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ความเป็นมาของ “โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธรเป็นองค์กรทางวิชาการทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆ
ในประเทศไทยและภูมภิ าคใกล้เคียง
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2542 ศูนย์ฯ ให้
ความสนใจพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ของชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งสะสม
และถ่ายทอดความรู้ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างจิตสำนึกร่วม
ให้เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน
จากการที่ได้ร่วมงานกับสถาบันที่ทำงานบุกเบิกด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธเิ ล็ก - ประไพ วิรยิ ะพันธุ์ ทำให้ตระหนักว่า
ในปัจจุบันมีความตื่นตัวอย่างสูงในวงการพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานโดย
องค์กรในชุมชน หรือบุคคล และพิพิธภัณฑ์เหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่
ศูนย์ฯ จึงได้เริม่ โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในช่วงกลางปี
พ.ศ. 2546 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
สร้างฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน ท้องถิน่ วัด เพือ่ ให้บริการสืบค้น
ข้อมูลและการค้นคว้าวิจยั
วิจยั ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และสร้างนักวิจยั ทีส่ นใจพิพธิ ภัณฑ์
ในฐานะองค์กรทางวัฒนธรรม ทัง้ ทางวิชาการและปฏิบตั กิ าร
สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการให้พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ สามารถ
นำข้อมูลประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ความรูท้ อ้ งถิน่ มาบันทึก
ถ่ายทอด และพัฒนาต่อไป
สร้างเวทีหรือเครือข่ายแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์ และสนับสนุนงานพิพธิ ภัณฑ์ซง่ึ กันและกัน
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สาสน์จากผู้อำนวยการ
ในพระราชดำรัสเปิดงานประชุมสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2547 นี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงความสำคัญของพิพธิ ภัณฑ์วา่
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกนั้น
ดินแดนต่างๆ มีระยะทางกว้างไกล แต่ทรงมีเวลาน้อย
พิพธิ ภัณฑ์จงึ ช่วยทำให้ทรงรูจ้ กั เรือ่ งราวเกีย่ วกับผูค้ น ในภูมภิ าค
และท้องถิ่นต่างๆ มากมายหลายด้าน ทั้งด้านภูมิศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ภาษา ชีวติ ประจำวัน ศิลปะ ดนตรี คติความเชือ่
ฯลฯ ทำให้ได้ความรูก้ ว้างไกล ด้วยหนทางทีย่ น่ ย่อ
หัวใจของงานพิพิธภัณฑ์ตามพระราชดำรัสข้างต้นคือ การเล่าเรื่องราว
ชีวติ ของคนกลุม่ หนึง่ ให้คนกลุม่ อืน่ ได้รบั รู้ และกระบวนการเล่าเรือ่ งนีท้ ำให้สมาชิก
ชุมชนท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมกันทบทวนเรือ่ งราวความรูจ้ ากอดีต และนำมาเป็นกำลัง
สำหรับปัจจุบันและอนาคตต่อไป
จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์ “ก้าวไปด้วยกัน” เป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างเวทีการสื่อสารระหว่างพิพิธภัณฑ์ องค์กร และบุคคลที่อาจมีที่มาอัน
หลากหลาย แต่มีที่ไปแห่งเดียวกัน คือการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สืบทอดและสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ของตนเอง
กระบวนการสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑ์นั้น คงจะมีทั้งความสนุกและ
ความเหน็ดเหนื่อย เราหวังว่าจุลสารเล่มนี้จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนของชาวชุมชน
พิพธิ ภัณฑ์ได้สง่ ข่าวถึงกัน เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีอ่ าจเป็นประโยชน์ แบ่งปัน
ความรูค้ วามคิด หรือเป็นกำลังใจต่อการทำงานของเราทุกคนต่อไป
ขอให้ จ ุ ลสารของเราเป็ นก้ า วแรกของการก้ าวไปด้ว ยกั นของชุ มชน
พิพธิ ภัณฑ์และศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)

ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ผูอ้ ำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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จดหมายถึง บก.
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ได้รบั ข่าวคราวจากชาวพิพธิ ภัณฑ์เป็นครัง้ คราว
ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ รวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิคหรืออีเมล์ หลายข่าว
เป็นการแจ้งให้ศนู ย์ฯ รับทราบถึงความเคลือ่ นไหว ความเปลีย่ นแปลง การพัฒนา
ทีเ่ กิดขึน้ ในพิพธิ ภัณฑ์ของตน หลายฉบับเป็นการถามถึงข่าวคราวโครงการวิจยั และ
พัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีศ่ นู ย์ฯดำเนินมาตัง้ แต่ปี 2546
กองบรรณาธิการ ขออนุญาตนำสารฉบับหนึ่งจากอีเมล์ภาษาอังกฤษ
มาตอบใน จุลสารฉบับปฐมฤกษ์ อนึง่ กองบรรณาธิการแปลข้อความเป็นภาษาไทย
ดังนี้
เรียน ผูด้ แู ลเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
ผมสันติภาพ คำสะอาดเป็นบุตรชายคนสุดท้องของนายบุญหมั่น
คำสะอาด ผูส้ ร้างพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียน หลังจากงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อ
เมือ่ เดือนตุลาคม 2544 ผมพยายามทีจ่ ะพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ให้มคี วามแข็งแกร่ง
มากขึ้น ผมสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ใหม่บนถนนสารคาม-ร้อยเอ็ด หลังจากนั้น
มีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การทำงานให้สมบูรณ์เป็น
เรื่องที่จะต้องใช้เวลา พวกเราเองมีปัญหาเรื่องงบประมาณและผู้แนะนำที่ดี
แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพิพิธภัณฑ์ของเรา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
พิพิธภัณฑ์ของเรายังคงสิ่งของและลักษณะการจัดแสดงที่เราได้ทำมาแต่ต้น
และยังเพิม่ เติมส่วนการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยด้วย ทัง้ หมดนีม้ ที ง้ั อุปสรรค
และปัญหา แต่กม็ คี วามสุขมาก ผมอยากจะถามคำถามบางข้อครับ ไม่ทราบว่าผม
จะประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ของเราบนเว็บไชต์ของศูนย์ฯ ได้อย่างไร เพื่อจะได้
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารดีๆ ให้กบั ทุกคนทีส่ นใจ เมือ่ ปีทแ่ี ล้วคนจากศูนย์ฯ ได้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ของเรา ผมเองสามารถนำชมเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ
เพิ่มเติมแต่อย่างใด หากมีสิ่งใดที่ผมสามารถทำได้ ช่วยบอกด้วย และหวังที่จะ
ได้รบั คำแนะนำดีๆ เพือ่ การพัฒนา
สันติภาพ คำสะอาด
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
1 หมู่ 18 ถ.ข้าม อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043 - 746 - 303 , 01 - 377 - 0140
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กองบรรณาธิการ ยินดีอย่างยิ่งที่คุณสันติภาพให้ความสนใจโครงการ
วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์ฯ ในเบื้องต้นนี้ ขอความกรุณา
ให้คุณสันติภาพส่งข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เนื้อหาและการจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนมายังกองบรรณาธิการ เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์บนเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้คนทัว่ ไปได้รบั ทราบ และในอนาคต
หากคุณสันติภาพจะจัดกิจกรรมหรือปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์ฯ ยินดีจะทำหน้าที่
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นเครื อ ข่ า ยได้ ร ั บ ทราบการทำงานและ
ความเคลือ่ นไหวต่างๆ ของพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเชียงเหียน
สำหรั บ คำแนะนำเกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ จุ ล สารฉบั บ นี ้
อาจจะพอเป็นแนวทางในการทำงานพิพิธภัณฑ์ของคุณสันติภาพได้ระดับหนึ่ง
เพราะในคอลัมน์ “เกร็ดความรู้พิพิธภัณฑ์” ศูนย์ฯ ได้สรุปและเรียบเรียง
คำบรรยายว่าด้วยประสบการณ์งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในที่ต่างๆ จากการ
อบรมความรูเ้ กีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ และการพัฒนา เมือ่ วันที่ 4 – 6 ตุลาคม
2547
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอย้ำว่า การทำงานการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์ฯ ยังคงยึดหลักของการสร้างเวทีและเป็นตัวกลาง
ในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับงานพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
หากคุณสันติภาพมีคำถามเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการ
อนุรักษ์วัตถุ การวิจัยเกี่ยวกับวัตถุ การจัดแสดง ฯลฯ ศูนย์ฯ ยินดีจะทำหน้าที่
ช่ ว ยค้ น คว้ า หาคำตอบ หรื อ ประสานงานกั บ ผู ้ ม ี ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งนั ้ น ๆ
ในการให้คำแนะนำและไขข้องใจ เพื่อให้การทำงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็นเวทีของการแลกเปลีย่ น และพัฒนาองค์ความรูข้ องพิพธิ ภัณฑ์ได้อย่างแท้จริง

“ ผูอ้ า่ นท่านใดมีเรือ่ งราว อยากเขียน อยากเล่า อยากถาม
อยากแสดงความเห็น ฯลฯ สามารถเขียนจดหมายมาคุยกับบรรณาธิการ
จดหมายฉบับใดมีความน่าสนใจ บรรณาธิการจะนำมาลงตอบในจุลสาร
และยินดีตอ้ นรับผูอ้ า่ นทุกท่าน ”
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น...ก้าวไปด้วยกัน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ประกอบด้วยงาน
2 ส่วนหลัก คือ งานฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และงานวิจัยและพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในลักษณะทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เกี ่ ย วกั บ งานพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ เพื ่ อ เผยแพร่ แ ละแลกเปลี ่ ย นความรู ้ ป ระสบการณ์
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และต่างท้องถิน่ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ

งานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ : กรณีศกึ ษา
งานฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
เป็นการสำรวจ จัดเก็บ และเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
โดยให้บริการสืบค้นบนเครือข่ายอินเตอร์เนตของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร หรือ
www.sac.or.th
ในเดือนสิงหาคม คณะทำงานได้เดินทางสำรวจพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และพืน้ ทีภ่ าคกลาง เพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา
ลักษณะสิง่ ของทีส่ ะสมและจัดแสดง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ
ทีด่ ำเนินการโดยพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ แต่ละแห่ง
จังหวัดเชียงใหม่ พิพธิ ภัณฑ์ชาวเขา พิพธิ ภัณฑ์วดั เกตการาม
พิพธิ ภัณฑ์หมูบ่ า้ นชาวเขาดอยปุย
บ้านร้อยอันพันอย่าง พิพธิ ภัณฑ์ตกุ๊ ตา
จังหวัดเชียงราย หอฝิน่ - อุทยานสามเหลีย่ มทองคำ
พิพธิ ภัณฑ์บา้ นฝิน่ พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ทอล้านนาเชียงแสน
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยลือ้ บ้านศรีดอนชัย
จังหวัดนครปฐม พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ ไทย พิพธิ ภัณฑ์วดั ลำพญา
พิพธิ ภัณฑ์วถิ ชี วี ติ ชาวนาไทยบ้านลานแหลม
จังหวัดราชบุรี พิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน พิพธิ ภัณฑ์วดั คงคาราม

เป็นการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นปฏิบัติการ
ร่วมระหว่างชาวบ้าน สมาชิกชุมชน และนักวิชาการจากภายนอก การทำงานเป็น
การสำรวจความต้องการ และอุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา
และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการฟื้นฟูความรู้ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งของ
ในพิพธิ ภัณฑ์ โดยทีศ่ นู ย์ฯ จะประสานงานกับนักวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้
และร่วมปฏิบตั กิ ารกับชาวบ้าน เพือ่ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานพิพธิ ภัณฑ์
ในขั ้ น ตอนต่ อ ไป ศู น ย์ ฯ จะจั ด เวที ใ นการแลกเปลี ่ ย นประสบการณ์ ใ ห้ ก ั บ
เครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์ในแต่ละภูมภิ าค
ในปีงบประมาณ 2548 ศูนย์ฯ ได้เริม่ ดำเนินงานวิจยั และพัฒนาร่วมกับ
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ 3 แห่ง คือ พิพธิ ภัณฑ์วดั ไหล่หนิ หลวง จังหวัดลำปาง พิพธิ ภัณฑ์
หนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยอง พิพธิ ภัณฑ์วดั ท่าพูด จังหวัดนครปฐม
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ข่าวสารชุมชนพิพธิ ภัณฑ์

กิจกรรมวิชาการอืน่ ๆ
พิพธิ ภัณฑ์ชวี ติ ท้องถิน่ หนองขาว

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
เมือ่ วันที่ 6 กันยายนทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ ทรงร่วมฟังปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง“เรียนรูจ้ ากสถาบันสมิธโซเนียน:
บทเรี ย น(ที ่ ด ี แ ละไม่ ด ี ) จากพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า” โดย
ดร.แฟรงค์ โพรแชน ศูนย์ชีวิตชาวบ้านและมรดกวัฒนธรรม ประเด็นสำคัญ
ในการดำเนินงานของสถาบันสมิธโซเนียนคือการเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้
ซึ่งเป็นหลักการที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์เกิดความเคลื่อนไหว และกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญที่ดร.โพรแชน เน้นคือ พิพิธภัณฑ์ต้องมีฐานจาก
องค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยที่ต้องการการสั่งสมเป็นเวลานาน
ศูนย์ฯ ได้จัดพิมพ์คำบรรยายในการปาฐกถาข้างต้น พร้อมคำแปล
ภาษาไทย และได้จดั ส่งไปยังเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์แล้ว
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น …ก้ า วไปด้ ว ยกั น
เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จัดแสดงและเผยแพร่
ความรู ้ แ ละความสำคั ญ ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น
ต่อสังคมไทย รวมทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ของ
โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ศูนย์ฯ
พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้า
เกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ประเทศไทย

วันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2547
งานประเพณีตกั บาตรเทโว - แห่นางฟ้า
(ขึน้ 15 ค่ำและแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี)
จัดขึน้ เนือ่ งในวันสำคัญทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงเปิดโลก
3 โลก คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก ในกระบวน พระส่งรับบิณฑบาตร และ
นางฟ้าแต่งชุดไทยตามขบวนพระ พร้อมรับบุญธงปัจจัยทำบุญเข้าวัด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2547
งานแห่เกวียนทอดกฐินสามัคคี
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. เริม่ ขบวนเกวียนแห่องค์กฐินสามัคคี ประกอบด้วย
เกวียนวงปีพ่ าทย์เกวียนองค์กฐินและบริวาร และร่วมทำบุญกาละทาน
ปีละครัง้
วันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2547
งานเทศน์มหาชาติและขบวนแห่บญ
ุ พระเวสสันดรเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถเนือ่ งในมหามงคลวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา

ข้อมูลจาก
ติดต่อ

พระครูถาวรกาญจนนิมติ (เจ้าอาวาสวัดอินทาราม)
วัดหนองขาว ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 034 – 586003
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สมาคมพิพธิ ภัณฑ์ไทย
เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 19 กันยายน 2547 สมาคมพิพธิ ภัณฑ์ไทยได้เปิดตัว
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่เป็น
สมาคมวิชาชีพ และมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1)รวมกลุม่ บุคลากรและองค์กรวิชาชีพพิพธิ ภัณฑ์ สือ่ ประสานงานกลาง
ให้บคุ ลากร ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านพิพธิ ภัณฑ์ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2)สนับสนุนและส่งเสริมนักวิชาชีพและนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ไทยให้มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
3) เสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้าและวิจยั วิชาการด้านพิพธิ ภัณฑ์
4) เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจงานด้านพิพธิ ภัณฑ์สสู่ าธารณชน
5)ประสานความสั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี ่ ย น และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
พิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
กิจการพิพธิ ภัณฑ์
หากสมาชิ ก จุ ล สารท่ า นใดสนใจรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่
สมาคมพิพธิ ภัณฑ์ไทย พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เลขที่ 4 ถนนหน้า
พระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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แนะนำ...พิพิธภัณฑ์

พิพธิ ภัณฑ์วถิ ชี วี ติ ชาวนาไทยบ้านลานแหลม : ชีวติ ของพิพธิ ภัณฑ์
จากนามของพิพิธภัณฑ์ ผู้อ่านสามารถจินตนาการเรื่องราวของการ
จัดแสดงได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตชาวนาในลุ่มน้ำนครชัยศรีคือวิถีชีวิตที่กำลัง
สูญหายไปจากสังคม เนื้อหาบอกเล่ารูปแบบการดำเนินชีวิตเกษตรกรรมของ
ชาวนาในอดีต ทัง้ ความเป็นอยูใ่ นชีวติ ประจำวัน อาหารการกิน เรือนไม้เครือ่ งผูก
และการเพาะปลูกเพื่อกินใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก แนวคิดในการจัดแสดงดำเนิน
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พิพิธภัณฑ์ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น และเสริมให้พิพิธภัณฑ์เกิดความเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
1) สาธิตการจักสานผักตบชวา ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
2) สาธิตการผลิตข้าวซ้อมมือและข้าวกล้อง เพื่อบอกเล่าถึงวิถีการ
ประหยัดอดออมของชาวนาชาวไร่ในการบริโภค และรูจ้ กั ใช้ เศษเมล็ดข้าวเปลือก
เช่น รำข้าว ปลายข้าว ไปเป็นอาหารสัตว์
3) สาธิตการกินอยูอ่ ย่างไทย ด้วยการนำข้าวซ้อมมือมาหุงด้วยหม้อดิน
แบบโบราณโดยใช้ฟืน
4) บรรยายเนือ้ หาต่างๆ และสาธิตการใช้เครือ่ งมือการเกษตรทีป่ รากฏ
ในการจัดแสดง ประวัตกิ ารก่อตัง้ การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์
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ข้าวของในพิพิธภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียนและบันทึกที่มาที่ไปของวัตถุ
ซึ ่ ง ได้ ม าจากการบริ จ าค การขอบริ จ าค และการซื ้ อ วั ต ถุ ข องพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของชาวบ้านที่ช่วยกันก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา
ไม่เพียงเท่านั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาศัยความร่วมมือจากผู้คนในชุมชน
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นองค์กรวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในวิถขี องคนทีเ่ คยถูกเรียกว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”

ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

อาจารย์เริงชัย แจ่มนิยม
เลขที่ 9/1 หมู่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ถนนหลวงหมายเลข 3233 นครชัยศรีดอนตูม ระหว่างหลัก ก.ม. ที่ 14 – 15
โทรศัพท์ : 034 – 296086

พิพธิ ภัณฑ์กรมทีด่ นิ : เรียนรูเ้ รือ่ งทีด่ นิ ผ่านเครือ่ งมือและจดหมายเหตุ

ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว ได้ ท รงมี
พระบรมราชโองการประกาศออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเก่า ตามประกาศวันที่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 (รศ.120) หลังจากนั้นรัฐบาลจัดตั้งหอทะเบียน
มณฑลกรุงเก่าขึน้ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย (ปัจจุบนั คือสำนักงานทีด่ นิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ทีส่ ภาคารราชประยูรในพระราชวังบางปะอิน เมือ่ วันที่ 20
กันยายน พ.ศ. 2444 ต่อมาพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จดั ตัง้ กรมทะเบียนทีด่ นิ
กระทรวงเกษตราธิการ เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 (ตามปฏิทนิ เดิม
ซึง่ เปลีย่ นวันปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี – บรรณาธิการ) โดยมีนายดับบลิว
เอ เกรแฮม เป็นเจ้ากรมคนแรก
งานในระยะแรกจะเน้นหนักทีก่ ารทำทะเบียนทีด่ นิ ได้แก่ รังวัดทำแผนที่
หมายเขตที่ดิน ออกโฉนด รักษาทะเบียน และการแก้ไขกรรมสิทธิ์ จากวันนั้น
จนถึงวันนี้ กว่าร้อยปีที่กรมที่ดินทำหน้าที่ออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์
และการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ จัดทำแผนทีร่ ปู ถ่ายทางอากาศ
ด้วยประวัตอิ นั ยาวนาน ดังกล่าว พิพธิ ภัณฑ์กรมทีด่ นิ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ประวัติหน่วยงาน และการทำงานผ่านเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
งานรังวัด เอกสารสำคัญ ภาพถ่ายในอดีต เพือ่ เข้าใจสภาพความเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมทีว่ วิ ฒ
ั น์ไปกับการจัดการทีด่ นิ ในสังคมไทย
ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

คุณชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ
ภายในบริเวณกรมทีด่ นิ ถนนพระพิพธิ
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชมตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 –
16.00 น. โทร 0 - 2222 - 7382
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พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่ เมืองอุทยั ธานี :
ความเปลีย่ นแปลงสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์เมือง
“ประวั ต ิ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมสร้ า งสำนึ ก ของคนกั บ ท้ อ งถิ ่ น ”
แนวคิดเช่นนีก้ อ่ ร่างให้เกิดพิพธิ ภัณฑ์ทบ่ี อกเล่าความเป็นมาของผูค้ น พร้อมไปกับ
การแสดงสิ ่ ง ของที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ ชุ ม ชน ชาวเมื อ งอุ ท ั ย ธานี ไ ด้ ร วมตั ว และ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองอุทัยธานี ณ อาคารไม้
หลั ง เก่ า ของโรงเรี ย นเบญจมราชู ท ิ ศ ฉะนั ้ น ประวั ต ิ ศ าสตร์ จ ึ ง มิ ฝ ั ง อยู ่ เ พี ย ง
เรือ่ งราวในพิพธิ ภัณฑ์ หากแต่อาคารยังเล่าร้อยถึงความเป็นไปของกาลเวลา
ส่วนประวัตศิ าสตร์ เสนอเรือ่ งราวย้อนถึงสมัยมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์
ที ่ ม ี ก ารศึ ก ษาต่ อ กั น มาตั ้ ง แต่ ก ารสำรวจ และขุ ด ค้ น เรื ่ อ งราวมนุ ษ ย์
ก่อนประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ชิงเขานาค บ้านหลุมข้าว การสำรวจภาพเขียนสีทเ่ี ขาปลาร้า
และย้อนลงมาจนถึงสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์
ในส่วนวัฒนธรรม ความผูกพันของวิถชี วี ติ เกษตรกรรมต่อแม่นำ้ สะแกกรัง
และขนบประเพณี ในสังคมเล็กๆ ทีอ่ ยูร่ มิ น้ำ ชีวติ ในเรือนแพ การเลีย้ งปลาในกระชัง
ตลาดริมน้ำและชุมชนชาวจีน เหล่านี้บอกเล่าความเป็นไปของสังคมที่สะท้อน
ในโครงกระดูกมนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์ กำไลสำริด เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เอกสาร
ประวัตศิ าสตร์ บทเพลงพืน้ บ้านท่าโพ-พันสี ตลอดจนศิลปหัตถกรรม
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นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราว บุคคลสำคัญของเมือง เช่น พระยาประธาน
นคโรทัย (บุญรอด รัตนวราหะ) พระยาวิฑูรธรรมพเนตร์ และตั้งอุ้ยสุ่น
ซึง่ ล้วนเป็นผูน้ ำในการสร้างบ้านแปงเมือง
พิพิธภัณฑ์ฯ ยังคงเปิดประตูต้อนรับผู้คน หากแต่ในวันนี้พิพิธภัณฑ์
เปลี ่ ย นเป็ น ศู น ย์ ว ิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด อุ ท ั ย ธานี
ตามโครงสร้างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และกำลังปรับไปสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์เมืองจากการ
สนับสนุนของงบประมาณจังหวัด เนื้อหาพิพิธภัณฑ์อาจกำลังเปลี่ยนและแปรไป
ตามผู้ที่เกี่ยวข้อง ท้ายที่สุดบางทีอาจจะต้องคำถามหรือไม่ว่า “คนในท้องถิ่น
ต้องการบอกเล่าเรือ่ งราวใด”

ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

คุณพลาดิศยั สิทธิธญ
ั กิจ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอุทยั ธานี ถนนศรีอทุ ยั อำเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี

ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมไทยทรงดำและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ :
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์
ประชากรกว่าร้อยละ 70 ของอำเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กอปรด้วยกลุม่ ชน
ที ่ เ รี ย กตนเองว่ า ไทยทรงดำหรื อ ลาวโซ่ ง
และยังคงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของตน
จนก่ อ ร่ า งเป็ น ศู น ย์ ว ั ฒ นธรรมไทยทรงดำ
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เนื ่ อ งในวาระฉลองปี ก าญจนาภิ เ ษก
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จัดรวบรวม
เครื่องใช้ในวิถีชีวิต จำลองประเพณีต่างๆ
ในรูปแบบของนิทรรศการทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว
ประเพณีทเ่ี กีย่ วเนือ่ งกับชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย
ศิลปะการแสดงของกลุ่มชนที่หลากหลาย
ผลงานภาพวาดใหม่ของครูอาจารย์ นักการ
นักเรียน และชุมชน เช่น เด็กหนุ่มต้องฟั่น
เชือกวัวเชือกควาย สานกะเล่ กะเหล็บ และ
ผูห้ ญิงต้องทำเอือ่ แส่วได้ จึงสมควรออกเรือน
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เนือ้ หาเกีย่ วกับท้องถิน่ ยังนำเสนอในรูปแบบของการล้วงความรูจ้ ากหม้อ
ประกอบด้วย หม้อคำพูด หม้อคำกำ (ข้อห้าม) หม้อสุภาษิต หม้อคำทาย
และหม้อคำด่า (อารมณ์ดิบก็ยังหลั่งไหลมาเป็นคำกลอน) เพราะหม้อหรือไห
เป็นสัญลักษณ์การครองชีพพื้นฐาน ทุกบ้านต้องมีไห อันหมายถึงการรู้จัก
ถนอมอาหารและการประหยัดในการดำรงชีวิต มื้อใดได้ปลานำเกลือไปหมัก
เป็นไหปลาร้า หาหน่อไม่รวก ทำไหหน่อไม้ดอง ไหมะขามเปียก เป็นการรู้จัก
อดออม คือพืน้ ฐานของชีวติ ส่วนใหญ่ของไทยทรงดำ
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ในฉบับปฐมฤกษ์นี้ ขอเริ่มต้นด้วยเกร็ดความรู้หลากรสจากการอบรม
นักวิจัยภาคสนามของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากการบอกเล่าประสบการณ์ของนักมานุษยวิทยา
การทำงานเครือข่าย การอนุรกั ษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม แนวทาง
การศึกษาชุมชนในงานพัฒนา เรื่องราวของวัตถุกับการสร้างความหมาย และ
กรณีศกึ ษาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ หลายแห่งทีน่ า่ สนใจ
การอบรมความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนา จัดขึ้น ณ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร เมือ่ วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2547 ทีผ่ า่ นมา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับเจ้าหน้าที่วิจัย
ภาคสนาม กองบรรณาธิการเล็งเห็นว่า เนื้อหาบางส่วนของการอบรมจะยัง
ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั ผิดชอบพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จึงได้สรุปเนือ้ หาการอบรม สำหรับเป็น
แนวทางในการทำงานวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ต่อไป

อาจารย์ถนอม คงยิม้ ละมัย
ศูนย์ศลิ ปะและวัฒนธรรมท้องถิน่ อำเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี
(หากสนใจเข้าชมเป็นหมูค่ ณะโปรดติดต่อโรงเรียนล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ)
ข้อมูลจาก
สถานที่ตั้ง

คอลัมน์ “เกร็ดความรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์”
ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นเวที และสือ่ กลาง
ในการเผยแพร่และแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
เกีย่ วกับงานพิพธิ ภัณฑ์ในทุกๆ ด้าน
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ประสบการณ์ทำงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างสำนึกชุมชน*
บรรยายโดย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

การทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวใจของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ใช่การรวบรวมวัตถุ
แต่ตอ้ งสร้างความรูข้ น้ึ มาก่อน ถ้ามีแต่วตั ถุจะไม่เห็น “คน” ความรูส้ ร้างได้โดยการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงมาตีความ สังเคราะห์ เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจ
เพราะความรูใ้ นปัจจุบนั ถูกสร้างจากรัฐ ส่วนความรูข้ องท้องถิน่ ถูกรุกล้ำ และถูก
รังแกมาโดยตลอด
งานพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ไม่ใช่เรือ่ งของชุมชนใดชุมชนหนึง่ แต่เป็นเรือ่ งของ
ชุมชนหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกัน ผู้ที่จะรู้ดีก็คือคนในท้องถิ่น เพราะตรงนั้นคือ
เป็นพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม แต่ความเข้าใจพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมสับสน เพราะรัฐขาด
ความเข้าใจในพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรม เน้นแต่พน้ื ทีบ่ ริหารการปกครอง เช่น ตำบล อำเภอ
เราจึงเห็นการเกิดขึน้ ของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ตำบล/อำเภอขึน้ มา
แต่ ท ั ้ ง นี ้ ก ็ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ เ สธพื ้ น ที ่ ท างการเมื อ งอย่ า งสิ ้ น เชิ ง ดร.ชยั น ต์
วรรธนะภูติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอความคิดเรือ่ งพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม
ทีอ่ ยูใ่ นบริบทนิเวศทางวัฒนธรรม ดังนัน้ คนทำพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ต้องรับรูถ้ งึ พืน้ ที่
ทัง้ สองแบบ
งานมานุษยวิทยามีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจในพื้นที่วัฒนธรรม
มานุษยวิทยาไม่ใช่แค่ศึกษาเพียงเอกสาร แต่เป็นการเข้าไปสัมพันธ์กับคนพื้นที่
ข้างใน เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงประจักษ์ทไ่ี ม่มใี ครค้นคว้ามาก่อน วิธกี ารนี้

* สรุปและเรียบเรียงโดย ปณิตา สระวาสี

เรียกว่าชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) ทำให้เห็นภาพรวมชีวิตวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนท้องถิน่ แต่ตอ้ งเข้าไปอยูเ่ ป็นเวลานาน
การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการปลดภาระนักมานุษยวิทยา ให้
“คนใน” ทำงานชาติพนั ธุว์ รรณาเอง โดยนักวิจยั ข้างนอกเข้าไปเป็นพีเ่ ลีย้ ง เพราะ
คนในจะเข้าใจและเก็บข้อมูลได้ลมุ่ ลึกกว่า ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็นฐานข้อมูลทีจ่ ะสร้าง
ความรู ้ เ พื ่ อ ความเข้ า ใจในตนเอง และนำไปสร้ า งพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น ต่ อ ไป
ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเผชิญหน้ากับความรูจ้ ากข้างนอก พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จึงเป็นกลไก
สื่อความรู้ ข้อเท็จจริงของท้องถิ่นให้คนนอกรู้ และถ่ายทอดต่อไปยังโรงเรียน
ตรงนีเ้ ป็นความเข้มแข็งของชุมชน
ชาวบ้านจะเข้าใจความคิดเรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบริบท
นิเวศทางวัฒนธรรม เมื่อเขาเห็นแผนที่สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ 1 : 50,000
และอ่านแผนทีเ่ ป็นแล้ว คนท้องถิน่ จะสามารถอธิบายได้อย่างลุม่ ลึก จากแผนที่
จะเห็นบ้านกับวัดทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั วัดเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมของชุมชน
มีพระสงฆ์อบรมสัง่ สอน ในชุมชนมีผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่เป็นผูร้ ถู้ า่ ยทอดภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธารณะซึ่งทุกชุมชนมีสิทธิไปใช้ และมีวิธีจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ เกิดสำนึกร่วมกัน การปรับตัว
ของคน ต่อพืน้ ทีส่ าธารณะทีใ่ ช้รว่ มกันเป็นภูมนิ เิ วศวัฒนธรรม นิเวศทางวัฒนธรรม
จะนำไปสู่สถานที่ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ในความรับรู้ของคนในท้องถิ่น
และกลายเป็นฐานข้อมูลในการทำพิพธิ ภัณฑ์ตอ่ ไป
อย่างไรก็ดี คนทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้องไม่หลงไปกับนิเวศวัฒนธรรม
จนขาดดุลยภาพ แต่ตอ้ งคำนึงถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันด้วย นำความรูน้ ไ้ี ปต่อรอง
กับการรุกล้ำของเศรษฐกิจทุนนิยม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นความเข้มแข็ง
เพือ่ ต่อรองให้ชมุ ชนอยูต่ อ่ ไปได้ และขอย้ำว่าการจัดพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ควรเป็นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับองค์กรธรรมชาติซึ่งมีความเสมอภาค ไม่ใช่โครงสร้างการบริหาร
และปกครองทีม่ แี ต่ความเหลือ่ มล้ำ
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การทำงานเครือข่าย :
ประสบการณ์เพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดนครปฐม*
บรรยายโดย คุณวิษณุ เอมประณีตร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ขอเล่ า ประสบการณ์ ท ำงานเครื อ ข่ า ย เริ ่ ม จากในปี พ.ศ. 2532
ตนเองเข้ามาบริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เคยอ่านงานวิจัยที่บอกว่าคนไทย
ไม่สนใจพิพิธภัณฑ์ จึงอยากจะรู้ว่าจริงๆ แล้วพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนเกินในสังคม
หรือเป็นความจำเป็นของสังคมกันแน่ ในสมัยนั้นคนที่มีความรู้ด้านการจัดการ
วัฒนธรรมมีน้อย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมมากที่สุดคือ สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ทั้งของรัฐและเอกชน 40
กว่าแห่ง ได้กอ่ ตัง้ ชมรมเพือ่ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนครปฐมขึน้ ในวันพิพธิ ภัณฑ์สากล
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ใช้คำว่า “ชมรม” เพราะเป็นการรวมตัวแบบ
หลวมๆ ไม่ตอ้ งจดทะเบียน รวมคนทีม่ ใี จรัก “เพือ่ น” หมายถึงคนทำงานพิพธิ ภัณฑ์
ลูกค้าพิพธิ ภัณฑ์ เช่น โรงเรียน นักวิชาการ ผูส้ นใจ เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ
การดำเนินการของชมรมมีทั้งความเรียบง่าย หลักการคือ มีข้อบังคับ
ชมรม สัญลักษณ์ และคณะกรรมการ
ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดนครปฐม
มีประเด็นทีแ่ ลกเปลีย่ นดังนี้
1. ความหมายของเครือข่าย เราตีความว่าเป็นการเกาะกลุม่ แลกเปลีย่ น
ผูกพัน ไม่มใี ครครอบงำใคร มีการพบปะ เยีย่ มเยียนพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ ไม่มที ่ี
ประชุมถาวร แต่จะเวียนไปประชุมตามพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ
2. เป้าหมาย คือ พัฒนาร่วมกัน เช่น เสริมความรู้ วิธกี ารทำพิพธิ ภัณฑ์
นำจุดดีจดุ เด่นของแต่ละพิพธิ ภัณฑ์มาแลกเปลีย่ นกันหรือจัดการ พบกันระหว่าง
พิพธิ ภัณฑ์กบั โรงเรียน บอกความต้องการซึง่ กันและกัน
3. สมาชิก ประกอบด้วยบุคคลทีห่ ลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้คน
อืน่ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสายงานเดียวกันแสดงความคิดเห็น
*สรุปและเรียบเรียงโดย ปณิตา สระวาสี

4. ประชุม ช่วงแรกมีประชุมบ่อยเพือ่ ต้องการทราบความคิด ทัศนคติ
ช่วงหลังประชุมน้อยลง แต่เป็นการประสานงานผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารต่าง ๆ
เช่นการโทรศัพท์บอกกล่าวแทน แต่ถา้ มีกจิ กรรมสำคัญจึงจะมาประชุมกัน
5. การสือ่ สาร ชมรมทำจุลสารราย 4 เดือน พิมพ์ 3,000 เล่ม
ปัญหาทีพ่ บไม่ใช่เรือ่ งเงินทุน แต่ขาดเรือ่ งทีจ่ ะนำมาลงและการจัดทำงานออกแบบ
ต้นฉบับ
6. กิจกรรม 3 ปีแรกให้ความรู้ เช่นการจัดสัมมนา ปีท่ี 4-5 สัมมนา
นอกสถานที่ จัดกิจกรรมช่วยเหลืองานพิพธิ ภัณฑ์กบั คนอืน่ ๆ
7. ทุน มีผสู้ นับสนุนทุนหลายราย ดังนัน้ กิจกรรมต่าง ๆ จะเก็บเงินน้อย
การระดมทุนต้องคำนึงถึง 3 F ได้แก่ “Free” คือการเชิญประชุม สัมมนาทีไ่ ม่คดิ
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ “Fair” คือ ต้องแจกแจงค่าใช้จา่ ยให้เห็นชัดเจน และ “Fund”
ตัง้ กองทุน ชมรมมีเงินกองทุน 1 แสนบาท มาจากผูบ้ ริจาคหรือการได้ของ
บริจาคแล้วนำไปประมูล
8. ความเปลีย่ นแปลง ต้องเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของสมาชิก เช่น
หลังปฏิรปู การศึกษา กลุม่ ครูมงี านหนัก มีเวลาให้กบั ชมรมน้อย เป็นต้น
9. การจัดองค์การและมอบหมายหน้าที่ ไม่ควรนำโครงสร้างของ
องค์กรไปจับ ควรทำงานด้วยใจไม่มบี ทลงโทษ
10. ความคาดหวัง การมีชมรมทำให้เกิดความคาดหวังจากกลุม่ ต่าง ๆ
เช่น กลุม่ ราชการ เวลามีงานก็อยากให้ไปช่วย แต่บางครัง้ บุคลากรไม่พร้อม
ข้อควรคำนึงถึงในการทำงานเครือข่าย
ระลึกเสมอว่าการทำงานเครือข่าย คือการทำงานกับคน ต้องอ่าน
ความคิดคนให้ออก ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทำอะไร ต้องมีการทำการบ้านก่อน
คำนึงถึงช่วงเวลาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสะดวก สิง่ ทีท่ ำได้ หรือทำไม่ได้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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วิธที ำงาน ต้องให้เกียรติคนอืน่ เหนือกว่าตัวเรา สือ่ สารให้ชดั เจน
มองเป้าหมายร่วมกันให้ได้ และมีความต่อเนือ่ ง สม่ำเสมอ
ต้องสร้างความรูส้ กึ ร่วมว่าเป็น “งานของเรา” นอกจากนีต้ อ้ งมีอะไร
ใหม่ๆ ไปให้เขาบ้าง เช่น ความคิด เทคนิค เนือ้ หาแสดง ให้เห็นสิง่ ทีท่ ำก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ท้องถิน่ อย่างไร และสุดท้ายทุกคนต้องได้หมด คือ “win – win”
(ได้ประโยชน์ทง้ั สองฝ่าย)
สุดท้ายฝากคาถา 4 ข้อ ในการทำงานภาคสนามคือ วิจารณญาณ
วิชาการ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์
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พิพธิ ภัณฑ์ :
การอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม*
บรรยายโดย อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาการและจุดเปลีย่ นของงานพิพธิ ภัณฑ์
นับจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรอเนสซองส์ในยุโรป พิพิธภัณฑ์
ได้ผา่ นการเปลีย่ นแปลงมาหลายครัง้ จนกระทัง่ ปัจจุบนั ในประเทศไทยแต่เดิมก็มี
พิพิธภัณฑ์ของราชการมีการจัดอย่างที่คุ้นเคยกันคือ จัดแบบกรมศิลปากร
แบบบริตชิ มิวเซียมของอังกฤษ แบบพิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์ของฝรัง่ เศส หรือทีบ่ างคน
เรียกว่า “การจัดพิพิธภัณฑ์แบบเจ้าอาณานิคม” ปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุค
ของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ชน ที ่ ก ลายเป็ น กระแสใหญ่ ข ึ ้ น มา
ทุกวันนีม้ กี ารพูดถึงไม่เฉพาะแต่ “สิทธิในการทำพิพธิ ภัณฑ์” แต่ยงั มีการพูดกันถึง
“สิทธิในการเล่าขานเรือ่ งของตัวเอง” ด้วย
ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์แบบเก่าได้สร้างจารีตไว้มาก
ทั้งลักษณะการแบ่งงาน การบริหารจัดการ จนกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานของ
พิพธิ ภัณฑ์ และเชือ่ มโยงกับองค์กรจำนวนมากทัง้ ระดับย่อยจนถึงระดับนานาชาติวา่
พิพธิ ภัณฑ์ควรเป็นอย่างไร
หากพิจารณาตามมาตรฐานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ
ICOM (The International Council of Museums) จุดมุง่ หมายของพิพธิ ภัณฑ์ คือ
(1) แสวงหาให้ได้มาซึง่ วัตถุในการจัดแสดง (2) ดูแล รักษา อนุรกั ษ์ให้วตั ถุอยูค่ รบ
คงทนยาวนาน (3) ศึกษาค้นคว้าทั้งเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่เก็บและการบริหาร
จัดการพิพธิ ภัณฑ์ และ (4) การสือ่ ความหมายและการจัดแสดง
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน: นิยามและความรับผิดชอบ ?
เรือ่ งนิยามและความรับผิดชอบของพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ หรือพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน
เป็นประเด็นทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพูดคุยกันเลย ทัง้ นีไ้ ม่จำเป็นว่าจะต้องเดินตามรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ของราชการ เนื่องจากมีรูปแบบและหน้าที่ต่างกัน มีหลายคำถามที่
ควรนำมาพูดคุยกันเป็นต้นว่า เราจะนิยามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน
อย่างไร ด้วยคุณสมบัตหิ รือเกณฑ์มาตรฐานอะไร
*สรุปและเรียบเรียงโดย ศิรพิ ร ศรีสนิ ธุอ์ ไุ ร
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ในแง่ความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์เราจะจัดวางกันอย่างไร ทั้งความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่จัดแสดง ต่อชุมชน ต่อสังคม จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีกฎ
จริยธรรมของพิพิธภัณฑ์ เช่น เมื่อสิ่งของในพิพิธภัณฑ์สูญหาย ใครจะเป็นคน
รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ กรณี ก ารจั ด แสดงเรื ่ อ งที ่ เ สี ่ ย งต่ อ การสร้ า งความขั ด แย้ ง
พิพธิ ภัณฑ์จะจัดแสดงหรือไม่อย่างไร
สิง่ จำเป็นทีจ่ ะต้องคำนึงถึงคือ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนทีก่ ำลัง
พูดถึงนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง เพราะนอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่า
ของแก่แล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์หอย พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ซึง่ ก็จดั ตัง้ โดย องค์กรชุมชนเช่นกัน
ในขณะนี้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยามีกฎหมายคุ้มครอง และมีกฎ
จริยธรรมบังคับเคร่งครัดพอสมควร แต่ในกรณีของวัตถุทางชาติพันธุ์ ไม่มีทั้ง
กฎหมายคุ้มครอง และไม่มีกฎจริยธรรมอะไรรองรับเลย วัตถุชาติพันธุ์จำนวน
มหาศาลถูกส่งออกไปนอกประเทศจนน่าเป็นห่วงว่า กว่าจะมีกฎหมายคุ้มครอง
อาจไม่เหลืออะไรให้อนุรกั ษ์
ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของพิพิธภัณฑ์ด้วยว่า เป็นพิพิธภัณฑ์อะไร
และควรจะมีระดับของการอนุรกั ษ์แค่ไหน
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งานอนุรักษ์ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์วัตถุ
สิ่งที่เรียกว่า “การอนุรักษ์” ในที่นี้ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์วัตถุ แต่รวมถึง
การอนุรกั ษ์ความรู้ และอนุรกั ษ์คนในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ ดู้ ว้ ย และการอนุรกั ษ์ไม่ได้
เริ ่ ม ตอนที ่ จ ั ด ตั ้ ง พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว เสร็ จ หากเริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ก ารก่ อ ตั ว ขึ ้ น มา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวนมากเริ่มจากการสะสมส่วนบุคคล ปัญหาที่หลายแห่ง
มี ร ่ ว มกั น คื อ มี ข องสะสมจำนวนมาก แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท ำทะเบี ย นกำกั บ สิ ่ ง ของ
และไม่ได้บนั ทึกข้อมูลพืน้ ฐานเก็บเอาไว้
การทำทะเบียนและเอกสารข้อมูลเกีย่ วกับตัววัตถุสำคัญอย่างยิง่ และเป็น
งานทีไ่ ม่รจู้ บ เนือ่ งจาก เป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีจ่ ะนำไปสูก่ ารศึกษาค้นคว้า สร้างเป็น
ฐานข้อมูลของพิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ นำไปสูก่ ารเผยแพร่ตอ่ ไป
นอกจากความสำคัญในทางวิชาการ การรูท้ ม่ี าของวัตถุยงั เป็นเรือ่ งจำเป็น
เพื่อให้แน่ใจว่าของชิ้นนั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้การทำ
ทะเบียนยังมีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย เมื่อมีวัตถุสิ่งของสูญหาย
ผูร้ บั ผิดชอบสามารถจะติดตาม และมีหลักฐานพิสจู น์ยนื ยันได้วา่ เป็นของทีอ่ ยูใ่ น
อารักขาของท่าน
งานอนุรกั ษ์อกี อย่างหนึง่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ยังไม่ได้เริม่ คือ การซ่อมแซม
วัตถุ ทั้งเพื่อให้คืนสภาพเดิม และเพื่อเสริมความมั่นคงให้วัตถุมีอายุยืนยาว
เนือ่ งจากของย่อมเสือ่ มสภาพไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เช่น ฝุน่ ความชืน้
แมลง ฯลฯ ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาด้วยว่า พิพธิ ภัณฑ์ของท่านมีสว่ นทำให้วตั ถุสง่ิ ของ
เสือ่ มสภาพหรือเปล่า
งานศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ ต้องสร้างทัง้ คนทัง้ ความรู้
ที่ผ่านมาการศึกษาค้นคว้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังไม่ได้ทำมากนัก
และควรจะคิดถึงการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นขึ้นมาด้วยพร้อมๆ กัน การที่จะ
ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรูไ้ ด้นน้ั ต้องต่อยอดมาจากฐานข้อมูล ซึง่ ได้มาจาก
การทำทะเบียนนัน่ เอง เพราะหากไม่มขี อ้ มูล ความรูก้ ไ็ ม่เกิด จะคิดทำอะไรก็ยาก
ลำบาก
เรือ่ งการเผยแพร่ความรู้ จุดแข็งของพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน คือ ให้ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่
เข้ามาร่วมด้วยในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ ู้ เรือ่ งราวทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ หรือพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน
จะทำได้ดีที่สุด คือ เรื่องตัวเอง ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ นักวิชาการที่ไหน
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วัตถุและการสร้างความหมาย*
บรรยายโดย อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหิดล

ก็สู้ไม่ได้เพราะท่านอยู่กับมัน ท่านศึกษามาทั้งชีวิต มีความทรงจำ มีผู้เฒ่าผู้แก่
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็นผูร้ ู้ อย่างลึกซึง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจำนวนมากไม่มีคลังเก็บวัตถุที่เหลือจากการจัดแสดง
อาจใช้วธิ อี อกแบบตูจ้ ดั แสดงให้เป็นทีเ่ ก็บของข้างในได้ ข้าวของทีม่ มี ากก็ไม่ตอ้ งตัง้
แสดงทุกชิน้ จัดแสดงสัก 1-2 ชิน้ วันหลังก็นำชิน้ อืน่ มาหมุนเวียนจัดแสดงบ้าง
การจัดแสดงสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรือใช้เทคโนโลยีชน้ั สูง เพราะถ้าบำรุงรักษาด้วยตนเองไม่ได้กจ็ ะกลายเป็นภาระ
โศกนาฏกรรมของพิพธิ ภัณฑ์
ประเด็ น สุ ด ท้ า ยที ่ อ ยากฝากไว้ ส ำหรั บ ท่ า นที ่ ค ิ ด จะทำพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
อยากให้ถามตัวเองว่า ท่านอยากทำเพราะอะไร ทำเพื่อสอนลูกสอนหลาน
เพือ่ การศึกษา หรือทำเพือ่ การท่องเทีย่ ว หรือเพือ่ อะไร ขอให้ทา่ นคิดให้ดี เพราะ
“ มรณกรรมของพิพธิ ภัณฑ์ ””เป็นความสูญเสียอย่างร้ายแรง และเป็นการทำลาย
สมบัตทิ างวัฒนธรรม เช่น เมือ่ ทำไม่ไหวแล้วเลิกอาจถูกต่างชาติซอ้ื ไปทัง้ พิพธิ ภัณฑ์
เวลาที ่ ค นคิ ด จะทำพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ั ก มองแต่ ป ั จ จุ บ ั น ทว่ า ไม่ ม องถึ ง
โศกนาฎกรรมของพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ่ า พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ น ั ้ น ตายได้ และอย่ า ลื ม ว่ า
พิพธิ ภัณฑ์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามต้องการไม่สน้ิ สุด ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจอยู่

สถานภาพและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งยังคงทำหน้าที่
เป็นคลังวัตถุ และข้อมูลต่างๆ จะมาจากการบอกเล่าของผูท้ ร่ี บั ผิดชอบพิพธิ ภัณฑ์
ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ความหมายทางสังคม และข้อมูลที่
เกี่ยวเนื่องกับที่มาของวัตถุ อย่างไรก็ดีการให้ความหมายกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์
มีความหลากหลายและมีพฒ
ั นาการทีเ่ ป็นประเด็นในการพิจารณา ดังนี้
ความหมายเชิงประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
วัตถุทม่ี าจากการขุดค้นทางโบราณคดีหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมวัฒนธรรม
ในอดีต เมื่อเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ วัตถุที่ได้รับการบันทึกเกี่ยวกับการขุดค้นทาง
โบราณคดี การเก็บรวบรวม หรือมาจากการบริจาค จากนั้นภัณฑารักษ์หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการงาน ค้นคว้า วัตถุทำการศึกษาเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับวัตถุ ในด้าน
วัสดุที่ใช้ทำวัตถุ แหล่งที่มา ว่าเป็นสิ่งที่พบได้ในท้องถิ่นนั้นหรือเป็นสิ่งที่นำมา
จากภายนอก
ข้อมูลจะบ่งบอก ความหมายทางสังคม การติดต่อระหว่างชุมชน ท้องถิน่
เขตแคว้น วัตถุนน้ั ๆ ทำหน้าทีเ่ ป็นสินค้าในการแลกเปลีย่ นหรือเป็นสินค้าทีผ่ ลิต
กันเองในชุมชน และมีการผลิตเป็นเช่นไร การใช้ประโยชน์จากวัตถุเป็นไปใน
รูปแบบใด ทั้งนี้ การเปรียบเทียบกับการใช้งานวัตถุบางประเภทที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการใช้งาน ในสังคมปัจจุบนั หรือแง่มมุ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุเพิม่ เติม
ข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่การวิเคราะห์ตีความและสร้างเป็นความหมายของวัตถุ
ในพิพธิ ภัณฑ์ได้ประเภทหนึง่
ความหมายเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ
การตีความวัตถุอกี ประเภทหนึง่ เป็นการพิจารณาวัตถุในรูปแบบของการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะ การศึกษาวัตถุจงึ เป็นการพิจารณาถึงอิทธิพล แรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ จุดประสงค์ของการสร้างผลงาน เช่น รูปเคารพทางศาสนา
สามารถสะท้อนทัง้ สัญลักษณ์ หน้าทีท่ างสังคม ความเปลีย่ นแปลงของค่านิยม
*สรุปและเรียบเรียงโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
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ความงามในแต่ละสมัย ในบางกรณีการจัดแสดงวัตถุในการตีความเช่นนี้
จะเชือ่ มโยงกับการจัดแสดงสิง่ ทีแ่ วดล้อมวัตถุเดิม เช่น การจัดแสดงเครือ่ งเรือน
ด้วยการ “ผาติกรรม” ห้องที่ปรากฏเครื่องเรือนนั้นๆ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจกับ
การใช้งาน รูปแบบวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีใ่ ช้วตั ถุทางวัฒนธรรมเหล่านัน้
ความหมายจากสภาพแวดล้อม
อย่างไรก็ดี การสร้างความหมายวัตถุด้วยการแสดงสภาพแวดล้อมเดิม
ของวัตถุยังนำมาใช้กับวัตถุประเภทอื่นๆ การจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ อาทิ การจัดแสดงสัตว์สตาฟ หรือการจัดแสดงวิถีชีวิต
ของผูค้ นในสังคมทีห่ า่ งไกล การสร้างความหมายวัตถุดว้ ยการร้อยเรียงเรือ่ งราว
จากฉากเหล่ า นี ้ ทำให้ ว ั ต ถุ ท ี ่ ม ี อ ยู ่ ใ นพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ม ิ ใ ช่ เ พี ย งการจั ด แสดงในตู ้
หากแต่ ค วามหมายยั ง มาจากการสภาพแวดล้ อ มวั ต ถุ เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น
“ความหมายเพิม่ ” ของตัววัตถุอกี นัยหนึง่
ความหมายเชิงนามธรรม
ความหมายของวัตถุในพิพิธภัณฑ์อีกประเภท หนึ่งสร้างจากความคิด
ทางนามธรรม เนือ้ เรือ่ งของนิทรรศการกำหนดความหมายของวัตถุ เช่น การจัด
แสดงเรื ่ อ งราวเกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ว ิ น าศกรรมวั น ที ่ 11 กั น ยายน 2001
ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา เศษธุลี ธงชาติทข่ี าดวิน่
กล้องนักข่าวที่ปกคลุมด้วยฝุ่นผง หมวกป้องกันภัยของนักผจญเพลิงผู้จากไป
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บอกเล่าเหตุการณ์และสร้างความรูส้ กึ ร่วมของคนในชาติตอ่ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
หรือตัวอย่างของประวัติความเป็นของคนจีนในสิงคโปร์ที่จัดแสดง ณ
อาคารนิทรรศการชั่วคราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
การอพยพของผู้หญิงจีนที่เข้ามาพำนัก และทำมาหากินด้วยการขายแรงงาน
อาชีพหนึง่ ทีเ่ ธอเหล่านัน้ ทำเพือ่ แลกกับเงินคือ การแบกหาม การจัดแสดงใช้อฐิ หิน
ใส่บงุ้ กีจ๋ ดั เตรียมให้ผชู้ มได้เข้าไปทดลองยก ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดมาจากการลองและได้
สวมตำแหน่งของหญิงชาวจีนเหล่านั้น ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติ
กลายเป็นความหมายของวัตถุเชิงนามธรรมอีกรูปแบบหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์
ตัวอย่างเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า ความหมายของวัตถุทส่ี ร้างขึน้ จากพืน้ ฐาน
ของข้อมูล และการเลือกประเด็นในการบอกเล่าในพิพธิ ภัณฑ์ การค้นคว้าเรือ่ งราว
ของข้าวของเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วัตถุของพิพิธภัณฑ์สนทนากับผู้ชม และสร้าง
ความรู้ เปิดพรมแดนของความไม่รู้ ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ของผู้คน
ในสังคม
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แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา*
บรรยายโดย ผศ. ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

แนวทางการศึกษาชุมชน เป็นการทำความเข้าใจถึงการทำงานภาคสนาม
ของนักมานุษยวิทยา ซึ่งอาจจะนำไปปรับใช้กับการลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน
เพือ่ จัดทำพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ได้ตอ่ ไป
1. ประวัตกิ ารศึกษาชุมชน และความหลากหลายของแนวทางการศึกษา
ชุมชน
1.1 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา
กล่าวได้วา่ ประวัตกิ ารศึกษาชุมชนมีรากฐานมาจากสาขามานุษยวิทยา
ในช่วงทศวรรษที1่ 920 และ 1950 โดยอยูภ่ ายใต้แนวคิด 3 ทฤษฎีสำคัญ
คือทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมและบุคลิกภาพ และทฤษฎี
ประวัตศิ าสตร์เฉพาะท้องถิน่
โดยทัง้ สามทฤษฎีมชี ดุ คำถามเกีย่ วกับชุมชนต่างกัน คือ
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ สนใจโครงสร้างทางสังคม ต้องการอธิบายว่า
ชุมชนนัน้ มีสถาบันทางสังคมอะไรทีย่ ดึ โยงคน และสืบทอด วัฒนธรรมต่อไปได้ เช่น
ระบบเครือญาติ
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมและบุคลิกภาพ สนใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก
บุคคล ปัจเจกชนเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมได้อย่างไร เช่น การเลีย้ งดู ค่านิยม
ทฤษฎีประวัตศิ าสตร์เฉพาะถิน่ สนใจว่าแต่ละท้องถิน่ ต่างมีวฒ
ั นธรรม
ของตนเอง แต่ละวัฒนธรรมมีความหลากหลาย และมีเงือ่ นไขแตกต่างกัน
อย่างไรก็ดี ทฤษฎีทง้ั สามมีจดุ ทีร่ ว่ มกันในการศึกษาชุมชน ดังนี้
หลักการ : ศึกษาชุมชนรอบด้าน และเชือ่ มโยงกัน ทัง้ เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
วัฒนธรรมสัมพัทธ์ คือ การศึกษาที่จะไม่นำเอามาตรฐานของตัวเอง
ไปเป็นบรรทัดฐาน ตัดสินวัฒนธรรมของคนอื่นว่าดีหรือไม่ดี เจริญก้าวหน้า
หรือด้อยกว่า
*สรุปและเรียบเรียงโดย ปณิตา สระวาสี

วิธกี ารศึกษา:การสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม โดยผูศ้ กึ ษาเข้าไปอยูใ่ น
ชุมชน มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ประเด็นศึกษา: ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชือ่ การอบรม
บ่มนิสยั นันทนาการ ฯลฯ
1.2 ในประเทศไทย
เริม่ มีนกั มานุษยวิทยามาวิจยั ในทศวรรษที่ 1950 จากนัน้ ก็มงี านศึกษา
ชุมชนเพิ่มมาเรื่อยๆ จนหลังทศวรรษที่ 1980 มีการนำเอาการวิจัยแบบมี
ส่ ว นร่ ว มมาใช้ ต่ อ มาพั ฒ นาเป็ น PAR(participatory action research)
คือให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมและปฏิบตั กิ ารในการเข้าใจตนเอง
2. แนวทางการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกและกระบวนการ
จัดการการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรท้องถิน่
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ควรจะเกิดจากจิตสำนึก ทีต่ อ้ งการเรียนรูต้ นเอง
และใช้ทรัพยากรท้องถิน่
หลักการพื้นฐานในการศึกษาชุมชน
- คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของสมาชิกของชุมชน โดยต้อง
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คำนึงเสมอว่าท้องถิน่ มีความหลากหลายและอาจขัดแย้งกันได้
- ควรให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการศึกษาชุมชน/ท้องถิน่ ตนเอง เพือ่
พัฒนาจิตสำนึก ประเด็นปัญหาคือ บุคคลประเภทใดและใครทีค่ วรเข้ามามีสว่ นร่วม
ในกระบวนการศึกษาและพัฒนา
- วิธกี ารศึกษา ได้แก่ สังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม ให้สมาชิกเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการเก็บข้อมูล ทำให้เกิดความตระหนักด้วยตนเอง การลงไป
ชุมชนแล้ววิจยั เฉย ๆ ไม่เห็นผล ต้องมีการปฏิบตั กิ ารด้วย
- สิง่ ทีค่ วรพิจารณาในการศึกษาชุมชนเพือ่ การพัฒนา คือ
ความไม่เท่ากันของศักยภาพของกลุม่ บุคคลต่างๆ ความตัง้ ใจ เวลา ความรู้
ความร่วมมือทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น เงิน วัตถุวฒ
ั นธรรม สถานที่ นอกจากนีย้ งั มี
ความหลากหลายของคนทีส่ นใจ แต่ละกลุม่ สนใจงานไม่เหมือนกัน จุดมุง่ หมาย
ต่างกัน
- พิจารณาบริบทของชุมชน เช่น ลักษณะสภาวะและการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บทบาทขององค์กรบริหารส่วนท้องถิน่
ปัญหาสำคัญของชุมชน ประเพณี ความเชือ่ ค่านิยมสำคัญของชุมชน
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การดำเนินงานพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ :

กรณีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์บา้ นเขายีส่ าร*
บรรยายโดย อาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

การเกิดขึน้ ของพิพธิ ภัณฑ์บา้ นเขายีส่ าร
ชุมชนยี่สารมีขนาดเล็ก และห่างไกลจากถนนใหญ่ในการคมนาคม
แต่อีกนัยหนึ่งกลายเป็นปัจจัยที่เอื้อให้การรวมตัวของผู้คนในชุมชนแข็งแกร่ง
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารเป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากความต้องการของคนใน
แม้เริ่มแรกจะเป็นการรวบรวมสิ่งของอย่างง่ายๆ และเป็นเพียงการจัดแสดงวัตถุ
ทีไ่ ด้รวบรวมมาเท่านัน้ แต่เมือ่ ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติม และการสนับสนุนทางวิชาการ
จาก รศ. ศรีศกั ร วัลลิโภดม และหน่วยงานอืน่ ๆ พิพธิ ภัณฑ์กา้ วข้ามจากคลังวัตถุ
สูแ่ หล่งการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์และความรูท้ อ้ งถิน่
การทำงานทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานศักยภาพของชุมชน
การเดินทางดูตวั อย่างการจัดพิพธิ ภัณฑ์ในทีต่ า่ งๆ กระตุน้ ให้การจัดตัง้
พิพ ิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สารไปสู่ความสำเร็จ แต่การทำงานจัดตั้งและ
ดำเนินการอยูบ่ นสภาพความเป็นจริงของชุมชน งบประมาณทีจ่ ำกัด แรงงานทีม่ า
จากคนในชุมชน เมือ่ ว่างจากการทำมาหากิน ปัจจัยเหล่านีเ้ อือ้ ให้งานพิพธิ ภัณฑ์
สะท้อนความเป็นชุมชนและท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการทำงานจนไปถึงผลงาน
ของการเปิ ด ตั ว พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ การจั ด ทำโครงการเป็ น วิ ธ ี ก ารในการได้ ร ั บ เงิ น
สนับสนุนจากแหล่งเงินภายนอกจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)
เพือ่ นำไปสูก่ ารทำงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
การดำเนินงานทีไ่ ม่ผลักดันให้พพ
ิ ธิ ภัณฑ์อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใดเฉพาะ
ตลอดระยะเวลาของการจัดตั้ง การทำงานมาจากการประสานงาน
ระหว่างชาวบ้านและนักวิชาการจากภายนอก ด้วยเหตุนี้ความเข้มแข็งในการ
ทำงานจึงมาจากการตัดสินใจร่วมของคนในท้องถิน่ และศักยภาพในการจัดการ
ที่สอดคล้องการวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากผู้ที่ดูแลและทำหน้าที่ให้ความรู้
*สรุปและเรียบเรียงโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
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ของสิง่ จัดแสดงและความรูท้ อ้ งถิน่ เป็นคนในชุมชน และการทำงานของผูค้ นเหล่านี้
ในช่วงวันธรรมดาไม่วา่ จะเป็นการเผาไม้ทำถ่าน การออกไปทำงานนอกชุมชน ฯลฯ
ไม่เอือ้ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์เปิดบริการทุกวัน การตัดสินใจร่วมกันในการเปิดพิพธิ ภัณฑ์
เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ และการจัดเวรชาวบ้านมาดูแล
พิพธิ ภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่า การทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จะประสบความสำเร็จได้อาจ
ไม่ได้วดั ทีป่ ริมาณการเข้าชมของบุคคลภายนอก หากเน้นคุณภาพของการเรียนรู้
การรู้จักความเป็นท้องถิ่นและความประทับใจต่อสถานที่ ด้วยการทำงานเช่นนี้
จึงมิใช่การผลักพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร แต่จะต้องสร้างให้
พิพธิ ภัณฑ์มสี ถานภาพเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
การตัดสินใจร่วมด้วยรูปแบบคณะกรรมการ
การจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกันของในการจัดการพิพิธภัณฑ์ และสร้างความรู้สึกให้พิพิธภัณฑ์เป็นของ
ท้องถิน่ คณะกรรมการมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 กลุม่ คือ (1) คณะกรรมการอำนวยการ
ประกอบด้วยผูอ้ าวุโสและทีพ่ ง่ึ ของชุมชน ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆารวาส
(2) คณะกรรมการทีป่ รึกษา มาจากผูน้ ำในระดับทีร่ องลงมาจากอาวุโสของชุมชน
ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล ผูใ้ หญ่บา้ น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายีส่ าร
ฯลฯ และ (3) คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยประธานและรองประธาน
2 คน ทำหน้าที่ในการเปิด-ปิด ดูแลบำรุงรักษา และให้การต้อนรับผู้ชมจาก
ภายนอกชุมชน การประชุมของคณะกรรมการขึน้ อยูก่ บั วาระจำเป็น
งบประมาณและการกระจายรายได้ในชุมชน
แรกเริ่มพิพิธภัณฑ์จัดทำระบบการเก็บเงินเช่นพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
แต่กลับประสบความล้มเหลว เพราะความรู้สึกของชาวบ้านผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
ที่ไม่รับกับการขายบัตรเสมือนการแลกเปลี่ยนสินค้า การบริจาคเงินกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของรายได้ทเ่ี ข้ามาหมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆ ของพิพธิ ภัณฑ์ นอกจากนี้
การตระหนั ก ถึ ง ความต้ อ งการของผู ้ ช มจากภายนอกเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ ่ ง
ในการสร้างรายได้ให้กบั พิพธิ ภัณฑ์และชุมชน เพราะในปัจจุบนั ความนิยมของการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคม พิพิธภัณฑ์และ
หมู่บ้านเขายี่สารเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจ องค์กรการท่องเที่ยว
ทีจ่ ดั เส้นทางการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ส่งเสริมให้พพิ ธิ ภัณฑ์รว่ มกับชุมชนจัดการต้อนรับ
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พร้อมทัง้ การถ่ายทอดความรูใ้ นพิพธิ ภัณฑ์ เส้นทางการท่องเทีย่ วในชุมชนซึง่ อยูบ่ น
ความเหมาะสมของพืน้ ทีต่ อ้ นรับ (คือการไม่ลกุ ล้ำพืน้ ทีส่ ว่ นตัว และการประสาน
งานกับเจ้าของพื้นที่) และการเลี้ยงอาหารของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจั ด ให้ แ ต่ ล ะบ้ า นมี โ อกาสเข้ า ร่ ว มจั ด อาหาร กิ จ กรรมสร้ า งความรู ้ ส ึ ก
ต่อการเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ให้กับชาวบ้าน เป็นการสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว และเป็นการกระจายรายได้ในแต่ละครัวเรือน
การศึกษาและการสร้างคน
จุดประสงค์หลักของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือ การสร้างความภาคภูมิใจ
และการรูจ้ กั ในคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพือ่ สร้าง
ให้คนในท้องถิ่นรู้ที่จะเลือกรับและปรับใช้กับกระแสความเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกชุมชน และเมือ่ พิจารณาถึงการทำงานพิพธิ ภัณฑ์ทต่ี อ่ เนือ่ ง การสร้างให้
เยาวชนรุน่ ใหม่เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้ความรู้ กับนักท่องเทีย่ วทีม่ าจากภายนอก
ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงดูแลอาคาร พิพิธภัณฑ์หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ เช่น การจัดให้เด็กๆ ได้มโี อกาส
ไปดูงานทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านจ่าทวี บูรณเขตต์ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
ปัญหาของการทำงาน
เรือ่ งของคนกับเงินดูจะเป็นประเด็นใหญ่ในการทำงาน การให้ความรูก้ บั
คนเพื่อสืบทอดความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นสิ่งที่พยายามดำเนินการโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมุมหนังสือ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กและ
ผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ในความเป็นจริงความสนใจของเด็กต่อความรู้ท้องถิ่นต้องใช้เวลา
ทีจ่ ะให้เด็กเหล่านัน้ มาสนใจกับท้องถิน่ อย่างแท้จริง
นอกจากการสร้างคน ในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นสิง่ ที่
เกิดขึ้น แต่สามารถแก้ไขได้เพราะความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติของคนในชุมชน
ส่วนเรือ่ งทุน แม้จะมีการออมในรูปของกองทุนพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี วี ตั ถุประสงค์ในการ
นำดอกผลมาใช้จา่ ยในการซ่อมแซมปรับปรุง อย่างไรก็ดี ในแต่ละครัง้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ต้องใช้เงินจำนวนมาก คนทำงานพิพธิ ภัณฑ์ตอ้ งเรีย่ ไรจากชาวบ้าน ซึง่ ในบางครัง้
ไม่ได้ตอบรับด้วยเงิน แต่ความช่วยเหลือปรากฏในลักษณะอืน่ ๆ
การทำงานพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ ่ น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ไ ม่ ม ี ร ู ป แบบตายตั ว และ
การดำเนินงานไม่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ หากแต่ว่าจะต้องรู้จักที่จะคิดและพัฒนา
ปรับเปลีย่ น เพือ่ ให้พพิ ธิ ภัณฑ์เกิดความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา
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การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับความร่วมมือ
ระหว่างชาวบ้าน องค์กรปกครองท้องถิน่ และนักวิชาการ :
กรณีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์บา้ นโป่งมะนาว จังหวัดลพบุร*ี
บรรยายโดย รศ. สุรพล นาถะพินธุ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากชมรมอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมสูก่ ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว
ในท้องถิน่ ดังนัน้ ชาวบ้านจึงรวมตัวเป็นชมรมในการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม การจัด
สภาพบริเวณน้ำตกสวนมะเดือ่ เป็นการดำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
ในเวลาเดียวกันมีการลอบขุดค้นโบราณวัตถุเกิดขึ้นในบริเวณวัดโป่ง
มะนาว และนำไปสู่การต่อต้านของชาวบ้านจนเกิดการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งโบราณคดีขึ้นมา ชมรมนี้ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการ และเลขานุการ ซึง่ เป็นชาวบ้านในชุมชน ประจวบกับการทำงาน
ของนักโบราณคดีที่เข้ามาขุดค้นเพื่อการวิจัยเชิงวิชาการที่กระตุ้นให้ชาวบ้าน
มองเห็นความสำคัญของมรดกในพืน้ ที่ จึงไปสูก่ ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นโป่งมะนาว
ชมรมเข้ามาเรียนรูร้ ว่ มกับนักวิชาการ ชาวบ้านสนับสนุนการดำเนินงาน
ในหลายรูปแบบในระหว่างที่มีการขุดค้นและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในแต่ละระยะ
เด็กๆ เข้ามาช่วยในงานขุดค้นเล็กๆ น้อย ๆ ชาวบ้านหลายคนทำอาหารมาเลีย้ ง
เมือ่ ดำเนินงานขุดค้นไปได้ระยะหนึง่ ชมรมได้ขอเงินจากกองทุนเพือ่ การ
ลงทุนทางสังคมสำหรับการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ เพราะในระยะเริม่ ต้นนัน้ พิพธิ ภัณฑ์
จัดตัง้ ขึน้ ในรูปแบบทีเ่ รียบง่าย การจัดแสดงวัตถุจากหลุมขุดค้นบนชัน้ ใต้ศาลาวัด
และมีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัย
หลุมขุดค้น : แหล่งการเรียนรูพ
้ พ
ิ ธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
จากการขุดค้น แสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีใ่ นวัดโป่งมะนาวเป็นพืน้ ทีส่ ำหรับการ
ประกอบพิธกี ารปลงศพ โดยเฉพาะโครงกระดูกไม่นอ้ ยกว่า 120 โครง เปิดเผย
ให้เห็นลักษณะการใช้พื้นที่ และรูปแบบพิธีกรรมของ มนุษย์เจ้าของวัฒนธรรม
ที่ขุดค้นพบ
*สรุปและเรียบเรียงโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
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กล่าวโดยสังเขป ได้วา่ บริเวณพืน้ ทีว่ ดั เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การฝังศพโดยเฉพาะ
และไม่พบการสร้างบ้านเรือน การฝังศพซ้อนกัน 3 – 4 ชัน้ และปรากฏใน 2
ลักษณะ คือ การฝังศพที่มีการทุบภาชนะดินเผาให้แตกและปูรองก่อนที่จะนำ
ศพลงไปฝัง พร้อมทัง้ การขุดพบวัตถุฝงั ในหลุม เครือ่ งประดับ เครือ่ งใช้ เศษภาชนะ
และในลักษณะที่ 2 เป็นการฝังศพในภาชนะดินเผา ซึง่ ได้แก่ การฝังศพเด็ก
ทั้งนี้ การดำเนินการขุดค้นยังคงดำเนินต่อไปในบริเวณต่างๆ กัน
เพือ่ ทำให้การศึกษารูปแบบการจัดตัง้ ชุมชนในพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างออกไป และการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ชุมชนอืน่ ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ด้วยความสำคัญของหลุมฝังศพในการบ่งบอกวัฒนธรรมของสังคม
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน และเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ การขุดแต่ง
หลุมฝังเพือ่ ปรับสภาพให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้ และการต้อนรับ
กลุม่ ผูช้ ม จึงสร้างให้พพิ ธิ ภัณฑ์บา้ นโป่งมะนาวจัดแสดงทัง้ วัตถุและบริบทของวัตถุ
ไปพร้อมๆ กัน
พิพธิ ภัณฑ์จวบจนวันนี้
จากการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดีในปี 2542 ผู้คนในท้องถิ่น
ให้ความสนใจมากขึน้ และนำไปสูค่ วามคิดในการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ แม้วา่ การเริม่ ต้น
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในช่วงแรกจะมีความคิดหลักในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
แต่เมื่อการขุดค้นทางโบราณคดีคืบหน้า และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ จึงทำให้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ความคิดในการ
สร้างแหล่งการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
การกำหนดเนือ้ หาทางวิชาการเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการและคนในท้องถิน่ การดำเนินงานในช่วงแรกได้รบั เงินสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนรามและการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
การจั ด แสดงใช้ เ พี ย งการซื ้ อ ตู ้ ส ำเร็ จ และจั ด แสดงวั ต ถุ ท ี ่ ข ุ ด ค้ น
จากแหล่ ง ตามประเภทของวั ต ถุ และมี ก ารเขี ย นคำบรรยายอย่ า งง่ า ยๆ
การประชาสัมพันธ์ดำเนินการควบคู่กันไปกับการจัดทำพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้
โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ริม่ ให้ความสนใจมากขึน้
นิทรรศการที่ว่าด้วยการทำงานและเรื่องราวทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การขุดค้น ซึ่งจัดทำโดยนักศึกษาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์สกู่ ารเป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้มากยิง่ ขึน้ ด้วยความก้าวหน้าเช่นนีห้ น่วยงาน
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ภายนอกจึงให้การสนับสนุนเรื่องทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดและการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นำไปสู่การสร้างอาคารที่ถาวรด้วยการดัดแปลง
ใต้ถนุ ศาลาวัด และจัดทำเนือ้ หาทีเ่ ชือ่ มโยงกับตำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ เรือ่ งราวของ
ชีวิตสังคมในท้องถิ่น และเนื้อหาทางวิชาการจากแหล่งโบราณคดี รวมไปถึง
การปรับปรุงสภาพ การอนุรักษ์และการจัดพื้นที่หลุมขุดค้นให้เหมาะสมกับ
การเข้าชม
การเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม
การพั ฒ นาพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ และแหล่ ง โบราณคดี ม ิ ใ ช่ เ พี ย งการสร้ า ง
แหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วหรื อ แหล่ ง การเรี ย นรู ้ เ ท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง ทำหน้ า ที ่ ย ึ ด โยงผู ้ ค น
และสร้างความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ กระตุน้ ความต้องการการเรียนรูส้ ง่ิ แวดล้อม
รอบตัว(จะเห็นได้จากจำนวนของเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ารับการอบรมยุวมัคคุเทศก์
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ) และการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กบั เศรษฐกิจในชุมชน (การสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชนเพือ่ ขายในพิพธิ ภัณฑ์) การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมจึงมิได้มี
ความหมายถึ ง การเก็ บ หากแต่ ห มายถึ ง การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองและพั ฒ นา
เพือ่ นำไปสูก่ ารเพิม่ คุณค่าวัฒนธรรม
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กระบวนการพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในงานพัฒนาชุมชน*
บรรยายโดย ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชนคื อ การพั ฒ นาทั ้ ง ฅนและชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง
โดยมุง่ เน้นพัฒนาฅนให้พง่ึ ตัวเอง และก้าวไปสูก่ ารพัฒนากลุม่ หรือชุมชนให้เข้มแข็ง
ต่อไป การพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลที่ว่า ฅนและชุมชนในปัจจุบัน
มีความอ่อนแอ เนือ่ งจากขาดภูมปิ ญ
ั ญาทีถ่ กู ต้องและขาดการจัดการทีด่ ี การพัฒนา
ชุมชนจึงต้องทำให้ฅนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนการพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็น
เครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ ามารถใช้ในการพัฒนาดังกล่าวได้
ความแตกต่างของพิพธิ ภัณฑ์ทว่ั ไปและพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนคือ พิพพิ ธิ ภัณฑ์
ทัว่ ไปมักเน้นทีก่ ารพัฒนาและแสดง “ของ” มากกว่าการพัฒนาและแสดง “ฅน”
ขณะทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ชมุ ชนจะให้ความสำคัญกับการแสดง “ฅน”พร้อมกับแสดง“ของ“
และมีเป้าหมายอยูท่ ก่ี ารพัฒนา “ฅน” ให้มภี มู ปิ ญ
ั ญาทีถ่ กู ต้องเป็นสำคัญ
“ภูมิปัญญา” ในที่นี้ หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ และความสามารถ
เชิ ง พฤติ ก รรมในการจั ด ระเบี ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ ก ั บ มนุ ษ ย์
มนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาวะ
สมดุลและเป็นปกติอยูเ่ สมอ หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ภูมปิ ญ
ั ญาก็คอื การจัดการชีวติ
ตัวเองไม่ให้เป็นทุกข์นน่ั เอง
หากมองว่าภูมปิ ญ
ั ญาคือ ความรู้ ซึง่ สามารถจำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ
ความรูท้ ต่ี ดิ อยูก่ บั ฅน เป็นความรูท้ ฝ่ี งั ลึกอยูใ่ นตัวฅน และความรูท้ ต่ี ดิ อยูก่ บั ของ
ความรู้ภูมิปัญญาจะมีมากในอดีต เนื่องเพราะปัจจุบันเป็นห้วงเวลาที่สั้นมาก
ดังนั้นความรู้แบบติดคนจึงมีอยู่มากในคนเฒ่าคนแก่ ขณะที่ความรู้แบบติดของ
จะมีอยู่มากในของเก่าของโบราณ ในแง่นี้ภูมิปัญญาก็คือ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ดังนั้นหากจัดการให้ถูกต้องและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะทำให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งและมีอำนาจมากขึน้
กระบวนการพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ชนจึ ง เป็ น กระบวนหนึ ่ ง ของการจั ด การ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา และการพัฒนาชุมชน
*สรุปและเรียบเรียงโดย ศิรพิ ร ศรีสนิ ธุอ์ ไุ ร

พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ุ ม ชนมี ฐ านะเป็ น ทั ้ ง ห้ อ งรั บ แขก พื ้ น ที ่ ส าธารณะ
ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด และตลาดภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน การได้มาซึง่ ความรูน้ น้ั
ต้องมาจากคนเฒ่าคนแก่เป็นหลักอย่าไปหวังจากคนหนุ่มสาว การทำงาน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนจึงมีลักษณะ “ให้ผู้เฒ่านำ - ผู้ใหญ่หนุน – ดึงเด็กตาม”
เพราะเด็กและคนหนุ่มสาวมีความรู้น้อย ความรู้จะอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ ความรู้
ภูมิปัญญาที่ได้มาก็มีทั้งส่วนที่นำไปสู่การแปลงให้ง่ายเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
และทำให้ยากเพือ่ กลายเป็นทฤษฎีทางวิชาการ
พืน้ ฐานความคิดในการทำงานดำเนินตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว คือ ทำอย่างไรให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” กระบวนการพิพิธภัณฑ์ชุมชนจำเป็นต้องมีหลักการ
พัฒนาชุมชนกำกับอยู่ตลอดเวลา อันได้แก่ การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง
การฟืน้ ฟูพลัง การกระจายอำนาจ และการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม
ชุมชน
พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนหลายแห่งในจังหวัดน่านทีไ่ ด้มโี อกาสร่วมงานด้วย คือ
พิพธิ ภัณฑ์หลุมขุดค้นแห่งเตาเมืองน่านบ้านบ่อสวก และพิพธิ ภัณฑ์บา้ นสวกแสนชืน่
ตำบลสวก อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด น่ า น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ั ด บ้ า นนาซาวสามั ค คี
และพิพิธภัณฑ์บ้านก้อดสวรรค์ทันใจ ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ศูนย์การเรียนรู้แหล่งโบราณคดีดอยภูซาง ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อยู่ในพื้นที่ตำบลสวกและตำบลนาซาว อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
แนวทางการทำงานที่ดำเนินการในขณะนี้เป็นการจัดการและพัฒนา
แนวโบราณคดีชุมชน เป็นการจัดการและพัฒนาเชิงกระบวนการที่มีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายอยูท่ ่ี
การพัฒนา “ฅน”
หลั ก การจั ด การแนวโบราณคดี ช ุ ม ชน คื อ ยึ ด หลั ก องค์ ร วม
และเข้าใจพลวัต จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบเปิด เน้นเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั จิ ริง มีการทำงานทีไ่ ม่ฝนื ธรรมชาติ ไม่เป็นทางการ เน้นการสร้างความสุข
และความประทับใจร่วมกัน ทำการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ฟืน้ ฟูพลังชุมชน เน้นการเป็น
ผูน้ ำร่วมกันและได้สขุ เสมอกัน
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ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม และสร้างพลังต่อรองให้กบั ชุมชน
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการสร้างความเข้มแข็งให้กับฅนในชุมชน
ด้วยกระบวนการพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชน คือ กรณีพพิ ธิ ภัณฑ์วดั บ้านนาซาวสามัคคี ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์กลายเป็นพืน้ ทีแ่ ละกระบวนการในการบำบัดผูส้ งู อายุในชุมชน ทำให้
ผูส้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่า ด้วยกระบวนการทำพิพธิ ภัณฑ์ทใ่ี ห้ผสู้ งู อายุเข้ามา
มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้ และสร้างเป็นเนื้อหาที่จ ัดแสดงใน
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน การเป็นผูอ้ ธิบาย
นำชมพิพธิ ภัณฑ์แก่เด็กๆ ในชุมชน และบุคคลจากต่างถิน่ ทีม่ าเยีย่ มชม
รายละเอียดเกีย่ วกับเนือ้ หาการบรรยายของอาจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์
สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จาก โบราณคดีชมุ ชน : การจัดการอดีตของชาวบ้าน
กับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
และ การฟื้นฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์: แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จากจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ
:โครงการเสริมสร้าง การเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2547.
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