลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ ที่น าเสนอในพิ พิธ ภั ณฑ์ แ ห่ ง ชาติ นี้ยั ง มี
ความสาคัญต่อการสร้างพลเมืองในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ชาวต่างชาติที่สมัครเป็นพลเมืองสิงคโปร์ต้อง
ผ่านการศึกษาด้วยการเยี่ยมชมและตอบแบบทดสอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
ในปัจจุบัน นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์เป็นนิทรรศการใหม่ที่เพิ่งมีการติดตั้งเมื่อ
ปลายปีค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ครบรอบ ๕๐ ปี ทางพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้
จัดทาคู่มือนาชมพิพิธภัณฑ์ เนื้อหาของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องจัดแสดงต่างๆ คือ
ห้องแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ ห้อง Surviving Syonan ห้องเติบโตในยุคโคโลเนียล(หรืออาณานิคม)
ห้ อ งชี วิ ต สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น ชี วิ ต ในหมู่ บ้ า นก่ อ นเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต มาอยู่ ใ นแฟลตที่ เ ป็ น อาคารสู ง ห้ อ ง
วัฒนธรรมบันเทิง และห้อง Dangerous Desire ในกลุ่มห้องนิทรรศการเหล่านี้มีหลายเรื่องการจัด
แสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์ที่สาคัญ เช่น ความโหยหาวิถีชีวิตแบบหมู่บ้านแบบเดิม
ความขัดแย้งทางอัตลักษณ์ของการเป็นอาณานิคมอังกฤษที่สะท้อนผ่านสถานะของผู้หญิงในสังคม
สิ ง คโปร์ ความต้ อ งการเสนอว่ า อั ต ลั ก ษณ์ สิ ง คโปร์ ที่ เ ป็ น สั ง คมแบบ creative economy ผ่ า น
วัฒนธรรมความบันเทิง เป็นต้น (อัตลักษณ์เหล่านี้จะได้รับการวิเคราะห์ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
ในบรรดาอัตลักษณ์แห่งชาติสิงคโปร์ที่กล่าวถึงนี้ การนาเสนอเรื่อ งราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
และชีวิตของสิงคโปร์ในช่วงสงครามถือได้ว่ามีสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาเรื่องราวที่ได้รับการนาเสนอใน
นิทรรศการทั้งหมด
๔.๒ การนาเสนอเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่ ๒
เรื่องราวและอัตลักษณ์ประการหนึ่งของความเป็นชาติสิงคโปร์ได้รับการผูกโยงกับเรื่องของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ในนิทรรศการชุดเก่าที่
ติดตั้งในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ นาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าความเป็นชาติไว้ และได้รับการนามาขยาย
ต่อเติมในการปรับ ปรุงพิพิธ ภัณฑ์ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประเทศสิ งคโปร์ครบรอบ ๕๐ ปี ทาง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์ ได้ขยายการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวการยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่น
เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่า โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับประเด็นนี้ในสองส่วนคือ (๑) การจัดแสดง
เกี่ยวกับการยึดครองของญี่ปุ่น ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแกลเลอรี่ประวัติศาสตร์ซึ่ งอยู่ชั้นล่างของ
พิพิธภัณฑ์มีการขยายการเล่าเรื่องมากขึ้น (๒) เพิ่มห้องการจัดแสดงใหม่ทั้งห้องเกี่ยวกับการยึดครอง
สิงคโปร์ ของญี่ปุ่ น ในบริ เวณชั้นสองของพิพิธ ภัณฑ์ ในการเสนอรายงานนี้ ผู้วิจัยนาเสนอการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการยึดครองสิ งคโปร์ของญี่ปุ่นในส่ วนของแกลลอรี่
ประวัติศาสตร์และห้องการจัดแสดงเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้
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๑) “‘แสงแห่งทิศใต้’ ที่ปราศจากแสงสว่าง”
ในแกลอรี่ประวัติศาสตร์ เมื่อเดินผ่านการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่ วนที่เกี่ยวกับสิงคโปร์ใน
ฐานะที่เป็นส่ว นหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ ผ่านทางเดินที่เชื่อมต่อไปสู่ส่วนการจัดแสดงเกี่ยวกับ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียงรองเท้าบู๊ทของกองทัพญี่ ปุ่นดังแว่วมาและชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้
กาแพงอิฐที่มีรอยร้าวปรากฏแก่สายตาส่งสัญญาณบอกผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ถึ งร่องรอยและช่วงเวลา
แห่งสงคราม การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นสิงคโปร์หรืออัตลักษณ์สิงคโปร์ในช่วงสงคราม
เป็นการจัดแสดงที่ผสมกันระหว่างการจัดแบ่งตามลาดับเวลากับประเด็นของเรื่อง โดยการเล่าเรื่อง
ด้วยการจัดแสดงเป็นการแบ่งโซนโดยไม่มีประตูปิดกั้น โดยมีโซนใหญ่ๆคือ ส่วนการเดินทัพและการ
ต่อสู้ระหว่างกองทัพญี่ปุ่นกับกองทัพอังกฤษซึ่งปกครองและอารักขาเกาะสิงคโปร์ในเวลานั้น จากนั้น
เป็นโซนการพ่ายแพ้กองทัพญีปุ่นของอังกฤษ และต่อมาเป็นมุมเกี่ยวกับซุกชิง (Sookching) เมื่อเดิน
ต่อไปเป็นโซนเกี่ยวกับเชลยศึก และวีรสตรีช่วงสงคราม และต่อมาเป็น การจัดแสดงในผนังเกี่ยวกับ
บาทของชาวญี่ปุ่นที่ช่วยชาวสิงคโปร์ และการแพ้สงครามของญี่ปุ่น ที่เสนอเพียงตู้จัดแสดงในผนังไม่
ใหญ่มาก
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๔๒ กองทัพญี่ปุ่นยึดเกาะสิงคโปร์ได้จากประเทศอังกฤษ และต่อมา
ไม่นานญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนชื่อสิงคโปร์เป็นชื่อเรียกในภาษาญี่ ปุ่น ว่า “โชนัน” (Syonan) ซึ่งแปลว่า “แสง
แห่งทิศใต้” และได้ “สถาปนาให้สิงคโปร์เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นในภูมิภาคทางทิศใต้ [ของประเทศ
ญี่ปุ่น]” (Turnbull, ๒๐๐๙: ๑๙๖) ผู้จัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ได้ใช้ชื่อนี้ใน
การเรียกส่วนการจัดแสดงในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่นในแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีการเล่าเรื่อง คือ เริ่มต้นการเล่าเรื่องการรุนรานของญี่ปุ่น
พร้อมกับการแนะนาว่าสิงคโปร์ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโชนันหรือแสงแห่งทิศใต้ ด้วยการใช้แผนที่ มัล
ติเมียเดียขนาดใหญ่แสดงการเคลื่อนทัพของญี่ปุ่นด้วยการใช้การแสดงธงญี่ปุ่นปักไปตามประเทศที่
ญี่ปุ่นยึดครองโดยเริ่มจากเกาหลีและจีนลงมาถึงมลายาและสิงคโปร์ ฝั่งตรงข้ามของแผนที่มัลติมีเดียนี้
เป็นป้ายบรรยายสีดาตัวอักษรสีขาวที่บอกกล่าวถึงสงครามการยึดครองของญี่ ปุ่นและการที่สิงคโปร์
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “โชนัน” หรือ “แสงแห่งทิศใต้”
การจัดแสดงที่แสดงถึงความเป็นมาของชื่อนี้ได้รับการนาเสนอในมุมบริเวณหนึ่งของส่วนการ
จัดแสดง โดยการจัดแสดงดังกล่าวประกอบด้วยภาพถ่ายขนาดใหญ่สูงกว่าตัวคนเป็นรูปทะเลสิงคโปร์
ที่มีดวงอาทิตย์ดวงกลมโตฉายแสงแต่มีเมฆบดบัง ส่วนด้านหน้าภาพถ่ายเป็นตู้โชว์ข้าวของเครื่องใช้
ตามภาพด้านล่างนี้

32
ภาพถ่าย มุมจัดแสดงซุกชิงในในแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ (ถ่ายโดยผู้วิจัย)
นอกจากนี้ด้านขวามือของตู้จัดแสดงมีป้ายคาบรรยายภาษาอังกฤษค่อนข้างยาวภายใต้หัวข้อ
‘Sookching’ ซึ่งเป็นภาษาจีนที่หมายถึง “การกวาดล้าง” ซึ่งหมายถึงการสังหารหมู่ชาวจีนกระทาโดย
ทหารญี่ปุ่นในช่วงแรกของการยึดครองสิงคโปร์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ Turnbull (๒๐๐๙)
อธิบายว่า การกวาดล้างดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะกองทัพญี่ปุ่นต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการต่อต้านจาก
ชาวจีน ด้วยเห็นว่าชาวจีนเป็นศัตรูในสงครามและระแวงชาวจีนในสิงคโปร์ซึ่งก่อนหน้าการยึดครอง
ของญี่ปุ่นได้สนับสนุนแผ่นดินแม่ที่ประเทศจีนในการต่อสู้กับญี่ปุ่นด้วยการเรี่ยไรเงิน เพียงสามวัน
หลั งจากการยึ ดครองสิ งคโปร์ กองทัพญี่ปุ่นออกคาสั่ งให้ ผู้ ช ายจีนอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๕๐ ปี ไ ป
รายงานตัวที่หน่วยบัญชาการที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Kempei นอกจากนี้ยังออกตระเวนตรวจไป
ตามบ้านจับผู้หญิงและเด็กไปสอบสวนด้วย ในการสอบสวนชายชาวจีนเมื่อมีการสอบสวนแล้ว มีการ
ประทับตราสามเหลี่ยมแก่คนที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอันตราย คนเหล่านี้มีจานวนมาก”ถูกจับมัด
ถ้าไม่ถูกนาตัวไปลงเรือไปทิ้งทะเลแถบเกาะบลากัง มาติ (Blakang Mati Island) (เกาะเซ็นโตซ่าใน
ปัจจุบัน) ก็ถูกกวาดต้อนไปรวมกันที่ชายฝั่งแถบชางกี (Changi)” (Turnbull, ๒๐๐๙: ๑๙๘)
มุมการจัดแสดงเกี่ยวกับซุกชิงนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นวงจรอารมณ์ตามที่เสนอไว้ก่อน
หน้านี้ได้ชัด และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลของเอเย่นได้ค่อนข้างครบ โดยเริ่มจากวัตถุ
ที่จัดแสดงก่อน สิ่งที่จัดแสดงในตู้จัดแสดงซึ่งเป็นตู้กระจกประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ชายชาวจีน
นาติดตัวมาในวันรายงานตัว เช่น สร้อยเงินติดจี้ไม้กางเขน กล่องบุหรี่ ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ได้มา
จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณชายหาดของสิงคโปร์ที่ชาวจีนถูกสังหารหมู่และถูกฝังรวมกัน
การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตซึ่งมีจานวนเป็นหมื่นๆคนในตู้กระจกแสดงนิทรรศการที่
ตั้งอยู่หน้าภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนฉากในบริเวณที่ผู้เสียชีวิตจบชีวิตลง โดยในภาพนี้มีดวง
อาทิตย์กลมโตเห็นเด่นชัดเป็นแสงอาทิตย์ตัดความขมุกขมัวของสีสันของภูมิทัศน์และเมฆที่บดบังดวง
อาทิ ต ย์ ผู้ จั ด แสดงนิ ท รรศการต้ อ งการแสดงให้ ถึ ง ความขั ด แย้ ง ของชื่ อ “แสงแห่ ง ทิ ศ ใต้ ” กั บ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงและโศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้วัตถุจัดแสดงและภาพถ่ายในการ
สร้างอุปมาอุปไมย ความรุนแรงถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นความเศร้าลึก
ในส่ ว นของคิ ว เรเตอร์ ซึ่ ง ก็ คื อ Iskander และ Daniel ซึ่ ง เป็ น ผู้ ดู แ ลการเขี ย นโครงเรื่ อ ง
ออกแบบนิทรรศการ การเลือกวั ตถุ และการจัดตกแต่งนิทรรศการ จากการสัมภาษณ์ทั้งสองคนที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์มีความน่าสนใจมากตรงที่ สิ่งที่สะท้อนจากการจัดแสดงตามที่อธิบายไว้ใน
ย่อหน้าที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของกรณีซุกชิงต่ อเรื่องราวความเป็นสิงคโปร์มาก แต่เมื่อ
พูดคุยกับคิวเรเตอร์ทั้งสอง ทั้งสองคนหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงความโหดร้ายที่ถูกนาเสนอผ่ านอุปมาอุปมัย
ด้ว ยภาพและวัตถุ Skander กล่าวว่า “กรณีจบไปแล้ ว ประเทศญี่ปุ่นได้จ่ายเงินหนี้เลื อดนี้ให้ กับ
สิงคโปร์” ซึ่งคาพูดดังกล่าวนี้สามารถตีความได้หลายแบบ สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยคิดได้ในขั้นตอนนี้คือ คาพูด
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าคิวเรเตอร์ในฐานะที่เป็นเอเย่นต์ของการผลิตความเป็นชาติและอัตลัก ษณ์
แห่ งชาติสิ งคโปร์แม้ได้ทาการออกแบบนิทรรศการที่แสงเรื่องราวความเป็นชาติสิ งคโปร์แบบเป็น
ทางการ แต่ก็พยายามชี้ให้เห็นว่าการเสนอเรื่องดังกล่าวไม่ได้แสดงความแค้นระดับชาติ
อาสาสมัครนาชมพิพิธ ภัณฑ์ซึ่งสังกัด “เพื่อนพิพิธภัณฑ์ ” (Friends of the Museum) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ติดตามการนาชมพิพิธภัณฑ์เป็นเอเย่นต์หลักอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญวงจรของอารมณ์
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อาสาสมัครมีส่ว นสาคัญในการกระตุ้นให้อุปมาอุปมัยของความเลวร้ายในช่ว งที่สิงคโปร์กลายเป็น
“โชนัน” ของญี่ปุ่นเวียนผ่านไปที่ตัวผู้ชม ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่ของอาสาสมัครที่ผู้วิจัย
ติดตามการนาชม เมื่อเดินมาใกล้ถึงมุมจัดแสดงนี้ ได้กล่าวว่า ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ “สิงคโปร์ได้รับการขนานนามว่า “‘แสงแห่งทิศใต้’ แต่เป็น “‘แสงแห่งทิศใต้’ที่
ปราศจากแสงสว่าง” คาบรรยายดังกล่าวเตรียมให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมสาหรับเรื่องราวร้ายแรง
เมื่ออาสาสมัครนาผู้ชมมาพิพิธภัณฑ์มาถึงส่วนจัดแสดงที่มีภาพดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และ
ด้านหน้าภาพขยายขนาดใหญ่กว่าตัวคนมีตู้จัดแสดงข้าวของตามภาพด้านล่างนี้

ภาพถ่ายที่ ๑ มุมการจัดแสดงซุกชิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในแกลลอรี่ประวัติศาสตร์
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
อาสาสมัครนาชมมักยืนอยู่ในจุดเดียวกันคือมุมซ้ายมือของจุดจัดแสดง เพื่ออธิบายเรื่องราว
ต่อเนื่องให้กับผู้ติดทัวร์ เนื่องจากมุมจัดแสดงได้รับการออกแบบมาที่ทาให้มีจุดยืนได้ในจุดดังกล่าว
จากการสัมภาษณ์ Clara Chan ชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นประธานของกลุ่มเพื่อนพิพิธภัณฑ์ ได้ทราบว่าส่วน
ใหญ่ แล้ ว การน าชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ของอาสาสมัค รน าชมพิพิ ธ ภั ณฑ์ ซึ่ ง เป็ น ชาวสิ ง คโปร์ มีลั ก ษณะเด่ น
คล้ า ยคลึ ง กั น ประการหนึ่ ง คื อ อาสาสมั ค รมั ก เลื อ กน าชมมุ ม การจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ ซุ ก ชิ ง ทั้ ง ที่
อาสาสมัครสามารถเลื อ กน าชุ มจั ดการแสดงในโซนหรื อมุมต่ างๆได้ ตามอิ ส ระ ส่ ว นอาสาสมัค ร
นานาชาติอาจไม่นาชม หรือนาชมแต่ไม่เน้นประเด็นการจัดแสดงในมุมนี้นัก จากข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า อาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์ เป็นเอเย่นต์ของวงจรcultural objectification ในการสร้างอัต
ลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์
ตัวอย่างของการเป็นเอเยนต์ที่ผู้วิจัยสามารถเก็บข้ อมูลได้ คือ การนาชมของจอห์นนี่ (นาม
สมมุติ) ชาวสิงคโปร์ และอาสาสมัครนานาชาติ และเชอริล (นามสมมุติ) จากออสเตรเลีย
จอห์นนี่เคยทาการในธุรกิจการบินแต่เกษียณแล้ว มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ ในการนา
ชมแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ จอห์นนี่เริ่มต้นการนาผู้ชมเข้าสู่ มุมจัดแสดงซุกชิงว่า “สิงค์โปร์ได้รับการ
เปลี่ยนชื่อเป็น “แสงแห่งทิศใต้” แต่เป็นแสงที่ปราศจากแสงสว่าง” จากนั้นไปยืนที่มุมด้านซ้ายของตู้
แสดงข้าวของ จอห์นนี่เล่าเรื่องปฏิบัติการซุกชิงที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกสังหารซึ่งเป็นชาวจีนนั้น แต่ง
ชุดที่ดีที่สุดของตัวเองมาเนื่องจากไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เล่าถึงจานวนตัวเลขของผู้ถูกสังหารเอกสาร
ทางการว่าน่าจะน้อยกว่าความจริงซึ่งอาจมีมากถึง ๕๐,๐๐๐ คน ผู้เข้าชมซึ่งเป็นผู้หญิงสามสี่คนใน
กลุ่มแสดงสีหน้าตะลึงและเศร้ากับจานวนตัวเลขที่ได้ยิน
การเป็นเอเย่นต์วงจร cultural objectification ในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์สิงคโปร์ ใน
กรณีของจอห์นนี่ ยังเกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวเข้าสอดแทรกเข้าไปในการนาชม
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จอห์ นนี่ เล่ าว่า ชายชาวจี นที่มารายงานแต่งตัวดีที่สุ ดมารายงานตัวโดยไม่รู้ว่าอะไรจะไม่มีโอกาส
กลับไปเจอคนที่บ้านอีก จาก หลังเหตุการณ์รายงานตัวและการสังหารหมู่ มีคนสูญหายเป็นจานวน
มากโดยทางครอบครัวไม่ทราบชะตากรรม จอห์นี่เล่าว่าครั้งหนี่งที่เขานาชมพิพิธภัณฑ์และเล่าถึงตรง
นี้ ผู้ชมซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งน้าตาไหล และเล่าให้ทั้งกลุ่มผู้เข้าชมฟังว่า ครอบครัวของเธอเป็นเป็น
หนึ่งในครอบครัวที่จ อห์นี่เล่าถึง คุณพ่อของเธอหายไปโดยเธอและคุณแม่คิดว่าคงเสียชีวิตในการ
สังหารแน่นอน แล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีปาฏิหาริย์คุณพ่อก็กลับมาบ้าน ทุกคนร้องไห้ด้วยความดีใจ
การเล่าเรื่องของจอห์นนี่ที่สอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกรณี
เดียว ตามการให้สัมภาษณ์ของ Clara Chan ประธานเพื่อนพิพิธภัณฑ์ อาสาสมัครที่เป็นชาวสิงคโปร์
มักเล่าประสบการณ์ส่วนตัวทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตในฐานะชาวสิงคโปร์และประสบการณ์อื่น สอดแทรก
เป็นเรื่องราวควบคู่ไปกับเรื่องราวของนิทรรศการที่นาชม
กรณี ข องเชอริ ล ซึ่ ง เป็ น อาสาสมั ค รอี ก คนหนึ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ติ ด ตามการน าชมห้ อ งแกลลอรี่
ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ในช่วงที่การนาชมมาถึงจุดซุกชิง มีกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหญ่
ที่ ติ ด ตามกลุ่ ม การน าชมที่ อ าสาสมั ค รน าชมเป็ น ภาษาอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษาอั ง กฤษอยู่ ใ นบริ เ วณจุ ด
นิทรรศการ เชอริลไม่ได้นาชมจุดอื่นที่ใกล้เคียงโดยไม่ได้กลับไปที่จุดซุกซิง เพียงแต่อธิบายถึงสงคราม
แทน จากการพูดคุยกับเชอริลหลังการนาชมเธอกล่าวว่า สงครามโหดร้าย แต่นั่นเป็นประสบการณ์ที่
สังคมโลกได้รับร่วมกันทั่วไป ซุกชิงเป็นเหนึ่งในประสบการณ์เหล่านั้น

๔.๒ อลิซาเบธ ชอย: ผูห้ ญิง ความอดทนต่อความยากลาบากและความหลุดพ้นจาก
ความแค้น

ภาพ มุมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอลิซาเบธ ชอย (ถ่ายโดยผู้วิจยั )
มุมการจั ดนิ ทรรศการต่อจากเรื่องซุกชิง คือ เรื่องราวของคนอีกกลุ่ มหนึ่ง ที่เป็นเหยื่อของ
สงคราม แต่ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากซุกซิง โดยส่วนนี้แบ่งออกมุมใหญ่สองส่วน ส่วนซ้ายมือเป็น
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นักโทษสงครามที่แสดงภาพขนาดใหญ่ของนักโทษในคุกนักโทษที่ชางกี ส่วนมุมขวามือเป็นมุมของอลิ
ซาเบธ ชอยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีของสิงคโปร์
ก่อนการยึดครองสิงคโปร์ของญี่ปุ่นหรือในช่วงที่ญี่ปุ่นรุกรานมลายา อลิซาเบธซึ่งเป็นชาวจีน
เชื้อสายฮกเกี้ยน มีบทบาทเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือประเทศ รวมทั้งเป็นพยาบาลอาสา ในปี
ค.ศ. ๑๙๔๒ เมื่อญี่ปุ่นยึดสิงคโปร์ได้ อลิซาเบธกับสามีก่อตั้งโรงอาหารในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่
นักโทษสงครามซื้ออาหาร ในเวลานั้นแพทย์และพยาบาลได้ย้ายออกไปยังโรงพยาบาลอื่นแล้ว จากนั้น
สองสามีภรรยาตั้งระบบการช่วยฉุกเฉินให้กับนักโทษสงครามชาวอังกฤษที่เป็นพลเมืองธรรมดา เช่น
พัสดุ อาหาร จดหมาย ยา ต่อมาทั้งสองคนแอบส่งที่ลักลอบส่งวิทยุเข้าไปในคุกซึ่งเป็นการเสี่ยง ทั้งสอง
คนถูกจับในฐานะผู้ต้องสงสัยในการจารกรรมให้กับอังกฤษซึ่งส่งผลเสียต่อการทหารญี ปุ่น ในช่วงถูกคุม
ขังอลิซาเบ็ธและสามีถูกทรมาน ในช่วงเวลาสงครามดังกล่าวอลิซาเบธได้ให้ความช่วยเหลือพลเรือน
อังกฤษจานวนมากรวมทั้งกลุ่มคนที่มีบ าทระดับสูงในสังคมอังกฤษที่อยู่ในสิงคโปร์ หลังสงครามอลิ
ซาเบธได้รับการยกย่องจากจักรวรรดิอังกฤษ
ในการจัดแสดงนิทรรศการ มุมด้านหนี่งภาพถ่ายของKempeitai Headquarterที่อลิซาเบธ
ถูกสอบสวน มี ป้ายคาบรรยายกล่าวถึงในช่วงคุมขังว่า
“At the Kempeitai headquarters, Choy was held with
other prisoners in a small cells, which measured only
about 10 by 12 feet. She was interrogated and tortured,
but refused to confess to crimes that she did not
commit. She was finally released after 200days, the
longest time that a female civilian was known to have
been held in captivity and tortured. After the war, she
was invited to recuperated in England as a celebrated
war heroine.”
“ที่ Kempeitai headquarters ชอยถู ก จั บ ให้ ม าอยู่ ร วมกั บ
นักโทษคนอื่นๆในห้องขังที่มีขนาดวัดได้เพียงสิบคูณสิบสองฟุต เธอ
ถู ก สอบสวน ทรมาน แต่ ป ฏิ เ สธในการรั บ สารภาพกั บ ข้ อ หา
อาชญากรรมที่เธอคิดว่าไม่ได้ก่อ ชอยได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่
ถูกคุมขังถึง ๒๐๐ วัน นับว่าเป็นการคุมขังที่ยาวนานที่สุดสาหรั บ
พลเมืองที่เป็นผู้หญิงที่ถูกจับและถูกทรมาน หลังสงครามเธอได้รับ
การเชิญให้ไปพักฟื้นที่ประเทศอังกฤษในฐานะวีรสตรีสงคราม”
การบรรยายเกี่ยวกับอลิซาเบธเน้นเรื่องความเข้มแข็ง ที่ไม่ยอมรับสารภาพทั้งที่ถูกทรมาน
และความอดทนต่อการถูกคุมขังที่ยาวนาน โดยการย้าประเด็นนี้ยังสื่อออกมาโดยวัตถุจัดแสดงที่อยู่
อีกด้านหนึ่งของมุมจัดแสดงคือ นิทรรศการแสดงชุดที่อลิซาเบธสวมในช่วงที่ถูกจับและถูกทรมาน
ตามนิทรรศการตามภาพด้านล่าง
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ภาพซ้าย ภาพถ่ายระยะใกล้ของการจัดแสดงชุดที่อลิซาเบธสวมใส่เวลาถูกจับและถูกทรมาน
ภาพขวา สร้อยคอรูปงูที่อลิซาเบธได้รับการเลดี้เดซี่ โทมัส
นอกจากนี้สิ่งของที่จัดแสดงภายในมุมส่วนอลิซาเบธยังประกอบไปด้วย สร้อยคอทองคา (ภาพ
ขวามือด้านบน) ซึ่งเป็นสร้อยที่เธอได้รับจากเลดี้เดซี่ โทมัส (Daisy Thomas) ภรรยาของข้าหลวงใหญ่
อังกฤษชื่อเชนตอน โทมัส (Shenton Thomas) คาบรรยายกล่าวว่าสร้อยนี้สร้อยประจาตระกูลของเด
ซี่ ที่ให้ อลิ ซาเบธแทนคาขอบคุณจากเลดี้เดซี่ส าหรับความช่ว ยเหลื อ (help) และความมีใจกรุณา
(kindness) ในช่วงที่เธอถูกกักขัง
สิ่งที่น่าสนใจแม้คิวเรเตอร์และวัตถุในการจัดแสดงเป็นสองเอเย่นต์ในกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์แห่งชาติสิงคโปร์ผ่านกระบวนการ cultural objectification คือ กระบวนการนี้เมื่อมีเอเย่นที่
เป็นอาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ชมบางส่วนอาจไม่เข้าถึงจัดแสดงและวัตถุบางส่วน โดยเฉพาะใน
กรณี ที่ ผู้ ช มเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค รั้ ง หรื อ สองครั้ ง โดยติ ด ตามการน าชมของอาสาสมั ค รเป็ น หลั ก
อาสาสมัครอาจไม่นาชมในบางส่วน ตัวอย่าง เช่น จอห์นนี่ไม่ได้พานาชมในส่วนของอลิซาเบธ ชอย
แต่กรณีของเชอริลเน้นส่วนของอลิซาเบธชอยมากกว่าซุกชิง ตามความคิดของเชอริลเธอชื่ นชมอลิ
ซาเบธชอยเป็นการส่วนตัว ตามการพูดคุยกับเชอริล อลิซาเบธเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเนื่องจากเธอไม่
ต้องการเอาผิดกับคนที่ทรมานเธอ หรือแม้แต่บอกชื่อคนเหล่านี้ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นที่ทรมานเธอทา
ไปเพราะคาสั่งในสงคราม คุณค่าความเป็นมนุษย์ในแง่นี้ได้รับการถ่ายทอดจากราเชลล
แม้ว่าอาสาสมัครส่วนมากนาผู้ชมเขาชมส่วนอลิซาเบธ ทว่าการนาชมและคาพูดก็แตกต่างกัน
ไปในแต่ละกรณี ในช่วงที่ผู้วิจัยติดตามการนาชมพิพิธภัณฑ์ของอาสาสมัครนี้ ได้พูดคุยกับผู้ร่วมกลุ่ม
เดียวกัน มีผู้ชมสองคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์บอกว่า มาชมพิพิธภัณฑ์หลายครั้ง
โดยมาชมเวลาที่พิพิธภัณฑ์เวลาที่มีอาสาสมัครนาชม เพราะได้รับฟังเรื่องราวความเป็นสิงคโปร์ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง

๓) ใบหน้า อารมณ์และการไร้หน้า
โดยทั่วไปแล้วการสร้างภาพตัวแทนต่างๆ เช่น ในการ์ตูนญี่ปุ่น หรือในภาพยนตร์ โฆษณา
ใบหน้าของตัวละครมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสื่อความหมาย และช่วยในการดาเนินเรื่อง ในบาง
กรณีของการ์ตูนญี่ปุ่นที่วาดโดยนักวาดรูปบางคน การวาดให้ตัวการ์ตูนมีมือหรือไร้มือเป็นการวาด
อย่างตั้งใจ เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของตัวการ์ตูน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นเทคนิคของการเล่าเรื่องที่ใช้สัญลักษณ์
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ของการสร้างภาพตัวแทน ภายในห้องจัดแสดงของแกลลอรี่ประวัติศาสตร์ และห้องจัดแสดงเฉพาะใน
ชั้นที่สองของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันประการหนึ่ง คือ การให้ความสาคัญกับใบหน้าและการไร้หน้า เพื่อแสดงสภาวะที่
แท้จริงของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
ในที่นี้ผู้ วิจั ยเสนอภาพใบหน้าสามภาพที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ภาพแรกคือ ภาพการ์ตูน
โฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่นในภาพการ์ตูนเหล่านี้ปราศจากรายละเอียดในใบหน้าหรือไร้
หน้านั่นเอง

ภาพ ภาพการ์ตูนโฆษณาชวนเชื่อของญีปุ่นที่จัดแสดงในห้องจัดแสดงชั้นสอง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
คิวเรเตอร์ผู้จัดแสดงบรรยายไว้ว่าญี่ปุ่นต้องการสร้างภาพพจน์ที่ดีของกองทัพและทหารญี่ปุ่น
จึงได้สร้างภาพทหารญี่ปุ่นที่ไม่มีรายละเอียดในใบหน้า ในกิจกรรมน่ารักๆและตลก นิทรรศการที่จัด
แสดงเสนอว่าความพยายามดังกล่าวของกองทัพญี่ปุ่นไม่ประสบผลนัก
จากภาพแรกนี้ สามารถนามาเชื่อมโยงกับการจัดแสดงในแกลลอรี่ประวัติศาสตร์อีกสองภาพ
ดังต่อไปนี้ ภาพแรกคือ ภาพใบหน้าผู้หญิงสิงคโปร์ที่สวมชุดญี่ปุ่นกาลังยิ้มกว้างอย่างมีความสุข
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ภาพ ภาพผู้หญิงจีนสิงคโปร์กาลังยิ้มจัดแสดงอยู่หน้ามุมการจัดแสดงเรื่องราวของอลิซาเบ
ธชอย
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
ภาพนี้จริงๆแล้วเป็นการตกแต่งภาพเก่าจากวารสารโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุ่น Syonan Gaho ตามที่
แสดงด้านล่างนี้

ภาพซ้ายมือ เป็นภาพต้นฉบับของรูปผู้หญิงคนเดิมที่เป็นปกหนังสือ Syonan Gaho (ถ่ายโดยผู้วิจัย)
จากภาพดั้งเดิมคิวเรเตอร์ผู้ออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้าง
ฉากหลังใหม่ให้แก่ภาพของผู้หญิง ภาพนี้ถ้าดูเดี่ยวๆตามที่ปรากฏด้านบนผู้หญิงในชุ ดแต่งกายประจา
ชาติญีปุ่นกาลังยิ้ม ราวกับว่ามีความสุขล้นเหลือภายใต้ร่มเงาของธงชาติญี่ปุ่น แต่ถ้าพิจารณาภาพ
ดังกล่าวในบริบทของการจัดวางผังพิพิธภัณฑ์จะได้ชุดความหมายอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีความหมายไปในทาง
ตรงกันข้าม ดังแสดงในภาพด้านล่า
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ภาพ ภาพมุมหนึ่งของการจัดแสดงในโซนสิงคโปร์ภายในการปกครองของญี่ปุ่นในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ถ่ายโดยวิจัย)
ภาพใบหน้าเด็กจานวนมากที่ชูมือแสดงความดีใจในช่วงเวลาที่สงครามจบลง สร้าง
ความหมายในเชิงการเปรียบเทียบกับใบหน้าของผู้หญิงยิ้มแย้มมีความสุขภายใต้ธงญี่ปุ่น สิ่งที่คิวเร
เตอร์ต้องการเสนอผ่านวัตถุจัดแสดงคือ การสะท้อนความสุขสองแบบภายใต้การเล่นอุปมาอุปมัยของ
ใบหน้า
ประเด็น นี้ น่าสนใจในแง่ที่ โดยทั่วไปแล้ ว วิธีการนาเสนอเรื่องราวของของสิ งคโปร์ในช่ว ง
สงคราม ในห้องการจัดแสดงในแกลลอรี่ประวัติศาสตร์และในห้องจัดแสดงชั้นสอง ต้องการสื่อให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของชาวสิงคโปร์และประเทศสิงคโปร์ ที่เกิดจากการเป็น “จุดเล็กสีแดง” (The little
red dot) ในแผนที่ของอุษาคเนย์ แต่กลับพัฒนาเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วได้อย่างน่าภาคภูมิ คา
เรียกสิงคโปร์ว่า “จุดเล็กสีแดง” นั้นมีที่มาจากคาพูดของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย Bacharuddin
Jusuf Habibie ที่รายงานในบทความของหนังสือพิมพ์ Asian Wall Street Journal ตีพิมพ์ในวันที่ ๔
สิงหาคม ๑๙๙๘ ที่พูดสิงคโปร์ในเชิงเสียดสีด้วยการใช้คาว่า จุดเล็กสีแดงเรียกประเทศสิงคโปร์คาพูด
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในสิงคโปร์ พร้อมกับความนิยมในการใช้คาจุดเล็กสีแดงในการเรียก
ประเทศตนเอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ก็เริ่มต้นแนะนาจุดเริ่มต้นการกาเนิดดินแดนสิงคโปร์ ด้วย
การใช้จุดสีแดงแทนที่ตั้งประเทศสิงคโปร์ในแผนที่โบราณ (ภาพด้านล่าง) อาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์
ที่ผู้วิจัยติดตามการนาชมพิพิธภัณฑ์ต่างพูดถึงจุดเล็กสีแดงนี้แต่ไม่ได้เล่าในรายละเอียดของที่มาของคา
นี้ ทว่าอาสาสมัครนาชมที่เป็นชาวสิงคโปร์ค่อนข้างแสดงความภูมิใจเมื่อกล่าวถึงสิงคโปร์ในฐานะที่
เป็นจุดเล็ กสีแดง และในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีของการก่อตั้งประเทศสิ งคโปร์ ทางการ
สิงคโปร์ได้ใช้จุดเล็กสีแดงเป็นสัญลักษณ์หนี่งของการเฉลิมฉลอง (ภาพด้านล่าง)
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ภาพ ภาพจุดเล็กสีแดงได้รับการนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการฉลองการเกิดประเทศสิงคโปร์ครบรอบ
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๔) เอาชีวิตรอดใน “แสงแห่งทิศใต้”
ในห้องจัดแสดงชั้นสองชื่อ Surviving Syonan หรือ รอดชีวิตจาก “แสงแห่งทิศใต้” แสดง
การตีความและวิถีชีวิตของผู้คนในสิ งคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่สะท้อนอัตลักษณ์แห่งชาติ
สิงคโปร์ตามที่พิพิธภัณฑ์และคิวเรเตอร์ (curator) ต้องการสื่อสารมีอยู่สองอัตลักษณ์ คือ ประการที่
หนึ่ง ความเป็นสิงคโปร์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้ว่าประสบความลาบากยากเข็ญอย่างไร ชาว
สิ ง คโปร์ ก็ ส ามารถยื น หยั ด อยู่ ไ ด้ ด้ ว ยความอดทน การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ๆ ซึ่ ง
สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ นี้ คือ การตกอยู่ภายใต้การปกครองของคนอื่นทั้งระบบอาณานิคมของอังกฤษ
และที่สาคัญภายใต้ระบบการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประการที่สอง อัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของสิงค์โปร์ที่ได้รั บการนาเสนอผ่านนิทรรศการในห้อง Surviving Syonan อีกหนึ่งอัต
ลักษณ์คือ การดารงความคิดเชิงบวกในสภาวะที่ชีวิตเผชิญกับความยากลาบากอย่างสาหัส และที่
สาคัญ คือ ใช้ความรักซึ่งกันและกันเป็นแสงสว่างส่องทางในสภาวะที่ความมืดแห่งสงครามครอบงา
ชีวิต
๔.๑) ความเป็นสิงคโปร์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาภายใต้การปกครองของกองทัพญี่ปุ่น
ความเป็น สิงคโปร์ และอัตลั กษณ์สิงคโปร์ ที่ยืนยันอดทนต่อสภาพแวดล้ อมใหม่ภ ายใต้การ
ปกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงคราม ที่ถูกยัดเยียดเข้าไปในสังคมสิงคโปร์ นั้น ได้รับการนาเสนอไว้อย่าง
แยบยลในส่วนของการจัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็น
ผู้ปกครองใหม่ของสิงคโปร์แทนที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ได้พยายามอย่างมากในการลด
ความตึงเครียดของสงครามและการปกครองแปลกแยกที่นาเข้าไปสังคมในสิงคโปร์ จึงเกิดการสร้าง
จักรวรรดิญี่ปุ่นน้อย ๆ ที่ใช้วัฒนธรรมและสถาบันความบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ และสวนสนุก เข้า
มาจัดการชีวิตทางสังคมของชาวสิงคโปร์ เพื่อให้ลืมปัญหาของสงคราม ความอดอยาก และการกดขี่
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อันเกิดจากการปกครองโดยระบบทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่น ชีวิตภายใต้สงครามที่จัดแสดงมีการเล่า
ถึงประสบการณ์ของชาวสิงคโปร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นถึง สวนสนุก การชมภาพยนตร์ การเรียน
ภาษาญี่ปุ่น และการร้องเพลงแบบญี่ปุ่น และการอยู่อาศัยในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ
ของสงครามที่เกิดจากวารสาร และอุปกรณ์โฆษณาชวนเชื่ออื่น ๆ
แม้ว่าเนื้อหาของการนาเสนอไม่ได้ประณามสงครามและการปกครองของญี่ปุ่นอย่างกราด
เกรี้ยว แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของญี่ปุ่นภายใต้ภาวะสงคราม ด้วยการสร้างการอุปมา
อุปมัยและการเปรียบเทียบด้วยวิธีการจัดแสดงนิทรรศการ เนื้อหานิทรรศการในส่วนอื่น ๆ ที่ได้รับ
การจัดแสดงเพื่อนาเสนอการอุปมาอุปมัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นความขัดแย้งของโลกความบันเทิงที่ถูก
สร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นกับสภาพเลวร้ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสิงคโปร์ โดยการชี้ให้เห็นประเด็น ๆ
หลักภายใต้แนวคิดว่า “สงครามไม่ดตี ่อสุขภาพ”
ส่วนของการจัดแสดงนี้เริ่มจากการเสนอว่ามีเงินจานวนมากก็ไม่สามารถซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตได้เนื่องจาก “เงินแปรสภาพเป็นเศษกระดาษไม่มีค่า” เนื้อหาการ
จัดแสดงชี้ให้เห็นถึงความไม่ปกติของสังคมสิ งคโปร์ที่กองทัพญี่ปุ่นพยายามทาให้เห็นว่า เป็นสังคมปกติ
ด้วยการสร้างโลกความบันเทิงแบบใหม่เข้าไปนั้น แต่แท้จริงแล้วภายใต้ภาวะสงครามก่อให้เกิดเงินเฟ้อ
รุนแรง ส่งผลให้ค่าเงินลดลงและมีสภาพเหมือนเศษกระดาษ และผู้คนไม่สามารถใช้เงินจับจ่ายซื้อของ
ได้เหมือนปกติที่สิ่งที่จัดแสดงคือ ฟ่อนเงินที่หมดค่า และเอกสารการปันส่วนอาหารประเภทต่าง ๆ ที่
ชาวสิงคโปร์ได้รับ ใบขออนุญาตประกอบอาชีพบางอาชีพ เป็นต้น ภายใต้แนวคิดว่า “สงครามไม่ดี
ต่อสุขภาพ” ได้แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์ปรั บตัวเข้ากับชีวิตขัดสนได้อย่างดี โดยเห็นได้จากการ
ปรับตัวในการปลูกผัก และสร้างชุมชนที่เลี้ย งตัวเองด้วยการผลิตอาหารให้เลี้ยงคนในชุมชน และ
ภายใต้ภาวะสงครามนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความประณีตละเอียดอ่อนยังปรากฏในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของชาวสิงคโปร์ นิทรรศการที่จัดแสดงใช้พิมพ์ทาขนมทาด้วยไม้ซึ่งมีความละเอียดอ่อน
ของลวดลายพิมพ์ เพื่อสื่อสารถึงศักดิ์ศรีและความมหัศจรรย์ของความเป็นชาวสิงคโปร์ที่ยังให้ความ
สนใจกับเรื่องละเอียดอ่อนวัฒนธรรมและประเพณีในช่วงสงคราม
๔.๒ อั ต ลั ก ษณ์ สิ ง คโปร์ คื อ ความคิ ด เชิ ง บวกและให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความรั ก ในการ
ดารงชีวิต
ในส่วนสุดท้ายห้องการจัดแสดง Surviving Syonan มีเนื้อที่ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่ วนของการจั ด แสดงส่วนอื่นในห้ องการจัดแสดงนี้ มีการนาเสนอแนวคิดตัว ตนความเป็น
สิงคโปร์ที่มีความคิดเชิงบวกและให้ความสาคัญกับความรักในการดารงชีวิต ผ่านเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้น จริงของคู่รักชาวสิงคโปร์ เชื้อสายจีน ที่พบรักและแต่งงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น มีการจัดแสดงใช้ระบบมัลติมีเดีย เป็นจอทีวีสามจอ โดยจอทีวีสาม
เครื่องฝังอยู่ในตู้โครงไม้ขนาดใหญ่ที่ฉากหลังเป็นผนังสีน้าเงิน การจัดแสดงในส่วนนี้ ให้แสงเงาสลัว
ช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนกาลังชมละครเวที ไม่ไกลจากตู้ที่ฝังจอทีวีทั้งสามจอ มีตู้จัดแสดงตั้งพื้นที่
แสดงรูปถ่ายในช่วงวัยหนุ่มสาว จนถึงยามชรา แหวนแต่งงาน กะละมังใบย่อมไม่ใหญ่ไม่เล็กลักษณะ
คล้ายอ่างล้างหน้า ทะเบียนสมรสของคู่หนุ่มสาวทั้งสอง
เนื้อเรื่องของภาพยนตร์การ์ตูน เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตการพบรักของหนุ่มสาวสองคน
ในช่วงสงคราม การนาเสนอเรื่องราวเลื่อนไหลไปตามทีวีที่จัดแสดง โดยเริ่มฉายจากจอแรกแล้วขยับ
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ไปจอที่สองและจอที่สาม แท้จริงแล้วเรื่องราวที่เล่านี้เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดา และเสมือนเป็น
ตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันในช่วงสงครามของสังคมสิงคโปร์ โดยเรื่องราวที่นาเสนอเน้น
ว่าภายใต้สงครามและความวุ่นวาย ความรักของหนุ่มสาวทั้งสองที่ยืนยงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฝ่าฝันความ
ยากลาบากของสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในเวลานั้น ซึ่งการนาเสนอเรื่องราวนี้ต้องการบอกว่า
คุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นคุณลักษณะของชาวสิงคโปร์ทั่วไป การเลือกเรื่องราวของคู่หนุ่มสาวเป็น
หลักสะท้อนวิธีการมองความเป็นสิงคโปร์ที่เป็นสังคมคนหนุ่มสาวหรือสังคมที่มีอายุอ่อนวัย
เหตุการณ์หนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจและสามารถตีความไปได้หลายรูปแบบ คือ เหตุการณ์
หลั งจากที่คู่หนุ่ มสาวทั้งสองแต่งกันระยะหนึ่งและมีบุตรชายด้ว ยกันในช่วงสงคราม ฝ่ายหญิง ถือ
กะละมังใบย่อมที่จัดแสดงในตู้โชว์ออกไปนอกบ้านเพื่อตักน้า ระหว่างทางมีทหารญี่ปุ่นสองคนพยายาม
จะดึงตัวไป โดยเสียงบรรยายซึ่งเป็นเสียงผู้ชายนุ่มทุ้ม บอกเป็นนัยว่า “ทหารญี่ปุ่นสองคนนี้มีแผนการ
สาหรั บเธอ” ระหว่างที่กาลั งยื้ อยุ ดกันนั้น นั้นมี คุณป้าผู้ ห ญิงจีนแคะ (A Hakka Aunty) เข้ามา
ช่วยเหลือร้องไห้คุกเข่าอ้อนวอนให้ปล่อยตัวหญิงสาว เสียงบรรยายกล่าวว่า “ถ้าไม่มีคุณป้าผู้หญิงจีน
แคะที่มาอ้อนวอนชีวิตคงเปลี่ยนไปอย่างที่คาดไม่ถึง ” เพราะการอ้อนวอนดังกล่าวทาให้ทหารญี่ปุ่น
สองคนราคาญ และปล่อยตัวหญิงสาวไป การเล่าเรื่องราวในลักษณะดังกล่าว ซ่อนประเด็นความ
โหดร้ายและความป่าเถื่อนของสงครามไว้ ด้วยการมองโลกในแง่ดี และมองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ในด้าน
บวกที่มุ่งเน้นการเสนออัตลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์ มากกว่า การมองประวัติศาสตร์บาดแผลเพื่อใช้
บาดแผลมาสร้างชาติ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ยังแสดงความคิดในเชิงบวกในการมองภาพสงคราม เช่น คนที่ใจดี
ที่เป็นคนญี่ปุ่นบางคนที่ทาการช่วยเหลือ ชาวสิงคโปร์ และมุมมองต่อสงครามในเชิงบวกอื่น ๆ แต่
วิธีการการจัดแสดงได้สอดแทรกภาพตัวแทนของความทุกข์เข็ญไว้อย่างแยบยลตามใบหน้าของภาพ
และวัตถุที่จัดแสดง
สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอยู่ที่การสร้างความทรงจาร่วม
เกี่ยวกับความเป็นชาติและความเป็นพลเมืองของชาติ คิวเรเตอร์และพิพิธภัณฑ์ใช้ นิทรรศการที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ในส่ว นที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ให้ทาหน้าที่เป็นบริบทของ
เรื่องราวที่ใช้สื่อสารถึงอัตลักษณ์สิงคโปร์ในส่วนของพลเมือง โดยบริบทดังกล่าวนี้คือ ความยากลาบาก
และครอบงาจากมหาอานาจจากภายนอก คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาแทนที่ เจ้าอาณานิคมอังกฤษ
โดยอัตลักษณ์สิงคโปร์ในส่วนของพลเมืองคือ ความอดทน ความสามารถปรับตัว การยืนหยัดต่อสู้ กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่ครอบงาและกาหนดด้วยอานาจภายนอก การสื่อสารถึง
ความคิดในเชิงบวกและการเน้นความรักในการดาเนิน ความสาคัญของอัตลักษณ์สิงคโปร์ในส่วนที่
เกี่ยวกับพลเมืองนี้ คือ ความพยายามของรัฐบาลสิงคโปร์ในการใช้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นสื่อของการ
สร้างอัตลักษณ์พลเมืองในสังคมสิงคโปร์สมัยใหม่ที่เน้นความเป็นจีน กล่าวคือ ใช้เรื่องราวในอดีตของ
สงคราม เพื่อชี้ให้เห็นลักษณะและอัตลักษณ์เด่นของชาวสิงคโปร์ในยุคที่กาลังจะก้าวไปสู่ความเป็นชาติ
สมัยใหม่ โดยต้องการชี้ให้เห็นว่า เพื่อมาสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติในยุคปัจจุบัน
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เรื่องราวของชาวสิงคโปร์ที่ได้รับการนาเสนอในส่วนที่ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีความ
แตกต่างจากการนาเสนอเรื่องราวของชาวสิงคโปร์ในช่วงสมัยก่อนหน้านี้อย่างมาก สมัยที่สิงคโปร์
เป็นส่วนหนึ่งของ
บริ ติ ช มลายาภายใต้ ก ารปกครองของอั ง กฤษนั้ น เรื่ อ งราวชาวสิ ง คโปร์ ที่ ไ ด้ รั บ การน าเสนอใน
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ได้นาเสนอควบคู่ไปเรื่องราวของผู้ปกครองที่เป็นชาวอังกฤษ โดยคนกลุ่ม
อื่นๆที่ได้รับการกล่าวถึงในนิทรรศการสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ
(๑) ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนสิงคโปร์ทั้งในช่วงเวลาก่อนที่นักเดินเรือตะวันตกเดินทาง
มาถึง
ดินแดนสิงคโปร์หรือสิงหปุระ
(๒) ปัญญาชนและพ่อค้าเชื้อสายจีนที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมให้พัฒนาในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสาธารณสุข ด้วยการสร้างโรงพยาบาลและการแนะนาการใช้ห้องส้วมเป็นต้น
(๓) ชาวจีนทั่วไปที่ตกเป็นทาสของสมาคมลับและการสูบฝิ่น
(๔) ชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์ที่เป็นปัญญาชนนาความก้าวหน้ามาสู่สังคมด้วยการแสดง
ความคิดเกี่ยวกับสังคม เสรีภาพและการผลิตหนังสือพิมพ์
(๕) ชาวอินเดียกลุ่มแชตเทียร์ที่เป็นพ่อค้า และเก่งในเรื่องการให้กู้ยืมเงินและมีระบบการเก็บ
บัญชี
(๖) ชาวอินเดียที่เป็นแรงงานในการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสร้างเมือง โดยกลุ่มนี้ไม่มี
ภาพและหน้าตาของผู้คนจริงในการจัดแสดง มีเพียงแต่ก้อนอิฐ ที่แสดงการมีตัวตนของกลุ่มนี้ในสังคม
สิงคโปร์ในช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งบริติชมลายา
การนาเสนอกลุ่มคนทั้งหกกลุ่มและเรื่องราวของชาวอังกฤษและชาวดัตช์นี้ ได้รับการนาเสนอ
ในลักษณะที่เป็นความหลากหลายของสังคมสิงคโปร์ที่มีความเป็นสังคมพหุลักษณ์ ซึ่งแตกต่างไปจาก
การนาเสนอเรื่องราวของประชาชนในสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่เน้นความเข้มแข็ง การมอง
โลกในด้านบวกและความสามารถในการปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ของกลุ่มชาวสิงคโปร์เชื้อสาย
จีนเท่านั้น
แม้ ว่ า ประเทศสิ ง คโปร์ จ ะประกาศใช้ น โยบาย multiracial Singapore ที่ เ น้ น การให้
ความส าคัญ และความเคารพต่ อ ความหลากหลายทางชาติพั นธุ์ แ ละวัฒ นธรรมของประชาชนใน
ประเทศ และได้รับการโฆษณาว่า สิงคโปร์เป็นสังคมที่ยอมรับความแตกต่างของคนต่างชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยชาวจีน มาเลย์ อินเดีย และชาวต่างประเทศอื่น ๆ ที่พานักอยู่ในสิงคโปร์
แต่จากการศึกษาของ Daniel Goh (๒๐๑๓) เสนอความขัดแย้งและปัญหาในนโยบายดังกล่าว โดย
ชี้ให้เห็นว่า จากตัวอย่างของเทศกาลชาติพันธุ์ในสิงคโปร์นั้นไม่ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม แต่ เ ป็ น การโฆษณาและขายความเป็ น ชาติ พั น ธุ์ แ ละ
ภาพลั กษณ์ของสิ งคโปร์ ในฐานะที่เป็ น global city ต่อ นักท่องเที่ยวและนักลงทุน เมื่อพิจารณา
ข้ อ เสนอของ Daniel Goh ร่ ว มกั บ ปรากฏการณ์ ข องการน าเสนอเรื่ อ งราวของสิ ง คโปร์ ใ นช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ตามนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สะท้อนให้เห็นว่า เรื่องราว
ของสงครามโลกครั้ งที่ ๒ เปิ ดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์ คิวเรเตอร์สามารถสร้างอัตลักษณ์สมัยใหม่ของ
สิงคโปร์ในส่วนที่เกี่ยวกับพลเมือง โดยเฉพาะพลเมืองที่เป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน ซึ่งเป็นพลเมือง
ส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ ด้วยการชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนที่มีความสาคัญ
ต่อการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ของประเทศ
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๕. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการนาเสนอเรื่องราวของการยึดครองฟิลิปปินส์
ของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ ต่างชาติพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ในแง่ที่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ไม่ได้ใช้การเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการสมัยใหม่ แต่ใช้การเล่าเรื่องที่เน้นหนักด้วยการ
จัดแสดงผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะในอาคารส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เป็นแกลลอรี่แห่งชาติ การ
ใช้เทคนิคบรรยายและให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนนี้มีไม่มากนัก มีเพียงใช้การแบ่งประเภทของงาน
ศิลปะที่จัดแสดงด้วยป้ายหน้าห้อง และใช้คาบรรยายสั้น ๆ ประจาภาพหรือประติมากรรมที่จัดแสดง
พิพิธภัณฑ์อัดแน่นไปด้วยศิลปะและประติมากรรมล้าค่าแห่งชาติ และผู้ชมพิพิธภัณฑ์มีความใกล้ชิด
กับงานศิลปะที่ชมอย่างมาก เช่น สามารถเดินเข้าไปชมภาพและประติ มากรรมได้อย่างใกล้ชิด ถือ
ความบันเทิงของการชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ การละลายตัวตนของผู้ชมเมื่อยืนอยู่ด้านหน้าภาพวาด
หรืองานประติมากรรม แต่ถ้าผู้ชมไม่มีความรู้พื้นฐานบางเรื่องมาก่อนก็อาจเป็นไปได้ว่า ไม่สามารถชื่น
ชมกับงานศิลปะล้าค่าที่กาลังชมได้เลย พิพิธภั ณฑ์ไม่มีคู่มือการนาชมสาหรับขาย หรือแจก ภายใน
พิพิธภัณฑ์ไม่มีร้านขายหนังสือเหมือนพิพิธภัณฑ์ในสิงคโปร์หรือเหมือนกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆทั้งที่เป็นของ
รัฐและเอกชนในมนิลา ดังนั้นความสนุกของการชมพิพิธภัณฑ์ที่เห็นโดยทั่วไปคือ การที่ผู้ชมถ่ายรูป
ตนเองกับงานศิลปะที่เห็นและเกิดความชื่นชอบในพิพิธภัณฑ์ในระยะประชิด
ความคล้ายคลึงประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์
คือ การให้ความสาคัญของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของของอัตลักษณ์ความเป็น
ชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งการเล่าเรื่องดังกล่าวแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์อย่างสิ้นเชิง ในแง่ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ เล่าเรื่องจากมุมมองของศิลปินหรืออีกนัยหนึ่งจากภาพวาดของศิลปิน
โดยการที่คิวเรเตอร์ของพิพิธภัณฑ์ คัดเลือกภาพวาดที่แสดงถึ งแต่เพียงความโหดร้ายของสงคราม ใน
หั ว ข้ อ นี้ ผู้ วิจั ย จะกล่ าวถึ ง สองหั ว ข้ อ ใหญ่ ๆ คื อ หั ว ข้ อ แรก ความเป็ น มาและลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ และหัวข้อที่สอง การเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของอัตลักษณ์แห่งชาติฟิลิปปินส์
๕.๑ ความเป็นมาและลักษณะทั่วไปของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตกลางเมืองเก่าของมนิลา ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล
เมืองโบราณอินทามูรอส และสวนสาธารณะลูเน็ตต้า ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประหารโฮเซ่ ริซาลวีรบุรุษ
แห่งชาติของฟิลิปปินส์ รวมทั้งอนุสาวรีย์ของโฮเซ่ ริซาลเอง ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสอง
อาคารใหญ่ที่มีสถานที่ตั้งเยื้องห่างกันประมาณสี่ร้อยเมตร อาคารแรกเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เป็น
พิพิธภัณฑ์ภาพวาด ส่วนอาคารที่สองเรียกว่า พิพิธภัณฑ์ประชาชนฟิลิปปินส์ อาคารพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติได้รับการก่อสร้างในปีค.ศ. 1906 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเมืองมนิลาที่
ได้ รั บ การออกแบบโดยแดเนี ย ล เบิ ร์ นแฮม โดยตัว อาคารได้ รับ การวางแผนให้ ใ ช้เ ป็ น ห้ อ งสมุ ด
สาธารณะบริ เวณชั้น ล่าง การก่อสร้างใช้เวลาค่อนข้างนานและมาแล้ วเสร็จพร้อมเปิดใช้ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๖ โดยบริเวณชั้นสองและสามของอาคารใช้เป็นสานักงานของวุฒิสภาและสภา
ผู้แทนราษฎร อาคารพิพิธภัณฑ์นี้ถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของฟิลิปปินส์ ไปพร้อมกับเป็น
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ เช่น เป็นสถานที่ที่ มานูเอ เคอซอน (Manuel L Quezon)
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สาบานตัวเป็นประธานาธิบดีของคอมมอนเวลต์ และตัวอาคารได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในช่วง
ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อสานักงานวุฒิสภาย้ายออกจากอาคารในปีค.ศ. ๑๙๙๖ รัฐบาลได้ทา
การอนุรักษ์ซ่อมแซมตัวอาคารและเปิดใช้อาคารขนาดใหญ่นี้ให้เป็นหอศิลปะแห่งชาติของพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติในปีค.ศ. ๒๐๐๓
ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน อาคารหอศิลปะแห่งชาติของพิพิธภัณฑ์ฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์
นี้ (ซึ่งในรายงานนี้จะขอเรียกสั้น ๆ ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมของภาพวาดและ
ประติมากรรมที่ใหญ่สุดในภูมิภาค การที่ฟิลิปปิน ส์มีประวัติศาสตร์การเป็นอาณานิคมของประเทศ
สเปนมานาน ส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางศิลปะของประเทศมีความเชื่อมโยงและได้รับอิทธิพลจากความ
เปลี่ยนแปลงทางศิลปะในสเปนและในยุโรปอย่างมาก และถือเป็นประเทศเดียวในอาเซียนก็ว่าได้ที่
ศิลปินฟิลิปปินส์ไปสร้างชื่อเสียงในยุโรปและได้รับรางวัลระดับโลก ไม่เพียงแต่เท่านั้นศิลปินฟิลิปปินส์
ที่มีชื่อเสียง เช่น ฮิลดาลโก (Félix Resurrección Hildalgo) หรือ ฮวนลูนา (Juan Luna Y Novicio)
ไม่ได้เพียงแต่ดาเนินรอยตามประเพณีศิลปะตะวันตก แต่ได้ปรับเปลี่ยนและใช้ขนบของการสร้างงาน
จิตรกรรมเพื่อสร้างความเป็นฟิลิปปินส์ และการต่อต้านอาณานิคมผ่านงานจิตรกรรมด้วยเช่นกัน
การเปิดของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เป็นแกลลอรี่ศิลปะนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ เป็นการขับเคลื่อน
การอนุ รั กษ์และการทาอุต สาหกรรมมรดกวั ฒ นธรรมฟิลิ ป ปิน ส์ จากภาครัฐ เพื่อแสดงอัตลั กษณ์
แห่งชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเขตเมืองมนิลา ซึ่งการขับเคลื่อนจากภาครัฐนี้
สอดคล้ อ งกับ การขยายตัว ของการพัฒ นาเมือ งใหม่มนิ ล าที่เรี ยกว่ามากาติ และการเปิ ดตัว ของ
พิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดใหญ่ในเขตเมืองใหม่ ฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศอาเซียนที่มีความก้าวหน้า
มากในเรื่องของการพิพิธภัณฑ์ นักธุรกิจใหญ่ๆของฟิลิปปินส์มีประเพณีสะสมงานศิลปะและต่อมาเปิด
คอลเล็คชั่นสะสมส่วนตัวเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด ในเมืองมนิลามีพิพิธภัณฑ์เอกชนจานวนมากที่
ทันสมัยที่เปิดให้บริการกับสาธารณชน ไปพร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการสร้างศิลปินใหม่ๆ นอกจากนี้ ใน
ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในมนิลา มีการเติบโตของสายอาชีพทีเรียกว่าคิวเรเตอร์ จากการให้สัมภาษณ์ของ
คิวเรเตอร์รุ่นใหม่ที่ทางานให้กับพิพิธภัณฑ์เอกชนในมนิลา ได้ทราบข้อมูลว่า การเติบโตของตลาดงาน
ศิลปะในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้เกิดความต้องการคิวเรเตอร์ทางศิลปะมากขึ้นในภูมิ ภาค ประกอบกัน
คนรุ่นใหม่ต้องการทางานอิสระและมีความสนใจในงานคิวเรเตอร์มากขึ้น การเติบโตของภูมิทัศน์ทาง
ศิลปะ การขยายตัวของพิพิธภัณฑ์และอาชีพอิสระของคนรุ่นใหม่ ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับสภาพเมือง
มนิลาที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้และการเป็นประเทศส่งออกแรงงานไปทั่ว
ภูมิภาคและทั่วโลก แต่การรายงานของธนาคารโลกการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีสูงกว่า
ประเทศไทย และมีการทานายว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ ในอนาคตจะสูงกว่าประเทศ
อื่น ๆ ในอาเซียน เช่น ประเทศไทยและมาเลเซีย
อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในส่วนที่เป็นแกลลอรี่ศิลปะนี้จะมีการรักษาและการดาเนินงาน
อย่างดี เพราะได้รับการการอนุเคราะห์สปอนเซอร์ในการจัดแสดงจากภาคธุรกิจของฟิลิปปินส์ โดยแต่
ละห้องจัดแสดงจะมีป้ายแสดงชัดเจนถึงชื่อบริษัทและธุรกิจที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในการจัดแสดง แต่ก าร
จัดการสภาพแวดล้อมภายนอกตัวอาคาร เช่น ร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านนอกอาคารอยู่ในสภาพที่
น่ า ตกใจ และขั ด แย้ ง อย่ า งสิ้ น เชิ ง กั บ มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะที่ จั ด แสดงอยู่ ภ ายในตั ว อาคาร
กล่าวคือ สภาพของร้านค้าภายนอกตัวอาคารที่อยู่ในบริเวณรั้วของพิพิธภัณฑ์นั้นมีสภาพเหมือนร้านค้า
ในชุมชนแออัด ทรุดโทรมและสกปรก นอกจากนี้เมื่อเดินสารวจบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารมีสภาพที่
เก่าแก่มากและต้องการการปรับปรุงอยู่พอสมควร
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การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในส่วนที่เป็นอาคารแกลลอรี่แห่งชาติ ได้มีการจัดแสดงที่
สร้างและบ่งบอกอัตลักษณ์ค วามเป็นชาติของฟิลิปปินส์อย่างชัดเจน ผ่านการเล่าเรื่องราวด้วยภาพ
และประติมากรรมทั้งในรูปแบบการเล่าด้วยประเภทของงานศิลปะ เช่น งานศิลปะเกี่ ยวกับศาสนา
ภายใต้การปกครองของสเปน หรือการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษแห่งชาติคือ โฮเซ่ ริซาลด้วยการจัด
แสดงภาพจิตรกรรมและงานประติมากรรม หรือการเล่าเรื่องราวความเป็นชาติผ่านกลุ่มงานของ
ศิลปินแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้บางส่วนจะได้รับการนาเสนอในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
ในส่วนของการจัด แสดงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือเป็นส่วนสาคัญของความเป็นชาติ
ของฟิลิป ปินส์ เช่น เดียวกับในกรณีของสิงคโปร์ ห้องที่จัดแสดงเป็นอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ที่แสดงพัฒนาการของความเป็นชาติฟิลิปปินส์ผ่านงานศิลปะ ห้องสงครามโลกครั้งที่
๒ อยู่ติดกับห้องแสดงภาพวาดของศิลปินฮิลดาลโกและลูนา ที่ต่อเนื่องมาจากห้องการแสดงศิ ลปะ
ศาสนา ห้องโฮเซ่ริซาล โดยเนื้อหาของการจัดแสดงมีรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง
๕.๒ การเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์แห่งชาติฟิลิปปินส์
ป้ายหน้าห้องการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการยึดครองฟิลิปปินส์ของญี่ปุ่น มีการประกาศ
เตือนว่านิทรรศการที่จัดแสดงในห้องมีภาพที่อาจรุนแรงสาหรับผู้ชม ห้องการจัดแสดงนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่
ประเด็นหลักของการจัดแสดง คือ ความรุนแรงและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยเฉพาะ
การกระทาของญี่ปุ่นต่อชาวฟิลิปปินส์ วัตถุที่ใช้ในการจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นภาพวาดของศิลปินที่ผ่าน
ประสบการณ์สงครามโดยตรง การเฉลิมฉลองความโหดร้ายรุนแรงของสงครามโลกครั้งที่ ๒ และญี่ปุ่น
เมื่อเดินเข้าไปในห้องจัดแสดง ภาพขนาดใหญ่กลางห้องที่เห็นเป็นภาพแรกคือ ภาพวาดการ
เผามนิลา หรือ The Burning of Manila วาดโดย Fernando Cueto Amorsolo ในปี ๑๙๔๘

ภาพวาด The Burning of Manila วาดโดย Fernando Cueto Amorsolo ในปี 1942
ในกรณีนี้ วัตถุคือ ภาพวาดเป็นเอเย่น ต์ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความทรงจาที่เป็นอัต
ลักษณ์ของฟิลิปปินส์ในช่วงสงคราม การที่เมืองหลวงถูกยึดและเผาสร้างพื้นที่ในห้องให้เป็นจุดเริ่มต้น
ของพื้นความทรงจาเกี่ยวกับสงคราม
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นอกจากการตกเป็นเหยื่อของการทาลายล้างแล้ว ภาพวาดในห้องนี้สื่อความคิดของคิวเรเตอร์
ในการสะท้ อ นการตกเป็ น เหยื่ อ ของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ผ่ า นร่ า งกายที่ ถู ก ทรมาน และความหวาดกลั ว
ตัวอย่างเช่น ภาพ Doomed family โดยศิลปินชื่อ Dominador Castanñeda ในปี ๑๙๔๕

Doomed family โดยศิลปินชื่อ Dominador Castanñeda ในปี ๑๙๔๕

ภาพนี้สะท้อนการตกเป็นเหยื่อด้วยความตายและร่างกายที่ถูกทรมานผ่านสายตา
และมุมมองของลูกสาวของครอบครัว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ภาพ Japanese Atrocity
วาดโดย Manuel Antonio Rodriguez SR. ในปี ๑๙๔๕

ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ผู้หญิงได้รับการนาเสนอให้เป็นวีรสตรีและเหยื่อของสงครามใน
ลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ แต่ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ ร่างกายของ
ผู้ ห ญิ งใด้ รั บ การน าเสนอให้ เป็ น เหยื่อ ของความรุนแรง และการข่ มขืน ซึ่ งเป็ นอุ ปอุป มาอุป ไมยที่
หมายถึงชะตากรรมของฟิลิปปินส์ เช่นตัวอย่างด้านล่าง
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ภาพ
ภาพถ่ า ยผู้ ช มซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมก าลั ง ชมการจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ
ฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ถ่ายโดยผู้วิจัย)
ความสมจริงของภาพวาดที่จัดแสดงทาให้การแสดงความเป็นเหยื่อของฟิลิปปินส์ มีความคล้ายคลึงกับ
การชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เสนอความรุนแรงและความเป็นดราม่า
การนาเสนอดังกล่าวในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สิงคโปร์เป็นสิ่งพิเศษหรือไม่ จากการเก็บข้อมูล
พิพิธภัณฑ์หลายในมนิลา พบว่าวัฒนธรรมทางศิลปะ นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ของฟิลิปปินส์ที่มีมา
ยาวนานกว่าสิงคโปร์ ทาให้พื้นที่การจัดแสดงศิลปะและนิทรรศการมีมิติทางอารมณ์และเรื่องราวที่
แรงกว่าในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมิติทางประวัติศาสตร์ ของฟิลิปปินส์ที่เป็น
อาณานิคมมาอย่างยาวนาน ทาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และผลิตผลงานศิลปะในรูปแบบเจ้าอาณานิคม ไป
พร้อมๆกับ มีการใช้สื่ อทางศิลปะการจัดแสดงนิทรรศการในฐานะเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร
ความคิดและความรู้สึก รวมทั้งค้นหาความเป็นตัวตนของชาติอย่างเข้มข้นกว่าสิงคโปร์
๕.๓ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการนาเสนอภาพความรุนแรงและสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติ
เหตุใดการนาเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์จึงมีแต่เรื่องราว
ของความรุนแรง ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า มีปัจจัยสองประการที่ส่งผลให้เกิดการนาเสนอเรื่องราวใน
ลักษณะดังกล่าว คือ
๑) รูปแบบ (genre) วิธีการนาเสนอประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์ในพื้นที่สาธารณะ
เน้นความรุนแรงและดราม่า
ความรุนแรงและดราม่าเป็นลักษณะร่วมของการนาเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ เช่น พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งในงานเขียนประวัติศาสตร์ที่เขียน
สาหรับประชาชนทั่วไปอ่านนั้นเน้นความน่าสนใจและความสนุกที่มีแกนเรื่องเกี่ยวกับความตายและ
ความรุ น แรงเป็ น แกนน าเรื่อง ตัวอย่างที่สาคัญคือ การนาเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ประเทศฟิลิ ป ปิ นส์ ที่ส ามารถพบได้ในพิพิธ ภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ใน อยาลามิว เซียม (Ayala Museum)
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นิทรรศการ Diorama ที่แสดงความเป็นมาของฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยการฆ่า ความตาย และเหตุการณ์
ระทึกขวัญ
รูปแบบการนาเสนอความรุนแรงในประวัติศาสตร์ในพื้นที่สาธารณะ ยังเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของการสร้างมรดกวัฒนธรรมและการส่งแสริมการท่องเที่ยว เช่น เรื่องราวของวีรบุรุษฟิลิปปินส์
โฮเซ่ ริซาล (José Rizal) ซึ่งถูกประหารชิวิตโดยทางการสเปน วินาทีแห่งความตายของรีซาลซึ่งถือ
เป็นการพลีชีพที่ได้รับการผลิตซ้าครั้งแล้วครั้งเล่า เรียกได้ว่าริซาลตายแล้วตายอีกทุกวันในโลกมรดก
วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ และในโลกศิลปะรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ในบริเวณที่ริซาลถูกประหารชีวิต ที่
ลูเน็ตตามีการจัดแสดงแสงสีเสียงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และในพิพิธภัณฑ์ Rizal Shrine ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตอินทามูรอสซึ่งเป็นเขตเมืองโบราณซี่งตั้งอยูไม่ไกลจากพิพิธิภัณฑ์แห่งชาติ วินาทีแห่งความตาย
ของรีซาลได้รับการเฉลิมฉลองเป็นประเด็นในการนาเสนอหลักของพิพิธภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัย เอกชนแห่งหนึ่งในมนิลา (สัมภาษณ์ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙) รัฐบาลฟิลิ ปปินส์มีนโยบายให้ มหาวิทยาลัยสอนวิช าเกี่ยวกับรีซาลเป็นวิชาบังคับทั้งเรื่อง
แนวคิดเรื่องการเมือง แนวคิดทางสังคม นักศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์เรียนวิชานี้เป็นหลัก ความตาย
ของรีซาลซึ่งถือเป็นการพลีชีพเพื่อสร้างชาติฟิลิปปินส์จึงถือเป็นทั้งตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อฟิลิปปินส์ ดังนั้นการบริโภคเรื่องราวเกี่ยวกับความตายจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกแยกกับสังคมปัจจุบัน
ของฟิลิปปินส์
ในแง่หนึ่งการนาเสนอความตายและความรุนแรงในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์และ
การส่งเสริมเรื่องราวดังกล่าวในฐานะที่เป็นมรดกวัฒ นธรรมต่อชาวฟิลิปปินส์เอง และต่อนักท่องเที่ยว
อาจมองได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Dark Tourism ตามคานิยามของ Lennon and Foley (๒๐๐๐)
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวแห่งมหาวิทยาลัย Glasgow Caledonian University ที่เสนอคานี้ขึ้นมา
เสนอว่า คือ การท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตายและหายนะภัย
เช่น การท่องเที่ยวในสถานที่เกี่ยวกับสงคราม การฆาตกรรม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ
๕.๔ ความซั บ ซ้ อ นทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องการเป็ น เอกราชและพั ฒ นาการทางการเมื อ งของ
ประเทศฟิลิปินส์
เหตุใดการนาเสนอเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์จึงมีลักษณะ
ที่ส ะท้อนแต่ความตายและความรุนแรง คาอธิบายหนึ่งที่ อาจช่ว ยให้ เกิดความเข้าใจในประเด็นนี้
เกี่ยวข้องความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์การเป็นเอกราชของฟิลิปปินส์ สาหรับบางประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้การยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงถือเป็นการเปิดทางไปสู่การหลุดออกจากการเป็นอาณา
นิคมของชาติตะวันตก แต่สาหรับฟิลิปินส์แล้วตรงกันข้าม ช่วงก่อนการยึดครองของญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ได้
เตรียมการเพื่อการเป็นเอกราชแล้ว แต่การยึดครองของญี่ปุ่นได้ทาให้แผนการดังกล่าวหยุดชะงั กลง
ยิ่งไปกว่านั้นผลที่ตามมาระหว่างสงคราม คือ ความวุ่นวายทางการเมืองและความแตกแยกทางการ
เมืองระหว่างการเมืองในฟิลิปปินส์ โดยสองกลุ่มใหญ่ คือ “กลุ่มสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นที่อยู่ภายใต้
การน าของ Philippine Executive Commission ที่ทาให้ เกิดสาธารณรัฐ ฟิลิ ปปินส์ ภ ายใต้อิทธิพ ล
กองทัพญี่ปุ่นในปี ๑๙๔๓” (Jose, ๑๑๕) และกลุ่มที่สอง คือ “กลุ่มต่อต้านญี่ปุ่นที่สนับสนุนรัฐบาล
คอมมอนเวลต์ของฟิลิปปินส์และประเทศสหรัฐอเมริกา” (Jose, ๑๑๕) ผลกระทบต่อสงครามที่มีต่อ
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ฟิลิปปินส์นั้นรุนแรงมาก ถือว่าฟิลิปปินส์เป็นสมรภูมิสงครามที่เลวร้ายที่สุดในเขตแปซิฟิก โดยเขตที่
ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสามปีสุดท้ายของสงคราม คือ กรุงมนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์
หลังสงครามสิ้นสุดลง ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ การระลึกถึงสงครามและความโหดร้ายของ
สงครามกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้ างชาติฟิลิปปินส์ เช่น วันที่ Bataan เมืองในภาคกลางของ
เกาะลูซอน พ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่น ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดแห่งชาติในช่วงที่ประธานาธิบดี
รามอนแมกไซไซรับ ตาแหน่ งประธานาธิบดี (Jose, ๑๑๙) ในฟิลิ ปปินส์การราลึ กถึงการลายล้าง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยังมีในรูปแบบของการจัดงานราลึกถึงโดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตาม
สถานที่สาคัญ ถนนและสแควร์ของเมืองต่างที่ถือว่าเป็นจุดสาคัญของการราลึกถึงประสบการณ์อัน
เลวร้ายของฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่น ในกรุงมนิลามีการจัดงานราลึกในช่วงวันที่ ๒
มกราคม ซึ่งเป็นวันที่กองทัพญี่ปุ่นยึดมนิลา เมืองอื่นๆก็มีการจัดงานราลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองของตนเอง ซึ่งการจั ดงานร าลึ กดังกล่ าวยังมีมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การราลึ กถึงความ
โหดร้ายของสงครามในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ ได้รับเฉลิมฉลองในฐานะที่เป็นเครื่องมือสร้างความสาคัญ
ทางการทูตระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกา (Jose, ๑๒๒)
กล่าวโดยสรุป การนาเสนอภาพของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ปรากฏ
ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของประสบการณ์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ต่ออัตลักษณ์แห่งชาติฟิลิปปินส์สมัยใหม่ ในสองด้านด้วยกัน คือ (๑) การสร้างความทรงจาร่วมของ
สังคมในรูปแบบของนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แห่งชาติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับขนบการ
สร้ า งเนื้ อหาทางประวัติ ศ าสตร์ ในพื้ นที่ ส าธารณะที่ เน้ น ดราม่า ความตายและความรุ น แรง (๒)
ประสบการณ์ความเลวร้ายของสงครามที่ เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเป็น Dark memory หรือ Dark heritage ที่มีส่วนสาคัญต่อการสร้างชาติฟิลิปปิ นส์ในช่วง
หลั งสงครามโลกครั้ งที่ ๒ รวมทั้งเป็นมรดกวัฒ นธรรมที่มีส่ วนในการสร้างเสริมความสัมพั นธ์ทาง
การเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. นัยยะเกี่ยวกับอาเซียน
แม้ว่าประสบการณ์ของการตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
เป็นประสบการณ์ร่วมของสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่แม้มีรายละเอียดของเหตุการณ์และสิ่งที่เกิ ดขึ้นจริง
ในช่วงสงครามแตกต่างกัน แต่การจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ในสองประเทศนี้ต่างเน้นย้า
ลั ก ษณะพิ เ ศษของชาติ ต นในช่ ว งที่ ถู ก ยึ ด ครองและตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของญี่ ปุ่ น ในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มากกว่าเน้นหรือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีประสบการณ์
แบบเดียวกัน ทั้งที่ประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์และการเผชิญกับการรุนรานและการครอบครองของ
ญี่ปุ่นไม่ว่าเป็นไปในรูปแบบใดเป็นประสบการณ์ร่วมของภูมิภาค ซึ่งน่าจะสามารถพัฒนาเป็นประเด็น
ในการจัดแสดงเพื่อสื่อถึงความเป็นภูมิภาคได้
จากการสัมภาษณ์ประธานเพื่อนพิพิ ธภัณฑ์สิงคโปร์ Clara Chan แสดงความเห็นว่า เนื้อที่
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์มีน้อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็ก เนื้อที่ดังกล่าวจึง
ควรเป็นเรื่องราวของสิงคโปร์โดยเฉพาะ Clara Chanเห็นว่าทางออกหนี่งของการเชื่อมโยงประเทศใน
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อาเซีย น น่ าจะเป็ น ในส่ ว นของพิพิธ ภั ณฑ์ศิล ปะหรือแกลลอรี่ศิ ล ปะ เช่น กรณีของ National Art
Gallery of Singapore ที่หน่วยงานน้องใหม่ของวงการมรดกวัฒนธรรมสิงคโปร์ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๕ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง ๕๐ ปีของการกาเนิดประเทศ
สิงคโปร์ ที่เปิดตัวด้วยการจัดแสดงแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยกัน ภายใต้นิทรรศการชื่อ Reframing Modernism โดยเป็นการจัดแสดงร่วมกันสถาบัน
ปอมปิดูแห่งฝรั่งเศส ผู้วิจัยได้เยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว นิทรรศการนี้ เสนอว่า modernism ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะที่เกิดขึ้นและแต่เดิมเชื่อกันว่าเกิดและพัฒนาเฉพาะในโลกตะวันตกเท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องจริงเนื่องจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศิลปินในภูมิภาคก็ได้พัฒนาเทคนิค แนวคิด และ
รูปแบบการผลิตผลงานในสกุล modernism เช่นกัน นอกจากนี้ศิลปินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้
พัฒนาเทคนิคที่เป็นตัวของตัวเอง กล่าวคือ พัฒนาการผลิตผลงานที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรรมทาง
ศิลปะท้องถิ่น
จากการสัมภาษณ์คิวเรเตอร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ ทั้ง Iskander และ Daniel ต่าง
ยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองรวมทั้งคิวเรเตอร์อื่นๆในพิพิธภัณฑ์ต่างมองตัวอย่างการจัดแสดง รูปแบบการ
นาเสนอจากโลกตะวันตก ไม่ใคร่ได้ให้ความสนใจกับกับพัฒนาการทางพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคหรือแม้แต่
ในญี่ปุ่ นนั ก ทั้งสองคนเห็น ว่า ความร่วมมือในระดับอาเซียนหรือการนาเสนอความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน มีความสาคัญ ซึ่งในการฉลองครบรอบ ๗๕ ของ
การตกอยู่ ภายใต้การยึ ดครองของญี่ ปุ่นในปีหน้าคือปีค.ศ ๒๐๑๗ ทางพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติสิ งคโปร์
ต้องการจัดแสดงนิทรรศการในเดือนกันยายน และต้องการเสนอเรื่องราวของชาติอื่น ๆ ในภูมิภาค
ในช่วงสงครามในนิทรรศการด้วย
ส่วนในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ รองผู้อานวยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคือ Dr. Anna Laprador
เสนอว่า บทบาทของอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอนักในการ
ส่งเสริมการทางานด้านนี้ รวมทั้งในด้านการอนุรักษ์รักษามรดกวัฒนธรรม ซึ่ง Dr. Anna Laprador
เห็ น ว่า การทางานของอาเซี ย นในด้ านนี้น่า จะช่ว ยส่ งเสริ มความสั มพั นธ์ ด้านสั ง คมวั ฒ นธรรมใน
ประชาคมให้ ม ากขึ้น ได้ ในส่ ว นการน าเสนอเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ สงครามโลกครั้ง ที่ ๒ Dr. Anna
Laprador กล่าวว่า “เราไม่ได้จัดงานหรือมีกิจกรรมราลึก ๗๕ ปีของสงคราม เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้
ดูแลเรื่องประวัติศาสตร์” ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมาก เพราะการราลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เกิดขึ้นทุก
วันในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ด้วยการจัดแสดงภาพวาด
บทสรุป
ประสบการณ์และความทรงจาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์
ได้รับการทาความเข้าใจและตีความด้วยกระบวนการทางพิพิธภัณฑ์ และมีการนาเสนอความเข้าใจและ
การตีความดังกล่าวในรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของทั้งสองประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อชีวิตและอัตลักษณ์แห่งชาติสิงคโปร์และฟิลิปปินส์
โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทสาคัญต่อชีวิตทางสังคมของ
ประเทศทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และการสื่อความหมายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชุมชนระดับ
ท้องถิ่นและระดับ ชาติ หรือสื่ อสารในสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ จัดการพิพิธ ภัณฑ์เห็นว่าส าคัญและ
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ต้องการสื่อสาร ในกรณีของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของชาตินั้น มัก
เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่ได้รับการกาหนดให้มีบทบาทในการสื่อสารเรื่องราวและอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติ ในยุคแรก ๆ ของพัฒนาการพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็น
สถานที่จัดแสดงวัตถุทางมรดกวัฒนธรรม ที่ได้รับการมองจากผู้นาทางการเมือง ผู้บริหารของพิพิธิ
ภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆว่า เป็นตัวแทนแสดงความเป็นชาติหรือแสดงพัฒนาการความรุ่มรวย
ในเชิงวัฒนธรรมของชาติ ในยุคแรกนี้งานด้านพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่สื่อสารถึงความเป็นชาติหรืออัต
ลักษณ์แห่งชาติ ด้ว ยวิธีการจั ดนิทรรศการที่ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพัฒ นาการของ
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันที่ใช้ระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการนาเสนอ
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ
จัดการนาเสนอ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยังมี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ก ารจั ด แสดงในรู ป แบบเดิ ม คื อ เน้ น การจั ด แสดงวั ต ถุ เ ป็ น หลั ก และมี ค าอธิ บ าย
ประกอบการจัดแสดงสั้น ๆ โดยการจัดแสดงมีการคัดเลื อกวัตถุที่สอดคล้องกับโครงเรื่องที่พิพิธภัณฑ์
ต้องการนาเสนอ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ส่วนที่เป็นแกลลอรี่แห่งชาติเป็นตัวอย่างที่ดี โดย
พิพิธภัณฑ์มีผลงานทางศิลปะและมรดกวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและมูลค่าอยู่เป็นจานวนมหาศาล
เสมือนประหนึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งชาติใจกลางกรุงมนิลา
สารหรือความหมายที่สื่อสารในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการนั้น ปกติ
แล้วมักเข้าใจกันว่าเป็นการสื่อสารจากผู้จัดนิทรรศการถึงผู้ชมเท่านั้น แต่เอาเข้าจริงแล้วการนาเสนอ
เรื่ อ งราวในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ โ ดยเฉพาะส่ ว นนิ ท รรศการถาวรที่ ใ ช้ เ ล่ า เรื่ อ งความเป็ น ชาติ แ ละ
สื่อสารอัตลักษณ์แห่งชาตินั้น มักเป็นการเล่าเรื่องหรือนาเสนอการตีความที่สอดคล้องกับขนบและการ
เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในระบบโรงเรียน ตาราเรียน และในพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ โดยใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องใหม่ ๆ ที่อาจมีเรื่องเล็ก ๆน้อ ย ๆ ที่นามาประกอบรวมกันแล้วนาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นชาติหรือภาพลักษณ์ของชาติที่ภาคการเมืองและสังคมต้องการสื่อสารและยอมรับ
ร่วมกันในระดับหนึ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดี
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นประสบการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีร่วมกัน แต่แตกต่าง
กันในรายละเอียดและการให้ความหมายของสงครามที่มีต่อสังคมของตนเอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
สิงคโปร์ได้ซ่อนความขมขื่น ความทุกข์ยากของสงครามไว้ด้วยกลวิธีการสร้างอุปมาอุป ไมยด้วยวัตถุ
และเทคนิคการจัดแสดง สิ่งที่สิงคโปร์ต้องการสื่อสาร คือ อัตลักษณ์ของสิงคโปร์และชาวสิงคโปร์ที่มี
ความอดทน มีความสามารถในการปรับตัวเข้าก้บสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และไม่ว่าจะประสบความทุกข์
ยากอย่างไร แม้แต่ในสงครามที่โหดร้าย ชาวสิงคโปร์ก็สามารถฝ่าฟันและยืนหยัดขึ้นมาได้เสมอ ด้วย
ความคิดในเชิงบวกและการมีความรักเป็นเสมือ นน้าทิพย์ชโลมใจและสร้างพลังชีวิต ส่วนพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติฟิลิปปินส์มีห้องจัดแสดงภาพวาดภายใต้โครงเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒ ภาพวาดที่จัดแสดง
เน้นความโหดร้ายของสงครามและประสบการณ์เชิงลบของชาวฟิลิปปินส์ต่อสงคราม กองทัพและ
ทหารญี่ปุ่น การจัดแสดงดังกล่าวเป็นการผลิ ตซ้าเกี่ยวกับความทรงจาของสงคราม ที่ได้รับการใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ที่มีมาตั้งแต่ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราช และเป็นการ
ผลิตซ้าอัตลักษณ์แห่งชาติเกี่ยวกับการเขียนและการนาเสนอประวัติศาสตร์แห่งชาติในพื้นที่สาธารณะ
ที่เน้นประเด็นเกี่ยวกับดร่ามาและความตาย
อัตลักษณ์แห่งชาติ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และพิพิธภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีนัย
อย่างไรต่อการสร้างและพัฒนาประชาคมอาเซียนในด้านสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
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เอาเข้าจริงแล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมมรดกวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศสมาชิก สามารถใช้
พิพิธ ภัณฑ์เป็นองค์กรขับเคลื่ อนในการพัฒ นาความสั มพันธ์การทูตเชิงวัฒ นธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกได้ และยังสามารถใช้ พิพิธภัณฑ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวโดยใช้ประเด็น
เรื่ อ งสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ มาเป็ น ประเด็น ในการสร้ างความร่ว มมื อภายในประชาคมอาเซีย นได้
เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
Ahmed, Sarah (๒๐๐๔). Affective Economy. Social Text. ๗๙: ๒๒, ๑๑๗-๑๓๙.
Geertz, C. (๑๙๗๓). The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press.
Ricardo, J. T. Remembering WWII in the Philippines: Memorials, Commemorations and
Movies.
http://publications.nichibun.ac.jp/region/d/NSH/series/symp/2010-0330/s001/s016/pdf/article.pdf. Retrieved ๑๐ December ๒๐๑๖.
Hall, S. & Gieden, B. (๒ ๐ ๑ ๐ ) . Formations of Modernity. Cambridge: Polity Press in
Association
with the Open University.
Hall, S. (๒ ๐ ๐ ๙ ) . Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.
London:
Sage.
Hall, S. (๒ ๐ ๐ ๕ ) . “ Whose Heritage? Unsettling ‘The Heritage’, Re-imagining the PostNation”
in Naidoo, R. and Littler, J. (eds.) The Politics of Heritage: The Legacies of “Race”.
New York: Routledge, ๒๓-๓๕.
Hamilton, P. and Aston, P. (๒ ๐ ๐ ๓ ) . “ At Home with the Past: Background and Initial
Findings
from the National Survey” Australian Cultural History, ๒๓, ๕-๓๐.
Harvey, D. (๑๙๙๑) The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of the
Cultural
Change. Wiley-Blackwell.
Harvey, D. (๒๐๐๑). “Heritage Pasts and Heritage Presents: Temporality, Meaning and
the Scope
of Heritage Studies” International Journal of Heritage Studies, ๗-๔, ๓๑๙-๓๓๘.
Herzfeld, M. (๑๙๙๗). Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-state. New York and
London: Routledge.
Hobsbawm, E.J. & Ranger, T. (eds.) (๑ ๙ ๘ ๓ ) . The Invention of Tradition. Cambridge:
Cambridge
University Press.

54
Hobsbawm, E.J. (๑๙๙๐). Nations and Nationalism since ๑๗๘๐’s: Programme, Myth,
Reality.
Cambridge: Cambridge University Press.
Lennon, J.; Foley, M. (๒ ๐ ๐ ๐ ) . Dark tourism: The attraction of death and disasters.
London:
Thomson Learning.
Turnbull, Constance Mary (๒ ๐ ๐ ๙ ) . A History of Modern Singapore ๑ ๘ ๑ ๙ - ๒ ๐ ๐ ๕ .
Singapore:
NUS Press.

55

บทที่ ๕
อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในมิวเซียมของประเทศไทย
บทนา
ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สาคัญที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีที่ของการสะท้อนอัตลักษณ์แห่งชาติประเทศ
ไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร มิวเซียมสยาม แนวคิดในการ
รวบรวมสะสมโบราณวัตถุเพื่อแสดงความเป็นมาของประเทศมีมาแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาประเทศไทยหรือประเทศสยามในเวลานั้นเริ่มมีพิพิธภัณฑ์แบบตะวันตกครั้ง
แรกตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเปิด “หอมิวเซียม” ที่หอคองคอ
เดีย ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1874 ต่อมาในปีค.ศ. 1888 ได้มีการย้ายหอมิว
เซียมมาอยู่ที่บริเวณพระวังเดิมของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ หรือที่เรียกว่าวังหน้า ต่อมาพัฒนามา
เป็นพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนครตามพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนครตั้งแต่
วันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) ปัจจุบันมีการเรียกมิวเซียมแห่งนี้ว่า พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร ในปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์สามประเภทด้วยกัน คือ (1) พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ มีจานวน 41 แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของหน่วยโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร ภายใต้การกากับของกระทรวงวัฒนธรรม (2)
พิพิธภัณฑ์สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ คือ สยามมิวเซียม สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมิวเซียม
ประเภทที่สองนี้กาลังจะมีขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่าน (3). พิพิธภัณฑ์ชุมชนและเอกชน ซึ่งมีจานวน
หลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ในรายงานการวิจัยนี้คัดเลือกพิพิธภัณฑ์ประเภทที่ 1 และ 2 เป็นกรณีศึกษา กรณีศึกษาแรก
พิพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศและยังเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
และโบราณคดีที่แสดงอัตลักษณ์แห่งชาติในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไป
ในปี 2015
พิพิธภัณฑ์ได้รับการตกแต่งออกแบบใหม่ทั้งการตกแต่งภายในและตัวนิทรรศการที่จัดแสดง ปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการที่ติดตั้งเมื่อปี 2015 ลักษณะเด่นของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพระนคร คือ การแสดงโบราณวัตถุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชาติภายใต้
โครงเรื่องของการพัฒนาการของอารยะธรรมไทย ที่พัฒนาขึ้นในช่วงเวลาของอาณาจักรต่าง ๆ ที่เคย
เกิดขึ้นและรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินไทยในอดีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสังกัดกรมศิลปากร มี
โบราณวัตถุสาคัญจากทั่วประเทศมารวมไว้ รวมทั้งโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เช่น ราชรถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมาชิกราชวงศจักรี
อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของวังหน้า ตั้งอยู่ด้านข้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเคย
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหน้าเช่นกัน จากด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สามารถมองเห็นสนามหลวงฝั่ง
ตรงข้ามและเมื่อมองข้ามสนามหลวงไปยังฝั่งตรงข้ามด้านขวามือเห็นกาแพงสูงสีขาวของ
พระบรมมหาราชวังที่มียอดปราสาทและเจดีย์สีทองสุกปลั่งเป็นประกายทั้งในยามแสงแดดตกต้องและ
ในยามพยับฟ้าหมอกมน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ที่เป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้ชมมากกว่าก่อน เช่น มีการสร้างร้านกาแฟและร้านขายหนังสือและของที่
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ระลึกใหม่ มีขนาดกะทัดรัดอยู่บริเวณมุมซ้ายด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ ภายในบริเวณหมู่ตึกของ
พิพิธภัณฑ์ด้านหลังลึกเข้าไปในมีร้านขายอาหารเล็กแบบไม่ทันสมัยสองร้าน
กรณีศึกษากรณีที่2 มิวเซียมสยาม อยู่ภายใต้การดูของสานักงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ ที่สังกัดกับสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์กรมหาชน (Office of Knowledge
Management and Development) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร นับแต่เปิดเริ่ม
ให้บริการกับสาธารณชนในวันที่ เมษายน 2551 2มิวเซียมสยามได้มีส่วนปรับเปลี่ยนและสร้าง
พัฒนาการใหม่ทางมิวเซียมให้กับประเทศไทย ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยหลังจากการ
รัฐประหารในปี 2549มีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานของมิวเซียมสยาม ปัจจุบันมิวเซียม
สยามได้รับการรวมเข้ากับ ในนามขององค์กรใหม่คือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และTCDC
(gDCL-gnstitute of Discovery o Creative Leaning)รรค์ สร้างส
ตัวอาคารของมิวเซียมสยาม คือ กระทรวงพาณิชย์เดิม ตั้งอยู่ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ถนน
สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง ติดกับบริเวณท่าเตียนซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากร้าน
ขายของแบบชาวบ้าน เป็นโรงแรมที่พักแบบทันสมัย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ประตูด้านหน้าของมิว
เซียมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังจักรพงษ์ ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมสาคัญแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าพัก และรับประทานอาหารจากตารับวังจักรพงษ์ ถือว่าได้ว่าสถานที่ตั้งของมิวเซียม
สยามอยู่ในเขตการท่องเที่ยวสาคัญของกรุงเทพมหานครเช่น เดียวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นคร การเดินทางผู้เข้าชมสามารถเดินทางมาชมได้ทั้งทางบกและทางน้า นอกจากนี้ในอนาคตผู้ชม
ยังสามารถเดินทางมาชมโดยใช้รถใต้ดินได้อีกด้วย
มิวเซียมสยามมีความแตกต่างกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างสิ้นเชิงในแง่ของการจัดแสดง
นิทรรศการ กล่าวคือ เป็นเป็นมิวเซียมที่ไม่มีวัตถุโบราณ แต่จัดแสดงด้วยการเล่าเรื่องที่เป็นประเด็น
(thematic exhibition) ด้วยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องและการสร้างวัตถุประกอบการเล่าเรื่องใหม่
มิวเซียมโฆษณาตัวเองว่าเป็น discovery museum หรือใช้ภาษาไทยว่า พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้
หรืออีกนัยหนึ่งต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีการพัฒนาการนาเสนอเรื่องราวความรู้ด้วยสื่อผสมและ
เทคนิคใหม่ ๆ การใช้คาเรียกว่า ก่อนการจัดแสดงนิทรรศการนักวิจัยและคิวเรเตอร์ของพิพิธภัณฑ์ทั้งที่
ทางานประจาและทางาน part-time ทาการค้นคว้าคิดโครงเรื่อง ประเด็น ทาการวิจัยและเก็บข้อมูล
ทั้งหาวัตถุจัดแสดงและการสร้างสาเนาของวัตถุที่ต้องการจัดแสดงและอื่นๆ นับตังแต่ปี 2551 ถึง
2559 มิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการถาวรชุด “หมายเหตุประเทศไทย” ในช่วงปี 2559 ได้ปิดส่วน
จัดนิทรรศการถาวรเพื่อทาการเปลี่ยนนิทรรศการถาวรชุดใหม่ที่มีชื่อว่า “ถอดรหัสประเทศไทย” หรือ
Decoding Thainess ซึ่งเปิดให้ชมเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 การดาเนินงานของ
มิวเซียมสยามตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างมากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในตัวเมือง
ที่มีความสนใจหาแหล่งพักผ่อนและเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้นาในการสร้างเครือข่ายมิวเซียมในประเทศ
ไทย
ผู้วิจัยเห็นว่าจากความสาคัญและความนิยมที่กรณีตัวอย่างทั้ง 2 ได้รับในสังคมไทยทาให้เป็น
กรณีศึกษาที่ดี นอกจากนี้อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์ทั้งสามมีลักษณะแตกต่างกัน
ออกไป ที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจพลวัตของการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติในพิพิธภัณฑ์ไทยได้
ดี ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่งนี้ ผู้วิจัยขอ
นาเสนอสองหัวข้อใหญ่คือ
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1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับการเสนอแนวคิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับการ
เสนอแนวคิดความรุ่มรวยของศิลปะไทยพันปี และแนวคิดอาณาจักรใน
ประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นอัตลักษณ์ไทย
2. มิวเซียมสยามกับนาเสนอความเป็นไทยด้วยเทคนิคทางมิวเซียมวิทยาแบบใหม่

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับการเสนอแนวคิดความรุ่มรวยของศิลปะไทยพันปี และ
แนวคิดอาณาจักรในประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นอัตลักษณ์ไทย
การแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในช่วงที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคือ ช่วงปี 2560 สามารถ
เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทย ผ่านการจัดแสดง ที่แสดงให้
เห็นถึงการนาเสนออัตลักษณ์ไทยในรูปแบบของแนวคิดความรุ่มรวยของศิลปะและความยิ่งใหญ่ของ
ประเทศไทยที่มียาวนานมากว่าพันปีนั้น ควบคู่ไปกับการนาเสนออาณาจักรบนแผ่นดินไทยในอดีตใน
ฐานะเป็นอัตลักษณ์ไทยความยิ่งใหญ่และเรื่องราวของอาณาจักรไทย ผ่านการจัดแสงโบราณวัตถุชิ้น
เอกที่ขุดพบหรือค้นพบในพื้นที่ประเทศไทย โดยวัตถุโบราณที่จัดแสดงสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมและอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจน (gndianization)
โครงสร้างของอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร คือ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน ที่เมื่อผู้ชม
ก้าวผ่านประตูทางเข้าซึ่งมีอยู่สองบานด้วยกัน ผู้ชมสามารถมองเห็นท้องพระโรงขนาดย่อมตรงกลาง
ตัวอาคาร มีปีกล้อมรอบจากซ้ายไปขวาที่กลายเป็นระเบียงทางเดินล้อมรอบตัวท้องพระโรงตรงกลาง
ผู้ชมสามารถเดินเข้าออกจากท้องพระโรงตรงกลางไปสู่ระเบียงทางเดินผ่านพื้นที่ระหว่างช่องเสาเสา
คอนกรีตขนาดใหญ่ที่เรียงรายด้านซ้ายและขวามือของตัวท้องพระโรง ซึ่งเสาและช่องว่างระหว่างนี้
เป็นเสมือนกาแพงทึบโปร่งผสมกันในคราวเดียว ด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมนี้เอง คิวเรเตอร์ได้จัด
ให้บริเวณท้องพระโรงตรงกลาง เป็นจุดไฮไลต์ของการแสดงนิทรรศการที่นาเสนอแนวคิดความรุ่มรวย
ของศิลปะไทยพันปี กล่าวคือ เป็นที่รวมของประติมากรรมและโบราณวัตถุชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกว่า
เป็นชิ้นเอกของประเทศ
มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เห็นเด่นสง่าและสะกดสายตาผู้ชมนิทรรศการ
นับตั้งแต่ก้าวย่างเข้าไปในด้านในตัวห้องจัดแสดง
โดยระเบียงที่เดินได้รอบด้านผ่านเสาขนาดใหญ่
จากพื้นที่ท้องพระโรงกลางนั้น
ส่วนการนาเสนออาณาจักรต่างๆบนแผ่นดินไทยในฐานะที่เป็นอัต
ลักษณ์ความเป็นไทยนั้นได้รับการนาเสนอตามพื้นที่ผนังของระเบียงทางเดินที่ล้อมรอบห้องโถงกลาง
ความรุ่งเรืองของศิลปะ “ไทยพันปี” ในฐานะที่เป็นอัตลักษ์ไทยนี้มีที่มาควบคู่มากับการ
พัฒนาการกระแสสานึกทางประวัติศาสตร์แบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมสยามในช่วงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญ คือ พระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเปิดโบราณคดีสโมสรใน พ.ศ. 2450 ทรงได้แสดง
พระราชดาริเกี่ยวกับเรื่องราวของชาติไทยว่า ควรมีการค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ของชาติที่ยาวนาน
กว่าพันปี เพราะชาติที่มีอารยะธรรมนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานกันทั้งสิ้น ในพระราชดารัสฯ ได้แสดง
ให้เห็นวิธีการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว คือ การรวบรวมเอาเรื่องราวของอาณาจักรในสยามและ
โบราณวัตถุตามหัวเมืองต่างๆ ที่เป็นของสยามหรืออยู่ในบังคับของสยามเข้าเป็นเรื่องราวความเป็นมา
ของสยามที่ปกครองโดยราชวงศ์จักรีในกรุงเทพฯ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2549)
อีกสองปีต่อมา
แนวคิดดังกล่าวได้รับการย้าอีกครั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ในสมัยที่ทรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงเคยได้รับการศึกษาจาก
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ประเทศอังกฤษในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงทรงมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านประวัติศาสตร์
และมรดกวัฒนธรรมในยุโรป ในพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในร.ศ. 127
(พ.ศ.2552) ว่า
“ชาวเราไม่รู้สึกละอายแก่ชาติอื่น ๆ เขาบ้างเลย น่าจะประสงค์ที่จะ
อวดว่า เราเป็นชาติที่เก่าแก่ กลับอยากจะลืมความแก่ของชาติเสีย
... ชาวยุโรปไม่นับถือทั้งของใหม่และชาติใหม่ นิยมของโบราณและ
ชาติที่โบราณมากกว่าทั้งนั้น ในหมู่เมืองในประเทศยุโรปเองนั้นแข่ง
กันอยู่เสมอว่า ชาติไหนจะค้นเรื่องราวของชาติได้นานขึ้นไปกว่ากัน”
(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ, ร.ศ.127: 21)
ความเป็น “ไทยพันปี” ที่จัดแสดงในส่วนท้องพระโรงตรงกลางของอาคารพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาตินั้นมีการจัดแสดงดังนี้คือ การแสดงความรุ่งเรืองทางอารยะธรรมของชาติไทยผ่านการแสดง
โบราณวัตถุ โดยจุดเริ่มต้นการเข้าชมจากประตูทางเข้านั้นเริ่มจากแสดงธรรมจักรและกวางหมอบของ
อาณาจักรทวาราวดี โดยมีโบราณวัตถุของอาณาจักรอื่นตามมาตามลาดับคือ ศรีวิชัย สุโขทัยและ
อยุธยา
รายละเอียดของศิลปวัตถุเฉพาะที่อยู่ส่วนตรงกลางโถงท้องพระโรง (ไม่รวมโบราณวัตถุที่อยู่
ด้านข้างซ้ายขวาของท้องพระโรงส่วนใน) นั้น ประกอบด้วยวัตถุโบราณต่าง ๆ และคาบรรยายของการ
จัดแสดงมีดังนี้ คือ
อาณาจักร
อาณาจักรทวารวดี

เมืองศรีเทพ

วัตถุที่จัดแสดง
1. ธรรมจักร
2. กลางหมอบ

1. พระวิษณุสี่กร

2.พระวิษณุสี่กร

อาณาจักรศรีวิชัย

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรครึ่ง
องค์

คาบรรยายวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์
“ธรรมจักรและกวางหมอบ พบ
ที่วันเสน่หา อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ศิลปะทวาราว
ดี พุทธศตวรรษที่ 12 (1400 ปี
มาแล้ว)”
“พระวิษณุสี่กร พบที่เขาพระ
เหนือ อาเภอตะกั่วป่า จังหวัด
พังงา ปลายพุทธศตวรรษที่ 12
(1350-1400 ปีมาแล้ว)”
“วิษณุสี่กรพบทีเ่ มืองโบราณศรี
เทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ พุทธศตวรรษที่ 13
(1300 ปีมาแล้ว)”
“พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรครึ่ง
องค์ พบที่วัดวียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิลปศรี
วิชัย ต้นพุทธศตวรรษที่ 14
(1200-1250ปีมาแล้ว)
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อาณาจักร
ไม่ใส่อาณาจักร
และศิลปะเขมรโบราณใน
ประเทศไทย

อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรอยุธยา

วัตถุที่จัดแสดง

คาบรรยายวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์

1. ทับหลังภาพหงส์และลายซุ้ม “. ทับหลังภาพหงส์และลายซุ้ม
พิมพ์พฤกษา
พิมพ์พฤกษา พบที่อาเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
พุทธศตวรรษที่ 13
(1300 ปีมาแล้ว)”
3.ทับหลังภาพวิษณุอนันตศา “ทับหลังภาพวิษณุอนันตศายิน
ยิน(นารายณ์บรรทมสินธุ์)
(นารายณ์บรรทมสินธุ์) จาก
ปราสาทกู่ส่วนแดง อาเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศิลปแบบเขมรโบราณใน
ประเทศไทย พุทธศตวรรษที่
17 [12th century] (900 ปี
มาแล้ว)”
ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือศิลา
“ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือศิลา
จารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช จารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
พบที่ปราสาทเมืองโบราณ
สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย
พุทธศักราช 1835
[1292 CE]”
1.พระอิศวร
“พระอิศวร
[รูปปั้นยืนขนาดเต็มองค์]
จากเทวสถานสาหรับพระนคร
(โบสถ์พราหมณ์
กรุงเทพมหานคร ศิลปสุโขทัย
พุทธศตวรรษที่ 19-20 (600700 มาแล้ว)”
2. พระวิษณุ
“พระวิษณุ จากเทวสถาน
สาหรับพระนคร (โบสถ์
พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร
ศิลปสุโขทัย พุทธศตวรรษที่
19-20 (600-700 มาแล้ว)”
พระเศียรพระพุทธรูป
“พระเศียรพระพุทธรูป จุดพบ
ในวิหารหลวง วัดพระศรีสรร
เพชญ์ อาเภอ
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อาณาจักร

วัตถุที่จัดแสดง

คาบรรยายวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศิลปะ
อยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21
(500 ปีมาแล้ว)”

ลักษณะการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและคาอธิบาย
วัตถุจัดแสดงนั้น สะท้อนให้เห็นวิธีคิดของการจัดแสดงที่เน้นความเก่าแก่หรืออายุของวัตถุเป็นสาคัญ
ควบคู่ไปกับลักษณะ (iconogrpahy) ของวัตถุที่แสดงความเป็นยุคสมัย
การจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทั้งการจัดวาง
วัตถุโบราณและคาอธิบายวัตถุโบราณนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของคิวเรเตอร์ที่ต้องการสื่อ
แนวคิดความเป็นไทยพันปีด้วยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้รับการจัดว่าอยู่ในยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยต่าง ๆ โดยการจัดยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ ถือได้ว่าเป็นแบบกระแส
หลักหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า master narrative ที่มีผลต่อการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
โดยทั่วไปโดยเฉพาะในโรงเรียนและการบริหารจัดการของกรมศิลปากร
โดยแนวคิดการจัดสกุล
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแบบดังกล่าวได้นี้ มีที่มาจากการจัดสกุลประวัติศาสตร์ศิลปะไทยของปูชนีย
บุคคลสอง 2 ท่าน คือ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ในหนังสือเรื่อง “ตานานพระพุทธเจดีย์”
(2469) และในหนังสือ “โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร” เขียนโดยศาสตราจารย์ยอร์ช
เซเดส์ (2471) ที่ได้ช่วยสร้างกรอบโครงของความเข้าใจประวัติศาสตร์ศิลปะไทย การจัดแสดง
นิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นอกจากใช้กรอบโครงหลักของการจัดแบ่งยุคสมัย
ประวัติศาสตร์ศิลปะตามแนวทางในหนังสือของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพและศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ที่ผ่านกลุ่มวัตถุโบราณตรงบริเวณกลางท้องพระโรงแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มศิลปะ
สองยุคเข้าไปคือ ล้านนาและศรีเทพ ตามตารางด้านล่างนี้
ผู้จัดยุคสมัย

ยุคสมัยจากหนังสือของสมเด็จกรมพระยาดารงและเซเดส์
กทว ทว ศช ลบ ชส สท อท อย รส

สมเด็จกรมพระยา √ √ √ √ √ √ √ √
ดารงราชานุภาพ
ยอร์ช เซเดส์
√
√ √ √ √ √ √ √ √
ยุคสมัยของวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ยุคสมัยที่ไม่ใส่ชื่อ
ทว ศช ลบ ชส สท อท อย รส ยุคสมัยเพิ่มเติมจากหนังสือสอง
เล่ม
√
√ √ √ √ √ √ √ √ ศรี ลาน
เทพ นา
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ตารางการจัดยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะ
หมายเหตุ รหัสอักษรย่อในตาราง
กทว ยุคก่อนทวารวดี
ทว
ทวารวดี
ศช
ศรีวิชัย
ลบ ลพบุรี

ชส
สท
อย
รส

เชียงแสน
สุโขทัย
อยุธยา
รัตนโกสินทร์

ในการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติไทยที่มีความรุ่มรวยมายาวนานมาพันปีนั้น เมื่อพิจารณา
จากยุคสมัยของศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาเสนอนั้น แม้ว่าในห้องกลางของการจัดแสดงมี
การนาศิลปะจากเมืองศรีเทพเข้ามาจัดแสดงผ่านโบราณวัตถุ
แต่ระเบียงรอบด้านห้องโถงจัดแสดง
กลางไม่มีการขยายการนาเสนอเรื่อง “ศรีเทพ” เป็นตู้จัดแสดงพิเศษที่เหมือนกับยุคสมัยอื่น ๆ แต่อย่าง
ใด
ส่วนการนาเสนอว่า อาณาจักรในอดีตบนบนผืนแผ่นดินไทยเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติไทยนั้น
ได้รับการขยายให้เด่นชัดด้วยการจัดแสดงตามระเบียงที่ล้อมรอบห้องโถงกลาง อาณาจักรสาคัญที่ได้รับ
การกล่าวถึง เช่น อาณาจักรทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ แต่
ระเบียงรอบด้านห้องโถงจัดแสดงกลางไม่มีการขยายการนาเสนอเรื่อง “ศรีเทพ” เป็นตู้จัดแสดงพิเศษ
ที่เหมือนกับยุคสมัยอื่น ๆ แต่อย่างใด ผู้วิจัยเห็นว่า การค้นพบเมืองศรีเทพบนแผ่นดินไทยนั้น ในแง่
หนึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการร่องรอยของการสร้างบ้านแปงเมืองและถิ่นฐานที่แสดงให้เห็นถึง ความ
หลากหลายของอาณาจักรบนผืนแผ่นดินไทยในอดีต
แต่การค้นพบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความ
เข้าใจเรื่องของอาณาจักรในอดีตที่เป็นอัตลักษณ์ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดและรับรู้กันทั้งในวงการ
ประวัติศาสตร์ ตาราเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา และทั้งในความ
เข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป
ศรีเทพเป็นโบราณสถานที่มีพื้นที่ประมาณ 4.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 2889 ไร่ ตั้งอยู่ที่อาเภอ
ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน พ.ศ. 2447 สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงค้นพบโบราณสถานนี้
ครั้งแรกเมื่อครั้งดารงตาแหน่งเสนาบดีมหาดไทยในสมัยรัชกาลกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ตามบันทึกทรงเรียกเมืองโบราณนี้ว่าศรีเทพตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงพบ กรมศิลปากรได้
เรียกชื่ออาณาบริเวณโบราณสถานนี้ตามสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เมื่อมีการจดทะเบียนเป็น
โบราณสถานของประเทศในปีพ.ศ. 2478 แต่เริ่มมีการศึกษาในพื้นที่ในปีพ.ศ. 2505 และหลังจากนั้น
ใช้เวลากว่า 20 ปีในการศึกษาขุดค้นและบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเปิดให้บริการแก่
สาธารณชนอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2527 ความสาคัญของเมืองศรีเทพ คือ ความเก่าแก่ของ
อาณาจักรที่มีอายุยาวนานกว่าสุโขทัยและอยุธยาที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในบริเวณเมือง เช่น
โครงกระดูกมนุษย์ เครือ่ งประดับ และอาวุธ แสดงว่ามีการตั้งหลักฐานของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าวมา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าศรีเทพเริ่มพัฒนา
เป็นเมืองและอาณาจักรอย่างรุ่งเรืองในสมัยทวารวดี และเริ่มเสื่อมลงในสมัยจักรวรรดิ์อังกอร์ และ
กลายเป็นเมืองเล็กๆที่มีบทบาทน้อยมากในสมัยที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรือง
(http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=
29&chap=4&page=t29-4infodetail08.html)
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การนาเสนออาณาจักรในอดีตในฐานะเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทยนั้น
เป็นการรวบรวม
อาณาจักรหลายๆอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ที่อาจมีความแตกต่างกันทางพื้นฐาน
เศรษฐกิจและสังคม หรืออาจมีเพียงแค่ความสัมพันธ์กันในทางการค้าและอื่นๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน
สิ่งหนึ่งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใช้สร้างความเชื่อมโยงหรือร้อยเรื่องราวของอาณาจักรต่างให้มีความ
เชื่อมโยงกันในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยและอาณาจักรไทย คือ การคัดเลือกโครงเรื่องของ
พุทธศาสนา และโบราณวัตถุที่ได้รับการสร้างขึ้นสาหรับการบูชาหรืออื่นๆ ในพุทธศาสนา เพื่อแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงของอาณาจักรเหล่านี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติไทย
ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การนาเสนอเรื่องล้านนาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย ตัวอย่างคือ การอธิบายความเชื่อมโยงอาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักร
ล้านนา ในส่วนของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งในการจัดแสดงได้เน้นการคัดเลือกโบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพ
ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในรูปแบบต่างๆ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้เสนอคาบรรยายไว้ว่า
“ศรีวิชัย ตามรูปศัพท์แปลว่า ชัยชนะอันดีงาม เป็นชื่อเรียก
อาณาจักร วัฒนธรรมและศิลปะไทย บนบริเวณคาบสมุทรภาคใต้
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุม
พื้นที่ตั้งแต่ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก [...] อนึ่งเดิมชุมชน
ต่างๆ นับถือทั้งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาพุทธ เมื่อ
อาณาจักรศรีวิชัยเป็นปึกแผ่นขึ้นนั้น ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน จึง
รุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเห็นได้ชัดจากความนิยมสร้างรูปพระโพธิสัตว์
เป็นรูปเคารพ” (คาบรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร, 2560) (เน้นโดยผู้วิจัย)
ในส่วนของอาณาจักรล้านนาก็เช่นกัน ทางนิทรรศการได้สร้างข้อความบรรยายไว้ว่า
“ล้านนาหมายถึงดินแดนที่มีผืนนาเป็นจานวนมาก เป็นชื่อเรียก
อาณาจักร วัฒนธรรม และศิลปะซึ่งเดิมเรียกว่า ศิลปะเชียงแสน
ของกลุ่มคนไทยในดินแดนภาคเหนือตอนบน เมื่อราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19-24 หรือประมาณ 200-700 ปีที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 8
จังหวัดในปัจจุบันได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน พะเยา
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ล้านนาเป็นนครรัฐอิสระปกครองด้วย
ระบบกษัตริย์ก่อนเป็นเมืองขึ้นของพม่า (เมียนมาร์) และรวมเข้า
กับราชอาณาจักรสยามในเวลาต่อมา มีนครเชียงใหม่บนลุ่มแม่น้าปิง
เป็นราชธานี ชาวล้านนานับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาทเป็นหลัก
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักร หรือแว่นแคว้นข้างเคียง
การสร้างสรรค์พุทธศิลป์ล้านนา จึงได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะหริ
ภุญไชยแห่งเมืองลาพูนที่เจริญมาก่อน ศิลปะอินเดียแบบปาละผ่าน
ทางศิลปะพุกามของพม่า ศิลปะลังกาผ่านทางศิลปะสุโขทัย และ
ศิลปะล้านช้างจากหลวงพระบาง โดยนามาผสมผสานและปรับให้
เข้ากับรสนิยมจนเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองโดยเฉพาะ
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พระพุทธรูปทั้งนี้ถือกันว่าพระพุทธรูปล้านนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ
พระพุทธรูปเชียงแสน เป็นศิลปะที่งามที่สุดแบบหนึ่งของไทย
นอกจากนี้ศิลปะของอาณาจักรไทยร่วมสมัยทั้งสาม คือ ล้านนา
สุโขทัย และอยุธยา ยังให้และรับอิทธิพลซึ่งกันและกันอีกด้วย” (คา
บรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
ในช่องผนังจัดแสดงวัตถุโบราณในส่วนของอาณาจักรล้านนาเพื่อแสดงว่าอาณาจักรล้านนา
เป็นส่วนหนึ่งอาณาจักรบนแผ่นไทย หรือส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนั้น ได้มีการคัดเลือกการจัด
แสดงที่เน้นวัตถุโบราณที่เป็นพุทธศิลป์จานวนทั้งหมด 6 ชิ้นด้วยกัน ในจานวนห้าชิ้นเป็นพุทธรูป 5
องค์ และเป็นปราสาทจาลอง 1 องค์ซึ่งเป็นปราสาทจาลองขนาดย่อม ที่ทางนิทรรศการเขียนไว้ว่า “[...]
พระญาหลวงมังสะแพก เจ้าเมืองเชียงแสน พระนางบุษบาสิริวัฒนาเทพราชกัญญา และพระยางาเมือง
ผู้เป็นราชบุตร มีศรัทธาให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและพระธาตุ [...]” (คาบรรยายการจัด
แสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
การร้อยเรียงเรื่องราวอาณาจักรต่าง ๆ ด้วยการใช้ศาสนาพุทธเข้ามาเชื่อมโยงนั้น เน้นอิทธิพลของ
ศิลปะและวัฒนธรรมอินเดียเป็นอย่างมาก สิ่งที่ขาดหายไปคือ อิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนที่มีต่อการ
พัฒนาการอาณาจักรต่าง ๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ในส่วนของอาณาจักรสุโขทัยใน
ฐานะที่เป็นอาณาจักร ทางพิพิธภัณฑ์ใช้การจัดแสดงด้วยตู้กระจกผนังสามตู้ที่เรียงติดกับตู้ผนังของ
อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตู้กระจกผนังสองตู้จัดแสดง เศียรพระพุทธรูปขนาดกลางแบบสุโขทัย
พระพุทธรูปขนาดย่อม พระหริหระ ซึ่งแสดงอิทธิพลของพุทธศาสนาและฮินดูจากอินเดีย ส่วนตู้
กระจกติดผนังอีกตู้หนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทางพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่างเครื่องถ้วยสุโขทัย โดยไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตการพัฒนาเทคนิคของเครื่องถ้วยและการค้าขายกับจีน
โบราณแต่อย่างใด
นอกจากนี้ในการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติผ่านโบราณวัตถุยังแทรกประเด็นชัยชนะของ
การต่อกรและต่อต้านระบบอาณานิคมตะวันตกไว้ด้วย โดยเฉพาะผ่านโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งคือ ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในห้องโถงกลางของพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน ที่ถือได้ว่าเป็น
จุดเด่นประการหนึ่งของการจัดแสดง
ทับหลังชิ้นนี้เป็นส่วนหนี่งของปราสาทพนมรุ้งที่หายไปในพ.ศ. 2503 ซึ่งต่อมาได้รับการจัด
แสดงที่สถาบันศิลปะชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ถือเป็นโบราณวัตถุศิลปะ
เขมรที่อยู่ในประเทศไทย ในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีโบราณวัตถุและโบราณสถานจานวนมากที่
สร้างขึ้นสมัยจักรวรรดิ์อังกอร์โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศิลปะวัตถุ
และโบราณสถานเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสาคัญของโบราณสถานแหงชาติที่ถือว่าแสดงความมีอารยะ
ธรรมของความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์ไทย
โดยกรมศิลปากรได้มีการจดทะเบียนโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเหล่านี้เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุสาคัญของชาติ
การจัดแสดงทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นเอาเข้าจริงแล้ว
ไม่ได้แสดงอัตลักษณ์แห่งชาติไทยมีมีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากศิลปะเขมรที่อยู่ในประเทศไทยแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ยังแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบอื่นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ชัยชนะของการต่อกร
และต่อต้านระบบอาณานิคมตะวันตกอีกด้วย อัตลักษณ์ประการที่สองนี้ เกี่ยวพันกับประวัติของทับ
หลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่หายไปจากประเทศไทยและประเทศไทยได้รับกลับคืนมาในปี พ.ศ. 2531
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ซึ่งเป็นปีที่มีการเปิดปราสาทพนมรุ้ง
โดยในช่วงก่อนปี 2531 นั้นมีการเคลื่อนไหวในสังคมไทยที่
เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์กันอย่างกว้างขวาง

2. มิวเซียมสยามกับการนาเสนอความเป็นไทยในผ่านเทคนิคมิวเซียมวิทยาแบบใหม่
นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” เป็นนิทรรศการใหม่ซึ่งถือเป็นนิทรรศการถาวรลาดับที่สองของ
มิวเซียมสยาม ทางมิวเซียมเปิดให้ผู้ชมเข้าชมตั้งแต่เดือนกันยายน พพ.ศ. 2560 นิทรรศการนี้ได้ใช้
เทคนิคการจัดแสดงสมัยของการทางานมิวเซียมเข้ามานาเสนอเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง
ๆ
เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ในแง่ที่มิวเซียมสยามไม่มีคลังโบราณวัตถุเป็นของตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นมิวเซียม
สยามจัดแสดงนิทรรศการด้วยโครงเรื่องและจัดหาวัสดุใหม่ที่หาได้ หรือสร้างวัตถุการจัดแสดงใหม่ๆมา
ประกอบการจัดแสดงที่ตั้งโครงเรื่องไว้แล้ว การดาเนินเรื่องในการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียม
สยามจึงแตกต่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์โบราณคดีมีเพียงการแสดง
โบราณวัตถุและคาอธิบายสั้นๆโดยไม่สร้างการเชื่อมโยงที่ชัดเจน
ผูช้ มซึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่อง
ประวัติศาสตร์ศิลปะหรือโบราณคดีอาจไม่สามารถมีความเข้าใจสิ่งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้องการ
สื่อสารได้ ส่วนผูช้ มนิทรรศการของมิวเซียมสยามสามารถเรียนรู้และเข้าใจโครงเรื่องที่ทางมิวเซียม
ต้องการเสนอได้ง่ายกว่าการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เนื่องจากนิทรรศการที่จัดแสดงมีการใช้
เทคนิคมิวเซียมสมัยใหม่มาเล่าเรื่องสิ่งที่ต้องการนาเสนอ
แม้ว่าเทคนิคการจัดแสดงและ ความมุ่งหมายของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติและมิวเซียม
สยามมีความแตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันสถาบันทั้งสองกลับมีความเชื่อมโยงกันอย่างประหลาดในการ
เติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในการสร้างและนาเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่แสดงให้เห็นความ
เป็นไทยตั้งแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบัน กล่าวคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพยายามสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นไทยในอดีตอันไกลโพ้นย้อนหลังเป็นพันปีมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านจัดแสดงโบราณวัตถุ
ส่วนมิวเซียมสยามนาเสนอความเป็นไทยที่ที่เกิดขึ้นในสมัยการตั้งกรุงเทพฯมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้น
ที่ความเป็นไปในปัจจุบันของความเป็นไทยที่ได้อยู่ในแง่มุมต่างๆของชีวิตทางสังคม ความเชื่อ วิถี
ปฏิบัติ และการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศไทย
“ถอดรหัสไทย”เป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยห้องจัดแสดงทั้งหมด 14 ห้องจัด
แสดงด้วยกัน โดยรายละเอียดดังนี้คือ
หมายเลขห้อง และชื่อห้อง
1. ไทยหรือเปล่า?
2. ไทยแปลไทย
(defining Thainess)
3. ไทยตั้งแต่เกิด

8.
9.

ไทย gnter
ไทยวิทยา

10.

ไทยชิม

4. ไทยสถาบัน
5. ไทยอลังการ

11.
12.

ไทยดีโคตร
ไทยเชื่อ
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6. ไทยแค่ไหน
7. ไทย only

13.
14.

ไทยประเพณี
ไทยแชะ

ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นาเสนอในมิวเซียมสยาม ผู้วิจัยคัดเลือกการนาเสนอในบาง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบางห้องจัดแสดง โดยแบ่งประเด็นที่นาเสนอในรายงานการวิจัยฉบับนี้
ออกเป็น 3 ประเด็น
(1) ความพยายามตั้งคาถามว่าอะไรคือความเป็นไทย
(2) อัตลักษณ์ไทยที่ผูกพันกับแนวคิด ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
(3) อัตลักษณ์ไทยที่อยู่ในความเชื่อ งานสร้างสรรค์และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

2.1.ความพยายามตั้งคาถามว่าอะไรคือความเป็นไทย
โดยแนวคิดการจัดแสดงเพื่อสร้างการตอบคาถามที่วนเวียนว่าอะไรคือ ความเป็นไทย ความ
เป็นไทยเหล่านี้เกิดมาอย่างไร และถ้าความเป็นไทยมีหลากหลายแห่งที่มา ความเป็นไทยเหล่านี้ถือว่า
มีความเป็นไทยมากน้อยหรือไม่อย่างไร
แนวคิดการจัดแสดง เริ่มต้นจากการจัดแสดงนิทรรศการให้ห้องแรกเลยทีเดียว มิวเซียม
สยามจัดนิทรรศการโดยเริ่มต้นห้องการจัดแสดงที่ชั้นสามของตัวอาคารจัดแสดง โดยมีทางเข้าห้องจัด
แสดงบริเวณส่วนกลางของตัวอาคาร ห้องจัดแสดงหมายเลข 1 ไทยหรือเปล่าจึงอยู่บนชั้นสามของมิว
เซียม เมื่อผู้ชมเดินถึงบริเวณกลางตัวอาคารชั้นสาม และพร้อมเข้าชมนิทรรศการ หุ่นหรือโมเดล
ผู้หญิงที่ทาขนาดสูงเพรียวกว่าส่วนสูงโดยเฉลี่ยของผู้หญิงไทยยืนเด่นแช่มช้อยเป็นสง่าบนแท่นกลมที่
หมุนได้ ทาให้ผู้ชมสามารถเห็นเครื่องแต่งกายของตัวหุ่นได้ชัดเจน แสงไฟที่ประกอบการจัดแสดงทาให้
แสงสว่างสาดต้องจับกับตัวหุ่นให้ลอยเด่นชัดในบรรยากาศสงไฟที่ส้มเหลืองสลัวของห้องจัดแสดง
“ไทยหรือเปล่า” ลักษณะการแต่งกายของโมเดลหรือหุ่นผู้หญิงนี้รูปแบบของชุดคล้ายกับชุดนางรา
สมัยตอนปลายอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ มีการสวมชฎา ปะหวะหล่ากาไล ผ้านุ่งจีบหน้าและตัวเสื้อ
ด้านบนออกแบบเป็นเหมือนเสื้อตัวในที่คลุมด้วยสไบสองชายครอบลาตัวหุ่นด้านบนที่เป็นแผ่นกว้าง
กว่าความกว้างของไหล่ เลยยาวเป็นแผ่นกว้างไปด้านหลังยาวเกือบจรดพื้น
ความพิเศษของหุ่นโมเดลผู้หญิงนี้มีอยู่สองประการด้วยกัน คือ (1). ใบหน้า (2) ลวดลาย
บนผืนผ้านุ่งและบนผืนสไบยาว ลวดลายบนผืนผ้าไม่ลายผ้าที่ผู้หญิงสมัยอยุธยาหรือต้นกรุงเทพฯสวม
ใส่กันแต่เป็นลายผ้าพิมพ์สีเขียวต่างโทนมีมีแพทเทิร์นเหมือนกับเครื่องแบบทหารเช่น
ทหารพราน
ส่วนใบหน้าของหุ่นหรือโมเดลผู้หญิงนี้คิวเรเตอร์ของมิวเซียมสยามได้ออกแบบให้มีใบหน้าแบบ
ปราศจากหน้าตาให้เป็นวัสดุขาวเรียบ ปราศจากหู ตา ปาก จมูก อวัยวะสาคัญของการแสดงอารมณ์
ความรู้สึก
การเปิดตัวนิทรรศการด้วยหุ่นและโมเดลดังกล่าวเข้ากับพัฒนาการประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยที่มักตกอยู่ในวังวนของการรัฐประหาร และการมีอิทธิพลของกองทัพต่อการเมืองไทย ถ้านึก
ถึงสิ่งที่ห้องจัดแสดงนี้ที่ต้องการถามว่า “ไทยหรือเปล่า” คาตอบนี้อาจแล้วแต่การตีความของ
ผู้ชมแต่ละคน
การเปิดตัวนิทรรศการทั้งชุดด้วยโมเดลผู้หญิงด้วยเครื่องแต่งกายไทยที่มีลวดลายคล้ายคลึงกับ
เครื่องแบบของบุคคลากรในกองทัพนั้น ไม่ได้รับการนามาขยายต่อเนื่องในห้องอื่น ๆ เป็นการเปิด
ประเด็นเรื่องแล้วไมได้รับการนามาสานต่ออธิบายต่อ หรือนามาผูกโยงกับส่วนอื่นๆของการจัดแสดง
เช่น ในห้อง “ไทยแค่ไหน” ที่จัดแสดงด้วยโมเดลและหุ่นจาลองผู้หญิงและผู้ชายด้วยเครื่องแต่งกาย
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ต่างๆ ที่แสดงถึงฐานะ ศาสนาและชาติพันธุ์ หรืออาชีพต่างๆ ก็ไม่ได้หยิบยกประเด็นที่เปิดไว้แต่การ
เริ่มต้นนิทรรศการมาอธิบายต่อเนื่องว่าหุ่นหรือโมเดลผู้หญิงนั้นมีความเป็นไทยมากน้อยเพียงใด
ในห้องไทยหรือเปล่ายังย้าถึงประเด็นว่า อะไรคือ ความเป็นไทย ด้วยการนาประเด็นทางสังคม
อื่นที่กลายเป็นเรื่องถกเถียงทั้งในสื่อประเพณีและทางโลกโซเชียลมีเดียๆมาจัดแสดงในรูปของ
จอโทรทัศน์ เช่น กรณีนักแสดงสาวรสา โพธิ์งามหรือญาญาหญิงไปเดินโชว์ตัวในงานเทศกาลหนังเมือง
คานส์ที่ประเทศ ฝรั่งเศส ในปีพ.ศ. 2556 ซึ่งในเวลานั้นได้รับการชื่นชมโจษขานกันว่าเธอแสดงความ
เป็นไทยด้วยการไหว้ที่ต่างประเทศ ต่างไปจากนักแสดงหญิงอีกท่านที่ไปร่วมงานเดียวกันแต่ไม่ได้ไหว้
ประเด็นการตั้งคาถามว่า “ไทยหรือเปล่า” ด้วยการจัดแสดงในหลายๆห้องนั้น มีการตั้งคาถาม
แต่หลายๆส่วนไม่มีคาตอบด้วยการนาประเด็นดังกล่าวมาจัดแสดงหรือขยายเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดแสดงและเนื้อหาของการจัดแสดง แล้วมายืนให้บริการคอย
ดูและตอบคาถามแก่ผู้ชม บอกว่าทางพิพิธภัณฑ์ต้องการให้ผู้ชมคิดเอง ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว การคิดเอง
กับการจัดแสดงที่มีอยู่นั้นคอนข้างเป็นปัญหา เพราะไม่แน่ใจว่านิทรรศการต้องการบอกอะไรกันแน่
ลักษณะดังกล่าวยังคงชัดเจนในห้อง “ไทยแปลไทย” หรือภาษาอังกฤษว่า “Defining Thainess”
เป็นการจัดแสดงด้วยผนัง Built-in ไม้ที่มีทั้งส่วนที่จัดแสงเป็นช่องกระจกให้เห็นได้โดยง่าย และการ
บรรจุภาพจัดแสดงที่อยู่ในลิ้นชักที่ผู้ชมสามารถดึงเปิดปิดเล่นได้ตามอัธยาศัย เทคนิคการจัดแสดงให้
ห้องนี้น่าสนใจและสร้างมิวเซียมสยามให้เป็น participatory museum ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้
แต่การจุดประเด็นให้เกิดการคิดต่อเองนั้น ว่า “ไทยหรือเปล่า” น่าจะหล่นหายไประหว่างทาง จาก
การพูดคุยกับผู้ชมสามสี่คนในห้องจัดแสดงนี้ผู้ชมบอกว่าทุกสิ่งจัดแสดงที่ตนเห็นนั้นแสดงความเป็น
ไทยหมดทุกชิ้น เพราะมิวเซียมเป็นแหล่งแสดงความรู้

2.2.อัตลักษณ์ไทยที่ผูกโยงกับแนวคิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์
มิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการชุด “ถอดรหัสไทย” โดยมุ่งนาเสนออัตลักษณ์ความเป็น
ไทยโดยเน้นความเป็นไทยที่ผูกพันกับแนวคิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีการเลือกจัดแสดงเพื่อ
นาเสนอประเด็นดังกล่าวในห้องจัดแสดงจานวน 5 ห้องด้วยกัน คือ ห้องไทยตั้งแต่เกิด ห้องไทย
สถาบัน ห้องไทยวิทยา ห้องไทยอลังการ ห้องไทยแค่ไหน ห้องไทยแชะ โดยการจัดแสดงและการ
ลงทุนกับวัสดุและอุปกรณ์ในห้องทั้ง 6 ห้องนี้มีความพิถีพิถันอย่างยิ่ง
การนาเสนออัตลักษณ์ไทยที่ผูกโยงกับแนวคิดชาติ ศาสน์ กษัตริย์นั้นเริ่มต้นในห้องจัดแสดงที่
เรียกว่า
“ไทยตั้งแต่เกิด” เป็นห้องจัดแสดงที่แสดงให้เห็นถึงว่า ความเป็นไทยได้รับการสร้างและ
พัฒนามาตั้งแต่สมัยสมัยใด โดยห้องจัดแสดงนี้มีขนาดใหญ่พอควร การจัดแสดงจัดเป็นเหมือนเวที
กว้างแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณเมตรกว่า ผู้ชมสามารถยืนชมบริเวณด้านข้าง
ของเวทีที่เป็นด้านกว้างที่ยาวด้านหนึ่งของเวทีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การจัดแสดงแสงสีเสียงเสียงบรรยาย
ประกอบกับการแสดงภาพหรือวัตถุประกอบการจัดแสดง ในลักษณะกล่องใส่แก้วบ้างหรือป้ายบ้างที่
เลื่อนขึ้นลงมาจากพื้นเวทีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดใหญ่ที่ยกสูงไว้ โดยการจัดแสดงตู้กล่องเหล่านี้จะเริ่ม
เลื่อนขึ้นลงจากจากด้านซ้ายมือของผู้ชมไปสู่ด้านขวามือ
ห้องการจัดแสดงนี้ ต้องการอธิบายว่า ความเป็นไทยนั้นได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะจาก
ผู้นาและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์เริ่ม
ตั้งแต่ที่ทรงค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 1 และความความสนใจเรื่องชาติไทย
ต่อมาในรัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเป็นไทยได้รับการสร้างขึ้นโดยผูกพันกับแนวคิดเรื่อง
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นเสาหลักสาคัญของประเทศ ต่อมาความเป็นไทยได้รับ
การส่งเสริมในช่วงสมัยที่ประเทศเริ่มคลายจากความวุ่นวายของความเปลี่ยนแปลงทางการปกครองใน
ปี พ.ศ. 2475 โดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคแรกนั้นได้ส่งเสริมการ
สร้างความเป็นไทย เช่น การประกวดนางสาวไทย และการเกิดอาหารจานเด็ดที่เป็นอาหารไทยนั่นคือ
“ผัดไทย” โดยนิทรรศการนาเสนอว่าหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญช่วยจอมพลป. พิบูล
สงคราม
ในระยะเวลาต่อมาช่วงประมาณพ.ศ. 2490 เป็นต้นมา นิทรรศการได้นาเสนอว่าความเป็น
ไทยได้รับการสร้างสรรค์โดยกลุ่มคนและองค์กรหลายกลุ่ม เช่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชได้เขียนนว
นิยายเรื่องสี่แผ่นดิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างความเป็นไทยสาหรับการท่องเที่ยว การ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชินีในช่วงที่ยังทรงเป็นหนุ่มสาวได้
เดินทางไปต่างประเทศช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย
นอกจากนี้ในเวลาต่อมาศิลปะความ
บันเทิงเช่น เพลงลูกทุ่งและอื่นๆได้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทย และในช่วงเวลานีเ้ องการบริโภค
หรือลัทธิบริโภคนิยมของชาวไทยได้เข้ามาสร้างความเป็นไทยในแง่ที่เป็นพฤติกรรมที่นาไปสู่ความ
หายนะทางเศรษฐกิจ หรือวิกฤติเศรษฐกิจในช่างปีพ.ศ. 2540 ที่สร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการสร้าง
ความเป็นไทยในสองรูปแบบใหญ่ ๆ คือ (1) วัฒนธรรมความบันเทิงสาคัญๆ เช่น เรื่องนางนาก และ
ภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ (2) ที่สาคัญ คือ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจากพระราชดารัสในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยการจัดแสดงให้โมเดลของบ้านในสวนทีมีการปลูกผัก เลี้ยงปลาแบบพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิต
ถัดมาความเป็นไทยได้รับการนาเสนอไว้ในการรวมใจด้วยการสร้างภาพเทียนไขที่จุดเปล่ง
ประกายสีหลืองเต็มพื้นยกสาหรับเป็นเวทีแสดงวัตถุสีเหลี่ยมผืนผ้า
สักครู่หนึ่งด้านขวามือของเวที
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากล่องบรรจุพระบรมโกฏิจาลองของในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่อยๆ ลอยเด่นจากพื้นเวที
ความเป็นไทยดังกล่าวได้รับการนาเสนอในช่วงที่มีการไว้ทุกข์และการเตรียมการพระเมรุมาศเนื่องมาก
จากการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
ความเป็นไทยที่ได้รับการจัดแสดงในห้องจัดแสดงนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรคือ ความเป็นไทยและ
ความเป็นไทยมีที่มาอย่างไรใน สองประเด็นใหญ่ คือ (1) ความเป็นไทยที่เกี่ยวเนื่องกับชาติ ศาสน์
กษัตริย์ (2) ความเป็นไทยที่เกิดจากวัฒนธรรมบันเทิงและความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของคนไทย
ในบริบทสังคมการเมืองไทย โดยสองเด็กแรกได้รับการนามาขยายเพิ่มเติมในสองห้องจัดแสดงสาคัญ
คือ ห้องไทยวิทยา ไทยอลังการ และไทยแค่ไหน ส่วนประเด็นที่สองได้รับการจัดแสดงในห้องจัดแสดง
“ไทย only” ห้อง “ไทยชิม” ห้อง “ไทย ดีโคตร” และไทยประเพณี
นอกจากการที่มาของการเกิดความเป็นไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันสาคัญ คือ ชาติ ศาสน์
กษัติรย์ มิวเซียมสยามจัดแสดงให้เห็นว่า ความเป็นไทยดังกล่าวนี้ได้รับการถ่ายทอดผ่านระบบ
การศึกษาในห้องไทยวิทยา โดยการจัดแสดงแบ่งให้เห็นการสร้างความเป็นไทยโดยรัฐบาลสมัยต่างๆ
โดยการจัดแสดงแบ่งการปลูกฝังความเป็นไทย ออกเป็นสี่สมัยคือ
ก. สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้พานรัฐธรรมนูญเป็นรูปในการจัดแสดง และตั้ง
คาถามว่า สมัยนั้นต้องการให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้สึกผูกพันกับประชาธิปไตยหรือไม่
ข. สมัยถัดมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา เน้นความสาคัญของสามสถาบันหลัก คือ ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
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ค. สมัยพ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ยังเน้นความสาคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการความรักท้องถิ่น
ง. ตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา แม้จะยังเน้นความสาคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์แต่มีการเน้นเรื่อง
สถาบันกษัตริย์มากเช่น พระราชกรณียกิจ และความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในห้องไทยวิทยานี้มีการจัดพื้นที่ให้เป็นเหมือนห้องเรียน มีการจัดโต๊ะครูไว้หน้าห้อง ฝั่ง
ตรงข้ามเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนกจัดเรียงเหมือนห้องเรียนจริง ผนังรอบด้านห้องเรียนมีการจัดแบ่งยุค
สมัยตามที่กล่าวข้างต้นเหมือนการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั่วไป ผู้ชมสามารถนั่งเล่น
ที่โต๊ะครูหรือนักเรียน และอ่านเอกสารต่าง ๆ ที่จัดแสดงได้ นอกจากนี้ที่สาคัญการจัดแสดงภายใน
ห้องนี้มีจอวีดีโอขนาดกลางที่ทาหน้าที่เหมือนกระดานดาหรือไวบอร์ดในห้องเรียนในโรงเรียน โดยจอ
วีดีโอฉายการถามคาถามที่เป็นต้องเลือกตอบตอบคาถามแบบการเลือกข้อก ข้อ ข หรือข้อ ค. ว่าข้อใด
ถูกที่สุด คาถามและคาตอบเหล่านี้แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยหรือความเป็นไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลหรือเป็นประเพณีปฏิบัติที่ทางานมาเป็นเวลานาน ความเป็น
ไทยที่เป็นจุดเด่นของข้อคาถามคาตอบนี้
เช่น สถาบันกษัตริย์ ดังคาถามว่า
“เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงที่แสดงถึงอะไร
ก. ความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. ความเป็นเอกราชของชาติไทย
ค. ความสาคัญของศาสนาพุทธ”
(คาบรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
อัตลักษณ์ไทยที่ได้รับการนาเสนอในการจัดแสดงส่วนนี้ ยังมีส่วนของภาษาและการแต่งกาย ดังคาถาม
และคาตอบดังนี้คือ
“ภาษาไทยมีความสาคัญอย่างไร
ก. เป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นไทย
ข. ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
ค. ทาให้คนต่างชาติรู้จักภาษาไทย”
เครื่องแต่งกายแบบไทย แสดงให้เห็นถึงอะไร
ก.
ความก้าวหน้าของชาติไทย
ข. ความร่ารวยของคนไทย
ค. ลักษณะความเป็นชาติไทย
(คาบรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
มิวเซียมสยามได้นาเสนอว่าความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์ไทยมีความเป็นไทยมากน้อยหรือไม่
แต่เพียงใดนั้นเป็นประเด็นสาคัญ ดังได้จัดห้องจัดแสดง “ไทยแค่ไหน” ที่ค่อนข้างใหญ่รองจาก”ห้อง
ไทยแต่เกิด” เพื่อนาเสนอว่า ถ้าสิ่งใดมีความใกล้กับศูนย์กลางคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาก
ก็ถือว่ามีความเป็นไทยเข้มข้นมาก ถ้าอยู่ไกลออกไปเรื่อย ๆก็ถือได้ว่ามีความเป็นไทยน้อยลงเรื่อย ๆ
แม้ว่าห้องจัดแสดงนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงศูนย์กลางความเป็นไทยที่ต้องมีความใกล้ชิดกับสถาบัน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แต่รูปแบบการจัดแสดงของห้อง “ไทยแค่ไหน” นี้ และเมื่อวิเคราะห์โครงสร้าง
การแผนผังของการจัดแสดงของห้องนี้เข้าในบริบทของแผนผังการจัดแสดงโดยรวมของนิทรรศการ
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ทั้งหมด รวมทั้งการคัดเลือกวัตถุจัดแสดงในห้อง “ไทยแค่ไหน” ได้ให้ความสาคัญกับสถาบันกษัตริย์
มากกว่าแนวคิดเรื่องชาติและศาสนา
การวางแผนผังห้องจัดแสดงในโครงการสร้างของผังการจัดแสดงทั้งหมดจาก ห้องไทยแต่
เกิดเป็นห้องที่สร้างนาเสนอให้ผู้ชมเข้าใจว่าความเป็นไทยได้รับการก่อสร้างปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง
มาตามเวลาอย่างไรแต่จบลงด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมใจทั้งชาติ
ในห้องถัดมา
หมายเลขสี่ คือ “ไทยสถาบัน” เป็นห้องที่ผู้ชมสามารถเล่นเกมส์ไทยสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็น
ความสาคัญของ 3 สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยผู้ชมมิวเซียมสามารถเล่นเกมเพื่อหาสิ่งที่เป็นตัวแทน
ของสถาบันชาติ หรือสถาบันศาสนา หรือสถาบันกษัตริย์ ที่อยู่ในรูปภาพพิมพ์กล่องกล่องที่มีลักษณะ
คล้ายลูกเต๋าขนาดใหญ่เกินฝ่ามือแต่สามารถหยิบจับได้ไม่ลาบาก แล้ววางไว้บนโต๊ะที่เป็นเหมือนบอร์ด
เกมเรืองแสง เมื่อเลือกแล้วผู้ชมมิวเซียมจะเห็นว่าตนเองเลือกผิดหรือถูกจากผนังด้านหน้าฝังตรงข้ามที่
มีเปลี่ยนแปลงไปตามการเลือกกล่องลูกเต๋าของผู้ชม โดยกล่องลูกเต๋านี้ได้รับการออกแบบให้มีสามชุด
เพื่อสอดคล้องกับสามสถาบันหลัก แต่เมือพิจารณาถึงขนาดห้อง “ห้องไทยสถาบัน” แล้วห้องที่ได้รับ
คัดเลือกให้จัดแสดงนั้นมีขนาดเล็กมาก เมื่อเปรียบเทียบกับห้อง “ห้องไทยแต่เกิด” “ห้องไทยอลังการ”
หรือ “ห้องไทยแค่ไหน” ซึ่งทั้งสามห้องนี้ให้ความสาคัญกับสถาบันกษัตริย์ในการเป็นศูนย์กลางคือ
สัญลักษณ์ความเป็นไทย
ในห้องการจัดแสดง “ไทยอลังการ” จัดแสดงจาลองบัลลังก์ในท้องพระโรงสมมุติตั้งเด่นสง่า
อยู่กลางห้อง
ด้านข้างมีการจัดแสดงอธิบายเกี่ยวกับระบบจักรวาลที่อธิบายว่าที่ประทับองค์
พระมหากษัตริย์เปรียบได้ดั่งพระอินทร์ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ การตกแต่งจัดแสดงในห้องนี้ทั้ง
ห้องค่อนข้างเป็นห้องโล่ง แต่ใช้การตกแต่งฝาผนังด้วยดาว และเทพพนมทาให้เหมือนท้องพระโรงที่
บัลลังก์เป็นศูนย์กลางเปรียบเสมือนสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางความเป็นไทย
จากห้องนี้ผู้ชม
สามารถเดินทะลุผ่านม่านไปยังห้อง “ไทยแค่ไหน” ได้ในห้องนี้มีการจัดแสดงหุ่นหรือโมเดลจานวนมาก
ทั้งชายหญิงและเด็กในเครื่องแต่งกายแบบต่าง ๆ ยืนลดหลั่นตามขั้นบันได โดยการนาเสนอนี้ใช้หุ่น
ของพระรามตามแบบวรรณคดีรามเกียรติ์เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดแสดง โดยมุ่งหมายให้หุ่นหรือ
โมเดลเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันกษัตริย์ที่ยืนอยู่บนขั้นบันไดที่เป็นจุดสูงสุดของการจัดแสดง และมี
หุ่นต่างๆยืนลดหลั่นเรียงกันลงมา หุ่นหรือโมเดลที่ใกล้กับหุ่นพระรามมากที่สุด คือ หุ่นชายหญิงแต่ง
กายแบบไทยโบราณในชุดนุ่งจีบห่มสไบ หุ่นแต่งชุดกีฬาเสื้อยืด Bike for Dad หุ่นที่ถูกจัดให้อยู่ไกล
ออกไปมากที่สุดหรือไม่อยู่ตามขั้นบันไดกับกลุ่มหุ่นหรือโมเดลอื่นๆ คือ หุ่นผู้หญิงใส่ชุดกะเหรี่ยงสีขาว

2.3 อัตลักษณ์ไทยที่อยู่ในความเชื่อ งานสร้างสรรค์และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
มิวเซียมสยามได้จัดแสดงชุดนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” โดยใช้ห้องจัดแสดงจานวน 5 ห้อง
จากทั้งหมด 14 ห้องจัดแสดง เพื่อแสดงความเป็นไทยที่อยู่ในความเชื่อ งานสร้างสรรค์ และชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน โดยห้องที่จัดแสดงทั้ง 5 ห้องดังกล่าว คือ ห้องไทย only ห้องไทยชิม ห้องไทยดี
โคตร ห้องไทยเชื่อ ห้องไทยประเพณี
การนาเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อยู่ในความเชื่อ งานสร้าง และชีวิตความเป็นผู้ของผู้คน
นี้มีแนวคิด 2 เรื่องด้วยกันที่นาเสนอ คือ (1). อัตลักษณ์ไทยที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
กับประเทศอื่นๆหรือวัฒนธรรมอื่นๆ แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไทย (2) การนาเสนอความโดดเด่น
พิเศษของอัตลักษณ์ไทยที่ “ดีโคตร”
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ถ้าถามว่า ส่วนใดของอัตลักษณ์ไทยที่อยู่ในความเชื่อ การสร้างสรรค์ และชีวิตความเป็นอยู่
ผู้คนที่ได้รับการหยิบยกมานามาเป็นประเด็นในการจัดนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ก็ต้องตอบว่า สิ่งที่
เห็นว่าเป็นตัวชี้หมายทางวัฒนธรรมบางเรื่อง (cultural marker) ที่สาคัญ คือ
1. การแต่งกายที่เรียกว่า “ชุดไทย”
2. “อาหารจานต่างๆ” เช่น มัสมั่น ผัดกระเพรา ข้าวผัดอเมริกัน
3. สถาปัตยกรรมไทย
4. “ความเชื่อ” เช่น เรื่องนางกวัก ปลัดขิก
5. ประเพณีปฏิบัติ หรือวิถีปฏิบัติ เช่น ความเกรงใจ ความกตัญญู
โดยอัตลักษณ์เหล่านี้ได้รับการนาเสนอที่ชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของอัตลักษณ์ไทยที่ทางมิวเซียมสยาม
ต้องการการสื่อสารถึงผู้ชม คือ ความพิเศษเฉพาะของอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านตัวชี้หมาย
ทางวัฒนธรรม ที่คนไทยสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะกับสังคมไทย

2.4. แง่มุมปัญหาและความขัดแย้งของการเสนออัตลักษณ์ไทยทีม่ ิวเซียมสยามคัดเลือก
มานาเสนอ
การนาเสนอความเป็นไทยในนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ของมิวเซียมสยาม มีการคัดเลือก
ประเด็นและมุมมองมีประเด็นชวนวิเคราะห์หลายประเด็นด้วยกัน
ผู้วิจยั ขอแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ
ดังนี้คือ

2.4.1อัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นอัตลักษณ์ทมี่ ีมุมมองจากโครงสร้าง
ส่วนบนของสังคม ทีซ้อนทับด้วยการตีความและการคัดเลือกของทีมผู้จัด
นิทรรศการ ให้ความสาคัญกับมุมมองส่วนล่างคือ ประชาชนทั่วไป
ค่อนข้างน้อย และประชาชนไม่มีความสาคัญมากนักในการนาเสนอใน
นิทรรศการ
ตัวอย่างที่นาเสนอเช่น ให้องไทยวิทยา วีดีโอนาเสนอความเป็นไทยในรูปแบบของคาถามแบบ
ข้อสอบข้อหนึ่งเสนอว่า
“สิ่งใดไม่ได้ถึงความเป็นชาติไทย
ก. การแต่งกายแบบไทย
ข. การประกอบอาชีพของคนไทย
ค. การแสดงความเคารพแบบไทย”
(คาบรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
ประเด็นของอัตลักษณ์ไทยที่มิวเซียมสยามนาเสนอในห้องไทยวิทยานั้น ผู้จัดต้องการแสดงให้เห็นว่า
อะไรคืออัตลักษณ์ไทย
แต่อัตลักษณ์ไทยที่สร้างโดยสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยเฉพาะใน
โรงเรียนนั้นที่นาเสนอในนิทรรศการนี้
มีความเกี่ยวข้องน้อยมากกับประชาชนทั่วไป อัต
ลักษณ์ไทยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดประเด็นคาถามขึ้นได้ โดยหากเราเอาประยุกต์คาถามในข้อที่ถามว่า
เครื่องแต่งกายแบบไทยแสดงให้เห็นถึงอะไร และคาตอบบอกว่าลักษณะความเป็นชาติไทย มาลอง
สร้างเป็นคาถามใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
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“สิ่งที่ไม่ได้แสดงถึงความเป็นชาติไทย”
ก. เครื่องแต่งกายตามประเพณีของชาวนาไทยภาคกลาง
ข. การประกอบอาชีพชาวนาของคนไทย
ค. การแสดงความเคารพหรือไหว้แบบไทย-จีนของชาวไทยจีนในประเทศไทย
เวลาไหว้พระพุทธรูปในวัดทางพุทธศาสนา
ถ้าเราถือเอาคาตอบที่นาเสนอในวีดีโอของ “ห้องไทยวิทยา”มาเป็นแนวทางในการตอบคาถามข้างต้น
คาตอบที่มีให้เลือกทั้งสามข้อนั้นคงยากที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ตามการรับรู้
ทั่วไปในสังคมไทย การทานาถือเป็นวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเป็นที่ก่อเกิดของวัฒนธรรมข้าวใน
ประเทศไทย นอกจากนี้การราฟ้อนของกรมศิลปากรได้มีการจัดราที่มีผู้ราสวมชุดทานาของชาวนาใน
ภาคกลางที่คนทั่วไปมักจาเป็นภาพติดตา การที่นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” เลือกหรือไม่เลือกบาง
ประเด็นของความเป็นไทยมานาเสนอนั้น
สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องการเมืองของการนาเสนอภาพ
ตัวแทน(The politics of representation) ที่มิวเซียมในฐานะที่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมหรือใน
หลายกรณีเป็นสถาบันในการสร้างสรรค์ความรู้ในรูปแบบความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจนั้น
มี
บทบาทอย่างมากในฐานะที่เป็น Actor หนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ความไทย

2.4.2 รหัสไทยที่นาเสนอในนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ขาดแง่มมุ ทางพหุ
วัฒนธรรม
การเลือกประเด็นความเป็นไทยในนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ไม่ได้นาเสนอความเป็นไทย
หรืออัตลักษณ์ไทยเพิ่มเติมในแง่มุมความเป็นไทยที่เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ หรือศาสนาอื่น ๆ นอกจากศาสนาพุทธ ตัวอย่างของคาถามในห้องไทยวิทยาคาถาม
หนึ่งด้านล่างนี้
“เหตุใดคนไทยส่วนใหญ่จึงนับถือศาสนาพุทธ?
ก. เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
ข. เป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
ค. เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของคนไทย”
(คาบรรยายการจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร, 2560)
หรือในห้องไทยแค่ไหน มีการเลือกโมเดลหรือหุ่นที่ใกล้ความเป็นไทย โดยมีการจัดให้ตัวตลกของร้าน
ขายแม็คโดนัลที่ยกมือไหว้มีความเป็นไทยมากกว่าหุ่นหรือโมเดลผู้ชายที่แต่งกายแบบชาวไทยมุสลิม
ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ชมที่เป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมาชมนิทรรศการนี้จะมีความรู้สึกอย่างไรต่อ
ความเป็นอัตลักษณ์ไทยที่นาเสนอนี้

สรุป
นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในปัจจุบันของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและมิวเซียมสยาม มีความ
สอดคล้องและช่วยเสริมกันและกันในการสร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์แห่งชาติของประเทศไทย
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โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยเน้นการจัดแสดงวัตถุทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นความรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมายาวนานกว่าพันปี โดยเน้นความ
เชื่อมโยงของโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย และพัฒนาการของอาณาจักรบนผืน
แผ่นดินไทยที่มาตั้ง่แต่อดีต อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นาเสนอนี้ยังมีจุดเด่นในการสร้างความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือเกิดความศรัทธาในอัตลักษณ์ไทยให้กับผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ด้วยการมองชมวัตถุโบราณล้าค่าที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และนามาจัดแสดงภายในห้อง
จัดแสดงเดียวกันโดยเฉพาะโถงห้องจัดแสดงกลางที่ใช้เทคนิค แสดง และการจัดวางวัตถุ อัตลักษณ์
แห่งความเป็นไทยที่นาเสนอผ่านวัตถุโบราณมีความชัดเจนด้วยตัวเอง แต่มีข้อจากัดในการสื่อสารถึง
ผู้ชมที่อาจไม่มีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่ลึกซึ้งนัก เนื่องจากการจัดแสดงมีเพียงการ
อธิบายสั้น ๆ และทางพิพิธภัณฑ์มีเพียงคู่มือการนาชมที่ผลิตโดยเพื่อนพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาสาสมัครนา
ชมพิพิธภัณฑ์ที่ตีพิมพ์มานาน
นิทรรศการถาวรชุดปัจจุบันของมิวเซียมสยามที่เรียกว่า “ถอดรหัสไทย” ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอัตลักษณ์ไทยให้เป็นรูปธรรม โดยความเป็นไทย
ที่สร้างให้เป็นรูปธรรมด้วยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของมิวเซียมวิทยาแบบใหม่นี้ ได้นาเอาทั้งความ
เชื่อ สิ่งที่รับรู้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสิ่งที่แทรกอยู่ในอณูของชีวิตทางสังคมและปฏิบัติการทาง
สังคม (social practice) ที่อยู่ในการรับรู้และการปฏิบัติมาสร้างเป็นเรื่องราวของความเป็นไทยให้เป็น
รูปธรรม (construction of Thainess) โดยอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นาเสนอนี้ เน้นความเป็นไทยที่
ถักทอขึ้นรอบๆแนวคิดเรื่องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความเป็นไทยที่นาเสนอยังให้ความสาคัญกับ
ประชาชนและประเด็นทางพหุวัฒนธรรมน้อย รวมทั้งการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยกับภูมิภาคอาเซียน
แทบไม่ปรากฏ
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บทที่ ๖
อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในมิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซีย
บทนา
การนาเสนอว่าอัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในมิวเซียมของประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะ
อย่างไรนั้น ผู้วิจัยได้เลือกมิวเซียมในเขตจาร์การตาร์เป็นพื้นที่ในการศึกษา คือ มิวเซียแห่งชาติ
อินโดนีเซีย แกลอรี่ศิลปะแห่งชาติอินโดนีเซีย และโมนาสซึ่งถืออนุสาวรีย์แห่งชาติกลางกรุงจากาตาร์ที่
มีมิวเซียมโมนาสอยู่ภายใน
เนื่องจากมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียเป็นมิวเซียมทางโบราณคดีผสมกับ
มานุษยวิทยาที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์อินโดนีเซียที่ปรับเปลี่ยนอิทธิพลภายนอกมาเป็นอินโดนีเซีย
ได้ชัดเจนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเติมเต็มได้ด้วยการทาความเข้าใจอัตลักษณ์ความอินโดเซียได้จาก
งานจิตรกรรมและศิลปะที่จัดแสดงในแกลอรี่ศิลปะแห่งชาติอินโดนีเซีย และการจัดแสดงdiorama
ของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียในโมนาส
มิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียหรือ Museum Nasional Indonesia ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ได้รับการ
ขนานนามในปีค.ศ. 1979 นั้นมีประวัติมายาวนานตั้งแต่ค.ศ. 1868 ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางกรุง
จาการ์ตา ทีถ่ นน Jl. Medan Merdeka Barat No.12 ตรงข้ามกับโมนาสหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนขนาดใหญ่ สมัยที่มิวเซียมยังมีเพียงตึกเดียว ชื่อเรียก
ขานของมิวเซียมในหมู่คนท้องถิ่นเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยาม-อินโดนีเซีย กล่าวคือ
หน้าอาคารดั้งเดิมของมิวเซียมมีรูปปั้นช้างทาด้วยทองเหลืองจากรัชกาลที่ 5 แห่งสยามพระราชทาน
ให้แก่จาการ์ตาในช่วงการเสด็จประพาสชวาในค.ศ. 1871 ทาให้เรียกขานกันว่ามิวเซียมช้าง หรือ
Gedung Gajah ภายหลังมีทางมิวเซียมมีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่มิวเซียมเมื่อ
มีการสร้างอาคารใหม่หรืออาคาร B บริเวณด้านของอาคารดั้งเดิม สิ่งทีทาให้มิวเซียมมีอัตลักษฺณ์ใหม่
ที่ดึงดูดสายตามของนักท่องเที่ยวและผู้ชมมิวเซียมคือ งานประติมากรรมขนาดใหญ่ของ g Nyoman
Nuarta ชื่อ Ku Yakin Sampai di sana หรือ I know I can reach there. ที่ตั้งอยู่ระหว่างอาคารช้าง
เดิมหรืออาคาร A กับอาคารใหม่อาคาร B ประติมากรรมของศิลปินชื่อดังผู้นี้ ซึ่งมีถิ่นกาเนิดที่บาลี และ
ศึกษาด้านศิลปะที่มหาวิทยาลัยบันดุง เป็นเหมือนคลื่นพายุวนที่มีผู้คนวนอยู่ภายใน
มิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียในส่วนที่เป็นอาคารของ Gedung Gajah ประกอบด้วยการจัด
แสดงส่วนที่เป็นประติมากรรมหินทรายของศิลปะฮิน-พุทธของอินโดนีเซียสมัยโบราณ ห้องสมบัติเลอ
ค่าซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวัตถุจัดแสดงที่เป็นวัตถุทางโบราณคดี และกลุ่มวัตถุทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยกลุ่มวัตถุจัดแสดงที่เป็นเซรามิก กลุ่มวัตถุโบราณเช่น กระดูก กะโหลกมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เฟอร์นิเจอร์สมัยยุคอาณานิคม กลุ่มวัตถุโบราณทาด้วยทองเหลือง กลุ่มวัตถุโบราณที่
เป็นพวกผ้า
กลุ่มพวกเหรียญต่างๆ การจัดแสดงในอาคารนี้เน้นการจัดแสดงที่เน้นประเภทของ
โบราณวัตถุเป็นแกนในการจัดแสดง ส่วนในอาคารจัดแสดงใหม่ที่สร้างขึ้นเน้นการจัดแสดงมิวเซียม
แบบมานุษยวิทยาโดยเน้นการจัดแสดงออกเป็นประเด็นดังนี้คือ1.มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2.ความรู้,
เทคโนโลยี, และเศรษฐกิจ 3.โครงสร้างทางสังคมและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและ 4. สมบัติเลอค่าและ
เซรามิก กล่าวได้ว่า มิวเซียมแห่งชาติอินโดเซีย มีการจัดแสดงที่ผสมผสานกันระหว่างการเป็นมิวเซียม
โบราณคดีและมิวเซียมทางมนุษยวิทยา
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ส่วนแกลลอรี่แห่งชาติอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ฝั่งถนนที่อยู่ด้านหลังโมนาสหรืออนุสาวรีย์แห่งชาติ
ใกล้กับสถานีรถไฟ บริเวณทางเดินไปที่แกลลอรี่แห่งชาติมีถนนสายเล็กๆเส้นหนึ่งที่มีศิลปินวาดภาพมา
เปิดร้านให้บริการวาดภาพ ที่น่าสนใจคือ ภาพวาดที่ตั้งแสดงในร้านเกือบทั้งหมดเป็นภาพล้อเลียน
การเมืองหรือผู้นาอินโดนีเซียและในอาเซียน
แกลลอรี่แห่งชาติเป็นทั้งสถานที่การจัดแสดงภาพ
จิตรกรรมเอกของชาติหลากสมัยแล้ว
ยังเป็นพื้นทีส่ าหรับการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะสมัย
ปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย
โมนาสมิวเซียมถือได้ว่าเป็นทั้งมิวเซียมและอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่ได้รับการออกแบบให้มี
ความโอฬารล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อประกอบสร้าง
ความเป็นชาติของอินโดนีเซีย ตัวอาคารด้านในมีการจัดนิทรรศการแบบ Diorama ที่ฝังอยู่รอบผนัง
ของตัวอาคารโมนาสด้านใน โดยไอโดราม่านี้มีการวาดรูปสีน้าเป็นผนัง และมีการจัดฉากประกอบที่เป็น
หุ่นบุคคล และตัวละครอื่นๆในประวัติศาสตร์ขนาดเล็ก รวมทั้งสิ่งประกอบฉากขนาดจาลอง เช่น เรือ
ปืน ต้นไม้ ฉากหาดทราย ฉากบ้าน การขายของ เพื่อแสดงพัฒนาการประวัติศาสตร์อินโดนีเซียตั้งแต่
ค.ศ 1600 โมนาสได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1959 สมัยประธานาธิบดีซูการ์โน (1959-1965) หรือ
ที่เรียกว่า “สมัยการชี้นาประชาธิปไตย” แต่การออกแบบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เห็นในปัจจุบัน
ได้รับอิทธิพลทั้งจากสมัยของประธานาธิบดีซูการ์โนผสมกับการออกแบบจัดแสดงของสมัย
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต หรือระบอบใหม่ (1966-98) ในสมัยดังกล่าวนั้นเข้าใจว่าอุปกรณ์การจัดแสดงคง
สดใหม่ แต่ปัจจุบันสภาพของDiorama ที่จัดแสดงข้างเก่ามีหลายช่องจัดแสดงที่ชารุดเสียหายและมี
การนาออกไปโดยไม่มีการนา Diorama ใหม่มาจัดแสดงแทน แม้ว่าการจัดแสดงค่อนข้างเก่า แต่
ความนิยมของชาวอินโดนีเซียในการมาชมโมนาสและ Diorama มีค่อนข้างสูง ต้องใช้เวลาต่อแถว
เข้าคิวบริเวณฐานของอนุสาวรีย์ที่สูงเสียดฟ้า
เป็นเวลานานกว่าจะได้ลงไปบริเวณฐานด้านในของ
อนุสาวรีย์ที่เป็นการจัดแสดง Diorama
การวิเคราะห์การนาเสนอภาพตัวแทนของอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียที่ปรากฏอยู่ใน
สถาบันทางวัฒนธรรมทั้งสามแห่งนี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า มิวเซียมและแกลลอรี่ในจาร์กาตาเป็นพื้นที่ของ
การแสดงอัตลักษณ์ที่สะท้อนแง่มุมความหลากหลายของอัตลักษณ์อินโดนีเซียที่เชื่อมโยงกับทั้งปัจจุบัน
และประวัติศาสตร์ โดยการนาเสนอในบทนี้นั้นเน้นการดึงภาพตัวแทนเด่นๆที่เสนอในมิวเซียมทั้งสาม
แห่งที่แสดงให้เห็นแนวคิดของอัตลักษณ์อินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้กรอบโครงของความเป็นชาติที่นาเสนอ
ผ่านภาพตัวแทนของการจัดแสดงนิทรรศการ ที่สะท้อนความเก่าแก่ของแผ่นดินที่เป็นอินโดนีเซีย การ
สร้างภาพสังคมอินโดนีเซียและแก่นแท้ความเป็นอินโดนีเซียที่เป็นสังคม organic ดั้งเดิม และการสร้าง
ภาพการตีความของอดีตเป็นอาณานิคมตะวันตกแบบอินโดนีเซีย
โดยมิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซีย
สะท้อนการสร้างภาพตัวแทนนาเสนออัตลักษณ์อินโดนีเซีย ทีแสดงความเก่าแก่ของแผ่นดินและสร้าง
แก่นแท้ความเป็นอินโดนีเซียที่เป็นสังคม organic ดั้งเดิม และมีส่วนที่แสดงเกี่ยวกับระบบบอาณานิคม
แต่แตกต่างไปจากที่นาเสนอในโมนาสหรือในแกลลอรี่แห่งชาติ
ส่วนโมนาสและแกลลอรี่แห่งชาติ
นาเสนอภาพอัตลักษณ์ของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นาและอุดมการณ์แห่งชาติ
และ
แกลลอรี่แห่งชาติแสดงภาพตัวแทนของอัตลักษณ์อินโดนีเซียที่มีความเท่าเทียมกับอาณานิคมตะวันตก
ผ่านงานศิลปะ
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1.อัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียที่นาเสนอในมิวเซียมแห่งชาติจาร์กาตาร์
อัตลักษณ์แห่งชาติที่นาเสนอในมิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียนั้นเน้นความสามารถแบ่งออกได้
เป็นประเด็นใหญ่ๆดังนี้ คือ
1. อัตลักษณ์ของดินแดนและความเก่าแก่ของดินแดนที่เป็นอินโดนีเซียปัจจุบัน
2. อัตลักษณ์ความเป็นอินโดนีเซียคือความเป็นรากทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

1.1. อัตลักษณ์ของดินแดนและความเก่าแก่ของดินแดนที่เป็นอินโดนีเซียปัจจุบัน
การนาเสนอความเป็นอินโดนีเซียเกี่ยวข้องกับการนาเสนอความเก่าแก่ของดินแดนที่เป็น
อินโดนีเซียปัจจุบันว่าเป็นดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ โดยมนุษย์ยุคนี้มี
ความเจริญและอารยะธรรมตามที่เหมาะสมกับยุคสมัย การจัดแสดงในส่วนนี้จัดแสดงด้วยหุ่นจาลอง
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซากโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาจากข้าว
ของเครื่องใช้ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการยังชีพที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
ห้องจัดแสดงที่
นาเสนอประเด็นความเก่าแก่ของดินแดนอินโดนีเซีย เรียกว่า มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Man and
Environment)
โดยการจัดแสดงเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนทางเข้าห้องบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งทีมีฉากและ
หุ่นจาลองของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยช่วงเวลาของเนื้อหาที่จัดแสดงกินเวลาหลายร้อยปี
และสิ้นสุดที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การจัดแผนภูมิบริเวณทางเข้าของห้องจัดแสดง นาเสนอความ
หลากหลายชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ในปัจจุบันของอินโดนีเซีย เมื่อเดินเข้าไปเรื่อยเนื้อหาการจัดแสดง
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวก่อนสมัยประวัติศาสตร์ และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในหลายประเด็นด้วยกัน
เนื้อหาส่วนแรกของการจัดแสดง คือ เรื่องของธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) และ
การย้ายถิ่นของมนุษย์และสัตว์
มีการอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาในอินโดนีเซียตั้งแต่
Miocene, Piliocene, Pleistocene, HoloCene เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดินแดนที่พื้นที่เกาะต่างๆ
ของอินโดนีเซียเคยเป็นทะเลในช่วงกึ่งกลาง Miocene ต่อมาน้าทะเลเริ่มหายไปส่งผลให้เกิดพื้นดิน
และภูเขา ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวยังพบได้ในบริเวณทะเลชวาและทะเลจีนใต้ การจัด
แสดงเสนอว่า “ความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหลายศตวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซีย
ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆที่ไม่เชื่อมต่อกัน เช่นหมู่เกาะชวา สุมราตรา กาลิมันตัน ส่งผลให้อินโดเซีย
แยกออกมาจากภาคพื้นดินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
วัตถุจัดแสดงสาคัญที่ประกอบการ
นิทรรศการในส่วนนี้คือ ฟอสซิลของToxaster
ซึง่ เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่อยู่อาศัยในดินแดน
อินโดนีเซียในช่วงประมาณ 145 ล้านปีมาแล้ว โดยฟอสซิลที่เหลือมาถึงปัจจุบันมีลักษณะเป็นก้อนกลม
แข็ง โดยมีลักษะพิเศษตรงที่รอยบากที่เหมือนรูปดาวห้าแฉกบริเวณด้านบน
เนื้อหาส่วนที่สองการจัดแสดงส่วนที่สองของห้องธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) และ
การย้ายถิ่นของมนุษย์และสัตว์ เป็นเรื่องมนุษย์ในยุคแรก (Early Man) การจัดแสดงแสดงให้เห็นว่า
ตั้งแต่ยุค Pleistocene มาแล้วที่ดินแดนของประเทศอินนีเซียปัจจุบัน มีร่องรอยการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ที่มีพัฒนาการสามยุคที่กินเวลามากกว่าล้านปี คือ (1) Archaic Homo Erectus (2). Homo
Erectus และ (3) Progressive Homo Erectus โบราณวัตถุสาคัญการจัดแสดงเป็นซากกะโหลก
ศีรษะและกระดูกที่มักขุดพบได้จากแหล่งขุดทางโบราณคดีที่เป็นที่ฝังศพที่มีการบรรจุในภารชนะดิน
เผาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย กะโหลกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้รับ
การมานาอธิบายจากแง่มุมทางมานุษยวิทยาการแพทย์ เช่น ความหนาของเปลือกกะโหลก ขนาดของ
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กะโหลกที่พอทาให้คาดเดาได้ถึงขนาดของสมอง ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เช่น กลุ่ม
Progressive Homo Erectus นั้นมีสมองพัฒนาการใกล้เคียงกับสมองมนุษย์ในปัจจุบัน
เนื้อหาส่วนที่สามของการจัดแสดง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของ Homo
Erectus ตามจุดต่างๆ ของคาบสมุทรชวาโดยเฉพาะชวาภาคกลางไปถึงภาคตะวันตกและตะวันออก
แหล่งโบราณคดีสาคัญที่พบร่องรอยของมนุษย์ Homo Erectus เช่น บริเวณแม่น้าอย่าง Solo River
และแม่น้า Wallanae
ในห้องจัดแสดงนี้ทั้งหมดใช้กระดูกและกะโหลก และข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดพบได้ตามแหล่ง
ชุมชนและตามแหล่งที่ฝังศพในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งแผนภูมิและคาอธิบายมาประกอบการจัด
แสดง เพื่อแสดงความเก่าแก่ของดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน กล่าวได้ว่าการจัดแสดงใน
ส่วนนี้สะท้อนถึงจิตใต้สานึกของความเป็นอัตลักษณ์อินโดนีเซียอินโดนีเซีย
มีความคล้ายคลึงกับ
ประเทศไทย และมาเลเซียในแง่ที่ต้องการแสดงอารยธรรมของผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศของตนเองใน
ปัจจุบัน
การที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่มีการขุดค้นพบซากโครง
กระดูกมนุษย์สมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประชาคม
อาเซียน อัตลักษณ์ของดินแดนที่เป็นดินแดนของพัฒนาการความเจริญของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับอินโดนีเซีย

1.2. อัตลักษณ์ความอินโดนีเซียคือรากทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
อัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียที่นาเสนอในมิวเซียมในจาร์กาตาร์แห่งนี้มีความน่าสนใจและ
อัศจรรย์อย่างยิ่ง
ตรงที่ให้ความสาคัญกับความเป็นอินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นรากวัฒนธรรมดั้งเดิม
มากกว่ามุ่งให้ความสนใจการแสดงวัฒนธรรมอิสลามแบบที่พบในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย และที่
สาคัญไม่เน้นการนาเสนอ เรื่องของดราม่าเกี่ยวกับการถูกกดขี่จากระบบอาณานิคม อินโดนีเซียเป็น
สังคมที่อยู่ภายใต้ระบบอาณานิคมของประเทศตะวันตกมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะการปกครองของ
ชาวดัตช์มีส่วนสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตท้องถิ่น และความโหดร้ายระบบอาณานิคมดัชต์มัก
ได้รับการกล่าวถึงในงานเขียนทางประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่ในนวนิยายและภาพยนตร์ที่จุดประกายให้
เกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซีย เช่น เรื่อง Max Havelaar ก็กล่าวถึงอิทธิพลของการปกครองอาณา
นิคมของชาวดัตช์ที่โหดร้าย
กลิ่นอายและความซับซ้อนของอดีตในช่วงอาณานิคมได้รับการซ่อนไว้ใต้พรมของความเป็น
อินโดนีเซียแบบดั้งเดิมนี้ ผู้วิจัยขอเรียกว่าเป็น การนาเสนอภาพตัวแทนของความเป็นอินโดนีเซียแบบ
organic นักวิชาการเช่น A.H. Somjee และผู้เขียนร่วมคนอื่นๆ (1995) เสนอว่า สังคมอินโดนีเซีย
ไม่ได้ปรับเปลี่ยนสังคมไปตามอิทธิพลของศาสนาอิสลามและระบอบอาณานิคม
แต่มีการปรับใช้
คัดเลือกและมีการคงตัวของความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินโดนีเซียไว้ ดังนั้นไม่ว่าศาสนาอิสลาม
หรือระบอบอาณานิคมที่มาครอบงาอินโดนีเซียเป็นเวลานานก็ไม่ได้เปลี่ยนองคาพยพทางวัฒนธรรม
แบบอินโดนีเซีย ผู้วิจัยเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (cultural practice)
ในอินโดนีเซียนั้นสะท้อนในการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมอย่างชัดเจน
แต่ก็ขอแย้งว่า
ปฏิบัติการของภาพตัวแทน (practice of representation) และการเมืองของภาพตัวแทนนั้นอาจมีนัย
ยะที่ซับซ้อนไปกว่าข้อเสนอ A.H. Somjee และผู้เขียนร่วมคนอื่นๆ ในแง่ที่การนาเสนอความเป็น
อินโดนีเซียในรูปภาพตัวแทนนั้นถ้าเป็นภาพตัวแทนเกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ใน
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นิทรรศการอย่างที่เสนอในอนุสรณ์สถานแห่งชาติหรือโมนาส ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงข้ามกับมิวเซียมแห่งชาตินัน้
แสดงความเป็นชาตินิยมและการต่อต้านอาณานิคมด้วยการแสดง Diorama ที่ค่อนข้างมีความดราม่า
อย่างชัดเจน แต่การนาเสนอภาพตัวแทนความเป็นมาทางวัฒนธรรมในรูปนิทรรศการในมิวเซียมนั้น
กลับแสดงความเป็นชาตินิยมที่เน้นความเป็น organic ของวัฒนธรรมและสังคมอินโดนีเซียมากกว่า
และมีการนาเสนอเกี่ยวกับอาณานิคมในแง่มุมที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันที่สะท้อนความมีลักษณะ
เฉพาะตัวดังที่จะกล่าวถึงต่อไปหลังจากการวิเคราะห์เรื่องภาพตัวแทนของความเป็น organic ของ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย
ผู้วิจัยเสนอว่า การนาเสนอภาพตัวแทนของความเป็น organic ของวัฒนธรรมและสังคม
อินโดนีเซียนั้น ได้รับการนาเสนอผ่าน วัฒนธรรมพุทธ-ฮินดู การที่มิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียให้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมฮินดู-พุทธในการจัดแสดงความเป็นอินโดนีเซียนั้นจัดแสดงอยู่นั้น เท่ากับ
เน้นประเด็นเรื่อง indianization หรืออิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทาให้เกิด
การเชื่อมโยงของการจัดแสดงในประเด็นดังกล่าวกับการจัดแสดงของมิวเซียมแห่งชาติในประเทศไทย
การเน้นวัฒนธรรมฮินดู-พุทธในวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียกระจายอยู่ตามการจัดแสดง
ที่แบ่งประเภทตามวัตถุดิบของวัตถุจัดแสดง เช่น บรอนซ์ ประติมากรรมทาด้วยหิน เป็นต้น มิวเซียม
แห่งชาติจัดแสดงศิลปวัตถุดังกล่าวในอาคารช้างหรืออาคารดั้งเดิมอาคารแรกของมิวเซียม วัฒนธรรม
ฮินดู-พุทธรุ่งเรืองในอินโดนีเซียช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึง 14 โดยศิลปะวัตถุทางศาสนาเหล่านี้มีความ
คล้ายคลึงกับศิลปะอินเดียที่ผลิตในช่วงเวลาเดียว
ศิลปวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับพระศิวะที่ผูกโยงกับสถาบันเป็นกษัตริย์และความ
เป็นราชาของกษัตริย์ เช่น ศิลปวัตถุที่เรียกว่า Shiva as Mahadewa ที่มีอายุระห่างช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 11-12 สันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมที่ประกอบพิธีพระศพของกษัติรย์ที่ชื่อ Erlangga ที่มีการ
ค้นพบในชวาตะวันออก มีขนาดสูงประมาณ 139 ซม. หรือเกือบขนาดเท่าตัวคนที่เป็นผู้ใหญ่ โดย
ประติมากรรมรูปศิลปะยืนนี้ไม่ได้เป็นประติมากรรมลอยตัว แต่มีผนังทีม่ ีทรงเหมือนใบเสมาขนาดใหญ่
เป็นฉากให้ตัวประมาติมากรรมยืนพิงและตั้งตรงได้ ทางมิวเซียมสันนิษฐานว่าเป็นพระศิวะโดยดูสร้อย
พระศอที่เป็นงู และเครื่องประดับผมที่เป็นรูปจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นเครื่องประดับขององค์ศิวะ ความ
น่าสนใจของศิลปวัตถุชิ้นนี้คือ การผสมผสานศิลปะจีนในการแกะสลักลวดลายประดับตกแต่งในส่วนที่
เป็นฐานของใบเสมาขนาดใหญ่ถือเป็นฐานพิงขององค์ศิวะ การเลือกวัตถุจัดแสดงแม้เน้นอิทธิพลฮินดูพุทธแต่มีการซ่อนความเชื่อมโยงกับประเทศจีนในเชิงการแลกเปลี่ยนทางศิลปะผ่านการคัดเลือก
โบราณวัตถุองค์นี้
นอกจากนี้การนาเสนอรากทางวัฒนธรรมดั้งเดิมในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของ
อินโดนีเซียอีกประการหนึ่ง คือ การนาเสนอความหลากหลายทางชาติพันธุ์และผลผลิตทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียผ่านการถูกครอบงาจากอิทธิพลของอาณานิคมตะวันตกมายาวนาน
ความเป็นสิ่งดั้งเดิมของสังคมที่เป็น organic characteristic คือ การเน้นเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างที่อยู่
กระจายตามเกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย ผ่านการนาเสนอวิถีชีวิต เช่น อุปกรณ์การจับปลา และ
รูปแบบของบ้านเรือนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
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1.3 การสร้างความเชื่อมโยงของระบบอาณานิคมกับสังคมอินโดนีเซียผ่านวัฒนธรรม
วัตถุ (material culture)
ในมิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียมีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบอบออาณานิคมดัตช์ในห้อง
จัดแสดงขนาดกะทัดรัดที่จัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ คือ การจัดแสดงไม้เน้นการต่อต้านระบอบอาณา
นิคมของชาวอินโดนีเซีย แต่เป็นการสร้างความกลมกลืนระดับหนึ่งที่ผสมกับความแปลกแยก ด้วย
การจัดแสดง เฟอร์นิเจอร์ในบ้านของข้าราชการอาณานิคมดัตช์ที่เป็นไม้เนื้อหนา เช่น ชุดรับแขก
ห้องนอน ตู้ เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ ในระดับหนึ่งสอดคล้องกับการจัดแสดงความเป็นอินโดนีเซีย เช่น บ้าน
จาลองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆของอินโดนีเซีย แต่ในอีกแง่หนึ่งแสดงความแปลกแยกของวิถีชีวิตและ
การใช้ชีวิตของข้าราชการอาณานิคมดัตช์ในอินโดนีเซียผ่านวัฒนธรรมวัตถุหรือเฟอร์นิเจอร์

2. ภาพตัวแทนอัตลักษณ์อินโดนีเซียที่ในโมนาสมิวเซียม
การจัดแสดงนิทรรศการด้วยการใช้ Diorama มีจุดเด่นที่เน้นเหตุการณ์ในอดีตได้ค่อนข้าง
เหมือนจริงและสื่อสารประเด็นที่เป็นเรื่องราวได้มากกว่าการจัดแสดงนิทรรศการที่จัดแสดงวัตถุโบราณ
ของจริง นอกจากนี้ Diorama ยังเหมาะกับการนาเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างดราม่ามีสีสัน ในโม
นาสมิวเซียมการจัดแสดงส่วนแรกมีความคล้ายคลึงกับการนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติไทย ในแง่ที่มี
การเน้นถึงอาณาจักรโบราณ เช่น ศรีวิชัย ยุคสมัยของบุโรพุทโธ และเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์ของ
อาณาจักร Siliwangi เป็นต้น
โดยการเน้นความรุ่งเรืองของอาณาจักรในอดีตแสดงผ่านฉาก
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกับต่างประเทศ
เนื้อหาการจัดแสดงในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่นั้นเน้นอัตลักษณ์
ความเป็นชาติที่เน้นผู้นาและอุดมการณ์แห่งชาติ โดยประเด็นเรื่องผู้นามีการเน้นบทบาทของการสร้าง
ชาติของซูการ์โน ที่มีการสถาปนาปัญจสีละเป็นอุดมการณ์ของประเทศ มีการผูกโยงประวัติศาสตร์
ความเป็นชาติสมัยใหม่เข่ากับการต่อต้านระบบอาณานิคมของดัตช์ คือ นาเอาการต่อต้านระบอบ
อาณานิคมที่หลงเหลืออยู่มาผูกโยงกับการสร้างชาติภายใต้ความเป็นผู้นาของประธานาธิบดีซูกาโน
ด้วยเหตุการณ์แรกเรียกว่า Trikola โดยการdirorama ส่วนที่จัดแสดงใช้ชื่อว่า “การกลับมาของ West
grian” (The Returm of West grian) ซึ่งการนาเสนอในการจัดแสดงนาเสนอว่าประชาชนของ West
grianต้องการเรียกร้องการเป็นเอกราชจากดัตช์ ซึ่งการเรียกร้องดังกล่าวสามารถมองได้ว่าเป็นทั้งการ
เรียกร้องเอกราชจากทั้งจากดัตช์และอินโดนีเซียนอกจากนี้ในการนาเสนอภาพความเป็นผู้นาคือ ซูการ์
โน
การสร้างภาพความสาคัญของสมัยที่ซูการ์โนเป็นประธานาธิบดีด้วยการให้ความสาคัญกับสิ่งที่
เรียกว่า Presidential Decree ที่ออกในปีค.ศ. 1959 ที่นาไปสู่การที่อินโดนีเซียกลับไปใช้รัฐธรรมนูญ
ปี1945 การนาเสนอ diorama ให้ความสาคัญกับภาพของรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นพื้นฐานสาคัญ
ของการปกครองสมัยซูการ์โน
การนาเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านทางอานาจจากซูการ์โนมาสู่สมัยประธานาธิบดีซูอาร์โต มีการ
นาเสนอไอโดราม่าด้วยเหตุการณ์ที่มักถูกเชื่อมโยงกันในประวัติศาสตร์ทางการของอินโดนีเซียในฐานะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อเกิดการเข้ามามีอานาจและสร้างความชอบธรรมให้กับประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่มี
การเชื่อมโยงความชอบธรรมด้วยการแสดงให้เห็นว่าผู้นาใหม่ต้องการรักษาอุดมการณ์ปัญจสีละของ
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ประเทศ เช่นเหตุการณ์ที่ได้รับการจัดแสดงว่า เป็นเหตุการณ์“ความศักดิ์สิทธิ์ของวันปัญจศีละ ซึง่
แสดงกลุ่มทหารกาลังปราบปรามความทารัฐประหารในปี 1965 การฆ่าและการทาลายล้างที่จัดแสดง
ถือว่าเป็นการทางานเพื่อรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ปัญจศีละ เหตุการณ์ที่สองเป็นช่วงปลายสมัยซูการ์โนที่
เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที
ของซูการ์โน เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษามาร่วมตัวกันที่โมนาสและเผชิญหน้ากับทหารในปีค.ศ 1966
โดยมีตัวแทนนักศึกษาพลีชีพ ได้รักการอธิบายว่านักศึกษาซี่งเป็นพลังบริสุทธิ์ให้การสนับสนุนซูฮาร์โต

3.การเฉลิมฉลองการต่อต้านอาณานิคมผ่านความสามารถของศิลปินอินโดนีเซียนที่ทมี่ ี
ชื่อเสียงเทียบเท่าชาวตะวันตกในแกลลอรี่แห่งชาติ
จุดเด่นประการหนึ่งของนิทรรศการในแกลลอรี่แห่งชาติ คือ การจัดแสดงผลงานของศิลปินคน
สาคัญของอินโดนีเซียคือ ราเดน ซาเล (Raden Saleh) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1881-1880 เติบโต
มาจากครอบครัวชนชั้นสูง กล่าวคือ บิดามารดาเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้สาเร็จราชการแห่งเมืองเซมารัง
ทางตอนกลางของเกาะชวา ทาให้ได้รู้จักกับนักวาดรูปชาวเบลเยี่ยมชื่อ อันโตน เอากุส โจเซฟ ปาเย็น ที่
ถูกส่งมาที่ชวาโดยกษัติรย์เบลเยี่ยมเพื่อวาดรูปทิวทัศน์ในชวา
ทาให้ซาเลได้เรียนรู้ทักษะการวาด
รูปภาพกับปาเย็น ในปีค.ศ. 1829 ซาเลมีโอกาสเดินทางไปยุโรปกับชอง แบ็บติส เดอลิงเกอร์ พานักที่
เมืองอานเวริ์ปและอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าหน้าที่อาณานิคมคนหนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ว่าการ
ที่วไปของบริษัทดัตช์อีสอินเดีย ซาเลฝึกฝนการวาดภาพกับกลุ่มศิลปินในเบลเยี่ยม ต่อมาย้ายไปอยู่ที่
เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีที่เดรสเด็นซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของโลกทางศิลปะ จุดสูงสุดในชีวิตการเป็น
ศิลปินของซาเลในยุโรปคือ การมีผู้อุปถัมน์เป็นพวกเจ้านายในยุโรป
ทาให้ผลิตผลงานทางศิลปะ
จานวนมาก ผลงานของซาเลเป็นที่ต้องการในราชสานักทั่วยุโรป จนได้รับฉายาว่าเป็นศิลปินของ
กษัตริย์ หลังจากใช้ชีวิตในยุโรปนานกว่า 20 ปี ซาเลเดินทางกลับมาที่จาร์กาตาหรือในสมัยนั้นเรียกว่า
ปัตตาเวียในปี
1952 ชีวิตในบ้านเกิดไม่ง่ายอย่างที่คิด ซาเลประสบปัญหากับการปรับตัวใน
สถานการณ์การเมืองที่ชวาถูกปกครองอย่างเข้มงวดด้วยระบบอาณานิคม ด้วยพื้นฐานความเป็นชน
ชั้นสูง และความเคยชินกับวิธีคิดแบบตะวันตก เหตุการณ์ถึงจุดเปลี่ยนเมือซาเลถูกกล่าวหาว่าร่วมกับ
กบฏเบคาซีและถูกจับ ในที่สดุ หลังการถูกสอบสวนได้รับการปล่อยตัว เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกับชีวิต
ของซาเลที่ในที่สุดหวนคืนสู่ยุโรปในปี ค.ศ. 1875 และเสียชีวิตที่นั่น
ผลงานของซาเลที่จัดแสดงมีสองภาพที่สะท้อนการต่อต้านระบบอาณานิคมด้วยศิลปะของ
ศิลปินอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภาพแรกคือ การจับกุมเจ้าชายDiponegoro ซึ่งถือเป็นผู้นา
ของชาวชวาในช่วงสงครามที่บ้านของผู้ว่าการดัตช์ในเมืองมาเกลลัง (Magelang)
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ภาพ The Arrest of Prince Diponegoro โดยราเดน ซาเล วาดปีค.ศ.1857
ถ่ายโดยผู้เขียน
ความสาคัญของภาพวาดนี้ คือ การที่ซาเลตีความเหตุการณ์สาคัญในสงครามชวาด้วยการใช้เทคนิค
ภาพวาดที่ถือว่าเป็นการต่อต้านระบบอาณานิคมดัชต์ ที่แตกต่างไปจากภาพวาด การจับกุมเจ้าชาย
Diponegoro ซึ่งได้รับการถ่ายทอดไว้ก่อนด้วยภาพวาดของศิลปินของระบอบอาณานิคม ชื่อ Nicloas
Pieneman ตามภาพด้านล่าง

ภาพ The Submission of Prince Dipo Negoro to General De Kock (c. 1830–1835) โดย
ศิลปินชื่อ Nicloas Pieneman
ที่มา
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Pieneman#/media/File:Nicolaas_Pieneman__The_Submission_of_Prince_Dipo_Negoro_to_General_De_Kock.jp
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ซึ่งภาพวาดการจับกุมเจ้าชาย Diponegoro ที่วาดโดย Nicloas Pieneman แสดงถึงความสาคัญของ
General De Kock ผู้จับกุมที่ยืนอยู่เหนือขั้นบันได ในขณะที่เจ้าชาย Diponegoro ซึ่งเป็นผู้นาของ
ชวายืนอยู่ด้านล่างภาพฉากที่ได้ให้ความสาคัญของวีรบุรุษชวา แต่ให้ความสาคัญกับชัยชนะของดัชต์
แสดงโดยท่ายืนแบบผู้พิชิตของ General De Kock และธงชาติดัตช์เหนืออาคารที่เกิดการจับกุม ภาพ
ความสิ้นไร้ไม้ตอกของเจ้าชาย Diponegoro ที่วาดโดย Nicloas Pieneman เพื่อถวายแก่กษัตริย์
เนเธอร์แลนด์สะท้อนให้ถึงการนาเสนอความสาเร็จของการทางานของเจ้าหน้าที่อาณานิคม และ
นาเสนอสัญลักษณ์ทางอานาจที่เหนือกว่าของดัตช์
แต่ภาพวาดของซาเลให้ความรู้สึกทีแตกต่างออกไป ภาพวาดเน้นความเป็นวีรบุรุษของ
เจ้าชาย Diponegoro ผ่านการยืนอยู่บนขั้นบันไดเดียวกับ General De Kock ท่ายืนของเจ้าแสดง
พลังการต่อต้าน ความเป็นวีรบุรุษยังแสดงออกด้วยท่าทางความเศร้าโศกอาลัยของตัวละครประกอบ
ฉากที่ซาเลวาดให้ยืนอยู่บริเวณหน้าตึกด้านล่างของบันได ที่ประกอบด้วยชาวชวาทั้งสิ้น ทั้งคนต่างชน
ชั้นและต่างยศศักดิ์ ในอากัปกิริยาทั้งนั่งและยืนทั้งที่มองสูงขึ้นตรงไปเจ้าชายอย่างเศร้าโศก และที่ก้ม
หน้าอย่างเศร้าสร้อย
นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือ ภาพของซาเลได้เพิ่มภาพตัวละครตัวหนึ่งที่ยืนปิดหน้าเศร้าโศกอยู่
ด้านหลังเจ้าชาย Diponegoro ส่วนด้านข้างเจ้าชายด้านขวามือมีผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นชายาหรือนาง
สนมนั่งร้องไห้อาลัยแตะลาตัวด้านข้างของเจ้าชาย ซาเลใช้ประติมาณวิทยาของการวาดภาพสร้าง
บรรยากาศความเป็นวีรบุรุษของเจ้าชาย Diponegoro จากทุกมุมของสังคม ทั้งจากครอบครัว คนสนิท
และผู้ชื่นชมและติดตามทางการเมือง การใส่ตัวละครผู้หญิงไว้ในภาพเป็นการวาดภาพตามประเพณี
ตะวันตกตั้งแต่สมัยยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองค์ ที่เน้นการเสียสละของพระเจ้าผ่าน
ความตายของพระเยซูโดยมีผู้หญิงคือ มาเรีย เป็นองค์ประกอบสาคัญของภาพ นอกจากนี้ภาพนี้ยัง
แสดงวิธีคิดและทัศนะต่อโลกทางสังคมของซาเลเองที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมตะวันตกในเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวมาจับแสดงชีวิตของสังคมชวาในศตวรรษที่ 19 ตัวละครที่ยืนปิดหน้า
ด้านหลังเจ้าชายและโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิง ได้เพิ่มดราม่าที่เล่นประเด็นเรื่องเพศสภาพความเป็น
หญิงให้ขัดแย้งกับความกร้าวของท่าทีของเจ้าชายและ General De Kock ที่เมื่อประกอบกับองค์รวม
อื่นๆ แล้วสร้างเสริมความเป็นวีรบุรุษของเจ้าชาย ที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงในภาพวาดของ
Nicloas Pieneman
สรุป
การนาเสนอภาพตัวแทนอัตลักษณ์แห่งชาติของอินโดนีเซียที่เสนอในมิวเซียมทั้งสามแห่งใน
กรุงจาร์กาตาร์ คือ ในมิวเซียมแห่งชาติ โมนาสมิวเซียม และที่แกลลอรี่แห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกันในใจกลางกรุงจากาตาร์นั้นต่างมีส่วนเสริมเติมเต็มกันในฐานะที่เป็นการสร้างความลึกให้กับอัต
ลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย มิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียนาเสนออัตลักษณ์อินโดนีเซียที่เป็นอัตลักษณ์
ของความเจริญของดินแดนอินโดนีเซียสมัยโบราณที่เป็นที่พานักของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งความเป็นอินโดนีเซียดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติ (organic) แบบอินโดนีเซียที่ไม่ได้
รับการปนเปื้อนจากอิทธิพลอาณานิคมตะวันตก ที่แสดงในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอินโดนีเซีย และ
ความรุ่งเรืองของอาณาจักรอินโดนีเซียโบราณที่รุ่มรวยด้วยอิทธิพลของศาสนาฮินดู-พุทธ
ส่วนโม
นาสมิวเซียมซึ่งได้รับการสร้างเพื่อประกอบอนุสาวรีย์ความเป็นชาติ มีการนาเสนออัตลักษณ์ความเป็น
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อินโดนีเซียผ่านอุดมการณ์และความเป็นไปทางการเมืองสาคัญๆ ที่เน้นผู้นา ความชอบธรรม การ
ต่อต้านอาณานิคม และการเปลี่ยนผ่านของอานาจของผู้นา ในแกลลอรี่แห่งชาติทีจาการ์ตาร์ การให้
ความสาคัญภาพวาดการจับกุมเจ้าชายของ Diponegoro โดยศิลปินที่ได้รับการฝึกฝนและใช้ชีวิตใน
ยุโรปอย่างราเดน ซาเล ที่เชิดชูวีรบุรุษชวาด้วยภาพวาด และต่อต้านระบบอาณานิคมด้วยภาพวาด ถือ
เป็นชัยชนะของอินโดนีเซีย ที่ลูกชายชาวอินโดนีเซียที่เรียนรู้ สร้างชื่อ ใช้ชีวิตและใช้วาระสุดท้ายใน
ยุโรปซึ่งดินแดนเจ้าอาณานิคม ได้หันกลับมาสู่จิตวิญญาณความเป็นอินโดนีเซียผ่านภาพที่วาดขึ้น
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บทที่ ๗
การนาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
บทนา
เนื้อในบทนี้ศึกษาการจัดนิทรรศการถาวรในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียในปัจจุบันว่ามีการ
นาเสนออัตลักษณ์แห่งชาติของมาเลเซียในรูปแบบประวัติศาสตร์ความเป็นชาติของมาเลเซียและความ
เป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมมาเลเซียอย่างไร
มาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนที่มี
ลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียน เช่น
มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติสมัยใหม่ที่เริ่มเกิดในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้มีลักษณะ
ความเป็นสังคมพหุลักษณ์สูง และมีพัฒนาการการทางานด้านมิวเซียมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม
ตะวันตกเข้ามาครอบงาอุษาคเนย์ มิวเซียมประจาชาติเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับการสร้างความเป็นชาติ
ของประเทศสมาชิกในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองทางวัฒนธรรม (cultural politics) ของการ
สร้างความเป็นชาติ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับมิวเซียมในอุษาคเนย์/อาเซียน และมาเลเซียที่มีอยู่
ยังมีการเชื่อมโยงการทางานของมิวเซียม กับการนาเสนอประวัติศาสตร์ เข้ากับประเด็นทางด้านพหุ
วัฒนธรรม และการเสนอแนะบทบาทของของมิวเซียมในการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนใน
บริบทของอาเซียน/อุษาคเนย์ยังมีไม่มากนัก จากพื้นฐานการเกิดรัฐสมัยใหม่บวกกับการเป็นสังคมพหุ
ลักษณ์และพัฒนาการของมิวเซียม ประเทศมาเลเซียมีเหมาะสมในการเป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งใน
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมิวเซียมกับการนาเสนอภาพตัวแทนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติและ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งการเมืองทางวัฒนธรรม
ในปีค.ศ. 1958 ทันทีที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษรัฐบาลตนกูอับ
ดุลรามานเริ่มต้นวางนโยบายการพัฒนามิวเซียมและการสร้างมิวเซียมแห่งชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมความเป็นชาติ (Ahmad, 2017) ประเด็นสาคัญอีก
ประการหนึ่งในยุคการสร้างชาติมาเลเซีย คือ การบริหารสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียที่
เพิ่งถือกาเนิดขึ้นมา บนพื้นฐานของความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์อันเป็นมรดกมาจาก
ระบบการบริหารประชากรหลากเชื้อชาติของระบอบอาณานิคมของอังกฤษ ที่เคยดาเนินมาในรูปแบบ
ของการนาเข้าแรงงานจากภายนอกและการแบ่งแยกเพื่อปกครอง (Andaya and Andaya, 2017)
จากความเป็นไปดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียจึงเป็นพื้นที่ (space
หรือ site) ที่มีบทบาทอย่างไรในการสร้างชุดคาอธิบายเกี่ยวกับตัวตนความเป็นชาติหรืออัตลักษณ์
แห่งชาติผ่านการสร้างประวัติศาสตร์ชาติและความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย ด้วยการใช้
กลวิธีการเล่าเรื่องด้วยการจัดแสดงวัตถุ (object) และเทคนิคการจัดแสดงแบบสมัยใหม่อื่น ๆ
(modern museology) อันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ภาพตัวแทน หรือ representation ของประเด็น
หรือชุดคาอธิบายที่มิวเซียมต้องการนาเสนอ โดยในบทนี้มีการนาเสนอผลการศึกษานอกจากบทนา
และบทสรุปแล้ว เนื้อหาบทความแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ดังนี้คือ
 มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียและการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้บริบทของสังคมพหุลักษณ์และ
การย้ายถิ่นข้ามชาติในอาเซียน
 การนาเสนอภาพตัวแทนอาณาจักรมาเลย์และอิสลามในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
 การนาเสนอภาพตัวแทนสังคมพหุลักษณ์มาเลเซียในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
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 จากมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียสู่ความสาคัญของการส่งเสริมบทบาทของมิวเซียมในการสร้าง
เสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในอาเซียน

2. มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียและการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้บริบทของสังคมพหุ
ลักษณ์และการย้ายถิ่นข้ามชาติในอาเซียน
ในปีค.ศ.1963 รัฐบาลมาเลเซียทาการเปิดมิวเซียมแห่งชาติ ซึ่งมีชื่อเป็นภาษามาเลย์ว่า
Muzium Negara โดยตัวอาคารของมิวเซียมสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็น Selangor Museum ซึง่
เป็นมิวเซียมสาคัญในช่วงสมัยอาณานิคมและได้รับการทาลายเสียหายจากระเบิดในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ปัจจุบันมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองไม่ไกลจาก KL Sentral ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมมิวเซียมสามารถเดินเท้าโดยเส้นทางเดินใต้ดินของ
สถานี KL Sentral การเดินทั้งสิ้นใช้เวลาประมาณ 10 นาทีแล้วผู้ใช้เส้นทางนี้สามารถจ่ายเงิน 80
สตางค์เพื่อออกไปยังทางออกซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของมิวเซียมแห่งชาติได้
ความสะดวกของการ
เดินทางนั้นมีผลอย่างมากกับการดึงดูดผู้ชมให้มาชมมิวเซียม ช่วงที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลที่กัวลาลัมเปอร์
เป็นช่วงมรสุมฝนหนักตกมืดฟ้ามัวดินลมแรง ระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวทาให้การเดินทางไปได้ง่าย
ด้วยความที่อาคารมิวเซียมตั้งอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดจาเม็คซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์
ชุมชนอินเดียหรือลิตเติลอินเดีย และย่านชุมชนชาวจีน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นใจกลางเมือง ส่งผล
ให้มิวเซียมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวภายในตัวเมืองได้โดยง่าย
สถาปัตยกรรมของอาคารพมิวเซียมที่สร้างขึ้นเมื่อปลายทศวรรษ 1958 เป็นตึกทึบมี
โครงสร้างหลังคาและสไตล์การประดับตกแต่งอาคารที่แสดงความเป็นชาติมาเลเซียด้วยศิลปะแบบ
แบบมาเลย์ Abu Talib Ahmad (2017) เสนอว่า มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียให้ความสาคัญกับ
วัฒนธรรม ศิลปะและเรื่องราวของกลุ่มมาเลย์มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ความเป็นไปดังกล่าวยังดาเนิน
เรื่อยมาและยิ่งทาให้วัฒนธรรมมาเลย์เป็นจุดศูนย์กลางของการแสดงนิทรรศการและทิศทางการ
ดาเนินงานของมิวเซียมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ 1971 รัฐบาลมาเลเซียได้ออกนโยบายวัฒนธรรม
เที่เน้นการให้ความสาคัญกับค่านิยมมุสลิมมาเลย์ ต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1990 นโยบายวัฒนธรรม
ของรัฐบาลมาเลเซียยิ่งเน้นความสาคัญของชาวมาเลย์มุสลิมและวัฒนธรรมมาเลย์มุสลิม การอธิบาย
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศในจัดแสดงนิทรรศการต่างๆของมิวเซียมไม่ว่าจะเป็น
นิทรรศการถาวรหรือหมุนเวียนต่างให้น้าหนักกับความสาคัญของวัฒนธรรมมุสลิมมาเลย์ในฐานะเป็น
ตัวแทนของอัตลักษณ์ความเป็นชาติ หรือตามที่ Abu Talib Ahmad (2017) กล่าวว่า เป็นการให้
ความสาคัญกับ “Bangsa Malaysia” หรือชาติพันธุ์มาเลย์ และนโยบายดังกล่าวดาเนินมาจนถึงปีค.ศ
2007 ดังที่ปรากฏในการแสดงนิทรรศการภายในอาคารมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย มีพื้นที่สาหรับการ
จัดแสดงนิทรรศการสองชั้นด้วยกัน คือ บริเวณชั้นสองและชั้นสาม โดยมีแกลลอรี่ของมิวเซียมจานวน 4
แกลลอรี่ ส่วนชั้นที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยสานักงานและคลังวัตถุ แกลลอรี่ทั้งสี่มีการจัดแสดงที่มี 5
โครงเรื่องด้วยกัน คือ วัฒนธรรม, “โฉมหน้าของมาเลเซีย (faces of Malyasia), เครื่องดนตรีประเพณี
, เซรามิก, และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (Ahmad, 2017)
ปัจจุบันการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย ประกอบด้วยแกลลอรี่ 4 ห้อง
เหมือนสมัยก่อนค.ศ 2007 เพียงแต่ชื่อห้องทั้งสี่นั้นเปลี่ยนแปลงไป ชั้นหนึ่งของอาคารมิวเซียม
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ประกอบด้วยสองปีกใหญ่ซ้ายขวา ด้านขวามือเมื่อหันหลังให้กับประตูทางเข้าเป็นที่ตั้งของแกลอรี่ A
และด้านซ้ายมือเป็นแกลลอรี่ B ส่วนบริเวณชั้นสองของอาคารมิวเซียมปีกขวามือเป็นแกลลอรี่ C และ
ทางปีกซ้ายมือเป็นที่ตั้งของแกลอรี่ D โดยโครงเรื่องของการจัดแสดงในห้องแกลอรี่ทั้ง 4 ห้องมีดังนี้คือ
ตารางที่ 1 อักษรและชื่อห้องแกลลอรี่และชื่อห้องที่จัดแสดง
อักษรแสดง
ห้องแกลอรี่
A
B
C
D

ชื่อห้องแกลลอรี่
Early history (Serajah Awal)
The Malay kingdom (Kerajaan-Kerajaan Malayu)
The Colonial Era (Era Kolonial)
Malaysia Today (Malaysia Kini)

การนาเสนอนิทรรศการในมิวเซียมสถานแห่งชาติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เรื่องราวและประวัติความ
เป็นมาของชาติได้รับการนาเสนอให้เป็นอัตลักษณ์แห่งชาติ
โดยแง่มุมเรื่องราวและประวัติความ
เป็นมาของชาติที่นาเสนอนั้นทางมิวเซียมและคิวเรเตอร์ได้มีการคัดเลือกบางประเด็นและบางเรื่องของ
ความเป็นมาของชาติมานาเสนอในรูปแบบเฉพาะ
ความเปลี่ยนแปลงของมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียนับตั้งแต่ประเทศมาเลเซียถือกาเนิดมาจนถึง
ปัจจุบัน
อยู่ภายใต้บริบททางสังคมของประเทศมาเลเซียซี่งในบทความนี้หยิบยกเพียงประเด็นที่
เกี่ยวกับความเป็นชาติและสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียขึ้นมาเพียง 2 บริบท คือ บริบทความเป็น
สังคมพหุลักษณ์ที่มีความหลากหลายของกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์
บริบทที่สองมาจากการที่
มาเลเซียเป็นประเทศที่นาเข้าแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียนนอกเหนือไปจากสิงคโปร์และประเทศไทย
ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติหลากหลายนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองเล็กๆ
แล้วกลุ่มเชื้อชาติใหญ่ ๆ คือ มาเลย์ จีน และอินเดียน ในช่วงที่มาเลเซียเป็นอาณานิคม อังกฤษ
จัดการระบบเศรษฐกิจภายในอาณานิคมนี้เพื่อให้มาเลเซียหรือที่เรียกว่าบริติชมลายาในเวลานั้น เป็น
ฐานการส่งออกวัตถุดิบทางธรรมชาติและการเกษตร มีการนาแรงงานจากประเทศจีนและอินเดียเพื่อ
เข้ามาเป็นแรงงานในภาคการเกษตรและการทาเหมืองแร่ การนาเข้าแรงงานของอังกฤษนอกจากเป็น
การเพิ่มแรงงานเพื่อให้ทันกับการผลิตเพื่อส่งออกได้อย่างรวดเร็วแล้ว Barbara W. Andaya และ
Leonard Y. Andaya (2017) เสนอว่า ยังเกิดจากความเชื่อในหมู่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารอาณานิคม
อังกฤษว่าคนมาเลย์ขี้เกียจจึงไม่สามารถช่วยเป็นแรงงานในการป้อนผลผลิตสู่ระบบการตลาดแบบ
ส่งออกได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าภาพลักษณ์ของชาวมาเลย์ในสายตาของเจ้าอาณานิคมอังกฤษในเรื่อง
ของแรงงานเป็นไปในรูปแบบดังกล่าว แต่ในแง่มุมของการปกครองกลับเป็นคนละเรื่องกัน เจ้าอาณา
นิคมอังกฤษใช้ระบบโครงสร้างแบบราชามาเลย์เป็นเครื่องมือสาคัญในการปกครอง
มีการให้
ความสาคัญชาวมาเลย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการแบ่งแยกเพื่อปกครอง
นอกจากนี้เจ้า
อาณานิคมอังกฤษยังได้ให้คาจากัดความคาว่าชาวมาเลย์ที่อยู่บนรากฐานศาสนาอิสลามและรูปลักษณ์
ของร่างกาย ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจแรงงานชาวจีนได้ผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการและตามการ
รับรู้ทั่วไปมักมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าชาวมาเลย์ ซึ่งความเป็นไปทางเศรษฐกิจและการบริหารทาง
การเมืองในระบบอาณานิคมอังกฤษนี้
ก่อให้เกิดการสร้างสังคมพหุลักษณ์ที่มีความไม่เท่าเทียมกัน
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และเกิดความขัดแย้งในกลุ่มชาวจีนและมาเลย์ โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงชาวอินเดียที่เข้ามาเป็นแรงงาน
สาคัญในการทาอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งกลายเป็นพลเมืองชั้นสามในระบบอาณานิคม
ในช่วงที่
มาเลเซียได้เอกราชกลุ่มผู้นาใหม่ของประเทศมาเลเซียมีเชื้อสายมาเลย์ได้ให้ความสาคัญและกาหนด
สิทธิพิเศษแก่คนมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์มากกว่าคนเชื้อชาติอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันสิทธิพิเศษหลาย
ประการยังดารงอยู่ (Koh, 2015a)
นอกจากพื้นฐานสังคมที่เป็นแบบพหุลักษณ์แล้ว ความหลากหลายของกลุ่มเชื้อชาติและชาติ
พันธุ์ในมาเลเซียยังเพิ่มขึ้นมาในสมัยหลังๆ
ยังเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของ
มาเลเซียในช่วงรัฐบาลดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัดสมัยแรก (ค.ศ. 1981-2003) ที่ส่งผลให้มาเลเซียสมัยต่อ
ๆ มามีความต้องการแรงงานจากภายนอกหรือแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานในกลุ่มที่เรียกว่า 3 D หรือ
งานที่สกปรก ทายาก และอันตราย เช่น งานก่อสร้าง งานทาความสะอาด และงานดูแลเด็กและ
คนชรา รวมทั้งงานในภาคบริการอื่น ๆ ตามรายงานปีค.ศ 2017 ของกระทรวงมาตุภูมิ (Home
Ministry) ของมาเลเซีย ตัวเลขแรงงานข้ามชาติในเดือนกรกฎาคมมีอยู่ประมาณ 1,781,598 คน (New
Straits Times, 27 July 2017) อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขจากแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
หรือมีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
แรงงานข้ามชาติคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขของแรงงานข้ามชาติที่เป็นจริงจะสูงกว่าตัวเลข
ของทางการถึงประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในมาเลเซียเป็นชาว
อินโดนีเซียถึงประมาณร้อยละ 50 รองลงมาเป็นชาวเนปาลี บังคลาเทศ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และไทย
ตามลาดับ ภาคเศรษฐกิจที่มีแรงงานข้ามชาติมากที่สุด คือ ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือภาคการ
ก่อสร้าง บริการ และเกษตรกรรม ตามลาดับ (International Labour Organization, 2016: 10)
แรงงานข้ามชาติในมาเลเซียนี้มีอยู่เป็นจานวนมากที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียนานเกินกว่า 10 ปี และยังมี
คนอีกจานวนมากที่ตั้งรกรากอยู่ในมาเลเซียเลย เช่น จากการแต่งงานกับพลเมืองของมาเลเซีย
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มักเผชิญปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานข้าม
ชาติจานวนมากที่เป็นแรงงานดูแล (care worker) ไม่ถือว่าเป็นแรงงานตามกฎหมายจึงไม่ได้รับการ
คุ้มครอง นอกจากนี้ปัญหาสาคัญที่ทั้งแรงงานข้ามชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในมาเลเซียเผชิญ คือ
ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้นโยบายปูมิบุตรา ที่ให้สิทธิ์และโอกาสทางสังคมและ
เศรษฐกิจพิเศษกับพลเมืองมาเลเซียมากกว่า
จากพัฒนาการของมิวเซียมแห่งชาติ ความเป็นสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซีย และการเป็น
ประเทศปลายทางที่นิยมในหมู่แรงงานข้ามชาตินี้เอง ได้เปิดโอกาสให้บทความชิ้นนี้สามารถนามาเป็น
ประเด็นในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมแห่งชาติ ในการนาเสนอภาพตัวแทน
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ และเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมนิยม โดยใช้เลนส์ของการพัฒนาการ
ของมิวเซียมในปัจจุบันที่เริ่มมุ่งให้มิวเซียมเป็นพื้นที่ (platform) สาหรับการสร้างการยอมรับเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม (social inclusion) และเลนส์ของพหุวัฒนธรรมศึกษาในการศึกษา จากความเป็นไป
ดังกล่าว นิทรรศการถาวรปัจจุบันของมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียนี้ นี้ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วค่อนข้าง
เน้นการนาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาเลย์ในฐานะที่เป็นแกนหลักของความเป็นชาติของ
ประเทศมาเลเซีย จึงมีความน่าสนใจว่ามิวเซียมได้นาเสนอเรื่องราวดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ ตามมุม
เล็กมุมน้อยต่างที่กระจายอยู่ทั่วไปในมิวเซียมมีการแทรกเรื่องราวและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเชื้อชาติ
อื่น ๆ และประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถนามาวิเคราะห์ถึงการนาเสนอภาพตัวแทนเรื่องความหลากหลาย
ทางสังคมและแนวคิดความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมมาเลเซียได้อีกประการหนึ่งอีกด้วย
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3. การนาเสนอภาพตัวแทนอาณาจักรมาเลย์และอิสลามในมิวเซียมแห่งชาติ
มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียเป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ มีการเสนอนาเสนอประวัติศาสตร์
ความเป็นชาติมาเลเซียที่เน้นวัฒนธรรมมาเลย์ ที่นาเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรมาเลย์และอิสลาม โดยการจัดแสดงดังกล่าวอยู่ในห้องการจัดแสดงที่เรียกว่า
อาณาจักรมาเลย์ หรือ Malay Kingdom ผู้ชมที่ต้องการเข้าชมห้องจัดแสดงนี้ ต้องเดินทะลุผ่าน
ประตูฝาผนังไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้
โดยฝาผนังนี้มาจากผนังพระราชวังของสุลต่านรัฐมาเลย์
Setul ทันที่ผู้ชมก้าวเข้าผ่านประตูไม้เข้าไปสู่ด้านในห้องอาณาจักรมาเลย์ เสียงดนตรีประกอบแบบ
มาเลย์ ได้สร้างบรรยากาศทางการได้ยินให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่ง เมื่อประกอบกับแสงไฟที่
จัดแสดงที่เป็นแบบร่มเงาสลัวทาให้เกิดความรู้สึกที่ร่มเย็นและสงบ คาบรรยายเปิดตัวห้องนี้สาหรับ
ผู้ชมที่เข้าชม คือ
“อาณาจักรมาเลย์ปรากฏตัวอยู่ในช่วงต้นของครึ่งศตวรรษแรกๆของ
ช่วงคริสกาล โดยปรากฏตัวอยู่ใน Malay World เช่น หมู่เกาะ
มาเลย์ บอร์เนียว สุมาตรา จาร์วา เซเลเบส และมะละกา และ
ตามหมู่เกาะอื่นในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของอินโดไชน่า คือ แถบ
ฟูนัน และจามปา บันทึกประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณที่
หลงเหลือม่าถึงปัจจุบันเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นอาณาจักรเหล่านี้มี
การปกครองที่เป็นระบบ และมีการติดต่อกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะรัฐบาลในประเทศ อินเดียและจีน ในกลุ่มอาณาจักร
มาเลย์นี้ บางอาณาจักรได้พัฒนาเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่ที่มาจาก
การประสบความสาเร็จในการขยายอานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ห้องจัดแสดงนี้นาเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
แสดงการเกิดขึ้นของอาณาจักรมาเลย์ในแถบหมู่เกาะโดยเฉพาะใน
แถบคาบสมุทรมาเลย์ และบอร์เนียว อาณาจักรมาเลย์ที่มะละกา
รุ่งเรืองสูงสุดในช่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 นอกจากอาณาจักรมะละ
กาแล้วยังมีอาณาจักรร่วมสมัยและอาณาจักรอื่น ๆ ในช่วงเวลา
ต่อมาด้วย อาณาจักรทั้งหมดถือเป็นรากฐานสาคัญที่พัฒนาเป็น
หลายชาติในช่วงสมัยใหม่”
(นิทรรศการจัดแสดงในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561)
ความเป็นไปดังกล่าวในมิวเซียมแห่งชาติในการเน้นย้าความสาคัญของอาณาจักรของชาวมาเลย์ที่
เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนาเสนอภาพอาณาจักรมาเลย์นั้นมีการ
เน้นในสามสี่ประเด็นด้วยกัน คือ อารยะธรรมอิสลาม วัฒนธรรมของอาณาจักรมาเลย์ที่สะท้อนผ่าน
วัฒนธรรมและพิธีกรรมของราชา และวัฒนธรรมของราชาและชนชั้นสูงอันเกิดจากการรับวัฒนธรรม
ศาสนาอิสลาม และยังมีประเด็นเรื่องการค้าขาย การเชื่อมการโยงอาณาจักรมาเลย์กับอิสลาม
พิจารณาได้จากนิทรรศการในห้องอาณาจักรมาเลย์นี้
ได้จัดแสดงก้อนหินที่เรียกว่า The gbnu
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Sardan Stone โดยมีคาอธิบายดังนี้ “[หินนี้]พบที่ Bujang Valley รัฐ Kedah หินก้อนนี้มีอักษรจาร
สลักว่า “gbnu Sardan 213” ซึ่งเป็นหลักฐานนอกไปจากหลักฐานชิ้นอื่นๆที่แสดงให้ถึงการมีตัวตน
ของอารยะธรรมอิสลามใน Bujang Valley” (มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561)
การอธิบายถึงอาณาจักรมาเลย์นี้ทางนิทรรศการได้ชี้เห็นว่า อาณาจักร
มาเลย์มีความรุ่งเรืองยาวนานมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ช่วงต้นของการเริ่มนับ
คริสต์ศักราช และมีการอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้สมัยโบราณที่ชี้ให้เห็นว่า อาณาจักรมาเลย์ที่อยู่ในมาเลเซียปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์และรับอิทธิพลกับอาณาจักรมาเลย์ ๆ
“อาณาจักรมาเลย์ต่างในช่วงแรกๆนั้นได้รับอิทธิพลจากรัฐต่างที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคใกล้เคียงหลักฐานเอกสารจีนกล่าวถึงอาณาจักรใน
อินโดจีนที่รู้จักกันดีที่เรียกว่าฟูนัน [...] ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5
ถึง 13 อาณาจักรมาเลย์จานวนหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณชวาและสุ
มาตรา [...] อาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นมาที่สุดคือ ศรีวิชัย และมัชปา
หิต ทั้งสองมีจักรวรรดิที่ครอบคลุม หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
อาณาจักรบนคาบสมุทร เช่น Temasik และ Kataha (มัชปาหิต
ยังคงดารงอยู่ในช่วงเวลาที่มะละกาได้รับการก่อตั้งรวมทั้งมีการค้า
ระหว่างกัน อาณาจักรศรีวิชัยที่ตั้งอยู่ที่ปาเล็มบังเป็นอาณาจักรที่
ใหญ่ทีสุดในสุมาตราดารงอยู่ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 15
ขอบเขตของจักรวรรดิรวมดินแดนสุมาตรา ชวา คาบสมุทรมาเลย์
ศรีลังกา และ gsthmus of Kra ส่วนอาณาจักรมัชปาหิตดารงอยู่
ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 16 และพัฒนามาเป็นจักรวรรดิที่มี
อิทธิพลในหมู่เกาะมาเลย์มายาวนานถึงสามร้อยปี”
(มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561)
การอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอาณาจักรมาเลย์โบราณในดินแดนมาเลเซียปัจจุบันกับ
อาณาจักรมาเลย์ในแถบภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ เชื่อมด้วยประเด็น
ของการค้า วัฒนธรรมของกษัตริย์มาเลย์ เช่น ตราประทับพระราชลัญกร หัวเรือรูปนาค ศาสนาสถาน
บัลลังก์ของกษัตริย์มาเลย์ และสัญลักษณ์เชิงอานาจที่แสดงด้วยกริชจานวนมากหลายหลากรูปแบบ
การจัดแสดงที่สาคัญในห้องอาณาจักรมาเลย์ซึ่งกินพื้นที่ฝั่งขวาของห้องจัดแสดงขนาดใหญ่
คือ การเชื่อมโยงอาณาจักรมาเลย์กับวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ช่วงที่ผู้นามะละกาปรับเปลี่ยนมา
รับนับถือศาสนาอิสลาม โดยทางมิวเซียมได้ใช้มุมจัดแสดงขนาดใหญ่ที่มีตัวหุ่นจาลองขนาดเท่าคนจริง
เพื่อแสดงความเป็นไปของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยตามการจัดแสดง Saiyid Abdul Aziz นักปราชญ์
ทางศาสนาและผู้ติดตามกาลังทาหน้าที่ผู้ประกอบพิธีกรรมในการเปลี่ยนศาสนาของสุลต่านมะละกา
มิวเซียมได้เขียนคาบรรยายนี้ไว้ว่า “เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่นาไปสู่การพัฒนาของมะละกา
ในการเป็นศูนย์กลางสาคัญของการเผยแพร่ศาสนิสลามไปทั่วหมู่เกาะมาเลย์”
(มิวเซียมแห่งชาติ
มาเลเซีย, 2560-2561) ผนังจัดแสดงด้านขวามือที่แสดงวัฒนธรรมมาเลย์อิสลาม ที่จัดแสดงต่อการ
การจุดกาเนิดของอิสลามในอาณาจักรมาเลย์ที่มะละกา ทางมิวเซียมได้จัดแสดงศิลปะการทาหนังสือ
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คัมภีร์อัลกุรอ่าน เครื่องแต่งกาย และข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่แสดงถึงอิทธิพลของอิสลามในชีวิตทาง
สังคมของอาณาจักรมาเลย์
กล่าวโดยสรุป
เรื่องราวของอาณาจักรมาเลย์ที่นาเสนอในมิวเซียมตามที่จัดแสดงในห้อง
นิทรรศการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมมาเลย์และศาสนาอิสลามในฐานะที่เป็นรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียปัจจุบันนั้น
ไม่ได้เป็นแต่เพียงการโหยหาอดีตของความรุ่งเรืองใน
อาณาจักรมาเลย์เท่านั้น แต่เป็นการสร้างภาพตัวแทนของอดีตให้กับอาณาจักรมาเลย์ที่เลือนลางและ
ผ่านเลยไปแล้วกับกาลเวลาให้กลับมามีชีวิต ที่ผู้ชมมิวเซียมสามารถจับต้องและสัมผัสได้ด้วยวิธีการทาง
จัดแสดงในมิวเซียม ที่สาคัญยิ่งกว่าไปนั้น คือ ภาพตัวแทนความรุ่งเรืองและพัฒนาการของอาณาจักร
มาเลย์ได้สร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นมาเลย์ในฐานะที่เป็นสิ่งดั้งเดิมหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริง
ของความเป็นมาเลเซียปัจจุบัน ก่อนการครอบครองของอาณานิคมตะวันตกที่นาไปสู่การย้ายถิ่นของ
ชาวจีน อินเดียและกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ มาสู่ดินแดนมาเลเซียปัจจุบัน และก่อนการครอบครองญี่ปุ่นและ
ก่อนการเกิดประเทศมาเลเซีย

4. การนาเสนอภาพตัวแทนอัตลักษณ์สังคมมาเลเซียในฐานะสังคมพหุลักษณ์
ประเทศมาเลเซียมีความเป็นสังคมพหุลักษณ์มาตั้งแต่ได้รับเอกราช
ปัจจุบันความ
หลากหลายในสังคมมาเลเซียยังเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติจากภูมิภาคอุษาคเนย์
และเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย ไทย พม่า และจากบังคลาเทศรวมถึงเนปาล ประเด็นเรื่องความเสมอภาค
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ถือเป็นประเด็นสาคัญในสังคมมาเลเซีย เรื่องแรงงานข้ามชาติก็มีความสาคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ประเด็นนโยบายการบริหารแรงงานข้ามชาติในมาเลเซียมักเป็นประเด็นอ่อนไหว
โดยเฉพาะในช่วงใกล้กับการเลือกตั้งในมาเลเซีย เช่นการเลือกตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ 2018
การนาเสนอนิทรรศการของมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียซึ่งถือเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมและการผลิต
ประวัติศาสตร์สาธารณะของรัฐบาลมาเลเซียจึงมีความน่าสนใจ ในแง่ที่การนาเสนอความเป็นชาติผ่าน
การเล่าเรื่องอดีตและสังคมพหุลักษณ์ในมิวเซียมแห่งชาติเป็นเรื่องของการเมืองทางวัฒนธรรม
ที่
เชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติและนโยบายพหุวัฒนธรรมในมาเลเซียอย่างแยกไม่ออก ในภาพรวม
ของการจัดแสดงในมิวเซียม ประเด็นเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นได้รับการตีความและนาเสนอไว้ใน
นิทรรศการของมิวเซียมไว้ในห้องแสดงใหญ่ที่เรียกว่า “Malaysia Today” หรือ “มาเลเซียในวันนี้”
พื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของห้องจัดแสดงความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของมาเลเซีย ด้วยการ
ใช้หุ่นที่ผู้หญิงและชายที่มีขนาดสูงกว่าคนจริงเล็กน้อย จัดแสดงทั้งในท่านั่งและยืน มิวเซียมได้แสดง
ความหลากหลากดังกล่าวของสังคมมาเลเซียในวันนี้ ด้วยการคัดเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามเชื้อ
ชาติและชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้กับหุ่นที่จัดแสดงที่มีหน้าตาและสีผิวแตกต่างกัน เทคนิคการนาเสนอ
เรื่องราวและการเลือกสิ่งของและวัตถุการจัดแสดงในมิวเซียมแห่งชาติของมาเลเซีย มีการนาเสนอโดย
เลือกเน้นบางประเด็นของสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซีย และใช้วิธีการหลบเลี่ยง ซึ่งความเป็นไป
ดังกล่าวทาให้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมมาเลเซียที่อยู่ตามซอกมุมอื่น ๆ ของ
นิทรรศการถาวรด้วย
ในส่วนหัวข้อนี้ของบทความ มีแบ่งการนาเสนอออกเป็นสองหัวข้อย่อยด้วยกัน คือ
(4.1) หัวข้อ “การนาเสนอภาพตัวแทนคนมาเลย์ในสังคมพหุลักษณ์มาเลเซีย” ซึ่งเน้นการ
วิเคราะห์ว่ามิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียนาเสนอพลเมืองมาเลเซียเชื้อสายมาเลเซียอย่างไร
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(4.2) หัวข้อ “การนาเสนอความหลากหลายของสังคมพหุลักษณ์ผ่านภาพตัวแทนคนต่างเชื้อ
ชาติและชาติพันธุ์” โดยศึกษาวิธีการนาเสนอภาพตัวแทนของคนต่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เชื้อ
สายมาเลย์ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่าง ๆ ของนิทรรศการถาวรในมิวเซียม

4.1 การนาเสนอภาพตัวแทนคนมาเลย์ในสังคมพหุลักษณ์มาเลเซีย
มิวเซียมแห่งชาติ นาเสนอความหลากหลายของสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซีย โดยเสนอ่า กลุ่ม
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในประเทศมาเลเซียปัจจุบันประกอบด้วย ชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ จีน และ
อินเดีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มปูมิบุตราจากซาราวัค และกลุ่ม Serani หรือลูกครึ่ง
เอเชีย-ยุโรป ซึ่งเกิดจากผู้หญิงจีนหรือมาเลย์ที่แต่งงานกับคนยุโรปที่มาจากโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16
โดยมีแหล่งพานักอยู่บริเวณมะละกา และเกาะปีนัง
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย คือ ชาวมาเลย์ได้รับการอธิบายและเล่าถึงไว้ในมิวเซียม
แห่งชาติด้วยการอาศัยการจาแนกกลุ่มเชื้อชาติตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซีย
โดยมิวเซียมได้ใช้คา
บรรยายถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า ชาวมาเลย์ไว้ดังนี้
“คาว่า “มาเลย์” ในรัฐธรรมนูญมาเลเซียหมายถึงคนที่เป็นมุสลิม
พูดภาษามาเลย์ได้ และปฏิบัติตามประเพณีมาเลย์ ชาวมาเลย์ใน
มาเลเซียรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธ์เช่น ชวา มอนดัลลิง ราวา บูกิส มี
นา กะเบาและกลุ่มอื่นในคาบสมุทรสมาเลย์ ที่อยู่อาศัยในคาบสมุทร
ตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติ แม้ว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรมประเพณี แต่วัฒนธรรมและประเพณีต่าง
มีที่มาจากรากความเป็นมาเลย์
[…]
ชาวมาเลย์เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียซึ่งมีถึงประมาณ
51% ของจานวนประชากรทั้งหมดโดยส่วนใหญ่อาศัยบนพื้นสมุทร
ของประเทศ ด้วยความที่ชาวมาเลย์เป็นมุสลิม ชุมชนมุสลิมฉลอง
เทศกาลทางศาสนา เช่น ฮารีรายาไอดีฟิตรีในช่วงออกเทศกาลรอม
ดอนที่ถือศีลอด ฮารีรายาไอเดลอาดฮา นูซุลโกราน และวันเกิด
มหาบดีมูฮัมหมัด
(มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561)
คาบรรยายในมิวเซียม เป็นการอธิบายที่อิงกับคาจากัดความ “คนมาเลย์” ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
มาเลเซียฉบับปีค.ศ. 1957 ที่ได้รับการประกาศเป็นรัฐธรรมของThe Federation of Malaya ในวันที่
ได้รับเอกราช และต่อมาในปีค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศให้เป็นรัฐธรรมของมาเลเซียในวันมาเลเซีย
(Malaysia
Day)
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อมาได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปีค.ศ.
2007
(http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf)
นักวิชาการหลายคนเสนอว่า การเมืองเรื่องชาติพันธุ์ (ethnicity) และเผ่าพันธุ์ (race) มี
บทบาทสาคัญกับการเมืองภาพรวมของมาเลเซียนับตั้งแต่ช่วงอาณานิคม
ช่วงที่ได้รับเอกราชจวบ
จนถึงปัจจุบัน (Harper 1999; Funston 2001; Nah, 2003; Balasubramaniam, 2007; Koh, 2015a
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) ช่วง The Federation of Malaya และการก่อตั้งประเทศมาเลเซีย ในช่วงปีค.ศ. 1946 นั้น The
United Malays National Organization (UMNO) ได้รับการก่อตั้งขึ้นมา และเป็นหัวหอกในการ
สนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของชาวมาเลย์
มีการตั้งคณะทางานเพื่อร่างความหมายและคา
จากัดความของคาว่า พลเมืองของสหพันธรัฐ (citizenship of the Federation) นั้น Sin Yee Koh
(2015a) เสนอว่ามีการเน้น 3 ประเด็น คือ “ความจงรักภักดีในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการได้สิทธิความ
เป็นพลเมือง, มลายาในฐานะที่เป็น “บ้านที่แท้จริง” (real home) และความระมัดระวังในการ
แบ่งแยกระหว่าง “ความเป็นพลเมือง” กับ “เชื้อชาติ” [....]” (p. 543) โดย Sin Yee Koh (2015a)
ยังวิเคราะห์ต่อไปว่า
“ความขัดแย้งดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากความไม่เต็มใจของชาวมาเลย์ในการ
แบ่งปันสิทธิความเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกับกลุ่มคนที่ไม่ใช่มาเลย์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่
อาศัยโดยไม่ใช่เป็นคนพื้นเมือง (non-indegenous immigrants)” (p. 543)
ต่อมาตั้งแต่สมัยทศวรรษ 1970 จนถึงปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง “ปูมิบุตรา” (Bumiputera) มี
อิทธิพลต่อการสร้างความไม่เท่าเทียมกันของพลเมืองมาเลเซีย (malaysian citizen) ทั้งในด้านการ
เข้าถึงการศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางสังคมอื่น ๆ คาว่า “ปูมิตบุรา” เป็นคาภาษามาเลย์หมายถึง
คนพื้นเมือง แม้ว่ารัฐธรรมนูญมาเลเซียไม่ได้บัญญัติคานี้ไว้โดยตรง แต่คานี้ได้รับการใช้และสอดรับกับ
นโยบายการแบ่งแยกสิทธิความเป็นพลเมืองกับเชื้อชาติ
ทีม่ ีบทบาทสาคัญในการสร้างความไม่เท่า
เทียมทางสิทธิต่าง ๆ บนพื้นฐานของการแบ่งแยกประเภทของพลเมืองที่สามารถอธิบายได้ด้วย รูปทรง
สังคมแบบปิรามิด Sin Yee Koh (2015a) โดยกลุ่มชาวมาเลย์ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ได้สิทธิประโยชน์ทาง
สังคมมากกกว่ากลุ่มชาวจีน และอินเดียที่เป็นพลเมืองและถือว่าเป็นปูมิบุตราเช่นกัน การให้สิทธิทาง
สังคมแก่คนมาเลย์มากกว่าคนเชื้อชาติอื่น ๆ ที่เป็นปูมิบุตราด้วยกันนั้น มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของ
มาเลเซียมาตรา 153 วรรคที่ 1 ว่า“[...]เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองรัฐในการดูแลปกป้องสถานะ
พิเศษของพลเมืองมาเลย์และชนพื้นเมืองของซาบาและซาราวัค[..]”
(http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf) ส่วนในวรรค 2 กล่าวถึงการที่
ผู้ปกครองรัฐต้องดูแลพลเมืองมาเลย์และชนพื้นเมืองของซาบาและซาราวัคให้ได้สิทธิพิเศษด้วยการ
กาหนดสัดส่วนในการให้เข้าทางานกับภาครัฐ การได้รับทุนการศึกษา การเข้าศึกษา การทาธุรกิจและ
อื่นๆ (http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf)

4.2 การนาเสนอความหลากหลายของสังคมพหุลักษณ์ผ่านภาพตัวแทนคนต่างเชื้อชาติ
และชาติพันธุ์
แม้ว่ามิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียให้ความสาคัญกับความเป็นมาเลย์ในภาพรวมของการจัด
แสดง แต่การจัดแสดงในห้อง Malaysia Today และในบางจุดของมิวเซียม แสดงให้เห็นว่า ทางมิว
เซียมเริ่มให้ความสาคัญกับปัญหาด้านพหุวัฒนธรรมในมาเลเซีย โดยเฉพาะ ในห้อง Malaysia Today
มีการจัดแสดงหุ่นที่แต่งกายตามเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต่างๆในมาเลเซีย อินเดีย จีน ชาวสยาม-มาเลย์
และอื่นๆ รวมทั้งจัดแสดงหุ่นเพื่อแสดงประเพณีสาคัญๆต เช่น ปีใหม่จีน เทศกาลGawai Festival หรือ
เทศกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นพิธีที่ทากันในกลุ่ม gban และ Bidayah สาหรับขอบคุณพระเจ้าช่วงฤดูการ
เก็บเกี่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงที่ผู้เขียนเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลาหลังวันตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาว
จีน ทางมิวเซียมได้จัดแสดงเรื่องราวและประเพณีเกี่ยวกับตรุษจีนที่ชั้นหนึ่งของมิวเซียม ไว้ในในตู้
กระจกติดผนังที่มีลักษณะเป็นบอร์ดในห้องโล่งที่เชื่อมห้องจัดแสดงอาณาจักรมาเลย์และห้องจัดแสดง
มาเลย์ยุคโบราณ เท่ากับว่าตู้กระจกซึ่งเป็นบอร์ดจัดแสดงนั้นติดอยู่บนฝาผนังของห้องอาณาจักรมาเลย์
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และห้องจัดแสดงมาเลย์ยุคโบราณ ซึ่งการจัดแสดงในลักษณะดังกล่าวเป็นความพยายามใช้พื้นที่ในมิว
เซียมในการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
เนื้อหาการจัดแสดงใช้ภาพถ่ายประกอบคาบรรยายสั้นๆ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการไหว้บรรพบุรุษ อาหารการกิน การแต่งกาย และธรรมเนียมปฏิบัติ
อื่น ๆ ของชาวมาเลย์เชื้อสายจีน แต่อย่างไรก็ดีการจัดแสดงเกี่ยวกับพลเมืองชาวมาเลเซียต่างเชื้อชาติ
ในห้องจัดแสดง Malaysia Today ถือว่ายังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดที่มิวเซียมมีอยู่
เราสามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเสนอภาพตัวแทนของความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มาเลเซียในมิวเซียมแห่งชาติได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ จริง ๆ แล้วการจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมนั้นเป็น
การใช้ภาษาของการจัดแสดงผ่านวัตถุ เช่น การใช้ภาพถ่าย การใช้วัตถุ การใช้คาบรรยาย เพลง แสง
สีและเสียง และที่สาคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ การจัดแสดงต่าง ๆ มักจัดความสาคัญของเรื่องที่จัดแสดง
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งของและอุปกรณ์การจัดแสดง
ภายในพื้นที่ที่มีอยู่ เพื่อชี้ให้เห็น
ประเด็นสาคัญที่ต้องการสื่อสารถึงผู้ชม ประเด็นสาคัญๆมักได้รับเลือกให้มีพื้นที่จัดแสดงค่อนข้างมาก
ส่วนประเด็นที่ทางมิวเซียมเห็นว่าไม่สาคัญหรือเป็นองค์ประกอบย่อยมักได้รับพื้นที่ในการจัดแสดงน้อย
หรืออาจไม่มีเลย
ดังนั้นไม่การทาความเข้าใจถึงการนาเสนอภาพตัวแทนของสังคมพหุลักษณ์ที่
เกี่ยวกับคนต่างเชื้อชาติในมาเลเซีย จึงสามารถทาได้ด้วยการศึกษาที่วิเคราะห์จากการชมดูซอกมุมอื่น
ๆภายในมิวเซียมที่อยู่ในห้องจัดแสดงอื่น ๆ ที่มีการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน หรือการละเลยไม่
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน
มิวเซียมแห่งชาตินาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศมาเลเซียสมัยโบราณ ที่
พัฒนาเป็นอาณาจักรมาเลย์ เรื่อยมาจนเป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนั้น ถ้าดูเผินๆเหมือนมีการ
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนธรรมดาน้อยมาก แต่เอาเข้าจริงแล้ว การจัดแสดงของมิวเซียม ได้
นาเสนอเรื่องราวของคนและคนมาเลเซียต่างเชื้อชาติอยู่พอสมควร
ส่วนมากในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบเรื่องราวเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่งจากความเป็นไปดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจัย
จะวิเคราะห์การนาเสนอสังคมพหุลักษณ์มาเลเซีย จากวิธีการที่มิวเซียมเลือกจัดแสดงและละเลยไม่จัด
แสดงเกี่ยวกับผู้คนหรือคนเชื้อชาติต่าง ๆ ในมาเลเซียที่หลบอยู่ตามมุมเล็ก ๆของห้องจัดแสดงต่าง ๆ
ในห้องนิทรรศการอาณาจักรมาเลย์ คนจีนและคนมาเลย์เชื้อสายจีนได้รับการนาเสนอไว้บ้าง
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการนาเสนอความรุ่งเรืองของอาณาจักรที่ค่อนข้างปราศจากผู้คนในฐานะ
องค์ประกอบของอาณาจักร
ประชาชนทั่วไปที่นาเสนอในห้องนี้อยู่ในรูปแบบของแรงงานชาวจีน
และชนชั้นกลางถึงชั้นสูงที่เป็นลูกครึ่งจีน-มาเลย์ที่เรียกว่าเปอรานากัน โดยแรงงานชาวจีนนั้นทางมิว
เซียมได้นาเสนอในรูปแบบของ แรงงานทางานในเรือในส่วนการจัดแสดงเกี่ยวกับการค้าของอาณาจักร
มาเลย์ โดยทางมิวเซียมจัดแสดงเป็นเรือจาลอง และมีแรงงานซึ่งคล้ายชาวจีนเป็นตุ๊กตาขนาดเล็ก
และขยับตัวเคลื่อนที่ทางานในเรือจาลอง ส่วนกลุ่มเปอรานากันหรือลูกครึ่งจีน-มาเลย์นั้นทางมิวเซียม
ได้เลือกการนาเสนอด้วยการจัดแสดงเครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ โดยมีหุ่นผู้หญิงขนาดเท่าคน
จริงมาประกอบการจัดแสดงแสดงด้วย การเป็นลูกครึ่งมาเลย์จีนที่มีเอกลักษณ์พิเศษนี่เองที่ทาให้มิว
เซียมให้ความสาคัญกับกลุ่มเปอรานากัน
แต่เมื่อดูโดยรวมแล้วมิวเซียมให้ยังให้ความสาคัญกับชาว
มาเลเซียเชื้อสายจีนน้อย
ในห้องจัดแสดงเกี่ยวกับยุคอาณานิคมในมาเลเซียนั้น ส่วนใหญ่แสดงจุดเปลี่ยนสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น การปกครองของโปรตุเกส การปกครองของดัตช์ และฉากการต่อสู้กับเจ้าอาณา
นิคมเป็นการจัดแสดงที่เน้นอาวุธที่ใช้ต่อสู้เป็นหลัก
การจัดแสดงนิทรรศการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคน
เช่น ภาพของกษัตริย์มาเลย์และบุคคลสาคัญเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเหตุการณ์ทาง
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ประวัติศาสตร์ที่มิวเซียมต้องการเน้นย้าถึงความสาคัญ ทางมิวเซียมใช้หุ่นจาลองขนาดเท่าคนจริงมาจัด
แสดงจาลองเหตุการณ์ โดยในห้องยุคอาณานิคมนี้ หุ่นจาลองคนที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
เจ้าอาณานิคมอังกฤษ หรือบุคคลสาคัญในท้องถิ่นตามท้องเรื่องที่จัดแสดง เนื้อหาการจัดแสดง
เกี่ยวกับคนธรรมดาค่อนข้างจากัด เท่าที่มีอยู่เป็นการใช้คนธรรมดาในฐานะตัวละครประกอบฉาก
นอกจากการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมเป็นประเด็นหลักในห้องจัดอาณานิคมแล้ว อีกประเด็น
หนึ่งที่ทาให้เกิดสร้างหุ่นบุคคลหรือคนเข้ามาจัดแสดง คือ ประเด็นเรื่องอานาจอธิปไตย ตัวอย่าง เช่น
การเซ็นสนธิสัญญาปังกอร์ (Pangkor Treaty) ระหว่างกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งเปรักกับเซอร์แอนดรู
คล๊าคส์ (Sir Andrew Clarke) ตัวแทนของอังกฤษในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1874 ที่เปรัก มิวเซียม
ได้อธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจุดหักเหที่ทาให้อังกฤษเข้ามามีบทบาทในการปกครองรัฐมาเลย์
ในส่วนนี้มิวเซียมจัดแสดงนิทรรศการด้วยการใช้หุ่นกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งเปรัค
กับเซอร์แอนดรู
คล๊ากค์กาลังนั่งเจรจากันที่โต๊ะ และมีหุ่นอีกสองคนมายืนประกอบฉาก คือ ข้าราชการราชสานักและ
ข้าราชการอาณานิคมอังกฤษ หน้าที่ของหุ่นประกอบฉากนี้สามารถตีความได้ว่า เป็นเพียงตัวประกอบ
เชิงอานาจของกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งเปรัค กับเซอร์แอนดรูเท่านั้น
ประเด็นเรื่องของอานาจอธิปไตยเป็นประเด็นอยู่ในการจัดแสดงในห้องนี้ยังรวมถึงรัฐสี่รัฐ
ทางตอนเหนือของมาเลเซีย คือ เคดาห์ (Kedah), กลันตัน (Kelantan), ตรังกานู
(Terengganu) และปัตตานี (Patani) ที่มีการจัดแสดงต้นไม้ทองหรือบังกาอิมาสในภาษามาเลย์ มี
ขนาดสูงเท่าคนจัดแสดงอยู่ในตู้โชว์กระจกใส ที่ใช้ประกอบคาอธิบายว่าสี่กษัตริย์แห่งรัฐมลายูทางตอน
เหนือส่งมาถวายกษัตริย์สยาม ทางมิวเซียมได้ติดตั้งคาอธิบายไว้ว่า
“บังกาอิมาสผลิตขึ้นจากทองคาคุณภาพเยี่ยม เป็นของกานัลที่ส่ง
จากสุลต่านของรัฐมาเลย์ทางตอนหนือ เคดาห์ กลันตัน ตรังกานู
และปัตตานี ทุกสามปีไปถวายต่อกษัตริย์สยามในกรุงเทพฯซึ่งครั้ง
หนึ่งมีพระราชอานาจมาก ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ (a
symbol of friendship) [...]”
(มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561) (เน้นโดยผู้เขียน)
ทางมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียได้จัดแสดงหุ่นจาลองคนธรรมดาไว้ในส่วนท้ายของนิทรรศการ
มาเลเซียยุคสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อจากส่วนอาณานิคมตะวันตก นิทรรศการส่วนนี้ให้แง่มุมเกี่ยวเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจของมาเลเซีย
เช่น มะพร้าวหรือเคลาปาในภาษามาเลย์
(Kelapa) มิวเซียมแสดงหุ่นผู้ชายขนาดเท่าคนจริงสองคน คนหนึ่งกาลังแหนคอใช้อุปกรณ์ไม้ยาวมีขอ
เกี่ยวที่ปลายไม้เพื่อสอยมะพร้าวจากต้น อีกคนหนึ่งยืนปอกมะพร้าวโดยมีเครื่องมือปอกเป็นเหล็กหนา
กลมแท่งยาวสูงขนาดเท่าเอว ด้านหนึ่งเสียบทิ่มฝังไว้ที่พื้นดินส่วนใบมีดอยู่ที่ปลายแท่งเหล็กที่ชี้ขึ้นฟ้า
หุ่นที่ปอกมะพร้าวทาท่าให้เห็นว่าผู้ปอกเสียบลูกมะพร้าวที่มีเปลือกลงไปบนใบมีดแล้วขยับลูกมะพร้าว
วนไปมาบนไม้มีดโดยไม่ต้องจับตัวเครื่องมือเลย
หุ่นจาลองผู้ชายที่กาลังเก็บมะพร้าวนุ่งผ้านุ่งแบบ
มาเลย์ และส่วนคนปอกมะพร้าวสวมกางเกงเสื้อเชิต์ตัวหุ่นมีสีผิวคล้า
มิวเซียมแห่งชาติจัดแสดง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง คือ การปลูกข้าว ทางมิวเซียมได้จัดแสดงโดยใช้หุ่นจาลอง
ขนาดเท่าคนจริงกาลังฝัดข้าว หุ่นจาลองนี้แม้จะเห็นหน้าไม่ชัดเจนแต่จากสีผิวทาให้ทราบว่าเป็นชาว
มาเลย์ แต่คาอธิบายที่ทางมิวเซียมจัดเตรียมไว้นั้นทาให้ทราบว่าเป็นคนมาเลย์ และคาอธิบายกล่าว
ว่าการปลูกข้าวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มักทาโดยชาวมาเลย์
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ชาวอินเดียและชาวมาเลย์เชื้อสายอินเดียเป็นส่วนประกอบสาคัญของเชื้อชาติของพลเมือง
มาเลเซียปัจจุบัน แต่การจัดแสดงนิทรรศการในมิวเซียมแห่งชาติไม่ได้ใคร่ได้ให้พื้นที่กับการจัดแสดง
เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นัก
นอกจากในส่วนของการกล่าวถึงชาวมาเลย์อินเดียในช่วงท้ายๆของห้องจัด
แสดง Malaysia Today ที่มีหุ่นชาวมาเลย์อินเดียสวมชุดแบบอินเดียและหุ่นสองตัวกาลังประฉลองพิธี
แบบฮินดูแล้วก็ไม่ปรากฏเรื่องของชาวอินเดีย การกล่าวถึงชาวอินเดียในมาเลเซียปรากฏอีกครั้งใน
นิทรรศการส่วนที่การจัดแสดงเกี่ยวกับกระแสสานึกชาตินิยมในมาเลเซียที่นาไปสู่การพัฒนาความเป็น
ชาติ การได้รับเอกราช และกาเนิดประเทศมาเลเซีย คาบรรยายในนิทรรศการกล่าวว่า
“ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ความเป็นชาตินิยมและกิจกรรม
ทางการเมืองของชาวจีนส่วนใหญ่ในมลายาผูกพันอย่างมากกับ
พัฒนาการทางเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ [..] ในรูปแบบที่คล้ายคลึง
กัน ในช่วงแรกๆความรู้สึกชาตินิยมในกลุ่มชุมชนชาวอินเดียก็ผูกโยง
โดยตรงกับประเทศบ้านเกิดอินเดีย [...]
แต่กระนั้นก็ตาม ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สมาคม
อินเดียที่ปกป้องประโยชน์และสวัสดิการของแรงงานอินเดียในมลา
ยาได้เริ่มก่อตัวขึ้น และเข้มแข็งขึ้นในทศวรรษ 1920 และ1930
A.M. Soosay ได้กลายมาเป็นผู้นาของ Central Indian
Association of Malaya (CIAM) ในปีค.ศ 1936 สมาคมนี้ได้เป็น
ผู้นาในการจุดประกายความรู้สึกชาตินิยมมลายาในหมู่ชนชนชาว
อินเดียในมลายา
ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชาวจีนและอินเดียเริ่มให้
ความสาคัญกับประเด็นเรื่องสถานะของตนเองในมลายา และเริ่ม
ตระหนักว่า มีเพียงสมาคมที่ได้รับได้การยอมรับเท่านั้นที่สามารถ
ช่วยปกป้องสถานะและสิทธิของพวกตนในประเทศได้ ดังนั้นจึงมี
การก่อตั้ง Malayan Indian Congress (MIC) ในปีค.ศ 1946 และ
Malayan Chinese Association (MCA) ในปีค.ศ 1949 ต่อมาทั้ง
สองสมาคมได้ร่วมเป็นส่วนของพรรคขนาดใหญ่ทีเรียกว่า United
Malaya National Organization (UMNO)”
(มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย, 2560-2561)
นิทรรศการที่จัดแสดงได้ทาให้การสถาปนาความเป็นชาติของมาเลเซียผูกโยงกับประเด็น
ทางด้านเชื้อชาติและชาติพันธุ์อย่างแยบยล
มีการจัดลาดับความสาคัญของภาพตัวแทนเชื้อชาติที่
ใกล้ชิดกับความเป็นชาติมาเลเซีย ผ่านการใช้หุ่นจาลองในห้องจัดแสดงMalaysia Todayส่วนกาเนิด
ประเทศมาเลเซีย ที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อชาติใดที่มีความใกล้ชิดมากที่สุดกับความเป็นชาติมาเลเซีย โดย
ทางมิวเซียมใช้ธงชาติและการชักธงชาติขึ้นสู่เสาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ หุ่นจาลองที่ยืนอยู่ติด
กับเสาธงชาติมากที่สุด คือ ผู้ชายชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์สองคน ถัดออกไปเป็นชาวจีนและอินเดีย
และลูกครึ่งมาเลย์ยุโรปที่กระจายตัวอยู่ด้านหลังหุ่นผู้ชายชาวมาเลย์
วิธีการการจัดแสดงดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวแทนของเชื้อชาติที่อยู่ใกล้และไกลจากศูนย์กลางความเป็นชาติมาเลเซีย ซึง่
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งในชีวิตประจาวันและทางกฎหมายตัวอย่างเช่น
จากการ
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สัมภาษณ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งทางานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมลายาใน
กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน เธอมีบ้านเกิดอยู่แถบยะฮอร์บารูติดกับประเทศ
สิงคโปร์ที่ปัจจุบันสามารถเดินทางถึงกันได้ด้วยสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศ ได้ข้อมูลว่าเพื่อน
นักเรียนร่วมชั้นของเธอและพี่น้อง ๆเพื่อนซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ประสบปัญหากับระบบ
โควตาแก่ชาวมาเลย์-มาเลย์และการให้ความสาคัญกับภาษามาเลย์ในระบบการศึกษาระดับสูง
เนื่องจากโรงเรียนสาหรับชาวมาเลย์ในยะฮอร์บารูหรือที่อื่น ๆ นั้นสามารถใภาษาจีนในการทาการเรียน
การสอนได้ ทาให้นักเรียนซึ่งรวมทั้งตัวเธอ พี่สาว เพื่อนของเธอ และเด็กที่เรียนหนังสือรุ่นเดียวกัน
ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในการศึกษาระดับสูงได้
เพราะปัญหาด้านภาษามาเลย์และ
ระบบโควต้าที่ให้แก่ชาวมาเลย์เชื้อสายมาเลย์มากกว่า
หลายคนเดินทางไปหางานทาที่ประเทศ
สิงคโปร์เพราะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าทางานในมาเลเซีย และยังสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทุกวัน
ด้วยการเดินทางไปทางานแบบเช้าไปเย็นกลับ เพราะค่าครองชีพในฝั่งยะฮอร์บารูถูกกว่าฝั่งสิงคโปร์
มาก
ถ้าเรามองการนาเสนอภาพตัวแทนสังคมพหุลักษณ์มาเลเซียในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
คาถามที่ตามมา คือ หน้าที่ของมิวเซียม และมิวเซียมในอาเซียนมีความสาคัญหรือไม่กับการช่วย
แก้ปัญหาโจทย์ทางสังคมที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติชาติพันธุ์ที่เกิดจากสังคม
พหุลักษณ์และการย้ายถิ่นข้ามชาติ มิวเซียมสามารถเป็นพื้นที่ (platform) ช่วยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า การ
สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social inclusion) มาเลเซียในกลุ่มพลเมืองต่างเชื้อชาติได้
หรือไม่ และมิวเซียมจะสามารถแตะประเด็นเกี่ยวกับแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติเพื่อสร้างสรรค์สังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนในอาเซียนภายใต้บริบทของสังคมพหุลักษณ์และการย้ายถิ่นข้ามชาติได้หรือไม่
อย่างไร

6. จากมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียสู่ความสาคัญของการส่งเสริมบทบาทของมิวเซียมใน
การสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในอาเซียน
แม้ว่าภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์แห่งชาติมาเลเซียและสังคมพหุลักษณ์มาเลเซียที่จัดแสดง
เกี่ยวกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ และชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน อินเดียและเชื้อสายอื่น ๆ ใน
นิทรรศการถาวรของมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงความพยายามปรับตัวของการทางาน
ด้านมิวเซียมในมาเลเซีย ที่ให้พื้นที่กับการจัดแสดงเกี่ยวกับกลุ่มคนเชื้อสายอื่น ๆ นอกจากมาเลย์ เช่น
การจัดแสดงนิทรรศการภาพชั่วคราวแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับตรุษจีน ทว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยัง
อยู่ในระดับไม่มากนัก
ชีวิตนอกมิวเซียมในสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซียมีความเป็นไปที่ซับซ้อน
มากกว่าเรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือกมานาเสนอเป็นภาพตัวแทนในมิวเซียมแห่งชาติ
ผลงานทาง
วิชาการหลายเรื่องชี้ให้เห็นถึง ปัญหาของการจัดการสังคมพหุลักษณ์ในมาเลเซียที่สร้างความไม่เท่า
เทียมกันทางสังคม (Balasubramaniam, 2007; Chee-Beng, 2000; Koh, 2015a,2015b) และ
ผลการศึกษาของ ILO Regional Office for Asia and the Pacific (2016) ชี้ให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการบริหารแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
Simon Knell (2011) เสนอว่า มิวเซียมแห่งชาติทั่วโลกเป็นพื้นที่แสดงตัวตนของรัฐชาติ

97
มักนาเสนอสิ่งที่เรียกว่า เป็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากเอเย่นต์ทางอานาจ
เช่น รัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐบาลมามาเป็นเวลานาน แม้ว่าหลายมิวเซียมยังคงเป็นมิวเซียมที่ให้
ความสาคัญกับการแสดงความเป็นชาติโดยไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องพหุลักษณ์ (diversity) หรือสร้าง
ภาพตัวแทนความเป็นพหุลักษณ์จากมุมมองทางอานาจของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีอานาจ แต่การ
ทางานของมิวเซียมในปัจจุบันได้รับการท้าทายจากพัฒนาการของการเมืองเรื่องความหลากหลาย
(politics of diversity) ส่งผลให้มิวเซียมแห่งชาติทั่วโลกจานวนหนึ่งให้ความสนใจกับประเด็นด้านพหุ
วัฒนธรรม เปิดพื้นที่ของมิวเซียมให้กับประเด็นเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่สร้างสิทธิทางความทรงจา
ทั้งในการจัดแสดงนิทรรศการ
และการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในการ
ดาเนินงานของมิวเซียมมากขึ้น
ในบริบทการเติบโตของประชาคมอาเซียน ที่เน้นให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการบูรณาการ
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทุนและแรงงานภายใต้การผ่อนปรนให้
พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางภายในประชาคมได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อการ
เดินทาง และมีการกาหนดให้พลเมืองที่เป็นแรงงานมีฝีมือบางอาชีพสามารถย้ายถิ่นทางานได้อย่างเสรี
แต่ในความเป็นเป็นจริงแล้วในอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือทั้งแรงงานก่อสร้าง แรงงานใน
โรงงานและแรงงานดูแล (care worker) อย่างมหาศาล แต่อาเซียนยังขาดนโยบายระดับภูมิภาคใน
การบริหารแรงงานข้ามชาติอย่างจริงจังและเพียงพอ
แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติมักประสบปัญหากับ
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศปลายทางของการย้ายถิ่น รวมทั้งปัญหาด้านสิทธิและการคุ้มครอง
ทางสังคม
นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญ จากการศึกษาวิจัยที่ไม่นานมานี้ของ gnternational
Labour Organization (n.d.) แสดงให้ว่าพลเมืองของประเทศมาเลเซียจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี
จานวนถึง 70% พลเมืองตัวอย่างจากประเทศไทยประมาณ 50% และพลเมืองตัวอย่างจากประเทศ
สิงคโปร์ประมาณ 59 % มีทัศนคติว่า แรงงานข้ามชาติเป็นตัวอันตรายในการทาลายมรดกและ
วัฒนธรรมของประเทศ นอกจากนี้จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในกลุ่มพลเมืองของประเทศมาเลเซีย 83%
จากประเทศไทยประมาณ 79% และจากประเทศสิงคโปร์ประมาณ 57% เชื่อว่าแรงงานข้ามชาติ
ก่อให้เกิดอาชญากรรม (gnternational Labour organization, 2011) จากผลการศึกษาทัศนะคติ
ของพลเมืองในประเทศอาเซียนสามประเทศที่เป็นประเทศปลายทางที่มีต่อแรงงานข้ามชาติแสดงให้
เห็นว่า ทัศนคติดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เน้นการเคลื่อนย้าย
แรงงานแบบเสรี และส่งผลต่อการสร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นดัชนีสาคัญที่ชี้ให้เห็น
ว่า ประเด็นทางพหุวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกและ
ประชาคมอาเซียนต้องให้ความใส่ใจ
มิวเซียมสามารถมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ มีตัวอย่างความเคลื่อนไหวระดับ
โลกที่นาเสนอให้มิวเซียมมีบทบาททางสังคม (social engagement) ในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมพหุ
ลักษณ์ ตัวอย่างแรก คือ ในค.ศ.2000 คนทางานมิวเซียมในประเทศอังกฤษ เคลื่อนไหวนาเสนอแนวคิด
บทบาทของมิวเซียมต่อ Department for Culture, Media and Sport ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
อังกฤษเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าเอกสารทางนโยบายที่เรียกว่า Policy Action Team 10 หรือชื่อย่อ
ว่า Pat 10 ให้ความสาคัญกับมิวเซียมน้อย กลุ่มคนทางานมิวเซียมจานวน 22 แห่งเสนอประเด็นว่า มิว
เซียมได้ดาเนินงานสามารถมีส่วนสร้างเสริมให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (social inclusion)
มาแล้วอย่างไรบ้างและสามารถทาอะไรได้อีกบ้าง ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและ
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ชีวิตของผู้ชม (The Guardian, 18 October 2000) ตัวอย่างที่สอง คือ การดาเนินงานของ Network
of European Museum Organization ที่ได้รับการสนับสนุนในการดาเนินงานจากสหภาพยุโรปใน
โครงการ Creative Europe Program ที่มีการการศึกษาวิจัย และสร้างกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสาคัญของมิวเซียมในการมีบทบาทส่งเสริมประเด็นเรื่อง social inclusion และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม (cultural diversity) ที่ยืนอยู่บนหลักการทางสิทธิมนุษยชนและการสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่มสองกลุ่มข้างต้นนี้
ได้เสนอประเด็นว่า มิวเซียมสามารถมีความเกี่ยวข้องและความ
รับผิดชอบต่อสังคม (social engagement) ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นพหุลักษณ์หรือความ
หลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และการย้ายถิ่นข้ามชาติ
เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม และสร้าง social inclusion ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและพหุวัฒนธรรมด้วย
ใช้สิ่งที่เรียกว่า productive approach ในการดาเนินงานของมิวเซียม ตั้งแต่การสร้างระบบคลังวัตถุ
จัดแสดง การจัดนิทรรศการถาวรและชั่วคราว การจัดการมิวเซียมที่เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลาย
กลุ่มในสังคมพหุลักษณ์มีส่วนร่วมในการดาเนินการของมิวเซียม
การสร้างกิจกรรมและการให้
การศึกษาที่ให้ความสาคัญกับประเด็นเรื่องพหุวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการให้บริการของ
มิวเซียมด้วยภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อชาติ แรงงานข้ามชาติแตกต่างกัน
(Network of European Museum Organizations, 2016)
เมื่อพิจารณาจากปัญหาเรื่องพหุวัฒนธรรมในอาเซียน อันเกิดจากการที่สังคมประเทศสมาชิก
อาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย ไทยและอื่น ๆ ซึ่งเป็นสังคมพหุลักษณ์มีปัญหาการจัดการมาแต่เดิมอยู่
แล้ว ยิ่งเมื่อมาประกอบกับการบริหารแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ ที่เข้ามาท้าทายการบริหารจัดการของ
ประเทศสมาชิก ไปพร้อม ๆ กับท้าทายการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของประชาคมอาเซียน
ภายใต้เสาหลักทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
และการสร้าง caring
commmunity ตามที่ประเทศสมิชกอาเซียนได้ลงนามร่วมกันในอาเซียนชาร์เตอร์ ยิ่งทาให้ประเด็น
ทางพหุวัฒนธรรม หรือ Multicultural governance เป็นประเด็นที่ประชาคมอาเซียนและประเทศ
สมาชิกต้องให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้น
มิวเซียมแห่งชาติและมิวเซียมอี่นๆซึ่งถือเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม
และเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายทางวัฒนธรรมของประเทศที่สามารถช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาเมือง
หรือแม้แต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ (platform) ให้เกิด
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างพลเมืองและแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ และระหว่างพลเมืองต่าง
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ รวมทั้งช่วยสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียนทีมีความยั่งยืน ประเทศสมาชิก
และประชาคมอาเซียนน่าจะให้ความในใจอย่างจริงจังในการส่งเสริมบทบาทดังกล่าวของให้มิวเซียมให้
มากขึ้น

สรุป
มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียเป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ที่นาเสนออัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซีย
ปัจจุบันผ่านการจัดแสดงแสดงความเป็นมาของประเทศมาเลเซียและประวัติของดินแดนที่เป็นประเทศ
มาเลเซียในปัจจุบัน
มิวเซียมสร้างเนื้อหาการจัดแสดงด้วยการนาเสนอประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย
เรียงตามลาดับเวลาตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม ถึงยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหาการจัดแสดงเน้นพัฒนาการ
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ของความเป็นชาติที่เน้นความเป็นมาเลย์เป็นศูนย์กลางของความเป็นชาติ
จากเนื้อหาของการจัด
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่สะท้อนในมิวเซียมประเด็นใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นคือ อาณาจักรมาเลย์
ในฐานะเป็นตัวแทนความรุ่งเรืองของชาติมาเลเซีย และการนาเสนอภาพตัวแทนของประเทศมาเลเซีย
ในฐานะเป็นสังคมหลากชาติพันธุ์
โดยการนาเสนอประเด็นทั้งสองเรื่องในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์
แห่งชาติของมาเลเซียนั้น อาณาจักรมาเลย์ในอดีตที่มีความยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์ทั้งทางการค้า
และวัฒนธรรมกับอาณาจักรอื่นๆ ในบริเวณคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุ่งเรืองดังกล่าว
ซึ่งรวมไปถึงการรับศาสนาอิสลามของผู้นาอาณาจักรมาเลย์ในอดีต การโหยหาอดีตของความรุ่งเรือง
ในอาณาจักรมาเลย์ตามที่จัดแสดงในห้องนิทรรศการอาณาจักรมาเลย์ในฐานะที่เป็นรากเหง้าทาง
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และสังคมของประเทศมาเลเซียนั้น เป็นการนาเสนอที่เชื่อมโยง
ความยิ่งใหญ่กับอาณาจักรภายนอก ความรุ่งเรืองที่สร้างโดยกษัตริย์ การพัฒนาการทางภูมิปัญญาที่
เชื่อมโยงกษัตริย์และศาสนาอิสลาม โดยการนาเสนอาภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์ชาตินี้ค่อนข้างมี
ประชาชนประกอบเป็นส่วนน้อย
ส่วนการนาเสนอภาพแทนของอัตลักาณ์มาเลเซียในฐานะที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น แม้ว่า
มิวเซียมมีความพยายามในสร้างพื้นที่ในการนาเสนอประเพณีทางวัฒนธรรมของชาวมาเลยเซียเชื้อสาย
จีนบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของอาคารจัดแสดง
และการนาเสนอความหลากหลายทางเชื้อชาติของ
ประเทศในส่วนการจัดแสดงในมุมหนึ่งของห้องมาเลเซียวันนี้ในส่วนสุดท้ายของการจัดแสดง แต่การ
เสนอความหลากหลายทางเชื้อชาติของสังคมมาเลเซีย หรืององค์ประกอบทางสังคมและกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆของพลเมืองหลากเชื้อชาติยังได้การนาเสนอค่อนข้างน้อย ในห้องจัดแสดงนี้ได้มีการอ้างถึง
ข้อความในรัฐธรรมนูญของมาเลเซียที่บัญญัติว่าใครคือ คนมาเลย์ ซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วรัฐธรรมนูญ
มาเลเซียให้สิทธิพิเศษกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนดั้งเดิมของประเทศ
มากกว่าชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียหรือจีน นัยต่างๆของการจัดแสดงเมื่อมีการอ่านความสัมพันธ์
ของการจัดแสดงทั้งจากการจัดวางวัตถุแสดง และคาบรรยายประกอบการจัดแสดง ล้วนสะท้อนให้
เห็นความซับซ้อนของสังคมมาเลเซียในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นสังคมหลากเชื้อชาติศาสนาที่ซ่อนต้วอ
ยู่ตามมุมต่างๆของการจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
การอ้างอิงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียน เป็นการนาเสนอในรูปแบบของ
ความเชื่องโยงผ่านอาณาจักรมาเลย์โบราณที่มีเครือข่ายการค้า ทางศาสนา และเครือข่ายทางการเมือง
และอื่น ๆ กับอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาค
อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไม่ปรากฏ
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บทที่ ๘
บทสรุป
โดยทั่วไปแล้วพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทสาคัญต่อชีวิตทางสังคมของ
ประเทศทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และการสื่อความหมายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชุมชนระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ
หรือสื่อสารในสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็นว่าสาคัญและ
ต้องการสื่อสาร ในกรณีของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมของชาตินั้น มัก
เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่ได้รับการกาหนดให้มีบทบาทในการสื่อสารเรื่องราวและอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติ ในยุคแรก ๆ ของพัฒนาการพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็น
สถานที่จัดแสดงวัตถุทางมรดกวัฒนธรรม ที่ได้รับการมองจากผู้นาทางการเมือง ผู้บริหารของพิพิธิ
ภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆว่า เป็นตัวแทนแสดงความเป็นชาติหรือแสดงพัฒนาการความรุ่มรวย
ในเชิงวัฒนธรรมของชาติ
ในยุคแรกนี้งานด้านพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่สื่อสารถึงความเป็นชาติหรืออัต
ลักษณ์แห่งชาติ
ด้วยวิธีการจัดนิทรรศการที่ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการของ
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันที่ใช้ระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการนาเสนอ
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ
จัดการนาเสนอ
กรณีมิวเซียมแห่งชาติสิงคโปร์และฟิลิปินส์
ประสบการณ์และความทรงจาเกี่ยวกับ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ได้รับการทาความเข้าใจและตีความด้วย
กระบวนการทางพิพิธภัณฑ์
และมีการนาเสนอความเข้าใจและการตีความดังกล่าวในรูปแบบ
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของทั้งสองประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ต่อชีวิตและอัตลักษณ์แห่งชาติสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ สงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นประสบการณ์
ที่ประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีร่วมกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดและการให้ความหมายของ
สงครามที่มีต่อสังคมของตนเอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ได้ซ่อนความขมขื่น ความทุกข์ยากของ
สงครามไว้ด้วยกลวิธีการสร้างอุปมาอุปไมยด้วยวัตถุและเทคนิคการจัดแสดง
สิ่งที่สิงคโปร์ต้องการ
สื่อสาร คือ อัตลักษณ์ของสิงคโปร์และชาวสิงคโปร์ที่มีความอดทน มีความสามารถในการปรับตัว
เข้าก้บสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และไม่ว่าจะประสบความทุกข์ยากอย่างไร แม้แต่ในสงครามที่โหดร้าย
ชาวสิงคโปร์ก็สามารถฝ่าฟันและยืนหยัดขึ้นมาได้เสมอ ด้วยความคิดในเชิงบวกและการมีความรักเป็น
เสมือนน้าทิพย์ชโลมใจและสร้างพลังชีวิต ส่วนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์มีห้องจัดแสดงภาพวาด
ภายใต้โครงเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒
ภาพวาดที่จัดแสดงเน้นความโหดร้ายของสงครามและ
ประสบการณ์เชิงลบของชาวฟิลิปปินส์ต่อสงคราม กองทัพและทหารญี่ปุ่น การจัดแสดงดังกล่าวเป็น
การผลิตซ้าเกี่ยวกับความทรงจาของสงคราม
ที่ได้รับการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์
แห่งชาติฟิลิปปินส์ที่มีมาตั้งแต่ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราช และเป็นการผลิตซ้าอัตลักษณ์แห่งชาติเกี่ยวกับ
การเขียนและการนาเสนอประวัติศาสตร์แห่งชาติในพื้นที่สาธารณะที่เน้นประเด็นเกี่ยวกับดร่ามาและ
ความตาย
กรณีของประเทศไทย นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในปัจจุบันของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
และมิวเซียมสยาม มีความสอดคล้องและช่วยเสริมกันและกันในการสร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์
แห่งชาติของประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยเน้นการ
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จัดแสดงวัตถุทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่เน้นความรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมายาวนานกว่า
พันปี โดยเน้นความเชื่อมโยงของโบราณวัตถุที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย และพัฒนาการของ
อาณาจักรบนผืนแผ่นดินไทยที่มาตั้ง่แต่อดีต อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นาเสนอนี้ยังมีจุดเด่นในการ
สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยหรือเกิดความศรัทธาในอัตลักษณ์ไทยให้กับผู้เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ ด้วยการมองชมวัตถุโบราณล้าค่าที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และนามาจัด
แสดงภายในห้องจัดแสดงเดียวกันโดยเฉพาะโถงห้องจัดแสดงกลางที่ใช้เทคนิค แสดง และการจัดวาง
วัตถุ อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่นาเสนอผ่านวัตถุโบราณมีความชัดเจนด้วยตัวเอง แต่มีข้อจากัด
ในการสื่อสารถึงผู้ชมที่อาจไม่มีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่ลึกซึ้งนัก เนื่องจากการจัด
แสดงมีเพียงการอธิบายสั้น ๆ และทางพิพิธภัณฑ์มีเพียงคู่มือการนาชมที่ผลิตโดยเพื่อนพิพิธภัณฑ์ที่เป็น
อาสาสมัครนาชมพิพิธภัณฑ์ที่ตีพิมพ์มานาน
นิทรรศการถาวรชุดปัจจุบันของมิวเซียมสยามที่เรียกว่า “ถอดรหัสไทย” ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอัตลักษณ์ไทยให้เป็นรูปธรรม โดยความเป็นไทย
ที่สร้างให้เป็นรูปธรรมด้วยการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของมิวเซียมวิทยาแบบใหม่นี้ ได้นาเอาทั้งความ
เชื่อ สิ่งที่รับรู้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสิ่งที่แทรกอยู่ในอณูของชีวิตทางสังคมและปฏิบัติการทาง
สังคม (social practice) ที่อยู่ในการรับรู้และการปฏิบัติมาสร้างเป็นเรื่องราวของความเป็นไทยให้เป็น
รูปธรรม (construction of Thainess) โดยอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่นาเสนอนี้ เน้นความเป็นไทยที่
ถักทอขึ้นรอบๆแนวคิดเรื่องชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ความเป็นไทยที่นาเสนอยังให้ความสาคัญกับ
ประชาชนและประเด็นทางพหุวัฒนธรรมน้อย รวมทั้งการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยกับภูมิภาคอาเซียน
แทบไม่ปรากฏ
กรณีประเทศมาเลเซีย มิวเซียมแห่งชาติมาเลเซียเป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ที่นาเสนออัต
ลักษณ์ความเป็นมาเลเซียปัจจุบันผ่านการจัดแสดงแสดงความเป็นมาของประเทศมาเลเซียและประวัติ
ของดินแดนที่เป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน
มิวเซียมสร้างเนื้อหาการจัดแสดงด้วยการนาเสนอ
ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเรียงตามลาดับเวลาตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม ถึงยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหา
การจัดแสดงเน้นพัฒนาการของความเป็นชาติที่เน้นความเป็นมาเลย์เป็นศูนย์กลางของความเป็นชาติ
จากเนื้อหาของการจัดแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่สะท้อนในมิวเซียมประเด็นใหญ่ที่สะท้อนให้เห็น
คือ อาณาจักรมาเลย์ในฐานะเป็นตัวแทนความรุ่งเรืองของชาติมาเลเซีย และการนาเสนอภาพตัวแทน
ของประเทศมาเลเซียในฐานะเป็นสังคมหลากชาติพันธุ์ โดยการนาเสนอประเด็นทั้งสองเรื่องในฐานะ
ที่เป็นอัตลักษณ์แห่งชาติของมาเลเซียนั้น อาณาจักรมาเลย์ในอดีตที่มีความยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์
ทั้งทางการค้าและวัฒนธรรมกับอาณาจักรอื่นๆ ในบริเวณคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความ
รุ่งเรืองดังกล่าวซึ่งรวมไปถึงการรับศาสนาอิสลามของผู้นาอาณาจักรมาเลย์ในอดีต การโหยหาอดีต
ของความรุ่งเรืองในอาณาจักรมาเลย์ตามที่จัดแสดงในห้องนิทรรศการอาณาจักรมาเลย์ในฐานะที่เป็น
รากเหง้าทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และสังคมของประเทศมาเลเซียนั้น เป็นการนาเสนอที่
เชื่อมโยงความยิ่งใหญ่กับอาณาจักรภายนอก ความรุ่งเรืองที่สร้างโดยกษัตริย์ การพัฒนาการทางภูมิ
ปัญญาที่เชื่อมโยงกษัตริย์และศาสนาอิสลาม โดยการนาเสนอาภาพตัวแทนของประวัติศาสตร์ชาตินี้
ค่อนข้างมีประชาชนประกอบเป็นส่วนน้อย
ส่วนการนาเสนอภาพแทนของอัตลักษณ์มาเลเซียในฐานะที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น แม้ว่า
มิวเซียมมีความพยายามในสร้างพื้นที่ในการนาเสนอประเพณีทางวัฒนธรรมของชาวมาเลยเซียเชื้อสาย
จีนบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของอาคารจัดแสดง
และการนาเสนอความหลากหลายทางเชื้อชาติของ
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ประเทศในส่วนการจัดแสดงในมุมหนึ่งของห้องมาเลเซียวันนี้ในส่วนสุดท้ายของการจัดแสดง แต่การ
เสนอความหลากหลายทางเชื้อชาติของสังคมมาเลเซีย หรืององค์ประกอบทางสังคมและกิจกรรมทาง
สังคมอื่นๆของพลเมืองหลากเชื้อชาติยังได้การนาเสนอค่อนข้างน้อย ในห้องจัดแสดงนี้ได้มีการอ้างถึง
ข้อความในรัฐธรรมนูญของมาเลเซียที่บัญญัติว่าใครคือ คนมาเลย์ ซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วรัฐธรรมนูญ
มาเลเซียให้สิทธิพิเศษกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนดั้งเดิมของประเทศ
มากกว่าชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียหรือจีน นัยต่างๆของการจัดแสดงเมื่อมีการอ่านความสัมพันธ์
ของการจัดแสดงทั้งจากการจัดวางวัตถุแสดง และคาบรรยายประกอบการจัดแสดง ล้วนสะท้อนให้
เห็นความซับซ้อนของสังคมมาเลเซียในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นสังคมหลากเชื้อชาติศาสนาที่ซ่อนต้วอ
ยู่ตามมุมต่างๆของการจัดแสดงนิทรรศการภายในมิวเซียมแห่งชาติมาเลเซีย
การอ้างอิงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสมาชิกอื่นๆในอาเซียน เป็นการนาเสนอในรูปแบบของ
ความเชื่องโยงผ่านอาณาจักรมาเลย์โบราณที่มีเครือข่ายการค้า ทางศาสนา และเครือข่ายทางการเมือง
และอื่น ๆ กับอาณาจักรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาค
อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยไม่ปรากฏ
กรณีประเทศอินโดนีเซีย การนาเสนอภาพตัวแทนอัตลักษณ์แห่งชาติของอินโดนีเซียที่เสนอ
ในมิวเซียมทั้งสามแห่งในกรุงจาร์กาตาร์ คือ ในมิวเซียมแห่งชาติ โมนาสมิวเซียม และที่แกลลอรี่
แห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันในใจกลางกรุงจากาตาร์นั้นต่างมีส่วนเสริมเติมเต็มกันในฐานะที่เป็น
การสร้างความลึกให้กับอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซีย มิวเซียมแห่งชาติอินโดนีเซียนาเสนออัตลักษณ์
อินโดนีเซียที่เป็นอัตลักษณ์ของความเจริญของดินแดนอินโดนีเซียสมัยโบราณที่เป็นที่พานักของมนุษย์
ก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์
รวมทั้งความเป็นอินโดนีเซียดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติ
(organic) แบบอินโดนีเซียที่ไม่ได้รับการปนเปื้อนจากอิทธิพลอาณานิคมตะวันตก ที่แสดงในวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอินโดนีเซีย
และความรุ่งเรืองของอาณาจักรอินโดนีเซียโบราณที่รุ่มรวยด้วย
อิทธิพลของศาสนาฮินดู-พุทธ ส่วนโมนาสมิวเซียมซึ่งได้รับการสร้างเพื่อประกอบอนุสาวรีย์ความเป็น
ชาติ
มีการนาเสนออัตลักษณ์ความเป็นอินโดนีเซียผ่านอุดมการณ์และความเป็นไปทางการเมือง
สาคัญๆ ที่เน้นผู้นา ความชอบธรรม การต่อต้านอาณานิคม และการเปลี่ยนผ่านของอานาจของผู้นา
ในแกลลอรี่แห่งชาติทีจาการ์ตาร์ การให้ความสาคัญภาพวาดการจับกุมเจ้าชายของ Diponegoro โดย
ศิลปินที่ได้รับการฝึกฝนและใช้ชีวิตในยุโรปอย่างราเดน ซาเล ที่เชิดชูวีรบุรุษชวาด้วยภาพวาด และ
ต่อต้านระบบอาณานิคมด้วยภาพวาด ถือเป็นชัยชนะของอินโดนีเซีย ที่ลูกชายชาวอินโดนีเซียที่เรียนรู้
สร้างชื่อ ใช้ชีวิตและใช้วาระสุดท้ายในยุโรปซึ่งดินแดนเจ้าอาณานิคม ได้หันกลับมาสู่จิตวิญญาณความ
เป็นอินโดนีเซียผ่านภาพที่วาดขึ้น
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