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“WHILE WE READ HISTORY
WE MAKE HISTORY.”

ขณะที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก็ถูกสร้างไปพร้อมกัน 

George Bernard Shaw
นักเขียนบทละคร วรรณกรรม และนักวิจารณ์ชาวไอริช
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

วชิ�ประวตัศิ�สตร์ในคว�มทรงจำ�ของใครหล�ยคนอ�จจะเหมอืนกบัก�รดหูนัง

สักเร่ืองที่เร�เป็นเพียงผู้ชม แต่ในคล�สเรียนประวัติศ�สตร์ประช�ธิปไตยของ

อเมริก�ของเดวิด เอ. มอสส์ (David A. Moss) อ�จ�รย์สอนประวัติศ�สตร์ 

แห่งมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด เข�ต้องก�รให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุก�รณ์

ในอดีตที่ส่งผลม�ยังปัจจุบัน ด้วยก�รตั้งคำ�ถ�มกับนักศึกษ�ในห้องว่� 

“ห�กคุณเป็นเจมส์ เมดิสัน (James Madison) ผู้ร่�งรัฐธรรมนูญต้นฉบับของ

สหรัฐอเมริก� ที่กำ�ลังอยู่ในสภ�ร่�งรัฐธรรมนูญ ในปี 1787 และกำ�ลัง 

ถกเถียงกันว่�รัฐบ�ลกล�งควรจะมีอำ�น�จในก�รจัดก�รมลรัฐอย่�งไร ภ�ยใต้

สถ�นก�รณ์ที่รัฐบ�ลกล�งมีหน้ีสินและต้องจัดก�รกับปัญห�เศรษฐกิจตกต่ำ� 

หลงัเสร็จสิน้จ�กสงคร�มปฏวิตัอิเมริก� คณุจะเขียนอะไรลงไปในรัฐธรรมนูญ”   

 วิธีก�รของมอสส์นี้เรียกว่� Case Method ที่เข�หยิบยืมม�จ�กห้องเรียน

เอ็มบีเอที่ใช้กรณีศึกษ�เป็นสื่อหลักในก�รสอน ซึ่งวิธีน้ีไม่เพียงทำ�ให้วิช� 

เรียนประวัติศ�สตร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลและลำ�ดับช่วงเวล�เป็นสิ่งที่น่�สนุกและ

เข้�ถึงง่�ยแล้ว แต่ก�รดึงเหตุก�รณ์ในประวัติศ�สตร์ม�เป็นบทเรียนน้ัน  

ยังทำ�ให้นักเรียนได้ฝึกฝนก�รค้นห�ข้อมูล ก�รถกเถียงกันในกลุ่มเล็กและ 

กลุม่ใหญใ่นหอ้งเรียนทีม่ผีูค้นหล�กหล�ย เพือ่ก�รตัดสนิใจและทำ�คว�มเข้�ใจ

ถึงผลลัพธ์ที่ต�มม� โดยเป็นกระบวนก�รสำ�คัญที่จะช่วยเติมทักษะด้�น 

ก�รวิเคร�ะห์เพื่อก�รแก้ปัญห� และก�รตัดสินใจที่ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้ 

ในทุกเรื่อง อันเป็นทักษะสำ�คัญในอน�คต

 คว�มพย�ย�มของมอสสเ์ปน็เพยีงสว่นหน่ึงของแนวร่วมแหง่คว�มตอ้งก�ร

ทำ�ให้วิช�ประวัติศ�สตร์เป็นก�รศึกษ�เพ่ือทำ�คว�มเข้�ใจอดีตและก้�วไปสู่

อน�คตที่ดีกว่�อย่�งแท้จริง ก�รตั้งคำ�ถ�ม ก�รถกเถียง และก�รตีคว�มจ�ก

มุมมองที่หล�กหล�ย เพื่อไม่ให้เน้ือห�ท�งประวัติศ�สตร์เกิดอ�ก�รหยุดน่ิง 

อยู่กับเรื่องเล่�ของผู้บันทึก ที่อ�จจะบันทึกด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่�งกันต�ม

ห้วงเวล�และบริบท นับเป็นกลไกสำ�คัญในก�รนำ�ประวัติศ�สตร์ม�ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ที่ไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่แวดวงก�รศึกษ� เพร�ะในบ�งสังคมที่เปิดกว้�ง

ให้คนได้เข้�ถึงและส�ม�รถหยิบเอ�ประวัติศ�สตร์ม�ใช้ได้ในคว�มหม�ยที่ 

แตกต่�งออกไปจ�กเร่ืองตัง้ตน้ มักปร�กฏใหเ้หน็ผลง�นสร้�งสรรคจ์ำ�นวนม�ก 

อ�ทิ ง�นศิลปะ แฟชั่น ง�นออกแบบ ง�นเขียน และภ�พยนตร์  ก�รเล่�เรื่อง

เพื่อสร้�งแบรนด์สินค้�และเมือง ที่ส�ม�รถสร้�งมูลค่�ใหม่ให้เกิดข้ึนได้ต�ม 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รสร้�งคว�มเป็นไปได้ใหม่จ�กแนวคิดในอดีต คงต้อง

เร่ิมจ�กก�รทำ�ให้ประวัติศ�สตร์ไม่พึ่งพ�มุมมองก�รบันทึกหรือก�รถ่�ยทอด

ของคนใดคนหนึ่ง เพร�ะถึงแม้ว่�จะเป็นเฮโรโดตัส (Herodotus) ที่ได้รับก�ร

ยกย่องว่�เป็นบิด�แห่งประวัติศ�สตร์จ�กยุคกรีก ในก�รบุกเบิกเส้นท�ง 

ก�รบันทึกประวัติศ�สตร์แบบพรรณน�ให้เห็นภ�พและคว�มรู้สึก รวมถึงเกร็ด

คว�มรู้ต่�ง ๆ ของเข� ก็ยังถูกเคลือบแคลงถึงคว�มถูกต้องของข้อมูล ซึ่งอ�จ

จะถูกบ้�งผิดบ้�งบนข้อจำ�กัดในก�รเก็บข้อมูลจ�กก�รสังเกตและฟังจ�ก 

เร่ืองเล่�รอบตัวในยุคน้ัน แต่เพร�ะก�รเปิดให้มีคว�มสงสัย สืบค้นได้ และ

ยอมรับคว�มจริงนี่เอง จึงทำ�ให้ร�กฐ�นของก�รเข้�ถึงประวัติศ�สตร์ในสังคม

ตะวนัตกมคีว�มรุดหน้� ทัง้ในเชิงกระบวนก�รคน้ห�หลกัฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์ 

ก�รศึกษ�ในเชิงพฤติกรรม ก�รตีคว�มที่หล�กหล�ยแง่มุม และทำ�ให้ 

“ประวตัศิ�สตร์” เคลือ่นไปเปน็ปจัจบุนัและพร้อมทีจ่ะเปน็ฐ�นแหง่อน�คต ไม่ใช่

บันทึกเก่�เก็บที่รอวันถูกลืมและเสื่อมสล�ย 

ดูวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ของ David A. Moss ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hKjdbB-VqcE

HISTORY IS THE PRESENT

https://www.youtube.com/watch?v=hKjdbB-VqcE
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Creative Update : คิดทันโลก 

นักจดหมายเหตุ
ผู้รักษาประตูแห่งอดีต

“มีเร่ืองม�กม�ยที่ตอ้งอ่�น แต่มีเวล�เพียงนิดเดียว…” 

ชีวิตคนเร�มีเร่ืองสำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ที่

จำ�เปน็ตอ้งเรียนรู้เตม็ไปหมด นอกเหนือจ�กทีไ่ด้

ร่ำ�เรียนกันในช้ันเรียน เร�จึงต้องมีผู้ช่วยที่จะคอย

จัดเก็บ จัดก�ร และเผยแพร่ข้อมูลมห�ศ�ลจ�ก

อดีต ให้ยังคงอยู่ในระยะย�ว หรือที่เร�เรียกกันว่� 

นักจดหม�ยเหตุ 

 นักจดหม�ยเหตุหรือที่เรียกกันว่� อ�ร์ไควิสต์ 

(Archivist) เปรียบเหมือนผู้รักษ�ประตูข้อมูล 

(Gatekeeper) ที่ จะเ ลือกและคัดสรรว่�

ประวัติศ�สตร์เร่ืองใดที่ประช�ชนจำ�เป็นต้องรู้ 

และเรื่องใดที่ไม่จำ�เป็น นักจดหม�ยเหตุมีหน้�ที่

อยู่ 2 ประก�ร คือดูแลให้ต้นฉบับปลอดภัย และ

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

นั่งไทม์แมทชีนไปกับ
รายการทำาอาหารย้อนยุค

เรื่อง : นพกร คนไว

อ�ห�รของผู้คนใน 13 อ�ณ�นิคมอังกฤษ 

(Thirteen Colonies) ของอเมริก� ซ่ึงกล�ยม�เป็น 

13 รัฐแรกของสหรัฐฯ ระหว่�งศตวรรษที่ 17-18 

เป็นอย่�งไร แปลกขน�ดไหน ต่�งจ�กอ�ห�รใน

ปัจจุบันหรือไม่ โจน�ธ�น ท�วน์เซนด์ (Jonathan 

Townsend) กับแชนแนล Townsends ในยูทูบ 

จะพ�เร�ย้อนไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริก�ใน 

ช่วงเวล�น้ัน ๆ  พร้อมถอดสูตรจ�กตำ�ร�ทำ�อ�ห�ร

โบร�ณอย่�ง The Professed Cook หรือ  

American Cookery ผ่�นร�ยก�รทำ�อ�ห�ร 

สุดเนิร์ดให้เร�ได้ชมกัน 

 อ�ห�รบ�งชนิดแม้เร�อ�จคุ้นเคยดีแต่ก็ 

นึกภ�พไม่ออกว่�จะผสมกันได้อย่�งไร เช่น 

ก�แฟไข่ (Coffee Eggs) จ�กตำ�ร�อ�ห�รป ี1769 

ที่ไม่ได้แยกกันกิน แต่นำ�ก�แฟที่ชงแล้วม�ตี 

พร้อมกับไข่แดงดิบ ผสมน้ำ�ต�ลม�กน้อยต�ม

ต้องก�ร เทใส่แม่พิมพ์หรือถ้วยอบขนมแล้วนำ� 

ไปอบ ซึง่โจน�ธ�นเองกเ็ด�ไมอ่อกว�่จะมรีสช�ติ

อย่�งไร แถมไม่รู้ว่�มันคืออ�ห�รจ�กหลักหรือ

ของหว�นกันแน่ แต่เมื่อชิมแล้ว เข�ก็บอกว่� 

ไม่ได้แย่ พร้อมบรรย�ยรสช�ติและสัมผัสของ

อ�ห�รให้เร�ได้จินตน�ก�รกันต่อได้ดี หรือเมนู

ยอดฮิตทุกยุคทุกสมัยอย่�งไก่ทอด ที่ใครจะรู้ 

บ้�งว่�สูตรไก่ทอดในปี 1736 แตกต่�งจ�กที่เร�

กินในปัจจุบันอย่�งสิ้นเชิง

 โจน�ธ�นยังพ�เร�ไปรู้จักสูตรอ�ห�รของ

แขกรับเชิญทีเ่ช่ียวช�ญท�งประวัติศ�สตร์อ�ห�ร

เฉพ�ะด้�น นอกเหนือไปจ�กตำ�ร�อ�ห�รที่หยิบ

ม�ใช้ เช่น อ�ห�รของช�วแอฟริกัน-อเมริกัน  

ที่ถูกคิดค้นข้ึนในช่วงของก�รเป็นท�ส นอกจ�ก

อ�ห�รแลว้ เข�ยงัไดล้องทำ�เคร่ืองดืม่อย�่ง “เบยีร์

สพรูซ” (Spruce Beer) ทีเ่ปน็เสบยีงบำ�รุงร่�งก�ย

ของกองทัพฝ่�ยอ�ณ�นิคม โดยก�รไปเก็บ 

ต้นสนสพรูซกันถึงในป่� และตั้งแคมป์ก่อไฟ 

ต้มเบียร์กันเลยทีเดียว

 ช่อง Townsends ยังมีจำ�ลองก�รสร้�ง

กระท่อมเพื่ออยู่อ�ศัยจ�กบันทึกของเบนจ�มิน 

แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ที่โจน�ธ�นและ

ทีมง�นลงทุนก่อสร้�งต�มแบบที่บันทึกไว้โดย 

ไม่ใช้เคร่ืองมือสมัยใหม่เข้�ช่วยเลย ต้ังแต่ก�รตัดไม้ 

ว�งโครงสร้�งของบ้�น สร้�งเต�ผิงและปล่องไฟ 

และแม้แต่ก�รทำ�อ�ห�ร ทีมง�นก็ยังเลือกที่จะ 

ก่อไฟทำ�กันแบบโบร�ณ

 คว�มสนุกของร�ยก�รจึงไม่ใช่เพียงก�ร

จำ�ลองวถิชีีวติของคนในสมัยกอ่นม�ใหเ้หน็ แต่มี

ทั้งก�รเนรมิตเคร่ืองครัวแบบเก่�ที่ก็ไม่ได้ไปเอ�

ม�จ�กไหน แต่เป็นสินค้�ของ Jas. Townsend  

& Son Inc. บริษัทของครอบครัวซึ่งสืบทอดม�

จ�กพอ่ผูม้อี�ชีพข�ยสนิค�้และหนังสอืทำ�อ�ห�ร

ช่วงอ�ณ�นิคมอเมริก�โดยเฉพ�ะน่ันเอง นอกจ�กน้ี 

โจน�ธ�นยังสวมใส่เคร่ืองแต่งก�ยแบบย้อนยุค

ดำ�เนินร�ยก�รอย่�งเป็นกันเอง และสอดแทรก

เกร็ดท�งประวตัศิ�สตร์ไวต้ลอดร�ยก�ร จนทำ�ให้

ผู้ชมรู้สึกเสมือนได้กลับไปสู่ศตวรรษที่ 18 อย่�ง

แท้จริง…ใครท่ีเบ่ือตำ�ร�อ�ห�รยุคใหม่หรือเคร่ืองครัว

ล้ำ�สมัย จะลองเปลี่ยนบรรย�ก�ศม�ทำ�อ�ห�ร 

ในประวัติศ�สตร์ต�มอย่�งที่ช่อง Townsends  

นำ�เสนอบ้�งก็น่�จะดีไม่น้อยทีเดียว
ที่ม� : บทคว�ม “Bringing the 18th Century into the 21st Century: Family-run Colonial goods business finds YouTube 
fame with its historic cookery tutorials of treats -including eel and corn succotash” (12 กันย�ยน 2017) โดย 
Jordan Gass-Poore และ Ann Schmidt จ�ก dailymail.co.uk และ youtube.com/jastownsendandson 
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https://www.youtube.com/watch?v=zbFhIlxGElc&feature=youtu.be
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คงลำ�ดับแบบดั้งเดิม ตัวอย่�งจดหม�ยเหตุที่ 

คุ้นหูกันดีม�แต่สมัยเรียน ก็เช่นจดหม�ยเหตุ 

ล�ลูแบร์ (Du Royaume de Siam) ที่บันทึก 

เล่�เร่ืองร�วเมืองสย�มไว้อย่�งครอบคลุมจ�ก

ส�ยต�ของช�วต�่งช�ตอิย�่ง ซมิง เดอ ล�ลแูบร์ 

เอกอัครร�ชทูตจ�กฝร่ังเศสที่เดินท�งม�เยือน

ประเทศสย�มในสมัยพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช

 สงัคมทีเ่ปน็อยูท่กุวนัน้ีลว้นใชป้ระโยชน์จ�ก

จดหม�ยเหตุทั้งสิ้น ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้เพื่อ

สนับสนุนก�รศึกษ�และง�นวิจัย เอื้อประโยชน์

ให้ก�รพักผอ่นหยอ่นใจหรือคว�มบันเทิงในแง่ต่�ง ๆ  

ไปจนถงึก�รปกปอ้งสทิธิมนุษยชนและก�รยนืยนั

ตัวตน ฉะน้ันจึงเป็นข้อมูลสำ�คัญที่ห้�มลบทิ้ง 

โดยเด็ดข�ด ห�กสูญเสียข้อมูลไปแล้วก็ไม่อ�จ 

กู้คืนกลับม�ได้อีก ก�รดูแลรักษ�และเปิดข้อมูล

ใหป้ระช�ชนเข้�ถงึโดยทัว่กนัจงึเปน็หน้�ทีส่ำ�คญั

ของก�รจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของมนุษยช�ติ

โดยแท้

 “เร�ไม่รู้ว่�เร�ส�ม�รถช่วยให้ชีวิตคนดีข้ึน

ได้หรือเปล่� แต่เร�ส�ม�รถจัดห�ทักษะและ

เคร่ืองมือที่พวกเข�ต้องก�ร เพื่อสะท้อนชีวิตใน

ประวัติศ�สตร์ของมนุษย์ได้” ดร. เอมิลี มุนโร 

(Dr. Emily Munro) เจ้�หน้�ที่ก�รเรียนรู้และ 

เผยแพร่จดหม�ยเหตุรูปแบบภ�พเคลื่อนไหว 

ประจำ�หอสมุดแห่งช�ติแห่งสก็อตแลนด์กล่�ว 

เพร�ะคำ�ว่�จดหม�ยเหตุไม่จำ�กัดเฉพ�ะว่�ต้อง

เป็นหลักฐ�นในรูปแบบง�นเขียนเท่�น้ัน แต่ยัง

รวมถึงภ�พถ่�ย ไฟล์เสียง ภ�พยนตร์ และสื่อ

ดิจิทัลทั้งหล�ยอีกด้วย

 แม้ว่�ข้อมูลในปัจจุบันจะทวีคูณเหมือน

ระดบัน้ำ�ทะเลทีส่งูข้ึน ซึง่แนน่อนว�่ในมห�สมทุร

ข้อมูลนั้น ย่อมมีข้อมูลที่อ�จจะผิดพล�ดเป็น 

ส่วนผสมอยู่ นอกจ�กที่บรรด�นักจดหม�ยเหตุ

จะทำ�หน้�ที่ผู้รักษ�ประตูแห่งอดีตในก�รช่วย 

คัดกรองข้อมูลให้มีคุณภ�พแล้ว ก็ยังข้ึนอยู่กับ 

ตัวเร�ด้วยว่� จะส�ม�รถใช้วิจ�รณญ�ณใน 

ก�รสืบค้นและต่อยอดข้อมูลที่ได้เรียนรู้ม�ได้ดี

ม�กน้อยขน�ดไหน

ถอดรหัสภาษาโบราณ
ด้วย AI

รู้หรือไม่ว่� ภ�ษ�ส่วนใหญ่ที่เคยเกิดข้ึนตลอด

ประวัติศ�สตร์มนุษย์เป็นภ�ษ�ที่ต�ยแล้ว

 ปัจจุบันภ�ษ�ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกน้ันมีร�ว 

7,000 ภ�ษ� ซึ่งนับเป็นจำ�นวนไม่ถึงคร่ึงของ

ภ�ษ�ทัง้หมดทีเ่คยเกิดข้ึนม�ตลอดประวัติศ�สตร์

ของมนุษยช�ติ ภ�ษ�ที่ต�ยไปนั้น ส่วนม�กมัก

สูญห�ยไปต�มเวล� เน่ืองจ�กคนรุ่นหลังไม่มี

ข้อมลูเกีย่วกบัตวัอกัษร โครงสร้�งไวย�กรณ ์หรือ

คำ�ศัพท์ม�กพอที่จะย้อนกลับไป “ถอดรหัส” 

ภ�ษ�เหล่�นั้นได้อย่�งถูกต้อง และเมื่อภ�ษ�นั้น

ไม่ส�ม�รถถูกศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจได้  

ผลกระทบจงึไม่ใช่แคก่�รห�ยไปของภ�ษ�เท�่น้ัน 

แต่องค์คว�มรู้ท้ังหมดเก่ียวกับผู้คนและวัฒนธรรม

ของผู้ใช้ภ�ษ�นั้น ๆ ก็จะสูญห�ยต�มไปด้วย

 โดยทั่วไปก�รศึกษ�ภ�ษ�โบร�ณจะอ�ศัย

ก�รวิเคร�ะห์จ�กหลักฐ�นล�ยลักษณ์อักษร

ประเภทต�่ง ๆ  เพือ่ดวู�่มคีว�มสมัพนัธ์ใกลเ้คยีง

กบัภ�ษ�อะไร ซึง่อ�จจะเปน็ภ�ษ�ทีใ่ช้ในปจัจบุนั

หรือภ�ษ�โบร�ณทีเ่คยไดรั้บก�รถอดรหสัแลว้กไ็ด ้

แต่คว�มย�กน้ันจะม�พร้อมกับคว�มเก่�แก่และ

ไม่สมบูรณ์ของหลักฐ�นที่เสื่อมสล�ยไปต�ม 

ก�ลเวล� อีกทั้งยังเป็นกระบวนก�รที่ต้องใช้ 

คว�มเชี่ยวช�ญและคว�มละเอียดสูงม�ก ทำ�ให้

ในปจัจบุนั เร่ิมมกี�รนำ�ปญัญ�ประดษิฐ ์(AI) และ

เทคนิค Machine Learning1 ม�ใช้ในกระบวนก�ร

ศึกษ�ท�งประวัติศ�สตร์ม�กข้ึน เพื่อช่วยให้

กระบวนก�รค้นคว้�ต่�ง ๆ ใช้ระยะเวล�น้อยลง 

และมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 ทีมนักวิทย�ศ�สตร์คอมพิวเตอร์จ�ก  

DeepMind ร่วมกับมห�วิทย�ลัยออกซ์ฟอร์ด 

พัฒน� AI ชื่อว่� “Pythia” (ไพเธีย : เทพย�กร

แห่งวิห�รเดลฟีต�มตำ�น�นกรีก) ด้วยก�รฝึกฝน

อลักอริทมึใหจ้ดจำ�คำ�ต�่ง ๆ  เพือ่นำ�ม�วเิคร�ะห์

และทำ�น�ยคำ�ที่ห�ยไปจ�กจ�รึกภ�ษ�กรีก

โบร�ณที่เสียห�ย ซึ่งพบข้อผิดพล�ดเพียง 30.1% 

เทียบกับมนุษย์ที่พบข้อผิดพล�ดถึง 57.3% 

 ในขณะเดียวกันทีมวิจัยจ�กสถ�บันเทคโนโลยี

แมสซ�ชูเซตส์ (MIT) และทีมจ�กวิจัย AI จ�ก 

กเูกลิ กไ็ดล้องนำ�เทคนิค Machine Learning ม�

ใช้แปลภ�ษ� Linear B บนศลิ�จ�รึก ซึง่เปน็อกัษร

โบร�ณที่พบบริเวณประเทศกรีซร�ว 1,400 ปี 

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

ที่ม� : บทคว�ม “Who Are Tomorrow’s Gatekeepers?” 
(มีน�คม 2563) โดย Kurt Yalcin จ�ก medium.com /  
archivists.org.au / วิดีโอ “Why Archives Matter” จ�ก 
scottisharchives.org.uk / ica.org

ก่อนคริสตก�ล โดยเป็นก�รแปลภ�ษ�แบบ

อัตโนมัติ เทียบเคียงกับภ�ษ�กรีกโบร�ณที่มี

คว�มใกล้เคียงกันเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่

มีคว�มแม่นยำ�ถึง 67.3% และมีแนวโน้มที่จะ

พัฒน�ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

 อีกหน่ึงนวัตกรรมจ�กทีมวิจัย MIT คือก�ร

พัฒน� AI เพื่อถอดคว�มหม�ยของภ�ษ�แบบ 

ไม่ต้องพึ่งพ�ก�รเทียบเคียงกับภ�ษ�อื่น ซึ่งจะ

ช่วยให้เร�ทำ�คว�มเข้�ใจภ�ษ�โบร�ณได้โดย 

ไม่จำ�เป็นต้องรู้ม�ก่อนว่�อักษรน้ันเกี่ยวข้องหรือ

ใกล้เคียงกับภ�ษ�อะไร แต่ AI จะเข้�ม�แปล

ภ�ษ�โดยใช้องค์คว�มรู้ท�งภ�ษ�ศ�ตร์และ

ประวัติศ�สตร์ พร้อมท้ังระบุได้ด้วยว่� ภ�ษ�น้ัน 

อยู่ ในตระกูลภ�ษ�ใด และห�กทำ�สำ�เร็จก็

หม�ยคว�มว่� เร�จะส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจภ�ษ�

ได้เกือบทุกภ�ษ�บนโลก ซึ่งท�งทีมพัฒน�ค�ดว่� 

จะใช้คำ�ตั้งต้นเพียงหนึ่งพันคำ�ในก�รถอดรหัส

 นวัตกรรมเหล่� น้ีกำ�ลังเข้�ม�พลิกฟื้น 

องค์คว�มรู้ที่ต�ยแล้วท�งประวัติศ�สตร์ให้ 

กลับม�มีชีวิตอีกครั้ง และยิ่ง AI ได้รับก�รฝึกฝน

และพัฒน�ไปม�กเท่�ไร เร�ก็จะได้ข้อมูล 

ที่แม่นยำ�ม�กขึ้นเท่�นั้น อันจะเป็นตัวช่วยสำ�คัญ

ในก�รขย�ยขีดจำ�กัดท�งคว�มรู้ เติมเต็ม 

ช่วงเวล�ที่เคยหล่นห�ยไปในประวัติศ�สตร ์และ

ทำ�ให้เร�เข้�ใจอดีตและก�รเปลีย่นแปลงต่�ง ๆ  ได้

ม�กยิ่งขึ้น

ที่ม� : บทคว�ม “Machine learning has been used to 
automatically translate long-lost languages” จ�ก 
technologyreview.com / บทคว�ม “MIT Using Artificial 
Intelligence to Translate Ancient ‘Dead’ Languages” 
จ�ก scitechdaily.com / บทคว�ม “Restoring ancient text 
using deep learning: a case study on Greek epigraphy” 
โดย Yannis Assael, Thea Sommerschield และ Jonathan 
Prag จ�ก deepmind.com / ethnologue.com

1 Machine Learning เป็นกระบวรก�รทำ�ให้ระบบ 
 คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : พิพัฒน์พงศ์ จิตพยัค, ภ�ชินี เหลืองเพิ่มสกุล และ ฐนกร พินธุวัฒน์ 

FEAT U RED BOOK
ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทย
โดย ธงชัย วินิจจะกูล           

ประวัติศ�สตร์เป็นเรื่องน่�ประหล�ดที่ทรงอำ�น�จเหนือผู้คน หล�ยคนอ�จมองเป็นเรื่องน่�เบื่อในก�รพูดสิ่งซ้ำ� ๆ และหล�ยครั้งที่เรื่องร�วในประวัติศ�สตร์

ส�ม�รถสร้�งอ�รมณ์ร่วม ทำ�ให้เร�รู้สึกภ�คภูมิใจ รักชอบ หรือเกลียดชัง แต่ห�กลองทำ�คว�มเข้�ใจให้ดี แท้จริงแล้วประวัติศ�ตร์อ�จไม่ได้หม�ยถึงก�รมองย้อน

กลับไปที่อดีตเพียงอย่�งเดียว แต่กลับเป็นก�รศึกษ�เพื่ออธิบ�ย “คว�มเปลี่ยนแปลง” ที่ทุกคนส�ม�รถมีจุดร่วม หรือแม้กระทั่งมุมมองที่แตกต่�งในเร่ือง

เดียวกัน 

 ผู้แต่งหนังสือเล่มน้ีกล่�วว่� “ประวัติศ�สตร์ที่ร้ือขนบควรเป็นประวัติศ�สตร์ที่ไม่มีประโยชน์ ในแง่ที่ว่�ไม่ส�ม�รถจะเอ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

ทั้งสิ้น ประโยชน์ที่พึงมีอย่�งเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อก�รเติบโตของเซลล์สมองที่คิดและสงสัยไม่หยุดหย่อน” 

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้�ใจคว�มหม�ยที่แท้จริงของก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ และจะพ�คว�มคิดเร�ออกนอกกรอบขนบเดิม เพื่อค้นพบแง่มุมใหม่ ๆ 

ที่ชวนให้ฉุกคิดและเกิดก�รตั้งคำ�ถ�ม ประเด็นสำ�คัญคือ ประวัติศ�สตร์อ�จไม่ได้หม�ยถึง “คว�มจริง” ห�กแต่เป็น “อุดมก�รณ์” หรือ “คว�มเชื่อ” ซึ่ง 

ก�รยึดถือประวัติศ�สตร์จ�กแหล่งที่ม�ของคว�มเช่ือเดียว จึงไม่อ�จสรุปได้ว่�เร่ืองร�วเหล่�น้ันเป็นคว�มจริงทั้งหมด และต้องระวังไม่ให้ประวัติศ�สตร์ 

ฉบับใดฉบับหนึ่งมีอำ�น�จม�กเกินไป แต่ควรต้องเปิดโอก�สให้เกิดก�รวิเคร�ะห์และถกเถียงกันในมิติประเด็นต่�ง ๆ เพื่อที่จะเข้�ใจเรื่องเดิมในมิติใหม่ ๆ 

เกิดเป็นก�รเล่�เรื่องใหม่ ๆ หรือแม้แต่เกิดคว�มรู้ชุดใหม่ ๆ เพิ่มม�กขึ้น 

 ประวัติศ�สตร์จึงไม่ใช่คว�มจริงเพียงหน่ึงเดียว แต่ยังมีคว�มเหมือนและต่�งกันออกไป แค่ปรับจุดเร่ิมต้นและจุดจบของเร่ืองน้ัน ๆ ภ�พจดจำ�ของ

ประวัติศ�สตร์ก็อ�จเปลี่ยนไปได้
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

VIRT UA L CU LT U RE GUIDE
WGSN           

จะดีไหมถ้�เร�ส�ม�รถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องเดินท�งไปถึง 

สถ�นที่จริง…หล�ยคนคงรู้สึกเบ่ือหน่�ยท่ีต้องรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม 

จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ท่ีส่งผลให้พิพิธภัณฑ์หล�ยเเห่งปิดให้บริก�ร 

เเต่ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์หล�ยแห่งก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รให้เข้�ชม 

ผ่�นก�รใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่�ง VR (Virtual Reality) ที่ช่วยให้ผู้ชมรู้สึก

เสมอืนกำ�ลงัไดเ้ดนิเข้�ไปเยีย่มชมในพิพิธภัณฑ์จริง ๆ  เพ่ือเรียนรู้ประวติัศ�สตร์

และช่ืนชมผลง�นศิลปะได้อย่�งสะดวกรวดเร็วเพียงปล�ยน้ิวไม่ว่�จะอยู่ที่ 

มุมใดของโลก ลองเข้�ไปเปิดโลกแห่งประวัติศ�สตร์กันได้กับหล�กหล�ย

พิพิธภัณฑ์ทั้งโซนอเมริก�อย่�ง Frank Lloyd Wright วิสคอนซิน โซนยุโรป 

ที่พิพิธภัณฑ์ The Kremer Museum เเละพิพิธภัณฑ์โซนเอเชียอย่�ง Fergus 

McCaffrey Gallery ในโตเกียว  

BOOK
Why Learn History (When It’s Already on Your Phone)
โดย Sam Wineburg           

ถ้�พูดถึงเร่ืองร�วประวัติศ�สตร์ในยุคที่ทุกคนเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่�งแพร่หล�ย ก็อ�จไม่ใช่เร่ืองย�กที่ทุกคน 

จะส�ม�รถค้นห�เรื่องร�วในประวัติศ�สตร์ได้จ�กเว็บไซต์ต่�ง ๆ ที่เข้�ถึงง่�ยจ�กโทรศัพท์มือถือ แต่แล้วทำ�ไมเร� 

ถึงยังต้องเรียนรู้ประวัติศ�สตร์จ�กหนังสือและอีกหล�ยแหล่งคว�มรู้อยู่อีก…หนังสือเล่มน้ีอ�จให้คำ�ตอบได้ เพร�ะ 

ผู้เขียนบอกเล่�ถึงก�รเรียนก�รสอนวิช�ประวัติศ�สตร์ว่� ควรสอนให้นักเรียนคิดเช่นเดียวกับนักประวัติศ�สตร์  

เพร�ะก�รสอนประวัติศ�สตร์แบบเดิมที่ถูกสอนกันม�หล�ยทศวรรษที่มักเน้นให้นักเรียนจดจำ�และนำ�ไปตอบ 

ในข้อสอบ อ�จไม่มีประสิทธิภ�พเท่�กับก�รเปลี่ยนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคร�ะห์ และสรุปข้อเท็จจริงของข้อมูล

ประวัติศ�สตร์จ�กหล�ยแหล่งข้อมูล ที่ไม่ใช่จ�กเพียงในห้องเรียน หรือจ�กผู้สอนที่เช่ือว่�สิ่งที่เรียนรู้ม�จ�กอดีต 

เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเท่�นั้น

 
Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
โดย Yuval Noah Harari           

อน�คตของมนุษยช�ติที่ผ่�นก�รศึกษ�คว�มเป็นม�ท�งประวัติศ�สตร์ของเผ่�พันธ์ุโฮโมเซเปียนที่พัฒน�ตนเอง 

ขึ้นจ�กก�รเป็น “สัตว์” อันไร้ซึ่งคว�มสำ�คัญใด ๆ ม�เป็น “เทพเจ้�” ผู้กำ�หนดชะต�ชีวิตของทุกสรรพสิ่ง แต่ใน

ศตวรรษที่ 21 สิ่งเหล่�นี้กำ�ลังจะถูกแทนที่ด้วยคว�มก้�วหน้�ของสองสิ่ง คือ Data หรือข้อมูลที่ทำ�ให้มนุษย์นำ�ไป

ใช้ต่อยอดให้เกิด Machine Learning ที่ช�ญฉล�ดม�กจนกล�ยเป็น AI ที่ฉล�ดล้ำ�เกินมนุษย์ได้ และเมื่ออัลกอริทึม

กล�ยเป็นแก่นของทุกสิ่ง จ�กเดิมที่อยู่แค่ในอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่�ง ๆ คว�มเช่ือที่ว่�มนุษย์น้ันมีเจตจำ�นงเสรี 

ต่�งจ�กสิ่งมีชีวิตอ่ืน แท้จริงอ�จเป็นเพียงข้ันตอนท�งเคมีในสมองที่มีลำ�ดับข้ันที่ชัดเจนเสมือนอัลกอริทึมเช่นกัน 

เมื่อมนุษย์ส�ม�รถถอดรหัสอัลกอริทึมของเคมีในสมองน้ีได้ เมื่อน้ันเร�ก็จะส�ม�รถชี้นำ�และชักจูงมนุษย์ได้ง่�ย 

อย่�งไม่น่�เชื่อ และอ�จเปลี่ยนแปลงศ�สตร์ที่เรียกว่�จิตวิทย� ไปสู่ศ�สตร์แห่งก�รใช้อัลกอริทึมในชีวิตจริง



CREATIVE THAILAND  I  10

MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์มักเลือกใช้ “สี” ในก�รแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

เพื่อบ่งบอกถึงคว�มเป็นตัวตน ฐ�นะ คว�มรู้สึก รวมถึงยังแฝงคว�มหม�ย

ผ�่นกลไกก�รสือ่ส�รไดอ้ย�่งน่�อศัจรรย ์แมท้กุวนัน้ีเทคโนโลยจีะช่วยใหเ้ร�

เลือกใช้เฉดสีต่�ง ๆ ได้อย่�งง่�ยด�ย แต่ถ้�ย้อนกลับไปหล�ยร้อยปีก่อน 

กว่�จะห�สีท่ีเฉพ�ะเจ�ะจงหน่ึงสีได้น้ัน อ�จต้องเดินท�งข้�มทวีปเพ่ือต�มห�

แหล่งสีจ�กธรรมช�ติที่ตรงเฉดกันทีเดียว 

 น�ร�ยัน ก�นดีก�ร์ (Narayan Khandekar) นักวิทย�ศ�สตร์ด้�นก�รอนุรักษ์

อ�วุโส ผู้ดูแล Forbes Pigment Collection ภ�ยในพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ�ร์ว�ร์ด 

(Harvard Art Museums) สหรัฐอเมริก� ได้รวบรวมข้อมูลส�รสี (Pigment) 

จ�กทั่วทั้งโลกกว่� 2,700 ชนิด พร้อมอธิบ�ยถึงก�รนำ�กระบวนก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์ในก�รแยกแยะองค์ประกอบท�งเคมีของส�รสีได้อย่�งละเอียดด้วย

เทคนิค Raman Spectroscopy, Mass Spectrometry, Gas Chromatography 

และ Electron Microscopy เพื่อศึกษ�วิจัยถึงประวัติคว�มเป็นม�ของส�รสี

ในก�รอนุรักษ์ง�นศิลปะอันทรงคุณค่� รวมถึงสภ�พแวดล้อมที่เกิดข้ึนใน 

ยุคนั้น ๆ และนี่คือเรื่องร�วอันน่�เหลือเชื่อเบื้องหลังสีห�ย�กที่น่�รู้

สีเหลืองจากฉี่วัว
บันทึกจ�กปี 1883 เล่�ไว้ว่� ที่หมู่บ้�นมีรซ�ปุระ ในรัฐพิห�รของอินเดีย 

เล้ียงวัวโดยให้กินใบมะม่วงเป็นอ�ห�ร แล้วเก็บฉ่ีวัวสีเหลืองสดม�ทำ�เป็นสีย้อม 

โดยได้แปรรูปเป็นก้อนทรงกลมขน�ดเท่�ลูกกอล์ฟเพื่อข�ย แต่เมื่อปี 2001 

นักประวัติศ�สตร์ศิลป์ วิกตอเรีย ฟินเลย์ (Victoria Finlay) ได้เดินท�งไป

มีรซ�ปุระ เพื่อห�ข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่�ในตอนน้ีไม่มีใครในหมู่บ้�น 

ทำ�สีย้อมสีเหลืองจ�กฉี่วัวอีกแล้ว ฟินเลย์ ยังได้อธิบ�ยไว้ในหนังสือด้วยว่� 

“ช�วบ้�นหัวเร�ะจนน้ำ�ต�ไหลเมื่อได้ยินวิธีก�รทำ�สีจ�กฉี่วัว”

สีน้ำาเงินที่ราคาแพงกว่าทองคำา
สน้ีำ�เงนิอลัตร�ม�รีนเคยเปน็เคร่ืองหม�ยบง่บอกสถ�นะท�งสงัคมในยคุหน่ึง 

เน่ืองจ�กในศตวรรษที่ 14 และ 15 แร่น้ีต้องขุดจ�กเหมืองท�งตะวันออก

เฉียงเหนือของอัฟก�นิสถ�น ก่อนใช้ล�แบกลงม�จ�กภูเข� แล้วขนส่งต่อ

ท�งเรือไปยังจุดหม�ย ด้วยคว�มเป็นของห�ย�ก ทำ�ให้ร�ค�สูงอย่�ง 

ไม่น่�เช่ือ คอืมีร�ค�แพงกว�่ทองคำ� จนบ�งคร้ังศลิปนิตอ้งผสมส�รเติมแต่ง

เข้�ไปเพ่ือลดปริม�ณก�รใช้อัลตร�ม�รีนลง แต่ในท่ีสุดยุคสมัยที่อลัตร�ม�รีน 

มีมูลค่�ม�กกว่�ทองก็สิ้นสุดลงในปี 1826 เม่ืออุตส�หกรรมส�ม�รถ

สังเคร�ะห์สีน้ำ�เงินนี้ขึ้นม�ทดแทนได้ในที่สุด

หอย 12,000 ตัวต้องสังเวยชีวิตเพ่ือสร้างสีม่วงปริมาณ 1.4 กรัม
สีม่วงไทเรียนก็เป็นอีกสีหน่ึงทีเ่กิดม�พร้อมกับตำ�น�น ว่�กันว่�สีม่วงน้ีถูกค้นพบ

เป็นคร้ังแรกเมื่อสุนัขของวีรบุรุษโบร�ณช�วกรีกอย่�งเฮอร์คิวลิสกิน 

หอยสังข์หน�ม (Murex Shells) บนช�ยห�ดและวิ่งกลับไปห�เจ�้น�ยด้วย

จมูกที่เปื้อนไปด้วยสีม่วง ก�รจะได้สีม่วงไทเรียนม� จะต้องเค้นของเหลว 

ที่มีลักษณะเป็นครีมข้นสีแดงออกจ�กตัวหอย ซึ่งจะกล�ยเป็นสีม่วงเมื่อโดน

แสงแดด และมีร�ค�ที่แพงอย่�งน่�ขนลุก เพร�ะต้องใช้หอยถึง 12,000 ตัว

ในก�รผลติส�รสนีีอ้อกม�ใหไ้ดใ้นปริม�ณ 1.4 กรัม ในอ�ณ�จกัรโรมโบร�ณ 

เหล�่วฒุสิม�ชกิจะยอ้มเสือ้ผ�้เปน็สมีว่งเพือ่ถงึแสดงคว�มมัง่คัง่ แตท่กุอย�่ง

กเ็ปลีย่นไป เมือ่นักเคมสี�ม�รถสกดัสมีว่งแบบเดยีวกนัไดจ้�กน้ำ�มนัถ�่นหนิ

ด้วยต้นทุนที่ต่ำ�กว่�ม�กในปี 1856

สีแดงชาด...ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของจักรวรรดิสเปน
ในยุโรปยุคกล�ง สีแดงเคอร์เมสน้ันทำ�ม�จ�กแมลงที่อ�ศัยอยู่บนต้นโอ๊กเคอร์มิส

ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงเป็นสีที่ห�ได้ย�ก จึงไม่มีใครได้ใช้สีแดงม�กนัก

ในยุคนั้น แต่หลังจ�กประเทศสเปนค้นพบว่�ช�วพื้นเมืองอย่�งช�วแอซเท็ก

เลีย้งและใช้แมลงทีอ่�ศยัอยูใ่นกระบองเพชรม�ผลติสแีดงสำ�หรับใช้ในสิง่ทอ

และในเชงิอตุส�หกรรม กระทัง่มีก�รจ�่ยบรรณ�ก�รแกผู่ป้กครองจกัรวรรดิ

ด้วยแมลงดังกล่�วจนได้รับคว�มนิยมแพร่หล�ย โดยกล�ยเป็นสินค้�ที่ทำ�

กำ�ไรได้ม�กที่สุดเป็นอันดับสองรองจ�กเคร่ืองเงิน เน่ืองจ�กมีก�รใช้สีแดง

จ�กแมลงน้ีไปท่ัวโลกยกตัวอย่�งเช่น สีแดงท่ีปร�กฏอยู่บนลิปสติกหรือแม้แต่

เค้กเรดเวลเวตสีแดงสดด้วย

  

 และถึงแม้ว่�ทุกวันน้ีอุตส�หกรรมจะส�ม�รถผลิตเฉดสีข้ึนม�ได้หล�กหล�ย

ดว้ยร�ค�ทีเ่ปน็มติรม�กเพยีงใด แตท่ว�่เทรนดใ์นก�รใช้ง�นสีทีผ่ลติข้ึนจ�ก

ธรรมช�ตินั้นกลับมีบทบ�ทม�กขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพ�ะสีที่ได้จ�กสิ่งแวดล้อม

ใกล้ตัวอย่�งดอกไม้ ใบไม้ ร�ก และจ�กภูมิปัญญ�ดั้งเดิม เพื่อลดก�รใช้

ส�รเคมีอันตร�ย รวมไปถึงเพื่อสรรห�นวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่สีจะตอบโจทย์ใน

ก�รใช้ง�นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น 

ที่ม� : บทคว�ม “The Crazy Stories Behind 6 Of The World’s Rarest Colors” โดย 
Katharine Schwab จ�ก fastcompany.com และบทคว�ม “Pigment Collection  
Colors All Aspects of the Museums” จ�ก harvardartmuseums.org

เปิดที่มาสุดแปลก
ของสีในประวัติศาสตร์ 
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Creative District: ย่านความคิด

เรื่อง : ทีมง�น PORTRAIT OF CHAROENKRUNG ภาพ : รัชด�ภรณ์ เหมจินด�

ร้านสุดท้าย
ท่ามกลางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวัน แต่ร้านรวงเก่าแก่ในย่านบางรัก เจริญกรุง ตลาดน้อย ยังคงภาพเดิมของอากง
อาม่าที่ดำาเนินธุรกิจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา สร้างเป็นความผูกพันกับคนในย่านที่เติบโตมาด้วยกัน รวมถึงเหล่าผู้มาเยือน
ใหต้กหลุมรกัแบบไม่รูต้วั เหล่านีค้อืประวัติศาสตรข์องยา่นเจรญิกรงุทีส่ง่ต่อผา่นขา้วของชิน้เล็กชิน้น้อยและอาหารคาวหวาน
สารพันให้แก่ผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น 

ร้านขนมเปี๊ยะเฮียบเตียง
“ตำ�น�นร้�นขนมที่มีนิย�ยรักซ่อนอยู่”

 เม่ือ 90 ปีท่ีแล้ว ร้�นเฮียบเตียงเร่ิมต้นข้ึนโดย

บิด�ของอ�ม่�ขาง้อ แซ่อึง นักทำ�ขนมจ�กเมืองจีน 

ท่ีเล้ียงดูลูก ๆ  ให้รู้จักอ�ชีพทำ�ขนมม�ต้ังแต่วัยเย�ว์ 

วันหน่ึง อ�กงเอีย่ม ม�ขอสมคัรทำ�ง�นเปน็ลกูมอื

ในร้�น ทั้งคู่จึงได้พบรักกัน ด้วยคว�มขยัน 

หมัน่เพยีรและฝมีอืในก�รทำ�ขนมของอ�กงเอีย่ม 

ทำ�ให้บิด�ของอ�ม่�ข�ง้อยอมให้ลูกส�วแต่งง�น

ด้วย และยกร้�นให้ช่วยกันดูแลต่อไป โดยมีขนม

ขึ้นชื่อคือโซวเกี้ยว ลักษณะคล้�ยกะหร่ีป๊ัปไส้ถ่ัว

และไส้เผือก ท่ีเติมส้มเช้งเข้�ไปในไส้ให้มีรสเปร้ียว

นิด ๆ  กล่ินหอม กินแล้วรู้สึกสดช่ืน จนถึงวันน้ี อ�กง 

และอ�ม่�ยังคงทำ�ขนมด้วยตัวเองทุกวัน โดยมี

ลูกช�ยและลูกสะใภ้เป็นกำ�ลังหลัก เน้นก�รนวดแป้ง

ด้วยมือเพื่อคุมคุณภ�พคว�มสดใหม่และรสช�ติ

ให้ได้ม�ตรฐ�นต�มเดิมจนมีลูกค้�ม�ต่อแถวซื้อ

ขนมกันไม่ข�ด

 
พิกัด : ซอยเจริญกรุง 20 แขวงตล�ดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
โทร. 02-2337554

ร้านเฮงเสง
“ตำ�น�นร้�นเย็บหมอน-เบ�ะไหว้เจ้� 100 ปี 

คว�มประณีตท่ีส่งต่อจ�กจีนโพ้นทะเลสู่ตล�ดน้อย”

 เรื่องร�วของเฮงเสงเริ่มต้นขึ้นในย่�นคนจีน

เก่�แก่อย่�งตล�ดน้อย เม่ือย้อนกลับไปในสมัย

รัชก�ลที่ 6 น่ีถือเป็นจุดเร่ิมต้นของทักษะและ

คว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัวของคนจีนที่หอบเสื่อผืน

หมอนใบจ�กบ้�นเกิดม�เร่ิมต้นชีวิตใหม่บน 

แผน่ดนิสย�ม สมยันัน้ยงัไมม่เีคร่ืองนอนสำ�เร็จรูป 

หมอน ฟูก มุ้ง หรือเบ�ะรองนั่ง ต้องใช้แรงง�น

คนเย็บ พ่อกับแม่ของอ�ม่�เมี่ยวลั้ง แซ่อิ๊ว 

อพยพม�จ�กซัวเถ� จึงม�เปิดร้�นเฮงเสงทำ�

ธุรกิจเย็บหมอนอยู่ที่ตล�ดน้อย โดยมีลูกค้�เป็น

คู่แต่งง�นใหม่ที่เร่ิมต้นสร้�งครอบครัวจนกระทั่ง

ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง คนหันไปใช้ของสำ�เร็จรูป

ม�กขึ้น เฮงเสงจึงพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อ�ทิ 

เบ�ะรองน่ังสำ�หรับเก้�อี้หว�ยรับแขก รวมถึง

หมอนทรงกลมสำ�หรับรองคกุเข่�ไหวเ้จ�้ต�มศ�ล

เจ้�ต่�ง ๆ และสืบทอดม�ถึงปัจจุบัน เนื่องจ�ก

เป็นสินค้�ห�ย�กและต้องอ�ศัยคว�มประณีต

อย่�งม�กในก�รผลิต

 
พิกัด : 854-856 ถนนว�นิช 2 แขวงตล�ดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 
โทร. 082-4566516

ร้านซุ้ยล้ง
“ถงัไมส้กัโบร�ณทกัษะฝมืีอทีส่ง่ตรงจ�กเมอืงจนี

โพ้นทะเล”

 ร้�นซุย้ลง้ถอืกำ�เนดิข้ึนม�น�นกว�่ 80 ปแีลว้ 

โดยคุณลุงชูศักดิ์ ไชยโชติช่วง ผู้รับช่วงกิจก�ร

และสืบทอดคว�มรู้ในก�รประดิษฐ์ถังไม้ม�จ�ก

บิด�ซึ่งม�ต้ังรกร�กอยู่บริเวณถนนทรงว�ด 

ลักษณะเด่นของถังไม้ร้�นซุ้ยล้งคือเป็นง�นฝีมือ

ที่ยังคงวิธีดั้งเดิมในก�รผลิต ทำ�ข้ึนจ�กก�ร

ประส�นไม้สักแต่ละแผ่นเข้�ด้วยกันเป็นทรง 

รัดตัวถังแต่ละใบไว้ด้วยวงแหวนเหล็ก มีทั้งถัง

วงกลมขน�ดเล็ก ถังพร้อมด้�มจับ และถังใส่น้ำ�

แบบทีเ่หน็ในหนังจนี กลิน่ไมท้ีเ่ปน็เอกลกัษณ์และ

เน้ือไม้แทท้ีแ่มลงไม่กนิ ทำ�ใหถ้งัไมร้้�นซุย้ลง้เปน็

ที่ รู้จักในหมู่ผู้นิยมถังไม้แบบโบร�ณที่แต่ก่อน 

ใช้ใส่ข้�วส�ร ตักน้ำ� หมักผักผลไม้ และต่อม� 

ถูกประยุกต์ใช้สำ�หรับใส่ของต่�ง ๆ หรือนำ�ไป

ประดับตกแต่งบ้�นต�มคว�มนิยมของแต่ละ 

ยุคสมัย

 
พิกัด : 1159 ถนนทรงว�ด (ตรงข้�มวัดปทุมคงค�ร�ชวรวิห�ร) 
แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 02-2338366, 02-6396900
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Cover Story : เรื่องจากปก

ตัวเลขปีพ.ศ. ช่ือบุคคลสำาคัญแสนยาวเหยียด ใคร ทำาอะไร ท่ีไหน อย่างไร คือ “ข้อเท็จจริง” ทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเบ่ือ
สำาหรับใครหลาย ๆ  คน เร่ืองอดีตท่ีจบไปแล้วเก่ียวข้องอย่างไรกับชีวิตในปัจจุบัน ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ  ท้ังของโลกและ
ของไทยในย่อหน้าถัดไปจากน้ี อาจทำาให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองเก่าแก่ซ่ึงถูกแช่แข็งอยู่ในอดีต 
แต่เปล่ียนแปลง เคล่ือนท่ี ถูกร้ือสร้าง ตีความ นำาไปต่อยอด และอยู่ร่วมสมัยกับโลกปัจจุบันได้เสมอ 

เรื่อง : นันทก�นต์ ทองว�นิช
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ทำาไมประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนแปลง 
เมื่อความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่ง
ก�รเป็นที่ เ ข้�ใจกันโดยทั่วไปว่�ก�รศึกษ�

ประวัติศ�สตร์น้ันตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มรู้ 

ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์และเหตุก�รณ์ในอดีต  

ก�รตรวจสอบห� “คว�มจริง” (Truth) หรือ  

“ข้อเท็จจริง” (Fact) ของเหตุก�รณ์ที่ผ่�นไป 

แล้วน้ัน เป็นหน้�ที่หน่ึงของนักประวัติศ�สตร์   

แต่คว�มจริงหรือข้อเท็จจริงท�งประวัติศ�สตร์ที่

นักประวตัศิ�สตร์ใหค้ณุค�่น้ันมคีณุลกัษณะพเิศษ

อย่�งหน่ึงคือส�ม�รถโต้แย้งได้ (Disputable 

Fact) ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล เคยให้คำ�อธิบ�ย

ในประเด็นน้ีไว้ว่� ข้อเท็จจริงที่โต้แย้งไม่ได้  

(Indisputable Fact) มักไม่ให้คว�มหม�ยอะไร

ม�กนักต่อก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ ยกตัวอย่�งเช่น 

แก้วมีหูหน่ึงใบ เป็นข้อเท็จจริงที่โต้แย้งไม่ได้  

แต่ถ�้คนเร่ิมอธิบ�ยแกว้มหี ูโดยคนทีน่ั่งคนละฝัง่

ย่อมพูดถึงแก้วใบนี้ต่�งกัน คนหนึ่งบอกแก้วมีหู

ท�งขว� อีกคนบอกแก้วมีหูท�งซ้�ย คำ�อธิบ�ย

เกีย่วกบัแกว้ทีเ่พิม่ม�กข้ึนจะทำ�ใหแ้ก้วซึง่เคยเปน็

ข้อเท็จจริงที่โต้แย้งไม่ได้ เร่ิมโต้แย้งได้และมี 

คว�มหม�ย ดังนั้น ข้อเท็จจริงเดียวกัน เมื่อมอง

คนละมุม ก็ย่อมตีคว�มได้ต่�งกัน และคว�มหม�ย

จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเร�ให้คำ�อธิบ�ยเพิ่มกับ 

ข้อเท็จจริงน้ัน ๆ จนเกิดเป็นข้อเท็จจริงชุดใหม่อีก

ม�กม�ยต�มแต่มุมมองและบริบทแวดล้อม    

 เมื่อเร�มองประวัติศ�สตร์ภ�ยใต้กรอบ

คว�มคิดที่ว่�คว�มจริงท�งประวัติศ�สตร์อ�จมี

ได้หล�ยชุดเช่นนี้แล้ว เร�ก็จะเห็นว่�ธรรมช�ติ

ของประวัติศ�สตร์ที่ นักประวัติศ�สตร์ให้ 

คว�มสำ�คญัน้ันคอืชุดคว�มจริงทีส่�ม�รถตคีว�ม 

ต่อยอด และปรับเปลี่ยนได้

 

วาดประวัติศาสตร์บนใบหน้า
โอกาสจากอดีต 
เดือนเมษ�ยน ปี 2020 พระร�ชวังต้องห้�ม  

เมอืงปกัก่ิง เปดิตวัคอลเลก็ชนัเคร่ืองสำ�อ�งซึง่ได้

รับแรงบันด�ลใจม�จ�กเคร่ืองมือบอกเวล�ใน

สมัยร�ชวงศ์ชิง หน่ึงในคอลเล็กชันวัตถุโบร�ณ

ของพระร�ชวัง เน่ืองในโอก�สที่วังหลวงแห่ง

สุดท้�ยของจักรวรรดิจีนนี้มีอ�ยุครบ 600 ปี 

 เคร่ืองมือบอกเวล�ดังกล่�ว มีลักษณะเป็น

แผ่นจ�นทองแดง ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 13.7 

เซนติเมตร ใช้บอกเวล�โดยอ�ศัยก�รวัดค่� 

แสงอ�ทติย ์ดวงจนัทร์ และดวงด�ว บนแผน่จ�น

เต็มไปด้วยรอยสลักตัวเลขบอกวันที่ เวล� จักรร�ศี

ต่�ง ๆ รวมไปถึงอักษรละติน “COLON” และ

อกัษรโรมนั “1541” ซึง่ทำ�ใหส้นันิษฐ�นไดว้�่ วัตถุ

โบร�ณช้ินน้ีถกูนำ�เข้�ม�จ�กเมอืงโคโลญ ประเทศ

เยอรมนี โดยมิชชันน�รีช�วเยอรมันที่เข้�ม� 

ในประเทศจีนปล�ยร�ชวงศ์หมิง   

  แผนผังวงโคจรของพระอ�ทิตย์ พระจันทร์ 

ดวงด�ว และก�รเรียงตัวกันของจักรร�ศีต่�งๆ 

กล�ยม�เป็นแนวท�งหลักในก�รออกแบบทั้งตัว

บรรจุภัณฑ์และก�รว�งช่องสีของอ�ยแชโดว์ 

ในคอลเล็กชันนี้ ในขณะที่สีอ�ยแชโดว์ทั้ง 12 สี 

กเ็ลอืกใช้เน้ือสทีีม่คีว�มมนัว�วเพือ่สือ่ถงึประก�ย

ระยิบระยับของดวงด�ว ส่วนลวดล�ยท้องฟ้� 

ดวงด�ว และหน้�ปัดน�ฬิก�ถูกนำ�ไปถ�ยทอด 

ลงบนปลอกลิปสติกทั้ง 10 เฉดสี โดยแต่ละสี 

คือสีแดงเฉดต่�ง ๆ ที่พบได้ภ�ยในพระร�ชวัง

ต้องห้�มในแต่ละช่วงเวล�ในอดีต 

 คอลเล็กชันเคร่ืองสำ�อ�งของพระร�ชวัง 

ตอ้งห�้ม คอืก�รหยิบเอ�ประวตัศิ�สตร์ทีห่ยดุน่ิง

อยู่ในคอลเล็กชันวัตถุโบร�ณของวังม�ปัดฝุ่น  

แลว้นำ�ไปตอ่ยอดใหเ้กดิเปน็สนิค�้และมลูค�่ใหม่

ที่ร่วมสมัยกับสังคมในปัจจุบัน โดยคร้ังน้ีไม่ใช่

คอลเล็กชันเคร่ืองสำ�อ�งคร้ังแรกที่ท�งวังปล่อย

ออกม� เพร�ะในเดือนธันว�คม ปี 2018 พระร�ชวัง

เคยได้เปิดตัวคอลเล็กชันลิปสติก บลัชออน และ

อ�ยแชโดว์ ซึ่งล้วนแต่หยิบเอ�วัฒนธรรมและ

คว�มเช่ือจีนโบร�ณม�เป็นแรงบันด�ลใจใน 

ก�รออกแบบ ไม่ว่�จะเป็นเทพนกกระเรียน  

เคร่ืองแตง่ก�ยของน�งสนม ดอกเบญจม�ศ และ

แจกันเคลือบสีของร�ชวงศ์ชิง  

  คอลเล็กชันเคร่ืองสำ�อ�งเหล่�น้ีถือเป็น 

ลมิเิต็ดคอลเลก็ชันและไดรั้บคว�มนิยมอย�่งม�ก

ในหมู่คนรุ่นใหม่ของจีน โดยมีร�ยง�นว่� 

ข�ยหมดอย่�งรวดเร็วภ�ยในระยะเวล�ไม่ก่ีวัน 

จนนำ�ไปสู่ก�รออกคอลเล็กชันอื่น ๆ ร่วมกับ

แบรนดเ์คร่ืองสำ�อ�งต�่ง ๆ  ดว้ย แมแ้ตพ่ระร�ชวงั

ฤดูร้อนเองก็มองเห็นถึงคว�มสำ�เร็จนี้ จึงร่วมกับ

แบรนด์ Catkin ในก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งที่หยิบ

เอ�ล�ยปกันกฟนิีกซบ์นฉ�กกัน้หอ้งในพระร�ชวงั

ม�ใช้บนบรรจุภัณฑ์ด้วยก�รพิมพ์ระบบส�มมิติ

รูปแบบใหม ่เพือ่ทำ�ใหผู้ใ้ช้ง�นสมัผสัถงึคว�มเปน็

รอยปักที่สมจริง 

 ส� เหตุ ที่ ทำ � ให้ เ ค ร่ื อ งสำ � อ� งที่ ไ ด้ รั บ 

แรงบนัด�ลใจจ�กสถ�นทีท่�งประวตัศิ�สตร์และ

วัตถุโบร�ณเหล่�น้ีข�ยดีเป็นอย่�งม�กในหมู่ 

ช�วมิลเลนเนียลของจีนน้ัน บทคว�มจ�กเว็บไซต์

คอสเมติกดีไซน์เอเชียกล่�วว่�  ส่วนหนึ่งม�จ�ก

คว�มภูมิใจในช�ติที่เพิ่มม�กข้ึน โดยสืบเน่ือง 

ม�จ�กก�รเติบโตของเศรษฐกิจจีน คว�มสำ�เร็จ
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ของบริษัทสัญช�ติจีนอย่�งอ�ลีบ�บ� (Alibaba) 

หรือเสี่ยวมี่ (Xiaomi) ที่ส�ม�รถเทียบเคียงได้กับ

ยักษ์ใหญ่ในโลกตะวันตกไม่ว่�จะเป็นแอมะซอน 

(Amazon) หรือแอปเปิล (Apple) ทำ�ให้ 

คว�มเป็นจีน น้ันข้�มผ่�นภ�พลักษณ์แบบ  

“ผลิตในเมืองจีน - Made in China” ไปสู่ก�ร 

“สร้�งสรรค์จ�กเมืองจีน - Created in China” 

คนรุ่นใหม่จึงเริม่หันกลับม�ตื่นเต้นกับก�รค้นห�

และใหค้ณุค�่กบัมรดกท�งวัฒนธรรมของตนเอง

อีกครั้ง 

Operation Night Watch
คำาอธิบายใหม่จากหลักฐานเดิม 

ง�นสำ�คัญอย่�งหน่ึงของนักประวัติศ�สตร์คือ 

ก�รศึกษ�หลักฐ�นท�งประวัติศ�สตรใ์ห้ละเอียด

ถีถ่ว้น ไมว่�่หลกัฐ�นน้ันจะอยูใ่นรูปของข้อคว�ม 

ประก�ศ หนังสือ แผนที่ เคร่ืองใช้ หรือวัตถุ 

อื่นใดก็ต�ม ทั้งน้ีเพื่อค้นห� “คว�มจริง” หรือ 

คำ�อธิบ�ยบ�งอย่�งให้กับเหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึน  

แตก่�รศกึษ�หลกัฐ�นดงักล�่ว ใช่ว่�จะศกึษ�เมือ่

ค้นพบหลักฐ�นใหม่เท่�น้ัน เพร�ะแม้เป็น 

หลักฐ�นช้ินเดิมก็ส�ม�รถมอบคว�มรู้และ 

คำ�อธิบ�ยใหม่ ๆ ให้กับผู้ศึกษ�ได้เสมอต�มมุมมอง

และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 ไรจม์วิเซยีม (Rijksmuseum) หรือพพิธิภัณฑ์

แหง่ช�ต ิเมอืงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์

สังเกตเห็นว่�ภ�พเขียน เดอะ ไนต์ วอต์ช  

(The Night Watch) อันโด่งดังของเรมบรันดต์ 

(Rembrandt) เกิดก�รเปลี่ยนแปลง เช่นว่� 

ภ�พสุนัขที่มุมขว�ล่�งมีสีซีดลง ท�งพิพิธภัณฑ์

จึงตัดสินใจที่จะซ่อมแซมภ�พว�ดช้ินสำ�คัญด้วย

โปรเจ็กต์ที่ ช่ือว่� โอเปอร์เรช่ัน ไนต์ วอต์ช 

(Operation Night Watch)

 แต่เดอะ ไนต์ วอต์ชน้ัน ไม่ต่�งจ�กโมน�ลิซ่�

แห่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ก�รนำ�ช้ินง�นซึ่งดึงดูด 

ผู้เข้�ชมกว่�สองล้�นคนต่อปีช้ินน้ีไปซ่อมหลัง

พิพิธภัณฑ์เป็นเวล�หล�ยปีย่อมไม่อ�จทำ�ได้  

โอเปอร์เรชั่น ไนต์ วอต์ช จึงเป็นก�รตรวจสอบ 

เก็บข้อมูล และซ่อมแซมช้ินง�นในห้องกระจก

กล�งพิพิธภัณฑ์ซึ่งถูกออกแบบม�โดยเฉพ�ะ  

ทั้งยังเปิดให้ทุกคนร่วมเป็นประจักษ์พย�นใน

ปฏิบติัก�รคร้ังน้ี ทัง้ในพืน้ทีจ่ริงและท�งออนไลน์

 ท�โก ดบิบติส ์(Taco Dibbits) ผูอ้ำ�นวยก�ร

ไรจ์มิวเซียมกล่�วว่� โอเปอร์เรช่ัน ไนต์ วอต์ช 

คือโครงก�รวิจัยและอนุรักษ์ผลง�นม�สเตอร์พีซ

ของเรมบรันดต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศ�สตร์ 

โดยก�รจะซ่อมแซมและอนุรักษ์ช้ินง�นในระยะย�ว

ให้ได้อย่�งถูกต้องนั้น ท�งพิพิธภัณฑ์จำ�เป็นต้อง

ตรวจสอบภ�พว�ดอย่�งถ่ีถ้วนโดยอ�ศัยเทคโนโลยี

สมยัใหม่ เช่น ก�รถ�่ยภ�พคว�มละเอยีดสงูและ

ก�รสแกนภ�พด้วยรังสีเอ็กซ์ (Macro-XRF  

Scanner) ตลอดจนกระบวนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ที่มีประสิทธิภ�พ โดยหวังว่�จะช่วยให้เข้�ใจทั้ง

สภ�พดัง้เดมิของช้ินง�น ก�รเปลีย่นแปลงต�่ง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนกับภ�พว�ดตลอดระยะเวล�เกือบส่ีร้อยปี 

เทคนิคและวัสดุท่ีใช้ ข้ันตอนในก�รว�ด ตลอดจน

คว�มเสือ่มของชิน้ง�นทีอ่�จเกดิขึน้ไดใ้นอน�คต 

 ในเดือนพฤศจิก�ยน 2020 นี้ โอเปอร์เรชั่น 

ไนต์ วอต์ช กำ�ลังก้�วเข้�สู่ช่วงท้�ยของกระบวนก�ร

ก�รตรวจสอบภ�พว�ดก่อนจะเร่ิมลงมือบูรณะภ�พ

ในข้ันตอนต่อไป ท�งพิพิธภัณฑ์เร่ิมเปิดเผยผล 

ที่ได้จ�กก�รตรวจสอบภ�พด้วยเคร่ืองสแกน 

Macro-XRF โดยประเดน็หน่ึงทีไ่ดจ้�กก�รค้นพบ 

คือสีทองที่เรมบรันดต์ใช้ในก�รว�ดล�ยปักสีทอง 

บนเส้ือของทห�รน้ัน มีองค์ประกอบของส�รหนูอยู่ 

ในขณะทีใ่นยคุน้ัน สทีีม่สีว่นประกอบของส�รหนู

จะถูกใช้ในภ�พเขียนผลไม้หรือดอกไม้เท่�น้ัน 

สำ�หรับนักประวัติศ�สตร์ศิลปะแล้ว ข้อมูลเล็ก ๆ น้ี

ช่วยขย�ยคว�มเข้�ใจที่เคยมีต่อจิตรกรช�วดัตช์

ผู้น้ีให้กว้�งไกลออกไป ไม่ว่�จะเป็นก�รอธิบ�ย 

วิธีว�ดง�นที่เข�ใช้ หรือแม้แต่คว�มเป็นคน

สร้�งสรรค์และแหวกขนบของตัวเรมบรันดต์เอง
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CREATIVE THAILAND  I  15

ก็ต�ม ไม่แน่ว่� เร�อ�จอธิบ�ยคว�มเป็นไปได้อ่ืน ๆ  

ในภ�พเขียนของเข�ได้ด้วยคว�มเข้�ใจเหล่�นี้

 คร้ังสุดท้�ยที่เดอะ ไนต์ วอต์ช ได้รับ 

ก�รบูรณะคือเมื่อปี 1975 นับเป็นเวล�กว่� 45 ปี

ทีไ่มม่ใีครแตะตอ้งภ�พเขียนช้ินเอกน้ีเลย แต่ดว้ย

คว�มรู้ มุมมอง และเทคโนโลยีจ�กศตวรรษที่  

21 น้ีเอง ที่เปิดโอก�สให้นักประวัติศ�สตร์ได้ 

ย้อนกลับม�ทำ�คว�มเข้�ใจกับหลักฐ�นช้ินเดิม 

เพือ่คน้ห�คำ�อธิบ�ยใหม ่ๆ  ใหกั้บเร่ืองร�วในอดตี

ต่อไป 

 

 

 

อดีต - ปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 

ไม่ผิดนักห�กจะกล่�วว่�ประวัติศ�สตร์น้ัน 

มีคว�มร่วมสมัยอยู่เสมอ ทุกคร้ังที่เร�ศึกษ�

ประวัติศ�สตร์แล้วเกิดก�รคิดวิเคร�ะห์ ก�รคิด

วิเคร�ะห์น้ันย่อมเป็นไปภ�ยใต้ส�ยต�หรือมุมมอง

ของบริบทในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เร�ศึกษ�สิ่งที่

เกิดข้ึนในอดีตเพื่อนำ�ม�ปรับใช้กับปัจจุบันอย่�ง

ที่เรียกว่� “ไม่ให้ประวัติศ�สตร์ซ้ำ�รอย” และ 

บ่อยคร้ังที่เร�ตัดสิน “คว�มจริง” ในอดีตด้วย 

ค่�นิยมหรือบรรทัดฐ�นแบบในปัจจุบัน ไม่ว่� 

ก�รกระทำ�เช่นนี้จะถูกหรือผิด เหม�ะสมหรือไม่ 

แต่ในแง่น้ี เร�อ�จกล่�วได้ว่�ประวัติศ�สตร์น้ัน

ถูกทำ�ให้มีคว�มร่วมสมัยอยู่ตลอดเวล� 

 ศลิปะคอืสือ่ทีท่ัง้สะทอ้นคว�มร่วมสมยัของ

ประวัติศ�สตร์ และนำ�เสนอประวัติศ�สตร์ให้ 

ร่วมสมัยได้ดีสื่อหน่ึง เร�จะพบศิลปะม�กม�ย 

ที่มีเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์เป็นแรงบันด�ลใจ 

ผลง�นศิลปะมงกุฎ (Mongkut, 2015) ของ 

อริญชย ์รุ่งแจง้ ศลิปนิไทยซึง่ไดรั้บเชิญใหเ้ข�้ร่วม

เทศก�ลศิลปะร่วมสมัยม�กม�ยทั่วโลกก็เป็น 

หนึ่งในนั้น 

 มงกุฎของอริญชย์ จำ�ลองพระมห�มงกุฎ

ของพระบ�ทสมเดจ็พระจอมเกล้�เจ�้ยูห่วั รัชก�ล

ที่ 4 จ�กมงกุฎจำ�ลองที่พระองค์มีรับสั่งให้จัดทำ�

ข้ึนเพื่อเป็นหน่ึงในเคร่ืองมงคลร�ชบรรณ�ก�ร

สำ�หรับส่งไปถว�ยพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 

แห่งฝร่ังเศส ณ พระร�ชวังฟงแตนโบล (Château 

de Fontainebleau) ในปี 1861 เพ่ือท่ีจะได้ม�ซ่ึง

ง�นศิลปะมงกุฎ อริญชย์และทีมง�นขออนุญ�ต

เข้�ไปยังพระร�ชวังฟงแตนโบลเพื่อเก็บข้อมูล  

ทัง้ในรูปแบบของภ�พถ�่ย วิดโีอ และข้อมูลดจิิทลั

จ�กก�รสแกนส�มมิติ เน่ืองจ�กเข�ไม่ส�ม�รถ

เข้�ถึงพระมห�มงกุฎองค์จ ริงที่ เก็บอยู่ ใน 

พระบรมมห�ร�ชวังได้ เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องก�ร 

อริญชยเ์ดนิท�งกลบัประเทศไทย เพือ่ลงมือสร้�ง

มงกุฎจำ�ลองจ�กมงกุฎจำ�ลอง โดยที่เพียงสอง

สัปด�ห์ก่อนนิทรรศก�รมงกุฎจะจัดแสดงที่ 

หอศิลป์ในป�รีส เข�ก็ได้รับข่�วว่�พระร�ชวัง 

ฟงแตนโบลถูกขโมยขึ้น และหน่ึงในของมีค่�ที่

ห�ยไปก็คือพระมห�มงกุฎจำ�ลองของรัชก�ลที่ 4 

 ในช่วงเวล�ใกล้เคียงกันนั้น ไม่ได้มีเพียง

พระร�ชวังฟงแตนโบลที่ถูกบุกรุก เพร�ะในต้นปี 

2016 มีคลิปเหตุก�รณ์ก�รลอบสแกนรูปปั้นครึ่ง

ตัวร�ชินีเนเฟอร์ตติแิหง่อยีปิต์ (Nefertiti Bust) ซึง่

จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนี เผยแพร่ออกไปท�งโลกออนไลน์ ท้ัง ๆ  ท่ี

โดยปกติแล้ว ท�งพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญ�ตให้มี 

ก�รบันทึกภ�พใด ๆ ในห้องจัดแสดง 

 เหตุก�รณ์ดงักล�่ว เกดิข้ึนเมือ่เดอืนตลุ�คม 

ปี 2015 จ�กก�รที่สองศิลปิน นอร� อัล-บ�ดรี 

(Nora Al-Badri) และ ย�น นิโคลัย เนลเลส  

(Jan Nikolai Nelles) เข้�ไปในห้องจัดแสดงโดย

แอบซ่อนเคร่ืองสแกนส�มมิติไว้ใต้ผ้�พันคอ  

พวกเข�เผยแพร่ไฟล์ส�มมิติท่ีได้ลงบนอินเทอร์เน็ต 

ท้ังยังสร้�งรูปป้ันข้ึนม�ใหม่ (The Other Nefertiti, 

2015) ด้วยเทคนิคก�รพิมพ์ส�มมิติ (3D Print) 

เพื่อนำ�ไปจัดแสดงที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 

บ้�นเกิดของรูปป้ันท่ีตัวมันไม่เคยได้กลับไปอีกเลย

ตั้งแต่ถูกค้นพบโดยนักโบร�ณคดีช�วเยอรมันใน

ปี 1912 

 ง�นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับอดีตจ�กทั้งสอง

อ�รยธรรมน้ีน้ัน อ�จกล�่วไดว่้�เปน็ก�รทำ�ใหว้ตัถุ

ท�งประวัติศ�สตร์กล�ยเป็นวัตถุร่วมสมัย ทั้งยัง

กระตุ้นให้เกิดก�รตั้งคำ�ถ�มถึงสิทธใินก�รเข้�ถึง

ข้อมลูท�งประวตัศิ�สตร์อย�่งเสรี ตลอดจนแสดง

ให้เห็นว่�ประวัติศ�สตร์น้ันไม่ได้หยุดน่ิงอยู่  

ณ ช่วงเวล�ใดเวล�หนึ่งในอดีต แต่ส�ม�รถถูก

รื้อสร้�ง ตีคว�ม และโลดแล่นอยู่ร่วมสมัยได้  

  ในกรณีของมงกุฎ ช่�งฝีมือที่อริญชย์ 

ทำ�ง�นดว้ย ไดจ้ำ�ลองมงกฎุข้ึนม�ใหมด่ว้ยเทคนิค

ก�รทำ�หัวโขนแบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอริญชย์

มองว่�ไม่จำ�เป็นต้องใช้วิธีก�รดั้งเดิมอย่�งใน 

สมัยรัชก�ลที่ 4 เพร�ะเทคนิคในก�รสร้�ง

ส�ม�รถพัฒน�ไปต�มเวล� แต่คว�มประณีต 

ต่�งห�กที่ ยั งคงอ ยู่ นอกจ�กน้ี ในวิดี โอ 

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนิทรรศก�ร อริญชย์เล่�ถึง 

คว�มหม�ยและนัยของมงกฎุในฐ�นะเคร่ืองมงคล 

ร�ชบรรณ�ก�รจ�กมมุมองทีต่�่งกนัของทัง้สย�ม

และฝร่ังเศสผ่�นก�รตีคว�มของภัณฑ�รักษ์ 

ช�วฝร่ังเศส และเล่�ประวัติครอบครัวของ

ช่�งฝีมือ ซึ่งปร�กฏว่�สืบเชื้อส�ยม�จ�กรัชก�ล

ที่ 4 ในแง่นี้ แม้มงกุฎของอริญชย์จะถูกสร้�งขึ้น

ม�ใหม่ ไม่ได้มีอ�ยุเก่�แก่และคุณค่�ในท�ง

ประวัติศ�สตร์เฉกเช่นวัตถุท�งประวัติศ�สตร์อ่ืน ๆ  

แตก่�รจำ�ลองวตัถทุ�งประวตัศิ�สตรท์ีไ่มส่�ม�รถ

เข้�ถึงได้แล้วในปัจจุบันด้วยเทคนิคและมุมมอง

ของวันนี้ ก็ช่วยพัฒน�พื้นที่ท�งประวัติศ�สตร์ที่

เข�พดูถงึใหอ้ยูร่่วมสมยักับปจัจบุนั ทัง้ยงัเปน็ก�ร

เพิ่มมิติใหม่ ๆ  ให้กับเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์

นั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  

 ในกรณีของ The Other Nefertiti ไฟลส์แกน

ส�มมิติของอัล-บ�ดรีและเนลเลสน้ันถูกกังข�ว่� 

สมบู ร ณ์แบบเ กินกว่ �ที่ ประสิท ธิภ�พของ 

เคร่ืองสแกนจะทำ�ได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อ 

ก�รสแกนเกิดข้ึนในสภ�วะที่ตัวรูปปั้นถูกว�งไว้ 

ในกลอ่งกระจก และตวัศลิปนิเองกท็ำ�ไดเ้พยีงแค่

เดินสแกนรอบรูปปั้นแต่ไม่ส�ม�รถสแกนส่วนหัว

ของรูปป้ันจ�กด้�นบนได้ อย่�งไรก็ต�ม ดูเหมือนว่�

ส�ระสำ�คัญของเร่ืองจะไม่ได้อยู่ที่ “คว�มจริง” 

ติดตามความคืบหน้าของโอเปอร์เรช่ัน ไนต์ วอต์ช ได้ทาง 
rijksmuseum.nl/en/nightwatch
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ของเหตุก�รณ์ แต่อยู่ที่เจตน�ของศิลปินที่จะ

ตอบโต้ก�รที่ตัวพิพิธภัณฑ์มีไฟล์ส�มมิติของ 

รูปปั้นม�ตั้งแต่ 7 ปีที่แล้ว แต่ไม่เคยเผยแพร่ให้

ส�ธ�รณชนเข้�ถึง และพวกเข�ยังหวังที่จะขย�ย

ไปสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นอย่�งก�รกลับม�ถกเถียง

ถึงวิธีก�รที่ประเทศกลุ่มเหนือ (Global North 

Country) อย่�งเยอรมนี ยังคงใช้แนวคิดแบบ

จักรวรรดินิยมที่ล้�สมัยไปแล้วในก�รจัดก�รกับ

มรดกท�งวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนอยู่ นอกจ�กน้ี 

เม่ือนิทรรศก�รจบลง พวกเข�ยังนำ�รูปป้ันจำ�ลองน้ี

ไปฝังในทะเลทร�ยนอกกรุงไคโร โดยไม่มี 

ก�รบันทึกพิกัดใด ๆ ไว้ เพ่ือเป็นก�รโต้กลับก�รท่ี

รูปปั้นถูกขุดพบในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต
มองประวัติศาสตร์ไปข้างหน้า
เร�เรียนประวตัศิ�สตร์ไปเพือ่อะไร ประวตัศิ�สตร์

ทำ�น�ยอน�คตได้จริงหรือ คำ�ตอบของคำ�ถ�ม

เหล่�น้ีอ�จแตกต่�งกันไปในแต่ละคน สำ�หรับ

อ�ร์ตโิชก (Artichoke) กลุม่คนทำ�ง�นด�้นศลิปะ

ขน�ดใหญใ่นพืน้ทีส่�ธ�รณะมองว่� ก�รหยิบอดตี

กลับม�พูดในบริบทปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ทำ�ให้เร�

ระลกึถึงสิง่ทีจ่บไปแลว้เท�่น้ัน แตยั่งกระตุน้ใหเ้ร�

ตระหนักถึงปัจจุบันและตั้งคำ�ถ�มกับอน�คต 

ได้ด้วย 

 ในปี 2016 เป็นปีครบรอบ 350 ปีแห่งเหตุก�รณ์

ไฟไหม้คร้ังใหญ่ของกรุงลอนดอน (Great Fire of 

London) อ�ร์ติโชกได้รับมอบหม�ยให้จัดเทศก�ล 

ลอนดอน อีส เบิร์นนิง (London’s Burning) ว่�

ด้วยมุมมองร่วมสมัยที่มีต่อเหตุก�รณ์ท�ง

ประวัติศ�สตร์คร้ังสำ�คัญน้ีพวกเข�จึงเชิญศิลปิน

และนักวิช�ก�รม�ร่วมสร้�งสรรคผ์ลง�นกระจ�ย

ไปท่ัวพ้ืนท่ีท่ีเคยไฟไหม้ โดยเป็นท้ังก�รย้อนกลับไป

รำ�ลึกถึงเหตุก�รณ์ในวันนั้น ตลอดจนก�รฉุกคิด

ถึงภัยคุกค�มใหม่ ๆ ที่เมืองทั้งหล�ยต้องเผชิญ

ทั้งในวันน้ีและอน�คต ตั้งแต่ภ�วะโลกร้อนไป

จนถึงคว�มขัดแย้งต่�ง ๆ ทั่วโลก

 ย้อนกลับไปในคืนวันอ�ทิตย์ที่ 2 กันย�ยน 

1666 ไฟเร่ิมลุกไหม้จ�กร้�นเบเกอร่ีในตรอก

พุดดิ้ง เลน (Pudding Lane) และขย�ยเป็น 

วงกว้�งข้ึนเร่ือย ๆ ทั่วเขตเมืองซึ่งรุ่งเรืองม�

ตั้งแต่สมัยยุคกล�งและมีประช�กรอ�ศัยอยู่

ประม�ณ 80,000 คน ไฟไหม้เป็นเวล� 4 วัน 

ทำ�ล�ยบ้�นเรือนไป 13,200 หลัง ส่งผลให้ 

ผู้อยู่อ�ศัยกว่� 70,000 คนต้องกล�ยเป็นคนไร้บ้�น 

สถ�นที่สำ�คัญท�งร�ชก�รและโบสถ์ทั้งหล�ย 

พังทล�ยลง 

 คว�มเสียห�ยในคร้ังน้ัน ในแง่หน่ึงคือ

โศกน�ฏกรรมทีไ่มม่ใีครอย�กใหเ้กดิข้ึน แตใ่นอกี

แง่หนึ่งมันคือสิ่งที่ทำ�ให้ลอนดอนกล�ยเป็น

ลอนดอนในทุกวันน้ี ทั้งผังเมืองและมห�วิห�ร

เซนต์พอล (St. Paul’s Cathedral) ที่มีหน้�ต�

อย่�งที่เร�เห็นกันในปัจจุบันก็เป็นผลพวงจ�ก

เพลิงไหม้ในคร้ังน้ัน ด้วยเหตุน้ี สำ�หรับอ�ร์ติโชกแล้ว 

เทศก�ลลอนดอน อสี เบร์ินนิงจงึเปน็ทัง้ก�รรำ�ลกึ

และเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กัน 

ชมวิดีโอ “มงกุฎ”
ได้ท่ี https://youtu.be/q8EY3jTwXjg
 
ดาวน์โหลดไฟล์สามมิติรูปป้ันเนเฟอร์ติติ เวอร์ชันนอรา 
อัล-บาดรี และ ยาน นิโคลัย เนลเลส ได้ที่
nefertitihack.alloversky.com
 
ดาวน์โหลดไฟล์สามมิติรูปปั้นเนเฟอร์ติติ เวอร์ชัน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเผยแพร่ในปี 2019 ได้ที่
thingiverse.com/thing:3974391
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https://www.youtube.com/watch?v=q8EY3jTwXjg&feature=youtu.be
http://nefertitihack.alloversky.com
https://www.thingiverse.com/thing:3974391
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กิจกรรมในเทศก�ลลอนดอน อีส เบิร์นนิงน้ัน 

เต็มไปด้วยคว�มหล�กหล�ย ไม่ว่�จะเป็นง�น

ศิลปะจัดว�ง (Installation Art) ก�รแสดงสด 

(Performance Art) ไปจนถึงกิจกรรมเดินทัวร์

และเสวน� อ�ร์ติโชกเชิญทีมสเตช่ัน เฮ�ส์ โอเปร� 

(Station House Opera) ม�บอกเล่�เส้นท�ง 

ทีเ่ปลวเพลงิลกุไหม ้ดว้ยก�รใช้อฐิมวลเบ�ต้ังเรียง

กันไปเป็นโดมิโน 3 เส้นท�ง ตลอดแนว 6 

กิโลเมตร แล้วเร่ิมล้มอิฐก้อนแรกพร้อม ๆ  กัน โดย

ห�กอิฐล้มไปจนถึง 3 จุดสุดท้�ยได้สำ�เร็จ ก็จะ

เป็นก�รจุดไฟให้กับประติม�กรรมท่ีต้ังอยู่พังทล�ย

ลงม� ร�วกบัเปน็ภ�พเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิข้ึนเมือ่ 350 

ปีก่อน นอกจ�กน้ี ยังมีก�รแสดงท่ีช่ือว่� โฮโลซีนส์ 

(Holoscenes) โดยนักแสดงจ�กกลุ่มเออร์ลี มอร์นิง 

โอเปร� (Early Morning Opera) ที่ทั้งเต้นรำ�และ

แหวกว่�ยอยู่ในแทงก์น้ำ�ขน�ดใหญ่ในขณะที่น้ำ�

กำ�ลงัไต่ระดบัสงูข้ึนเร่ือย ๆ  เพือ่สะทอ้นคว�มคดิ

ที่ว่� ภัยที่กำ�ลังคุมค�มโลกในปัจจุบันอ�จไม่ใช่

อัคคีภัยอย่�งในอดีต แต่เป็นภัยจ�กน้ำ�ต่�งห�ก 

 เทศก�ลลอนดอน อีส เบิร์นนิง ปิดฉ�ก 

ลงด้วยโปรแกรมไฮไลต์อย่�งลอนดอน 1666 

(London 1666) ที่อ�ร์ติโชกร่วมมือกับเดวิด เบสต์ 

(David Best) ในก�รสร้�งประติม�กรรมย�ว 120 

เมตร ซึ่งจำ�ลองเมืองลอนดอนในศตวรรษที่ 17 

กลับข้ึนม�ใหม่ เพียงเพ่ือท่ีจะถูกไฟเผ�ให้มอดไหม้

กล�งแม่น้ำ�เทมส์

 เดวิด เบสต์ เป็นศิลปินช�วแคลิฟอร์เนีย 

ซึ่งโด่งดังจ�กผลง�นก�รสร้�งวิห�รไม้ในหล�ย

พื้นที่ทั่วโลก เบสต์สร้�งให้วิห�รไม้ของเข�ดำ�รง

อยู่เพียงชั่วคร�ว เปิดให้ใครก็ต�มที่สูญเสีย  

คว�มหวังจะได้รับก�รให้อภัย หรือต้องก�รให้อภัย

ผูอ้ืน่ ไดเ้ข้�ม�ใช้เวล�อยู่กบัตวัเองและปลดปลอ่ย

คว�มรู้สกึเหล�่น้ัน กอ่นทีท่กุคนจะร่วมยนืมองไฟ

ที่เผ�ไหม้อ�ค�รทั้งหลังลงไปพร้อมกัน

 สำ�หรับลอนดอน 1666 เบสต์มองว่� เม่ือ 

350 ปีก่อนมีผู้คนที่ถูกขับไล่และต้องย้�ยที่อยู่

อย่�งไร ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่�งนั้น ต่�งกันที่ว่� 

ช�วลอนดอนชนช้ันล่�งในวันน้ีไม่ได้ถูกผลักไส

โดยเปลวไฟสีแดงแต่เป็นเปลวไฟท�งเศรษฐกิจ

ม�กกว่�

 ท่�มกล�งกลุ่มควันที่พวยพุ่งและเปลวไฟที่

ลุกโชนอยู่กล�งแม่น้ำ�เทมส์ในวันนั้น คงจะทำ�ให้

ผู้ชมกว่� 50,000 คนที่ยืนมองอยู่จ�กทั้งสองฝ่ัง

แมน้่ำ�และรับชมผ�่นท�งก�รถ�่ยทอดสดออนไลน์ 

ได้รำ�ลึกถึงเหตุก�รณ์ที่พลิกโฉมลอนดอนเมื่อ

หล�ยร้อยปีก่อนและตระหนักถึงส่ิงท่ีอ�จจะเกิดข้ึน

ในอน�คตเพื่อเตรียมรับมือได้บ้�ง 

ชมวิดีโอ “Dominoes 350” ได้ที่
https://youtu.be/moGzH5-hOpA
 
ชมวิดีโอ “โฮโลซีนส์” ได้ที่
https://youtu.be/LeWXX4cmFbM
 
ชมวิดีโอ “ลอนดอน 1666” ได้ที่
https://youtu.be/bA0xwx_1eJ4
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ที่ม� : บทคว�ม “Artists Return Nefertiti Bust to Egypt 
Thanks to Covert 3-D Scanning” จ�ก news.artnet.com /
บทคว�ม “Could the Nefertiti Scan Be a Hoax and 
Does that Matter?” จ�ก hyperallergic.com / บทคว�ม 
“London’s burning. Again…” จ�ก telegraph.co.uk /
บทคว�ม “Operation Night Watch is Revealing Rembrandt’s 
Secrets (And You Can Watch Live)” จ�ก frieze.com / 
บทคว�ม “Paint the color of the Imperial Palace on 
your face” จ�ก medium.com / บทคว�ม “Palace Museum 
launches exquisite original lipsticks” และ “Summer Palace 
cosmetics become a hit on Alibaba’s Tmall” จ�ก 
en.people.cn / บทคว�ม “Pride and cosmetics: Success 
of Imperial China-inspired products soaring in popularity” 
จ�ก cosmeticsdesign-asia.com / บทคว�ม “THE NEFERTITI 
3D SCAN HEIST IS A HOAX” จ�ก cosmowenman.com / 
บทสัมภ�ษณ์อริญชย์ รุ่งแจ้ง จ�ก wurkon.com / สูจิบัตร
นิทรรศก�ร “มงกุฎ โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง” / วิดีโอ “Arin 
Rungjang au Jeu de Paume” โดย Jeu de Paume 
จ�ก youtube.com / วิดีโอ “Artist talk : Mongkut Art 
Exhibition By Arin Rungjang with Kamol Phaosavasdi” 
โดย Art Centre Silpakorn University จ�ก youtube.com / 
วิดีโอ “CONVERSATION WITH ธงชัย วินิจจะกูล” โดย 
Way magazine จ�ก youtube.com / artichoke.uk.com /
nora-al-badri.de / rijksmuseum.nl

https://www.youtube.com/watch?v=moGzH5-hOpA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LeWXX4cmFbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bA0xwx_1eJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LeWXX4cmFbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bA0xwx_1eJ4&feature=youtu.be
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

“ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำา 
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน”

ว่าด้วยประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง

“ประวัติศาสตร์วิจารณ์ตัวเองตลอดเวลา มันถูกตั้งคำาถามได้
มันสร้างอยู่ในตัวมันเองว่าต้องเกิดการสงสัย 

ต้องเกิดการโค่นความรู้ความคิดที่มีอยู่ แล้วเขยิบต่อไป”
 

- ธงชัย วินิจจะกูล -

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

“ประวัติศ�สตร์” วิช�แสนน่�เบ่ือของใครหล�ยคน

ที่มักถูกสอน (แกมบังคับ) ให้ท่องจำ�เร่ืองร�ว 

เหตุก�รณ์ ช่ือบุคคลสำ�คัญ วันที่ หรือตัวเลขต่�ง ๆ 

ประหนึ่งเป็นสูตรวิช�คณิตศ�สตร์ ทำ�ให้นักเรียน

ส่วนใหญ่ไม่มีโอก�สได้วิเคร�ะห์หรือตั้งคำ�ถ�ม 

กับประวัติศ�สตร์ในตำ�ร�เรียนสักเท่�ไร ทั้งที่ 

ในคว�มเป็นจริง ตำ�ร�ประวัติศ�สตร์ก็เป็น 

ส่ิงท่ีถูกเขียนข้ึนม�และตีคว�มได้อย่�งหล�กหล�ย 

ถ้�ห�กเร�มองย้อนกลับไปไม่ว่�จะในอ�รยธรรมใด 

ยคุใด หรือสมยัใดเร�จะพบว่� “ก�รเปลีย่นแปลง”  

เกิดข้ึนในสังคมเสมอ และประวัติศ�สตร์ก็สอนให้เร� 

รู้ว่� บ�งครั้งสิ่งที่มนุษย์เคยคิดว่�จริง ก็ส�ม�รถ

ถูกโต้แย้ง หักล้�ง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้

ด้วยหลักฐ�นและองค์คว�มรู้ใหม่ ๆ  ที่เปลี่ยนไป

ต�มก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม

 
เริ่มตั้งคำาถาม
(The First Historian)
ย้อนไปในยุคกรีกโบร�ณเมื่อ 2,500 ปีก่อน  

ก�รบันทึกประวัติศ�สตร์ยังไม่ได้แพร่หล�ย

เหมือนทุกวันน้ี ผู้คนในยุคนั้นเช่ือว่�เหตุก�รณ์

ต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลม�จ�กประสงค์ของ

เหล่�เทพเจ้� จึงมีบันทึกน้อยม�กที่อธิบ�ย 

ถึงส�เหตุที่ม�ของสิ่งต่�ง ๆ นอกเหนือจ�กน้ัน 

ทำ�ให้เฮโรโดตัส (Herodotus) นักเขียนช�วกรีก 

ผู้ต่อม�ถูกขน�นน�มว่�เป็นบิด�แห่งประวัติศ�สตร์ 

เร่ิมมองห�แนวท�งใหม่ ๆ ในทำ�คว�มเข้�ใจ

เหตุก�รณ์ที่ เกิดข้ึนอย่�งรอบด้�น โดยเข� 

ออกเดนิท�งและเกบ็รวบรวมหลกัฐ�นเพือ่บนัทกึ

เร่ืองร�วของสงคร�มกรีก-เปอร์เซีย (499-479 

B.C.) ลงในหนังสือ Histories (ฮีสทอรีส์) ซ่ึงแปลว่� 

ก�รค้นคว้�วิจัยหรือสืบห�ข้อมูล (Inquiry)  

จนกล�ยเปน็ร�กฐ�นของก�รศกึษ�ประวตัศิ�สตร์

ม�จนถึงปัจจุบัน

 
เมื่อความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่ง
(Faith vs. Facts)

 “ทุกอย่างหมุนรอบฉัน (และโลก)”
 แนวคิดที่โลกเป็นศูนย์กล�งของจักรว�ล  

 เปน็คำ�สอนของคริสตศ�สน�และแพร่หล�ย 

 ม�ตลอดยุคกล�ง คว�มเข้�ใจแบบอ่ืนถือเป็น 

 ก�รท้�ท�ยพระผู้เป็นเจ้�อย่�งไม่น�่ให้อภัย  

 นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus)  

 และนักคิดแห่งยุคอีกหล�ยคนได้ทยอยออกม� 

 โตแ้ยง้ถงึคว�มจริงข้อน้ีอยู่นับร้อยปี จนท่ีสุด 

 ข้อพิสูจน์ว่� “พระอ�ทิตย์เป็นศูนย์กล�งของ 

 ระบบสุริยะ” ได้รับก�รยอมรับ คว�มเช่ือท�ง 

 ศ�สน�จึงเร่ิมถกูสัน่คลอน นำ�ไปสูก่�รปฏวิตั ิ

 ท�งวิทย�ศ�สตร์ (Scientific Revolution)  

 ทีผู้่คนเร่ิมต้ังคำ�ถ�มกบัคว�มเช่ือ และไบเบลิ 

 ไม่ได้เป็นคว�มจริงเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป 

 

 “มนุษย์มาจากไหน”
 เร่ืองต้นกำ�เนิดของมนุษย์ ห�กอ่�นจ�กคัมภีร์ 

 ไบเบิลจะได้คำ�ตอบว่� มนุษย์ทุกคนเป็นลูกหล�น 

 ของอดมั (Adam) และ อฟี (Eve) ทีพ่ระเจ�้ 

 ทรงสร้�งข้ึนหลังจ�กสร้�งสรรพส่ิงอ่ืน ๆ  แล้ว  

 แต่แนวคิดน้ีก็ไม่ว�ยถูกโต้แย้งด้วยข้อเสนอ 

 ท่ีว่� มนุษย์สืบเช้ือส�ยม�จ�กลิง (Ape) และ 

 ส่ิงมีชีวิตอ่ืนบนโลกก็เกิดจ�กก�รวิวัฒน�ก�ร 

 แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเจ้�ทฤษฎีวิวัฒน�ก�ร 

 อย่�ง ช�ร์ลส์ ด�ร์วิน (Charles Darwin)  

 และ อัลเฟรด วอลเลซ (Alfred Wallace) 

ย้อนกลับไปในยุคกล�ง (คริสต์ศตวรรษ

ที่ 5-15) ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของของ 

คริสตศ�สน�ในยุโรป แต่เวล�น้ัน 

กลับเป็นยุคมืดท�งคว�มรู้ เน่ืองจ�ก

อิทธิพลท�งก�รเมืองและก�รเงิน 

ทำ�ใหศ้�สนจักรมอีำ�น�จในก�รกำ�หนด

ชะต�ชีวิตของผู้คน คำ�สอนของ

ศ�สนจักรกล�ยเป็นคว�มจริงสูงสุด

เพียงหนึ่งเดียว คนที่คิดต่�งกล�ยเป็น

พวกนอกรีตและมีคว�มผิดต�ม

กฎหม�ย
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ปัญหาโลกแตก 
“วันสิ้นโลก” ประเด็นฮอตฮิตของทุกยุคทุกสมัยที่ถูกทำ�น�ยว่�จะเกิดข้ึนและถูกหักล้�งอย่�งชัดเจนม�ตลอดประวัติศ�สตร์ หล�ยคนอ�จคุ้นกับภ�พยนตร์

ฟอร์มยักษ์ 2012 วันสิ้นโลก ที่เล่�ถึงคำ�ทำ�น�ยจ�กปฏิทินของช�วม�ย�ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 ธันว�คมในปีนั้น หรือปร�กฏก�รณ์ Y2K ที่ค�ดว่�จะมี 

ก�รล่มสล�ยของระบบคอมพิวเตอร์ใน 2000 แต่จนแล้วจนรอด ห�กคุณได้มีโอก�สอ่�นบทคว�มน้ีอยู่ ก็คงเป็นอีกหน่ึงข้อพิสูจน์ว่�โลกยังไม่แตกลงต�ม 

คำ�ทำ�น�ยใด ๆ

 ห�กย้อนเวล�กลับไป มนุษย์ให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองวันส้ินโลกม�หล�ยพันปี ซ่ึงหลักฐ�นแรก ๆ  ท่ีพบน้ันมีม�ต้ังแต่ช่วง 600 ปีก่อนคริสตก�ล แม้ร�ยละเอียด

และส�เหตุจะแตกต่�งกันไปต�มช่วงเวล� คว�มเชื่อ และวัฒนธรรม แต่คว�มคิดนี้นับเป็นแนวคิดที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์เรื่อยม�

634 B.C

1584

1999

2000

2012

ตำ�น�นของช�วโรมันโบร�ณกล่�วว่�มีนกอินทรีย์ 12 ตัวม�บอกกับ โรมูลุส (Romulus) ผู้เป็นกษัตริย์ 
องค์แรกและผู้ก่อตั้งกรุงโรมว่� อ�รยธรรมอันยิ่งใหญ่ของเข�จะดำ�รงอยู่เพียง 120 ปีเท่�นั้น เมื่อใกล้ถึงวัน 
ช�วเมืองต่�งพ�กันตื่นตระหนก แต่สุดท้�ยอ�ณ�จักรโรมันก็ยังสร้�งคว�มยิ่งใหญ่ม�นับพันปี

นักโหร�ศ�สตร์ช�วลอนดอนหล�ยคนออกม�เตือนถึงเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมโลกคร้ังใหญ่ที่จะเกิดข้ึนในวันที่ 
1 กุมภ�พันธ์ 1584 เป็นเหตุให้ช�วเมืองร�ว 20,000 คน รีบอพยพและกักตุนเสบียงอ�ห�รไว้เป็น 
จำ�นวนม�ก แต่พอถึงวันน้ัน กลับไม่มีฝนตกเลยแม้แต่หยดเดียว นับเป็นก�รแกงคร้ังใหญ่ที่เกิดข้ึน 
ในศตวรรษที่ 16

นอสตราดามุส (Nostradamus) แพทย์และนักโหร�ศ�สตร์ช่ือดังช�วฝร่ังเศสเช้ือส�ยยิว เป็นเจ้�ของ 
คำ�ทำ�น�ยที่ถูกนำ�ม�ตีคว�มต่อว่�เกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์สำ�คัญของโลกหล�ยคร้ัง โดยคำ�ทำ�น�ยซึ่งเป็น 
ที่รู้จักกันม�กที่สุดก็คือ ในเดือนที่ 7 ของปี 1999 จะมี “ร�ช�แห่งคว�มน่�สะพรึงกลัว” ม�จ�กฟ�กฟ้� 
ทำ�เอ�ผู้คนตีคว�มไปว่�อ�จจะมีอุกก�บ�ตพุ่งชนโลก และจะเป็นวันสิ้นโลกในที่สุด

ก�รก้�วสู่สหัสวรรษใหม่ในปี 2000 หรือที่เรียกว่� Y2K (ย่อม�จ�ก Year 2000) น้ัน ถูกค�ดก�รณ์ว่� 
จะสร้�งปัญห�ให้กับระบบเอกส�รและคอมพิวเตอร์ทั่วโลก เน่ืองจ�กระบบที่ใช้บันทึกปีคริสตศักร�ช 
ในอุปกรณ์ต่�ง ๆ จะถูกย่อลงเหลือเพียง 2 หลักท้�ย (เช่น 1 มกร�คม 1995 จะเป็น 01/01/95)  
ดังน้ันเมื่อเข้�สู่วันที่ 1 มกร�คม 2000 ผู้คนจึงคิดว่�ระบบจะย้อนตัวเองกลับไปที่เป็นปี 1900 และ 
ทุกสิ่งอย่�งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะเกิดก�รล่มสล�ยลง

ปฏิทินแบบย�วของชนเผ่�ม�ย�แห่งอ�รยธรรมอเมริก�กล�งได้สิ้นสุดลงในวันที่ 21 ธันว�คม 2012 
ผู้คนพ�กันแตกตื่นว่�ก�ลอวส�นของโลกกำ�ลังจะม�ถึง แต่เมื่อวันนั้นม�ถึงและไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงมีคน
ม�โต้แย้งว่� เนื่องจ�กระบบปฏิทินมีก�รเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้มีก�รคำ�นวณวันที่ใหม่ ว่�จริง ๆ แล้วควรจะ
เป็นช่วงกล�งเดือนมิถุน�ยน 2020 ที่ผ่�นม�ต่�งห�ก และก็เป็นอีกครั้งที่โลกยังคงไม่แตก

 ก�รส้ินสุดและก�รเกิดใหม่คือปร�กฏก�รณ์ท่ีไม่ส�ม�รถแยกออกจ�กกันได้ เพร�ะก�รจบลงของส่ิงหน่ึงล้วนเป็นก�รเปิดประตูสู่คว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ เสมอ 

มนุษย์ก้�วผ่�นคำ�ทำ�น�ยวันส้ินโลกในอดีตทุกคร้ังม�พร้อมกับก�รล้มล้�งคว�มเช่ือเดิมและเกิดเป็นองค์คว�มรู้ใหม่ว่�คว�มเช่ือน้ันไม่เป็นคว�มจริง ซ่ึงกระบวนก�ร

เหล่�นี้ทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้ว่�ก�รกล้�ที่จะท้�ท�ยคว�มเชื่อเดิมอ�จไม่ใช่เรื่องผิด เพร�ะเมื่อสิ่งใดถูกล้มล้�ง นั่นแปลว่�เร�กำ�ลังก้�วต่อไปข้�งหน้�นั่นเอง 

ที่ม� : บทคว�ม “ธงชัย วินิจจะกูล: อย่�ปล่อยให้ประวัติศ�สตร์เรื่องใดมีอำ�น�จม�กเกินไป” โดย กฤษฎ� ศุภวรรธนะกุล จ�ก prachatai.com / บทคว�ม “List of Dates Predicted for 
Apocalyptic Events” โดย World Heritage Encyclopedia จ�ก gutenberg.cc / history.com
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

ประวตัศิาสตรศิ์ลปะอาจดเูปน็เรือ่งไกลตัวสำาหรบัคนทัว่ไป แต่ GroundControl กลับถ่ายทอดเรือ่งราวประวัติศาสตร์ในโลก
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสนุกและเข้าใจง่าย สไตล์เพื่อนเล่าให้ฟัง แถมยังมีเรียลไทม์คอนเทนต์ที่น่าติดตามไม่แพ้กัน
 “จริง ๆ เราเป็นบริษัทเอเจนซี่ค่ะ/ครับ” GroundControl นิยามตัวเองว่าเป็น Collaborative Agency ที่เชื่อมโยงเรื่อง
ราวและผูค้นจากหลากหลายสาขามาเจอกัน ไม่ว่าจะเปน็ศิลปะ ธรุกิจ หรอืวิทยาศาสตร ์ เชน่เดยีวกับทมีงานทีม่าจากสายงาน
ต่างกัน นำาทีมโดย ผ้าป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ช่างภาพและคิวเรเตอร์ คริสซี่-ศิขรินทร์ ลางคุลเสน อดีตนักสื่อสาร 
แห่ง GDH และ ปอน-อังกูร ไชยปรีชาวิทย์ ซ่ึงมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารและธุรกิจเพ่ือสังคม ด้วยเช่ือว่าการผสมผสาน
ศาสตร์ที่หลากหลายจะทำาให้เกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และคอมมูนิตี้
 ถ้าพร้อมแล้ว เชิญขึ้นยานอวกาศไปทำาความรู้จักกับพวกเขากันเลย

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

(ซ้�ย) ปอน-อังกูร ไชยปรีช�วิทย์ (กล�ง) ผ้�ป่�น-สิริม� ไชยปรีช�วิทย์ (ขว�) คริสซี่-ศิขรินทร์ ล�งคุลเสน
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This is GroundControl to Everyone
ย้อนกลับไปช่วงโควิด-19 ระบ�ดในเดือนเมษ�ยน ทั้งส�มคนเปิดบริษัท 

พร้อมกับทำ�แคมเปญ “Co-with 19” โดยชวน 19 วงดนตรี กับ 19 นักออกแบบ

และครีเอเตอร์ ม�ร่วมกันออกแบบหน้�ก�กผ้� เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์ให้กับ 3 จังหวัดภ�คใต้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงในเวล�น้ัน กระบวนก�ร

ทำ�ง�นท้ังหมดใช้เวล�ประม�ณเดือนคร่ึง และได้เงินระดมทุนร�ว 7 แสนบ�ท 

โดยส่วนหนึ่งนำ�ไปสร้�งห้องตรวจเชื้อที่จังหวัดยะล�

 เม่ือผู้คนอ่ิมตัวกับก�รกักตัวอยู่บ้�นและโหยห�ก�รท่องเท่ียว ทีมง�นจึง

ผุดโปรเจ็กต์ Self-Quarantour พ�ชมพิพิธภัณฑ์และสถ�นท่ีสำ�คัญในมุมมอง

ประวัติศ�สตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ต้ังแต่นครรัฐว�ติกัน พิพิธภัณฑ์ 

ฟรีด� ค�ห์โล ไปจนถึงพระร�ชวังแวร์ซ�ยส์ โดยแต่ละตอนจะมีไกด์นำ�ชม 

พร้อมข้อมูลแน่นปึ้ก ผสมเรื่องร�วกอสซิปกรุบกริบ จนมีแฟนๆ ติดต�มกัน

ล้นหล�ม

 “พอโควิด-19 เร่ิมซ�ลง มนัม ีpain point (ปญัห�) บ�งอย�่งม�ทดแทน 

เช่น ก�รไม่ได้ออกไปเที่ยวข้�งนอก และก็เป็นปัญห�ส่วนตัวของเร�ด้วย 

บวกกับเทรนด์สำ�คัญท่ีกำ�ลังม�ตอนน้ัน คือ VR Tour ซ่ึงลองเล่นแล้วก็สนุกดี 

เร�กับผ้�ป่�นเคยไปเดินมิวเซียมกับนักรบ มูลม�นัส (ศิลปินภ�พคอลล�จ) 

ซึ่งเข�เล่�สนุกและได้คว�มรู้ด้วย เลยอย�กนำ�ประสบก�รณ์แบบนี้ม�ให้กับ

ทุกคน ด้วยก�รเล่�เรื่องประวัติศ�สตร์ที่สนุก บวกกับเทคโนโลยี และเพื่อน

ของพวกเร�ม�เป็นไกด์นำ�ชม ทำ�ให้เกิดประสบก�รณ์ใหม่ขึ้นม� ไม่จำ�เป็น

ต้องนั่งอ่�นตำ�ร�อย่�งเดียว” คริสซี่เล่�ถึงที่ม�ของโปรเจ็กต์นี้

 “เร�เห็นว่�ธุรกิจก�รท่องเที่ยวและอ�ห�รเป็นกลุ่มที่ค่อนข้�งได้รับ 

ผลกระทบรุนแรงที่สุด เลยลองคิดว่�มีเทรนด์อะไรที่น่�สนใจบ้�งในมุม 

ก�รท่องเที่ยว ซึ่งเร�ไม่คิดว่�มันจะหยุดอยู่แค่น้ีด้วย โปรเจ็กต์น้ีส�ม�รถ 

ตอบโจทย์ในแง่ก�รท่องเที่ยวต่อไปได้ เพร�ะเร�คิดไอเดียบนพื้นฐ�นของ

ปัญห� แล้วเร�ส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�ง โดยเล่�แบบเพื่อนเล่�ให้ฟังเป็น 

คอนเซ็ปต์หลัก ไม่ใช่ก�รเลกเชอร์” ปอนเสริม

Self-Quarantour ทัวร์หลากรสที่มีทั้งดรามา โปกฮา และ
เม้าท์มอยค่ะคุณพี่
เบื้องหลังคว�มสนุกผสมส�ระที่ย่อยง่�ย คือก�รรีเสิร์ชข้อมูลมห�ศ�ล 

ลิสต์ประเด็นที่น่�สนใจ เขียนสคริปต์ ซักซ้อมก�รนำ�ชม ห�ภ�พประกอบ

ก�รนำ�ชม ทีส่ำ�คญัคอื เปดิพืน้ทีใ่หก้บัไกดอ์ย�่งเต็มที ่ดงันัน้บรรย�ก�ศและ

อรรถรสในแต่ละอีพีจึงแตกต่�งกันไป จ�กนั้นทีมง�นจะทำ�คลิปไฮไลต์ 5-7 

น�ท ีเพือ่สรุปเน้ือห�และดงึคว�มสนใจของผูช้มใหก้ลบัไปดคูลปิอกีคร้ัง เช่น 

ตอน “Vatican City” นำ�ชมโดยฟ�โรส-ณัฏฐ์ กลิ่นม�ลี เจ้�ของร�ยก�ร 

“ไกลบ้�น” บนยูทูบ เป็นตอนที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลผสมกับคว�มตลกและ

เป็นกันเอง พร้อมย้ำ�ว่�ไม่ต้องเช่ือเข�ก็ได้ และเปิดพื้นที่ให้ทุกคนม�แชร์

ข้อมูลกัน

 “กว่�จะออกม�เป็นเน้ือห�ท่ีสนุก เบ้ืองหลังเร�ทำ�ง�นรีเสิร์ชกันหนักม�ก 

เช่น พระร�ชวงัแวร์ซ�ยสม์อีะไรน่�สนใจบ�้ง ลสิต์ออกม�ได ้10 หน้�กระด�ษ 

A4 เร�ก็ม�ลองทำ�กันจริง ๆ ว่�จะเล่�แบบไหน คนดูจะรู้สึกแบบไหน 

เร�มองว่�มันเป็นร�ยก�รเลยครับ มีแพตเทิร์นและใส่คว�มต้ังใจไปเต็มที่ 

พอฟีดแบ็กออกม� เร�ก็แฮปปี้ม�ก เพร�ะมันเกิดคอมมูนิตี้จริง ๆ”

 “เร�พย�ย�มทำ�ให้ย่อยง่�ย และให้พ้ืนท่ีกับไกด์ค่อนข้�งเยอะ เช่น อีพี

ของนักรบหรือพี่ฟ�โรส จะมีคว�มแกงสูง เม้�ท์มอย จ้อจี้ แต่ตอนของ 

พี่แพท-พัทริก� ลิปตพัลลภ ที่เล่�ถึงฟรีด� ค�ห์โล จะดร�ม�ม�ก ๆ  เพร�ะ

เข�ถนัดแบบนั้น ส่วนตอนของครูทอม (จักรกฤต โยมพยอม) ก็จะบันเทิง 

ไปเลย พอมันเป็นพื้นที่ที่ไกด์แต่ละคนเข�เชี่ยวช�ญในวิธีก�รเล่� มันก็เลย

เข้�ป�กเข� เร�แคค่วิเรตใหเ้น้ือห�เข้�ใจง่�ย และเปน็สำ�เนียงของไกด ์แต่ละ

อีพีจึงไม่จำ�เจและมีคว�มหล�กหล�ยต�มไกด์ของเร�ด้วย”

Community is the New Value ข้อมูลสร้างมูลค่า คอมมูนิต้ี
สร้างคุณค่าในระยะยาว
กระแสตอบรับเชิงบวกจ�ก Self-Quarantour และคอนเทนต์ที่เข้�ถึงง่�ย 

ทำ�ให้ GroundControl กล�ยเป็นคอมมูนิต้ีของคนรักศิลปะ ต�มคว�มต้ังใจของ

ทีมง�นท่ีอย�กยกระดับวงก�รศิลปะ และเช่ือมโยงคอมมูนิต้ีต่�ง ๆ  เข้�ด้วยกัน 

ไม่เพียงเท่�นั้นทีมง�นยังว�งแผนทำ�แคมเปญอย่�งต่อเนื่องในหล�ยรูปแบบ 

เช่น “ถ้�ก�รเมืองดี คงไม่ต้องมีเวิร์กช็อป” ที่ชวนนักเรียนและนักศึกษ� 

ม�ร่วมกิจกรรมที่เปิดเสรีภ�พท�งคว�มคิด โดยจับมือกับ underDOC Film, 

Eyedropper Fill, Punch Up และ T’la Frame ในแง่ธุรกิจ GroundControl 

สร�้งร�ยได้ด้วยโมเดลเอเจนซี่ที่เน้นก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้คนจ�กวงก�รต่�ง ๆ  

ไปจนถึงก�รตอบโจทย์ลูกค้�บริษัทและแบรนด์ช้ันนำ�ที่ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ง�นศิลปะ

 “จริง ๆ แล้วเป้�หม�ยของเร�คือ เร�ต้องก�รขย�ยขอบเขตของคำ�ว่� 

‘โลกศิลปะ’ หรือโลกของก�รสร้�งสรรค์ กับ ‘โลกธุรกิจ’ ซึ่งตอนแรกอ�จจะ

ยังไม่เห็น Value (คุณค่�) ของศิลปะม�กนัก แต่ถ้�เร�ขย�ยจ�กจุดเริ่มต้น

ต่อไปได้ จะมีผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญออกม�ในหล�ยรูปแบบ เร�คิดไปถึง

ข้ันทีว่่�วนัหน่ึงเร�จะกล�ยเปน็ผูด้แูลศลิปนิและส�ม�รถสร้�งง�นข้ึนม�ดว้ย 

หรือแม้กระท่ังไปแตะโลกของ Fine Art (วิจิตรศิลป์) แต่ตอนน้ีเร�เพ่ิงเร่ิมต้นกัน” 

ผ้�ป่�นกล่�วถึงหมุดหม�ยที่ทั้งส�มคนว�งไว้บนคว�มเป็นไปได้อันไม่รู้จบ

...เป้าหมายของเราคือ เราต้องการ
ขยายขอบเขตของคำาว่า ‘โลกศิลปะ’ 
หรือโลกของการสร้างสรรค์ กับ  
‘โลกธุรกิจ’ ซ่ึงตอนแรกอาจจะยัง 
ไม่เห็น Value (คุณค่า) ของศิลปะ 
มากนัก แต่ถ้าเราขยายจากจุดเริ่มต้น
ต่อไปได้ จะมีผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญ
ออกมาในหลายรูปแบบ...
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 ปัจจุบันมีเพจและสื่อที่นำ�เสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ

ประวตัศิ�สตร์ใหเ้ลือกอ�่นกันไมห่ว�ดไมไ่หว แตท่ัง้ส�มคนมองว่�ในอน�คต

สือ่จะมีคว�มหล�กหล�ยม�กย่ิงข้ึน GroundControl จึงเน้นก�รสร้�งคอมมูนิต้ี

เป็นหลัก และนำ�เสนอคอนเทนต์เฉพ�ะท�ง โดยผสมผส�นองค์คว�มรู้และ

กลุ่มคนจ�กสังคมต่�ง ๆ

 “เร�มองว�่คอมมนิูต้ีหรือข้อมลู คอื New Oil (คณุค�่ใหม)่ ถ�้ใครสร้�ง

คอมมูนิตี้และห�ท�งต่อยอดได้ ก็จะส�ม�รถเข้�ถึงโอก�สอีกม�กม�ย 

นั่นคือโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนในอน�คต ตอนนี้เร�พย�ย�มสร้�งกลุ่มเครือข่�ย

ศิลปินซึ่งผ้�ป่�นมีม�น�นแล้วให้แข็งแรงม�กขึ้น และชวนม�ทำ�ง�นร่วมกัน 

หรือทำ�ง�นต�มโจทย์ลูกค้�แบรนด์ต่�ง ๆ ที่อย�กนำ�เสนอเรื่องศิลปะ หรือ

เพิ่มมูลค่�ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนเพจ เร�พย�ย�มสร้�งคอมมูนิตี้ของคนรัก

ศิลปะ หรือแม้แต่คนที่อ�จจะไม่ได้อินม�กอย่�งผม และพย�ย�มมองว่�

ศลิปะเข้�ถงึง�่ยข้ึน จบัตอ้งไดม้�กข้ึน” ปอนอธิบ�ยในฐ�นะผูด้แูลฝ�่ยธรุกจิ

 “เร�ไม่ได้มองตัวเองว่�เป็นสื่อ แต่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้�ง 

คอมมูนิต้ีม�กกว่� แล้วเร�จะส่ือส�รกับคอมมูนิต้ีน้ีผ่�นรูปแบบไหนบ้�ง ไอเดีย

เหล�่น้ีจะถูกพฒัน�เปน็แคมเปญทัง้ออนกร�วดแ์ละออนไลน์ เพร�ะเป�้หม�ย

ของเร�ไม่ใช่ก�รไปแข่งกับคนอื่น” ผ้�ป่�นเสริม

 “ในตล�ดตอนน้ีจะเห็นได้ว่�สื่อใหญ่พย�ย�มรวบรวมสื่อเล็กเข้�ไป 

เพร�ะเข�เห็นว่�สื่อเล็ก ๆ ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยแต่ละกลุ่มได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พม�กกว่� โมเดลของอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์จึงเติบโต 

ดังนั้นสิ่งที่มีมูลค่�และคุณค่�จริง ๆ ก็คือ คอมมูนิตี้ ซึ่งเร�อย�กสร้�ง 

คอมมนิูต้ีในแบบของเร� และเช่ือมตอ่ระหว�่งกนัในรูปแบบต�่ง ๆ  ม�กกว่�”

History Repeats Itself ถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์ซ้ำารอย
ไม่ใช่แค่คอศิลปะ คนรุ่นใหม่ก็สนใจและติดต�ม GroundControl เช่นกัน 

ส่วนหนึ่งเพร�ะได้น้อง ๆ ทีมง�นไฟแรง ม�ช่วยค้นข้อมูล และสร้�งสรรค์

คอนเทนต์กันเต็มที่ ไม่ว่�จะเป็นเรียลไทม์คอนเทนต์ที่เก�ะติดกระแส หรือ

คอนเทนต์ออริจินัลก็ต�ม 

 “อย่�งแรก ภ�ษ�มันสื่อส�รกับเข� ไม่ทำ�ให้เข�รู้สึกว่�ศิลปะหรือ

ประวัติศ�สตร์เป็นเร่ืองไกลตัว อีกอย่�งต้องให้เครดิตกับเจเนอเรชันน้ีที่

ต้องก�รค้นห�และรู้เร่ืองร�วประวัติศ�สตร์ด้วยตัวเองอยู่แล้ว อ�จจะด้วย

เทคโนโลยีท่ีก้�วกระโดด ทำ�ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใกล้ตัวและกระตุ้นให้คนรุ่นน้ี

เกิดก�รเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถ้�มองในแง่ก�รศึกษ�ศิลปะ เร�เรียนศิลปะใน

โรงเรียน ซึ่งมักจะมีถูกผิด เร�ไม่เคยได้เรียนประวัติศ�สตร์ศิลปะของโลก 

เร�เรียนสีน้ำ� แต่ไม่เคยรู้เลยว่�ฟรีด� ค�ห์โลคือใคร มีส่วนขับเคลื่อน 

ก�รเปลีย่นแปลงอย่�งไร มนักส็ะทอ้นถงึระบบก�รศกึษ�ทีไ่มต่อบโจทย ์ทำ�ให้

เข�ต้องห�ก�รศึกษ�นอกห้องเรียน และเร�อย�กเป็นส่วนหน่ึงของ 

ก�รขับเคลื่อนระบบศึกษ�ด้�นศิลปะให้แข็งแรงม�กขึ้น” ผ้�ป่�นกล่�ว

 “เข�ต้องก�รข้อมูลตรงนี้ เพร�ะถูกปิดบังอะไรหล�ย ๆ อย่�ง พอถึง

เวล�เข�มสีทิธ์ิทีจ่ะเปดิกว�้งและห�อะไรในโลกโซเชียล เร�กเ็ข้�ม�ซพัพอร์ต

เรื่องข้อมูล” คริสซี่อธิบ�ยถึงคว�มถูกต้องของข้อมูลที่จะต้องมีแหล่งข้อมูล

ที่พูดตรงกัน 2 ที่ขึ้นไป ขณะเดียวกันทีมง�นก็ไม่ได้ว�งตัวเป็นผู้เชี่ยวช�ญ 

แต่ต้องก�รเปิดพื้นที่ ให้คนม�พูดคุยและถกเถียงกัน เพร�ะข้อมูล

ประวัติศ�สตร์ไม่ต�ยตัว และคัดค้�นได้ด้วยหลักฐ�นข้อมูลใหม่

 “เร�อย�กให้เครดิตพ่ีฟ�โรสด้วย เข�บอกว่�ไม่ต้องเช่ือดิฉันก็ได้ เร�ม�

แชร์คว�มรู้ไอเดียกัน ถ้�เร�ต้ังตัวเองเป็นผู้รู้ น่ันคือคว�มทุกข์ มันไม่สนุกหรอก 

จริง ๆ แล้วประวัติศ�สตร์มันดิ้นได้ มันมีก�รค้นพบใหม่ ๆ ในบริบทที่

เปล่ียนแปลงไป ตีคว�มใหม่ได้ หรือแม้แต่ส่ิงเดียวกัน ก็ตีคว�มใหม่ได้ด้วยซ้ำ�”

 ในฐ�นะคนทำ�คอนเทนตว์�่ดว้ยประวตัศิ�สตร์ศลิปะ ยอ่มมองเหน็ร่อง

รอยของประวัตศิ�สตร์ทีมั่กจะเกดิข้ึนซ้ำ�รอย แตก่�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์จะ

ทำ�ให้มีข้อมูลรอบด้�น และมองเห็นภ�พรวมของสิ่งต่�ง ๆ กว้�งม�กข้ึน 

ซึง่จะนำ�ไปสูก่�รตดัสนิใจทีด่ข้ึีนในอน�คต หรืออ�จเลีย่งปจัจยัแวดลอ้มทีจ่ะ

ส่งผลให้ประวัติศ�สตร์วนกลับม�สู่ลูปเดิมอีกครั้ง

 “คว�มสนุกของประวัติศ�สตร์คือเร�ได้ถกเถียงกัน และตระหนักถึง

คว�มเป็นไปได้ของหล�ย ๆ อย่�ง เร�จะคิดให้รอบด้�นก่อนตัดสินใจ และ

กว้�งขว�งในคว�มรู้ม�กขึ้น ในประวัติศ�สตร์ศิลปะ เร�ได้เห็นต้นแบบของ

คว�มกล้�ท่ีจะต่อสู้กับอะไรบ�งอย่�ง กลุ่มคนเล็ก ๆ  เปล่ียนแปลงอะไรได้บ้�ง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้”

 “ก�รเข้�ใจศิลปะช้ินหน่ึง มันมีหล�ยเลเยอร์ เช่น เลเยอร์ท่ีดูแล้วสวยง�ม

สำ�หรับผู้เสพ แต่บ�งครั้งก็ต้องอ�ศัยก�รตีคว�มหรือถอดสัญญะบ�งอย่�งที่

ศิลปินต้องก�รจะสื่อ เร�ต้องรู้ประวัติศ�สตร์ศิลปะ หรือประวัติศ�สตร์โลก 

ไปจนถึงประวัติศ�สตร์ของสังคมนั้น ๆ  และบริบทนั้น ๆ  จึงจะเข้�ใจมันได้ 

ถ้�คุณไม่รู้ คุณเสพเท่�นั้นก็ได้ แต่เมื่อไรที่คุณรู้ มันจะพ�คุณไปที่อื่น” 

ความสนุกของประวัติศาสตร์
คือเราไ ด้ถกเถียงกัน และ
ตระหนักถึงความเป็นไปได้ 
ของหลาย ๆ อย่าง เราจะคิดให้
รอบด้านก่อนตัดสินใจ และ
กว้างขวางในความรู้มากขึ้น

ขอบคุณสถ�นที่ : AIS Design Centre (AIS D.C.) ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 5
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How To : ถอดวิธีคิด

คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีทำ�ให้เร�ส�ม�รถผลิต

ข้อมูลได้เพ่ิมข้ึนอย่�งมห�ศ�ล จึงเป็นคว�มท้�ท�ย

ของก�รทำ�ง�นในแต่ละส�ยอ�ชีพในก�รจัดก�ร

กบัข้อมลูทีถู่กสร้�งข้ึนอยูต่ลอดเวล� ซึง่ข้อมลูน้ัน

อ�จอยูใ่นรูปแบบทีห่ล�กหล�ย เชน่ สิง่พมิพ ์หรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีอีกจำ�นวนม�กที่ถูก

ปล่อยให้อยูก่ระจัดกระจ�ยต�มทีต่�่ง ๆ  ก�รมีระบบ

ก�ร “จัดก�ร” และ “จัดเก็บ” ข้อมูลท่ีมีคว�มม่ันคง

จึงกำ�ลังกล�ยเป็นสิ่งสำ�คัญไม่ว่�จะเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลหรือข้อมูลระดับองค์กร

 ดูแลข้อมูลอย่างไร
 ให้มีประสิทธิภาพ
 

การจัดเก็บ (Keeping)
เร่ิมจ�กก�รสร้�งเกณฑ์ก�รประเมินข้อมูลที่เร�

ต้องก�รจะเกบ็เปน็อนัดบัแรก ซึง่มกัจะข้ึนอยูก่บั

รูปแบบของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่มีคุณค่�ชั่วคร�ว 

ข้อมลูทีม่คีณุค�่ถ�วร ข้อมลูทีถ่กูใช้อย�่งตอ่เน่ือง 

ไปจนถึงก�รประเมินคว�มสำ�คัญของข้อมูล 

ตอ่คว�มคุม้ค�่ในก�รจดัเกบ็เพือ่ใช้ประโยชน์และ

ค้นห�ในอน�คต ในขณะที่บ�งคนอ�จจะคำ�นึง

ถึงคว�มผูกพันต่อจิตใจของชุดข้อมูลต่�ง ๆ  

นอกจ�กน้ีในกระบวนก�รจัดเก็บ ยังรวมไปถึง

ก�รตัดสินใจและบันทึกเหตุก�รณ์และบริบทที่

เกี่ยวข้องในก�รจัดเก็บด้วยว่�เป็นก�รจัดเก็บ 

เมื่อใด เก็บที่ไหน อย่�งไร ใครเป็นผู้จัดเก็บ  

ซึง่ข้อมลูเหล�่น้ีจำ�เปน็อย�่งยิง่สำ�หรบัก�รจดัเกบ็

ข้อมูลเพื่อก�รทำ�ง�นเป็นทีมและข้อมูลสำ�หรับ

องค์กร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการ (Management)
เร�มีวิ ธีก�รจัดก�รกับข้อมูลแตกต่�งกันไป 

ต�มประเภทของข้อมูลและเน้ือห�ที่บรรจุอยู่ใน

ข้อมูลต่�ง ๆ  สำ�หรับก�รจัดก�รข้อมูลที่ด ีเร�อ�จ

ต้องพิจ�รณ�ถึงทรัพย�กรและเทคโนโลยีที่ใช้ใน

ก�รจัดก�ร รวมถึงก�รค�ดก�รณ์เกี่ยวกับก�รใช้ง�น

ข้อมูลในอน�คตที่ก็จะมีผลต่อก�รตัดสินใจใน

เก็บและใช้
เทคนิคบันทึกข้อมูล
ให้เป็นประวัติศาสตร์
ในอนาคต

ก�รจัดก�รข้อมูลแต่ละชนิด ก�รจัดก�รเพื่อเก็บ

ข้อมลูทีด่ยีงัครอบคลมุถงึก�รจดัหรือคดัทิง้ข้อมลู

ที่มีคุณค่�น้อยหรือไม่คุ้มค่�ในก�รจัดเก็บด้วย 

เน่ืองจ�กจะส่งผลถึงก�รเปลี่ยนวิธีก�รจัดก�ร 

เม่ือต้องก�รก�รประเมินใหม่ (Re-Evaluation) 

ของข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ประโยชน์ (Exploitation)
เป็นวิ ธีก�รเข้�ถึงก�รใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ 

โดยม�กจะจำ�แนกก�รจัดเก็บออกเป็น 2 วิธี  

ได้แก่ ก�รไล่เรียงต�มโครงสร้�ง (Navigation) 

น่ันคือก�รค้นห�ต�มโครงสร้�งที่เร�สร้�งไว้ 

เช่น ก�รสร้�งโฟลเดอร์ที่แตกแขนงเป็นลำ�ดับ  

ซึ่งวิธีน้ีอ�จมีข้อเสียตรงที่ ห�กข้อมูลส่วนใดที่ 

ถูกสร้�งลำ�ดับลึกลงไปม�กก็จะย่ิงทำ�ให้ก�รค้นห�

ทำ�ได้ลำ�บ�กข้ึน ส่วนอีกวิธีคือก�รสืบค้นผ่�น 

ตัวอักษร (Search) ของข้อมูลที่ต้องก�รโดยตรง 

ซึง่แม้จะเปน็วธีิทีส่ะดวกแตข้่อเสยีกค็อืตอ้งอ�ศยั

คว�มจำ�ของผู้ใช้ง�นต่อก�รจำ� “ช่ือ” เรียกของข้อมูล

ที่ต้องก�รค้นห�

 ข้อมูลที่ผ่�นม�ในแต่ละวัน อ�จถูกมองว่�

ไม่สำ�คัญ แต่เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้ว่�วันไหนที่จะ

จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลน้ัน ๆ  เพ่ือประกอบก�รตัดสินใจ

หรือเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ก�รจัดเก็บ

ข้อมลูเพือ่ใช้ประโยชน์ในอน�คต จงึเปน็สิง่ทีข่�ด

ไม่ไดใ้นก�รทำ�คว�มเข้�ใจกบัประวตัศิ�สตร์และ

สร้�งอน�คตทีด่กีว�่จ�กข้อมลูทีถ่กูจดัเกบ็ไวเ้ปน็

อย่�งดี 

เรื่อง : นพกร คนไว

ที่ม� : วิจัย “ก�รดูแลรักษ�คอลเลกชั่น จดหม�ยเหตุของ
นักออกแบบไทย” โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ทรงพันธ์ 
เจิมประยงค์ ภ�ควิช�บรรณ�รักษศ�สตร์ คณะอักษรศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

การจัดเก็บ
(Keeping)

การจัดการ
(Management)

การใช้ประโยชน์ 
(Exploitation)
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

ในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติอียิปต์ปี 2011 (Egyptian Revolution) ท่ีประชาชนออกมาร่วมประท้วงรัฐบาลเผด็จการครั้งย่ิงใหญ่ท่ีสุด 
ที่เกิดขึ้นในกรุงไคโร ทำาให้เมืองหลวงและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยี่ยมชมอารยธรรมอียิปต์โบราณ หนึ่งใน
อารยกรรมท่ีเก่าแก่และยิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกสักครั้งในชีวิตต้องหยุดชะงักลง จากเดิมท่ีอียิปต์เคยต้อนรับนักท่องเท่ียวมากกว่า  
14 ล้านคนในปี 2010 กลับลดลงเหลือเพียงประมาณ 9 ล้านคนในปี 2015 วิกฤตการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
จึงจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน
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หนึ่งในแผนก�รเปิดตัว “The Grand Egyptian 

Museum” พิพิธภัณฑ์โบร�ณคดีที่ใหญ่ที่สุด 

ของโลกที่ค่อย ๆ ก่อสร้�งม�ตั้งแต่ปี 2012 และ

ว�งแผนว่�จะเปิดตัวอยู่หล�ยรอบในหล�ยปีที่

ผ่�นม� จึงถือได้ว่�เป็นแผนแก้เกมให้อุตส�หกรรม

ท่องเที่ยวในอียิปต์ได้กลับม�รุ่งเรืองเหมือน 

แต่ก่อน อีกทั้งคว�มยิ่งใหญ่ตระก�รต�ของ

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังเป็นเหมือนคว�มหวังในก�ร

ชุบชีวิตอ�รยธรรมอียิปต์ให้ฟื้นคืนชีพกลับม�

รุ่งโรจน์อีกครั้งในศตวรรษที่ 21

The Clashes in Egypt
ห�กว�่กันต�มจริงแลว้ ก�รทอ่งเทีย่วในชว่งข�ลง

ท่ีช�วอียิปต์ต้องเผชิญต้ังแต่ปี 2011 น้ัน ไม่ได้เป็น

ผลพวงทีเ่กดิข้ึนจ�กเพยีงเหตุก�รณ์คว�มไมส่งบ

ท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศเท่�น้ัน แต่เพร�ะ

หล�ยปทีีผ่�่นม� อยีปิตไ์ดเ้ผชิญกบัคว�มท�้ท�ย

จ�กปัญห�ผู้ก่อก�รร้�ยม�แบบนับคร้ังไม่ถ้วน  

ซึ่งแน่นอนว่�เหตุก�รณ์ต่�ง ๆ เหล่�น้ันล้วน 

ส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวของ

ประเทศเป็นอย่�งม�ก

 เร่ิมตั้งแต่เหตุก�รณ์ในปี 2015 จ�กก�รที่ 

รัฐอิสล�มหรือกลุ่มไอเอสโจมตีเคร่ืองบินของ 

ส�ยก�รบินรัสเซียเหนือค�บสมุทรไซน�ย และ

คร่�ชีวิตผู้คนไปเป็นจำ�นวนถึง 224 ชีวิต ซึ่ง 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว เหตุก�รณ์ในคร้ังนั้น

ทำ�ใหป้ระเทศรัสเชียประก�ศห�้มทกุก�รเดนิท�ง

ม�ยังอียิปต์เป็นเวล�น�นกว่� 2 ปี อีกท้ังส�ยก�รบิน

อื่น ๆ และรัฐบ�ลยุโรปในอีกหล�ยประเทศก็ยัง

กำ�หนดข้อจำ�กัดที่เข้มงวดข้ึน ห�กนักท่องเที่ยว

ประเทศของตนต้องก�รจะเดินท�งม�ยังอียิปต์ 

เนื่องจ�กมีคว�มกังวลด้�นคว�มปลอดภัย  

ด้วยเหตุนี้ ทำ�ให้อียิปต์ตกอยู่ในที่ น่ังลำ�บ�ก 

เพร�ะข�ดนักท่องเที่ยวจ�กโซนยุโรปไปไม่น้อย 

อีกทั้งในปี 2017 ยังเกิดเหตุก�รณ์ที่สร้�งคว�ม

เกลยีดชังและคว�มแตกแยกในประเทศ เมือ่กลุม่

ไอเอสทำ�ก�รลอบว�งระเบิดในโบสถ์คริสต์ 2 จุด 

ณ กรุงไคโร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่� 44 คน 

และมีจำ�นวนผู้บ�ดเจ็บอีกนับร้อย เหตุก�รณ์น่�สลด

ในคร้ังน้ีได้สร้�งคว�มโกรธแค้นให้กับคริสตชน 

ทั่วโลกไมน่อ้ยด้วยเชน่กนั กระทั่ง โดนลัด์ ทรมัป ์

ประธ�น�ธิบดีของสหรัฐอเมริก�ได้ออกม�

ประน�มเหตุก�รณ์โจมตีช�วคริสต์ที่เกิดข้ึนใน

อียิปต์ด้วยตนเอง

 คว�มโกล�หลจ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบ

โดยผู้ก่อก�รร้�ยในอียิปต์เหล่�น้ีน่ีเอง ทีส่ร้�งภ�พจำ�

ของประเทศอยีิปตจ์�กที่เคยเป็นประเทศเจ้�ของ

อ�รยธรรมโบร�ณอันทรงคุณค่�ไปสู่ประเทศ 

จุดหม�ยปล�ยท�งก�รท่องเท่ียวท่ีดูจะไม่ปลอดภัย

สักเท่�ไร นักท่องเที่ยวจำ�นวนม�กจึงยังไม่กล้�

เดินท�งม�ยังอียิปต์ และเพื่อกระตุ้นคว�มมั่นใจ

ให้นักท่องเที่ยวกลับม�เยือนอียิปต์อีกคร้ัง ในปี 

2018 รัฐบ�ลจึงได้ทุ่มเงินจำ�นวนหล�ยล้�นเหรียญ

สหรัฐฯ ในก�รปฏิรูปด้�นคว�มปลอดภัยให้กับ 

อียิปต์ที่เร่ิมต้นตั้งแต่สน�มบินในประเทศเพ่ือ 

เรียกคว�มม่ันใจของนักท่องเท่ียว รวมท้ังยังลด 

ก�รเรียกเก็บเงินหรือค่�ธรรมเนียมจ�กส�ยก�รบิน

ต่�ง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้มีก�รเพิ่มเที่ยวบินม�ยัง

อยีปิต์ นอกจ�กน้ี รัฐบ�ลยังไดเ้ชิญน�ยกรัฐมนตรี

หญงิสดุแกร่งของเยอรมนีอย�่ง องัเกล� แมร์เคลิ 

ให้เดินท�งม�เยี่ยมชมมห�พีระมิดแห่งกีซ�และ

ร่วมพูดคุยเร่ืองธุรกิจระหว่�งประเทศ รวมไปถึง 

ก�รโชว์ภ�พของนักแสดงฮอลลีวูดช่ือดังอย่�ง 

วิลล์ สมิธ (Will Smith) และครอบครัวที่เดินท�ง

ม�เท่ียวมห�พีระมิดแห่งน้ีด้วยเช่นกัน พร้อมกันน้ัน

ก็ยั งออกแคมเปญก�รท่องเที่ ยวที่ เ รียกว่� 

“Masr Wahashtouna” ซึ่งแปลว่� “อียิปต์ 

เร�คิดถึงคุณ” เป็นภ�ษ�อ�หรับ เพื่อดึงดูด 

นักท่องเท่ียวจ�กประเทศฝ่ังอ�หรับให้กลับม�ที่

อียิปต์ม�กข้ึน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นก�รประก�ศ 

ให้โลกได้ รู้ว่� อียิปต์พร้อมแล้วที่จะต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลกอีกครั้ง

The Great Return
ไม่เพียงระบบคว�มปลอดภัยที่ถูกยกระดับใน 

ท่�อ�ก�ศย�นแห่งช�ติไคโรเท่�น้ัน เพร�ะในปี 

2020 ห�กนักท่องเที่ยวมีโอก�ศเดินท�งไปยัง

อยีปิต ์ทีส่น�มบนิแหง่น้ีกเ็ตรียมตอ้นรับผูโ้ดยส�ร

ด้วยก�รเปล่ียนห้องโถงหล�ยห้องภ�ยในสน�มบิน

ให้กล�ยเป็นพิพิธภัณฑ์โบร�ณวัตถุขน�ดย่อม ๆ 

ที่มีไฮไลต์อยู่ที่ก�รจัดแสดงมัมมี่ถึง 3 ตัว  

โบร�ณวัตถุม�กกว่� 70 ชิ้นจ�กพิพิธภัณฑ์อียิปต์ 

อีก 12 ช้ินจ�กพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสล�ม และ 

จ�กพิพิธภัณฑ์เดอะ คอปติกอีก 6 ชิ้น ทั้งหมดนี้

เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยส�รที่

ผ่�นก�รต่อเครื่องม�ยังอียิปต์โดยเฉพ�ะ โดยจะ

เรียกเก็บค่�เข้�ชมที่ร�ค�เพียง 3 เหรียญสหรัฐฯ 

เท่�น้ันและเปิดให้เข้�ชมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

อีกด้วย

 ห�กไม่ติดว่�ปีน้ียังไม่ส�ม�รถหยุดก�ร 

แพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ไว้ได้ อียิปต์น่�จะ

อยู่ในลิสต์ประเทศเน้ือหอมสำ�หรับก�รเป็น 

co
m
m
on

s.w
iki
m
ed

ia
.o
rg

The Grand Egyptian Museum (GEM) : ตัวอ�ค�รได้รับก�รออกแบบโดยบริษัท Heneghan Peng ตั้งอยู่ในแนว
ท่ีร�บสูงทะเลทร�ย ทำ�ให้ก�รสร้�งอ�ค�รมีคว�มซับซ้อนและออกแบบให้มีรูปทรงคล้�ยส�มเหลี่ยมกลมกลืนกับมห�พีระมิด 
กิซ่�ที่อยู่ห่�งออกไปเห็นได้ในระดับส�ยต� พื้นที่ส่วนม�กสร้�งด้วยกำ�แพงหินที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง

gr
an

de
gy

pt
ia
nm

us
eu

m
.o
rg

https://www.youtube.com/watch?v=HNA6wstor1U
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จุดหม�ยปล�ยท�งของนักท่องเที่ยวเป็นแน่ 

ถึงขน�ดที่สำ�นักข่�วบีบีซียังยกย่องว่�ปี 2020 

ควรเป็นปีที่นักท่องเที่ยวควรม�เยือนกรุงไคโร 

สักครั้ง เพร�ะนอกจ�กก�รยกพิพิธภัณฑ์ย่อม ๆ  

ไปจัดว�งต้อนรับนักท่องเที่ยวกันถึงที่สน�มบิน

แลว้ สิง่ทีห่�้มพล�ดในปน้ีีของก�รม�เยอืนอยีปิต์

อีกอย่�งก็คือ ก�รเข้�ชม “The Grand Egyptian 

Museum: GEM” พิพิธภัณฑ์โบร�ณคดีที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ซึ่งท�งก�รทุ่มงบประม�ณก�รก่อสร้�งไว้

กว่�พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ (โดยกู้ยืมเงินบ�งส่วน

จ�กประเทศญี่ปุ่น) โดยพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีอยู่ห่�ง

จ�กมห�พีระมิดกีซ�เพียงประม�ณ 2 กิโลเมตร 

เพ่ือสร้�งข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่ก�รนำ�เสนออ�รยธรรม

อยีปิตเ์พยีงอ�รยธรรมเดยีวเท�่น้ันโดยจะนำ�เสนอ

อียิปต์ในแง่มุมและยุคต่�ง ๆ  ท้ังหมดผ่�นก�รจัดแสดง

โบร�ณวัตถุที่ค้นพบ

 ภ�ยในพื้นที่ประม�ณ 480,000 ต�ร�งเมตร 

นอกจ�กรูปปั้นฟ�โรห์แรเมซีสที่ 2 ขน�ดยักษ์ 

อ�ยุร�ว 3,200 ปี มห�ร�ช�ที่ถือกันว่�ยิ่งใหญ่ 

ทรงอำ�น�จ และครองร�ชย์ย�วน�นทีสุ่ดของอียิปต์ 

ที่ยืนเด่นเป็นไอคอนต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว 

ภ�ยในพิพิธภัณฑ์จะจัดเป็นพื้นที่นิทรรศก�ร

ครอบคลุมประม�ณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด 

โดยจัดแสดงโบร�ณวัตถุจำ�นวนม�กถึง 100,000 ช้ิน 

และอีกกว่� 20,000 ช้ินที่จะถูกจัดแสดงเป็น 

คร้ังแรก โดยท�งพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมม�จ�ก

พิพิธภัณฑ์ต่�ง ๆ  ท้ังจ�กในอียิปต์และต่�งประเทศ 

มีไฮไลต์สำ�คัญอยู่ที่ก�รจัดแสดงหลุมฝังศพเต็ม

คอลเลคชันของกษัตริย์ตุตันค�เมนเป็นคร้ังแรก 

หรือสุส�นของฟ�โรห์ที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่�งดี 

เพร�ะเต็มไปดว้ยปริศน�แตก็่มคีว�มสมบรูณ์ม�ก

ที่สุด นอกจ�กน้ียังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์เด็กที่ 

จัดแสดงแยกออกม�ต่�งห�ก ในส่วนน้ีจะมี

ก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้ในก�รอธิบ�ย 

โลกแห่งอียิปต์ยุคโบร�ณให้เด็ก ๆ  รู้สึกสนุกและ

เข้�ใจประวัติศ�สตร์ได้ง่�ยขึ้นอีกด้วย ส่วนพื้นที่

ที่เหลือจะแบ่งเป็นโซนแกลเลอรี ศูนย์ประชุม  

ร้�นอ�ห�ร รวมทั้งศูนย์ก�รศืกษ�และวิจัยเร่ือง

อ�รยธรรมอียิปต์ โดยค�ดกันว่� GEM จะส�ม�รถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ม�เยี่ยมเยือนได้ประม�ณ 

8 ล้�นคนต่อปี หรือเทียบเท่�ได้กับจำ�นวนผู้เข้�ชม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในกรุงนิวยอร์ก 

(Metropolitan Museum of Art) เลยทีเดียว  

ซึ่งค่�เข้�ชมพิพิธภัณธ์แห่งน้ีสนนร�ค�ไว้ที่ 20 

เหรียญสหรัฐฯ และแม้พิพิธภัณฑ์จะสร้�งเสร็จ

พร้อมเข้�ชมแลว้ แตเ่น่ืองจ�กวกิฤตโควดิ-19 จงึ

ทำ�ให้ GEM ตัดสินใจเล่ือนวันเปิดพิพิธภัณฑ์ 

ออกไปอีกคร้ัง ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถเข้�ชมได้

ภ�ยในปีหน้�

The People Who Stand Strong
ม�ถึงจุด น้ี ไม่ ต้องบอกก็ รู้ว่ �ช�วอียิปต์มี 

คว�มภ�คภมูใิจในประวัตศิ�สตร์และอ�รยธรรม

ของตัวเองม�กขน�ดไหน สังเกตง่�ย ๆ ว่� 

นอกจ�กคว�มย่ิงใหญ่ตระก�รต�แล้ว GEM ยังได้รวบรวมเทคโนโลยีล่�สุดอย่�ง Virtual Reality (VR) ในก�รนำ�เสนอผลง�นก�รจดัแสดงอ�รยธรรมอียิปต์ในมุมมองใหม่ ๆ พร้อมทั้งทำ�หน้�ที ่
เป็นศูนย์กล�งก�รสื่อส�รระหว่�งพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ โดยยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมและสถ�นที่ในก�รจัดประชุมด้�นประวัติศ�สตร์อีกด้วย
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นักโบร�ณคดีคนดังของที่นี่อย่�ง ซ�ฮี ฮ�ว�สส์ 

(Zahi Hawass) ได้รับก�รยกย่องว่�มีช่ือเสียง 

โด่งดังม�กกว่�ด�ร�หรือเซเลบริต้ีบ�งคนเสียอีก 

ฮ�ว�สส์ ข้ึนช่ือในฐ�นะเหมือนพรีเซนเตอร์ 

ผู้เช่ียวช�ญด้�นอ�รยธรรมอียิปต์ เข�มักปร�กฏตัว

อยู่ในช่องส�รคดีดัง ๆ เกือบทุกร�ยก�ร เพื่อ 

ร่วมแสดงคว�มคิดเห็นและสร้�งสีสันให้กับ 

ก�รคน้พบหลกัฐ�นใหม ่ๆ  จ�กอ�รยธรรมอยีปิต์ 

และฮ�ว�สส์ยังอุทิศตนทำ�ง�นด้�นน้ีเพื่อปกป้อง

สมบัติของช�ติไม่ให้ช�วตะวันตกที่เข้�ม�ค้นห�

โบร�ณวัตถุได้เครดิตไปทั้งหมด (แม้เข�จะได้รับ

ฉ�ย�ว่�เป็นเผด็จก�รในวงก�รนี้ก็ต�ม) อย่�งไร

ก็ต�ม เข�ก็ยังส�ม�รถส่งเสริมก�รท่องเที่ยวให้

ประเทศ และทำ�ให้ผู้คนต่ืนเต้นกับก�รค้นพบ 

สิ่งใหม่ ๆ ที่หลงเหลือจ�กประวัติศ�สตร์อียิปต์

ได้อยู่เสมอ 

 เพร�ะอย่�ลืมว่� แม้พิพิธภัณฑ์ขน�ดใหญ่อย่�ง 

GEM จะรวบรวมหลักฐ�นท�งโบร�ณคดีของ

อ�รยธรรมอยิีปตไ์ดนั้บแสนช้ิน แตค่ว�มจริงกค็อื 

สิ่งที่เคยค้นพบม�ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ยังเป็น

เพียงแค่เศษเสี้ยวของอ�รยธรรมอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่

เท่�น้ัน และช�วอียิปต์ก็รู้คว�มจริงในข้อน้ีดี 

เพร�ะอ�รยธรรมของพวกเข�ถือเป็นต้นกำ�เนิด

ของวิช�ก�รและคว�มรู้หล�ยส่ิงหล�ยอย่�งบนโลก 

ไม่ว่�จะเป็นคณิตศ�สตร์ สถ�ปัตยกรรมก�รก่อสร้�ง 

พีระมิด ระบบชลประท�นและก�รเกษตร ศิลปะ 

ก�รประดิษฐ์กระด�ษ ตัวอักษร และกระจก 

เทคโนโลยีด้�นก�รแพทย์ ตลอดจนม�ตรฐ�น

คว�มง�มของผู้หญิง ฯลฯ และน่ียังไม่รวมถึง

ศิลปะของก�รอยู่ร่วมกันในประเทศทะเลทร�ย 

ท่ีมีแม่น้ำ�ไนล์เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเล้ียง

ชีวิต ดินแดนที่เช่ือในพระเจ้�หล�กหล�ยองค์ 

และมีทั้งประวัติศ�สตร์ของคนยิว คริสต์ และ

อสิล�ม ซึง่อ�ศยัอยูร่่วมกนัม�หล�ยยคุหล�ยสมยั  

คว�มหล�กหล�ยทีเ่ปน็เสน่หแ์ละเอกลกัษณ์น้ีเอง

ไม่เคยจ�งห�ยไปในอียิปต์ และยังคงเป็น

ท่ีม� : บทคว�ม “ซ�ฮี ฮ�ว�สส์ ผู้นำ�เผด็จก�รแห่งวงก�ร
อียิปต์วิทย�” จ�ก thepeople.co / บทคว�ม “Egypt is trying 
to get the tourists back to see the pyramids after years 
of security fears” จ�ก qz.com / บทคว�ม “Everything 
We Know About Cairo’s New Grand Egyptian Museum” 
จ�ก cntraveler.com / บทคว�ม “The Final Touches 
Placed On Cairo’s Airport Museum Ahead Of Opening” 
จ�ก egyptfwd.org / บทคว�ม “Why 2020 is the year to 
visit Cairo” จ�ก bbc.com / wikipedia.org

ประวัติศ�สตร์ซึ่งถูกนำ�ม�ใช้สร้�งเป็นคุณค่�และ

มูลค่�ใหม่ให้กับลูกหล�นช�วอียิปต์อยู่เสมอ

 และแม้คว�มขัดแย้งจะยังคงมีให้เห็นอยู่ใน

ประเทศที่เป็นดั่งตัวแทนของอ�รยธรรมที่เคย 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก คนในช�ต ิณ ปจัจบุนัยงัคง

ตอ้งตอ่สูก้บัคว�มเหลือ่มล้ำ�และแสวงห�สนัตทิีจ่ะ

อยูร่่วมกนัไดอ้กีคร้ัง แตก่ป็ฏเิสธไมไ่ดว้�่ สงคร�ม

และก�รต่อสู้ที่พวกเข�ต้องเผชิญนั้น ไม่เคยหยุด

ช�วอียิปต์ให้ยอมแพ้ในก�รนำ�เสนอเร่ืองร�ว 

ท�งประวัติศ�สตร์และคว�มเป็นม�ที่ยิ่งใหญ่ 

ของพวกเข�ให้ช�วโลกได้รับรู้เลยแม้แต่น้อย 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : ปภพ เกิดทรัพย์ และ นภัทร จ�ริตรบุตร  l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ในโมงยามทีเ่รือ่งราวในอดีตถูกหยบิยกขึน้มากล่าวถึงและเกิดการ ‘อา่นใหม่’ อกีครัง้โดยคนรุน่ใหม่ การเขา้ใจประวัตศิาสตร์
อย่างถ่องแท้และรอบด้านกลายเป็นหนึ่งในทักษะสำาคัญที่ทำาให้เราสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้
 คุยกับ รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก่ียวกับประวัติศาสตร์ และ 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นมากกว่าการท่องจำา กับการวิพากษ์หลักฐานท่ีจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
แยกแยะ ให้กับเราได้มากขึ้น…เพราะตัวเราในวันนี้คือประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้

อาละวาดประวัติศาสตร์แบบฉบับ
“วาสนา วงศ์สุรวัฒน์”
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การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้�ประวัติศ�สตร์เป็นแค่ก�รที่คุณเข้�ม�เล่�ให้นิสิตฟังว่�อะไรเกิดข้ึนเมื่อไร 

หรือคน ๆ น้ีช่ืออะไร พวกเข�ก็ไม่จำ�เป็นต้องม�เข้�เรียนแล้วนะ เข�ไปกูเกิล 

เอ�เองก็รู้ทันทีเลย อินเทอร์เน็ตมันจึงทำ�ให้สถ�บันก�รศึกษ�และอ�จ�รย์ 

ไม่ได้ผูกข�ดคว�มรู้อีกต่อไป เด็ก ๆ เองเข�ก็ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มรู้ได้ 

เยอะม�ก ดังน้ัน ก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์ในประเทศนี้มันก็เลย 

เข้�สู่สิ่งที่มันควรจะเป็นม�ตั้งน�นแล้วเสียที คือเร�ไม่ม�น่ังเถียงกัน 

แล้วว่�ก�รปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนมันเกิดระหว่�งปีไหนถึงปีไหน 

ใครเป็นคนส่ัง ใครต้องรับผิดชอบ ใครต�ยบ้�ง แต่เร�คุยว�่ “ทำ�ไม” มนัจึง

เกิดข้ึน มันเกิดผลกระทบอย่�งไร พวกเข�จัดก�รกับผลที่ต�มม�อย่�งไร 

และผู้นำ�รุ่นต่อ ๆ ม�จัดก�รกับประวัติศ�สตร์ของสิ่งที่เกิดข้ึนน้ีอย่�งไร  

ซึ่งก็ถือเป็นเร่ืองดีค่ะ เพร�ะมันก็นำ�ไปสู่ก�รที่เด็กก็ได้ฝึกทักษะก�รคิด 

วิเคร�ะห์ แยกแยะ ม�กขึ้น

 ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่บอกเร�ได้ว่�อะไรเกิดข้ึนในอดีต แล้วก็ไม่มี

ใครที่ยืนอยู่ที่เดียวกันเป๊ะ หรือต่อให้เดินต�มอยู่ด้วยกันตลอด ก็ไม่ได้มอง

จ�กลูกต�คู่เดียวกัน ดังนั้น ก�รรับรู้ (Perception) มันเลยทำ�ให้แต่ละคน

ต่�งก็มีเร่ืองเล่� (Narrative) เป็นของตัวเองว่�เหตุก�รณ์ที่เกิดข้ึนมันเป็น

อย�่งไร ซึง่คณุเองกไ็มส่�ม�รถทีจ่ะเล�่เร่ืองในเวอร์ชันทีท่กุคนบนโลกน้ีเหน็

ตรงกันว่�มันเกิดข้ึนได้ ประวัติศ�สตร์ก็เหมือนกัน มันคือก�รพย�ย�ม

ทำ�คว�มเข้�ใจโลกและชีวิต ศึกษ�เร่ืองท่ีผ่�นม�แล้วจ�กหลักฐ�นหรือเอกส�ร

ที่มีก�รบันทึกไว้ หรือจ�กผู้คนบอกเล่�ผ่�นกันม� ดังนั้นมันจึงหลีกเลี่ยง 

ไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งมกี�รศกึษ�เร่ืองเล�่ทีต่่�งกนั ศกึษ�นอกเหนือจ�กพืน้ฐ�นของ

เน้ือเร่ือง แล้วม�วิเคร�ะห์กันว่� คนที่เล่�เร่ืองนั้นเข�เล่�จ�กมุมมองไหน  

มีส่วนได้ส่วนเสียท�งก�รเมือง สังคม เศรษฐกิจ อย่�งไรบ้�ง แล้วพอทุกคน

มีสม�ร์ตโฟน กูเกิลทุกอย่�งได้ วิธีก�รเรียนประวัติศ�สตร์ในศตวรรษนี้มัน

จึงไม่เหมือนกับสมัยเร�เด็ก ๆ ที่ทุกคนมีตำ�ร�เดียวกัน แล้วท่องต�มที่ 

ครูสอนแล้ว ทุกวันนี้มันไม่ส�ม�รถทำ�แบบนั้นได้แล้ว

 

แปลว่าการเรียนประวัติศาสตร์ตอนน้ีเหมือนถูกร้ือสร้าง  
ถ้าอย่างน้ันบทบาทของผู้สอนควรจะเป็นอย่างไร แล้วผู้เรียน 
ควรทำาอย่างไรจึงจะเรียนประวัติศาสตร์แล้วได้อะไรไปจริงๆ 

เร�คิดว่�ทักษะที่ได้จ�กก�รเรียนประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญที่อ�จ�รย์ควรสอน

คือ ก�รให้วิพ�กษ์หลักฐ�น ให้เข�รู้จักตรวจสอบว่�ข้อมูลมันม�จ�กไหน 

แลว้กต็อ้งสอนดว้ยว�่ไมใ่ชท่กุอย�่งทีค่ณุเหน็บนอนิเทอร์เน็ตมนัเปน็เร่ืองจริง 

เวล�ที่มีคนบอกว่�มันเป็นแบบน้ี เร�ก็ต้องถ�มกลับว่�ทำ�ไมมันถึงเป็น 

แบบน้ัน และท�งที่ดีคือมันควรจะต้องมีหลักฐ�นม�สนับสนุนด้วย ดังน้ัน

ส่วนสำ�คัญม�กของก�รเรียนประวัติศ�สตร์ที่ดี คือก�รสอนว่� ไม่ว่�คุณจะ

นำ�เสนอข้อถกเถียงอะไร คุณต้องมีหลักฐ�นสนับสนุน แล้วคุณก็ต้องรู้จัก

ประเมนิคณุภ�พของหลกัฐ�นน้ัน ๆ  ดว้ยว่�มคีว�มน่�เช่ือถอืแคไ่หน มคีว�ม

เกี่ยวข้องกันไหม ซึ่งคนอื่นเข�ก็มีสิทธิ์ที่จะวิพ�กษ์คุณภ�พของหลักฐ�นคุณ

ดว้ยเหมอืนกนั เร�ว�่ทกัษะทีไ่ดจ้�กก�รวพิ�กษห์ลกัฐ�นน้ีมนัส�ม�รถนำ�ม�

ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งม�ก ในยุคที่ข้อมูลข่�วส�รต่�ง ๆ  หรือเฟกนิวส์

มนัมอียูเ่ตม็ไปหมด เพร�ะถ�้คณุรูจ้กัต้ังคำ�ถ�มกบัหลกัฐ�น คณุกจ็ะไม่เปน็

เหยื่อของเฟกนิวส์

แต่คุณภาพในการวิพากษ์หลักฐาน บางคร้ังก็อาจมีอคติแฝง 
(bias) ซ่ึงเกิดจากการท่ีแต่ละคนมีทัศนคติหรือแนวคิดท่ียึดถือ
แตกต่างกัน เราควรจะจัดการกับส่ิงน้ีอย่างไร เพ่ือจะไม่ต้อง 
เจอกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

น่ีแหละคอืเหตุผลว�่ทำ�ไมเร�ตอ้งม ี“สงัคมประช�ธปิไตย” เพร�ะมนษุยห์นึง่

คนยอ่มมข้ีอจำ�กดัในก�รมองเหน็ แวน่ทีแ่ตล่ะคนใส ่มนันำ�ม�ซึง่อคตอิยูแ่ลว้ 

น่ีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เวล�ที่มีนักวิทย�ศ�สตร์สักคนตั้งทฤษฎีอะไร 

บ�งอย�่งข้ึนม�แลว้ตพีมิพล์งว�รส�รวชิ�ก�ร กจ็ะมนัีกวทิย�ศ�สตร์ในส�ข�

เดียวกันคนอื่น ๆ ทั่วโลกที่จะออกม�พย�ย�มล้มทฤษฎีนั้น จนต้องมีก�ร

ทดลองที่เหมือนกันแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ถึงจะยืนยันหรือยอมรับใน

ทฤษฎีนั้น ๆ  ได้ ประวัติศ�สตร์เองก็เหมือนกัน เมื่อคุณเสนออะไรบ�งอย่�ง

ออกม� ก็ควรต้องเปิดโอก�สให้เสียงของนักประวัติศ�สตร์คนอื่น ๆ  มีพื้นที่

ด้วยว่� เรื่องเล่�ของคุณมันมีช่องโหว่และอคติตรงไหน แล้วมีหลักฐ�นที่น่�

เชื่อถือกว่�อย่�งไรบ้�ง

 สมมติคุณเขียนหนังสือออกม�เล่มหน่ึง รู้สึกว่�มันเป็นหนังสือทีดี่ม�กแล้ว 

ใช้เวล�ศึกษ�ม�เป็น 10 ปี กว่�จะได้ตีพิมพ์ คุณก็ไม่ควรคิดว่�สิ่งนี้จะคงอยู่

ต่อไปเหมือนคัมภีร์ไบเบิลช่ัวก�ลน�นนะ เพร�ะถ้�วงก�รมันมีพัฒน�ก�ร 

มีพลวัตอย่�งที่ควรจะเป็น นักประวัติศ�สตร์ในรุ่นต่อ ๆ ม� เข�อ�จจะห�

ข้อมูลได้ม�กขึ้นจ�กเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วก็เอ�ม�หักล้�งสิ่งที่เร�นำ�เสนอ

ก็ได้ ซึ่งนั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�โกหกหรือว่�เร�โง่ เพียงแต่ว่�ในข้อจำ�กัด

ทุกอย่�งที่เร�มี ณ ตอนนั้น เร�ทำ�สิ่งนี้ออกม�ได้ แต่เร�ก็ต้องเปิดใจกว้�ง

ว่�ถ้�เสียงอ่ืน ๆ มีหลักฐ�นท่ีม่ันคง แน่นหน� แล้วก็ทนท�นต่อก�รตรวจสอบ

ได้ม�กกว่� เร�ก็ต้องเช่ือเข� มันเป็นไปไม่ได้เลยท่ีเร�จะบอกว่�มีอะไรบ�งอย่�ง

เป็นสัจธรรม ถูกต้องถ�วรแน่นอนในท�งประวัติศ�สตร์

การค้นพบการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในประวัติศาสตร์หรือท่ี 
หลายคนเรียกว่า “เบิกเนตร” จะสร้างผลกระทบต่อสังคมได้
ขนาดไหน
คิดว่�จริง ๆ แล้วก�รรับรู้ประวัติศ�สตร์ของเร�ทุกคนมีไว้เพื่อประกอบก�ร

ตัดสินใจในชีวิต เร�เรียนรู้ที่ม�ที่ไปว่�ทำ�ไมโลกจึงดำ�เนินม�ถึงทุกวันน้ี  

เพือ่ทีมั่นจะไดช่้วยฟอร์มทศันคตบิ�งอย่�งเกีย่วกบัสถ�นก�รณ์ปจัจบุนั และ

ทำ�ให้เร�ประเมินปัจจุบันได้แม่นยำ�ม�กขึ้น เพร�ะถ้�เร�รู้ไม่หมด หรือรู้ไป

ในทิศท�งอื่น มันก็อ�จทำ�ให้เร�ประเมินได้ไม่ถูกต้อง 

 ในฐ�นะนักประวัติศ�สตร์ เร�มองว่�ตัวเร�ในวันนี้ก็คือประวัติศ�สตร์

ของวันพรุ่งนี้ ดังนั้นไม่ว่�เร�จะทำ�อะไร จะตัดสินใจอย่�งไร หรือจะมีจุดยืน

ท�งก�รเมืองที่สนับสนุนหรือต่อต้�นใครในวันน้ี เร�ต้องคิดด้วยว่�ในอีก 

20 ปข้ี�งหน้� ลกูหล�นของเร�จะมปีญัห�หรือรู้สกึอบัอ�ยกับประวตัศิ�สตร์

ของเร�หรือเปล่� นี่จึงเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�ควรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง

แม่นยำ�ที่สุด เพื่อที่ก�รตัดสินใจของเร�ในวันนี้จะไม่ทำ�ให้ลูกหล�นอย�กขอ

เปลี่ยนน�มสกุลในอน�คต เร�เลยคิดว่�ก�ร “เบิกเนตร” มันจำ�เป็น เพร�ะ

มันไม่ยุติธรรมสำ�หรับคนที่ไม่รู้ หรือไม่มีโอก�สเข้�ถึงข้อมูลต่�ง ๆ แล้ว

ตัดสินใจผิดไปเป็นยุวน�ซี เป็นเรดก�ร์ด หรือไปยืนยิ้มอยู่ในเหตุก�รณ์ 

คว�มรุนแรงตอน 6 ตุล�ฯ สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว มันไม่ส�ม�รถเปลี่ยนกลับ 

ม�ได้ แล้วมันจะเป็นตร�บ�ปของเข�ไปตลอดชีวิต ตอนนี้มันเป็นยุคทองที่
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ห�กคุณรู้จักมีวิจ�รณญ�ณในก�รเลือกรับข่�วส�ร แล้วก็วิพ�กษ์หลักฐ�น 

ของคุณสักหน่อย คุณจะเข้�ถึงข้อมูลได้เยอะม�ก ซึ่งมันยิ่งไม่ส�ม�รถ 

ให้อภัยได้เลยถ้�คุณจะเป็นคนเพิกเฉย (Ignorant) ในยุคนี้

หรือเพราะคนในเจเนอเรชันก่อนมีทักษะความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) น้อยกว่าคนในยุคปัจจุบัน 
ท่ีโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ก็มีคนแบบน้ันบ้�ง แต่เร�จะว่�ทั้งเจเนอเรชันก็ไม่ได้ เพร�ะก็มีคนที่เข�มี

คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รกับมันอยู่ หรือว่�ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหน่ึงที่เข� 

ไมไ่ดเ้ลน่เฟซบุก๊หรือใชอ้นิเทอร์เน็ตเลย แต่ก็ยงัเปดิรับข้อมลูต่�ง ๆ  ส�ม�รถ

วิเคร�ะห์และวิพ�กษ์เรื่องต่�ง ๆ ได้อยู่ด้วย

 ถึงในคว�มเป็นจริง ก�รที่เข�ไม่อย�กจะรับข้อเท็จจริงมันก็เป็นสิทธ์ิ

ของเข� แต่มันก็ต้องมี Bottom Line ถ้�ไม่รับข้อมูลแล้วม�บอกว่� ฉันเกลียด

ม�กเลยคนรุ่นใหม่ที่ม�มีคว�มเห็นแบบนี้ ฉันอย�กให้รัฐบ�ลเอ�กองทัพไป

จัดก�รมันให้หมด อันน้ีไม่ได้ คือห�กคุณอย�กอยู่ในคว�มคิดของคุณ  

ก็อยู่ไป แต่ก็ต้องยอมรับว่�ถ้�คนอื่นเข�ไม่อย�กจะอยู่ด้วย คุณก็บังคับเข�

ไม่ได้ แล้วก็ไม่มีสิทธ์ิที่จะส่งเสริมให้ใครไปใช้คว�มรุนแรงกับคนที่คิดต่�ง

จ�กคุณ ซึ่งมันก็คือสังคมประช�ธิปไตย

สังคมยุคอินเทอร์เน็ตทำาให้ใครก็บันทึกประวัติศาสตร์ได้ 
คิดว่าวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์จะเป็นไปในทิศทางใด 
มันถึงมีคำ�ว่� “ประวัติศ�สตร์ร่วมสมัย” (Contemporary History) คือสิ่งที่

เกิดขึ้นมันร่วมสมัยกับเร� คิดว่�อย่�งแรกเลยพอมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เลย

ทำ�ให้เกิดหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ใหม่ ๆ ที่สมัยก่อนไม่มี เช่น Chat 

History หรือว่� Search History หรืออย่�งก�รเผยแพร่ข้อมูล เช่น ก�รถ่�ยคลิป

วดิโีอแลว้ไปออกสือ่ต่�ง ๆ  หลกัฐ�นมนัเข้�ถงึไดง้�่ยข้ึน ขณะทีเ่คร่ืองมอืเอง

ก็ช่วยเก็บบันทึกหลักฐ�นได้ง่�ยข้ึน คือคุณมีสม�ร์ตโฟนเคร่ืองเดียว คุณอัดเสียง 

ถ่�ยภ�พ ถ่�ยวิดีโอ หรือจดโน้ตก็ได้ มันทำ�ให้ก�รลงภ�คสน�มของก�รเก็บ

ข้อมูลเปน็ไปไดก้ว�้งขว�งม�กข้ึน คนทัว่ไมต่อ้งเรียนประวัตศิ�สตร์ก็อ�จจะ

ไปห�ข้อมูลก็ได้ น่ีเลยทำ�ให้คนจำ�นวนม�กกล�ยเป็นนักประวัติศ�สตร์ 

สมัครเล่นกัน มันก็ขย�ยวงก�รให้กว้�งออกไป แล้วพอมีคนทำ�ตัวเป็น 

นักประวตัศิ�สตร์ม�กข้ึน มนัก็จะเกิดก�รตรวจสอบข้อมลูกันเองโดยอตัโนมัติ

ในสังคมประช�ธิปไตย คือถ้�สมมติมีใครแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งหน่ึงม�  

ก็จะมีคนรีบเอ�หลักฐ�นอีกกองใหญ่ม�กม� แล้วบอกมันไม่ใช่ ทำ�ให้เกิด

ก�รแข่งขันกัน มีก�รสอบท�นกันอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งเร�คิดว่�นี่เป็นข้อดีม�ก

ถา้การขาดแคลนเอกสารหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ำาให้เกิด
ความยากลำาบากในการศึกษา แล้ว เราควรจัดเก็บ
ประวัติศาสตร์ในยุคต่อ ๆ ไปอย่างไรเพื่อให้สะดวกต่อการ
ค้นคว้าในอนาคต
ถ้�เป็นเอกส�รร�ชก�ร ก็จะมีกองจดหม�ยเหตุเป็นผู้รวบรวมจัดเก็บ อย่�ง

จุฬ�ฯ เอง ก็ให้ทุนบุคล�กรไปศึกษ�ต่อด้�นจดหม�ยเหตุกลับม�เยอะ  

เร�มองว�่เร่ืองน้ีเก่ียวกับเทคโนโลยสี�รสนเทศ หรือถ�้เปน็ภ�คเอกชน บริษทั

ใหญ่ ๆ เข�ก็จะมีก�รทำ�อ�ร์ไคฟ์ (Archive) อย�่งเป็นระบบ แต่สำ�หรับคนท่ัวไป 

เร�ก็ควรจะเก็บประวัติศ�สตร์ของตัวเองเอ�ไว้ด้วย อย�่งตอนน้ีเร�มีเฟซบุ๊ก

และมันก็ช่วยเตือนประวัติศ�สตร์ของเร�ตลอด พวก On This Day ท่ีแจ้งเตือน

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นปีก่อนอะไรแบบนั้น 

 จำ�ได้ว่�ตอนเด็ก ๆ คุณพ่อจะมีสมุดแพลนเนอร์เล่มเล็ก ๆ แบบที่

มห�วิทย�ลัยชอบแจก กองเป็นต้ังเลย แล้วในน้ันก็จะเป็นบันทึกประจำ�วันว่� 

วันน้ีมีประชุมอะไรบ้�ง เดือนน้ีเดินท�งไปประเทศไหน คือเข�ก็จะเก็บ

ประวัติศ�สตร์ส่วนตัวของตัวเองไว้ในน้ัน เร�มองว่�แค่น้ีก็คือก�รเก็บ

ประวัติศ�สตร์ส่วนตัวของตัวเองแล้ว ไม่จำ�เป็นต้องเป็นนักประวัติศ�สตร์  

แค่เร�เก็บข้อมูลของเร� เพื่อที่จะรู้ว่�เร�เปลี่ยนไปอย่�งไรบ้�ง เร�เติบโต

อย่�งไรบ้�ง มันก็น่�สนใจแล้ว 

ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต จุดเปลี่ยนอะไรที่ทำาให้อาจารย์ 
มีตัวตนแบบทุกวันนี้
เร�เปลีย่นตลอดเวล� และกย็งัคงเปลีย่นตอ่ไปเร่ือย ๆ  ช่วงเรียนมห�วทิย�ลยั

น่�จะเป็นจุดเปล่ียนสำ�คัญนะ เร�ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ  ทุกวัน จนจบด็อกเตอร์ 

และเขียนหนังสือขึ้นม�เล่มหนึ่ง (The Crown and the Capitalists) ซึ่ง

เปน็ก�รเอ�วทิย�นพินธม์�เรียบเรียงใหม ่เช่ือไหมว�่คร้ังแรกทีส่ง่ตน้ฉบบัไป

ตีพิมพ์ เร�โดนทุกสำ�นักพิมพ์ปฏิเสธ เร�ทิ้งมันไปสักพัก จนหยิบโปรเจ็กต์นี้

กลับม�ทำ�ใหม่ตอนได้ไปทำ�วิจัยที่ฮ่องกง พอเอ�ม�อ่�นอีกคร้ังแล้วพบว่�  

โอ้โห มันผิดหมดเลย มันไม่มีอะไรถูกเลยแม้แต่อย่�งเดียวในวิทย�นิพนธ์

ปริญญ�เอกของเร� คือดีใจม�กที่ถูกปฏิเสธไปตอนนั้น (หัวเร�ะ) เร�ก็เลย

เขียนใหม่หมดตั้งแต่ต้นจนจบ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่�คว�มคิดของเร�ก็เปลี่ยน

ไปเยอะม�กจ�กตอนเรียนจบด็อกเตอร์ใหม่ ๆ

 ถ้�ให้ยกตัวอย่�งหนึ่งเรื่องที่เปลี่ยนไปอย่�งสิ้นเชิงก็คือ คว�มเข้�ใจใน

คำ�ว่� “เสียสิทธินอกสภ�พอ�ณ�เขต” เร�เพ่ิงม�เข้�ใจภ�ยหลังว่� ก�รเสียสิทธิ

นอกสภ�พอ�ณ�เขตน้ัน ไม่ใช่ก�ร “เสีย” แต่คือกุญแจสำ�คัญในก�รเป็น

พนัธมติรกนัระหว�่งทนุนิยมและชนช้ันนำ�สย�ม เปน็ฐ�นร�กของคว�มมัน่คง

มัง่คัง่ของชนช้ันนำ�สย�มต้ังแตศ่ตวรรษที ่19 จนถงึก�รยกเลกิสทิธินอกสภ�พ

อ�ณ�เขตอย่�งเด็ดข�ดโดยคณะร�ษฎรปี 1938

 เร�ถูกสอนม�ตลอดให้เช่ือว่�เร�เสียเอกร�ช เสียดินแดน แต่จริง ๆ แล้ว

ก�รท่ีประเทศเสียสิทธินอกสภ�พอ�ณ�เขตน้ันทำ�ให้ “คน” ของเจ้�อ�ณ�นิคม

เ ร า มี ค ว า ม รู้ สึ ก อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า ว่ า
ประวัติศาสตร์น้ันสำาคัญที่สุด เราคิดว่า
ประวัติศาสตร์ทำาให้คน “ตาสว่าง” ปัญหา
สังคม ปัญหาบ้านเมืองท่ีเราประสบอยู่ 
ทุกวันน้ี ถ้าคุณมีความเข้าใจประวัติศาสตร์
และไ ม่ เ ห็นแก่ ตัว  คุณจะแก้ปัญหาได้   
แต่ตอนน้ีคนจำานวนมากรู้ประวัติศาสตร์ผิด ๆ  
แถมยังไม่ต้องการรู้แบบที่ถูกด้วย
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ทรงเป็นประมุข มีก�รจัดก�รเลือกตั้งนะ แต่ก็มี สว. 250 คนม�โหวตเลือก

น�ยกฯ ได้ เร�ไม่ใช่ประช�ธิปไตยแท้ ๆ แบบที่โลกเสรีเป็น แต่เร�ก็ไม่

ยอมรับว่�เร�เป็นเผด็จก�ร ส่ิงน้ีทำ�ให้ทิศท�งก�รเจรจ�กับช�ติอ่ืน ๆ  ไม่ชัดเจน

ว่�ไทยจะทำ�ข้อตกลงกับโลกฝ่�ยไหน จะไปสุดแบบกัมพูช�ก็ทำ�ไม่ได้ ครั้น

จะไปคุยกับอเมริก� คุยกับออสเตรเลีย รัฐบ�ลเร�ก็ไม่ยอมคุย แถมยังไป

กล�่วห�เข�ว่�ไม่เข้�ใจประช�ธิปไตยแบบไทย ๆ  มนักเ็ลยทำ�ใหอ้หิลกัอเิหลือ่

ในก�รตัดสินใจ 

คดิวา่ประวตัศิาสตรจ์ะสรา้งให้เกดิอะไรใหม่ ๆ  หรอืเปน็ตวัเอก
ในการขับเคลื่อนสังคมได้ไหม
เร�มีคว�มรู้สึกอยู่ตลอดเวล�ว่�ประวัติศ�สตร์น้ันสำ�คัญที่สุด เร�คิดว่�

ประวัติศ�สตร์ทำ�ให้คน “ต�สว่�ง” ปัญห�สังคม ปัญห�บ้�นเมืองที่เร�ประสบอยู่

ทุกวันน้ี ถ้�คุณมีคว�มเข้�ใจประวัติศ�สตร์และไม่เห็นแก่ตัว คุณจะแก้ปัญห�ได้ 

แต่ตอนน้ีคนจำ�นวนม�กรู้ประวัติศ�สตร์ผิด ๆ แถมยังไม่ต้องก�รรู้แบบที่ 

ถูกด้วยเพร�ะมองว่�มันย�ก ส่วนคนที่มีอำ�น�จซึ่งรู้ดีว่�ประวัติศ�สตร์ที่ถูก

ต้องคืออะไร ก็ไม่อย�กสูญเสียอำ�น�จของตัวเองไป นักประวัติศ�สตร์ก็ถูก

ตั้งคำ�ถ�มโดยมห�วิทย�ลัย และสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) อยู่บ่อย

ครั้ง เพร�ะเข�อย�กให้นักประวัติศ�สตร์ทำ�อะไรที่เป็นประโยชน์บ้�ง ทั้ง ๆ 

ที่เร�ทำ�ง�นวิจัยไป เสนอท�งแก้ปัญห�ไป เข�ก็ไม่ทำ�ต�มเพร�ะว่�ไม่ถูกใจ 

คว�มรู้ที่จะแก้ปัญห�ในสังคมได้มันอยู่ในประวัติศ�สตร์

ประวัติศาสตร์เป็นสินทรัพย์ท่ีนำามาเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 
และบริการได้หรือเปล่า
แน่นอน ประวัติศ�สตร์คือเร่ืองร�ว สมัยน้ีจะข�ยอะไรก็ต้องมีสตอรีทั้งน้ัน 

และสตอรีน่ีแหละก็คือประวัติศ�สตร์ ดังน้ัน ก�รท่ีรัฐม�บอกกับนักประวัติศ�สตร์

หล�ย ๆ  ประเทศ อย�กม�อยูใ่นประเทศไทยม�กกว่�ทีอ่ืน่ใดในโลกน้ี เพร�ะ

ว�่รัฐบ�ลสย�มควบคมุเข�ไมไ่ด ้และรัฐบ�ลของเจ�้อ�ณ�นิคมกค็วบคมุเข�

ไมไ่ดด้ว้ยเพร�ะว่�เปน็เอกร�ชและอธิปไตยของสย�ม ดงันัน้คนพวกนีจ้งึอยู่

ในสย�มอย่�งอิสระเสรี แล้วชนช้ันนำ�สย�มก็จ้�งคนพวกน้ีให้ทำ�ง�นให้กับ

แผ่นดิน มันเลยเป็นคว�มสัมพันธ์ที่ “เกื้อหนุนกัน” และไม่มีคว�มจำ�เป็น

ต้องรีบยกเลิกเลย จะเห็นได้ว่�คนท่ีทำ�ก�รยกเลิกเด็ดข�ดที่สุดคือคณะร�ษฎร

ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จ�กสิ่งนี้ และมองเห็นว่�มันคือร�กฐ�นท�งอำ�น�จที่

สำ�คัญของกลุ่มอำ�น�จเก่�

ความรู้ทางประวัติศาสตร์จะถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
เศรษฐกิจได้อย่างไร
เป็นเพร�ะเร�ไม่เข้�ใจประวัติศ�สตร์ตัวเอง ก�รพัฒน�ของเร�เลยไปไม่สุด 

คว�มทะนงตัวน้ีทำ�ใหไ้ทยเจรจ�ก�รค�้กับจนีแลว้เร�ไดข้้อตกลงทีเ่สยีเปรียบ 

หรือพูดตรง ๆ ก็คือ แย่กว่�ดีลที่จีนทำ�กับกัมพูช�เยอะม�ก รอบนี้กัมพูช�

ได้ข้อตกลงก�รค้�เสรี (FTA) ที่จะทำ�ให้สินค้�จีนที่เข้�ม�ในกัมพูช� 

ปลอดภ�ษี 90% และสินค้�จ�กกัมพูช�เข้�ไปยังประเทศจีนปลอดภ�ษีถึง 

98% โดยสินค้�จีนที่เข้�ไปยังประเทศกัมพูช� ก็เป็นสินค้�จำ�พวกเดียวกัน 

กับเร�ทั้งสิ้น จำ�พวกสินค้�เกษตร ทั้งข้�ว ทั้งย�ง ดังน้ันถ�มว่�เม่ือไร 

ร�ค�ย�งของไทยจะเพิ่มขึ้นล่ะ ช�ติหน้�ก็ไม่เพิ่มขึ้นหรอก ฮุน เซน ดำ�เนิน

นโยบ�ยแบบไปสุดท�ง ให้จีนเข้�ม�ลงทุนได้เต็มที่ ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมี

คว�มสัมพันธ์ระดับ “มห�มิตร” ได้อะไรจ�กเข�บ้�ง  

สิ่งนี้เกิดขึ้นจากความภูมิใจในชาติจนล้นเกิน
ไม่เชิงนะ แต่เป็นเพร�ะชนช้ันนำ�ไทยไม่ซื่อสัตย์กับประช�ชนของตัวเอง 

เข�บอกเร�ม�ตลอดว่�ปกครองโดยระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์
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ว่�ให้ทำ�ประโยชน์แก่สังคมบ้�งนั้น รัฐควรรู้ว่�คว�มจริงแล้ว ประวัติศ�สตร์

ทุกเรื่องนั้นส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดเป็น “สิ่งใหม่” ได้อยู่แล้ว

 ทุกคนอย�กได้อะไรแบบแดจังกึม ตั้งคำ�ถ�มว่�ทำ�ไมประเทศไทยไม่มี

แดจังกึมเหมือนกับประเทศอื่นบ้�ง เร�คิดว่�สิ่งแรกที่ทุกคนควรตั้งคำ�ถ�ม

คือ หนึ่ง รัฐไทยนั้นใจกว้�ง และยอมให้คนศึกษ�และตีคว�มประวัติศ�สตร์

อย�่งประเทศเก�หลใีตห้รือไม ่สอง รัฐใหท้นุสนับสนนุในก�รสร้�งผลติภณัฑ์

ท�งวัฒนธรรมเหล่�น้ีม�กน้อยแค่ไหนเชียว เห็นก็มีแต่ เอ�เงินไปเทให้

ภ�พยนตร์ช�ตินิยม คือถ้�รัฐยังจำ�กัดไม่ให้คนคิด และกีดกันคนที่คิดนอก

กรอบค�่นิยม 12 ประก�ร หรือยทุธศ�สตร์ช�ต ิ20 ป ีใหไ้มไ่ดรั้บทนุสนับสนุน

อยู่แบบนี้ สิ่งที่เร�อย�กได้ก็คงไม่เกิดขึ้น

น่ันเลยเป็นเหตุให้คนทำางานสร้างสรรค์ท่ีหยิบแง่มุมทาง
ประวัติศาสตร์มาทำางานได้อย่างน่าสนใจหลายคนกลับไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเท่าที่ควร
ใช่ เร�ไม่ได้ต่อต้�น Propaganda (ก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ) นะ แต่ช่วยทำ�ให้

มันมีคุณภ�พดีกว่�นี้ได้ไหม อย่�ง The Queen (2006), The Crown (2016), 

Dunkirk (2017), The King Speech (2010) หรือ Captain America ทุกภ�ค 

คือท้ังอังกฤษ อเมริก� หรือประเทศอ่ืน ๆ เข�ทำ�หนัง Propaganda ออกม�

เยอะม�ก แต่คว�มต่�งก็คือ ประเทศประช�ธิปไตยเข�จะเปิดกว้�งให้คนมี 

เร่ืองเล่�เกี่ยวกับช�ติม�กข้ึนเร่ือย ๆ และไม่ได้ไปช้ี ไปบังคับให้คนต้อง 

รักช�ตแิบบโจง่แจง้ แตใ่นประเทศเผดจ็ก�ร เร�จะเหน็ก�รควบคมุอย�่งม�ก 

และพูดต�มตรง ฝ่�ยครีเอทีฟของเผด็จก�รก็มักจะไม่ค่อยครีเอทีฟเท่�ไร 

(หัวเร�ะ) เป็นเร่ืองน่�เสียด�ยม�ก ๆ  เพร�ะประเทศไทยมีเร่ืองร�วให้เล่�เยอะ 

คนไทยมอี�รมณ์ขนั วฒันธรรมของเร�กส็นกุม�ก แต่จนแลว้จนรอดเร�กย็งั

ไม่มี T-Pop ไปสู้กับ K-Pop หรือ J-Pop เพร�ะว่�รัฐไม่ยอมเปิดพื้นที่  

ดังนั้นจริง ๆ แล้วประวัติศ�สตร์เป็นเครื่องมือท�งเศรษฐกิจที่ทรงพลังม�ก 

แต่ชนชั้นนำ�เมืองไทยนั้น “ไม่สบ�ยใจ” กันง่�ยเกินไปหรือเปล่�

สุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์เป็นของใคร
ประวัติศ�สตร์เป็นของเร�ทุกคน เร�จะใช้ไปตีคว�ม ไปต่อยอดอะไรได้

ทั้งหมด แต่ที่สำ�คัญคือ เร�ต้องยอมรับให้ได้ห�กมีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยและ

ม�คัดค้�นเร� 

CREATIVE 
INGREDIENTS
 
ประวัติศาสตร์ที่ประทับใจ
ประวัติศ�สตร์ที่มีอิทธิพลกับเร�ม�กที่สุดคือประวัติศ�สตร์ครอบครัวของ 

ตัวเอง เร�เติบโตข้ึนม�ในครอบครัวขย�ยที่ใหญ่ม�ก ทุกปีต้องไปเช็งเม้ง 

แล้วเร�ก็ต้องจำ�ช่ือญ�ติทุกคนให้ได้ แล้วก็โดนถ�มทุกคำ�ถ�มที่ไม่ควรจะ

ถ�ม เช่น น้ำ�หนักเท่�ไร เมื่อไรจะแต่งง�น ฯลฯ ซึ่งเร�ไม่แฮปปี้อย่�งม�ก 

จนต้องไปทำ�วิทย�นิพนต์เกี่ยวกับคนจีนโพ้นทะเล เพร�ะเร�ไม่เข้�ใจ

วัฒนธรรมและคว�มคิดของเข� สุดท้�ยเร�ก็เข้�ใจเข�ม�กข้ึน แต่ก็ไม่ได้

ทรม�นน้อยลงนะ (หัวเร�ะ)

สิ่งที่กำาลังสนใจ
เร�กำ�ลังเขียนหนังสืออยู่สองเล่ม เล่มแรกคือ The Crown and the 

Communist เป็นเร่ืองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งร�ชสำ�นักสย�มกับพรรค

คอมมิวนิสต์จีน ตั้งแต่สงคร�มเย็นถึงปัจจุบัน เล่มที่สองคือ ประวัติศ�สตร์

จีนหลังเหม� เป็นตำ�ร�ประวัติศ�สตร์จีนตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดก�รปฏิวัติ

วัฒนธรรม ม�จนถึงยุค Belt and Road Initiative (BRI)

ประวัติศาสตร์เป็นของเราทุกคน เราจะใช้ 
ไปตีความ ไปต่อยอดอะไรไ ด้ ท้ังหมด  
แต่ท่ีสำาคัญคือ เราต้องยอมรับให้ได้หากมี
คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยและมาคัดค้านเรา
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Creative Solution : คิดทางออก

“ว�่กันว�่ผูช้นะจ�รึกประวัตศิ�สตร์ แตพ่วกเข�ลมืบอกไปว�่ ประวัตศิ�สตร์

ถูกเขียนข้ึนใหม่ต�มก�ลเวล� ถูกแปลงโดยหนังสือ และถูกสร้�งข้ึนใหม่ 

โดยผู้คนที่ไม่ได้เจอม�กับตัว” นี่คือประโยคเปิดซีรีส์ฝร่ังเศส ปฏิวัติเลือด 

(La Révolution, 2020) ที่บอกเล่�ประวัติศ�สตร์ช่วงก�รปฏิวัติฝร่ังเศส 

ในปี 1789 ด้วยก�รตีคว�มหม�ยใหม่ และชวนให้ผู้ชมตั้งคำ�ถ�มกับชุด 

คว�มรู้ท�งประวัติศ�สตร์ที่เคยเรียนรู้ม�จ�กตำ�ร�

 เช่นเดียวกับในประเทศไทย แต่เดิมผู้ที่ทำ�หน้�ที่บันทึกประวัติศ�สตร์ของช�ติ 

กค็อื “อ�ลกัษณ์” หน่ึงในตำ�แหนง่มห�ดเลก็ประจำ�ร�ชวงศท์ีเ่ปน็ผูท้ำ�หน�้ที่

ท�งหนังสือในร�ชสำ�นัก โดยคำ�ว่�อ�ลักษณ์น้ันยังแปลได้ว่�ก�รเห็นหรือ 

ก�รสังเกตด้วย เพร�ะคนส่วนใหญ่ในเวล�น้ันไม่รู้หนังสือ และเป็นเหตุให้เร่ืองร�ว

ท่ีได้รับก�รจดบันทึกจึงมีแต่เร่ืองเฉพ�ะกลุ่มท่ีอ�จทำ�ให้เร�รับส�รเพียงด้�นเดียว 

 อย่�งไรก็ต�ม หลังจ�กโลกรู้จักคำ�ว่� “อินเทอร์เน็ต” และเกิดก�รแพร่

หล�ยไปในส่วนต่�ง ๆ  ของสังคม คว�มหม�ยของคนเขียนประวัติศ�สตร์ก็

ไม่ได้ถูกตีกรอบว่�ต้องม�จ�กผู้มีอำ�น�จหรือนักประวัติศ�สตร์โดยตรงอีก 

ต่อไป แต่เรื่องร�วจ�กคนตัวเล็ก ๆ ธรรมด�ก็ส�ม�รถกล�ยเป็นเรื่องร�ว 

ในประวัติศ�สตร์ที่เป็นประโยชน์ได้ ดังเช่น ก�รเขียนบันทึกเหตุก�รณ์ลงใน

โพสต์เฟซบุ๊กประจำ�วัน เพื่อให้ปีถัดไปมีระบบเตือนเหตุก�รณ์วันน้ีในอดีต

หรือ On this day ข้ึน ส่ิงน้ีเป็นปร�กฏก�รณ์ที่คล้�ยกับคว�มเห็นของ  

ทิม ฮิตช์ค็อก (Tim Hitchcock) นักประวัติศ�สตร์ประจำ�มห�วิทย�ลัย 

ซัสเซ็กส์ที่กล่�วว่� “ก�รเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทำ�ให้ก�รวิจัยท�งประวัติศ�สตร์

เปน็ประช�ธิปไตย เพร�ะส�ม�รถสร้�งพืน้ทีใ่หผู้ค้นไดซ้กัถ�มประวติัศ�สตร์

ในกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง” 

 ก�รเชิญชวนให้คนท่ัวโลกม�บันทึกเร่ืองร�วท่ีจะกล�ยเป็นประวัติศ�สตร์

และก�รเปลี่ยนแปลงร่วมกันจึงเกิดขึ้นม�กม�ย เช่น แคมเปญ Fridays for 

Future ทีเ่กดิข้ึนเพือ่รณรงครั์กษ�สภ�วะแวดล้อมและภูมอิ�ก�ศของโลกโดย

เหล่�เย�วชนท่ัวโลกท่ีนัดกันหยุดเรียนทุกวันศุกร์เพ่ือแสดงจุดยืนและแสดงออก

ถงึข้อเรียกร้องท�งภมูอิ�ก�ศทีด่ข้ึีนในพืน้ทีข่องตัวเอง โดยเย�วชนเหล�่น้ีจะ

แสดงคว�มคิดเห็นและบันทึกข้อมูลต่�ง ๆ  เพ่ือรวบรวมเสียงและคว�มต้องก�ร

นำ�เสนอตอ่ผูน้ำ�ระดบัโลกใหต้ระหนักถงึสถ�นก�รณ์ภ�วะโลกร้อน และออก

นโยบ�ยเพื่อรับมือกับปัญห�สิ่งแวดล้อม สิ่งนี้จึงเป็นเสมือนก�รบันทึกไว้ว่� 

“ก�รเคลื่อนไหวจ�กชนกลุ่มนอ้ยหล�ย ๆ  กลุ่มในครัง้นีเ้ป็นเสียงสำ�คัญที่จะ

ช่วยต่อลมห�ยใจให้โลกยังอยู่ได้ในอน�คต” หรือจะเป็น ม็อบดาต้าไทยแลนด์ 

เวบ็ไซต์ทีร่วบรวมข้อมูลก�รชุมนุมส�ธ�รณะทีเ่กดิข้ึนในประเทศไทย ซึง่เปดิ

ให้คนทั่วไปเข้�ม�ร่วมให้ข้อมูลก�รชุมนุม ไม่ว่�จะเล็กหรือใหญ่ เพื่อบันทึก

เปน็ฐ�นข้อมูลทีส่�ม�รถใช้เปน็หลกัฐ�นอ�้งองิไดต้อ่ไปในภ�ยภ�คหน้� ซ่ึงก็

เปน็ตวัอย�่งก�รรับคว�มเหน็ของคนกลุม่เลก็ ๆ  ทีไ่มไ่ดม้�จ�กคนใดคนหนึง่ 

แม้แต่วิกิพีเดีย ส�ร�นุกรมเสรีออนไลน์ที่เปิดให้คนท่ัวโลกเข้�ม�สร้�ง เสริม เติม 

และปรับแต่งข้อมูลถังกล�งร่วมกันคนละนิดละหน่อยเพ่ือให้คว�มและเร่ืองร�ว

สมบูรณ์ครบถ้วน แทนท่ีจะจ้�งนักเขียนและบรรณ�ธิก�รเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

ซ่ึงน่�จะเป็นแนวคิดเดียวกับที ่ค�ร์ล เบ็กเกอร์ (Carl Becker) นักประวัติศ�สตร์

ช�วอเมริกันกล่�วไว้ในปี 1932 ว่� “ถ้�ส�ระสำ�คัญของประวัติศ�สตร์ คือ 

คว�มทรงจำ�ของส่ิงทีพู่ดและทำ� มันก็ชัดแล้วว่�ทุกคนรู้ประวัติศ�สตร์บ�งเร่ือง” 

และน่ันจึงเป็นเร่ืองดีที่ทุกคนจะบันทึกประวัติศ�สตร์ร่วมกัน

 ข้อมลูจ�กทกุส�รทศิทีอ่�จกล�ยเปน็ขุมทรัพยช้ั์นดเีหล�่น้ี มสีว่นสำ�คญั

อย่�งม�กท่ีช่วยให้เร�มีข้อมูลไว้เลือกใช้ในอน�คต ท้ังยังส�ม�รถพิจ�รณ�ใช้

เป็นเหตุผลรองรับในก�รตัดสินใจประเด็นต่�ง ๆ ได้อย่�งครอบคลุมทุกแง่มุม 

ถึงอย่�งน้ันก็ใช่ว่�ก�รต้ังคำ�ถ�มและก�รสงสัยในข้อมูลท่ีได้รับจะหมด 

คว�มสำ�คัญ ตรงกันข้�ม ก�รใช้วจิ�รณญ�ณในข้อมลูกลบัยิง่ทวคีว�มจำ�เปน็ 

เพือ่ย้ำ�ใหเ้ร�เอะใจกบัขอ้มลูทีไ่ดรั้บอยูเ่สมอ ในก�รแสวงห�ขอ้มลูทีจ่ริงและ

เป็นประโยชน์ม�กที่สุด เหมือนกับก็อปปี้บนโปสเตอร์ซีรีส์ ปฏิวัติเลือด 

ที่ว่� แล้วถ้�พวกเข�โกหกล่ะ (Et si on nous avait menti?) 

ที่ม� : บทคว�ม “Crowdsourcing Digital Public History” โดย Jason A. Heppler และ 
Gabriel K. Wolfenstein จ�ก tah.oah.org / บทคว�ม “The Way We Write History  
Has Changed” (มกร�คม 2563) โดย Alexis C. Madrigal จ�ก theatlantic.com /  
fridaysforfuture.org / mobdatathailand.org / nat.go.th 

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ใครใครก็บันทึกประวัติศาสตร์ได้
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รูจักวัสดุ เขาใจกระบวนการ
เขาถึงผูประกอบการ

จากทักษะภูมิปญญาที่มี
ผสานเรื่องราวในทองถิ่น
สูวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
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