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บทนำ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และ

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่

ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้าน  

ศิลปวัฒนธรรม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการสนับสนุน สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์

งานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ชุมชน 

สังคม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญา” โดยมีทั้งการสัมมนาวิชาการ และการศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถานและ

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดต่างๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความตระหนัก  

ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม   

เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดมุมมองความคิดต่อสถานที่และ

ชุมชนท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและในมิติทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งต่อรากวัฒนธรรมไทย

มากยิ่งขึ้น นำสู่การประมวลความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดี เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปของหนังสือ“การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาภาคสนาม”  

 “โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา” พื้นที่ภาคกลาง   

เกิดจากความคิดการศึกษาแหล่งโบราณสถานทางวัฒนธรรม บูรณาการด้าน  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเข้าด้วยกัน แหล่งโบราณสถานในภาคกลางที่ต้องไป

ศึกษาเพื่อเป็นฐานความรู้ในการพัฒนาต่อยอด คือ ราชธานีแห่งราชอาณาจักร

อยุธยา จึงจัดโครงการ “ท่องเมืองเก่า เล่าวัฒนธรรม 3 ลำน้ำ” จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 การศึกษาแหล่งโบราณสถานกรุงศรีอยุธยา เชื่อมโยงให้เกิดความสนใจ

ในแหล่งโบราณสถานอื่นๆในพื้นที่ภาคกลาง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

เมืองโบราณอู่ทอง รวมทั้งแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ บ้านเก่า จังหวัด

กาญจนบุรี และเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้าน

ภาคกลาง ซึ่งมีเอกลักษณ์ เช่น สำเนียงภาษา เพลงพื้นบ้าน วิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน

ที่ตลาดสามชุก เป็นต้น จึงเกิดโครงการ “สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ สืบสาน  



วิถีการค้าตลาดร้อยปี” จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการ 

“ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ” จังหวัด

สุพรรณบุรี  

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม : ภาคกลาง” จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แหล่งศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด

ความตระหนักในคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขึ้นในสังคมไทย   

อันนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ยังชนรุ่นหลัง 
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ศิลปินสองซีกโลก
กับแนวความคิดการจัดการงานวัฒนธรรม

กมล ทัศนาญชลี

 

 อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้จัดโครงการ

สัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “ท่องเมืองเก่า เล่า

วัฒนธรรม 3 ลำน้ำ” นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่ง

ชาติได้ร่วมเดินทางมาสัมมนากับเราในครั้งนี้ เรียนเชิญ ดร.กมล ได้กรุณาบรรยาย

ถึงความรู้สึกในการได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินสองซีกโลก ซึ่งในขณะนี้สื่อต่างๆ 

ก็ลงข่าวเกี่ยวกับ ดร.กมล มากมาย อาทิ หนังสือ Fine Art, กินรี โดยขณะนี้ท่าน

ได้รับการยกย่องอย่างมากทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก กราบเรียนเชิญ 

 ดร.กมล ทัศนาญชลี สวัสดีท่านอธิการบดี และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 

การมาสัมมนาครั้งนี้นับเป็นความโชคดีที่ตรงกับเวลาที่ผมต้องเดินทางกลับมายัง

ดร.กมล	ทัศนาญชลี	ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์	ปี	2540
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ประเทศไทยพอดี เพราะมีกิจกรรมที่ต้องทำที่หออัครศิลปิน เกี่ยวกับเยาวชนไทย

สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมกับศิลปินแห่งชาติ ผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมให้

เยาวชนไทยที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยละ 2 คน 

เป็นโครงการต่อเนื่องที่ผมเคยช่วยมาเมื่อปีที่แล้ว ครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่ 2 ดังนั้นผมจึงมี

โอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้ได้ 

 สำหรับที่กล่าวว่า เป็นศิลปินสองซีกโลก อาจเป็นเพราะว่า ผมเกิดในซีก

โลกตะวันออก และโตในซีกโลกตะวันตก ทั้งยังต้องเดินทางไปมาระหว่างสองซีก

โลก และการที่ได้ไปอยู่ที่อเมริกาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ เป็นที่

ยอมรับของวงการศิลปะที่นั่น และได้รับการยกย่องให้ลงในหนังสือประวัติศาสตร์

ศิลป์โลก เป็นคนไทยคนเดียวที่ลงในทำเนียบศิลปินของโลก เมื่อกลับมาเมืองไทย

ก็ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติตั้งแต่อายุ 53 ปี ถือเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศน

ศิลป์ที่อายุน้อยที่สุด แต่ตอนนี้คุณชาติ กอบจิตติ อายุ 50 ปีได้รับรางวัลสาขา

วรรณศิลป์ ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็พิจารณาคนรุ่นใหม่และคนรุ่น

เก่าในเวลาเดียวกัน ใครมีผลงานดีเด่น อย่างคุณชาติ กอบจิตติได้รับรางวัลซีไรต์ 2 

ครั้ง และได้รับรางวัลมากมายก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้คนรุ่นใหม่ที่มีความ

สามารถเข้ามา แต่ผู้ที่ได้รับรางวัลก็ยังไม่มีใครอายุน้อยกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม

คณะกรรมการจะเริ่มโครงการใหม่ซึ่งการให้รางวัลจะมีการแบ่งช่วงอายุ คือ 

ประมาณ 30-50 ปี เป็นกลุ่มหนึ่ง และ 50-90 ปีอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างคุณเฉลิมชัย  

ที่ได้ตอนอายุ 49 ปี ก็นับว่าดีและถือได้ว่าเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน และผู้ที่จะเข้า

มาอยู่ในโลกของศิลปะอีกทางหนึ่ง 

 ตอนไปอยู่อเมริกาก็ทำหน้าที่เรียน เมื่อมีสิทธิ์ได้รับกรีนการ์ดก็ศึกษาต่อ

จนจบ ในการเรียนที่นั่นก็มีการเรียนเกี่ยวกับ Museum มี 2 คอร์สที่ได้ลงเรียน 

คือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และการทำงานในสตูดิโอของตนเอง มีโอกาสได้ศึกษาใน

พิพิธภัณฑ์มาก เพราะคอร์สนี้มีหลายส่วนที่จะต้องศึกษา ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ ไปดู

การบริหารพิพิธภัณฑ์ เข้าออกพิพิธภัณฑ์ ได้ความรู้กลับมา เมื่อย้อนกลับมาดูใน

ประเทศไทย ผมรู้สึกเสียดายที่เมืองไทยเรามีศิลปวัตถุมาก บุคลากรที่มีความ

สามารถก็มีมาก แต่บรรยากาศไม่เอื้ออำนวย เราเอาศิลปะเข้าไปวางไว้ในตึก แค่มี

ตู้กระจก แค่มีการจัดวางก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังขาดระบบการจัดการที่ดี 
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เราเอาตึกเก่า ตึกโบราณที่มีอยู่อย่างเช่น หอศิลป์แห่งชาติที่กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์ 

โรงกษาปณ์ ตอนนั้นอธิบดีกรมศิลปากร นาวาเอกสมภพ ภิรมย์ ขอตึกนั้นมา ยัง

เป็นตัวตึกว่างๆ อยู่ ไม่ได้จัดการ ผลสุดท้ายจึงเอาผลงานศิลปะเข้าไปติดตั้ง ซึ่งมัน

ก็ยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าโรงกษาปณ์ที่เขาออกแบบมามันคนละเรื่องกัน เราเพียงแค่

เอางานเข้าไปแขวน ทีนี้พอหน้าฝน ก็จะมีความชื้นในอากาศ ทำให้ภาพขึ้นรา นี้ก็

เป็นปัญหา พอกลายเป็นอาคารที่เขาอนุรักษ์ เราก็ไปแตะต้องไม่ได้อีก อาคารที่เรา

จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น ยังไม่คำนึงถึงเรื่องระบบการดูแล

รักษางานศิลปะเท่าที่ควร 

 ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศ หอศิลป์ของเขาจะมีสถาปนิกที่

เป็นผู้ เชี่ยวชาญจริงๆ ออกแบบมา คนที่ดังมากคือ แฟรงค์ ออกกีรี ที่ทำ 

Museum ที่สเปน ตัวอาคารเป็นทั้งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอีกด้วย เป็น

เหมือนประติมากรรมชิ้นหนึ่งใช้วัสดุดีมาก เขาจะศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง อย่าง 

Richard Millor ก็เก่งมาก ทำเป็นภูเขา อย่างใน California ก็ต้องรู้ว่าจะใช้วัสดุ

อะไรเพื่อป้องกันไฟฟ้า ทุกอย่างออกแบบมาอย่างดี คือเราไปเห็นพิพิธภัณฑ์ระดับ

โลกมา ไม่ว่าจะเป็นที่ปารีส ลอนดอน เยอรมนี อเมริกา เราสามารถเข้าไปดูได้ไม่

หมด อย่างที่ Metropolitan มีผลงานศิลปะเยอะมาก และมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซาก 

เขารู้จักหมุนเวียนจัดกิจกรรม คนที่จะเข้ามาชมก็ไม่เบื่อ แต่ของไทยเรานั้นตรงกัน

ในห้องทำงาน	(workshop)	ของอาจารย์	ดร.กมล	ทัศนาญชลี	
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ข้าม คือ คนเข้าไปดูครั้งเดียว แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย จุดนี้ทำให้การศึกษาของเรา

มีช่องว่างมาก อย่างเด็กในต่างประเทศพอรู้ว่าจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์แทบจะนอนไม่

หลับ ตื่นเต้นมาก มีรถบัสมารับ แต่พอของเราเมื่อรู้ว่าจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ เจอ

ความร้อน ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เปรียบเทียบกันแล้วก็สงสารเด็กไทยที่ขาด

โอกาสอันนี้ ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าศิลปวัตถุเรากระจัดกระจายไปมาก และที่มีอยู่

ก็เก็บรักษาไม่ถูกต้องตามหลัก เพื่อจะต่ออายุให้ยืนยาว ระบบของเราไม่ดีก็เลย

ทำให้มีปัญหามาก 

 บังเอิญผมได้ศึกษาเรื่องพิพิธภัณฑ์มาแล้วใน 1 ปี เข้าออกพิพิธภัณฑ์

มากมายทีเดียวก็เลยรู้ว่าเป็นสถานศึกษาที่สำคัญมาก ถ้าเราทำการจัดระบบให้ดี 

แล้วจัดหมุนเวียนก็จะทำให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างของ มศว ถ้ามีงบ

ประมาณสำหรับจัดอบรมศิลปะตั้งแต่เด็ก โดยศิลปินที่เคยจบการทำ workshop 

มาแล้ว จัดระบบให้ดี ก็คิดว่าจะสามารถดึงดูดประชาชน และนักศึกษาได้ มีอยู่

ครั้งหนึ่งศิลปะญี่ปุ่น เป็นภาพถ่ายที่ใช้แสดงที่มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปะที่เขาจัด

เก็บเป็นภาพถ่าย ตอนนั้นสร้างเสร็จใหม่ๆ และไม่มีงบประมาณที่จะนำมาบริหาร 

เขามีการจัดการที่ดีมากจนมีงบประมาณเยอะ วิธีการจัดการของเขาคือเอารถไป

Getty	Guide	จอมอนิเตอร์	แบบ	tuch-screen		

เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม	The	Getty	Center	ลอสเองเจลิส	
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รับนักเรียนมาดู 1,000 คน มีการจัดการดี มีพนักงานต้อนรับ มีเครื่องปรับอากาศ

เปิดเย็นฉ่ำ คนที่ เข้ามาดู คือนักเรียนโรงเรียนมัธยมต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี   

จัดโปรแกรม และมีรถรับ-ส่งพามาดู ทำให้การแสดงเขาประสบความสำเร็จมาก  

ทีเดียว แต่ของเราจะมีแค่วันแรกที่จะส่งการ์ดเชิญคนมาดู พอวันต่อๆ ไปคนไม่ค่อย

มีก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหาทางแก้ไขทำให้ช่องโหว่ของประชาชน และ  

นักศึกษาที่จะเข้ามาดูงานลดลง ถ้าเราจะบอกครูศิลปะให้มาดูเรื่องการจัดรถรับส่ง

ก็อาจจะเป็นการลำบากเกินไป หลายๆ อย่างก็จะมีปัญหา 

 อย่างไรก็ตามถ้าเรามีงบประมาณสร้างหอศิลป์ขึ้นมาคงต้องเจาะพวก

นักเรียนระดับมัธยมให้มากยิ่งขึ้น และหาทางให้เขานำคนเข้ามาและให้ความรู้เขา 

ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาแล้วเขาจะมีใจรักและทุกคนก็จะเห็นคุณค่า 

ศิลปะวัตถุต่างๆ คงไม่ถูกทำลายมากอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้ถ้าเรามี  

หอศิลป์ของมหาวิทยาลัย เราสามารถดึงพวกนักศึกษาศิลปะมารวมเป็นกลุ่มได้   

ให้รู้จักเฝ้า รู้จักการจัดการ การอธิบาย สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้การเรียน  

การสอนของเราดีขึ้น  

 ทีนี้เรื่องของพิพิธภัณฑ์เราก็ยังคงต้องจัดการอีกเยอะ สำหรับตัวผมเอง

ในฐานะที่เป็นศิลปินสองซีกโลกก็ผ่านประสบการณ์ทั้ง 2 ประเทศ มีโอกาสเดิน

ขณะทำงานสร้างสรรค์นอกห้อง	Workshop
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ทางไปที่อื่นทั้งญี่ปุ่น และเยอรมันในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะกับนานาชาติมี

โอกาสเข้าออกพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ผมทำกิจกรรมเยอะ กลับไปก็มีพิพิธภัณฑ์ที่

ลาสเวกัส Asia Art Now คือ ศิลปินในเอเชียร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว

นำทีมศิลปินไทยไปแสดงกับเขาตลอดเวลา เอเชียเราก็รู้สึกว่าจะกระตือรือร้นมาก

ยิ่งขึ้น ถือเป็นกิจกรรมที่สนุก เพราะผมเกิดมาจากครอบครัวศิลปะตระกูลช่าง 10 

หมู่อยู่แล้ว มีโอกาสได้พบศิลปินอาวุโสมากมาย เช่น เหม เวชกร นายเสวง ทีโมดม 

จิตรกรซึ่งเป็นรุ่นน้องของคุณตา รู้จักตั้งแต่เด็กๆ จึงได้รับการปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับ  

ความเป็นไทยตลอดมา 

 จากนั้นเวลาไปอยู่อีกประเทศหนึ่งก็สามารถสะท้อนความเป็นไทย   

จิตวิญญาณของความเป็นไทยออกมาโดยที่ไม่ได้ออกมาในรูปแบบของบรรพบุรุษ 

แต่ออกมาในลักษณะของสี ของเส้น ความรู้สึกของ shape ของ form ออกมา  

ก็เลยเป็นการทำงานประสานกันระหว่างสองซีกโลก ทั้งตะวันออกและตะวันตก  

ก็เลยเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าคนต่างชาติที่มาเมืองไทยจะจับอะไรบางอย่างกลับไป  

แต่เขาทำไม่ลึก พอดีผมมีโอกาสไปโตที่นั่น และโตเมืองไทยด้วยก็เลยเอาความรู้สึก

ทางเอเชียของไทยมาใช้ ก็เลยผิดแปลกจากคนอเมริกันที่เขาตัดยอด เขาไม่มีพื้นฐาน

ทางศิลปะมาก แต่เขาฉลาดในการที่จะหาซื้อเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ในอเมริกาหมด 

อาจารย์กมล	ทัศนาญชลี	ขณะกำลังทำงานสร้างสรรค์	ใน	workshop		

ที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
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จะดูเรื่องอียิปต์หรือเรื่องอะไรเขามีหมดเลย เขาจัดดีมาก เขาปลูกฝังคนของเขา 

พูดอีกนัยหนึ่งคือ เขาไม่มีรากแก้วของตัวเอง แต่เขาหารากแก้วจากที่อื่นมาวาง

ทดแทน และต่อยอด คนอเมริกันตั้งตัวเองและเอาความรู้สึกไปพัฒนาต่อไป จึง

เกิดศิลปะแบบ Abstract เกิดอะไรที่เป็นศูนย์กลางของโลกปัจจุบัน 

 ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็ทำตามแบบอเมริกา พยายามที่จะมาประมูลศิลปะของ 

Vincent Vangogh, Chagal, Monet งานของ August Rodin ญี่ปุ่นก็พยายาม

ซื้องานของ Rodin มาปูพื้น มาต่อยอด เขาพัฒนาพวก Modern Art ก่อน

ประเทศไทยของเรามาก คนของเขาออกไปเรียนกับ Renoir, Monet มาก่อน เป็น

ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ เลย ประเทศไทยเราท่านอาจารย์จิตต์ บัวบุศย์ไปญี่ปุ่นยังไป

ศึกษากับลูกศิษย์โมเน่ ต่อมาก็มีท่านอาจารย์อารี สุทธิพันธุ์เป็นนักศึกษาศิลปะ  

คนแรกที่ไปศึกษา Contemporary เป็นต้นแบบและให้อิทธิพลมากมาย ญี่ปุ่น

ตอนนี้พยายามทำเหมือนอเมริกา คือ พยายามไปเอางานตั้งแต่รุ่น Rasenber   

ขึ้นมา ถึง Jackson Pollock มา update เลย เอาไปเป็นสาธารณะ และพยายาม

ค้นในผลงานร่วมสมัยในยุคของเขาเอามาเทียบเคียง และทำหนังสือตีพิมพ์ออกมา   

คือเขาจะ upgrade คนของเขาด้วยวิธีนี้ เหมือนเขาไป upgrade กล้องถ่ายรูปที่

เป็น Nikon เอามาจาก Icon ของ Laica ของเยอรมันมาผ่าตัดใหม่ การทำศิลปะ

ของศิลปินญี่ปุ่นเขาก็ทำเหมือนกัน เขาเอาศิลปินตั้งแต่ Impressionism, ก่อน 

Impressionism จนถึง Abstract อย่าง Jackson Pollock เขาก็มีหมดและเอา

ศิลปินของเขาที่ได้รับอิทธิพลขึ้นมาเทียบเคียง คือ upgrade ขึ้นมา ดังนั้นทำให้

เขาสามารถสร้างศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาได้เร็วมาก ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนโยบาย

ของประเทศเขาหรืออย่างไร ผมตกใจว่า เขาทำเหมือนกล้องถ่ายรูป เหมือน

รถยนต์ เอาศิลปะไปทำแล้วเขาก็ upgrade ศิลปินของเขา พอศิลปินสร้างศิลปะ

ดังขึ้นมาก็กลายเป็นสินค้า ชาติอื่นก็ต้องมาซื้อของเขา ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนลัดมาก

ทีเดียว แต่ของเรายังไม่มีระดับนี้ พิพิธภัณฑ์ของเรายังไม่ถึงระดับนั้นเลย 

  อย่างที่เรามาอยุธยาคราวนี้เราเจอแต่ความร้อน ทั้งที่บุคลากรเขาก็เก่ง 

แต่บรรยากาศไม่ให้ ทีนี้เราควรจะทำอย่างไร ถ้าเรามีงบประมาณ มีระบบการ

ศึกษาที่ดีก็คง update ทำอะไรฉีกแนวขึ้นมาได้บ้าง อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอัน

หนึ่ง ถ้าสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีโอกาสและบริหารอย่างจริงจังอาจจะทำให้
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ดึงคนเข้ามหาวิทยาลัย ดึงประชาชน นักศึกษาเข้ามา จัดงานให้ดีคงจะฉีกแนวจาก

ที่อื่นๆ ที่เขามี ถ้าทำได้ก็คงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกๆ ที่น่าดึงดูด และเชื่อมรอยต่อ

ของประชาชนให้ดีขึ้น เพราะถ้าเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนโดยเราจัดเอาพวก  

เด็กมัธยมมาจำนวนมาก มันก็คงเป็นศูนย์รวมแหล่งการศึกษาเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่น

ตอนนี้เขาก็ทำเหมือนอเมริกาที่พยายามซื้อ และก็ upgrade ศิลปินของเขาอย่างที่

กล่าวไว้ข้างต้น มันก็สามารถพัฒนาคนของเขาได้เหมือนกัน และก็กลายเป็น

เอกลักษณ์การสร้างคน ซึ่งศิลปินของเขาก็คือทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งนั่นเอง 

 ทีนี้หลักการบริหารพิพิธภัณฑ์ก็ต่างกัน อย่างของเราเพียงรอรับ  

งบประมาณประจำปี มันไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนหรือมูลนิธิขึ้นมา เรายัง

ไม่มีกฎหมาย ถ้าตราบใดเราสามารถที่จะได้งบประมาณของชาติมาส่วนหนึ่งแล้ว 

และสามารถที่จะจัดตั้งกองทุนมีคนรวยบริจาคเข้ามา มีการจัดกิจกรรมหมุนเวียน

มากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของพิพิธภัณฑ์ไปได้อีกขั้นหนึ่งคือ 

ตอนนี้เรามีแค่ธนาคาร ซึ่งธนาคารสมัยก่อนเขาซื้องาน จัดประกวดศิลปะก็เท่ากับ

ผลงานของอาจารย์	ดร.กมล	ทัศนาญชลี	
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ซื้องานเข้าองค์กรของเขา ก็เป็นการช่วยทางหนึ่ง แต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบที่ว่าจะไป

หักภาษี แต่ในอเมริกาหรือยุโรป หน้าที่ของ Director หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์   

เขาจะต้องไปหาคนรวยคนที่จะบริจาค และการบริจาคสามารถนำไปหักภาษีได้ 

เพดานภาษีจะสูงมากถึง 80% จึงทำให้การบริหารพิพิธภัณฑ์เขาไปได้สวยมาก เป็น  

งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง อย่างมหาวิทยาลัย UCLA เขาก็มีงบประมาณ

ของเขาส่วนหนึ่งเสร็จแล้ว Director ก็ต้องจัดตั้งกองทุน หาคนรวยๆ มาช่วย

บริจาคเงินจัดกิจกรรม ซึ่งระบบของเขานำมาหักภาษีได้ อย่างที่ผมรู้จักคนๆ หนึ่ง

ชื่อ Manage William Alexander เขาขายตึกได้ประมาณสองล้านเหรียญ   

เขา retire จากงานแล้วเขาจะต้องเสียภาษีสูง เขาเลยเอาเงินไปให้มหาวิทยาลัย USC 

(School of Music) ให้คณบดีคัดเลือกให้ทุนมหาวิทยาลัย UCLA ให้ทุน

มหาวิทยาลัยต่างๆ แทนที่จะไปให้รัฐบาลกลาง เขาก็เอาเงินมาบริจาคให้

มหาวิทยาลัย ซึ่งเขาก็ได้ชื่อเสียงด้วย พวกเศรษฐีเขาก็เลยให้การสนับสนุน

พิพิธภัณฑ์ทำให้พิพิธภัณฑ์อยู่ได้ 

 ถ้าเราสามารถที่จะทำเช่นนี้ได้โดยเราได้งบประมาณจากรัฐบาลอยู่แล้ว 

และสามารถหาเงินบริจาคเพิ่มเข้ามาได้อีก และเงินที่ได้มาก็นำมาทำกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์หมุนเวียนตลอดเวลา แต่ขณะนี้เรายังขาดเรื่องนี้อยู่ ต่อไปในอนาคต

คงจะต้องทำการเปลี่ยนแปลง ไม่อย่างนั้นอีก 10 ปี พิพิธภัณฑ์ที่เราเห็นก็คงจะมี

สภาพเช่นเดิม ถ้าเราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เศรษฐีบริจาคอะไรให้กับประเทศชาติ 

และหักภาษีได้ การบริหารพิพิธภัณฑ์คงจะดีขึ้น อาจต้องใช้สถาปนิกเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เราก็คงจะทัดเทียมชาติอื่นได้ ตอนนี้ในการรับของเขามาเรายังไม่มี 

ห้องเก็บเราก็ยังไม่มี การรับคือการตรวจสอบว่างานที่จะเข้ามาทุกชิ้นมีตำหนิอะไร 

การทำบันทึกเราก็ไม่มี พอได้ของมาเราก็ตั้งแสดงเลย แต่สำหรับต่างประเทศ  

เขามีบันทึกหมดเลยว่าจะส่งคืนตรงไหน และเช็คได้เลยว่า มีอะไรเสียหาย   

เพราะว่าเกี่ยวกับระบบประกันพิพิธภัณฑ์นั้น พอเอางานเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็

รับประกันเลย มีมูลค่า มีตำหนิอะไรเขาก็รับประกันเลย คนที่ให้ยืมก็รู้สึกสบายใจ 

 แนวคิดของเรากับต่างชาตินั้นต่างกันเยอะ St. Herbert Philip เคยจัด

งานแสดงก็ไปขอยืมงานของ คุณอังคาร กัลยาณพงศ์ ที่ธนาคารแห่งชาติ เขาไม่

ยอมให้ยืม เขาจะตีมูลค่า overprice คือ สมมุติว่างานราคา 2 ล้านบาท จะเป็น 
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20 ล้านเลย กะขายเลย คือเขาไม่เข้าใจ คนไทยมักจะคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเสียหายไป

เท่ากับขายเอากำไรไปเลย คือ งานศิลปะมันถูกเพาะบ่ม สิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่เข้าใจ

คือว่า การที่งานของเราได้รับการคัดเลือกให้พิพิธภัณฑ์ยืมไปแสดงโชว์นั้นมันเป็น

เกียรติประวัติของงานชิ้นนั้น ประวัติติดตัวไปด้วยว่าอยู่ที่จัดแสดงนั้นๆ กี่เดือน 

เวลาขายราคาจะ upgrade มากเลย เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่ของไทยเรา

เก็บเอาไว้ พอเขายืมเราก็จะตีราคาแบบงาน insurance cover ไม่ได้ คือ   

ฉวยโอกาสตีราคาสูงเกินราคาจริงหรือไม่ก็ไม่ให้ยืมเลย งานก็เลยไม่เผยแพร่สู่

ประชาชน ไม่ได้พิมพ์โปสเตอร์ แต่ที่นั่นมี 2 ลักษณะ ถ้าพิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติส่วน

ตัวแล้ว มีคนยืมมาจัดแสดง เขาก็ต้องทำหลักฐานทุกอย่าง และก็ให้ยืมแสดง  

ถือเป็นประวัติของภาพ แต่เขาไม่ได้ทำการค้า พิพิธภัณฑ์ยืมไปก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ 

ทีนี้พอมีการขอยืมไปจัดแสดงหลายที่ก็จะทำให้เป็นที่รู้จักมากมาย คนไทยยังไม่

เข้าใจในจุดนี้ จะยืมงานทีหนึ่งก็มีปัญหามาก 

 อย่างที่ San Franciso กับ L.A. ก็ห่างกัน เท่ากับกรุงเทพฯกับเชียงใหม่ 

ผมไปถึงก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปดู แต่ก็เข้าไปเขียนในสูจิบัตรอันหนึ่ง St. Herbert 

Philip เขาก็อ่านในสูจิบัตรให้ฟังว่างานชิ้นนี้ สงสัยอาจจะถูกลักลอบออกมาจาก

กรุวัดราชบูรณะ อยุธยา พอไปเถียงกันเข้านักข่าวไทยซึ่งเขาก็พยายามเจาะมาถึง

กลุ่มคนไทย เพราะที่ L.A. มีหนังสือพิมพ์ 14-15 ฉบับ สื่อทีวีมี 2 ช่อง ไอทีวีก็อยู่

ที่นั่นหมด มาเจาะและพยายามโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้คนไทยไปดูกันมากๆ มัน

ก็เลยกลายเป็นดาบ 2 คม ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นไปโปรโมตด้านการแสดงทำให้คนแน่น

ขึ้น ดึงคนเอเชียมาดูกันเยอะๆ ดาบอีกคมคือตรงที่ไปเขียนว่าสงสัยจะถูกลักลอบ

จากกรุวัดราชบูรณะ ก็เป็นเรื่องใหญ่ ที่นี้ผมก็พยายามปลุกระดมคนให้ไปถือป้าย

ประท้วง เพราะมันมีตัวอย่างตอนที่ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์เคยได้คืนมา ทีนี้

ผมก็เห็นว่าเป็นที่วิธีไม่ถูกต้องนัก ความจริงแล้วมันควรจะต้องผ่านการพิสูจน์เราก็

สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงต่าง

ประเทศให้ไปสืบสวนเรื่องนี้ต้องมีการพิสูจน์ แม้แต่คนไทยก็พยายามปลุกระดมกัน

มาก ตอนผมกลับไปก็ถูกเขาสัมภาษณ์ ผมก็ปฏิเสธตลอด ก็พยายามออกตัวว่าเรา

มาทำ contemporary แต่ก็ยังไม่วายมีไอทีวีมาสัมภาษณ์ ซึ่งก็ตกลงกันว่าจะพูด

กันแต่เรื่องหอศิลป์ ว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ของเขาถึงมีคุณภาพ พอเขาถามมา 4-5 
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คำถาม ผมก็ตอบไปอย่างยกย่องศิลปะในพิพิธภัณฑ์ของเขามีการจัดระบบที่ดี   

มีการให้การศึกษาและเปรียบเทียบกับของไทยว่าเรายังขาดอะไรอีกบ้าง อย่างที่เห็น 

เรายังไม่มีงบประมาณ ยังไม่มีเงินสนับสนุน 

 ปัญหาสุดท้ายที่เขาถามคือการที่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างประเทศที่อเมริกา 

ที่อังกฤษก็เป็นการยั่วยุโจรให้ขโมยของหรือเปล่า ผมตั้งตัวไม่ทัน ก็ไม่ค่อยจะ

สบายใจจึงตอบไปว่าไม่เพียงแต่ต่างชาติที่จะมาซื้อของเราศิลปะต่างชาติก็อยู่ใน

เมืองไทยเยอะแยะ เช่นของลาว, เขมร, พม่า ก็อยู่ในบ้านเรา ถ้าผมไม่พูดบางอย่าง

ออกไปบ้างมันก็ลำบาก เป็นเรื่อง ตอนนี้เขาปลุกระดม เพราะไม่รู้ใครเป็นเหยื่อ

ใคร แต่สุดท้ายที่ผมวิเคราะห์แล้ว ก็คือว่าการที่เขาเอาเรื่องนี้มาโปรโมตมันได้ผล

ต่อจำนวนผู้เข้าชม เพราะมีคนมาดูมากมาย ระหว่าง 3 เดือนที่เขาจัดงาน เขาไม่

เอาของออกมาให้พิสูจน์ ลำบากเหมือนกัน ท่านอธิการบดีเองก็โดน ตอนนี้ก็มุ่ง  

มาให้ออกความเห็นซึ่งเราเองก็หนักใจ เพราะว่าเรายังไม่ได้มีการพิสูจน์ 

 เมื่อเทียบกันแล้วมันคนละชั้นกัน จริงๆ ของเรายังมีดีเยอะ แต่เรายังขาด

การจัดการ ระบบไม่เข้าสู่สากลเท่าที่ควร แต่ก็ได้เอาความรู้สึก ความประทับใจ 

จิตวิญญาณ เอาออกมาใช้ให้เป็นสากล ผมคิดว่าอย่างกวีนิพนธ์ ศิลปินจะเขียนบทกวี

หรือร้อยกรอง เราก็อ่านกันได้ทั้งประเทศแต่ไม่เป็นภาษาที่ชาติอื่นอ่านได้ ถ้าคน

อีกมุมหนึ่งในห้องทำงานอาจารย์	ดร.กมล	มีผลงานสร้างสรรค์วางอยู่หลายชิ้น	
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อัฟริกามาดูก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยต้องทำให้งานของตัวเองเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แต่มี

ความเป็นไทยบ่งบอกไว้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยน idea เปลี่ยนรูปแบบ

ความเป็นไทยให้ไปอยู่ในสากล ให้ชาติอื่นเข้าใจด้วยในเวลาเดียวกัน ผมก็ฝังตัว

หนังสือ อักษร หมายเลข ข้อความ ความเป็นไทยลงไปในผลงาน เพื่อให้เป็นสากล

ร่วมสมัย นี่ก็คือประสบการณ์ของผม ส่วนหนึ่งที่ได้มาถ่ายทอดให้ฟังกัน 

 อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ขอกราบขอบพระคุณ ดร.กมล ทัศนาญชลี 

ที่ให้เกียรติ มหาวิทยาลัยถือว่าโชคดีมากที่ท่านได้มาบรรยายพิเศษในเรื่องที่ไม่เคยพูด

ที่อื่นเลยในส่วนตรงนี้ซึ่งก็ตรงกับประเด็นที่ท่านอธิการบดีกำลังจะดำเนินการอยู่ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะโชคดีมากที่ท่านอธิการบดีของเราก็เป็นศิลปิน ซึ่งท่าน

ก็พยายามที่จะผลักดันให้ เกิดพิพิธภัณฑ์ ให้ เกิด Art Museum ให้ได้ ใน

มหาวิทยาลัย และทำให้เกิดการจัดการที่ดี ทั้งนี้ก็คงต้องขอเรียนเชิญ ดร.กมล ให้

มาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสถาบันฯ ของเรา 

 
สัมมนาวิชาการ	 อนุรักษ์	 วัฒนธรรมศิลปะและภูมิปัญญา	 “ท่องเมืองเก่า	 เล่าวัฒนธรรม	

3	ลำน้ำ”	วันอาทิตย์ที่	3	เมษายน	พ.ศ.2548	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	พระนครศรีอยุธยา 

จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	



มรดกทางวัฒนธรรม : คุณค่าหรือมูลค่า
เอนก สีหามาตย์

 

 เรียนท่านอธิการบดี คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ผมได้รับ

การติดต่อจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย และอาจารย์ส้างแนะนำมา ผมก็ยินดีและ

อยากคุยด้วย เพราะทำเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องศิลปวัฒนธรรม และคิดว่าคงมีวิธี

การและแนวทางการทำงานแลกเปลี่ยนกันที่จะอนุรักษ์มรดกทางศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติให้อยู่มั่นคง และรู้สึกเป็นการเลือกวันที่ดี และเป็นมงคล   

เมื่อวานเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ซึ่งพระองค์ท่านมีคุณูปการต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรมไทยใน  

ทุกๆ ด้าน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอง เมื่อเช้าก็มีพิธีบวงสรวงบูรพมหา

กษัตริย์ และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง และก็จัดงานวันสถาปนา  

กรุงศรีอยุธยา ฉะนั้นที่ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้ก็เป็นวันมงคล งานที่เราทำ

เป็นมงคลต่อชีวิตหน้าที่ราชการ และการรักษามรดกของชาติ ในหัวข้อที่ผมอ่านดู 

และที่ท่านอาจารย์ให้มา ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญ และค่อนข้างยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็น

เรื่องที่จะต้องพิจารณาถึงองค์ความรู้มากมายทีเดียว 

 ที่พูดถึงคุณค่ากับมูลค่า ถ้าดูแต่ละคำ โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม 

เมื่อพูดถึงเรื่องมรดกเป็นสิ่งสำคัญ บ้านเรา ครอบครัว ก็มีมรดกที่ผู้คนจะต้องดูแล

รักษา ทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และคำจำกัดความที่

มากมาย ในทางวิชาการวัฒนธรรมมีลักษณะเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทาง

วัฒนธรรมที่เห็นจับต้องได้ อย่างเช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ แต่อีกประเภทหนึ่ง

เป็นนามธรรม เรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่

ค่อนข้างใหญ่ และครอบคลุมความเป็นมนุษย์ของเรา เพราะว่าการพัฒนาทาง

วัฒนธรรมคือ การแสดงความมีความรู้ ความเจริญของมนุษย์ แต่ว่าวันนี้คงจะเป็น
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เรื่องมรดกทางวัฒนธรรม เพราะว่ากรมศิลปากร สำนักงานกรมศิลปากรค่อนข้าง

จะเน้นเรื่องการดูแลมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุหรือที่

เรียกว่า Tangible 

 ในที่นี้ผมก็คงอยากกลับไปที่เรื่องคุณค่ากับมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรม 

แน่นอนจะต้องมีคุณค่าสูง และก็เป็นสิ่งที่กำหนดราคาไม่ได้ และก็เป็นเรื่องที่ไม่มี

คำอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าคุณค่ามันขนาดไหน ตัวอย่างเช่น อยุธยาที่เป็นมรดกโลก

เป็นเพราะว่ามีคุณค่าในทางอนุสัญญาคุ้มครองโลก เขาบอกว่ามีคุณค่าเขาก็จะไป

จัดประเภทของคุณค่าอันนี้ อย่างเช่นเมืองโบราณที่ใช้วิชาความรู้ในการออกแบบ

ผังเมืองที่ผสมผสานกับธรรมชาติที่มีอยู่ อันนี้คือคุณค่าของอยุธยาที่มีเอกลักษณ์

ของตัวเอง กับอันที่สองคือ เป็นแม่แบบต้นแบบให้กรุงเทพมหานครนำไปทำ

ผังเมืองในการจัดทำก่อสร้าง อันนี้คือ คุณค่าของกรุงศรีอยุธยา ถ้ามองแบบ

กรรมการมรดกโลก แต่ว่าในประเทศไทยเราเองเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่า

ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว และเป็นที่ฝังใจประทับใจมาตลอดของคนในชาติไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการศึกษาประถม มัธยม จนถึงสถาบันอุดมศึกษา เรื่องของอยุธยา   

ถูกบรรจุในหลักสูตรของการเรียนรู้ ตรงนี้ก็คือ คุณค่าที่เราอยากให้ประชาชน 

เยาวชน ได้รู้ได้เห็นคุณค่า มันตีค่าออกมาเป็นเงินไม่ได้ 

พระสถูปบุโรพุทโธ	ประเทศอินโดนีเซีย	ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	
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 รัฐบาลหรือสำนักงบประมาณก็มักจะถามกรมศิลปากรว่าทำแล้วจะได้

อะไร ซึ่งตรงนั้นจะมาพันกับมูลค่า ถ้าไปทำถนนลงทุนไปเท่านี้ กรมทางหลวงเขา

จะบอกได้ว่าจะใช้ได้กี่ปี มีรถใช้กี่คัน เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไร เขาก็ให้งบ

ประมาณไว้ แต่ถ้าเราบอกว่าเราจะบูรณะโบราณสถานสักแห่ง ที่รกร้างอยู่ใกล้ๆ 

ถนน หรือใกล้ๆ เมือง เขาก็จะถามว่าทำแล้วได้อะไร ตรงนี้คือ คุณค่าที่เราจะต้อง

บอกให้เขาเข้าใจ ฉะนั้นคุณค่าเป็นเรื่องที่จะอธิบายให้คนหลายๆ คนเข้าใจ เพราะ

ว่าบางมุมมองคุณค่าของแต่ละท่านอาจจะมองคุณค่าของโบราณสถานไปอีกรูป

หนึ่ง อย่างการท่องเที่ยวอาจจะมองว่าเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีรายได้จากการ

ท่องเที่ยว เขาก็จะมองโบราณสถานเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

อันนี้ก็จะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 ดังนั้นโบราณสถานหรือมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับในความคิดเห็นส่วน

ตัวผมมันมีคุณค่ามาก่อน ถ้าไม่มีคุณค่าทุกคนก็จะละทิ้งไม่สนใจ และไม่ช่วยดูแล

แต่ถ้ามีมูลค่า คนก็จะเข้ามาเกาะเกี่ยวเพื่อเอาประโยชน์จากมูลค่านั้น ก็จะไป

ทำลายโบราณสถานอีกเหมือนกัน ในการอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานมันมีทั้งส่วน

ดีกับส่วนไม่ดี แต่มันจะต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์และพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น

เราพัฒนาอยุธยาเป็นนครประวัติศาสตร์ นครประวัติศาสตร์ก็หมายถึงว่าเป็นนคร

ที่มีตั้งแต่ในอดีตแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้พื้นที่ มีกิจกรรมสืบเนื่องต่อมา 

 ที่นี้ก็ต้องมองสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นโบราณสถาน ที่ function 

หมดแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร แต่คุณค่าทางสถาปัตยกรรมยังอยู่ ฉะนั้นการ

อนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ ไม่ได้อนุรักษ์เพื่อให้คนเข้าไปอยู่ ไปใช้แบบ 

function เดิม ในอดีตความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่ามีคนอยู่อาศัยใน

เมือง บางครั้งเขาก็บอกว่าทำไมไม่ทำให้เต็มรูปแบบมีหลังคาให้เหมือนเดิมเพื่อที่

จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อีกทางหนึ่ง ตรงนี้ก็มาขัดแย้งกับวิธีการอนุรักษ์ในสากล 

เพราะการอนุรักษ์ ก็คือ การรักษาสภาพให้คงอยู่ให้สมบูรณ์ แต่ถ้าเราไปมองที่

วิหารพระมงคลบพิตร วัดพนัญเชิง เป็นโบราณสถานที่ใช้สืบทอดมาไม่เคยร้าง   

ยกตัวอย่างวัดพนัญเชิง (เพราะวิหารวัดมงคลบพิตรร้างมาครั้งหนึ่งแล้ว) แต่ว่า

บางครั้งเขาเรียกว่าความต้องการของผู้มีอำนาจบางทีเขาก็สั่งให้ทำหลังคาปิดทอง

ร่องชาติอย่างดี บางทีก็มีตัวอย่างเหมือนกันแต่ไม่มาก อย่างวัดพนัญเชิงมีสืบทอด
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มาตลอดหรือไม่ก็วัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็สืบทอดมาตลอด เราก็บูรณะ

ปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อรักษารูปแบบเดิม เพื่อความปลอดภัยในการใช้

วิหารหรือพระอุโบสถ 

 เท่าที่ผมพูดมามันก็จะมีคำถามว่าคุณค่ากับมูลค่าอะไรสำคัญกว่ากัน   

แต่ผมในฐานะนักโบราณคดีผมมองคุณค่าสำคัญกว่า ถ้าสิ่งของมีคุณค่ามันจะทำให้

คนเกิดความหวงแหนอยากรักษาไว้แต่ถ้าเป็นมูลค่ามันอาจจะไม่มีคุณค่าก็ได้บางที

มันอาจจะเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ฉะนั้นโบราณ

สถานหรือมรดกทางวัฒนธรรมผมเห็นว่ามันมีคุณค่าและมูลค่าอยู่ด้วยกัน ทีนี้ใน

การดูแลรักษาหรือปกป้องรักษา เราก็ต้องทำให้ประชาชนหรือคนส่วนรวมเห็น

ว่าการที่มีคุณค่ามันดีอย่างไร คือ ต้องทำให้คนเข้าใจว่ามีคุณค่าอย่างไร ปัจจุบันนี้

ประเทศไทยหรือในสังคมทั่วไปที่สังเกตดูกรมศิลปากรหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้

ชี้คุณค่าของแหล่งโบราณคดีให้ประชาชนหรือคนทั่วไปไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

เมื่อเร็วๆ นี้มีการค้นพบศิราภรณ์ทองคำหรือประดับพระเศียรทองคำที่จัดแสดงที่

อเมริกา ก่อนหน้านั้นพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาไม่มีคนเข้าแถวดู และที่วัดราช

บูรณะก็จะไม่มีคนเข้าแถวลงไปดูกรุ ตรงนี้เองที่ทำให้ผมมีความคิดว่าสิ่งที่จะสร้าง

ให้คนเห็นความสำคัญของคุณค่า และเกิดความรู้สึกหวงแหน ที่คนไทยเราอยากได้

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์คืน หรืออยากได้พระพุทธศิลาที่สุโขทัยองค์หนึ่ง และ

เครื่องประดับพระเศียรทองคำซึ่งยังไม่แน่ว่าจะเป็นองค์แท้ดั้งเดิมหรือเป็นของ

เลียนแบบก็ยังไม่ทราบ แต่คนไทยเราหรือสื่อกระตือรือร้นให้เห็นคุณค่าจนไปยืน

เข้าแถวชมพิพิธภัณฑ์ 

 ท่านคงได้ยินหรือได้อ่านสื่อ เมื่อก่อนเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ที่น่า

เบื่อมาก เป็นพื้นที่สำหรับเก็บของเก่าแก่ไม่อยากเข้าไป เพราะเข้าไปแล้วทำให้

รู้สึกไม่ดี แต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้น ความรู้สึกมันก็ลดลงมันเกิดสถานการณ์ใหม่ขึ้นมา 

ตรงนี้ผมเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อพิพิธภัณฑ์  

ทั่วประเทศไทย ที่จะให้คนเห็นคุณค่า แต่มองดูแล้วว่ามันเกิดจากสื่อ ฉะนั้นสื่อ

เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชน เยาวชนหรือคนทั่วไป เข้าใจความหมายคุณค่า

ได้เร็วกว่าราชการที่ทำ ผมเองทำราชการ แต่ก็ตำหนิระบบราชการเหมือนกัน

เพราะตัวเองเป็นเหมือนจุดอะไรเล็กๆ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้มากนัก
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นอกจากได้แต่คิด และแสวงหาวิธีการทำงาน ก็พอจะขยับได้บ้าง ได้แสดงความ

คิดเห็นบ้างก็มีความดีใจที่ได้คุยกับพวกท่านผู้มีเกียรติที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้วยกัน 

 ฉะนั้นผมก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่จะสร้างแหล่งโบราณสถานให้มีคุณค่า

โดยมีวิธีการของกรมศิลปากรก็จะมีการเข้าไปสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและเผย

แพร่ความรู้ให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมจะพูดถึงตัวอย่างการขุดค้นหมู่บ้าน

ฮอลันดาให้ท่านฟังวันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จัดเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบ 400 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2547 ซึ่ง

บริเวณที่เราจะไปทำงานมันเป็นเพียงเนินดินที่ถูกปรับไถเรียบ และก็มีอู่ต่อเรือมา

อยู่ข้างๆ แต่ถ้าเราดูแผนผังในอดีตมันจะมีหลักฐานบอกว่า เป็นหมู่บ้านฮอลันดา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีเขียนว่าตึกวิลันดาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ใต้วัดพนัญเชิง   

ก็ประมาณ 90 ปีที่แล้ว ยังมีร่องรอยอยู่ 

 แต่พอระยะหลังปี พ.ศ. 2475 มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ 

กระทรวงการคลังมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของหลวง จำหน่ายจ่ายแจกให้ผู้ที่มี

โบราณสถานพระสถูปบุโรพุทโธ	ประเทศอินโดนีเซีย	
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เงินในอยุธยาซื้อไปจับจองได้ก็เลยมีการทำลายซากโบราณสถานเพื่อทำอู่ต่อเรือ 

ทำบ้าน ถ้าเราดูจะไม่เห็นคุณค่าของหมู่บ้านฮอลันดาเลยตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญ

ที่ผมอยากพูดว่าถ้าเราดูสภาพพื้นที่ในกรุงศรีอยุธยาบางแห่งดูไม่มีคุณค่า แต่ถ้าเรา

ได้ เข้าไปสำรวจขุดค้น ค้นคว้าไปหาเอกสารทั้ งในและต่างประเทศ และ 

Reconstruct รูปแบบที่เราสันนิษฐานว่ามันจะเป็นอย่างนั้นๆ มันก็จะเริ่มมีคุณค่า

และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยากับการค้าขายกับต่างประเทศ 

 ในความคิดของผมเอง ผมดูแล้วว่ากรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ที่

ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงชำนาญในเรื่องการค้ามากเพราะว่าถ้าดูแล้วใน

เรื่องศึกสงครามเป็นเรื่องปกติที่รัฐมีต่อรัฐอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่ท่านทรงทำได้ดีที่สุดก็

คือ เรื่องการค้า เพราะว่าวิธีการค้าที่ไม่ใช้คนไทย แต่ใช้คนจีนค้าแทน ผมว่าท่าน

ทรงเป็นนักบริหารที่มีพระปรีชาสามารถมาก ก็คือเลือกใช้คนเหมือนกับหลักการ

บริหารที่มีสำนวนว่า put the right man on the right job ใช้คนจีนไปค้าขาย 

เพราะคนจีนจะเก่งในการทำสำเภาและเดินเรือ ฉะนั้นตำแหน่งในกรมพระคลัง

ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนและก็ทำเรื่องการค้าและต่างประเทศควบคู่กันไปด้วยก็มี

ศักดินาเป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ที่ท่านคงเคยได้ยินชื่อ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่

สำคัญ และเป็นผู้ที่เลือกสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่เก็บภาษี เข้าพระคลังหลวง

ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากที่จะสามารถอนุญาตให้ใครเข้าเฝ้า หรือไม่ให้เข้า

เฝ้าก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ดี จนมีเงินใน

ท้องพระคลัง มีทอง มีพระมงกุฏทองคำ พระแสงขรรค์ชัยศรีทองคำประดับเพชร

นิลจินดาในกรุวัดราชบูรณะ ผมเห็นว่าค่อนข้างเป็นนักการค้าที่เก่งและชำนาญ 

ซึ่งผมเชื่อว่าต่อมาถึงรัชกาลที่ 3 ก็ทรงเป็นนักการค้าที่สำคัญ มีเงินเก็บไว้ในถุง

แดงที่รัชกาลที่ 5 มาถ่ายบ้านถ่ายเมืองได้ จะเห็นว่าความสำคัญในการค้าขายของ

อยุธยา ของรัตนโกสินทร์สืบทอดต่อกันมาคือคุณค่าที่สำคัญที่ควรจะเผยแพร่หรือ

นำเสนอที่จะให้เยาวชนหรือคนในชาติถือเป็นตัวอย่างวิธีการในการแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ 

 ที่นี้กลับมาที่หมู่บ้านฮอลันดาที่เป็นพื้นที่ที่ถูกทำลาย และเราก็พยายาม

ค้นหาว่า มันอยู่ตรงไหนแต่มันมีเหลือเพียงแนวอิฐโผล่ขึ้นมานิดเดียว และเราก็

สันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของตึกวิลันดาก็เริ่มขุด เนเธอร์แลนด์และอยุธยา
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อยู่กันคนละทวีปแต่ว่าเมื่อ 400 ปี เราก็สามารถติดต่อกันได้ สื่อสารกันและทำการ

ค้าขายกันได้ และสินค้าที่สำคัญที่เนเธอร์แลนด์ซื้อจากประเทศไทยส่งออกคือ 

หนังกวาง ในสมัยพระเจ้าปราสาททองมีพงศาวดารบันทึกว่าน้ำท่วมแถวพิษณุโลก

กับกำแพงเพชร และกวางตายเป็นแสนๆ ตัว แสดงให้เห็นว่าการค้าเรื่องหนังกวาง

จะต้องกว้านซื้อจากภาคเหนือลงมาเก็บไว้ที่โรงเก็บสินค้าฮอลันดา และหลังจาก

นั้นคนที่ซื้อต่อจากฮอลันดาก็คือ ญี่ปุ่น ซึ่งจะซื้อหนังกวางไปทำเสื้อเกราะสำหรับ

ซามูไร ทำถุงมือ ส่วนอีกอย่างที่ซื้อจากอยุธยาไปคือ หนังปลากระเบน ซึ่งจะนำไป

ทำดาบซามูไร มันจะไม่ลื่นมีปุ่มๆ ในแผนที่โบราณบางฉบับที่ยังเป็นหลักฐานที่  

หลงเหลืออยู่ก็จะมีให้เห็นถึงบริษัทวีโอซี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนกึ่งรัฐวิสาหกิจที่

เนเธอร์แลนตั้งขึ้นมา เพื่อออกมาค้าขาย มีอู่ต่อเรืออยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ที่ที่เขา

ต่อเรือมีอาคารที่ทำงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลัง ซึ่งขณะนี้อาคารที่กล่าวถึงก็ยัง

อยู่ โดยถูกใช้เป็นมหาวิทยาลัย ผมเห็นตรงนี้แล้ว ผมรู้สึกว่าอยุธยาเรารอดมาได้

อย่างไร พวกนี้อำนาจเยอะ สามารถต่อเรือ มีอุปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะปืนใหญ่ มี

เข็มทิศคำนวณซึ่งมีมาตรฐานมากๆ สำหรับอีกอันหนึ่งเป็นภาพเขียนแต่ไม่ปรากฏ

ชื่อจิตรกร รู้แต่ว่าจิตรกรเป็นชาวดัตช์ จะเห็นกำแพงเมืองอยู่ริมน้ำ ประตูเมือง

เป็นแบบประตูน้ำ จะมีช่วงผ่านกำแพงเมืองเข้าไป ฉะนั้นจะมีเรือเข้าออกเมืองได้

โบราณสถานมรดกโลก	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แต่เวลามีสงครามจะมีซุงปิดล็อกทั้งหมด 

 ชุมชนหรือสถานีการค้าฮอลันดาที่มาตั้งในประเทศไทยที่ปรากฏมีหลัก

ฐานในเอกสารก็คือ ที่สมุทรปราการ แถวตำบลบางปลากด แถบสงขลา และก็ที่

ปัตตานี ที่ปัตตานีจะไม่เห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานแล้ว เพราะถูกทำลาย

เปลี่ยนแปลงไป ที่สมุทรปราการที่บ้านบางปลากดก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะ

รัชกาลที่ 3 ไปสร้างป้อมใหม่ เพื่อป้องกันสงครามญวน ก็เลยเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้

เป็นป้อมโบราณ ภาพเขียนบางภาพก็แสดงให้เห็นถึงเส้นทางเดินเรือของดัตซ์ 

อย่างผังสเก็ตซ์ของเคมเฟอร์ซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวเยอรมันที่ทำงานให้กับบริษัทวี

โอซี เขาทำผังเมื่อเกือบ 400 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับผังอยุธยาโบราณก็

ไม่ผิดเพี้ยนกันมากนักผังสเก็ตซ์ของเคมเฟอร์ จะเห็นเกาะของเมืองอยุธยาจะเห็น

ป้อมเพชร เห็นอู่ต่อเรือหลวง เคมเฟอร์บอกว่าเขาพายเรือรอบเกาะประมาณ 7 

วัน ในวังเขาเข้าไม่ได้แต่ก็พยายามเขย่งตัวดู ทำให้มีชาวบ้านหาว่าเขาเป็นสายสืบ 

เขาเลยทำได้แค่เขย่งตัวดู และวัดระยะนอกจากนี้ก็ยังเห็นท่าเรือ เห็นคลอง เห็น

หมู่บ้านฮอลันดา ซึ่งเอกสารต่างๆ ของเคมเฟอร์เขาเอาไปเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของ 

British Museum 

 เราก็จะใช้ข้อมูลที่ได้จากตรงนี้ทำการขุดค้นบนพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าตรง

กับหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏ จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นหมู่บ้านฮอลันดาก่อนถูกปรับ

ไถไปหมดแล้ว ตึกที่เคยมีอยู่ก็หายหมด โบราณสถานบางส่วนก็ถูกทำลายไป มีอยู่

จุดหนึ่งเราเห็นวงกลมสีน้ำตาลซึ่งคาดว่าจะเป็นร่องรอยอิฐที่โผล่ขึ้นเพียงแค่เล็ก

น้อยเท่านั้น พอเราขุดเข้าไปก็เจอเป็นคล้ายๆ ห้องใต้ดิน เมื่อเทียบกับอาคาร

สถานีการค้าใหญ่ของดัตซ์ เขาก็จะมีห้องใต้ดินลักษณะคล้ายๆ อย่างนี้เช่นกันอีก

ส่วนเราเจอฐานที่เป็นอาคารสี่เหลี่ยมเป็นตึก มันจะราบสนิทเพราะมันถูกไถปาด

ไปหมด และก็ด้านข้างๆ จะเป็นร่องเล็กๆ น่าจะใช้สำหรับการจัดระบบระบายน้ำ 

อาคารนี้พุ่งไปทางทิศเหนือ ซึ่งส่วนที่เป็นทิศเหนือถูกทำลายไปเกือบครึ่งหนึ่ง 

เพราะว่าเป็นอู่ต่อเรือ และเป็นตอม่อสร้างทับ เราก็จะเห็นเฉพาะด้านใต้ และก็มี

การขยายอาคารออกมา ซึ่งก็จะเข้าไปในที่ดินอีกแปลงหนึ่ง โดยเป็นที่ดินของ

ธนาคารกรุงไทย ที่กำลังติด NPL และตอนนี้ก็กำลังเจรจากันอยู่ ทางเท้าที่ปูจะ  

ใช้อิฐตะแคงแบบก้างปลา ถ้าท่านไปพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ท่านก็จะเห็น
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พวกสมัยอยุธยาเขาจะชอบปูอิฐทางเท้าด้วยอิฐก้างปลาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบ

ลักษณะเฉพาะที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่ ภายในห้องเขาจะปูกระเบื้องดินเผา คือ

กระเบื้องดินเผาที่ปูในพื้นที่เราพบก็คือจะอยู่ในวัดกับอยู่ในวังที่นี้ก็หมายความ

ว่าที่ฮอลันดาสามารถทำได้ ระดับเขาก็ต้องเทียบเท่ากับขุนนางเหมือนกัน เพราะ

ว่าพระราชทานที่ดินให้เขาสร้างอาคาร เขาก็เลยสามารถใช้ปูกระเบื้องดินเผาเป็น

อาคาร ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นห้องทำงานไม่น่าจะเป็นห้องเก็บของเพราะมันดูดีเกิน

ไป นอกจากนี้เมื่อขุดข้างๆ ตัวอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นอาคารใหญ่ เราก็จะพบ

หินกรวดแม่น้ำปูเป็นชั้นๆ เรียงยาว ช่วงแรกเราก็สงสัยว่าทำไมจะต้องใช้หินกรวด

แม่น้ำซึ่งเวลาปูมันจะไม่เรียบเสมอกันมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำ มีบางคนก็สันนิษฐาน

ว่าจะสามารถเป็นถนนได้ไหมเพราะว่าถนนในยุโรปก็เป็นถนนวางเรียงกันมี

ลักษณะคล้ายกับที่เราพบที่นี่ 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ และยกตัวอย่างให้ท่านเห็นในบางเรื่องก็เป็นประด็น

เกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาในเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรม : คุณค่าหรือ

มูลค่า” ซึ่งก็หวังให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับ 

 
บรรยายสัมมนาวิชาการ	 การอนุรักษ์	 วัฒนธรรม	 ศิลปะและภูมิปัญญา	 “ท่องเมืองเก่า	 

เล่าวัฒนธรรม	3	ลำน้ำ”	3	เมษายน	พ.ศ.2548	ณ	โรงแรมกรุงศรีริเวอร์	พระนครศรีอยุธยา 

จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ		
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การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ 
และภูมิปัญญาของชาวอยุธยา

ระยับศรี กาญจนะวงศ์

ส้าง พรศรี

เอนก สีหามาตย์

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศรี กราบเรียนท่านอธิการบดี ท่านรอง

อธิการบดี ท่านผู้อำนวยการ และผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพทุกท่านครับ ช่วงแรก

จะเป็นการบรรยายของท่านวิทยากรทั้งสองท่าน วิทยากรท่านแรก คือ อาจารย์

เอนก สีหามาตย์ ซึ่งในช่วงเช้าท่านก็ได้พูดไปหนึ่งรอบแล้ว ส่วนวิทยากรอีกท่าน

หนึ่งคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระยับศรี กาญจนะวงศ์ ท่านอาจารย์ผู้นี้อดีตเป็น

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นผู้

มีความรอบรู้อย่างยิ่งทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องแหล่งอาชีพทั้งหลาย

ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2310 เช่น ทุ่งข้าว ทุ่งขวัญ ที่จะพูดกันก็คือเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวอยุธยา ซึ่งในระยะดั้งเดิมและ

ระยะหลังๆ มันได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ในระยะแรกก่อนปี พ.ศ. 2530 เป็น

ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต เพราะว่าสังคมยังเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่ แต่พอหลัง

จากนั้นแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม โดยท่านชาติชาย ชุณหะวัณ 

มาเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศ อยุธยาเป็นเป้าหมายที่สำคัญ มีการเคลื่อนไหวมาก  

ในการขายที่ จำนองที่ บางทีเจ้าของไร่แท้ๆ 100 ไร่ 150 ไร่ กลายไปเป็นคนเฝ้า

บ่อปลาในที่ดินตัวเองให้กับนายจ้าง เป็นต้น ผมขอถามท่านอาจารย์เอนกนะครับ 

ในแง่ของศิลปวัตถุและโบราณวัตถุนั้น ผนวกกับภูมิปัญญาของชาวอยุธยาเดิมนั้น

น่าจะเป็นอย่างไร และในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อย่างไรครับ 

เชิญครับ 
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 อาจารย์เอนก สีหามาตย์ ขอบคุณอาจารย์ส้างครับ สำหรับคำถามที่

อาจารย์ส้างได้ถามนั้นครอบคลุมเหลือเกิน ผมก็คงจะลำดับการเปลี่ยนแปลงใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ภารกิจ หน้าที่ที่กรมศิลปากรดูแลในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

และบริเวณใกล้เคียง ถ้าเรามองการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม ผมได้เรียนให้ที่

ประชุมทราบในช่วงเช้าว่า ถ้าแบ่งวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภทก็คือ เชิงมรดกทาง

วัฒนธรรมกับทางนามธรรม ซึ่งเราไม่สามารถไปวัด ไปหามาตรฐานตัวชี้วัดได้ 

เพราะว่ามรดกทางวัฒนธรรมมันเป็นวิถีชีวิต มันไม่หยุดนิ่ง มันเปลี่ยนแปลงไม่

แน่นอน แต่ว่ามรดกทางวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นสิ่ง

ก่อสร้างที่เกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัย แม้แต่อยุธยาเองก็จะมีอยุธยาตอนต้น 

อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลาย ถ้าเราหามรดกทางวัฒนธรรมเป็นตัวหลักที่จะ

มาดูความเปลี่ยนแปลง มันมองได้อย่างเดียวคือทางอายุ ผลกระทบจากสภาพ

แวดล้อมเท่านั้น เพราะว่าเป็นตัวโบราณสถาน ผังเมือง แต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง

โดยมนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยา อยุธยาก็ถูกทิ้งร้างไปหลายปี 

ข้อมูลที่บอกว่าอยุธยาเป็นอย่างไรในสมัยรัชกาลที่ 3 บาทหลวงปาลเลอกัวซ์เคยมา

ที่อยุธยา ท่านไปวัดเซนต์โยเซฟแถวบ้านญวน แถวชุมชนฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันบูรณะ

แล้ว ตรงนั้นที่ท่านมาฟื้นฟูศาสนาแล้วท่านอธิบายถึงเส้นทางที่ผ่านมาว่า ในวัดนี้

รกร้าง มีอีแร้ง มีป่า ซึ่งดูหดหู่ และก็มีภาพเขียนพระมงคลบพิตรที่เป็นลายเส้น 

ประดิษฐานในอาคารมณฑปที่ไม่มีหลังคาเหมือนกับภาพถ่ายสมัยจอมพล ป.   

ภาพวาดแผนที่กรุงศรีอยุธยาในอดีต
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แต่ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงในสมัยที่จอมพล ป. ท่านใช้วัฒนธรรมนำชาติ ไปมองว่า

บ้านเมืองจะต้องเจริญ จะต้องมีถนน จะต้องมีการศึกษา มีสิ่งที่แสดงถึงความ

ก้าวหน้า ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกาะอยุธยาขนานใหญ่เช่นกัน มีการทำถนน

เข้ามาวัดพระศรีสรรเพชญ์ ไปวัดพระนอน วัดโลกยสุธา เป็นถนนซีเมนต์เพื่อที่จะ

ต้องการให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น  

 ประเด็นที่ 2 นายกรัฐมนตรีอูนุของพม่าต้องการที่จะมาช่วยบูรณะ

โบราณสถาน วัดพระศรีสรรเพชญ์ ให้เหมือนดั้งเดิม ก็มอบเงินไว้ให้ 3 แสนบาท 

ให้บูรณะเจดีย์สามองค์อย่างที่ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลง ตรงนี้บางส่วนไปทำลาย

หลักฐานทางโบราณคดีที่ ไม่ได้บันทึกข้อมูล ไม่ได้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรมไว้ชัดเจน ซึ่งบางส่วนของเจดีย์ทรงกลมจำเป็นต้องมีการบูรณะโดย

ละเอียด ข้อมูลปูนปั้นแต่ละอันก็ไม่มีการเก็บรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้ ก็ไปฉาบ ใน

หอจดหมายเหตุมีหนังสือพิมพ์ที่นักวิชาการหลายๆ ท่านวิจารณ์ ตรงนี้ผมถือว่ามัน

เป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทำให้มองเห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมถูก

เปลี่ยนแปลงในช่วงแรก หลังจากนั้นมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ทำเรื่อง

วัฒนธรรมให้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าชาติเรามีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ 

รวมทั้งก่อนออกจากบ้านต้องจุมพิศภรรยา ต้องมีการสวมหมวก การเลิกกินหมาก

เป็นต้น ก็ทำให้ เริ่มมีการเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมกันมากยิ่งขึ้น  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศรี ขอบคุณครับ ในส่วนของผมก็จะขอ

แสดงทัศนะสักเล็กน้อย อย่างที่เห็นกันอยู่บนถนนชีกุน ที่ปั๊มปตท.ปัจจุบัน ที่เลี้ยว

ซ้ายจะไปออกวัดราชประดิษฐ์ ตรงนี้ช่วงพ.ศ. 2517 ที่ผมมาอยู่จนถึง พ.ศ. 2530 

มีซากของสะพานแห่งหนึ่งใหญ่โตมาก คือสะพานชีกุน ตรงหน้าโรงเรียนอยุธยา

วิทยาลัย ปรากฏว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ในเขตอนุรักษ์แต่ก็มีโฉนด ปรากฏว่าสะพานทั้ง

สะพานถูกไถ เดี๋ยวนี้กลายเป็นเลนคู่ และที่ร้ายแรงกว่านั้นที่ผมเห็นชัดเจนก็คือ 

หอพักหญิงอู่ทอง บนฐานโบสถ์แท้ๆ มีพระพุทธรูปนั่งอยู่แต่ว่าเศียรหายไป ที่ดินนี้

เป็นฐานโบสถ์แท้ๆ กลับมีโฉนด เป็นที่ของนายทหารเรือใหญ่  

 มาถึงในส่วนของอาจารย์ระยับศรีจะพูดถึงเรื่อง อาหารการกินและวิถี

ชีวิตของคน เครื่องอุปโภคบริโภค ยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมของแขกที่เข้ามาอยู่
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อยุธยาเยอะแยะ แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมของแขกเปอร์เซียเหลืออยู่ 3 อย่าง อย่าง

แรกหุ่นกระบอก อย่างที่สองรองเท้าหนีบที่พระใช้ แต่ปัจจุบันจะใช้คัทชูแล้วหรือ

เปล่าก็ไม่ทราบนะครับ และอย่างที่สามขนมโรตีสายไหม ที่ผมเห็นว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงก็คือ แต่ก่อนโรตีมีสีเดียวคือสีน้ำตาล เดี๋ยวนี้มีหลากสี  

 นอกจากนั้นผมว่าถ้าพูดในเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนอยุธยาผมว่า

อาจารย์ระยับศรีคงพูดให้เราฟังได้ ขอเรียนเชิญครับ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระยับศรี กาญจนะวงศ ์ สวัสดีค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่ได้มาพูดเรื่องอยุธยาวันนี้ มองเห็นหัวข้อแล้วก็นึกว่า ถ้าจะมองหัวข้อ  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวอยุธยา คงจะต้องขออภัยอาจารย์ส้างก่อนที่

ยังไม่ได้เข้าประเด็นวิถีชีวิต อาหารการกิน ถ้ามองเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของชาวอยุธยา หัวข้อมันมีคำว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วย ศิลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญาถ้าเอามาบูรณาการกันเข้าก็ตรงกับของท่านอธิการบดี ก็คือเป็นความ

งดงามของอยุธยาและที่อื่นด้วย เพราะว่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นตัว

สร้างสรรค์และก็เปลี่ยนแปลงได้ อยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองถึง 417 ปีนี้ มีวัดเยอะและ

เขาก็บอกกันแล้วว่าคนอยุธยาสร้างวัดไว้ให้ลูกเล่น อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายว่ามันมี

ความเป็นมาลึกซึ้ง แต่ความงดงามของวัดไม่ว่าวัดหลวง วัดราษฎร์ในปัจจุบัน หรือ

โบราณสถานที่ร้าง แล้วได้รับการดูแล เปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานของอาจารย์

เอนกตลอดมา อย่างที่ท่านเอนกพูดโดยขาดหลักฐานการวิจัย แล้วมันก็จะลวกๆ 

อย่างที่คนอยุธยาไม่ชอบ นั่นก็คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่ส่วนดีที่ท่านจอมพล 

ป.ท่านทำเราก็คิดว่ามันมีอยู่เยอะ มันจะมี 2 ด้านด้วยกัน ตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กก็ได้รู้

ว่าจอมพล ป. มีนักวิชาการคือ หลวงวิจิตรวาทการ เราต้องยอมรับความสามารถใน

ระดับนานาชาติของท่านด้วย เราเห็นผลงานของหลวงวิจิตรวาทการหลายๆ เรื่อง

ด้วยกัน จนเป็นนักพูดผู้ยิ่งใหญ่ที่โน้มน้าวเราหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะคนอยุธยาจะ

ได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่เด็กๆมาเลย คนอื่นๆก็รู้ด้วยเพลงอยุธยามีที่มาที่ไปจากหลวง

วิจิตรฯ มันเป็นความอบอุ่นของเด็กอยุธยาที่ได้ยินแม่ที่เป็นคนอยุธยาร้องเพลง

กล่อมลูก มันเป็นบริบทอันหนึ่งที่ทำให้เด็กอยุธยามีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนอยุธยา  

 แล้วเมื่อกาลเวลามันเปลี่ยนแปลง เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกหลาย

อย่าง ถ้าพูดถึงความงดงามของอยุธยา ความมีวัฒนธรรมแล้วบูรณาการมา เรารู้
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ว่าตอนที่อยุธยาแตก อยุธยาถูกทำลายไม่ใช่โดยพม่าเท่านั้น ถ้าฟังจากคนที่เขาไป

ที่กรุวัดราชบูรณะ หรือที่อื่นๆ ทั่วอยุธยาก็จะพบว่าเขารู้ว่าสมบัติอยู่ที่ ไหน 

อาจารย์ส้างก็พูดว่านั่นเป็นภูมิปัญญา เพราะเขาจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน อันนี้ก็

แล้วแต่ท่านอาจารย์ส้าง ในส่วนที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลง เราหวนไปดูสมัยรัชกาลที่ 

5 นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ก็ถือเอารัชกาลที่ 5 เป็นผู้ทำให้อยุธยาน่า

ศึกษา แล้วท่านก็มีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ และ

พระยาโบราณราชธานินทร์ ถ้าหวนไปดูว่าทำอะไรบ้าง รัชกาลที่ 5 นี่ยอดเยี่ยมมาก 

ไปต่างประเทศ 2 ครั้ง แล้วหลายๆ ประเทศด้วย อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่พวกท่าน 

ไปดูในเมืองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม เป็นที่เริ่มต้นในสมัย

รัชกาลที่ 5 ถ้าถามกันว่ารัชกาลที่ 5 มาทำพิธีราชมังคลาภิเษกเพราะว่าครองราชย์

ได้มากกว่าใครในสมัยนั้น ก็คงจะมีการขุดพระบรมมหาราชวัง และก็ทำกันมาเรื่อย

และที่สำคัญก็คือกำแพง กำแพงรอบเมืองนี้ก็ถูกเกลี่ยลงทำเป็นถนนรอบเมืองที่มี

ความยาว 12.5 กม. เพราะฉะนั้นเมื่อมีถนนหนทางแล้ว ก็จะดูมีความเจริญขึ้น   

รถราก็จะวิ่งได้ ตรงนี้เราก็จะบอกว่า ถ้าเทียบกำแพงเมืองกรุงเทพฯ หายไปไหน 

กรุงเทพฯ ไม่เคยถูกพม่าตีพม่าเผา ความเจริญในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้ต้องรื้อ

กำแพงพระนครลงแล้วก็ยังเหลืออยู่ตรงธรรมศาสตร์บริเวณนั้นเขาเรียกว่ากำแพง

วังหน้า มันเป็นแนวคิดว่าถ้ามีรถแล้ว จะต้องมีถนน ในอยุธยาหน่วยงานที่สำคัญก็

คือหน่วยงานของอาจารย์เอนก และทำงานร่วมกับสถาบันราชภัฏ  

ปลาตะเพียนใบลานงานหัตถศิลป์ที่อยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาร่วมร้อยปี	

ข้อมูลภาพจาก:	http://61.19.220.3/nation/nation.htm	
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 นั่นคือบางอย่างเราไม่อยากให้มีการคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจกันมากนัก เรา

รู้สึกตกใจกับหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีที่จอดรถแล้ว ที่เป็น

สาธารณสุขอยุธยาตรงหน้าตลาดเจ้าพรหม เราก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะรื้อแล้วทำที่

จอดรถ พอได้ยินก็ไม่สบายใจแล้วก็ขอวิงวอนให้ยังอยู่ จนศาลากลางหลังเก่าก็มี

คนพูดให้ฟังว่าจะเอาอะไรของกรมศิลปากรออกไปให้ได้สักหนึ่งหลังเพื่อทำอะไร

สักอย่างหนึ่ง ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในบทบาทที่จะเคลื่อนไหวแล้ว แต่ได้ยินแล้วก็คิดว่า

หน่วยงานของอาจารย์เอนกคงจะได้ดูแลเป็นอย่างดี ศาลากลางหลังนั้นก็อายุมาก 

แล้วที่พิเศษเหนือใครเลยก็คือมีรูปปั้นพระมหากษัตริย์ 6 พระองค์ ซึ่งถ้าใครบอก

ว่าอยากจะให้ปั้นรูปทั้ง 34 พระองค์ ถามว่าที่คนเขาคิดไว้ปั้นไว้นั่นก็แทบตาย

เหมือนกัน เวลาก็จะหมดแล้วก็ตอบปัญหาของอาจารย์ส้างก่อนว่า เรื่องแขกเป็น

เรื่องใหญ่ ในสถาบันราชภัฏของเรานี่เป็นบ้านแขก แขกใหญ่ด้วยคือท่านเฉก

อะหมัด ถ้าดูว่าเขามีขนมอะไรบ้าง มีโรตีตรงหัวถนน วันศุกร์ก็ได้ยินเขาสวดมนต์  

นี่เป็นวัฒนธรรมของเขา เขาก็ค้าขาย มีทีวีมาถ่ายออกรายการ นอกจากนั้น

อาจารย์ส้างบอกว่ามีรองเท้าหนีบ หุ่นกระบอก อยากบอกว่าถ้าเราไปดูรายการเสวนา

ของแขกเปอร์เซียที่ธนบุรี เขามีขนมเยอะเลย เรียกไม่ถูก แถบกุฎีเจริญพาสน์ แล้วเขาก็

จะมีบทบาทในราชสำนักเยอะมาก พอจัดก็มีอาจารย์จากจุฬาฯและอีกหลายที่ไป 

เราก็รู้สึกชื่นชมในวัฒนธรรมเขา แต่ด้วยการที่เรามาจากราชภัฏและเราเป็นคน

อยุธยา เผลอๆ เราก็ทนไม่ได้ที่จะบอกว่านั่นของฉัน นั่นฉันทำ นั่นฉันคิด นี่คือ

ความเป็นอยุธยาและราชภัฏ ไม่ทราบว่าท่านเคยไปที่บ้านแขกหรือเปล่าที่นั่นมีวิถี

ชีวิตที่จะบอกเล่าอะไรได้เยอะเลย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศร ี ผมขอขยายความของอาจารย์ระยับศรี 

แขกที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยอยุธยานั้นจริงๆ มีอยู่ 4 ประเภท 4 

ชนชาติ ชนชาติแรกคือแขกเปอร์เซีย นำโดยท่านเฉกอะหมัด มาตั้งนิวาศสถานที่

ท่ากายีตรงข้ามโรงพยาบาล เขาเรียกว่าเส้นทางสายไหม เพราะมีการขายโรตี

สายไหมยาวจนไปถึงบ้านผมอีกไม่นานคงถึงสุพรรณบุรี พออยุธยาแตกก็ไปอยู่สี่

แยกบ้านแขก สุดท้าย สายตระกูลเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยรัชกาล

ที่ 5 คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่ลูกชายท่านคิดมักใหญ่

ใฝ่สูงจึงถูกส่งให้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการที่จังหวัดเพชรบุรี อีกพวกหนึ่งมาจากเมือง
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มากัสซาร์ ในอินโดนีเซีย มาตั้งรกรากที่หลังวัดพุทไธสวรรค์ พออยุธยาแตกก็ไปอยู่

ที่มักกะสัน ที่กรุงเทพฯ อีกพวกหนึ่งคือพวกจาม เป็นลูกครึ่งเวียดนาม ต่อมาเขมร

อยู่ปากคลองตะเคียน พออยุธยาแตกก็ไปอยู่ที่บ้านต้นสน ชุมชนบ้านครัวที่

กรุงเทพฯ อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่รัชกาลที่ 1 ไปทำสงครามแล้วกวาดต้อนมาจาก

ปัตตานีก็มาอยู่ใกล้ๆ กับพะเนียดคล้องช้าง และช่วงต่อระหว่างกรุงเทพฯกับ

ฉะเชิงเทรา ในเมืองไทยส่วนมากเป็นแขกชีอะห์ 

 อาจารย์เอนก สีหามาตย์ ฟังอาจารย์ระยับศรีพูดถึงความสำคัญที่

รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราโชบายทำพิพิธภัณฑ์สงวนพื้นที่เมืองเป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน เป็นวิสัยทัศน์ที่ท่านมองหลังจากที่เสด็จประพาสยุโรปกลับมา 

คิดว่าต้องรักษาโบราณสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้ แต่เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีปัญหามากมีการปลด

ข้าราชการ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเป็นของกระทรวงการคลัง เพื่อที่จะสามารถ

จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่มีทรัพย์สินพอจะซื้อที่ได้ ดังนั้นในเกาะเมือง

อยุธยารอบนอกถนนอู่ทองจะเป็นที่มีโฉนดหมด และรอบในเมืองบางส่วนจะมี

โฉนด ก็คงเกิดในสมัยนั้น ทำให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอยุธยา เริ่มมีชุมชน

ใหม่เข้ามา เริ่มมีสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ศาลากลาง ที่สร้างขึ้นโดยท่าน

ปรีดีเป็นผู้ริเริ่ม มีรูปแบบ สถาปัตยกรรมแบบไกเซอร์หรือแบบเยอรมัน ซึ่งดูแข็งๆ 

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเป็นการแก้ไขปัญหา

สังคมของรัฐในสมัยนั้น เมื่อมีชุมชนเข้ามา สถานการศึกษาเข้ามา ความเจริญ

เติบโตของบ้านเมืองก็ขยายขึ้น ความจำเป็นทางด้านที่อยู่อาศัยก็เพิ่มขึ้น ฉะนั้น

จากที่เป็นเมืองร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อรัชกาลที่ 5 ก็ยังเป็นมณฑลอยู่ยังมีคน

น้อย คนจะอยู่รอบนอก เมื่อความเจริญเข้ามากระทรวงการคลังก็ให้ราษฎรเช่าที่

อยู่อาศัย ก็สร้างบ้านเรือนและแผ่ขยายเข้ามาในเกาะ  

 ในช่วง พ.ศ. 2508 - 2510 ดร.สุเมธ เข้ามาร่วมในการทำผังเมืองของ

อยุธยา เสนอว่าการพัฒนาเกาะเมืองอยุธยาให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็น

โบราณสถาน ส่วนหนึ่งเป็นบ้านไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านสวน แต่ว่าไม่สำเร็จ ต่อ

มากรมศิลปากรเสนอใหม่ประกาศขึ้นทะเบียน 1,800 ไร่ คลุมตั้งแต่วัดมหาธาตุ 
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วัดราชบูรณะ พระราชวังโบราณ บริเวณที่เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเก่าคือสวน

สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ให้เป็นโซนกลางเมือง ตรงนี้สามารถรักษาโบราณสถาน

ใหญ่ๆ ไว้ได้ โบราณสถานที่ถูกบ้านเรือนราษฎรแทรกก็ขึ้นเป็นหย่อมๆ  

 พ.ศ. 2536 กรมศิลปากรทำแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นนคร

ประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 6 พื้นที่ พื้นที่ที่หนึ่งคือที่พูดไปแล้ว 1,800 ไร่ พื้นที่ที่สอง

ถ้าเรียกตามฝรั่งคือ Buffer Zone ก็คือพื้นที่ที่ควบคุมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียง

โบราณสถาน พื้นที่ที่สามคือ Supporter Zone ก็คือพื้นที่ที่สร้างอะไรก็ได้ที่เป็น

สิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงกับโบราณสถานข้างใน คณะรัฐมนตรีก็อนุมัต ิ 

ปี 2536 - 2537 เราก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วขึ้นก็คือ

คนที่มาเที่ยวอยุธยาปีละเกือบสองล้านคนมันทำให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นมาก 

ความต้องการที่จอดรถ ที่อยู่อาศัย ที่ขายของที่ระลึก เรือท่องเที่ยวที่วิ่งรอบเกาะ 

ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้ดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศรี ผมขอขยายความที่อาจารย์เอนกพูดไว้

ที่ว่าหลังจากรัชกาลที่ 5 ได้ประชุมที่พระที่นั่งจตุรมุขในเมืองโบราณแล้ว ในวัน

ที่มาบวงสรวงดวงวิญญาณพระมหากษัตริย์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งถึง 

พ.ศ. 2478 มีการประชุมสภาฯ โดยมีท่านปรีดี พนมยงค์เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้ารัฐบาลยังสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดความ

เสียหายแก่แผ่นดินและโบราณสถาน ก็เลยให้ผู้คนรอบๆ ถนนอู่ทองได้ช่วยกัน

อนุรักษ์โบราณสถานส่วนหนึ่ง ส่วนพระที่นั่งที่เป็นทรงทื่อๆแท่งๆมีคนแนะนำให้

เอาชฎาไปใส่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระยับศรี กาญจนะวงศ์ เพื่อจะได้เป็นเรื่องเดียวกัน

จะเรียนว่า แต่เดิมการออกกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินมันยังไม่มี มีครั้งแรกที่อยุธยา 

พ.ศ. 2444 ถึงปีนี้ก็ 104 ปีแล้ว โฉนดใบแรกเป็นของรัชกาลที่ 5 และที่ดินของ

พระองค์ท่านก็อยู่ที่บางปะอิน ดังนั้นหอทะเบียนที่นี่ก็เป็นหอทะเบียนแห่งแรกของ

บ้านเมือง ขณะนั้นไม่ใช่หอทะเบียนที่อยู่ที่จอมสุรางค์ ที่ทำหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน

ในระยะแรกๆ อยู่ที่บางปะอิน ในการออกโฉนดที่ดินก็มีคำถามตามมาว่า ในเกาะ

เมืองอยุธยาทำอย่างไร รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราโชบายตรัสแก่พระยาโบราณ

ราชธานินทร์ว่าที่ดินริมแม่น้ำให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ได้แต่ไม่มาก ตั้งบ้านเรือน ปลูก
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ผัก ทำมาหากินเท่านั้น ส่วนข้างในรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริให้เป็นแหล่ง

ค้นคว้าทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และวรรณคดี กระทั่งสมัยจะเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ใครๆ ก็อยากได้โฉนด จึงมีโฉนดเป็นหย่อมๆ ใครมีเงินก็ไปออกโฉนด

กัน กรมศิลปากรจึงอนุรักษ์โบราณสถานได้ยาก 1,810 ไร่ก็เลือดตาแทบกระเด็น 

ก็ผ่านพ้นมาด้วยการต่อสู้ของหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งพวกเราก็หวังว่าการปกครอง

บ้านเมืองแบบ CEO ถ้า CEO จะสั่งอาจารย์เอนกก็คงไม่ได้ทีเดียว มันยังมีอะไร

ดูแลอยู่อีกหลายชั้น ในสถาบันราชภัฏ ที่มีอยู่ประมาณ 150 ไร่ ก็เป็นเขตที่มี

โบราณสถาน เป็นย่านที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนใหญ่  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศรี ผมจำได้ว่าเมื่อปี พ.ศ.2522 ผมเป็นคน

ก่อตั้งหอศิลปะพื้นบ้านพระนครศรีอยุธยา มีอยู่หลักสูตรหนึ่งคือศิลปะพื้นบ้าน

ในกรมการฝึกหัดครู และผมรับหน้าที่ในการสอน ก็คิดหาแนวทางว่าจะทำอย่างไร

ที่จะสอนเด็กได้ ก็ไปสะสมศิลปวัตถุ วันหนึ่งไปสำนักงานที่ดินจังหวัด ก็ไปเจอ

โฉนดที่ดินใบที่หนึ่ง ซึ่งเป็นของรัชกาลที่ 5 ผมจึงขอมาเก็บไว้ที่หอศิลปะพื้นบ้านที่

วิทยาลัยครูอยู่นานพอสมควร พอเป็นข่าวใหญ่โตทางกรุงเทพฯจึงทำหนังสือมาถึง

อธิการบดีขอโฉนดที่ดินคืน เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ก็คือที่วังบางปะอิน

นั่นเอง ที่อาจารย์ระยับศรีได้พูดถึงวิถีชีวิตของชาวต่างชาติที่ เข้ามาอยู่ที่นี่   

แล้วสืบทอดวัฒนธรรมที่ทำกันมา ต่อเนื่องนอกจากแขกเปอร์เซียแล้ว ก็ยังมี  

ชาวฮอลันดา วัฒนธรรมของชาวฮอลันดาที่ตกทอดมาทุกวันนี้ก็คือการต่อเรือ 

 อาจารย์เอนก สีหามาตย์ ผมได้ลำดับการเปลี่ยนแปลง มาค่อนข้างจะ

ยาวพอสมควรแล้ว ผมมองในอนาคตว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นๆ 

มันคงจะรักษา Zone ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้ ถ้าดูในต่างประเทศ เช่น จีน 

ญี่ปุ่น เขาจะไปสร้างเมืองใหม่ เขาจะไม่เข้ามาอยู่ในที่ที่จำกัด ส่วนเมืองเก่าเมื่อ

อาคารมีอายุ ไม่ใช้สอยแล้วก็จะรื้อปรับใหม่ให้เหลือโบราณสถานหรือเมืองที่สำคัญ

ไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดก แต่บ้านเมืองเราค่อนข้างยากเพราะกฎหมายประเทศ

จีนเคร่งครัดกว่าบ้านเรา  

 ผมคิดว่ามีประเด็นเดียวก็คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้เจ้าของบ้านหรือคน

ที่อยู่ใกล้โบราณสถานรู้จักคุณค่าให้มากที่สุด มันถือว่ายากมากๆ มันต้องหลายชั่ว

อายุคน เราเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเกือบร้อยปีที่ผ่านมามันมากมายมหาศาล  
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ทีเดียวถ้าไปดูภาพถ่ายทางอากาศ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อยุธยาจะมีโบราณ

สถาน ทุ่งหญ้า ต้นไม้ ที่รกร้าง มีวัวควายเดิน อยู่ในเกาะเมือง ณ ปัจจุบันภาพนั้น

มันหายไป มันกลายเป็นสนามกีฬา เป็นวังโบราณ เป็นวัดไชยวัฒนาราม เนื่องจาก

มีการขยายตัวของเขตเมืองเข้าไปใกล้โบราณสถานมากขึ้น เราก็สามารถควบคุม  

ได้เฉพาะกลุ่มโบราณสถานที่เห็นได้อย่างเด่นชัด แต่ที่อยู่ใต้ดินโผล่ขึ้นมาเพียง  

เล็กน้อยก็ควบคุมได้ยาก และมันก็จะหายไป เหมือนหมู่บ้านฮอลันดา มันมีเพียง

หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็โชคดีที่เราสามารถ  

ตามหาพบ  

 ประเด็นที่สำคัญสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง คือ เมื่อเราเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเราก็ควรพยายามที่จะหยุดยั้ง ท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ต้องมา

ช่วยกัน ไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลอย่างเดียว ผมขอสรุปประเด็นสั้นๆ เพียงเท่านี้ครับ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง พรศรี ผมจับความได้ว่า การอนุรักษ์จะมี

ประสิทธิผลได้นั้นขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของชาวบ้านด้วย ต้องมีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ ถ้าชาวบ้านยังคงเอายอดเจดีย์เตี้ยๆ มาทำราวตากผ้า ผลสำเร็จที่คาดหวัง

ไว้ก็คงจะอยู่อีกไกล ดังนั้นเราต้องร่วมมือกัน ปลูกฝังจิตสำนึกในชาวบ้านให้เห็น

คุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ ให้เขารู้สึกหวงแหน ซึ่งถ้าทำได้ก็จะเป็นการดีต่อการรักษา

โบราณสถานของไทยเราไว้ให้คงอยู่สืบไป 

ชาวอยุธยายังใช้การคมนาคมทางเรือคู่กันกับทางบก
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระยับศรี กาญจนะวงศ์ ทุกคนที่อยู่ในบ้านเมือง

มักจะพูดถึงอยุธยา และภูมิใจกับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเราในตลอดระยะเวลา 

417 ปีของยุคสมัยแห่งเมืองหลวงอันรุ่งเรือง ซึ่งก็มีการพูดถึงกันในระดับ

นานาชาติ เหตุก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมะ เป็น 

องค์อัครศาสนูปถัมภกด้วยเรื่องราวของศาสนา เพราะฉะนั้นคุณความดีในจิตใจ

ของผู้คน มันควรจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้มองเห็นคุณค่าในความงาม

ของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

อะไรก็น่าจะต้องกล้าหาญที่จะทัดทานกระแสที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทางลบ  

 อาจารย์เอนก สีหามาตย์ อยุธยายังมีปัญหาใหญ่อยู่ คือ มีที่ดินศาสน

สมบัติ สำนักพุทธดูแลอยู่ ที่ดินของธนารักษ์ กรมธนารักษ์ดูแล ถ้าสำนักพุทธกับ

กรมธนารักษ์ดูแลก็ไม่มีปัญหาอะไรกับกรมศิลปากร แต่มีบางส่วนที่เขาออกโฉนด

ซึ่งไม่อยากบอกว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ ผู้รับผิดชอบคงทำโดยชอบ แต่เขา

ไม่รู้ อย่างป้อมหอราชคฤห์ที่อยู่ติดกับวัดสุวรรณาราม มีการออกโฉนดทับและ

สร้างบ้านอยู่บนป้อมเลย  

 กรมศิลปากรจะมี พ.ร.บ. โบราณสถานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน 

ถ้าเราจะขึ้นทะเบียนคลุมเขตบ้านเอกชนที่มีโบราณสถานก็ได้ เพื่อที่จะควบคุม แต่

ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ก็สามารถจะฟ้องศาลได้ภายใน 60 วัน 

และก็ไปว่าต่อในชั้นศาลว่าใครมีเหตุผลดีกว่ากัน ซึ่งตรงนี้กรมศิลปากรก็ประกาศ

คลุมทั้งเกาะเมืองไว้แล้ว เดิมประกาศไว้ 1,810 ไร่ เมื่อปีพ.ศ. 2516 ต่อมา

ประกาศขยายพื้นที่ควบคุมเพิ่มในปีพ.ศ. 2537 ปัจจุบันทั้งเกาะเมืองเป็นโบราณ

สถาน ใครจะก่อสร้างทำอะไรก็ต้องขอกรมศิลปากรก่อน  

 แต่ก็เป็นเพียงการควบคุมตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติมีการต่อเติม

ก่อสร้างที่ไม่ได้รับการอนุญาตก็มี บางส่วนเราก็ต้องให้เขารื้อถอนออก อย่างของ

หมู่บ้านพลกา เขาก็รุกล้ำครอบครองไปเกือบ 60 เมตร ทางราชการก็มีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนก่อนคุณอนุรักษ์ จุรีมาศ ก็บอกให้ตั้งงบประมาณมา

ซื้อที่ดิน ปรากฏว่า เราตั้งไว้จะซื้อเพียง 1 ไร่ แต่เขาไม่ขาย จะขาย 10 ไร่ และ

กิจการอู่ต่อเรือประมาณ 30 ล้าน นี่คือปัญหา  
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 อย่างที่สอง ถ้าเราจะใช้อำนาจของท่านอธิบดี คือ ถ้าเราเห็นและปรากฏ

ชัดว่าได้มีการล่วงล้ำบุกรุกโบราณสถานก็อาจจะดำเนินการในชั้นศาล แต่เราก็

ตระหนักว่า เขาอาจจะไม่ทราบมาก่อนก็ได้ และเมื่อเราขอเข้าไปตรวจสอบเราก็ได้

รับความร่วมมือดีมาก เขาอนุญาตให้เราขุดเข้าไป ถ้าเราฟ้องเขาก็เหมือนเราหลอก

ให้เขาร่วมมือแล้วก็ฟ้องเขาว่าเขาบุกรุกที่หลวง มันก็ดูจะขาดคุณธรรมไป  

 เมื่อเกิดปัญหาอย่างที่ว่านี้เราจึงได้มีการประชุมหารือกับฝ่ายกฎหมายว่า

จะมีทางออกอะไรบ้าง ก็มีการให้คำแนะนำว่า ให้ออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน และ

จ่ายเงินเขาไป กรมศิลปากรก็คงต้องเลือกใช้ข้อนี้ในการแก้ไขปัญหา แต่กฎหมาย

เวนคืนจะสามารถออกได้เฉพาะกรณี แต่อย่างกรมศิลปากรต้องเป็นกรณีพิเศษ จะ

ไม่เหมือนการออกกฎหมายเวนคืนของกรมทางหลวง หรือกรมชลประทาน แต่ผู้

บริหารระดับสูงอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะบางทีในแง่ของการเมืองก็ไม่อยาก

กระทบประชาชน เพราะมันจะทำให้คะแนนนิยมในตัวของเขาลดลงไป แต่สำหรับ

ผมมันเป็นคนละส่วนกัน หน้าที่เราต้องทำเรื่องประเทศชาติ จึงทำให้มีความ  

ขัดแย้งต่อการตัดสินใจในเรื่องนี้อยู่ 

 อีกปัญหาหนึ่งของเมืองไทยเรา ซึ่งไม่สามารถโทษหน่วยงานใดๆได้และก็

ไม่สามารถโทษกรมศิลปากรได้ เพราะตามขั้นตอนการทำงานก็จะมีภารกิจที่แต่ละ

หน่วยงานต้องทำเรื่องนี้บ้าง เรื่องนั้นบ้าง มันจึงเกิดคำศัพท์ว่า “บูรณาการ”   

ขึ้นมา ผมเชื่อว่าเป็นเพราะเรายึดวิธีปฏิบัติตามระบบข้าราชการ ตามระเบียบ

กฎหมายของเรา ซึ่งมันไม่เหมาะสำหรับสภาพสังคม หรือสภาพการดำเนินงาน ที่

จะให้มันราบรื่นและเข้ากันได้ทุกฝ่าย อย่างสำหรับตัวของผมเอง ก็มีปัญหากับ

เทศบาลมาโดยตลอด เทศบาลมองว่า เขาจะดำเนินการทำอะไรทำไมถึงจะต้องมา

ขออนุญาตกับกรมศิลปากรด้วย ทางเราก็ต้องคอยอธิบายว่า ถ้าขุดอะไรลงไป

ใต้ดินซึ่งเรามองไม่เห็นอาจจะทำให้โบราณสถานได้รับความเสียหายได้ ก็ต้องคอย

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

 ในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนนี้ เราทำหนังสือไปยังท่านรัฐมนตรี

สมคิดขอพิจารณาบริจาค ถ้ารัฐมนตรีสมคิดทราบ ผมว่าท่านต้องมองเรื่องเศรษฐกิจ

ออกว่า อยุธยามีคน 2 ล้านคน ทำรายได้ด้านการท่องเที่ยวปีละ 3,000 ล้านบาท 

ต้นทุนไม่ต้องทำอะไรมาก เพราะโบราณสถานก็อยู่ที่เดิมอยู่แล้ว คิดอย่างเดียวว่า
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จาก 3,000 ล้านบาท แต่เราลงทุนเพียงแค่ 30 ล้านบาทเพื่อทำให้อยุธยากลาย

เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ผลพลอยได้ก็มาจากการท่องเที่ยว เราได้รับเงิน

บริจาค 1 แสนยูโรจากเนเธอร์แลนด์เพื่อทำศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 

รัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการจัดหาที่ดิน แต่จะใช้เงินต่างชาติมาซื้อที่ดินไม่ได้ 

 ที่พระนครคีรี กรมศิลปากรอนุญาตให้เอกชนสัมปทานรถราง รายได้ให้

กรมศิลปากรเท่าไหร่ แล้วที่เหลือเท่าไหร่ กรมศิลปากรก็จะไม่เกี่ยว นักท่องเที่ยว

ฮอลันดามาเที่ยวอยุธยาเดือนละ 4,000 คนและต้องการโรงแรมเล็กๆ 40 - 50 ห้อง 

คิดเป็นรายได้ที่จะเข้ามาประเทศของเราเท่าไหร่ กรณีเช่นนี้เป็นต้น ขอบคุณครับ 

 
เสวนาสัมมนาวิชาการ	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 “ท่องเมืองเก่า		 

เล่าวัฒนธรรม	 3	 ลำน้ำ”	 3	 เมษายน	 พ.ศ.2548	 ณ	 โรงแรมกรุงศรีริ เวอร์	

พระนครศรีอยุธยา	จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	
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การบูรณาการ 
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณ 

วิรุณ ตั้งเจริญ 

  

 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ : การมาครั้งนี้ทำให้เข้าใจเจตนารมณ์

ของผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง   

ว่าสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีภารกิจหลายประการไม่เฉพาะงานวันสมเด็จ  

พระเทพรัตนฯ งานกฐินพระราชทาน และงานพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น ถ้าเรา

สามารถพัฒนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้รับผิดชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ

ศิลปะอย่างรอบด้าน และเข้าไปถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะได้ งานก็

จะมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในการที่จะทำให้สถาบันนี้  

เข้มแข็ง ผมเชื่อว่าผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์คงคิดอยู่ลึกๆว่า ในเบื้องต้นจะต้องให้ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องและทำงานอยู่ในสถาบันฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นหลังสืบทอดเจตนารมณ์ของ

ประเทศชาติหรือของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้ซึมซับความคิดหรือเข้ามามีส่วน

ร่วม ซึ่งผมก็ยังเชื่อว่า จากการสัมมนาเมื่อวานเพียง 1 วัน และหลายต่อหลายครั้ง

ก่อนหน้านี้ น่าจะทำให้คนรุ่นหลังเริ่มมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไร และมันจะ

เป็นอย่างไร  

 ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่า การบริหารที่ดีจะต้องทำทุกด้าน ไม่ใช่ว่าผมขึ้นมา

จากทางสายศิลปะหรือเป็นศิลปินแล้วจะต้องพัฒนาแต่เฉพาะเรื่องศิลปะและ

ดนตรีเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องบริหารมหาวิทยาลัยให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

วิทยาลัย สุขภาพ เทคโนโลยี ศิลปะ มนุษย์ สังคม รวมทั้งห้องสมุดที่ผมคิดว่าเป็น

สิ่งจำเป็น ดังที่ผมให้สัมภาษณ์และเขียนอยู่ในเรื่องในเชิงวิจารณ์รัฐบาลใน 4 ปีที่

ผ่านมานั้นว่ามองเศรษฐกิจด้านเดียวและหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น น่าจะหันไปมอง

เรื่องสังคม มนุษย์ ศิลปะ และเรื่องการศึกษาด้วย ซึ่งยังมีจุดอ่อน ในจุดนี้ผมยัง
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มองอนาคตของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะว่าคงต้องรับผิดชอบ ไม่ได้แปลว่า

ภารกิจทางด้านมนุษย์ สังคม สติปัญญา ภูมิปัญญา ศิลปะ และดนตรีมีการให้

ความใส่ใจในเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง เฉพาะที่อธิการบดีมาทางด้านนี้ หรือเฉพาะช่วง

ที่ผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์อยู่ตรงนี้ ช่วงของคณบดีมนุษยศาสตร์คือ รองศาสตราจารย์

สุภา ปานเจริญ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ 

เพียงเท่านี้ไม่ถูกต้อง  

 การที่จะให้คนรุ่นหลังซึมซับ ให้มันเป็นระบบกลไกในทุกระดับของสังคม 

ประเทศ หรือโลกมันต้องกระทำทุกด้านไปพร้อมๆกัน ผมเองก็คงโชคดีที่ถึงแม้โดย

ส่วนตัวจะเป็นนักเรียนที่หนักไปทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ท้ายที่สุด

ทางด้านศิลปะนี้ก็ชอบ เพื่อนฝูงก็คงทราบดี จึงมาเรียนทางด้านนี้ ก็ทำให้มีความรู้

ทั้งในส่วนที่เป็นศาสตร์และศิลป์ประสานกันอย่างพอสมควร ปี พ.ศ. 2506 ผมเข้า

เรียนที่โรงเรียนเพาะช่างรุ่นเดียวกันกับอาจารย์อำนาจ เย็นสบาย ปี พ.ศ. 2507 

ได้ไปเฝ้าดูนักการศึกษารุ่นพี่ที่อยู่อีกตึกหนึ่งทำงานด้านศิลปะ รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือพี่

กมล ทัศนาญชลี เป็นผู้นำที่เงียบ ไม่ค่อยพูด และมีทีมที่ทำงานหนักและบุกบั่น

เรื่องนี้อย่างมาก เมื่อถึงปี พ.ศ. 2512 พี่กมลก็เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา

อยู่หนึ่งภาคเรียน จากนั้นได้เดินทางไปต่างประเทศมีทุนและมีผู้อุปถัมภ์ ผมไป

เรียนปริญญาโทปี พ.ศ. 2518 ที่ลอสแองเจลิส ประมาณครึ่งปี พี่กมลพาไปชม

พิพิธภัณฑ์มากพอสมควร มีโอกาสดีช่วงหนึ่งได้ไปอยู่ที่วอชิงตันดีซี 2 ปีกว่า ทุกวัน

ที่ เป็นวันหยุดหรือมี เวลาว่างผมจะไปอยู่ที่สมิธโซเนียน (Smithsonian 

Institution) ใครที่ยังไม่เคยไปโปรดหาโอกาสไป มันไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความ

American	Art	Museum	of	Smithsonian	Institution		

ข้อมูลภาพจาก	:	http://americanart.si.edu	
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น่าสนใจแต่ เรื่องศิลปะเพียงอย่างเดียว มันน่าสนใจทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

สเปซมิวเซียม ด้านภูมิศาสตร์ เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกก็จัดแสดงที่นั่น   

ทางประวัติศาสตร์ งานศิลปะท้องถิ่น มันเป็นสรรพปัญญา สรรพความรู้   

สรรพประสบการณ์อย่างแท้จริง เมื่อเรียนปริญญาเอกที่รัฐชิคาโกก็มีโอกาสใกล้สิ่ง

เหล่านี้อีก ในใจก็คิดอยู่ลึกๆตลอดว่าอยากเห็นเมืองไทยในรูปแบบที่มันมีอะไรเพื่อ

คนรุ่นหลัง เพื่อการศึกษารอบด้าน เพราะการศึกษาไม่เพียงแต่ในห้องสี่เหลี่ยม 

ไม่ใช่ตัวหนังสือและตำราเท่านั้น ผมเชื่อว่ารุ่นหลัง อาจจะเป็นรุ่นเรา รุ่นน้อง และ

รุ่นต่อๆไป ผมคิดว่าดีกว่าที่พวกเราอยู่ในห้องเรียน 1 ปี บางครั้งในชีวิตของเรา เรา

ได้ดูอะไรนิดหนึ่ง เราได้ฟังคนมีประสบการณ์พูดอยู่ ณ เวลาหนึ่ง ผมคิดว่าเราได้

เรียนรู้มากมาย  

 ดังนั้น เมื่อชื่อ “สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ” เราเอา “วัฒนธรรม” ขึ้นก่อน 

“ศิลปะ” เพราะวัฒนธรรมเป็นกรอบใหญ่ศิลปะเป็นส่วนเสริม ช่วยประสานงาน

และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ก็อยากให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในสถาบันฯ ขณะนี้เราเริ่ม

มองเห็นหลายอย่าง การที่ ดร.กมล ทัศนาญชลีมาช่วยเรื่องเวิร์คช้อป มหาวิทยาลัย

มีทรัพย์สินที่เป็นผลงานศิลปะในขณะนี้ เฉพาะของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5-6 

ล้าน ไม่ว่างานของพี่ถวัลย์ ดัชนี พี่กมล ทัศนาญชลี พี่ประเทือง เอมเจริญ   

ท่านศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำหรือใครต่างๆก็ตามที มหาวิทยาลัยไทยไม่ค่อย

คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ มหาวิทยาลัยต่างประเทศจะมีอาร์ตคอลเลคชั่น มีพิพิธภัณฑ์ของเขา 

 ในวันข้างหน้าหรือในวันนี้ทรัพย์สินที่เป็นงานศิลปะจะมีมูลค่าเพิ่มดีกว่า

ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน มหาวิทยาลัยอาจมีที่ดินมากอยู่ แต่ถ้าพูดถึงการที่มันจะเพิ่ม

มูลค่าในแต่ละปี หรือแต่ละ 10 ปี ผมคิดว่าในแง่ของงานศิลปะสำคัญอย่างมาก ที่

เราวางแผนไว้ลึกๆขณะนี้มองเห็นผล ถ้าเราสามารถมีงานในคอลเลคชั่นของ

มหาวิทยาลัยมากขึ้น ตรงนี้ไม่รวมในส่วนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็มีอยู่จำนวน

หนึ่ง เราเคยประเมินกันว่าอย่างน้อยงานศิลปะก็คงประมาณ 3 - 4 ล้านบาท

เห็นจะได้ ขณะนี้เรามีอาคารที่จะสร้างใหม่บริเวณริมถนนอโศกมนตรีมูลค่ากว่า 

300 ล้านบาทที่กำลังออกแบบ และกำลังจะได้มาอีกหลังที่ค่อนข้างจะแน่นอนใน

ปีงบประมาณต่อไป ในอาคารที่ออกแบบใหม่นั้นยังไม่สามารถเป็นทางดันให้เกิด

มิวเซียมหรือหรืออาร์ตคอลเลคชั่นได้มาก แต่ก็ได้กันพื้นที่ไว้ 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 
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3,000 ตารางเมตร เราแบ่งพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร ก็คงจะใช้เป็นอาร์ต  

คอลเลคชั่น นอกนั้นก็ยังมีพวกมิวเซียมฮอลล์ ก็หวังว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นประตูที่

เปิดไปสู่บุคคลภายนอกให้มาสนใจงานศิลปะมากขึ้น  

 เมื่อสองสามสัปดาห์พวกเราหลายคนรวมถึงรองอธิการบดี รอง

ศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย ผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์ได้รับการติดต่อเชิญให้ไป

ชมดูพิพิธภัณฑ์หินแปลกที่เยาวราช ชายคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการสะสมหิน

สารพัดชนิด และสะสมหนังสือจีนมาอย่างน้อยครึ่งศตวรรษ หินจากทั่วโลกเหล่านี้

มีมูลค่ามหาศาล ถ้าเรามาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ดี มันสามารถแปลความไปถึงทุกอย่าง 

ทั้งเรื่องของธรณีวิทยา แร่ธาตุต่างๆที่พัฒนาเป็นอัญมณี ก็คิดว่าในวันข้างหน้าถ้ามี

ความเป็นไปได้ตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับมิวเซียมที่เรากำลังพูดกัน ก็

ยังไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นอย่างไร เคยมีชาวตะวันตกมาเสนอซื้อเขา 120 ล้านบาท 

เขายินดีที่จะขาย 80 ล้านบาท และเขาเสนอมหาวิทยาลัย 40 ล้านบาท ด้วยความ

รักในพิพิธภัณฑ์หินแปลกนี้เจ้าของยอมขายคอนโด ขายทรัพย์สิน ขายนาฬิกา 

เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งหินที่มีเป็นจำนวนอย่างน้อย 5,000 กว่าชิ้นอันมีมูลค่ามหาศาล

เหล่านี้ นี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพสังคมไทย รัฐบาลไทย คนไทยโดยทั่วไปว่า

ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามากนัก เราคงไม่สามารถไปตำหนิใครได้โดยตรง  

 ผมคิดไว้อีกอย่างหนึ่ง ในส่วนของเราปีนี้ยังคงไม่สามารถทำอะไรได้มาก

นัก งบประมาณที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมเราคงทำได้ในส่วนขององครักษ์ ในส่วน

ของการผลักดันตึกใหม่ที่ริมถนนอโศก 1 หลัง และผลักดันตึกของคณะพลศึกษาที่

มีพันธสัญญาไปอยู่ที่องครักษ์ และจะต้องเสนองบประมาณอีกส่วนหนึ่งในเรื่อง

พิพิธภัณฑ์หินแปลก	กรุงเทพมหานคร	

ข้อมูลภาพจาก	:		www.holidaythai.com	
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ของเรือนไทยที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา ก็ขอฝากผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์ว่า

ถ้าปีงบประมาณอีกปีหนึ่งผมยังเป็นอธิการบดีอยู่ เราน่าจะเสนองบประมาณใน

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยขึ้นที่องครักษ์ เพราะตรงนั้นยังมีพื้นที่อยู่ ถ้าเรา

สามารถเสนอของบประมาณสัก 100-150 ล้านก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ

อนาคตของมหาวิทยาลัยไทยด้วย ก็เป็นความคิดที่คาดหวังอยากเห็น มศว เป็น

ผู้นำในหลายๆเรื่อง ดังนั้นความเข้มแข็งของสถาบันฯจะเป็นกลไกอันหนึ่งที่จะมา

ขับเคลื่อนเรื่องของสิ่งที่เป็นมนุษย์ สังคม จิตวิญญาณ ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม 

ฯลฯ ก็คงต้องฝากอนาคตของมหาวิทยาลัยไว้ตรงนี้  

 เรากลับมาในเรื่องของหัวข้อวันนี้ “การบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองโบราณ” เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับทางด้านศิลปะของเรา และ

เป็นประโยชน์กับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ หากสามารถขยายเครือข่ายออกไป

ได้ ก็จะเป็นการสร้างความรู้ที่เชื่อมโยงกับการบริหาร การดูแลการทำงานหลายๆ

อย่างของประเทศชาติ พวกเราที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะย่อมคุ้นกับภาพเขียน

ของราฟาเอล ภาพเขียนชิ้นนี้มีอายุประมาณ 500 ปี ชื่อภาพ “School of 

Athens” โรงเรียนแห่งเมืองเอเธนส์ ราฟาเอลเขียนเป็นภาพกิจกรรมต่างๆที่มีการ

เรียนรู้สมัยนั้น เฉพาะคนหนุ่มไม่มีคนสาว ก็ไม่ต่างกับซีกโลกอื่นที่ในอดีตผู้หญิงถูก

กีดกันให้เป็นอีกชนชั้นหนึ่ง การเรียนรู้สรรพความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา

ความคิด และอื่นๆก็จะเป็นคนหนุ่มทั้งสิ้น ในภาพนั้นตรงกลางจะมีคนที่ทรงภูมิ

เดินอยู่ตรงกลาง 2 คน คนซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าไปในภาพคนหนึ่งกำลังยกมือชี้

นิ้วขึ้นไปบนฟ้า อีกคนหนึ่งทางซ้ายมือเป็นศิษย์กำลังทำมือชี้ลงมา คนขวามือที่ว่า

ก็คือ เพลโต คนซ้ายมือที่ผมว่า คือ อริสโตเติล เป็นลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยม เพราะเป็น

ศิษย์ที่ไม่เชื่อครู ผมเองก็เป็นเด็กดื้อเพราะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ดังนั้นหากพิจารณา

ภาพเพลโต ก็จะเห็นว่าอะไรทุกอย่างในโลกนี้ที่มันเป็นนิรันดร์ เป็นอมตะ เป็นสิ่งที่

มองไม่เห็น เราพยายามสร้างความดีให้ดีที่สุด สร้างความงามให้งามที่สุด เราจะทำ

สีขาวให้ขาวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีขาว ผมสีขาว แต่ท้ายที่สุดมันก็ไปไม่ถึง

ความขาวที่สุด ขาวที่เป็นนิรันดร์ เป็นอมตะเป็นอุดมคติ ดังนั้นหน้าที่ของมนุษย์ 

คือทำดีให้ดีที่สุด สร้างความงามให้งามที่สุด เพลโตชี้มือขึ้นไปข้างบน อริสโตเติล  

บอกไม่ใช่ ความจริงทั้งหลายที่ครูฝันไว้ข้างบนมันอยู่บนโลกนี้ มาอยู่บนโลกนี้ไม่ว่า
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จะเป็นศิลปะ ความจริง ความดี ความงามก็ตามที นั่นคือการเริ่มต้นของการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง วิทยาศาสตร์กายภาพเริ่มจากมนุษย์มาศึกษาเรื่อง

พืช ต้นไม้ ดิน ท้องฟ้า ดาราศาสตร์ต่างๆ และอธิบายได้ ดังนั้นฉายาของ  

อริสโตเติลจึงถูกเรียกว่าเป็น encyclopedia ของโลกคนหนึ่ง ที่ผมกล่าว   

ผมพยายามเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อของตะวันตก หลังจากอารยธรรมกรีก

เปลี่ยนแปลงไปแล้วนับได้ 10 กว่าศตวรรษ  

 มาถึงสมัยเรอเนสซองส์ (Renaissance) จึงเกิดปรัชญาที่เรียกว่า มนุษย

นิยม (Humanism) คือความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง เป็นสิ่งสำคัญ ฉลาด

เหนือกว่าสัตว์โลก มนุษย์เป็นผู้สร้างโลกใบนี้ได้ ความคิดอย่างนี้ถือว่า มนุษย์เป็น

ศูนย์กลางของจักรวาล ทำให้มนุษย์คิดค้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานับตั้งแต่สมัย  

เรอเนสซองส์ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 หรือ 16 นับเวลาก็ประมาณ 500 ปีมาแล้ว 

มนุษย์สามารถคิดธนาคาร การค้าขาย ศิลปะ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน  

สิ่งพิมพ์ เครื่องจักรกล และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วย 

 เมื่อมันเป็นอย่างนั้นจุดแข็งก็มี จุดอ่อนก็มี จุดอ่อนก็คือเมื่อมนุษย์รู้สึก

ว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลก ฉลาดกว่าสัตว์ในโลก มนุษย์ก็เริ่มเอาเปรียบ ขุดไปทั่ว 

รวมทั้งขุดที่อยุธยาด้วยเพื่อเอาโภคทรัพย์ต่างๆ เดินทางไปขั้วโลกเหนือ-ใต้ เพื่อ

จะขุดน้ำมันแสวงหาผลประโยชน์ มนุษย์พยายามจะเดินทางไปดาวอังคาร   

ไปดวงจันทร์ เพื่อหาผลประโยชน์ทั้งสิ้น เรามีความสุขแต่เราค่อยๆ ทำลายโลก  

School	of	Athens		

ข้อมูลภาพจาก	:	www.truthbook.com	และ	www.jenniesbev.com	
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ไปเรื่อยๆ น้ำมันแพง เพราะเรากำลังทำลายโลก ในความคิดมนุษยนิยม ถือว่า

มนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือมนุษย์ทำได้ทุกอย่าง ดังนั้นเมื่อมองดูสังคมตะวันตก 

เมื่อปิกัสโซวาดรูปคนคนหนึ่งทานอาหารเย็น มีจานวางอยู่ แทะปลาจนหมดเนื้อปลา 

แล้วก็นึกได้ เอาสีมาทาที่ตัวปลา แล้วไปแปะไว้บนจาน จากนั้นเซ็นชื่อ Picasso 

นำไปเข้าเตาเผา ออกมาเป็นเซรามิกชิ้นหนึ่ง ถ้าดูทุนจริงๆ แล้ว จานราคา 1 เหรียญ 

ปลาราคา 2 เหรียญ สีราคา 1 เหรียญ แต่เมื่อมีลายเซ็นปิกัสโซอยู่ราคาจะเพิ่ม

เป็นเท่าไหร่ สิ่งที่คนตะวันตกให้กันก็คือ มองที่มนุษย์คนนั้นว่าเขาได้ทุ่มเทเสีย

สละอุทิศกายใจ จิตวิญญาณของเขา เขาทำสิ่งนั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์ 

วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ภาพเขียนของพี่กมล ทัศนาญชลีจะไม่มีค่าเลย หรือมี

ค่าน้อยลงถ้าไม่มีลายเซ็น หรือถ้าผมทำงานศิลปะชิ้นหนึ่งใช้เวลา 1 ปี มีลายเซ็น

และเซ็นลายเซ็นของผมบนตัวงานศิลปะ มาเปรียบเทียบกับงานที่พี่กมลทำ 15 

นาที และเซ็นลายเซ็น เวลาการทำงานเพียงแค่ 15 นาทีของพี่กมลก็จะมีค่ามาก

กว่าวิรุณ นั่นคือระบบตะวันตกที่ให้ค่าของคนหรือจิตวิญญาณ หรือของงานศิลปะ

ในสังคมตะวันตก 

 ในช่วงสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าลัทธิสมัยใหม่ หรือ Modernism หรือ 

Modernization ที่เติบโตมาพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม เรามีระบบทุนนิยม

ขึ้นมา เราเอามนุษย์เป็นศูนย์กลาง และเราก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ระบบ

อุตสาหกรรมสูงขึ้น ในวงการศิลปะเริ่มมีการนำงานศิลปะขึ้นมา ไปขุดค้นที่เมือง

ปอมเปอี ที่เมืองเฮอร์คิวเลเนียมที่ถูกภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1979 

และไปพบหลักฐานต่างๆมากมาย ซากของเมืองเฮอร์คิวเลเนียมและปอมเปอี   

เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมโบราณ เราเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น

มา และนำงานศิลปะไปเก็บใส่พิพิธภัณฑ์ มีการแลกเปลี่ยนจากตะวันตกไปสู่ตะวัน

ออก และจากตะวันออกไปสู่ตะวันตก ฉะนั้นในช่วงของยุคสมัยใหม่ งานศิลปะถูก

นำไปเก็บในพิพิธภัณฑ์ ศิลปะมันแยกตัวอยู่ด้วยตัวของมันเองเป็นสำคัญ คนเข้าไป

พิพิธภัณฑ์ก็เพื่อไปชม 

 ปัจจุบันศิลปะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากยุคสมัยใหม่ (Modernism) ในช่วง 

40 - 50 ปีที่ผ่านมา เริ่มบอกว่าศิลปะไม่ได้แยกตัวไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพียงอย่าง

เดียว ไม่ได้อยู่เฉพาะในวัด ไม่ได้อยู่เฉพาะซากโบราณของโรมัน ที่ปอมเปอีหรือ
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เฮอร์คิวเลเนียมเพียงอย่างเดียว มันไม่ได้อยู่นครวัดอย่างเดียว แค่นั้น ศิลปะอยู่กับ

มนุษย์ อยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พี่กมลทำศิลปะบุกเบิกในฐานะเป็นคนไทย เอา

หลอดสีไปตั้งเป็นถาดใหญ่ๆไว้ในทะเลทรายที่ซานฟรานซิสโก แล้วขับรถโรยสีฝุ่น

จากหลอดสีนี้ยาวไปเป็นไมล์ๆ และให้ลมพัดสีลอยไป แล้วบันทึกเป็นภาพเก็บเอา

ไว้ ศิลปะอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่มันเกิดขึ้นและสูญหายไปตามกาลเวลา

ของมัน ศิลปะเริ่มมาอยู่ใกล้มนุษย์มากขึ้น  

 ในระบบการท่องเที่ยวหรือระบบธุรกิจในสมัยก่อน เรามีฉิ่งฉาบทัวร์  

ท่องเที่ยวกัน แต่ในขณะนี้บอกว่ามันคงไม่ใช่แล้ว ถ้ามนุษย์มัวแต่เห็นแก่ตัวและเอา

เปรียบธรรมชาติ ขุดดิน ขุดหินทำลายล้างโลกมากขึ้น จาก Humanism อย่างเดิม

มันน่าจะเป็น Neo-humanism หรือมนุษยนิยมใหม่ที่อยู่กับโลกนี้อย่างสันติสุข 

ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่กดขี่ข่มเหงกัน ดังนั้นมนุษย์เป็นแค่สัตว์

โลกคนหนึ่งที่จะทำให้โลกใบนี้เกิดสันติสุขได้ เรามาสังเกตการจัดการท่องเที่ยว 

สมัยก่อนคนไปเที่ยวที่ไหนขยะเต็มที่นั่น มันจะเกิดการท่องเที่ยวอย่างใหม่ที่เราพูด

ถึง Ecotourism ที่จะรักษาระบบนิเวศวิทยา (Ecology) ให้ดีที่สุดอย่างไร เราพูด

ถึงโฮมสเตย์ที่ ไปอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

(Sustainable Tourism) ที่ โยงเรื่องนี้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นฉิ่งฉาบทัวร์ที่ ไร้

วัฒนธรรม ไปเที่ยวหรือทำลายสิ่งเเวดล้อมในธรรมชาติ วัตถุตรงไหนที่หยิบกลับ

บ้านได้ ก็หยิบกลับบ้าน หรือ sex tour ก็ตามทีสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายของโลก

ปัจจุบันทั้งสิ้น ดังนั้นในแง่ของยุคสมัยใหม่ (Modernism) ขณะนี้กำลังเปลี่ยนมาสู่

ซากนครปอมเปอี	ตอนกลางของประเทศอิตาลี	

ข้อมูลภาพจาก	:	www.tourguidenaples.com		
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ยุคหลังสมัยใหม่ (Post – Modernism) เราจะทำอย่างไรให้มนุษย์ สิ่งแวดล้อม 

ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน เป็นสิ่งกระตุ้นความคิด 

ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของมนุษย์ จริงอยู่ศิลปะมันมีทั้งเป็นรูปธรรม

และนามธรรม เมื่อเราพูดถึงเสียงดนตรีเป่าและหายไปมันเป็นนามธรรม ถึงแม้เรา

จะอัดเป็นซีดี บันทึกเทป วิดีโอ วีซีดี ดีวีดี มันไม่ใช่ของจริงที่เป็นดนตรี แต่มันเป็น

บันทึกปรากฏการณ์เหล่านี้ให้คงอยู่ วรรณกรรมก็ดี บทกวีก็ดี มันเป็นตัวหนังสือ 

บันทึกไว้ และคงอยู่ ทัศนศิลป์ ภาพเขียนของถวัลย์ ดัชนี กมล ทัศนาญชลี 

ประเทือง เอมเจริญ มันก็คงอยู่ ถามว่าตัวศิลปวัตถุจริงๆสำคัญไหม ก็สำคัญ แต่

มันกลับสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ที่มีมนุษย์ มีจิตวิญญาณ มีอะไรต่างๆ

หลายอย่าง งานของพี่กมลมีค่า แต่คนที่ทำงานชิ้นนี้มีค่ายิ่งกว่า  

 เราคงเคยเห็นหม้อดินเผาบ้านเชียง ยุคสมัยหินใหม่ เมื่อเริ่มขุดใหม่ๆถูก

ขนไปต่างประเทศจำนวนมาก มีการเรียกคืนอยู่จำนวนหนึ่ง เดิมทีบอกว่าอายุ 5-6 

พันปี เมื่อเราพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบคาร์บอน 14 วันนี้

บ้านเชียงมีอายุกว่า 1,000 - 3,000 ปี เหลื่อมกันไป แต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็น

สำคัญ ประเด็นสำคัญที่อยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นก็คือ สมมุติว่าเราหยิบหม้อบ้าน

เชียงมาวาง 1 ใบ เรามองว่ามันสวยลวดลายดี แต่มันไม่จบลงแค่นั้น ถ้าเราคิดต่อ

ไปว่าลวดลายที่มันเกิดขึ้น เป็นผลงานของมนุษย์กี่คน ใครไปขุดดินมา ใครปั้นดิน 

มีวิธีการทำอย่างไร สีของหม้อนี้มาจากไหน หรือการมองดูผ้า ก็คิดต่อว่าทำไมรอย

ผ้าเหมือนรอยภาพพิมพ์ ทำไมมีเชือกพิมพ์เข้าไว้ มีลวดลายซ้ำๆกันอยู่รอบๆ แสดง

ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากคนทั้งสิ้น ผ้าที่พิมพ์เข้าไว้แสดงว่าสมัยนั้นเทคโนโลยีการทอผ้า

เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย 3,000 ปี เรามีเชือกที่กดทาบเข้าและลูกกลิ้งที่กลิ้งไป กว่า

จะพิสูจน์ได้ ท้ายที่สุดสรุปว่าการทอผ้าสมัยนั้นมีการพิมพ์ลวดลายผ้าด้วยทั้งที่ไม่มี

ผ้าหลงเหลือ เพราะเหตุว่าไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งยาวประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร 

เป็นลูกกลิ้งดินเล็กๆ และมีรูปทะลุตรงกลาง จึงได้ข้อสรุปแน่นอนว่าคนสมัยหินใหม่นั้น 

คงจะเอาไม้สอดเข้าไปในลูกกลิ้งอันนี้ และเอาสีทารอบๆแล้วกลิ้งไปบนผ้าและ

ภาชนะดินเผา  

 ที่เล่ามานี้มันบอกอะไรหลายอย่าง เคยนึกไหมว่า คนรุ่นผม พี่กมล 

คณบดีสุภา อาจารย์นงนารถ ผู้อำนวยการจันทร์ทิพย์ เป็นรุ่นที่ยังเห็นไหใส่ปูนกิน
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กับหมาก คนที่สนใจปั้นก็จะดูว่าใช้ดินเท่าใด ไฟเท่าใด คนที่สนใจด้านเภสัชศาสตร์

ก็จะสนใจว่าปูนกินกับหมากประกอบด้วยอะไรบ้าง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

พลานามัยอย่างไร พวกนักสังคมวิทยาก็จะมาดูไหปูน มันอาจไม่มีความหมายหาก

เราไม่คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผลงานเหล่านี้ ถ้าเราไปจังหวัดมหาสารคาม จะเห็น

หมู่บ้านที่เขาปั้นหม้อกันทั้งหมู่บ้าน มีสระใหญ่มาก เราเพียงแต่ซื้อหม้อใบนี้มา 10 

- 20 บาท มันไม่มีอะไรมากนัก แต่ปรากฏว่าหม้อดินเผาใบนี้ มีอะไรมากมายอยู่

เบื้องหลัง บริเวณที่ขุดดินขึ้นมาปั้นนั้น จากที่ไม่เป็นสระก็เป็นสระ ใหญ่มากทีเดียว 

ผู้ชายเป็นคนไปขุดดิน นวดดิน ตัดกิ่งไม้เล็กๆและทำเครื่องปั้นดินเผา พื้นดินจากที่

เคยขุดมาเรื่อยๆชั่วนาตาปี กลายเป็นสระใหญ่ด้วยแรงของผู้ชาย กิ่งไม้เล็กๆถูกตัด

มาเรื่อยๆ ต้นไม้เหล่านั้นเมื่อถูกตัดกิ่ง มันก็จะแตกกิ่งใหม่งอกงามสมบูรณ์แข็งแรง 

หน่วยงานของรัฐบาลพยายามสร้างเตาเผาขนาดใหญ่ และโค่นต้นไม้เพื่อมาเผา 3 

วัน 3 คืน สู้ชาวบ้านที่เผา 45 นาทีไม่ได้ เมื่อผู้ชายขุดดินขึ้นมาก็จะนวดดินและ

เลี้ยงลูก ผู้ชายไม่มีฝีมือปั้นก็จะขุดตัดกิ่งไม้ ทำหน้าที่เผา และเอาหม้อเหล่านี้ไป

ขายต่างเมือง ส่วนผู้หญิงมีฝีมือมาก แต่เลี้ยงลูกเก่งไม่เท่าผู้ชาย ในบ้านหม้อนั้น

หม้อใบหนึ่งมันมีภารกิจทั้งทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มีระบบเกษตรกรรม

อะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ถ้าศิลปวัตถุมันจบลงเพียงแค่ที่มองเห็น มันหา

สาระได้ แต่น้อยมาก ศิลปวัตถุยังมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังอีกมาก  

 ผมขอกลับมาที่กรณีของเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมประมาณ 

700 ปี สร้างขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่ พระยามังรายมาจากล้านช้าง ลาว และมา  

เวียงกุมกาม
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สร้างเวียงกุมกามไว้ เมืองเวียงกุมกามล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วถูกฝังอยู่ใต้ดินขณะนี้ 

และได้โฆษณาประชาสัมพันธ์มากมายว่าเป็นเมืองใต้บาดาล ใต้สมุทรอะไรต่างๆ 

มันเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้ความสับสนเกิดขึ้นมาพอสมควร กรม

ศิลปากรเข้าไปดู ถ้าใครไปที่นั่นจะเห็นว่าอย่างน้อยเวลาไปก็จะมีรถม้าบริการของ

หน่วยงานหนึ่ง มีรถตู้ และก็มีรถสารพัดชนิดเข้าไปแข่งกันรับส่งคน กำลังจะเกิด

ชุมชน เป็นวัฒนธรรมที่วัดเข้ามาดำเนินการ จนเกิดอะไรต่างๆซึ่งเป็นปัญหาอย่าง

มากทีเดียว ท้ายที่สุดแล้วจึงต้องจัดสัมมนาเพื่อหาบทสรุปว่าควรจะทำอย่างไรดี

กับเวียงกุมกาม  

 ในอดีตเมื่อเราพูดถึงสุโขทัย อยุธยา เมื่อเราขุดเสร็จแล้วเราก็ให้เป็นที่

สำหรับโบราณสถานเท่านั้น และให้เดินทางเข้าไปดู แต่ในความคิดใหม่ของยุคหลัง

สมัยใหม่ (Post-Modernism) บอกว่าเราจะทำอย่างไรให้เมืองโบราณหรือ  

ศิลปวัตถุอันนั้นมันอยู่กับมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ ไม่จำเป็นต้องให้เมือง

โบราณแยกตัวออกจากมนุษย์ สังคม และชุมชน ดังนั้นเมื่อเราไปสัมมนาโดยสภา

วิจัยเราก็ใช้วิธีระดมคนที่เกี่ยวข้องมาพูดถึงเวียงกุมกาม ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน   

กรมศิลปากร ผังเมือง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยราชการในระบบรัฐวิสาหกิจ วัด สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัย โรงเรียน การท่องเที่ยว องค์กรระดับชาติ ยูเนสโก สถาปนิกที่รู้เรื่อง

สถาปัตยกรรม ชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ นักวิทยาศาสตร์ที่รู้เรื่อง

เกลือ แร่ธาตุต่างๆ ที่จะเป็นพิษภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะต้องช่วยกัน 

 ผมเขียนบทความไว้ 2 บทความ เมื่อเราเปิดเมืองโบราณขึ้นมาไม่ว่าจะ

เป็นอยุธยา สุโขทัย หรือเวียงกุมกามก็ตามที มันมีเกลืออยู่ในน้ำ มีเกลืออยู่ในดิน 

เกลือที่เกิดจากการชะล้างของมนุษย์ก็จะไหลแทรกซึมไปอยู่ในน้ำ เมื่อเราเปิด

พื้นที่มาแล้วอิฐเหล่านั้นจะดูดเกลือขึ้นไป เกลือเหล่านี้เมื่อได้ความชื้นจากน้ำฝน

หรืออากาศที่มี humidity อยู่ มันจะค่อยๆทำลายอิฐ และท้ายที่สุดอิฐจะค่อยๆ 

สลายไปในที่สุด ผู้ที่มีความรู้ เรื่องสิ่งเหล่านี้ นักโบราณคดีที่รู้ เรื่องของเก่า   

นักประวัติศาสตร์ศิลป์อย่างผม อย่างพี่กมล อาจารย์อำนาจจะต้องเข้ามา   

ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานี้ก็เพื่อฝากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
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 ผมพูดถึงหม้อหรือไหปูนกับหมาก หรือเวียงกุมกาม มันต้องการ  

องค์ความรู้ที่หลากหลายมากไม่ใช่ใครอยากทำก็ทำได้ ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ 

ถามว่าเมื่อเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรี อยุธยา 

เชียงใหม่ หริภุญไชย ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รัฐบาลไม่สนับสนุน  

งบประมาณ ไม่มีคนทำงานเพียงพอ ในทางกลับกัน ท้ายที่สุดคนที่เป็นกรมศิลปากร 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้น คนเหล่านั้นต้องมี  

วิสัยทัศน์ ภูมิปัญญา จริงจัง เสียสละ อุทิศตนเพื่องานของเขา จริงๆแล้วท้ายที่สุด

กรมศิลปากรก็ไม่เคยมียุทธศาสตร์ ไม่เคยเสนอโครงการดีๆ และตั้งงบประมาณ

ดีๆเข้าไปให้ทบวงมหาวิทยาลัย อย่างที่ มศว ก็มีช่วงหนึ่ง อ้างว่าไม่มีคน ไม่มีเงิน 

แต่ในขณะนี้เรามีคน ถ้าคุณมีงานมาให้ เราก็พร้อมที่จะทำ คนไม่ค่อยกล้าเสนอ 

เพราะเกรงว่าถ้าเสนอไปแล้ว มีคนมาให้แล้วจะทำไม่ได้ สำนักคอมพิวเตอร์ก็เคย

เรียกร้องว่าไม่มีเงินงบประมาณที่เพียงพอ ตอนนี้ก็ให้เงินงบประมาณไปแล้วก็ทำ

ไม่ทัน พวกเราที่เป็นฝ่ายบริหาร ก็ทราบดี หอสมุดเรียกร้องเงิน 3 ล้านบาท เราก็

บอกไปว่าต้องการมากกว่านี้ไหม ถ้าจะทำประโยชน์ให้ได้ ท่านก็บอกว่ายังก่อน 

เพราะเกรงว่าจะทำไม่ทัน ดังนั้นผมคิดว่าความคิดหรือยุทธศาสตร์มันต้องมา

พร้อมๆกัน ผมเชื่อว่าผู้บริหารข้างบนพร้อมจะให้ ไม่ได้หมายถึงมหาวิทยาลัย

เท่านั้น แต่หมายถึงประเทศชาติด้วย ดังนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ 

 ในอดีตเมืองโบราณต่างๆ เรายกให้เป็นหน้าที่ของกรมศิลปากร แต่มาถึง

ขณะนี้ความคิดในเรื่องที่ให้กรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวมันล้าสมัยแล้ว 

เวียงกุมกาม
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ถามว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลเมืองโบราณเหล่านั้น ทำชุมชนให้  

เข้มแข็ง อย่างบางแสน พัทยาเริ่มจะปรับตัวได้ แต่สิ่งที่เป็นต้นแบบมาก่อนก็คือ

ภูเก็ต พอดีน้องสาวของผมอยู่ที่หาดกะรน เดิมทีมีการจัดการชายหาด เช่น พวกเต็นท์ 

เก้าอี้ ผ้าใบ และทะเลซึ่งสกปรกมาก จนกระทั่งท้ายที่สุดชุมชนเหล่านั้นก็เข้ามา  

รับผิดชอบด้วยตัวเอง เขาจัดระบบกันเอง ทำความสะอาด ตกแต่งให้สวยงาม   

ดังนั้นในวันข้างหน้าช่วงของยุคหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจข้างบน รัฐ หรือ

อธิการบดีเป็นผู้สั่ งการ ดูแลและควบคุม แต่ เป็นปัญหาที่จะต้องขบคิดว่า   

ทำอย่างไรให้ข้างล่างเข้มแข็งและดูแลตัวเอง 

 ในเรื่องของเมืองโบราณเมื่อประมาณหลายปีที่แล้ว ที่อยุธยาเริ่มมีข่าวว่า

กรมศิลปากรจะอพยพคนที่อยู่บนพื้นที่อยุธยาออกทั้งหมด เพื่อจัดแสดงมรดกโลก 

ผมเองให้สัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่ง และบอกว่าผมไม่เห็นด้วย ผมอยากเห็นมนุษย์ 

ธรรมชาติ และโบราณวัตถุอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข เพราะมนุษย์ที่สืบต่อกันมามัน

เป็นวัฒนธรรม มีการสืบทอด มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ใครจะรู้ว่าคุณส้าง พรศรี 

เป็นคนชุมพร และมาอยู่ที่นี่ 30 ปี คนจากวัฒนธรรมจากข้างนอกมาดูแลที่นี่ 

ฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงศิลปะเมืองโบราณ เราควรพูดถึงคนที่ เกี่ยวข้องด้วย   

การอนุรักษ์เมืองโบราณถ้าเราเทียบของเราขณะนี้กับลาว ลาวเอาระบบตะวันตก

เข้ามา มีระบบการอนุรักษ์ มนุษย์อยู่กับของเก่า อยู่กับธรรมชาติ อาจจะเริ่มต้นได้

ดีกว่าไทยด้วยซ้ำไป  

 ผมเชื่อว่าแนวคิดใหม่ในเรื่องของการอนุรักษ์เมืองโบราณจะต้องมีการ  

บูรณาการองค์ความรู้ หรือเป็นสหวิทยาการมากขึ้น และท้ายที่สุดผู้มีอำนาจของรัฐ

และกรมศิลปากรไม่ใช่ผู้ที่จะมาดูแลอยู่ฝ่ายเดียว จะต้องร่วมมือกับองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น เทศบาลจะต้องเข้มแข็ง แต่จุดที่น่ากลัวก็คือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ยังไม่เข้มเเข็ง ระบบนักเลงหัวไม้ยังเต็มประเทศ ปีหน้ารัฐจะต้องส่งเงินงบประมาณ

แผ่นดินส่วนหนึ่งลงมาสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายความรับผิดชอบ 

ก็หวังว่าหน่วยงานเหล่านี้จะเข้มแข็งในเรื่องของการศึกษา พวกเราคงตามข่าวที่จะ

กระจายการศึกษาโอนมาให้ส่วนท้องถิ่น ก็หวังว่าเขาจะใส่ใจและมุ่งมั่นในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัตถุของประเทศชาติ เป็นการตั้ง

ความหวังตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วว่าปี 2549 จะเข้มแข็ง  
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 ถ้าใครมีโอกาสไปเวียงกุมกาม ก็น่าห่วงว่าใครจะขึ้นรถม้า ขึ้นรถสองแถว 

หรือขึ้นรถตู้ ระบบเมืองไทยเราอ่อนแอมาก ก็หวังว่าต่อไปคงจะดีขึ้น ผมคงขอจบ

การบรรยายเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ  

 

คำบรรยาย :	 โครงการสัมมนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 “ท่อง

เมืองเก่า	เล่าวัฒนธรรม	3	ลำน้ำ”	วันที่	2-3	เมษายน	พ.ศ.2548	ณ	จังหวัดอยุธยา	



โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“ท่องเมืองเก่า เล่าวัฒนธรรม 3 ลำน้ำ” 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “ท่องเที่ยวเมืองเก่า  

เล่าวัฒนธรรม 3 ลำน้ำ” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการทั้งการสัมมนาวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรม

สถานที่ที่มีความสำคัญในอดีต ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. แผนงานของโครงการ 

 แผนงานบริหารการศึกษา 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการศึกษาแหล่งโบราณสถานทางวัฒนธรรมนับว่าเป็นการศึกษาที่

บูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรมศิลปะและภูมิปัญญาเข้าด้วยกัน แหล่งโบราณสถานที่

ควรศึกษาเพื่อเป็นฐานความรู้คงไม่หนีจากการได้ศึกษาราชธานีแห่งราชอาณาจักร

อยุธยา อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือ 

76 กิโลเมตร ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยประวัติศาสตร์ซากโบราณสถาน เล่าเรื่องราว

ความเจริญรุ่งเรืองและบอกถึงอารยธรรมจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เมื่อปี พ.ศ.2534 

 อยุธยาเป็นราชธานีที่มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ที่บริเวณแม่น้ำ 3 

สายมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ทำให้

อยุธยามีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 5.1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีตั้งแต่ พ.ศ.1893 ยาวนานถึง 417 ปี 

 5.2 เพื่อระดมความคิดสำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำหลักฐานการศึกษา

แหล่งโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อการเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน  

ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รวม 30 คน 

7. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า ด้านศิลป

วัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2548 

8. งบประมาณ 

 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร/คน 8,100 บาท 

  (1,500 x 1 คน) + (1,200 x 3 คน + 3,600) 

  (1,000 x 3 คน x 3 ช.ม. = 3,000) 

 8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนาวิชาการ 12,000 บาท 

 8.3 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 15,000 บาท 

  (250 x 30 คน x 2 วัน) 

 8.4 ค่าเช่าที่พัก (16 ห้อง x 1 วัน) 21,500 บาท 

 8.5 ค่าโดยสารทางเรือเพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3 ลำน้ำ 4,000 บาท 

 8.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าทางพิเศษ 3,000 บาท 

 8.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (200 x 2 วัน) 400 บาท 

 8.8 ค่าเข้าชมสถานที่ 1,000 บาท 

 8.9 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือสัมมนาวิชาการ 1,000 เล่ม (45 บาท) 45,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



 
 

สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ

สืบสานวิถีการค้าตลาดร้อยป ี 
16 - 17 สิงหาคม 2550 
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สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ 
สืบสานวิถีการค้าตลาดร้อยปี

16 - 17 สิงหาคม 2550

 

 กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี เป็นจั งหวัดที่มีความรุ่ ง เรืองทางด้าน  

ศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่

สนใจของทั้งนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์และผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งยัง

เป็นข้อบ่งชี้ถึงการพัฒนาทางด้านอารยธรรมของมนุษย์ในดินแดนแถบนี้ ความมี

เอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังเป็นที่น่าสนใจศึกษา

และควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น เพลงพื้นบ้าน วรรณคดี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น 
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 คณะศึกษาดูงานออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 

สิงหาคม พ.ศ.2550 เวลา 7.00 น. ถึงยังอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 

9.00 น. จากนั้นเข้าศึกษาดูงาน ณ หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 

เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นเหตุการณ์ที่ชาวจังหวัด

กาญจนบุรี ชาวไทยและชาวโลกยังคงจดจำและเศร้าสลดจนถึงทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม  

 หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม(สงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นพิพิธภัณฑ์

เอกชน คุณอรัญ จันทร์ศิริ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าอัญมณีในจังหวัดกาญจนบุรีเป็น

ผู้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2538 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณใกล้กับ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นกลุ่มอาคารจัดแสดงจำนวนหลายหลัง เนื้อหาที่  

จัดแสดงภายในมีหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง การสร้างสะพาน

ข้ามแม่น้ำแคว บางส่วนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจค้าอัญมณี ซึ่งเป็นความสนใจ  

ส่วนตัวของเจ้าของ พื้นที่จัดแสดงสามารถแบ่งได้ 7 หมวด ได้แก่ 1. ประวัติศาสตร์

ชาติไทย กล่าวถึงสงครามระหว่างไทยกับพม่า 2. การสร้างสะพานความแม่น้ำแคว 

และทางรถไฟสายไทย-พม่า มีการจำลองที่พักเชลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

หุ่นจำลอง ภาพถ่ายและภาพวาด เป็นต้น 3. ของสะสมส่วนตัว อาทิ แสตมป์ 

นาฬิกา เหรียญและธนบัตร เครื่องดนตรี เป็นต้น 4. หินแร่ และเครื่องประดับ 
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แสดงตัวอย่างแร่ธาตุต่างๆ เช่น แร่อเมทิสต์ หยกขาว พลอยดิบ 5. เครื่องแต่งกายไทย 

6. ยานพาหนะของทหารญี่ปุ่น 7. ถ้ำมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพ

วาดและรูปจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะเป็นที่รู้จักในด้านแหล่ง

โบราณวัตถุแล้ว ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ด้วย โดยสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด เช่น ทางรถไฟสายมรณะ สะพาน

สายมรณะ สุสานทหารสัมพันธมิตร เป็นต้น ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ

ครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนพลผ่านประเทศไทยไปยังพม่า ญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟ

เพื่อใช้ลำเลียงสัมภาระไปยังประเทศพม่าด้วยเส้นทางหนองปลาดุก ผ่านจังหวัด

ยานพาหนะของทหารญี่ปุ่น	และรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	
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กาญจนบุรี เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2485 การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะสายนี้

สร้างบนภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย ยากต่อการสร้างทางรถไฟ เพื่อไปบรรจบกับ

ทางรถไฟในประเทศพม่าที่ญี่ปุ่นได้สร้างไว้แล้ว แม้วิศวกรญี่ปุ่นคาดว่าต้องใช้เวลา

ในการก่อสร้างนานถึง 5-6 ปี แต่ทางกองทัพญี่ปุ่นสั่งให้สร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

จึงต้องเกณฑ์เชลยศึกชาติต่างๆนับแสนคนมาก่อสร้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เหล่าเชลยศึกสร้างสะพานไม้ระดับต่ำไปทางท้ายน้ำ 100 เมตร แล้ว

เสร็จในปี 2486 แต่กระแสน้ำได้พัดสะพานไม้หักล้มพังพินาศ ญี่ปุ่นจึงนำ  

ชิ้นส่วนสะพานแบบสำเร็จรูปมาวางต่อกันบนตอม่อจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 

ปี 2486 ใช้เวลาการก่อสร้างนานกว่า 7 เดือน กว่าจะแล้วเสร็จเหล่าเชลยศึกต้อง

เสียชีวิตนับหมื่นคน หลังจากที่ญี่ปุ่นได้สร้างสะพานเสร็จก็ถูกกองทัพฝ่ายพันธมิตร

นำเครื่องบินบี 24 และบี 29 โจมตีอย่างหนักตามเส้นทางรถไฟ ทำให้สะพาน  

ช่วงที่ 4-6 ขาดจากกัน 3 ช่วง หลังจากนั้น ทหารฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดที่ค่าย

ทหารญี่ปุ่นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้บ้านเรือนเกิดเพลิงไหม้ เสียหายเป็นอันมาก 

(รักษพล พุ่มพฤกษ์, 2004) 

 ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ย้ำเตือนให้ผู้คนต่างตระหนักถึงภัย

สงคราม ซึ่งนำความสูญเสียมาอย่างใหญ่หลวง ความตระหนักดังกล่าวนำไปสู่  

การหลีกเลี่ยงมิให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีก ไม่ว่าจะในที่แห่งใดในโลก  

หุ่นจำลองเชลยศึกถูกเกณฑ์มาก่อสร้างทางรถไฟ



ภาคกลาง 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะศึกษาดูงานเดินทางต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าเพื่อ

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้บริเวณบ้านเก่า จังหวัด

กาญจนบุรี 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 

สุพรรณบุรี กรมศิลปากร      

สะพานข้ามแม่น้ำแคว	
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 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ กรม

ศิลปากรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2506 หลังจากมีการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเก่า   

ตัวอาคารอยู่ห่างจากแหล่งขุดค้นประมาณ 400 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 

ขนาดเล็ก นับว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สร้างขึ้นในแหล่งขุดค้นทาง

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย (พิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติบ้านเก่า, 2551) 

 ต่อมาในปี 2530 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณจากโครงการเร่งรัด

ฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในบริเวณเดียวกัน และ

นำโบราณวัตถุจากอาคารหลังเดิม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร รวมทั้ง

โบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

มาจัดแสดง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า, 2551) 

 การจัดแสดงแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ 1. ห้องภูมิหลังกาญจนบุรี 2. ห้อง

โบราณคดีบ้านเก่า 3. ห้องจัดแสดงโลงศพโบราณ 4. ห้องแหล่งโบราณคดี

กาญจนบุรี 5. ห้องพัฒนาการชุมชน โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า 

ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหิน เครื่องประดับ โครงกระดูกอายุ

ประมาณ 3,600 ปี มีการจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จาก  

แหล่งโบราณคดีที่สำคัญตามลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ และโลงศพไม้โบราณที่

พบในจังหวัดกาญจนบุรี (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า, 2551) 
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 วิทยากรประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าบรรยายว่า แหล่ง

อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์แห่งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี มีการค้นพบโดย

บังเอิญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยชาวเดนมาร์กที่ถูกทหารญี่ปุ่นจับมาเป็น

เฉลยศึกสร้างทางรถไฟจากสถานีบางบำหรุ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ผ่านเจดีย์สามองค์

เพื่อไปประเทศพม่า ชาวเดนมาร์กผู้นี้เป็นนักโบราณคดี ชื่อ ดร. เอช.อาร์.แวน   

เฮเกอเรน (Dr. H.R.Van Hekeren) เขาเป็นผู้ขุดพบเครื่องมือหินบริเวณปากทาง

ด่านแม่น้ำแควน้อยและจดบันทึกไว้ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เขาก็ได้

กลับมาขุดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2503-2505 พบโครงกระดูกจำนวนมาก เป็นโครง

กระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000 - 4,000 ปี ใน

หลุมฝังศพยังพบเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกสัตว์ กำไล และสร้อยคอที่ทำจาก

หิน ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา การนำข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้มาใส่ในหลุมฝังศพให้  

ผู้ตายน่าจะมาจากการที่มีความเชื่อในเรื่องของชาติภพหน้าเหมือนในยุคปัจจุบัน 

บริเวณที่พบหลุมศพในปัจจุบันเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ ที่ดินบริเวณนี้เป็นของ  

ชาวบ้าน ขายต่อๆกันมา น้ำจะท่วมทุกปีเพราะอยู่ติดแม่น้ำ  

 โครงกระดูกที่เห็นนี้เป็นผู้หญิง คือสังเกตจากลักษณะของกระดูกที่ผาย

ออกเป็นรูปตัวยู (U) ธรรมชาติสร้างมาให้เหมาะกับการตั้งครรภ์ ส่วนของผู้ชายจะ

เป็นรูปตัววี (V) ความสูงของโครงกระดูกประมาณ 172 เซนติเมตร โครงกระดูก

ส่วนที่เหลืออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยนายแพทย์สุด แสงวิเชียรนำไปตรวจสอบ

หาอายุ ชาวต่างชาติที่มาขุดนำโครงกระดูกไป 10 กว่าโครง เขานำไปได้เพราะการ

โครงกระดูกมนุษย์	อายุราว	3-4	พันปี	อยู่ในสภาพสมบูรณ์	
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มาขุดเขาตั้งชื่อโครงการว่าไทย-เดนมาร์ก ขุดบ้านเราแต่ใช้ทุนของเขา  

 โครงกระดูกอายุประมาณ 3 พันถึง 4 พันปี ที่เมืองกาญจนบุรี เป็นโครง

กระดูกมนุษย์ยุคหินกลาง แต่เหลือไม่มาก ที่พบเป็นพวกโครงกระดูก กะโหลก

ศีรษะ และข้าวของเครื่องใช้ยุคหินใหม่ บ้านเก่า บ้านเชียง ลักษณะที่พบทำให้

ทราบว่า มีการกำหนดว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพ บางโครงซ้อนกัน มีการหันศีรษะไป

ทางทิศตะวันตก อาจมีการนับถือผี เครื่องมือที่ใช้ล่าสัตว์ในยุคหินกลางถูกทำขึ้น

อย่างหยาบๆ มนุษย์โบราณในบริเวณนี้ไม่ชำนาญเรื่องสีเหมือนกับบ้านเชียง หินที่

ขุดพบมีลักษณะคล้ายหินทิเบตเชื่อว่านำมาจากทิเบตและอินเดีย มนุษย์ยุคหินเก่า

และหินกลางเป็นพวกเร่รอน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สันนิษฐานว่าเมื่อสองถึงสาม

พันปีก่อน บ้านเก่าน่าจะเป็นจุดที่ใกล้ทะเลเหมือนจังหวัดนครปฐมที่เคยเป็นทะเล 

มีการแลกเปลี่ยนสินค้า มีการขุดพบหินในกะโหลก เอามาล้าง แล้วนำมาร้อยใหม่ 

หินพวกนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือถ้าทำแล้วนำมาใช้จะเกิดความเลื่อมเงา ในยุคนี้

มีการใส่เสื้อผ้า มีเครื่องประดับที่เป็นสำริด และขวานหิน  

 มนุษย์โบราณอาศัยอยู่ในถ้ำ จากนั้นมีการอพยพมาอยู่ใกล้แหล่งน้ำ มี

การเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก พืชชนิดไหนกินได้ก็นำมาปลูก สัตว์ชนิดไหนเชื่องก็นำมา

เลี้ยง นำมาขุน มีการปั้นภาชนะดินเผาใช้ในครัวเรือน เริ่มมีการลงหลักปักฐาน

สร้างบ้านเรือน ถ้ามีการศึกษาโครงกระดูก ก็จะเข้าใจว่าคนไทยปัจจุบันไม่ได้

อพยพมาจากที่อื่น  

โลงศพไม้ของมนุษย์โบราณ
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 ส่วนในยุคโลหะมีการใช้ไฟอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น มีการหลอมแร่ธาตุ

แล้วนำใส่เบ้าหลอมตามรูปร่างที่ต้องการ แล้วแกะออกมาใช้ เครื่องมือเหล็กที่เรา

พบเป็นดาบและหอก ยุคนี้เริ่มที่จะทำลายศพ เมื่อคนในครอบครัวหรือชุมชน  

เสียชีวิต ก็จะเผาศพ จึงไม่พบโครงกระดูก  

 พิพิธภัณฑ์บ้านเก่ามีบริเวณตรงนี้เป็นโมเดลจำลองเมืองสิงห์ทั้งเมือง 

เพื่อให้สะดวกในการเห็นภาพตำแหน่งต่างๆ เป็นการปูพื้นเรื่องวัฒนธรรมในยุค

แรกของกาญจนบุรีว่า มนุษย์มีการพัฒนาอย่างไร เราแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์

ออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคหินกับยุคโลหะ ยุคหินเริ่มจากยุคหินเก่า หินกลาง และหิน

ใหม่ ถัดจากนั้นจะเข้าสู่ยุคโลหะ ยุคโลหะคือยุคสำริดและยุคเหล็ก หลังจากนั้นก็

จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ 

 หลังจากเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่าแล้ว คณะศึกษา  

ดูงานแวะพักรับประทานอาหารก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอไทรโยค เพื่อศึกษา  

ดูงานที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมแบบลพบุรี  

วิทยากรนำชมแหล่งขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำลอง	
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อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย มีเทือกเขารายล้อมอยู่ทุกทิศ 

เช่น เขาท่าช้าง เขาพนมมาร และเขาโทน โดยด้านทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ำแควน้อย 

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสิงห์ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2478 

(สำนักงานศิลปากรที่ 14, ม.ป.ป.)  

 ศิลาจารึกที่พบที่ปราสาทพระขรรค์ มีข้อความกล่าวว่าพระราชา(หมาย

ถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ทรงประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถไว้ที่ศรีชยันตปุระ 

วันธยาบรรพต มรชลปุระ ศรีชยราราชธานี ศรีชยัตศรี ชยสิงหวตี ศรีชยวีรวตี ลโว

ทยปุระ สุวรรณปุระ สัมพูกะปัฏฏนะ ชยราชบุรี ศรีชยสิงหบุรี และศรีชยวัชรบุรี 

ฯลฯ และในบรรดาเมืองที่กล่าวถึงเหล่านี้ เช่นเมืองลโวทยปุระ สุวรรณปุระ   

สัมพูกะปัฏฏนะ ชยราชบุรี ศรีชยสิงหบุรี และศรีชยวัชรบุรี อาจตั้งอยู่ในภาคกลาง

ของประเทศไทยปัจจุบันและเมืองศรีชยบุรี ก็น่าจะตรงกับเมืองสิงห์ซึ่งมีปราสาท

เมืองสิงห์ตั้งอยู่(กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530 : 12)  

 นักวิชาการบางท่านมีความเห็นสอดคล้องกับทัศนะดังกล่าวนี้ และเห็น

ว่าปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้มีลักษณะด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสมัย

บายน ก็สนับสนุนว่าน่าจะอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (กองโบราณคดี   

กรมศิลปากร, 2530 : 12)  
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 มีข้อสันนิษฐานว่าปราสาทเมืองสิงห์นี้สร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจใน

ดินแดนแถบนี้ และแต่เดิมคงไม่ใช่เมืองที่มีขนาดใหญ่ ดูจากโบราณสถานที่มีขนาด

เล็ก เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง ไทยเป็นผู้ครอบครองอาณาเขตนี้ ในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นคงจะทรงพระดำริว่า เมืองสิงห์เป็นเมืองเล็ก 

ไม่มีความสำคัญ จึงไม่ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองดูแลปกครอง ดังนั้นในทำเนียบศักดินา  

หัวเมืองจึงไม่ปรากฏชื่อของเมืองสิงห์อยู่เลย จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อขอมเสื่อม

อำนาจลง เมืองสิงห์ก็ถูกทิ้งร้างไป มาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระองค์ทรงสถาปนาเมืองสิงห์ขึ้นใหม่ แต่มีฐานะเป็น

เพียงเมืองด่านเล็กๆ มีเจ้าเมืองปกครองและขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรี ต่อมาใน

สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามให้

แก่เจ้าเมืองต่างๆ ทรงพระราชทานนามเจ้าเมืองสิงห์ว่า “พระสมิงสิงห์บุรินทร์” 

เมืองสิงห์ยังคงดำรงฐานะเป็นเมืองต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองสิงห์ก็ถูก

ลดบทบาทให้เป็นตำบล เรียกว่า ตำบลสิงห์จนทุกวันนี้ แต่ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งใน

การสันนิษฐานยุคสมัยของการสร้างปราสาทเมืองสิงห์ แนวคิดใหม่นี้มีว่าการสร้าง

ประติมากรรมต่างๆมีลักษณะราวกับเลียนแบบศิลปะสมัยขอมบายน ก็คาดว่า

ปราสาทหลังนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างยุคเสื่อมของขอมกับยุครุ่งเรือง

ของกรุงศรีอยุธยา (กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530 : 13-16)  

 กรมศิลปากรได้เริ่มเข้ามาพัฒนาเมืองสิงห์ ตั้งแต่ปี 2517 และต่อมา  

ได้ดำเนินการจัดการในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์จนกระทั่งแล้วเสร็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์

ประธานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 

เมษายน พ.ศ. 2530 (สำนักงานศิลปากรที่ 14, ม.ป.ป.) โบราณสถานของปราสาท

เมืองสิงห์จำแนกตามหมายเลข 1-4  

 โบราณสถานหมายเลข 1 แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อสร้างด้วย

ศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น ตรงกลางมีปรางค์ประธาน ล้อมรอบด้วยโคปุระ 4 ทิศ 

มุมแต่ละมุมสร้างซุ้มซึ่งเชื่อมต่อกับโคปุระด้วยระเบียงทางเดิน ด้านตะวันออกเฉียง

ใต้ของปรางค์ประธานมีบรรณศาลาขนาดเล็ก ตัวปราสาทมีกำแพงแก้วล้อมรอบ  
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 ภายในโบราณสถานหมายเลข 1 พบรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

4 กร จำนวน 6 องค์ อีก 6 องค์พบโบราณสถานหมายเลข 2 และอีก 1 องค์พบที่

บริเวณนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก ด้านหลังพบรูปเคารพนางปรัชญาปรมิตา 

สะท้อนความเชื่อในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน 

โบราณสถานเมืองสิงห์	หมายเลข	1

รูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร	และนางปรัชญาปรมิตา	

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/supawan/2007/11/21/entry-1	
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 โบราณสถานหมายเลข 2 ก่อสร้างด้วยศิลาแลงประดับลายปูนปั้น ตั้งอยู่

บนฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน 2 ชั้น มีทางขึ้นเป็นลานอยู่ทางทิศตะวันออก   

ถัดจากลานเป็นโคปุระ ภายในห้องเป็นรูปกากบาท มีทางขึ้น 4 ทิศ ด้านทิศตะวันตก

ของโคปุระด้านหน้ามีปรางค์ 3 องค์เรียงกันบนฐาน ปรางค์แต่ละองค์มีขนาดไม่

เท่ากัน ฐานของโคปุระด้านทิศตะวันออกย่อมุมไม่เหมือนกัน สันนิษฐานว่าอาจ

สร้างไม่เสร็จ หรือมีการสร้างเพิ่มเติม(กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2530 : 22)  

 โบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

ของโบราณสถานหมายเลข 1 เป็นแนวฐานของโบราณสถานขนาดเล็ก ภายใน

กลวง ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถัดขึ้นมา

เป็นฐานบัทม์ 1 ชั้นก่อด้วยอิฐ ชั้นบนสุดก่อด้วยศิลาแลง  

 โบราณสถานหมายเลข 4 เป็นฐานรากของโบราณสถาน ซึ่งไม่สามารถ

ระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรูปทรงแบบใด พบเพียงพื้นเรียงกันอยู่ (กองโบราณคดี   

กรมศิลปากร, 2530 : 22)  

 วิทยากรคือคุณชัยนันท์ บุษยรัตน์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 

บรรยายขณะนำชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ว่า ที่นี่มีการขุดพบที่เก่าสุดคือ

ยุคหินกลาง เราแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ 1. ยุคหิน 2.ยุคโลหะ ยุคหิน ประกอบด้วย 

ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ต่อมาเป็นยุคสำริดหรือยุคโลหะ จนถึงยุค

โบราณสถานเมืองสิงห์	หมายเลข	2
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ประวัติศาสตร์ ทั้งหมดนี้เป็นวิวัฒนาการของเครื่องมือที่พบมากในแถบแม่น้ำ  

แควน้อย เชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมทางน้ำ คือมนุษย์ต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคและสัญจร 

ที่ปราสาทเมืองสิงห์เราค้นพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นหลุมฝังศพ ขุด 1 

หลุม พบโครงกระดูก 5 โครง อยู่ในสภาพสมบูรณ์จำนวน 2 โครง จากการขุดดิน

เราพบโบราณสถานขนาดใหญ่รูปทรงปราสาทอยู่กลางเมือง นอกจากนั้นยังพบ

โบราณสถานขนาดย่อมลงมาด้วย พบว่ารูปเคารพและสถาปัตยกรรมต่างๆจัดอยู่

ในสมัยบายนของเขมรอันเป็นยุคสุดท้าย โดยมีศิลปะ 17 ยุค 4 ยุคสุดท้ายได้แก่ 

คลัง บาปวน นครวัด และบายน กษัตริย์ที่สถาปนาขึ้นใหม่และเป็นต้นแบบของ

ศิลปะบายนคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงครองราชย์ พ. ศ. 1720 นอกจากจะเป็น

โบราณสถานแล้ว ยังเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานด้วย ซึ่งมี

ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

 เมืองสิงห์สร้างขึ้นโดยจำลองมณฑลจักรวาล คือ ปรางค์ประธานล้อม

รอบด้วยเขาทั้ง 7 ซึ่งเปรียบเสมือนเขาสัตตบริภัณฑ์ โดยกำแพงเมืองทั้งหมดนั้น

ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ยาวด้านละ 1 กิโลเมตร มีคันดิน คูน้ำต่างๆใช้เป็นแหล่งน้ำ

ในการอุปโภคบริโภค และยังเป็นปราการป้องกันข้าศึกที่จะเข้ามา เพื่อให้เกิด

ความยากลำบากในการประชิดเมือง นอกจากจำลองมณฑลจักรวาลแล้ว   

อีกประการหนึ่ง รอบเมืองสิงห์เป็นเนินเขาสูง เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลลงมาอย่าง

รวดเร็ว ลูกระนาดหรือคันดินเหล่านี้จะช่วยลดความแรงของน้ำ ไม่ให้มาปะทะ

เมืองอย่างแรง และช่วยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแควน้อยด้วย  

วิทยากรกำลังอธิบายคติการสร้างปราสาทเมืองสิงห์	
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 ปราสาทถัดไป (โบราณสถานหมายเลข 2 ) คาดว่าสร้างในช่วงเดียวกัน

แต่วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน จากการขุดตรวจภายใน เป็นอิฐทวารวดี ช่วงที่ก่อน

เขมรจะเข้ามา อิฐทวารวดีมีเอกลักษณ์ คือ ความกว้างจะยาวเท่ากับ 2 เท่าของ

ความหนา และความยาวจะยาวเท่ากับ 2 เท่าของความกว้าง มีขนาดใหญ่ โดยมี

การก่อสร้าง 2 สมัย คือ ยุคทวารวดี เมื่อเสื่อมก็มียุคศิลปะเขมรมาก่อสร้างต่อ 

โดยจะเห็นเป็นศิลาแลง ส่วนโบราณสถานหมายเลข 4 เป็นอาคาร 4 บล็อกเรียง

กันเหมือนตึกแถว นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกุฏิของพระสงฆ์ บางท่านเชื่อว่าน่าจะ

เป็นที่เก็บของมีค่าที่ได้มาจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 

เครื่องทอง เป็นต้น 

 จากการศึกษาจารึกโบราณซึ่งพบที่ปราสาทพระขันธ์ที่ประเทศกัมพูชา 

เราพบศิลาจารึกที่สรรเสริญพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยพระราชโอรส

พระนามว่าเจ้าชายวีรกุมาร เนื้อหามีว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างรูปเหมือน

ประจำรัชกาลของพระองค์ขึ้นมา มีพระนามว่า พระชัยพุทธมหานาค และโปรดให้

ประดิษฐานในหัวเมืองต่างๆที่อยู่ในพระราชอำนาจของพระองค์ 23 เมือง ได้แก่ 

ภาคกลางของประเทศไทย คือ ลโวทยะปุระ เมืองที่ 2 สุวรรณปุระ คือเมือง

สุพรรณบุรี ที่อำเภอสามชุก เมืองที่ 3 ศัมพูกะปัฏฏนะ คือ เมืองโบราณบริเวณ

สระโกสินารายณ์ เมืองบ้านโป่ง เมืองที่ 4 ศรีราชบุรี คือเมืองราชบุรี ณ วัด

มหาธาตุราชบุรี บริเวณกำแพงแก้วมีหินทรายแกะสลักเป็นรูปปั้นนั่งสมาธิ ศิลปะ

บายน แห่งที่ 5 ชัยวัชรบุรี คือ เพชรบุรี ที่โบราณสถานวัดกำแพงแลง อำเภอเมือง 

เมืองที่ 6 ศรีชัยสิงหบุรี คือ ปราสาทเมืองสิงห์แห่งนี้ ใช้เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ไม่มีคนอยู่บริเวณโดยรอบ ปราสาทเมืองสิงห์น่าจะเสื่อมลงใน

ช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สวรรคต เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 นับถือ

พราหมณ์-ฮินดู และในสมัยพระเจ้าอู่ทองนำทหารมาตี แล้วยึดเมืองเป็นของ  

กรุงศรีอยุธยา และปล่อยทิ้งไม่ได้สนใจ 

 วันที่สองของการศึกษาดูงาน คณะเดินทางออกจากที่พักที่จังหวัด

กาญจนบุรี ไปถึงยังอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลาประมาณ 9.00 น. เข้า

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองตั้งอยู่ที่ถนนมาลัยแมน ติดกับที่ว่าการ

อำเภออู่ทองและโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อู่ทองเป็นแหล่ง

โบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอู่ทองที่มีคูน้ำ

กำแพงดินล้อมรอบ อีกทั้งยังปรากฏโบราณสถานแบบทวารวดีเป็นจำนวนมาก  

 ก่อนหน้าที่จะมีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีอู่ทอง แหล่งโบราณคดีอู่ทอง

ถูกทิ้งร้างไว้ จนกระทั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้ความ  

สนพระทัยและเสด็จประพาสเมืองอู่ทองเมื่อ พ.ศ. 2446 เมื่อทรงพบซากปราการ

ใหญ่ก็ทรงวินิจฉัยว่าเมืองนี้มีความเก่าแก่มากและคงร่วมสมัยเมืองนครปฐม ถือว่า

เป็นการจุดประกายให้เกิดความสนใจในการศึกษาแหล่งโบราณคดีอู่ทองขึ้นใน

แวดวงโบราณคดีและประวัติศาสตร์  

 มีข้อสันนิษฐานว่าอู่ทองเป็นเมืองเอกของอาณาจักรทวารวดี และไม่

เพียงแต่ทำให้เราเข้าถึงอารยธรรมทวารวดีเท่านั้น ยังทำให้เห็นอารยธรรมของ

ผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือกึ่งก่อนประวัติศาสตร์จนถึงพุทธศตวรรษที่ 

17-18 ซึ่งเป็นเวลาที่อู่ทองถูกทิ้งร้างอย่างกะทันหัน อาจเป็นเพราะภัยธรรมชาติ

หรือสาเหตุอื่น เพื่อไปสร้างเมืองใหม่ที่สุพรรณบุรี ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 

เมืองอู่ทองก็ถูกรวมเข้ากับเมืองสุพรรณบุรี อันเป็นที่พระเจ้าอู่ทองเคยประทับ 

แล้วเมืองอู่ทองก็กลายเป็นศูนย์กลางอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วย   

(ช็อง บัวเซอร์ลีเย่ร์, 2509 : 7) 
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 โบราณวัตถุที่พบที่อู่ทอง แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่ต่อเนื่องกันมา  

ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดี และแสดงให้เห็นว่ามีการรับอารยธรรม

ตะวันตก จีนและอินเดียมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 เช่น ลูกปัด ที่ประทับตรา 

เหรียญ เครื่องประดับทองคำ ดีบุกหรือสำริด (ช็อง บัวเซอร์ลีเย่ร์, 2509 : 8) 

 อู่ทองรอดพ้นการรุกรานของขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจเป็น

เพราะอยู่ไกลจากเขตอิทธิพลขอม จึงทำให้ศิลปะอู่ทองไม่มีศิลปะขอมเจือปน   

ธรรมจักร	ศิลปะทวารวดี	

เครื่องประดับโบราณที่ขุดพบที่เมืองอู่ทอง
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ส่วนศิลปะศรีวิชัยที่พบก็สันนิษฐานว่าเป็นการแผ่อิทธิพลทางศาสนาเข้ามา ไม่ได้

ครอบครองดินแดนแต่อย่างใด (ช็อง บัวเซอร์ลีเย่ร์, 2509 : 9) 

 เมื่ออาณาจักรฟูนันสลายตัวลงในพุทธศตวรรษที่ 11 มีชนชาติหนึ่งเข้า

ครอบครองดินแดนทางตะวันตกของอาณาจักรเจนละตั้งแต่เมืองเพชรบุรี เมือง

ราชบุรีขึ้นไปทางเหนือจนถึงเมืองลำพูน ก่อเกิดเป็นอาณาจักรทวารวดี (พุทธ

ศตวรรษที่ 11 – 16) แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ 

มีเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลางอาณาจักร นักโบราณคดีได้สำรวจพบโบราณสถาน

พระพิมพ์ที่ขุดพบที่เมืองอู่ทอง
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และพระพุทธรูป ที่สร้างตามแบบฝีมือช่างในสมัยราชวงศ์คุปตะของอินเดีย (พ.ศ. 

860 – 1150) เป็นจำนวนมากที่นครปฐม และแถบเมืองที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงเมืองนครราชสีมา และเมืองบุรีรัมย์  

 ชุมชนเมืองของทวารวดีกระจายอยู่หลายพื้นที่ เช่น ในภาคเหนือ คือ

เมืองจันเสน (ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์) เมืองบึงโคกช้าง 

(ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี) เมืองศรีเทพ (จังหวัด

เพชรบูรณ์) เมืองหริภุญชัย (จังหวัดลำพูน) และเมืองบน (อำเภอพยุหคีรี จังหวัด

นครสวรรค์) ภาคตะวันออก คือเมืองพระรถ (อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี) 

เมืองศรีมโหสถ (อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี) เมืองดงละคร (จังหวัด

นครนายก) เมืองท้าวอุทัย และบ้านคูเมือง (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ส่วนเมืองอู่ทองตั้ง

อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจระเข้สามพัน มีป้อมปราการก่อด้วยศิลาแลง มีการ

พบโบราณวัตถุซึ่งมีอายุราวปี พ.ศ. 600 – 1600 จำนวนมาก เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า

เมืองอู่ทองมีฐานะเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี  

 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ อาคารที่ 1 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นพบเมืองอู่ทองสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์และสมัยวัฒนธรรมทวารวดี พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  

ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้น	

ภาพจาก	:	http://www.u-thongnationalmuseum.com	
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 โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของเมืองอู่ทองที่นำมาจัดแสดง เช่น ชิ้นส่วนของ

พระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้นลักษณะชำรุด ส่วนบนหักหายไปคงเหลือเฉพาะส่วน

ฐาน โดยปรากฏเป็นพระพุทธองค์ประทับนั่ง ปรยังคกาสนะ (ขัดสมาธิไขว้เฉพาะ

ข้อพระบาทหลวมๆ) พระหัตถ์ทั้งสองวางประสานกันที่พระเพลา ด้านล่างเป็น

ขนดนาค 3 ชั้นซ้อนกัน แสดงถึงอิทธิพลศิลปะอมราวดีของอินเดียที่เข้ามาสู่

ภูมิภาคนี้ อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อู่ทอง, ม.ป.ป.) 

 อาคารที่ 2 จัดแสดงห้องชาติพันธุ์วิทยาและลูกปัดที่ค้นพบในเมืองอู่ทอง

ตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ถึงสมัยทวารวดี  

 โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดง เช่น ลูกเต๋าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า พบที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง เป็นกระดูก - งาสัตว์ ทรงสี่เหลี่ยม

จัตุรัส ขนาดกว้างประมาณ 0.9 – 1.4 เซนติเมตร และ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 0.5 – 

0.8 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 3.2 เซนติเมตร มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเหมือนกับ

ลูกเต๋าที่ยังพบเห็นกันในปัจจุบัน และทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแท่งยาว (แบบ 4 

หน้า) ในแต่ละหน้าของลูกเต๋าสลักเป็นจุดกลม ล้อมรอบด้วยเส้นวงกลม(แต้ม) 

โดยมีตั้งแต่ 1-6 แต้ม (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และ 1-4 แต้ม (ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า) 

ลูกเต๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแท่งยาวนั้น พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดี

เนินมะกอก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ลูกเต๋าลักษณะดังกล่าวจัดเป็นรูป

แบบเฉพาะของลูกเต๋าของอินเดียที่นิยมกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ยุค

ลูกเต๋าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า	

ภาพจาก	:	http://www.u-thongnationalmuseum.com 
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เหล็กตอนปลาย) จนถึงสมัยคุปตะ สันนิษฐานกันว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่น

กีฬาหรือการพนัน นอกจากนี้ยังใช้ในพิธีราชูยะของกษัตริย์ (พิธีอินเดียโบราณ) ซึ่ง

ต้องมีการทอยลูกเต๋าสำหรับเสี่ยงทายเพื่อการแบ่งปันผลผลิต อายุสมัยประมาณ

ต้นพุทธศตวรรษที่ 9 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, ม.ป.ป.) 

 อาคารที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมลาวโซ่ง จัดแสดงขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เครื่องมือ เครื่องใช้และการทอผ้าของชาวลาวโซ่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติอู่ทอง, ม.ป.ป.) 

 

  

 

 

 

 

 

  
  

เรือนลาวโซ่งจำลอง

หุ่นจำลองแสดงวิถีชีวิตของลาวโซ่ง	
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 หลังจากคณะศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัตถุที่ขุดพบในบริเวณเมือง

อู่ทอง ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการและภูมิปัญญาของมนุษย์ในยุคโบราณแล้ว ก็ออก

เดินทางต่อเพื่อไปศึกษาดูงานยังตลาดสามชุก ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีน

เก่าแก่ที่รักษาสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิมไว้อย่างมีชีวิตชีวา 

สามชุก ตลาดร้อยปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สามชุก เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในอดีตเป็นแหล่งที่ผู้คน

หลากหลายเชื้อชาติทั้งไทย จีน มอญ ฯลฯ มาติดต่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า

ระหว่างกัน จนพัฒนาไปสู่การลงหลักปักฐาน สร้างเมืองที่มั่นคง ตามประวัติของ

เมืองสามชุก กล่าวไว้ว่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมชื่ออำเภอ 

“นางบวช” ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลนางบวช โดยมีขุนพรมสภา (บุญรอด) เป็นนาย

อำเภอคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ต้นรัชกาลที่ 6 ได้ย้ายอำเภอมาตั้งที่บ้าน 

“สำเพ็ง” ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในสมัยนั้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2481 ในสมัย

รัชกาลที่ 8 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อำเภอนางบวช” มาเป็น “อำเภอสามชุก” และ

ย้ายมาตั้งอยู่ริมลำน้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผ่าน

คลองมะขามเฒ่า แต่เดิมบริเวณที่ตั้งอำเภอสามชุกเรียกว่า “ท่ายาง” มีชาวบ้าน

นำของป่าจากทิศตะวันตกมาค้าขายให้กับพ่อค้าที่เป็นชาวเรือ จากทางเหนือและ

ทางใต้ เป็น 3 สาย จึงเรียกบริเวณที่ค้าขายนี้ว่า “สามแพร่ง” ต่อมาได้เพี้ยน เป็น 

“สามเพ็ง” และ “สำเพ็ง” ในที่สุด แต่ในนิทานพื้นบ้านมีเรื่องเล่าว่า มีคนมารอ
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ขายสินค้าระหว่างที่รอนั้นก็ได้ตัดไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะสำหรับใส่ของขาย เรียก

ว่า “กระชุก” ชาวบ้านจึงเรียกว่า “สามชุก” (สามชุกตลาดร้อยปี, 2552)  

 ตลาดสามชุก เป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่

สำคัญในอดีต ตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน แต่เมื่อถนนหรือเส้นทางจราจรทางบกที่

เข้ามาแทนที่การคมนาคมทางน้ำ ก็ทำให้คนไม่เห็นความสำคัญของน้ำท่าจีน 

ความสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าริมน้ำก็เริ่มลดลงตามไปด้วย บรรยากาศ

การค้าขายในตลาดสามชุกเริ่มซบเซา และเมื่อต้องแข่งขันกับห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ และตลาดนัดภายนอก ทำให้ร้านค้าภายในตลาดต้องหาทางปรับตัว 

และเมื่อราชพัสดุมีความคิดที่จะรื้ออาคารตลาดเก่า สร้างตลาดใหม่ ก็ทำให้  

ชาวบ้าน พ่อค้า ครูอาจารย์ที่อยู่ในตลาดสามชุกและผู้ที่เห็นคุณค่าของตลาดเก่า 

รวมตัวเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ ระดมความคิดหาทาง

อนุรักษ์ตลาดและที่อยู่ของตนไว้ และหาทางฟื้นคืนชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง เป็นที่มา

ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใช้การท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม 

ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาคารไม้เก่าแก่ในตลาดสามชุก

นอกจากสิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำท่าจีน แสดงลักษณะของตลาดจีนโบราณ ของชุมชน

ชาวไทย-จีน ที่ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันแล้ว วิถีชีวิตและบรรยากาศภายในตลาด  

การค้าก็ยังคงรักษาวิถีแบบดั้งเดิมเช่นในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่จำลองมาเพื่อให้ผู้ชมได้ชม

ชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันคือวัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากอดีตมาถึง 100 ปี (สามชุก

ตลาดร้อยปี, 2552)  
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 การเยี่ยมชมตลาดสามชุกครั้งนี้ มีวิทยากรคือคุณอรุณรัตน์ อ่อนวิมล 

และคุณกิติยา เสริมสุข คณะกรรมการตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์เล่าให้ฟังเกี่ยว

กับ “ตลาดสามชุก ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวา”ว่า ตลาดสามชุกเป็นพิพิธภัณฑ์

ที่มีชีวิต เป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้อย่างเข้าถึง ย้อนไปใน

สมัยรัชกาลที่ 3 ที่นี่มีทั้งชนพื้นเมืองกะเหรี่ยง ลาว ละว้าปะปนกับคนไทย วิถีชีวิต

เป็นแบบเกษตรกรรม สินค้าที่มาค้าขาย เป็นพวกฝ้ายและของป่าเป็นหลัก สมัย

สุนทรภู่เรียกว่าบ้านสำเพ็ง สามชุกอยู่ทางตอนใต้ของสำเพ็งประมาณ 2 กิโลเมตร 

บ้านเรือนที่ค้าขายอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ตลาดตรงนี้คือสำเพ็งเริ่ม

เคลื่อนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีคนจีนเข้ามา จึงเป็นตลาดไทย-จีน ชื่อบ้าน  

สำเพ็งนั้นเป็นชื่อเดิม ชุมชนมีวิถีชีวิตริมน้ำ ทราบประวัติได้จากโคลงนิราศสุพรรณ 

 สถาปัตยกรรมเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น

แสดงว่าเป็นตลาดไทย-จีนปะปนกันและหันหน้าเข้าหากัน เรือนแถวจะตั้งฉากกับ

แม่น้ำ จึงทำให้มีลมพัดผ่านทั่วทุกซอยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการกักลมไว้บ้านใด

บ้านหนึ่ง  

 พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ตั้งอยู่ในตลาดมี 3 ชั้น เมื่อขึ้นไปบน

บ้านท่าน ลมทั้ง 3 ชั้นก็จะแตกต่างกัน นับเป็นภูมิปัญญาที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง 

 เรือนไม้ 100 ปีในตลาดจะมีช่องลมที่เรียกว่า ลายช่องลมขนมปังขิง ได้

รับอิทธิพลมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 คล้ายพระที่นั่งวิมานเมฆ โดยเฉพาะซอย 1, 2 

วิทยากร	คุณอรุณรัตน์	อ่อนวิมล	และคุณกิติยา	เสริมสุข		

คณะกรรมการตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์	
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และ 4 ส่วนวัฒนธรรมประเพณีตลาดสามชุกก็มี เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี

ลอยกระทง พิธีไหว้พระจันทร์ที่เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน  

 พ.ศ. 2547 ตลาดสามชุกเปิดอย่างเป็นทางการ ตอนนี้กลายเป็น

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ตลาดมีชีวา ข้าวของจัดเป็นหมวดหมู่ มีผู้คนที่ติดใจในรสชาติของ

อาหารในตลาดสามชุกไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยว ข้าวห่อใบบัว เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง 

 ในปี พ.ศ. 2530 ที่ดินบริเวณซอย 1 และ 2 เป็นของกรมธนารักษ์ มีการ

รื้อบ้านไม้ เก่าออกไปแล้วสร้างตึก การคมนาคมขนส่งทางน้ำแต่ เดิมจาก  

สมุทรสาครมาสุพรรณบุรี ที่บรรทุกสินค้า เช่น โอ่ง ถ่าน เกลือ หมดไป เพราะมีถนน

ตัดผ่าน ในปี พ.ศ. 2510 – 2515 ไม่มีการคมนาคมโดยเรืออีกเลย กรมธนารักษ์

จึงจะรื้อ แล้วสร้างตึกขึ้นมาแทน ชาวบ้านบางส่วนก็คัดค้าน จนกระทั่งในปี 2543 

จึงมีคณะกรรมการพัฒนาตลาด โดยมีคุณพงษ์วิน ชัยวิรัช นายกเทศมนตรีมาเป็น

ประธานจัดให้มีการอนุรักษ์ขึ้นมาปลายปี 2545 คือ มูลนิธิชุมชนไทย มีโครงการ

ลายฉลุแบบขนมปังขิง
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ปฏิบัติตนน่าอยู่ โครงการบ้านมั่นคง โครงการเมืองเก่า ได้ส่งสถาปนิกมาสำรวจ

พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้รู้จักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม 

ซึ่งที่อื่นไม่มีและจัดงานประเพณีอร่อยดีสามชุก ต่อเนื่องมาถึง 6 ปี  

 สามชุกมาจากคำว่า กระชุก คือ เครื่องจักสานทรงคล้ายฟักเขียวผ่าครึ่ง 

ใช้ใส่ของแห้งต่างๆ เป็นที่มาของคำว่า สามชุก สี่ชุก หรือกระชุก งานประเพณี

อร่อยดีสามชุก จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน โดย

มีชุมชนวัดสามชุก ชุมชนวัดบ้านทึง มารวมกัน ซึ่งทั้งหมด มี 14 ชุมชนมารวมกัน 

คุณป้าระเบียบทำแกงบวน หมี่กรอบ ป้าเว้ขายข้าวเหนียวมูนวันละ 1 กระสอบ 

ทำให้คนได้รู้จักของกินโบราณที่อร่อย งานรำลึกบันทึกประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นมา 

เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่องราว

แล้วให้เด็กๆฟัง จัดไป 2 ครั้ง มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย และแรลลี่ประวัติศาสตร์ 

ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 การเดินทางศึกษาดูงานในโครงการ “สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ 

สืบสานวิถีการค้าตลาดร้อยปี” ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์   

ได้เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของมนุษย์แล้ว สิ่งที่สร้างความ

ประทับใจก็คือ การที่ได้เห็นว่ากว่าที่มนุษย์จะวิวัฒนาการมาจนถึงยุคปัจจุบัน   

มีเทคโนโลยีอันทันสมัย สะดวกสบาย มนุษย์เราได้ผ่านการเรียนรู้ สร้างสรรค์

ทดลอง สั่งสม แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดภูมิปัญญามาหลายต่อหลายพันปี ซึ่งแม้ว่า

ปัจจุบันเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวัตถุเหล่านั้นในชีวิตประจำวันแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้น

ชุมชนสามชุกริมแม่น้ำท่าจีน
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กลับมีคุณค่าสูงยิ่ง เพราะนั่นคือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงผลิตผลจากภูมิปัญญาของ  

บรรพบุรุษของมนุษย์เรา และทำให้เราเห็นเส้นทางการวิวัฒนาการของมนุษย์ว่า

กว่าจะมาเป็นเราในทุกวันนี้เราเคยเป็น เคยดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจาก

เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องมือสื่อสาร หรือแม้แต่วัตถุหรูหราราคาแพง ซึ่ง

เป็นที่นิยมและให้คุณค่าของผู้คนในยุคปัจจุบัน 
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โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“สัมผัสอารยธรรมขอมโบราณ สืบสานวิถีการค้าตลาดร้อยปี” 

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “สัมผัส

อารยธรรมขอมโบราณ สืบสานวิถีการค้าตลาดร้อยปี” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการทั้งการสัมมนาวิชาการ และศึกษาสถาน

ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมมายาวนาน ไม่เพียงแต่มีความสำคัญเมื่ออดีตเท่านั้น แต่ยังมีหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวม

ถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง จึงได้

จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง 

และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง  

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลป

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ได้เข้าร่วมศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 4.3 เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 12 คน ดังนี้ 

 1. อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 2. นางสุภัทรา โสทะกะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

   และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 3. น.ส.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 4. นางจันทิรา จิตวีระ เลขานุการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 5. นายจาระไน ไชยโยธา ภัณฑารักษ์ 

 6. นายพงษ์ศักดิ์ ปัตถา ภัณฑารักษ์ 

 7. นางสุภาภรณ์ วงษ์ทน นักวิชาการเงินและบัญชี 

 8. นายภควุฒิ ทวียศ นักวิชาการศึกษา 

 9. น.ส.ปริมประภา แก้วละเอียด นักเอกสารสนเทศ 

 10. น.ส.มาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร พนักงานธุรการ 

 11. นายสมภพ จันเพ็ง นักการภารโรง 

 12. พนักงานขับรถ 

6. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีและ

จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2550 
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7. งบประมาณ 

 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน 4,500 บาท 

  - บุคคลภายนอก (บรรยาย 3 ชั่วโมง) 3 คน x 1,500 บาท 

 7.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,960 บาท 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

    (9 คน x 2 วัน x 180 บาท) 3,240 บาท 

    (2 คน x 2 วัน x 120 บาท) 480 บาท 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 

    (1 คน x 2 วัน x 120 บาท) 240 บาท 

 7.3 ค่าเช่าที่พัก 8,400 บาท 

    (12 คน x 1 คืน x 700 บาท) 

 7.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าผ่านทางพิเศษ 8,000 บาท 

 7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา 17,140 บาท 

 7.6 ค่าธรรมเนียมเข้าชม 1,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 43,000 บาท 

  (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับ

ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 8.2 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งพิพิธ

ภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 

 8.3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 



 
 

ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี 

ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ 
5 กันยายน 2550 
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ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี  
ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ  

5 กันยายน 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นที่ตั้งของดินแดนสุวรรณภูมิในอดีต เป็นแหล่ง

ขุดค้นทางโบราณคดีที่บ่งชี้ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์   

ต่อเนื่องมาถึงวัฒนธรรมทวารวดี ในพุทธศตวรรษที่ 12-16 ความสนใจที่จะศึกษา

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในยุคดังกล่าวนี้ นำไปสู่

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ 

จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและเอกสารจดหมายเหตุที่น่าสนใจ ภาย

ใต้ชื่อโครงการ “ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ” 

 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550 คณะศึกษาดูงานออกเดินทางจาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีเป็นลำดับแรก  
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี  

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท 

ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย

วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี หอจดหมายเหตุ

แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ 

และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี  

 เนื่องจากเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในความสนใจของนักโบราณคดีทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาดำเนินการสำรวจ ขุดค้น ศึกษาทางโบราณคดี 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2446 เป็นต้นมา และได้มีการสำรวจขุดพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

จำนวนมาก กรมศิลปากรจึงจัดตั้งหน่วยศิลปากรที่ 2 ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยรับ

โอนภารกิจของราชบัณฑิตยสภาซึ่งถูกยุบมาเพื่อปฏิบัติดูแลรักษาโบราณสถาน

เมืองอู่ทองและในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ต่อมา พ.ศ. 2502 มีการดำเนินงานจัด

ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง หน่วยศิลปากรที่ 2 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรปรับปรุง

โครงสร้างใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยศิลปากรที่ 2 เป็นสำนักโบราณคดีและ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี โดยได้ย้ายอาคารสำนักงานจาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมาอยู่ ในพื้นที่ เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลป์

สุพรรณบุรี พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานโดยแยก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกจากสำนักโบราณคดี และเปลี่ยนชื่อสำนักโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี เป็นสำนักงานศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี และต่อมา พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่

อีกครั้ง สำนักงานศิลปากรในส่วนภูมิภาคทั้งหมดได้แยกออกจากสำนักโบราณคดี 

ขยายโครงสร้างเป็น “สำนักศิลปากร” โดยเป็นหน่วยงานในภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อ

กรมศิลปากร ซึ่งได้รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไว้

ในสังกัด ยกเว้นสถานศึกษา (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, ม.ป.ป.) 

 ในระหว่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง   

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะแสดงทัศนะว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จะเพิ่ งก่อตั้ งมา 58 ปี แต่ที่ ได้ดำเนินงานมามันเป็น

ประวัติศาสตร์ ตอนที่ท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) เป็นรอง

อธิการบดี ได้ทำภารกิจหลัก 2 ประการ เรามีหนึ่งเรื่องในฐานะที่เป็นสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ นั่นคือการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

เราจึงเปิดโลกกว้างให้น้องๆในสถาบันฯได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้และข้อมูล

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เพราะเมื่อจะนำความรู้หรือข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
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วิจัยหรือวิทยานิพนธ์ การที่จะค้นคว้าเรื่องใดๆมันก็จะทันการณ์ ยังไม่คิดถึงว่าจะ

จัดนิทรรศการ มีข้อมูลแล้วเราจะสรุป ทำเป็นหนังสือว่าในแต่ละท้องถิ่นที่เราเดิน

ทางไปต่อเนื่องโยงใยกันอย่างไร เราคงไม่จัดนิทรรศการเพราะว่าเรามีเงินไม่มาก   

มีอยู่หลายแห่งตอนนี้ เช่น พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรีที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทั่วไป 

ต้องยอมรับว่าคนเข้าชมที่นี่มาก จึงขอเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางไปจัด

แสดงของตนเองบ้าง เพราะว่าเรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์จัดไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นด้าน

โบราณคดีที่กรมศิลปากรรับผิดชอบทั้งหมดโดยตรง แต่มันเป็นเรื่องราวที่  

หลากหลาย คิดว่าหน่วยงานใดมีงบประมาณ และมีแนวความคิดที่จะจัดแสดง  

ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เลย และถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่สุดของกรม

ศิลปากรและใหม่ที่สุดในยุคปัจจุบัน  

 นิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี : 

ดิฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประมาณ 10 ปี แล้วลาไปศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร กลับมาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ตอนแรกคิดว่างาน

พิพิธภัณฑ์ยากที่สุดตอนเริ่มต้น แต่ก็พบว่ายากกว่าตอนปิด แต่ว่ามันก็แล้วแต ่ 

มุมมองของแต่ละบุคคล แต่ดิฉันอยู่ทั้ง 2 ยุค ตั้งแต่ก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ 

จนกระทั่งเสร็จสิ้น แล้วต้องมาบริหารต่อ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เปิดทำการตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดแสดงห้องแรก	คือ	ห้องบทนำ
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เสด็จเป็นองค์ประธาน บอกตามตรงว่า ต้องทำงานหนักในการทำให้ทัศนคติของ

คนทั่วไปเปลี่ยนมาเป็นมองว่าพิพิธภัณฑ์ไม่น่าเบื่อ ด้วยองค์ประกอบของ

พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรีทำให้ 4 ปีที่ผ่านมา เรามีคนเข้าชมอย่างต่อเนื่อง กล้ายืนยัน

ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ไม่ตาย คือไม่ใช่วันแรกที่ เป็นทั้งวันเปิดและวันตายของ

พิพิธภัณฑ์ ถึงแม้ว่าสถิติของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จะไม่สูงมากนัก แต่โดยภาพรวม

แล้วเราถือว่าเรายืนหยัดอยู่ได้ มีผู้เข้าชมค่อนข้างมาก 4 ปีที่ผ่านมาทุกคนที่นี่ต้อง

ทำงานหนัก เพราะว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณได้มาไม่มากนัก ไม่ต่าง

กับพิพิธภัณฑ์อื่น แต่วิธีการนำเสนอของเราใช้สื่อและเทคโนโลยีมาก เพราะฉะนั้น

งบประมาณที่ได้รับจึงถือว่าน้อยมาก เราเข้าใจสภาวะของกรมศิลปากรที่ต้องดูแล

พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศถึง 44 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆด้วย 

เพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการโดยการสร้างเครือข่าย จะทำงานเฉพาะเราใน

พื้นที่ไม่ได้ ต้องประสานกับที่อื่นๆ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานราชการในพื้นที่

หรือต่างพื้นที่ แม้กระทั่งภาคเอกชน ต้องแสดงให้หน่วยงานเหล่านั้นเห็นศักยภาพ

แล้วเกิดความพอใจที่จะเข้ามาสนับสนุน เพราะฉะนั้น 2 – 3 ปีแรกจึงยังไม่เห็น

เป็นรูปธรรม มันอาจจะมีการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย แต่ในระยะ 1 - 2 ปีที่ผ่านมา

เราได้รับงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็ช่วยลดความเดือดร้อนของเราได้

พอสมควร หน่วยงานอื่นๆยินดีที่จะสนับสนุนมากขึ้น ในระยะแรกเขารู้สึกว่า

พิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่นิ่งๆ เราจึงพยายามปรับปรุงพัฒนาและแสดง

ห้องคนสุพรรณ
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ความจริงใจว่าเราก็ไม่อยากเห็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีคนเข้าชม เมื่อเขาเห็นความ

พยายามและตั้งใจจริง ภายหลังหน่วยงานภาครัฐจึงเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น  

 ท่านบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้หนึ่งที่ผลักดันเรื่อง  

งบประมาณ พื้นที่ทั้งหมด 77 ไร่ไม่รวมศาลากลางจังหวัดเกิดจากการผลักดัน  

ของท่าน รวมทั้งการนำงบประมาณมาลง ช่วงนั้น พ.ศ. 2538 ท่านยังไม่ได้เป็น

นายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นหน่วยงานกรมศิลปากรที่เกิดขึ้นได้ เราต้องขอบคุณ

ท่าน หลังจากที่เราเปิดแล้ว ท่านก็มาช่วยผลักดันเรื่องงบประมาณ ท่านดูแลตลอด 

หน่วยงานของท่านอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์ ท่านยกให้กรมศิลปากรดูแลแต่ท่าน  

มาเยี่ยมทุกอาทิตย์ แต่หากเมื่อใดที่ท่านไม่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเรา เราก็ยังรู้สึก

ว่าท่านก็ยังมองมายังหน่วยงานของเรา เราจึงต้องพร้อมเสมอ เพราะท่านเป็นคนที่

ใส่ใจเรื่องความสะอาด ความเป็นระบบระเบียบ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยทัศนะ

หรือวิสัยทัศน์ท่านก็สามารถทำให้สุพรรณบุรีโด่งดังมาก เป็นเมืองประวัติศาสตร์ 

ทำให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงได้ ทำไมคนสุพรรณรักท่านบรรหารมาก

เหลือเกิน ท่านใกล้ชิดเลยทีเดียว เพียงแต่ท่านไม่เข้ามาจ้ำจี้จ้ำไช บทบาทของท่าน

ก็คือ เฝ้าดูด้วยความห่วงใยว่าตรงไหนขาดอะไรบ้าง ถ้าขาดอะไรคิดว่าท่านคงหา

มาเพิ่มเติมให้ได้  

 อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง : เห็นแล้วในเบื้องต้นว่าใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ทีเดียว เพราะฉะนั้นก็คงเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แม้หน้าที่ของมหาวิทยาลัย

กับของจังหวัดมันต่างกัน แต่ที่สุดมันก็จะเหมือนกันตรงที่การดึงสาระสำคัญลงมา

ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไป มหาวิทยาลัยก็คิดว่าจะทำหอศิลป์ต่อไป หอศิลป ์ 

อันนั้นก็จะต่างออกไปเหมือนกัน มันมีรายละเอียดในนั้น สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

การมีชีวิตเกิดจากอะไร คือการที่มันเกิดแล้วตาย ตายด้วยการไม่มีคนชม มันก็จะ

อยู่อย่างนี้โดยขาดการเอาใจใส่ของผู้ทำงานและผู้เข้าชม แต่ถ้าผู้ทำงานมีความรัก 

ที่นี่ต้องดีอย่างแน่นอน 

 นิภา สังคนาคินทร์ : ตอนนี้เรามีโครงการที่จะปรับปรุงหรืออาจจะเรียก

ว่าสร้างใหม่ เรามีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ว ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จมาที่สุพรรณบุรี มาทรงงาน ทรงเกี่ยวข้าว ทรงไถนา 

แนวคิดเดิมๆที่อยากจะสร้างพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือของ
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พระองค์ท่าน รวมทั้งเรื่องราวของชาวนาไทยก็เกิดขึ้น จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ชาวนาไทยโดยใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเป็นศาลากลางเก่าไปแล้ว

ในเขตตัวเมือง หลังจากนั้นก็เปิดเป็นที่ทำการประมาณ 20 กว่าปี ล่าสุดท่านบรรหาร

มองเห็นในสิ่งที่ไม่ได้ปรับปรุงและพัฒนาเท่าที่ควร จึงให้พัฒนาใหม่ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ภูมิปัญญาไทยขึ้น แล้วใส่เรื่องราวของชาวนาไทย เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวนาไทย ตอนนี้

ดิฉันก็ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานทั้ง 2 คณะ รับผิดชอบทั้งการจัดทำบทวิชาการ

และการออกแบบ ถ้าหากทางมหาวิทยาลัยอยากเข้าชมศึกษาหาความรู้ ซึ่งตอนนี้

อยู่ระหว่างการพิจารณาบทการจัดแสดงอยู่ ก็สามารถไปชมได้ การได้เข้าไปศึกษา

หาความรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกๆหาโอกาสได้ยาก ส่วนใหญ่ได้ชมเมื่ออยู่ใน

พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว  

 พิพิธภัณฑ์ที่เปิดทำการแล้ว ผู้เข้าชมจะเห็นเฉพาะกระบวนการการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ คือกระบวนการที่ว่าทำอย่างไรจะให้คนเข้ามาชม 

อย่างไรพิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนรู้ แต่ว่าหากได้เห็น

กระบวนการตั้งแต่แรก ได้แนวคิด หลักการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เขาเริ่มต้นบริหาร

จัดการอย่างไร เขาเริ่มต้นอย่างไร ถือว่าโชคดี ดิฉันเองก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นมาทั้ง 

2 ประการ ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์หลังนี้เปิด จนกระทั่งพิพิธภัณฑ์หลังนี้ปิดทำการ ต้อง

ฝากทางมหาวิทยาลัยว่า ถ้าอยากเห็นกระบวนการจัดการ แนวทางการจัดแสดงไป

ห้องศาสนศิลป์	
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สู่การออกแบบ เพื่อจะแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็ชมได้ในช่วงประมาณ 5 – 6 เดือน 

หรืออย่างน้อยก็ไม่เกิน 1 ปีนี้ หรือไม่ก็อาจจะมาเล่าสู่กันฟังเท่าที่ดิฉันพอมี

ประสบการณ์อยู่บ้าง เพราะว่าพิพิธภัณฑ์ที่เป็นของกรมศิลปากรมีถึง 3 แห่ง คือ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดี บริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม

ทวารวดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแรกที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย และวัตถุประสงค์แรกของ

พิพิธภัณฑ์อู่ทองก็คือการรองรับการจัดแสดงเรื่องราวหลักฐานทางด้านโบราณคดี

ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทวารวดี ส่วนพิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยก็มีวัตถุประสงค์

คือ รองรับการจัดแสดงในวโรกาสที่พระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จมาที่สุพรรณบุรี

ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการสอดแทรกภาพรวมของชาวนาไทยเข้าไป ชาวนาไทย

ในภาพรวม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 2538 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2545 เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546  

 พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระประสงค์ให้กรมศิลปากรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการจัดแสดง ให้เพิ่มความหลากหลายในการจัดการแสดงให้มากขึ้น

ทุกเรื่องราว นี่คือจุดประสงค์หนึ่ง อีกจุดประสงค์หนึ่งคือ เป็นการจัดตั้งตาม

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์เมืองหรือพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง 

เพราะฉะนั้นกรมศิลปากรจะมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์ต่างกัน ทั้งใน

เรื่องที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ ทั้งพิพิธภัณฑ์

เฉพาะเรื่อง เช่น พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาที่เรียกว่าโครงการ

พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองนั้นๆ แล้วในพิพิธภัณฑ์ก็จะ

แสดงเรื่องราวที่หลากหลายเป็นศักยภาพของเมืองนั้นๆ หยิบยกมานำเสนอไว้   

นี่ก็คือวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสุพรรณบุรี  

 นอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ไม่ใช่ของกรมศิลปากรอีกประมาณ 

30 แห่ง ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน่วยงานท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน อาจจะเป็น

หน่วยงานราชการ เขาบริหารจัดการเองไม่เกี่ยวกับกรมศิลปากร เพียงแต่ว่ากรม

ศิลปากรให้คำแนะนำในเรื่องของงานวิชาการ แนวทางการจัดตั้ง การบริหาร  

การจัดการ หรือกิจกรรมว่าหลังจากเปิดไปแล้ว เราจะบริหารจัดการอย่างไร 
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรี เช่น พิพิธภัณฑ์ที่ตลาดสามชุก คือ 

บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ที่วัดสุวรรณภูมิ พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช แล้วก็อีกหลายที่ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ จริงๆแล้วโครงการจัด

ตั้งพิพิธภัณฑ์อู่ทองนี้เป็นโครงการที่เพิ่งจะเริ่มต้นมาได้ระยะหนึ่ง เขามีแนวความ

คิดที่จะทำเรื่องนี้ก็เพราะต้องการเน้นด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ถ้าคนที่ไม่ได้

เรียนมาก็จะไม่ทราบ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ส่วนประชาชนถ้าไม่ได้เรียน

ด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปิดสอนทางด้านนี้

โดยตรงก็จะไม่ทราบเช่นกัน เพราะฉะนั้น การที่ไม่ทราบก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจ

ที่จะจัดแสดง จึงมีแนวความคิดว่าเราน่าจะทำเนื้อหาเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้าน

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมทวารวดี ศิลปะลพบุรี อย่างน้อยก็เป็น

พื้นฐานให้คนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าใจก่อนที่จะไปศึกษารายละเอียด  

 หน้าห้องจัดแสดงอาจทำป้ายตั้งไว้ด้านหน้าปากประตูทางเข้า หรืออาจ

ทำเอกสารรูปเล่ม แล้วแจกนักเรียน นักศึกษา หรือให้ยืม ก็ขึ้นอยู่กับว่าพิพิธภัณฑ์

มีงบประมาณมากน้อยเพียงใด แต่พิพิธภัณฑ์เราไม่ได้นำวิธีการดังกล่าวมาใช้ 

เพราะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรีจัดแสดงเรื่องราวใกล้ตัว ทุกคนสามารถศึกษา

ได้จากหลายๆสื่อ อาจเป็นสื่อประเภทที่ต้องอ่าน เรามีห้องเดียวที่เน้นไปทางด้าน

โบราณคดีประวัติศาสตร์ ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ แต่เรื่องอื่นๆทุกคนสามารถเรียนรู้

ห้องยุทธหัตถี	
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ได้ มีข้อมูลวิชาการประกอบกับสื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และสัมผัสได้ด้วย

ตนเองอย่างง่ายๆ เช่น การฉายภาพยนตร์สงครามยุทธหัตถี ผู้เข้าชมสามารถรับรู้

เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับ  

พระมหาอุปราชแห่งพม่าเมื่อ พ.ศ. 2135 ตั้งแต่ต้นจนจบ ได้ทั้งเสียงและภาพ ก็จะ

ทำให้เขาจดจำเรื่องได้ดี เมื่อไปถึงห้องคนสุพรรณ ผู้เข้าชมสามารถหาความรู้จาก

สื่อ จากการจำลองผู้คนและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชน มีการจำลองตั้งแต่รูปร่าง

หน้าตา การแต่งกาย การใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องมือเครื่องใช้ การทอผ้า บ้านเรือน 

เป็นต้น ก็จะเห็นภาพของคนสุพรรณอย่างครบถ้วน  

 ในขณะเดินชมก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา ดิฉันเชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่

ทราบว่าสำเนียงของเขาเป็นอย่างไร หางเสียงของเขาเป็นอย่างไร เขามีลีลาท่าทาง

เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเราได้จำลองมา จังหวัดสุพรรณบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลาก

หลายทั้งลาว เขมร กะเหรี่ยง ญวน ลาวก็แตกออกไปอีก เช่น ลาวพวน ลาวครั่ง 

ลาวไทยทรงดำ จะเห็นภาพเมื่อเดินเข้าไปชมว่าแต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์ มีความ  

โดดเด่นอย่างไร ถ้าหากต้องการทราบเนื้อหาทางวิชาการก็ใช้วิธีกดปุ่มลงไปแล้วฟัง

เนื้อหาวิชาการ ก็จะได้ทั้งภาพ เสียง และบรรยากาศ  

 ในส่วนของห้องวรรณกรรม ถ้ามาสุพรรณแล้วต้องอยากรู้ อยากฟัง 

อยากเห็นเรื่องของวรรณกรรม คือ ขุนช้างขุนแผน เราก็ฉายภาพยนตร์ มีเสียงขับ

เสภาของครูแจ้ง คล้ายสีทอง ศิลปินแห่งชาติ ก็จะทราบว่าขุนช้างขุนแผนมีความ

เป็นมาอย่างไร ขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานที่ผูกกับวิถีชีวิตของคนในจังหวัด

สุพรรณบุรีในต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญๆ 200 – 300 

กว่าปีที่ผ่านมา บางเรื่อง บางเหตุการณ์ และวิถีชีวิตที่คงอยู่ในยุคนั้นในปัจจุบันก็

ยังคงมีอยู่ นอกจากผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวของรักสามเส้า การชิงรักหักสวาท ยัง

ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเมืองสุพรรณบุรีในอดีต ห้องฉายภาพยนตร์มีการสร้าง

บรรยากาศ ด้วยฉากจิตรกรรมฝาผนัง จำลองสถานที่สำคัญๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  

 วรรณกรรมสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือนิราศสุพรรณ สุนทรภู่ประพันธ์ไว้ใน

ขณะที่บวช สุนทรภู่ล่องเรือมากับบุตรบุญธรรมโดยมีนายรอดเป็นผู้นำทาง ลงเรือ

มาจากหน้าวัดเทพธิดาราม เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านแม่น้ำนครชัยศรี เข้าแม่น้ำ

สุพรรณบุรีที่บางปลาม้า แล้วล่องเรือขึ้นไป ความโดดเด่นของสุนทรภู่คือการ
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บรรยายว่าระหว่างทางท่านเห็นอะไรบ้าง เห็นบรรยากาศแบบไหนก็สอดแทรก

ความรู้สึกของความว้าเหว่ เศร้าใจ เปล่าเปลี่ยวที่จะต้องพลัดพรากจากคนรักมา

นอนกลางป่า สอดแทรกความรู้สึกเข้าไปได้กินใจ ก็คงจะทราบว่าสุนทรภู่ประพันธ์

นิราศนี้ได้เฉียบคมมาก เพราะฉะนั้นนอกจากได้บรรยากาศและอรรถรสของความ

เป็นวรรณกรรมแล้ว เรื่องของสภาพชีวิต สภาพภูมิศาสตร์ สภาพเมืองสุพรรณใน

ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนนั้นสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากการเสียกรุง

ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 เพราะฉะนั้นผู้คนก็หนีแตกกระจายเอาตัวรอด   

ใครที่หนีไม่รอดก็ตาย สภาพบ้านเรือน โบราณสถานถูกพม่าเผาทำลาย ไม่มีอะไร

เหลือเป็นชิ้นดี สุนทรภู่ก็บรรยายไว้ว่าเมื่อผ่านวัด ก็เห็นโบราณสถานรกร้างว่าง

เปล่า เงียบเหงาไร้ผู้คน สัตว์ป่าชุกชุม เพราะเมื่อไม่มีคน บ้านเมืองก็ขาดการดูแล 

สภาพก็จะเป็นป่ารกทึบ เมื่อมีสภาพป่ารกทึบก็เป็นที่ที่สิงสาราสัตว์เข้ามาอยู่อาศัย 

สุนทรภู่บรรยายได้ละเอียด ลึกซึ้งมาก  

 ในขณะที่ท่านล่องเรือ ท่านมองดูแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสุพรรณบุรีซึ่งเป็น

แม่น้ำสายหลักของเมืองสุพรรณบุรี ก็พรรณนาว่าปลาชุม พายเรือมามีปลา

กระโดดเต็มไปหมด และสถานที่ก็ยังมีอยู่แต่สภาพเมืองเปลี่ยนไป เมื่อไม่ได้รับ

การดูแลมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีบทความหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพเขียนเอาไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีว่า แต่ก่อน  

การจำลองท่านสุนทรภู่ขณะบวชเป็นภิกษุ	กำลังล่องเรือ
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เชื่อว่าที่เจ้าไม่ค่อยเสด็จมาเมืองสุพรรณก็เพราะเมืองสุพรรณต้องคำสาป หาก

เสด็จมาอาจมีอันเป็นไปหรือไม่ได้ขึ้นครองราชย์ อันที่จริงมันเป็นกุศโลบาย 

เพราะเมืองสุพรรณบุรีขณะนั้นเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกโจร เสือใต้ เสือดำ 

ประกอบกับไม่มีผู้คนอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นเมืองโจรก็ไม่ควรมา ไม่ปลอดภัย 

แต่ท้ายที่สุด สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงล้างความเชื่อนั้น ตอนนั้น

ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาตรวจราชการแถบภาคตะวันตก ท่านไม่

เชื่อ เมื่อได้มาเห็นความกดขี่ข่มเหงของเจ้าเมือง เห็นความไม่ดีไม่งาม เห็นความ

รกร้าง เห็นการไม่พัฒนาของเมืองสุพรรณบุรี ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้ว ไม่ใช่เป็น

เพราะคำสาป แต่ว่ามันเป็นเพราะความไม่ปลอดภัย การที่ท่านได้มาตรวจราชการ

ที่สุพรรณบุรี ก็เป็นการจุดประกาย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมือง

สุพรรณบุรีกลายเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา เป็นเมืองที่สมบูรณ์เหมือนเมืองอื่นๆ 

 การบ่งบอกถึงความเป็นสุพรรณบุรีอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดัง คือ พระเครื่อง 

ในการจัดแสดงพระเครื่องเราจะไม่ใช้ศัพท์ที่เป็นวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์

ศิลป์ ซึ่งเป็นสาขาที่ดิฉันเรียนมา เช่น คำว่า พระพิมพ์ มันเป็นวิชาการและคนไม่

สนใจ แต่ถ้าบอกว่าพระเครื่องเมืองสุพรรณ หรือเครื่องราง คนสนใจมาก หาก

บอกว่า พระองค์นี้เป็นพระปางสมาธิ ปางประทานอภัย คนไม่สนใจ แต่พอบอกว่า

องค์นี้เป็นพระร่วงรางปืน พระขุนแผน พระผงสุพรรณ คนสนใจมาก ในขณะนี้

กรมศิลปากรยังไม่มีอะไรจัดแสดง กรมศิลปากรมีโบราณวัตถุที่หายาก ชิ้นเยี่ยม 

ชิ้นงาม และดีที่สุด แต่ไม่มีพระผงสุพรรณ หรือว่าอาจจะมีแต่เก็บไว้ คือตอนที่จะ

จัดแสดงพระเครื่อง ดิฉันไปสำรวจที่คลังของกรมศิลปากร คลังเก็บโบราณวัตถุ 

แล้วก็มีหนังสือไปถึงทุกที่ไปยังพิพิธภัณฑ์ทุกที่ 44 แห่ง ว่าหากมีพระผงสุพรรณ 

ช่วยส่งกลับมาให้ที่พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี เพราะว่าสุพรรณบุรีไม่มี แต่ก็ปรากฏว่า

เรื่องเงียบไป ตอนนี้เราต้องนำภาพมาให้ชมไปก่อน จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มี

ภาพเลย กำลังมีแนวความคิดว่าไม่ต้องใช้ภาพแต่จำลองขึ้น แต่ก็ดูไม่ดี คือเมือง

สุพรรณจะทำจำลอง ให้ดูรูปของจริงจะเหมาะสมกว่า  

 นอกจากพระเครื่องแล้ว ยังมีห้องบุคคลสำคัญ ยังมีแค่ส่วนเดียวเท่านั้น

ในส่วนของบุคคลสำคัญชาวสุพรรณบุรี เพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้อง
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ยอมรับว่ามีบุคคลสำคัญมากมาย หลากหลายสาขา หลากหลายความเป็นปราชญ์ 

แต่เรานำเสนอยุคแรกๆก่อน เพราะว่าพื้นที่และงบประมาณจำกัด ตั้งแต่ต้น

ราชวงศ์สุวรรณภูมิ(ขุนหลวงพะงั่ว) อย่าลืมว่าสุพรรณบุรีในช่วงอยุธยา หรือก่อน

หน้านี้เป็นเมืองหนึ่ง เป็นรัฐหนึ่งที่มีเจ้าเมืองปกครองตนเอง ในสมัยต่อมาเรามี

กษัตริย์ถึง 13 พระองค์ที่ขึ้นไปปกครองกรุงศรีอยุธยา เพราะฉะนั้นความสำคัญ

ของความเป็นเจ้าเมืองที่ปกครองกรุงศรีอยุธยานั้น อย่างน้อยวัฒนธรรมศิลปะ 

ประเพณี รวมทั้งเรื่องของสำเนียงที่เขาบอกว่าสำเนียงสุพรรณเป็นสำเนียงคน

อยุธยา มันก็เป็นไปได้ อย่าลืมว่าสำเนียงกลางที่เราพูดที่เรารู้กันอยู่เป็นสำเนียง

กรุงเทพฯ สำเนียงหลวงในปัจจุบัน มันก็เป็นสำเนียงที่รับรากเหง้ามาจากสำเนียง

คนจีน อย่าลืมว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากที่ไทยเราเป็นจำนวน

มาก ชาวลาวก็มีเป็นจำนวนไม่น้อย ข้อสรุปเบื้องต้นคือ สำเนียงสุพรรณ อาจจะ

เป็นสำเนียงที่ไม่รู้ที่มา อาจรับอิทธิพลจากลาวหรือมอญ มีนักวิชาการให้ข้อ

สันนิษฐานหรือตั้งประเด็นไว้ เช่น อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ มองต่างมุมว่า อาจมีราก

มาจากสำเนียงลาว แต่คนลาวอาจจะมาจากจีน แต่จะแตกต่างอย่างไรก็แล้วแต่ 

ดิฉันถือว่าสำเนียงสุพรรณเป็นสำเนียงเฉพาะของคนสุพรรณ เป็นสำเนียงที่ดิฉัน

เชื่อว่าชาวกรุงศรีอยุธยาพูดกัน น่าจะเป็นสำเนียงหลวง อย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์

ที่ปกครองไปจากเมืองสุพรรณบุรี แน่นอนว่าเราต้องเอาความเป็นตัวตนของเราไป

ใช้ และมีคนไม่น้อยจากที่นี่ไปอยู่กรุงศรีอยุธยา  

 ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม เราจัดเสวนาเรื่องสำเนียงสุพรรณ 

สำเนียงหลวง เพราะเราอยากรู้ คนสุพรรณทุกคนก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของสำเนียง

ภาพ	:	พระผงสุพรรณ
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สุพรรณเป็นอย่างไร ก็เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น ท่านอาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ 

อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ก็ปรากฏว่าไม่มีใครรับเชิญเลย ที่ไม่รับเชิญไม่ใช่ว่า

ท่านไม่มีความรู้ ความรู้ท่านมีมาก แต่ท่านอาจไม่แน่ใจเมื่อพูดถึงเมืองสุพรรณ   

ข้อมูลมายืนยันยังไม่แน่นพอ ฉะนั้นท้ายที่สุดเราก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร 

แต่ท่านบอกว่าจะให้พูดเรื่องสำเนียงสุพรรณ อาจพอพูดได้แต่ไม่เต็มร้อย เพราะว่า 

ณ วันนี้ไม่มีใครบอกได้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไร ยังมีนักวิจัยที่เป็นอาจารย์

และเป็นคณบดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งครั้งหนึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับสำเนียง

สุพรรณ เพราะท่านชื่นชอบ แต่ว่าท่านไม่ได้ศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ ท่านมาพูด

ให้ และได้รองศาสตราจารย์สุพัฒนาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมาเปรียบเทียบ

สำเนียงสุพรรณกับสำเนียงลาวให้ฟัง คือสังเกตเห็นว่าสำเนียงสุพรรณมีสำเนียง

ลาวอยู่มาก หากลงพื้นที่ก็จะได้ยินคนสองกลุ่มพูดกัน คนกลุ่มหนึ่งพูดสำเนียง

สุพรรณ อีกกลุ่มหนึ่งพูดภาษาอื่น อาจเป็นสำเนียงลาว บางทีสำเนียงสุพรรณมัน

เริ่มเพี้ยน ปัจจุบันก็เพี้ยนแล้ว เรายังคงจับจุดว่าอันนี้คือสำเนียงสุพรรณ นี่คือ

สำเนียงลาว นี่คือสำเนียงเขมร สำเนียงลาวก็แตกย่อยไปอีก ต้องใช้หลัก

ภาษาศาสตร์มาจับ เพราะฉะนั้น คนสนใจมาก เราได้เจ้าของสำเนียงมาพูดให้ฟัง

ด้วย พอพูดแล้วก็ให้อาจารย์วิเคราะห์ว่า นี่คือสำเนียงของเรา นี่เป็นสำเนียง

สุพรรณ สำเนียงสุพรรณศรีประจัน สำเนียงสุพรรณอู่ทอง อาจารย์ก็จะแยกให้ 

สนุกมากและได้ความรู้ แต่ก็ยังขาดความเป็นประวัติศาสตร์  

ห้องบุคคลสำคัญ
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 นอกจากบุคคลสำคัญแล้วก็ยังมีเรื่องของศิลปินเพลงลูกทุ่ง ศิลปินเพลง

พื้นบ้าน ฯลฯ เช่น ครูก้าน แก้วสุพรรณ แม่ขวัญจิต ศรีประจัน ครูไวพจน์   

เพชรสุพรรณ ครูแจ้ง คล้ายสีทอง เป็นต้น 

 เริ่มแรกเราต้องระดมความคิดก่อน ทั้ งกรมศิลปากรและจังหวัด

สุพรรณบุรี เชิญทั้ง 2 หน่วยงานมานั่งพูดคุย เริ่มจากกรมศิลปากรก่อนว่ามีแนว

ความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่ไหน สมมุติว่าที่นี่ตั้งพิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี จัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์เมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี เราก็ปูแนวความคิดไว้ก่อนว่าจะแสดงเรื่องราว

อะไรบ้าง เมื่อได้โครงร่างแล้วก็ยังไม่สรุปว่าจะทำอย่างนั้นจริงๆ ต้องระดมความคิด

ในส่วนของจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เขาก็จะจัดตั้งคณะ

ทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางที่กรมศิลปากร

วางไว้ หรืออยากสอดแทรกเนื้อหาอะไรเข้าไป เมื่อได้กรอบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเนื้อหา กรมศิลปากรรับผิดชอบเนื้อหาเชิงวิชาการ 

เพราะถือว่ามีประสบการณ์ ภัณฑารักษ์เป็นผู้วางหัวข้อ ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วย 

สมมุติว่าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หลังหนึ่งใช้เวลา 1 ปี ภัณฑารักษ์ก็จะทำงานมากขึ้น 

ต้องทำตามกรอบเวลา มีการลงพื้นที่สอบถาม สัมภาษณ์ เช่น หาข้อมูลเรื่องคน

สุพรรณบุรีโดยการสัมภาษณ์ ลงพื้นที่ในกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มว่ามีหลักฐานอะไร

บ้าง อาจขอเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือจัดซื้อ เรื่องเครื่องแต่งกาย สำเนียงหรือการ

ดำเนินชีวิต ก็ต้องสัมภาษณ์และถ่ายภาพผู้คนกลับมา เพื่อจะมาออกแบบจำลอง 

เมื่อภัณฑารักษ์จัดทำบทเรียบร้อยแล้ว ก็ตรวจสอบว่ายังมีข้อบกพร่องตรงไหน 

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระทั่งเห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว จึงส่งข้อมูล

ห้องเพลงพื้นบ้านเมืองสุพรรณ
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วิชาการนี้ไปให้ผู้ออกแบบ มี 2 แนวทาง แนวทางที่ 1 คือ ผู้ออกแบบคือมัณฑนากร 

ก็มาจากกรมศิลปากร ซึ่งเราก็มีอยู่แล้ว แนวทางที่ 2 คือ การจ้างออกแบบ   

แต่โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราใช้บุคลากรของกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ แต่ว่า

พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2539 งบประมาณ 2,000,000 บาท   

เราจ้างบริษัท คอนเซปต์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมทุนเป็นผู้ออกแบบ จากนั้น

เราก็มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรมศิลปากร ตรวจสอบว่าสอดคล้องกับ

ความเป็นจริง กับงบประมาณ หรือกับพื้นที่หรือไม่ มันทำได้จริงหรือเปล่า แล้วเรา

ต้องมองไปถึงเมื่อเราจัดแสดงจริง เปิดให้เขาชมแล้ว อุปกรณ์หรือระบบเหล่านั้นมัน

จะเป็นอย่างไร จะต้องบอกผู้ออกแบบว่าเวลาออกแบบอย่าให้เกินความเป็นจริง 

ต้องให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เรามีอยู่  

 เมื่อออกแบบลงตัว ปรับแก้กระทั่งสมบูรณ์แล้ว ก็นำไปสู่กระบวนการ

ประกาศหาผู้รับสร้างงาน ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราได้รับ บางทีหน่วยงานภาค

รัฐได้งบประมาณปีต่อปี เพราะฉะนั้นเราจึงจ้างปีต่อปี การจ้างปีต่อปีเท่าที่สังเกตดู

ก็มีข้อเสีย เพราะว่าบางงานมันไม่ต่อเนื่อง สมมุติว่าเราได้งบประมาณปีละ 20 

ล้าน เรามีเนื้องานไม่มากพอ มาถึงปีต่อไป สิ่งที่พบคือสิ่งที่ได้ทำไว้แล้ว งานบางตัว

ต้องรื้อ เพื่อที่จะได้ทำต่อไปได้ แต่ถ้าเรารับงบประมาณมาทั้งก้อน ก็ทำได้ต่อเนื่อง 

วางแผนไว้ว่าเราจะเริ่มทำอะไร ก่อน - หลัง ก็ทำไปตามลำดับจนกระทั่งมันเสร็จ

มุมจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปินเพลงชาวสุพรรณ	ซึ่งใช้สื่อเทคโนโลยีอันทันสมัย
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สมบูรณ์ แต่เมื่อได้งบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณปีต่อปี มันมักไม่เป็นไปตามที่เรา

วางเอาไว้ เพราะมันจะติดขัดด้วยแนวทางของผู้รับจ้างแต่ละราย ในแต่ละงวดเรา

ก็ต้องมีการส่งมอบงาน การส่งมอบงานเราก็จะมีคณะกรรมการ ซึ่งอาจจะเป็น

อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น ประกอบกันหลายๆส่วน มาเป็นผู้

ตรวจรับงานร่วมกันในแต่ละงวดว่างานนั้นที่ทำมันสมบูรณ์แบบตามแบบที่กำหนด 

ตามข้อตกลงที่เราทำเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่  

 เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จ ก็ต้องเตรียมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 

โดยจะต้องนำเรื่องกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-  

กุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน เราต้องมาดูความเรียบร้อย ตอนนี้เราทำเสร็จตั้งแต่ปี 

2545 แต่ปรากฏว่าเรามาทำพิธีเปิดในปี 2547 ช่วงรอยต่อเวลาเกือบ 2 ปีที่เราต้องรอ 

ทำให้เกิดการทรุดโทรม ฉะนั้นเราต้องมีงบประมาณที่จะนำมาทำนุบำรุงดูแล ทาสี

อาคารใหม่ อะไรต่างๆอีกมากมาย ที่ช้าเช่นนั้นก็เพราะว่า ต้องมานั่งเก็บใน  

รายละเอียด และจะต้องรอการตอบกลับมาจากสำนักพระราชวังด้วย  

 บรรยากาศหลังจากที่เปิดแล้ว ก็ต้องบริหารจัดการ ดึงผู้คนมาชม ต้อง

วางแผนการตลาดการประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนภาพรวมของโครงการหรือ

การตลาดทั้งปีว่าเราจะทำอะไรบ้าง ก็ต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การดึงคนเป็น

เรื่องยาก ต้องมีการเชิญผู้บริหารโรงเรียน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความ

อนุเคราะห์ เข้าไปหาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าทำอย่างไรจึงจะบรรจุ

โปรแกรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรีเข้าไปอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย ต้องเข้าไปพบสื่อมวลชน พอมีเครือข่ายแล้ว

เราก็ทำงานสะดวกมากขึ้น  

 ในขณะเดียวกันเราก็มีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชม 

ว่าพึงพอใจหรือไม่ ต้องปรับปรุงอย่างไร เรามีการประเมินเช่นนี้ทุก 6 เดือน ความ

พึงพอใจของเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นในหมวดไหน อย่างไร เราตั้งเครือข่ายการท่อง

เที่ยวมาพูดคุยกัน เมื่อนักท่องเที่ยวไปสามชุก ก็จะมีคนแนะนำให้มาที่นี่ เมื่อนัก

ท่องเที่ยวมาที่นี่เราก็จะแนะนำให้เขาไปสามชุก เราต้องทำงานเป็นเครือข่าย เป็น

แบบบูรณาการ ต้องทำลายกำแพงของตัวเอง ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ จะได้

มากหรือน้อยเราก็ต้องทำ และต้องตรวจสอบตัวเอง เพราะความเป็นระบบ
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ราชการ มันก็ทำให้ยังติดยึดอยู่กับหลายสิ่งๆ 

 หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีแล้ว คณะศึกษาดู

งานพักรับประทานกลางวัน จากนั้นเวลา 13.00 น. เข้าศึกษาดูงานยัง  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุเป็น

วิทยากรต้อนรับและนำชม 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี จัดตั้งและเริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. 

2542 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์

ประธานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 

จังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม 

กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม อนุรักษ์   

จัดเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนให้บริการค้นคว้าวิจัยในภาค

ตะวันตก (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี, ม.ป.ป.) 

 ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรีซึ่งให้เกียรติเป็น

วิทยากร กล่าวถึงงานด้านหอจดหมายเหตุว่า อันที่จริงส่วนราชการทั้งหมดที่ตั้งขึ้น

ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุโดยตรงอยู่แล้ว เกี่ยวข้องกันในที่นี้
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หมายถึงในทางกฎหมายด้วย แต่เราไม่ค่อยทราบ งานจดหมายเหตุก็เป็นอีกงาน

หนึ่งที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ที่ส่วนกลาง คือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปัจจุบันมีหอจดหมายเหตุ

กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย หอจดหมายเหตุสุพรรณบุรีก็ เป็น  

หอจดหมายเหตุหนึ่งในภูมิภาค  

 เราต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “จดหมายเหตุ” ว่าสิ่งที่เราเรียกว่า

จดหมายเหตุ นั้นมันเป็นเอกสารส่วนราชการ สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งไม่ได้ใช้

ในการปฏิบัติงานแล้ว และผ่านการประเมินคุณค่าจากนักจดหมายเหตุแล้วว่ามันมี

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารส่วนบุคคลด้วย หรือกล่าวได้ว่า 

จดหมายเหตุก็คือเอกสารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทาง

เอกสารจดหมายเหตุที่อยู่ระหว่างการคัดแยกหมวดหมู่	(บน)	และเอกสารที่จัดเก็บแล้ว	(ล่าง)	
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ประวัติศาสตร์ เป็นเอกสารส่วนราชการ สถาบัน องค์กร หรือบุคคลก็ได้ แต่ต้อง

ผ่านการประเมินคุณค่าจากนักจดหมายเหตุแล้ว ผมเป็นนักโบราณคดีแต่ว่าได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านจดหมายเหตุด้วย จึงได้น้องๆ 3 คน มาเป็นพี่

เลี้ยงในการทำงานด้านจดหมายเหตุ  

 เอกสารจดหมายเหตุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกได้แก่ 

เอกสารจดหมายเหตุที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นประกาศ คำสั่ง พระราชบัญญัติ 

รายงานการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆของรัฐบาล อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่า

เอกสารโสตทัศน์จดหมายเหตุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม วิดีโอ ซีดี ภาพยนตร์ แผนที่ 

แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร์ต่างๆ เป็นประเภทตัวหนังสือกับรูปภาพ ถ้าพูด

ภาษาชาวบ้าน คือ รูปภาพที่เป็นทั้งแบบเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว แต่ทั้งหมด

จะต้องเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และต้องผ่านการประเมินแล้ว 

ความแตกต่างระหว่างหอจดหมายเหตุกับหอสมุดคืออะไร ยกตัวอย่าง ในเรื่องการ

จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุจัดเก็บจะต้องเป็นต้นฉบับ ไม่ใช่

สำเนา ไม่ใช่ถ่ายเอกสาร เป็นเอกสารชั้นต้น ปัจจุบันมีคนใช้ประโยชน์จากเราแต่ไม่

ได้เข้าใจถึงข้อมูลจดหมายเหตุ ถ้าหากสนใจเรื่องจดหมายเหตุ สามารถค้นภาพ

ถ่ายเก่าๆหรือภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น ภาพพระเถระสำคัญสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง เมื่อค้นได้ภาพ

วิทยากรอธิบายการจัดเก็บเอกสารที่เป็นแผนที่และแบบแปลน
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ต้นฉบับแล้ว ก็มาดูภาพท่านในปัจจุบัน จะเห็นว่าแตกต่าง เพราะผ่านการปั้น   

การตกแต่งแล้วหลายหน ดังนั้นเมื่อเราไปดูภาพต้นแบบบนฟิล์มกระจกจริงๆ   

จึงได้ทราบว่าใบหน้าท่านเป็นอย่างนี้ หรือภาพเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ   

ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร้อยเอ็ด ได้ภาพเก่าที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ก็เพราะเข้ามาสืบค้นในหอจดหมายเหตุ  

 อาจกล่าวได้ว่าด้วยความที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งโบราณวัตถุและ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมีความ

โดดเด่นและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากความ  

โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่กล่าวมาที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ที่สุพรรณบุรีมีผู้สนใจเข้าชม 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ตาย ก็น่าจะเป็นเพราะความเอาใจใส่และตั้งใจจริงของผู้ดูแล  

รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ที่นี่จึงมีชีวิต ดังเช่นที่อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง 

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กล่าวไว้ในตอนต้นว่า “...สำหรับ

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การมีชีวิตเกิดจากอะไร คือการที่มันเกิดแล้วตาย ตายด้วย

การไม่มีคนชม มันก็จะอยู่อย่างนี้โดยขาดการเอาใจใส่ของผู้ทำงานและผู้เข้าชม 

แต่ถ้าผู้ทำงานมีความรัก ที่นี่ (พิพิธภัณฑ์) ต้องดีอย่างแน่นอน...”  

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเอกสาร
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โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ” 

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2550 

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เรื่อง “ศึกษาเอกสาร

เมืองวรรณคดี ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีทั้งการศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดแสดง การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติสุพรรณบุรี 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสุพรรณบุรีหรือดินแดนสุวรรณภูมิในอดีต ดินแดนแห่งนี้มีการค้นพบ

หลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ และปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงวัฒนธรรมทวารวดีได้เคยรุ่งเรืองใน

ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 รวมทั้งเป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ของชนชาติ

ไทย จากการที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  

พร้อมทั้งหลักฐานโบราณคดีและเอกสารที่มีคุณค่ามากมายจึงทำให้ลูกหลาน  

ชาวสุพรรณบุรีมีหน้าที่ต้องดูแลสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ให้คง

ความสมบูรณ์และมีอายุยาวนานที่สุด ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มี

การบริหารจัดการงานทางด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ดีมากในอันดับ

ต้นๆ ของประเทศไทย 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ดี

ของงานพิพิธภัณฑ์และงานหอจดหมายเหตุ 

 4.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์และงาน

ด้านหอจดหมายเหตุได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งของและเอกสาร

ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง 

 4.3 เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 12 คน 

ดังนี้ 

 1. อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 2. นางสุภัทรา โสทะกะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

   และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 3. น.ส.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 4. นางจันทิรา จิตวีระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

 5. นายจาระไน ไชยโยธา ภัณฑารักษ์ 

 6. นายพงษ์ศักดิ์ ปัตถา ภัณฑารักษ์ 

 7. นางสุภาภรณ์ วงษ์ทน นักวิชาการเงินและบัญชี 

 8. นายภควุฒิ ทวียศ นักวิชาการศึกษา 

 9. น.ส.ปริมประภา แก้วละเอียด นักเอกสารสนเทศ 

 10. น.ส.มาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร พนักงานธุรการ 

 11. นายสมภพ จันเพ็ง นักการภารโรง 

 12. พนักงานขับรถ 

6. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

สุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550 
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7. งบประมาณ 

 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 2,400 บาท 

  - บุคคลภายนอก (2 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง) 

 7.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 x 180 = 1,620 บาท 1,980 บาท 

   3 x 120 =  360 บาท 

 7.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าผ่านทางพิเศษ 7,000 บาท 

 7.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา 13,620 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 

  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้

และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งของที่มีค่าประวัติศาสตร์และ  

การบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ดี 

 8.2 บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านจดหมายเหตุได้รับความ

รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

และการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

 8.3 เพื่อนำความรู้ที่ ได้รับมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง  

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 

 8.3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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กำหนดการ 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“ศึกษาเอกสารเมืองวรรณคดี ตามรอยยุทธหัตถีถิ่นสุพรรณภูมิ” 

จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2550 

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2550 

06.30 - 09.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

   วิทยากรบรรยายโดย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

   สุพรรณบุรี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

   วิทยากรบรรยายโดย ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

   สุพรรณบุรี 

15.00 - 18.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


