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แนวทางการจััดเก็บและจััดแสดงวัตถุุพิพิธภัณฑ์ปัระเภทเคร่�อง
จัักสานในปัระเทศไทย
The Concept for appropriate storing and displaying
basketry in museums in Thailand
ปัฐยารัช ธรรมวงษา
บทคัดย่อ

เครือ่ งจักสานเป็นวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ทมี่ คี วามสำาคัญ ทัง้ ในด้านการสือ่ ถ่ง
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นเครื่องสะท้อนถ่งวิถีชีวิต
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ จากการศ่กษาที่ผ่่านมา ได้พบปัญหาด้านการดูแลรักษาและ
อนุรกั ษ์วตั ถุพพิ ธิ ภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะเครือ่ งจักสานซึ่่ง่ ประสบปัญหา
ทัง้ ในการจัดเก็บ การจัดแสดง การดูแลรักษาให้คงทนถาวร และการจัดพืน้ ทีใ่ ห้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องจักสานในแง่ต่างๆ รวมถ่งการให้คุณค่าของวัตถุที่ต่างกัน
โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทยได้
ดำาเนินการสำารวจวิจัยข้อมูลของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานจากทั้ง
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่ยังคงผ่ลิตและใช้สอยเครื่อง
จักสานในชีวติ ประจำาวัน โดยศ่กษาตัง้ แต่วตั ถุดบิ แหล่งผ่ลิต เทคนิคและวิธผ่ี ลิต
การใช้สอยในชีวติ ประจำาวัน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการดูแลรักษาเครือ่ งจักสาน วิธี
การจัดแสดง วิธีการจัดเก็บเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์ สภาพแวดล้อมของการ
จัดเก็บและจัดแสดง ตลอดจนปัจจัยทีม่ ผ่ี ลต่อการเสือ่ มสลายของเครือ่ งจักสาน
ในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสำารวจวิจัย พัฒนาเป็นแนวทาง
การดูแลรักษาเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์
พื้นที่ในการดำาเนินโครงการในส่วนแรก คือ ภาคกลาง ภาคตะวัน
ออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่่่งเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
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เครื่องจักสานที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์
หลายแห่งที่เก็บสะสมและจัดแสดงเครื่องจักสาน ผ่ลที่ได้รับคือองค์ความรู้ ใน
การดูแล รักษาเครื่องจักสาน แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงเครื่องจักสานใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่่่งเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนให้กับวัตถุพิพิธภัณฑ์ต่อไป
คำาค้น: เครื่องจักสาน, การจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์
1. ที�มาข้องการศึกษา
เครือ่ งจักสานเป็นวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ทมี่ คี วามสำาคัญ ทัง้ ในด้านการสือ่ ถ่ง
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นเครื่องสะท้อนถ่งวิถีชีวิต
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ จากการศ่กษาที่ผ่่านมา ได้พบปัญหาในด้านการดูแลรักษา
และอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องจักสานซึ่่่งประสบ
ปัญหาทั้งในการจัดเก็บ การจัดแสดง การดูแลรักษาให้คงทนถาวร และการจัด
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในเครื่องจักสานในแง่ต่างๆ รวมถ่งการให้คุณค่าของวัตถุที่ต่างกัน
โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย
จัดทำาข่น้ เพือ่ สำารวจวิจยั ข้อมูลของวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ประเภทเครือ่ งจักสานจากทัง้
พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่ยังคงผ่ลิตและใช้สอย
เครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน โดยศ่กษาตั้งแต่วัตถุดิบ แหล่งผ่ลิต เทคนิคและ
วิธีผ่ลิต การใช้สอยในชีวิตประจำาวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาเครื่อง
จักสาน วิธกี ารจัดแสดง วิธกี ารจัดเก็บเครือ่ งจักสานในพิพธิ ภัณฑ์ สภาพแวดล้อม
ของการจัดเก็บและจัดแสดง ตลอดจนปัจจัยทีม่ ผ่ี ลต่อการเสือ่ มสลายของเครือ่ ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์
ข้อมูลจากข้างต้นสามารถนำาไปศ่กษาแนวทาง แลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ในการดูแลรักษา และอนุรกั ษ์วตั ถุพพิ ธิ ภัณฑ์ประเภทเครือ่ งจักสานกับพิพธิ ภัณฑ์
ปราชญ์ชาวบ้าน นำาองค์ความรูม้ าปรับใช้ในงานการจัดการวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ และ
ส่งต่อเผ่ยแพร่องค์ความรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
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โครงการวิจยั วัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์ประเภทเครือ่ งจักสานในประเทศไทย แบ่ง
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ. 2562) ส่วนที่ 2 ประกอบ
ด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ (ยังไม่มีการดำาเนินงาน) พื้นที่ในการ
ดำาเนินโครงการเหล่านี้ เป็นภูมภิ าคทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเกีย่ วกับเครือ่ งจักสานทีม่ คี วาม
โดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพพิ ธิ ภัณฑ์หลายแห่งทีเ่ ก็บสะสมและ
จัดแสดงเครื่องจักสาน
ในการดำาเนินงานโครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน
ในประเทศไทย ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ได้มีการสำารวจวิจัยข้อมูลของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานจาก
ทัง้ พิพธิ ภัณฑ์ในภูมภิ าคต่างๆ รวมถ่งชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านทีย่ งั คงผ่ลิตและ
ใช้สอยเครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน
วิธกี ารศ่กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นการศ่กษา
แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย
และแนวทางการดูแลรักษาเครื่องจักสาน โดยศ่กษาทั้งจากงานเอกสาร ฐาน
ข้อมูลออนไลน์ และสื่ออื่นๆ รวมถ่งศ่กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างงานที่
เกีย่ วข้องจากต่างประเทศทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง จากนัน้ เป็นการคัดเลือกพิพธิ ภัณฑ์
ท้องถิน่ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามน่าสนใจในแต่ละภูมภิ าค ประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการเดินทางสำารวจและศ่กษาข้อมูล
วางแผ่นการเดินทาง ประชุมเตรียมข้อมูลการเดินทาง จัดเตรียมคำาถามในการ
สอบถามข้อมูล และจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างเดินทางกับคณะทำางาน เริ่มทำาการ
สำารวจและศ่กษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ 17
จังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้า
ศ่กษาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 30 แห่ง และชุมชน ผู่้ผ่ลิตเครื่องจักสาน 14
แห่ง จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษาเครือ่ งจักสานในพิพธิ ภัณฑ์ และจัดทำารายงานผ่ลจากการสำารวจวิจยั
2. เคร่�องจัักสานในปัระเทศไทย
เครื่องจักสานเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอด
ขัดและสานกันของวัสดุที่เป็นเส้น เป็นริ้ว โดยสร้างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ข่้น
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นั้นตามความประสงค์ใช้สอย การเรียกเครื่องจักสาน มาจากวิธีการที่ทำาให้
เกิดเครื่องจักสานข่้น โดยต้องผ่่านกระบวนการที่ประกอบข่้นด้วยการจัก การ
สาน และการถัก หรือการขัดกันของวัสดุที่ผ่่านกระบวนการเตรียมด้วยการ
จัก เพื่อแปรรูปวัสดุหรือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการใช้สอยเสียก่อน (วิบูลย์,
2532) เครื่องจักสานในประเทศไทยมีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค ข่้นอยู่กับประเภทของการใช้สอย วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ภูมิประเทศ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และสังคม
ภู มิ ป ระเทศเกื อ บทุ ก ภาคของประเทศไทย ล้ ว นเป็ น แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ มีพชื พันธุน์ านาชนิดสามารถนำามาทำาเครือ่ ง
มือเครือ่ งใช้ได้อย่างดี วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทำาเครือ่ งจักสานได้ดคี อื ไม้ไผ่่ นำามาทำา
เครื่องใช้ในครัวเรือนได้เกือบทุกชนิด สานเป็นเครื่องดักจับสัตว์นำ้า และสานฝ่า
เรือน ฝ่าบ้าน เป็นต้น ย่านลิเภา เป็นพืชในจำาพวกเถาวัลย์ใช้สานเป็นเครื่อง
ใช้ ใช้ผู่กภาชนะแทนหวายและใช้มัดขอบภาชนะ หวาย ข่้นอยู่ทั่วไปทางภาค
ใต้ ใช้สานและผู่กมัดคล้ายกับย่านลิเภา คลุ้มและคล้า เป็นพืชที่ชอบชื้นและนำ้า
ขัง นำามาสานเป็นภาชนะของใช้ต่างๆ กระจูด เป็นพืชที่ชอบข่้นในที่นำ้าขังเช่น
กัน ก่อนนำามาใช้งานต้องนำาไปแช่โคลนแล้วทุบให้แบน นิยมนำามาสานเสื่อกก
เป็นพืชที่ข่้นอยู่ทั่วไป ที่นิยมนำามาใช้คือ กกกลมและกกเหลี่ยม ใบตาลและใบ
ลาน มีมากทางภาคกลาง ภาคใต้ นิยมนำามาทำาเชี่ยนหมาก กระเป๋า หมวก งอบ
ใยตาล คือตาลที่มีลำาต้นอายุประมาณ 10 – 20 ปี สามารถนำามาทุบ นำาใยมา
สานหมวก หรือใช้ผู่กมัดแทนหวายได้ ใบเตย พืชชนิดนี้ข่้นในนำ้า มีใบยาวใหญ่
นิยมนำามาสานเสื่อ ทำาหมวก ฝ่าชี ลำาเจียกหรือปาหนัน เป็นต้นไม้จำาพวกเตย
นิยมนำามาสานกระชุ กระสอบ และเสื่อปูนอน (ชะวัชชัย, 2544)
ลายเครื่องจักสานมีจำานวนมาก ส่วนใหญ่จะเริ่มจากลายแม่บทคือ
ลายขัด ลายสอง ลายสาม ลายตาหลิว ลายขอ ลายตะบองหยอง ทุกลายสามารถ
สานผ่สมกันได้ เช่น ลายขัดกับลายสอง ส่วนลายอื่นๆ ยังมี ลายหนามทุเรียน
ลายแววมยุรา ลายดอกพิกุล ลายดอกจิก ลายดอกลั่นทม ลายยกดอกลายไทย
ลายผู่กสามหลาย ลายผู่กสันปลาช่อน ลายผู่กจูงนาง ลายก้างปลา ชื่อลายมัก
จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
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โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการ
สำารวจภาคเอกสารได้พบชุมชนที่มีการผ่ลิตเครื่องจักสานจำานวนมากในพื้นที่
วิจยั ส่วนใหญ่จะมีการผ่ลิตเฉพาะประเภท เมือ่ ได้ทำาการสำารวจชุมชนและผู่ผ่้ ลิต
เครือ่ งจักสานใน 11 จังหวัด (ตามรายการในตารางที่ 1) ได้พบว่า เครือ่ งจักสาน
ส่วนใหญ่จะใช้วสั ดุธรรมชาติทหี่ าได้ในท้องถิน่ โดยเฉพาะไม้ไผ่่ แต่มหี ลายแห่งที่
ต้องผ่ลิตเครื่องจักสานเป็นจำานวนมาก จะใช้การจัดหาซึ่ื้อวัสดุจากต่างถิ่น และ
พ่่งพาการผ่ลิตอะไหล่ส่วนประกอบต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชุมชนผ่ลิตงอบ
บางนางร้า จ.พระนครศรีอยุธยา มีการซึ่ือ้ ใบลานมาจากทับลาน จ.ปราจีนบุรใี ช้
การสั่งปีละครั้ง ส่วนลังหรือโครงใต้งอบสำาหรับสวมหัวจะผ่ลิตที่บ้านลี่ ซึ่่่งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง หรือจากพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนผ่ลิตงอบบางนางร้าจะทำา
หน้าที่ประกอบส่วนต่างๆ จนเป็นงอบสำาหรับใช้งานได้
การผ่ลิตเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะอย่าง เช่น เครื่องดักจับสัตว์หรือ
เครื่องมือประมงมีทั้งการสั่งทำากับผู่้ผ่ลิตโดยตรง หรือหาซึ่ื้อได้ที่ร้านขายเครื่อง
จักสานทีม่ กั กระจุกตัวอยูเ่ ป็นกลุม่ หากเป็นเครือ่ งจักสานทีผ่่ ผู่้ ลิตมีฝ่มี อื และมีชอื่
เสียงมาก สามารถสัง่ ทำาหรือซึ่ือ้ ขายกับกลุม่ ผู่ผ่้ ลิตได้โดยตรง กลุม่ นีจ้ ะเป็นเครือ่ ง
จักสานประเภทตะกร้า หรือกระเป๋า เช่น ตะกร้าขาแมงมุม หรือตะกร้า 6 งวง
ที่บ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จากการเข้าไปเก็บข้อมูลพบว่า ตะกร้ารูป
แบบนีย้ งั เป็นทีน่ ยิ มซึ่ือ้ ขายกันโดยมีราคาค่อนข้างสูง เนือ่ งจากใช้วสั ดุคณ
ุ ภาพดี
มีลวดลายและรูปแบบแปลกตาและสวยงาม อีกทั้งยังมีความคงทนถาวร กลุ่ม
ชุมชนที่ผ่ลิตเครื่องจักสานในปัจจุบันถ่งจะมีหลากหลายกลุ่ม และมีการผ่ลิต
เครื่องจักสานหลายประเภท มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีโครงการพัฒนา
ผ่ลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่พบว่ากลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสมาชิกเป็นผู่้สูงอายุที่มีทักษะ
ด้านการจักสานมายาวนาน ส่วนผู่้ค้าขายเครื่องจักสานจะเป็นกลุ่มคนอายุน้อย
ที่มีทักษะด้านการค้าขาย ซึ่่่งมีการขายทั้งหน้าร้านและผ่่านระบบออนไลน์
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ตารางที่ 1 รายการสำารวจชุมชนและผู่้ผ่ลิตเครื่องจักสาน 14 แห่งใน 11 จังหวัด

3. ภูมิปััญญาท้องถุิ�นในการดูแลรักษาเคร่�องจัักสาน
จากการสำารวจชุมชนและผู่้ผ่ลิตเครื่องจักสาน 14 แห่งใน 11 จังหวัด
นอกจากได้รบั ข้อมูลด้านวัสดุและการผ่ลิตแล้ว ยังได้รบั ข้อมูลด้านการดูแลรักษา
เครื่องจักสานแต่ละประเภทอีกด้วย ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
เครื่องจักสานประเภทเสื่อกก ถ้าเป็นเสื่อที่ผ่ลิตจากต้นกกที่ข่้นใน
พื้นที่นำ้าเค็ม หรือต้นกกในพื้นที่นำ้ากร่อยจะไม่ค่อยข่้นรา (แต่ถ้าสภาพแวดล้อม
มีความชืน้ มากก็สามารถข่น้ ราได้ จ่งควรเก็บรักษาในพืน้ ทีแ่ ห้งเท่านัน้ ) สามารถ
ดูแลรักษาโดยใช้ผ่้าชุบนำ้าหมาดเช็ดบนผ่ืนเสื่อ (บางข้อมูลบอกว่าสามารถใช้
นำ้ายาเช็ดกระจกฉีดและเช็ดออกได้) จากนั้นนำาไปผ่่่งแดดอ่อนๆ แต่ต้องตากให้
แห้ง ทั้งนี้อย่าตากแดดนานมิฉะนั้นเสื่อจะย้วยไม่สวยงามดังเดิม ถ้าดูแลรักษา
ให้ดีจะสามารถใช้งานได้ 20 ปี ส่วนเสื่อที่ทอจากต้นกกที่ข่้นในนำ้าจืดจะข่้นรา
ได้งา่ ยมากกว่าเครือ่ งจักสานประเภทกระจูด ต้องระวังอย่าให้โดนนำ้า แต่ถา้ โดน
แดดจะดีมาก วิธีทำาความสะอาดคือ ใช้ผ่้าชุบนำ้าบิดหมาดเช็ดบนเครื่องจักสาน
และนำาไปตากแดด หากมีเพียงฝุ่่นเกาะสามารถใช้ผ่้าแห้งเช็ดก็เพียงพอ หากมี
คราบจ่งใช้ผ่้าชุบนำ้าบิดหมาดเช็ด
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เครื่องจักสานประเภทไม้ไผ่่ หากมีการเคลือบแลคเกอร์ ให้ใช้แปรง
แห้งทำาความสะอาด ส่วนเครือ่ งจักสานทีไ่ ม่เคลือบ สามารถใช้ผ่า้ ชุบนำ้าบิดหมาด
เช็ด และผ่่ง่ เครือ่ งจักสานให้แห้ง การเก็บเครือ่ งจักสานประเภทไม้ไผ่่ไม่ควรใส่ถงุ
ปิดสนิท ถ้าต้องการป้องกันฝุ่่นให้ใส่เครื่องจักสานในถุงพลาสติก เปิดให้อากาศ
ระบายนิดหน่อย ทัง้ นีค้ วรเน้นการระบายอากาศ และไม่ควรโดนฝ่น ส่วนเครือ่ ง
จักสานประเภทไม้ไผ่่ทบี่ า้ นมหาสอน มีการย้อมสีดว้ ยเปลือกไม้ และทาทับด้วย
ยูรเี ทน จากเดิมทาด้วยนำ้ามันยาง เครือ่ งจักสานประเภทไม้ไผ่่ทบี่ า้ นมหาสอนจ่ง
สามารถทำาความสะอาดล้างนำ้าได้เลย แล้วตากแดดสักพักหน่่ง
เครื่องจักสานประเภทใบลาน ทำามาจากลานใบอ่อน ใช้สารฟ้อกสี
เพราะถ้าไม่ฟ้อกจะเหลืองเร็ว จากนั้นนำาไปตากแห้ง มีการย้อมสีเคมีหรือสี
ธรรมชาติแล้วนำามาสาน มีการเคลือบแลคเกอร์สตู รนำ้า หรือกาว TOA ให้อยูท่ รง
วิธีดูแลรักษาจ่งเป็นการปัด เช็ดด้วยผ่้าชุบนำ้าหมาด และเก็บในที่ร่ม โดยปกติสี
ขาวจะเหลืองลงเอง และไม่มีปัญหาแมลงเนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการย้อม
และเคลือบ
ข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถใช้สำาหรับการดูแลรักษาเครือ่ งจักสาน
ที่มีการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำาวัน หลักการสำาคัญคือการใช้อย่างทะนุถนอม
พยายามอย่าให้โดนนำ้า ถ้าจะต้องทำาความสะอาดด้วยนำ้า จะต้องรีบทำาให้แห้ง
สนิท และเก็บรักษาในพื้นที่แห้งเท่านั้น สิ่งสำาคัญอีกข้อน่าจะเป็นการเก็บรักษา
ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นที่ก่อให้เกิดเชื้อรา
4. เคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
เครื่องจักสานที่มีการจัดแสดงหรือจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ สามารถ
แบ่งได้หลายประเภท เช่น เครื่องจักสานในการเกษตรกรรมหรือเพื่อการเพิ่ม
ผ่ลผ่ลิต เครือ่ งจักสานในครัวเรือนหรือเพือ่ การบริโภค เครือ่ งจักสานทีเ่ ป็นเครือ่ ง
มือดักจับสัตว์หรือขังสัตว์ เครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือประมง เครื่องจักสาน
ในพิธีกรรมและความเชื่อ เครื่องจักสานในสถาปัตยกรรมหรือองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี ารจัดแสดงหรือจัดเก็บเครือ่ งจักสานส่วนใหญ่เป็น
พิพธิ ภัณฑ์ทตี่ อ้ งการนำาเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับท้องถิน่ ของตน เครือ่ งจักสานทีน่ ำา
มาจัดแสดงมักเป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ของชาวบ้านในพืน้ ที่ เครือ่ งจักสานเหล่านี้
จ่งถือเป็นวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างดี
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โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำาการ
สำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ
เครื่องจักสาน มีรายการตามตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ
เครื่องจักสาน
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ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ
เครื่องจักสาน (ต่อ)
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จากการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการ
จัดแสดงและจัดเก็บเครื่องจักสานพบว่า เครื่องจักสานที่เป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ จ ากชาวบ้ า นในชุ ม ชน มี ที่ ม าทั้ ง จากการ
บริจาค เป็นของเก่าที่ชาวบ้านทิ้ง หรือไม่ใช้แล้ว พิพิธภัณฑ์บางแห่ง เช่น ห้อง
ไทยนิทัศน์ศ่กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการลงภาคสนามเพื่อเก็บ
ข้อมูลทำาวิจัย จะมีการเก็บวัตถุตัวอย่างในท้องถิ่นมาด้วย ซึ่่่งเป็นวัตถุที่มีความ
หมายเชื่อมโยงกับงานที่ศ่กษา มีบางส่วนที่ใช้วัตถุในการสาธิตให้ผู่้ชมจับต้อง
ได้ ส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาษจนาภิเษก ที่เน้นการสะสมและจัดแสดง
วัตถุด้านชาติพันธุ์ ได้รับวัตถุประเภทเครื่องจักสานมาจากการออกสำารวจภาค
สนาม การซึ่ื้อเข้าหรือรับเข้าจากคนกลาง หรือคนที่สะสมรวบรวมไว้เพื่อนำามา
ขาย การบริจาค (ส่วนใหญ่ชำารุดสภาพเสียหาย) และเครื่องจักสานที่เป็นวัตถุ
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามต่างจังหวัด เครื่องจักสานกลุ่มนี้จะไม่มีราย
ละเอียดชัดเจน จ่งจำาเป็นต้องใช้วิธีสืบค้นอ้างอิงจากพื้นที่โดยรอบ
วิธกี ารจัดแสดงเครือ่ งจักสาน มักถูกนำาไปจัดแสดงในรูปแบบทีจ่ ำาลอง
ความเป็นท้องถิ่น (รูปที่ 1) เช่น ห้องครัว พื้นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ บางครั้ง
มีการจัดแสดงเครื่องจักสานในพื้นที่เปิดโล่ง (รูปที่ 2) เช่น แขวนไว้ที่ชาน ใต้ถุน
อาคาร วางไว้กับพื้น หรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาคลุม ทำาให้ง่ายต่อการเสื่อมสภาพ
ของวัตถุ มีบ้างที่มีการจัดแสดงเครื่องจักสานภายในตู้จัดแสดงที่มีพื้นที่เฉพาะ
และมีการใช้ไฟ้ส่องวัตถุเพื่อความสวยงาม
ส่ ว นวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เครื่ อ งจั ก สาน สำา หรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค ลั ง วั ต ถุ
พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กาญจนาภิเษก จะมีการจัดแบ่งตามประเภท วัตถุจะมีแผ่่นป้ายประจำาวัตถุ
บอกข้อมูลแต่ละชิ้น มีการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะ มีการทำาความสะอาด ควบคุม
อุณหภูมิ และดูแลรักษาอย่างดี พิพธิ ภัณฑ์เมืองนครราชสีมามีหอ้ งคลังทีจ่ ดั เก็บ
วัตถุรวมทุกประเภท เนื่องจากมีพื้นที่จำากัด และวัตถุประเภทเครื่องจักสานมี
ขนาดใหญ่มาก จ่งมีการซึ่้อนทับวัตถุหลายชั้น จนทำาให้วัตถุเกิดการบิดเบี้ยว
ผ่ิดรูปทรง แต่เดิมวัตถุเหล่านีถ้ กู จัดเก็บไว้ใต้ถนุ เรือนโคราช ซึ่่ง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง
วัตถุจ่งมีการสะสมทั้งฝุ่่น แมลง และมีร่องรอยการกัดแทะของหนู
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รูปที่ 1 การจัดแสดงเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

รูปที่ 2 การจัดแสดงเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช จ.นครราชสีมา
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5. ปััจัจััยที�มีผู้ลต่อการเส่�อมสภาพข้องเคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
ปัญหาที่เกิดข่้นกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยมีหลากหลายรูป
แบบทั้งจากสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม แมลง ปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ ฯลฯ
หากพิจารณาจากตัวเร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพ 10 ประการ (10 Agents of
Deterioration) (Canadian Conservation Institute, 2017) ซึ่่่งเป็นกรอบ
แนวคิดที่พัฒนาโดย Canadian Conservation Institute (CCI) ที่ใช้ในการจัด
หมวดหมูส่ าเหตุหลักของการเปลีย่ นแปลง ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ
มรดกทางวัฒนธรรม (เช่น วัตถุจดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ ห้องสมุด และหอ
จดหมายเหตุ) ซึ่่่งประกอบด้วย แรงทางกายภาพ อาชญากรรม ไฟ้ นำ้า แมลง
การปนเป้อ� น แสงและรังสียวู ี อุณหภูมทิ แี่ ปรปรวน ความชืน้ สัมพัทธ์ทแี่ ปรปรวน
และการสูญเสียข้อมูล จะพบว่าปัจจัยสำาคัญทีม่ ผ่ี ลต่อการเสือ่ มสภาพของเครือ่ ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์คือ
- แรงทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานผ่่านกิจกรรมของมนุษย์ในการ
ใช้งาน หยิบ ยกเคลื่อนย้าย เครื่องจักสานมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย
ซึ่่่งรวมถ่งการส่กหรอหรือความเสียหายทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานถูก
เคลือ่ นย้ายอย่างไม่ระมัดระวัง หรือเกิดอุบตั เิ หตุสดุ วิสยั จะถูกกระทบกระเทือน
กระแทก ตกหล่น ขูดขีดและพืน้ ผ่ิวมีรอยขีดข่วน และอาจถูกละเลยโดยไม่ตงั้ ใจ
หรือตัวเครื่องจักสานเองอาจเสื่อมสภาพจากการยืดหรือหดตัว ซึ่่่งอาจเกิดจาก
การทำาความสะอาด หรือการเคลือบผ่ิว หรือทานำ้ามันในการผ่ลิต เครือ่ งจักสาน
ที่เคลือบเงา ความยืดหยุ่นจะหายไป และเกิดความกรอบ เสื่อมสภาพแบบ
พลาสติก
- ไฟ้และนำ้า เครื่องจักสานทำามาจากอินทรียวัตถุโดยเฉพาะไม้
สามารถถูกเผ่าไหม้ได้อย่างสิ้นเชิง หรืออาจทำาให้เสียรูปทรง สูญเสียความแข็ง
แรง มีรอยไหม้จากเปลวไฟ้ เกิดความเสียหายจากเขม่าและควันและจากนำ้า
และปนเป้�อนจากระบบดับเพลิงเคมี ส่วนความเสียหายจากนำ้าอาจเกิดจากนำ้า
ท่วม หลังคาและท่อรั่ว และของเหลวหก รั่ว ซึ่่ม ผ่ลกระทบจากระบบดับเพลิง
ความเสียหายที่เกิดข่้นทางกายภาพโดยเฉพาะอินทรียวัตถุอย่างเครื่องจักสาน
วัสดุเปียกจะอ่อนตัวและไวต่อความเสียหายเพิ่มเติมจากการจัดการที่ผ่ิดพลาด
และหากปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 48 ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา

13

13

- แมลง สัตว์รบกวนหลายชนิดสามารถส่งผ่ลกระทบต่ออินทรียวัตถุ
อย่างเครือ่ งจักสาน แมลงทีพ่ บได้บอ่ ยคือ ปลวก แมลงสามง่าม ด้วงไม้ แมลงสาบ
แมลงกินผ่้า หนอนผ่ีเสื้อกลางคืน และสัตว์ฟ้ันแทะ แมลงเจาะอุโมงค์ทางเดิน
เจาะกิน แทะ เคี้ยว ทิ้งคราบมูล ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวร วัตถุสูญเสีย
และปนเป้อ� น การไม่ดแู ลรักษาความสะอาด และแหล่งทีม่ าของอาหารจะด่งดูด
สัตว์รบกวนเข้ามาในพืน้ ทีเ่ ก็บวัตถุ ในทีน่ อี้ าจรวมถ่งเชือ้ รา แบคทีเรียต่างๆ ด้วย
- การปนเป้�อน ฝุ่่นและสารปนเป้�อนอื่นๆ ทำาให้เครื่องจักสานเสีย
รูปลักษณ์ เกิดการเปลี่ยนสี วัตถุอ่อนแอลง คราบเป้�อนและสีเข้มข่้น สารปน
เป้�อนอาจเป็นแหล่งของสารอาหารสำาหรับแมลง เชื้อราและแบคทีเรีย และเร่ง
การเสื่อมสภาพทางเคมีของอินทรียวัตถุอย่างเครื่องจักสานได้ แหล่งที่มาที่พบ
บ่อยของมลภาวะ คือ ฝุ่่นละอองจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและฝุ่่นจาก
การก่อสร้าง เช่นเดียวกับอนุภาคของผ่ิวหนัง เส้นผ่ม และเสื้อผ่้าจากผู่้ปฏิิบัติ
งาน รวมถ่งการเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของวัสดุเอง
- แสงและรังสียูวี แสงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการมองเห็นวัตถุ แต่เป็น
อันตรายเช่นกันหากไม่มีการควบคุม การรับแสงมากเกินไปทำาให้สีซึ่ีดจาง เร่ง
การเสือ่ มสภาพ ลดความแข็งแรงทางโครงสร้างของเครือ่ งจักสาน และอาจทำาให้
องค์ประกอบทางเคมีประเภทสีเข้มข่น้ แหล่งกำาเนิดแสงจากธรรมชาติ (แสงแดด)
หรือแสงเทียม (แสงในร่ม) อาจทำาให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถย้อนกลับ
ได้ ความเสียหายข่น้ อยูก่ บั ความยาวคลืน่ ของพลังงานทีป่ ล่อยออกมาจากแหล่ง
ความเข้มและเวลาที่ได้รับแสง
- ความชืน้ สัมพัทธ์ทแี่ ปรปรวน ความชืน้ สัมพัทธ์ Relative Humidity
(RH) เป็นการวัดปริมาณนำ้าในปริมาตรของอากาศทีส่ มั พันธ์กบั ปริมาณนำ้าสูงสุด
ทีอ่ ากาศสามารถเก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมทิ กี่ ำาหนด โดยแสดงผ่ลเป็นเปอร์เซึ่็นต์ เครือ่ ง
จักสานจะตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของ RH ทีแ่ ตกต่างกันไปเมือ่ ดูดซึ่ับหรือ
ลดความชืน้ หากระดับ RH สูงความเสีย่ งของการเจริญเติบโตของเชือ้ ราจะเพิม่
ข่้น
เครื่องจักสานบางประเภทมีองค์ประกอบที่มาจากวัสดุประเภทอื่น
เช่น งอบมีสว่ นประกอบของยอดทำาจากกระดาษ เรียกว่า กระดาษอังกฤษ เครือ่ ง
มือดักจับสัตว์บางประเภทในยุคหลังก็มกี ารประยุกต์ใช้วสั ดุอนื่ ๆ เข้ามาเป็นส่วน
ประกอบ เช่น โลหะ หรือพลาสติก ซึ่่่งวัสดุเหล่านี้ เมื่อมีการเสื่อมสภาพ
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จะส่งผ่ลกระทบกับตัวเครื่องจักสานไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นโลหะที่เกิดสนิม หรือ
พลาสติกที่เสียรูป
เมื่อเครื่องจักสานถูกนำามาที่พิพิธภัณฑ์ บางแห่งจะมีการเขียนชื่อผู่้
บริจาคบนเครือ่ งจักสาน หรือติดป้ายกระดาษ ติดสติกเกอร์ชอื่ บนเครือ่ งจักสาน
การกระทำาเหล่านีจ้ ะส่งผ่ลเสียกับวัตถุเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากหม่กทีเ่ ขียน หรือ
กาวจากเทป สติกเกอร์ จะติดหรือซึ่่มอยูใ่ นผ่ิวเครือ่ งจักสาน ส่วนทีเ่ ป็นกาวหาก
ทิ้งไว้นานจะทิ้งคราบ และไม่สามารถเอาออกได้

รูปที่ 3 ร่องรอยฝุ่่น แมลง และสัตว์กัดแทะบนเครื่องจักสานที่เก็บไว้ในคลัง
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รูปที่ 4 การเขียนชื่อผู่้บริจาคบนเครื่องจักสาน และติดป้ายกระดาษบนเครื่องจักสาน

6. แนวทางการดูแลรักษาเคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
ในการดูแลรักษาเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ต้องคำาน่งคือวัสดุที่
ใช้ผ่ลิต วิธกี ารการผ่ลิต และประวัตกิ ารใช้งาน ควบคูไ่ ปกับการคำาน่งถ่งตัวเร่งให้
เกิดการเสือ่ มสภาพ 10 ประการ (10 Agents of Deterioration) ควรมีการจัด
เก็บ การจัดแสดง การหยิบยก การเคลือ่ นย้ายทีเ่ หมาะสม มีการใช้ระบบป้องกัน
อัคคีภยั ทีเ่ ข้มงวด การบำารุงรักษาอาคารทีด่ ที งั้ ระบบตรวจจับควัน และระบบดับ
เพลิง รวมถ่งการสร้างระบบประปาที่เหมาะสม การจัดเก็บวัตถุไว้สูงกว่าระดับ
พื้นดิน ห้ามใช้ของเหลวในพื้นที่จัดเก็บ และการตรวจสอบอุทกภัยสมำ่าเสมอ
จะสามารถป้องกันความเสียหายจากนำ้าได้ ส่วนแมลง แหล่งที่มาของอาหารจะ
ด่งดูดสัตว์รบกวนเข้ามาในพืน้ ทีเ่ ก็บวัตถุ ดังนัน้ จ่งไม่อนุญาตให้ทานอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในพืน้ ทีก่ ารจัดนิทรรศการหรือคลังวัตถุ ควรรักษาสภาพคลังให้แห้ง มี
ระบบการทำาความสะอาดทีด่ มี กี ารควบคุมสภาพแวดล้อม มีแผ่นการตรวจสอบ
และจัดการแมลงสัตว์รบกวนแบบผ่สมผ่สาน (Integrated Pest Management/
IPM) จะสามารถช่วยให้การเก็บวัตถุปลอดภัย การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร
และ พื้นที่ผ่่านการกรองจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากมลพิษและฝุ่่นด้วย
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นอกจากนีก้ ารควบคุมแสงเป็นอีกสิง่ หน่ง่ ทีจ่ ำาเป็นในการเก็บรักษาและ
จัดแสดงเครือ่ งจักสาน โดยใช้หน้าต่างทีต่ ดิ ตัง้ ม่านกรอง UV และมูล่ ปี่ รับแสง มี
การปรับเปลีย่ นทิศทางแสง หรือการหมุนปรับตำาแหน่งวัตถุไม่ให้อยูท่ เี่ ดิมนานๆ
ก็อาจช่วยได้ ความชืน้ สัมพัทธ์ Relative Humidity (RH) ค่ามาตรฐานทีแ่ นะนำา
สำาหรับเครื่องจักสานอยู่ระหว่าง 45% - 65% การใช้ Siliga Gel สามารถใช้ใน
พืน้ ทีป่ ดิ หรือในตูจ้ ดั แสดง โดยใช้ในปริมาณทีเ่ หมาะจะช่วยในการดูดความชืน้ ได้
แต่ต้องมีการเปลี่ยน Siliga Gel หรือไล่ความชื้นอย่างสมำ่าเสมอ
ปัญหาทีเ่ กิดจากแมลง มีวธิ กี ารแก้ไขหลายแบบ หากเป็นพิพธิ ภัณฑ์ที่
มีระบบจัดการที่ดี มีเครื่องมือและวิธีการตามหลักอนุรักษ์ มักใช้วิธีการทำาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) เครื่องจักสานในตู้เย็นที่ใช้สำาหรับกระบวน
Freeze Dry โดยเฉพาะ ในการจัดเก็บอาจใช้เครือ่ งควบคุมความชืน้ ภายในห้อง
จัดเก็บ ทัง้ นีจ้ ะแตกต่างกันไปตามศักยภาพและงบประมาณของแต่ละพิพธิ ภัณฑ์
สำาหรับพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีงบประมาณสำาหรับการดูแลรักษาวัตถุที่มาก
นัก อาจใช้หลักการเบื้องต้นในการหมั่นสังเกตดูแมลง มอด ปลวก ฝุ่่นละออง
บนเครือ่ งจักสาน อาจมีการทำาความสะอาดโดยการปัดฝุ่น่ เบือ้ งต้น ด้วยแปรงขน
อ่อน เช่น แปรงขนกระต่าย (สามารถหาซึ่ือ้ ได้ทรี่ า้ นอุปกรณ์ทาสี) มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมไม่ให้มีฝุ่่น เช่น การทำาความสะอาดพื้นที่บ่อยๆ โดยอาจจัดเป็น
ตารางเวลาทำาความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องจักสานในพื้นที่เฉพาะ ไม่เปิดโล่ง
ไม่โดนแดดและฝ่น ไม่มีความชื้น จะช่วยยืดอายุวัตถุได้อย่างดี
ในการจัดแสดงหรือจัดเก็บเครื่องจักสานบางประเภทจำาเป็นต้องใช้
เครือ่ งช่วยหนุนให้เครือ่ งจักสานไม่เสียรูปทรง เช่น หมวก กระเป๋า กระจาด หรือ
ตะกร้าที่มีผ่นังบาง รวมถ่งเครื่องจักสานที่มีการเสื่อมสภาพในบางจุดก็สามารถ
ใช้เครือ่ งช่วยหนุนในแต่จดุ ได้ เพือ่ รักษารูปทรงให้คล้ายคล่งรูปร่างเดิมทีส่ มบูรณ์
(รูปที่ 5 - 7)
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รูปที่ 5 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง
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