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‘สุวรรณภูมิ’ เป็นประเด็นความสนใจในหมู่นักวิชาการ

ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ทำางานในยุคต้น

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผล

ที่ว่ามีการอ้างจากเอกสารโบราณหลายช้ินถึงชุมชน

โบราณท่ีมีบทบาทสำาคัญด้านการค้าตามที่ผาสุข 

อินทราวุธ สรุปไว้ว่า “...เมืองท่า หรือศูนย์กลางการค้า

โบราณที่มีบทบาทในด้านการติดต่อค้าขายกับอินเดีย 

ตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์โมริยะ (พุทธศตวรรษที่ 3-4 

หรือประมาณ 200-100 ปีก่อนคริสตกาล-ผู้ขียน) 

เป็นต้นมา และที่เมืองท่าหรือศูนย์กลางการค้าดังกล่าว

เหล่านั้น บางแห่งได้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองจนกลาย

เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำาคัญในดินแดนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้” (ผาสุข อินทราวุธ 2542: 154)  

และพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ ในความสนใจของนักวิชาการและ

สันนิษฐานกันว่าอาจเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมินั้น

ได้แก่ คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา (รวมไปถึงหมู่

เกาะของอินโดนีเซีย) ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย 

(โดยเฉพาะเขต จ.นครปฐม และสุพรรณบุรี) ทางตอน

ใต้ของประเทศพม่า (บริเวณเมืองมอญ) และบริเวณ

ปากแม่น้ำาโขง 1 

บทความชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถามว่าสุวรรณภูมินั้น

ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติต่างๆ ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้อย่างไร แต่เมื่อสำารวจในเบื้องต้นกลับพบ

ว่าประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับสุวรรณภูมิในแวดวงวิชา

การโบราณคดีและประวัติศาสตร์นั้นแทบจะไม่ปรากฏ

อยู่ในพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในประเทศอื่นๆ นอก

เหนือจากประเทศไทยเลย ทั้งๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวเป็น

สถานที่ในการเล่าเรื่องความเป็นมาของชาติ รวมไปถึง

ความภาคภูมิใจที่รัฐบาล/ผู้ปกครอง ต้องการบอกเล่า

ต่อผู้มาเยือน (visitor) ผู้เขียนมองว่าเหตุผลสำาคัญนั้น

อยู่ท่ีนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของชาติมีส่วนสำาคัญ

ต่อการกำาหนดนโยบายและโครงเรื่องท่ีปรากฏอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์ บทความชิ้นนี้ผู้เขียนมุ่งสำารวจพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

พม่า และไทย เป็นหลัก ในท้ายที่สุดสุวรรณภูมิที่เป็น

คำาถามแรกเริ่มกลับไม่ใช่เนื้อหาท่ีบทความชิ้นนี้ต้องการ

นำาเสนอ หากแต่ได้ขยายไปสู่ประเด็นชวนคิดเกี่ยวกับ

การเมืองในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในแต่ละ

ประเทศ ข้อจำากัดสำาคัญของงานคือผู้เขียนไม่สามารถ

เดินทางไปเก็บข้อมูลจริงได้ในหลายๆ พิพิธภัณฑ์คือ

พิพิธภัณฑ์ในอินโดนีเซียและพม่า ส่วนใหญ่จึงเป็นการ

ทบทวนจากเอกสารที่แสดงรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์

แต่ละแห่ง ซึ่งก็ทำาให้เกิดข้อจำากัดอีกข้อตามมาคือราย

ละเอียดของห้องจัดแสดงก็จะอาจจะไม่ร่วมสมัย (อาจ

เป็นห้องจัดแสดงที่ย้อนไปเมื่อประมาณ 6-8 ปีก่อน) 

สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน:

การเมืองในห้องจัดแสดง อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
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สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ที่ผู้เขียนเลือกมากล่าวถึงไว้ในบทความมี

จำานวน 4 แห่ง คือ 1) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประวัติ-

ศาสตร์เวียดนาม กรุงฮานอย เวียดนาม 2) พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 3) พิพิธภัณฑ์แห่ง

ชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 4) พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ไทย 2 หลักเกณฑ์ในการ

เลือกพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมาจากการเป็นพื้นที่แสดง

เรื่องเล่าความเป็นมาของชาติ โดยยึดหลักของการเป็น 

“พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต”ิ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้มกัจะถกูวางโครง

เรื่องให้ครอบคลุมประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาตินับ

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันเพ่ือท่ีผู้เข้าชม (นักท่องเท่ียวรวมไปถงึ

คนในชาติเอง) จะได้ตระหนักถึงความเก่าแก่ หรือความ

ยิ่งใหญ่ของประเทศนั้นๆ 

พิพิธภัณฑ์แห่งช�ติ พื้นที่ของก�รประกอบ
สร�้งประวัติศ�สตร์ช�ติ

เนื้อหาในส่วนนี้ เ ป็นการสำารวจเนื้อหาจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งพร้อมๆ ไปกับการวิเคราะห์

การเมอืงและแนวนโยบายทีผ่ลกัดนัอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร

พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์ชาติผ่าน

พื้นที่พิพิธภัณฑ์ 

1. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประวัติศาสตร์เวียดนาม 

(National Museum of Vietnamese History) 

ชื่อเดิมของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือ หลุยส์ ฟีโน่ต์ (Louis 

Finot Museum) ต้ังข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่หลุยส์ ฟี

โน่ต์ ผู้อำานวยการคนหน่ึงของสำานักฝร่ังเศสแห่งปลาย

บุรพทิศ(EFEO) ที่มีบทบาทมากคนหนึ่งในการวาง

แนวทางการจัดการวัฒนธรรมในอินโดจีน อาคาร

พิพิธภัณฑ์ถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส 

ออกแบบโดยเออร์เนส เฮอบราด์ (Ernest Hebard) ใน

ปี ค.ศ.1926 ในรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็น

ตะวันตก (ความมั่นคงของอาคารคอนกรีตและเฉลียง) 

และความเป็นตะวันออก (ความมีสีสันและเฉลียงด้าน

หน้าแบบจีน หลังคาที่มีมุมลาดชันแบบศาสนสถานฮินดู 

และหลงัคาซอ้นชัน้ตามอยา่งวดัวาอารามในกมัพชูา ไทย 

และลาว) อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความจงใจของผู้บริหาร

อาณานิคมชาวฝรั่งเศสในยุคดังกล่าวท่ีต้องการนำาเสนอ

ถึงอำานาจและอิทธิพลของฝรั่งเศสต่อดินแดนในอินโด

จีน ผ่านสถาปัตยกรรมของอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีฝรั่งเศส

สร้างขึ้น (ภาพที่ 1) 

ในส่วนของชุดจัดแสดง (collection) แบ่งออกเป็น 

4 ส่วน  ส่วนแรก จัดแสดงวัตถุในยุคสมัยหิน อัน

ประกอบไปด้วยวัตถุในวัฒนธรรมฮัวบินห์ (Hoa Binh) 

และ บัคซอน (Bac Son) กำาหนดอายุไว้ในราว 

500,000-2,000 ปีก่อนคริสตกาล วัตถุส่วนใหญ่

ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิต

ประจำาวันและการล่า และซากฟอสซิล ท่ีขุดได้จาก 

ทั่วประเทศ ส่วนที่สอง ถือได้ว่าเป็นส่วนที่เด่นที่สุดของ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือวัตถุในวัฒนธรรมดองเซิน (Dong 

Son) ที่มีอายุราว 2500 ปีก่อนคริสตกาล (ภาพที่ 2 

และ 3) จัดแสดงไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารประกอบ

ไปด้วยวัตถุหลากหลายประเภท คือ เครื่องมือ อาวุธ 

เครื่องใช้ในชีวิตประจำาวัน เครื่องประดับ เครื่องดนตรี 

และกลองสำาริดขนาดใหญ่หลายใบ ซึ่งจัดเป็นวัตถุเด่น

ของวัฒนธรรมดองเซิน ส่วนที่สาม ภาชนะดินเผาและ

เครื่องถ้วยในยุคต้นของเวียดนาม (Early Vietnamese 

ceramics) จัดแสดงภาชนะดินเผาอายุระหว่าง คริสต์

ศตวรรษท่ี 11-19 นบัตัง้แตย่คุแรกตดิตอ่กบัราชวงศห์ยวน 

(จีน) จนกระทั่งถึงราชวงศ์ฮั่น 



ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประวัติศาสตร์เวียดนาม           

ภาพที่ 2 ห้องจัดแสดงวัฒนธรรมดองเซิน (Dong Zon)

ภาพที่ 3 วัตถุในวัฒนธรรมดองเซิน

     



ส่วนที่สี่ อยู่ชั้นสองของอาคารส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่

แสดงวัตถุเกี่ยวกับราชวงศ์เหงียน (Nguyen dynasty) 

ซึ่งมีอายุอยู่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ราชวงศ์สุดท้ายที่

ปกครองเวียดนามก่อนการครอบครองของฝร่ังเศส และ

ยังเป็นยุคสมัยท่ีกำาเนิดการนิยามตนเองว่า “เวียดนาม” 

ในส่วนจัดแสดงชั้นสองที่ยังมีการจัดแสดงวัตถุจาก

วัฒนธรรมจาม (Cham Culture) ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมหน่ึงใน

เขตเวียดนามกลาง (ภาพท่ี 4) มีความโดดเด่นที่ศาสนา

และความเชื่อที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ ของเวียดนาม

อย่างชัดเจน วัตถุส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมนี้เกี่ยวข้อง

กับศาสนาฮินดู จึงประกอบไปด้วยประติมากรรมและ

ศาสนสถานสลักขึ้นจากหินจำานวนมาก (Lenzi, 2004: 

174-175)  

การประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรมของอินโดจีน (ตามความ

หมายเดิม) ภูมิภาคท่ีประกอบด้วยประเทศกัมพูชา 

เวียดนาม และลาว ซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของ

ฝรั่งเศสในสมัยหนึ่งอยู่ภายใต้การชี้นำาโดยองค์กรที่

เรียกว่า สำานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศหรือ EFEO ที่

ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1898 (เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำานัก

ฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.

1900) เข้ารับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการ ศึกษาวิจัยทาง

ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในตะวันออกไกล รวมไป

ถึงโครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัตถุที่กำาลังเส่ือมสภาพ

อย่างรวดเร็วในเขตกัมพูชา เวียดนาม และลาว แนวทาง

ในการศกึษาและจดัแบง่ประวัตศิาสตรข์องเวียดนามโดย

นักวิชาการชาวฝรั่งเศสในยุคแรกคือการแบ่งแยกตาม

อิทธิพลที่ปรากฏอยู่ในศิลปวัตถุในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งแบ่ง

ได้เป็น 2 สกุลหลักๆ คือ กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลจากจีน 

และกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย (กลุ่มศิลปะจามและ

เขมร) และด้วยเหตุผลทางดา้นการเมอืงเกีย่วกบัจนีทำาให้

สำานกัฝรัง่เศสฯ ใหน้ำาหนกัความสนใจกบัพืน้ทีต่อนกลาง

ของเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจาม (อิทธิพล

อินเดีย) มากกว่าพื้นที่อื่น (Wright, 1996)

ภาพที่ 4 ศิลปะจาม 

ที่จัดแสดงบริเวณด้านข้างโถงทางเดินชั้นสอง



ย้อนกลับมาดูที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประวัติศาสตร์

เวียดนามในปัจจุบัน จะเห็นว่าความสำาคัญของวัฒนธรรม

จามถูกลดความสำาคัญลงไปเป็นเพียงวัตถุจัดแสดงร่วม

บนชั้นสองของอาคาร3 และส่วนจัดแสดงที่ถูกให้ความ

สำาคัญมากที่สุดนั้นอยู่บริเวณชั้นล่างคือ ส่วนจัดแสดง

วัฒนธรรมดองเซิน องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้มี

การศึกษามาแล้วต้ังแต่ทศวรรษท่ี 1920 โดยนักวิชาการ

ชาวฝรั่งเศส ซึ่งในยุคแรกนั้นนักวิชาการตะวันตกมอง

ว่าวัตถุประเภทสำาริดนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในเชิงช่าง (เทคนิคการหล่อสำาริด) ที่จัดอยู่ในขั้นสูง

และมีความงามอันยากที่จะเช่ือได้ว่าเป็นการพัฒนาขึ้น

โดยชนพื้นเมืองชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้มีข้อ

เสนอว่าน่าจะเป็นชุดของผู้อพยพมาจากทางตอนใต้ของ

รัสเซียในช่วงเวลาประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

แต่ก็เกิดข้อถกเถียงข้ึนในช่วงเวลาไล่เล่ียกันและข้อเสนอ

หลังนี้ก็กลายมาเป็นข้อถกเถียงหลักที่สืบเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบัน นั่นคือข้อเสนอที่ว่าวัฒนธรรมดองเซินอาจจะ

มีที่มาจากดินแดนจีน โดยข้อเสนอดังกล่าวก็มีนัยว่า 

เทคนิคการหล่อสำาริดอันน่าช่ืนชมดังกล่าวน้ันถูกพัฒนา

ขึ้นโดยกลุ่มคนในท้องถ่ินเองคือดินแดนในช่วงจีนตอน

ใต้ถึงเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงก็เป็นข้อเสนอที่มีความ

เป็นไปได้สูงจากการพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยว

กับการผลิตสำาริด รวมไปถึงความหลากหลายของรูป

แบบกลองสำาริดรวมไปถึงวัตถุชนิดอื่น ปัญหานั้นอยู่ที่ว่า

เมื่อข้อเสนอถูกนำามาใช้โดยกลุ่มนักชาตินิยมทั้งหลาย

ของทั้งทางจีนและเวียดนามจึงเกิดความพยายามค้นหา 

ดนิแดนทีเ่รยีกวา่ “ถิน่กำาเนดิ” (Homeland) ของเจา้ของ

กลุม่วฒันธรรมดองเซนิ ในมมุของเวยีดนามงานวจิยัเริม่

ให้ความสนใจประเด็นน้ีมาต้ังแต่ทศวรรษ 1960 และ 

1970 ดว้ยการพยายามระบวุา่บรรพบรุษุของชาวลกัเวยีด 

(Lac Viet) ซึง่อาศยัอยูใ่นดนิแดนแถบลุม่แมน่ำาแดงนีเ้อง

คอืถิน่กำาเนดิ และจดัวา่เปน็จดุแรกเร่ิมของอารยธรรมอัน

รุ่งเรืองของชาวเวียดนาม ก่อนทีจ่ะถกูรกุรานโดยจกัรวรรดิ

ฮั่น (จีน) (Glover, 2003; Han, 2004)

เหตุผลท่ีนักชาตินิยมของเ วียดนามเลือกท่ีจะใช้

วัฒนธรรมดองเซินมาเป็นสัญลักษณ์แสดงความยิ่งใหญ่

ของเวียดนามอยู่ท่ีประวัติศาสตร์ของเวียดนามนับต้ังแต่

เร่ิมก่อต้ังอาณาจักรของชาวเวียดข้ึนช่วง 257 ปีก่อน  

คริสตกาลได้เพียงไม่นานก็ถูกรุกรานโดยกองทัพของจีน 

และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมาโดยตลอด ดังนั้นยุค

สมัยที่เวียดนามพอจะอ้างได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่พัฒนา

ขึ้นโดยบรรพบุรุษชาวเวียดเองก็คือวัฒนธรรมดองเซินที่

แสดงออกถึงความสามารถในเชิงช่างและงานศิลป์อัน

งดงามมาแล้วตั้งแต่เมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว สำาหรับ

คำาถามท่ีว่าเหตุใดจึงไม่ใช้วัฒนธรรมจามท่ีเป็นกำาเนิด

ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคริสตศตวรรษที่ 8 และแสดงความ 

ยิ่งใหญ่ของชนชาติและวัฒนธรรมผ่านสิ่งก่อสร้างหิน

ขนาดใหญ่ และความงดงามของประติมากรรมหิน

สลักนั้น เป็นเพราะการเมืองในเชิงเชื้อชาติภายในของ

เวียดนามเองท่ีสร้างให้วัฒนธรรมหลักของประเทศอยู่

ภายใต้วัฒนธรรมของกลุ่มคนเวียดที่แผ่ขยายมาจาก

ทางเหนือ ในขณะท่ีวัฒนธรรมจามน้ันมีอาณาเขตอยู่ทาง

ตอนกลางจนมาถึงตอนใต้ รวมไปถึงมีความสัมพันธ์

ทางวัฒนธรรมที่โน้มเอียงไปทางกลุ่มคนในกัมพูชา (คน

เขมร) มากกวา่ ดงัปรากฏผา่นศาสนสถานทีอ่ยูใ่นศาสนา

ฮนิดแูบบเดยีวกบั ศาสนสถานหลายแหง่ในกมัพชูา รวม

ไปถงึกลุม่คนในปจัจบุนัทีเ่ชือ่วา่เปน็ลกูหลานของเจา้ของ

วัฒนธรรมจามก็มีสถานภาพเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยของ

เวียดนามกลุ่มหนึ่งท่ีนับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบัน 

ทำาใหว้ฒันธรรมจามไมส่อดคลอ้งไปกบัแนวนโยบายของ

การสร้างชาติเวียดนาม 

หากจะลองชวนคิดเล่นๆ ถึงในกรณีของสุวรรณภูมิ ดิน

แดนบริเวณสามเหล่ียมปากแม่นำาโขงซึ่งเคยเป็นท่ีตั้ง

ของอาณาจักรโบราณเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อฟูนัน (เรียก

ตามเอกสารจีน) ตามท่ีกัมพูชาและนักวิชาการท่ัวไป

เรียก (ยกเว้นเวียดนาม) หรือ ‘ออกแอว’ (ตามท่ีนัก

วิชาการเวียดนามเรียก) ซึ่งครอบคลุมดินแดนท่ีอยู่
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ในเขตของประเทศเวียดนามและกัมพูชาในปัจจุบัน 

นักวิชาการทางด้านโบราณคดีตัดเวียดนามออกจาก 

ข้อสมมติฐานถึงศูนย์กลางของสุวรรณภูมิเป็นพ้ืนท่ี

แรกๆ ด้วยเหตุที่ว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้อง

กับพุทธศาสนา โดยเฉพาะส่วนที่เป็นศาสนสถานนั้นยัง

อ่อนเกินไป แม้ว่าจะค้นพบโบราณวัตถุในศาสนาพุทธ

อยู่จำานวนมากก็ตาม และในมุมของผู้กำาหนดแนวนโยบาย 

ทางวัฒนธรรม (รวมท้ังนักชาตินิยม) สุวรรณภูมิไม่ได้

มีส่วนในการส่งเสริมเร่ืองความย่ิงใหญ่หรือความเก่า

แก่ของบรรพบุรุษชาวเวียดนาม ในทางตรงกันข้ามด้วย

พ้ืนท่ีดินแดนปากแม่นำาโขงที่เชื่อว่าอาจเป็นศูนย์กลาง

ของสุวรรณภูมิน้ัน กลับอยู่ห่างไกลจากต้นกำาเนิดของ

วัฒนธรรมเวียดนาม (ที่ลุ่มแม่นำาแดงทางตอนเหนือ) 

อีกทั้งยังอาจเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม

ชาติพันธุ์หลักของเวียดนามในปัจจุบัน และอาจสัมพันธ์

กับกลุ่มคนในประเทศกัมพูชามากกว่า 

2. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

(National Museum, Jakarta) 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1868 ภาย

ใต้การปกครองของดัตช์ ชื่อเดิมคือพิพิธภัณฑ์บัตตา

เวีย (Batavia Museum) หน่วยงานที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

แห่งแรกของอินโดนีเซียคือสมาคมบัตตาเวียเพื่อศิลปะ

และวิทยาศาสตร์ (Batavia Society for Arts and 

Sciences) จุดประสงค์ของการก่อตั้งคือมุ่งหมายให้

พิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการแนะนำาดินแดนอาณานิคม 

(อินโดนีเซียภายใต้การปกครองของดัตช์) ต่อผู้เข้า

ชม วัตถุจัดแสดงในยุคแรกๆ นั้นประกอบด้วยวัตถุทาง

ด้านชาติพันธุ์ที่แสดงถึงความหลากหลายในอินโดนีเซีย 

วัตถุทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ีเก่ียวกับ

อาณาจักรฮินดู-พุทธโบราณในหมู่เกาะอินโดนีเซีย และ

วัตถุมีค่าจากวัฒนธรรมชั้นสูงในหมู่เกาะ อาทิ กริช

ศักดิ์สิทธ์ิ ดาบทองคำา เครื่องประดับศีรษะ และสร้อย  

ทองคำา เป็นต้น หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชจาก

เนเธอรแ์ลนดใ์นป ีค.ศ.1949 พพิธิภณัฑไ์ดร้บัการเปลีย่น

ชื่ออีกหลายครั้งกระทั่งในปี ค.ศ.1987 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ(Gouda, 1995; McGregor, 2004) 

(ภาพที่ 5) 

ชุดจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงวัตถุ

ทางด้านชาติพันธุ์ อาทิ ผ้าทอ เครื่องมือโลหะ ภาชนะ

ดินเผา และเหรียญตรา ส่วนที่สอง แสดงทรัพย์สมบัติ 

(Treasure Room) จัดแสดงโลหะและอัญมณีมีค่าจาก

กลุ่มชาติพันธุ์ และแหล่งโบราณคดี โดยส่วนนี้จัดแสดง

อยู่บนช้ันสอง วัตถุส่วนใหญ่อยู่ในสมัยอาณาจักร มะตะรัม 

(ฮินดูโบราณ) ในช่วงสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 เป็นส่วน

ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่มรวยในทอง อัญมณี จัดแสดง

ผ่านตัวอย่างการประดับประดาเครื่องประดับเหล่านั้น

บนร่างกาย (หุ่นเท่าคนจริง) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ

ภาพที่ 5 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงจาการ์ตา 

ภาพ: ธนกฤต ลออสุวรรณ



ศีรษะ กำาไลแขน กำาไลขา เข้มขัด ต่างหู และสร้อย

คอ ส่วนที่สาม ประติมากรรมหินสลัก จากอาณาจักร

ฮินดู-พุทธโบราณท่ีมีอายุระหว่างคริสตศตวรรษ ที่ 5-15 ซึ่ง

รวบรวมจากเกาะชวา บาหลี สุมาตรา และบอร์เนียว 

และเป็นส่วนท่ีรวบรวมประติมากรรมหินสลักที่มีจำานวน

มากที่สุดของอินโดนีเซียไว้ที่นี่ ส่วนที่สี่ จัดแสดงภาชนะ

ดินเผา (Ceramic) รวบรวมภาชนะดินเผาทั้งจากที่ผลิต

ในหมู่เกาะเองโดยเฉพาะจากราชวงศ์มัชปาหิต (ภาพท่ี 

6) ทีเ่รอืงอำานาจในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นชว่งครสิต

ศตวรรษที ่13-16 มศีนูยก์ลางอยูบ่นเกาะชวา และภาชนะ

ดินเผาจากต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย 

และพม่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อและเครือข่ายการ

ค้าทางทะเลที่แผ่ขยายกว้างไกลในอดีต ส่วนที่ห้า วัตถุ

สมยักอ่นประวตัศิาสตร ์จดัแสดงเครือ่งมอืเครือ่งใชส้มยั

ก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคหิน ฟอสซิลมนุษย์ชวาแมน 

(Java Man) บรรพบุรุษมนุษย์สายพันธุ์โฮโม อิเรกตัส 

(Homo Erectus) เครื่องมือขวานหิน ซึ่งเป็นหลักฐาน

ยนืยนัถงึการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ในเขตหมู่เกาะมาแล้วเม่ือ

กว่า 9 แสนปีมาแลว้ ในสว่นจดัแสดงเดยีวกนัยงัจดัแสดง

วัตถุในยุคโลหะ ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมดองเซิน 

(ภาพท่ี 7) ในเวียดนาม ต้ังแต่เม่ือประมาณ 300 ปีก่อน  

ครสิตกาล และกลายเปน็รสนยิมทีแ่พรห่ลายในหมูช่นพืน้

เมอืงบนหมูเ่กาะ รวมไปถงึการผลติข้ึนเองภายในทอ้งถิน่

ในบาหลี และชวา (Lenzi, 2004: 44-48; McGregor, 

2004) 

   

บริบทของการจัดการอดีตของอินโดนีเซียในยุคแรกๆ 

นั้นแทบไม่แตกต่างจากกรณีของเวียดนามนัก ภายใต้

นโยบายทางด้านจริยธรรม (Ethical Policy) ของดัตช์

ที่ถือว่าเป็นภาระสำาคัญหน่ึงของเจ้าอาณานิคมท่ีจะช่วย 

“ปกปักรักษา” อดีตอันเก่าแก่ของอินโดนีเซีย ซึ่งในขณะ

เดียวกันก็คือการแสดงอำานาจของเจ้าอาณานิคมในการ

เป็นผู้คุ้มครอง ประเด็นท่ีดัตช์ให้ความสนใจและนำาไปจัด

ภาพที่ 6 ภาชนะในสมัยราชวงศ์มัชปาหิต

ภาพที่ 7 ห้องจัดแสดงกลองสำาริด

ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดองซอน

ในเวียดนาม

ภาพ: ธนกฤต ลออสุวรรณ
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แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ยุคแรกๆ นั้น ประกอบด้วย อดีต 

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ฟอสซิลของมนุษย์ชวา) สมัย

ประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงของอาณา-จกัรฮนิด-ูพทุธโบราณ

ที่มีศูนย์กลางอยู่ในชวา และความหลากหลายของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ 

ในประเด็นของการจัดการอดีตของอินโดนีเซียในยุค

อาณานิคมนั้นมีนัยที่เก่ียวเน่ืองกับนโยบายการบริหาร

อาณานิคมที่ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ เนื้อหาและข้อค้น

พบทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในกรณีที่

ค้นพบชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ชวา ในทางหนึ่งคือการ

สรา้งขอ้คน้พบทางวชิาการในดา้นกำาเนดิของมนษุยท่ี์อาจ

ลม้ลา้งขอ้เสนอเดมิวา่มกีำาเนดิในแอฟรกิา (ซึง่กเ็ปน็เรือ่ง

ขอ้ถกเถยีงในหมูน่กัวชิาการตะวนัตกยคุดังกล่าวเท่าน้ัน) 

และในอีกด้านหน่ึง การค้นพบดังกล่าวได้สนับสนุนภาพ

ลักษณ์ “ความด้ังเดิม” (primitive) และล้าหลัง ให้กับ

คนท้องถ่ินในหมู่เกาะต่างๆ ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น แน่นอนว่า

แค่กล่าวถึงและการสร้างภาพจำาลองชีวิตของมนุษย์ชวา

ผ่านภาพวาดหรือหุ่นจำาลองน้ันอาจไม่สามารถเชิญชวน

ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รู้สึกถึงภาพลักษณ์ดังกล่าวนัก แต่

หากเชื่อมโยงไปสู่ส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณา

ว่าด้วย “ชนเผ่า” ที่มีอยู่หลากหลาย และถูกอธิบายใน

หนังสือนำาชมพิพิธภัณฑ์ว่าคนเหล่าน้ัน (โดยเฉพาะชน

พื้นเมืองในเกาะปาปัวนิวกินี) ยังมีชีวิตอยู่ในระดับของ

กลุม่สงัคมลา่สตัว-์หาของปา่แบบเดยีวกบัยคุหนิ ประกอบ

กับยังมีการใช้เคร่ืองมือหินในชีวิตประจำาวันอยู่ ก็อาจ

ทำาให้มองเห็นมนุษย์ชวาและความล้าหลังน้ันซ้อนทับ

อยู่กับสังคมของชนเผ่าในหมู่เกาะอินโดนีเซียได้ชัดเจน 

ประกอบกับการสร้าง “รสนิยม” ทางการท่องเที่ยวแบบ

ใหมท่ี่เริม่มกีารสง่เสรมิกนัในหมูช่นชาวตะวนัตกไมว่า่จะ

เป็นการชื่นชม “ศิลปะของชนพื้นเมือง” (primitive art) 

และการท่องเที่ยวไปในดินแดนห่างไกลและล้าหลัง ภาพ

ลกัษณด์งักลา่วจงึถกูสง่เสรมิใหเ้ดน่ชดัขึน้ดว้ยเหตผุลทาง

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วย (ภาพที่ 8)

ในยุคสมัยประวัติศาสตร์อดีตท่ีถูกเน้นยำาและให้ความ

สำาคัญอย่างมากจากดัตช์คือความรุ่งเรืองของอาณาจักร

ฮินดู-พุทธท่ีได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมโบราณของ

อินเดีย ซ่ึงจะเห็นได้ในงานแสดง International Colonial 

Exposition ในปี 1931 ที่ปารีส ปราสาทของดัตช์ (Pal-

ace) ที่นำาไปจัดแสดงในครั้งนั้นโดดเด่นไม่แพ้ปราสาท

นครวดัจำาลองขนาดเทา่จรงิของฝรัง่เศส ดว้ยรปูแบบทาง

สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานจากอาคารหลากหลายรูป

แบบ อาทิ ศาสนสถานฮินดูโบราณในบาหลี พระราชวัง

แบบมนิงักาเบาในเกาะสมุาตรา หลงัคาซอ้นชัน้แบบชวา 

เปน็ตน้ ประกอบกบัแนวคดิของการจดัแสดงถงึ “Renais-

sance of Hindu-Javanese Culture”  จึงพอจะมองเห็น

ความสนใจของดัตช์ที่สอดคล้องไปกับห้องจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์บัตตาเวีย (Gouda, 1995) คำาถามสำาคัญคือ

เมื่ออาณาจักรฮินดูล่มสลายลง ก็แทบจะถูกแทนที่โดย

ทันทีจากอาณาจักรอิสลามในคริสตศตวรรษท่ี 16 ซ่ึง

ภายหลังก็พัฒนากลายมาเป็นระบอบการปกครองแบบ

รัฐสุลต่านที่สิ้นสุดลงในต้นคริสตศตวรรษที่ 19 ด้วยการ

รุกรานของดัตช์ และอาจจะเรียกได้ว่าช่วงเวลากว่า 300 

ป ีกแ็สดงใหเ้หน็ถงึความรุง่เรอืงทัง้ดา้นการปกครองและ

การค้าไม่ใช่น้อย แม้ว่าต้องทำาสงครามขับเคี่ยวกับเหล่า

เจ้าอาณานิคมตะวันตกมาโดยตลอด (โปรตุเกส สเปน 

อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์) ทว่า ยุคสมัยของอาณาจักร

อสิลามกลบัไมไ่ดร้บัการเชดิชยูกยอ่งหรอืใหค้วามสำาคัญ

จากดัตช์นัก 

ศาสนาอิสลามเป็นประเด็นสำาคัญท่ีสืบเนื่องมาจากแนว

นโยบายในการปกครอง ด้วยเหตุผลท่ีว่าเจ้าอาณานิคม

ชาวดัตช์ไม่ต้องการสนับสนุนหรือเอ่ยถึงความรุ่งเรือง

ของอาณาจักรอิสลามในพื้นที่พิพิธภัณฑ์หรือพื้นที่เกี่ยว

กับอดีตอื่นๆ ของอินโดนีเซีย เพ่ือท่ีว่าจะไม่เป็นการ



สรา้งความรูส้กึรว่มใหก้บัคนในดนิแดนทีส่ว่นใหญน่บัถอื

ศาสนาอิสลามอยู่แล้วให้รวมตัวและหันมาต่อต้านเจ้า

อาณานคิมภายใตแ้กน่แกนของความเปน็มสุลมิทีส่บืสาย

เลือดมาจากอาณาจักรมุสลิม 

เมื่อพิพิธภัณฑ์เปล่ียนมือมาสู่รัฐบาลอินโดนีเซียหลัง

จากประกาศอิสรภาพ จะเห็นว่าห้องจัดแสดงไม่ได้

เปลีย่นแปลงวตัถจุดัแสดงไปมากนกั เพยีงแตค่วามหมาย

ของอดีตถูกนำามาตีความใหม่เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย

ชาตินิยมของรัฐบาล ดังเช่นความรุ่งเรืองของอาณาจักร

ฮินดู-พุทธยังคงปรากฏอยู่แต่ถูกลดทอนความหมายใน

เชิงศาสนาของวัตถุลงเป็นเพียง “งานศิลปะ” (work 

of art) ที่ถือว่าเป็นงานศิลป์อันเป็นมรดกในเชิงช่าง

ของชาติชิ้นหน่ึง (ภาพที่ 9) เช่นเดียวกับศาสนสถาน

ในศาสนาพุทธคือบุโรพุทโธที่ได้รับการยกย่องให้เป็น

โบราณสถานสำาคัญของชาติ (national monument) 

แต่รัฐบาลอินโดนีเซียก็อนุญาตให้ปรากฎเพียงมิติในเชิง

วัฒนธรรม การให้คุณค่าในเชิงช่างเท่านั้น ไม่ได้รวมไป

ถงึการใหค้ณุคา่ในเชงิจติวญิญาณหรอืศาสนสถานอกีตอ่

ไป อย่างไรก็ตามด้วยต้นแบบที่ส่งต่อมาจากดัตช์เองจึง

เห็นว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังคงระแวดระวังในประเด็น

ทางด้านศาสนาอิสลามอยู่ไม่น้อยด้วยเหตุทีไ่มต่้องการให้

เกดิการรวมตัวและพฒันาไปสูข่บวนการอสิลามเพือ่การ

แยกตัวเป็นอิสระ 

ในแนวทางเดียวกันน้ีหากวิเคราะห์ในประเด็นของ

สุวรรณภูมิ หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าดินแดนหมู่

เกาะของอินโดนีเซียนี้มีความโดดเด่นในการผลิตเครื่อง

ประดับจากแร่อันมีค่าคือ ทอง เงิน และอัญมณีอื่นๆ ซึ่ง

พอจะเข้าเค้ากับสุวรรณภูมิในความหมายที่เชื่อว่าเป็น

ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองคำา ปัญหาอยู่ที่ความ

หมายอกีประการทีห่มายถงึศนูยก์ลางของพทุธศาสนายคุ

แรกเริ่มในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ันอาจจะไม่

ภาพที่ 8 วัตถุจากกลุ่มชาติพันธุ์

ภาพที่ 9 วัตถุจากอาณาจักรฮินดู-พุทธ

ภาพ: ธนกฤต ลออสุวรรณ
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เป็นสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการสนับสนุนนัก แม้ว่า

เราจะเหน็ไดใ้นกรณขีองบโุรพทุโธวา่ศาสนสถานของพทุธ

สามารถเข้ามาสู่พื้นที่ของชาติได้ แต่นั่นก็เป็นเพราะบุโร

พทุโธถกูยกยอ่งในฐานะศลิปสถานอนังดงามจนยากทีจ่ะ

ลอกเลียน ซึ่งสามารถสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยว

และเม็ดเงินทางเศรษฐกิจอันมหาศาลให้กับอินโดนีเซีย

ได้ ผิดกับสุวรรณภูมิที่แทบจะไม่มีสถานที่หรือแรงดึงดูด

ใดที่ควรให้การสนับสนุน 

3. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงกัวลาลมัเปอร์ มาเลเซีย (Na-

tional Museum, Kuala Lumpur, Malaysia) หรือ พิพิธ

ภัณฑ์เนการา (Muzium Negara) 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีก่อต้ังมาต้ังแต่ ค.ศ.1898 ภายใต้การ

จัดการของอังกฤษ และรัฐบาลของรัฐเซลังงอร์ (Selangor) 

ปีกขวาของอาคารพิพิธภัณฑ์ถูกทำาลายไปคร้ังหน่ึงในช่วง

ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผลจากการทิ้งระเบิด

ของเครื่องบินรบ ซึ่งก็ยังมีการใช้งานที่ปีกซ้ายต่อมาหลัง

สงคราม หลงัจากทีม่าเลเซยีประกาศเอกราชจากอังกฤษ

ในปี ค.ศ.1957 รัฐบาลจึงมีมติให้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์

ขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ.

1963 อาคารที่สร้างข้ึนใหม่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจาก

เดิมอย่างสิ้นเชิง รูปแบบของอาคารเดิมมีกล่ินอายของ

อาคารแบบตะวันตกอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ในขณะที่อาคาร

ใหมส่รา้งขึน้ดว้ยรปูแบบทีม่อีทิธิพลของสิง่กอ่สรา้งทีเ่รยีก

วา่ “Rumah Gadang” เปน็บา้นแบบยาวรปูแบบหนึง่ของ

สถาปัตยกรรมแบบชาวมินังกาเบา (Minangkabau) ซึ่ง

มีถิ่นฐานอยู่บนเกาะสุมาตราตะวันตกในอินโดนีเซีย4 

(ภาพที่ 10) 

อาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น และมีห้องจัดแสดง

หลัก 4 ห้อง คือ ห้องจัดแสดงแรก ตั้งอยู่ชั้นล่างจัด

แสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และก่ึงก่อนประวัติศาสตร์ 

(ภาพท่ี 11) ยุคหินจัดแสดงหลักฐานการอยู่อาศัยของ

มนุษย์ที่เก่าแก่ถึง 40,000 ปี (จากซาราวัก) ยุคโลหะ 

ท่ีแสดงถึงการติดต่อระหว่างคาบสมุทรมลายูกับเวียดนาม 

จากการค้นพบกลองมโหระทึกสำาริดในวัฒนธรรม 

ดองเซิน และยุคท่ีเริ่มมีการติดต่อกับอินเดียในช่วง 

คริสตศตวรรษท่ี 4-5 จากการพบศิลาจารึกภาษา 

สันสกฤต และแสดงถึงการแลกเปล่ียนระหว่างอินเดีย

กับดินแดนในมาเลเซีย ห้องจัดแสดงท่ีสอง ต้ังอยู่ช้ันล่าง

ปีกตึกด้านซ้ายจัดแสดงเรื่องอาณาจักรมาเลย์ (Malay 

Kingdom) การจัดแสดงภายในประกอบด้วยเรื่องราว

เกี่ยวกับเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างชาติตะวันตก

กับคาบสมุทรมลายูย้อนไปถึงต้ังแต่ยุคอาณาจักรศรี

วิชัย (ภาพที่ 12) ก่อนที่จะพัฒนามาสู่การก่อร่างสร้าง

เมืองมะละกาข้ึนหลังจากท่ีศรีวิชัยล่มสลายลง โดยเจ้าชาย

องค์หน่ึงผู้มีสายเลือดศักด์ิสิทธ์ิจากอาณาจักรศรีวิชัย ที่ปา

เล็มบัง (เกาะสุมาตราตะวันออก) ส่วนที่สำาคัญอีกส่วน

หนึ่งของห้องจัดแสดงแห่งนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับสุลต่าน

ผู้ปกครองมะละกาในยุคต่อมาเม่ือชนช้ันปกครองหันมา

นับถือศาสนาอิสลาม และก่อกำาเนิดขึ้นเป็นรัฐสุลต่านที่

ทำาให้มะละกาแผ่ขยายอำานาจทางการค้าและการเมือง

ออกไปทั่วทั้งหมู่เกาะได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายของ

ศาสนาอสิลาม (ภาพที ่13 และ 14) สว่นจดัแสดงสดุทา้ย

ในห้องนี้คือแสดงอาวุธ โดยเฉพาะกริช และดาบสั้นซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมมลายู 

 

ห้องจัดแสดงที่สาม อยู่ชั้นสองของอาคารในปีกทางด้าน

ซ้าย จัดแสดงเร่ืองราวในยุคอาณานิคมตะวันตก เร่ิมต้น

ด้วยการเข้ามาของชาติโปรตุเกส ซึ่งโจมตีเมืองมะละกา 

(Malacca) จนล่มสลายลงในปี ค.ศ.1511 อย่างไรก็ตาม

เชื้อสายสุลต่านเจ้าเมืองท่ีแตกพ่ายก็ยังได้หลบหนีไป

สร้างศูนย์กลางของรัฐสุลต่านขึ้นใหม่ที่เมืองใกล้เคียง

อาทิ ยะโฮร์ (Johor) และเปรัก (Perak) ถัดจากนั้นจึง



ภาพที่ 10 โถงด้านในพิพิธภัณฑ์

ภาพที่ 11 ห้องจัดแสดงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

ภาพที่ 12 ทางเข้าห้องจัดแสดงอาณาจักรมาเลย์  

(Malay Kingdom) 

ภาพที่ 13 หินปักหลุมศพของสุลต่านมันซูร์ ชาห์  

แห่งมะละกา

ภาพที่ 14 หุ่นจำาลองรูปแบบการบริหาร 

การปกครองของสุลต่านในอดีต
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สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง

เป็นการเข้ามาของเนเธอร์แลนด์ หรือดัตช์ ในช่วง ค.ศ.  

1641 เมื่อดัตช์โจมตีและขับไล่โปรตุเกสออกไปจาก

ช่องแคบมะละกาสำาเร็จ ส่วนจัดแสดงยังได้กล่าวถึง 

ดินแดนทางตอนเหนือของรัฐสุลต่านในรัฐเกดาห์ ตรัง

กานู กลิมันตัน และอิทธิพลของสยามในช่วงเวลา 

ดังกล่าว เนื่องจากในยุคก่อนหน้าน้ันการแย่งชิงอำานาจ

และการควบคุมช่องแคบมักจะกระจุกอยู่เพียงรัฐทาง

ตอนใต ้สว่นจดัแสดงถดัมานำาเสนอการเขา้มาของอังกฤษ

ผ่านการครอบครองปีนังในปี ค.ศ.1788 โดยการเสนอ

ข้อแลกเปลี่ยนของสุลต่านรัฐเกดาห์ต่ออังกฤษแลกกับ

การคุ้มครองให้พ้นจากอำานาจการครอบครองของสยาม 

เนื้อหาจัดแสดงเพิ่มเติมเป็นเรื่องการทำาเกษตรเชิงเด่ียว 

(plantation) โดยเฉพาะการทำาสวนยาง และการทำาเหมอืง

แรท่ีรุ่ง่เรอืงและนำารายไดเ้ขา้มาสูม่าเลเซียอย่างล้นหลาม

ในยุคการครอบครองของอังกฤษ พร้อมๆ กับการเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่พัฒนามาเป็นประชากรหลักของ

มาเลเซียในภายหลัง ในส่วนสุดท้ายเป็นการรุกรานโดย

กองทัพญ่ีปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนับเป็นการสิ้น

สดุการปกครองโดยเจ้าอาณานิคม ส่งผลต่อความพยายาม

เรียกร้องขอเอกราชจากอังกฤษเมื่อสิ้นสุดสงครามโลก 

ห้องจัดแสดงสุดท้าย อยู่บนชั้นสองฝั่งปีกขวาของอาคาร

ว่าด้วยเรื่องมาเลเซียในปัจจุบัน (Malaysia Today) 

ส่วนแรกเล่าถึงขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในยุคเรียกร้องเอกราช ทั้งในด้านของงานเขียนเพื่อ

ปลุกสำานึกความเป็นมลายู ชนช้ันสูง (สุลต่านจากรัฐ

ต่าง) ที่มีส่วนร่วม และพรรคอัมโน (UMNO) ส่วน

ต่อมาเป็นส่วนของการประกาศอิสรภาพโดยตวนกู 

อบัดลุ ราหม์าน (Tunku Abdul Rhaman) นายกรฐัมนตรี

คนแรกของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 

ส่วนจัดแสดงสุดท้ายจัดแสดงเหตุการณ์สำาคัญในยุค

ปัจจุบันโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศของมาเลเซียนับ

ตั้งแต่ประกาศเอกราช มากระทั่งถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาล

มาเลเซียในอนาคต

บริบททางการเมืองและการสร้างชาตินิยมของมาเลเซีย

นั้นแตกต่างไปจากอินโดนีเซียมาก แม้ว่าจะมีพื้นฐาน

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน กล่าว

คือ เคยเป็นรัฐสุลต่านท่ีเรืองอำานาจและสืบต่อมรดก 

มาจากรัฐฮินดู-พุทธโบราณ (อาณาจักรศรีวิชัย) และตก

อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตก แต่

ในอินโดนีเซียชนชั้นนำาหมดอำานาจไปแล้วตั้งแต่ยุคที่

ดัตช์เข้ามาปกครอง ส่วนมาเลเซียสุลต่านยังคงสืบทอด

ตำาแหน่งและดำารงไปพร้อมๆ กับการสร้างรัฐชาติสมัย

ใหม่ เง่ือนไขประการหลังนี้เองท่ีส่งผลอย่างมากต่อการ

สร้างอัตลักษณ์ชาติที่สำาคัญประการหนึ่งของมาเลเซีย 

ยคุของการประกอบสรา้งความเปน็ชาตมิาเลยโ์ดยเฉพาะ

ช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 1980 ประกอบด้วยข้อพิจารณา

สำาคัญ 2 ประการ คือ  ประการแรก  ความต้องการ

ที่จะจัดวางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียให้อยู่

ภายใต้ขอบเขตที่เป็นประเทศมาเลเซียในยุคปัจจุบัน ข้อ

พิจารณานี้เกิดจากปัญหาการนิยามความเป็นมาเลเซีย

ท่ีสืบเนื่องมากระท่ังถึงในช่วงทศวรรษ 1940 ท่ีความ

เป็นมาเลย์นั้นมักจะไปร่วมกันกับภาษา วัฒนธรรมและ

โครงสร้างทางการเมือง ซ่ึงขยายออกไปไกลกว่าขอบเขต

ประเทศของมาเลเซียท่ีเพิ่งกำาเนิดเป็นรัฐ-ชาติหลังปี 

1957 ดังนั้น เมื่อประกาศเอกราชแล้วสิ่งที่มาเลเซียต้อง

ทำาอยา่งเรง่ดว่นคอืการนยิามและสนบัสนนุการสรา้งสิง่ที่

เรียกว่าเป็นมรดกของชาติโดยที่แยกห่างออกจาก “โลก 

มาเลย์” แห่งอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้5 ประการ

ที่สอง คือการประกอบสร้างมรดกแห่งชาติมาเลย์ในช่วง

ทศวรรษ 1970 ถึง 1980 นั้นเชื่อมโยงอยู่กับนโยบาย

เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy) ที่สนับสนุน

ในประเด็นการนิยามเรื่อง ภูมิปุตรา (bumiputera หรือ 

บุตรแห่งแผ่นดิน) ท่ีประกาศว่าวัฒนธรรมแห่งชาติควร



จะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในท้องถ่ิน

ต่างๆ และกระบวนการนิยามภูมิปุตราได้ก่อให้เกิดการ

จดัแบ่งและลดรปูผูค้นในมาเลเซยีออกเหลอืเพยีง 3 กลุม่ 

คือ มาเลย์ จีน และอินเดีย และวัฒนธรรมชาติก็ควรจะ

มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมของชาวมาเลย์พื้นเมืองเดิม

นั่นเอง6 (Worden, 2003: 31-32) 

นอกจากการนิยามมรดกวัฒนธรรมผ่านความเป็นมาเลย์ที่

กลา่วถงึขา้งต้นแลว้ “อดตี” หรอืประวตัศิาสตรเ์ปน็ความ

จำาเป็นถัดมา มาเลเซียพยายามนิยามประวัติศาสตร์ของ

ตนขึ้นใหม่ภายใต้ขอบเขตของรัฐชาติสมัยใหม่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการนยิามถงึมรดกทางวฒันธรรม ดังน้ัน จึง

จะเห็นว่าในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั้น เริ่ม

ต้นยุคประวัติศาสตร์ของมาเลเซียในห้องอาณาจักรมา

เลย์ (Malay Kingdom) ด้วยการเกริ่นนำาถึงอาณาจักร

ศรวีชิยัซึง่มีศนูยก์ลางอยูใ่นอินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย และ

การเบ่งบานของรัฐสุลต่านแหง่มะละกา (Melaka Sultan-

ate) ในฐานะรฐัอสิลามแหง่แรกของโลกมาเลยก์ลบัไดร้บั

การยกย่องจากหมู่ขบวนการเคล่ือนไหวชาตินิยม และ

เชื่อมโยงความจงรักภักดีต่อผู้ปกครองหรือราชา มาสู่

การภักดีต่อชาต ิ7 เราจะเห็นความเชื่อมโยงของระบอบ

การปกครองแบบรัฐสุลต่านของมะละกาที่ย่ิงใหญ่ท้ังใน

ด้านขนบธรรมเนียมในความเป็นราชา กฎหมาย และ

อำานาจ ถูกส่งต่อมาผ่านจักรวรรดิยะโฮร์-เรียว (Johor-Riau 

empire) และตกทอดมาสู่ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน 

ขนบธรรมเนียมหนึง่ทีต่กทอดมานัน่คอืศาสนาอสิลาม ซึง่

กลายมาเปน็องคป์ระกอบสำาคญัหนึง่ในการนยิามถงึการ

เปน็ ‘ภมูปิตุรา’ ของคนทอ้งถิน่พอๆ กบัองคป์ระกอบดา้น

ภาษามาเลย์ (Worden, 2003) 

ปัญหาของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติในรูปแบบ 

ดังกล่าวท่ียกเอาอดีตอันรุ่งเรืองของรัฐสุลต่าน มะละกา

มาเปน็แกนในการเลา่เรือ่งของพพิธิภณัฑ ์ทำาใหเ้รือ่งราว

ใหน้ำาหนกัอยูเ่พยีงพืน้ทีส่ว่นหนึง่ของคาบสมทุรมลายโูดย

เฉพาะทางตอนใต้ในรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วงชิงอำานาจ

เหนือช่องแคบมะละกาเท่านั้น และกีดกันพ้ืนท่ีอ่ืนออก

ไปจากประวัติศาสตร์หลัก อาทิ รัฐเกดาห์ และกลันตัน

ทางตอนเหนือของประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับ

รัฐชาติสยามมากกว่า หรือรัฐซาบาห์ และซาราวัก ท่ีต้ัง

อยู่บนเกาะบอร์เนียว ท่ีมีบริบทของสังคม วัฒนธรรม 

และชาติพันธุ์แตกต่างไปจากพื้นที่คาบสมุทร และในที่นี้

กร็วมไปถงึศาสนาอืน่ๆ ทีเ่คยดำารงอยูใ่นคาบสมทุรดว้ย 8 

กรณีของสุวรรณภูมิ หากพิจารณากันตามหลักฐานทาง

โบราณคดีพื้นที่บริเวณคาบสมุทรมลายูเป็นพื้นที่หนึ่งที่

มีความเป็นไปได้ต่อการเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิ

มากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยการค้นพบร่องรอยการติดต่อ

กับวัฒนธรรมอินเดียมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ช่วง 500-

200 ปีก่อนคริสตกาล มีการค้นพบเหรียญโลหะมีดีบุก

ในบริมาณสูงจากอินเดีย (High-tin Bronze) มีแหล่ง

แร่ดีบุกและทองคำาซึ่งเป็นที่ต้องการของอินเดียใน

ปริมาณมากในหุบเขาคลาง รัฐเซลังงอร์ (Klang Valley, 

Selangor) และเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวคือจุดแลกเปลี่ยน

สินค้าสำาคัญระหว่างอินเดีย (ท่ีต้องการดีบุกและทองคำา) 

กับท้องถิ่น (ที่ต้องการสินค้าที่ทำาจากโลหะแสดง

สถานภาพ อาทิ ขันโลหะผสม (Bronze) เครื่องมือ

เหล็ก และภาชนะเคลือบ และลูกปัดแก้ว)  (Hooker, 

2003: 35-46) ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ดินแดนแห่ง

นี้อาจจะเป็นดินแดนที่ชื่อไครเซ (Chryse) ตามบันทึก

การเดินเรือของชาวตะวันตกท่ีบันทึกไว้เม่ือ ค.ศ.43 

และในข้อถกเถียงเชิงวิชาการปัจจุบัน ตอนปลายของ

คาบสมุทรมลายูก็ยังคงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในความสนใจอันดับ

ต้นๆ แต่พิพิธภัณฑ์เลือกที่จะเล่าเพียงยุคสมัยกึ่งก่อน

ประวัติศาสตร์ (Proto-history) ท่ีเริ่มมีการติดต่อแลก

เปล่ียนระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียและชนพ้ืนเมือง (ใน

ห้องก่อนประวัติศาสตร์และกึ่งก่อนประวัติศาสตร์) 
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ไม่มีแม้กระทั่งวัตถุที่บ่งบอกถึงสถานภาพของแหลม

มลายูในฐานะของแหล่งแร่ทองคำาและดีบุก ตามท่ีพ่อค้า

ชาวอินเดียและตะวันตกกล่าวอ้างถึง 

ในประเดน็ดงักลา่วคงตอ้งแยกระหวา่งสิง่ทีน่กัโบราณคดี

ชาตินิยมชาวมาเลเซียและนักวิชาการทางตะวันตก

เสนอว่าบริเวณประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของ

พื้นที่สุวรรณภูมิหรือดินแดนทองตามเอกสารโบราณ 

กับนโยบายการประกอบสร้างความเป็นชาติผ่าน

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมาเลเซีย กรณีของ

มาเลเซียนั้นคล้ายคลึงกับอินโดนีเซียตรงที่สุวรรณภูมิ

เป็นตัวแทนหนึง่ของศนูยก์ลางพทุธศาสนาอนัรุง่เรอืงแหง่

แรกๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น เร่ืองราวของ

สุวรรณภูมิจึงอาจไม่จำาเป็นต่อประวัติศาสตร์ของมาเลเซยีที่

ใหค้วามสำาคญักบัศาสนาอสิลามนกั แตไ่มไ่ดห้มายความ

ว่ามาเลเซียจะเพิกเฉยต่อสุวรรณภูมิ เพราะนัยหนึ่งของ

สุวรรณภูมิที่แสดงถึงความมั่งคั่ง และเป็นศูนย์กลางการ

แลกเปลีย่นแหง่แรกๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้ท็ำาให้

รัฐบาลยินยอมให้นักโบราณคดีในท้องถ่ินทำาการศึกษา

และถกเถียงในประเด็นน้ีกันอยู่นอกพื้นที่การเล่าเรื่อง

ของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิพิธภัณฑ์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1966 (พ.ศ.

2509)9 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีได้

จากการสำารวจและขุดค้นในเขตเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่ง

มีการดำาเนินงานแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) 

ในช่วงแรกของการจัดแสดงนั้นส่วนใหญ่เป็นโบราณ

วัตถุสมัยทวารวดีซ่ึงพบอยู่ทั่วไปในเมืองอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี 

ในภายหลงับางสว่นถกูยา้ยไปจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร ห้องจัดแสดงมีการปรับปรุงอีกครั้ง

ในช่วงปี ค.ศ.2004-2005 (พ.ศ.2547-2548) ซึ่งยังคง

จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทอง สุวรรณภูมิ 

และวัฒนธรรมทวารวดีอยู่ (พรมบุตร จันทรโชติ 2550: 

13-14)

ห้องจัดแสดงในโถงอาคารหลักประกอบด้วย10 ส่วน

แรก เป็นนิทรรศการชั่วคราวอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์

ข้อมูลและจำาหน่ายของที่ระลึก จัดแสดงนิทรรศการ

เก่ียวกับสุวรรณภูมิ เนื้อหาของการจัดแสดงพยายาม

เสนอความหมายและนิยามเก่ียวกับสุวรรณภูมิใหม่

ว่าไม่ได้หมายถึงดินแดนประเทศใดประเทศหน่ึงโดย

เฉพาะแต่อยู่ในขอบเขตท่ีเชื่อว่าเป็นประเทศพม่า ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดย

นิทรรศการนี้ให้ความสนใจในประเทศไทยจากหลักฐาน

ที่ขุดค้นพบในเขตภาคกลางตอนล่าง (ภาพที่ 15) ส่วน

ที่สอง อยู่บนชั้นสองของอาคาร ห้องจัดแสดงแรกเป็น

เรื่องบรรพชนคนอู่ทอง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ และการรับวัฒนธรรมจากภายนอก ของ

ชุมชนโบราณเมืองอู่ทอง จัดแสดงวัตถุแสดงการติดต่อ

กับชุมชนในอินเดีย อาทิ ลูกปัดชนิดต่างๆ เหรียญตรา

จากโรมัน (ภาพที่ 16) รูปปั้นชาวต่างชาติ (เปอร์เซีย) 

เครื่องประดับทำาด้วยทองคำา และหลักฐานเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนาในยุคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 

ส่วนที่สาม (ห้องจัดแสดงหมายเลขสอง) เป็นเรื่อง

อู่ทองศรีทวารวดี เสนอเรื่องราวพัฒนาการของชุมชน

โบราณเมืองอู่ทองเม่ือเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์มีการ

สร้างคูนำาคันดินล้อมรอบ กลายเป็นหนึ่งในเมือง

ศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดีที่เป็นทั้งศูนย์กลาง

ทางการค้าและพระพุทธศาสนา จัดแสดงวัตถุทางด้าน

พุทธศาสนา อาทิ ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปดินเผา-

สำาริด และลวดลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรม (พนม



ภาพที่ 15 นิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับสุวรรณภูมิ 

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ภาพที่ 16 ตู้จัดแสดงเหรียญที่แสดงการแลกเปลี่ยนกับ

พ่อค้าชาวต่างชาติ ของชุมชนในเมืองอู่ทอง

ภาพที่ 17 รูปจำาลองพ่อค้าชาวต่างชาติ 

และเรือที่มาติดต่อกับชุมชนสุวรรณภูมิ 

ภาพที่ 18 รูปจำาลองชุมชนในเมืองอู่ทอง 

ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกๆ

ภาพที่ 19 ห้องจัดแสดงโมเดลจำาลองของเมืองอู่ทอง 

และหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ผ่านมา
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บุตร จันทรโชติ, 2550) ส่วนถัดจากน้ีมีรูปจำาลอง

ของการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวอินเดีย รวมไปถึง 

รปูจำาลองบคุคลและชมุชนยคุแรกเริม่ทีส่รา้งวตัถทุางพทุธ

ศาสนาขึ้น (ภาพที่ 17 และ 18) ส่วนที่สี่ ส่วนจัดแสดง

เกี่ยวกับเมืองอู่ทอง โมเดลจำาลองเมืองอู่ทองและโบราณ

วัตถุที่พบในการขุดค้นที่ผ่านมา (ภาพที่ 19) นอกจาก

อาคารจัดแสดงหลักแล้วยังมีการจัดแสดงเรือนลาวโซ่ง

อันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกวาดต้อนจากกองทัพไทย

ในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์มาจากเวียงจันทร์

และเมืองโดยรอบ ไว้บริเวณสนามหญ้าใกล้กับอาคาร

พิพิธภัณฑ์ อีกด้วย 

บริบทของการจัดการอดีตและสร้างประวัติศาสตร์ชาติ

ของไทยนั้นแตกต่างไปจากเพื่อนบ้านตรงที่ไม่ได้ถูก

ริเริ่มมาจากประเทศเจ้าอาณานิคมตะวันตก แต่ก็ได้รับ

ผลกระทบจากแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าสู่ความเป็นสมัย

ใหม่ (modernization) มาไม่ใช่น้อย โดยกระบวนการ

ดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มีการค้นคว้า ค้นหาหลักฐานที่

ยนืยนัถงึความมอีารยะของชนชาตไิทย มกีารจดัเกบ็และ

รวบรวมโบราณวัตถุ การสำารวจเมืองโบราณและโบราณ

สถานหลายๆ แห่ง 

แนวทางดังกล่าวยังคงสืบเนื่องมากระทั่งในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แตเ่ริม่มกีารนำา

เขา้วธิกีารศกึษาตามอยา่งตะวนัตกเขา้มามากขึน้ แนวคดิ

เกี่ยวกับการค้นหาดินแดนสุวรรณภูมิก็เริ่มเติบโตมา

ตัง้แต่ครัง้รชักาลสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ขณะยงั

ดำารงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎ) เมื่อเสด็จพระราชดำาเนิน

ไปสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม ใน

ปี ค.ศ.1831 (พ.ศ.1831) กระท่ังมีพระบรมราชโองการ

ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์นับต้ังแต่ปี ค.ศ.1852 

(พ.ศ.2395) อีกทั้งยังทรงมีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าเจดีย์ดัง

กล่าวน่าจะมีความสำาคัญในฐานะท่ีอาจเป็นเจดีย์แห่ง

แรกของอาณาจกัรสยาม จงึทรงพระราชทานชือ่ใหมจ่าก 

“พระประทม” มาเป็น “พระปฐม” จากข้อวินิจฉัยดัง

กล่าวเอง ศาสตราจารย์กริสโวลด์ (A.B. Griswold) ได้

ให้ความเห็นว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับคัมภีร์มหาวงศ์

ของลงักาทีก่ลา่วถงึเหตกุารณค์รัง้พระเจา้เทวานมัปยิดิศ 

ของลังกาได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นตรงบริเวณที่สมณ-

ทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชก้าวเข้าสู่ลังกาเป็นแห่ง

แรก กับนัยของการให้ชื่อพระปฐมเจดีย์ในครั้งนั้นว่า

แสดงถึงนัยเช่นเดียวกัน และก็กลายเป็นข้อสันนิษฐาน

สำาคัญของนักประวัติศาสตร์ไทยในยุคดังกล่าวท่ีเชื่อว่า

ดินแดนภาคกลางตอนล่างบริเวณลุ่มแม่นำาแม่กลอง- 

ท่าจีน และนครไชยศรี (เขต จ.นครปฐม สุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี และราชบุรี) นี้เองก็คือดินแดนสุวรรณภูมิที่

พระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนา

น่ันเอง (กรรณิการ์ จรรย์แสง และ Laurent Hennequin, 

2552: 171-180) และถ้าหากมองบริบทอื่นในช่วงเวลา

เดียวกันท่ีรัชกาลท่ี 4 เองท่ีมีแนวคิดในการสถาปนา

ธรรมยุติกนิกายท่ีถือเป็นการปฏิรูปวัตรปฏิบัติเสียใหม่

ตามแบบลังกา ก็ให้บังเอิญมีการค้นพบเมืองสุวรรณภูมิ

ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา (คัมภีร์มหาวงศ์) 

ของลังกาว่าเป็นท่ีสถิตของพุทธศาสนาแห่งแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ก็สอดคล้องเป็นอันดีกับการเอื้อความ

ชอบธรรมให้กับการก่อตั้งนิกายทางพุทธศาสนานิกาย

ใหม่ท่ีให้ความสำาคัญกับวัตรปฏิบัติตามอย่างพระวินัย

เดิมอย่างเคร่งครัด

ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครองวิธีการเขียนประวัติ-

ศาสตร์ชาติปรากฏแนวคิดเรื่องชาตินิยม และการค้นหา

ที่มาของคนไทย ซึ่งเคลื่อนจากการค้นหาต้นกำาเนิด

อารยธรรมภายในเขตดินแดนประเทศไทย ที่สร้างความ

ชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์ ในฐานะที่สืบทอดผ่าน

การมชียัเหนอือาณาจกัรกอ่นหนา้ ภาพของประวัติศาสตร์



ยุคต้นของชนชาติไทยเป็นการกระตุ้นความฮึกเหิมให้

กับคนในชาติถึงประวัติของการถูกรุกรานจนต้องถอย

ร่นลงมาในดินแดน “แหลมทองหรือขวานทอง” ของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน ด้วยประวัติการต่อสู้ของชนชาติ 

(ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญ) กระทั่ง

สามารถสถาปนารัฐชาติของคนไทยได้เป็นรัฐแรกคือ

สุโขทัย โดยผู้นำาที่มีสถานะประหน่ึง “พ่อ” (พ่อขุน) 

ของทุกคนในชุมชน (ไม่ใช่กษัตริย์ซึ่งเป็นองค์สมมติ

เทพ) ยุคสมัยนี้เองเรื่องราวของสุวรรณภูมิก็ดูเหมือนจะ

แผว่เบาลงไปเลก็น้อย เหลือเพียงการศึกษาประวัติศาสตร์

และโบราณคดีของอาณาจักรทวารวดีในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนล่าง

กระทั่งช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 197011 (ช่วงปลายของ 

พุทธทศวรรษท่ี 2510) เร่ิมมีงานศึกษาเก่ียวกับ “คนไท” 

ที่ปฏิเสธประวัติศาสตร์กระแสหลักว่าคนไทยไม่ได้ถูก

รุกรานจนถอยร่นลงมาระลอกใหญ่ดังที่เคยเชื่อกัน หาก

แต่เป็นการผสมผสานระหว่างกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่ (ท่ี

ทยอยเดินทางเข้ามา) กับกลุ่มคนพื้นเมืองเดิม แล้วจึง

เริ่มมีพัฒนาก่อเกิดเป็นบ้านเมืองจากการติดต่อค้าขาย-

แลกเปลี่ยน กับพ่อค้าหรือนักเดินทางจากดินแดนอื่นๆ 

มีการรับวัฒนธรรมจากอินเดียและพุทธศาสนาและใน

ท้ายที่สุดจึงปรากฏเป็นอาณาจักร แนวทางดังกล่าว 

จึงเป็นการส่งเสริมให้กับความคิดเกี่ยวกับดินแดน

สุวรรณภูมิ กลับมาสู่พื้นที่ความสนใจของทั้งแวดวง 

นักวิชาการและสาธารณชนอีกครั้ง ด้วยเหตุที่มีความ

ลงตัวอย่างพอเหมาะพอเจาะระหว่างดินแดนของชุมชน

ดั้งเดิมในอุษาคเนย์ที่มีการติดต่อการค้ากับดินแดนไกล

โพ้น กับการผสมผสานของกลุ่มคนดั้งเดิมและคนจาก

ทางเหนือไทย (กลุม่คนทีพ่ดูภาษาตระกลูไท) จนเกดิเปน็

ทฤษฎเีกีย่วกบัคนไทยทีส่ามารถพฒันาบา้นเมอืงขึน้เปน็

แวน่แควน้ไดเ้องจากภายในและพืน้ฐานชมุชนเดมิทีด่ำารง

อยู่มาตั้งแต่ยุคต้นพุทธกาล 

ความสำาคัญของสุวรรณภูมิ และบ้านเมืองท่ีพัฒนาต่อ

เนื่องมาคือทวารวดีนั้นถูกเน้นยำาความสำาคัญอยู่อย่าง

ชัดเจนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ดังท่ีเกริ่น

มาข้างต้นถึงจุดประสงค์ในการเปิดพิพิธภัณฑ์แห่ง

นี้ ก็เนื่องมาจากต้องการจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีสำารวจ

และขุดค้นได้จากเมืองโบราณอู่ทอง เรื่องราวในห้อง 

จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีความแตกต่างจาก

ธรรมเนียมปฏิบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอื่นๆ 

อยู่มาก โดยเฉพาะการไม่มีเส้นเวลา (Timeline) ของ

ประวัติศาสตร์ชาติท่ีมักจะเริ่มเล่าด้วยสมัยก่อนประวัติ-

ศาสตร ์สมยัอาณาจกัรทวารวด ีหรอืศรวิีชยั สมยัสโุขทยั 

สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ แต่เวลาที่ปรากฏนั้น

มีเพียงสมัยชุมชนแรกเริ่มท่ีมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้า

ต่างชาติ อันเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนสุวรรณภูมิ 

วัตถุจัดแสดงที่นำามาใช้นี้คือโบราณวัตถุจากต่างแดนที่

แสดงถึงการค้าและการแลกเปลี่ยน และหุ่นจำาลองเกี่ยว

กบัพอ่คา้ทีเ่ดนิทางเขา้มาในอูท่อง และชมุชนทีเ่ริม่มกีาร

ผลติศาสนวัตถ ุโดยเฉพาะหนิสลกัรปูธรรมจกัรและกวาง

หมอบ ท่ีจัดว่าเป็นโบราณวัตถุเด่นท่ีพบในเมืองอู่ทอง 

และเป็นหลักฐานยืนยันถึงการรับพุทธศาสนาเข้ามาใน

สมัยแรก 

ตอ่จากชมุชนแรกเริม่นัน้หอ้งจดัแสดงจงึนำาเขา้สูช่ว่งเวลา

ของอาณาจกัรทวารวดทีีม่กีารเชือ่มโยงใหเ้หน็วา่เปน็บา้น

เมืองที่พัฒนาขึ้นจากชุมชนดั้งเดิม และมีความรุ่งเรือง

อย่างมากทั้งทางด้านการค้า และพุทธศาสนา อีกทั้งยัง

ขยายตัวออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วขอบเขตของประเทศไทย

ในปัจจุบัน และในประวัติศาสตร์ชาติอาณาจักรทวาร

วดีถูกจัดว่าเป็นอาณาจักรแรกเริ่มในดินแดนไทย (แต่

ไม่ใช่อาณาจักรแรกเริ่มของกลุ่มคนไทย ท่ีก่อต้ังในยุค

ต่อมาคือสมัยสุโขทัย) ความสัมพันธ์ของทวารวดีในมุม

มองของผู้เขียนคือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนแรก

เริ่มท่ีรุ่งเรือง และรำารวย (สุวรรณภูมิ) กับอาณาจักร
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สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง

ของกลุ่มคนไทยที่สืบเน่ืองต่อมาในยุคหลัง ซึ่งจุด 

เชื่อมโยงดังกล่าวทำาให้เส้นเวลาทางประวัติศาสตร์

ของประเทศไทยน้ันดูสมบูรณ์ข้ึน ผ่านการอธิบายการ

รวมอาณาจักรและชุมชนดั้งเดิมในแหลมทองด้วยการ

แต่งงาน และการผสมผสานกลมกลนืทางเชือ้ชาต ิและ

วฒันธรรม และในแงท่างภมูศิาสตรศ์นูยก์ลางของชมุชน

เก่าแก่และอาณาจักรโบราณในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

ตอนล่างนั้นก็ดูจะสามารถเช่ือมโยงกับศูนย์กลางของ

ประเทศในยุคปัจจุบันคือกรุงเทพนั้นได้เช่นกัน 

ปัจจบัุนความคดิเรือ่งดนิแดนสวุรรณภมูใินประเทศไทย

ไม่ได้พยายามค้นหาว่าพื้นที่ ใดคือศูนย์กลางของ

สุวรรณภูมิตามตำานานและบันทึกเดินทางอีกต่อไป 

หากแต่มีการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสุวรรณภูมิ

หมายถึงดินแดนที่เป็นผืนแผ่นทวีปครอบคลุมพ้ืนท่ี

ของประเทศไทย พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม 

ส่วนสุวรรณภูมิในเขตหมู่เกาะก็หมายถึงเขตประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน และเมื่อ

สุวรรณภูมิไม่ได้รับใช้ความคิดเรื่องชาตินิยมหรือเรื่อง

เล่าอันไพศาลของชาติ ประกอบกับนัยของดินแดน

โบราณที่รับเอาพุทธศาสนามาสถิตเป็นแห่งแรกๆ ก็ไม่

ได้ขัดกับการนับถือศาสนาของผู้คนในสังคมไทย ทำาให้

ประเด็นของสุวรรณภูมิในประเทศไทยสามารถปรากฏ

ตัวอยู่ได้ในทุกพ้ืนท่ีภายใต้ความหมายกว้างๆ ถึงดินแดน

สว่นท่ีเป็นประเทศไทย รวมไปถงึผูค้นทีม่คีวามแตกต่าง

หลากหลายทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม 

ส่งท้�ย

การสำารวจแนวทางการประกอบสร้างประวัติศาสตร์

ชาติของหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ของบทความช้ินน้ีเป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนที่ตั้ง

คำาถามเรื่องการจัดการอดีตของแต่ละชาติผ่านบริบท

ทางประวตัศิาสตรน์บัตัง้แตย่คุสมยัอาณานคิมกระทัง่การ

เปลี่ยนเข้าสู่รัฐ-ชาติสมัยใหม่ที่เป็นอิสระจากอาณานิคม 

ซึง่กอ็าจจะมมีมุมองดา้นอืน่ๆ อาท ิสงัคม เศรษฐกจิ และ

ศาสนาทีส่ะทอ้นอยูภ่ายนอกพืน้ทีจ่ดัแสดงของพพิธิภณัฑ์ 

ผู้เขียนเองไม่ได้ปฏิเสธว่าความคิดเรื่องสุวรรณภูมิไม่ถูก

พูดถึงในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เพียง

แต่เราอาจต้องขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาออกไปในแวดวง

อื่น อาทิ วงการโบราณคดี หรือมรดกทางวัฒนธรรมใน

ทอ้งถิน่ทีเ่ชือ่วา่อาจจะเปน็แหลง่โบราณคดรีว่มสมยัเดยีว

กับชุมชนสุวรรณภูมิในช่วงต้นพุทธกาล ท่ีอาจจะขยายให้

เห็นความสนใจต่อสุวรรณภูมิมากกว่าในพื้นที่พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติตามที่กล่าวมา 



เชิงอรรถ

1 รายละเอียดของข้อถกเถียงทั้งเอกสารและหลักฐาน 

ทางโบราณคดีสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความของ 

ดร. พจนก กาญจนจันทร ในบทความเร่ือง จินตนาการ 

‘สุวรรณภูมิ’ ในหนังสือเล่มนี้

2 เหตผุลท่ีเลอืกพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง ในงาน

ศึกษาชิ้นนี้เป็นเพราะมีส่วนจัดแสดงเรื่องราวของสุวรณภูมิท่ี

ชัดเจน ด้วยเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดินแดนที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง

ของสุวรรณภูมิ

3 สว่นหนึง่อาจเปน็เพราะมพีพิธิภัณฑเ์ก่ียวกับวัฒนธรรม

จามแยกออกไปตา่งหากคือ พพิธิภัณฑป์ระตมิากรรมของจาม 

(Museum of Cham Culture) ที่เมืองดานัง

4 สถาปตัยกรรมดงักลา่วเปน็รูปแบบเดยีวกบั “Istana” 

(Sultanate Palace) วังสุลต่านจำาลองที่จัดแสดงอยู่ในเมือง

มะละกา มาเลเซีย เพื่อแสดงความเชื่อมโยงถึงยุครุ่งเรือง

ของสายเลือดบริสุทธิ์ทื่สืบทอดมาจากศูนย์กลางเดิมในเกาะ

สุมาตรา และส่งต่อความชอบธรรมของอำานาจดังกล่าวสู่

สุลต่านผู้ปกครองรัฐในมาเลเซีย และสืบสายเลือดมากระ

ทั่งถึงปัจจุบัน

5 การนิยามความเป็นมาเลย์ หรือโลกมาเลย์ (Malay 

world) ในมติทิางวัฒนธรรมนัน้กินความหมายถึงผูค้นท่ีอาศยั

อยู่ในขอบเขตประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ใน

ปัจจุบัน ดังนั้น การประกอบสร้างความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่

ของมาเลเซีย จึงจำาเป็นที่ต้องแสดงความแตกต่างระหว่าง

โลกมาเลย์ของมาเลเซีย กับโลกมาเลย์ในพื้นที่อื่นในอีก 2 

ประเทศ 

6 อย่างไรก็ตามในแต่ละท้องถิ่นก็จะนิยามคนท้องถ่ิน

ที่แตกต่างกันไปตามบรรพบุรุษ อาทิ ชาวโอรังอัสลี (Orang 

Asli) ท่ีอาศัยอยู่ในแถบคาบสมุทรมลายู และชาวพ้ืนเมือง

กลุ่มอื่นในรัฐซาบาห์ และรัฐซาราวัค หรือเป็นกลุ่มคนที่เข้า

มาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียก่อนการเข้ามาของอังกฤษ แนวคิด

ดงักลา่วจงึเปน็การกดีกนักลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ออกจากการเขา้ถงึ

ทรพัยากรหลายๆ อยา่ง รวมไปถงึผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ

ที่สงวนไว้เพื่อชาวมาเลย์พื้นเมืองเท่านั้น

7 ระบอบการปกครองของรัฐสุลต่านแต่เดิมนั้น 

มีพื้นฐานการปกครองอยู่ที่ความจงรักภักดีต่อสุลต่าน 

หรือพระราชาหรือผู้ปกครองของรัฐ ด้วยพันธะสัญญา 

ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองภายใต้การชี้นำาของ 

คำาสอนในศาสนาอิสลาม ซึ่งแนวคิดเรื่องความภักดีดังกล่าว

ก็ได้ส่งต่อมาสู่นักชาตินิยมที่นำาความจงรักภักดีต่อพระราชา

นั้นมาสู่ความภักดีต่อชาติ 

8 แนน่อนวา่ในหอ้งจดัแสดงมกีารแสดงวตัถเุกีย่วขอ้งกบั

ศาสนาพุทธท่ีเก่าแก่ในรัฐเกดาห์ ด้วยเช่นกันแต่ก็เป็นเพียง

ส่วนน้อยท่ีต้องการส่ือถึงการยอมรับความหลากหลายของ

มรดกทางวัฒนธรรมภายในประเทศ

9 บทความชิ้นนี้อ้างอิงปี ตามคริสตศักราชเป็นหลัก

เพื่อให้มีความเอกภาพร่วมกันกับพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

10 รายละเอียดของการจัดแสดงเป็นข้อมูลจากการ
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สุจิตต์ วงษ์เทศ 
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