
1

(6) “สำารับอาหารภาคตะวันออก” ในฐานะมรดก     128
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ความกลมกล่อมของสังคม
พหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ย
วเชิงอาหารของไทย 
(อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล)

(7) การเคหะแห่งชาติ สิงคโปร์: พัฒนานิยมความแน่นแฟ้้น    154
และมรดก 
(ชีวสิทธิ� บุณยเกียรติ)

(8) ย่านชุมชนเก่าในฐานะมรดกจังหวัด:      195
ข้อจำากัดและโอกาสในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 (ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์)
 
 

1

แนวทางการจััดเก็บและจััดแสดงวัตถุุพิพิธภัณฑ์ปัระเภทเคร่�อง
จัักสานในปัระเทศไทย

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

ปัฐยารัช ธรรมวงษา

บทคัดย่อ 
 เครือ่งจกัสานเปน็วตัถพุพิธิภณัฑท์ีม่คีวามสำาคัญ 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 ซ่่ึ่งเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ 
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เครื่องจักสานที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์
หลายแห่งที่เก็บสะสมและจัดแสดงเครื่องจักสาน ผ่ลที่ได้รับคือองค์ความรู้ ใน
การดูแล รักษาเครื่องจักสาน แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงเครื่องจักสานใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่่่งเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนให้กับวัตถุพิพิธภัณฑ์ต่อไป

คำาค้น: เครื่องจักสาน, การจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์

1. ที�มาข้องการศึกษา
 เครือ่งจกัสานเปน็วตัถพุพิธิภณัฑท์ีม่คีวามสำาคัญ ทัง้ในดา้นการสือ่ถง่
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นเครื่องสะท้อนถ่งวิถีชีวิต
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ จากการศ่กษาที่ผ่่านมา ได้พบปัญหาในด้านการดูแลรักษา
และอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องจักสานซึ่่่งประสบ
ปัญหาทั้งในการจัดเก็บ การจัดแสดง การดูแลรักษาให้คงทนถาวร และการจัด
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในเครื่องจักสานในแง่ต่างๆ รวมถ่งการให้คุณค่าของวัตถุที่ต่างกัน
 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
จดัทำาข่น้เพือ่สำารวจวจิยัขอ้มลูของวตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานจากทัง้
พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่ยังคงผ่ลิตและใช้สอย
เครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน โดยศ่กษาตั้งแต่วัตถุดิบ แหล่งผ่ลิต เทคนิคและ
วิธีผ่ลิต การใช้สอยในชีวิตประจำาวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาเครื่อง
จกัสาน วธิกีารจดัแสดง วธิกีารจดัเกบ็เครือ่งจกัสานในพพิธิภณัฑ ์สภาพแวดลอ้ม
ของการจดัเก็บและจัดแสดง ตลอดจนปัจจยัทีม่ผี่ลตอ่การเสือ่มสลายของเครือ่ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์ 
 ข้อมลูจากขา้งตน้สามารถนำาไปศก่ษาแนวทาง แลกเปลีย่นองคค์วามรู้ 
ในการดแูลรักษา และอนรุกัษว์ตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานกบัพพิธิภณัฑ์ 
ปราชญช์าวบา้น นำาองคค์วามรูม้าปรบัใชใ้นงานการจดัการวตัถพุพิธิภณัฑ ์และ
ส่งต่อเผ่ยแพร่องค์ความรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ 
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 โครงการวจิยัวตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานในประเทศไทย แบง่
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ. 2562) ส่วนที่ 2 ประกอบ
ด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ (ยังไม่มีการดำาเนินงาน) พื้นที่ในการ
ดำาเนนิโครงการเหล่านี ้เป็นภมูภิาคทีมี่วฒันธรรมเกีย่วกับเครือ่งจักสานทีมี่ความ
โดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพพิธิภัณฑ์หลายแห่งทีเ่ก็บสะสมและ
จัดแสดงเครื่องจักสาน 
 ในการดำาเนินงานโครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน
ในประเทศไทย ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ได้มีการสำารวจวิจัยข้อมูลของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานจาก
ทัง้พพิธิภณัฑใ์นภมูภิาคตา่งๆ รวมถง่ชมุชนและปราชญช์าวบา้นทีย่งัคงผ่ลติและ
ใช้สอยเครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน 
 วธิกีารศก่ษาและเก็บรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับประเด็นการศก่ษา 
แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
และแนวทางการดูแลรักษาเครื่องจักสาน โดยศ่กษาทั้งจากงานเอกสาร ฐาน
ข้อมูลออนไลน์ และสื่ออื่นๆ รวมถ่งศ่กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างงานที่
เกีย่วข้องจากต่างประเทศทีมี่ความเกีย่วข้อง จากนัน้เป็นการคัดเลือกพิพธิภัณฑ์
ทอ้งถิน่ ชมุชน และปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามนา่สนใจในแตล่ะภมูภิาค 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
ดแูลรกัษาเครือ่งจกัสานในพพิธิภณัฑ ์และจดัทำารายงานผ่ลจากการสำารวจวจิยั

2. เคร่�องจัักสานในปัระเทศไทย 
 เครื่องจักสานเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอด
ขัดและสานกันของวัสดุที่เป็นเส้น เป็นริ้ว โดยสร้างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ข่้น
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เครื่องจักสานที่มีความโดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์
หลายแห่งที่เก็บสะสมและจัดแสดงเครื่องจักสาน ผ่ลที่ได้รับคือองค์ความรู้ ใน
การดูแล รักษาเครื่องจักสาน แนวทางการจัดเก็บและจัดแสดงเครื่องจักสานใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่่่งเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนให้กับวัตถุพิพิธภัณฑ์ต่อไป

คำาค้น: เครื่องจักสาน, การจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์

1. ที�มาข้องการศึกษา
 เครือ่งจกัสานเปน็วตัถพุพิธิภณัฑท์ีม่คีวามสำาคญั ทัง้ในดา้นการสือ่ถง่
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นเครื่องสะท้อนถ่งวิถีชีวิต
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ จากการศ่กษาที่ผ่่านมา ได้พบปัญหาในด้านการดูแลรักษา
และอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องจักสานซึ่่่งประสบ
ปัญหาทั้งในการจัดเก็บ การจัดแสดง การดูแลรักษาให้คงทนถาวร และการจัด
พื้นที่ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาเหตุมาจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในเครื่องจักสานในแง่ต่างๆ รวมถ่งการให้คุณค่าของวัตถุที่ต่างกัน
 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
จดัทำาข่น้เพือ่สำารวจวจิยัขอ้มลูของวตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานจากทัง้
พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านที่ยังคงผ่ลิตและใช้สอย
เครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน โดยศ่กษาตั้งแต่วัตถุดิบ แหล่งผ่ลิต เทคนิคและ
วิธีผ่ลิต การใช้สอยในชีวิตประจำาวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาเครื่อง
จกัสาน วธิกีารจดัแสดง วธิกีารจดัเกบ็เครือ่งจกัสานในพพิธิภณัฑ ์สภาพแวดลอ้ม
ของการจดัเก็บและจัดแสดง ตลอดจนปัจจยัทีม่ผี่ลตอ่การเสือ่มสลายของเครือ่ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์ 
 ขอ้มลูจากขา้งตน้สามารถนำาไปศก่ษาแนวทาง แลกเปลีย่นองคค์วามรู้ 
ในการดแูลรักษา และอนรุกัษว์ตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานกบัพพิธิภณัฑ์ 
ปราชญช์าวบา้น นำาองคค์วามรูม้าปรบัใชใ้นงานการจดัการวตัถพุพิธิภณัฑ ์และ
ส่งต่อเผ่ยแพร่องค์ความรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ 
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 โครงการวจิยัวตัถพุพิธิภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัสานในประเทศไทย แบง่
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (ดำาเนินการเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ. 2562) ส่วนที่ 2 ประกอบ
ด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ (ยังไม่มีการดำาเนินงาน) พื้นที่ในการ
ดำาเนนิโครงการเหล่านี ้เป็นภมูภิาคทีมี่วฒันธรรมเกีย่วกับเครือ่งจักสานทีมี่ความ
โดดเด่น และมีความหลากหลาย ตลอดจนมีพพิธิภัณฑ์หลายแห่งทีเ่ก็บสะสมและ
จัดแสดงเครื่องจักสาน 
 ในการดำาเนินงานโครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสาน
ในประเทศไทย ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ได้มีการสำารวจวิจัยข้อมูลของวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานจาก
ทัง้พพิธิภณัฑใ์นภมูภิาคตา่งๆ รวมถง่ชมุชนและปราชญช์าวบา้นทีย่งัคงผ่ลติและ
ใช้สอยเครื่องจักสานในชีวิตประจำาวัน 
 วิธกีารศก่ษาและเก็บรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับประเด็นการศก่ษา 
แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ วัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
และแนวทางการดูแลรักษาเครื่องจักสาน โดยศ่กษาทั้งจากงานเอกสาร ฐาน
ข้อมูลออนไลน์ และสื่ออื่นๆ รวมถ่งศ่กษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างงานที่
เกีย่วข้องจากต่างประเทศทีมี่ความเกีย่วข้อง จากนัน้เป็นการคัดเลือกพิพธิภัณฑ์
ทอ้งถิน่ ชมุชน และปราชญช์าวบา้นทีม่คีวามนา่สนใจในแตล่ะภมูภิาค 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
ดแูลรกัษาเครือ่งจกัสานในพพิธิภณัฑ ์และจดัทำารายงานผ่ลจากการสำารวจวจิยั

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  
 ภูมิประเทศเกือบทุกภาคของประเทศไทย ล้วนเป็นแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ์ มพีชืพันธุน์านาชนิดสามารถนำามาทำาเครือ่ง
มอืเครือ่งใชไ้ดอ้ยา่งด ีวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการทำาเครือ่งจกัสานไดด้คีอื ไมไ้ผ่ ่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 
ลายขดั ลายสอง ลายสาม ลายตาหลวิ ลายขอ ลายตะบองหยอง ทกุลายสามารถ
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
วจิยั สว่นใหญ่จะมีการผ่ลิตเฉพาะประเภท เมือ่ได้ทำาการสำารวจชุมชนและผู่ผ้่ลิต
เครือ่งจกัสานใน 11 จงัหวดั (ตามรายการในตารางที ่1) ไดพ้บวา่ เครือ่งจกัสาน
สว่นใหญ่จะใชว้สัดุธรรมชาติทีห่าได้ในท้องถิน่ โดยเฉพาะไม้ไผ่ ่แต่มหีลายแห่งที่
ต้องผ่ลิตเครื่องจักสานเป็นจำานวนมาก จะใช้การจัดหาซึ่ื้อวัสดุจากต่างถิ่น และ
พ่่งพาการผ่ลิตอะไหล่ส่วนประกอบต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชุมชนผ่ลิตงอบ
บางนางรา้ จ.พระนครศรอียธุยา มกีารซึ่ือ้ใบลานมาจากทบัลาน จ.ปราจนีบรุใีช้
การสั่งปีละครั้ง ส่วนลังหรือโครงใต้งอบสำาหรับสวมหัวจะผ่ลิตที่บ้านลี่ ซึ่่่งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง หรือจากพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนผ่ลิตงอบบางนางร้าจะทำา
หน้าที่ประกอบส่วนต่างๆ จนเป็นงอบสำาหรับใช้งานได้
 การผ่ลิตเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะอย่าง เช่น เครื่องดักจับสัตว์หรือ
เครื่องมือประมงมีทั้งการสั่งทำากับผู่้ผ่ลิตโดยตรง หรือหาซึ่ื้อได้ที่ร้านขายเครื่อง
จกัสานทีมั่กกระจุกตัวอยูเ่ป็นกลุม่ หากเป็นเครือ่งจักสานทีผู่่ผ้่ลิตมีฝ่มีอืและมีชือ่
เสยีงมาก สามารถสัง่ทำาหรือซึ่ือ้ขายกับกลุม่ผู่ผ้่ลิตได้โดยตรง กลุม่นีจ้ะเป็นเครือ่ง
จักสานประเภทตะกร้า หรือกระเป๋า เช่น ตะกร้าขาแมงมุม หรือตะกร้า 6 งวง
ที่บ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จากการเข้าไปเก็บข้อมูลพบว่า ตะกร้ารูป
แบบนีย้งัเปน็ทีน่ยิมซึ่ือ้ขายกนัโดยมรีาคาคอ่นขา้งสงู เนือ่งจากใชว้สัดคุณุภาพดี 
มีลวดลายและรูปแบบแปลกตาและสวยงาม อีกทั้งยังมีความคงทนถาวร กลุ่ม
ชุมชนที่ผ่ลิตเครื่องจักสานในปัจจุบันถ่งจะมีหลากหลายกลุ่ม และมีการผ่ลิต
เครื่องจักสานหลายประเภท มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีโครงการพัฒนา
ผ่ลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่พบว่ากลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสมาชิกเป็นผู่้สูงอายุที่มีทักษะ
ด้านการจักสานมายาวนาน ส่วนผู่้ค้าขายเครื่องจักสานจะเป็นกลุ่มคนอายุน้อย
ที่มีทักษะด้านการค้าขาย ซึ่่่งมีการขายทั้งหน้าร้านและผ่่านระบบออนไลน์
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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  
 ภูมิประเทศเกือบทุกภาคของประเทศไทย ล้วนเป็นแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ์ มพีชืพันธุน์านาชนิดสามารถนำามาทำาเครือ่ง
มอืเครือ่งใชไ้ดอ้ยา่งด ีวตัถดุบิทีใ่ชใ้นการทำาเครือ่งจกัสานไดด้คีอื ไมไ้ผ่ ่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
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ลายแววมยุรา ลายดอกพิกุล ลายดอกจิก ลายดอกลั่นทม ลายยกดอกลายไทย 
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จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
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 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
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สำารวจภาคเอกสารได้พบชุมชนที่มีการผ่ลิตเครื่องจักสานจำานวนมากในพื้นที่
วจิยั สว่นใหญ่จะมีการผ่ลิตเฉพาะประเภท เมือ่ได้ทำาการสำารวจชุมชนและผู้่ผ่ลิต
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การสั่งปีละครั้ง ส่วนลังหรือโครงใต้งอบสำาหรับสวมหัวจะผ่ลิตที่บ้านลี่ ซึ่่่งอยู่ใน
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จกัสานทีมั่กกระจุกตัวอยูเ่ป็นกลุม่ หากเป็นเครือ่งจักสานทีผู่่ผ้่ลิตมีฝ่มีอืและมีชือ่
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ตารางที่ 1 รายการสำารวจชุมชนและผู่้ผ่ลิตเครื่องจักสาน 14 แห่งใน 11 จังหวัด

3. ภูมิปััญญาท้องถุิ�นในการดูแลรักษาเคร่�องจัักสาน
 จากการสำารวจชุมชนและผู่้ผ่ลิตเครื่องจักสาน 14 แห่งใน 11 จังหวัด 
นอกจากไดร้บัขอ้มลูดา้นวสัดแุละการผ่ลติแลว้ ยงัไดร้บัขอ้มลูดา้นการดแูลรกัษา
เครื่องจักสานแต่ละประเภทอีกด้วย ข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้  
 เครื่องจักสานประเภทเสื่อกก ถ้าเป็นเสื่อที่ผ่ลิตจากต้นกกที่ข่้นใน
พื้นที่นำ้าเค็ม หรือต้นกกในพื้นที่นำ้ากร่อยจะไม่ค่อยข่้นรา (แต่ถ้าสภาพแวดล้อม
มคีวามชืน้มากกส็ามารถข่น้ราได ้จง่ควรเก็บรกัษาในพืน้ทีแ่หง้เท่านัน้) สามารถ
ดูแลรักษาโดยใช้ผ่้าชุบนำ้าหมาดเช็ดบนผ่ืนเสื่อ (บางข้อมูลบอกว่าสามารถใช้
นำ้ายาเช็ดกระจกฉีดและเช็ดออกได้) จากนั้นนำาไปผ่่่งแดดอ่อนๆ แต่ต้องตากให้
แห้ง ทั้งนี้อย่าตากแดดนานมิฉะนั้นเสื่อจะย้วยไม่สวยงามดังเดิม ถ้าดูแลรักษา
ให้ดีจะสามารถใช้งานได้ 20 ปี ส่วนเสื่อที่ทอจากต้นกกที่ข่้นในนำ้าจืดจะข่้นรา
ไดง้า่ยมากกว่าเครือ่งจักสานประเภทกระจูด ตอ้งระวังอยา่ใหโ้ดนนำ้า แตถ่า้โดน
แดดจะดีมาก วิธีทำาความสะอาดคือ ใช้ผ่้าชุบนำ้าบิดหมาดเช็ดบนเครื่องจักสาน 
และนำาไปตากแดด หากมีเพียงฝุ่่นเกาะสามารถใช้ผ่้าแห้งเช็ดก็เพียงพอ หากมี
คราบจ่งใช้ผ่้าชุบนำ้าบิดหมาดเช็ด  
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   เครื่องจักสานประเภทไม้ไผ่่ หากมีการเคลือบแลคเกอร์ ให้ใช้แปรง
แหง้ทำาความสะอาด สว่นเครือ่งจกัสานทีไ่มเ่คลอืบ สามารถใชผ้่า้ชบุนำ้าบดิหมาด
เชด็ และผ่่ง่เครือ่งจกัสานใหแ้หง้ การเกบ็เครือ่งจกัสานประเภทไมไ้ผ่ไ่มค่วรใสถ่งุ
ปิดสนิท ถ้าต้องการป้องกันฝุ่่นให้ใส่เครื่องจักสานในถุงพลาสติก เปิดให้อากาศ
ระบายนดิหนอ่ย ทัง้นีค้วรเนน้การระบายอากาศ และไมค่วรโดนฝ่น สว่นเครือ่ง
จกัสานประเภทไมไ้ผ่ท่ีบ่า้นมหาสอน มกีารยอ้มสดีว้ยเปลอืกไม ้และทาทบัดว้ย
ยรูเีทน จากเดิมทาดว้ยนำ้ามันยาง เครือ่งจักสานประเภทไม้ไผ่ท่ีบ่า้นมหาสอนจง่
สามารถทำาความสะอาดล้างนำ้าได้เลย แล้วตากแดดสักพักหน่่ง
 เครื่องจักสานประเภทใบลาน ทำามาจากลานใบอ่อน ใช้สารฟ้อกสี
เพราะถ้าไม่ฟ้อกจะเหลืองเร็ว จากนั้นนำาไปตากแห้ง มีการย้อมสีเคมีหรือสี
ธรรมชาติแลว้นำามาสาน มกีารเคลือบแลคเกอร์สตูรนำ้า หรือกาว TOA ให้อยูท่รง 
วิธีดูแลรักษาจ่งเป็นการปัด เช็ดด้วยผ่้าชุบนำ้าหมาด และเก็บในที่ร่ม โดยปกติสี
ขาวจะเหลืองลงเอง และไม่มีปัญหาแมลงเนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการย้อม
และเคลือบ 
 ขอ้มลูทีก่ลา่วมาขา้งตน้สามารถใชส้ำาหรบัการดแูลรกัษาเครือ่งจกัสาน
ที่มีการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำาวัน หลักการสำาคัญคือการใช้อย่างทะนุถนอม 
พยายามอย่าให้โดนนำ้า ถ้าจะต้องทำาความสะอาดด้วยนำ้า จะต้องรีบทำาให้แห้ง
สนิท และเก็บรักษาในพื้นที่แห้งเท่านั้น สิ่งสำาคัญอีกข้อน่าจะเป็นการเก็บรักษา
ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นที่ก่อให้เกิดเชื้อรา

4. เคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
 เครื่องจักสานที่มีการจัดแสดงหรือจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ สามารถ
แบ่งได้หลายประเภท เช่น เครื่องจักสานในการเกษตรกรรมหรือเพื่อการเพิ่ม
ผ่ลผ่ลิต เครือ่งจกัสานในครวัเรอืนหรอืเพือ่การบรโิภค เครือ่งจกัสานทีเ่ปน็เครือ่ง
มือดักจับสัตว์หรือขังสัตว์ เครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือประมง เครื่องจักสาน
ในพิธีกรรมและความเชื่อ เครื่องจักสานในสถาปัตยกรรมหรือองค์ประกอบ
สถาปตัยกรรม พพิธิภณัฑท์ีม่กีารจดัแสดงหรอืจดัเกบ็เครือ่งจกัสานสว่นใหญเ่ปน็
พพิธิภณัฑท์ีต่อ้งการนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัทอ้งถิน่ของตน เครือ่งจกัสานทีน่ำา
มาจัดแสดงมักเป็นเครือ่งมือเครือ่งใชข้องชาวบ้านในพืน้ที ่เครือ่งจักสานเหล่านี ้
จ่งถือเป็นวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างดี 
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ระบายนดิหนอ่ย ทัง้นีค้วรเนน้การระบายอากาศ และไมค่วรโดนฝ่น สว่นเครือ่ง
จกัสานประเภทไมไ้ผ่ท่ีบ่า้นมหาสอน มกีารยอ้มสดีว้ยเปลอืกไม ้และทาทบัดว้ย
ยรูเีทน จากเดิมทาดว้ยนำ้ามนัยาง เครือ่งจักสานประเภทไม้ไผ่่ทีบ่า้นมหาสอนจง่
สามารถทำาความสะอาดล้างนำ้าได้เลย แล้วตากแดดสักพักหน่่ง
 เครื่องจักสานประเภทใบลาน ทำามาจากลานใบอ่อน ใช้สารฟ้อกสี
เพราะถ้าไม่ฟ้อกจะเหลืองเร็ว จากนั้นนำาไปตากแห้ง มีการย้อมสีเคมีหรือสี
ธรรมชาติแลว้นำามาสาน มกีารเคลือบแลคเกอร์สตูรนำ้า หรือกาว TOA ให้อยูท่รง 
วิธีดูแลรักษาจ่งเป็นการปัด เช็ดด้วยผ่้าชุบนำ้าหมาด และเก็บในที่ร่ม โดยปกติสี
ขาวจะเหลืองลงเอง และไม่มีปัญหาแมลงเนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการย้อม
และเคลือบ 
 ขอ้มลูทีก่ลา่วมาขา้งตน้สามารถใชส้ำาหรบัการดแูลรกัษาเครือ่งจกัสาน
ที่มีการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำาวัน หลักการสำาคัญคือการใช้อย่างทะนุถนอม 
พยายามอย่าให้โดนนำ้า ถ้าจะต้องทำาความสะอาดด้วยนำ้า จะต้องรีบทำาให้แห้ง
สนิท และเก็บรักษาในพื้นที่แห้งเท่านั้น สิ่งสำาคัญอีกข้อน่าจะเป็นการเก็บรักษา
ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นที่ก่อให้เกิดเชื้อรา

4. เคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
 เครื่องจักสานที่มีการจัดแสดงหรือจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ สามารถ
แบ่งได้หลายประเภท เช่น เครื่องจักสานในการเกษตรกรรมหรือเพื่อการเพิ่ม
ผ่ลผ่ลิต เครือ่งจกัสานในครวัเรอืนหรอืเพือ่การบรโิภค เครือ่งจกัสานทีเ่ปน็เครือ่ง
มือดักจับสัตว์หรือขังสัตว์ เครื่องจักสานที่เป็นเครื่องมือประมง เครื่องจักสาน
ในพิธีกรรมและความเชื่อ เครื่องจักสานในสถาปัตยกรรมหรือองค์ประกอบ
สถาปตัยกรรม พพิธิภณัฑท์ีม่กีารจดัแสดงหรอืจดัเกบ็เครือ่งจกัสานสว่นใหญเ่ปน็
พพิธิภณัฑท์ีต่อ้งการนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัทอ้งถิน่ของตน เครือ่งจกัสานทีน่ำา
มาจัดแสดงมักเป็นเครือ่งมือเครือ่งใชข้องชาวบ้านในพืน้ที ่เครือ่งจักสานเหล่านี ้
จ่งถือเป็นวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างดี 
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 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำาการ
สำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ
เครื่องจักสาน มีรายการตามตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ 

เครื่องจักสาน

9

ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ 

เครื่องจักสาน (ต่อ)
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 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำาการ
สำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ
เครื่องจักสาน มีรายการตามตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ 

เครื่องจักสาน

9

ตารางที่ 2 รายการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการจัดแสดงและจัดเก็บ 

เครื่องจักสาน (ต่อ)
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 จากการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการ
จัดแสดงและจัดเก็บเครื่องจักสานพบว่า เครื่องจักสานที่เป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้จากชาวบ้านในชุมชน มีที่มาทั้งจากการ
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
 วิธกีารจัดแสดงเครือ่งจกัสาน  มกัถกูนำาไปจัดแสดงในรูปแบบทีจ่ำาลอง
ความเป็นท้องถิ่น (รูปที่ 1) เช่น ห้องครัว พื้นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ บางครั้ง
มีการจัดแสดงเครื่องจักสานในพื้นที่เปิดโล่ง (รูปที่ 2) เช่น แขวนไว้ที่ชาน ใต้ถุน
อาคาร วางไว้กับพื้น หรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาคลุม ทำาให้ง่ายต่อการเสื่อมสภาพ
ของวัตถุ  มีบ้างที่มีการจัดแสดงเครื่องจักสานภายในตู้จัดแสดงที่มีพื้นที่เฉพาะ
และมีการใช้ไฟ้ส่องวัตถุเพื่อความสวยงาม 
 ส่วนวิธีการจัดเก็บเครื่องจักสาน สำาหรับพิพิธภัณฑ์ที่มีคลังวัตถุ
พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กาญจนาภิเษก จะมีการจัดแบ่งตามประเภท  วัตถุจะมีแผ่่นป้ายประจำาวัตถุ
บอกข้อมูลแต่ละชิ้น มีการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะ มีการทำาความสะอาด ควบคุม
อณุหภูม ิและดูแลรักษาอย่างดี พพิธิภัณฑ์เมืองนครราชสีมามีหอ้งคลังทีจั่ดเก็บ
วัตถุรวมทุกประเภท เนื่องจากมีพื้นที่จำากัด และวัตถุประเภทเครื่องจักสานมี
ขนาดใหญ่มาก จ่งมีการซ้ึ่อนทับวัตถุหลายชั้น จนทำาให้วัตถุเกิดการบิดเบี้ยว
ผ่ดิรปูทรง แตเ่ดมิวตัถเุหลา่นีถ้กูจดัเกบ็ไวใ้ตถ้นุเรอืนโคราช ซึ่่ง่เปน็พืน้ทีเ่ปดิโลง่ 
วัตถุจ่งมีการสะสมทั้งฝุ่่น แมลง และมีร่องรอยการกัดแทะของหนู

11

รูปที่ 1 การจัดแสดงเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

รูปที่ 2 การจัดแสดงเครื่องจักสานที่พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช จ.นครราชสีมา
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 จากการสำารวจพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำานวน 30 แห่งที่มีการ
จัดแสดงและจัดเก็บเครื่องจักสานพบว่า เครื่องจักสานที่เป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้จากชาวบ้านในชุมชน มีที่มาทั้งจากการ
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
 วธิกีารจัดแสดงเครือ่งจกัสาน  มกัถกูนำาไปจัดแสดงในรูปแบบทีจ่ำาลอง
ความเป็นท้องถิ่น (รูปที่ 1) เช่น ห้องครัว พื้นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ บางครั้ง
มีการจัดแสดงเครื่องจักสานในพื้นที่เปิดโล่ง (รูปที่ 2) เช่น แขวนไว้ที่ชาน ใต้ถุน
อาคาร วางไว้กับพื้น หรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาคลุม ทำาให้ง่ายต่อการเสื่อมสภาพ
ของวัตถุ  มีบ้างที่มีการจัดแสดงเครื่องจักสานภายในตู้จัดแสดงที่มีพื้นที่เฉพาะ
และมีการใช้ไฟ้ส่องวัตถุเพื่อความสวยงาม 
 ส่วนวิธีการจัดเก็บเครื่องจักสาน สำาหรับพิพิธภัณฑ์ที่มีคลังวัตถุ
พิพิธภัณฑ์จะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กาญจนาภิเษก จะมีการจัดแบ่งตามประเภท  วัตถุจะมีแผ่่นป้ายประจำาวัตถุ
บอกข้อมูลแต่ละชิ้น มีการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะ มีการทำาความสะอาด ควบคุม
อณุหภูม ิและดูแลรักษาอย่างดี พพิธิภัณฑ์เมืองนครราชสีมามีหอ้งคลังทีจั่ดเก็บ
วัตถุรวมทุกประเภท เนื่องจากมีพื้นที่จำากัด และวัตถุประเภทเครื่องจักสานมี
ขนาดใหญ่มาก จ่งมีการซ้ึ่อนทับวัตถุหลายชั้น จนทำาให้วัตถุเกิดการบิดเบี้ยว
ผ่ดิรปูทรง แตเ่ดมิวตัถเุหลา่นีถ้กูจดัเกบ็ไวใ้ตถ้นุเรอืนโคราช ซึ่่ง่เปน็พืน้ทีเ่ปดิโลง่ 
วัตถุจ่งมีการสะสมทั้งฝุ่่น แมลง และมีร่องรอยการกัดแทะของหนู

11

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
หมวดหมูส่าเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลง ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายของ
มรดกทางวัฒนธรรม (เชน่ วตัถุจดัแสดงในพิพธิภัณฑ์ หอศิลป์ หอ้งสมุด และหอ
จดหมายเหตุ)  ซึ่่่งประกอบด้วย แรงทางกายภาพ อาชญากรรม ไฟ้ นำ้า แมลง 
การปนเป้�อน แสงและรงัสยีวู ีอณุหภมูทิีแ่ปรปรวน ความชืน้สมัพทัธท์ีแ่ปรปรวน 
และการสญูเสยีขอ้มลู จะพบวา่ปจัจยัสำาคญัทีม่ผี่ลตอ่การเสือ่มสภาพของเครือ่ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์คือ 
 - แรงทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานผ่่านกิจกรรมของมนุษย์ในการ
ใช้งาน หยิบ ยกเคลื่อนย้าย เครื่องจักสานมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย 
ซึ่่่งรวมถ่งการส่กหรอหรือความเสียหายทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานถูก
เคลือ่นย้ายอย่างไม่ระมดัระวัง หรือเกดิอุบตัเิหตสุดุวิสยั จะถูกกระทบกระเทือน 
กระแทก ตกหลน่ ขดูขดีและพืน้ผ่วิมรีอยขดีขว่น และอาจถกูละเลยโดยไมต่ัง้ใจ 
หรือตัวเครื่องจักสานเองอาจเสื่อมสภาพจากการยืดหรือหดตัว ซึ่่่งอาจเกิดจาก
การทำาความสะอาด หรอืการเคลอืบผ่วิ หรอืทานำ้ามันในการผ่ลติ เครือ่งจกัสาน
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 
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 - แมลง สัตว์รบกวนหลายชนิดสามารถส่งผ่ลกระทบต่ออินทรียวัตถุ
อยา่งเครือ่งจกัสาน แมลงทีพ่บไดบ้อ่ยคอื ปลวก แมลงสามงา่ม ดว้งไม ้แมลงสาบ 
แมลงกินผ่้า หนอนผ่ีเสื้อกลางคืน และสัตว์ฟ้ันแทะ แมลงเจาะอุโมงค์ทางเดิน 
เจาะกิน แทะ เคี้ยว ทิ้งคราบมูล ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวร วัตถุสูญเสีย
และปนเป้�อน การไมด่แูลรกัษาความสะอาด และแหลง่ทีม่าของอาหารจะดง่ดดู
สตัวร์บกวนเขา้มาในพืน้ทีเ่กบ็วตัถ ุในทีน่ีอ้าจรวมถง่เชือ้รา แบคทีเรยีตา่งๆ ดว้ย 
 - 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
การเสือ่มสภาพ ลดความแขง็แรงทางโครงสรา้งของเครือ่งจกัสาน และอาจทำาให้
องคป์ระกอบทางเคมปีระเภทสเีขม้ข่น้ แหลง่กำาเนดิแสงจากธรรมชาต ิ(แสงแดด) 
หรอืแสงเทียม (แสงในร่ม) อาจทำาให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถย้อนกลับ
ได ้ความเสยีหายข่น้อยูก่บัความยาวคลืน่ของพลงังานทีป่ลอ่ยออกมาจากแหลง่ 
ความเข้มและเวลาที่ได้รับแสง 
 - ความชืน้สัมพัทธ์ทีแ่ปรปรวน ความชืน้สัมพัทธ์ Relative Humidity 
(RH) เปน็การวดัปรมิาณนำ้าในปรมิาตรของอากาศทีสั่มพนัธก์บัปรมิาณนำ้าสูงสดุ
ทีอ่ากาศสามารถเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมูทิีก่ำาหนด โดยแสดงผ่ลเปน็เปอรเ์ซึ่น็ต ์ เครือ่ง
จกัสานจะตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของ RH ทีแ่ตกต่างกันไปเมือ่ดูดซัึ่บหรือ
ลดความชืน้  หากระดบั RH สงูความเสีย่งของการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราจะเพิม่
ข่้น 
 เครื่องจักสานบางประเภทมีองค์ประกอบที่มาจากวัสดุประเภทอื่น 
เชน่ งอบมสีว่นประกอบของยอดทำาจากกระดาษ เรยีกวา่ กระดาษองักฤษ เครือ่ง
มอืดกัจบัสตัวบ์างประเภทในยคุหลงักม็กีารประยกุตใ์ชว้สัดอุืน่ๆ เขา้มาเปน็สว่น
ประกอบ เช่น โลหะ หรือพลาสติก ซึ่่่งวัสดุเหล่านี้ เมื่อมีการเสื่อมสภาพ
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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
หมวดหมูส่าเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลง ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายของ
มรดกทางวัฒนธรรม (เชน่ วตัถุจดัแสดงในพิพธิภัณฑ์ หอศิลป์ หอ้งสมุด และหอ
จดหมายเหตุ)  ซึ่่่งประกอบด้วย แรงทางกายภาพ อาชญากรรม ไฟ้ นำ้า แมลง 
การปนเป้�อน แสงและรงัสยีวู ีอณุหภมูทิีแ่ปรปรวน ความชืน้สมัพทัธท์ีแ่ปรปรวน 
และการสญูเสยีขอ้มลู จะพบวา่ปจัจยัสำาคญัทีม่ผี่ลตอ่การเสือ่มสภาพของเครือ่ง
จักสานในพิพิธภัณฑ์คือ 
 - แรงทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานผ่่านกิจกรรมของมนุษย์ในการ
ใช้งาน หยิบ ยกเคลื่อนย้าย เครื่องจักสานมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย 
ซึ่่่งรวมถ่งการส่กหรอหรือความเสียหายทางกายภาพ เมื่อเครื่องจักสานถูก
เคลือ่นย้ายอย่างไม่ระมดัระวัง หรือเกดิอุบตัเิหตสุดุวิสยั จะถูกกระทบกระเทือน 
กระแทก ตกหลน่ ขดูขดีและพืน้ผ่วิมรีอยขดีขว่น และอาจถกูละเลยโดยไมต่ัง้ใจ 
หรือตัวเครื่องจักสานเองอาจเสื่อมสภาพจากการยืดหรือหดตัว ซึ่่่งอาจเกิดจาก
การทำาความสะอาด หรอืการเคลอืบผ่วิ หรอืทานำ้ามันในการผ่ลติ เครือ่งจกัสาน
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 
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 - แมลง สัตว์รบกวนหลายชนิดสามารถส่งผ่ลกระทบต่ออินทรียวัตถุ
อยา่งเครือ่งจกัสาน แมลงทีพ่บไดบ้อ่ยคอื ปลวก แมลงสามงา่ม ดว้งไม ้แมลงสาบ 
แมลงกินผ่้า หนอนผ่ีเสื้อกลางคืน และสัตว์ฟ้ันแทะ แมลงเจาะอุโมงค์ทางเดิน 
เจาะกิน แทะ เคี้ยว ทิ้งคราบมูล ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวร วัตถุสูญเสีย
และปนเป้�อน การไมด่แูลรกัษาความสะอาด และแหลง่ทีม่าของอาหารจะดง่ดดู
สตัวร์บกวนเขา้มาในพืน้ทีเ่กบ็วตัถ ุในทีน่ีอ้าจรวมถง่เชือ้รา แบคทีเรยีตา่งๆ ดว้ย 
 - 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
การเสือ่มสภาพ ลดความแขง็แรงทางโครงสรา้งของเครือ่งจกัสาน และอาจทำาให้
องคป์ระกอบทางเคมปีระเภทสเีขม้ข่น้ แหลง่กำาเนดิแสงจากธรรมชาต ิ(แสงแดด) 
หรอืแสงเทียม (แสงในร่ม) อาจทำาให้เกิดความเสียหายและไม่สามารถย้อนกลับ
ได ้ความเสยีหายข่น้อยูก่บัความยาวคลืน่ของพลงังานทีป่ลอ่ยออกมาจากแหลง่ 
ความเข้มและเวลาที่ได้รับแสง 
 - ความชืน้สัมพัทธ์ทีแ่ปรปรวน ความชืน้สัมพัทธ์ Relative Humidity 
(RH) เปน็การวดัปรมิาณนำ้าในปรมิาตรของอากาศทีสั่มพนัธก์บัปรมิาณนำ้าสูงสดุ
ทีอ่ากาศสามารถเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมูทิีก่ำาหนด โดยแสดงผ่ลเปน็เปอรเ์ซึ่น็ต ์ เครือ่ง
จกัสานจะตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของ RH ทีแ่ตกต่างกันไปเมือ่ดูดซัึ่บหรือ
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จะส่งผ่ลกระทบกับตัวเครื่องจักสานไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นโลหะที่เกิดสนิม หรือ
พลาสติกที่เสียรูป 
 เมื่อเครื่องจักสานถูกนำามาที่พิพิธภัณฑ์ บางแห่งจะมีการเขียนชื่อผู่้
บรจิาคบนเครือ่งจกัสาน หรอืตดิปา้ยกระดาษ ตดิสตกิเกอรช์ือ่บนเครือ่งจกัสาน 
การกระทำาเหล่านีจ้ะส่งผ่ลเสียกับวัตถุเป็นอย่างมาก เนือ่งจากหมก่ทีเ่ขยีน หรือ
กาวจากเทป สตกิเกอร ์จะตดิหรอืซึ่ม่อยูใ่นผ่วิเครือ่งจกัสาน สว่นทีเ่ปน็กาวหาก
ทิ้งไว้นานจะทิ้งคราบ และไม่สามารถเอาออกได้   

รูปที่ 3 ร่องรอยฝุ่่น แมลง และสัตว์กัดแทะบนเครื่องจักสานที่เก็บไว้ในคลัง

15

รูปที่ 4 การเขียนชื่อผู่้บริจาคบนเครื่องจักสาน และติดป้ายกระดาษบนเครื่องจักสาน

6. แนวทางการดูแลรักษาเคร่�องจัักสานในพิพิธภัณฑ์
 ในการดูแลรักษาเครื่องจักสานในพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ต้องคำาน่งคือวัสดุที่
ใชผ้่ลิต วธิกีารการผ่ลติ และประวตักิารใชง้าน ควบคูไ่ปกบัการคำานง่ถง่ตวัเรง่ให้
เกดิการเสือ่มสภาพ 10 ประการ  (10 Agents of Deterioration) ควรมกีารจัด
เกบ็ การจัดแสดง การหยิบยก การเคลือ่นย้ายทีเ่หมาะสม  มกีารใชร้ะบบป้องกัน
อคัคีภยัทีเ่ขม้งวด การบำารงุรักษาอาคารทีดี่ทัง้ระบบตรวจจับควัน และระบบดับ
เพลิง รวมถ่งการสร้างระบบประปาที่เหมาะสม การจัดเก็บวัตถุไว้สูงกว่าระดับ
พื้นดิน ห้ามใช้ของเหลวในพื้นที่จัดเก็บ และการตรวจสอบอุทกภัยสมำ่าเสมอ
จะสามารถป้องกันความเสียหายจากนำ้าได้ ส่วนแมลง แหล่งที่มาของอาหารจะ
ดง่ดดูสตัวร์บกวนเขา้มาในพืน้ทีเ่กบ็วตัถ ุดงันัน้จง่ไมอ่นญุาตใหท้านอาหารและ
เครือ่งดืม่ในพืน้ทีก่ารจดันทิรรศการหรอืคลงัวตัถ ุควรรกัษาสภาพคลงัใหแ้หง้ มี
ระบบการทำาความสะอาดทีด่มีกีารควบคมุสภาพแวดลอ้ม มแีผ่นการตรวจสอบ
และจดัการแมลงสตัวร์บกวนแบบผ่สมผ่สาน (Integrated Pest Management/
IPM) จะสามารถช่วยให้การเก็บวตัถปุลอดภัย การควบคุมสภาพแวดล้อมอาคาร
และ พื้นที่ผ่่านการกรองจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากมลพิษและฝุ่่นด้วย
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 นอกจากนีก้ารควบคุมแสงเปน็อกีสิง่หน่ง่ทีจ่ำาเปน็ในการเกบ็รกัษาและ
จดัแสดงเครือ่งจกัสาน โดยใชห้นา้ตา่งทีต่ดิตัง้มา่นกรอง UV และมูล่ีป่รบัแสง มี
การปรบัเปลีย่นทศิทางแสง หรอืการหมนุปรบัตำาแหนง่วตัถไุมใ่หอ้ยูท่ีเ่ดมินานๆ 
กอ็าจชว่ยได ้ความชืน้สมัพทัธ ์Relative Humidity (RH) คา่มาตรฐานทีแ่นะนำา
สำาหรับเครื่องจักสานอยู่ระหว่าง 45% - 65%  การใช้ Siliga Gel สามารถใช้ใน
พืน้ทีป่ดิหรอืในตูจ้ดัแสดง โดยใชใ้นปรมิาณทีเ่หมาะจะชว่ยในการดดูความชืน้ได้ 
แต่ต้องมีการเปลี่ยน Siliga Gel หรือไล่ความชื้นอย่างสมำ่าเสมอ 
 ปญัหาทีเ่กดิจากแมลง มวีธิกีารแกไ้ขหลายแบบ หากเปน็พพิธิภณัฑท์ี่
มีระบบจัดการที่ดี มีเครื่องมือและวิธีการตามหลักอนุรักษ์ มักใช้วิธีการทำาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) เครื่องจักสานในตู้เย็นที่ใช้สำาหรับกระบวน 
Freeze Dry โดยเฉพาะ ในการจดัเกบ็อาจใชเ้ครือ่งควบคมุความชืน้ภายในห้อง
จดัเกบ็ ทัง้นีจ้ะแตกตา่งกนัไปตามศกัยภาพและงบประมาณของแตล่ะพพิธิภณัฑ์ 
 สำาหรับพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีงบประมาณสำาหรับการดูแลรักษาวัตถุที่มาก
นัก อาจใช้หลักการเบื้องต้นในการหมั่นสังเกตดูแมลง มอด ปลวก ฝุ่่นละออง
บนเครือ่งจักสาน อาจมีการทำาความสะอาดโดยการปัดฝุ่น่เบือ้งต้น ดว้ยแปรงขน
ออ่น เชน่ แปรงขนกระตา่ย (สามารถหาซึ่ือ้ไดท้ีร่า้นอปุกรณท์าส)ี มกีารควบคมุ
สภาพแวดล้อมไม่ให้มีฝุ่่น เช่น การทำาความสะอาดพื้นที่บ่อยๆ โดยอาจจัดเป็น
ตารางเวลาทำาความสะอาด หรือจัดเก็บเครื่องจักสานในพื้นที่เฉพาะ ไม่เปิดโล่ง 
ไม่โดนแดดและฝ่น ไม่มีความชื้น จะช่วยยืดอายุวัตถุได้อย่างดี
 ในการจัดแสดงหรือจัดเก็บเครื่องจักสานบางประเภทจำาเป็นต้องใช้
เครือ่งชว่ยหนนุใหเ้ครือ่งจกัสานไมเ่สยีรปูทรง เชน่ หมวก กระเปา๋ กระจาด หรอื
ตะกร้าที่มีผ่นังบาง รวมถ่งเครื่องจักสานที่มีการเสื่อมสภาพในบางจุดก็สามารถ
ใชเ้ครือ่งชว่ยหนนุในแตจ่ดุได ้เพือ่รกัษารปูทรงใหค้ลา้ยคลง่รปูรา่งเดมิทีส่มบรูณ์ 
(รูปที่ 5 - 7)   

17

รูปที่ 5 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง

รูปที่ 6 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการใช้เครื่องช่วยหนุนให้เครื่องจักสานไม่เสียรูปทรง
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 โครงการวิจัยวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทเครื่องจักสานในประเทศไทย 
ส่วนที่ 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายใต้
โครงการงานการบริหารจัดการและพัฒนาพิพธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้(มิวเซึ่ยีมสยาม)
ปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
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การอนุรักษ์เชีิงปั้องกันกับงานพิพิธภัณฑ์และห์อศิลปั์ใน
ปัระเทศไทย: นิยามและความตระห์นักรู้

Preventive Conservation of Museums and Art  
Galleries in Thailand: Definition and awareness

บุรินทร์ สิงโตอาจั

บทคัดย่อ 
 ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ศิลปกรรม โบราณสถาน สถาปัตยกรรม 
และวัตถุทางวัฒนธรรมในประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องของการสงวนรักษา 
ปฏิิสังขรณ์ บูรณะซึ่่อมแซึ่มให้มรดกวัฒนธรรมที่เสียหายกลับคืนสภาพเดิม
หรือใกล้เคียงมากที่สุด แท้จริงแล้วความเข้าใจนี้เป็นเพียงส่วนหน่่งของงาน
อนุรักษ์ในปัจจุบัน ซึ่่่งประกอบด้วยการอนุรักษ์เชิงสงวนรักษา (Remedial) 
การบูรณะ (Restoration) และการอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive) คำาถาม
คือแล้วพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เข้าใจในความสำาคัญของการอนุรักษ์เชิงป้องกัน
และตระหนักในบทบาทของตัวเองว่ามีส่วนอย่างไรกับการอนุรักษ์เชิงป้องกัน
หรือไม่ และปัจจุบันพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในประเทศไทยต้องการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เชิงป้องกัน โดยหลักการและวิธีการอนุรักษ์เชิงป้องกัน
ควรเป็นความรู้พื้นฐานแก่ผู่้ปฏิิบัติงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ในขณะเดียวกัน
นกัอนรุกัษย์งัขาดขอ้มลูความตอ้งการดา้นการอนรุกัษเ์ชงิปอ้งกนัจากพพิธิภณัฑ์
และหอศิลป์ บทความนี้ต้องการอธิบายนิยามของงานอนุรักษ์ ความหมายของ
การอนุรักษ์เชิงป้องกัน พัฒนาการของการอนุรักษ์เชิงป้องกันในประเทศไทย 
การสำารวจการรับรู้และการตระหนักถ่งความสำาคัญของการอนุรักษ์เชิงป้องกัน 
โดยบทความเป็นส่วนหน่่งของโครงการวิจัยการอนุรักษ์เชิงป้องกันผ่ลงาน
ศิลปกรรมในประเทศไทย

คำาค้น: การอนุรักษ์เชิงป้องกัน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ Preventive  
Conservation, Museums, Art Galleries




