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บ ท คั ด ย่ อ

ในปัจจุบันการคิวเรตได้กลายเป็นทักษะที่ได้รับความนิยมฝึกฝนมากขึ้น
ทุกทีในบริบทของสังคมตะวันตกเนื่องจากโลกหลังอุตสาหกรรมทำ�ให้การคัดสรร
เป็นทักษะที่มีคุณค่าไม่แพ้การสร้างสรรค์ ในขณะที่การคิวเรตในประเทศไทย
ยังคงมีความสัมพันธ์กบั มิวเซียมอย่างเหนียวแน่น บทความฉบับนีต้ อ้ งการทีจ่ ะใช้วธิ ี
วิทยาของโบราณคดีเชิงปรัชญาเพือ่ ขุดค้นจุดกำ�เนิดอืน่ ๆ ของคำ�ว่าคิวเรตทีถ่ กู ใช้ขนึ้
ในโลกตะวันตก พร้อมทัง้ เปรียบเทียบกับพัฒนาการของคำ�ดังกล่าวในประเทศไทย
เพื่อให้เห็นวงศาวิทยาของศาสตร์นี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำ�เสนอว่า
การคิวเรตพึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมิวเซียมในยุคสมัยใหม่เท่านั้น ความหมาย
อีกอย่างหนึง่ ตามรากศัพท์ของคำ�ว่าคิวเรต ยังหมายถึง การดูแล และการพิจารณา
ผู้เขียนเสนอว่าการคิวเรตในประเทศไทยควรจะให้ความสำ�คัญกับ “การดูแล”
มากยิ่งขึ้น และต้องก้าวพ้นการเป็นแค่ทักษะของการ ‘รักษา’

คำ�สำ�คัญ : ภัณฑารักษ์, พิพิธภัณฑ์, มิวเซียม, คิวเรเตอร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ศิลปะร่วมสมัย,
ศัพทมูลวิทยา, วงศาวิทยา
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Abstract

Curating is widely practiced in the sphere of modern life. Postindustrial, western society has transformed a skill in selecting into
a valuable asset while, conversely, curating in Thailand has remained
bound to museology. This article uses philosophical archeology as
a methodology through which we can delve into the other origins
of curating and compare them with its etymological meaning in the
Thai language. The paper argues that the term for curator in Thai was
constructed merely to assist in the description of a modern museum’s
labour force and has dismissed the historical development of the
term. It also fails to take into account the future requirements of the
discipline. The article further argues that curating in Thailand needs to
be redefined with ‘care’ as a fundamental principle which performs a
task that goes beyond that of ‘preservation.’

Keywords: Curator, Museum, History of art, Contemporary art, Etymological,
Genealogy
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โบราณคดีของภัณฑารักษ์

บทนำ�

เมื่อไม่นานมานี้ เว็บไซต์เคมบริดจ์นิวส์เผยแพร่บทความในหัวข้อ
“ทุกคนคือคิวเรเตอร์ในโลกดิจิทัล” เนื้อหาในข่าวกล่าวว่า การคิวเรต
(curation) นั้นเป็นคำ�ที่ทำ�ให้นึกถึงพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และการสะสม
แต่ในโลกยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป เนื่องจากความเอ่อล้น
ของข้อมูลดิบและทรัพยากรดิจิทัลทำ�ให้ทุกคนกลายเป็นคิวเรเตอร์ ทรีเชีย
คลีลีเฮอร์ (Tricia Kelleher) ผู้เขียนบทความดังกล่าวลงความเห็นต่อไป
ว่า การคิวเรตนั้นเป็นทักษะที่สำ�คัญสำ�หรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ที่จะใช้จัดการคลังข้อมูลของตนเองในอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้สำ�หรับการเรียน
ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตส่วนตัว เพื่อที่จะทำ�ให้การศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Kelleher 2014) และนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เราได้พบศัพท์คำ�ว่า “การคิวเรต” นอกบริบทของศิลปะร่วมสมัยหรือ
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
ตัวอย่างที่สำ�คัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเมื่อ ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา เจน
เอลดรีด์จย์ (Jane Aldridge) ผู้เขียนบล็อกแฟชั่นนั้นถูกเชิญให้ “คิวเรต”
หน้าต่างของร้านเสื้อผ้าแบบวินเทจที่ชื่อว่า What Goes Around Comes
Around ในมหานครนิวยอร์ก ซึง่ เธอก็ถกู วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างหนักจากการ
อ้างอิงถึงสถานะการทำ�งานของตนเองว่าเป็น “คิวเรเตอร์” (หรือทีเ่ รารูจ้ กั กัน
มากกว่าในคำ�ภาษาไทยว่า “ภัณฑารักษ์”) โดยนำ�ไปเปรียบเทียบกับการ
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วิ ภ า ช ภู ริ ช า น น ท์

ทำ�งานของ เฮรอร์ด โคดะ (Harold Koda) คิวเรเตอร์ของสถาบันเครื่อง
แต่งกาย (The Costume Institute) ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิแตน
ซึง่ ดูแลเครือ่ งแต่งกายทีม่ คี วามสำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมกว่า
สามหมื่นห้าพันชิ้น พร้อมจัดนิทรรศการทั้งชั่วคราวและถาวรตลอดทั้งปี
รวมทั้งทำ�งานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ให้แก่พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Grinspan
2010) แม้วา่ การเปรียบเทียบการทำ�งานของบุคคลทัง้ สองอาจจะไม่ยตุ ธิ รรม
สักเท่าไร แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตกิจกรรมมากมายจากทุกระดับชั้นทาง
วัฒนธรรมของอาชีพที่เริ่มนิยมเรียกกันในประเทศไทยด้วยคำ�ทับศัพท์ว่า
“คิวเรเตอร์” และกิจกรรมการคิวเรตที่ทวีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อหันมองกลับมาที่บริบทของการใช้คำ�ว่าภัณฑารักษ์ในประเทศ
ไทยจะเห็นว่ามีข้อจำ�กัดเช่นกัน เมื่อคำ�ว่าภัณฑารักษ์นั้นยังคงยึดติดอยู่กับ
พื้นที่เพียงหนึ่งเดียวก็คือพิพิธภัณฑ์ และยังถูกผูกติดอยู่กับภาระหน้าที่การ
ปฏิบตั เิ ดียวนัน่ ก็คอื การดูแลรักษาวัตถุทางประวัตศิ าสตร์หรืองานศิลปกรรม
นิยามดังกล่าวจำ�กัดการปฏิบตั กิ ารของภัณฑารักษ์เอาไว้เพียงแค่ในขอบเขต
ของประวัตศิ าสตร์และศิลปะ (หรือแค่ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ) ในขณะเดียวกัน
การเข้ามาของอาชีพคิวเรเตอร์หรือในอีกแง่หนึง่ คือภัณฑารักษ์รปู แบบใหม่
ทีท่ �ำ งานอยูภ่ ายในขอบข่ายของศิลปะร่วมสมัย พึง่ มีความเป็นสหศาสตร์มาก
ขึ้นตามความพยายายามที่จะไม่เป็นเพียงแค่ศิลปะของศิลปะร่วมสมัยก็ได้
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ผลักดันนิยามของภัณฑารักษ์ไปในทิศทางใหม่เช่นกัน ทั้งนี้การพยายาม
เรียกผู้ทำ�หน้าที่ภัณฑารักษ์ในบริบทของศิลปะร่วมสมัยด้วยคำ�ทับศัพท์ว่า
คิวเรเตอร์ นับเป็นการขีดเส้นแบ่งอย่างดีระหว่างการทำ�งานสองลักษณะทีม่ ี
ความแตกต่างกันอย่างถึงที่สุด อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงสำ�คัญที่สุด
ในสังคมตะวันตกก็คือความนิยมใช้คำ�ว่าการคิวเรตในฐานะของกิจกรรมใน
วัฒนธรรมร่วมสมัยทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็นเอกเทศของกิจกรรมดังกล่าว
จากประวัติศาสตร์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์
บทความฉบับนี้ต้องการจะนำ�เสนอความแตกต่างระหว่างคำ�ว่า
คิวเรเตอร์และภัณฑารักษ์ในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งชี้ให้
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของคำ�ว่าคิวเรตในโลกตะวันตกพร้อม
ทั้งนำ�เสนอทางเลือกในการปฏิบัติภายใต้บริบทปัจจุบัน ตัวบทความนั้น
ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกใช้วิธีวิทยาของโบราณคดี
เชิงปรัชญา (Philosophical Archaeology) เพื่อขุดค้นความหมายอื่นๆ
ของคำ�ว่า “มิวเซียม” และ “คิวเรเตอร์” ทีถ่ กู ใช้ขนึ้ ในโลกตะวันตกพร้อมทัง้
เปรียบเทียบกับพัฒนาการของคำ�ดังกล่าวในประเทศไทยเพื่อให้เราเห็น
ผังภาพวงศาวิทยา (Genealogy) ของศาสตร์นี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วน
ที่สองของบทความนั้นวิเคราะห์และอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงไปของ
กิจกรรมการคิวเรตในโลกตะวันตกที่เกิดจากพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัย
และอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมใหม่

โบราณคดีเชิงปรัชญา

“โบราณคดีเชิงปรัชญา” ซึง่ ถูกพัฒนาโดย จอร์จโิ อ อกัมเบ็น (Giorgio
Agamben) นักปรัชญาร่วมสมัยชาวอิตาเลียน ทีต่ อ่ ยอดมาจาก มิเชล ฟูโกต์
(Michel Foucault) และ เฟรดริช นิทเช่ (Friedrich Nietzsche) อีกทีหนึ่ง
อกัมเบ็นเสนอว่าแท้จริงแล้ววาทกรรมทางปรัชญาของนักคิดคนหนึ่งต้อง
ก่อร่างสร้างตัวจากรากฐานของซากปรักหักพังของนักคิดทีม่ าก่อน เป็นการ
สร้างจากจุดกำ�เนิดที่มากกว่าหนึ่ง (archai) และ “ควรจะหรือน่าจะถูก
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ให้และน่าจะเป็นไปได้ในวันหนึ่ง เพียงแต่ในขณะนี้[จุดกำ�เนิดที่มากกว่า
หนึ่งเหล่านี้]ดำ�รงอยู่ในสถานะของวัตถุซึ่งไม่สมบูรณ์หรือซากปรักหักพัง”
(Agamben 2009: 82) สิ่งที่อกัมเบ็นสนใจคือวิธีวิทยาที่เรียกว่าวงศาวิทยา
ซึ่งให้ความสนใจกับการปรากฏขึ้น (Entstehung) และจมลง (Herkunft)
จนหลงลืมไปในกระแสเวลาของความหมายในองค์ความรู้หนึ่ง
โบราณคดีเชิงปรัชญาสนใจในการขุดค้นหาจุดกำ�เนิดที่มากกว่าหนึ่ง
และหลักฐานทีป่ รากฏขึน้ และจมหายไปภายในซากปรักหักพังของวาทกรรม
หนึง่ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของแนวคิดในปัจจุบนั
ผ่านสิ่งที่ถูกละทิ้งไป วิธีการดังกล่าวนั้นมักจะช่วยเผยให้เห็นถึงหลักฐาน
ภายในวาทกรรมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งมักจะขัดแย้งกับความ
เชื่อเรื่องจุดกำ�เนิดเพียงหนึ่งเดียว โบราณคดีเชิงปรัชญาให้ความสำ�คัญกับ
การตีความหลักฐานอันไม่สมบูรณ์ซึ่งถูกค้นพบมากกว่านิยามสำ�เร็จรูปที่
มักจะมีเพียงมิติเดียว สำ�หรับอกัมเบ็นแล้วการพยายามขุดค้นและทำ�ความ
เข้าใจความหมายที่ถูกหลงลืมเหล่านี้ต่างหากทำ�ให้เราเข้าใจความเป็น
พหูพจน์ของความหมายในวาทกรรมหนึ่ง และเข้าใจว่าพัฒนาการขององค์
ความรู้หนึ่งไม่ได้ดำ�เนินไปในทางเดียวโดยไม่ได้มีการขัดแย้ง แบ่งแยก แตก
ออก และเสื่อมลง นอกจากนั้นเขายังเห็นว่าทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในโลก
ของความเป็นจริง เพียงแต่ดำ�รงอยู่ในฐานะของแม่แบบหรือเครื่องนำ�ทาง
ที่มักจะนำ�ทางเราไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่
ภาระหน้าทีข่ องโบราณคดีเชิงปรัชญาอยูท่ กี่ ารขุดค้นลงไปเพือ่ ค้นหา
หลักฐานทางโบราณคดีในวาทกรรมหนึง่ ทีป่ รากฏขึน้ และดำ�รงอยูเ่ พียงระยะ
เวลาหนึง่ ก่อนทีจ่ ะจมลงหรือถูกแทนทีด่ ว้ ยความหมายอืน่ ๆ เพือ่ นำ�มาศึกษา
หาความเป็นไปได้อื่นๆ ที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ในอดีต แล้วนำ�มาทำ�ให้ “สิ่งที่
เคยเป็น” กลายเป็น “สิ่งที่เราเคยปรารถนาให้มันเป็น” ซึ่งในขณะเดียวกัน
ก็ปลดแอกองค์ความรู้หนึ่งออกจากภาระหน้าที่ในการแบกรับจุดกำ�เนิด
และความหมายเพียงหนึ่งเดียว (Agamben 2009: 103) วิธีการดังกล่าว
จึงเผยให้เห็นนัยที่หลากหลายในปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถทำ�ความเข้าใจ
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จากวิธีคิดแบบจุดกำ�เนิดเดียว และช่วยเปลี่ยนแปลงปัจจุบันด้วยความ
หลากหลายของอดีต
ผู้เขียนได้นำ�เอาวิธีวิทยาดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อนำ�เสนอแผนผังวงศา
วิทยาของคำ�ว่า มิวเซียม และคิวเรเตอร์ ในโลกตะวันตก พร้อมทั้งชี้ให้เห็น
ถึงความไม่เข้ากันเชิงความหมายเมือ่ คำ�ทัง้ สองถูกนำ�มาแปลเป็น พิพธิ ภัณฑ์
และภัณฑารักษ์ ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นั้นเกิดขึ้นจากแรงกดดันเชิงอำ�นาจภายใต้บริบทเชิงประวัติศาสตร์และ
สังคม ความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันคือการพยายามทำ�ความเข้าใจ
พัฒนาการและความเปลีย่ นแปลง ซึง่ นับรวมเอาหลักฐานจากซากปรักหักพัง
ภายในโครงสร้างของวาทกรรมเหล่านั้นด้วย

มิวเซียม และคิวเรเตอร์

คำ�ว่ามิวเซียมมีรากศัพท์มาจากกรีกโบราณซึง่ หมายถึงวิหารของ มูวส์
(muse) หรือกลุ่มเทพธิดาแห่งศิลปวิทยาการในเทพปกรณัมกรีกส่วน
ใหญ่เป็นเทพธิดาที่เกี่ยวข้องกับอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี และ
ดาราศาสตร์ ในความหมายนี้ “มิวเซียม” คือพืน้ ทีใ่ นการเรียนรู้ จึงไม่แปลก
ที่มิวเซียมแห่งแรกๆ คือพื้นที่ทางการศึกษาซึ่งไม่จำ�เป็นต้องเก็บสะสม
วัตถุเสมอไป ตัวอย่างเช่นสถาบันทางปรัชญาของเพลโตในกรุงเอเธนส์
ส่วนสถานที่ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุให้พิจารณาอย่างที่เราเข้าใจกันเป็น
ครั้งแรกก็คือ มิวเซียมของเอ็นนิกาลดิน-นานนา (Ennigaldi-Nanna’s
museum) ซึ่งเป็นของเจ้าหญิงเอ็นนิกาลดิน (Ennigaldi) พระราชธิดาของ
นาโบนิดสั (Nabonidus) กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้ายของราชวงศ์เมโสโปเตเมียใหม่
ซึง่ จัดแสดงโบราณวัตถุในวัฒนธรรมของตนเอง “มิวเซียม” ดังกล่าวกำ�หนด
อายุโดยประมาณ 530 ปีก่อนคริสตกาล แต่ถึงอย่างไรก็ตามปฏิบัติการ
รู ป แบบดั ง กล่ า วได้ จ างหายไปพร้ อ มกั บ การล่ ม สลายของอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย ความเข้าใจว่ามิวเซียมคือพื้นที่จัดแสดงวัตถุให้ชื่นชมและ
ศึกษานัน้ เกิดขึน้ ในยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17-18
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ซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเนื้อเดียวกันทางวาท
กรรมในประวัติศาสตร์และความไม่ต่อเนื่องทางวงศาวิทยาในเบื้องต้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในคำ�ถามเรื่องจุดเริ่มกำ�เนิดของพิพิธภัณฑ์ในวาทกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ศึกษา การแปลคำ�ว่ามิวเซียมเป็น “พิพิธภัณฑ์” นั้นมีข้อจำ�กัด
ในเรื่องของการแปลงความหมายของพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว โดยลดทอน
ไปสู่การเป็นพื้นที่จัดแสดงและเก็บรักษาเพียงเท่านั้น ในขณะที่พิพิธภัณฑ์
ศึกษาในโลกตะวันตกมีการอภิปราย ถกเถียง เปลีย่ นแปลง และพัฒนาความ
หมายของคำ�ว่ามิวเซียมอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี้จะถูกอภิปรายในส่วนต่อ
ไปของบทความ
คำ�ว่า คิวเรเตอร์ เป็นคำ�นามในภาษาละตินที่ภาษาอังกฤษนำ�มาเป็น
คำ�ทับศัพท์อกี ทีหนึง่ คำ�ว่า คิวเรต เป็นคำ�กริยามีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
cūrō ที่แปลว่า ดูแล เป็นห่วง ทำ�ให้สำ�เร็จ รักษา (ทางการแพทย์) และ จ่าย
(ทางการเงิน) การคิวเรตมักถูกแปลเป็น cūrā ที่แปลว่า การดูแล การคำ�นึง
ถึง ความใส่ใจ ความห่วงใย ความเศร้าใจ ความเจ็บปวด ในขณะเดียวกันก็ใช้
เรียกกระบวนการรักษา (ทางการแพทย์) และ ความรัก (ในบทกวี) และเป็น
ศัพท์ทมี่ เี พศภาวะเป็นหญิง (Collins Latin Dictionary 1997: 56; Szántó
2007) รากศัพท์ในภาษาอินโด-ยูโรเปียนจาก cur แปลว่า “การหมุนไปรอบๆ
ด้วยความเคลื่อนไหวที่คงที่” ซึ่งมีรากเดียวกันกับคำ�ภาษาบาลีคือ โจโร
(สันสกฤต; โจร, เจาร) ที่แปลว่า การขโมย และการลัก (Rendich 2013)
คิวเรเตอร์ปรากฏขึน้ ครัง้ แรกในสมัยโรมันโบราณประมาณหนึง่ ร้อยปี
หลังคริสตกาล มีความหมายว่า “ผูด้ แู ล” ซึง่ ทำ�หน้าทีป่ กครองดูแลและซ่อม
บำ�รุงดูแลรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ ของเมืองในอาณัตขิ องอาณาจักรโรมัน
หน้าที่นี้ยังรวมไปถึง สุขาภิบาล การคมนาคม และพิทักษ์สันติราษฎร์ ส่วน
ใหญ่จะเป็นตำ�แหน่งที่มอบให้กับผู้ดูแลโครงการสาธารณะประโยชน์ขนาด
ใหญ่ทตี่ อ้ งใช้เวลา ตัวอย่างเช่น curators announce คือ ผูด้ แู ลเสบียงกรัง
ของเมือง เช่น นํ้ามัน และข้าวโพด curators aquarium คือ ผู้ดูแลการ
ลำ�เลียงนํ้าทั้งในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ในขณะที่ curators
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regionum คือ ผู้ดูแลเรื่องทั่วไปเกี่ยวข้องกับประชาชนใน 14 เขต ของ
กรุงโรม ส่วน curatores rei piblicae เป็นตำ�แหน่งของผู้ดูแลกิจการทุก
อย่างของรัฐในมลฑลอาณานิคมห่างไกลที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา
(Nowotny 2013: 61; Roberts 2005: 194; Strauss 2007)
ในกฎหมายโรมันคิวเรเตอร์ยงั ทำ�หน้าทีเ่ ป็น “ผูป้ กครอง” ของผูเ้ ยาว์
หรือผู้วิกลจริต ต่อมาเมื่อยุโรปเข้าสู่ยุคกลางคำ�ว่าคิวเรเตอร์จึงถูกใช้เรียก
นักบวชในคริสต์ศาสนาทีท่ �ำ หน้าทีร่ กั ษาจิตวิญญาณของผูศ้ รัทธา คิวเรเตอร์
พึ่งมาเกี่ยวพันกับการให้ความรู้กับประชาชนด้วยการจัดนิทรรศการใน
รูปแบบต่างๆ ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึง่ ไม่ได้จ�ำ กัดเพียงแค่ในมิวเซียมเท่านัน้
เรายังสามารถพบเห็นตำ�แหน่งคิวเรเตอร์ในสถาบันที่มีการจัดแสดงอื่นๆ
ของโลกตะวันตกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น สวนสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์
(Fowle 2007; Szántó 2007) อย่างไรก็ตามเราอาจจะพอสรุปอย่าง
คร่าวๆ เรื่องภาระหน้าที่ของคิวเรเตอร์ประจำ�มิวเซียมตามความเข้าใจ
ของมิวเซียมสมัยใหม่ได้โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม อย่างที่ ฮานส์ อูล์ริช
โอบริสท์ (Hans Ulrich Obrist) คิวเรเตอร์ศิลปะร่วมสมัยชาวสวิสเสนอ
นั่นก็คือ การอนุรักษ์ การจัดหา (acquiring) การสนับสนุน (contributing)
และการจัดแสดง เขามีความเห็นว่าพันธกิจแรกของคิวเรเตอร์คือการ
อนุรักษ์ศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของรัฐชาติและมนุษยชาติ
ส่วนพันธกิจทีส่ องคือการคัดเลือกวัตถุชนิ้ ใหม่ไว้ในคลังของมิวเซียมเพือ่ เพิม่
มูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พันธกิจที่สามนั่นก็คือการสร้างความรู้
ทางวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะในกรณีนภี้ ณ
ั ฑารักษ์ท�ำ หน้าทีใ่ กล้เคียง
กับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนือ่ งจากจำ�เป็นต้องทำ�การวิจยั และเผยแพร่ความ
รู้ใหม่ที่เกิดในพิพิธภัณฑ์สู่สาธารณชน ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นต้องเผยแพร่
ความรู้ไปสู่สาธารณะ นั่นก็คือการจัดนิทรรศการ (2014)
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตที่สำ�คัญอย่างหนึ่งคือคำ�ว่าคิวเรเตอร์นั้นเคย
ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากภาษา
อังกฤษเพียงเท่านั้น ในขณะที่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นในมิวเซียมของ
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วัฒนธรรมอื่นๆ อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าคิวเรเตอร์เสมอไป ตัวอย่างเช่น ใน
ปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เริ่ม
จัดนิทรรศการประจำ�ปีที่ชื่อว่าซาลอง (Salon) ผู้ดูแลติดตั้งผลงานศิลปะ
นั้นถูกเรียกว่า décorateurs หรือนักตกแต่ง (ซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่แขวน
ภาพและมักจะเป็นศิลปินในคนเดียวกัน) ปัจจุบันผู้ทำ�หน้าที่คิวเรเตอร์ใน
มิวเซียมทางศิลปะของฝรั่งเศสยังแบ่งชื่อตำ�แหน่งออกเป็น conservateur
de musée หรือนักอนุรกั ษ์ของมิวเซียม และ commissaire d’exposition
หรือ กรรมาธิการของนิทรรศการ ซึ่งตำ�แหน่งแรกเน้นหนักไปที่การอนุรักษ์
และการวิจัย ในขณะที่ตำ�แหน่งที่สองรับผิดชอบด้านการจัดแสดง และการ
เผยแพร่ความรู้ ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันก็ยังคงเรียกตำ�แหน่งภัณฑา
รักษ์ในพิพิธภัณฑ์ว่า Konservator หรือนักอนุรักษ์ และนับเอาการจัดหา
การสนับสนุน และการจัดแสดง เป็นภาระหน้าทีห่ ากแต่ไม่ได้ให้ความสำ�คัญ
เท่าการอนุรักษ์
ในบริบทของศิลปะร่วมสมัยพบว่า ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน
ใช้คำ�ว่าคิวเรเตอร์จากทับศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียกผู้ที่ทำ�งานในอาชีพ
ดังกล่าว ในภาษาฝรั่งเศสมีการนำ�เอาคำ�ว่า curateur ซึ่งแต่เดิมมีความ
หมายว่าผู้จัดการมรดกมาเรียกคิวเรเตอร์ ส่ วนในภาษาเยอรมั นเรี ย ก
คิวเรเตอร์ว่า Kurator ซึ่งทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลาง
ของโลกศิลปะร่วมสมัย ดูเหมือนว่าเส้นแบ่งระหว่างคำ�ว่าคิวเรเตอร์และ
ภัณฑารักษ์จะไม่ได้มีแต่ในบริบทของประเทศไทยแต่เพียงที่เดียวเท่านั้น
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือคิวเรเตอร์เป็นตำ�แหน่งที่มีภาระหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลและควบคุมเสมอมา นอกจากนั้นแล้วยังมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการปกครองอย่างต่อเนื่องไม่ว่ากับจักรวรรดิ
ในสมัยโรมัน ศาสนจักรในยุคกลาง หรือรัฐในยุคสมัยใหม่ คิวเรเตอร์จึงเป็น
กลไกเชิงอำ�นาจในการควบคุมและปกครอง กลไกดังกล่าวถูกรบกวนจาก
ผู้เล่นใหม่ในโครงสร้างของอำ�นาจที่ชื่อว่า คิวเรเตอร์อิสระ ในครึ่งหลังของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20
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พิพิธภัณฑ์ และภัณฑารักษ์

ประวัติศาสตร์พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมักอ้างอิง
ถึงจุดกำ�เนิดของมิวเซียมในประเทศไทยไปถึงการสร้างพระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระที่นั่งในพระอภิเนาว์นิเวศน์ พระราชมณเฑียร
ภายในพระบรมมหาราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เป็นสถานทีเ่ ก็บเครือ่ งราชบรรณาการจาก
ต่างประเทศและศิลปวัตถุทที่ รงรวบรวมไว้เมือ่ ครัง้ ทรงผนวช อาคารดังกล่าว
ถือเป็นสถานที่เก็บสะสมและรักษาวัตถุส่วนพระองค์ มิได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าชม เอกสารในปัจจุบันมักเรียกพระที่นั่งดังกล่าวว่าเป็นพิพิธภัณฑ์
ส่วนพระองค์ หรือ “รอยัล มิวเซียม” (Royal Museum) (พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 2551; อมรรัตน์ เทพกำ�ปนาท 2554; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
2555) เป็นที่น่าสังเกตว่าคำ�ว่า “พิพิธภัณฑ์” และ “มิวเซียม” น่าจะเข้า
มามีความเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าจาก
มิติของศัพทมูลวิทยาแล้ว คำ�ว่าพิพิธภัณฑ์จึงไม่ได้แสดงถึงความหมายและ
อธิบายถึงมิวเซียมเสียทีเดียว
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายคำ�ว่า พิพิธ เป็นคำ�
วิเศษณ์ แปลว่า “ต่างๆ กัน” ส่วนคำ�ว่า ภัณฑ- หรือ ภัณฑ์ ซึ่งเป็นคำ�ที่
ใช้ร่วมกันระหว่างคำ�ว่า พิพิธภัณฑ์ และภัณฑารักษ์ ว่าเป็นคำ�นาม หมาย
ถึง สิ่งของ หรือเครื่องใช้ เมื่อนำ�ไปรวมกันเป็น พิพิธภัณฑ์ มีความหมายว่า
“สถานทีเ่ ก็บรวบรวม และแสดงสิง่ ต่างๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญด้านวัฒนธรรม หรือ
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และ
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 789) อย่างไร
ก็ตาม พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ เล่มอื่นๆ ซึ่งเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์
เพื่อใช้อธิบายและอ้างอิงคำ�บาลี-สันสกฤตตามพระธรรมบท และข้อเขียน
ทางศาสนาดั้งเดิม อธิบายว่า ภัณฑ- หรือ ภัณฑ์ มาจากคำ�บาลีคือ ภณฺฑํ
(สันสกฤต; ภาณฺฑ) นอกจากจะแปลว่าเครื่องใช้แล้ว ยังหมายถึงสินค้า ของ
มีค่า วัตถุที่ต้องห่อ หรือทรัพย์สมบัติ ในบางบริบทยังอาจหมายถึง วัตถุ
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เพียงเท่านั้น (สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพุทธศาสนา 2532: 2581; พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ 2513: 569) ดังนัน้ ถ้าแปลความคำ�ว่า
พิพิธภัณฑ์แล้วจะแปลได้เพียงว่า “สิ่งของมีค่าต่างๆ กัน” เพียงเท่านั้น
ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่และกิจกรรมแต่อย่างใด ผู้เขียนยัง
เห็นว่า พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ นั้นมีการดำ�เนินการและความหมายที่
ใกล้เคียงกับสถานทีเ่ ก็บรักษาของสะสมส่วนบุคคล (personal collection)
มากกว่า และสันนิษฐานว่าคำ�ว่าพิพิธภัณฑ์น่าจะเกิดจากความตั้งใจที่จะใช้
เป็นชื่อของอาคาร แต่ก็ถูกตัดและแยกออกจากบริบทดังกล่าวเพื่อใช้เรียก
หน่วยงานทีด่ แู ลสิง่ ของมีคา่ ทีเ่ ป็นของสะสมต่างๆ ในภายหลัง พร้อมทัง้ ใส่ค�ำ
ว่า สถาน เข้าไปทีท่ า้ ยคำ�เพือ่ ขยายความเป็นสถานที่ (จิรา จงกล 2517: 27)
มิวเซียมแห่งแรกในประเทศไทยตามนิยามสากลนั้นเกิดขึ้น พ.ศ.
2417 (จ.ศ. 1236) ณ หอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม) ในพระบรม
มหาราชวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นสถานที่
เก็บรวบรวม โบราณวัตถุ สิ่งของมีค่า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างพืช
สัตว์ และหินแร่ตา่ งๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเฮนรี อาลาบาสเตอร์
(Henry Alabaster) ชาวอังกฤษจัดแสดงตามหลักสากล และจัดทำ�ทะเบียน
วัตถุต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (ชิน อยู่ดี 2517: 5) มิวเซียมดังกล่าว
เปิดให้เข้าชมเป็นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ซึง่ ปัจจุบนั ถือว่า
วันดังกล่าวเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย
ในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อ
พ.ศ. 2517 กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้อง
กับพิพิธภัณฑ์ศึกษาชื่อว่า กิจการพิพิธภัณฑสถาน ในหนังสือเล่มดังกล่าว
มีบทความของศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี นักวิชาการโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า “ผู้ทำ�งานพิพิธภัณฑสถาน ระหว่าง พ.ศ. 24282445” ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาเอกสาร 2 เล่ม จากกองโบราณคดีที่เป็น
บันทึกความจำ�ของผู้ทำ�งานในมิวเซียมในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าเอกสาร
ทั้งสองเป็นเพียงบันทึกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินแจก แต่ก็สามารถเป็น
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หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร และภาระหน้าที่ของมิวเซียม
ในยุคบุกเบิกได้เป็นอย่างดี ศาสตราจารย์ ชิน สันนิษฐานว่ามิวเซียม
ในครั้งแรกตั้งอยู่ในการดูแลของกรมทหารช่างมหาดเล็กรักษาพระองค์
“กุเรเตอร์” (curator) คนแรกของประเทศไทยและมิวเซียม คือ สิบเอกทัด
(ทัด ศิริสัมพันธ์) แห่งกรมทหารช่างมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2424 (2517: 5-6) จึงสันนิษฐานได้ว่าตำ�แหน่งกุเรเตอร์
ในมิวเซียมแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากโครงสร้าง
การบริหารงานของมิวเซียมแบบอังกฤษทีอ่ าลาบาสเตอร์น�ำ มาปรับใช้ แม้วา่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเสด็จชมมิวเซียมเป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2413 ที่เมืองเบตาเวีย เกาะชวา ของอาณานิคมดัตช์
อีสต์อินดีส์ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซีย
เอกสารที่ศาสตราจารย์ชินค้นพบฉบับแรกเป็นสมุดปกหนังที่บันทึก
ระหว่างปี พ.ศ. 2428 ถึง พ.ศ. 2435 ซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างที่
มิวเซียมได้รับการยกฐานเป็นกรมพิพิธภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2431 บันทึก
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กรมพิพธิ ภัณฑ์แบ่งภาระงานของพิพธิ ภัณฑ์ออกเป็น
3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ งานธุรการ งานด้านวิชาการ และงานช่าง (ชิน อยู่ดี
2517: 5) ในที่นี้แม้เราจะไม่ทราบแน่ชัดว่าภาระหน้าที่ของ “กุเรเตอร์” คือ
อะไร แต่ก็สันนิษฐานได้จากโครงสร้างขององค์กรว่าภาระงานของกุเรเตอร์
นั้นเกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการดูแลวัตถุของสะสม
เอกสารเล่มที่ 2 เป็นบัญชีเงินเดือนและเงินแจกของพนักงาน ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2440 ถึง พ.ศ. 2445 ที่หน่วยงานพิพิธภัณฑ์ย้ายมาอยู่กอง
บัญชี กรมกลาง กระทรวงธรรมการ โดยมีพระยาผดุงศุลกฤตย ปลัดบัญชี
เป็นเจ้าหน้าที่ (ชิน อยู่ดี 2517: 21; จิรา จงกล 2517: 28) เอกสาร
ดังกล่าวแบ่งภาระงานพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 4 ส่วนคือ “1. งานจัดแสดงของ
ให้ประชาชนชม 2. งานเก็บหาตัวอย่างพืชและสัตว์ และสต๊าฟสัตว์ 3. งาน
นำ�ชมและให้ความรูแ้ ก่ประชาชน 4. งานธุระการ” (ชิน อยูด่ ี 2517: 21) เป็น
ทีส่ งั เกตว่างานเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์นนั้ ได้กลายเป็นภาระงานสำ�คัญของ
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พิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งพิพิธภัณฑ์ยังคงทำ�หน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์
ทั่วไปที่เก็บสะสมวัตถุมีค่าและจัดแสดงองค์ความรู้ต่างๆ แก่สังคม ความ
เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือ โครงสร้างขององค์กรที่ไม่มีตำ�แหน่ง
กุเรเตอร์อีกต่อไป หากแต่แบ่งออกเป็น “ตำ�แหน่งผู้แนะนำ�ทางวิชา” ซึ่งมี
ร้อยโทสแตนเลย์ เอส. ฟลาวเวอร์ (Lieutenant Stanley S. Flower) เป็น
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง มีภาระหน้าที่ “ภัณฑารักษ์ นำ�ชม ให้คำ�อธิบาย และเป็น
ผู้ทำ�แคตะล๊อก”*1 (ชิน อยู่ดี 2517: 26) และตำ�แหน่ง “ผู้เก็บหาสิ่งของ
ผูท้ �ำ สัตว์และซ่อมสัตว์” ซึง่ มีนายผูก และนายเฟือ่ ง เป็นผูร้ บั ผิดชอบตามลำ�ดับ
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าพัฒนาการของมิวเซียมแห่งแรกในประเทศ
ไทยนัน้ ได้พฒ
ั นามาจากมิวเซียมทัว่ ไปใน 2 ลักษณะคือพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาและพิพธิ ภัณฑ์ทางโบราณคดีศลิ ปวัฒนธรรม ซึง่ แยกตามความแตกต่าง
ของสิ่งของที่เก็บสะสมไว้ ขณะเดียวกันการทำ�งานของพิพิธภัณฑ์ ยังคง
พึ่งพิงกับผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาระหน้าที่
การนำ�ชมและทำ�ทะเบียนวัตถุของสะสม จนทำ�ให้ผู้ทำ�หน้าที่กุเรเตอร์
ลดความสำ�คัญลงไปตามลำ�ดับ และถูกแทนที่ด้วยตำ�แหน่งผู้เก็บหาสิ่งของ
ผู้ทำ�สัตว์และซ่อมสัตว์ ในขณะที่ตำ�แหน่งกุเรเตอร์จมหายไป ตำ�แหน่ง
ผู้เก็บหาสิ่งของที่เข้ามาแทนที่ได้กลายมาเป็นรากฐานของคำ�ว่าภัณฑารักษ์
ในเวลาต่อมา
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พระองค์ได้พระราชทานหมูพ่ ระทีน่ งั่ ในพระราชวังบวร
สถานมงคลทั้งหมดให้จัดเป็นพิพิธภัณฑสถาน และโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ และศาสตราจารย์ ยอร์ช
เซเดส์ “ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานใหม่ โดยเปลี่ยน
จากพิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมสงวน
รักษาศิลปวัตถุโบราณวัตถุอันเป็นมรดกของชาติ” (จิรา จงกล 2517: 28)
*1 สันนิษฐานว่าคำ�ว่าภัณฑารักษ์ในบทความดังกล่าวเป็นศาสตราจารย์ชนิ เขียนขึน้ เพือ่ อธิบายหน้าที่
ของร้อยโทฟลาวเวอร์อีกทีหนึ่ง แต่ไม่ใช่คำ�ในบันทึกแต่อย่างใด
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จัดตั้งเป็น ‘พิพิธภัณฑสถานสำ�หรับพระนคร’ ขึ้น โดยในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2469 มีการ
ระบุไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยการบริหารพิพธิ ภัณฑสถานว่า “มาตรา 6 พนักงาน
รักษาพิพิธภัณฑสถานสำ�หรับพระนครนั้น ให้มีตำ�แหน่งเป็นภัณฑารักษ์
ผูจ้ ดั การ เป็นหัวหน้าคนหนึง่ และมีขา้ ราชการตำ�แหน่งรองลงไปตามสมควร”
(สำ�นักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2553: 37) เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็น
ครัง้ แรกทีค่ �ำ ว่าภัณฑารักษ์ถกู สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ควบคูก่ บั คำ�ว่าพิพธิ ภัณฑสถาน
และถูกใช้ควบคูก่ บั คำ�ว่า “ผูจ้ ดั การ” ซึง่ เรายังเห็นภาระหน้าทีใ่ นการทำ�งาน
บริหารพิพิธภัณฑ์ในตำ�แหน่งภัณฑารักษ์ของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน
ภัณฑารักษ์คนแรกมีศักดิ์เป็นหลวง ตำ�แหน่งหลวงพิพิธภัณฑ์พิทักษ์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายความหมายของคำ�ว่า
ภัณฑารักษ์ว่า “ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จำ�พวกโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถานเป็นต้น” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 819-820)
คำ�ว่า อารักษ์ นั้นถูกอธิบายว่าคือ “การป้องกัน ความคุ้มครอง ความดูแล”
ตัวอย่างเช่น “เทวดาผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 1368) ส่วน
คำ�ว่า อารักษ์ มาจากรากศัพท์ค�ำ บาลีคอื อารกฺข (สันสกฤต; อารกฺษ)ฺ มีความ
หมายว่า การอารักขา การดูแล การป้องกัน การเอาใจใส่ การระมัดระวัง และ
มีรากศัพท์คำ�เดียวกับ รกฺข หรือ รกฺขติ (สันสกฤต; รกฺษฺ) ที่แปลว่ารักษา ซึ่ง
มีรากเดียวกันกับคำ�ว่า alexo ที่แปลว่ารักษา ป้องกัน ในภาษากรีกโบราณ
และ arceō ที่แปลว่า ปิด เก็บออกไป หรือป้องกันในภาษาละติน (สมาคม
ศูนย์ค้นคว้าทางพุทธศาสนา 2532: 2902; พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จันทบุรนี ฤนาถ 2513: 640) อย่างไรก็ตาม arceō ไม่ได้มคี วามหมายพ้องกับ
คำ�ว่า cūrā ทีเ่ ป็นรากศัพท์ของคิวเรเตอร์เสียทีเดียว ในเมือ่ arceō ให้ความ
สำ�คัญกับการเก็บเอาไว้มากกว่าการดูแล อารักษ์จึงมีความหมายไปในเชิง
การระวังและป้องกัน ลักษณะเดียวกับตำ�แหน่งผู้เก็บหาสิ่งของในมิวเซียม
ทีม่ มี าก่อน อย่างไรก็ตามการกล่าวว่าภัณฑารักษ์นนั้ คือผูร้ กั ษาสิง่ ของต่างๆ
ตามความหมายจากรากศัพท์เพียงเท่ากันก็ไม่จริงเสมอไป
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พิพิธภัณฑสถานวิทยา คู่มือการศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ที่ถูกยึดเป็นแม่
แบบมาจนถึงปัจจุบนั คือทีเ่ ขียนโดย จิรา จงกล ภัณฑารักษ์ นักวิชาการด้าน
พิพิธภัณฑ์ และหัวหน้ากองพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติคนแรก เมื่อหน่วยงาน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติได้รบั การยกระดับมาเป็นกองในปี พ.ศ. 2518 จิรา
ได้จดั การทำ�งานของภัณฑารักษ์ไว้ในฝ่ายวิชาการของพิพธิ ภัณฑ์ เธอเขียนว่า
“ตำ�แหน่งภัณฑารักษ์ หรือ Curator มีหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลรักษาวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์ ศึกษาค้นคว้าเรือ่ งราวของวัตถุ
ที่รวบรวมไว้ คุณวุฒิของเจ้าหน้าที่วิชาการ ทั้งภัณฑารักษ์และ
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ จะต้องมีคุณวุฒิในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดในสาขา
วิชาของพิพธิ ภัณฑสถาน จะต้องเป็นผูถ้ นัดหรือชำ�นาญในเรือ่ งหนึง่
เรือ่ งใดเป็นพิเศษ เช่น ในพิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยา ภัณฑารักษ์
ต้องมีวุฒิทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความชำ�นาญในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง เช่น อาจเป็นนักธรณีวิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์
ฯลฯ เจ้าหน้าที่วิชาการฝ่ายงานภัณฑารักษ์ จะต้องทำ�งานศึกษา
ค้ น คว้ า วิ จั ย ในสาขาที่ ต นเองสั ง กั ด จะต้ อ งมี ค วามรู้ ทั่ ว ไปใน
วิชาการพิพิธภัณฑ์ เข้าใจในเรื่องหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถาน การ
รักษาความปลอดภัยการดูแลสงวนรักษาวัตถุ การจัดแสดง และ
การให้บริการอื่นๆ และเจ้าหน้าที่วิชาการจะต้องทำ�งานร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ของพิพิธภัณฑสถาน เช่น งานทะเบียน
คลัง ค้นคว้า การจัดแสดง การบริการการศึกษา การซ่อมรักษา
วัตถุ” (จิรา จงกล 2520: 93)

นอกจากนั้นแล้วจิรายังกล่าวอีกว่า พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแบ่งแยกภาระหน้าที่ต่างๆ ไปจาก
ภัณฑารักษ์ ทำ�ให้ไม่จำ�เป็นจะต้องทำ�หน้าที่อนุรักษ์โบราณวัตถุ จัดแสดง
ให้ความรู้วิชาการ และดูแลรักษาความปลอดภัย ภัณฑารักษ์จึงมีหน้าที่
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วิจัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเทียบเท่ากับศาตราจารย์ในมหาวิทยาลัย (จิรา จงกล
2520: 93)
คู่มือ การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร ซึ่งเป็นคู่มือของภัณฑารักษ์ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐใน
ปัจจุบันแบ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ออกเป็น 4 ประเภท
คือบริหาร อำ�นวยการ วิชาการ และทั่วไป โดยในสายงานวิชาการยังแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ โดยหน้าที่รับผิดชอบของภัณฑารักษ์ประเภทวิชาการนั้น
ประกอบไปด้วยการสำ�รวจ การจัดหา การวิจัย และการจัดแสดง ใกล้เคียง
กับหน้าที่ของคิวเรเตอร์ตามมาตรฐานสากลที่สุด (สำ�นักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 2553: 38-44) อย่างไรก็ตามในระยะเวลากว่าสามสิบปีที่ผ่านมา
มีการตื่นตัวในการจัดทำ�มิวเซียมในภาคประชาชนจากทั้งองค์กรเอกชน
องค์กรอิสระ และภาคบุคคล ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดมิวเซียมน้อยใหญ่ทบี่ ริหารงาน
เองอย่างเป็นอิสระจากภาครัฐ ซึง่ มีความต้องการคิวเรเตอร์หรือภัณฑารักษ์
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ�งานแตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันอาชีพ
คิวเรเตอร์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็น
คำ�ถามว่าการทำ�งานของคิวเรเตอร์ในมิวเซียมหรือหอศิลป์รว่ มสมัยแตกต่าง
จากภัณฑารักษ์ในพิพิธภัณฑ์อย่างไร และอะไรคือกิจกรรมการคิวเรตใน
โลกตะวันตกทีแ่ ตกต่างจากการทำ�งานของภัณฑารักษ์ในพิพธิ ภัณฑ์ ผูเ้ ขียน
เห็นว่าจำ�เป็นจะต้องแยกให้ออกระหว่างกิจกรรมของภัณฑารักษ์ทใี่ ห้ความ
สำ�คัญกับการเก็บรักษาวัตถุสงิ่ ของ รวมถึงทำ�วิจยั และนิทรรศการจากสิง่ ของ
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สะสม กับกิจกรรมการคิวเรตทีเ่ กิดจากการคัดสรรสิง่ ต่างๆ ทัง้ ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม มาประกอบเข้าด้วยกันทำ�ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
ความแตกต่างดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากการวิเคราะห์บทบาทของ
คิวเรเตอร์ในพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัย และการพยายามตีความภาระ
หน้าที่ของคิวเรเตอร์เสียใหม่โดยคิวเรเตอร์ศิลปะร่วมสมัย
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ศิลปะร่วมสมัย และคิวเรเตอร์อิสระ

ปัจจุบันคำ�ว่าคิวเรตถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกทีในบริบทของ
สังคมตะวันตก แต่คำ�ดังกล่าวกลับอธิบายมิติของภาระหน้าที่ของอาชีพ
คิวเรเตอร์เพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเพียงเท่านั้น นั่นก็คือความสามารถในการ
เลือกสรรและจัดวางสิ่งของอย่างเป็นที่เป็นทาง ทั้งในกรณีของการจัดการ
ข้อมูลดิจิทัลในแท็บเล็ต (คลีลีเฮอร์) หรือการจัดวางสินค้าที่หน้าต่างของ
ร้านค้า (เอลดรีด์จย์) ขอบข่ายหน้าที่การทำ�งานที่มากกว่านั้นกลับถูกละทิ้ง
ไปด้วยการลดทอนความหมายของกระบวนการปฏิบัติให้เหลือเพียงการ
กระทำ�เดียว คำ�ว่าคิวเรตถูกใช้มากขึ้นทุกทีแทนคำ�ว่า “เลือก” (Select)
ทั้งที่แท้จริงแล้วอาจกล่าวได้ว่าการเลือกหรือการคัดสรรเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการคิวเรต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย “การคัดสรรวัตถุ
ความคิด หรือความรู้ต่างๆ มาประกอบขึ้นใหม่ และจัดแสดง” (Obrist
2014; Hoffmann 2014) โอบริสท์ กล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า
“มันได้บันทึกการเคลื่อนย้ายของความเข้าใจจากบุคคล
(คิวเรเตอร์, ภัณฑารักษ์) ไปสู่กิจกรรมการลงทุนที่มีความเสี่ยง
[Enterprise] (การคิวเรต) ซึง่ ถูกเข้าใจว่าเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามเป็น
เอกเทศ การคิวเรตยังมีความเกี่ยวโยงกับความคิดสร้างสรรค์ส่วน
บุคคลซึ่งเป็นค่านิยมทางสังคมที่ร่วมสมัยกันที่ว่าบุคคลสามารถ
ล่องลอยอิสระไปในโลกและตัดสินใจเลือกอย่างมีสุนทรีย์ว่าจะไป
ที่ไหน กินอะไร สวมใส่อะไร และทำ�อะไร” (Obrist 2014)

ในแง่นี้ อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันกิจกรรมที่ถูกเรียกว่าการคิวเรต
นั้นถูกผูกติดเข้ากับสภาวะของมนุษย์ในโลกเสรีนิยมใหม่ด้วยอำ�นาจของ
ตลาดเสรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นสภาวะของสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม
(Post-industrial Society) ซึง่ เกิดขึน้ ทีส่ หรัฐอเมริกาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1950
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เมือ่ พัฒนาการของอุตสาหรรมทำ�ให้ความสามารถในการผลิตโภคภัณฑ์เพิม่
ขึ้นเกินความต้องการของผู้บริโภค และเปลี่ยนสังคมของความขาดแคลน
เป็นสังคมแห่งความมั่งคั่ง (Hantelmann 2012: 44) เทคโนโลยีทำ�ให้การ
สร้างสรรค์เป็นไปอย่างง่ายดายและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น การคัดเลือกกลับ
เป็นสิ่งที่ทวีความยุ่งยากเพราะตัวเลือกในตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ใน
ขณะเดียวกันไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าสิ่งที่ตนเลือกแล้วนั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริง
การคัดสรรได้รับการยกระดับให้มีคุณค่าเทียบเท่ากับการสร้างสรรค์เป็น
อย่างน้อย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ สถานะของคิวเรเตอร์ในแวดวงของ
ศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับความสำ�คัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบเทียบเท่ากับ
สถานะของศิลปินในยุคสมัยใหม่ เนือ่ งจากถือว่าการผลิตหรือการสร้างสรรค์
เป็นทักษะที่สำ�คัญไม่แพ้กัน
อนึ่ง เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของมิวเซียมเกิดขึ้นเพื่อรองรับผล
งานศิลปะตัง้ แต่ยคุ ปลายสมัยใหม่เป็นต้นมาทีม่ ลี กั ษณะของผลงานเชิงความ
คิด (conceptual) จับต้องไม่ได้ พบเห็นได้ทวั่ ไป หรือผลิตซาํ้ ได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งต่างก็เป็นลักษณะทั่วไปของโภคภัณฑ์ในสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม รูป
แบบดังกล่าวส่งผลให้มีความจำ�เป็นจะต้องได้รับการจัดการกับการอนุรักษ์
การสะสม กระบวนการวิจัย และการจัดแสดงในรูปแบบใหม่ จึงไม่แปลกที่
การวิจยั ถูกจัดขึน้ ในรูปแบบของกิจกรรมเสวนาโต๊ะกลมหรืออบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ ในขณะทีก่ ารจัดแสดงก็ถกู ผลักดันออกจากพืน้ ทีข่ องมิวเซียมไปสูพ่ นื้ ที่
สาธารณะ อาชีพคิวเรเตอร์ได้ขยายขอบเขตและเปลี่ยนแปลงความหมาย
อีกครั้งหนึ่งเพราะความเปลี่ยนแปลงของศิลปะ เหมือนกับที่คิวเรเตอร์เอง
ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปะในเวลาเดียวกันด้วย
การเปลี่ยนแปลงของศิลปะร่วมสมัย ไม่เพียงจะส่งผลให้มิวเซียม
หรือหอศิลป์ต้องปรับตัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลทำ�ให้เกิดอาชีพคิวเรเตอร์อิสระ
(independent curator) โดยทำ�หน้าที่อิสระจากสถาบัน คิวเรเตอร์อิสระ
เสริมให้กิจกรรมการคิวเรตขยายสู่บริบทอื่นๆ นอกเหนือจากสถาบันศิลปะ
และมิวเซียม โดยเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1970 เมื่อ ฮาราล์ด เอสซีมานน์
(Harald Szeemann) คิวเรเตอร์ชาวสวิส ลาออกจากตำ�แหน่งคิวเรเตอร์
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ที่มิวเซียมศิลปะ the Kunsthalle ที่เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และออกมาทำ�งานอิสระอย่างเต็มตัว การแยกตัวจากสถาบันทางวัฒนธรรม
ไม่ใช่ปจั จัยหลักเพียงหนึง่ เดียวตามมุมมองของโบราณคดีเชิงปรัชญาทีส่ ง่ ผล
ให้การทำ�งานของภัณฑารักษ์เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เอสซีมานน์ยอมรับว่าการ
ทำ�งานของภัณฑารักษ์ประกอบไปด้วยหน้าที่หลายประการในบุคคลเดียว
ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดการ นักบัญชี บรรณารักษ์ หรือ นักการทูต (Strauss
2007) ในขณะเดียวกัน สิสส์ สิคจิลัมบ์ (Seth Siegelaub) คิวเรเตอร์ และ
นักค้าศิลปะในยุคเดียวกัน ก็กล่าวถึงหน้าที่ของภัณฑารักษ์ว่า
“แต่ก่อนนั้นภัณฑารักษ์คือใครบางคนที่ค้นหาและให้การ
ตอบแทนแก่อัจฉริยะทางศิลปะ เขา[หรือเธอ]อาจจะเป็นนักเขียน
ที่เก่งกาจ นักทำ�สูจิบัตร หรือ ผู้สร้างดัชนีของสะสม ความรับผิด
ชอบของพวกเขาคือการเลือก “ศิลปินที่ดีเลิศ” และเป็นเสียงของ
เทพเจ้า หรือของ “คุณภาพ” และคุณค่าของศิลปะที่ถูกต้อง พวก
เขามีอิทธิพลอย่างแน่นอน แต่ไม่เคยถูกกล่าวถึงเนื่องจากพวกเขา
ทำ�งานภายใต้การกำ�กับดูแลของสถาบัน” (Obrist 2008)

คำ�อธิบายของสิคจิลัมบ์ทำ�ให้เห็นว่าอำ�นาจในการกำ�กับและดูแล
ศิลปะนัน้ มีอยูแ่ ล้วในอาชีพคิวเรเตอร์ หากแต่วา่ การออกมาทำ�งานอิสระของ
คิวเรเตอร์อย่างเอสซีมานน์ทำ�ให้เห็นอำ�นาจของคิวเรเตอร์มากขึ้น อย่างไร
ก็ตามนิทรรศการ “Live in Your Head: When Attitudes Become
Form” ซึ่งเอสซีมานน์คิวเรตที่ the Kunsthalle ก่อนลาออกจากมิวเซียม
นั้นก็แสดงให้เห็นถึงอำ�นาจที่เพิ่มขึ้นของคิวเรเตอร์เป็นอย่างดี เนื่องจาก
แม้ว่านิทรรศการดังกล่าวมีศิลปินอย่าง คาร์ล อังเดร (Carl Andre) และ
โจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) ร่วมแสดง แต่เนื้อหาของนิทรรศการนั้น
เกิดจากการค้นคว้าและการวิจยั ของเอสซีมานน์ ซึง่ เขาสามารถสร้างเนือ้ หา
ของนิทรรศการที่แตกต่างจากการพยายามจัดนิทรรศการตามลัทธิทาง
ศิลปะหรือความต้องการของศิลปินเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต นิทรรศการ
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ศิลปะได้กลายเป็นเครือ่ งมือของคิวเรเตอร์ในการแสดงทัศนคติ ความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งของคิวเรเตอร์โดยสมบูรณ์ ในเชิงทฤษฎีแล้วนิทรรศการ
ศิลปะจึงเปลี่ยนจากเครื่องมือให้การศึกษาของรัฐเป็นสื่อที่ปัจเจกใช้แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ เช่นเดียวกับการเขียนหนังสือหรือสร้างงานศิลปะ
(Hantelmann 2012: 46)
แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วอาชีพคิวเรเตอร์อิสระนั้นมีพัฒนาการมาควบคู่
กับเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่อย่างแยกกันไม่ออก ในเมื่ออิสรภาพในการ
แข่งขันของตลาดเสรีทำ�ให้มิวเซียมในฐานะผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกว่า
จ้างคิวเรเตอร์อิสระที่เหมาะสมกับโครงการนิทรรศการในแผนงานประจำ�
ปี โดยคิวเรเตอร์อิสระก็ตอบสนองความต้องการของสถาบันด้วย ความรู้
ผลงานศิลปะ เครือข่ายศิลปิน นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว และนักสะสม ที่
สนใจประเด็นเดียวกับที่มิวเซียมสนใจ ซึ่งทั้งประหยัดกำ�ลังทรัพย์และเวลา
มากกว่าการมอบหมายหน้าที่ให้คิวเรเตอร์ประจำ�มิวเซียมของตนเองเริ่ม
ต้นวิจัยประเด็นดังกล่าวจากศูนย์ ความต้องการคิวเรเตอร์ประจำ�มิวเซียม
ศิลปะร่วมสมัยจึงน้อยลงไปทุกที ในขณะเดียวกันเราก็เห็นคิวเรเตอร์อิสระ
ที่ประสบความสำ�เร็จในอาชีพยินดีจะรับตำ�แหน่งบริหารในสถาบันศิลปะ
มากขึ้น เพื่อที่จะทำ�หน้าที่ว่าจ้างคิวเรเตอร์อิสระอื่นๆ เข้ามาทำ�โครงการ
หรือนิทรรศการให้กบั สถาบันทีต่ นกำ�ลังบริหาร ดังนัน้ อาชีพคิวเรเตอร์อสิ ระ
จึงยังแอบอิงอยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ

บทสรุป

เอสซี ม านน์ เ คยเขี ย นจดหมายเปิ ด ผนึ ก ฉบั บ หนึ่ ง ในฐานะคำ �
แนะนำ � มอบแด่ คิ ว เรเตอร์ รุ่ น ใหม่ ซึ่ ง แม้ ว่ า เขามั ก จะเรี ย กตั ว เองว่ า
Ausstellungsmacher ในภาษาเยอรมั น ที่ แ ปลว่ า ผู้ จั ด นิ ท รรศการ
(exhibition maker) เสียมากกว่า เขาตีความว่า “อย่างไรก็ตาม คำ�ว่า
คิ ว เรเตอร์ นั้ น ได้ บ รรจุ ไ ปด้ ว ยแนวคิ ด ของการดู แ ลเอาใจใส่ (care)”
(Fowle 2007) ซึ่งมาจาก cūrā ในภาษาละตินดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เคท
โฟวเล (Kate Fowle) คิวเรเตอร์อิสระและหัวหน้าหลักสูตรปริญญาโทด้าน
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ปฏิบัติการเชิงคิวเรต (curatorial practice) ของ California College of
the Arts ในสหรัฐอเมริกา ตั้งข้อสังเกตจากทัศนะของเอสซีมานน์ว่า
“ความเปลี่ยนแปลงของ[มิวเซียมที่ทำ�ให้คิวเรเตอร์ต้อง
ทำ�หน้าที่]วิจัย จัดหา บันทึก และจัดแสดงศิลปะทำ�ให้คิวเรเตอร์
กลายเป็นผูเ้ ผยแพร่รสนิยมและความรูเ้ พือ่ ‘ประโยชน์’ ของสังคม
ความเปลีย่ นแปลงนีม้ เี หตุผลในตัวมันเอง และความเปลีย่ นแปลงนี้
ก็เป็นโอกาสทีบ่ งั คับให้[คิวเรเตอร์]ขัดเกลาตนเอง มันเป็นการแลก
เปลีย่ นทีม่ คี วามเอือ้ เฟือ้ ในกรณีนกี้ ารดูแลเอาใจใส่จงึ มีคณ
ุ ค่าทีเ่ อือ้
ประโยชน์[กับตัวคิวเรเตอร์ด้วย] ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบทบาท
ของความปราณีและความเป็นห่วงเป็นใยอันน่าสงสัย หน้าที่ของ
เขาและเธอนั้นขยายไปไกลกว่า ‘การควบคุมดูแล’ ไปครอบคลุม
สิ่งที่[มิเชล] ฟูโกต์ เรียกว่า ‘การพัฒนาตนเอง’” (Fowle 2007)

“การพัฒนาตนเอง” (The cultivation of the self) ที่โฟวเลกล่าว
ถึงนั้นคือแนวคิดของฟูโกต์ที่หยิบเอาประเด็นของการดูแลและความใส่ใจ
จากวัฒนธรรมกรีกโรมันมาปัดฝุ่นและสร้างเป็นทฤษฎีอีกครั้ง ในชื่อว่า
“การดูแลของตัวตน” (The care of the self) ซึง่ แปลมาจากคำ�ว่า cura sui
ในภาษาโรมั น ที่ ส ามารถค้ น ไปถึ ง รากของคำ � ดั ง กล่ า วในภาษากรี ก คื อ
épiméleia heautou ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการถกเถียงทาง
ปรัชญาตั้งแต่ยุคเฮลเลนิสติก โดยเห็นได้จากในบันทึกของนักปรัชญาอย่าง
เพลโต ซิเซโร มาร์คสั -ออเรลิอสุ อีปเิ ตตุส และนักปรัชญาอืน่ ๆ ในลัทธิสโตอิก
โฟเลซึง่ เชือ่ ว่าหลักการในการฝึกฝนเชิงปรัชญา (philosophical practice)
คือการรู้ตัวเอง (gnōthi seauton) โฟวเลกล่าวว่า กิจกรรมของคิวเรเตอร์
นัน้ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญระหว่างปัจเจกกับสังคม เธอยัง
ชีใ้ ห้เห็นความเชือ่ มต่อของการคิวเรตกับรากฐานเชิงศัพทมูลวิทยาทีเ่ ปลีย่ น
ความหมายของคิวเรเตอร์จากการดูแลวัตถุไปเป็นการพัฒนาตนเองในเชิง
นามธรรมทำ�ให้การคิวเรตรุม่ รวยขึน้ เนือ่ งจากเปิดโอกาสให้น�ำ ทักษะดังกล่าว
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ไปปรับใช้กับองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมิวเซียมมากขึ้น และ
ยังเปิดออกให้เห็นถึงมิติของการคิวเรตในชีวิตประจำ�วัน การดูแลเอาใจใส่
ทีโ่ ฟวเลและเอสซีมานน์หมายถึงคือ การดูแลเอาใจใส่ปฏิบตั กิ ารของตนเอง
โดยเห็นถึงพัฒนาการของสังคม
กล่าวโดยสรุปแล้ว การขุดค้นทางโบราณคดีเชิงปรัชญาแสดงให้เห็น
ว่าคำ�ว่าพิพิธภัณฑ์และภัณฑารักษ์มีวงศาวิทยาที่แบ่งแยกออกมาจากคำ�ว่า
มิวเซียมและคิวเรเตอร์ และมีการเปลีย่ นแปลงของความหมายอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะเป็นได้ว่าภัณฑารักษ์นั้นยังคง
เป็นศัพท์ทมี่ คี วามคลุมเคลือทัง้ ยังมีพฒ
ั นาการทัง้ ความหมายทีแ่ บ่งแยกและ
เฉพาะเจาะจงไปคนละทางกับคำ�ว่าคิวเรเตอร์ในสังคมตะวันตกปัจจุบนั คือ
มีความหมายในทาง “ผูร้ กั ษาสิง่ ของ” ต่างจากคิวเรเตอร์ซงึ่ มีความหมายไป
ในเชิงของการเป็น “ผูด้ แู ลเอาใจใส่” ซึง่ เปิดออกให้เห็นขอบเขตทีไ่ ม่จ�ำ กัดอยู่
เพียงวัตถุ อนึง่ คำ�ว่าภัณฑารักษ์ในประเทศไทยยังคงผูกติดอยูก่ บั การทำ�งาน
รับใช้ภาครัฐ ทำ�หน้าที่ผลิตความรู้ที่ควบคุมและดูแลศิลปวัฒนธรรมภายใต้
โครงสร้างอำ�นาจของชาติ แม้วา่ จะมีการขยับขยายขอบเขตดังกล่าวออกไป
บ้างโดยการทำ�งานของพิพิธภัณฑ์เอกชนก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งการทำ�งาน
ของคิวเรเตอร์อิสระไม่เพียงมีอิสระแต่ยังนำ�เสนอความสามารถในการ
วิพากษ์วิจารณ์กรอบคิดดังกล่าวด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่าอย่างน้อยที่สุด
ปฏิบัติการของภัณฑารักษ์ควรได้รับการยกระดับความเข้าใจสามประการ
ด้วยกัน คือการยกระดับจากความเข้าใจว่าปฏิบัติการของภัณฑารักษ์
คือการ “รักษา” ไปสู่ “การดูแลเอาใจใส่” ที่มีนัยในเชิงพัฒนามากกว่า
การคงสภาพ การยกระดั บ ความเข้ า ใจเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจากความสนใจ
เพียงด้านวัตถุไปสู่การใช้วิชาความรู้ตามอาชีพของตนกับองค์ความรู้ที่เป็น
นามธรรม และสุดท้ายคือเข้าใจอำ�นาจที่เกิดจากการเลือกสรรของตนเอง
ต่อสังคมร่วมสมัยที่ทวีความนิยมในกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น

34

34

รูปที่ 1 ภาพถ่ายการจัดแสดงโบราณวัตถุในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ในสมัยรัชกาลที่ 7
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)
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