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สรุปการประชุมวิชาการครั้งท่ี 1 - 3  ป  2553 
“ประวัติศาสตรสุขภาพและการจัดแสดงนิทรรศการ” 

 

  การเตรียมการดานเนื้อหาการจัดนิทรรศการ หัวขอ “๑๐๐ บุคคล รอยความคิด รอย

ส่ิงประดิษฐ  รอยเร่ืองราว”  ดําเนินการทบทวนเอกสารความรูและวรรณกรรมตางๆ ศึกษาดูงาน  

สํารวจแหลงขอมูลและการสัมภาษณบุคคล  ตลอดจนการประชุมระดมความคิดและความรูจาก

นักวิชาการผูทํางานดานประวัติศาสตรสังคมและสุขภาพ  ซึ่งชวยใหการเตรียมการมีความกาวหนา

ชัดเจนขึ้น  สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพไดจัดประชุมคณะทํางานวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพและ

การจัดแสดงนิทรรศการ 3 คร้ัง โดยสนับสนุนงบประมาณจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 คณะทํางานวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพและการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวย 

1. นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

2. นพ.อุกฤษณ มิลินทรางกูร รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

3. นางดารณี ออนชมจันทร ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพวิถีไทย 

4. นายยงศักดิ์ ตันติปฏก สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

5. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม สํานักวิชาศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

6. นายนภนาท อนุพงศพัฒน นักวิชาการอิสระ 

7. ดร.วิลลา วิลัยทอง คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. อาจารยธวัช มณีผอง คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. อาจารยสันติพงษ ชางเผือก นักวิชาการอิสระ 

10. นางวีรวรรณ เสถียรกาล สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

11. น.ส.ปารณัฐ สุขสุทธิ์ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

12. น.ส.สุนีย สุขสวาง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 
1. การประชุมวิชาการ  ครั้งที่  1 วันที่  15 กุมภาพันธ  2553  ที่หองประชุม ชั้น 3  

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 วัตถุประสงค 

1) เพื่อระดมแนวความคิดและเนื้อหาประวัติศาสตรสุขภาพที่สะทอนจุดเปลี่ยนแปลงระบบ
สุขภาพ 

2) เพื่อวิ เคราะหและสังเคราะหประเด็นประวัติศาสตรสุขภาพที่มีความหมายและ
ความสําคัญตอสังคมไทย  ต้ังแตระบบ/นโยบายจนถึงวิถีชีวิตคนเล็กคนนอย 
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3) เพื่อรวมกันพัฒนาเคาโครงเนื้อหาการจัดนิทรรศการและหัวขอสําคัญไวเปนฐานขอมูล
สําหรับการดําเนินงานจัดนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาและสถานที่ 

 
ผลการประชุมระดมสมอง 
1. มุมมองการจัดแสดงเพื่อสรางความรูความเขาใจสุขภาพจากงานดานจดหมายเหตุและ

ประวัติศาสตร มีขอเสนอคือ 

1) เปนพื้นที่จัดแสดงเหตุการณ/เ ร่ืองราวที่มีการปะทะทางความคิด  และเขาใจ

ประวัติศาสตรกับสุขภาพที่มีมิติสังคมอยูดวย 

2) เปนการแสดงเรื่องของมนุษยที่มีความสุข  ความผิดหวัง ความเสียใจ การใชอํานาจ 

มีความขัดแยง ฯลฯ 

3) สรางพื้นที่การเรียนรูประวัติศาสตรในมุมมองใหม  ไมใชมีเพียงอดีตและของเกา แตมี

เร่ืองราวของชีวิตผูคนหลากหลาย  เชนเดียวกับเร่ืองสุขภาพกับสังคมที่มองผานมิติ

ประวัติศาสตร 

4) นําเสนอความรูสุขภาพผานบทเรียนจากการใชกรอบการมองดวยแวนประวัติศาสตร
ที่มีชวงเวลา  เห็นจุดเปลี่ยนและมีความเชื่อมโยง 

5) เสริมสรางศักยภาพและพลังการทํางานและแกปญหาดานสุขภาพกับกลุมคนตางๆ 

ตามเปาหมายการสื่อสาร  ผานสัญลักษณ วัตถุและวิถีการดําเนินเรื่อง 

2. หลักการคิดเนื้อหาจัดแสดง 
1) ความเชื่อมโยงหนุนเสริมกันระหวางงานหอจดหมายเหตุกับประวัติศาสตร 
2) Theme จัดแสดงเปนการจุดประกายความสนใจเรียนรูจากจดหมายเหตุและ

ประวัติศาสตร 

3) มีจุดมุงหมายใหเกิดการเรียนรูจากแงมุมตางๆ คือ 

- การเปลี่ยนองคประธานและเปลี่ยนแกนเรื่องของประวัติศาสตร 

- เห็นจุดเปลี่ยนและการปะทะ 

- ลดอคติ 

3. วิธีมองหายุคสมัยรวมไดจาก 

1) ยุคสมัยที่มาจากการแบงยุคจากเอกสารและวิชาการ 
2) ยุคสมัยที่เกิดจากบริบททองถิ่นที่แตกตางกันไป 
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4. โครงเรื่องหลักเปน History Time Line ของนิทรรศการ 

 

 

 

๑ คือ  รัชกาลที่ 5 อิทธิพลจากการปฏิรูปประเทศ 

๒ คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ พ.ศ. 2475 

๓ คือ สงครามโลกครั้งที่ 2 และจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

๔ คือ สงครามเย็น 2490 และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสความทันสมัย 

๕ คือ 14 ตุลาคม 2516  และการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 

๖ คือ ป 2520  กระแสวัฒนธรรมชุมชนและยุคงานสาธารณสุขมูลฐาน 

๗ คือ เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 กับการปฏิรูปทางการเมือง 

๘ คือ รัฐธรรมนูญ 2540 กับการปฏิรูประบบสุขภาพ 

5. ระดมสมองคนหาบุคคล (ทดลอง) 

6. ขอเสนอรูปแบบการจัดแสดง 
1) ชุดนิทรรศการ 

- Time line ของประวัติศาสตรสุขภาพที่ออกแบบใหสามารถเพิ่มเติมและดึงออกได 
- ส่ือวีดีทัศน 4-5 จอ (1) ที่มาที่ไปใหภาพรวม  (2) ถึง  (5) นําเสนอเรื่องราวของชุด

นิทรรศการยอยที่เชื่อมโยงกันเปนเหตุการณตามลําดับเวลา (หรือเร่ืองราวอื่นๆ 
สวนนี้ปรับเปลี่ยนได) 

2) แบบหมุนเวียน (set by theme 4 หรือ 6 เดือน/คร้ัง) 
3) โครงเรื่อง?  ไลตาม time-line  แตชวงเปดตึก ดึง theme หลักมา เชน ประวัติศาสตร

รวมสมัยที่มีการปะทะสังสรรคกัน 
4) ยกตัวอยาง ส่ีแผนดินที่อธิบายและเดินเรื่องราวการผานเปลี่ยนแปลงและชีวิตแม

พลอย  เปนวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ 
5) ทุกสิ่งแสดงบน Time line เดียวกัน  เร่ืองเลาตางๆ กันไป 

7. สรางกลไกความรวมมือของเครือขายการทํางาน มีผลใหเกิดการขับเคลื่อนหอจดหมาย
เหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยใหเกิดคุณคาทางสังคม 
 เสนอใหเร่ิมตนระดมความรวมมือจากเครือขายตาง ๆ ที่ไดทํางานรวมกันมา อาทิ 

1) เครือขาย Routine to Research (ผูรับผิดชอบ : มธุรส) 
2) เครือขายทํางานพื้นที่ เชน จ. เชียงราย (ผูรับผิดชอบ : สันติพงษ, อาจารยธวัช), 

เครือขายพุทธิกาฯ (นภนาท) เปนตน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
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3) เครือขายสาธารณสุขทั่วประเทศ เชน สสจ., รพ.ทุกแหง (ผูรับผิดชอบ : วีรวรรณ) 
4) เครือขายภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ (ผูรับผิดชอบ : ดารณี, ปารณัฐ) 
5) เครือขายสมัชชาสุขภาพ (ผูรับผิดชอบ : สุนีย, ปารณัฐ) 
6) คณะกรรมการหอจดหมายเหตุฯ ทั้ง 2 ชุด (ผูรับผิดชอบ : วีรวรรณ, วรรณวิภา) 
7) เครือขายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ (ผูรับผิดชอบ : ปารณัฐ, สุนีย สุขสวาง) 

8. สรุปเคาโครงเนื้อหานิทรรศการที่เกิดขึ้นในการประชุมคร้ังที่ 1 นี้ 
1) เนื้อหาหลักไดมาจาก 

- เอกสารหลัก (ไดมากจาก : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม, นายนภนาท  อนุพงศพัฒน) 
- งานภาคสนาม (ไดมากจาก : นายสันติพงษ ชางเผือก, อาจารยธวัช  มณีผอง) 

2) วัตถุประสงค  เพื่อ 
- นําเสนอเพื่อสรางมุมมองใหมตอประวัติศาสตร 
- สัมมนาผูรูเห็นคนหลายกลุม 
- นําเสนอกรณีเฉพาะที่มีเร่ืองราวชวนสนใจ เชน กรณี รพ.แมฟาหลวง 

3) Theme หลักของนิทรรศการ ที่อาจเกิดขึ้นได 
- ประวัติศาสตรโรคระบาด  เพื่อใหบทเรียนการเผชิญโรคระบาดในปจจุบันและ

อนาคต 
- เกิดการบันทึกจุดเปลี่ยน การปะทะ การเหนี่ยวรั้ง (ยื้อยุดฉุดกระชากทามกลางยุค

สมัยที่ใชอํานาจในรูปแบบตางๆ กัน) 
- คัดเลือกเหตุการณและบุคคลที่มีพลังการนําเสนอแบบเฉพาะเจาะจง 

 
2. การประชุมวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพและการจัดแสดง ครั้งที่  2  วันที่  15-16 มีนาคม  

2553 ที่หองประชุมสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ  และหองประชุมสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

 วัตถุประสงค 
1) เพื่อรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อจัดทําฐานขอมูลประวัตศาสตรสุขภาพ 
2) สรุปประเด็นการนําเสนอในการจัดแสดง คร้ังที่ 1 ปลายปนี้ 
3) เพื่อคัดเลือก  สรุปหัวขอและแบงงานการคนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสะทอนบทเรียน 
4) การจัดทําเวทีสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรสุขภาพที่โรงพยาบาลแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู กับ คุณสุจิตต  วงษเทศ  

 
 

ผลสรุปการประชุม คือ 
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1. การจัดแสดงนิทรรศการตามหัวขอ “รอยบุคคล รอยความคิด รอยสิ่งประดิษฐและรอย

เร่ืองราว”รอยกันดวยเสนเวลาเดียวกัน แลว 4 มิติ  เปนการเปดโอกาสใหทุกเรื่องเขามารวมได  และให

เร่ืองราวปรากฏผานพื้นที่ทั้งอาคาร ใหองคกรมีชีวิตทางประวัติศาสตร สําหรับในหองโถง 360 ตร.ม. 

จะจัดแสดงแบบถาวรและกึ่งถาวร 

2. การจัดแสดงเปน เสนเวลา  (Time line) 

- จัดทําคลังขอมูลโดยเริ่มดึงขอมูลจากเอกสารเหตุการณประวัติศาสตรและพัฒนาการ

สุขภาพไทยของ นภนาท  อนุพงศพัฒน (กําลังจัดพิมพ) ออกมา งวดแรกประมาณ 

200 เร่ือง (กําลังจัดทํา) 

- สราง Time line  ตามการแบงชวงเวลา จากเดิมแบงไว 8  ชวง (ตามเอกสารสรุปการ

ประชุมวนัที ่ 15 ก.พ.)  การประชุมคร้ังนี้เสนอใหเพิ่ม period กอนหนานี ้  คือ กอน 

pre-modern หรือกอนสมยัรัชกาลที ่5 

3. คําถามที่วา “คลังขอมูล” หรือ Data stocking นั้นจําเปนแนนอน แตทําเทาไรถึงจะ

เพียงพอสําหรับการจัดแสดง  หากพอแลวทําอะไรตอ  หรือหากไมพอทําอะไรตอ จึงระดมสมองใหเห็น

ภาพรวม 

1) จากตารางเดมิ  เสนอใหระดมขอมูลที่นาสนใจเพิม่เติม 

- ริดสีดวงทวารหายไปไหน? ตามหา กรณี หมอรัดดวง(ริดสีดวง)ในภาคใต 

- หมอถอนฟนชาวบาน (ทั่วทกุภาคปรากฏเหนือ กลาง ใต อีสานอยางไร เปนใคร) 

- การเผชิญทกุขและโรคระบาดของชาวบาน แตละยุคสมยั 

2) เสนอกันใหคิดเรื่องหารูปแบบการนําเสนอพรอมกันไปดวย  ซึ่งจะกําหนดเนื้อหาวา

จะระดม/ตองการขอมูลอะไร ในเบื้องตน คือ “พิจารณาเลือกเปาหมายใหชัดกอน”  แลวคอยหาทีม

ชวยคนหาขอมูล 

- ภาพยนตร/หนงัสารคดี เชน ชีวิตพอเสม  หรือ หนงัเกา โปสเตอร  ภาพถาย 

สารคดีสรางใหม   ส่ิงของ   ที่มีเนื้อหาเกีย่วของ 

- Model รูปปน  

- Diorama 

- Display  ชุดนาํเสนอ ฉาก คน ของ ฯลฯ 

- จัดแสดงตามแนวคิดเดิมของพพิิธภัณฑ  

- จัดแสดงใหเหน็ประวัติศาสตรการตอสูกับโรค 

- นิทรรศการในวาระ ศ.นพ.เสม ครบ 100 ป จะเสนออยางไร 

เปนตน 
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ผลระดมความรูรวมรางตารางขอมูลแบบ 4 มิติจัดแสดง 
 บุคคล แนวความคิด ขาวของ เรื่องราว 

1 ยายเนียม หมอตําแย ๑๐๑ ป 
พิจิตร 

ความหวาน  น้ําตาล แตรควบคุมโรค คําชะโนด  อุดรธานี 

2 พอใหญเคน  อีสาน ความสวย ความงาม อาบน้ําแร 
แชน้ํานม 

ขาวของหมอเมือง หมอ
พื้นบาน 

หมูบานผีปอบ 

3 พอทองออน บานฝาง New public health ยุคหนึ่ง  
สธ.ผูกขาด  ตอมายายไปใหคน
รับผิดชอบตัวเอง 

ของเกี่ยวกับรกเด็กแรกเกิด หญิงไขทรพิษ อุรักลาโวย  
(ลันตา) 

4 หมอแดง หมอสมัยขุนสา Leisure การพักผอน  ตาก
อากาศ  หัวหิน 

กระติกหยวกกลวยกับวัคซีน 
ที่แมฮองสอน 

เกาะปอ จ.กระบี่  ระเบิด
อังทองหญิงคลอด 

5 ฉะออน  เสือสุม หลักประกันกับความเปนธรรม ลูกระเบิดอังทอง เสื้อผาขาดแคลน ใน
สงครามโลก 

6 หมอนอย สีค้ิว สุขภาพองครวม ชีวจิต สวดคัมภีรนั่งสวม อ.แมแจม เปดบานรับโรคระบาด
ของอาขา 

7 หมอง ูหมอสมนึก นครฯ กินหมา (คนทาแร สกลนคร) ผู
บาวกินแมว  จ่ีหอย 

สวมแบบตาง หมูบานคลิต้ี  กาญจนบุรี 

8 หมอฟนชาวบาน แม  อยูไฟ  จะบูน  placenta กลองไมหนาศพ บรรจุ เร่ือง
ของพระมาลัย 

โรคระบาดใน WW II 
กองทัพญี่ปุน 

9 หมอริดสีดวง ระบบผี  ทรงเจา ตํารายา แนวๆ คนติดเช้ือเอชไอวีว่ิงไล
จ้ิมคนอื่น 

10 หมอวิชัย(เพื่อนชีวิตใหม) 
เชียงใหม 

วงจรชีวิต เกิด แก เจ็บตาย ยาสลา (ยาเมือง) ฉลากยา  
ซอง ช่ือแปลกๆ 

กรณี สปน เสลาคุณ กับ 
เอดส 

11 พระอาจารยรัตน  แมสะเรียง ลายสักแบบตางๆ กับความเชื่อ โฆษณา ที่เกี่ยวกับ ยา 
อนามัย  สบู แชมพู  

โรงงานฟนกิซ ที่น้ําพอง 

12 วัดถ้ํากระบอก ระบบช่ี แมะ ปราณ แพทยจีน หมอนพพร โรงงานสับปะรดที่    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

13 หมอเสนารักษ(สารคดี) ระบบธาตุ หยินหยาง หนังสือเกาๆ รถแกสระเบิด เพชรบุรี 

14 พระอลงกต ลัทธิใหม ดารารัศมี ร.๕ ครีมหนาขาวเวียดนาม โรงงานเคเดอร ตุกตา 

15 กลุมปราชญชาวบาน เครือขายคนเผชิญวิกฤตโรค
เร้ือรัง มะเร็ง 

ลายสัก ซานติกาผับ 

16 เปรตกู อาหาร  สุขภาพบนสํารับขาว 
(หาที่สะทอนอะไรที่หากดูยาก 
สะทอนการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย เชน เอดสระบาด) 

เหรียญควอนตัม  การสวดอาพาธพินาศ  
ร.๒ 

17 ดร.สาธิต / ดร.รสสุคนธ  ตลาดนัดจิตวิญญาณ  

จัดปละครั้ง ที่วิทยาลัยรัชตภาค 

พัฒนาการสถาปตยกรรม 

model ต้ังแต city hospital  

สุขศาลา สถานีอนามัย  

โรงพยาบาล 

พระแมแจมสวดเรื่อง

รณรงคใหชาวบานใช

สวม 

18 หมออนามัย/ แปะผีบา(สอ.ที่

อื่นๆ ภาคละคน) 

นิคมโรค  
(ระดมกรณีศึกษาทุกภาค) 

-  พัทลุง  

ของเลนเด็ก ประกวดแมลูกดก 
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 บุคคล แนวความคิด ขาวของ เรื่องราว 

-  บานหินเหล็กไฟ (สุรินทร) 

-  ภาคเหนือ 

-  ภาคกลาง 

19 - คนแรกที่แปลงเพศ 

- คนแรกที่ผาตัดเปลี่ยนปอด, 

  หัวใจ 

  แยงศพผูเสียชีวิตเอดส ที่

เปลี่ยนพุทธเปนคริสต สัน

ปาตอง 

20 คนสุดทายที่เปน กาฬโรค  

ฝดาษ  คอตีบ 

  การขยายตัวของ

โรงพยาบาลในขอบเขต

รัฐไทย (ภูมิศาสตร) 

21 น้ําพุ(ยาเสพติด)    

22 เด็กผสมเทียมคนแรก    

 
3.  การประชุมวิชาการประวัติศาสตรสุขภาพและการจัดแสดงนิทรรศการ ครั้งที่  3 วันที่  6-7 

กันยายน 2553 ณ บานสวนริมน้ํา รีสอรท อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 วัตถุประสงค 

1) เพื่อนาํเสนอผลการศึกษาคนควาขอมูล  เอกสารและหลักฐานของเหตุการณสําคัญ
เกี่ยวกับประวติัศาสตรและพัฒนาการสุขภาพไทย 

2) เพื่อวิเคราะหองคความรูที่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตรและพัฒนาการสขุภาพ
ไทย  และจัดทาํราง Time line 

3) เพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบและจัดแสดงนทิรรศการประวัติศาสตรสุขภาพที่จะ
เกิดขึ้นครั้งแรกทีห่อประวัติศาสตรสุขภาพ  อาคารสุขภาพแหงชาติ ตนป 2554 
 การประชุมคร้ังนี้เปนการเชื่อมโยงดานเนื้อหากับแนวคิดการออกแบบการจัดแสดงให
พิพิธภัณฑที่ชื่อวา  หอประวัติศาสตรสุขภาพ  เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการนําเสนอเนื้อหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางานในชวงที่ผานมา  ซึ่งมาจากทั้งสวนที่ขยายพื้นที่การระดมเนื้อหารวมกับ
เครือขายพื้นที่  และการเขียนเนื้อหาจากหัวขอที่กําหนดขึ้นจากการประชุมและประสานงานในชวงที่
ผานมา  ซึ่งนักวิชาการแตละทานมีขอมูลและทราบแหลงขอมูล  ซึ่งมีอุปสรรคดานการจัดสรรเวลากับ
งานที่มีอยูเพื่อเขียนเรียบเรียงออกมา  คณะนักวิชาการฯ จึงมีความพยายามในการบริหารจัดการ
ขอมูลกับกระบวนการทํางานออกแบบใหเกิดขึ้นไปดวยกัน 
 กระบวนการประชุมจึงมีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานที่  แผนผัง  แบบแปลน  ลักษณะ
พื้นที่ใชสอยและโครงสรางสถาปตยกรรมของอาคารสุขภาพแหงชาติ  ประกอบการนําเสนอขอมูลและ
วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในชวงหลังการประชุมคร้ังที่  2  ขอใหเห็นภาพราง คือ 

(1) สํารวจและผลการสัมมนาผูรูเห็นที่อําเภอแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย 
(2) โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร  ภาคอีสาน 

(3) ขอมูลเก็บเอกสารและสัมภาษณ ศ.นพ.เสม  พร้ิงพวงแกว (ลาสุด) 
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(4) โครงการสุโขทัย : เมืองสุขภาพดีบนวิถีไทย : 60 วัน แหงการเริ่มเรียนรูและรวมสราง

ประวัติศาสตรสุขภาพสุโขทัย (วันที่ 6-8 สิงหาคม  2553) 

(5) เนื้อหาที่ไดจากการจัดอบรมความรูพิพิธภัณฑใหกับบุคลากรดานสาธารณสุขและ
กิจกรรมงานภาคสนามพิพิธภัณฑวัดบานทาพูด  จังหวัดนครปฐม 

(6) การสาํรวจหมอพื้นบาน อําเภอบางปะอนิ และอําเภอบางซาย  จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

(7) ผลการจัดสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ 2553 บุคคล ขาวของและเรื่องราวของ

จังหวัด/พื้นที่/เครือขายที่มารวมสัมมนา 

(8) การสํารวจพิพิธภัณฑทองถิ่นบานสาขลา และเยี่ยมบานหมอนาถ หมอพื้นบานเกา ที่

อําเภอพระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ  

(9) การสํารวจแหลงสุขภาพและพิพิธภัณฑตางๆ อาทิ บานพิพิธภัณฑที่มีคุณเอนก  นาวิกมูล

และอาสาสมัครดูแล  หอเกียรติภูมิรถไฟกับรถไฟพยาบาล  รานยาจีน “อุยจี่ต้ึง”  รานเกาแกอายุ 90 

กวาป ยานสะพานหัน  พิพิธภัณฑสภากาชาดไทย   และพิพิธภัณฑธนาคารไทยพาณิชย  เปนตน 

 การสัมมนาครัง้นี้  หอจดหมายเหตุและพพิิธภัณฑสุขภาพไทย ไดเชญินักวิชาการผูมีความรู

เฉพาะและมีประสบการณดานการออกแบบและพิพธิภัณฑ  มารวมหารือแนวคดิและแนวทางการ

ทํางานทีก่ําลงัรางเคาโครงนี ้  คืออาจารยชาตรี  ประกิตนนทการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  และอาจารยชีวสทิธิ ์ บุณยเกียรติ  นกัวิชาการอิสระ  รวมถงึไดเชิญอาจารยศิริ

พจน  เหลามานะเจริญ  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีประสบการณงานวิจยั

ประวัติศาสตรชิ้นลาสุด เร่ือง Black Death หรือ โรคหา กาฬโรค ยคุพระเจาอูทอง  มารวมเติมและ

แลกเปลี่ยนประสบการณทาํงานพพิิธภัณฑ  จึงทําใหการประชุมคร้ังนีม้ีการทาํงานรวมกนัวางเคาโครง

หลักของการจดัแสดงเปน Time line and Story  ประวัติศาสตรสุขภาพไทยทีม่ีบริบททางสงัคมอยูดวย 

  ผลสรุป   การจัดทําเนือ้หาการจัดแสดง  “๑๐๐ บุคคล รอยความคิด รอยสิ่งประดิษฐ  รอย

เร่ืองราว”  โดยมีแกนเรื่องของการจัดแสดง คือ การตอสูด้ินรนในระบบสุขภาพของสังคมไทย 

1.  โลกทัศนสุขภาพหรือการแพทยที่มิไดมมีาตรฐานเดียวคือการแพทยสมัยใหมเทานั้น 

2.  ระบบสุขภาพแบบจารีตนั้นมิใชส่ิงไรสาระตามกรอบมุมมองสมยัใหม 

3.  การแพทยสมัยใหมถูกใชเปนเครื่องมอืของรัฐในการควบคุมพลเมืองในยุคสมยัหนึ่ง 

ทั้งนี้กรอบเนื้อหาที่จัดทาํขึ้นใชแกนเวลายคุสมัยมาดําเนนิเรื่อง  แลวนาํเหตุการณ 3 ระดับมา 

เชื่อมโยง คือ บริบทสงัคมการเมือง นโยบายการแพทยและสาธารณสุข และเรื่อง บุคคล อุปกรณ/

เทคโนโลยทีี่เกดิขึ้นในแตละวฒันธรรมสุขภาพที่สําคัญ (เนื่องจากกําลงัอยูในชวงดาํเนินการ ยงัไมขอ

ลงรายละเอียดในเว็บนี้ หากทานใดสนใจสามารถติดตอกับผูประสานงานได) 


