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บทคัดย่อ
หนังสือเล่มนี้ เป็ นการรวมงานเขียนของ Robert R. Janes นักปฏิบตั กิ ารพิพธิ ภัณฑ์ ชาวแคนาดาทีม่ ี
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี เฝ้ามองงานพิพธิ ภัณฑ์และสังเกตว่าพิพธิ ภัณฑ์มบี ทบาทต่อสังคมในวงกว้าง
มากกว่ารูปแบบความหมายเดิมทีค่ นส่วนใหญ่ เคยนึกถึง Janes (ผูเ้ ขียน) ต้องการจะสร้างพิพธิ ภัณฑ์ให้เกิด
ความบริสทุ ธิ ์โปร่งใสทีส่ ดุ ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างดีเยีย่ ม งานเขียนของเขาเหมาะแก่นักวิชาการ นัก
ปฎิบตั กิ ารพิพธิ ภัณฑ์เป็ นทีส่ ุด ซึง่ ให้เห็นวิวฒ
ั นาการของการเก็บเกีย่ วประสบการณ์และนามาซึ่งแนวทางให้
เกิดการขับเคลื่อนการทางาน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีห่ นังสือเล่มนี้เน้นความสาคัญ (ประสบการณ์ การทางาน ปฏิบตั กิ าร
พิพธิ ภัณฑ์) หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่ 1) Others voices : Indigenous peoples เป็ น แบบฝึ ก
ปฎิบตั ิ (Practices) กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ 2) Creative Destruction : managing change ศึกษา
การบริหารความเปลีย่ นแปลง 3) Social Responsibility พิพธิ ภัณฑ์กบั บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และ
4) ช่วงเวลาอันตราย : กิจกรรมและจริยธรรม เขาได้อธิบายให้เห็นว่า พิพธิ ภัณฑ์ในปจั จุบนั และอนาคตมี
บทบาทกว้างขวางในสังคมมากกว่าพิพธิ ภัณฑ์รูปแบบดัง้ เดิม ประเด็นต่างๆในหนังสือได้จุดประกายให้ผอู้ ่าน
คิดวิเคราะห์ตาม ด้วยการตัง้ คาถามพืน้ ฐานว่า ทาไมพิพธิ ภัณฑ์จงึ ยังคงมีอยู่และพิพธิ ภัณฑ์ในความหมายของ
เอกลักษณ์ชมุ ชนและวิถชี วี ติ ในอนาคตจะเป็ นเช่นไร

---------------------------------------1

สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ อีเมล supaneesert@gmail.com

Received: 07/06/2019 ; Revised: 22/06/2019 ; Accepted: 25/06/2019

87

TLA Research Journal

Vol 12 No. 1 Jan-June 2019

เนื้ อหาของหนังสือ
บทนา
Robert R. Janes อาศัยอยูท่ เ่ี มืองอัลเบอร์ตา (Alberta) ประเทศแคนาดา เป็ นนักวิชาการทีท่ างานใน
พิพธิ ภัณฑ์มากกว่าสีส่ บิ ปี ทัง้ ในฐานะทีป่ รึกษาระดับสูง หัวหน้าทีมบริหารกองบรรณาธิการ นักโบราณคดี
อาจารย์มหาวิทยาลัย อาสาสมัคร และตลอดจนผูอ้ ุปถัมภ์และบริจาคเพื่อการกุศล ปี 1990 เขาเคยรับผิดชอบ
งานด้านการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ ( museum management) ทีม่ หาวิทยาลัยเลซสเตอร์
งานของ Janes ทรงอิทธิพลทางความคิดด้านการทาวิจยั และภาคปฏิบตั ิ ความคิดสร้างสรรค์ในการ
เขีย น ล้วนมาจากประสบการณ์ ของเขา และได้ร บั การยอมรับในแวดวงวิชาการทางด้า นพิพธิ ภัณฑ์ และ
สาขาวิชาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน วัฒนธรรม การเมือง และสหวิทยาการ งานของเขามีศกั ยภาพ
ทีท่ า้ ทาย Janes กลายเป็ น protagonist ทีท่ งั ้ เลซสเตอร์และแคนาดา
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่
1) Others voices : Indigenous peoples เป็ น แบบฝึกปฎิบตั ิ (Practices) เกีย่ วกับ
พิพธิ ภัณฑ์ทางเหนือของแคนาดา ความแตกต่างของคน พัฒนาทางมุมมอง
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พิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ป็ นอุดมคติทางความคิด และการปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษาที่ Glenbow Museum ในประเทศแคนาดา
พิพธิ ภัณฑ์สว่ นบุคคล
2) Creative Destruction : managing change ศึกษาการบริหารความเปลีย่ นแปลง
กรณีศกึ ษา ของ Glenbow Museum
3) Social Responsibility พิพธิ ภัณฑ์กบั บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ ทีส่ งั คม ชุมชน ต้องการจากพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคต
พิพธิ ภัณฑ์และความเป็ นชุมชนของสังคม
การทบทวนบทบาทของพิพธิ ภัณฑ์ในโลกปจั จุบนั
4) ช่วงเวลาอันตราย : กิจกรรมและจริยธรรม
การทดลองภาวะผูน้ า
Paradox 1997 and 2012 ช่วงเวลาทีท่ า้ ทายจริยธรรมกับภาวะผูน้ า
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือน body of work ในชีวติ การทางานมากกว่า 39 ปี ของ Robert R. Janes
ในฐานะนักวิชาการ ประสบการณ์ของการได้อยูใ่ นฐานะผูอ้ านวยการมิวเซียม หัวหน้าภัณฑารักษ์ นัก
โบราณคดี นักเขียน บรรณาธิการ ทีป่ รึกษา ครู อาจารย์ อาสาสมัคร และผูบ้ ริจาค จากงานเขียนทีเ่ หมาะจะก่อ
รูปก่อร่าง เพือ่ ทีจ่ ะค้นพบว่า Janes ใช้สหวิทยาการ รวมศาสตร์ดา้ นมานุษยวิทยา ชาติพนั ธุว์ ทิ ยา
พิพธิ ภัณฑ์ศาสตร์ และการจัดการทฤษฎี ในฐานะนักวิชาการด้านการปฏิบตั ิ ได้ตงั ้ คาถามถึงความรูต้ าม
รูปแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็ น mainstream ของการปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีทงั ้ วิทยาการภายในด้านความเป็ น asset ของ
พิพธิ ภัณฑ์ สามารถทีจ่ ะนาไปประเมิน หรือตัง้ สมมติฐาน ความเชือ่ และความเคยชินต่อการปฏิบตั งิ านใน
ชีวติ ประจาวัน
การรับคาวิจารณ์ นันหมายถึ
่
ง คนๆ หนึ่งไม่สามารถซ่อนหรือหลบทีจ่ ะไม่ทาตามแนวทางปฏิบตั ทิ าง
วินยั ในวิชาชีพ เพือ่ ยังคงเป็ นภูมกิ ารพิจารณา ในการทีจ่ ะเพิม่ คุณค่าของ Museum ในฐานะสถาบันทาง
สังคม Janes ถูกเลือกให้เผชิญกับการเมืองทีร่ ายล้อมงานพิพธิ ภัณฑ์ กลายเป็ นนักกิจกรรม ซึง่ เขาไม่อายและ
ไม่ลงั เลทีจ่ ะทาเลย รายละเอียดจะปรากฎใน Part ที่ 4 ของหนังสือเล่มนี้ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงงานกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทย่ี งิ่ ใหญ่เหนือสิง่ ทีบ่ ุคคลหรือสถาบันจะได้รบั Janes ใช้การวิจารณ์ (critics) และความเป็ นนัก
กิจกรรม (Activist) บรรยายถึงมุมมองของเขาต่อเพือ่ นร่วมงาน ทีม่ เี ขาเป็ นต้นแบบในการตัดสินใจทางาน
ด้วยกันเกีย่ วกับการให้ความเห็นเรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้เหมือนกับ Janes ได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ความเห็น ผ่านการสนทนาในหมูค่ นทางานพิพธิ ภัณฑ์ว่า แนวโน้มนัน้ ควรเป็ นเช่นไร
ชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ได้รบั แรงบันดาลใจจาก Médicines Sans Frontières (MSF) หรือ Doctors
without Borders MSF ซึง่ เป็ นองค์กรด้านการศึกษาทีช่ ่วยเหลือทางด้านการบริการสาธารณสุขฉุ กเฉิน มีทท่ี า
การใน 70 ประเทศ โดยมีสานักงานตัง้ อยู่ใน 19 ประเทศทัวโลก
่
มีลกั ษณะการบริหารจัดการที่เป็ นอิสระจาก
การเมือง เศรษฐกิจ และอิทธิพลทีป่ ราศจากการแทรกแซงด้วยองค์กรศาสนา จุดมุง่ หมายสูงสุดคือ การรักษา
มวลมนุ ษยชาติทไ่ี ด้รบั ความทุกข์จากการเจ็บป่วย Janes พบว่า MSF เป็ นตัวอย่างหนึ่งทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
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เรือ่ งเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์และการบริการทางการแพทย์ อาจใช้แนวคิดเดียวกันได้ เขามองเห็นว่า ศักยภาพของ
พิพธิ ภัณฑ์ในการเป็ นผูช้ ว่ ยให้มกี ารสรรค์สร้างสิง่ ใหม่ ๆ การดูแลรักษา หรือการคานึงถึงอนาคตของพวกเขา
เหล่านี้ เป็ นไปเพือ่ คนในชุมชนโดยแท้ สิง่ เหล่านัน้ สามารถกระตุน้ การใส่ใจได้โดยแท้จริง จากความร่วมมือด้วย
ประเด็นความร่วมสมัยและการตระหนักถึงสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั
ไอเดียเรื่อง “borders” เป็ น คาที่มนี ัย ยะคล้ายกัน กับเรื่อง “ความจากัดและสิ่งที่เ หนี่ย วรัง้ ยึด ถ่ว ง
(limitation and restraint)” ขณะเดียวกันมันก็อาจให้ภาพลวงตาเกีย่ วกับความเป็ นไปได้ในการเผชิญหน้ากับ
ความเปลีย่ นแปลง (ซึง่ อาจไม่มอี ยูจ่ ริง) และ Borders คือ ความจากัดในทางความคิด เช่น ความเคยชินใน
แบบแผนเดิม ๆ การทางานวิชาชีพในแบบเดิม ๆ สมมติฐานเดิมๆ ดังนัน้ คาว่า Borders จึงอาจหมายถึง
ความจากัดของการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ สมมติฐาน และประเพณีทป่ี ฏิบตั ิ
Borders เป็ นขอบเขตของความกลัวและเชือ่ งช้า และการปกปิ ดทีจ่ ะไม่ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
รวมถึงการสะท้อนกลับทางความคิดหรือการเกิดวัฒนธรรมใหม่ ๆ ตลอดจนการปฏิเสธการทดลองปฏิบตั ิ
Janes เชิญชวนให้ผอู้ า่ นเปล่งคาปฏิญาณของตน ปฏิญาณในโลกทีซ่ บั ซ้อนของพิพธิ ภัณฑ์ ไอเดียที่
พิพธิ ภัณฑ์มบี ทบาททีห่ ลากหลายในสังคม Janes เข้าถึงงานของเขาด้วยจิตวิญญาณทีล่ กึ ซึง้ ในงานว่า ทาไม
เหตุใด พิพธิ ภัณฑ์ จึงยังมีความคงอยูอ่ ย่างมีเอกลักษณ์ในชุมชน
เมือ่ เกิดวิกฤตการณ์การเปลีย่ นแปลงขึน้ ที่ Glenbow Museum ว่า ได้เกิดการตัง้ คาถามขึน้ ว่า “ถ้า
พิพธิ ภัณฑ์ไม่มอี กี ต่อไป เรายังจะ reinvent หรือไม่ ?”
คาถามที่ Janes กาหนดไว้ คือ 1) พิพธิ ภัณฑ์ได้ถกู ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีห่ รือไม่ 2) อะไรคือ
ประโยชน์เหล่านัน้ 3) และงานส่วนไหนของพิพธิ ภัณฑ์ได้ถกู ใช้ให้เกิดประโยชน์ 4) พิพธิ ภัณฑ์สามารถดารง
ตนเป็ นกลางได้หรือไม่ 5) มีวธิ กี ารอย่างไรทีจ่ ะทาให้สาธารณชนไว้วางใจพิพธิ ภัณฑ์ คาถามเหล่านี้ลว้ นเป็ น
คาถามทีท่ า้ ทายคนทางานพิพธิ ภัณฑ์
การตัง้ สมมติฐานของ Janes เกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ในโลกนี้ เขาได้ตงั ้ สมมติฐานทางความคิด เกีย่ วกับ
พิพธิ ภัณฑ์ ไว้หลายประเด็น ทีน่ ่ าสนใจทีเดียว สมมติฐาน (Assumption) ในนิยามของ Janes คือ เป็ นสถานะ
จริงทีป่ ราศจากการหาบทสรุปพิสจู น์ และเป็ นการดีทส่ี ดุ ทีจ่ ะให้ทกุ คนร่วมกันหาคาตอบ
สมมติฐานที่ 1
พิพ ิ ธ ภั ณ ฑ์ บ นโลกนี้ โ ดยตั ว มัน เองมี ศ ัก ยภาพที่เ ข้ า ถึ ง ความเป็ นความอิ ส ระมากที่ สุ ด และมี
สภาพแวดล้อมทีส่ ร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ไม่มขี อ้ จากัดตราบเท่าทีม่ กี ารบริหารได้ลุลว่ งเป็ นอย่างดี
อาจจะมีน้อยแห่งทีเ่ สนอโอกาสสาหรับความคิด เลือก และไปในทิศทางทีเ่ น้นการสร้างความพึงพอใจส่วนบุคคล
และความเจริญเติบโตด้วยเป้าประสงค์ตรงข้ามกับพิพธิ ภัณฑ์เอกชนทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันต่อสิง่ ทีจ่ ะเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อการ
ผลิต ในทางทีต่ รงกันข้ามกับภาครัฐ พิพธิ ภัณฑ์ไม่ได้ถูกจัดให้เป็ นหน่ วยงานทีต่ ้องบริหารตามนโยบายรัฐ มี
บริษทั เอกชนทีเ่ ข้ามาดาเนินกิจการ ข้อดี ทาให้มสี ภาพคล่องทางการเงินดี พนักงานมีความรูส้ กึ ปลอดภัย มี
งานทาแน่นอน มีเพือ่ นร่วมงาน ทางานเพือ่ แรงจูงใจทีร่ วู้ ่าตนเองได้รบั ผลตอบแทนทีแ่ น่ นอน แต่ไม่เสมอไปใน
ทุกพิพธิ ภัณฑ์ เพราะแต่ละแห่ง สภาพแวดล้อมการทางานแตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2
การเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ สาคัญจาเป็ นต่อพัฒนาการสมองและการเปลีย่ นแปลง การเรียนรูช้ ่วยเราในการตัง้
คาถามทีย่ าก รูส้ กึ อึดอัดใจ ไม่สบายใจ กับตัวเอง คนทางาน พิพธิ ภัณฑ์ และสถาบันสังคม และสมมติฐานข้อนี้
คือวัตถุประสงค์สาคัญของหนังสือเล่มนี้ ทีเ่ น้นว่า “Self critical and courageous leadership irrespective of
the sector”
Janes ตัง้ คาถามว่า “What how why of museum work” นัน่ คือ พิพธิ ภัณฑ์กาลังทาอะไร
อย่างไร และทาไปทาไม
Janes เชิญชวนผูอ้ ่านให้แชร์คาถาม โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็ นคาถามทางวิชาการทีจ่ ะ
เปิ ดประเด็นและปญั หาทีเ่ กินกว่าทีส่ มมติฐานได้ตงั ้ ไว้
สมมติฐานที่ 3
การเรียนรูอ้ นาคตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครคาดรูม้ าก่อน ถ้าพนักงานและบอร์ดไม่สามารถรู้ได้ว่า พิพธิ ภัณฑ์
จะดาเนินการไปในทิศทางใด ทุกคนจะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องได้อย่างไร ดังนัน้ ทุกคนต้องตัง้ คาถามกับทุก
สิง่ generate แนวทางใหม่ และความคิดเห็นใหม่จากการลงมือสูก่ ารอภิปรายและสนทนากัน
แบบแผนการปฏิบตั เิ ดิมอาจเป็ นแนวทางในการทางานประจา แต่การพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคตต้องการ
ความสามารถในแบบสร้างสรรค์ (Create) ประดิษฐ์ (Invent) and ค้นพบ (discover) อนาคตสาหรับพวกเขา
เอง อาจมีความตึงเตรียดระหว่างการเปลีย่ นแปลง แต่จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนาไปสูจ่ ุดประสงค์ทย่ี งิ่ ใหญ่กว่าเดิมได้
สมมติฐานที่ 4 พิพธิ ภัณฑ์ขาดความเท่าเทียมในสังคม
Neil Postman นั ก วิช าการและนั กเขีย นด้า นวัฒ นธรรม ได้ตัง้ ข้อ สัง เกตว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ จัดหาและตอบคาถามพืน้ ฐาน เช่น “อะไรคือความหมายของมนุ ษย์” รัฐบาลก็ไม่ได้เอือ้ อานวย
ให้มกี ารรับรอง ให้เกิด การทาธุรกิจ ให้มปี ระสิทธิภาพในเชิงการสร้างผลกาไร และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็
ด าเนิ น การให้ส อดคล้ อ งกับ ชุ ม ชนที่ตัง้ อยู่ ตัว พิพ ิธ ภัณ ฑ์ มีล ัก ษณะโดดเด่ น ต่ า งจากสถาบัน อื่น และมี
คุณลักษณะเฉพาะ เป็ นสถาบันสังคมทีท่ รงคุณค่าและมีเอกลักษณ์โดดเด่น และก็ไม่มอี ะไรทีส่ ามารถมาแทนที่
ได้
สมมติฐานที่ 5 พิพธิ ภัณฑ์ไม่ควรหยุดอยูก่ บั ที่
มีพพิ ธิ ภัณฑ์ทด่ี อ้ื แพ่งจานวนมาก มีหลายสาเหตุทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ ความรับผิดชอบใน Collections และ
ตาแหน่งในสังคม ทาให้เกิดการยึดตัวตนแน่นิ่งในองค์กร ระหว่างทีค่ ณ
ุ ค่าของชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียที่
เปลีย่ นแปลง มันก็ทาให้การดารงอยูข่ องพิพธิ ภัณฑ์กระทบตามไปด้วย
สมมติฐานที่ 6 ทุกสิง่ ทุกอย่างทีต่ อ้ งการทาให้ประสบผลสาเร็จ ต้องเร่งทาให้สาเร็จอย่างรวดเร็ว
การเตรียมพร้อมทีด่ ี จะทาให้การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปโดยง่าย เพราะจะมีเงินงบประมาณ กาลังคน
เทคโนโลยี การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ
91

TLA Research Journal

Vol 12 No. 1 Jan-June 2019

พิพ ิธ ภัณฑ์ม ีข ดี ความสามารถที่จ ะทางานได้อย่า งชาญฉลาด แม้จ ะมีข ้อจากัด ด้า นการเงิน แต่ ก็
สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และงบประมาณทีพ่ อเพียง ส่วนใหญ่คนทางานพิพธิ ภัณฑ์จะรูโ้ ดยสัญชาตญาณว่า
เงินไม่ใช่สงิ่ จาเป็ นทัง้ หมด
บทส่งท้าย
เป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า พิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นตัวแทนของสังคมแห่งอารยะ มีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไร้อคติ (bias) ผูเ้ ขียนได้ทง้ิ ท้ายไว้ว่า หนังสือเล่มนี้ อย่างน้อย
ทีส่ ดุ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักปฏิบตั กิ ารพิพธิ ภัณฑ์ และประโยชน์มากกว่านัน้ คือการกระตุน้ เตือนให้นกั วิชาการ
และผูบ้ ริหารได้เตรียมพร้อมเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึง่ จะมีผลกระทบสาคัญ
ต่อการดาเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคตอันใกล้
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