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บทคัดยอ  

 ในการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา มี

วัตถุประสงคเพ่ือใหเห็นถึงกระบวนการที่อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กลายเปนพ้ืนที่แหง

ความทรงจําซึ่งเปนสัญลักษณแหงความทรงจําใหระลึกถึงประวัติศาสตรของอาคารและพระเจาครอง

นครนาน รวมไปถึงเพ่ือสะทอนใหเห็นวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดสรางความทรงจํารวมใหกับ

ชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานอยางไร โดยที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งต้ังอยูในเขตเมืองเกา

นาน ที่เรียกวาเขตใจเมืองนาน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงที่จะสํารวจความทรงจําของคนในพ้ืนที่

ดังกลาวดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เจาหนาที่หนวยงานรัฐ

ซึ่งมีสวนเก่ียวของในการดูแลเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน และชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน และดวยการ

ใชกรอบแนวคิดเรื่องความทรงจํารวม (collective memory) และพ้ืนที่แหงความทรงจํา (site of 

memory) เพ่ือเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจการกลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําของอาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และความทรงจํารวมของชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานวาถูกสราง

ความทรงจํารวมอยางไร  

 จากผลการศึกษาพบวาภาพรวมโดยทั้งหมดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทั้งจากการจัด

แสดงเรื่องราวของพระเจาครองนครนานและรูปแบบของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทําให

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําของชาวนานในมิติของสัญลักษณที่ให

ระลึกถึงพระเจาครองนครนาน หากแตในกระบวนการสรางและหลอหลอมความทรงจํารวมใหกับชาว

นานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานน้ันอาจกลาวไดวามิไดสงผลถึงระดับปจเจก ซึ่งตัวปจเจกเองน้ันเลือกรับ

ความทรงจําที่มาจากชองทางอ่ืนมากกวาที่จะถูกหลอหลอมโดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
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 ความทรงจําที่มาจากชองทางอ่ืนมากกวาที่จะถูกหลอหลอมโดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน

นอกจากน้ีกลุมคนที่ใหคุณคากับความทรงจําดังกลาวน้ันก็คือกลุมคนที่ทํางานในหนวยงานรัฐอัน

เก่ียวเน่ืองกับงานทางดานวัฒนธรรม ในทางกลับกันความทรงจําน้ันก็มิไดมีผลตอการดําเนินชีวิตของ

ชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน  
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กิตติกรรมประกาศ 

ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ป ทีผ่านมาไดประสบพบเจอเรื่องราวอันมากมาย จึงขอใช

พ้ืนที่กิตติกรรมประกาศน้ี ขอบคุณคนเหลาน้ัน 

ขอบคุณภาควิชามานุษยวิทยาที่ไดเปดมุมมองและวิธีคิดที่แตกตางออกไป 

ขอบคุณคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนพ้ืนที่ที่สรางความทรงจําและชีวิตมหาลัยที่ดี 

ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีนอง ในคณะโบราณคดี ทั้งชาวตนกราง ชาวเอกมานุษฯ แกง Saddle Back  และ

คนอ่ืนๆ ที่ไมไดกลาวถึง ซึ่งเปนกําลังใจใหกันเสมอมา  

ขอบคุณกิจกรรมทุกกิจกรรม และคายทุกคายในคณะโบราณคดีที่ทําใหชีวิตมหา’ลัย น้ันเต็มไปดวย

สีสันและประสบการณที่ดี มันมีความหมายมากจริงๆ  

ขอขอบคุณนายภิรมย ประธานสภาวัฒนธรรมนาน พอสมเจต คณะกรรมการเมืองเกานาน พ่ีอภิญตา 

เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมนาน พ่ีฟา พ่ีเบน เจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และชาวนาน

ผูใหขอมูลทุกทาน 

ขอบคุณเธอ เธอน่ันแหละจินดารัตน  

ขอบคุณอาจารยฝายและอาจารยเอก ที่คอยใหคําปรึกษาและช้ีแนะในการทําวิจัยสวนบุคคลเลมน้ี  

ขอบคุณอาจารยจินตนา เจตสมมา อาจารยผูเปนด่ังแมคนที่สอง ไมมีอาจารย คงไมมีผมในรั้วมหา’ลัย 

ขอบคุณพอและแม ผูที่เปนด่ังดวงใจ คอยใหกําลังใจและสนับสนุนตลอดมา 

ขอบคุณตนไมใบหญา สิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งปลูกสรางทั้งหลายที่มีโอกาสไดพานพบ    

สิ่งตางๆ ทั้งหลายซึ่งมีสวนในการสรางตัวตนของเรา 

“แดผูสรางสรรค คนพบ และยืนหยัด 

ขอเปนกําลังใจใหกับผูแสวงหา” 
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บทที่ 1 

บทนํา  

 

ที่มาและความสําคัญ 

ในทางวิทยาศาสตรหากจะจินตนาการวามนุษยไมมีความสามารถในการจําระยะยาว (long-

term memory) ซึ่งคือความจําหลังการรับรูที่มีความคงทนถาวร เปนความทรงจําที่คงอยูในสมอง

โดยไมตองทบทวน สามารถรื้อฟนขึ้นมาไดถาตองการ มีเพียงแตความสามารถในการจําระยะสั้น 

(short-term memory) กลาวคือ เปนความจําหลังการรับรู เปนความจําช่ัวคราว ตองทบทวน

ตลอดเวลา (ชัยพร วิชชาวุธ, 2545: 144 – 145) ก็ดูจะทําใหสับสนวุนวายในระดับหน่ึง หากแต

จินตนาการตอไปถึงเรื่องความทรงจําในมิติทางสังคมศาสตรวา หากมนุษยไมมีความทรงจําแลว ทําให

ตัวบุคคล (individual) ไมสามารถจัดวางตัวเองในอดีตได ก็มีผลทําใหไมอาจรับรูและตระหนักถึงอัต

ลักษณ (identities) ของตัวเองในปจจุบันได ดูจะทําใหมีความวุนวายเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก เหตุเพราะ

การดํารงอยูของมนุษยไมไดดํารงอยูเพียงลําพังแตเปนการดํารงอยูเปนสังคมมีปฏิสัมพันธรวมกัน ตัว

ความทรงจําเองก็ดํารงอยูทามกลางปฏิสัมพันธของมนุษย กลาวคือ ความทรงจําของมนุษยน้ันเปน

ความทรงจํารวม (collective memory) ที่มีปฏิสัมพันธกันภายในกลุม ซึ่งมีกรอบทางสังคมคอย

กําหนดวาสิ่งใดควรจํา (memorable) และจําอยางไร กับสิ่งใดไมควรจํา ความทรงจําในอดีตของตัว

บุคคลจะถูกจําก็ตอเมื่อมีการใหความหมายและคุณคาภายในโครงสรางของสังคม ดังน้ันความทรงจํา

จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะขาดไปไมไดในมนุษย เน่ืองจากเปนสิ่งที่ซับซอนซึ่งอธิบายความสัมพันธของสังคม

มนุษย  

การศึกษาทางดานความทรงจํานอกจากในงานดานจิตวิทยา ในศาสตรทางสังคมดานอ่ืนๆ 

เริ่มใหความสนใจในชวงทศวรรษที่ 1980 ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นจากนักวิชาการและชุมชน

ชาวยิวที่เก่ียวของกับเรื่องของการฆาลางเผาพันธุ (holocaust) นอกจากน้ีประเด็นทางดานความทรง

จํายังถูกเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร เปนการเปดพ้ืนที่ใหกับการศึกษาทางประวัติศาสตรในมิติใหม 

กลาวคือประวัติศาสตรจากความทรงจําน้ันถูกละเลยไปดวยกระบวนการทางดานประวัติศาสตร
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สมัยใหม ถึงกระน้ันในยุคหลังๆ ของการศึกษาประวัติศาสตรก็ทําใหเห็นวาเรื่องราวของความทรงจํา

น้ันเปนวัตถุดิบที่สามารถหยิบยกมาศึกษาได 

สําหรับความทรงจําที่จําเปนจะตองจําภายในสังคมน้ันๆ ในสมัยกอนประวัติศาสตรเรื่องเลา

คือประวัติศาสตร (oral history) เชน เรื่องราวของเทพปกรณัมกรีก หรือตํานานภายในกลุมชาติพันธุ

ตางๆ ลวนมาจากการบอกเลา ซึ่งเมื่อเรื่องใดถูกจํา และถูกเลาน้ันหมายถึงเรื่องดังกลาวมีความสําคัญ

ตอสังคมน้ันๆ สวนในโลกยุคปจจุบันมีกระบวนการทางดานประวัติศาสตรเขามาบันทึก จัดเรียง และ

จัดเก็บเรื่องราว ซึ่งกระบวนการดังกลาว ปแอร นอรา (Pierre Nora) (1984) เสนอวาคือ พ้ืนที่แหง

ความทรงจํา (sites of memory) ทั้งน้ีสิ่งที่บันทึกเรื่องราวทางความทรงจําอาจเปนไดทั้ง หนังสือ 

อนุสรณสถาน เหรียญ หรือวัตถุอ่ืนๆ กลาวคือเปนสัญลักษณของการจดจํา และเปนสิ่งแทนเรื่องราว

ของความทรงจําที่ถูกทําใหกลายเปนประวัติศาสตรโดยมีความทรงจําเปนวัตถุดิบ (object) ในการ

เขียนประวัติศาสตร ความทรงจําจึงกลายเปนประวัติศาสตร (historicized memory) (จุฬารัตน 

ดํารงวิถีธรรม, 2559: 23 – 24)  

การเลือกหยิบวัตถุดิบทั้งสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมไดนํามาจัดแสดงโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูรับชมเขาใจคุณคาในดานตางๆ ของสิ่งน้ัน รวมไปถึงเพ่ือใหเกิดสํานึกคิดหรืออุดมการณ

บางอยางกับตัวบุคคลเปนสิ่งที่พิพิธภัณฑทั้งหลายโดยทั่วไปนําเสนอ วัตถุดิบที่สามารถจับตองได

ปรากฏในรูปของสถานที่หรือวัตถุ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีคุณคาและความหมายบางอยาง อาทิ คุณคา

ทางดานประวัติศาสตร โบราณสถาน หรือวัตถุทางโบราณคดี เปนตน สวนวัตถุดิบที่ไมสามารถจับตอง

ได เชน ความทรงจําของตัวบุคคล ซึ่งถูกเลือกจําและถายทอดผานการใหความสําคัญของโครงสราง

ทางสังคม อยางไรก็ตามการเลือกสรรวัตถุดิบเพ่ือนํามาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑโดยตัวของวัตถุดิบ

เองแลวถึงแมจะมีความสําคัญหากแตบรรยากาศในการจัดแสดงเองก็มีสวนสําคัญเชนกัน เพ่ือเพ่ิมและ

เนนยํ้าถึงคุณคาและความหมายของวัตถุดิบเหลาน้ัน 

 ความหมายโดยทั่วไปของพิพิธภัณฑสถานน้ันคือสถานที่ที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษา และจัด

แสดงสิ่งของอันเปนหลักฐานที่มีความสําคัญตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมไดหมายรวมถึงแค

พิพิธภัณฑประเภทรวบรวมโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ แตรวมไปถึงสวนสัตวประเภทตางๆ อุทยาน 

พฤกษชาติ  รวมถึงโบราณสถานและอนุสรณสถาน (กรมศิลปากร, 2532: 5) ความหมายของ

พิพิธภัณฑสถานดังที่กลาวขางตนน้ันเปนความหมายที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่งในอดีตก็มีการ
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ตีความหมายของพิพิธภัณฑสถานตางกันออกไปตามแตบริบททางสังคมที่มองวาพิพิธภัณฑสถานน้ัน

ดํารงอยูและมีคุณูปการตอสังคมน้ันๆ อยางไร ในแรกเริ่มน้ันพิพิธภัณฑสถานเปนเพียงสถานที่เก็บ

รวบรวมสมบัติ เอกสาร องคความรู และยังไมเปนพ้ืนที่สาธารณะ (public space) แตเปนพ้ืนที่สวน

บุคคล (private space) จนเมื่อแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยแพรหลายจึงไดมีการตระหนักวา

พิพิธภัณฑสถานควรเปนพ้ืนที่เปดเพ่ือใหประชาชนสามารถเรียนรูไดเทากัน จากน้ันมาก็มีการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงและเขาใจไดงายมากขึ้น จนมาถึงใน

ปจจุบันรูปแบบของพิพิธภัณฑก็ไดเกิดขึ้นอยางหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวรรณนา 

(museum of ethnography) พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (open-air-museum) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน 

(folk museum) พิพิธภัณฑทองถิ่น (local museum) เปนตน (กรมศิลปากร, 2532: 8 - 10)  

 การสรางสํานึกของความภาคภูมิใจในระดับชาติ เรื่อยมาจนถึงระดับจังหวัด และทองถิ่น 

ผานการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติซึ่งเปนพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถเปดใหประชาชนสามารถเขา

ชมได เปนการปลูกฝงผานเรื่องราวทางประวัติศาสตรซึ่งถูกเลาเรื่องและจัดแสดง โดยองคประกอบ

ของการจัดแสดงน้ันสามารถทําใหผูชมสามารถกอเกิดสํานึกในระดับตางๆ ขึ้นมาได บรรยากาศที่ถูก

สรางขึ้นเพ่ือหลอหลอมใหเกิดสํานึกความภาคภูมิจะตองประกอบไปดวยองคประกอบภายในตัว

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติต้ังแตรูปแบบของตัวอาคารที่เปนสถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตอง

สะทอนภาพใหเห็นเร่ืองราวที่สอดคลองกับการจัดแสดงภายใน สวนองคประกอบในการจัดแสดง

ภายใน นอกจากเรื่องการแบงหองเพ่ือใหเปนสัดสวนและการจัดวางแสงแลวตัวเน้ือหาเองก็มีสวน

สําคัญเชนกัน เพ่ือที่จะสื่อความสําคัญใหถึงตัวผูชม รวมไปถึงใหสามารถสรางสํานึกของความรูสึกรวม

ของผูที่อยูภายในพ้ืนที่น้ันๆ จนกลายเปนความทรงจํารวมของผูเขาชม  

 นับ ต้ังแต พิ พิธ ภัณฑสถานแห งชาติถูกสร างขึ้น ในจั งห วัดต างๆ ที่ นอกเหนือจาก

กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานเหลาน้ันก็ไดมีการรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่มีคุณคาตอ

จังหวัดน้ันๆ มาเพ่ือจัดแสดงและใหประชาชนทั่วไปไดเขาชมเพ่ือปลูกจิตสํานึกทั้งในระดับของชาติ

และจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เปนหน่ึงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่สามารถสรางมี

สํานึกและความรูสึกรวมได โดยในกระบวนการทั้งหมดของการสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ได

เปนพ้ืนที่ที่สําคัญที่สรางความทรงจํารวมใหกับคนในสังคม กลาวคืออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน เดิมคือ หอคําพระเจานาน ซึ่งเจาครองเมืองนานองคที่ 13 แหงราชวงศ  หลวงต๋ินมหาวงศ หรือ
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รูจักกันในช่ือ พระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ (เจาสุริยะ) เจาครองเมืองนานเปนผูสรางไวเพ่ือประทับ โดย

ในป พ.ศ. 2517 หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหอคําจากทายาทของพระเจาสุริยพงษผริต

เดชฯ กระทรวงมหาดไทยก็ไดมอบหอคําตอใหกรมศิลปากรเพ่ือใชจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน จากน้ันเปนตนมา  

 จากบริบททางประวัติศาสตรที่สืบเน่ืองกันมายาวนานของผูปกครองเมืองนานในอดีต ถูกเลา

และจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งเดิมคือหอคําพระเจานาน ถึงแมจะมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารจากเดิมซึ่งเปนที่ประทับของพระเจานาน แตชาวนานก็รับรูถึง

ความสําคัญของพระเจานาน ผานอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และการจัดแสดงเก่ียวกับพระ

ราชประวัติของพระเจานาน นอกจากน้ี ในชวงป พ.ศ. 2552 ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดรับ

งบประมาณเพ่ือปรับปรุง/บูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และการจัดแสดงภายใน

ทั้งหมด ซึ่งทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดทําการปดปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ใน

ป  พ .ศ .  2557 จนถึงป  พ.ศ .  2562 โดยในชวงระหวางการปรับปรุ งการจัดแสดงภายใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดจัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราวโดยมีเรื่องราวเก่ียวกับกระบวนการบูรณะ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน, พระราชประวัติของพระเจาครองนครนาน, ประวัติอาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน, วัตถุโบราณ และกระบวนการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ดังน้ันในชวงเวลาดังกลาวจึงเสมือนเปนชวงเวลาที่เปนการผลิตซ้ํา

ความทรงจํารวมใหกับคนในสังคม ทั้งนักทองเที่ยวที่เขาไปรับชมหรือชาวนานเอง กลาวคือในการ

สรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา สวน

การจัดแสดงในชวงการบูรณะน้ันอาจกลาวไดวาเปนการตอกยํ้าหรือผลิตซ้ํากระบวนการดังกลาว  

 ทั้งน้ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ต้ังอยูในขอบเขตพ้ืนที่ “เมืองเกานาน” ซึ่งถือเปน

ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษเรื่องราวทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมของนาน ถูกใหความสําคัญในฐานะที่

เปนใจกลางของเมืองนานซึ่งคงหลงเหลือไวซึ่งประวัติศาสตรของเมืองนาน รวมไปถึงยังเปนพ้ืนที่ที่มี

การสงเสริมการทองเที่ยวและมีการควบคุมการสรางอาคารเพ่ือไมใหอาคารที่เกิดขึ้นใหมทําลาย

ทัศนียภาพเดิม โดยมีหนวยงานที่มีสวนรวมกับการควบคุมพ้ืนที่เมืองเกานานไดแก สํานักงาน

วัฒนธรรมนาน, คณะกรรมการเมืองเกานาน, องคการบริหารพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

(อพท.) และสภาวัฒนธรรม  
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 อยางไรก็ตาม ถึงแมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จะเปนสถานที่สําคัญที่สรางความทรงจํา

รวมอันเก่ียวกับเจาครองนครนาน แตความทรงจําดังกลาวน้ันก็มีระดับการรับรู หรือความเขาใจที่ไม

เทากันในความทรงจําของชาวนาน ซึ่งปรากฏการณดังกลาวน้ันสะทอน “ความทรงจํา” ในฐานะ

ปจเจกบุคคลที่ไดรับสาร ตีความ และถายทอดออกมาไมเหมือนกัน ในทางเดียวกันระดับการรับรูที่ไม

เหมือนกันยังสามารถสะทอนความสําคัญของพ้ืนที่แหงความทรงจําดังกลาวที่มีตอชาวนานในเขตพ้ืนที่

เมืองเกา กลาวคือในทัศนะของชาวนานถึงแมจะอยูอาศัยในเขตพ้ืนที่เมืองเกานานแตหากความทรงจํา

ดังกลาวมิไดมีความสําคัญเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตแลวผูคนดังกลาวก็ไมไดติดตามหรือทราบ

ขาวสารการจัดการแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่ปรับเปลี่ยนไป หรือแมกระทั่งมีความ

เขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการบูรณะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในทางกลับกันผูที่เล็งเห็น

ความสําคัญและใหความสนใจกับพ้ืนที่ดังกลาวกลับเปนหนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของกับงาน

ทางดานวัฒนธรรม ซึ่งใหความสําคัญกับพ้ืนที่ในฐานะที่เปนเครื่องบรรจุความทรงจํา 

 ในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจํา 

ที่สรางความทรงจํารวมใหกับชาวนาน และสํารวจความทรงจําของชาวนานในขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกา

นานที่มีตออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งแตเดิมเปนที่ประทับของพระเจานานทั้งสอง

พระองค คือ พระเจาสุริยพงษผริตเดช และพระเจามหาพรหมสุรธาดา เพ่ือแสดงใหเห็นวาพ้ืนที่แหง

ความทรงจําดังกลาวน้ันไดสรางความเขาใจและรับรูในประวัติศาสตรความเปนมา และเขาใจ

ความสําคัญของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน มากนอยเพียงใด 

 

คําถามในการศึกษา 

 อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรคือหอคําพระเจานาน 

กลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําไดอยางไร และสรางความทรงจํารวมใหกับชาวนานในเขตพ้ืนที่เมือง

เกานานอยางไร 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการกลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน  

2. เพ่ือศึกษาการสรางความทรงจํารวมของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ใหกับชาวนานในเขต

พ้ืนที่เมืองเกานาน  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงคุณคาทางประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่มีตอชาวนานในเขตใจ

เมืองนาน 

2. ใหทราบถึงความทรงจําของชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานที่มีตอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังน้ี 

1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน 

2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา: ประวัติความเปนมาและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

และกระบวนการกลายเปนพ้ืนที่แหงคาวมทรงจํา รวมไปถึงความทรงจําของชาวนานใน

ขอบเขตเมืองเกานานที่มีตอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความ

ทรงจํา สามารถแบงขอมูลของการศึกษาเปน 2 สวน คือ  
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1. ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร ซึ่งรวบรวมทั้ง หนังสือ งานวิจัย บทความ เอกสารทาง

ราชการ รวมถึงฐานขอมูลออนไลน  โดยทั้ งหมดน้ันนําเสนอขอมูลที่ เกี่ยวของกับ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสรางพ้ืนที่แหงความทรง

จํา และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

2. ขอมูลที่ไดจากภาคสนาม (Field research) ผานการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ

เชิงลึกโดยแบงขอมูลเปน 3 แหลงที่มา คือ  

2.1. เจาหนาที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จํานวน 2 คน เน่ืองจากเปนผูที่

ดูแลในสวนของขอมูลที่เก่ียวของกับการบูรณะหอคําพระเจานาน และสามารถ

ใหขอมูลที่เก่ียวของกับคุณคาและความสําคัญของหอคําพระเจานานที่มีตอชาว

นาน รวมถึงขอมูลของการบูรณะหอคําพระเจานาน 

2.2. กลุมนักวิชาการหรือผูมีที่ใหความสนใจกับอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

จํานวน 2 – 5 คน เน่ืองจากเปนกลุมคนที่คอยติดตามขาวสารอันเก่ียวกับการ

บูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จนอาจกลาวไดวาเปนผูที่รับรู

เรื่องราวทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับหอคําพระเจานานเปนอยางดี 

2.3. ชาวนานในเขตพ้ืนที่เมืองเกานาน จํานวน 5 – 10 คน เพ่ือสะทอนถึงสํานึกและ

ความทรงจํารวมที่เก่ียวของกับหอคําพระเจานาน รวมไปถึงขอมูลที่เกี่ยวของ

กับคุณคาและความสําคัญของหอคําพระเจานานที่มีตอตัวชาวนานเอง และการ

มีสวนรวมในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบของหอ

คําพระเจานาน 

จํานวนผูใหขอมูลหลักเปนจํานวนที่ผูศึกษาคาดการณไวในเบ้ืองตน ทั้งน้ีในระหวางการ

ทํางานภาคสนามอาจมีการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูใหขอมูลหลัก ตามแตสภาพการณของการทํางาน

ภาคสนาม ความชัดเจนของขอมูลที่ไดรับและความอ่ิมตัวในขอคนพบที่ปรากฏ 

 

สถานทีใ่นการศึกษา 

 เขตพ้ืนที่: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ถนนผากอง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัด

นาน และเมืองเกานานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน 
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ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

ชวง เดือน การปฏิบัติ พื้นที่การปฏิบติังาน หมายเหตุ 

 

 

1 

 

กันยายน 59 

- 

พฤศจิกายน 59 

หาหัวของานวิจัย  

 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 

 

ติดตอผูที่สามรถใหขอมลูเบ้ืองตน, 

รางเคาโครงงานวิจัย 

 

หาแนวคิดทฤษฎีที่จะนํามาใชใน

งานวิจัย 

 

 

 

 

2 

ธันวาคม 59 

- 

กุมภาพันธ 60 

 

ลงเก็บขอมูลภาคสนาม 

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน, บริเวณ

เขตอําเภอเมืองนาน 

 

 

 

มีนาคม 60 

รวบรวมขอมูลภาคสนาม, ซอมขอมูล

ที่ตกหลน และเริ่มวิเคราะหขอมูล

จากภาคสนาม 

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน, บริเวณ

เขตอําเภอเมืองนาน 

 

เมษายน 60 นําเสนอขอมูล มหาวิทยาลัยศลิปากร  

3 พฤษภาคม 60 วิเคราะหขอมูล, จัดทํารูปเลม

รายงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยศลิปากร  

*วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

นิยามศพัท 

 พระเจาสุริยพงษผริตเดช: พระนามเต็มคือ เจาสุริยพงษผริตเดช กุลเชษฐมหันต ไชยนันทบุร 

มหาราชวงษาธิบดี สุจริตจารีราชานุภาวรักษ วิบุลยศุกดิกิตติไพศาล ภูบาลบพิตร สถิต ณ นันทราช

วงษ เจานครเมืองนาน (วรชาติ มีชูบท, 2556: 20) 
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 พระเจามหาพรหมสุรธาดา: พระนามเต็มคือ พระเจามหาพรหมสุรธาดา นันทบุราธิวาศวงศ 

บรมราชประสงคสถฤษดิรักษ นิตยสวามิภักด์ิอาชวาศัย ประสาสนนัยวิจิตร กิติคุณาดิเรก เอกโยนก

มหานคราธิบดี เจาผูครองนครนาน (วรชาติ มีชูบท, 2556: 20) 

 หอคําพระเจานานในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจํา: หมายถึงหอคําพระเจานานในบริบทที่ถูก

สรางความหมายทางประวัติศาสตร โดยมีกระบวนการทางประวัติศาสตรเขามาบันทึกเรื่องราวของหอ

คําพระเจานาน ดังน้ันหอคําพระเจานานจึงเปนสัญลักษณ/ภาพแทนของประวัติศาสตรสมัยใหม 

 หอคํา/คุมหลวง/คุมเจาหลวง: ทั้งหอคํา คุมหลวง และคุมเจาหลวง ลวนมีความหมาย

เหมือนกันซึ่งหมายถึงบานซึ่งใชเปนที่พํานักของเจาครองนครอิสระของอาณาจักรลานนาไทย 

นอกจากน้ีคําวา ‘คุม’ ยังมีความหมายตรงกับคําไทยกลางวา “วัง” ดังน้ัน หอคํา คุมหลวง และคุมเจา

หลวง จึงหมายถึงวังหลวงอันเปนที่ประทับของเจาครองตางๆ ในอาณาจักรลานนาไทย   

 เขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน: พ้ืนที่ภายในแนวกําแพงเมือง คูเมือง เมืองนาน เลขที่ทะเบียนบาน 25-

1 บานเมืองนาน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ซึ่งติดกับกําแพงเมือง-คูเมือง เมืองนาน 

จนถึงบริเวณระหวางถนนสุมนเทวราชและถนนขาหลวงเช่ือตอกับถนนมหาวงศมาทางทิศตะวันออก

จรดสะพานพัฒนาภาคเหนือ ดานทิศเหนือคั่นดวยถนนสาธารณะที่เช่ือมตอจากถนนอนันตวรฤทธิเดช 

และดานใตคั่นดวยถนนทาลี่ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548: 

4-43) 
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กรอบคิดในการศึกษา  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

“History is a representation of the past, 

Memory only accommodates those facts that suit it.” 

“ประวัติศาสตรคือภาพแทนของอดีต 

ความทรงจําเปนเพียงสวนประกอบของภาพแทนความเปนจริงแหลาน้ัน” 

(Pierre Nora, quoted in Representations, 1984: 8) 

จากขอความดังกลาวเห็นไดวา ปแอร นอรา มีทัศนะตอประวัติศาสตรเปนเพียงแคภาพแทน

ของอดีต ไมใชความเปนจริงทั้งหมด กระบวนการทางประวัติศาสตรเพียงหยิบความทรงจํามาเปนแค

สวนหน่ึงของประวัติศาสตร ซึ่งเมื่อผานกระบวนการวิเคราะห วิพากษ และสังเคราะหออกมาเปน

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรแลว สิ่งที่สังเคราะหออกมาน้ันเปนเหมือนภาพแทนหรือสัญลักษณทาง

ประวัติศาสตรสมัยใหม ซึ่งงานทางดานประวัติศาสตรทั้งหลายที่ถูกเขียนขึ้นลวนแลวแตใชความทรง

จําเปนวัตถุดิบในการวิเคราะห และวิพากษทั้งสิ้น ในทางกลับกันงานเขียนทางดานประวัติศาสตรบาง

เรื่องนําเสนอไปทิศทางเดียวกันกับ ปแอร นอรา เรื่องภาพแทนของอดีต 

นอกจากน้ีในการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา 

ในสวนของแนวคิดทฤษฎี ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง ความทรงจํารวมและพ้ืนที่แหงความทรงจํา และ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก วรรณกรรมวาดวยพิพิธภัณฑ และวรรณกรรมวาดวยความทรงจํา 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ี จําเปนตองทําความเขาใจแกนกลางทางแนวคิดที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว

ทางสังคมที่มีความเก่ียวกับบริบททางดานพ้ืนที่และประวัติศาสตร ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยแนวคิด

ของ ปแอร นอรา (Pierre Nora) เรื่อง พ้ืนแหงความทรงจํา (lesieux de mémoire/site of 
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memory) โดยกลาวถึงกระบวนการทางประวัติศาสตรที่ทําใหความทรงจํากลายเปน

ประวัติศาสตรซึ่งสามารถปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนพ้ืนที่ สิ่งปลูกสราง หรือวัตถุ จน

เมื่อเกิดคุณคาทางประวัติศาสตรแลวจึงใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตอรอง และเกิดกระบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม  

 

ความทรงจํา และความทรงจํารวม 

“ความทรงจํา” การเกิดกระแสนิยมในการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับความทรงจําของผูคนใน

สังคมเริ่มเพ่ิมมากขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1980 จนเรียกกันวาเปน “อุตสาหกรรมความทรงจํา” (Smith, 

2006 อางใน เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 57) ในมิติหน่ึงถือวาเปนขอถกเถียงทางวิชาการที่ทาทาย

ประวัติศาสตรกระแสหลัก และเปดพ้ืนที่ใหกับชายขอบ (กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอยทางวัฒนธรรม) 

ซึ่งแรงขับเคลื่อนที่สําคัญน้ันมาจากนักวิชาการและชุมชนชาวยิวในเรื่องความทรงจําการฆาลาง

เผาพันธุ (holocaust) (Smith, 2006 อางถึงใน เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 57)  

ในชวงตนศตวรรษที่ 19 นักประวัติศาสตรใหความเช่ือถือในเอกสารทางประวัติศาสตร

มากกวาการใชความทรงจําในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร (Kerwin Lee Klein, 2000: 130) 

จนกระทั่งในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จนมาถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 มักมีการต้ังคําถาม

เก่ียวกับประวัติศาสตรและความทรงจําวาคืออะไร มีความเก่ียวของกันหรือไม อยางไร ในการมอง

ประวัติศาสตรรูปแบบเดิมเห็นวา ประวัติศาสตรน้ันเปนเรื่องของอดีต และความทรงจําก็เปนเรื่องของ

อดีต ดังน้ัน ทั้งสองสิ่งจึงมีความสัมพันธกัน ประวัติศาสตรน้ันเปนเรื่องราวที่มีชีวิตของความทรงจํา 

เปนการหยิบยกเอาความทรงจํามาเขียน หรือถายทอดจนกลายเปนประวัติศาสตร ยอนกลับไปใน

สมัยกอนประวัติศาสตร (สมัยที่ยังไมมีการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นผานลายลักษณอักษร) การเลา

เรื่องราวในอดีตมักใชวิธีการแบบประวัติศาสตรแบบบอกเลา (oral history) เชน เรื่องราวของเทพ

ปกรณัมกรีก ตํานานชนเผาตางๆ หรือเรื่องเลาจากความทรงจําของบรรพบุรุษที่เก่ียวกับเหตุการณ 

หรือบุคคลสําคัญภายในกลุมของตนเอง ซึ่งคนฟงน้ันก็ไมต้ังคําถามกับเรื่องที่เลาซ้ําๆ ตอกันมา จน

คลายวาเปนสิ่งที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวในอดีตอันตอเน่ืองถูกนํามาในฐานะของความเปนจริง

ในปจจุบัน อยางไรก็ดีดวยความเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ผานตัวผูเลาจึงไมถูกนํามาพิจารณา (จุฬารัตน 

ดํารงวิถีธรรม, 2559: 21)  
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การบันทึกประวัติศาสตรดวยลายลักษณอักษรเปนการเปลี่ยนแปลงความเขาใจตอ

ประวัติศาสตรและความทรงจําของมนุษย เน่ืองจากการบันทึกเรื่องราวเปนลายลักษณอักษรทําให

อดีตที่เปนความทรงจําของปจเจกถูกถายทอดเรื่องราวออกมาในลักษณะที่ถูกทําใหหยุดน่ิง ซึ่งก็เกิด

ความสะดวกตอการทบทวนและไตรตรองประวัติศาสตรน้ันๆ อยางไรก็ดีการบันทึกประวัติศาสตรใน

รูปแบบลายลักษณอักษรน้ันทําใหเกิดขอพิพากษในมิติของความจริงแทของประวัติศาสตร ซึ่งในการ

เขียนประวัติศาสตรแตละครั้งน้ันก็หมายความวาไดผานกระบวนการที่ผู เขียนเลือกที่ ตีความ 

กลั่นกรองไปแลว ประวัติศาสตรในแนวดังกลาวจึงอาจกลาวไดวาเปนประวัติศาสตรในแนวอัตวิสัย 

(subjective) นอกจากปญหาทางดานความเปนประวัติศาสตรแนวอัตวิสัยของประวัติศาสตรแบบลาย

ลักษณอักษรแลว Paul Connerton เสนอวา การบันทึกความทรงจําในแบบดังกลาวทําใหขาดมิติ

ของความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร เน่ืองจากเมื่อมีผูเลาความทรงจําน้ันๆ แลวกลั่นกรองออกมา

เปนลายลักษณอักษร ความทรงจําหรือประวัติศาสตรน้ันๆ ยอมมีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง 

กลาวคือ ในเขียนประวัติศาสตรออกมา แลวผานสื่อ ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีการกระจายขาวสารน้ัน

เขาถึงไดงาย และรวดเร็ว แทนที่ตัวประวัติศาสตรจะถูกตรวจสอบ หรือวิพากษในวงกวาง หากแต

กลับกลายเปนการตอกยํ้าและทําใหประวัติศาสตรน้ันหยุดน่ิง และยากที่จะแกไข ยกตัวอยางเชน 

เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงจะกลาววาเปนชัยชนะของนักศึกษา แตก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง 

แกไข หรือเพ่ิมเติมเน้ือหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรใหครบถวนสมบูรณไดไมงาย จนกลายเปนที่

ติดตราและสรางความเขาใจทางประวัติศาสตรใหกับคนในสังคมเปนวงกวาง ในฐานะประวัติศาสตร

หยุดน่ิง (จุฬารัตน ดํารงวิถีธรรม, 2559: 22 - 25)  

ความทรงจําในทัศนะของ Paul Connerton น้ันเสนอวาความทรงจําคือสิ่งที่ถูกสรางขึ้น 

ผลิตซ้ํา และสงตอกัน มาในสังคม ผานการทําซ้ําๆ ในวิธีของพิธีเฉลิมฉลอง (commemorative 

ceremonies) และ/หรือ ปฏิบัติการทางรางกาย (bodily practice) จนกลายเปนความเคยชิน หรือ

ความทรงจําที่เปนนิสัย (habit memory) ในการศึกษาความทรงจําของสังคมจึงเปนการทําความ

เขาใจโครงสรางของสังคมในระดับลึก ที่ชวยใหเขาใจพฤติกรรม หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมน้ันๆ 

ไดดีกวาปรากฏการณผิวหนา อันเน่ืองมาจากความทรงจําหรือจินตนาการที่เก่ียวของกับอดีตมี

กระบวนการถายทอดซึ่งสําคัญตอการกําหนดรูปรางของความทรงจํารวมของสมาชิกภายในสังคม  

เปรียบเสมือนแผนที่ความคิด ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ถายทอดใหกับสมาชิกรุนตอๆ ไปภายในสังคม
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ดวย (เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 31) ในทางเดียวกัน Paulo Jedlowski (2001) กลาวในเรื่อง

ความทรงจําวาเปนชุดของปรากฏการณที่ไมไดมีหน่ึงเดียวหรือมีรูปแบบตายตัว เปนความสามารถที่

จะจดจํา สะสม และตอยอดชุดขอมูลตางๆ เพ่ือตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

จากน้ันเมื่อมีการศึกษาเก่ียวกับความทรงจํามากขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 20 จึงมองวาความทรงจํา

ไมใชเพียงแตเปนที่ เก็บสะสมขอมูลเพียงเทาน้ัน แตยังเปนสิ่งที่ซับซอน และมีเครือขายทาง

ความสัมพันธทํางานสอดประสานกันอยางมากมาย เหตุเพราะความทรงจําน้ันถูกเลือก และเสริมเติม

แตงเขาไปใหมจากความทรงจําในปจจุบันต้ังแตระดับปจเจกไปจนถึงระดับสังคม (จุฬารัตน ดํารงวิถี

ธรรม, 2559: 28)  

นอกจากน้ีนักสังคมวิทยาอยาง Michael Schudson กลาวถึงความทรงจําไววา ความทรงจํา

ไมใชเพียงเรื่องทางจิตเทาน้ันแตถือเปนเรื่องทางสังคม ซึ่งถูกบันทึกอยูในรูปแบบของกฎหมาย 

กฎระเบียบ และบันทึกตางๆ อาทิ หนังสือ วันหยุดราชการ อนุสาวรีย หรือของที่ระลึกตางๆ ดังน้ัน

ความทรงจําจึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับวัตถุที่มนุษยประดิษฐขึ้นมา (material artifacts) (เยาวนุช 

เวศรภาดา, 2545: 27) 

 

พื้นที่แหงความทรงจํา (lesieux de mémoire/site of memory) 

ปแอร นอรา (1984) เสนอวา ความทรงจําอันเกิดจากตัวปจเจก หรือความทรงจําที่เกิดจาก

ความสัมพันธในชุมชนจนเกิดเปนเหตุการณบางอยางที่ทําใหเปนความทรงจํารวมกันของคนในสังคม

น้ันๆ ไดกลายเปนภาพลักษณและอุดมคติภายในสังคม เรียกวา “พ้ืนที่แหงความทรงจํา” ซึ่ง

ภาพลักษณของกิจกรรมทางสังคมที่มีรวมกันดังกลาวน้ันมาจากความสัมพันธทางชุมชนผานพ้ืนที่แหง

ความทรงจําจนเกิดเปนอัตลักษณทางสังคมขึ้น กลาวคือ พ้ืนที่ความทรงจําวามีความเก่ียวของกับ

บริบททางประวัติศาสตร โดยสรางความทรงจําผานสัญลักษณเพ่ือทดแทนอัตลักษณและวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ดังกลาวจึงกลายเปน “พ้ืนที่ที่เปนสัญลักษณ” ทั้งน้ีพ้ืนที่แหงความทรงจํายังเปนพ้ืนที่ที่ถูกสราง 

บรรจุ และชวงชิงความทรงจําเก่ียวกับชาติ อนุสรณสถาน หรือวัตถุตางๆ ถูกปลอยใหนึกถึงอยางมี

อารมณเขามาเก่ียวเน่ืองโดยเปนไปเองตามแตบริบทของสังคมน้ันๆ หรืออีกนัยหน่ึง พ้ืนที่แหงความ

ทรงจําน้ันครอบคลุมบริบทของเวลาและพ้ืนที่ต้ังแตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร พรมแดนประเทศ บุคคลใน

ประวัติศาสตร อนุสาวรีย อาคาร ภาษา วรรณกรรม คําขวัญ ศิลปวัตถุ องคประกอบตางๆ เหลาน้ีถูก
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จัดวางใหกลายเปนภาพในอดีตซึ่งก็คือปฏิบัติการทางความหมาย (hermeneutic practice) ที่ทําให

เกิดภาพรวมของสัญลักษณใหมที่กลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจํา (อุทิศ สังขรัตน, 2543) 

ความทรงจําถูกสรางขึ้นใหมดวยตรรกะที่รอยเรียงเขาดวยกันอยางมีเอกภาพ และไดรับ 

“ความชอบธรรม” ดวยการสนับสนุนจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร “ความทรงจํา” ที่ปรากฏอยู

ในสังคมเปนผลจากการเลือกสรรของผูมีอํานาจและการสรางกลไกหรือวิธีการที่ใชควบคุมคนในสังคม 

และใชเช่ือมรอยความสัมพันธของคนในสังคมไว โดยผานตัวแทนความทรงจําน้ันๆ “ความทรงจํา” จึง

มิใชการมีจิตสํานึกรวมทางสังคมของประชาชาติที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแตอยางใด มิหนําซ้ํายังเปน

พ้ืนที่ของการตอสูในการนิยามความหมายและสรางปฏิบัติการทางสังคมแบบหน่ึงเพ่ือค้ําจุน “ความ

ทรงจํา” น้ันๆ ใหคงอยู (เยาวนุช เวศรภาดา, 2545: 8) 

ในทางเดียวกันพ้ืนที่แหงความทรงจํายังทําหนาที่บรรจุรองรอย หรือการเกิดขึ้นของสํานึก

แหงความทรงจํา ซึ่งผูมีอํานาจไดเลือกมาเปนตัวแทนของอุดมการณบางอยาง แมวาความทรงจําน้ัน

จะเปนอดีตที่มีความเลือนราง หรือไมมีความทรงจํารวมตอพ้ืนที่ในอดีตของคนในสังคมปจจุบัน ซึ่ง

พ้ืนที่แหงความทรงจําน้ันสามารถกลายเปนเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดความชอบธรรมตอบริบทใน

ปจจุบันได  (อางแลว, 2543) อยางไรก็ดีพ้ืนที่แหงความทรงจําน้ันเปนสิ่งที่สรางขึ้นในสังคมสมัยใหม 

ที่ขาดสมดุลระหวางสังคมในอดีตซึ่งเปนสังคมแบบประเพณีถูกทําลายลง แตดวยกระบวนการจัดการ

อดีต/ความทรงจํา ผานประวัติศาสตรของสังคมสมัยใหม ทําใหเกิดการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา

ขึ้นมาเพ่ือเปนพ้ืนที่เช่ือมโยงของความรูสึกใหเก่ียวเน่ืองจนถึงปจจุบัน (เบญจวรรณ นาราสัจจ, 2553: 

31 – 32) ในทางเดียวกัน ความทรงจําที่ดํารงอยูในสังคมโบราณ (primitive) ปรากฏอยูในพิธีกรรม

ทางศาสนาเพ่ือแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิในการประกอบพิธีกรรม เมื่อเกิดกระบวนการทาง

ประวัติศาสตรขึ้นความทรงจําจึงกลายเปนองคความรูแบบชายขอบ กลาวคือความทรงจําน้ัน

กลายเปนแหลงขอมูลที่ไมมีความนาเช่ือถือและเปนสิ่งที่ไมสามารถพิสูจนความจริงได ซึ่งกระบวนการ

ทางประวัติศาสตรสมัยใหมไดใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งนักประวัติศาสตรเช่ือ

วาประวัติศาสตรสมัยใหมมีความเปนภาวะวิสัย (objectivity) มากกวา (เยาวนุช เวศรภาดา, 2545: 

34) 

ทั้งน้ี ปแอร นอรา ยังช้ีใหเห็นวาประวัติศาสตรกับความทรงจําดูจะเปนเรื่องที่ตองแยกออก

จากกัน กลาวคือ ความทรงจําน้ันคือชีวิต ดํารงอยูและมีวิวัฒนาการอยูในสังคมอยางถาวร ใน
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ขณะเดียวกันประวัติศาสตรน้ันเปนสิ่งที่สรางขึ้นมาใหมไมมีความตอเน่ือง และสมบูรณ เปนเพียงภาพ

ตัวแทนของของอดีต การกอกําเนิดขึ้นของประวัติศาสตรน้ันทําใหเกิดระยะหางระหวางความทรงจําที่

แทจริง (real memory) ดังน้ัน ในกระบวนการของประวัติศาสตรสมัยใหมจึงตองมีพ้ืนที่แหงความ

ทรงจํา เหตุเพราะสังคมสมัยใหมไมไดดํารงอยูทามกลางความทรงจําแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป 

จําตองมีสิ่งยึดเหน่ียวอยางสถานที่ หรือวัตถุ ในขณะเดียวกัน ความทรงจําเองก็กลายเปนวัตถุ 

(object) ของการเขียนประวัติศาสตร ซึ่งความทรงจําที่กลายเปนประวัติศาสตร (historicized 

memory) น้ัน ก็ไดเรียกรองใหกลุมภายในสังคมใหคํานิยามกับตัวตนดวยการยกอดีตมาเปนเครื่องมือ 

(จุฬารัตน ดํารงวิถีธรรม, 2559: 23 – 24) 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

วรรณกรรมที่เก่ียวของกับการศึกษาในครั้งน้ีสามารถแบงออกเปน 2 หัวขอ คือ วรรณกรรม

วาดวยพิพิธภัณฑ ที่จะทําใหเห็นประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑ การศึกษาที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ จน

ไปถึงประวัติของหอคําพระเจานาน และวรรณกรรมวาดวยความทรงจํา และพื้นที่แหงความทรงจํา 

ที่เปนการทบทวนเพ่ือใหทราบวามีการศึกษาที่ใชเรื่องความทรงจําไปในทิศทางใดบาง รวมไปถึง

เพ่ือใหทราบรูปแบบของการเลาเรื่องดวยความทรงจํา 

 

วรรณกรรมวาดวยพิพธิภัณฑ  

กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรงศึกษาธิการ (2532) ไดรวบรวม

เรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทยไวในหนังสือเรื่อง “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ในประเทศไทย”เพ่ือใหทราบถึงตําแหนงที่ต้ัง และขอมูลเบ้ืองตนของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาม

จังหวัดตางๆ ทั้งน้ีเรื่องราวภายในยังประกอบไปดวยงานทางดานพิพิธภัณฑในแรกเริ่ม โดยมี จิรา 

จงกล เปนผูเริ่มวางรากฐานใหกับงานทางดานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตอมาเมื่อไดรับความรวมมือ

จากทางเอกชนจึงมีการเปดพิพิธภัณฑรูปแบบอ่ืนๆ ขึ้นดวย อาทิ พิพิธภัณฑตํารวจ พิพิธภัณฑบาน

ประวัติศาสตร เปนตน ทั้งน้ีภายในหนังสือยังไดใหขอบเขตทางความหมายของคําวาพิพิธภัณฑสถาน

วานอกจากจะเปนสถานที่รวบรวมและสงวนรักษาองคความรูและวัตถุโบราณแลว ยังหมายรวมไปถึง

สิ่งมีชีวิตดวย ดังน้ันพิพิธสถานจึงรวมความหมายไปถึงสวนสัตว อุทยาน เขตสงวนสัตวตางๆ รวมไปถึง
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โบราณสถานและอนุสรณสถานดวย ในทางเดียวกันกับหนังสือเรื่อง “พิพิธภัณฑสถานวิทยา” โดย 

กรมศิลปากร (2532) ก็ไดนําเสนอพัฒนาการคํานิยามของพิพิธภัณฑต้ังแตการนิยามที่จํากัดวงอยูแค

สถานที่เก็บรักษาปรากฏการณทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษยใหเปนระเบียบเรียบรอย จนเมื่อ

แนวคิดวาพิพิธภัณฑน้ันไมใชเพียงสถานที่จัดเก็บแตยังเปนแหลงเรียนรู รวมถึงไมใชแคสถานที่เก็บ

วัตถุเทาน้ันที่อยูในขอบขายการเปนพิพิธภัณฑ แตรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอยางที่ไดกลาวไปแลวขางตน ใน

ขณะเดียวกันในหนังสือก็ไดกลาวถึงประวัติศาสตรและพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถาน ต้ังแตที่มาของ

คําวา Museum และสถาบันที่เรียกวา Museum แหงแรกในโลก จนเมื่อถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยา 

(Renaissance period) ก็ไดมีการใหความสนใจกับศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุ ซึ่งในระยะแรกน้ันเปน

พิพิธภัณฑสถานสวนบุคคล (private museum) จากน้ันจึงเริ่มเกิดพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน 

ซึ่งการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑดังกลาวน้ีเองที่สวนขับเคลื่อนการศึกษาหาความรู จากน้ันเมื่อพิพิธภัณฑ

รูจักที่จะหยิบจับเทคโนโลยีเขามาปรับปรุงการจัดแสดงจึงไดเริ่มเปนที่สนใจของประชาชนทั่วไป 

อยางไรก็ดี สาระสําคัญในหนังสือน้ันการพินิจพิจารณาองคประกอบตางๆ ของพิพิธภัณฑสถาน อาทิ 

รูปแบบของการจัดแสดง การบริหารพิพิธภัณฑ เปนตน 

สวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับหอคําพระเจานาน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ปรากฏใน

หนังสือของ กรมศิลปากร (2547) เรื่อง “นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นานและจังหวัดนาน” ซึ่งได

กลาวถึงประวัติความเปนมากอนจะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ประวัติการกอต้ัง รายละเอียด

ของสิ่งของที่จัดแสดง รวมไปถึงประวัติศาสตรของจังหวัดนานวามีสายตระกูลใดบางที่เคยเปนเจา

เมืองนาน ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนหนังสือนําเที่ยวเน้ือหาหลักจึงเนนไปที่คําแนะนําเพ่ือทองเที่ยวภายใน

จังหวัดนาน อันประกอบไปดวนสถานที่ทางประวัติศาสตร ศาสนา และสถานที่เย่ียมชมธรรมชาติ 

นอกจากน้ีประวัติของหอคําพระเจานานน้ันปรากฏในหนังสือของ วรชาติ มีชูบท (2556) เรื่อง 

“เจานายฝายเหนือ และตํานานรักมะเมียะ” โดยกลาวถึงประวัติการเขาพํานักในหอคําของเจาครอง

นครนานแตละคน จนไปถึงเรื่องกรรมสิทธ์ิการครอบครองหอคําซึ่งมีขอพิพาทกันระหวางทายาทของ

พระเจาสุริยพงศผริตเดชกับรัฐไทยในแงที่วาหอคําน้ันควรเปนมรดกของทายาทพระเจาสุริยพงศผริต

เดช หรือควรเปนพ้ืนที่สําหรับบานเมืองโดยใหรัฐดูแล ซึ่งในทายที่สุดแลวตึกหอคําก็เปนของรัฐดวย

การดําเนินการสืบสวนของพระยากรุงศรีสวัสดิการ ปลัดมณฑลประจํานครนาน 
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ในหนังสือของ ศรีศักร วิลลิโภดม (2551) เรื่อง “พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรทองถิ่น : 

กระบวนการเรียนรูรวมกัน” เปนการพูดถึงของทองถิ่นผานกระบวนการสรางพิพิธภัณฑทองถิ่น 

กลาวคือ ศรีศักร เสนอวาชุมชนทองถิ่นในทุกชุมชนน้ันมีศักยภาพในการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นเพ่ือ

แสดงใหเห็น คงไว จนไปถึงเปนแหลงการเรียนอัตลักษณใหกับเด็กและผูที่เขาไปในทองถิ่นน้ันๆ ทั้งน้ี

ในหนังสือยังไดวิพากษการจัดแสดงพิพิธภัณฑของชาติที่มักจะยึดติดกับแนวคิดเดียว คือ ชาติ ทําให

ขาดความหลากหลายในการอธิบายวัตถุตางๆ ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในทาง

กลับกันการจัดต้ังพิพิธภัณฑทองถิ่นน้ันไมจําเปนตองยึดติดกับแนวคิดเรื่องชาติ เพียงแตจะตองเปน

กระบวนจัดต้ังพิพิธภัณฑที่ทําเกิดการเรียนรูภายในชุมชนของตนเอง ผานการศึกษา รวบรวมขอมูล 

และสุดทายจึงถายทอดออกมาเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมในรูปแบบของ

ตนเอง ในหนังสือไดยกตัวอยางพิพิธภัณฑจันเสน ของชุมชนจันเสน ซึ่งต้ังอยูในวัดจันเสน อําเภอตา

คลี จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่เกิดขึ้นจากความรวมแรงกันภายในชุมชนรวบรวมขอมูล 

และเปดใหนักทองเที่ยวเขาชมโดยมีเด็กภายในชุมชนเปนคนนําชม พรอมทั้งอธิบายเรื่องราวตางๆ ที่

จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑ  

ในหนังสือ “คนทําพิพิธภัณฑ” ที่มี ปณิตา สระวาสี เปนผูเขียน และมี ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 

เปนบรรณาธิการ (2557) ไดพูดถึงแนวทางการสรางพิพิธภัณฑแบบใหม โดยที่การสรางพิพิธภัณฑไม

ไดมาจากทางรัฐบาลหากแตมีทั้งทองถิ่น เอกชน หรือแมกระทั่งอาสาสมัครรวมกลุมกันเพ่ือจัดต้ัง

พิพิธภัณฑสิ่งของที่จัดแสดงน้ันผานการคัดเลือกดวยตัวเอง ซึ่งแนวทางการทําพิพิธภัณฑแบบดังกลาว

น้ันไดรับความนิยมเหตุเพราะรูปแบบการจัดแสดงน้ันมีความแปลกใหมและนาสนใจ อยางไรก็ดี หน่ึง

ในบทความของหนังสือเลมน้ีเรื่อง ‘ความทรงจํารวมของชุมชนเมืองลําพูน’ ทําใหเห็นภาพของการเก็บ

รวบรวมขอมูลทางประวัติศาสตรโดยกลุมจิตอาสา ซึ่งมีการรวบรวมทั้งเอกสาร ภาพถาย ศิลปวัตถุ 

และวัตถุอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรลําพูนมาจัด และจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑชุมชนเมือง

ลําพูน 

นอกจากน้ีในบทความของ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2559) เรื่อง การแทนที่ความทรงจํา กรณี

พิพิธภัณฑรัฟเฟลส สมัยอาณานิคม และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปรหลังเอกราช จากเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติหัวขอ “ศาสตรแหงการจํา ศิลปแหงการลืม” ซึ่งเปนบทความที่

เลาถึงที่มาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปร ผานการเปลี่ยนแปลงต้ังแตยุคสมัยที่สิงคโปรยังตก
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เปนชาติอาณานิคม โดยที่กอนหนาจะกลายเปนพิพิธภัณฑที่เปนพ้ืนที่จัดแสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรม

น้ัน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปร เปนหอสมุดและพิพิธภัณฑรัฟเฟลสมากอน ซึ่งทําหนาที่เปน

ศูนยกลางภายในภูมิภาคเพ่ือรวบรวมวัตถุทางชาติพันธุ เหรียญ หรือแมกระทั่งอาวุธที่ใชในสงคราม 

มาเพ่ือจัดแสดงพรอมทั้งเปนแหลงศึกษาแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา รวมไปถึงเปนพ้ืนที่ที่สราง

ความศักด์ิสิทธ์ิใหกับองคความรูที่รวบรวมมาได ผานกระบวนการสรางหลักฐานในรูปลายลักษณ ซึ่ง

หากจะกลาวแลวภายในพ้ืนที่ดังกลาวเปนทั้งพิพิธภัณฑ สวนพฤษกศาสตร หองทดลอง สํานักงานสถิติ 

และหอสมุด จนกระทั่งในชวงการเปลี่ยนแปลงที่สิงคโปรไดรับเอกราชอยางสมบูรณ หอสมุดและ

พิพิธภัณฑรัฟเฟลสก็คอยๆ เปลี่ยนโฉมจนกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปร ผานแนวคิด

การพัฒนางานทางดานวัฒนธรรม และเริ่มจริงจังขึ้นในชวง 25 ปของการสรางชาติ (ป ค.ศ. 1984) ซึ่ง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปรไดสรางความทรงจําชุดใหมใหกับผูคนดวยการเลาประวัติศาสตร

จากสิ่งของที่สั่งสมมาในชวงอาณานิคม ดวยการเลาความทรงจํารวมการเติบโตของสิงคโปรจากการ

เปนเมืองทา และฟนฝาอุปสรรคจนกลายเปนชาติที่รวมเอาผูคนจากดินแดนอ่ืนไวดวยกัน ในทาง

เดียวกัน วัตถุประเภทเครื่องเรือน เครื่องประกอบอาคาร หรือวัตถุในพิธีกรรม จากชุมชนตางๆ ไดรับ

การอนุรักษเพ่ือใหเปนเครื่องยืนยันการเปลี่ยนผานของสิงคโปร และเปนวัตถุสําคัญในการจัดแสดง

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปร 

ในชวงทศวรรษที่ 1990 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สิงคโปร นอกจากจะเปนพ้ืนที่ที่สรางความ

เปนพลเมืองสิงคโปรแลว ยังตองเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหกับสิงคโปรดวยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู ดวยกรอบคิดดังกลาวในชวง ค.ศ. 2006 – 2013 เปน

นิทรรศการถาวรที่แสดงเรื่องราวทางวัฒนธรรมของอาหาร มหรสพ ภาพถายและเครื่องแตงกาย โดย

แบงการรับชมเปน 2 เสนทางคือ หน่ึงทางหลักผานบันทึกทางประวัติศาสตร และทางที่สองคือเรื่อง

เลาสวนบุคคล โดยทั้งสองเสนทางจะขนานกัน ผูชมสามารถเดินตัดผานไปมาไดเพ่ือรับชมทั้งสอง

เสนทาง ซึ่งเลาเรื่องตามชวงเวลาคือ การต้ังสถานีการคา (1819 - 1824) แหลงรวมทางการคา (1820 

- 1860) เมืองทา (1870 – 1890) สมัยใหม (1900 - 1940) ปราการ (1941 - 1942) การยึดครอง

ของญี่ปุน (1942 - 1945) เอกราช (1945 - 1959) ชาติใหม (1959 - 1972) โดยทั้งหมดน้ันเปนภาพ

ความทรงจําที่แทนที่ความเปนศูนยกลางของพิพิธภัณฑรัฟเฟลส พิพิธภัณฑในขนบของเจาอาณานิคม

เพ่ือรักษาความอารยะรวบรวมวัตถุและองคความรูในภูมิภาคชวงอาณานิคม แตพิพิธภัณฑสถาน
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แหงชาติ สิงคโปร ไดแทนที่ความทรงจําใหมใหกลายเปนพ้ืนที่ที่มีกลไกการสรางสํานึกความเปน

พลเมืองและฐานของทุนทางเศรษฐกิจ 

จากวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑทั้งหมดที่ทบทวนมา ทําใหใหเห็นพัฒนาการนิยาม

ความหมายของพิพิธภัณฑ เพ่ือทําใหเขาใจกรอบของงานทางดานพิพิธภัณฑ ที่มีตอบริบทสังคมใน

ชวงเวลาน้ันๆ  รวมไปถึงมิติทางประวัติศาสตรของการเริ่มงาน ประวัติความเปนมา สถานที่ต้ัง ของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อยางไรก็ตามการทบทวนวรรณกรรมที่วาดวยพิพิธภัณฑ ยังทําใหทราบถึง

ประวัติการพัฒนากวาจะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และการพัฒนาการจัดต้ังพิพิธภัณฑที่

ไมไดบริหารงานโดยรัฐ แตเปนองคกรเอกชน หรือตัวบุคคล รวมไปถึงการจัดต้ังพิพิธภัณฑทองถิ่นโดย

ตัวทองถิ่นเองเชนกัน ซึ่งในการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานาน: พ้ืนที่แหงความทรงจํากับการ

เคลื่อนไหวทางสังคม ครั้งน้ี พยายามแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน กับแนวคิดของพิพิธภัณฑทองถิ่นวาถึงแมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จะบริหารงานโดยกรม

ศิลปากร ซึ่งเปนหนวยงานรัฐ แตก็ปรากฏสํานึกทองถิ่นเน่ืองจากบริบททางประวัติศาสตร นอกจากน้ี

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนผานการจัดการแสดงของพิพิธภัณฑยังทําใหเห็นภาพ

วา พิพิธภัณฑน้ันโดยตัวเองแลวเปนสิ่งที่นําเสนอองคความรูตามบริบทของสังคม ไมมีชุดขอมูลที่

ตายตัว อีกทั้งการเปลี่ยนผานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑยังทําใหเห็นการสรางความทรงจํารวมดวย

การแทนที่ชุดความทรงจํา จึงอาจกลาวไดวางานทางดานพิพิธภัณฑกับคาวมทรงจําน้ันเปนเรื่องที่แยก

ไมขาดออกจากกัน 

 

วรรณกรรมวาดวยความทรงจํา  

ในบทความของ Kewin Lee Klein (2000) เรื่อง On the Emergence of Memory in 

Historical Discourse พยายามศึกษาการปรากฏขึ้นของการศึกษาเร่ืองความทรงจํา และมีความ

สนใจที่จะศึกษาวาทําไม “ความทรงจํา” จึงกลายมาเปนแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตรใน

สมัยใหม ภายในบทความไดทบทวนความหมายของความทรงจําในหลายๆ มิติ ต้ังแตความทรงจําใน

ความหมายของจิตวิทยาซึ่งเปนองคความรูชุดแรกๆ ที่เขามาอธิบายปรากฏการณอันเก่ียวเน่ืองกับ

ความทรงจํา นักจิตวิทยาที่อธิบายเรื่องดังกลาวคือ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) จนกระทั่ง

เรื่องเก่ียวกับความทรงจําถูกใหความสําคัญในทางสังคมศาสตรดานอ่ืนๆ ไมวาจะการใชคําวาความ
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ทรงจําโดยทางตรง หรือการใชคําอ่ืนที่มีความหมายใกลเคียงกัน กลาวคือในศาสตรดานอ่ืนน้ันใหความ

สนใจกับการศึกษาความทรงจําจนเกิดเปนอุตสาหกรรมความทรงจํา นอกจากน้ีในบทความยัง

พยายามทําความเขาใจพัฒนาการการใชคําวาความทรงจํา และในชวงหน่ึงการใหความสําคัญกับ

การศึกษาทางดานความทรงจําก็ไดขาดตอน หรืออีกนัยหน่ึงคือภายหลังจากการทําความเขาใจในเชิง

มิติจิตวิทยาแลว ก็ไมไดถูกใหความสนใจจนกระทั่งการศึกษาของ โยเซฟ เยรูชาลมิ (Yosef 

Yerushalmi) (1982) ในเรื่อง Zakhor: Jewish History and Jewish Memory และการศึกษาของ 

ปแอร นอรา (Pierre Nora) (1984) เรื่อง Between Memory And History ทําใหเกิดเปน

อุตสาหกรรมการศึกษาความทรงจําขึ้นมา 

ความทรงจําเปนประเด็นที่สําคัญในการศึกษาทางดานประวัติศาสตร หรืออาจกลาวไดวาเปน

วัฒนธรรมใหมในการศึกษาประวัติศาสตรตามทัศนะของ อลอน คอนฟโน (Alon Confino) และ อลัน 

เม็กกิลล (Allan Megill)  แตกอนหนาน้ันในชวงศตวรรษที่ 19 นักประวัติศาสตรใหความเช่ือถือใน

เอกสารทางประวัติศาสตรมากกวาการใชความทรงจําในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร จนเมื่อ

กระแสการศึกษาความทรงจําถูกใหความสนใจมากขึ้น ประวัติศาสตรในฐานะศาสตรที่มีความ

ใกลเคียงมากกับความหมายของความทรงจํา จึงถูกนักประวัติศาสตรใหความสนใจดวยเชนกัน 

นอกจากประวัติศาสตรแลวความทรงจําเองถูกใหความสําคัญกับศาสตรอ่ืนๆ ดวย เชน ความทรงจํา

ถูกผูกโยงเขากับอัตลักษณ ดังคํากลาวของ ไมเคิล รอทธ (Michael Roth) วา “Memory is the 

core of identity” กลาวคือความทรงจําถูกนํามาใชในการอธิบายอัตลักษณของบุคคล/กลุมบุคคล 

เปนตน 

ความทรงจําและอัตลักษณน้ันเปนสิ่งที่มีความยึดโยงกันอยางแนบแนน ซึ่งตัวความทรง

จําเปนเสมือนสิ่งที่ยํ้าเตือนคนในสังคมน้ันๆ อยูเสมอวาสังคมของตนน้ันมีที่มาอยางไร อันเปนผลใหมี

สวนรวมกําหนดการกระทําในอนาคต กลาวคือ ความทรงจํารวมของคนในสังคมน้ันเปนสิ่งที่

วางรากฐานความเปนตัวตนของคนในสังคม จากบทความของของ สายชล สัตยานุรักษ (2558) ที่

ใกลเคียงกับแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจํา เรื่อง “การตอสูบนพ้ืนที่ความทรงจําของคน

หลากหลายชาติพันธุในประเทศไทย” จากหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตรรัฐไทยและสังคมไทย พยายาม

ช้ีใหเห็นวาการใชพ้ืนที่ความทรงจํา โดยกลุมชาติพันธุตางๆ อาทิ ชาติพันธุขมุ ชาติพันธุลัวะ ชาติพันธุ

มลายูมุสลิม เปนตน น้ันไดพยายามฉีกตัวออกมาจากพ้ืนที่ความทรงจําหลัก กลาวคือ เปนในความ



22 

 

 

ทรงจําแบบประวัติศาสตรกระแสหลักที่มีความตอเน่ืองมายาวนานจนถึงปจจุบันจากการสรางชาติไทย

ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งความเปนชาติไทยดังกลาวเนนประเด็นที่สําคัญ คือ การที่คนชาติ

พันธุไทยน้ันมีความเจริญกาวหนากวา และไมลาหลัง กวาชนชาติใดภายในขอบเขตประเทศไทย ซึ่งผล

ของกระบวนการดังกลาวก็สงผลใหกลุมชาติพันธุบางกลุมพยายามสรางความทรงจําของกลุมตนเขา

กับความทรงจํากระแสหลัก เชน ชาติพันธุดาระอ้ัง ที่อพยพมาจากชายแดนพมาก็มีการอางถึงความ

เก่ียวเน่ืองกับประวัติศาสตรไทย คือ มีความผูกพันกับทหารไทยในชวงสงครามโลกครั้งที่สองจากที่

ทหารไทยเขาไปยึดครองรัฐฉานซึ่งเปนที่อยูเดิมของดาระอ้ัง อยางไรก็ดี กลุมชาติพันธุที่พยายามจะฉีก

ตัวออกมาจากพ้ืนที่ความทรงจําหลักน้ัน ก็จําเปนตองมีกระบวนการบางอยางขึ้นมาเพ่ือสรางความ

ทรงจําในรูปแบบของตนเอง อยางเชนในชาติพันธุลัวะที่สรางความทรงจําวาชาวลัวะในอดีตมีกลุม

ตนเองเปนศูนยกลาง และภาษาทุกภาษาในโลกน้ันมีที่มาจากภาษาของชาวลัวะ ทั้งน้ีการเลาเรื่อง

ดังกลาวเกิดขึ้นเพ่ือใหกลุมของตนเองมีที่มาที่ฉีกไปจากความทรงจําของชาติไทย ซึ่งเปนการแสดงออก

เพ่ือแยงชิงความหมายของอัตลักษณตนเองไมใหถูกกลืนกลายโดยกระบวนการสรางชาติ 

ในบทความเร่ือง “สงครามความทรงจํา กับปฏิบัติการทางการเมือง: ขบวนการนักศึกษาไทย

หลัง 6 ตุลา-ปจจุบัน” โดย ประจักษ กองกีรติ (2545) เสนอเรื่องสงครามแหงความทรงจํา ของ

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 จนถึง 6 ตุลาคม 2519 ที่ถูกทั้งวิชาการฝายขวา และนักศึกษาในยุคตอๆ 

มาหยิบยกมาพูด หรือเขียนถึง ประจักษจึงเสนอวา เหตุการณดังกลาวก็จัดเปนพ้ืนที่แหงความทรงจํา

ที่ย้ือแยงกันไปมา ที่ทางรัฐเองก็ไมสามารถจัดการใหกลายเปนประวัติศาสตรชาติแบบเสร็จสรรพได 

ในทางเดียวกันเหตุการณดังกลาวก็ถูกรื้อฟน และผลิตซ้ําออกมาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัด

พิธีศพใหกับวีรชนผูเสียชีวิต สมุดภาพ วิดีทัศนบันทึกเหตุการณ ไปจนกระทั่งอนุสาวรีย อยางไรก็ดี 

บทความน้ียังเสนอเรื่องเกี่ยวกับความทรงจําที่นาสนใจ คือ ความทรงจําที่ถูกเลือก (selective 

memory) ซึ่งก็คือ การหยิบเลือกความทรงจําบางอยางมาใช รวมถึงในบทความยังเนนความทรงจํา

ในเชิงลบ (negative memory) ใชโจมตีนักศึกษา ซึ่งในประเด็นเดียวกันก็ไดถูกพูดถึงกอนหนาน้ีใน

งานของ ธงชัย วินิจจะกูล (2539) เรื่อง “ความทรงจํากับประวัติศาสตรบาดแผล กรณีปราบปราม

นองเลือด 6 ตุลา 19” โดยที่ธงชัยเสนอวาเหตุการณดังกลาวน้ันเปนประวัติศาสตรบาดแผลของ

ประเทศไทยที่ไมมีใครอยากพูดถึงโดยเฉพาะชนช้ันนํา เน่ืองจากผูที่มีสวนเก่ียวของในเหตุการณครั้ง

น้ันลวนเปนผูที่มีตําแหนงแหงที่สูงศักด์ิในปจจุบัน ถึงกระน้ันสงครามความทรงจําก็เกิดขึ้นเรื่อยมาโดย
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ที่ฝายหน่ึงพยายามลืม แตอีกกลับพยายามจําจึงกลายเปนสงครามความทรงจําที่ตางฝายตางเลือก

หยิบความทรงจําขึ้นมาเลาเรื่อง สิ่งที่เห็นเปนรูปธรรมสําหรับสงครามดังกลาว คือ อนุสาวรียวีรชนคน

เดือนตุลา ที่มีปญหาต้ังแตพ้ืนที่ในการสรางจนทําใหไมสามารถสรางได ในทางกลับกันทางรัฐบาลก็ได

เรงสรางพระบรมราชานุสาวรียของสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่หนาอาคารรัฐสภาใหมในฐานะผูที่

พระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อป พ.ศ. 2475 ดังน้ันภายในพ้ืนที่ละแวกน้ันจึงกลายสนามของการย้ือแยง

ทางความทรงจําที่ทางฝายรัฐก็มิอาจออกมายอมรับในอีกแงมุมของความทรงจําได ในขณะที่อีกฝายก็

ไมอาจสรางรูปธรรมของความทรงจําได 

นอกจากน้ีจากบทความของ อนินทร พุฒิโชติ จากเอกสารการประชุมวิชาการ “ศาสตรแหง

การจํา ศิลปแหงการลืม” เรื่อง อนุสาวรีย “เจาอนุวงศ การเมืองของประวัติศาสตรการจดจําละ

จําแนกมิตร-ศัตรูขอาติลาว ยังสะทอนใหเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการสรางความทรงจํา ซึ่งเปนเรื่องชอง

การเมืองระหวางประเทศ โดยที่เปนสงครามความทรงจําเก่ียวกับเจาอนุวงศ โอรสของเจาสิริบุญอดีต

เจาชีวิตอาณาจักรลานชางเวียงจันทน ผานการสรางอนุสาวรียเจาอนุวงศซึ่งไปเก่ียวเน่ืองกับมิติของ

ความสัมพันธไทย-ลาว เหตุเพราะในชวง ค.ศ. 1996 เปนตนมาไดมีการรื้อฟน ศึกษา และตามรอย

ประวัติศาสตรของเจาอนุวงศ ซึ่งการกระทําดังกลาวไดสะทอนการต่ืนตัวของชาติลาวกับความทรงจํา

ที่ไทยสรางใหกับเจาอนุวงศ กลาวคือการเขียนประวัติศาสตรของฝงไทยน้ันไดมีการบิดเบือนใหเจา

อนุวงศน้ันเปนกบฏ แตหากมองผานสายตาของทางฝงลาวแลวเจาอนุวงศน้ันเปรียบด่ังเปนวีรบุรุษของ

ชาติที่ลุกขึ้นสู จนทําใหทางฝงลาวสรางอนุสาวรียเจาอนุวงศขึ้นดวยแนวคิดใหเปนอนุสรณในการระลึก

ถึงบรรพบุรุษของชาติลาว และเปนสถานที่ศึกษาอบรมสํานึกรักชาติใหแกประชาชนลาว ทั้งน้ีใน

อนุสาวรียของเจาอนุวงศที่สรางขึ้นเองก็มีเรื่องของการเมืองเขามาเก่ียวของ ในชวงแรกเริ่มไดมีการ

กําหนดทาทางของเจาอนุวงศให ถือดาบน่ังบนหลังชาง ใสชุดออกศึกของเจาชีวิต ต้ังอยูบริเวณริม

แมนํ้าโขง ซึ่งมีเหตุผลเกี่ยวกับทาประทับบนหลังชางคือทาการยกทัพของเจาอนุวงศในเหตุการณขับไล

ทหารสยาม จากน้ันจึงมีการเปลี่ยนทาทางของอนุสาวรียใหมีทาเปน พระหัตถซายจับฝกงาวประจํา

พระองค ซึ่งเปนงาวพิเศษประจําตระกูล ยกขึ้นทางดานหนาเกือบสูงระดับสายเอว เปนทา

เตรียมพรอม พระหัตถขวายกขึ้นช้ีน้ิวมือไปในทิศทางการที่ตองการสื่อสารใหไดใจความ อน่ึง การ

ปรับเปลี่ยนทาทางของอนุสาวรียเจาอนุวงศน้ันเปนการเปดพ้ืนที่ใหตีความ โดยการปนพระหัตถใหยก

น้ันเปรียบเหมือน “อโหสิกรรม” ใหกับผูที่เคยรุกรานลาวทุกประเทศซึ่งรวมไปถึงไทยดวยเชนกัน 
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ดังน้ันอนุสาวรียของเจาอนุวงศจึงไมใชแคเพียงสัญลักษณที่ปลุกเราจิตสํานึกความรักชาติลาวเทาน้ัน 

แตยังเปนสิ่งที่สะทอนความคลุมเครือของประวัติศาสตรระหวางไทยกับลาว 

ในหนังสือของ จุฬารัตน ดํารงวิถีธรรม (2559)  เรื่อง “ถังแดง: การซอมสรางประวัติศาสตร

และความทรงจําหลอนในไทย” นําเสนอความสัมพันธระหวาง ประวัติศาสตร ความทรงจํา (ความทรง

จํารวม) และเรื่องเลา วามีลักษณะอยางไร โดยใชเหตุการณถังแดง ซึ่งเปนความรุนแรงที่เกิดจากการ

ปราบคอมมิวนิสตที่ชุมชนลําสินธุ ก่ิงอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ทางฝายรัฐใชวิธีการจัดการ

ชาวบานดวยการเผาลงถังแดง จึงเปนที่มาของช่ือ เหตุการณถังแดง ซึ่งนับวาเปนวิธีการที่โหดรายและ

เปนที่จดจํา จุฬารัตนจึงต้ังคําถามวาชาวบานชุมชนลําสินธุมีธีการจัดการกับความทรงจํา ณ ชวงเวลา

น้ันอยางไร ซึ่งก็ปรากฏวาภายในชุมชนมีวิธีการคือใชการเลาเรื่อง ใหกลายเปนความทรงจํารวมของ

คนในชุมชนและมีสิ่งที่เปนรูปธรรมอยางอนุสรสถานผูวายชนม รวมถึงมีการจัดงานรําลึกแดผูวายชนม 

ในทางกลับกันของกรณีคายกักกันชาวยิวที่ถูกนําเสอนในบทความของ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ ในเรื่อง 

ความทรงจําตอง “จัดแสดง” ไดกลาวถึงการนําเสนออนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่เก่ียวกับคาย

กักกันชาวยิวของเยอรมันนีในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 “อนุสรณสถานโชอาห” พิพิธภัณฑและศูนย

ขอมูลยิวรวมสมัย ซึ่งอนุสรณสถานดังกลาวน้ันถูกเปรียบเทียบใหเปนด่ังพิพิธภัณฑที่จะตอตานการลืม

เลือนของความทรงจําที่หลากหลายจากเหตุการณดังกลาว และวิธีการการจัดแสดงอนุสรณสถาน

ดังกลาวอาจกลาวไดวาเปนกระบวนการที่มีความรวมสมัย โดยทําใหการจัดแสดงนิทรรศการที่

เก่ียวของกับประวัติศาสตรไมยึดติดอยูกับรูปแบบเดิมๆ กลาวคือมีการใสองคประกอบใหผูเขาชมรูสึก

มีประสบการณรวมอันประกอบไปดวย 3 สวนการจัดแสดงดวยกันคือ 1. ประวัติศาสตรคายกักกัน 

เลาถึงนโยบายการสรางคายกักกัน และรายละเอียดเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในคายกักกัน 2. 

ใบหนาของพยาน อันเปนการนําเสนอภาพของผูที่รอดพนจากความตายของคายกักกัน ซึ่งการเลือก

ภาพถายพยายามแสดงใหถึงอารมณอันหลากหลายที่แสดงออกมา และ 3. ประจักษพยาน เปนการ

ฉายภาพยนตรบทสัมภาษณพยานจํานวนกวา 60 รายดวยกัน เน้ือหาในสวนน้ียังมีความพิเศษคือการ

เขาชมเปรียบเสมือนผูเขาชมกับพยานน้ันเปนคูสนทนากัน และผูชมยังสามารถสังเกตผูชมคนอ่ืน

เพ่ือใหเห็นวาผูชมคนอ่ืนน้ันมีปฏิกิริยาตอเหตุการณดังกลาวอยางไร  อนุสรณสถานโชอาหเปน

พิพิธภัณฑที่ทําใหเห็นวาการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรไมจําเปนตองยึดหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ทั้งเอกสารที่เปนทางการ หรือการอางอิงอยางมีหลักการ หากแตเปนการนําความทรง
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จํามาจัดแสดง จึงเปนอนุสรณสถานที่เปดพ้ืนที่ใหความหลากหลายของหลักฐานทางประวัติศาสตร

มากขึ้น อีกทั้งยังสรางประสบการณรวมใหกับผูชมในรูปแบบใหมๆ 

อน่ึง พ้ืนที่และความทรงจําน้ันเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันในมิติของสัญลักษณ กลาวคือ

พ้ืนที่ๆ หน่ึงที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรและความทรงจํามักเปนวัตถุดิบสําคัญในการสราง

ความหมายใหกับพ้ืนที่และตัวความทรงจําเอง ใหปรากฏออกมา ซึ่งในบทความของ สุดแดน วิสุทธิ

ลักษณ ในเรื่อง การจดจํา และการโยกยายความทรงจํา: เขมนมองจากปารีส พยายามช้ีใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงความหมายของพ้ืนที่ดวยการใสความหมายใหมใหกับพ้ืนที่เดิม อันเปนการบดบังภาพ

ของความหมายของพ้ืนที่น้ันๆ ในอดีต ซึ่งภายในบทความไดนําตัวอยางของ “วิหารปองเตออง” (Le 

Panthéon) ที่ต้ังในอยูในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนสถานที่ที่ผานการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่

สําคัญหลายชวงเวลาดวยกัน กลาวคือในอดีตวิหารปองเตอองน้ันเปนสถานที่สรางขึ้นเพ่ือถวายเทพี

ผูรักษาเมือง จากน้ันเมื่อกาลเวลาผานไปความหมายของพ้ืนที่ดังกลาวก็ไดเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิด

ทางการเมืองของฝรั่งเศสจากที่เปนสถานที่สําหรับเทพีก็ไดกลายเปนพ้ืนที่เกียรติยศสําหรับฝงราง

บุคคลที่มีความสําคัญกับฝรั่งเศส ต้ังแตนักกวี ศิลปน จนถึงนักปฏิวัติและบุคคลสําคัญทางการเมือง  

นอกจากน้ีวิหารปองเตอองยังเปนพ้ืนที่ปะทะกันระหวางความเช่ือในคริสตศาสนากับ

วิทยาศาสตรกลาวคือชาวคริสตน้ันเช่ือวาโลกถูกตรึงไวดวยหัตถของพระเจา แตในชวงคริสตศตวรรษที่ 

19 ไดมีการทดลองครั้งสําคัญเก่ียวกับลูกตุมที่เรียกวา The Foucault pendulum ซึ่งในการทดลอง

ดังกลาวไดลบลางความเช่ือที่วาโลกถูกตรึงไวดวยหัตถของพระเจาไป ในทางเดียวกันในบทความยังได

เสนอ การเปลี่ยนความหมายของพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส Muse é national des Arts d'Afrique et 

d'Océanie ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแหงชาติศิลปะอัฟริกาและโอเชียเนีย พิพิธภัณฑดังกลาวมีประวัติความ

เปนมาคือเกิดขึ้นจากการจัดงานนิทรรศการอาณานิคมแหงชาติ ใน ค.ศ. 1931 เน้ือหาการจัดแสดง

หลักของนิทรรศการคือการนําเอาวัตถุตางๆ ของชาติที่อยูภายใตอาณานิคมฝรั่งเศสมาจัดแสดง รวม

ไปถึงการตกแตงพ้ืนที่ และตัวอาคารดวยศิลปะที่ดัดแปลงมาจากชาติภายใตอาณานิคมฝรั่งเศส 

จากน้ันเมื่อสถานการณและแนวความคิดเปลี่ยนไป การใหความสําคัญกับความเทาเทียมอันเปนหัวใจ

หลักในอุดมการณทางการเมืองของฝรั่งเศสถูกใหความสําคัญ สถานที่การจัดแสดงดังกลาวจึงถูก

เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑแหงชาติศิลปะอัฟริกาและโอเชียเนีย ที่วัตถุจากชาติภายใตอาณานิคมของ
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ฝรั่งเศสถูกจัดแสดงใหมองวาเปนเรื่องของศิลปะผานองคประกอบทางดานสุนทรียะของการจัดวาง 

และแสงเงา จึงทําใหพ้ืนที่ดังกลาวน้ันถูกเปลี่ยนความหมายจากแตเดิมไป  

 ทั้งน้ีจากประเด็นเรื่องพ้ืนที่กับความทรงจําที่ปรากฏจากบทความขางตนช้ีใหเห็นวาพ้ืนที่อัน

เปนอนุสรณสถานแหงความทรงจําน้ันมักเปนการปะทะกันของอุดมการณบางอยางซึ่งจากบทความ

ของ Russel Rodrigo ในเรื่อง Making Public Pasts: Cultural Dialogue and Negotiation in 

Public Space ทําใหเห็นวามีการไกลเกลี่ยของอนุสรณสถานในพ้ืนที่สาธารณะที่มีความซับซอนทาง

วัฒนธรรม, การเมือง และบุคลิกภาพของผูที่ถูกจดจํา โดยที่ใชกระบวนการสรางความทรงจํารวมของ

คนในสังคมซึ่งประกอบไปดวยสามสวนดวยกันคือ สิ่งของที่ระลึกสาธารณะ ผูประดิษฐสิ่งของที่ระลึก

สาธารณะ และผูรับสารของที่ระลึกสาธารณะ ซึ่งการพัฒนาของสิ่งของที่ระลึกสาธารณะน้ันเริ่มจาก

ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เชน รายช่ือทหารผานศึกของเวียดนามที่ต้ังอยูในพ้ืนที่สาธารณะ 

เพ่ือใหรายช่ือดังกลาวเปนที่จดจําช่ือที่ต้ังสําหรับอนุสรณสถานดังกลาวน้ันตองมีความหมายเพ่ือสื่อถึง

ผูชมใหสามารถรับสารเขาใจ และเปนที่จดจําได อยางไรก็ตามสําหรับผูประดิษฐสิ่งของที่ระลึก

สาธารณะพ้ืนที่สาธารณะคือพ้ืนที่แสดงสัญญะทางการเมืองที่สรางจากความจริงแทของประวัติศาสตร

โดยที่ในระยะหลังป ค.ศ. 1960 เปนตนมา การสรางสิ่งของที่ระลึกสาธารณะที่เก่ียวของกับเหตุการณ

ทางการเมืองมีระยะเวลาทีส่ั้นลงซึ่งแสดงงใหเห็นถึงความสําคัญของเหตุการณดังกลาว ในทางกลับกัน

สําหรับผูรับสารของที่ระลึกสาธารณะแลวอาจไดรับสารที่จะสื่อไมครบถวนหรือมิอาจเห็นถึง

ความสําคัญตามแบบที่ผูประดิษฐสรางตองการซึ่งการเกิดขึ้นของพฤติกรรมดังกลาวน้ันเปนเรื่องทาง

สังคมและวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ อาทิ ในอนุสรณสถานทหารในสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศ

แคนาดาที่ต้ังอยูในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็ไดกลายเปนพ้ืนที่สําหรับเด็กและสุนัขเพ่ือเปนพ้ืนที่

ว่ิงเลน ประเด็นดังกลาวทําใหเห็นวาความสําคัญของอดีตน้ันเปลี่ยนแปลงไดตามแตพ้ืนที่และผูอยู

อาศัยที่จะมองเห็นคุณคาของอดีตหรือเหตุการณดังกลาวน้ันเปนอยางไร ซึ่งในบทความน้ีก็พยายาม

ช้ีใหเห็นถึงการตอรองและใหความสําคัญกับเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่แฝงไป

ดวยความหมายทางการตอรองทางการเมือง กลาวคือการเปนที่จดจําของวีรบุรุษผานอนุสรณสถาน

สาธารณะถูกใหความสําคัญมากขึ้นเน่ืองดวยระยะเวลาการสรางสิ่งของที่ระลึกสาธารณะน้ันลดลง  

ในทางเดียวกัน บทความของ ศรัณยุ หม้ันทรัพย เรื่อง ความทรงจํารวมของการตอสูของ

ประชาชน มองผาน “รูปหลอ” แกนนํากลุมอนุรักษทองถิ่นบอนอก และเครือขายประชาชนภาค
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ตะวันออก ไดนําเสนอเรื่องราวการตอสูของภาคประชาชนที่มีมิติของความทรงจําเขามาเก่ียวของ 

กลาวคือเปนการตอสูของประชาชน 2 กลุม คือกลุมรักษทองถิ่นบอนอก อําเภอบอนอก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และกลุมเครือขายประชาชนภาคตะวันออก ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด

ระยอง โดยที่กลุมรักษทองถิ่นบอนอกเปนการเคลื่อนไหวเพ่ือตอตานการสรางโรงไฟฟาถานหิน สวน

กลุมเครือขายประชาชนภาคตะวันออก เปนการเคลื่อนไหวเพ่ือตอสูกับการลงทุนอุตสาหกรรมที่

กอใหเกิดมลภาวะกระทบตอชีวิต ทั้งน้ีการตอสูภาคประชาชนทั้งสองเปนการเคลื่อนไหวที่ตองปะทะ

กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสรางสัญลักษณบางอยาเพ่ือเปนทั้งเครื่องเตือนถึงเหตุการณที่

เกิดขึ้นจึงมีความจําเปน เปนการสรางความทรงจํารวมใหคงอยู ซึ่งการเคลื่อนไหวของทั้งสองกลุมไดใช 

“อนุสาวรีย-รูปหลอ” เปนตัวแทนของสัญลักษณ แตถึงกระน้ันการใชรูปหลอของทั้งสองกลุมการ

เคลื่อนไหวก็มีความหมายที่แตกตางกัน กลาวคือกลุมรักษทองถิ่นบอนอกไดเกิดเหตุการณที่รายแรง

ขึ้นกับผูนําการเคลื่อนไหวคือ นายเจริญ วัดอักษร ถึงแกชีวิต ซึ่งเหตุการณดังกลาวไดสรางความรูสึก

รวมที่หลากหลายกับสมาชิกในกลุม จนเกิดการปลุกเราทั้งประชาชนทั่วไปและนักเคลื่อนไหวทั่ว

ประเทศ ผลิตออกมาเปนบทความ เอกสาร ฯลฯ หลังจากน้ัน 3 ป จึงมีการต้ังอนุสาวรีย ทระนง ณ 

ธรณี ขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะ บริเวณหนาวัดสี่แยกบอนอก วัดซึ่งมีรางของนายเจริญ วัดอักษร ต้ังไวอยู

บนศาลาวัด นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่ต้ังอนุสาวรียดังกลาวยังเปนที่ที่ นายเจริญ วัดอักษร ถูกลอบยิงเสียชีวิต 

ในทุกๆ ป จะมีพิธีกรรมเชิงสัญลักษณของประชาชนเพ่ือแสดงถึงพลังของประชาชนและใชเปนพ้ืนที่

เพ่ือสรรเสริญวีรกรรมของนายเจริญ วัดอักษร 

สวนกลุมเครือขายประชาชนภาคตะวันออกมีรูปหลอสัมฤทธ์ิขนาดเทาตัวจริงของนายสุทธิ 

อัชฌาศัย เปนที่ระลึกของความทรงจํารวม ซึ่งกระบวนการสรางรูปสัมฤทธ์ิดังกลาวเกิดขึ้นไมนาน

หลังจากนายสุทธิ อัชฌาศัย เสียชีวิต โดยต้ังอยูในพ้ืนที่สาธารณะที่วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ตําบล

บานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และยายไปไวที่ริมถนนสาธารณะในซอยบานแลง ทั้งน้ีการแสดง

ความรําลึกถึงนายสุทธิชัย อัชฌาศัย ทําตามลักษณะวัฒนธรรมไทยคือการเซนไหวผูเสียชีวิตดวยขนม

นมเนย ดอกไม และเครื่องเซนอ่ืนๆ ตามแตเห็นสมควร อยางไรก็ตามการสรางสัญลักษณอยาง 

อนุสาวรียของนายเจริญ วัดอักษร หรือรูปหลอของนายสุทธิชัย อัชฌาศัย ก็เปนเครื่องมือหน่ึงเพ่ือ

สรางความทรงจํารวม การรับรู และความหมายใหกับการเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังมีการประกอบ

พิธีกรรมรวม ซึ่งเปนการตอกยํ้าความหมายของสัญลักษณดังกลาว ในทางเดียวกันถึงแมสัญลักษณที่
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กลาวมาขางตนทั้งสองอยางจะใหความหมายที่แตกตางกันคือ อนุสาวรียรูปเหมือนของนายเจริญ วัด

อักษร ใหภาพของประชาชนทั่วไปที่เคลื่อนไหว สวนรูปหลอของนายสุทธิชัย อัชฌาศัย เปนการ

เจาะจงไปถึงตัวบุคคล แตสัญลักษณทั้งสองก็เปนเครื่องยํ้าเตือนถึงเหตุการณการเคลื่อนไหวและตอสู

กับอํานาจที่ไมเปนธรรม   

การศึกษาที่ใชแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจําเขามาเปนชุดความคิดที่ใชอธิบายไดแกงาน

ของ นพมาศ ทิตระกูล (2549) ในเรื่อง “เพลงปลุกใจกับการเผยแพรลัทธิชาตินิยมสมัยจอมพลป.

พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487)” ที่วาดวยการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจําผานเพลงปลุกใจซึ่งเปน

เพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับอดีตของชาติไทย มีการบรรยายใหเห็นภาพในอดีตของไทยวามีความรุงเรือง

มากแคไหน จนไปถึงเพลงที่ใหภาพของความอุดมสมบูรณภายในดินแดนอันแสดงถึงชีวิตที่อยูดีกินดี

และความสงบสุข จากน้ันจึงใชภาพดังกลาวสรางวาทกรรมความรักชาติจนเกิดเปนความชอบธรรมใน

การดําเนินนโยบายตางๆ ที่ทําใหเกิดการรวมเปนหน่ึงเดียวของชาติไทยในยุคของจอมพลป.พิบูล

สงคราม นอกจากน้ีในบทวาม อนรรฆ พิทักษธานิน (2550) เรื่อง “หนังสืออนุสรณงานศพ: พ้ืนที่แหง

ความทรงจํา (ที่ถูกเลือก)” ไดใหภาพของพ้ืนที่แหงความทรงจําที่มาในรูปแบบของหนังสืออนุสรณงาน

ศพ ซึ่งภายในบทความจะช้ีใหเห็นวาประวัติของผูตายถูกพูดถึงในสองลักษณะคือหน่ึงชีวประวัติที่

ปรากฏแตขอเท็จจริง (fact) และสองชีวประวัติที่มีการใหความหมายและคุณคาของตัวบุคคลผูลวงลับ 

กลาวคือชีวประวัติที่กลาวแตขอเท็จจริง อาทิ ช่ือ นามสกุล ปที่เกิด การศึกษา การทํางาน เปนตน 

สวนชีวประวัติที่มีการใหความหมายและคุณคาคือเพ่ิมคําอธิบายตอการกระทําของผูตายในทางบวก 

ซึ่งมักจะปรากฏไปในทางบวกมากกวาทางลบ ในทางเดียวกันการเขียนคําไวอาลัยในหนังสืออนุสรณ

งานศพน้ันคือของขวัญที่ใหกับผูตาย (the gift of death) ที่กลาวถึงผูตายในแงมุมที่ดีดังน้ันหนังสือ

อนุสรณงานศพในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจําที่ถูกเลือกจึงเปนการกําหนดกรอบการรับรูและจดจํา

เกี่ยวกับผูตาย 

นอกจากน้ีหนังสือที่มี Sean field, Renate Mayer และ Felicity Swanson เปน

บรรณาธิการ (2007) เรื่อง Imagining the city ในบทของ Sean Field ไดกลาวถึงพ้ืนที่แหงความ

ทรงจําของชาวผิวสีในเมือง Cape Town ซึ่งเกิดเหตุการณการแบงแยกผิวสีโดยเจาหนาที่ตํารวจและ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ผนวกกับพ้ืนที่บริเวณ Cape Town มีพ้ืนที่จํากัดในการอยูอาศัยจึงสงผล

ตอคนในรุนปูยาของชาว Cape Town ในปจจุบันไดผานประสบการณความทรงจําอันเลวราย ทั้งน้ี
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ภายในบทความนําเสนอถึงการถายทอดความทรงจําที่ดีกับเลวรายผานการเลาเรื่องของคนในรุนปูยา

ตอวัยรุนภายในเมือง ภายในบทความยังพูดถึงการตีความ “พ้ืนที่แหงความทรงจํา” ในสองมิติ คือ

หน่ึงในมิติของการใชงาน (functional) และมิติของสัญลักษณจินตนาการ (symbolic imaginary) ซึ่ง

ในมิติหลังเกิดอุปสรรคขึ้นสําหรับการถายทอดความทรงจําใหเกิดความตอเน่ือง เหตุเพราะระดับของ 

“การเอาใจใส” (empathize) ไมสามารถสงตอไปยังวัยรุนได กลาวคือในการเลาเรื่อง (narrative) 

เพ่ือสงตอความทรงจําภายในสังคมของคนผิวสีเมือง Cape Town จะตองประกอบไปดวยหลากหลาย

มิติ การเลาเรื่องในมิติเดียวทําใหวัยรุนมองวาเปนความเขาใจผิดตอบริบทในอดีต ภายในความทรงจํา

น้ันสามารถมีความเห็นตางของตัวบุคคลได การกลาวไปในทิศทางเดียวกันทําใหขาดความนาเช่ือถือ 

และนํามาสูการไมสามารถสงตอความทรงจําภายในสังคมได นอกจากน้ีผูเขียนบทความยังเสนอ

กระบวนการใหมๆ ในการเลาเรื่องผานพิพิธภัณฑที่จัดต้ังขึ้น เชน การจัดทําเว็บไซต, เลาผานวิทยุ

ชุมชน หรือการจัดทําเปนหนังสือ ซึ่งทําใหวัยรุนสามารถเขาถึงไดงายรวมไปถึงสรางความหลากหลาย

และเปดพ้ืนที่ใหกับชาว Cape Town ในอดีตสามารถเขามาเลาความทรงจําของตนเองได 

ในการศึกษาของ เยาวนุช เวศรภาดา (2545) เรื่อง ‘วาทกรรมความรูในการฟนฟูวัฒนธรรม

ทองถิ่น กรณีศึกษาอุทยานการศึกษา-หมูบานวัฒนธรรมเขาขุนศรี ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช’ เปนการศึกษาหมูบานตนแบบในนาม ‘หมูบานทางวัฒนธรรม’ ตาม

แนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8  ซึ่งเปนหมูบานที่ใชองคความรูในศาสตร

ตางๆ เพ่ือสราง ยืนยันความชอบธรรม รวมไปถึงตอกยํ้า และเผยแพร เอกลักษณของวัฒนธรรม

หมูบาน โดยที่ อุทยานการศึกษาเขาขุนศรี หรืออุทยานการศึกษากาญจนาภิเษกเขาขุนศรี (นาม

สมมติ) กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2536 โดยกระทรวงศึกษาธิการ และผนวกเขากับ ‘หมูบานวัฒนธรรมเขา

ขุนศรี’ ซึ่งไดรับเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) ใหเปนสวนหน่ึงของ

โครงกานอุทยานการศึกษาฯ ปจจุบัน (2545) อุทยานการศึกษาเขาขุนศรี เปนศูนยกลางการศึกษา

นอกระบบที่ใหญที่สุดของอําเภอพรหมคีรีและจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังเปนแหลงทองเที่ยวทาง

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีช่ือเสียงที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โดยในการศึกษาครั้งน้ีพยายามช้ีใหเห็นถึงสวนตางๆ ของการประกอบสรางวาทกรรมเพ่ือ

ฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นในพ้ืนที่บริเวณขุนเขาศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยการเลือกสรรอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมของหมูบาน ซึ่งประกอบไปดวยองคความรูทางประวัติศาสตร หลักฐานทางโบราณคดี 
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และคติชนวิทยา เพ่ือนําเสนอถึงรากเหงาทางวัฒนธรรมของทองถิ่นดังกลาว นอกจากน้ียังปรากฏ

แนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจํา  ในการเลือกสรรความทรงจําโดยถายทอดผาน พิพิธภัณฑ 

อนุสาวรีย และประวัติศาสตรของวีรบุรุษ จากน้ันจึงใชองคความรูดังกลาวเขาสูกระบวนการฟนฟู

ทองถิ่น (ทองถิ่นนิยม) ภายในกระบวนการดังกลาวน้ันประกอบไปดวยหลายภาคสวน อาทิ กลุม

นักวิชาการทองถิ่น นักการเมืองทองถิ่น ขาราชการช้ันผูใหญ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการพยายามดังกลาว

น้ันเปนการสถาปนาอํานาจผานองคความรูจนกอเกิดเปนสองโครงการคือ อุทยานการศึกษา และ

หมูบานวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองโครงการน้ันเปรียบเสมือนเครื่องตอกยํ้าอัตลักษณของทองถิ่นที่ตัว

ทองถิ่นเองพยายามรื้อฟน ทั้งอุทยานการศึกษาที่ใหภาพของศูนยกลางทางการศึกษาทางธรรมชาติ

ของทองถิ่น หรือหมูบานวัฒนธรรมที่ใหภาพของหมูบานตนแบบในการศึกษา คนควา และรวบรวม

ขอมูลทองถิ่น โดยที่สุดทายแลวกระบวนการทั้งหลายมีเปาหมายคือการฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นซึ่ง 

เยาวนุช เวศรภาดา ไดพยายามช้ีใหเห็นวาองคความรูดังกลาวน้ันเปนวาทกรรมจากภาคทองถิ่น ทั้งน้ี 

พ้ืนที่แหงความทรงจําที่ถูกหยิบยกมาในการศึกษาเองก็ทําใหเห็นภาพวาหมูบานเขาขุนศรีเปนหมูบาน

ที่มีอดีตอันยาวนานและสอดคลองกับประวัตศาสตรของชาติ ผานผูมีอํานาจอันชอบธรรมในการ

เลือกสรรความทรงจําบางชวงบางตอนมาเพ่ือจัดแสดง ดังน้ันประวัติศาสตรของหมูบานเขาขุนศรีจึง

เปนภาพความสัมพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริย และศาสนา และเปนภาพความจงรักภักดีกับ

สถาบันหลักของชาติ โดยเลือกความทรงจําในชวงตํานานเมืองนครศรีธรรมราช และตํานานพระบรม

ธาตุนครศรีธรรมราช ในบันทึกความทรงจําที่ปรากฏในนิทานทองถิ่นเรื่อง ‘เขาขุนศรี’ นําเสนอภาพ

ของความสัมพันธทางอํานาจระหวางอยุธยากับนครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะเปนเมืองหนาดานใหกับ

อยุธยา 

ในทางเดียวกันกับบทความโดย Peter Aronsson (2015) เรื่อง Shaping lives: 

negotiating and narrating memories ที่ใชกรอบคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจําเขามาแยก

กระบวนการที่สําคัญของการใชประวัติศาสตรเปนเครื่องมือ ซึ่งมีขอสําคัญดวยกันสองประการคือรัฐ

ชาติกับการใชเรื่องราวทางโบราณคดีในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในบทความไดยกตัวอยาง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติของประเทศสวีเดน (Sweden) และเด็นมารค (Denmark) ที่ไดจัดวางโครง

กระดูกที่เกาแกที่สุดเพ่ือแสดง และเช่ือมโยงถึงความเกาแกของชาติ ซึ่งเปนสิ่งเสริมสรางความเปน

ชาติใหกับผูเขาชม  ประการตอมาการใชภาพจําของสื่อประเภทตางๆ อาทิ วรรณกรรม ภาพยนตร 

โทรทัศน เปนตน สําหรับประเทศสวีเดนภาพจําของคนในชาติมาจากภาพยนตร (ที่มาจากวรรณกรรม
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อีกทอดหน่ึง) เรื่อง Pippi Longstocking (1969) ซึ่งใหภาพของชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข นอกจากน้ี

ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่สาธารณะกับการใชอดีตเปนเครื่องมือเปนสิ่งที่ผูเขียนพยายามจะนําเสนอ 

รวมไปถึงขอเสนอที่วาการใชอดีตเพ่ือสรางกรอบของรัฐชาติจะตองกลับมาคิดทบทวนใหมเน่ืองจากใน

ปจจุบันความซับซอนและความหลากหลายน้ันเปดกวางมากขึ้น 

 อยางไรก็ตามนอกจากหนังสืออนุสรณงานศพ และเพลงจะเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําแต

กระน้ันก็ไมใชวาเพลงทุกเพลงคือพ้ืนที่แหงความทรงจํา เฉกเชนเดียวกันกับพิพิธภัณฑในทัศนะของ 

Lorena Rivera-orraca (2009) เรื่อง “Are museums sites of memory?” พยายามช้ีใหเห็นวา

พิพิธภัณฑที่เปนพ้ืนที่แหงความทรงจําน้ันจะตองมีความเก่ียวของกับบริบททางประวัติศาสตรมี

สวนประกอบสรางสังคมแตละสังคมที่พ้ืนที่แหงความทรงจําน้ันดํารงอยูในปจจุบัน โดยกลาววา

พิพิธภัณฑน้ันเปนตัวเช่ือมระหวางอดีตกับปจจุบัน การจัดแสดงในพิพิธภัณฑน้ันเปนกรอบซึ่งเปน

มากกวาภาพแทนของอดีตแตเปนพ้ืนที่ที่เปดใหกับประวัติศาสตรในแงมุมที่แตกตางออกไปดังน้ันจึง

ขึ้นอยูกับตัวพิพิธภัณฑวายึดโยงอยูกับสถาบันใด จากน้ันในกระบวนเลือกสรรเน้ือหาเพ่ือมานําเสนอ

จนไปถึงพ้ืนที่จัดแสดงไดหยิบยกความทรงจําชุดใดขึ้นมาอธิบายแลวความทรงจําชุดน้ันไดมีสวนกัก

เก็บความทรงจําภายในสังคมไวมากนอยเพียงใด กลาวอีกนัยหน่ึงคือคนในสังคมมีความทรงจํารวมกับ

เน้ือหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑหรือไม หากมีมากพอที่จะยึดโยงความรูสึกหรือสํานึกจากคนในสังคม

มากนอยเพียงใด เมื่อพิจารณากระบวนการดังกลาวน้ีแลวจึงจะสามารถระบุไดวาพิพิธภัณฑน้ันเปน

พ้ืนที่แหงความทรงจําหรือไม 

ทั้งน้ีตัวพ้ืนที่แหงความทรงจําเองนอกจากการระบุวาสิ่งน้ันคือสัญลักษณตัวแทนของความ

ทรงจําหรือไมแลว สิ่งที่ปรากฏใหเปนภาพจําของคนในสังคมก็สามารถมีระดับของการตีความตอตัว

ประวัติศาสตรน้ันๆ ไดเชนกัน โดยในบทความของ Sabine Marschall (2005) ในเรื่อง 

Negotiating public memory: The Dick king memorial in Durban กลาวถึงการตอรองภาพ

แทนความเปนวีรบุรุษของ The dick king หรือ Richard Philip (1813–1871) ผูที่เปนนักเดินทางลา

อาณานิคม และถือเปนวีรบุรุษของชาวอังกฤษ ซึ่งรูปปนของ the dick king น้ันเปนภาพแทนที่

หลงเหลืออยูในประเทศแอฟริกาใตถึงการเคยเกิดขึ้นของทั้งการลาอาณานิคม และการแบงสีผิว ทั้งน้ี

ในบทความไดพยายามนําเสนอกระบวนการสรางรูปปน และการตีความรูปปนที่ปรากฏอยูในสถานที่

สาธารณะที่ชาวแอฟริกาใตสามารถพบเห็นได การตอรองเรื่องการสรางความทรงจําใหผูคนจดจําใน



32 

 

 

พ้ืนที่สาธารณะเริ่มตนขึ้นต้ังแตกระบวนการสรางรูปปน โดยศิลปนเปนผูใสใจรายละเอียดใหผูชม

สามารถตีความได ในทางเดียวกันก็มีขอถกเถียงเก่ียวกับภาพลักษณที่ปรากฏของรูปปนไปในสิง

ทิศทางคือ คณะกรรมการผูดูแลการสรางรูปปน กับการตีความโดยยึดประวัติและการกระทําของ

ศิลปน ซึ่งฝายคณะกรรมการผูดูแลการสรางรูปปนมีความเห็นไปในทิศทางที่จะสรางรูปปนออกมาให

ภาพของวีรบุรุษ ในทางกลับกันผูที่ตีความผานตัวศิลปนมองวาศิลปนสรางใหรูปปน the dick king 

สะทอนภาพของบุคคลธรรมดาที่มีองคประกอบของความเปนมนุษยมากกวาวีรบุรุษ อยางไรก็ตาม

แนวคิดของทั้งสองฝงน้ันก็ขึ้นอยูกับผูชมเลือกที่จะตีความแบบใด เมื่อตัวรูปปนปรากฏในพ้ืนที่

สาธารณะแลวก็สามารถเกิดการตอรองเรื่องภาพจําใหกับประชาชนหรือผูรับชมไดหลายระดับตามแต

ตัวปจเจกบุคคล 

วรรณกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับความทรงจํา ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่กับความทรงจํา และพ้ืนที่

แหงความทรงจําทําใหทราบถึงการใชกรอบคิดเรื่องความทรงจําในการมองปรากฏการณตางๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคม รวมไปถึงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่กับคนในสังคมผานมิติของความทรงทํา 

นอกจากน้ีในการศึกษาทางดานประวัติศาสตรยังใชเปนเครื่องยืนยันถึงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 

ในทางเดียวกันยังทําใหเห็นถึงพัฒนาการทางดานความคิดเก่ียวกับความทรงจํา การศึกษาความทรง

จํา และการใหความสําคัญของความทรงจําผานอนุสรณสถานตางๆ โดยเฉพาะชวงเวลาหลัง

สงครามโลกคร้ังที่สอง ตลอดจนความสัมพันธของพ้ืนที่กับความทรงจําที่สามารถแปรเปลี่ยนไดตาม

บริบทของการใหความสําคัญของคนในสังคมน้ันๆ  

สวนการใชแนวคิดเรื่อง พ้ืนที่แหงความทรงจํา (sites of memory) ซึ่งใชอธิบายการศึกษา

ทางดานประวัติศาสตรผานสัญลักษณที่เปนภาพแทนของความทรงจําในประวัติศาสตรสมัยใหม อาทิ 

พ้ืนที่แหงความทรงจําในเหตุการณ 14 ตุลา 19 หรือถังแดง เปนตน นอกจากน้ีวรรณกรรมบางเรื่อง

ยังใหภาพของการใชประวัติศาสตรในฐานะเครื่องมือของการสรางภาพจําในอดีตของชาติผาน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทําใหเปนพ้ืนที่แหงความทรงจําเพ่ือสํานึกของชาติ ในทางกลับกัน พ้ืนที่แหง

ความทรงจําที่ปรากฏน้ันสามารถตีความไดหลากหลายมิติขึ้นอยูกับตัวปจเจก กลาวคือระดับของการ

รับรูตอสิ่งที่ปรากฏตอสาธารณะชนสามารถเกิดขึ้นไดหลายระดับตามแตสํานึก และประสบการณของ

ผูรับชม ทั้งน้ีงานทั้งหลายดังกลาวยังไมไดกลาวถึงพิพิธภัณฑสถานในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจํา ซึ่ง

เปนหัวใจหลักของการศึกษาในครั้งน้ี ในการทําความเขาใจพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในฐานะ

พ้ืนที่แหงความทรงจํา 
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บทที่ 3  

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและกระบวนการบูรณะพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 

พิพิธภัณฑสถาน 

 “พิพิธภัณฑสถาน (museum) มีหนาที่ไปในทิศทางเดียวกันคือเปนสถานที่รวบรวม สงวน

รักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งตางๆ ที่เปนหลักฐานถึงความสําคัญของมนุษยและสิ่งแวดลอม และ

มีความมุงหมายเพ่ือการคนควา ศึกษา และความเพลิดเพลิน สิ่งที่สงวนรักษาและจัดแสดงน้ันอาจ

ไมใชแคเพียงวัตถุ แตรวมถึงสิ่งมีชีวิตดวยเชนกัน ดังน้ัน ความหมายของพิพิธภัณฑสถานจึงหมายรวม

ไปถึงโบราณสถาน อนุสรณสถาน สวนสัตว สวนพฤกษชาติ สวนสัตวนํ้า วนอุทยาน และเขตสงวน

อ่ืนๆ” ขอความดังกลาวเปนคํานิยามของพิพิธภัณฑสถานในปจจุบันหากแตในอดีตน้ันความเขาใจใน

พิพิธภัณฑสถานน้ันไมเหมือนกับปจจุบันซึ่งศาสตราจารยฟอยลส (Foyles) แหงมหาวิทยาลัยโรเช

สเตอร (Rochester) ไดนิยามวา “เปนสถาบันที่มีวัตถุประสงคจะเก็บรักษาวัตถุที่แสดงถึง

ปรากฏการณธรรมชาติ และกิจการของมนุษยไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย และใชวัตถุเหลาน้ีเพ่ือ

การใหความรูแลการศึกษาของมนุษยใหดีขึ้น” ซึ่งความหมายและคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวาความ

เขาใจ (concept) เก่ียวกับพิพิธภัณฑสถานยังไมไดมีความครอบคลุม และถูกเขาใจวาเปนสถาน

เฉพาะเก็บของโบราณ และของแปลกประหลาดเพียงเทาน้ัน (กรมศิลปากร, 2532: 2 - 4) ในทาง

เดียวกันถึงแมในปจจุบันคํานิยามของพิพิธภัณฑสถานจะเปลี่ยนไปแลวแตภายในสังคมไทยก็ยังเขาใจ

วาพิพิธภัณฑสถานน้ันเปนเพียงสถานที่เก็บโบราณวัตถุ หรือเปนเพียงพ้ืนที่แสดงถึงประวัติศาสตร

เทาน้ัน 

 รากศัพทของคําวา Museum มาจากคํากรีก ซึ่งหมายความวา Temple of the Muses ซึ่ง

คือเทวาสถานของเทพธิดา 9 คน ของเทพเจาซุส (Zeus) กับเทพีแหงความทรงจํา (Mnemosyne 

Goddress of memory)  ที่ทรงภูมิในวิทยาการตางๆ ในสมัยกรีก ซึ่งหากตีความตามความหมายของ

พิพิธภัณฑสถานในปจจุบันแลวอาจกลาวไดวาพิพิธภัณฑสถานน้ันเปนพ้ืนที่รวมสรรพวิทยาการ ซึ่งทํา
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ใหเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาและคนควาหาความรู รวมไปถึงยังเปนสถานที่ซึ่งใหความเพลิดเพลิน

ดวยเชนกัน สถาบันที่ถูกเรียกวาพิพิธภัณฑสถาน เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอเลกซานเดรีย ประเทศอียิปต 

เมื่อ 300 กอนคริสตกาล ซึ่งเปนสถานที่ที่เปนสวนหน่ึงของพระราชวัง มีหองบรรยาย หองจัดแสดง

โบราณวัตถุ สวนพฤกษชาติ และสวนสัตว ในทางเดียวกัน ในสมัยโรมัน ก็ปรากฏแนวคิดเรื่องการ

จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานในพระราชวัง รวมไปถึงพิพิธภัณฑสถานกลางแจงจําลองโบราณสถานของกรีก 

ซึ่งพระเจาฮาเดรี้ยน (Hadrian) ทรงโปรดใหจําลองขึ้นมา 

 พัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานเริ่มขึ้นในยุคฟนฟูศิลปวิทยา (renaissance period) ซึ่ง

แนวคิดและความสนใจในเรื่องอดีตและอนาคตเริ่มปรากฏ บรรดาเจานายและขุนนางไดรวบรวม

สมบัติและศิลปวัตถุเพ่ือโออวดถึงฐานะ ทั้งน้ีแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑสถานเริ่มแพรหลายจากเมืองฟลอ

เรนซ (Florence) เน่ืองจาก คอสิโม เมดิชิส (Cosimo Medicis) มีคลังสมบัติ ทั้งของมีคา ศิลปวัตถุ 

ภาพจิตรกรรม และงานประติมากรรมที่สะสมกันมาภายในตระกูล และจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานสวน

บุคคล (private museum) ประจําตระกูล แตก็เปดใหประชาชนเขาชมไดทั่วไป จากน้ันแนวคิด

ดังกลาวจึงเริ่มแผขยายในประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป ทั้งโรม อังกฤษ ออสเตรีย และฝรั่งเศส ถึง

กระน้ันพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน (public museum) ก็ยังไมปรากฏอยางชัดเจนจนกระทั่ง

แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยเริ่มเขามามีบทบาททางดานการเมือง เมื่ออังกฤษจัดต้ังระบบรัฐสภาขึ้น 

อํานาจของกษัตริยถูกลดทอน และอเมริกาก็ประกาศอิสรภาพ และจัดต้ังรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นในป 

พ.ศ. 2326 ซึ่งอิทธิพลของแนวคิดประชาธิปไตยทําใหเกิดพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนขึ้นเพ่ือ

เผยแพรความรูและใหประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิเขาถึงความรู ศิลปะ และสุนทรียะอ่ืนๆ ซึ่งในอดีตได

จํากัดอยูแคในชนช้ันสูงเทาน้ัน ซึ่งพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนในยุคแรกๆ คือ British 

museum ของประเทศอังกฤษ Louvre ของฝรั่งเศส และพิพิธภัณฑสถานในเมือง Munich, 

Cologne และ Berlin ในเยอรมัน โดยสวนใหญแลวพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนจัดเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (national museum) เพ่ือรวบรวมและเก็บรักษาวัตถุที่เปนสมบัติทาง

วัฒนธรรมของชาติ 

 เมื่อการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนสิ่งที่นิยมจึงไดสงผลใหเกิดแนวความคิดเก่ียวกับ

พิพิธภัณฑสถานใหมๆ ซึ่งเปนการหันกลับมามองถึงวัตถุ และศิลปวัตถุตางๆ ที่ถูกละเลยความสําคัญ

ในระดับชาติไป จึงเกิดเปนพิพิธภัณฑสถานแขนงใหม คือ พิพิธภัณฑสถานชาติวงศวรรณา (museum 
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of ethnography) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน (folk museum) พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (open-air-

museum) ทั้งน้ีในระยะหลังๆ ของพัฒนาการพิพิธภัณฑสถานคือการปรับปรุงเร่ืองการจัดแสดงซึ่งมี

ทั้งการจัดนิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑสถาน เปนตน (กรมศิลปากร, 

2532: 2 - 15) 

 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในไทย 

 การดําเนินงานทางดานพิพิธภัณฑสถานในไทยอาจกลาวไดวาคลายคลึงกับการรับกระแส

ความคิดอ่ืนๆ จากทางตะวันตก ซึ่งมักเริ่มตนที่ชนช้ันสูงในสังคม กลาวคือพิพิธภัณฑสถานเกิดขึ้นครั้ง

แรกในไทยคือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู หัว ซึ่งทรงโปรดงานทางดาน

ประวัติศาสตรและโบราณคดี ทรงรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานสวน

พระองคขึ้น ณ พระที่น่ังราชฤดี จนกระทั่งในป พ.ศ. 2399 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สราง ‘พระที่

น่ังประพาสพิพิธภัณฑ’ ซึ่งเปนพิพิธภัณฑสถานที่นําสิ่งของจากพิพิธภัณฑสถานสวนพระองค ณ พระ

ที่น่ังราชฤดีมาจัดแสดง อันประกอบไปดวยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องประดับ รวมไปถึงสิ่งของที่

ชาวตางชาตินํามาถวาย ทั้งน้ีพระราชประสงคในการจัดต้ังก็เพ่ือใหชาวตางชาติที่มาติดตอใน

พระราชวังไดช่ืนชมประวัติศาสตร โบราณวัตถุ และประเพณีตางๆ ของไทย จากน้ันในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดยายสิ่งของที่จัดแสดงในพระที่น่ังประพาสพิพิธภัณฑมา

จัดแสดงใน ‘หอคองคอเดีย’ ซึ่งไดตนแบบมาจากเมืองปตตาเวีย และใหอยูในความดูแลของกรม

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ซึ่งเปดใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ และประชาชนไดเขาชมใน

การเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ในปจจุบันกรมศิลปากรจึงนับวันที่

ดังกลาวเปนวันกําเนิดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แหงแรกของประเทศไทย อยางไรก็ดีเมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2432 กรมพิพิธภัณฑไดขึ้นตอกรมศึกษาธิการเน่ืองจากมีเหตุผลวาพิพิธภัณฑสถานน้ัน

เปนสวนหน่ึงของทางดานการศึกษา 

 ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความสําคัญของ

โบราณสถานทั้งที่สํารวจแลว และยังไมไดสํารวจจึงไดแตงต้ังกรรมการหอสมุดสําหรับพระนครเพ่ือ

รับผิดชอบเรื่องโบราณสถาน ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงงานทางดานพิพิธภัณฑสถานครั้งสําคัญคือในรัช

สมัยของสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวซึ่งไดรวมงานทางดานวรรณคดีและโบราณคดีใหอยูในสถาบัน
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เดียวกัน และพระราชทานพระที่ น่ังในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดจัดต้ังเปน

พิพิธภัณฑสถาน รวมไปถึงโอนพิพิธภัณฑสถานใหอยูในการปกครองของหอพระสมุดสําหรับพระนคร 

จนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลจึงไดจัดต้ังกรมศิลปากรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2476 และให 

“กองโบราณคดี” ทําหนาที่ดําเนินกิจการพิพิธภัณฑสถานและดูและโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร 

และในปเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดมีพระราชบัญญัติใหความรับผิดชอบ

เก่ียวกับโบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานใหแกกรมศิลปากร กระทรวงธรรมการ ดังน้ันงานทางดาน

พิพิธภัณฑสถานจึงกลายเปนหนาที่ของกรมศิลปากร 

 เมื่อกรมศิลปากรเปนผูดูแลงานทางดานพิพิธภัณฑสถานจึงไดขยายพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ขึ้นในจังหวัดตางๆ โดยสวนใหญเปนพิพิธภัณฑสถานประเภทศิลปะและโบราณคดี จากน้ันในป พ.ศ. 

2518 มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังกอง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขึ้นใหม ใหแยกตัวออกจากกองโบราณคดีเดิมเพ่ือขยายงานใหกวางขวาง 

จากน้ันเปนตนมากองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจึงไดเปนผูดําเนินงานและพัฒนางานทางดาน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (กรมศิลปากร, 2532: 22 - 39) 

 

การกอต้ังและพัฒนาการของพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในปจจุบันอยูในความดูแลของกรมศิลปากรภายในพ้ืนที่แต

เดิมซึ่งเคยเปนคุมหลวงของเจาครองนครนานองคสุดทายคือ พระเจามหาพรหมสุรธาดา นันทบุราธิวา

ศวงศ บรมราชประสงคสถฤษดิรักษ นิตยสวามิภักด์ิอาชวาศัย ประสาสนนัยวิจิตร กิติคุณาดิเรก เอก

โยนกมหานคราธิบดี หรือรูจักกันในช่ือ พระเจามหาพรหมสุรธาดา ใชเปนที่พํานัก ซึ่งความสําคัญของ 

คุมหลวง คุมเจาหลวง หรือหอคํา เปนคุมหรือที่พํานักและวาราชการของเจาครองนครแควนอิสระของ

อาณาจักรลานนาไทยในระบอบการปกครองของสยามในอดีต (ภาณุรังสี เดือนโฮง, 2553: 3) 

นอกจากน้ีตามภาษาไทยเหนือคําวา ‘คุม’ ตรงกับคําไทยกลางวา ‘วัง’ ดังน้ันคุมหลวงจึงหมายถึงวัง

หลวงอันเปนที่ประทับของเจาครองนครตางๆ ในวัฒนธรรมลานนา (โดม ไกรปกรณ, 2556: 13) 

ในทางเดียวกันคุมดังกลาวน้ันสามารถเทียบไดกับพระที่น่ังสําคัญสูงสุดในหมูราชมณเทียร ของพระ

มหาราชวังในวัฒนธรรมไทยหรือพมา ซึ่งถูกใหความสําคัญและเปนสัญลักษณศูนยรวมอํานาจของ

กษัตริยเพ่ือบริหารราชกิจและประกอบพระราชพิธีสําคัญที่เรียกวา ‘ขึ้นหอน่ังเมือง’ หรือ ‘อุสสา
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ภิเศก’ โดยเทียบไดกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเชิดชูสถาบันกษัตริยในวัฒนธรรมเผาไทกลุมตางๆ 

ในอาคเนย ดังไดแก ไทยวน ไทใหญ ไทลื้อ ไทลาวและไทอาหม เปนตน โดยหอคําน้ันมีช่ือเรียกที่

แตกตางกันไปตามแตละพ้ืนที่ อาทิ หอคําเจามหาชีวิต หอคําเจาหลวง หอคําเจาฟา (ศูนยสนเทศ

ภาคเหนือ, 2550: ออนไลน) หอคําหรือคุมหลวงที่ปรากฏในไทยไดแก หอคําเมืองลําปาง, หอคําพระ

เจามโหตรประเทศ, คุมเจาหลวงเมืองแพร และหอคําเจาครองนครนาน ซึ่งในปจจุบันคุมหลวงตางๆ 

ไมไดทําหนาที่เปนสถานที่สําหรับเจาผูครองนครอีกตอไป และตางก็กลายเปนพ้ืนที่ที่มีลักษณะการใช

งานแตกตางกัน เชน คุมเจาหลวงเมืองแพรแตเดิมน้ันเปนที่พํานักของเจาพิรินเทพวงศ เจาครองนคร

แพรองคสุดทาย โดยที่หลังจากป พ.ศ. 2445 ก็ไดถูกทิ้งลางเน่ืองจากเกิดเหตุการณกบฏเง้ียวเมืองแพร 

ตอมาในสมัยราชการที่ 6 ไดจัดต้ังเปนโรงเรียนบริเวณคอกมาเกาคือโรงเรียนพิราลัย และไดยายที่ต้ัง

ไป จากน้ันกรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ ในป พ.ศ. 2541 จวบจน

ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณคุมเจาหลวงเมืองแพรก็ไดกลายเปนพ้ืนที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ไดมีการเก็บ

รักษาตัวอาคารเพ่ือใหเกิดเปนพิพิธภัณฑเมืองแพร ‘คุมเจาหลวง’ เพ่ือนําเสนอคุณคาในเชิง

ประวัติศาสตร (ภาณุรังสี เดือนโฮง, 2553: 8 - 10)  

 สําหรับหอคําพระเจานานที่เปนอาคารหลักซึ่งภายหลังเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2446 เพ่ือเปนเครื่องประดับเดียรติยศ เน่ืองจากในการปฏิรูปการปกครอง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 การรวมศูนยอํานาจการปกครองประเทศเขาสูสวนกลางใหมากขึ้นทําใหตองแตงต้ัง

เจานายตามหัวเมืองตางๆ เพ่ือปกครองทองถิ่น อยางไรก็ตาม อาคารหลังดังกลาวเปนอาคารขนาด

ใหญรูปตรีมุข โดยใชแทนเรือนตางๆ ในพ้ืนที่คุมหลวงเดิมซึ่งอาคารไมจํานวน 7 หลัง ลักษณะการใช

งานของอาคารประเภทคุมหลวง คุมเจาหลวง หรือหอคํามักปรากฏ ‘อาคารบริวาร’ ซึ่งเปนอาคาร

ยอยที่แยกออกมาจากคุมหลวง โดยมีรูปแบบการใชงานที่แตกตางกันออกไป เชน หลองขาวเจาหลวง

ลําพูน เปนอาคารที่มีไวเพ่ือเก็บขาว (ยุงฉาง) แตในกรณีของหอคําพระเจานานน้ันไมปรากฏหลักฐาน

ชัดเจนวาอาคารบริวารน้ันมีลักษณะการใชงานอยางไรบาง  
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ภาพที่ 1: แบบจําลองของหอคํา  

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 รูปแบบสถาปตยกรรมของหอคําสันนิฐานวาไดรับแรงบันดาลใจจากคุมหลวงเมืองแพรที่สราง

ขึ้นในป พ.ศ. 2435 ตามรูปแบบสถาปตยกรรม Gingerbread house style (ภาพที่ 1) ที่แพรหลาย

ในกลุมเจานายและคหบดี ต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยสวนประดับตัวสถาปตยกรรมมีลวดลายออน

ชอย ในทางเดียวกัน เหตุผลสําคัญที่ทําใหสันนิฐานวาคุมหลวงเมืองแพรน้ันเปนตอนแบบของหอคํา

เมืองนานเน่ืองจาก เจาราชตนัย (ยอดฟา ณ นาน) บุตรของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ ไดสมรสกับเจา

สุพรรณวดี ธิดาเจาหลวงเมืองแพร เจาราชดนัยจึงมีตําแหนงเปนเจาราชบุตร ภายหลังจากเหตุการณ

กบฏเง้ียวเมืองแพร พระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ จึงไดขอยายเจาราชบุตรไปรับราชการที่เมืองนาน และ

ขอรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนเจาราชดนัย เจาราชดนัยจึงไดนํารูปแบบของสถาปตยกรรมคุม

หลวงเมืองแพรมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบหอคําเมืองนาน ซึ่งมีลักษณะเปนอาคาร 2 ช้ัน มี

ตรีมุข มีเฉลียงแลนกลาง มุขดานหนามีบันไดขึ้นบางบนทั้งสองขาง สวนหลังคาประดับชอฟา ใบระกา 

หางหงส สันหลังคาประดับบราลี หนาบันทั้ง 3 ดาน ประดับไมฉลุลวดลายพญานาค 2 ตัวลอมรอบ

ตรารูปโคอุศุภราช ซึ่งหมายถึงโคตัวผูที่มีลักษณะเปนศุภลักษณ โดยมาจากตํานานพ้ืนบานของเมือง

นานเรื่อง ‘พญาผากอง’ เจานครนานมีดําริจะสรางเมืองนานขึ้นใหม ในคืนหน่ึงไดฝนเห็นโคอุศุภราช

ว่ิงขามแมนํ้านานและไปหยุดถายมูลไวรอบสถานที่แหงหน่ึงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา จากน้ันก็หายไป 

เมื่อพญาผากองต่ืนขึ้นจึงไปดูสถานที่ที่โคอุศุภราชไปถายมูลไวในฝน สถานที่ดังกลาวก็ปรากฏเปนรอย

มูลโครูปสี่เหลี่ยม จึงถือเปนนิมิตที่ดี ใหสรางกําแพงเมืองทอดไปตามรอยมูลโคน้ัน ในทางเดียวกัน

ขอสังเกตตอเรื่องโคหรือกระบือเปนสัตวที่มีคุณคายังปรากฏหลักฐานจากนิราศเมืองหลวงพระบางที่
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กลาวถึงกองทัพสนามมาถึงเมืองนานในป พ.ศ. 2428 สมัยเจาอนันตวรฤทธิเดชเปนเจานครนาน เพ่ือ

ไปปราบฮอแถบเมืองหลวงพระบาง ลานชาง อันมีเน้ือความวา “... แตเน้ือโคกระบือเปนถือขาด ใคร

พิฆาตฆาริบเอาฉิบหาย วาเปนสัตวพิพิฒนผลคนหญิงชาย ไมทําลายลางผลาญใหลาญม”  

 ในดานการวางผังภายในตัวอาคารยังคงไวซึ่งผังแบบลานนาคือมีโถงเขาเฝา ทางเขาโถง หอง

ช้ันใน และบันไดขึ้นอาคารจากภายนอก ซึ่งลักษณะดังกลาวน้ันไมปรากฏในอาคารแบบยุโรป 

นอกจากน้ีการตกแตงภายในหอคํายังปรากฏหลักฐานวามีลักษณะของศิลปกรรมตะวันตกเขามา

ผสมผสานกับงานศิลปกรรมพ้ืนถิ่น ซึ่งหลักฐานดังกลาวน้ันมาจากนิราศหลวงพระบางที่ไดบรรยาย

ลวดลายของหอคําในสมัยเจาอนันตวรฤทธิเดชซึ่งเปนเจาครองนครนานองคกอนหนาพระเจาสุริยพงษ

ผริตเดชฯ (ฉัตรลดา สินธุสอน, 2558: 1 - 3) 

 เมื่อป พ.ศ. 2462 พระเจาสุริยพงษผริตเดชไดถึงแกพิราลัย อาคารหอคําจึงตกเปนของเจา

มหาพรหมสุรธาดาเจาครองนครนานคนตอมา และเขามาพักอาศัยอยูในอาคารหอคําอยูเปนเวลา 12 

ป จึงถึงอสัญกรรมในป พ.ศ. 2474 และเน่ืองจากไมมีการแตงต้ังเจาครองนครนานคนตอมา ทาง

ราชการจึงไดใชพ้ืนที่หอคําเปนศาลากลางจังหวัดนาน (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที่ 2: แบบจําลองศาลากลางจังหวัดนาน 
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 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 จากการซอมแซมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในปจจุบันทําใหทางกรมศิลปากรพบ

ภาพถายในชวงป พ.ศ. 2501 ของการเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถ และได

คนพบวาแนวกําแพงเดิมของหอคํา หรือ ณ ชวงเวลาดังกลาวคือเปนศาลากลางจังหวัดนาน ไดถูกรื้อ

ออกแลว (ภาพที ่3) เหลือแตเพียงตัวอาคารหลัก  

 

ภาพที่ 3: หอคําพระเจานานกอนรื้อกําแพง 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 อยางไรก็ตามหอคําพระเจานานไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยมี

กระบวนการเริ่มขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2517 กระทรวงมหาดไทยไดมอบอาคารพรอมกับพ้ืนที่คุมหลวง

ใหแกกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใชเปนสถานที่จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน (ภาพ

ที่ 4) ซึ่งการดําเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดหยุดชะงักไปชวงระยะเวลาหน่ึง

เน่ืองจากทางกรมศิลปากรไมไดต้ังงบประมาณรองรับเอาไว จนกระทั่งในป พ.ศ. 2524 การบูรณะหอ

คําพระเจานานที่เคยอยูในสภาพทรุดโทรมจึงเสร็จ และป พ.ศ. 2526 กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ดําเนินการจัดแสดงภายในอาคารดังกลาว และเปดใหประชาชนเขาชมอยางไมเปนทางการ อยางไรก็

ตาม ในป พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนน้ันมี นายชวน หลีกภัย ดํารง

ตําแหนง ไดลงประกาศกระทรวงศึกษาธิการในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนที่ 53 วันที่ 

30 เมษายน พ.ศ. 2528 กําหนดใหอาคารหอคําเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ตามใน

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2508 จากน้ัน
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ในปตอมา นายทวีศักด์ิ เสณาณรงค อธิบดีกรมศิลปากร ไดลงประกากรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ใหเปนโบราณสถานตามความในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 103 

ตอนที่ 65 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2529 

 

ภาพที่ 4: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในชวงป พ.ศ. 2517 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 ตอมาในป พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานประกอบพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 อันเปนการเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ใหประชาชนเขาชมได

อยางเปนทางการ  

 ในป พ.ศ. 2532 หอคําพระเจานาน ในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภใหเปนอาคาร

อนุรักษศิลปะสถาปตยกรรมดีเดน ประเภทอาคารสาธารณะ ในทางเดียวป พ.ศ. 2546 สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน กําหนดใหหอคําพระเจานานเปนศูนยกลางของพ้ืนที่เมือง

ประวัติศาสตรนานช้ันใน (หัวแหวนเมืองนาน) ตามประกาศจังหวัดนานเรื่อง กําหนดของเขตพ้ืนที่
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เมืองประวัติศาสตรนานช้ันใน ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือคุมครองโบราณสถาน อาคาร

ประวัติศาสตร รวมทั้งปกปองภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมอันเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของเมือง

นานใหอยูเปนมรดกของแผนดินสืบไป (กรมศิลปากร, 2547: 3 – 12)  

 

การจัดแสดงของพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในชวงกอนบูรณะป พ.ศ. 2558  

 

ภาพที่ 5: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กอนบูรณะป พ.ศ. 2558 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน น้ันเปนหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของกรมศิลปากร ดังน้ัน

ลักษณะการจัดแสดงจึงเปนเรื่องราวที่เก่ียวเน่ืองกับโบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะ และชาติพันธุ

ประจําจังหวัด หรือทองถิ่น ซึ่งไดแบงการจัดแสดงเปน 2 สวน คือ ช้ันบนตัวอาคารจัดแสดงเรื่องราว

เก่ียวกับประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดี โดยที่สวนแรกของช้ันบนบริเวณหองโถงกลางจัดแสดง

เรื่องราวทางประวัติศาสตรของเมืองนาน การสรางเมืองนาน และแหลงโบราณสถานสําคัญ เช้ือสาย

ราชวงศเจาผูครองนคร รูปถายโบราณ งานประณีตศิลป เครื่องใช เงินตรา อาวุธ และศิลาจารึก ตอมา

สวนหลังของช้ันบนจัดแสดงเรื่องราวสมัยกอนประวัติศาสตร หลักฐานการอยูอาศัยภายในพ้ืนที่จังหวัด
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นาน อิทธิพลของศิลปะลานนาและสุโขทัยที่ทําใหเกิดศิลปะสกุลชางในจังหวัดนาน (ภาพที่ 6) และ

งาชางดํา ซึ่งเปนสิ่งของสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยมีตํานานเลาวาหากงาชางดํา

ไมไดอยูในเมืองนานจะทําใหเกิดเพศภัยแกเมืองนาน  

 

ภาพที่ 6: การจัดแสดงบางสวนของช้ันบน 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 สวนช้ันลางจัดแสดงเรื่องราวทางชาติพันธุที่เก่ียวกับคนเมืองพ้ืนถิ่น หรือชาวไทยภาคเหนือ 

และชาติพันธุอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดนาน ซึ่งสวนแรกของหองโถงกลางจัดแสดงเรื่องทางชา

พันธุเก่ียวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยพ้ืนเมืองเหนือ อาทิ ลักษณะบานเรือน หองครัว 

หองนอน เปนตน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีความเช่ือ เชน การแขงเรือ จุดบองไฟ ฯลฯ ตอมาสวน

หองโถงหลังจัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเปนอยูของชาติพันธุอ่ืนๆ ในจังหวัดนาน รวมทั้งหมด 4 ชาติ

พันธุคือ ไทยลื้อ มง เยา ถิ่น และผีตองเหลือง (มลาบรี)  
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ภาพที่ 7: การจัดแสดงบางสวนเกี่ยวกับชาติพันธุที่ช้ันลาง 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

การบรูณะพพิธิภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในป พ.ศ. 2558 

 

ภาพที่ 8: ภาพของหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ ในการบูรณะครั้งแรก 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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 จากความเขาใจของประชาชนทั่วไปในชวงป พ.ศ. 2557 – 2558 วา ทางกรมศิลปากรมีแผน

บูรณะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน รวมถึงหองจัดแสดงหอคําพระเจานานซึ่งทําการบูรณะใน

ระยะแรกแลวเสร็จ (ภาพที่ 8) เมื่อปลายป พ.ศ. 2557 ดวยปงบประมาณของป พ.ศ. 2558 แตกอนที่

กระบวนการบูรณะทั้งหมดจะเสร็จสิ้นลง ไดมีการทัดทานเรื่องรูปแบบของหอคําจากกลุมนักวิชาการ

แหงสํานักวัฒนธรรมนานซึ่งมี นายสโรช รัตนมา เปนหัวหนาสํานักวัฒนธรรมนาน และนางสาวอภิญ

ตา ทนะขวาง เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมนานผูที่ดูแลเรื่องเมืองเกาและพ้ืนที่เมืองเกาซึ่งเปนผู

เคลื่อนไหวหลักเรื่องคุณคาของหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ วารูปแบบที่ถูก

บูรณะใหมน้ันไมหลงเหลือคุณคาทางประวัติศาสตรดังเดิม (ภาพที่ 9) และไดโพสตขอความพรอม

รูปภาพผานเฟสบุค (facebook.com) สวนตัววา  

“พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ปรับปรุงการจัดแสดงโบราณวัตถุภายในอาคาร หองทองพระโรง 

ภาพแรกคือกอนปรับปรุง ภาพที่ 2 คือ ปรบัปรุงได 90% แลว ขอความเห็นหนอยคะ ขออภัย friend 

ที่เปนเจาหนาที่พิพิธภัณฑ อดีตหัวหนาพิพิธฯ และหัวหนาพิพิธฯ นาน ทุกคน แตขอออกความเห็น 

หอคําสรางเมื่อ พศ 2446 ตอนน้ีก็อายุรอยกวาปแลว สรางโดยพระเจาสุริยพงษผริตเดช เจาผูครอง

นครนานองคที่ 63 เคยเปนทีพํ่านักและวาราชการของเจาผูครองฯ 2 พระองค กอนเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ยุบเลิกตําแหนงเจาผูครองนคร (อ เอกวิทย ณ ถลาง เรียกอยางใหเกียรติวา พระราชวังพระ

เจานาน) ทายาทเจาผูครองนครฯจึงยกหอคําใหรัฐบาลไทย บัดน้ีปรับปรุงเปน พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน หอคํา นับเปนหลักฐาน บอกเลาความเปนนครรัฐ ของนาน บอกถึงวา นาน ไมใชบาน

ปาเมืองเถื่อน เรามีเจาผูครองนคร มีหอคํา มีกฎหมายปกครองตนเอง มีสกุลเงินใชเปนของตนเองฯ 

หองโถงทองพระโรง น้ี เปนหองที่เช่ือมโนงปจจุบันถึงอดีต ยังมีแทนบัลลลังก เวลาที่ฉนัพาแขกผูใหญ

ของบานเมืองเที่ยวนาน และหอคํา เมื่อถึงทองพระโรงน้ีเกือบทุกทาน จะน่ังลงกราบพระ และกราบ

ภาพถายเจาผูครองฯ 2 พระองค ดวยความเคารพ ทุกครั้งการปรับปรุงการจัดแสดง โดยทําออกมา

ตามภาพน้ี (ถาย วันที่ 28 พ ย ถึง เวลา 15.30 น.) สวนตัวเห็นวา ทําใหลดความสําคัญของแทน

บัลลังก ทําลายรองรอยประวัติศาสตร ลูกหลายไมไดเห็นภาพเดิมอีกแลว ฉันเคยฝนวา ถาเราพัฒนา

เมืองตามแผนแมบทการอนุรกัษและพัฒนาเมืองเกานาน ศาลากลางใหมยายไป เราจะปรับปรุงศาลา

สากลางแลวยกโบราณวัตถุ ที่ไมเกี่ยวกับหอคําไปจัดแสดง แลวหอคําแหงน้ี เราจะปรับปรุง ให

คลายคลึงรูปแบบเดิมทุกอยาง ใหคนรูวา น่ีทองพระโรง หองบรรทม หองเสวย เปนตน สิ่งที่ทางพิพิธ
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ภัณฯนาน ทําวันน้ี นาจะไปปรากฏอยู ที่ศาลากลาง หลังปจจุบัน หลังจากที่เราปรับปรุงแลว ไมควร

ต้ังอยูตรงน้ี เพราะทําใหลดคณุคา ทองพระโรง หอคํา ลงอยางสิ้นเชิง ทองพระโรงที่เคยโอโถง กวาง

ใหญ มีทีใ่หคนน่ังลงกราบไหว(แมจะขัดกับความรูสึกบางทานที่เคยบอกวา โบราณวัตถุ ไมไดมีไวกราบ

ไหว แตฉันไหวดวยจิตคารวะ ระลึกถึงคุณความดีของเจาผูครองนคร ที่ดูแลบานเมือง สืบทอดพุทธ

ศาสนา พัฒนาการศึกษา สรางโรงเรียนไวใหลูกหลาน) กลบัคับแคบลง และพระพุทธรูปไม รูปถายเจา

ผูครอง ไมมทีี่ใหน่ังกราบไหว กลายเปนแคโบราณวัตถุ ที่ นักทองเที่ยว มาเดินชม ขออภัย ขอโทษนะ

คะ ที่ทําใหไมพอใจ แคอยากออกความเห็น อยากบอกในฐานะคนนานคนหน่ึง ที่รักนาน อยูนาน ได

อยูดีมีสุขในเมอืงนาน รักหอคําแหงน้ี อยากใหชวยกันรักษาแบบโบราณไว” 

 จากภาพแรกและภาพที่สองตามขอความน้ันคือรูปในภาพที่ 8 และภาพจากที่เดียวกันแตคน

ละมุม สวนการกลาวถึงแทนและบัลลังกน้ันคือแทนและบัลลังกตามภาพที่ 9 นางสาวอภิญตาจึงราง

เอกสารเพ่ือย่ืนตอทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน แตเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแลวจึงได

ดําเนินการย่ืนเรื่องตอสภาวัฒนธรรมนานเพ่ือออกหนังสือถึงกรมศิลปากร กลาวคือในสวนของ

ตําแหนงงานระหวางรัฐกับรัฐหากภาพออกแลวทําใหประชาชนทราบถึงความขัดแยงกันเองภายใน

องคกรของรัฐ จนในที่สุดวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทางสภาวัฒนธรรมไดมีหนังสือถึงกรม

ศิลปากรซึ่งมีเน้ือความวา 

“ตามที่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดจัดทําโครงการปรับปรุงอาคารและตูแทนฐานจัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยไดรับงบประมาณจากกรมศิลปากร งบประมาณ 3 ลาน 

บาท โดยทําฉากเพ่ือนํางาชางดํามาจัดแสดงทีห่องทองพระโรงเดิมของหอคํา เมื่อจัดทําออกมาแลว 

ประชาชน นักทองเที่ยวและผูทรงคุณวุฒิทางดานวัฒนธรรม มีความเห็นวา ทําใหลดคณุคาและ

ความสําคัญของหอคํา ซึ่งเดิมมีทองพระโรง ที่ออกวาราชการของเจาผูครองนครนาน มีความนา

เคารพ เลื่อมใส โบราณ เปนหลักฐานรองรอยของนครนานที่มีเจาผูครองนคร บงบอกถึง

ประวัติศาสตรของเมือง จึงมีขอวิพากษวิจารณในดานลบถึงความไมเหมาะสมในการจดัแสดง

โบราณวัตถุ และอยากใหเปนรูปแบบเดิม โครงการดังกลาวกําหนดแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 

2558 ขณะน้ีแลวเสร็จไป 90 เปอรเซ็นแลวดวยเหตุผลวาเปนการปรับปรุงหลังจากที่ไมไดมีการ

ปรับปรุงมาเกือบ 30 ป โดยมีนักทองเที่ยวอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไดเสนอในแบบสอบถามมาวามา

เที่ยวเมื่อไรก็เหมือนเดิม”  
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ภาพที่ 9: ภาพของหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ กอนการบูรณะ 

 (ที่มาของภาพ: https://www.museumsiam.org/) 

 ทั้งน้ีทางกรมศิลปากรเองก็ไดมีการช้ีแจงขอเท็จจริงผานเอกสารราชการในวันที่ 6 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 โดยมีเน้ือความช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับโครงการปรับปรุงอาคารและตูแทนฐานจัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน วา 

“...โครงการปรับปรุงอาคาร และตูแทนฐานจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดเริ่ม

ดําเนินการมาต้ังแตปพุทธศักราช 2552 โดยจังหวัดนานไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 ลาน บาท

ถวน ใหสํานักศิลปากรที่ 7 นาน ดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

รายละเอียดการดําเนินงานประกอบดวย การสัมมนาทางวิชาการ งานปรับปรุงซุมลั่นทม งานสํารวจ

ศึกษาขอมูลเพ่ือการปรับปรุงพิพิธภัณฑ และงานเขียนแบบเพ่ือปรังปรุงพิพิธภัณฑ” 

“ในป พ.ศ. 2557 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงภูมิ

ทัศน นายอนันต ชูโชติ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากรขณะน้ัน ไดดํารอใหเปลี่ยนแปลงรายการ

เปนการดําเนินการปรับปรุงอาคาร และตูแทนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยใช

แบบการจัดแสดงที่ไดออกแบบไวแลวต้ังแตปพุทธศักราช 2552” 
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 หลังจากน้ันในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ทางกลุมวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ไดออกหนังสือราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดของรูปแบบอาคารและแทนจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่ไดออกแบบไว โดยมีเน้ือความวา  

“สํานักศิลปากรที่ 7 นาน ไดดําเนินการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ‘เมอืงนาน เมืองแหง

ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี’ ในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2552 

ณ โรงแรมเทวราชอําเภอเมืองนาน เพ่ือนนําองคความรูและขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการสัมมนามาใช

ในการออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และไดจัดทําแบบจัดแสดงนิทรรศการแลว

เสร็จโดยมีนายธนาการ กําทรัพย นายชางศิลปกรรมอาวุโส สํานักโบราณคดี เปนผูออกแบบ” 

 รวมไปถึงในเอกสารราชการเดียวกันน้ียังประกอบไปดวยถอยแถลงการณของกรมศิลปากร

เพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติศาสตรของหอคําคือ ในชวงการมอบอาคารหอคําพระเจานาน ทางกรม

ศิลปากรไดรับมองเพียงแตอาคาร ภายในไมมีเครื่องเรือนและวัตถุอ่ืนๆ ของเจาครองนครนาน

หลงเหลืออยูเลย โดยสันนิษฐานวาไดถูกโยกยายไปชวงที่หอคําอยูในความครอบครองของรัฐบาล และ

ตอมาไดถูกใชเปนศาลากลางจังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการในระยะแรกจึงไมสามารถจําลองความ

เปนหอคํา และวิถีชีวิตความเปนอยูของเจาครองนครนานในอดีตได จึงจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะของเมืองนาน และศิลปะลานนา รวมไปถึงเรื่องที่เก่ียวกับชาติพันธุ

วิทยาในเมืองนาน ย่ิงไปกวาน้ันเอกสารราชการชุดน้ียังอธิบายถึงการจัดแสดง “งาชางดํา” ซึ่งเปนวัตถุ

โบราณช้ินสําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งมีรายละเอียดคือ 

“การจัดแสดงงาชางดําในระยะแรกเริ่มของการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดจัดแสดงอยูบน

พระแทน จัดต้ังไวบริเวณโถงกลางช้ันบนของหอคํา ซึ่งตอมาไดถูกยายไปจัดแสดงภายในหองนิรภัยซึ่ง

จัดสรางขึ้นใหม เพ่ือรักษาความปลอดภัย และเคลื่อนยายพระพุทธรูปมาจัดแสดงบนแทนแทน” 

“พระแทนทีใ่ชจัดแสดงงาชางดําในระยะแรกของการจัดแสดงน้ัน คณะทํางานในขณะน้ันไดรวบรวม

และเคลื่อนยายมาจากหองเก็บของ ที่อยูภายในบริเวณหอคํา ซึ่งกอนหนาน้ันไดใชเปนศาลากลาง

จังหวัดนาน โดยสภาพพระแทนในเวลาน้ันไดถูกถอดแยกช้ินไว คณะทํางานในขณะน้ันไดประกอบ

ขึ้นมาใหม และนํามาจัดแสดงเปนพระแทนสําหรับงาชางดํา จากหลักฐานภาพถายเกาพบวา พระ
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แทนน้ีเคยต้ังอยูแตเดิมภายในหอคํามากอนแลว และยังอยูตอมาในสมยัที่หอคําไดถูกใชเปนศาลา

กลางจังหวัดนาน” 

“การปรับปรุงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในครั้งน้ี เปนการปรับปรุงครั้งแรก

หลังจากที่มีการจัดแสดงมาแลวกวา 20 ป หลังพิธีเปดอยางเปนทางการ แบบในการปรับปรุงการจัด

แสดงมีแนวคิดในการออกแบบคือ เนนการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุช้ินสําคัญของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่สําคญั คือ การยายงาชางดําที่จัดแสดงอยูภายในหองนิรภัยเดิมมาไว

บริเวณโถงช้ันบนของอาคารจัดแสดง เพ่ือใหผูเขาชมไดช่ืนชมงาชางดําอยางใกลชิด เน่ืองจากทาง 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดรับการเรียกรองจากผูเขาชมเปนจํานวนมาก โดยการจัดแสดงได

จัดทําแผงขึ้นมาใหม จัดต้ังบริเวณโถงกลางช้ันบน ออกแบบแทฐานใหดูทนัสมัย และใชโทนสีที่สอดรับ

กับตัวอาคาร” 

 สวนทายของเอกสารราชการดังกลาวได เสนอ “ขอพิจารณา” ไวคือ “ เสนอให

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดจัดกิจกรรมเปดบาน (open house) เพ่ือช้ีแจง และทําความเขาใจ

เก่ียวกับรูปแบบการปรับปรุงการจัดแสดงใหม รวมถึงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกสื่อมวลชน และกลุม

เครือขายทองถิ่นทราบ และนําสื่อมวลชน และกลุมเครือขายเขาชมพ้ืนที่การปรับจัดแสดง”  

 ในชวงหลังจากที่สํานักวัฒนธรรมไดย่ืนหนังสือตอกรมศิลปากร ทางกรมศิลปากรจึงไดรับ

เรื่องไวและเปดรับขอมูลทั้งภาพถายและเอกสารทางประวัติศาสตรที่เก่ียวกับหอคําพระเจานาน เพ่ือ

ปรับปรุงรูปแบบของหองจัดแสดงพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ ใหมีความคลายคลึงของเดิมมากที่สุด ซึ่ง

ในชวงตนถึงกลางป พ.ศ. 2558 หลายองคกรที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามารวมพูดคุย นําเสนอ และ

พิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งประกอบไปดวย สํานักงาน

วัฒนธรรมนาน สภาวัฒนธรรมนาน คณะกรรมการเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนนาน (อพท. นาน) และกรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

(ภิรมย เทพสุคนธ, สัมภาษณ: 2560)  

 ตอมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทางกรมศิลปากรไดจัดงานเสวนา “สังสรรคเสวนาวิ

ภาษา ฟนรูปคืนรอย หอคาพระเจานาน” เพ่ือถายทอดขอมูลทางประวัติศาสตร ศิลปกรรมและ

โบราณคดี ที่รวบรวมระหวางการดําเนินการโครงการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่ง
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ภายในงานเสวนาดังกลาวประกอบไปดวยการบรรยายของ ชลลดา สังวร หัวหนาพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ เชียงแสน ในหัวขอ หอคําเมืองนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร, จตุรพร เทียมทินกฤต 

นักโบราณคดีชํานาญการ ในหัวขอ การบรรยายรายงานสรุปผลการขุดคนและขุดแตงโบราณคดีใน

พ้ืนที่คุมหลวง, พงศธร เหียงแกว สถาปนิกชํานาญการ ในหัวขอ การบูรณะหอคําพระเจานาน และ

ถนอม  หลวงฤทธ์ิ ในหัวขอ แนวคิดการออกแบบการจัดแสดง นอกจากน้ีหลังจากเสร็จการเสวนาแลว 

ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดนําผูเขารวมเสวนานําชมอาคารและอธิบายรูปแบบของอาคารที่

จะบูรณะดวยสถานที่จริงคือ รอบๆ ตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งนอกจากผูมีสวน

เก่ียวของกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน แลวก็มีชาวนานบางสวนก็ใหความสนใจและ

เขารวม 

 ในสวนของการนําเสนอขอมูลทางดานประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ทั้ง

ในยุคสมัยที่เปนหอคํา ศาลากลางจังหวัดนาน จนถึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กระบวนการ

บูรณะอาคาร และขอสรุปในการปรับปรุงตัวอาคาร ทางสภาวัฒนธรรมนานไดเชิญใหผูมีสวนเก่ียวของ

ในการปรับปรุงตัวอาคารรวมแถลงการณในงาน “วันเมืองเกานาน” ระหวางวันที่ 20 – 23 กันยายน 

พ.ศ. 2558 เพ่ือใหประชาชนนานไดรับรูเปนวงกวางมากขึ้น (ภิรมย เทพสุคนธ, สัมภาษณ: 2560)  

 หลังจากน้ันในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เปนการสิ้นปงบประมาณ ป พ.ศ. 2558 ของ

ทางกรมศิลปากร แตเน่ืองจากงานบูรณะชวงแรกยังไมเรียบรอย ทางกรมศิลปากรจึงไดมีการตอ

สัญญากับผูรับเหมาชุดเดิมเพ่ือทําการบูรณะตามขอมูลที่ไดรวบรวมมา การตอสัญญาดังกลาวน้ันอยู

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และดําเนินงานในระยะที่สองเรื่อยมาจนหอคําพระเจานานบูรณะเสร็จใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งสวนที่สามารถเปดใหเขาชมไดน้ันมีเพียงช้ันลางของตัวอาคารเทาน้ัน สวน

ช้ันบนยังคงอยูในชวงปรับปรุงระยะที่สาม โดยทางกําหนดการที่ทางกรมศิลปากรไดแจงคือ ในป พ.ศ. 

2560 ฟนฟูและปรับปรุงการตกแตงภายในทั้งหมด ป พ.ศ. 2561 ออกแบบและปรับปรุงการตกแตง

ภายใน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดใน พ.ศ. 2562  
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การจัดแสดงในปจจุบนั (มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 ในปจจุบัน (5 มีนาคม พ.ศ. 2560) พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน ไดเปดใหประชาชนทั่วไป

เขาชมในวันพุธถึงวันอาทิตย เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งน้ีถึงแมจะเปดใหเขา

ชม แตการจัดแสดงภายในก็ยังคงไมแลวเสร็จโดยสมบูรณ เปดใหเขาชมเพียงช้ันลาง ซึ่งจัดแสดง

เรื่องราวเก่ียวกับอดีตของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ต้ังแตในชวงที่ยังเปนหอคํา และ

กลายเปนศาลากลางจังหวัด จนมาถึงเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน  

 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ณ ปจจุบันสามารถแบงออกเปน 4 สวน

หลักๆ คือ การจัดแสดงกระบวนการบูรณะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน การจัดแสดงประวัติของ

พระเจาครองนครนาน การจัดแสดงประวัติอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน การจัดแสดงวัตถุ

โบราณ และการจัดแสดงกระบวนการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่ง

การจัดแสดงทั้งหมดน้ันเปนการจัดแสดงเพียงช่ัวคราว เพ่ือรอใหกระบวนการบูรณะอาคารทั้งหมด

เสร็จสิ้น การจัดแสดงมีลกัษณะเปนแผนไมกระดานต้ังพรอมติดไวดวยเน้ือหาและรูปภาพตางๆ  

  

การจัดแสดงกระบวนการบูรณะหอพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 คําอธิบายและรูปภาพตางๆ ที่ไดนําเสนอไวในงานเสวนา “สังสรรคเสวนา วิภาษา ฟนรูปคืน

รอย หอคําพระเจานาน” ในสวนของการบรรยายเรื่องหอคําเมืองนานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร

โดย ชลลดา สังวร หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน และการบรรยายของ พงศธร เหียงแกว 

สถาปนิกชํานาญการ ซึ่งกระบวนการหลักๆ ที่ใชในการบูรณะอาคารคือ การตีความจากเอกสารลาย

พระหัตถการเขาประทับที่หอคํานครนานของนายพลตรี สมเด็จพระจเมณฑลพายัพ เจาฟาอัษฎางคเด

ชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา (ภาพที่ 10) รวมไปถึงการตีความจากภาพถายเกาดวยการเปรียบเทียบ

ความเขมของสี (ภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12) โดยมีเน้ือความวา “... ตึกทั้งหลังน้ีเปนตึกปูนขาว นาตาง

ไมทาสี... หลังคากระเบ้ืองไม มีชอฟาใบระกาแลบะราลีเปนศีรษะนาค...”  
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ภาพที่ 10: คําอธิบายกระบวนการคนหาสีเดิมของอาคาร 1 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

 ภาพที่ 11: คําอธิบายกระบวนการคนหาสีเดิมของอาคาร 2 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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 จากภาพที่ 11 มีเน้ือความวา “พระเจาสุริยพงษผริตเดช พระเจานาน กับเจาอุปราช (เจา

มหาพรหมสุรธาดา) พรอมดวยเจานายและขาราชการประจําเมืองนาน ถายรูปหมูทางดานหลังของหอ

คํา จากภาพถายจะเห็นไดวา สีผนังอาคารมีโทรสีที่เขมกวาเสื้อราชปะแตนที่เจานายสวมใส (เสื้อราช

ปะแตนถูกประดิษฐขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415) ขอบวงกบหนาตาง กับบานหนาตาง ก็มีสีที่แตกตางกัน สีวง

กบกับหนาตางใชสีโทนเขม ในขณะที่บานหนาตางมีสีใกลเคียงกับสีเสื้อของเจานาย” 

 

ภาพที่ 12: ภาพแสดงการเปรียบเทียบสีเดิมของอาคาร    

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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การจัดแสดงพระราชประวัติของพระเจาครองนครนาน 

 

ภาพที่ 13: พระราชประวัติของพระเจาสุริยพงษผริตเดช 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

ในสวนของการจัดแสดงพระราชประวัติของพระเจาครองนครนานจะปรากฏพระราชประวัติ

ของพระเจาสุริยพงษผริตเดช และพระเจามหาพรหมสุรธาดา ทั้งพระราชกรณียากิจที่เกี่ยวของกับ

อาคารหอคํา และพระราชกรณียากิจอ่ืนๆ อาทิเชนการเสด็จออกวาราชการ   
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ภาพที่ 14: เจตจํานงของพระเจาสุริยพงษผริตเดชเกี่ยวกับหอคํา 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 จากภาพที่ 14 คือคําสั่งเสียของพระเจาสุริยพงษผริตเดชมีเน้ือความวา “ผูใดไดเปนเจานคร

นาน ก็ใหเขามาพํานักในที่คุมหลวง หอคํา ที่ไดสรางไวแลวน้ัน โดยตัวหอคํามีเครื่องประดับตกแตง

จํานวนหน่ึง ที่ของประดับเกียรติยศประจําตําแหนงเจาผูครองนคร ผูใดไดเปนเจาผูครองนคร ผูน้ันก็

ไดรับปกครองที่ดินคุมหลวง หอคํา และเครื่องประดับตกแตงเหลาน้ันตอไป แตจะไมใหตกทอดเปน

มรดกสําหรับผูหน่ึงผูใด” 

นอกจากน้ีภาพถายของของพระเจาสุริยพงษผริตเดชที่มีฉากหลังเปนภายในตัวอาคารยังเผย

ใหเห็นถึงสภาพเดิมของอาคารซึ่งนํามาใชรวมกับการบูรณะตัวอาคารดวยเชนกัน ดังภาพที่ 15 ในการ

จัดแสดงของทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน มีการเปรียบเทียบสีของเสื้อราชปะแตนกับสีของตัว

อาคาร ทําใหทราบถึงสีของอาคารในสมัยที่เปนหอคํา 
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ภาพที่ 15: เจานาย-บุตรหลาน งานศพพระเจาสุริยะพงษผริตเดชฯ พระเจานครนาน พ.ศ. 2461 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

  

การจัดแสดงประวัติอาคารพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 สําหรับการจัดแสดงในสวนน้ีเปนเรื่องราวเก่ียวกับอาคารต้ังแตในยุคสมัยที่เปนหอคํา ศาลา

กลางจังหวัดนาน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน การจัดแสดงทั้งในสวนของรูปแบบของตัวอาคาร

ในมิติทางสถาปตยกรรม (ภาพที่ 16) (ภาพที่ 17) และลักษณะการใชสอยตัวอาคาร ที่มีพัฒนาการ

เปลี่ยนไปตามการใชงาน (ภาพที่ 18) (ภาพที่ 19) 
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ภาพที่ 16: ตราบนหนาบัน 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 จากภาพที่ 16 มีเน้ือความวา “หนาบันหอคําทั้ง 3 ดาน ประดับลายพญานาคสองตัว กับตรา

สัญลักษณประจํานครนานเปนรูปโคอุศุภราช (บางที่เรียกโคศุภราช หมายถึง โคตัวผูที่มีลักษณะ

เปนศุภลักษณ) ในกรอบวงกลม ลอมดวยลายชอนกประกอบพ้ืนชองไฟ ดวงตรารูปโคศุภราชน้ี พระ

เจาสุริยพงษผริตเดชทรงใชเปนตราเมือง สําหรับประทับในหนังสือกราบบังคมทูลถวายรายงานขอ

ราชการแดพระบามสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และประทับในหนังสือราชการตาง ๆ ความเปนมา

ของการใชตราเมืองรูปโคอุสุภราช สันนิฐานวามาจากตํานานพ้ืนบานของเมืองนาน เรื่อง ‘พญาผา

กอง’ เจานครนาน มีดําริจะสรางเมืองขึ้นมาใหม ในราตรีหน่ึงไดฝนเห็นโคอุศุภราชว่ิงขามแมนํ้านาน 

ไปหยุดถายมูลไวรอบสถานที่แหงหน่ึงเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา จากน้ันโคอุศุภราชก็หายไป เมื่อพญาผา

กองต่ืนขึ้น จึงไปดูสถานที่ที่โคอุศุภราชไปถายมูลไวในฝน สถานที่น้ันก็ปรากฏเปนรอยมูลโครูป

สี่เหลี่ยม จึงถือเอาเปนนิมิตอันดี ใหสรางกําแพงเมืองทอดไปตามรอยมูลโคน้ัน นอกจากน้ันยังมี

ตํานานพ้ืนบานกลาวถึงเจานครนานกับเจานครแพร ทั้งสองเปนพ่ีนองกัน ตอมาเมื่อมีความประสงค

จะแบงเขตแดน จึงไดนัดพบกันบนยอดเขาแหงหน่ึง เจานครนานใชวัวเปนพาหนะเดินทาง สวนเจา

นครแพรใชมา ทั้งสองไปพบกันบนยอดเขา จึงเรียกช่ือเขาน้ันวาเขาครึ่ง” 
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ภาพที่ 17: รูปแบบทางสถาปตยกรรม 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

ภาพที่ 18: คําอธิบายเกี่ยวกับขอเท็จจริงตอความเขาใจวาหอคําคือที่วาราชการ 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 ภาพที่ 18 การอธิบายวาหอคําเปนที่ประทับพระเจานาน และครอบครัวเพียงอยางเดียว ซึ่ง

พระเจานานไมไดวาราชการที่อาคารแหงน้ี ซึ่งจากภาพไดนําเสนอหลักฐานจากหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ ในเอกสารเบ็ดเตล็ดของเมืองนาน ซึ่งมีเน้ือความวา “... บัดน้ีสนามที่วาการเมืองยังไมมีที่อัน
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สมควรในเวียง เพราะฉะน้ัน จะปลูกเรือนไมไผ 3 หลัง ติดกับศาลสนามเกาใกลคุมเจานครเมืองนาน 

ใชศาลาสนามเกากับเรือนใหมเปนที่วาการเมืองไปพลางกวาจะสรางสนามที่วาการใหมแลว การที่จะ

ปลูกและจัดใหขาหลวงและเจาผูครองเมืองจะจัดใหเสร็จภายในวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 118 ... จะทํา

สนามที่วาการเมืองใหมในที่ของเจานครเมืองนานซึ่งอยูระหวางวัดชางค้ํากับบานเจาบุรีรัตนเปนเน้ือที่

ยาวตามถนน 44 วา 2 ศอก กวางแตริมถนนถึงกําแพงบานเจาบุรีรัตน 19 วา 2 ศอก ที่รายน้ีเจานคร

เมืองนานขอพระราชทานถวายเปนที่สําหรับราชการสืบไป...”  

 

ภาพที่ 19: คําอธิบายพัฒนาการจากศาลากลางจังหวัดนาน สูพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 จากภาที่ 19 มีเน้ือความวา “หอคําเมืองนานแหงน้ีถูกใชเปนที่ประทับของพระเจานานสอง

พระองค คือ พระเจาสุริยพงษผริตเดช และเจามหาพรหมสุรธาดา เจาผูครองนครนานองคสุดทาย 

จากน้ันจึงเปลี่ยนสถานะเปนศาลากลางจังหวัดนานในป พ.ศ. 2476 ชอฟา ใบระกา และบราลี 

เครื่องประดับฐานานุศักด์ิแสดงความเปนหอคําที่ประทับพระเจานานถูกถอดออก รูปพญานาคกับโค

อุสุราชสัญลักษณประจําเมืองนาน ที่ประดับไวก่ึงกลางหนาจั่วหอคําทั้งสามดาน ถูกแทนที่ดวยรูป

พญาครุฑอันเปนสัญลักษณตราแผนดินสยามเขาไปแทนที่ มีการรื้อกําแพงคุมกับประตูยอด เปดพ้ืนที่

ทางดานหนาของศาลากลาง หลังจากใชงานในฐานะศาลากลางจังหวัดนานจนถึงป พ.ศ. 2517 ทาง
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ราชการไดมอบอาคารหอคํากับพ้ืนที่คุมหลวง พรอมงาชางดํา ใหกรมศิลปากร สําหรับจัดต้ัง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพ่ือเปนสถานที่เรียนรูประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรมของชาวนาน

เผยแพรตอสาธารณชนจนถึงปจจุบัน” 

  

การจัดแสดงวัตถุโบราณ   

การจัดแสดงในสวนน้ียังมีไมมากนักเน่ืองจากพ้ืนที่ในการจัดแสดงมีจํากัด ดังน้ันวัตถุที่นํามา

จัดแสดงจึงมีสวนเก่ียวของกับพระราชประวัติของพระเจาครองนครนาน ดังเชนตราประทับเอกสาร

ราชการ (ภาพที่ 20) ที่เปนตราประทับรับรองการแตงต้ังพระเจาสุริยพงษผริตเดช เปนเจาครองนคร

นาน, วัตถุที่ไดรับความสนใจ งาชางดํา (ภาพที่ 21) ซึ่งเปนของคูบานคูเมืองของจังหวัดนาน และวัตถุ

ที่เก่ียวของกับกระบวนการบูรณะอาคาร อิฐจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน (ภาพที่ 22) 

 

ภาพที่ 20: ตราประทับเอกสารราชการ  

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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ภาพที่ 21: งาชางดํา 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

ภาพที่ 22: อิฐแนวกําแพงดานหนาเดิมของหอคํา 

 (ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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การจัดแสดงกระบวนการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน   

 เปนอีกสวนของการนําเสนอประวัติของตัวอาคาร เน่ืองจากในกระบวนการขุดคนทาง

โบราณคดีน้ันทําใหพบแนวกําแพงเดิมของตัวอาคาร ซึ่งอยูในสมัยที่อาคารยังเปนหอคําอยู ซึ่งในการ

จัดแสดงก็ไดนําเสนอถึงขอบเขตของพ้ืนที่ วิธีการขุดคน (ภาพที่ 23) รวมถึงตําแหนงเดิมของแนว

กําแพง (ภาพที่ 24) 

 
ภาพที่ 23: กระบวนการขุดคนและขอบเขต 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 จากภาพที่ 23 มีเน้ือความวา  

“ในการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน นอกจากการศึกษาหลักฐานที่ยังปรากฏรองรอยที่

ตัวอาคารแลว ยังมีการขุดตรวจและขุดแตงเพ่ือศึกษารองรอยการใชพ้ืนที่โดยรอบคุมหลวง จากการ

ขุดแตง พบวาสวนฐานรากของกําพงคุมหลวงทางดานหนาและดานหลัง กับสวนฐานรากของซุมประตู

ทางเขา การจาการขุดตรวจ พบรองรอยทางเดินปูดวยอิฐจากขวงเมือง  

เขาประตูกําแพงทางเขาคุมหลวง  
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ผลการขุดแตงและขุดตรวจ พบวากําแพงหอคําเปนกําแพงกออิฐถือปูน แนวกําแพงดานหลังคุม อยู

ตรงกับแนวกําแพงดานหลังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในปจจุบัน สวนแนวกําแพงดานหนา

พบสวนฐานรากของซุมประตูเดิมอยูตรงกับประตูดานหนาคุมหลวง ดานในกําแพงมีหลังคาคลุมสันนิ

ฐานวาใชเปนทิมดาบหรือทิมตํารวจ (ทิม หมายถึง ศาลาแถวหรือหองแถว สําหรับไวเปนที่พักหรือไว

สิ่งของในคุมหลวง) สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณวาพ้ืนที่ดังกลาว 

เปนศาลาพักของไพรพลที่เดินทางมาจากนอกเมือง 

สวนที่เปนทิมน้ีกอสรางโดยการกอคานอิฐดานในกําแพง เวนระยะหางประมาณ 4.50 เมตร ถม

ชองวางระหวางคานดวยอิฐหักและเศษภาชนะดินเผาแลวปูอิฐทับเปนพ้ืน ตัวหลังคาทิมดานหนาถาย

นํ้าหนักลงตัวกําแพงโดยมีเสาติดผนังและตัวกําแพงรองรับนํ้าหนัก สวนอีกดานหน่ึงรับนํ้าหนักดวยเสา

ที่กออิฐ เน่ืองจากไมพบรองรอยของหลุมเสาที่ปรากฏหลักฐานใหเห็นในกรณีที่ใชเสาไมกําแพงบริเวณ

มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พบแนวอิฐเรียงแบบต้ังสันขึ้น สันนิษฐานวาเปนอิฐปูพ้ืนของอาคารที่อยู

ในบริเวณคุมหลวง 

ขอมูลจากการขุดแตงและขุดตรวจ สอดคลองกันกับภาพถายที่ไดจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งปรากฏแนวถนนปูอิฐจากขวงมุงตรงไปยังซุมประตูทางเขาคุมหลวง และ

แนวกําแพงดานหนาที่สวนบนมีแนวหลังคา สันนิษฐานวาเปนหลังคาทิม มีรองรอยเสาประดับที่ผนัง

กําแพง เพ่ือรองรับสวนบนหลังคาทิมเปนระยะๆ แสดงวาไมไดใชเสาไมในการรับนํ้าหนักสวนหลังคาม

ทิม 

แนวกําแพงดานหนาคุมหลวงถูกรื้อออกระหวางที่อาคารถูกใชงานเปนศาลากลางจังหวัด (หลังจากที่

เจามหาพรหมสุรธาดา เจาผูครองนครนานองคสุดทายพิราลัย) จอมากระทรวงมหาไทยไดมอบพ้ืนที่

คุมหลวงและหอคําใหกรมศลิปากร เพ่ือใชเปนอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน มา

จนถึงปจจุบัน” 
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ภาพที่ 24: ตําแหนงของแนวกําแพงเดิมในยุคหอคํา 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

สวนที่อยูระหวางการบรูณะและการจัดแสดงภายหลังบูรณะเสร็จสิ้น 

สวนที่อยูระหวางการบรูณะ 

 จากกําหนดการในการบูรณะวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 ทําใหยังเหลือสวนที่ยังคงอยู

ระหวางการบูรณะและตกแตงซึ่งก็คือในสวนของช้ันบน ซึ่งเปนหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริย

พงษผริตเดชฯ ซึ่งทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็ไดมีการออกไวเปนที่เรียบรอย (ภาพที่ 25) (ภาพที่ 

26) (ภาพที่ 27) 
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ภาพที่ 25: แบบจําลองหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ 1 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

 

ภาพที่ 26: แบบจําลองหองจัดแสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ 2 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 
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ภาพที่ 27: แบบจําลองการจัดแสดงดานบน 

(ที่มาของภาพ: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) 

  

การจัดแสดงภายหลังการบรูณะเสร็จสิ้น 

การงานเสวนา “เสวนาสังสรรค วิภาษา ฟนรูปคืนรอย หอคําพระเจานาน” ไดมีการนําเสนอ

รูปแบบของการจัดแสดงภายหลังจากกระบวนการบูรณะทั้งหมดเสร็จสิ้น คือที่สวนของช้ันลางอาคาร 

หองแรกจัดแสดงในเรื่องเงินตรา การเงิน พัฒนาการทางดานทรัพยากรตางๆ เศรษฐกิจของลานนา 

สวนดานหนาเปนภาพรวมของชาติพันธุตางๆ ในจังหวัดนาน โดยที่ เ น้ือหาจากเอกสารทาง

ประวัติศาสตร ถัดมาเปนเร่ืองของงานศิลปกรรมตางๆ และหองตอมาจัดแสดงเรื่องของผา อาวุธ 

เครื่องมือเครื่องใช และการทําเกลือ ของใชในการเดินทางจากผา สวนดานหนาเปนเรื่องอาคาร และ

บานเรือน  

 สวนช้ันบนหองโถงกลางจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศหลวงต๋ินที่ปกครองเมืองนาน 

จากน้ันจึงเปนเรื่องของพระเจาสุริยพงษผริตเดช เจามหาพรหม และเรื่องของพิธีศพเจานายฝายเหนือ 

ซึ่งนําเสนอพรอมกับภาพถายเกา โบราณวัตถุที่เปนของใชของเจานาย หองถัดมาคือเรื่องราวเกี่ยวกับ

หอคํานครนาน นําเสนอถึงความหมายของหอคํา ประวัติการสราง พัฒนาการของตัวอาคาร รวมไปถึง

แผนผังและภาพถายที่เก่ียวของ หองถัดมาคือหองจัดแสดงงาชางดํา ประกอบไปดวยตํานานและเรื่อง



67 
 

 

เลาเก่ียวกับงาชางดํา สวนดานหลังคือเรื่องเก่ียวกับเมืองนานหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสวน

ของวิถีชีวิตดานเศรษฐกิจและสังคม ผนวกกับการนําเสนอภาพถายและของใชรวมสมัย   

จากน้ันหองถัดไปคือเรื่องของนานในยุครัตนโกสินทรและการปฏิรูปการปกครองชวงสมัย

รัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม และการปฏิรูปการปกครอง นอกจากน้ียังมี

ภาพถาย งานศิลปกรรม และหลักคํากฎหมายที่ทางเมืองนานมีไวใชสําหรับปกครองนครนาน

โดยเฉพาะ ในทางเดียวกันกับหองกอนหนาคือจะประกอบไปดวยของใชรวมสมัยของเจานาย ตอมา

เปนเรื่องของนานภายใตการปกครองของพมาและเชียงใหม ในชวงหลังป พ.ศ. 1900 ประกอบไปดวย

พระพุทธรูป ความเช่ือ และขั้นตอนการสรางพระพุทธรูปและหองถัดมาคือเรื่องของคนนานในชวงที่มี

ความสัมพันธกับสุโขทัย และจัดแสดงโบราณวัตถุ ประเภท พระพุทธรูป ศิลาจารึก และเครื่องถวย 

และหองสุดทายคือการจัดแสดงโบราณวัตถุในชวงสมัยกอนประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของมนุษยใน

สมัยกอนประวัติศาสตร ผานเครื่องมือหิน เครื่องมือเครื่องใชอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และมีแบบจําลองความ

เปนอยูของคนในสมัยกอนประวัติศาสตร 

 จากที่ ไดกลาวมาทั้ งหมดขางตนคือเรื่องราวเ ก่ียวกับหอคําพระเจานาน ทั้ งในมิ ติ

ประวัติศาสตรของหอคํา การบูรณะหอคํา และเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการบูรณะหอคํา ซึ่ง

นอกจากหอคําหรืออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในปจจุบัน จะเปนพ้ืนที่หลักในการวิเคราะห

กระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจําแลว การที่เมืองนานถูกกําหนดใหเปนเมืองแหงประวัติศาสตร 

และมีการกําหนดอาณาเขตเมืองเกานานขึ้นเพ่ืออนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรมที่ทรงคุณคาเองก็

มีสวนในการสรางบรรยากาศใหเกิดความทรงจํารวมของคนในสังคมเชนกัน 
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บทที่ 4  

เขตเมืองเกานาน ความทรงจํา และการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ 

จังหวัดนานเปนจังหวัดที่มีบริบททางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของลานดํารงอยูจวบจนถึง

ปจจุบัน และคอยๆ กําลังสูญหาย ดวยการเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเมืองใหควบคูไปกับการ

อนุรักษสิ่งทรงคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมลานนาใหอยูรวมสมัย หนวยงาน

ภาครัฐจึงไดมีแผนแมบทเพ่ือพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน ซึ่งเปนการเสริมสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการ

สรางความทรงจํารวมของชาวนาน 

 

เขตเมืองเกานาน 

 จากประวัติศาสตรและพัฒนาการของเมืองเกาภายในขอบเขตจังหวัดนานพบวาเปนชุมชน

โบราณ 3 ชุมชนซึ่งมีความเช่ือมโยงและมีพัฒนาการของเมืองเกิดขึ้นพรอมๆ กันไดแก เวียงพระธาตุ

แชแหง เมืองนาน และเวียงดงพระเนตร โดยที่ทั้ง 3 พ้ืนที่น้ันยังคงหลงเหลือศิลปะและสถาปตยกรรม

ที่เปนเครื่องแสดงวาเกิดจากการผสมผสานระหวางกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย รวมไปถึงศิลปะที่ไดรับ

อิทธิพลจากหัวเมือง เชน ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอายุธยา เปนตน ในปจจุบันเน่ืองจากตองการอนุรักษ

โบราณสถาน ศิลปกรรม และสถาปตยกรรมที่สะทอนประวัติศาสตร จึงมีการสํารวจสภาพของ

โบราณสถาน ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม เพ่ือกําหนดแนวทางในการอนุรักษ รวมไปถึงกําหนด

ขอบเขตพ้ืนที่เมืองเพ่ือใหเกิดการคุมครองทางกฎหมาย 

 ในการพิจารณาเพ่ือกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกานาน มีปจจัยที่สําคัญคือเพ่ือตองการเรง

วางแผนอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกานาน ซึ่งแบงเปน 2 พ้ืนที่ คือ 1. พ้ืนที่ใจเมืองนาน 2. พ้ืนที่

เวียงพระธาตุแชแหง และแบงการจัดการพ้ืนที่เปนเปน 3 รูปแบบคือ 1. พ้ืนที่สงวน (preservation 

area) 2. พ้ืนที่อนุรักษ (conservation area) และ 3. พ้ืนที่บริการและการจัดการหรือพัฒนา 

(service and management area) โดยในพ้ืนที่สงวนน้ันหมายถึงพ้ืนที่ที่มีคุณคาทางวิชาการและมี

ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลายไดงายในพ้ืนน้ีจึงหามใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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ด้ังเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด สวนพ้ืนที่อนุรักษอนุญาตใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดบางประการ

หากไมมีการเปลี่ยนแปลงตอพ้ืนที่มาก และพ้ืนที่บริการและการจัดการหรือพัฒนาเปนพ้ืนที่โดยรอบ

ศิลปกรรมที่มีความเก่ียวพันกับศิลปกรรมนอย จึงสามารถพัฒนาพ้ืนที่ไดแตตองอยูในการควบคุมโดย

มิใหกิจกรรม/การพัฒนาดังกลาวสงผลกระทบทําลายคุณคาของศิลปกรรม 

 อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการสํารวจความทรงจําคือเขต

พ้ืนที่ใจเมืองนานซึ่งเขตพ้ืนที่คือ พ้ืนที่ภายในแนวกําแพงเมือง คูเมือง เมืองนาน เลขที่ทะเบียนบาน 

25-1 บานเมืองนาน ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ซึ่งติดกับกําแพงเมือง-คูเมือง เมือง

นาน จนถึงบริเวณระหวางถนนสุมนเทวราชและถนนขาหลวงเช่ือตอกับถนนมหาวงศมาทางทิศ

ตะวันออกจรดสะพานพัฒนาภาคเหนือ ดานทิศเหนือคั่นดวยถนนสาธารณะที่เช่ือมตอจากถนน

อนันตวรฤทธิเดช และดานใตคั่นดวยถนนทาลี่  (ดังภาพที่  28) (สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548: 4-43)  

 ดวยการกําหนดขอบเขตของเมืองเกานานทําใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐที่

มีดูแลเรื่องวัฒนธรรมของนาน และภาคประชาชนที่ใหความสนใจ เพ่ืออนุรักษโบราณสถาน 

ศิลปกรรม และสถาปตยกรรม ใหคงอยูรวมกับวิถีชีวิตในปจจุบัน นอกจากน้ียังเกิดหนวยงานเฉพาะ

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวภายในพ้ืนที่เมืองเกานานซึ่งก็คือ องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนนาน (อพท.) 
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ภาพที่ 28: ใจเมืองนาน 

(ที่มาของภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 

การปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐ 

“เมื่อวันที่ 20 กันยายน ป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีไดเหน็ชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ

อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา เรื่องการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน และมีผล

ประกาศใชต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2549 เปนตนไป โดยกําหนดใหเขตพ้ืนที่เมืองเกานาน และเวียง

พระธาตุแชแหง เปนพ้ืนที่อนุรักษพัฒนาเมืองเกา ในการน้ีความสําคัญของเมืองนานในฐานะเมืองเกา

ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทั้งในรูปแบบของอาคาร วัด และแหลงโบราณคดีที่สําคัญ จึงถูกให

ความสําคัญมากขึ้น” (ภิรมย เทพสุคนธ, สัมภาษณ: 2560) 

 อยางไรก็ตามในการอนุรักษขอบเขตพ้ืนที่เมืองเกานานมีหนวยงานที่ทํางานรวมกันซึ่ง

แบงเปนองคกรจากหนวยงานรัฐและองคกรจากภาคประชาชน ซึ่งองคกรจากหนวยงานรัฐไดแก 

สํานักงานวัฒนธรรมนาน คณะกรรมการเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ทองเที่ยวอยางย่ังยืนนาน (อพท.) และกรมศิลปากร สวนหนวยงานจากภาคประชาชนไดแก สภา
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วัฒนธรรมนาน โดยที่หนวยงานทั้ง 5 น้ันตางมีพันธะกิจและขอบเขตหนาที่ของตนเอง และทํางาน

ประสานกันเพ่ือใหพ้ืนที่พิเศษของเมืองเกานานยังคงอยูสืบไป  

 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเมืองเกานานคือ เมื่อเกิดการสรางสิ่งปลูกสรางขึ้นภายใน

พ้ืนที่บริเวณเมืองเกานาน ไมวาสิ่งปลูกสรางดังกลาวจะมาจากหนวยงานเอกชน รัฐบาล หรือบุคคล

ทั่วไป หนวยงานที่เขามามีสวนรวมดูแลคือคณะกรรมการเมืองเกานาน โดยเขามาเพ่ือตรวจสอบถึง

ความเหมาะสมของตัวอาคาร ทั้งในดานสถาปตยกรรม ความสูง โทนสีที่ใชของตัวอาคาร ทั้งน้ีหากตัว

อาคารน้ันๆ ไมมีสวนเกี่ยวของในมิติทางดานวัฒนธรรม หนวยงานดังเชนสํานักงานวัฒนธรรมนานก็ไม

มีสวนเก่ียวของในการตรวจสอบและดูแล โดยดูแลเฉพาะเรื่องราวที่เก่ียวกับการอนุรักษและเผยแพร

วัฒนธรรมนาน ซึ่งมีความใกลเคียงกับกรมศิลปากรซึ่งจัดการในมิติของศิลปะ และศิลปะวัตถุ ตอมา

ของสภาวัฒนธรรมนานคือเปนหนวยงานจากภาคประชาชนคือมีการแตงต้ังประธานและผูบริหาร

หนวยงานกันเองโดยใหประชาชนเมืองนานเปนผูเลือก การปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมนานน้ันจะ

รับเรื่องรองเรียนตางๆ ของประชาชนนานเพ่ือทําหนาเปนหนวยงานกลางในการจัดการปญหาที่

เกิดขึ้น 

 สวนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนนาน หรือ อพท. มี

ลักษณะการปฏิบัติงานคือสงเสริมการทองเที่ยวในเขตพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน โดยชวยอํานวยความ

สะดวกในดานตางๆ อาทิขอมูลทางประวัติศาสตรเบ้ืองตนของเมืองนาน หรือแผนที่การทองเที่ยว

ภายในพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน เปนตน 

 โดยทั้ง 5 หนวยงานน้ันตางก็มีสวนในกระบวนการเก่ียวของในการที่ทางกรมศิลปากรจะ

บูรณะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทั้งในดานของตัวอาคารซึ่งเปนสวนงานของคณะกรรมการเมือง

เกานาน และตัวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เองซึ่งเปนหน่ึงในแหลงทองเที่ยวจึงอยูในขอบขายงาน

ของ อพท. ดวยเชนกัน ทั้งน้ี เมื่อเกิดการบูรณะตัวอาคารขึ้น ในทางหน่ึงตัวอาคารเองก็อาจกลาวไดวา

เปนหน่ึงในวัตถุทางวัฒนธรรมของเมืองนานในการน้ีเจาหนาจากสํานักงานวัฒนธรรมนานจึงเล็งเห็น

และไดขอความเห็นจากประชาชนนาน จากน้ันจึงย่ืนเรื่องตอสภาวัฒนธรรมนานใหเปนหนวยงานที่

ดําเนินเรื่อง ในการน้ีทั้ง 5 หนวยงานจึงมีสวนรวมในการทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับการบูรณะ

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 
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ความทรงจําของชาวนานในเขตพืน้ที่ใจเมืองนานที่มีตอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 ในสวนน้ีมุงนําเสนอการลงภาคสนามเพ่ือสํารวจความทรงจําของชาวนานในเขตใจเมืองนานที่

มีตอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ตลอดจนความรู และความเขาใจเก่ียวกับการบูรณะตัวอาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งความทรงจําที่ปรากฏน้ันมีที่มาอันหลากหลาย กลาวคือทั้งเปนความ

ทรงจําที่เกิดจากคําบอกเลาของคนในครอบครัวดังเชน นายคุณวุฒิ กุมภา อายุ 52 ป ประกอบอาชีพ

วินมอเตอรไซครับจางจากสถานีขนสงนานจนถึงภายในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน โดยที่ในชวงชีวิตของเขา

แมไมไดเขาไปรับชมการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ดวยตัวเอง แตก็ทราบวาภายใน

น้ันมีการจัดแสดงพระราชประวัติของพระเจานาน รวมไปถึงการจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวนานในอดีต 

โดยที่เรื่องราวเก่ียวกับพระราชประวัติของพระเจานานไดรับฟงมาจากพอแม “ถึงผมจะขับรอบเมือง

เกาน่ีนะ แตก็ไมเคยเขาไปดูเลย ไดยินแตวาพอแมเลา แกบอกเมื่อกอนเปนบานของเจาเมืองนาน” 

นอกจากน้ีในสวนของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ก็มีโอกาสไดรับฟงมาจาก

ผูโดยสารที่มาจากตางจังหวัด “ผมเคยไปสงผูโดยสารที่หนาพิพิธภัณฑ ก็เลยถามวาขางในน่ีเขามี

อะไรบาง ผูโดยสารก็เลาใหฟงวาอยากมาดูวิถีชีวิตชาวนานกับงาชางดํา” (คุณวุฒิ กุมภา, สัมภาษณ: 

2560) 

 ในทางเดียวกันกับ นางประคอง วองวิการณ อายุ 66 ป ซึ่งประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่

ภายในวัด (วัดพระธาตุชางค้ํา, วัดภูมินทร และวัดหัวขวง) ซึ่งอยูในพ้ืนที่ใจเมืองนาน ที่ไดรับทราบ

เรื่องวาอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เคยเปนอาคารหอคําซึ่งเปนที่ประทับของเจาครองนคร

นานมากอนโดยที่ตัวของ นางประคอง ไมไดเขาไปชมดวยตัวเอง นอกจากน้ีนางประคองยังกลาววา 

“...ยายมาอยูที่น่ีไดประมาณ 10 ป แตก็ไมเคยเขาไปดูดวยตัวเอง ฟงคนแถวน้ีเขาเลากันวาเปนที่

ประทับของพระเจานาน แตก็พอมีงานปาก็เคยเดินๆ ดูนะ ก็เราคนขายของก็เดินใหทั่วอะนะ...” อัน

เน่ืองจากวันที่ 5 เมษายน ของทุกปทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จะมีพิธีกรรม คือทําบุญอุทิศ

สวนบุญสวนกุศลใหกับพระเจานาน สวนทางสํานักงานวัฒนธรรมก็ไดจัดงานเชนกัน โดยที่เปนงานตอ

เน่ืองมาจากวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเปนวันอนุรักษมรดกไทย จากวันที่ 2 – 5 เมษายน จึงรวมกันเปนเน้ือ

งานเดียวกัน มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมลานนา รวมไปถึงในบางปทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ไดนําบางสวนของการจัดแสดงนํามาจัดแสดงภายนอก “...ทางพิพิธภัณฑเขาก็นําบางสวน

ออกมาจัดแสดง ปาก็ไดเดินดูจากสวนน้ันแหละ” (นางประคอง วองวิการณ, สัมภาษณ: 2560) สวน
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การจัดแสดงในปจจุบันซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงทั้ง นายคุณวุฒิ และนางประคอง ก็ไดกลาวไปใน

ทิศทางเดียวกันคือไมไดเขาชม 

 นอกจากน้ีในสวนของชาวนานที่ไดเขาชมแลวเกิดความรูสึกรวมกับการจัดแสดงไดกลาวถึง

บรรยากาศของการจัดแสดง และการจัดวางของหองพระราชประวัติของพระเจานานที่มีสวนทําใหเกิด

ความรูสึกรวมในเรื่องราวทางประวัติศาสตรของพระเจานาน ซึ่งยังคงรูสึกไดอยูในความทรงจํา 

กลาวคือจากการสัมภาษณ นางเมทิณี ขัดเงางาม ซึ่งประกอบอาชีพขายกวยเต๋ียวอยูในบริเวณพ้ืนที่ใจ

เมืองนาน และนางสาวอภิญตา ทนะขวาง เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมนาน ทําใหพบวามีชาวนานที่

ไดเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในชวงกอนการบูรณะและไดรับทราบพระราชประวัติจากการ

รับชมดังกลาว “ตอนที่นาเขาไปดู เมื่อประมาณสิบปที่แลวอะนะ มันก็ทําใหเราไดรูนะ วาเอออาคารน้ี

เคยเปนที่พํานักของพระเจานาน หรือวางายๆ ก็ที่พักของพระเจานาน แลวบรรยากาศมันก็ทําใหรูสึก

ต้ืนตันใจ รูสึกภูมิใจ แลวก็ไดซึมซับบรรยากาศเกาๆ” (เมทิณี ขัดเงางาม, สัมภาษณ: 2560) ในทาง

เดียวกันกับนางสาวอภิญตา ทนะขวางซึ่งเปนเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมที่ดูแลเรื่องเมืองเกานาน

โดยตรง ไดใหความเห็นวา “...คือการจัดแสดงประวัติพระเจานานน่ีก็ทําใหรูไงวาบานเมืองเราไมใช

บานปาเมืองเถื่อน มีเจาเมืองปกครองอยางเปนธรรม มีกฎหมายเปนของตัวเอง ซึ่งพวกน้ีก็ตองจัด

แสดงใหเขารู” มากไปกวาน้ัน ในกรณีของ นางอภิญตา เน่ืองจากเปนเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรม

นาน จึงไดใหความสนใจกับเรื่องราวความเปนไปของวัฒนธรรมในยานเมืองเกานาน โดยที่ในชวงที่มี

การบูรณะและปรับปรุงหองจัดแสดงพระราชประวัติของพระเจานานดังที่ไดกลาวไปแลวคือนางอภิญ

ตา ไดมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ไดออกแบบมา “พ่ีก็เห็นวาทางพิพิธภัณฑเขาเอาตูอะไรก็ไมรูมาแสดง พอเห็นแลวก็คิดวาตูมันดู

ไมสมฐานะกับพระเจานานเลย” (อภิญตา ทนะขวาง, สัมภาษณ: 2560)  

 อน่ึง ในสวนของผูที่ทํางานทางดานวัฒนธรรมในเมืองเกานาน ทั้ง นายภิรมย เทพสุคนธ 

ประธานสภาวัฒนธรรม และนายสมเจต วิมลเกษม คณะกรรมการเมืองเกานาน ก็ไดมีทัศนะเก่ียวกับ

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไปในทิศทางเดียวกันคือ เปนสถานที่ซึ่งบรรจุเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรของจังหวัดนานไวใหผูคนไดรับรูทั้งชาวนานเองและนักทองเที่ยว โดยเฉพาะชาวนานรุน

เยาวชน “...คือเรามีอาคารใหเห็น มีวิถีชีวิตชาวนานสมัยกอนใหเห็น มีประวัติพระเจานานจัดแสดง 

สิ่งตางๆ เหลาน้ีสําคัญมากที่จะอนุรักษไวใหชนรุนหลังไดดู คืออยางเรามองวามันมีคุณคาเพราะเรา
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เห็นวาประวัติศาสตรน่ีสําคัญ มันทําใหเรารูรากเหงาของตัวเอง ซึ่งพิพิธภณฑนานเน่ียเขาก็ทํามาดี ตัว

อาคารเองก็เคยเปนที่พํานักของพระเจานาน....” (สมเจต วิมลเกษม, สัมภาษณ: 2560) ในทาง

เดียวกันน้ีการอนุรักษตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เพ่ือใหเปนทั้งสถานที่บันทึกทาง

ประวัติศาสตรและเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เปนอีกมิติหน่ึงในการอนุรักษ “...ถาเราในฐานะ

ผูที่สนใจในเรื่องพวกน้ี มาใหความสําคัญและอนุรักษใหคนรุนหลังไดดูมันก็จะสรางจิตสํานึกใหพวก

เขารูจักรากเหงาของตัวเอง” (ภิรมย เทพสุคน, สัมภาษณ: 2560) 

 อยางไรก็ตาม สําหรับชาวนานที่ไดเคยเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่อยูในชวง

ระหวางการปรับปรุงไดแก นายภิรมย เทพสุคนธ, นายสมเจต วิมลเกษม และนางเบญจมาศ กันไชย

คํา โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในสวนของการจัดแสดงคือถึงจะมีนอยแตก็ยังคงสื่อถึงความ

เปนหอคํา “...เหมือนเปนนิทรรศการช่ัวคราว จัดแสดงไมคอยเยอะ มีประวัติพระเจานานเพ่ือใหรู

ประวัติอาคาร มีงาชางดํา ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญก็จะเขาไปดูงาชางดํากันเพราะเปนของ

คูบานคูเมือง แตไมมีวิถีชีวิตชาวนานใหดูนะ กอนหนาที่จะปรับปรุงน่ีมี...” (เบญจมาศ กันไชยคํา, 

สัมภาษณ: 2560) นอกจากน้ีสําหรับการที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดปรับปรุงตัวอาคารหอคํา 

และการจัดแสดงภายในยังทําใหเกิดความเขาใจใหมๆ ตอหอคําอีกเชนกัน กลาวคือในอดีตชาวนานมัก

มีความเขาใจวาหอคําพระเจานาน นอกจากจะเปนที่พํานักแลวยังเปนที่ออกวาราชการโดยเมื่อชาว

นานมีความเดือดรอนใหไปรองทุกขกับพระเจานานที่หอคํา แตหากในความเปนจริงแลวหอคําเปน

เพียงที่พํานักของพระเจานาน สวนที่ออกวาราชการน้ันทางรัฐบาลไดจัดสรรไวอีกแหง “คือมันก็ยังมี

ชาวบานบางสวนเขาใจผิดอยูนะ วาที่น่ีเปนที่ออกวาราชการของพระเจานาน แตจริงๆ ตามหลักฐาน

เอกสารแลว ที่น่ีเขาใชเปนแคที่นอนเฉยๆ ไมไดออกวาราชการ สวนที่ออกวาราชการทางสวนกลางเขา

ไดสรางขึ้นใหอีกที่นึง...” (ณัฐพงษ แมตสอง, สัมภาษณ: 2559) ดังน้ันในชวงเวลาที่พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน อยูในชวงปรับปรุงและมีการจัดแสดง จึงเปนเสมือนการทําความเขาใจใหมใหกับชาว

นานเก่ียวกับเรื่องวาราชการของพระเจาครองนครนาน หรืออีกนัยหน่ึงอาจกลาวไดวาไดสรางความ

ทรงจําใหมใหกับชาวนาน 

 ในทางกลับกันถึงแมจะมีการสรางความเขาใจใหมเก่ียวกับการที่หอคําไมใชที่ออกวาราชการ

ของพระเจานาน แตก็ยังปรากฏวามีชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนาน ที่มีความเขาใจวาหอคําเปนที่

พํานักของพระเจานานอยูซึ่งสาเหตุหน่ึงคือมาจากการที่ยังไมมีโอกาสไดเขาชมการจัดแสดงของ
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทั้งกอนหนาการปรับปรุงในปจจุบันและในชวงระหวางการปรับปรุง 

กลาวคือในกรณีของ นางพรเพ็ญ สุวรรณา และพระมหาสุทธิพงษ สิริมงคงคล ยังคงเขาใจวาหอคํา

พระเจานานน้ันเปนพ้ืนที่ไวสําหรับออกวาราชการ ซึ่งโดยสวนตัวแลวทั้งคูไมไดเขาไปชมการจัดแสดง

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน แตเปนความเขาใจที่เกิดจากเขาเลากันมา “เขาก็เลาๆ กันมาวา

เปนที่ออกวาราชกานของพระเจานาน คือใครมีเรื่องเดือดเน้ือรอนใจก็จะไปหาทานที่น่ัน” (พรเพ็ญ 

สุวรรณา, สัมภาษณ: 2560) สวนพระมหาสุทธิพงษ สิริมงคล ทานไมไดเปนคนนานโดยกําเนิดแตมา

อยูที่วัดหัวขวงไดประมาณ 10 ป โดยเลาวาในชวงที่ยายมาอยูใหมญาติโยมก็เลาใหฟง “...ญาติโยมเขา

มาทําบุญ แลวก็เลาใหฟงกันวาสมัยกอนพิพิธภัณฑนานน่ีเปนที่ออกวาราชการของพระเจานาน...” 

(พระมหาสุทธิพงษ สิริมงคล, สัมภาษณ: 2560) 

 โดยสรุปแลวทั้งการกําหนดเขตเมืองเกานานเพ่ือการอนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรม โดย

มีกระบวนการคือสํารวจสภาพของโบราณสถานหรือศิลปกรรมน้ันๆ เพ่ือดูวามีสภาพเปนอยางไร ทํา

ใหเกิดการรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐในการอนุรักษและเปนการสงเสริมการสรางบรรยากาศ

ใหเมืองนานกลายเปนเมืองประวัติศาสตร นอกจากน้ียังทําใหเกิดหนวยงานเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

อยาง อพท. ขึ้นภายในบริเวณใจเมืองนาน สวนความทรงจําของชาวนานในเขตพ้ืนที่ดังกลาวที่มีตอ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน มีความเขาใจทั้งมาจากการเขาไปรับชมเรื่องราวภายในดวยตัวเองจน

ไปถึงภาพจําจากเรื่องเลาของคนในพ้ืนที่เองดวยกัน 
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บทที่ 5 

วิเคราะห และบทสรปุ 

 ในการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา ผูศึกษาไดใช

กรอบแนวคิดเรื่อง พ้ืนที่แหงความทรงจํา (site of memory) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหใหเห็นวา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่มีประวัติศาสตรเบ้ืองหลังคือหอคําพระเจานานเปนพ้ืนที่แหงความ

ทรงจํา กลาวคือในสวนการวิเคราะหน้ันสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 1) การ

มองหอคําพระเจานานในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจําที่เปนพ้ืนที่เชิงสัญลักษณของความทรงจํา หรือ

อีกนัยหน่ึงคือเปนพ้ืนที่ที่เปนสัญลักษณอันประกอบไปดวยความหมายที่ถูกสรางและเปนเครื่องมือที่

คอยยํ้าความทรงจํา 2) ความทรงจํารวม (collective memory) ของคนนานในพ้ืนที่ใจเมืองนานที่มี

ตอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน  

  

หอคําพระเจานานในฐานะพื้นที่แหงความทรงจํา 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เปนพิพิธภัณฑสถานที่อยูภายใตการดูแลของกรมศิลปากร 

กองพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกตางระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติดวยกัน

เอง ตัวอาคารที่จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ขึ้นน้ันเปนอาคารที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานถึง 

114 ป (จากป พ.ศ. 2446 - 2560) หรืออาจกลาวไดวาเปนสิ่งปลูกสรางที่มีการเดินทางของ

ประวัติศาสตร ผานการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ทั้งในมิติรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคาร และ

ลักษณะการใชงาน ซึ่งในปจจุบันเมื่อแนวคิดมุมมองตอเรื่องราวในอดีตปรับเปลี่ยนไป ตัวอาคารเองก็

ถูกปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและลักษณะการใชงานไปดวยเชนกัน  

 การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในไทยเปนการเกิดขึ้นตามการรับกระแสความคิด

จากตะวันตก ซึ่งก็ไดแปรเปลี่ยนความหมายและระดับการเขาถึงจากชนช้ันสูงมาสูประชาชนทั่วไปตาม

แบบฉบับกระแสความคิดตะวันตก กลาวคือจากรูปแบบของการสะสมวัตถุสวนตัวของชนช้ันสูง ได 
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กลายมาเปนหองจัดแสดงเรื่องราวที่เก่ียวกับวัตถุโบราณอ่ืนๆ ที่สามารถเปดใหประชาชนทั่วไป

สามารถเขาชมได ในการน้ันจึงเกิดการใหความสําคัญดวยการใหงานทางดานพิพิธภัณฑสถานอยูใน

การจัดการของกรมศิลปากร จากน้ันเมื่อภาระงานทางดานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพ่ิมมากขึ้นจึงเกิด

การขยายงานใหกวางขึ้นดวยการจัดต้ังกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขึ้นเพ่ือผูดูแล ดําเนินงาน และ

พัฒนางานดานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซึ่งหากจะกลาวแลว ตามกรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความ

ทรงจําของปแอร นอรา กระบวนการของประวัติศาสตรสมัยใหมตองมีพ้ืนที่แหงความทรงจํา เหตุ

เพราะสังคมสมัยใหมไมไดดํารงอยูทามกลางความทรงจําแตเพียงอยางเดียวอีกตอไป ไมสามารถใช

ประวัติศาสตรการบอกเลาเพ่ือใหคนในสังคมเกิดความทรงจํารวมรวมกันได จําตองมีสิ่งยึดเหน่ียว

อยางสถานที่ วัตถุ หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องมือบรรจุความทรงจํารวมของคนในสังคม เปนสัญลักษณ

ของความทรงจํารวม ดังน้ัน การพัฒนางานทางดานพิพิธภัณฑสถานในไทยก็เปรียบเสมือนการปรับตัว

ตามใหทันความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยใหม 

 

การจัดแสดงภายในพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ นาน กับพืน้ที่แหงความทรงจํา 

 สําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กระบวนการของการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจําน้ัน

เริ่มตนขึ้นต้ังแตการเลือกพ้ืนที่ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑขึ้นภายในพ้ืนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรคือ

พ้ืนที่ที่แตเดิมเคยเคยเปนคุมหลวงหรือพ้ืนที่พํานักของเจาครองนครนานทั้งสองพระองค จึงอาจกลาว

ไดวาการเลือกพ้ืนที่เพ่ือจัดแสดงเปนหน่ึงในกระบวนการเลือกสรรของผูมีอํานาจในสังคมซึ่งคือกรม

ศิลปากร 

  การจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยสวนใหญแลวคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมือง

นานโดยเฉพาะ ต้ังแตเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร ศิลปะ และชาติพันธุลวนแลวแตเปน

เรื่องราวที่อยูภายในจังหวัดนาน อันเน่ืองมาจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน อยูภายใตการดูแลของ

กรมศิลปากร ทั้งน้ีนอกจากการจัดแสดงเก่ียวกีบเรื่องราวดังกลาวขางตนแลว การจัดแสดงที่สําคัญ

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่ขาดไมไดคือเรื่องราวเกี่ยวกับเจาครองนครนาน ซึ่งการจัดแสดง

น้ันประกอบไปดวย เช้ือสายราชวงศผูครองนครนาน รูปถายโบราณ และเครื่องใช ซึ่งในสวนน้ีเองเปน

สวนที่ทําใหเห็นวาความสําคัญของเจาครองนครนานน้ันยังคงอยู ถึงแมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
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ปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 แลวก็ตาม กลาวคือในสวนของการจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับเช้ือสาย

ราชวงศผูครองนครนาน เปนสวนตอกยํ้าถึงความทรงจําที่สําคัญในอดีต ใหยังคงอยูรวมสมัยกับ

ปจจุบัน ทําใหเกิดความทรงจํารวมตอชาวนาน เปนปฏิบัติการทางสังคมที่สรางขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรดวยความทรงจํา และการเลือกสรรการจัดแสดงของผูมีอํานาจ 

 หอคําพระเจานานหากพิจารณาดวยกรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจําจะปรากฏอยาง

เดนชัดในชวงระหวางที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน อยูในชวงระหวางการปรับปรุง คือมีการจัด

แสดงหลัก 4 สวน คือ การจัดแสดงกระบวนการบูรณะหอพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน การจัดแสดง

ประวัติของพระเจาครองนครนาน การจัดแสดงประวัติอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน การจัด

แสดงวัตถุโบราณ และการจัดแสดงกระบวนการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน สวนที่ผูศึกษาขอกลาวถึงเปนอันดับแรกคือเรื่องราวเก่ียวกับพระราชประวัติของเจาครองนคร

นานทั้งสองพระองคไดแก พระเจาสุริยพงษผริตเดช และพระเจามหาพรหมสุรธาดา โดยมีเน้ือความ

สําคัญที่ตอกยํ้าความสําคัญของหอคําที่มีไวขึ้นเพ่ือเจาครองนครนานเทาน้ันคือ “ผูใดไดเปนเจานคร

นาน ก็ใหเขามาพํานักในที่คุมหลวง หอคํา ที่ไดสรางไวแลวน้ัน โดยตัวหอคํามีเครื่องประดับตกแตง

จํานวนหน่ึง ที่ของประดับเกียรติยศประจําตําแหนงเจาผูครองนคร ผูใดไดเปนเจาผูครองนคร ผูน้ันก็

ไดรับปกครองที่ดินคุมหลวง หอคํา และเครื่องประดับตกแตงเหลาน้ันตอไป แตจะไมใหตกทอดเปน

มรดกสําหรับผูหน่ึงผูใด” จากน้ันตามบันทึกทางประวัติศาสตรคือเมื่อพระเจาสุริยพงษผริตเดชไดถึง

แกพิราลัย พระเจามหาพรหมสุรธาดา เจาครองนครนานองคตอมาซึ่งเปนองคสุดทาย ก็ไดเขามา

พํานักภายในอาคารหอคําตอเปนเวลาถึง 12 ป อยางไรก็ตามหากพิจารณาแลวพ้ืนที่การจัดแสดงดัง

คําสั่งเสียและพระราชประวัติของเจาครองนครนานทั้งสองพระองคดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่จัดเก็บความ

ทรงจําและถายทอดกลายมาเปนประวัติศาสตรรวมสมัยในเวลาเดียวกันกอใหเกิดความทรงจํารวมขึ้น 

 สวนของการจัดแสดงตอมาคือประวัติอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งจะพิจารณา

รวมกับสวนของการจัดแสดงกระบวนการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน คือในสวนการ

จัดแสดงวาดวยประวัติของตัวอาคารน้ันเกิดขึ้นจากกระบวนการคนควาทั้งทางเอกสารทาง

ประวัติศาสตร และภาพเกา เพ่ือนํามาบูรณะตัวอาคาร ในการน้ีการจัดแสดงเรื่องราวการคนควาจึง

เปนสวนหน่ึงของพ้ืนที่แหงความทรงจําวาดวยการนําหน่ึงในกระบวนการคนความาเสนอเพ่ือใหภาพ

ของประวัติของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน โดยนําลายพระหัตถของนายพลตรี สมเด็จพระ
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เจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางค กรมหลวงนครราชสีมา ที่กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวที่วา  “... ตึกทั้งหลังน้ีเปนตึกปูนขาว นาตางไมทาสี... หลังคากระเบ้ืองไม มีชอฟา

ใบระกาแลบะราลีเปนศีรษะนาค...” มาตีความเรื่องของสีและรูปแบบทางสถาปตยกรรมในสมัยที่ยัง

เปนหอคํา ซึ่งมีเน้ือความวา “สันนิฐานวาหอคํา ถูกซอมแซมและทําสี เพ่ือรับเสด็จนายพลตรี สมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาอัษฎางคเดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา... แมวาตัวตึกจะถูกซอมแซมและ

ทําสีใหม แตเครื่องไมที่แสดงสถานะความเปนที่ประทับของเจานคร เชน ชอฟา ใบระกา และบราล ี

ยังคงอยูอยางครบถวน เพราะพระเจาสุริยพงษผริตเดชมีพระประสงคใหหอคําแหงน้ี เปนที่ประทับ

ของผูที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาครองนครนานสืบตอไป แตภายหลังเมื่อเจามหาพรหมสุรธาดา

พิราลัยใน พ.ศ. 2474 ตําแหนงเจานครนานถูกยุบเลิก บรรดาเครื่องไมดังกลาวจึงถูกรื้อถอนออกไป” 

นอกจากการคนหาสีเดิมของอาคารดวยเอกสารทางประวัติศาสตรแลวยังใชการวิเคราะหจากภาพถาย

เกา (ภาพที่ 11) โดยมีคําอธิบายวา “พระเจาสุริยพงษผริตเดช พระเจานาน กับเจาอุปราช (เจา

มหาพรหมสุรธาดา) พรอมดวยเจานายและขาราชการประจําเมืองนาน ถายรูปหมูทางดานหลังของหอ

คํา จากภาพถายจะเห็นไดวา สีผนังอาคารมีโทนสีที่เขมกวาเสื้อราชปะแตนที่เจานายสวมใส (เสื้อราช

ปะแตนถูกประดิษฐขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415) ขอบวงกบหนาตาง กับบานหนาตาง ก็มีสีที่แตกตางกัน สีวง

กบหนาตางใชสีโทนเขม ในขณะที่บานหนาตางมีสีใกลเคียงกับสีเสื้อของเจานาย” ดังน้ันการจัดแสดง

ในสวนน้ีจึงเลาถึงกระบวนการบูรณะอาคาร และนําเสนอประวัติของอาคารควบคูไปดวยกัน  

 ในทางเดียวกันสวนของการจัดแสดงประวัติอาคารก็ไดเลาถึงประวัติการใชอาคารและความ

เขาใจที่มีตออาคาร เน่ืองจากความเขาใจโยสวนใหญของคนนานน้ันเขาใจวาหอคําของเจาครองนคร

นานนอกจากจะเปนที่พํานักแลวยังเปนที่ออกวาราชการอีกดวย ในการน้ีทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน จึงสรางความเขาใจใหมดวยการอธิบายวา “หอคําพระเจาสุริยพงษผริตเดชทรงสรางขึ้นเมื่อป 

พ.ศ. 2446 เพ่ือเปนที่ประทับของพระองคกับครอบครัว ไมใชที่วาราชการ เน่ืองจากพบหลักฐานวามี

การประชุมราชการที่คุมเจานครเมืองนาน เพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติราชการเมืองนานในเวลาน้ันให

เหมาะสม และไดตกลงกันวาใหมารวมศูนยการบริหารราชการไวที่เดียวกัน ไมใหแยกกันทําราชกาที่

บานอยางที่ปฏิบัติกันมาชานาน กับใหรวบรวมหนังสือของทางราชการทั้งหมดไปไวที่สนามที่วา

การเมืองนาน สนามที่วาการดังกลาวนาจะถูกสรางขึ้นกอนป พ.ศ. 2444 ชํารุดหรือมีขนาดเล็ก ไม

เหมาะกับการทําราชการ ที่ผานมาจึงใชบานพักของขาราชการเปนสํานักงาน ซึ่งไมเหมาะสม จึงมีการ
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วางแผนจะสรางสนามที่วาการแหงใหม ดังปรากฏหลักฐานอยูในเอกสารเบ็ดเตล็ดของเมืองนาน เก็บ

รักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ ความตอนหน่ึงวา” จากน้ันจึงนําเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร

จากหอจดหมายเหตุแหงชาติ ในเอกสารเบ็ดเตล็ดของเมืองนาน และอางคํากลาวในน้ันคือ “... บัดน้ี

สนามที่วาการเมืองยังไมมีที่อันสมควรในเวียง เพราะฉะน้ัน จะปลูกเรือนไมไผ 3 หลัง ติดกับศาล

สนามเกาใกลคุมเจานครเมืองนาน ใชศาลาสนามเกากับเรือนใหมเปนที่วาการเมืองไปพลางกวาจะ

สรางสนามที่วาการใหมแลว การที่จะปลูกและจัดใหขาหลวงและเจาผูครองเมืองจะจัดใหเสร็จภายใน

วันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 118 ... จะทําสนามที่วาการเมืองใหมในที่ของเจานครเมืองนานซึ่งอยูระหวางวัด

ชางค้ํากับบานเจาบุรีรัตนเปนเน้ือที่ยาวตามถนน 44 วา 2 ศอก กวางแตริมถนนถึงกําแพงบานเจาบุรี

รัตน 19 วา 2 ศอก ที่รายน้ีเจานครเมืองนานขอพระราชทานถวายเปนที่สําหรับราชการสืบไป...” จาก

ที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเกิดภาพรวมของทั้งกระบวนการจัดแสดงคือการกลายเปนสัญลักษณ กลาวคือ

สรางใหตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจํา 

 สองสวนสุดทายของการจัดแสดงคือนาน การจัดแสดงวัตถุโบราณ และการจัดแสดง

กระบวนการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งเปนสวนการจัดแสดงที่ทํา

ใหเห็นภาพกระบวนทางโบราณคดี และวัตถุโบราณเพ่ือแสดงถึงภาพในอดีตของอาคาร โดยมีการ

เปรียบเทียบสวนที่หายไปซึ่งก็คือแนวกําแพงเดิมของหอคํา โดยคาดวาถูกรื้อเน่ืองจากตัวอาคารหอคํา

ไมไดใชเปนพ้ืนที่พํานักของเจาครองนครนานอีกตอไป แตเปลี่ยนมาเปนศาลากลางจังหวัดนาน การ

จัดแสดงในสวนน้ีจึงเปรียบเสมือนการตอกยํ้าดวยหลักฐานทางโบราณคดี 

 ภายหลังจากการบูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เสร็จกระบวนการเปนที่

เรียบรอยในป พ.ศ. 2562 จากงานเสวนา “เสวนาสังสรรค วิภาษา ฟนรูปคืนรอยหอคําพระเจานาน” 

ในสวนของผูรับผิดชอบดานการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดกลาวถึงกรอบความคิดใน

การจัดแสดงหองตางๆ ซึ่งภายในเรื่องราวการจัดแสดงที่จะเกิดขึ้นก็ปรากฏพ้ืนที่แหงความทรงจําที่

เช่ือมโยงการรับรูใหเกิดขึ้นกับปจจุบัน กลาวคือดวยตัวการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติน้ัน

เปนหน่ึงในเครื่องมือและกระบวนการจัดการกับอดีตในตัวอยูแลว ดังน้ันการจัดแสดงจึงเปนพ้ืนที่ที่

เช่ือมโยงการรับรูใหเกิดขึ้นกับชาวนานหรือผูที่เขามารับชม ซึ่งสิ่งที่พิพิธภัณฑสถานแหชาติ นาน จะ

นําเสนอคือสวนช้ันบนที่จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับราชวงศหลวงต๋ินที่ปกครองเมืองนาน เร่ืองราวของ

พระเจาสุริยพงษผริตเดช เจามหาพรหม และเรื่องพิธีศพเจานายฝายเหนือ โดยมาพรอมดวยภาพถาย
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เกา โบราณวัตถุที่เปนของใชของเจานาย จากน้ันในหองตอมานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหอคํานครนาน 

นําเสนอถึงความหมายของหอคํา ประวัติการสราง พัฒนาการของตัวอาคาร รวมไปถึงแผนผังและ

ภาพถายที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดแสดงทั้งหมดที่กลาวมาน้ีกอใหเกิดการรับรูภาพของอดีตผานพ้ืนที่กัก

เก็บ และบรรจุความทรงจําเอาไว  

 

หองจัดแสดงที่พํานักของเจาครองนครนาน กับพื้นที่แหงความทรงจํา 

 หากพิจารณาหันกลับมาพิจารณาคุณคาและความหมายของหองจัดแสดงที่พํานักของเจา

ครองนครนานอาจกลาวไดวาเกิดขึ้นจากการคงอยูของตัวอาคาร ถึงแมจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของตัวอาคารไป แตก็ปรับเปลี่ยนไปในดานการอนุรักษ กลาวคือลักษณะการใชงานของหอคําตาม

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคือ หอคําพระเจานาน ซึ่งเปนที่พํานักของพระเจานานและครอบครัว 

ตอมาเปนศาลากลางจังหวัดนาน และสุดทายกลายมาเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่บรรจุและ

จัดแสดงพระราชประวัติของพระเจานาน โดยเปนกระบวนการที่สําคัญในการคงไวซึ่งคุณคาและ

ความหมายของพระเจานาน  

 ในทางเดียวกันหองที่จัดแสดงที่พํานักของเจาครองนานเปนสวนหน่ึงของพ้ืนที่แหงความทรง

จําที่สรางความตอเน่ืองและความสําคัญใหกับพระเจานาน ใหคงอยูรวมสมัย ดังจะปรากฏชัดจาก

กระบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น คือจากการปรับปรุงอาคารหอคํา ซึ่งแลวเสร็จในระยะแรกชวง

ปลายป พ.ศ. 2557 แลวปรากฏหองจัดแสดงที่พํานักของพระเจานานออกมาดังภาพที่ 8 ทําใหเกิด

การเคลื่อนไหวเพ่ือใหทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ปรับเปลี่ยนหองจัดแสดงดังกลาวใหม ซึ่ง

เหตุผลของทางผูเคลื่อนไหวคือหองจัดแสดงดังที่ปรากฏในการบูรณะระยะแรกน้ันไมหลงเหลือคุณคา

ทางประวัติศาสตรของพระเจานานเหมือนดังเดิมตามแบบภาพที่ 9  จากน้ันทางพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน จึงรับเรื่องและไดออกแบบหองจัดแสดงที่พํานักของพระเจานานใหมดังภาพที่ 25 และ 

26 ทั้งน้ีหากพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ภาพแลวจะเห็นวาภาพที่ 8 มีลักษณะการจัดแสดงที่แตกตาง

กับภาพที่ 9 และ 25 กลาวคือภาพที่ 8 ใชแทนวางที่เปนโทนเรียบสีขาวลวน และไมไดตกแตงดวย

ลวดลายใด อีกทั้งสภาพของแสงที่เขาโดยตรงกับแทนจัดวางทําใหดูสวางเกินไปจนไมเกิดความรูสึกวา

มีความสําคัญไปมากกวาสิ่งของที่จัดแสดงอยูในหองเดียวกัน สวนการลักษณะการจัดแสดงของภาพที่ 
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9 และ 25 มีการจัดแสดงใหดูโดดเดนขึ้นมา มีการเวนระยะของแสง รวมไปถึงตัวแทนจัดแสดงยัง

ประกอบไปดวยลวดลายตกแตง 

  

คุณคาและความหมายของหอคําพระเจานานผานรปูแบบอาคารพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

 นับต้ังแตทางจังหวัดนานไดอนุมัติงบประมาณจํานวนหน่ึงใหทางกรมศิลปากรเพ่ือดําเนิน

โครงการศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน  ซึ่งภายในโครงการดังกลาวน้ันประกอบไป

ดวยการสัมมนาทางวิชาการ งานปรับปรุงซุมลั่นทม งานสาํรวจศึกษาขอมูลเพ่ือการปรับปรุง

พิพิธภัณฑ และงานเขียนแบบเพ่ือปรับปรุงพิพิธภัณฑ เปนตนมา การศึกษาประวัติของอาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ก็ไดเกิดขึ้น โดยศึกษาทั้งในมิติของรูปแบบทางสถาปตยกรรม และการ

ใชงาน ผานเอกสารทางประวัติศาสตร และภาพถายเกา เพ่ือนํามาออกแบบรูปแบบของอาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน  

 จากกระบวนการศึกษาขางตนทําใหทางกรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน) ไดทํา

ความเขาใจรูปแบบทางสถาปตยกรรมของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ต้ังแตในยุคสมัยที่เปน

หอคําพระเจานาน ศาลาประจําจังหวัดนาน มาจนถึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จากน้ันจึงจําลอง

แบบอาคารทั้ง 3 แบบ ดังภาพที่ 1 2 และ 4 เพ่ือใหเห็นพัฒนาการของตัวอาคาร นอกจากน้ีใน

กระบวนการศึกษาผานเอกสารและภาพถายเกายังทําใหไดทราบถึงสีของเดิมของอาคารในชวงที่ยัง

เปนหอคําพระเจานานซึ่งก็คือโทนสีที่เปนฝุนเหลืองมาผสมใหกลายเปนสีเหลืองออนๆ ในการน้ีทาง

กรมศิลปากรจึงไดเลือกใชสีเหลือง และบูรณะใหลักษณะภายนอกของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน มีลักษณะคลายเดิม กลาวคือตัวอาคารภายนอกทั้งรูปแบบสถาปตยกรรม และการตกแตงทาง

ศิลปกรรม ทางกรมศิลปากรเลือกที่จะบูรณะใหมีความคลายคลึงตัวอาคารในยุคสมัยที่เปนหอคําพระ

เจานาน ดังน้ันหากพิจารณาแลวอาจกลาวไดวากระบวนการบูรณะที่เกิดขึ้นน้ันเปนสวนหน่ึงในการ

สรางคุณคาและความหมายใหอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ดวยการบูรณะกลับไปเปนรูป

แบบเดิมในสมัยที่ยังเปนหอคําพระเจานาน อีกทั้งกระบวนการในสวนน้ียังเปนสวนหน่ึงของการสราง

สัญลักษณผานรูปแบบของอาคารหอคําพระเจานานใหกับอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

กลายเปนพ้ืนที่แหงความทรงจํา  



84 
 

 

 นอกจากน้ี หากกลาวถึงความสําคัญของตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดรับการ

คัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภใหเปนอาคารอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม

ดีเดน ประเภทอาคารสาธารณะ ในป พ.ศ. 2532  จนเมื่อป พ.ศ. 2556 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ไดถูกกําหนดใหเปนอาคารศูนยกลางของพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตรนาน ซึ่งการไดรับเลือกและให

ความสําคัญเชนน้ีตอตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน น้ันเช่ือมโยงไดถึงความสําคัญในฐานะ

อาคารแหงประวัติศาสตร กลาวคือ ทั้งการไดรับคัดเลือกใหเปนอาคารอนุรักษศิลปะสถาปตยกรรม

ดีเดน และการถูกกําหนดใหเปนอาคารศูนยกลางของพ้ืนที่ประวัติศาสตรลวนเก่ียวของกับการให

ความหมายในคุณคาทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น ในทางเดียวกันนอกจากการไดรับคัดเลือกทั้งสองขางตน

แลว การอนุรักษคุณคาของเมืองนานใหเปนเมืองที่มีคุณคาและความหมายทางประวัติศาสตรยังมีกร

บวนการทํางานขององคกรทั้งหมด 5 องคกร ทํางานสอดประสานกันเพ่ืออนุรักษ และรักษาทิวทัศน

ของเมืองใหเปนเมืองประวัติศาสตร  

 

ความทรงจํารวมของชาวนานในเขตใจเมืองนาน 

 นอกจากตัวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จะพ้ืนที่แหงความทรงจําซึ่งเปนสัญลักษณในการ

นึกถึงอดีตที่เคยเปนหอคําพระเจานานแลว บรรยากาศโดยรอบของเขตพ้ืนที่เมืองเกานานในเขตใจ

เมืองนานเอง ก็เปนสวนหน่ึงของการทําใหเกิดความทรงจํารวมเน่ืองจากในแงหน่ึงการกําหนดเขต

พ้ืนที่ใจเมืองนานทําใหเกิดความรวมมือของหนวยงานรัฐในการอนุรักษโบราณสถานและศิลปกรรม 

ซึ่งการรวมมือกันเพ่ือคงไวซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตรน้ีเองทําใหเมืองนานกลายเปนเมือง

ประวัติศาสตร ถึงกระน้ันเองการรวมมือของหนวยงานรัฐที่เขามาดูแลโบราณสถานหรือศิลปกรรมก็

สงผลแคในเชิงวัตถุเพียงเทาน้ัน แตมิไดสงผลในสวนของความทรงจําของชาวนานมีมาแตเดิม 

กลาวคือการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐเพ่ือรวมมือกันสรางบรรยากาศใหเมืองนานกลายเปนเมือง

ประวัติศาสตรเกิดผลขึ้นแคตอตัววัตถุ และมิติการทองเที่ยว แตไมไดสรางความทรงจําใหมใหกับชาว

นานในเขตใจเมืองนาน 

 ในสวนของหนวยงานทั้ง 5 ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมนาน คณะกรรมการเมืองเกานาน 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนนาน (อพท.) กรมศิลปากร และ
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สภาวัฒนธรรมนาน ก็ไดมีบทบาทในมิติการปรับปรุงตัวอาคารหอคําซึ่งไดสรางความชัดเจนใหกับตัว

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในฐานะพ้ืนที่แหงความทรงจํา กลาวคือหนวยงานทั้งหลายอยู

ในระดับการปฏิบัติงานของรัฐซึ่งไดใหความสําคัญกับตัวอาคาร จึงเปรียบเสมือนการตอกยํ้า

ความสําคัญของตัวอาคารในระดับรัฐ ในทางกลับกันในระดับของความทรงจําตอปจเจกของชาวนาน

แลว กลับไมไดสรางความทรงจําชุดใหมขึ้นมา หรืออีกนัยหน่ึงหนวยงานรัฐทั้งหลายมิไดมีสวนเขามา

เก่ียวของกับความทรงจําของชาวนานที่มีตออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน วาอาคารดังกลาว

น้ันเปนหอคําซึ่งเปนที่พํานักของเจาครองนครนาน หากแตเปนการสงตอความทรงจํารวมผานทาง

สถานบันครอบครัวดังเชนในกรณีของนายคุณวุฒิ กุมภา ที่ไดกลาววาไดรับทราบเรื่องราวมาจากพอ

แม “...ไดยินแตวาพอแมเลา แกบอกเมื่อกอนเปนบานของเจาเมืองนาน” (คุณวุฒิ กุมภา, สัมภาษณ: 

2560)  

 สําหรับในมุมมองของบุคคลที่ไดทํางานในดานการอนุรักษเมืองเกานานทั้ง นางอภิญตา ทนะ

ขวาง นักวิชาการสํานักงานวัฒนธรรมนาน นายภิรมย เทพสุคนธ ประธานสภาวัฒนธรรมนาน และ

นายสมเจต วิมลเกษม คณะกรรมการเมืองเกานาน การที่ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดมี

โครงการปรับปรุง/บูรณะอาคารน้ันถือเปนกระบวนการหน่ึงที่สามารถสรางความทรงจําอันเก่ียวกับ

หอคําใหชาวไดนานใหม กลาวคือเมื่อมีการคนควาเอกสารทางประวัติศาสตรถึงลักษณะการใชงานของ

หอคําจึงทําใหไดทราบวาการใชงานของหอคําตามที่ชาวนานเขาใจกันแตเดิมน้ันเขาใจผิดไปวาเปน

สถานที่สําหรับออกวาราชการ แตแทจริงแลวน้ันหอคําใชเพียงเปนที่พํานักของพระเจานาน ซึ่งทางผูที่

ทํางานทางดานการอนุรักษเมืองเกานานก็ไดนําเสนอความเขาใจใหมใหแกชวานานผานการ

แถลงการณใน “วันเมืองเกานาน” ระหวางวันที่ 20 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 รวมไปถึงในชวงระ

หวาการปรับปรุงตัวอาคาร การจัดการแสดงช่ัวคราวก็ไดมีประวัติการใชงานตัวอาคารจัดแสดงดวย

เชนกัน แตถึงกระน้ันการสรางความทรงจําใหมใหกับชาวนานบางสวนน้ันอาจกลาวไดวาไมครอบคลุม

และทั่วถึง โดยยังปรากฏความทรงจําของชาวนานที่เขาใจวาหอคําน้ันใชเปนที่ออกวาราชการของพระ

เจาอยู กลาวคือในกรณีของนางพรเพ็ญ สุวรรณา และพระมหาสุทธิพงษ สิริมงคงคล ที่ไมเคยไดเขา

ชมการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน แตฟงจากคนในสังคมคนอ่ืนๆ  

 ในทางเดียวกันนัยความครอบคลุมในการสรางความทรงจําใหมใหกับชาวนานน้ันสามารถ

สะทอนความคิดของหนวยงานทั้ง 5 ที่มีสวนรวมกับการปรับปรุง/บูรณะอาคารพิพิธภัณฑสถาน
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แหงชาติ นาน กลาวคือหนวยงานทั้ง 5 ในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐซึ่งมีความคิดที่ตองการอนุรักษ

เรื่องราวทางประวัติศาสตรไวโดยมิติดังกลาวน้ันมิไดมีผลกับชาวนานในเขตใจเมืองนานที่ประกอบ

อาชีพและดําเนินชีวิตอยู ซึ่งความทรงจําในเรื่องการเปนที่ออกวาราชการของเจาครองนครนานที่ดํารง

อยูในความทรงจําของชาวนานน้ันมิไดมีความสําคัญหรือมีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวนานในเขตใจ

เมืองนาน  

 อยางไรก็ตามก็มิอาจปฏิเสธไดวาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน น้ันมีสวน

สรางความทรงจํารวมใหกับชาวนานที่ไดเขาชม ซึ่งไดรับทราบทั้งประวัติของอาคารหอคําและประวัติ

ของเจาครองนครนาน จึงอาจกลาวไดวาพ้ืนที่แหงความทรงจําไดสรางความทรงจํารวมใหกับคนใน

สังคม มากไปกวาน้ันเมื่อผนวกกับบรรยากาศของการจัดแสดงแลวยังทําใหเกิดความรูสึกรวมปลูกฝง

อยูในความทรงจํา “...แลวบรรยากาศมันก็ทําใหรูสึกต้ืนตันใจ รูสึกภูมิใจ แลวก็ไดซึมซับบรรยากาศ

เกาๆ” (เมทิณี ขัดเงางาม, สัมภาษณ: 2560) หรือในกรณีของนางอภิญตา ทนะขวาง ซึ่งเปน

นักวิชาการสํานักงานวัฒนธรรม เมื่อไดเขาชมแลวก็ทําใหอยากอนุรักษบรรยากาศดังกลาวใหคงอยูไว 

โดยมีบทบาทสําคัญในการย่ืนเรื่องตอสภาวัฒนธรรมในกรณีการปรับปรุงหองจัดแสดงพระราชประวัติ

ของพระเจานานดังที่ไดเคยกลาวไวในบทที่ 3 

 นอกจากน้ีอีกกระบวนการที่สําคัญของการสรางความทรงจํารวมรวมไปถึงเปนการสรางความ

ตอเน่ืองใหความทรงจําดังกลาวน้ันยังคงอยูในสังคมก็คือพิธีกรรม ซึ่งในกรณีน้ีคือการที่ทาง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จัดพิธีกรรมใหมีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับตระกูลที่เคยปกครอง

เมืองนาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายนของทุกป รวมไปถึงในบางปยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ

ประวัติพระเจานานนอกตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน หรือกลาวงายๆ คือจัดแสดง

กลางแจง “...ทางพิพิธภัณฑเขาก็นําบางสวนออกมาจัดแสดง ปาก็ไดเดินดูจากสวนน้ันแหละ” (นาง

ประคม วองวิการณ, สัมภาษณ: 2560) 

 ในการน้ีจึงอาจกลาวไดวาการสรางความทรงจํารวมใหมใหกับคนในสังคมน้ันในระดับปจเจก

แลวอาจกระทําไดไมทั่วถึง แมวาจะปรากฏพ้ืนที่แหงความทรงจําที่จะเปนสัญลักษณของการสราง

ความทรงจําใหมดวยกระบวนการปรับปรุง/บูรณะ ในกรณีของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

แตก็ยังไมอาจเขาถึงบุคคลบางกลุมได เน่ืองจากหากจะกลาวตัวของความทรงจําดังกลาวมิไดมีผลตอ
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การดําเนินชีวิตของกลุมคนดังกลาว แตอยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึง “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน” 

แลวก็ยังคงทําใหนึกถึงความสําคัญในอดีตซึ่งเปนที่พํานักของเจาครองนครนาน  ดังน้ันพ้ืนที่อาคาร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน จึงยังคงเปนพ้ืนที่แหงความทรงจํา หากเพียงวาเปนความทรงจําชุดใด

เทาน้ัน  

 

บทสรุป  

 ตามจุดมุงหมายของการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความ

ทรงจําคือเพ่ือศึกษาใหเห็นถึงกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา ในอาคารพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน ซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตรคือแตเดิมแลวเปนหอคําซึ่งเปนที่พํานักของพระเจานาน 

และเพ่ือสํารวจความทรงจําของชาวนานในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานที่มีตออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน วาไดสะทอนถึงความทรงจํารวมที่มีตอตัวอาคารจากปจจัยใด 

 ดวยกรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจําทําใหเห็นวาเรื่องราวความสําคัญของพระเจา

ผูปกครองนานทั้งสองพระองค คือ พระเจาสุริยพงษผริตเดช และพระเจามหาพรหมสุรธาดา ไดถูก

ถายทอดผานการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทั้งในชวงกอนที่จะมีการบูรณะในป 

พ.ศ. 2557 ชวงระหวางบูรณะ และก็ยังคงจะถูกเลาถึงในชวงหลังจากบูรณะเสร็จสิ้นแลวในป พ.ศ. 

2562 และหองจัดแสดงที่พํานักของเจาครองนครนาน ที่ไดจัดแสดงพระราชประวัติของพระเจานาน

ทั้งสองพระองคอีกทั้งยังเปนพ้ืนที่สําคัญที่ทําใหรําลึกถึงการมีตัวตนของทั้งสองพระองค นอกจากน้ีใน

สวนของความหมายผานรูปแบบของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ก็ทําใหเห็นวาตัวอาคารน้ัน

ไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานไปตามยุคสมัย ซึ่งการจัดแสดงประวัติของอาคารน้ันใหภาพวาตัว

อาคารน้ันไดชวงเวลาที่ยาวนานจนอาจกลาวไดวาเปนประวัติศาสตรที่ควรระลึกถึง ทั้งน้ีภาพรวม

ทั้งหมดของอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน อาจกลาวไดวาเปนสัญลักษณ สัญลักษณซึ่งตัวแทน

ของคุณคาทางประวัติศาสตรที่สงตอความทรงจําของพระเจานานมาสูสังคมรวมสมัย กลาวคือเปน

พ้ืนที่แหงความทรงจํา โดยที่พ้ืนที่ดังกลาวน้ันเปนเพียงสัญลักษณใหพึงระลึกถึง หากแตมิไดมีสวน

เขาถึงความทรงจําในระดับปจเจกอยางเต็มที่ หรืออีกนัยหน่ึงคือความทรงจําในระดับปจเจกอัน

เก่ียวกับหอคําพระเจานานน้ันถูกหลอหลอมโดยสถาบันครอบครัวและคนในสังคมดวยกันเอง ปรากฏ

เพียงสวนนอยวาถูกหลอหลอมดวยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน รวมไปถึงการปรับปรุง/บูรณะ
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อาคาร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สรางความทรงจําชุดใหมใหกับชาวนานวาหอคําพระเจานานมิใชที่ออกวา

ราชการของพระเจานาน เปนเพียงแตที่พํานัก ก็มิไดเขาถึงตัวปจเจกในเขตพ้ืนที่ใจเมืองนานอยาง

ครอบคุลม เหตุจากความทรงจําในเรื่องดังกลาวน้ันมิไดมีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวนานในเขต

พ้ืนที่ใจเมืองนานนอกเสียจากผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทํางานทางดานวัฒนธรรม หรือหนวยงานอัน

เปนตัวแทนของรัฐที่ตองการอนุรักษตัวอาคารไว 

 อยางไรก็ตามมิอาจปฏิเสธไดวาตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน น้ันถูกรายลอมดวย

บรรยากาศของความเปนเมืองประวัติศาสตรโดยมีจุดศูนยกลางคือตัวอาคารเอง ในการน้ีเองจึงทําให

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน มิอาจถูกลืมเลือนประวัติศาสตรความเปนมาได กลาวคือเปน

สัญลักษณที่บรรจุเรื่องราวทางประวัติศาสตร และทําใหชาวนานที่มองตัวอาคารระลึกถึงประวัติความ

เปนมาอยูเสมอ 
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ภาคผนวก 

การทํางานภาคสนาม 

 จากหัวขอในการศึกษาเรื่อง หอคําพระเจานานกับกระบวนการสรางพ้ืนที่แหงความทรงจํา ผู

ศึกษาสามารถแบงประสบการณจากสนามออกเปน 2 ชวง ดวยกัน คือ 1. การคนพบสนามและ

พัฒนาการของมุมมองตอ 2. การทํางานภาคสนาม ซึ่งการแบงชวงของประสบการณสนามน้ันจะทําให

เห็นภาพของสภาพโดยทั่วไปของสนามทั้งในเชิงกายภาพและเชิงขอมูลจากสนาม พัฒนาการทางดาน

ความคิดที่มีตอสนาม และการทํางานภาคสนาม ซึ่งเมื่อประมวลผลจากประสบการณการทํางาน

ภาคสนามแลวทําใหผูศึกษาไดเขาใจมิติของการทํางานสนามมากขึ้น ทั้งในแงของตัวตนของผูศึกษา 

กระบวนการที่ใชในภาคสนาม จนไปถึงผูคนและวัตถุของการศึกษาซึ่งทําใหไดรับรูเหตุการณหน่ึง

เหตุการณในหลากหลายมุมมอง  

 

การคนพบสนามและพัฒนาการของมุมมองตอสนาม 

 การคนพบภาคสนามของผูศึกษาน้ันมีที่มาจากวิชาที่ไดศึกษา คือ วิชาประวัติศาสตรทองถิ่น

ภาคเหนือ ซึ่งภายในรายวิชาไดพานักศึกษาลงภาคสนามทองถิ่นของภาคเหนือ จังหวัดที่ไดลง

ภาคสนาม คือ จังหวัดนาน และสถานที่พักสําหรับนักศึกษาและอาจารยประจําภาควิชา คือ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่งขณะน้ันกําลังปรับปรุงอาคารทั้งรูปแบบของอาคารภายนอกและ

รูปแบบของการจัดแสดงภายใน (ผูศึกษาลงภาคสนามระหวางวันที่ 10 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558) ทํา

ใหผูศึกษามีโอกาสไดพูดคุยกับเจาหนาที่ประจําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และไดรับรูเรื่องราว

การปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และทราบอยางคราวๆ วาเกิดกระบวนการ

เรียกรองบางอยางจากชาวนาน จึงนํามาสูความสนใจในการศึกษาและต้ังขอสังเกตในขั้นตนวา 

กระบวนการที่เกิดขึ้นดังกลาวชาวนานมีสวนรวมอยางไร และผลักดันใหทางกรมศิลปากรหันมา

พิจารณาไดอยางไร ทั้ง น้ีอาจกลาวไดวาบทสนทนาเบ้ืองตนระหวางผูศึกษาและเจาหนาที่

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ   

 ในการลงภาคสนามวิชาประวัติศาสตรทองถิ่นภาคเหนือนอกจากการเก็บขอมูลทางดาน

ประวัติศาสตรทองถิ่นซึ่งเปนจุดประสงคหลักของการลงภาคสนามครั้งน้ีแลว ผูศึกษาเองก็ยังสนใจ
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เหตุการณที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ซึ่ง ณ ชวงเวลาน้ันไมเปดใหประชาชนเขาชม ผู

ศึกษาจึงสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหัวหนาและเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ก็ไดความ

ประมาณหน่ึง ทั้งน้ีเหตุที่ผูศึกษาใหความสนใจกับสถานการณของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

เน่ืองจากในชวงเทอมถัดไปของปการศึกษาจะมีวิชา Anthropology Research Methodology ซึ่ง

เปนวิชาที่ผูศึกษาตองหาหัวขอวิจัยและเริ่มเขียนโครงรางการวิจัย รวมไปถึงกําหนดแนวคิดทฤษฎีและ

จําเปนตองมีการลงภาคสนามเบ้ืองตน ดังน้ันสําหรับการลงภาคสนามในวิชาทองถิ่นภาคเหนือจึง

เปรียบเสมือนการลงเก็บขอมูลสําหรับหัวขอวิจัยในวิชา Anthropology Research Methodology 

ไปดวยในตัว 

 ขอมูลเบ้ืองตนของสถานการณ ณ ชวงเวลาน้ันของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ที่ไดรับมา

ทําใหผูศึกษาย่ิงมีความสนใจมากขึ้นกวาเดิม กลาวคือ ขอมูลดังกลาวนําไปสูแนวคิดทฤษฎีที่จะใชใน

การวิเคราะหปรากฏการณ ซึ่งความเขาใจของผูศึกษาผนวกกับขอมูลที่ไดรับทําใหผูศึกษาเลือกใช

แนวคิดเรื่องการโหยหาอดีต (nostalgia) และการโตตอบตอการครองอํานาจนํา (counter 

hegemony) โดย Antonio Gramci จึงเริ่มเขียนโครงรางการวิจัยดวยขอมูลที่มีและในทายที่สุดก็ได

นําเสนอในรายวิชา Anthropology Research Methodology ไปดวยแนวคิดดังกลาว จนใน

ทายที่สุดในชวงเวลาที่อาจารยประจําวิชาไดวิจารณ วิพากษ และเสนอแนะใหผูศึกษาถึงแนวคิดอ่ืนๆ 

ที่อาจสามารถใชวิเคราะหปรากฏการณดังกลาวที่เกิดขึ้นใหผูศึกษาไดตระหนักถึง ทําใหในชวง

ระยะเวลาตอมาผูศึกษามีประสงคที่จะพัฒนาเคาโครงรางงานวิจัยในรายวิชา Anthropology 

Research Methodology ใหกลายเปนหัวขอใหการศึกษาคนควารายบุคคล (individual study) จึง

ไดทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีใหม ในทายที่สุดจึงไดกรอบแนวคิดเรื่อง พ้ืนที่แหงความทรงจํา (sites 

of memory) ของ ปแอร นอรา (Pierre Nora)  

 จากกรอบแนวคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจําที่ใชมองสถานการณของพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ นาน ทําใหผูศึกษากลับไปทบทวนขอมูลที่ไดจากสนามในชวงแรก (10 - 15 เดือนธันวา พ.ศ. 

2558) ผนวกกับสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถาน และเจาหนาสํานักงาน

วัฒนธรรมนาน ปรากฏวาขอมูลที่ไดทําใหเห็นวากรอบแนวคิดเรื่อง โหยหาอดีต และการโตตอบตอ

การครองอํานาจนํา อาจไมเหมาะเทากับกรอบคิดเรื่องพ้ืนที่แหงความทรงจํา กลาวคือ ขอมูลในชวง

แรกที่ไดเก็บขอมูลมามีทิศทางของขอมูลคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอาคารพิพิธภัณฑสถาน
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แหงชาติ นาน ในระยะการปรับปรุงชวงแรกเสร็จสิ้น การจัดแสดงหองที่เคยจัดแสดงที่ประทับของ

พระเจาสุริยพงษผริตเดช ถูกชาวบานเคลื่อนไหวและตอตานเก่ียวกับบรรยากาศภายในหองที่ถูก

ปรับปรุงแลว จนทําใหทางกรมศิลปากรตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของหองจัดแสดงดังกลาวอีกครั้งหน่ึง 

ขอมูลในเบ้ืองตนจากภาคสนามในชวงแรกลักษณะดังกลาวทําใหผูศึกษาเลือกใชแนวคิดเรื่อง การ

โตตอบการครองอํานาจนําและการโหยหาอดีต ซึ่งในสวนของแนวคิดเรื่องการโตตอบการครองอํานาจ

นําน้ันกลาวถึงกระบวนการตอตานระหวางประชาชนกับรัฐ ดวยกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ภาคประชาชน กดดัน/เรียกรอง/ย่ืนขอเสนอ ใหรัฐปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ ที่รัฐกําลัง

ดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนสวนใหญ สวนแนวคิดเรื่องการโหยหา

อดีตผูศึกษาเขาใจวาการที่ประชาชนเรียกรองใหกลับไปใชรูปแบบของอาคารแบบเดิมเปน

ปรากฏการณโหยหาอดีตอยางหน่ึง ทั้งน้ีเมื่อหันกลับมาพิจารณากรอบแนวคิด ผนวกกับขอมูลเพ่ิมเติม

จากเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และเจาหนาสํานักงานวัฒนธรรมอยางที่ไดกลาวไปใน

ขางตนทําใหผูศึกษาเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

 ทั้งน้ีเน่ืองจากความลมเหลวในการเขาถึงขอมูล และการทํางานภาคสนามจึงทําใหผูศึกษา

เขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นผิดพลาดไป จนลวงเลยมาถึงในชวงการสอบหัวขอครั้งสุดทาย ทําให

จําเปนตองตัดกรอบแนวคิดในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมคงเหลือเพียงเรื่องความทรงจํา จึง

จําเปนตองวางกรอบการเก็บขอมูลสนามเพ่ิมเติมในสวนของความทรงจําของชาวนาน ซึ่งกําหนดเขต

พ้ืนที่ใจเมืองนาน 

   

การทํางานภาคสนาม 

 ภายหลังจากการพัฒนาโครงรางงานวิจัยโดยทบทวนขอมูลจากวรรณกรรมในรูปแบบตางๆ 

แลว ผูศึกษาจึงเลือกลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลในชวงตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีเปาหมายคือ

ตองการพบเจอสภาพจริงของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ภายหลังปรับปรุงตัวอาคารภายนอกเปน

ที่แลวเสร็จ เพ่ือดูบรรยากาศโดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน รวมไปถึงเพ่ือทําความคุนเคย

กับเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมนาน ซึ่งเปนหัวใจหลัก

ในการเก็บขอมูลครั้งน้ีตามการวางแผนงานในการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งหมดคือจะตองเก็บขอมูล 3 
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แหลงที่มาดวยกันคือ 1. เจาหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 2 คน เพ่ือขอขอมูลในสวนของ

กระบวนการบูรณะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน รวมไปถึงคุณคาและความหมายของหอคําพระเจา

นานที่มีตอชาวนาน 2. กลุมนักวิชาการจากสํานักงานวัฒนธรรมนานจํานวน 2 – 5 คน เพ่ือใหทราบ

ถึงกระบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และเชนเดียวกันกับเจาหนาที่จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 

คือขอมูลในสวนคุณคาและความหมายของหอคําพระเจานานที่มีตอชาวนาน และ 3. ชาวบานนาน 

เพ่ือใหทราบวาหอคําพระเจานานมีคุณคาอยางไรในฐานะชาวบานนานทั่วไป  

 อยางไรก็ตามจากการลงภาคสนามจริงผูศึกษาไดสัมภาษณเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

นาน ทั้งหมด 2 คน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรม 1 คน ชาวบานนาน 1 คน ซึ่งขอมูลที่ไดในการลง

สนามครั้งน้ีคือรายละเอียดการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กระบวนการย่ืนเอกสารของ

สํานักวัฒนธรรมนาน ขอมูลทางดานประวัติศาสตรของหอคําในการรับรูของนักวิชาการสํานักงาน

วัฒนธรรม และการพูดคุยทั่วไปเก่ียวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ในชวงเวลากอนที่จะมีการ

ปรับปรุง นอกเหนือจากน้ีผูศึกษายังไดมีโอกาสอานเอกสารราชการทั้งในสวนของการปรับปรุง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และเอกสารเรียกรองใหทางกรมศิลปากรปรับปรุงรูปแบบของหองจัด

แสดงที่ประทับของพระเจาสุริยพงษ  

 ขอสังเกตจากการทํางานภาคสนามในครั้ง น้ีคือสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ภายใน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กับสํานักวัฒนธรรมนาน กลาวคือ สํานักงานของทั้งสองน้ันอยูภายใน

ขอบเขตพ้ืนที่เดียวกัน และมีระยะหางที่ไมไกลกันนัก ถึงกระน้ันจากขอสังเกตของผูศึกษาเห็นวาถึงแม

จะมีความใกลเคียงกันในดานของกายภาพทางพ้ืนที่แตบรรยากาศของทํางานก็ยังคงดําเนินไป หรืออีก

นัยหน่ึงคือจากเหตุการณการเรียกรองใหปรับรูปแบบของสํานักวัฒนธรรมนานก็ยังเห็นวามีการจัดทํา

หนังสือราชการ มากกวาที่จะเกิดการพูดคุยและทํางานรวมกันระหวางสองหนวยงาน แตในทาง

กลับกันจากการสัมภาษณเจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมนานก็ยังทําใหเห็นวาเพ่ือไมใหเกิดการ

กระทบกระทั่งกันระหวางองคกรรัฐดวยกันจึงมีการเสนอเรื่องใหกับสภาวัฒนธรรมนานซึ่งดําเนินการ 

และบริหารโดยชาวนาน ใหเปนหนวยงานที่ยื่นเอกสารราชการแทนที่จะเปนสํานักวัฒนธรรมนานเอง  

 การลงภาคสนามในเวลาตอมาคือชวงตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเปาหมายคือขอมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับเมืองนาน กลาวคือภายในเมือง
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นานน้ันมีเขตพ้ืนที่พิเศษ ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่อนุรักษอาคารเกา และพ้ืนที่ประเภทโบราณสถานหรือสิ่งของ

โบราณอ่ืนๆ ซึ่งการประสานงานดังกลาวน้ันมีสวนเก่ียวของกับการปรับปรุงรูปแบบอาคารของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน รวมไปถึงการที่เมืองนานกลายเปนพ้ืนที่เมืองเกาพิเศษซึ่งถูกต้ังโดย

องคกร UNESCO น้ันทําใหเกิดสํานึกบางอยางขึ้นภายในพ้ืนที่ดังกลาว ในทางเดียวกันแนวคิดดังกลาว

ยังมีความสอดคลองกับเรื่องของพ้ืนที่แหงความทรงจําดวยเชนกัน นอกจากน้ีในการลงภาคสนามครั้ง

น้ียังไดภาพถายของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทั้งในชวงที่เปนที่ประทับของพระเจาสุริยะพงษ 

ชวงที่เปนที่วาการประจําจังหวัด และชวงที่เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน กอนปรับปรุงตัวอาคาร  

 ขอมูลในสวนของกระบวนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารพ้ืนที่เมืองเกาได

จากการสัมภาษณประธานสภาวัฒนธรรมนาน และคณะกรรมการเมืองเกานาน ซึ่งทําใหเห็นภาพของ

การรวมมือกันในการบริหารจัดการใหเมืองนานยังคงมีบรรยากาศแบบเมืองเกา กลาวคือสิ่งปลูกสราง

ภายในบริเวณเมืองเกานานตองผานคณะกรรมการเมืองเกาเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ

สราง โดยพิจารณาจากโทนสีและรูปแบบของสิ่งปลูกสรางน้ันๆ สวนขอมูลจากชาวนานในการลง

สนามครั้งน้ีผูศึกษาไดพูดคุยอยางไมเปนทางการกับชาวนานที่อาศัยอยูภายในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกับ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ทําใหไดขอมูลในสองมิติคือมีทั้งผูที่ รับรู เรื่องราวการปรับปรุง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน และผูที่ไมทราบวามีการปรับปรุงเกิดขึ้น 

  ดังที่ไดกลาวไวแลววาความลมเหลวในการเขาถึงขอมูลของผูศึกษาจึงจําเปนตองตัดทอน

แนวคิดและลงภาคสนามเพ่ิมขึ้น โดยที่การลงภาคสนามในครั้งน้ีไดมีเปาหมายคือความทรงจําของชาว

นานที่มีตออาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน ไดถูกหลอหลอมมาจากปจจัยใด และอยางไร สําหรับ

วิธีการในครั้งน้ีคือเดินเทา สลับกับการปนจักรยานเพ่ือขอสัมภาษณ ในทายที่สุดแลวทําใหไดพบวา 

“ความทรงจํา” น้ันมีที่มาที่หลากหลายมากกวาจะเกิดจากตัวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน เองหลอ

หลอมขึ้น ทั้งครอบครัว โดยที่คนรอบขางเองก็เปนปจจัยหน่ึง จึงเปนบทเรียนแกผูศึกษาวาการทํางาน

ภาคสนามน้ันจําเปนตองเขาถึงขอมูลใหครบถวน  
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