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หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความคัดสรรจาก “การประชุมวิชาการ
พพิธิภณัฑ์และมรดกวฒันธรรม ครัง้ที ่2” ระหว่างวนัที ่2 - 15 มถินุายน 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่่านการประชุมทาง zoom และทาง FB Live ที่มาของ
การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล็งเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศ่กษาและมรดกวัฒนธรรมศ่กษาสำาหรับ
ชาวไทยมีค่อนข้างน้อย หน่วยงานอื่นๆ ที่เคยจัดประชุมในเรื่องนี้เป็นประจำาก็
งดจดั หรอืเปลีย่นไปมุง่เน้นกจิกรรมลกัษณะอืน่แทน ทำาให้ขาดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักปฏิิบัติการ และบุคลากรที่ทำางานเกี่ยวข้องกับ
พพิธิภณัฑ์และมรดกวฒันธรรม พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ คณะ
สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่่ง่ได้เคยจดัการประชมุ
วชิาการพพิธิภัณฑ์และมรดกวฒันธรรม ครัง้ที่ 1 ในปี พ.ศ.2563 มาแล้ว จง่ได้
จดัการประชมุนีข้่น้ โดยกำาหนดวตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศก่ษา อาจารย์ 
นักปฏิิบัติการได้มีเวทีในการนำาเสนอผ่ลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ้ความคดิเห็นทางวชิาการกบับคุลากรจากต่างสงักดั และเพือ่สร้างความ
ร่วมมอืและสร้างเครอืข่ายทางวชิาการระหว่างคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
กบัหน่วยงานอืน่

นอกเหนือไปจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะ
สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แล้วยงัมหีน่วยงานร่วม
จัดการประชุม คือ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 3) หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ธรรมชาต ิและวฒันธรรม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศลิปากร แม้ว่าช่วงทีผ่่่านมาจะมอีปุสรรคสำาคญัคือการระบาดของ
COVID-19 แต่กย็งัมีผู่ส้นใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงาน 41 ชิน้ และมบีทความทีร่่วม
นำาเสนอในการประชุม 21 บทความ แบ่งเป็น 6 ช่วง มรีายละเอียดบทความ ดงันี้

พิมพที่ :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2565
            โทรศัพท 0-2564-3104 ถึง 6
            โทรสาร 0-2564-3119
            http://www.thammasatprintinghouse.com     

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์.

พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม.-- ปทุมธานี : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565.
222 หน้า.

1. พิพิธภัณฑ์. 2. พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง. 3. พิพิธภัณฑ์วิทยา.  I. ชื่อเรื่อง.

069
ISBN 978-616-488-347-5

จํานวนพิมพ: 300 เลม



พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม 
รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการ 
พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

   ข้้อมูลทางบรรณานุกรม
   เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ� (บรรณาธิการ). พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม 
        -- กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

                2565. 220 หนา  (รวมบทความคัดสรรจากโครงการประชุมวิชาการ
        พิพิธภัณฑ และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2) 

                ISBN: 
                พิมพครั้งแรก สิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวนพิมพ: 

คณะผูู้้จััดทำา
บรรณาธิการ: เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ�
ออกแบบปก/รูปเล่ม: จารุวรรณ ด้วงคำาจันทร์

จััดพิมพ์โดย: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหน่่ง อำาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 

บทบรรณาธกิาร

 หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความคัดสรรจาก “การประชุมวิชาการ
พพิธิภณัฑ์และมรดกวฒันธรรม ครัง้ที ่2” ระหว่างวนัที ่2 - 15 มถินุายน 2565  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่่านการประชุมทาง zoom และทาง FB Live ที่มาของ
การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล็งเห็นว่าการจัดประชุมวิชาการในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศ่กษาและมรดกวัฒนธรรมศ่กษาสำาหรับ
ชาวไทยมีค่อนข้างน้อย หน่วยงานอื่นๆ ที่เคยจัดประชุมในเรื่องนี้เป็นประจำาก ็
งดจดั หรอืเปลีย่นไปมุง่เน้นกจิกรรมลกัษณะอืน่แทน ทำาให้ขาดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ นักปฏิิบัติการ และบุคลากรที่ทำางานเกี่ยวข้องกับ
พพิธิภณัฑ์และมรดกวฒันธรรม พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิ คณะ
สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึ่ง่ได้เคยจดัการประชมุ
วชิาการพพิธิภณัฑ์และมรดกวฒันธรรม ครัง้ที ่1 ในปี พ.ศ.2563 มาแล้ว จง่ได้
จดัการประชมุนีข้่น้ โดยกำาหนดวตัถปุระสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศก่ษา อาจารย์  
นักปฏิิบัติการได้มีเวทีในการนำาเสนอผ่ลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความรู ้ความคดิเหน็ทางวชิาการกบับคุลากรจากต่างสงักดั และเพือ่สร้างความ
ร่วมมอืและสร้างเครอืข่ายทางวชิาการระหว่างคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
กบัหน่วยงานอืน่
 นอกเหนือไปจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะ
สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์แล้วยงัมหีน่วยงานร่วม
จัดการประชุม คือ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2) หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 3) หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ธรรมชาต ิและวฒันธรรม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศลิปากร แม้ว่าช่วงทีผ่่่านมาจะมอีปุสรรคสำาคัญคอืการระบาดของ 
COVID-19 แต่กย็งัมีผู่ส้นใจส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงาน 41 ชิน้ และมบีทความทีร่่วม
นำาเสนอในการประชุม 21 บทความ แบ่งเป็น 6 ช่วง มรีายละเอียดบทความ ดงันี้



 Session 1: Historic & Creative Cities วนัพฤหัสบดีที ่2 มถินุายน 
พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-12:00 น.
 - การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยม ความแน่นแฟ้้น และมรดก 
โดย ชีวสิทธิ� บุณยเกียรติ
 - การศ่กษาคุณค่าเชิงอัตลักษณ์และความต้องการทางสังคมในการ
อนุรักษ์พัฒนาสถานีรถไฟ้กรุงเทพ (หัวลำาโพง) โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก
 - ย่านชุมชนเก่าในฐานะมรดกจังหวัด: ข้อจำากัดและโอกาสในการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดย ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ 

 Session 2: Inclusive tourism วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 เวลา 13:00-15:00 น.
 - บ่อเหล็กลอง: เวียงเชียงเหล็ก ชุมชนและพิพิธภัณฑ์โลหกรรมเหล็ก
โบราณกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาตุ้ม โดย ภูเดช แสนสา
 - การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี: กรณีศ่กษาแหล่ง
โบราณคดีหนองราชวัตรและแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ โดย พีรศักดิ� 
กลับเกตุ
 - สำาน่กถิ่นที่: การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในย่านชุมชนเก่าตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา โดย สกาวรัตน์ บุญวรรโณ, พงษ์ทัช จิตวิบูลย์
 - การธำารงรักษามรดกวัฒนธรรมไทยพวน ณ มิวเซึ่ียมปะพวน  
ที่ปากพลี จังหวัดนครนายก โดย วีรานันท์ ดำารงสกุล

 Session 3: Museum interpretation วนัพฤหสับดทีี ่9 มถินุายน 
พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-12:00 น.
 - ความเป็นอยู่ (being) ของวัตถุจัดแสดง ในหอจดหมายเหตุ  
(archive) บ้านศิลปิน มณเฑียร บุญมา (Montien Atelier)  โดย วรเทพ อรรค
บุตร
 - มากกว่ากระดูก:  Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง กับการก้าว
ข้ามความท้าทายในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยสุชาดา  คำาหา, ชลวิทย์  
ทองเจริญชัยกิจ

 - ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กับการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะใน
หอจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ กรณีศ่กษานิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION 
FEELS GOOD” วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, โกสุม โอมพรนุวัฒน์
 - พิพิธภัณฑ์อิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้: จากอัตลักษณ์มลายูมุสลิมสู่
มรดกแห่งวัฒนธรรม อิมรอน ซึ่าเหาะ, ยาสมิน ซึ่ัตตาร์, วสมน สาณะเสน

 Session 4: Archaeological innovation & Conservation 
works วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:00-15:00 น.
 - โบราณคดเีชงิโตต้อบ: การสอดประสานเทคโนโลยแีละความรว่มมอื
โดย ผุ่สดี รอดเจริญ, ภีร์ เวณุนันทน์, บริสุทธิ� บริพนธ์
 - ชุมชนเสมือนต้นทุนตำ่า: สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดกเสมือนจริง 
โดย มนตรี ธรภัทรพรชัย
 - การอนุรกัษเ์ชงิปอ้งกนักบังานพิพธิภณัฑแ์ละหอศิลปใ์นประเทศไทย: 
นิยามและความตระหนักรู้ โดย บุรินทร์ สิงโตอาจ
 - แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่อง
จักสานในประเทศไทย โดย ปัฐยารัช  ธรรมวงษา
 
 Session 5: Intangible Cultural Heritage วนัพธุที ่15 มถินุายน 
พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-12:00 น.
 - “สำารับอาหารภาคตะวันออก” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนใน
สมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย โดย อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล
 - ความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาเกลืออีสานที่บดบังความเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม โดย อมฤต หมวดทอง
 - เถียงนา คาเฟ้่ รีสอร์ท: การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ชาย
ขอบสู่การสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในอีสาน โดย จารุวรรณ  
ด้วงคำาจันทร์

 Session 6: Dissonant Memories วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.  
2565 เวลา 13:00-15:00 น.



 Session 1: Historic & Creative Cities วนัพฤหัสบดีที ่2 มถินุายน 
พ.ศ. 2565 เวลา 10:00-12:00 น.
 - การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยม ความแน่นแฟ้้น และมรดก 
โดย ชีวสิทธิ� บุณยเกียรติ
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นิยามและความตระหนักรู้ โดย บุรินทร์ สิงโตอาจ
 - แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่อง
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 - ความเหลื่อมลำ้าในความทรงจำา และเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ (ยัง) ไม่เล่า: 
กรณีศ่กษาพื้นที่สาธารณะจัดแสดงประวัติศาสตร์บาดแผ่ลในประเทศไทย 
เกาหลีใต้ และชิลี โดย ภัทรภร ภู่ทอง
 - พิพิธภัณฑ์ในฐานะตัวแทนแห่งความทรงจำา: กรณีพิพิธภัณฑ์เหยื่อ
คอมมิวนิสต์ในเอสโตเนีย โดย สมัคร์ กอเซึ่็ม
 - พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซึ่ีย  
(Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจำา วัตถุพยาน และการ
สังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 ในหนงัสอืเลม่นี ้ประกอบดว้ยบทความจำานวน 8 บทความ ทีไ่ดร้บัการ
คดัสรรและใหผู้่เ้ขยีนปรบัปรงุตามคำาแนะนำาของผู่ป้ระเมนิภายหลงัการประชมุ 
โดยเรียงลำาดับตามเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมแก่การอ่าน บทความเรื่อง แนวทาง
การจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
โดย ปัฐยารัช ธรรมวงษา เป็นบทความจากการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท
เครื่องจักสานในประเทศไทย ซึ่่่งเครื่องจักสานเป็นวัตถุประเภทหน่่งที่พบได้ใน
แทบทุกพิพิธภัณฑ์ บทความนำาเสนอแนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงเครื่อง
จักสานในพิพิธภัณฑ์ โดยได้ระบุปัจจัยที่มีผ่ลต่อการเสื่อมสภาพของเครื่อง
จักสาน รวมถ่งแนวทางการดูแลเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑ์สามารถนำาไปปรับ
ใช้ได้ทันที
 เช่นเดียวกับบทความเรื่อง การอนุรักษ์เชิงป้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์ในประเทศไทย: นิยามและความตระหนักรู้ โดย บุรินทร์ สิงโตอาจ 
ถือเป็นงานอีกชิ้นที่ให้ความสำาคัญกับการป้องกันมากกว่าการบูรณะซึ่่อมแซึ่ม
แก้ไขปัญหาหลังจากเกิดความเสียหาย นอกจากบทความจะให้คำาอธิบายถ่ง
ความหมายของการอนุรักษ์เชิงป้องกันและพัฒนาการในประเทศไทยแล้ว ยัง
ได้นำาเสนอสภาพปัญหาจริงจากการสำารวจซึ่่่งนำามาสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งควรนำาไปพิจารณา
 บทความเรื่อง พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์
อนิโดนเีซึ่ยี (Museum Pengkhianatan PKI): สถานที ่ความทรงจำา วตัถพุยาน 
และการสังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล นำาเสนอกรณีศ่กษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางการเมือง การใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องเพื่อ

สนับสนุนประวัติศาสตร์กระแสหลักทำาให้เรื่องเล่าอื่นๆ ไม่ได้รับความเชื่อถือ 

ข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างหน่่งของบทความคือนอกจากการเล่าเรื่องดังกล่าวแล้ว

ตัวพิพิธภัณฑ์เองก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถ่งนโยบาย

ของรัฐตอ่การจัดการความเห็นตา่งและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด

ในบทความเรือ่ง ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กบัการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะ

ในนิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD” โดย วริณาฐ 

พิทักษ์วงศ์วาน และ โกสุม โอมพรนุวัฒน์ กล่าวถ่งความรู้ส่กแบบที่อาจจะเรียก

วา่เสยีวสมองทีถ่กูนำามาจดัเปน็นทิรรศการดว้ยเทคนคิตา่งๆ ทีพ่ฒันาข่น้จากสือ่

ออนไลน์มาสู่การจัดนิทรรศการจริงและต้องปรับไปนำาเสนอตัวนิทรรศการทาง

ออนไลน์อีกครั้ง จากผ่ลกระทบของ COVID-19 ทำาให้ต้องใช้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อ

ให้ผู่้ชมยังคงมีความรู้ส่กเหมือนกับได้ไปสัมผ่ัสนิทรรศการจริง ซึ่่่งผ่ลลัพธ์ที่ได้

กลับยิ่งน่าสนใจข่้นกว่าเดิม

 การนำาเสนอผ่่านช่องทางออนไลน์ ในบทความเรื่อง ชุมชน

เสมือนต้นทุนตำ่า : สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดกเสมือนจริง โดย มนตรี  

ธรภัทรพรชัย ที่กล่าวถ่งแหล่งมรดกวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ยังชี้ให้เห็น

ว่าการสร้างมรดกเสมือนจริง หรือ virtual heritage นอกจากจะช่วยสร้าง

ประสบการณใ์หผู้่ม้าเยีย่มชมทางออนไลน ์ยงัสามารถดำาเนนิการไดโ้ดยใชต้น้ทนุ

ตำ่าจนน่าท่่ง บทความยังได้อภิปรายถง่ขัน้ตอน และข้อจำากดัทางเทคนิคทีน่่าจะ

เปน็จดุเริม่ตน้ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่แกพ่พิธิภณัฑห์รอืแหลง่มรดกวฒันธรรมที่

กำาลังพิจารณาจัดทำานิทรรศการเสมือนจริงอยู่

 บทความเรือ่ง “สำารบัอาหารภาคตะวนัออก” ในฐานะมรดกภมูปิญัญา

ทางวัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนใน

สมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย โดย อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล อภิปราย

การใชม้รดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรมทางดา้นอาหารพืน้เมอืงของภาคตะวนัออก

ในการทำาการตลาดทอ่งเทีย่ว ซึ่่ง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่มรดกวฒันธรรมไมใ่ชเ่รือ่งของ

การอนรุกัษไ์วไ้มใ่หม้กีารเปลีย่นแปลง หากแตเ่ปน็การพฒันาบนฐานทรพัยากร

ทางวัฒนธรรม



 - ความเหลื่อมลำ้าในความทรงจำา และเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ (ยัง) ไม่เล่า: 
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 - พิพิธภัณฑ์ในฐานะตัวแทนแห่งความทรงจำา: กรณีพิพิธภัณฑ์เหยื่อ
คอมมิวนิสต์ในเอสโตเนีย โดย สมัคร์ กอเซึ่็ม
 - พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซึ่ีย  
(Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจำา วัตถุพยาน และการ
สังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล

 ในหนงัสอืเลม่นี ้ประกอบดว้ยบทความจำานวน 8 บทความ ทีไ่ดร้บัการ
คดัสรรและใหผู้่เ้ขยีนปรบัปรงุตามคำาแนะนำาของผู่ป้ระเมนิภายหลงัการประชมุ 
โดยเรียงลำาดับตามเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมแก่การอ่าน บทความเรื่อง แนวทาง
การจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
โดย ปัฐยารัช ธรรมวงษา เป็นบทความจากการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภท
เครื่องจักสานในประเทศไทย ซึ่่่งเครื่องจักสานเป็นวัตถุประเภทหน่่งที่พบได้ใน
แทบทุกพิพิธภัณฑ์ บทความนำาเสนอแนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงเครื่อง
จักสานในพิพิธภัณฑ์ โดยได้ระบุปัจจัยที่มีผ่ลต่อการเสื่อมสภาพของเครื่อง
จักสาน รวมถ่งแนวทางการดูแลเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑ์สามารถนำาไปปรับ
ใช้ได้ทันที
 เช่นเดียวกับบทความเรื่อง การอนุรักษ์เชิงป้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์ในประเทศไทย: นิยามและความตระหนักรู้ โดย บุรินทร์ สิงโตอาจ 
ถือเป็นงานอีกชิ้นที่ให้ความสำาคัญกับการป้องกันมากกว่าการบูรณะซึ่่อมแซึ่ม
แก้ไขปัญหาหลังจากเกิดความเสียหาย นอกจากบทความจะให้คำาอธิบายถ่ง
ความหมายของการอนุรักษ์เชิงป้องกันและพัฒนาการในประเทศไทยแล้ว ยัง
ได้นำาเสนอสภาพปัญหาจริงจากการสำารวจซึ่่่งนำามาสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งควรนำาไปพิจารณา
 บทความเรื่อง พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์
อนิโดนเีซึ่ยี (Museum Pengkhianatan PKI): สถานที ่ความทรงจำา วตัถพุยาน 
และการสังหารหมู่ โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล นำาเสนอกรณีศ่กษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางการเมือง การใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องเพื่อ

สนับสนุนประวัติศาสตร์กระแสหลักทำาให้เรื่องเล่าอื่นๆ ไม่ได้รับความเชื่อถือ 

ข้อสรุปที่น่าสนใจอย่างหน่่งของบทความคือนอกจากการเล่าเรื่องดังกล่าวแล้ว

ตัวพิพิธภัณฑ์เองก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถ่งนโยบาย

ของรัฐตอ่การจัดการความเห็นตา่งและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเด็ดขาด

ในบทความเรือ่ง ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กบัการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะ

ในนิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD” โดย วริณาฐ 

พิทักษ์วงศ์วาน และ โกสุม โอมพรนุวัฒน์ กล่าวถ่งความรู้ส่กแบบที่อาจจะเรียก

วา่เสยีวสมองทีถ่กูนำามาจดัเปน็นทิรรศการดว้ยเทคนคิตา่งๆ ทีพ่ฒันาข่น้จากสือ่

ออนไลน์มาสู่การจัดนิทรรศการจริงและต้องปรับไปนำาเสนอตัวนิทรรศการทาง

ออนไลน์อีกครั้ง จากผ่ลกระทบของ COVID-19 ทำาให้ต้องใช้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อ

ให้ผู่้ชมยังคงมีความรู้ส่กเหมือนกับได้ไปสัมผ่ัสนิทรรศการจริง ซ่ึ่่งผ่ลลัพธ์ที่ได้

กลับยิ่งน่าสนใจข่้นกว่าเดิม

 การนำาเสนอผ่่านช่องทางออนไลน์ ในบทความเรื่อง ชุมชน

เสมือนต้นทุนตำ่า : สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดกเสมือนจริง โดย มนตรี  

ธรภัทรพรชัย ที่กล่าวถ่งแหล่งมรดกวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ยังชี้ให้เห็น

ว่าการสร้างมรดกเสมือนจริง หรือ virtual heritage นอกจากจะช่วยสร้าง

ประสบการณใ์หผู้่ม้าเยีย่มชมทางออนไลน ์ยงัสามารถดำาเนนิการไดโ้ดยใชต้น้ทนุ

ตำ่าจนน่าท่่ง บทความยังได้อภิปรายถง่ขัน้ตอน และข้อจำากดัทางเทคนิคทีน่่าจะ

เปน็จดุเริม่ตน้ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่แกพ่พิธิภณัฑห์รอืแหลง่มรดกวฒันธรรมที่

กำาลังพิจารณาจัดทำานิทรรศการเสมือนจริงอยู่

 บทความเรือ่ง “สำารบัอาหารภาคตะวนัออก” ในฐานะมรดกภมูปิญัญา

ทางวัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนใน

สมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย โดย อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล อภิปราย

การใชม้รดกภมูปิญัญาทางวฒันธรรมทางดา้นอาหารพืน้เมอืงของภาคตะวนัออก

ในการทำาการตลาดทอ่งเทีย่ว ซึ่่ง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่มรดกวฒันธรรมไมใ่ชเ่รือ่งของ

การอนรุกัษไ์วไ้มใ่หม้กีารเปลีย่นแปลง หากแตเ่ปน็การพฒันาบนฐานทรพัยากร

ทางวัฒนธรรม



 บทความเรือ่ง การเคหะแหง่ชาต ิสงิคโปร:์ พฒันานยิม ความแนน่แฟ้น้ 
และมรดก โดย ชีวสิทธิ� บุณยเกียรติ นำาเสนออาคารการเคหะในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ และเปรียบเทียบการนำาเสนอมรดกการเคหะใน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เน้นความสำาเร็จของนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐ กับการนำา
เสนอในพิพธิภณัฑช์มุชนทีส่ะท้อนถง่การปรับตวัของชุมชนในพืน้ทีพั่กอาศัยใหม่ 
ความผ่กูพนักบัสิง่เลก็สิง่นอ้ยในชวีติประจำาวนัสะทอ้นสาระสำาคัญแหง่ความเปน็
มรดกวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยในอาคารการเคหะแห่งชาติของผู่้คน
 บทความชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับมรดกเมืองและเครื่องมือในการอนุรักษ์ 
บทความเรื่อง ย่านชุมชนเก่าในฐานะมรดกจังหวัด: ข้อจำากัดและโอกาสในการ
อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดย ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ นำาเสนอเครื่องมือในการ
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าของรัฐ ผ่่านกลไกที่มีอยู่ ซึ่่่งแม้จะมีประโยชน์ในการให้
สถานะแก่ย่านชุมชนเก่าแต่ก็ยังมีข้อจำากัดอีกหลายประการ และในทางปฏิิบัติ
ความสำาเรจ็ในการอนรุกัษย์งัข่น้อยูก่บัการนำาเครือ่งมอืการประกาศใหย้า่นชมุชน
เป็นมรดกจังหวัดของแต่ละจังหวัดด้วยว่ามีเจตนารมณ์อย่างไรและจะนำาไปใช้
อะไรต่อ 
 ท้ายสุดนี้ ในฐานะตัวแทนผู่้จัดการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และ
มรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 และบรรณาธิการของหนังสือรวมบทความคัดสรร
เล่มนี้  ขอขอบคุณการสนับสนุน ความร่วมมือ และกำาลังใจจากทุกส่วน ทุกคน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในการจัดการประชุมและการจัดทำาหนังสือ หากมีข้อผ่ิดพลาด
ประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ 

เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ�
บรรณาธิการ

แนะนำาผูู้้เข้ียน

 ชีีวสิทธิ� บุณยเกียรติ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ ศูนย์พัฒนาความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) รับผ่ิดชอบในการร่วมพัฒนาหลักสูตร onsite และ online สำาหรับ
บุคลากรภายในและภายนอก ในการส่งเสริมศักยภาพการทำางานของบุคลากร
ในพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานการศ่กษา และผู่้สนใจทั่วไป การวิจัยและงานเขียน
ที่ผ่่านมาครอบคลุมทางด้านพิพิธภัณฑ์ศ่กษา เช่น พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ ใน
สงิคโปร ์การวจิยัในปจัจบุนัเกีย่วกบับทบาทของพพิธิภณัฑก์บัสงัคมเพือ่ผู่ส้งูวยั 
และขบวนการมรดกเมือง
 บุรินทร์ สิงห์์โตอาจั ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอิสระด้านพิพิธภัณฑ์และ
การอนุรักษ์ จบการศ่กษาหลักสูตรอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีประสบการณ์ทำางานพิพิธภัณฑ์ และมีความสนใจด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
และงานการศ่กษาในพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันทำางานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์เชิง
ป้องกันในประเทศไทย
 ปััฐยารัชี ธรรมวงษา ปัจจุบันเป็นผู่้ช่วยผู่้อำานวยการฝ่่ายพัฒนา
องค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซึ่ียมสยาม) 
ทำาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ ห้องคลังโบราณวัตถุและ
ห้องปฏิิบัติการ และการประสานงานพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ มีความสนใจด้าน
งานการศก่ษาในพพิธิภณัฑ ์การบรหิารจดัการคลงัวตัถพุพิธิภณัฑ ์การสรา้งเครอื
ข่ายพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน และพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ปัจจุบันเป็นผู่้ช่วยศาสตรจารย์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำางานวิจัยและโครงการปฏิิบัติ
การในด้านการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม อาทิ การวางแผ่นที่อยู่อาศัย
ผู่้มีรายได้น้อย การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน การอนุรักษ์ชุมชนเมืองและ
สถาปัตยกรรม ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงปฏิิบัติการ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์
ความรู ้โดยเกิดความร่วมมือในโครงการทางวิชาการในด้านต่างๆ กบัหน่วยงาน
ภายนอก



 บทความเรือ่ง การเคหะแหง่ชาต ิสงิคโปร:์ พฒันานยิม ความแนน่แฟ้น้ 
และมรดก โดย ชีวสิทธิ� บุณยเกียรติ นำาเสนออาคารการเคหะในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมของประเทศ และเปรียบเทียบการนำาเสนอมรดกการเคหะใน
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เน้นความสำาเร็จของนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐ กับการนำา
เสนอในพิพธิภณัฑช์มุชนทีส่ะท้อนถง่การปรับตวัของชุมชนในพืน้ทีพั่กอาศัยใหม่ 
ความผ่กูพนักบัสิง่เลก็สิง่นอ้ยในชวีติประจำาวนัสะทอ้นสาระสำาคัญแหง่ความเปน็
มรดกวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยในอาคารการเคหะแห่งชาติของผู่้คน
 บทความชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับมรดกเมืองและเครื่องมือในการอนุรักษ์ 
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 มนตรี ธนภัทรพรชัีย ปัจจุบันเป็นนักโบราณคดี ชำานาญการพิเศษ 
ผู่้อำานวยการกลุ่มโบราณคดี สำานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย รับผ่ิดชอบศ่กษาวิจัย
ทางโบราณคดีและการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตจังหวัดสุโขทัย 
กำาแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์และพิจิตร การวิจัยและงานเขียนที่ผ่่าน 
เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานโบราณคดีและการ
จดัการมรดกทางวัฒนธรรม เชน่ การพยากรณ์แหล่งผ่ลิตเกลือโบราณด้วย แบบ
จำาลองเชิงพื้นที่ และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงสำาหรับการผ่ลิตเกลือแบบดั้งเดิม
 วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน กำาลังศ่กษาต่อในระดับปริญญาเอกที่
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็นที่สนใจในปัจจุบัน
เกีย่วข้องกบั วดิโีอ ASMR, สือ่ออนไลน์กบัผ่สัสะ ขณะนีก้ำาลังอยูใ่นระหว่างการ
พฒันาวทิยานพินธเ์กีย่วกบัวดิโีอ ASMR ทีเ่นน้การใชเ้สยีงกระซึ่บิซึ่่ง่อยูใ่นพืน้ที่
สือ่สงัคมออไลน ์โดยสนใจในพืน้ที ่YouTube และ Facebook กบัการประยกุต์
ใช้ทฤษฎีีผ่ัสสารมณ์ (affect) ในการมองปรากฏิการณ์ดังกล่าว
 อภิลักษณ์ เกษมผู้ลกูล ปัจจุบันเป็นผู่้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขา
วิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผ่ิดชอบการสอนใน
รายวิชาด้านคติชนวิทยา เช่น วิชาอาหารกับวัฒนธรรม คติชนกับอินเตอร์เน็ต 
ผ่ลงานวจิยัทีผ่่า่นมาเกีย่วกบั องคค์วามรูส้ตัวศาสตรในวรรณกรรมพืน้บา้นภาค
กลาง การสืบทอดอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ชอง เรื่องเล่าพื้นบ้านกับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผ่ลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น วรรณกรรมตำาราเพศศาสตร์
ในภาคกลาง
 อรอนงค์ ทิพย์พิมล ปัจจุบันเป็นผู่้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนและสนใจ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์อินโดนีเซึ่ีย ภาษา
อนิโดนีเซึ่ยี ขบวนการฝ่า่ยซ้ึ่าย การพัฒนาประชาธิปไตย และอิสลามกับการเมือง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สารบัญ

ห์น้า  
(1) แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์       1  
ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
(ปัฐยารัช ธรรมวงษา)

(2) การอนุรักษ์เชิงป้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์และ       19
หอศิลป์ในประเทศไทย: นิยามและความตระหนักรู้ 
(บุรินทร์ สิงโตอาจ)

(3) พิพิธภัณฑ์แห่งการทรยศของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซึ่ีย     38
(Museum Pengkhianatan PKI): สถานที่ ความทรงจำา 
วัตถุพยาน และการสังหารหมู่ 
(อรอนงค์ ทิพย์พิมล)

(4) ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กับการกลายเป็น      60 
วัตถุทางศิลปะในหอจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กรณีศ่กษา
นิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD”
(วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน / โกสุม โอมพรนุวัฒน์)

(5) ชุมชนเสมือนต้นทุนตำ่า : สังคมของอวทาร์ในแหล่งมรดก      91
เสมือนจริง 
(มนตรี ธรภัทรพรชัย)
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แนวทางการจััดเก็บและจััดแสดงวัตถุุพิพิธภัณฑ์ปัระเภทเคร่�อง
จัักสานในปัระเทศไทย

The Concept for appropriate storing and displaying 
basketry in museums in Thailand

ปัฐยารัช ธรรมวงษา

บทคัดย่อ 
 เครือ่งจกัสานเปน็วตัถพุพิธิภณัฑท์ีม่คีวามสำาคญั ทัง้ในดา้นการสือ่ถง่
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นเครื่องสะท้อนถ่งวิถีชีวิต
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ จากการศ่กษาที่ผ่่านมา ได้พบปัญหาด้านการดูแลรักษาและ
อนรุกัษว์ตัถพุพิธิภณัฑห์ลายประเภท โดยเฉพาะเครือ่งจกัสานซึ่่ง่ประสบปญัหา
ทัง้ในการจดัเกบ็ การจดัแสดง การดแูลรกัษาใหค้งทนถาวร และการจดัพืน้ทีใ่ห้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องจักสานในแง่ต่างๆ รวมถ่งการให้คุณค่าของวัตถุที่ต่างกัน
 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทยได้
ดำาเนินการสำารวจวิจัยข้อมูลของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานจากทั้ง
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่ยังคงผ่ลิตและใช้สอยเครื่อง
จกัสานในชวีติประจำาวนั โดยศก่ษาตัง้แตว่ตัถดุบิ แหลง่ผ่ลติ เทคนคิและวธิผี่ลติ 
การใชส้อยในชีวติประจำาวนั ภมูปิญัญาท้องถิน่ในการดูแลรักษาเครือ่งจักสาน วธิี
การจัดแสดง วิธีการจัดเก็บเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์ สภาพแวดล้อมของการ
จดัเกบ็และจดัแสดง ตลอดจนปจัจยัทีม่ผี่ลตอ่การเสือ่มสลายของเครือ่งจกัสาน
ในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจวิจัย พัฒนาเป็นแนวทาง
การดูแลรักษาเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์
 พื้นที่ในการดำาเนินโครงการในส่วนแรก คือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่่่งเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ 




