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พิพิธภัณฑสุขภาพ” 
หลากนิยามทีต่องติดตามตอนตอไป 

 
 “เราอาจจะมองพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาวะไดกวางกวาพิพิธภัณฑการแพทย คือ เปน

พิพิธภัณฑของมนุษยในภาวะของการเผชิญกับความทุกขแลวก็พยายามที่จะแสวงหาทางที่จะอยูกับ

ความทุกขอันนั้น”  นั่นคือ เสี้ยวหนึ่งของการเปดโลกทัศนใหมๆ  เกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่ถูกนําเสนอให

ผูเขารวม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการความรูพิพิธภัณฑสําหรับบุคลากรดานสาธารณสุข”  ไดรับทราบโดย 

ดร.ปริตตา  เฉลิมเผา  กออนันตกูล  ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

 “เราอยากจะนําเสนอวาการทํางานพิพิธภัณฑ  มันมีกระบวนการที่มากไปกวาการเก็บของ  
อยากจะชักชวนใหเขาใชมุมมองแบบมานุษยวิทยามามองวาพิพิธภัณฑมันเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ที่

ควรมีหนาที่ในการสรางความสํานึก  ความตระหนักเกี่ยวกับมรดก  หรือความรูภูมิปญญา  หรือบุคคล  

หรือเร่ืองราวของชุมชน  ประวัติศาสตรของเขา  เราอยากจะชักชวนใหเขานึกถึงพิพิธภัณฑในลักษณะ

เชื่อมโยงกับความรูที่มีอยูในทองถิ่น  แลวก็บุคคลในทองถิ่น  แลวก็ชุมชนในทองถิ่น” 
 ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  ไดบอกเลาถึงรูปแบบของพิพิธภัณฑ  ซึ่งของ  คน ชุมชน 

ความรู และทองถิ่น ควรจะเกี่ยวของกันอยางใกลชิด 

 
การแพทยพื้นบาน 
นิยามของพิพิธภัณฑที่กวางกวาผนังหอง 
 “คือ เรามองภาพวามันตองเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตเพราะเรามองคําวา พิพิธภัณฑอาจจะเปน

เร่ืองของภูมิปญญาที่ถูกนําออกมาใช  อาจจะไมใชพิพิธภัณฑที่เปนที่เก็บของ  แตมันจะเปนความรูจาก

คนที่ถูกดึงออกมา  ทําใหมันมีพลวัตรเพียงพอที่จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน”  อรนุช  มะลิลา  

ผูประสานงานเครือขายภูมิปญญาสุขภาพและหมอพื้นบาน  จากมูลนิธิสุขภาพไทย  บอกเลานิยาม

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑในมุมมองของคนที่คุนเคยกับการทํางานในภาคประชาชน และการดําเนินงานขั้น

ตอไปหลังผานการอบรมในครั้งนี้ 
 การที่เรามาอบรม  ก็เพื่อที่จะนําความรูไปรวมกลุมกัน  ถาพื้นที่ไหนพรอมเราก็จะไปชวยกันใน

กระบวนการทําพิพิธภัณฑทองถิ่น  คือเราสามารถประยุกตใชได ถึงเราจะไมไดมีวัตถุดิบที่มันเปนชิ้นเปน

ของ  เพราะสิ่งที่สําคัญของประเด็นการแพทยพื้นบานคือเร่ืองของความรู  มันมีความรูอยูในคน  แลวเรา

จะนําเอาความรูเหลานั้นออกมาจากคนไดยังไง  แลวจะทําอยาไรใหคนในชุมชนตระหนักและสนใจ  ทํา

ยังไงใหความรูเหลานี้มันสามารถเขาถึงคนได 

 “พอเรามาฟงเราก็มองเห็นมันเปนระบบมากขึ้น  อยางที่อาจารยทานหนึ่งพูดเรื่องทํายังไงให

พิพิธภัณฑมีชีวิตชีวา  อยางเรื่องของก็ตองไปมองวาของมีที่มา  หรือการใชประโยชนอยางไร การ

อนุรักษจะเก็บรักษาอยางไรใหมันยั่งยืน  แลวคนที่เขามาเรียนรูจะไดอะไร  ตองคิดถึงวาจะนําเสนอยังไง  
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เราจะเห็นวาชุดความรูที่หมอมี  ถามองตามประเด็นอยางนี้  มันจะนํามาเสนออยางไรใหคนไดเห็น

คุณคา เห็นความสําคัญ  แลวก็กลับมาใช หรือตํารับตํารายาที่มีจะเก็บยังไง  ไมใชวา เก็บเขาหองให

มันตายอยางนั้น  มันตองใหคนไดเขาไปใช  ใหนักเรียนไดเขาไปเรียนรู” 
 ดาน จิรวัฒน  ศรีชนะ  เครือขายชมรมหมอพื้นบาน จังหวัดอุดรธานี  แสดงความเห็นผาน

ประสบการณของ “ปราชญทองถิ่น”  ดวยน้ําเสียงนุมนวล  เพื่อบอกเลาถึงรูปแบบการเรียนรูที่มีชีวิตชีวา

มากกวาขอบเขตของผนัง  “พิพิธภัณฑ” 

 “ตอนนี้เรามีสถานที่ปลูกสมุนไพรเพราะสมุนไพรบางตัวหายไปแลว  แตเราไมอยากใหมัน
หายไป  เราก็เลยตามหารวบรวมขอมูลวาตรงไหนมียาตัวนี้ก็เอามาปลูกเปนสวนสมุนไพร  เชน ศูนย

เรียนรูของตําบลบานมวง มันจะมีจําพวกยาหลายอยางอยูรอบบริเวณ  อยางถาเราใชเครื่องมือรอบๆ 

ศูนยเปนพิพิธภัณฑ  เราก็อาจจะพาเด็กไปเรียนรูกับหมอวาตนนี้เปนยาอะไร ชื่ออะไร  สรรพคุณยังไง 

แลวก็ทํากระบวนการตอไปเร่ือย ๆ มันก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมา” 
 
จากของนอกสายตา 
จะทําใหมี “คุณคา” ใน “พิพิธภัณฑ” 
 สําหรับ นายชางศิลป ชํานาญงาน “สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข”  และ นารีรัตน  ฉัตรนุกูล  เธอยอมรับวาเปนผูหนึ่งที่เคยหลงลืมที่จะใสใจกับ “ส่ิงของ” 

ในฐานะ  “เร่ืองเลา”  ที่ทรงคุณคา  แตหลังจากผานการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ในครั้งนี้เธอจึงเริ่ม

มองเห็น และไดยินเสียงเพรียกจาก “วัตถุ” 

 “พี่จะกลับไปเอาอุปกรณเกาๆ ที่เรามองไมเห็นคุณคาจะเอากลับมาตกแตงมาจัดใหมันนาดู ให
มันมีคุณคาขึ้นมา  เพราะตอนนั้นมองไมเห็นคุณคาจริง ๆ แตกลับไปนี่พี่จะไปทําจริงๆ พี่อยากพัฒนา

ตรงพิพิธภัณฑ เพราะวามีผานมามันเหมือนกับถูกปลอย พอถึงเวลาก็ไมคอยมีคนมาสนใจดูแล  พี่กะวา

กลับไปคราวนี้จะทําเรื่องเสนอผูอํานวยการใหมีการปรับปรุงพิพิธภัณฑใหดีข้ึน” 
 ในขณะที่  ภราดร  สามสูงเนิน  เจาหนาที่ประจําหองสมุด  สํานักการแพทยพื้นบานไทย  กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ 

แผนการดําเนินงานขั้นตอไปหลังผานการอบรมวา 

 “ในสวนของการแพทยพื้นบานมันมีองคความรูแลวก็ภูมิปญญาคอนขางเยอะมาก  เวลาที่เรา

ออกไปตางจังหวัดไดขอมูลอะไรมามากมาย  เพียงแตวาเราอาจจะยังจัดระบบไมเปน  เราเริ่มจากศูนย

คือ  อาจจะยังทําพิพิธภัณฑไมเปน  พอไดมาเห็นวากวาที่มันจะมาเปนพิพิธภัณฑมนัมกีระบวนการยงัไง  

มีข้ันตอนการทํางานยังไง  อยางนอยเราก็ไดเรียนรูและไดเห็นวา  จากที่เราอาจจะไมเคยเก็บเลย  เรา

อาจจะเริ่มเก็บ  แลวก็เร่ิมทําทะเบียนบาง  ก็เลยคิดวา ณ จุดหนึ่งเราก็อาจจะทําเกี่ยวกับเร่ืองภูมิ

ปญญาของการแพทยพื้นบาน  ซึ่งนับวามันก็ยิ่งสูญหายไปเรื่อยๆ อันนี้นาจะเปนจุดเริ่มตนใหเรา  ได

เห็นแนวทางแลวก็การทํางานตอไปในอนาคตวามันควรที่จะทํายังไงตอไป” 
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พิพิธภัณฑ  อยูที่ไหน? ยังไงดี? 
 “ผมสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม  แลวก็เร่ืองชุมชนเพราะวาตามแหลงชุมชนเขาก็มีวิถีชีวิต  มีพวก

เครื่องมือหาปลา  ทํานาเปนหมวดหมู  คือ ผมมีแนวคิดที่วา  อยากจะจัดใหอยูบานใครบานมัน  

เพราะวาพอจัดในพิพิธภัณฑเด็กๆ เขาก็ไมคอยอยากไป  คือสมมติวาถาเปนตําบล  เราอาจจะจัดสวน

หนึ่งใหอยูที่อนามัย  อีกสวนก็อยูที่บานใครบานมัน  เพราะวาของบางอยางทุกวันนี้ชุมชนก็ทิ้งไวโดย

ไมไดใสใจ  บางทีพอแมแกแลวไมไดทํา  เด็ก ๆ ก็ไมไดใสใจ คืออยากจะทําอยางไรใหเขาเห็นคุณคาตรง

นี้  อยากใหชุมชนเขาเรียนรูวา ณ เวลาหนึ่งสิ่งเหลานี้มันเคยมีความสําคัญหรือใชทําอะไรไดบาง  อยาก

ใหเด็กเขาไปศึกษาเพื่อรูจักความเปนมาของตัวเอง”  อภิชัย  เปาทุย  เจาพนักงานสาธารณสุข  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดแกว  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  บอกเลาแนวทางในการจัดเก็บเร่ืองราว

วิถีชีวิตชุมชนใหอยูในความรับผิดชอบของครอบครัว   เพื่อแกไขทัศนคติที่ ไม ดีที่ เยาวชนมีตอ 

“พิพิธภัณฑ”  โดยปรารถนาใหครอบครัวเปนผูทําหนาที่เก็บรักษา  “เร่ืองเลา”  และถายทอดสูคนใน

ครอบครัวดวยตนเอง 

 
“พิพิธภัณฑ”  กับการทบทวนความรูของชุมชน 
 อรรถสิทธิ์  แสงจันทร  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอน  ถายทอดประสบการณสวนตัวในการทํางานที่ผานมาและสิ่งที่นักวิชาการ

สาธารณสุขอยางเขากําลังจะทําตอไปในเรื่องของ “พิพิธภัณฑ” 

 “อยางไรในกรณีของแมฮองสอนผมมองวา  ในอดีตคนในชุมชนเองเขาก็มีองคความรูเร่ือง
สุขภาพในระดับหนึ่ง  เพียงแตวาที่ผานมาเราอาจจะหลงลืม  หรือมองไมเห็น  เราอาจจะตองกลับไป

ตามรอยเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนแลวนําองคความรูเหลานั้นออกมาเพื่อชี้ใหเขาเห็นจุดเดนในองค

ความรูของเขา  ที่สําคัญเราอาจจะมีการสรางเครือขายเพื่อใหหนวยงานตางๆ เขามารวมกันทํางาน  

โดยเฉพาะกับเด็กๆ ผมมองวา ถาเด็กไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรูเร่ืองการทํางานพิพิธภัณฑมากขึ้น  

นอกจากเขาจะไดเรียนรูเร่ืองสุขภาพแลว  ก็ยังจะเปนการปลูกฝงความคิดที่ดีในการทํางานใหกับพวก

เขาได” 
 
บทสรุป  ทบทวนทาที   
เติมเต็มความหลากหลายใหกับเรื่องราวของสุขภาวะ 
 แมผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จะเปนบุคลากรในวงการสาธารณสุขทั้งหมด  แต

นั่นก็ไมไดหมายความวาพวกเขาจะตองคิด  คาดหวัง และแสดงออกในทิศทางที่เหมือนกันไปเสียทีเดียว  

และในความเปนจริง “ความหลากหลาย”  ตางหากที่จะชวยเติมเต็มเร่ืองราวเกี่ยวกับ “สุขภาพ” หรือ 

“สุขภาวะ”  ใหกับส่ิงที่เรียกวา  “พิพิธภัณฑ” ไดอยางครบถวน 
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 “เพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานเรื่องประวัติศาสตรสุขภาพ  มันก็เลยจะตองมองในหลายๆ มิติ 

สวนหนึ่งที่เราทํา รวมทั้งเปนความตองการของพิพิธภัณฑ  (สุขภาพไทย) ดวย ก็คือ เราอยากจะเห็นสวน

ที่มันหายไป  อยางทั้งหมดที่ผมพูดมาเปนสวนที่ผมศึกษาจากเอกสารและมันเปนสวนกลาง มันยังมีสวน

ที่มันหายไป  ซึ่งเปนความรูจากทองถิ่น...  ผมเชื่อวา  ถาใหเห็นภาพความรูหรือความพยายามในการ

รักษาตัวเอง  ความพยายามในการดูแลตัวเอง  ความพยายามในการมีชีวิต  ความพยายามในการสราง

ชีวิตใหดีข้ึนในรูปแบบตางๆ มันก็จะเปนการเปดพื้นที่ใหคนในที่ตางๆ ไดมีอํานาจมากขึ้นในการที่จะพูด

ถึงการดูแลรักษาตัวเอง” (นภนาท  อนุพงศพัฒน : ประวัติศาสตรรัฐกับงานเวชกรรมไทย, 7 มิถุนายน 

2553) 
 ในความหมายที่กวางที่สุด  พิพิธภัณฑก็คือ พื้นที่ที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งมันอาจจะ

มีไดมากมายหลายรูปแบบ  “มโนทัศน”  เกี่ยวกับพิพิธภัณฑซึ่งกักขัง “ความคิด” ของ “สังคมไทย” ไวกบั

การจัดเรียง  “วัตถุ” แบบไรชีวิตควรไดรับการทบทวนใหม  โดยเฉพาะในการบอกเลาเรื่องราวที่เกี่ยวของ

กับมนุษยที่มีชีวิตและจิตใจอยางเรื่องของ “สุขภาพ” หรือ “สุขภาวะ” 

 
 
ที่มา:   จดหมายขาวศูนยมานุษยวิทยาสินรินธร (องคการมหาชน), ปที่ 12 ฉบับที่ 68 มิถุนายน-

กรกฏาคม  2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


