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บทคัดย่ อ
รายงานเรื่ องนี ้เป็ นการสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ในช่วงเวลากลาง ปี พ.ศ. 2546 ถึง ต้ นปี
พ.ศ. 2547 เพื่อเข้ าใจกระบวนการทางสังคมที่ทําให้ เกิดการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย สภาพของ
้ ่อรู้จกั ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และความต้ องการของพิพิธภัณฑ์ รวมทังเพื
และดําเนินการพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง สําหรับเป็ นพื ้นฐานในการดําเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อสร้ าง
องค์ความรู้เรื่ องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึง่ ประกอบด้ วยการรวบรวมเนื ้อหาสร้ างเป็ นฐานข้ อมูล งานวิจยั และงานด้ าน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในฐานะองค์กรในการสร้ างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
การสํารวจได้ อาศัยทังการศึ
้
กษาเอกสาร การจัดเวทีประชุมหารื อกับบุคคลากรในท้ องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ
้
่คาดว่าน่าจะมี
และการสํารวจภาคสนาม ซึง่ ทําให้ ได้ ร้ ูจกั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวม 128 แห่ง จากจํานวนทังหมดที
ประมาณ 500 แห่ง
สถานที่เฉพาะที่เรี ยกว่า ”พิพิธภัณฑ์” ในสังคมไทย เริ่มมีขึ ้นในราว 150 ปี ที่ผา่ นมา โดยที่ความหมายทาง
สังคมของสถานที่แห่งนี ้ ได้ มีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ พิพิธภัณฑ์ในสังคมไทย ถือกําเนิดขึ ้นในช่วงแรก
ในราชสํานัก เพื่อจัดแสดงสิง่ ของส่วนพระองค์นานาชนิดอันเป็ นเครื่ องบรรณาการที่มีผ้ นู ํามาถวายพระมหากษัตริ ย์
ต่อมาเมื่อพิพิธภัณฑ์เป็ นหน่วยงานหนึง่ ของรัฐบาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ กลายมาเป็ นสถานที่ที่สื่อถึงความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางศิลปวิทยาการของชาติไทย โดยการรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตา่ ง ๆ มาจัดแสดง ตาม
กรอบความคิดเพื่อสร้ างให้ ประชาชนเกิดสํานึกเชิดชูประวัติศาสตร์ ของชาติ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็ นคําและกระบวนการที่เกิดขึ ้นในยุคหลัง พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ อาจจะมีชื่อเรี ยกเฉพาะ
แตกต่างกันออกไปนัน้ การเกิดขึ ้นนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นนโยบายของรัฐและการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค กล่าวคือ
ตังแต่
้ ราว พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา รัฐบาลมีนโยบายให้ เกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมในระดับท้ องถิ่น โดยมีกลไกของ
ั นธรรมบ้ าง และใช้ พื ้นที่ของวัด
รัฐหลายหน่วยงานเป็ นผู้ตงชื
ั ้ ่ออย่างเป็ นทางการ ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์บ้าง ศูนย์วฒ
โรงเรี ยน หรื อสถานที่ราชการเป็ นที่ตงั ้ ในราว พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา กระแสความคิดเรื่ องความหลากหลายของ
ท้ องถิ่น และการผลักดันให้ เกิดสํานึกท้ องถิ่น เพื่อเป็ นปราการต้ านทานกระแสโลกาภิวตั น์ ได้ เผยแพร่อย่างกว้ างขวาง
กระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวของกลุม่ คนหรื อชุมชน ต้ องการมีบทบาทและอํานาจสูงขึ ้น ในการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมในท้ องถิ่นของตนเอง
จากกรณีตวั อย่างหลายแห่ง พบว่านโยบายและกระแสในระดับมหภาคเหล่านี ้ ได้ รับการสนองตอบด้ วย
กระบวนการ ความเคลื่อนไหว และพลังภายในท้ องถิ่นที่แตกต่างหลากหลาย ซึง่ ทําให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่ที่มี
ความหมายเฉพาะต่อคนในท้ องถิ่นแตกต่างจากความหมายที่เป็ นทางการ คือ (1) พิพิธภัณฑ์บางกลุม่ มีความหมาย
เป็ นอนุสาวรี ย์ รํ าลึกถึงผู้นําในทางธรรม ผู้เป็ นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่น ซึง่ มักจะได้ แก่พระภิกษุผ้ เู ป็ นที่เคารพ
ศรัทธาอย่างสูง (2) พิพิธภัณฑ์บางกลุม่ เป็ นสถานที่ที่จารึกวิถีชีวิตที่ลว่ งเลยไปแล้ วอย่างไม่มีวนั กลับ เช่น วิถีชีวิต
ู เสียไปแล้ ว เช่น โบราณสถานที่ถกู ทําลาย
ชาวนา ชีวิตแบบเกษตร หรื อแสดงถึงความรู้สกึ หวงแหนสิง่ มีค่าที่ได้ สญ
หรื อโบราณวัตถุที่ถกู เปลี่ยนมือออกไปอยูน่ อกท้ องถิ่น (3) พิพิธภัณฑ์บางกลุม่ สื่อสารถึงความต้ องการที่จะแสดง
ตัวตนที่มีประสบการณ์เฉพาะ หรื อความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่น หรื อไม่เหมือนคนกลุม่ ใหญ่ และใช้ การทํา
พิพิธภัณฑ์เป็ นกระบวนการในการยํ ้า หรื อสร้ างให้ เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ หรื อพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประสบการณ์ชีวิตส่วนบุคคล

ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลและดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ มักมองสภาพของตนเองว่า ทํางานที่มีคณ
ุ ค่า แต่ต้อง
ทําอย่างโดดเดี่ยว มีทนุ ด้ านต่าง ๆ ที่ไม่ตอ่ เนื่อง และมีทกั ษะจํากัด ดังนันจึ
้ งมีความต้ องการที่เป็ นรูปธรรมหลาย
ด้ าน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็ นการบงการ
ผู้วิจยั เสนอในเบื ้องต้ นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปั จจุบนั มีศกั ยภาพในการนําไปสูก่ ารเข้ าใจประวัติศาสตร์
และลักษณะทางชาติพนั ธุ์ของท้ องถิ่น การที่จะพัฒนาให้ พิพิธภัณฑ์มีความเข้ มแข็ง ยัง่ ยืน สนองตอบท้ องถิ่นได้
จะต้ องคํานึงถึงและเข้ าใจความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั ชุมชนที่สมั พันธ์กบั พิพิธภัณฑ์ และไม่ควรจะมี
คําตอบที่เป็ นสูตรสําเร็จ แต่น่าจะสนับสนุนให้ มีการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ให้ กว้ างขวางและลึกซึ ้งขึ ้น รวมทัง้
สนับสนุนการสร้ างเวที ให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ เรี ยนรู้ระหว่างกัน และผนึกกําลังกันเพื่อนิยามบทบาทที่เหมาะสม
ของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละท้ องถิ่น.

Abstract
This report results from a survey research conducted from mid 2003 to early 2004, with an aim
of outlining the social processes involved in the formation of community-based museums in Thailand, the
current state and needs of these museums, as well as building a network of community-based museum
operators all over Thailand. The research will serve as a starting point for further work on research and
development of community-based museums program to be undertaken by the Princess Maha Chakri
Sirindhorn Anthropology Centre. The program will involve constructing a digital data base, research,
and capacity building for community museums.
The survey is based on documentary research, field trips, and meetings and discussions with
community museums operators in five regions. The survey has collected information on 128 museums,
out of the total of 500 (estimated figure)
A place known as ‘museum’ in Thailand began some 150 years ago in the royal palace,
displaying gifts presented to the kings. When museums became state departments, they were designed
to communicate the civilization of the Thai nation through the collection of archaeological and artistic
artifacts. The function of national museums is to instill pride in the nation’s history in the mind of the
public.
Community-based museums are a term and process that develop later. Specific terms for this
type of museum may vary from local museums, folk museums, to cultural centres. The formation of
these museums can be accounted partly by the government policy since the early 1960’s of setting up
cultural centres in the regional and rural areas as part of the bureaucracy. The policy was implemented
by a number of government departments, resulting in the founding of museums and cultural centres in
Buddhist monasteries and schools. The process of globalization in the mid 1980’s, together with local
responses, led to the rise of indigenous and local identity, and movements to manage cultural resources
at grass root level.
As well as macro processes, case studies of some community museums show that these new
cultural sites may be interpreted in the context of specific local meaning and process. Some museums
serve as memorials of local heroes who are often revered monks. Some museums are records of the
agricultural way of life lost in the economic and social transformation, some present the sentiment of loss
of valuable heritage. Some museums are sites for self identification at communal, or personal level.
The majority of museum operators feel that they are the keepers of cultural valuables. But very often they
are overwhelmed by the feeling of isolation, inadequate and irregular resources. Their concrete needs
are many and varied. Yet they reject the forms of assistance that will rob them of their autonomy.

The researchers suggest that community museums have considerable potentials for collecting
and communicating local history and ethnography. Any step towards capacity building for these
museums will have to consider the nature of link between the museums and the community, and also
avoid ready-made models. The report recommends further research to increase the breadth and depth
of knowledge on museums, and creating forums for community museums to engage in mutual exchange
and learning.
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สรุปภาพการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
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วีดิทศั น์กิจกรรมการประชุมฯ แต่ละภูมิภาคโดยสังเขป และแนะนําพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจบางกรณี
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ความนํา
พิพิธภัณฑ์เป็ นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และได้ ผา่ นการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
สังคมมาในหลายยุคสมัย ในสังคมยุโรปซึง่ เป็ นแม่แบบทางวัฒนธรรมของโลก ในช่วงเวลาราวสองศตวรรษที่ผ่านมา
นัน้ พิพิธภัณฑ์มีกําเนิดมาจากคลังเก็บสมบัติ และวัตถุสงิ่ ของที่มีคา่ หรื อแปลกประหลาด เพื่อสนองตอบความสุข
และความกระหายใคร่ครอบครองของชนชันผู
้ ้ มีความมัง่ คัง่ ในยุคที่ประเทศมหาอํานาจยุโรปมีอาณานิคมในดินแดน
ต่าง ๆ ของโลก พิพิธภัณฑ์เป็ นที่รวมของสมบัติลํ ้าค่าและวัตถุสงิ่ ของแปลก ๆ จากดินแดนไกลโพ้ น เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ทางวัฒนธรรมที่จะแสดงอํานาจอันเกรี ยงไกรของประเทศผู้ปกครอง และเป็ นแหล่งสะสมวัตถุเพื่อการค้ นคว้ าและ
ความก้ าวหน้ าทางความรู้
ในเวลาต่อมา พิพิธภัณฑ์ได้ เปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมไปจากเดิม เมื่อมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมการเมือง และการขยายตัวของการศึกษาของ
ประชากรจํานวนมาก พิพิธภัณฑ์เริ่มทําหน้ าที่สนับสนุนการศึกษาของสังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ไปยัง
สาธารณชน กระบวนการเหล่านี ้ทําให้ เกิดการตื่นตัวในการสร้ างกระบวนการจัดระบบวัตถุสิ่งของอย่างเป็ นระเบียบ
และเน้ นการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั รวมทังกระตุ
้
้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้และสร้ างสรรค์ของประชาชนที่มาชม แนวคิดเรื่ อง
หน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ ทางด้ านการให้ การศึกษาแก่สาธารณชน ยังคงมีความสําคัญมาจนถึงปั จจุบนั
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การขยายตัวของการบริโภคสินค้ า ยังก่อให้ เกิดแนวความคิดและกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ จากสถานที่ที่มีบรรยากาศขรึมขลังน่าเกรงขาม มาเป็ นสถานที่ที่เสนอบริ การ
้ ผลประโยชน์ในเชิง
อย่างเอาใจลูกค้ า มีทา่ ทีรูปแบบที่ดงึ ดูด และให้ ความบันเทิงควบคูไ่ ปกับการศึกษา รวมทังมี
พาณิชย์
กระแสความเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์อีกด้ านหนึง่ เกิดขึ ้นตังแต่
้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองเป็ นต้ นมา
เมื่อชนพื ้นเมือง ชุมชนท้ องถิ่น ที่เคยอยูภ่ ายใต้ การปกครองของคนผิวขาว หรื อการปกครองจากศูนย์กลาง มีความ
สํานึกถึงความมีอิสรภาพทางการเมือง และการมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง ได้ เกิดกระบวนการกลับไป
ค้ นหารากเหง้ าของตนเอง ด้ วยการรวบรวมวัตถุและเรื่ องราวพื ้นถิ่นต่าง ๆ เพื่อรื อ้ ฟื น้ ประวัติศาสตร์ ของตนเองขึ ้นมา
ใหม่ เนื่องจากก่อนหน้ านันประวั
้
ติศาสตร์ ของคนในประเทศโลกที่สาม ถูกเขียนด้ วยคนผิวขาวหรื อคนที่มีอํานาจ และ
เขียนจากมุมมองของผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเป็ นหลัก พิพิธภัณฑ์จงึ ทําหน้ าที่เป็ นกระบวนการฟื น้ ฟูและสร้ างความทรง
จํา เพื่อแสดงความเป็ นตัวของตัวเองของกลุม่ คนกลุม่ ต่าง ๆ
ที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ เป็ นภาพกว้ าง ๆ ของพัฒนาการและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในยุโรป
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนันมี
้ เรื่ องราวที่ตา่ งออกไปบ้ าง โดยทัว่ ไปกล่าวกันว่า พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่เกิดจาก
พระราชดําริของพระมหากษัตริย์ ในยุคที่สยามรับความเป็ นสมัยใหม่ ในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จุดหักเหที่สําคัญ
ประการหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์ คือการพัฒนามาเป็ นพิพิธภัณฑ์ของชาติ พิพิธภัณฑ์ของรัฐหรื อของชาติมกั จะมีลกั ษณะ
เด่นสองส่วน ส่วนหนึง่ เน้ นการเป็ นตัวแทนของความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ด้ วยวัตถุสงิ่ ของที่เนื่องในสถาบัน

พระมหากษัตริย์ โบราณวัตถุและศาสนวัตถุ และอีกส่วนหนึง่ เน้ นการแสดงประวัติศาสตร์ ของชาติที่สืบเนื่องมาตังแต่
้
อดีตอย่างไม่ขาดตอน นับตังแต่
้ การตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติครัง้ แรกมาจนถึงปั จจุบนั ซึง่ เป็ นเวลาประมาณเจ็ด
สิบปี นัน้ จะพบว่าพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย เป็ นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ ดําเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล
และเน้ นแสดงเรื่ องราวความคิดของการเป็ นชาติไทยเป็ นหลัก แต่ก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นความรู้เฉพาะทาง เช่น
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรื อพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็ นต้ น
ปรากฏการณ์ใหม่ของงานพิพิธภัณฑ์คือ การเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วของพิพิธภัณฑ์ที่ริเริ่มโดยบุคคล หรื อ
องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล กระแสการเกิดพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กนี ้อาจจะเกิดขึ ้นมานานพอควรแล้ ว แต่ก็ดจู ะ
มีการตื่นตัวมากขึ ้นเป็ นพิเศษในช่วงเวลาประมาณสิบห้ าปี ที่ผา่ นมา พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้มีความหลากหลายมาก
สามารถจะจัดประเภทได้ หลายแบบ เช่น หากจัดด้ วยสถาบันที่ดแู ลกิจการ ก็อาจจะจําแนกออกได้ เป็ น พิพิธภัณฑ์วดั
พิพิธภัณฑ์เอกชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน หรื อหากจําแนกตามประเภทของสิง่ ของเรื่ องราวที่จดั แสดง ก็
อาจจะจัดได้ เป็ น สิง่ ของเครื่ องใช้ ของอดีต เครื่ องใช้ พื ้นบ้ าน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ของเล่นเด็ก ฯลฯ พิพิธภัณฑ์
เหล่านี ้มีที่มาที่หลากหลายและมีวตั ถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นกัน พิพิธภัณฑ์วดั จํานวนมาก มีกําเนิดมาจากกรุเก็บ
ข้ าวของที่มีผ้ นู ํามาถวายวัด ยิ่งหากมีเจ้ าอาวาสที่มีบารมีสงู ก็จะมีข้าวของมีคา่ จํานวนมาก ผนวกกับของมีคา่ ของวัด
เช่นพระพุทธรูป ตู้พระธรรม ศิลปหัตถกรรมในศาสนา แต่ก็มีพิพิธภัณฑ์วดั อีกจํานวนหนึง่ ที่เกิดมาจากแรงผลักดัน
ของกลุม่ คนในชุมชนเอง หรื อด้ วยความร่วมมือจากคนภายนอก
ในปั จจุบนั กระแสพิพิธภัณฑ์มีการตื่นตัวอย่างมาก มีหน่วยงานต่าง ๆ ทังวั
้ ด โรงเรี ยน ชุมชน มีความ
ประสงค์ที่จะจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ของตัวเอง ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐ และความต้ องการของสังคม ได้ สร้ างความ
้ ง
คาดหวังว่า พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้จะเป็ นองค์กรใหม่ที่มีบทบาทสําคัญทางสังคมวัฒนธรรมหลายด้ าน เช่น เป็ นทังแหล่
การเรี ยนรู้ของท้ องถิ่น เป็ นกลไกที่ทําให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นสร้ างอัตลักษณ์ของตนเอง ตระหนักในคุณค่า และเกิดความ
ภูมิใจในถิ่นกําเนิดและประวัติศาสตร์ เรื่ องราวชีวิตของตนเอง นอกจากนัน้ ก็อาจมีความคาดหวังว่าพิพิธภัณฑ์อาจจะ
สร้ างรายได้ ให้ แก่ท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยและสนับสนุนงานพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็ นองค์กรทางวิชาการที่ให้ ความสนใจและสนับสนุนการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่
ผ่านมาในอดีต ได้ ร่วมกับมหาวิทยาศิลปากร และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ สนับสนุนการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นหลายแห่ง เช่นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
พิพิธภัณฑ์วดั จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นต้ น และได้ จัดเวทีการหารื อปั ญหาของพิพิธภัณฑ์ พื ้นบ้ านจ่าทวี ซึ่งก็
ได้ รับความสนใจมาก
งานทางด้ านการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชมุ ชนและท้ องถิ่นเป็ นงานที่ศนู ย์ฯ ให้ ความสําคัญ เนื่องจาก
้
ที่เป็ นปรากฏการณ์สงั คมที่สามารถบอกถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทังในแง่
วัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมไทย และในแง่ของการปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์สามารถอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน ใน
แง่ของการสร้ างองค์ความรู้นนั ้ จากศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ในบริ บทของประวัติศาสตร์ ยัง
เป็ นเรื่ องที่มีข้อมูลหรื อความเข้ าใจไม่มาก เรายังไม่เข้ าใจความหมายและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ ที่มีตอ่ การสร้ าง

ความทรงจําและกระบวนการทางสังคมของคนกลุม่ ต่าง ๆ ในท้ องถิ่น ส่วนในแง่ของการพัฒนานัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สามารถเป็ นองค์กรและพื ้นที่หนึง่ ที่มีศกั ยภาพ สําหรับทําหน้ าที่เป็ นคลังความรู้ของชุมชนและท้ องถิ่น และเป็ นเวทีให้
้ าความรู้
คนในท้ องถิ่นถ่ายทอดประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความต้ องการ ให้ แก่คนรุ่นใหม่ และคนภายนอกได้ รวมทังนํ
จากอดีตมาเชื่อมโยงกับปั จจุบนั เป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดการสร้ างสรรค์ทางวัฒนธรรมได้
ดัง นัน้ วัตถุป ระสงค์ ข องการดํ า เนิ น งานด้ า นวิ จัย และพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ของศูน ย์ ฯ อาจสรุ ป ได้
โดยสังเขปดังนี ้
1 สร้ างฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ชุมชน ท้ องถิ่น วัด ที่สมบูรณ์ ใช้ ง่าย ฯลฯ สําหรับการให้ บริ การข้ อมูลและ
ค้ นคว้ าวิจยั
2 วิจยั ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และสร้ างนักวิจยั ที่สนใจพิพิธภัณฑ์ในทางวิชาการในฐานะองค์กรทาง
วัฒนธรรม และในเชิงประยุกต์หรื อปฏิบตั ิการ เพื่อส่งเสริ มให้ พิพิธภัณฑ์ทําหน้ าที่สนองตอบความงอก
งามทางวัฒนธรรมของสังคม
3 สนับสนุน ให้ พิ พิธ ภัณ ฑ์ เ หล่า นี ้ มี ความเข้ ม แข็ง ทางวิช าการ สามารถนํ า ข้ อ มูล ทางประวัติศ าสตร์
ท้ องถิ่น ความรู้ท้องถิ่น มาบันทึก ถ่ายทอด และพัฒนาต่อไป
4 สนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์ มีเวที หรื อเครื อข่ายในการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ของกันและกัน
และสนับสนุนกันเอง
รายงานการดําเนินการระยะที่หนึ่ง
การดําเนินการในระยะแรก (กรกฎาคม 2546 – เมษายน 2547) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสํารวจสภาพ
โดยทัว่ ไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร สํารวจภาคสนาม และรวบรวม
จากผู้ปฏิบตั ิการ ก่อตัง้ หรื อดูแลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึง่ ทําโดยวิธีจดั การประชุมในบริเวณต่าง ๆ ในท้ องถิ่น เพื่อพบปะ
กับบุคคลที่เป็ นตัวแทนขององค์กร เช่น วัด ชุมชน โรงเรี ยน ที่ได้ กําลังดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรื อดําริจะจัดทํา
และหารื อประเด็นต่าง ๆ ตามประเด็นข้ างล่างนี ้

วัตถุประสงค์ ของการประชุมเครื อข่ าย
 เรี ยนรู้รูปแบบที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 ทําความเข้ าใจการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ในแต่ละแห่ง เพื่อให้ ได้ ภาพเบื ้องต้ นของปั จจัยทาง
สังคมที่ก่อให้ เกิดการตื่นตัว
 ทําความเข้ าใจปั ญหา ความต้ องการ พลัง และข้ อจํากัดของพิพิธภัณฑ์ในเบื ้องต้ นและภาพกว้ าง
 หารื อกับชาวบ้ าน ผู้นําท้ องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ปั ญญาชน นักวิชาการ อาจารย์ ฯลฯ ถึงความสนใจ
และความเป็ นไปได้ ในการทําการศึกษาค้ นคว้ าในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์มี
ความหมายต่อชุมชน รวมทังรู้ ปแบบของความร่วมมือ

เนื ้อหาของรายงานวิจยั ฉบับนี ้ จึงเป็ นการนําเสนอเนื ้อหาที่ได้ จากการประชุมเครื อข่าย รวมทังการสํ
้
ารวจ
พิพิธภัณฑ์ในภาคสนาม และการหาข้ อมูลภูมิหลังจากเอกสารประกอบ เนื ้อหาของรายงาน แบ่งออกเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นการนําเสนอภูมิหลัง ทบทวนนิยาม ความคิด และพัฒนาการของปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า “museum”
ประวัติศาสตร์ การเกิดขึ ้นของ “มิวเซียม” และ พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 เป็ นการเสนอภาพความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ ยโุ รป ที่ทําให้ การเก็บสะสมของมนุษย์ กลายมาเป็ น
สถาบันทางสังคมที่เรี ยกว่า “พิพิธภัณฑ์” ซึง่ มิได้ มีความหมายหยุดนิ่งตายตัว หากแต่เปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์
ส่ วนที่ 3 เป็ นการนําเสนอภาพรวมของการเกิดนโยบายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้ องกับ
การก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์และศูนย์วฒ
ั นธรรมในท้ องถิ่น
ส่ วนที่ 4 บรรยายถึงวิธีการเก็บข้ อมูล และข้ อมูลเบื ้องต้ นจากการสํารวจระยะที่หนึง่ ภาพรวมของจํานวนและ
ประเภทของพิพิธภัณฑ์
ส่ วนที่ 5 เสนอภาพความหลากหลายของการก่อตัวขอพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ส่ วนที่ 6 เสนอข้ อพิจารณาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในฐานะองค์กรทางวัฒนธรรม ความเข้ มแข็ง และความ
ต้ องการ
ส่ วนที่ 7 เป็ นข้ อเสนอการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ภาคผนวก








รายชื่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย (ข้ อมูลจากการสํารวจระยะที่ 1)
รายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวม 5 ครัง้
สรุปภาพการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
บันทึกการประชุมเครื อข่ายฯ แต่ละครัง้ (ฉบับสังเขปความ)
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง (ความเป็ นมา ลักษณะของสิง่ ของ เรื่ องราว การจัดการ)
ประวัติผ้ รู ่วมวิจยั
วีดิโอกิจกรรมการประชุมแต่ละครัง้ โดยสังเขป และแนะนําพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจบางกรณี

- ส่ วนที่ 1 ความหมายสากลของพิพธิ ภัณฑ์ และพัฒนาการของ “พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งกรุ งสยาม”
“พิพิธภัณฑ์” ในความรับรู้ของคนทัว่ ไปอาจจะหมายถึง สถานทีห่ นึ่ง ๆ ซึ่ งจัดแสดงสิ่ งของต่าง ๆ เพือ่ ให้
ความรู้และความเพลิ ดเพลิ นแก่ผเู้ ข้าชม แต่อย่างไรก็ตาม ในทางพิพิธภัณฑวิทยาที่ยอมรับกันในปั จจุบนั แล้ ว
“พิพิธภัณฑ์” มีความหมายกว้ างขวางมากกว่าสถานที่และการจัดแสดง แต่เทียบเท่าได้ กบั คําว่า “แหล่งเรี ยนรู้” เลย
ทีเดียว กล่าวคือ สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ1 (International Council of Museum) หรื อ ICOM ได้ ให้ คํา
จัดของคําว่า “พิพิธภัณฑ์”2 ไว้ ดงั นี ้
“พิพิธภัณฑ์ เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่เปิ ดเป็ นสถานที่สาธารณะ และเป็ นสถาบันถาวรที่ให้ บริการ
แก่สงั คมและมีสว่ นในการพัฒนาสังคม มีหน้ าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้ นคว้ าวิจยั เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดง วัตถุ
้ ้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้ นคว้ า การศึกษา และ
อันเป็ นหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมของมนุษย์ ทังนี
ความเพลิดเพลินใจ”
คําจํากัดความข้ างต้ น ได้ แจงหน้ าที่หลัก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ไว้ 5 ประการ คือ 1. รวบรวม 2. สงวนรักษา
3. ค้ นคว้ าวิจยั 4. เผยแพร่ความรู้ และ 5. จัดแสดงวัตถุ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนทางด้ านสถานภาพว่า
องค์กร หรื อสถาบันใด มีคณ
ุ สมบัติของ “พิพิธภัณฑ์” หรื อไม่ ดังนัน้ ICOM จึงได้ อธิบายเงื่อนไข และจําแนก
ุ สมบัติของ “พิพิธภัณฑ์” ไว้ อีก 8 ข้ อ ดังนี ้คือ
“สถาบัน” ต่าง ๆ ที่มีคณ
(ก) คําจํากัดความข้ างต้ นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ โดยปราศจากข้ อจํากัด
ใด ๆ ที่เกิดจากรูปแบบของคณะบริ หาร ลักษณะของพื ้นที่ โครงสร้ างหน้ าที่ หรื อวิธีการศึกษาสิง่ ของสะสมของ
สถาบันนันๆ
้ ที่เกี่ยวข้ อง
(ข) นอกจากสถาบันที่ถกู ระบุวา่ เป็ น “พิพิธภัณฑ์” แล้ ว สิง่ ที่จะกล่าวต่อไปนี ้ จัดได้ วา่ มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของคํานิยามนี ้ ซึง่ ได้ แก่
I.
แหล่งและอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพนั ธุ์วรรณา แหล่งและ
อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ซึง่ เก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอนั เป็ นหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมของมนุษย์
II. สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิง่ มีชีวิตทังพื
้ ชและสัตว์ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
สวนสัตวศาสตร์ สถานที่แสดงสัตว์นํ ้า และศูนย์ศกึ ษาพันธุ์พืชและสัตว์
III. ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้ องฟ้าจําลอง
1

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หรื อ ICOM เป็ นสถาบันที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ ได้
สนับสนุนให้ จดั ตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2489
2
ICOM, “ICOM Statutes, amended by the 20th General Assembly of ICOM, Barcelona, Spain, 6 July 2001”, in
Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes (1946 – 2001), Electronic Document,
[http://icom.museum/hist_def_eng.html] [Accessed: March 22, 2004].

หอศิลปที่จดั แสดงงานโดยไม่แสวงหาผลกําไร
V. สถานที่ตามธรรมชาติ ซึง่ เป็ นที่สงวน
VI. องค์กรพิพิธภัณฑ์ทงในระดั
ั้
บนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้ องถิ่น
กระทรวง หรื อกรม หรื อหน่วยงานเอกชนใดก็ตามทังที
้ ่มีสว่ นในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ หรื อมีคณ
ุ สมบัติตาม
ข้ อกําหนดนี ้
VII. สถาบัน หรื อองค์กร ซึง่ ไม่แสวงหาผลกําไร ที่ทํางานด้ านการอนุรักษ์ การค้ นคว้ าวิจย
ั
การศึกษา การฝึ กอบรม การจัดทําเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ และวิชา
พิพิธภัณฑ์วิทยา
VIII. ศูนย์วฒ
ั นธรรม และนิติบคุ คลอื่น ๆ ที่ดําเนินการด้ านการอนุรักษ์ การสืบสาน และการ
บริ หารจัดการทรัพยากรอันเป็ นมรดกที่จบั ต้ องได้ และมรดกที่จบั ต้ องไม่ได้ (มรดกที่มีชีวิต และกิจกรรมที่สร้ างสรรค์
โดยเทคโนโลยีดิจิตอล)
IX. สถาบันใด ๆ อย่างเช่น สภาบริ หาร ซึง่ หลังจากการร้ องขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาแล้ ว ได้ รับการพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติบางส่วนหรื อทังหมดของพิ
้
พิธภัณฑ์ หรื อมีสว่ นในการสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์ และบุคลากรที่ทํางานด้ านพิพิธภัณฑ์เป็ นอาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจยั การศึกษา หรื อการ
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์
IV.

ความหมายตามรู ปศัพท์ ของ “มิวเซียม” และ “พิพธิ ภัณฑ์ ”
อันที่จริงคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ถ้ าแปลตามรูปศัพท์แล้ ว จะมีความหมายเพียง “สิ่งของนานาชนิด” เท่านัน้
ไม่ได้ หมายถึงสถานที่จดั แสดงวัตถุสงิ่ ของแต่อย่างใด คําที่ถกู ต้ องตามความหมายนัน้ ต้ องเป็ นคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” ซึง่ หมายถึง “สถานที่สําหรับสิง่ ของนานาชนิด” และจากรู ปศัพท์นี ้ ถ้ านําไปเปรี ยบเทียบกับ คําว่า “มิวเซียม”
แล้ ว จะเห็นว่า รูปศัพท์ทงั ้ 2 นัน้ มีความหมายไม่ตรงกัน
คําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” แสดงออกแค่เพียงเป็ นสถานที่เก็บของ ในขณะที่คําว่า “มิวเซียม” กลับมี
ความหมายว่าเป็ นสถานที่สงิ สถิตของคณะเทพธิดามูซา3 (Musa) คณะเทพธิดามูซานี ้ เป็ นคณะแห่งสรรพวิชาด้ าน
ต่าง ๆ ดังนัน้ คําว่า “มิวเซียม” จึงมีความหมายอยูใ่ นตัวเองว่า “หอแห่งสรรพวิชา” หรื อ “แหล่งเรี ยนรู้”
ด้ วยเหตุแห่งความต่างกันนี ้ ก่อนจะกล่าวถึงพัฒนาด้ านความหมายของคําว่า “พิพิธภัณฑ์” จะขอกล่าวถึง
ความหมายของ “มิวเซียม” เสียก่อนเพื่อจะได้ เข้ าใจเกี่ยวกับความแตกแต่งทางด้ านความหมายระหว่างคําว่า “มิวเซียม”
กับ “พิพิธภัณฑ์” ดังนัน้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้ อกําหนดของ ICOM ที่จะนําเสนอให้ เห็นพัฒนาการของความหมายนัน้
จะขอใช้ คําทับศัพท์วา่ “มิวเซียม” เพื่อที่จะแยกสายพัฒนาการของความหมายให้ ชดั เจนระหว่างโลกตะวันตกที่ใช้ “มิว
เซียม” กับ ประเทศไทย ที่ใช้ “พิพิธภัณฑ์”

3

Musa (มูซา) เขียนตามภาษาละติน ถ้ าภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Muse (มิวซ์) ซึง่ เป็ นรูปเอกพจน์ ถ้ าเป็ นรูปพหูพจน์ คือกล่าวถึงทัง้
คณะ ภาษาละตินจะเป็ น Musae (มูซาย) ภาษาอังกฤษจะเป็ น Muses (มิวเซส)

ความหมายตามรู ปศัพท์ ของ “มิวเซียม”
“มิวเซียม” เป็ นคํายืมมาจากภาษาละติน ว่า “มูเซอุม”4 มีรากศัพท์มาจากภาษากรี กโบราณว่า “มูเซออน”
้
วนเป็ น
(Mouseion) ซึง่ หมายถึง “สถานที่สงิ สถิตของหมู่เทพธิดามูซา” คณะเทวีนี ้มีอยูด่ ้ วยกัน 9 องค์5 ทังหมดล้
พระธิดาของเทพเจ้ าเซอุส ราชาแห่งเทพทังมวล
้
กับเทวีเนโมซีเน เทวีแห่งความทรงเจ้ า กล่าวกันว่าหมูเ่ ทพธิดามูซา
เป็ นตัวแทนของดนตรี บทเพลง และ นาฏศิลป์ โดยมีอํานาจดลใจให้ กวีสามารถแต่งกวีนิพนธ์ได้ ด้ วยเหตุนี ้ จึงถือกัน
ว่าหมูเ่ ทพธิดามูซาเป็ นผู้อปุ ถัมภ์เหล่านักปราชญ์ และกวีให้ สามารถแต่งตําราและบทประพันธ์ตา่ ง ๆ ขึ ้นมาได้ และ
เป็ นเหล่าเทพแห่งสรรพวิชาด้ วยเช่นกัน โดยในช่วงยุคคลาสสิกตอนปลาย ได้ มีการจําแนกหน้ าที่อปุ ถัมภ์ให้ แก่
เทพธิดาแต่ละองค์ แทนด้ วยสรรพวิชาต่าง ๆ ดังนี ้คือ
๑. คลีโอ (Cleo) เทพธิดาแห่งประวัติศาสตร์ นิพนธ์
๒. ยูเตอร์ เป (Euterpe) เทพธิดาแห่งกวีนิพนธ์และทํานองเสนาะ
๓. ธาเลีย (Thalia) เทพธิดาแห่งบทร้ อยกรอง และสุขนาฏกรรม
๔. เมลโปเมเน (Melpomene) เทพธิดาแห่งโศกนาฏกรรม
๕. เติร์ปซิโคเร (Terpsichore) เทพธิดาแห่งการขับรํ าและฟ้อนรํ า
๖. เอราโต (Erato) เทพธิดาแห่งกวีนิพนธ์เรื่ องรักใคร่ และการล้ อเลียนท่าทาง
๗. โปลิฮิมเนีย (Polyhymnia) เทพธิดาแห่งบทเพลงสรรเสริญอันศักดิ์สิทธิ์
๘. ยูราเนีย (Eurania) เทพธิดาแห่งดาราศาสตร์ หรื อ งานนิพนธ์ด้านดาราศาสตร์
๙. คาลลิโอเป (Calliope) เทพธิดาแห่งบทประพันธ์ประเภทมหากาพย์
พัฒนาการทางด้ านความหมายของ “มิวเซียม” ในโลกตะวันตก
“มูเซออน” ในสมัยกรี กโบราณเป็ นสถานที่สําหรับการปฏิบตั ิสมาธิ เป็ นสถาบันด้ านปรัชญา หรื อ เป็ นวิหาร
สําหรับคณะเทพธิดามูซา ต่อมาในสมัยโรมันเรื องอํานาจ “มิวเซียม” หมายถึงสถานที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้ านปรัชญาซึง่ กันและกัน และคงความหมายในลักษณะนี ้เรื่ อยมาจนถึงราวคริ สต์ศตวรรษที่ 15 (พุทธศตวรรษที่
20) ซึง่ เป็ นยุคเรเนสซองส์ ความหมายของ “มิวเซียม” จึงเริ่ มเปลี่ยนไปอีกครัง้ โดยที่เมืองฟลอเรนส์ “มิวเซียม” จะ
้
หมายถึง “สถานที่ที่มีสงิ่ สะสมต่างๆ” ซึง่ ก็จะมีความแฝงว่าเป็ นสถานที่แห่งความรู้ ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ตังแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 (พุทธศตวรรษที่ 23) เป็ นต้ นมา กลับเป็ นที่นิยมใช้ โดยทัว่ ไปในความหมายที่ว่า “สถานที่สําหรับ
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มูเซอุม (MUSEUM) เป็ นภาษาละติน เป็ นคํานาม ตามไวยากรณ์ แล้ วเป็ นนามเพศกลาง หรื อ นปุงสกลิงค์ (neuter) โดยมี – um เป็ น
เสียงลงท้ าย หมายถึงสถานที่ เนื่องจาก มูซา Musa เป็ นนามเพศหญิงเอกพจน์ หมายถึง เทพธิดามูซาหนึ่งองค์ คําว่า มูซาย (Musae)
เป็ นนามเพศหญิงพหูพจน์ หมายถึง เทพธิดามูซาหลายพระองค์ ในการแปลเป็ นภาษาไทยเป็ น หมู่เทพธิดามูซา จึงใช้ รูปเอกพจน์เพราะมี
คําว่า “หมู่” อยู่แล้ ว คําว่า มูเซอุมนี ้ เป็ นรากศัพท์ ของคําว่า มิวเซียม ที่ให้ แก่ภาษาหลักต่างๆ ของยุโรป เช่น museum (อังกฤษ),
Museum (เยอรมัน), musée (ฝรั่งเศส), museo (อิตาลี), museo (สเปน), museu (โปรตุเกส) เป็ นต้ น
5
Aaron Atsma, “Greek Mythology: MOUSAI Goddesses of Music & Song & Dance & Poetry”, Electronic Document,
[http://www.theoi.com/Kronos/Mousai.html], [accessed: March 23, 2004].

เก็บสะสมและจัดแสดงวัตถุตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติวิทยาและประวัติศาสตร์ ”6 แนวความคิดเช่นนี ้ ได้ สืบต่อมา
จนถึงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 (กลางพุทธศตวรรษที่ 25) จนกระทัง่ ได้ มีการจัดตังสภาการพิ
้
พิธภัณฑสถานระหว่างชาติ
หรื อ ICOM จึงได้ เริ่ มสร้ างนิยามของคําว่า “มิวเซียม” ขึ ้นเพื่อให้ เป็ นที่เข้ าใจตรงกันระหว่างประเทศสมาชิก และได้ มี
้ ปี พ.ศ. 2489 จนถึงปั จจุบนั
การปรับปรุงนิยามเรื่ อยมา ตังแต่
เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับคํานิยามของคําว่า “มิวเซียม” สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่าชาติ หรื อ ICOM จึงได้ ให้
คํานิยามไว้ ในเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ.1946)7 ว่า
“คําว่า มิวเซียม มีความหมายรวมไปถึงงานเก็บสะสมทุกประเภทที่เปิ ดบริการแก่สาธารณะ ซึง่ ได้ แก่วตั ถุ
ทางศิลปะ งานช่าง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อ โบราณคดี รวมไปถึงสวนสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์
แต่ไม่รวมถึงห้ องสมุด ยกเว้ นเสียแต่วา่ ห้ องสมุดเหล่านัน้ จะมีสว่ นจัดแสดงถาวรอยูใ่ นความดูแล”
ในการประชุมครัง้ ต่อมา ได้ มีการเพิ่มเติมคํานิยามข้ างต้ นนี ้ให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้นกล่าวคือ ในปี พ.ศ.2499
(ค.ศ.1956) ได้ นิยามว่า “มิวเซียม” คือสถานที่ใดก็ตามที่มีรูปแบบการบริหารที่มีจดุ ประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา
และการส่งเสริม ด้ วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยวิธีการจัดแสดงให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่สาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ด้านสาระและความบันเทิง ที่จะได้ รับจากวัตถุตา่ ง ๆ ที่มีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรม ได้ แก่ สิง่ สะสมประเภทงาน
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และยังรวมไปถึงสวนสัตวศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ และสถานที่
แสดงสัตว์นํ ้า นอกจากนี ้ ห้ องสมุดหรื อหอจดหมายเหตุที่มีห้องจัดแสดงถาวรก็จดั ได้ วา่ เป็ น “มิวเซียม” ด้ วยเช่นกัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) ได้ มีการเพิ่มเติมอนุสรณ์สถาน อนุสาวรี ย์ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และ
สถานที่ตามธรรมชาติ ซึง่ เป็ นที่สงวนเข้ าไปด้ วย เช่น อุทยาน หรื อ วนอุทยาน
ปี พ.ศ.2517 (ค.ศ.1974) เริ่ มระบุเป็ นครัง้ แรกว่า “มิวเซียม” คือองค์กรก่อตังขึ
้ ้นมาโดยไม่แสวงหาผลกําไร
และเป็ นครัง้ แรกที่ระบุถงึ หน้ าที่ 5 ประการของ “มิวเซียม” คือ รวบรวม สงวนรักษา ค้ นคว้ าวิจยั เผยแพร่ความรู้ และจัด
แสดงวัตถุอนั เป็ นหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมของมนุษย์ ซึง่ เป็ นคํานิยามที่ใช้ มาจนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี ้ยังเพิ่มเติมให้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และท้ องจําลองเป็ น “มิวเซียม” ได้ ด้วยเช่นกัน
ปี พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) เป็ นครัง้ แรกที่เริ่มนิยามมิให้ “มิวเซียม” ผูกติดกันรูปแบบของการบริหาร ขอเพียง
เป็ นสถานที่ถาวรที่ไม่แสวงหาผลกําไร และให้ ความรู้ความบันเทิงแก่สาธารณะก็ถือได้ วา่ เป็ น “มิวเซียม” นอกจากนี ้
ยังเพิ่มเติมศูนย์ศกึ ษาพันธุ์พืชและสัตว์ และ หน่วยงานที่ทํางานด้ านบริหารที่มีคณ
ุ สมบัติบางส่วนสอดคล้ องกับนิยาม
ที่ ICOM ตังไว้
้ หรื อ มีสว่ นในการสนับสนุนงาน”มิวเซียม”และบุคลากรของ “มิวเซียม” ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุน
ทางด้ านการวิจยั การศึกษา และ การฝึ กอบรม ก็ถือได้ วา่ เป็ น “มิวเซียม” ได้ เช่นกัน
ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) มีการเพิ่มเติมหน่วยงานอีก 2 ประเภทคือ หน่วยงานใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ
หรื อเอกชน ถ้ าทํางานเกี่ยวข้ องกับ “มิวเซียม” และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของ ICOM ก็จดั ได้ ว่าเป็ น “มิวเซียม”
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Geoffrey Lewis, “Museums and their precursors: a brief world survey”, in Manual of Curatorship: A guide to Museum
Practice, 2nd ed., (Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd., 1992), p. 5.
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ICOM, Development of the Museum Definition according to ICOM Statues (1946 – 2001),
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และ สถาบันหรื อองค์กรใดก็ตาม ที่ตงขึ
ั ้ ้นมาโดยไม่แสวงผลกําไร และทําหน้ าที่ค้นคว้ าวิจยั ให้ การศึกษา จัดการ
ฝึ กอบรม จัดทําเอกสารวิชาการ และจัดกิจกรรมเกี่ยวข้ องกับงาน “มิวเซียม” และ วิชา “มิวเซียมศึกษา” ก็ถือได้ วา่
เป็ น “มิวเซียม”
คํานิยามล่าสุดที่ใช้ ในขณะนี ้ เป็ นคํานิยามของปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) มีการเพิ่มเติมหน่วยงานอีก
ประเภทหนึง่ คือ ศูนย์วฒ
ั นธรรม หรื อ นิติบคุ คลใด ที่ทําหน้ าที่อนุรักษ์ สืบสาน และ บริหารจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม ก็ถือได้ วา่ เป็ น “มิวเซียม” ด้ วยเช่นกัน
ดังนันถ้
้ าพิจารณาจากนิยามของ ICOM ในช่วงเวลากว่า 55 ปี (พ.ศ. 2489 – 2544) แล้ วจะเห็นว่า ICOM
พยายามที่จะนิยามคําว่า “มิวเซียม” ให้ ครอบคลุมให้ มากที่สดุ ในชันแรกนั
้
น้ คงเน้ นไปยังกลุม่ องค์กรที่สะสมวัตถุ
และจัดแสดงวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว ทังนั
้ นรวมไปถึ
้
งสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ ด้วย ด้ วยเหตุวา่ เป็ นสถานที่
“สะสม” พืชและสัตว์ (จากนิยามปี พ.ศ. 2489 และ 2499) อีก 5 ปี ต่อมาได้ เพิ่มเติมหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพเป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจได้ โดยที่เนื ้อหาของสถานที่เองก็จะให้ ความรู้เรื่ องของธรรมชาติวิทยาและ
โบราณคดี เช่น อนุสาวรี ย์ อนุสรณ์สถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (จาก
นิยามปี พ.ศ.2504) ต่อมาอีก 13 ปี คือปี พ.ศ.2517 คํานิยามเริ่ มมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น และถือได้ วา่ เป็ นบรรทัดฐาน
ของคํานิยามในการประชุมครัง้ ต่อ ๆ มาของ ICOM ในครัง้ นี ้ และได้ นิยามเกี่ยวกับวัตถุสงิ่ ของต่าง ๆ ที่ใช้ ในการจัด
แสดงนันว่
้ า “วัตถุอนั เป็ นหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมของมนุษย์” ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นคํานิยามที่กว้ าง
และครอบคลุมวัตถุหรื อหลักฐานทุกประเภทที่จดั แสดงอยูใ่ น “มิวเซียม” นอกจากนี ้ยังได้ ขยายขอบเขตรวมเอา
อนุสรณ์สถานที่มีเนื ้อหาในเชิงชาติพนั ธุ์วรรณา และองค์กรต่างๆ ที่จดั แสดงให้ ความรู้เรื่ องราวที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เช่น
ท้ องฟ้าจําลอง เป็ นต้ น (จากนิยามปี พ.ศ. 2517) จากนันต่
้ อมาอีก 15 ปี คือ เริ่มต้ นแต่ ปี พ.ศ. 2532 - 2544 ดู
เหมือนว่า ICOM จะขยายขอบเขตคํานิยามออกไปอีก โดยในช่วงเวลานี ้ มีการประชุมกัน 3 ครัง้ คือ พ.ศ. 2532,
2538 และ 2544 ทัง้ 3 ครัง้ นี ้ มีการพูดถึงองค์กรที่มีอํานาจบริหาร องค์กร หรื อสถาบันที่ตงขึ
ั ้ ้นมาโดยไม่หวังผลกําไร
หน่วยงานทังของภาครั
้
ฐ และ เอกชน ศูนย์วฒ
ั นธรรม และนิติบคุ คลใดก็ตาม ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานด้ านพิพิธภัณฑ์
ไม่วา่ จะเป็ นการสนับสนุน การค้ นคว้ าวิจยั การอนุรักษ์ และการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และมีคณ
ุ สมบัติบาง
ประการ หรื อทังหมดตามข้
้
อกําหนดของ ICOM ก็ถือได้ วา่ องค์กรเหล่านี ้ เป็ น ”มิวเซียม” ทังสิ
้ ้น
ดังนัน้ ความหมายตามรูปคําของ “มิวเซียม” จึงอาจพิจารณาตามแต่ยคุ สมัยได้ ว่า ในสมัยอาณาจักรอิยิปต์
โบราณยุคราชวงศ์ปโตเลมีตอนต้ นนัน้ การตัง้ “หอสรรพวิชาแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ย” (Museum of Alexandria)
ปแบบ
น่าจะหมายถึง “สถานที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้และสรรพวิชาต่าง ๆ” ซึง่ โดยมากแล้ วสิง่ ของสะสมนันมาจากรู
้
ของหนังสือ ดังนันในบางครั
้
ง้ ก็จะเรี ยกว่าหอสมุดแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ยก็มี แต่สําหรับในยุคปั จจุบนั นัน้ ความหมาย
ของ “มิวเซียม” ได้ ขยายความออกไปเป็ นอย่างมาก โดยการนิยามของ ICOM กล่าวคือ จากกรอบแนวคิดที่ว่า
“มิวเซียม” เป็ น “แหล่งเรี ยนรู้ที่ได้ รับความเพลิดเพลินจากการศึกษาของสะสม” พัฒนามาจนเป็ น “แหล่งเรี ยนรู้และ
องค์กรที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่มีหน้ าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้ นคว้ า เผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงเรื่ องราวอันเป็ น
เกี่ยวข้ องกับมนุษย์และสิง่ แวดล้ อมของมนุษย์ ที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ รับความรู้และความเพลิดเพลินใจ” จึงเป็ นที่
น่าสนใจว่า ในอนาคต ICOM จะมีการเพิ่มเติมนิยามนี ้อีกหรื อไม่

แรกใช้ คาํ ว่ า “มิวเซียม” ในความหมายของ “หอสรรพวิชา”
คําว่า “มิวเซียม” ได้ ถกู นํามาใช้ เรี ยกสถานที่เก็บสะสมหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ ครัง้ แรกที่เมืองอเล็กซาน
เดรี ยของอาณาจักรอิยิปต์โบราณ เมื่อราว ๓๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล โดยพระเจ้ าปโตเลมีที่ ๒ โซเตอร์ ได้ ทรงสร้ าง “หอสรรพ
วิชา”8 แห่งเมืองอเล็กซานเดรี ย (Museum of Alexandria) เพื่อเก็บงานวรรณกรรมในสมัยไว้ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ดังนัน้ อีกนัยหนึง่ หอสรรพวิชาในที่นี ้ก็ทําหน้ าที่เป็ นหอสมุดด้ วยเช่นกัน
แนวความคิดสะสมหนังสือนี ้ เกิดขึ ้นมาจากพระราชดําริของพระเจ้ าปโตเลมีที่ ๑ ด้ วยความปรารถนาที่จะ
รวบรวมงานวรรณกรรมของโลกไว้ ในเดียวกันคือ ที่เมืองอเล็กซานเดรี ย ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้ าปโตเลมีที่ ๒
โซเตอร์ จึงทรงสร้ างสถานที่เก็บหนังสือที่พระเจ้ าปโตเลมีที่ ๑ ทรงสะสมไว้ โดยเรี ยกสถานที่นนว่
ั ้ า “หอสรรพวิชาแห่ง
เมืองอเล็กซานเดรี ย” จนถึงในรัชสมัยของพระเจ้ าปโตเลมีที่ ๓ เล่ากันว่าพระองค์มีวิธีการสะสมหนังสือคือ การยืม
มาแล้ วคัดลอก โดยทรงส่งพระราชสาสน์ไปยังพระราชาแห่งเมืองต่าง ๆ เพื่อขอยืมหนังสือมาคัดลอก เมืองเอเธนส์
เป็ นเมืองแรกที่ส่งเอกสารมาให้ ซึ่งเอกสารเหล่านี ้จะถูกคัดลอกโดยเจ้ าหน้ าที่ของหอสมุดและหอสรรพวิชาแห่ง
เมืองอเล็กซานเดรี ย เมื่อคัดลอกแล้ วเสร็จ หอสมุดและหอสรรพวิชาแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ยจะเก็บต้ นฉบับไว้ ที่
หอสมุด และจะส่งสําเนาที่คดั ลอกขึ ้นมาใหม่กลับคืนไปให้ กบั เมืองเอเธนส์ เล่ากันว่า เนื่องจากเมืองอเล็กซานเดรี ย
้ งมีเรื อมาจากทัว่ ทุกสารทิศ เรื อเหล่านี ้ ก็ไม่เว้ นที่จะถูกสํารวจ
เป็ นเมืองท่าสําคัญของอาณาจักรอิยิปต์โบราณ ดังนันจึ
ว่ามีหนังสือหรื อบันทึกอะไรที่น่าสนใจพอที่จะคัดลอกเก็บไว้ บ้างหรื อไม่ และด้ วยเหตุที่เป็ นสถานที่สะสมหนังสือ
มากมายหลากหลายสาขาวิชาที่ได้ มาจากเมืองต่าง ๆ นี ้เอง จึงทําให้ เมืองอเล็กซานเดรี ย เป็ นที่กล่าวขวัญกันว่าเป็ น
เมืองแห่งวิทยาการ หอสรรพวิชาจึงเป็ นที่พบประสังสรรค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ซงึ่ กันและกันระหว่างเหล่านักปราชญ์
และนักเรี ยน9 ด้ วยเหตุนี ้ หอสรรพวิชาแห่งเมืองอเล็กซานเดรี ย จึงได้ กลายเป็ นสถาบันทางการศึกษาที่สําคัญที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโลกยุคโบราณ
ความเข้ าใจคําว่ า “มิวเซียม” ในโลกตะวันออก
ด้ วยเหตุที่คําว่า “หอสรรพวิชา” หรื อ “มิวเซียม” ของกรี ก-โรมัน มีใช้ กนั มานานแล้ วในโลกตะวันตก ใน
ความหมายที่เน้ นไปยังเรื่ องของสถานที่อนั เป็ นที่สถิตแห่งความรู้ และเป็ นสถานที่สําหรับการเรี ยนการสอนกัน
ระหว่างนักปราชญ์กบั ลูกศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาปรัชญา คําว่า “หอสรรพวิชา” หรื อ “มิวเซียม” จึงถูก
นํามาใช้ อีกครัง้ ในการเรี ยกชื่อสถานที่อนั ทําหน้ าที่เสมือนคลังแห่งความรู้ ที่ถ่ายทอดโดยการเก็บสะสมและจัดแสดง
วัตถุตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุทางประวัติศาสตร์ หรื อธรรมชาติวิทยาตังแต่
้ ยคุ เรเนสซองส์เป็ นต้ นมา แต่อย่างไรก็ตาม
ดูเหมือนว่า “มิวเซียม” จะถูกจํากัดให้ หมายถึง “สถานที่จดั เก็บและแสดงสิง่ ของนานาชนิด” เท่านัน้ และความคิด
เช่นนี ้เองได้ สง่ ผ่านมายังมายังประเทศต่าง ๆ ทางโลกตะวันออก โดยพิจารณาได้ จากความหมายของคําว่า “มิวเซียม”
ที่ได้ ถกู แปลออกมาเป็ นภาษาของประเทศนัน้ ๆ โดยที่คําที่ผกู ขึ ้นมาใหม่นี ้ ก็ยงั คงแสดงให้ เห็นถึงกรอบความคิดที่วา่
“มิวเซียม” คือ “สถานที่จดั เก็บและจัดแสดงสิง่ ของนานาชนิด” ตัวอย่างเช่น ภาษาจีนกลางบัญญัติวา่ “โป๋ อู้ก่วน”10 ตาม
8

เฉพาะตอนนี ้ จะขอแปลคําว่า Museum เป็ น “หอสรรพวิชา” เพื่อให้ ตรงกับความหมายตามรูปศัพท์ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ าใจที่วา่
Museum หมายถึงสถานที่จดั แสดงโบราณวัตถุเพียงอย่างเท่านัน้
9
Luciano Canfora, The Vanished Library. Trans. Martin Ryle, (Berkely: University of California Press, 1989), p.17, 29 – 30.
10
บุญชัย ฉัตตะวานิช, พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ-จี น, (กรุงเทพฯ: บริ ษัทนานมี จํากัด, 2529), หน้ า 376.

รูปศัพท์แปลว่า “เรื อนอันมีสงิ่ ของมากมาย” ภาษาฮินดีบญ
ั ญัติวา่ “วัสตุสงั ครหาลัย”11 ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนอัน
เป็ นที่เก็บรักษาวัตถุตา่ ง ๆ” หรื อในภาษาเวียดนามบัญญัติวา่ “เวียนบ๋าวตัง่ ”12 ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนอันเป็ นที่
เก็บรักษา” หรื อในภาษาไทยบัญญัติวา่ “พิพิธภัณฑสถาน” ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนอันมีสงิ่ ของมากมาย” จะเห็น
้ ้น
ได้ วา่ ชื่อเหล่านี ้อยูภ่ ายใต้ กรอบแนวคิดที่วา่ “มิวเซียม” หมายถึง สถานที่เก็บหรื อรวบรวมวัตถุสงิ่ ของต่าง ๆ ทังสิ
13
ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาพม่าบัญญัติวา่ “เปี๊ ยะไต๊ ” ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนสําหรับจัดแสดง” หรื อ ภาษามอญ
บัญญัติวา่ “ตัก๊ ปละ”14 ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนสําหรับจัดแสดง” เช่นกัน ก็ยงั คงให้ ความรู้สกึ ว่าเป็ นสถานที่สําหรับ
“จัดแสดงสิง่ ของ” แต่อย่างไรก็ตาม ในภาษาเขมรได้ บญ
ั ญัติคําว่า “มิวเซียม” ไว้ ได้ อย่างน่าสนใจว่า “สารมณเฑียร”15
ตามรูปศัพท์แปลว่า “เรื อนอันเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความรู้” ซึง่ ดูเหมือนว่าจะมีความหมายใกล้ เคียงกับความหมายดังเดิ
้ มของ
“มิวเซียม” มากที่สดุ
ความหมายตามรู ปศัพท์ ของ “พิพธิ ภัณฑ์ ”
ถ้ าพิจารณาถึงความหมายตามรู ปศัพท์แล้ ว “พิพิธภัณฑ์” มิได้ มีความหมายเดียวกันกับคําว่า “มิวเซียม”
แต่ปัจจุบนั นี ้ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้ วว่า “มิวเซียม” คือ “พิพิธภัณฑ์” และ “พิพิธภัณฑ์” คือ “มิวเซียม” ประกอบ
กับนิยามของ ICOM จึงทําให้ กรอบแนวคิดในการนิยามความหมายให้ กบั คําว่า “พิพิธภัณฑ์” เปลี่ยนแปลงไปจากยุค
แรก ๆ ที่เริ่มปรากฏคํานี ้เป็ นอย่างมาก
“พิพิธภัณฑ์” ตามรูปศัพท์แปลว่า “สิง่ ของนานาชนิด” คํานี ้เป็ นการสมาสกันระหว่างคําว่า “พิพิธ” ซึง่ แปลว่า
นานาชนิด กับคําว่า “ภัณฑ์” ซึง่ แปลว่าสิง่ ของ รากศัพท์ของ ”พิพิธภัณฑ์” มาจากภาษาบาลีคือ คําว่า “วิวิธ” กับคําว่า
“ภณฺฑ” รวมกันเป็ น “วิวิธภณฺฑ” แปลว่า สิง่ ของนานาชนิด อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ วา่ “พิพิธภัณฑ์” เป็ นคําศัพท์ที่
เกิดขึ ้นราว 140 ปี เท่านัน้ จากพจนานุกรมไทย-ละติน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ ที่ชื่อ “สัพะ พะจะนะ พาสา ไท – Dictionarium
Linguae Thai” แต่งโดยชอง-บาตีสต์ ปาเลอกัว เมื่อปี พ.ศ. 2397 ไม่ปรากฏคําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่อย่างใด จะมีก็เพียง
คําว่า “พิพิธ” ซึง่ หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ มากมาย16
“วัดโพธิ์” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นแรกแห่ งกรุ งสยาม
(ราว พ.ศ. 2337 – 2400)
ถึงแม้ จะยังไม่ปรากฏคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ในช่วงก่อน พ.ศ.2400 แต่สงิ่ ก่อสร้ างที่ทําหน้ าเสมือน “มิวเซียม”
ได้ เกิดขึ ้นแล้ วในประเทศไทย ตังแต่
้ ที่ยงั ไม่มีคนไทยรู้จกั คําว่า “มิวเซียม” และ “พิพิธภัณฑ์” กล่าวคือ ถ้ า “มิวเซียม”
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ในรูปแบบที่ง่ายที่สดุ คือ สถานที่สะสมสิง่ ของ จัดแสดงสิง่ ของ ให้ ความรู้ และความเพลิดเพลินใจแล้ ว “มิวเซียม” แห่ง
แรกของประเทศไทยเท่าที่ยงั มีหลักฐานเหลืออยู่คือ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “วัด
โพธิ์” แม้ วา่ “วัดโพธิ์” จะเป็ นที่กล่าวถึงกันว่าเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย17 หรื อเป็ นห้ องสมุดประชาชน
แห่งแรกของประเทศไทย18 แต่อนั ที่จริงถ้ าพิจารณาถึงบทบาทและหน้ าที่ของวัดโพธิ์แล้ ว ดูเหมือนว่าจะเข้ าได้ ดีกบั คํา
ว่า “มิวเซียม” หรื อ “พิพิธภัณฑสถาน” ได้ ด้วยเช่นกัน
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มี
การบูรณะวัดวาอารามต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2332 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เริ่มการบูรณะวัด
โพธิ์ (สมัยนันเรี
้ ยกวัดโพธาราม) เนื่องจากยามนัน้ วัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือได้ รับผลกระทบจากสงครามทําให้ วดั บาง
้
พ.ศ. 2337 จึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
แห่งถูกทิ ้งร้ างไปบ้ าง หรื อไม่ก็ขาดการบํารุงรักษาบ้ าง ดังนันในปี
อัญเชิญพระพุทธรูปสําริ ดกว่า 1,248 องค์ มาจากเมืองเหนือ เพื่อมาเก็บรักษาไว้ ที่วดั โพธิ์ ดังที่ปรากฏเรื่ องราวอยูใ่ น
“จารึกเรื่ องทรงสร้ างวัดพระเชตุพน ครัง้ รัชกาลที่ 1” ความว่า
“… แลในพระอุโบสถ พระวิหาร พระระเบียงนัน้ เชิญพระพุทธปติมากรอันหล่อด้ วยทองเหลืองทอง
สําฤท ชํารุดปรักหักพังอยู่ ณะ เมืองพระพิศณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองศุกโขไท เมืองลพบุรี เมืองกรุง
เก่า วัดศาลาสี่หน้ าใหญ่น้อย พันสองร้ อยสี่สบิ แปด พระองค์ลงมา ให้ ช่างหล่อต่อพระสอ พระเศียร
พระหัตถ์ พระบาท แปลงพระภักตร์ พระองค์ให้ งามแล้ ว พระพุทธรูปพระประธานวัดศาลาสี่หน้ า น่าตัก
ห้ าศอก คืบสี่นิ ้ว เชิญมาบุณะปติสงขรณเสรจ์แล้ ว ประดิษถานเปน พระประธานในพระอุโบสถ บันจุพระ
บรมธาตุ์ถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปติมากร…”19
นอกจาก “การสะสม” พระพุทธรูปดังกล่าวแล้ ว ที่วดั โพธิ์แห่งนี ้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการตกแต่งบริเวณภายในวัดให้ เกิด “ความรื่ นรมย์” แก่ผ้ มู า
เยือน โดยขุดสระนํ ้า ปลูกพรรณไม้ ตา่ ง ๆ และ มีการเขียนเรื่ องชาดก 550 ชาติ ตํารายา และฤๅษี ดดั ตน ไว้ ตามศาลา
ต่าง ๆ ทังนี
้ ้มีจดุ ประสงค์เพื่อ “ไว้ เป็ นทาน” แก่ผ้ เู ข้ ามาที่วดั โพธิ์20 แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของ “การสะสม”
ดังที่กล่าวไปข้ างต้ นนัน้ ไม่ได้ มงุ่ เน้ นที่จะให้ คนในกรุงเทพฯ มาดูเพื่อชื่นชมความสวยงามของพระพุทธรูปเพียงอย่าง
เดียว แต่เป็ น “การสะสม” เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระพุทธรูปเหล่านัน้ ไม่ได้ เกิดจากความคิดที่
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สะสมความสวยงาม แต่เป็ นความคิดที่สะสมสิง่ ยึดเหนี่ยวจิตของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในช่วงเวลาแห่งการสร้ าง
ชาติ ดังนัน้ พระพุทธรูปเหล่านี ้ ถึงแม้ วา่ จะดูเหมือนเป็ นวัตถุที่จดั แสดงอยูท่ ี่วดั โพธิ์ แต่เนื่องจากเป็ นพระพุทธรูป
้ งคงทํา
ดังนันจึ
้ งยังคงได้ รับความเคารพกราบไหว้ จากผู้ที่มาวัดโพธิ์อยู่เสมอมา เปรี ยบเสมือนพระพุทธรูปเหล่านันยั
หน้ าที่เป็ นที่พงึ่ ทางใจของพุทธศาสนิกชนอยูน่ นั่ เอง ซึง่ แตกต่างพระพุทธรูปต่าง ๆ ในยุคปั จจุบนั นี ้ ที่ถกู นําไปเก็บ
รักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ โดยได้ รับการปฏิบตั ิเหมือน “วัตถุจดั แสดงชนิดหนึง่ ” แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่ ก็อาจ
เป็ นเพราะวัตถุประสงค์ในเรื่ องความปลอดภัยของตัวโบราณวัตถุเองก็เป็ นได้
คําที่น่าสนใจในจารึกดังกล่าวคือ คําว่า “ไว้ เป็ นทาน” ซึง่ แสดงว่า รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ วดั แห่งนี ้ เป็ น
สถานที่สําหรับประชาชนได้ มีโอกาสเข้ ามากราบนมัสการพระพุทธรูปสําคัญ ๆ ของประเทศไทยกว่า 1,248 องค์ และ
ได้ เข้ ามาแสวงหาความรู้ทางด้ านวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและวรรณกรรมสมัยนิยม โดยผ่านทางโคลงกลอน และ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ คือจากนิทานชาดกและรามเกียรติ์ และยังสามารถเข้ ามาศึกษาวิชาแพทย์แผ่นโบราณได้
อีกด้ วย นอกจากนี ้ ยังได้ รับความรื่ นรมย์และความเพลิดเพลินใจ เมื่อเดินชมพรรณไม้ และสระนํ ้าที่สร้ างไว้ ภายในวัด
โพธิ์ ด้ วยคุณสมบัติดงั กล่าวนี ้ วัดโพธิ์ จึงสมควรที่จะถูกขนานนามว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของกรุงสยาม”
ถึงแม้ จะพ้ นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มาแล้ วก็ตาม แต่การ
ทําหน้ าที่สะสมความรู้ของวัดโพธิ์นนั ้ ก็ยงั คงดําเนินต่อไป โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสงั ขรณ์วดั พระเชตุพนฯ โดยมีพระราชประสงค์คือ ทรงต้ องการให้ วดั โพธิ์เป็ นแหล่งเล่าเรี ยนวิชา
ความรู้ของมหาชน ไม่เลือกชันบรรดาศั
้
กดิ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการมีการรวบรวมและเลือกสรร
ตํารับตําราต่าง ๆ มาชําระแล้ วจึงโปรดเกล้ าฯ ให้ จารึกไว้ บนแผ่นศิลา แล้ วนําไปประดับไว้ ในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ21
โดยมีเนื ้อหาวิชาการต่าง ๆ ที่จําแนกได้ พอสังเขปเป็ นกลุม่ ๆ ดังนี ้คือ ตํารายา ตําราฉันท์-กลอน-กลบท ประวัติวดั
พระเชตุพน สุภาษิต ศาสนา การปกครองอาณาจักรและศาสนจักร วรรณคดี อนามัย เบ็ดเตล็ด และประเพณี22 หรื อ
ถ้ าจะจําแนกตามหลักวิชาบรรณารักษศาสตร์ ระบบดิวอี ้แล้ ว ก็อาจจําแนกได้ เป็ น หมวดปรัชญา หมวดพุทธศาสนา
หมวดสังคมศาสตร์ หมวดมานุษยวิทยา หมวดสัตววิทยา หมวดการแพทย์ หมวดศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรม และ
หมวดวรรณกรรม23 ดังนัน้ ถ้ าอาศัยนิยามของคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ในปั จจุบนั แล้ ว วัดพระเชตุพนฯ หรื อ วัดโพธิ์ ถือได้
ว่า เป็ น “พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของกรุงสยาม” ถึงแม้ วา่ ในสมัยนัน้ ยังไม่มีคําว่า “มิวเซียม” หรื อ “พิพิธภัณฑ์" ใช้ กนั ก็
ตาม และที่สําคัญคือ วัดโพธิ์เปิ ดเป็ นที่สาธารณะ ซึง่ จะต่างจาก “พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์” ที่เป็ น “พิพิธภัณฑ์
ส่วนพระองค์” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ซึง่ จะได้ กล่าวถึงต่อไป
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“พระที่น่ ังราชฤดี” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 2 แห่ งกรุ งสยาม
(ราว พ.ศ. 23?? – 2400)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ สร้ างพระที่นงั่
องค์หนึง่ สําหรับเสด็จประทับเป็ นที่รโหฐาน และจัดตังสิ
้ ง่ ของต่างๆ ขึ ้นที่ริมพระที่นงั่ อมรินทรวินิจฉัยทางด้ าน
ตะวันออก ชื่อว่า “พระที่นงั่ ราชฤดี”24 จึงกล่าวได้ วา่ พระที่นงั่ ราชฤดีนี ้คือ “พิพิธภัณฑ์รุ่นที่ 2 แห่งกรุงสยาม”
เมื่อเซอร์ จอห์น เบาริง อัครราชฑูตอังกฤษเดินทางมาทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี เมื่อ พ.ศ.2398
รัชกาลที่ 4 ได้ โปรดฯ ให้ เฝ้าเป็ นการส่วนพระองค์ที่พระที่นงั่ ราชฤดีแห่งนี25้ หลังจากที่เซอร์ จอห์น เบาริง ได้ เข้ าเฝ้าที่
พระที่นงั่ ราชฤดีแล้ ว จึงได้ บนั ทึกสิง่ ที่ได้ เห็นในพระที่นงั่ ว่า
“… มีเครื่ องประดับทุกชนิด หลายชนิดเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็ นต้ นว่า นอแรดรูปร่างแปลกประหลาด
และงาช้ าง ประติมากรรมหลายชิ ้นจากทวีปยุโรป แจกัน กระเบื ้องถ้ วยจากประเทศจีน เครื่ องทรง
สมัยโบราณของพระมหากษัตริ ย์ที่ลว่ งลับไปแล้ ว งาช้ างและไม้ จําหลักอย่างงดงาม เครื่ องประดับ
ทองและเงินพร้ อมเครื่ องเพชรนิลจินดาเป็ นจํานวนมาก พระพุทธรูปหลายองค์ และองค์หนึง่ ก็เป็ น
ทองแท้ ทงองค์
ั้
…”26

“พระที่น่ ังประพาสพิพธิ ภัณฑ์ ” หรือ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 3 แห่ งกรุ งสยาม
(พ.ศ.2400 – 2417)
ในปี พ.ศ.2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชดําริ ให้ สร้ างราชมณเฑียร
ขึ ้นใหม่หมูห่ นึง่ โดยพระราชทานนามเรี ยกรวมทังหมดว่
้
า “พระอภิเนานิเวศน์”27 ใช้ เวลาสร้ าง 5 ปี จึงได้ เสด็จเฉลิม
พระราชมณเฑียร เมื่อปี พ.ศ.2400 ภายในราชมณเฑียรแห่งนี ้ ประกอบด้ วยหมู่พระที่นงั่ และสถานที่ตา่ ง ๆ ซึง่ มีนาม
ต่างกันจํานวน 11 แห่ง28 หนึ่งในนันเป็
้ นพระที่นงั่ มีพระนามว่า “พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์” ซึง่ เป็ นพระที่นงั่
สําหรับไว้ สงิ่ ของต่าง ๆ สําหรับทอดพระเนตรส่วนพระองค์ ตังอยู
้ ่ทางด้ านใต้ พระที่นงั่ อนันตสมาคม เหตุที่ทรงตั ้ง
พระที่นงั่ หลังนีข้ ึ ้นมาเนื่องจาก พระที่นงั่ ราชฤดีชํารุ ด และเริ่ มคับแคบ จึงโปรดที่จะสร้ างพระที่นงั่ ที่ใหญ่กว่าพระที่
24

พระที่นงั่ ราชฤดี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชํารุดทรุดโทรมมาก จึงถูกรื อ้ ปลูกใหม่ แก้ เป็ นเก๋งจีน ต่อมาชํารุดอีก จึงโปรดฯ ให้ รือ้ ทังหมด
้
ที่ตงั ้
ของพระที่นงั่ ราชฤดีนี ้ ปั จจุบนั ตรงกับที่ตงพระที
ั้
่นงั่ จันทรทิพโยภาศ
25
ราชบัณฑิตยสภา, อธิ บายว่าด้วยหอพระสมุดวชิ รญาณแลพิ พิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, (พระนคร: ราชบัณฑิตยสภา, 2469),หน้ า 1.
26
เอ บี กริ สโวลด์, “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ”, ใน หนังสือทีร่ ะลึกถึงรอบ 100 ปี แห่งวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั และวันเสวยราชย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , แปลโดย ม.จ. สุภทั รดิศ ดิศกุล, จาก King Mongkut of
Siam, (กรุงเทพฯ: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พิมพ์พระราชทาน วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2511), หน้ า 68 - 69.]
27
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาค 25 ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงสร้าง, (กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์เป็ นบรรณาการ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต ศิริพงษ์ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวดั ธาตุ
ทอง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 29 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2544), หน้ า 5-8.
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ประกอบด้ วย 1.พระที่นงั่ อนันตสมาคม 2.พระที่นงั่ บรมพิมาน 3.พระที่นงั่ นงคราญสโมสร 4.พระที่นงั่ จันทรทิพโยภาศ 5.พระที่นงั่
ภาณุมาศจํารูญ 6.พระที่นงั่ มูลมณเฑียร 7.หอเสถียรธรรมปริ ต 8.หอราชฤทธิรุ่งโรจน์ 9.หอโภชนลีลาส 10.พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์
11.พระที่นงั่ ภูวดลทัศไนย

นัง่ ราชฤดี เพื่อไว้ สําหรับจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่นานาประเทศนํามาถวายดังปรากฏใน “ประกาศเทวดาในงาน
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร” ดังนี ้คือ
“ … อนึ่งในแผ่นดินปั จจุบนั นี ้ได้ มีทางพระราชไมตรี ด้วยพระมหานครใหญ่ ๆ ในแผ่นดินยุโรปแล
ทวีปอเมริ กา … มีสิ่งของเครื่ องราชบรรณาการมาถวายเจริ ญทางพระราชไมตรี ล้วน ๆ ดี หลาย
อย่างต่าง ๆ ของจําพวกนี ้จะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงเสียก็
หาควรไม่ เพราะทูตที่มาแต่เมืองเจ้ าของเครื่ องราชบรรณาการเหล่านัน้ ก็เข้ ามาเนือง ๆ แล้ วถาม
ว่าเครื่ องราชบรรณาการเหล่านัน้ ยังคงเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกถึงทางพระราชไมตรี สืบไปฤา ครัง้ เมื่อ
จะจัดประดับประดาในพระที่นั่งสร้ างอย่างสยามตามอย่างช่างโบราณ ก็จะดูพานขัดพระเนตร
เป็ นที่ยิ ้มเย้ ยของแขกเมืองที่มาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้ ว่าของสําหรับใช้ อย่างอื่น เอามาใช้
อย่างอื่นไป เพราะฉะนั ้น จึงโปรดให้ ช่างสร้ างพระอภิเนาวนิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้ าย
คล้ ายกับราชนิเวศน์ ซึ่งมีในมหานครข้ างโยรปิ ยปถพี29 เพื่อจะต้ องท่วงทีกบั สิ่งเครื่ องประดับ
ประดาที่ได้ มาแต่โยรปิ ยมหานครต่าง ๆ ไว้ สําหรับรับแขกเมือง และระลึกถึงทางพระราชไมตรี
ด้ วยพระเจ้ าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิ ยปถพี เพราะทอดพระเนตรเห็นของราชบรรณาการพิเศษที่
กล่าวมานีอ้ ยู่เนื่อง ๆ นั ้น …”30
ดังนัน้ เมื่อพระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์แล้ วเสร็ จ จึงโปรดฯ ให้ ย้ายวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่เคยจัดแสดงอยู่ที่
พระที่นงั่ ราชฤดีมาจัดแสดงที่นี่ทงหมด
ั้
จากเรื่ องราวข้ างต้ นจึงอาจกล่าวได้ วา่ การใช้ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” เกิดขึ ้นราว พ.ศ.2400 อันเป็ นปี เฉลิมพระ
ราชมณเฑียรพระอภิเนาวนิเวศน์ จากชื่อ “ประพาสพิพิธภัณฑ์” จึงทําให้ พิจารณาได้ วา่ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” นัน้ ยัง
้ ้นประกอบกับคําอีกคําหนึง่ คือคํา
ไม่ได้ ถกู ใช้ โดยลําพัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงตังขึ
ว่า “ประพาส” เพื่อตังเป็
้ นชื่อพระที่นงั่ หลังหนึง่ ในพระอภิเนานิเวศน์ โดยมีพระราชประสงค์ให้ เป็ นพระที่นงั่ ที่ทําหน้ าที่
เหมือนกันกับ “มิวเซียม” ตามแนวคิดของโลกตะวันตกในสมัยนัน้ กล่าวคือ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ เป็ นพระที่นงั่
สําหรับ “เก็บสะสมสิง่ ของนานาชนิดไว้ เพื่อเที่ยวชมเป็ นการส่วนพระองค์ หรื อ พาแขกบ้ านแขกเมืองมาเที่ยวชม”
ดังนัน้ จึงผูกนามของพระที่นงั่ หลังนันว่
้ า “พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์” คําว่า ประพาส เป็ นภาษาสันสกฤตแปลว่า
เที่ยว ดังนัน้ พระที่นงั่ องค์นี ้จึงมีความหมายว่า “พระที่นงั่ สําหรับเที่ยวชมสิง่ ของนานาชนิด” นี่คือวัตถุประสงค์แรกที่
รัชกาลที่ 4 ทรงผูกศัพท์คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ขึ ้นมาใช้ คูก่ บั คําว่า “ประพาส” จึงกล่าวได้ วา่ “พิพิธภัณฑ์” เมื่อปี
พ.ศ.2400 หมายถึง “สิ่งของนานาชนิด” ซึ่งเป็ นไปตามรู ปศัพท์เดิม ผูกขึ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ของพระที่นงั่
ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเก็บวัตถุสงิ่ ของต่าง ๆ เท่านัน้ ยังไม่ใช่นามที่ใช้ เรี ยกชื่ออาคารหรื อสถานที่แต่อย่างใด
พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์ จัดได้ วา่ เป็ น “มิวเซียม” รุ่นที่ 3 ของประเทศไทย และได้ เป็ นสถานที่ต้อนรับ
แขกบ้ านแขกเมืองดังเช่นที่พระที่นงั่ ราชฤดีได้ เคยปฏิบตั ิมา ตัวอย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ. 2505 ราชฑูตปรัสเซีย (เยอรมนี)
ได้ เข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ณ พระอภิเนาวนิเวศน์และได้ บนั ทึกสิง่ ทีได้ พบเห็นไว้ วา่
29
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ข้ างโยรปิ ยปถพี คือ ทางยูโรเปี ยนปฐพี หรื อ ทางทวีปยุโรป
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพ, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 7 – 8.

“ … จากท้ องพระโรง ทูตและคณะได้ รับเชิญให้ ไปยังพระที่นงั่ ในบริ เวณพระบรมมหาราชวัง ซึง่ สร้ าง
ตามแบบยุโรป ทางปี กด้ านข้ างตึกมีป้าย Royal Museum และมีข้อความว่า Protect This Museum
และ Respect This Ordinance บันไดซึง่ นําสูพ่ ระที่นงั่ นันกว้
้ าง และมีสองระดับ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จมาทรงต้ อนรับแขกตรงประตู แล้ วทรงนําไปยังห้ องกว้ างตกแต่งสวยงาม … พื ้น
ห้ องปูพรมสีแดง ฝาผนังและเพดานประดับไม้ บนโต๊ ะ และตู้รอบ ๆ มีหนุ่ จําลองภาพท้ องฟ้า และ
ดาวนพเคราะห์ พร้ อมทังเครื
้ ่ องมือฟิ สกิ ส์ ดาราศาสตร์ และลูกโลกตังอยู
้ ่ …”31
จากการกล่าวถึงป้ายชื่อ “Royal Museum” ทําให้ สนั นิษฐานได้ ว่า ในสมัยนัน้ อาจเรี ยกพระที่นงั่ ประพาส
พิพิธภัณฑ์เป็ นภาษไทยว่า “มิวเซียมหลวง” หรื อ “มูเสียมหลวง” ด้ วยอีกชื่อหนึ่ง และคงเรี ยกกันติดปากเรื่ อยมาจึงถึง
ช่วง พ.ศ. 2430 – 2440 ดังที่ในประกาศโฆษณา “มิวเซียม” ปี พ.ศ. 2436 ซึง่ แปล “Royal Museum” ว่า “มูเสียม
หลวง”32
ถึงแม้ วา่ จะเกิดศัพท์คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ขึ ้นมาใช้ แล้ วก็ตาม แต่คํานี ้ก็คงยังไม่ได้ ถกู ใช้ เรี ยกอาคารหรื อ
สถานที่ที่มีการเก็บสะสมวัตถุแห่งอื่น ๆ แต่อย่างใด และอาจคงบทบาทที่เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของชื่อพระที่นงั่ เท่านัน้
เป็ นเวลากว่า 20 ปี ทีเดียว และอาจมีการเรี ยกพระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์นี ้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “มิวเซียม
หลวง” หรื อ “มูเสียมหลวง” ดังที่กล่าวมาแล้ วก็เป็ นได้ เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานว่ามีการเรี ยกอาคารในลักษณะนี ้
ว่า “พิพิธภัณฑ์” แม้ แต่ในพจนานุกรมภาษาไทยที่ชื่อว่า “หนังสืออักขราภิธานศรับท์” แต่งขึ ้นในปี พ.ศ. 2416 โดย
ดร.แดนบีช แบรดเลย์ หรื อที่ร้ ูจกั กันว่าหมอบรัดเลย์ ก็ไม่พบคําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่อย่างใด มีแต่คําว่า “พิพิทธ์โพไคย”
ซึง่ แปลว่า เป็ นเจ้ าของโภคสมบัติมีประการต่างๆ33
“หอมิวเซียม” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 4 แห่ งกรุ งสยาม
(พ.ศ. 2417 – 2430)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ในคราวแรกตังศาลาสหทั
้
ยสมาคม ให้
เป็ นสถานที่จดั แสดงสิง่ ของต่าง ๆ แก่ประชาชนทัว่ ไปได้ เข้ าชมในปี พ.ศ.2517 ก็ไม่ได้ ใช้ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่เรี ยก
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปว่า “มิวเซียม”34 โดยอยูใ่ นความดูแลของกรมทหารช่างมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดย “มิว
ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง, “ย้ อนอดีตพิพิธภัณฑ์ไทยถึงสมัยพระปกเกล้ าฯ”, ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั กับการพิ พิธภัณฑ์
ไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั 8 พฤศจิกายน 2536), หน้ า 23. [อ้ างจาก เคลาส เวงค์ และ เคลาส โรสเซ็นแบร์ ก, ผู้รวบรวม, เยอรมันมองไทย, (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์เคล็ดไทย, 2520, หน้ า 35 - 36.]
32
เมธินี จิระวัฒนา, “พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครก้ าวต่อไปหลังสมัยพระปกเกล้ าฯ”, ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั กับ
การพิ พิธภัณฑ์ ไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั 8 พฤศจิกายน 2536), หน้ า 62. [อ้ างจาก อเนก นาวิกมูล, โฆษณาไทยสมัยแรก, (กรุงเทพฯ: บริ ษัทสํานักพิมพ์
แสงแดด จํากัด, 2531, หน้ า 81.]
33
แดนบีช แบรดเลย์, หนังสืออักขราภิ ธานศรับท์ , (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2514), หน้ า 450.
34
จิรา จงกล, “ย้ อนอดีตพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”, ใน พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรจัดพิมพ์เพื่อ
เชิดชูเกียรติ นางจิรา จงกล 4 เมษายน 2532), หน้ า 26. [อ้ างจาก ดรุโณวาท. เล่ม 1 (จ.ศ. 1236), หน้ า 115 – 117.]
31

เซียม” แห่งนี ้ เปิ ดทําการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.241735 การเรี ยก “มิวเซียม” ในระยะนัน้ มีการเพิ่มคําไทยเข้ าไป
ด้ วยเป็ น “หอมิวเซียม” ดังมีหลักฐานอยูใ่ น “ประกาศเรื่ องให้ เอาของต่าง ๆ มาตังหอมิ
้ วเซียม” เมื่อปี พ.ศ. 241936
“มิวเซียมหลวงที่วังหน้ า” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 5 แห่ งกรุ งสยาม
(พ.ศ. 2430 – 2469)
ต่อมาในปี พ.ศ.2430 เมื่อพระบวรราชเจ้ า กรมพระราชวังบวรวิชยั ชาญเสด็จทิวงคต พระราชวังบวรสถาน
้ าแหน่ง
มงคล หรื อวังหน้ า จึงว่างลง และด้ วยเหตุที่มีประกาศยกเลิกตําแหน่งกรมพระราชวังบวรมงคล และตังตํ
“สยามบรมราชกุมาร” ขึ ้นแทน ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ย้าย
“มิวเซียม” ไปตังที
้ ่พระราชวังบวรสถานมงคลแทน โดยใช้ พระที่นงั่ ส่วนหน้ า 3 หลัง เป็ นที่จดั แสดงโบราณวัตถุ คือ พระ
ที่นงั่ ศิวโมกขพิมาน พระที่นงั่ พุทธไธสวรรย์ และพระที่นงั่ อิศราวินิจฉัย37 เรี ยกกันว่า “โรงมูเสียม” หรื อ “มูเสียมของ
หลวงที่วงั หน้ า”38
แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2531 เอกสารราชการที่เกี่ยวกับงานบริ หาร “มิวเซียม” นัน้ เริ่ มที่
จะปรากฏคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ขึ ้นบ้ างแล้ ว เช่น ในเอกสารเก่าที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะของ “มูเสียม”
โดยมีพระองค์เจ้ าไชยานุชิต ทรงดํารงตําแหน่งอธิบดี และมีนายจีน เป็ นกุเรเตอร์ ที่ 1 หม่อมราชวงศ์อ้วน เป็ นกุเรเตอร์
ที่ 2 ชิน อยูด่ ี ผู้ศกึ ษาเอกสารดังกล่าวสันนิษฐานว่า สิง่ นี ้เป็ นหลักฐานที่แสดงว่า “มูเสียม” ได้ ยกฐานะเป็ น “กรม
พิพิธภัณฑ์” แล้ วในช่วงปี นี ้เอง ต่อมาใน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 กรมพิพิธภัณฑ์ได้ เปลี่ยนมาขึ ้นกับกรม
ศึกษาธิการ39 ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 กรมพิพิธภัณฑ์ได้ ขึ ้นกับกระทรวงธรรมการ40
ถึงแม้ วา่ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” จะเริ่มปรากฏว่าเป็ นชื่อของหน่วยงานราชการแล้ ว แต่การใช้ คํานี ้ของประชาชน
โดยทัว่ ไปคงยังไม่เป็ นที่แพร่หลายนัก โดยทราบได้ จาก ในปี พ.ศ. 2434 กรมตํารา กระทรวงธรรมการ ได้ ตีพิมพ์
ปทานุกรมขึ ้น ซึง่ จะขอเรี ยกว่า “ปทานุกรม ฉบับกรมตํารา ปี 2534” ก็ยงั ไม่ปรากฏคําว่า “พิพิธภัณฑ์” รวมอยู่แต่
อย่างใด มีแต่ให้ ความหมายแยกกันระหว่างคําว่า “พิพิธ” กับ “ภัณฑ์” ดังนี ้คือ พิพิธ อธิบายไว้ วา่ เป็ นคําวิเศษณ์ มี
รากศัพท์มาจากภาษามคธ และสันสกฤต แปลว่า หลายอย่าง ต่างอย่าง ต่าง ๆ กัน และ “ภัณฑ์” อธิบายไว้ วา่ เป็ น
นามมีรากศัพท์มาจากภาษามคธ (สันสกฤตว่า ภาณฺฑ) แปลว่า สิง่ ของ เครื่ องใช้ 41 หรื ออย่างประกาศโฆษณา
35

ชิน อยู่ดี, “ผู้ทํางานพิพิธภัณฑสถาน ระหว่าง พ.ศ.2428 – 2445”, ใน กิ จการพิ พิธภัณฑสถาน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรจัดพิมพ์ ใน
งานฉลองครบรอบ 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2517), หน้ า 5. [อ้ างจาก ครุโณวาท เล่ม 1 (จ.ศ.1236) หน้ า 155.]
36
จิรา จงกล, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 30 - 32. [อ้ างจาก กฎหมายไทยรัชกาลที ่ 5. เล่ม 2 (พระนคร: โรงพิมพ์วิชากร, ร.ศ. 113), หน้ า 433 –
435.]
37
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชนุภาพ, อธิ บายว่าด้วยหอพระสมุดวชิ รญาณแลพิ พิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, (พระนคร: ราชบัณฑิตย
สภา, 2469), หน้ า 2.
38
“มูเสียมหลวงที่วงั หน้ า” คํานี ้สันนิษฐานโดยใช้ ข้อมูลจากโฆษณา “มูเสียม” ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ ฉบับวันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ.2436 ซึง่ ตีพิมพ์ห่างจากปี ที่เปิ ดทําการ “มูเสียม” ราว 6 ปี แต่เอกสารของ ชิน อยูด่ ี เรี ยกว่า “พิพิธภัณฑ์วงั หน้ า”
39
ชิน อยู่ดี, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 6.
40
จิรา จงกล, พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย, ใน กิ จการพิ พิธภัณฑสถาน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรจัดพิมพ์ ในงาน
ฉลองครบรอบ 100 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2517), หน้ า 28.
41
กรมตํารา, ปทานุกรม, (พระนคร: กรมตํารา, 2470), หน้ า 513, 543.

“พิพิธภัณฑ์” เอง ก็ยงั คงใช้ คําว่า “มูเสียม” ดังปรากฏในประกาศโฆษณา “มูเสียมของหลวงที่วงั หน้ า” หรื อ “โรงมู
เสียม” หรื อ “มูเสียมหลวง”42 ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2436 ความว่า

ประกาศ
ด้ วยมูเสียมของหลวงที ้วังน่า ปรากฏให้ ราษฎรรู้ทวั่ กันว่า ตังแต่
้ นี ้ไป จะเปิ ดโรงมูเสียม
นัน้ ในวันพุฒแลวันเสาร ฤๅวันพระ ตังแต่
้ เวลา ๑๐ โมงเช้ าจนถึง ๔ โมงเย็น
โดยคําสัง่
เจ้ าพระยาภาศกรวงษี เสนาบดีเจ้ า กระทรวงโรงเรี ยน
ั ชาดูแลมูเสียมหลวง
พระนายสรี สรรักษ เปนผู้บญ
NOTICE
The Royal Museum at Wang Na will in future be opened to the public on
Wednesdays and Saturdays from 10 to 4 P.M. excepting on those days which
shall fall on the Siamese Sundays, or Wan Phras.
By Order
Chow Phya Bhaskarawongse,
Minister of Public Instruction
PHRA NAI SEE SARARACKS,
Director of the Royal Museum, Bangkok
5th May, 1893

จากข้ อมูลข้ างต้ นอาจสรุปได้ วา่ ราวปี พ.ศ.2430 – 2431 หลังจากที่ได้ ย้าย “มูเสียม” ที่ศาลาสหทัยสมาคม
มาอยูท่ ี่วงั หน้ าแล้ ว คําว่า “พิพิธภัณฑ์” ถูกนํามาใช้ ตงชื
ั ้ ่อ “กรม” เป็ น “กรมพิพิธภัณฑ์” โดยมีความหมายว่า กรมอันมี
หน้ าที่ต้องดูแลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จดั แสดงอยูใ่ น “มูเสียม” ดังนัน้ ในระยะนี ้ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” จึงน่าจะเป็ น
ที่ร้ ูจกั ในฐานะกรมมากกว่า เพราะโดยทัว่ ไปแล้ วคําว่า “มิวเซียม” หรื อ “มูเสียม” ก็ยงั คงใช้ เรี ยกกันอย่างแพร่หลาย
โดยนํามาผสมคําไทยเป็ น “หอมูเสียม”43 บ้ าง “โรงมูเสียม”(44) บ้ าง จนบางครัง้ ชาวบ้ านเรี ยกเพี ้ยนไปเป็ น “โรง
ปะเซียม” หรื อ “โรงกระเซียม” ก็มี45
42

เมธินี จิระวัฒนา, เรื ่องเดิ ม, หน้ าเดิม.
กรมศิลปากร, “ประกาศเรื่ องให้ เอาของต่างๆ มาตังหอมิ
้ วเซียม”, ใน พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร จัดพิมพ์เพื่อเชิดชูเกียรติ นางจิรา จงกล, 2532), หน้ า 31 – 30.
44
เมธินี จิระวัฒนา, เรื ่องเดิ ม, หน้ าเดิม.
45
ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 34. [อ้ างจาก สงวน อันคง,
้ สิ่ งแรกในเมื องไทย, หน้ า 313 – 314.]
43

แต่อย่างไรก็ตาม ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ.2437 ได้ ปรากฏเรื่ องพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ มอบไม้ กลายเป็ นหินให้ แก่ “พิพิธภัณฑ์สถาน” เพื่อที่มหาชนจะได้ ดไู ด้ ชม พร้ อมกันนันยั
้ งได้ กล่าวถึงที่มา
ของไม้ กลายเป็ นหินว่า มาจากจังหวัดหนองคาย และมีการกําหนดอายุเปรี ยบเทียบกับฟอสซิลอื่น ๆ อย่างคร่าว ๆ ได้
ว่าคงมีอายุไม่ตํ่ากว่า 1,200 ปี มาแล้ ว46 จะเห็นได้ วา่ คําว่า “พิพิธภัณฑ์สถาน” ที่ตวั อักษร “ฑ” มี การันต์ ดังนัน้ จึง
ต้ องอ่านว่า “พิพิดทะพันสะถาน” ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า คํานี ้คงเป็ นคําใหม่ที่น่าจะผูกขึ ้นมาใช้ หลังจากที่ตงกรม
ั้
พิพิธภัณฑ์ขึ ้นแล้ ว คือหลังปี พ.ศ.2430 เป็ นต้ นมา คําว่า “พิพิธภัณฑ์สถาน” เป็ นการนําคําว่า “พิพิธภัณฑ์” มาสมาส
กับคําว่า “สถาน” โดยต้ องการให้ หมายถึง สถานที่อนั มีสงิ่ ของนานาชนิด ซึง่ ก็ตรงกับคําว่า “โรงมูเสียม” หรื อ “หอมู
เสียม” ที่เป็ นคําที่คนทัว่ ไปเรี ยกนัน่ เอง ดังนัน้ จึงอาจเป็ นไปได้ ที่หลังปี พ.ศ. 2440 เป็ นต้ นมา คนไทยในสมัยนัน้
น่าจะมีการเรี ยก “มิวเซียม” 2 แบบ คือตามภาษาปากยังคงนิยมเรี ยกกันว่า โรงมูเสียม หรื อ หอมูเสียม แต่ในหนังสือ
ราชการต่าง ๆ จะใช้ คําว่า พิพิธภัณฑ์สถาน และอาจมีการเรี ยกย่อ ๆ อย่างไม่เป็ นทางการว่า “พิพิธภัณฑ์” ดังที่
ปรากฏหลักฐานการเรี ยก “พิพิธภัณฑ์” ในเรื่ องเจ้ าหมื่นศรี สรรักษ์ ลาออกจากตําแหน่งเจ้ ากรมพิพิธภัณฑ์ฯ ที่
เจ้ าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ บนั ทึกไว้ เมื่อ พ.ศ. 2441 ด้ วยสํานวนที่ไม่เป็ นทางการนักว่า
“พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ เปิ ดให้ มหาชนดูอาทิตย์ละ 2 หน ผู้ที่มาดูน้อย นอกจากงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนม์พรรษาแลฉัตรมงคล ซึง่ ผู้ที่มาดูนบั หมื่น แลชอบดูสวนแนชูรัลฮิสตอรี่ ยิ่งกว่าอื่น …
อนึง่ คนต่างประเทศที่เป็ นโกลบทรอตเตอร์ มาเยี่ยมกรุงเทพฯ ก็ขอดูมิเซียมอยูเ่ สมอ ต้ องมีผ้ รู ้ ูภาษา
รับรองนําไปดู”47
นอกจากนี ้ ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ชื่อว่า “คัมภีร์สรรพพจนานุโยค” ของ แสมูเอ็ล์ เจ. สมิธ ซึง่ ตีพิมพ์
เมื่อปี พ.ศ. 2448 ได้ ให้ ความหมายของคําว่า Museum เป็ นภาษาไทยไว้ วา่ “ตําบลที่เก็บแลประชุมของไว้ พร้ อมเพื่อ
ั ฑ์”48 น่าสังเกตว่า คําว่า
จะให้ คนดู หรื อของแปลกประหลาดในความรู้และวิชาการของนักปราชต่าง ๆ หรื อ พิพิตร์ ภณ
“พิพิตร์ ภณ
ั ฑ์” ไม่ได้ สะกดถูกต้ องตามหลักคําบาลี-สันสกฤต ถ้ าอ่านเอาแต่เสียงก็จะได้ วา่ “พิพิดพัน” เข้ าใจว่า สมิธ
คงได้ รับทราบคําแปลนี ้มาจากภาษาพูดโดยทัว่ ไปมากกว่า เพราะในช่วงเวลานันก็
้ มีคําว่า “พิพิธภัณฑ์สถาน” ใช้ ใน
เอกสารราชการแล้ ว อย่างน้ อยที่สดุ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2437 ในราชกิจจานุเบกษาดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว นอกจากนี ้ยังเป็ น
การแสดงให้ เห็นว่า ในช่วงนัน้ ความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” คือ “สถานที่เก็บสะสมสิง่ ไว้ สําหรับชมหรื อศึกษา”
เป็ นไปได้ ที่ระยะเวลาตังแต่
้ หลัง พ.ศ. 2450 เป็ นต้ นมา คําว่า “มิวเซียม” มีการใช้ น้อยลง แต่คําว่า
“พิพิธภัณฑ์” และ “พิพิธภัณฑสถาน” เริ่ มเป็ นที่นิยมใช้ กนั มากขึ ้น โดยในหนังสือราชการจะใช้ คําว่า “พิพิธภัณฑสถาน”
ส่วนในภาษาพูดโดยทัว่ ไปนัน้ จะให้ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” และคงใช้ กนั เรื่ อยมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7
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เมธินี จิระวัฒนา, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 62 - 63. [อ้ างจาก ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 10 แผ่นที่ 20 วันที่ 13 สิงหาคม ร.ศ. ศก 112, หน้ า 112.]
ชิน อยู่ดี, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 21. [อ้ างจาก กองจดหมายเหตุ: แฟ้ม ร.๕ บ.๓./๑๔ เรื่ องเจ้ าหมื่นศรี สรรักษ์ ลาออกจากตําแหน่งเจ้ ากรม
พิพิธภัณฑ์และเจ้ าพนักงานตรวจสิ่งของทําบัญชี แผ่นที่ ๘๔๖๔.]
48
แสมูเอ็ล์ เจ. สมิท, คําภี ร์สรรพพจนานุโยค เล่ม 3 I – P, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์เฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พุทธศักราช 2442), หน้ า 651.
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“พิพธิ ภัณฑสถานสําหรั บพระนคร” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 6 แห่ งกรุ งสยาม
(พ.ศ. 2469 – 2477)
ในช่วงเวลานี ้ ดูเหมือนคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” จะกลายเป็ นคําที่เป็ นทางการแล้ ว ดังปรากฏคํานี ้ ทังใน
้
ประกาศทางราชการ และหนังสือวิชาการทัว่ ไป โดยไม่ปรากฏคําว่า “พิพิธภัณฑ์” แต่อย่างไรก็ตาม คําว่า “พิพิธภัณฑ์”
อาจเป็ นภาษาพูดมากกว่า ประชาชนทัว่ ๆ ไป คงจะใช้ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” แทนคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” ซึง่ เป็ นคําที่
ยาวกว่า เมื่อเวลาผ่านไป คําว่า “พิพิธภัณฑ์” จึงกลายเป็ นคําที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
“พิพิธภัณฑสถานวังหน้ า” ได้ จัดตังเป็
้ น “พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั ้ง
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร พุทธศักราช 2469”49 โดยประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2469 กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 มีพระราชประสงค์จะทรงบํารุงพิพิธภัณฑสถานให้ สมเกียรติประเทศ
ไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ รวมการพิพิธภัณฑสถานเข้ ากับหอพระสมุดสําหรับพระนคร ขึ ้นเป็ น “ราชบัณฑิตย้ เวณพระราชวังบวรฯ (วังหน้ า) ให้ จดั เป็ นพิพิธภัณฑสถาน
สภา” และพระราชทานที่พระราชมนเทียรสถาน ตลอดทังบริ
และหอพระสมุดสําหรับพระนคร50 โดย “ราชบัณฑิตยสภา” จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2469 ตามประกาศตัง้
ราชบัณฑิตยสภา51 ซึง่ มีหน้ าที่เป็ น 3 แผนกคือ 1) แผนกวรรณคดี เป็ นพนักงานจัดการหอพระสมุดสําหรับพระนครและ
สอบสวนพิจารณาวิชาอักษรศาสตร์ 2) แผนกโบราณคดี เป็ นพนักงานจัดการพิพิธภัณฑสถาน ตรวจรักษาโบราณวัตถุ
สถาน และ 3) แผนกศิลปากร เป็ นพนักงานจัดการบํารุงรักษาวิชาช่าง
กิจการพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ได้ ดําเนินการเรื่ อยมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ
พ.ศ. 2475 จึงได้ มีการปรับเปลี่ยนสังกัดของพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร โดยในปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ จดั ตัง้
กรมศิลปากรขึ ้น โดยให้ สงั กัดอยู่กระทรวงธรรมการ ส่วนพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครนัน้ ได้ ถกู จัดให้ เป็ น
หน่วยงานในสังกัดภายใต้ ชื่อของต้ นสังกัดว่า “กองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี” ต่อมาจึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “กอง
พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ” และได้ เปลี่ยนอีกครัง้ เป็ น “กองโบราณคดี” โดยมีหน้ าที่ดําเนินงานพิพิธภัณฑสถานและ
ดูแลโบราณสถานทัว่ พระราชอาณาจักร52
“พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ ร่ ุ นที่ 7 แห่ งกรุ งสยาม
(พ.ศ. 2477 – ปั จจุบัน)
เมื่อปี พ.ศ. 2477 พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร”53 ซึง่ เป็ นครัง้ แรกที่เริ่ มใช้ คําว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้ มีการตรา “พระราชบัญญัติวา่
ด้ วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2478” ขึ ้นมาใช้ และมีการปรับปรุงอีกเป็ น
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จิรา จงกล, “พระราชบัญญัติจดั ตังพิ
้ พิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร”, ใน เรื ่องเดิ ม, หน้ า 32 - 37.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิ บายว่าด้วยหอพระสมุดวชิ รญาณ แลพิ พิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, (พระนคร: ราช
บัณฑิตยสภา, 2469), หน้ า 2.
51
จิรา จงกล, “ประกาศตังราชบั
้
ณฑิตยสภา”, ใน เรื ่องเดิ ม, หน้ า 29 - 32.
52
กรมศิลปากร, “ประวัติและความเป็ นมาของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”, ใน รายงานประจํ าปี 2534 กองพิ พิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ , (กรุงเทพฯ: กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2534), หน้ า 3.
53
กรมศิลปากร, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 4.
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“พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504” ให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ทุกแห่งอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2518 ให้ จดั ตังกองพิ
้
พิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ ้นใหม่ โดย
แยกออกจากกองโบราณคดี ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบเฉพาะงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้ มาสังกัด
อยูก่ บั กระทรวงวัฒนธรรม
ถึงแม้ วา่ คําว่า “พิพิธภัณฑ์” และ พิพิธภัณฑสถาน” จะเริ่มเป็ นที่นิยมใช้ กนั โดยทัว่ ไปในความหมายเดียวกัน
คือ “เป็ นสถานที่จดั แสดงสิง่ ของ” แล้ วก็ตาม แต่ใน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493” ก็ยงั ไม่มี
คําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” แต่อย่างใด มีเพียงคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ซึง่ ในพจนานุกรมเองก็ได้ ให้ ความหมายของ ”ตามรูป
ศัพท์” โดยอธิบายว่า “พิพิธภัณฑ์” หมายถึง สิง่ ของต่างๆ ที่รวบรวมไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ เป็ นต้ น54 ไม่ได้ ให้ ความหมายตามที่เข้ าใจกันโดยทัว่ ไป และการนิยามของพิพิธภัณฑฉบับนี ้ ก็ได้ ถกู ตีพิมพ์
เรื่ อยมาจนได้ รับชําระใหม่อีกครัง้ เมื่อปี พ.ศ.2525
ใน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525” ได้ อธิบายความหมายของพิพิธภัณฑ์ไว้ ใน
ลักษณะเดิมว่า “พิพิธภัณฑ์” หมายถึง สิง่ ของต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ แต่ได้ มีเพิ่มเติมคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” ลงไปด้ วย โดยให้ ความหมายว่า “พิพิธภัณฑ์สถาน” หมายถึง
สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ ต่างๆ ที่มีความสําคัญด้ านวัฒนธรรม หรื อ ด้ านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุง่
หมายเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาเล่าเรี ยน และก่อให้ เกิดความเพลิดเพลินใจ55 จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ วา่
ถึงแม้ วา่ โดยทัว่ ไปจะเป็ นที่เข้ าใจกันแล้ วว่า “พิพิธภัณฑ์” มีความหมายเดียวกันกับ “พิพิธภัณฑสถาน” ก็ตาม แต่ก็ยงั
ไม่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมความหมายที่เปลี่ยนไปให้ กบั คําว่า “พิพิธภัณฑ์” จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2546 ราชบัณฑิตยสถานได้
ตีพิมพ์ “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542” ซึง่ ได้ มีการชําระความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” แล้ วว่ามี
ความหมายเดียวกันกับ “พิพิธภัณฑสถาน” ซึง่ หมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ ต่าง ๆ ที่มีความสําคัญด้ าน
วัฒนธรรม หรื อด้ านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุง่ หมายเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาเล่าเรี ยน และก่อให้ เกิด
ความเพลิดเพลินใจ56
พิพธิ ภัณฑ์ ในความหมายเก่ ากับความหมายใหม่
ความหมายของคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อันมีความเข้ าใจร่วมกันของสังคม
เป็ นตัวกําหนดความหมาย เช่น ในสมัยแรกคนทัว่ ไปนิยมใช้ “มิวเซียม” ต่อมาจึงมีคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” จนมีการ
เรี ยกย่อ ๆ ว่า “พิพิธภัณฑ์” ซึง่ ความหมายโดยทัว่ ไปของคําว่า “พิพิธภัณฑ์” ที่คนส่วนใหญ่เข้ าใจเมื่อกล่าวถึงก็คือ
“สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ ต่าง ๆ” แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันแนวโน้ มใหม่ในการนิยามความหมาย
ของพิพิธภัณฑ์ก็ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากนิยามของ ICOM ที่ไม่ได้ จํากัดกรอบความคิดว่า พิพิธภัณฑ์จะต้ องเป็ น
สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ เท่านัน้ แต่อาจหมายรวมไปถึงองค์กร หรื อสถาบันใดก็ตามที่มีศกั ยภาพใน
การเป็ น หรื อสนับสนุนแหล่งเรี ยนรู้ก็จดั ได้ วา่ มีสถานภาพเป็ น “พิพิธภัณฑ์” ทังสิ
้ ้น ประเด็นเช่นนี ้ก็อาจทําให้ เกิดความ
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สับสนสําหรับบุคคลทัว่ ไปได้ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้ าถามว่า สวนสัตว์เป็ นพิพิธภัณฑ์หรื อไม่ ถ้ าเป็ นนักวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ก็จะมองว่าสวนสัตว์คือพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึง่ แต่ถ้าถามประชาชนทัว่ ไป อาจได้ รับคําตอบว่า สวนสัตว์ก็
คือสวนสัตว์ จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ได้ อย่างไร และถ้ ามองถึงระบบการบริหารแล้ ว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเองก็
ไม่ได้ อยูใ่ นกํากับของกรมศิลปากร ซึง่ มีหน้ าที่กํากับพิพิธภัณฑสถาน แล้ วจะกล่าวว่า สวนสัตว์เป็ นพิพิธภัณฑ์ได้
อย่างไร แต่ในทางกลับกันถ้ าถามว่า “พิพิธภัณฑ์” เป็ นแหล่งเรี ยนรู้หรื อไม่ เชื่อว่าคําตอบที่ได้ คือ ”เป็ น” เช่นเดียวกัน
ถ้ าถามว่า “สวนสัตว์” เป็ นแหล่งเรี ยนรู้หรื อไม่ คําตอบที่ได้ ก็คงจะได้ วา่ “เป็ น” เช่นเดียวกัน ฉะนัน้ จึงดูเหมือนว่า
นิยามของ ICOM นัน้ จะพยายามขยายความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” ให้ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกัน
ความรับรู้ของประชาชนทัว่ ไปไม่ได้ คิดเช่นนัน้ ประเด็นนี ้จึงน่าจะมีการศึกษากันต่อไปว่า แท้ ที่จริงแล้ วประชาชน
ทัว่ ไปรับรู้วา่ “พิพิธภัณฑ์” คืออะไร.

- ส่ วนที่ 2 ความหมายของสิ่งของ จากการสะสมถึงพิพธิ ภัณฑสถานในยุโรป
การสะสมสิง่ ของ เป็ นกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการสัง่ สมทางวัฒนธรรมของมนุษย์ พัฒนาการทาง
สังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ มีฐานมาจากการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการอบรมเลี ้ยงดู ทังจากบรรพบุ
้
รุษที่มีตวั ตนจริง
และที่เป็ นเรื่ องเล่า ตํานาน ทังภายในบริ
้
บทครอบครัวและการศึกษาอย่างเป็ นทางการ ในสังคมก่อนสมัยใหม่ องค์
ความรู้สว่ นหนึง่ ถ่ายทอดโดยผ่านมุขปาฐะ ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ ตวั อักษรขึ ้นใช้ และอีกส่วนหนึง่ คือการส่งผ่าน
ความรู้โดยวัตถุที่สงั่ สม ฉะนันในฐานะหนึ
้
ง่ วัตถุยอ่ มแสดงถึงความมีตวั ตนของสังคมมนุษย์ในวัฒนธรรมหนึง่ และ
เป็ นสิง่ ที่บอกการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีเทคนิควิทยาที่มีความเรี ยบง่าย ไปสูส่ งั คมที่มีการผลิตด้ วยเทคนิคที่
ซับซ้ อนมากขึ ้น ขณะเดียวกัน การสะสมเป็ นการปฏิเสธจุดจบหรื อความตายของสิง่ ที่เคยคงอยู่ และสืบทอดการดํารง
อยูใ่ นอดีตมายังปั จจุบนั ด้ วยเหตุนี ้ การสะสมจึงปฏิเสธและเก็บกัก “เวลา” ไปพร้ อม ๆ กัน
วัตถุประสงค์ของการสะสมสิง่ ของยังเป็ นสิง่ ที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการความรู้ วัตถุกลายเป็ นเครื่ องมือและ
หลักฐานประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีต และนําไปสูก่ ารประดิษฐ์ คิดค้ น ถ้ าให้ ยกตัวอย่างของวัตถุที่บรรจุความรู้ไว้
สําหรับเป็ นรากฐานในการคิด แล้ วเชื่อมโยงไปสูก่ ารสรรค์สร้ างสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต เห็นจะไม่พ้นหนังสือที่สามารถ
ส่งผ่านสาระความรู้ได้ อย่างชัดเจนที่สดุ นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ของการเก็บสะสมวัตถุเพื่อเป็ นตัวอย่างในการ
จัดแบ่งประเภทสิง่ ของ และเป็ นตัวแทนศัพท์แสงทางวิชาการ วัตถุประสงค์สองประการนี ้แสดงให้ เห็นฐานรากของ
หน้ าที่พิพิธภัณฑ์ อันกอปรด้ วยการอนุรักษ์ (รวบรวม สงวน ป้องกัน) และการศึกษา (จัดแสดง สังเกต วิเคราะห์) หรื อ
การตีความและสื่อสารกับบุคคลทัว่ ไป
จากช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เริ่มการสะสมวัตถุ โดยจะเห็นได้ จากการพบวัตถุในหลุมศพ แน่นอน
ว่าความคิดของการสะสมในช่วงเวลานัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ อย่างไรก็ดี การสะสมยังคงดําเนิน
ต่อมา ในสมัยประวัติศาสตร์ แม้ วา่ การสัง่ สมวัตถุจะมิได้ เป็ นไปเพื่อการศึกษา แต่การสะสมย่อมแสดงให้ เห็นว่า ผู้
ครอบครองให้ ความสําคัญต่อการเก็บและอนุรักษ์ วตั ถุอย่างเป็ นรูปธรรม ตัวอย่างของการสะสมภายใต้ แนวคิด
ดังกล่าว เช่น Tuthmois III แห่งราชวงศ์อียิปต์โบราณ (1504 – 1450 ก่อนคริสตกาล) วัตถุสะสมเกี่ยวข้ องกับ
สิง่ มีชีวิตทังพื
้ ชและสัตว์ ที่นํากลับมาพร้ อมกับกองทัพภายหลังการรบ และอีกตัวอย่างหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงการให้
ความสําคัญของการสะสมวัตถุที่มิใช่เพียงการนําเอาวัตถุที่ “แปลกปลอม” มาจากภายนอก ได้ แก่ กษัตริ ย์
Nebuchadrezzer (605 – 562 ก่อนคริสตกาล) และ Nabonidur แห่งจักรวรรดิ์บาบิโลเนียน ผู้สะสมโบราณวัตถุ
และขุดค้ น บูรณะ บางส่วนของนครอูร์ (Ur)
จนถึงยุคกรี กโบราณ การสะสมได้ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ไป วัตถุกลายเป็ นพยานสําคัญของสังคม
วัฒนธรรมในอดีต เราสามารถเรี ยนรู้ ถึงกระบวนการคิดและวิวฒ
ั นาการของมนุษย์ในสังคม ข้ อสันนิษฐานที่แสดง
ให้ เห็นถึงการสะสมภายใต้ แนวคิดเช่นนี ้ ได้ แก่ การถ่ายทอดความรู้ ของอริ สโตเติล (384 – 322 ก่อนคริ สตกาล)
ต่อศิษยานุศิษย์ที่ Lyceum ในกรุงเอเธนส์ ในกาลต่อมาศิษย์ของอริสโตเติล Demetrins of Phaleron เป็ นผู้หนึง่ ที่มี
บทบาทในการสร้ างพิพิธภัณฑสถานที่เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึง่ สร้ างขึ ้นโดยการสนับสนุนของ Ptolemy Sotor และ

กลายเป็ นพิพิธภัณฑสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในเวลานัน้ สิง่ สะสมของพิพิธภัณฑ์อเล็กซานเดรี ยเกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติวิทยา ทังพื
้ ชและสัตว์ อย่างไรก็ดี วัตถุเหล่านันยั
้ งคงเป็ นวัตถุสําหรับการศึกษาทางวิชาการของสถาบัน
มากกว่าเป็ นการจัดแสดงเพื่อให้ สาธารณชนทัว่ ไปเข้ าไปหาความรู้อย่างพิพิธภัณฑสถานในปั จจุบนั นอกจากนี ้ การ
จัดแสดงจิตรกรรมในปี กด้ านหนึ่งของวิหาร Propylea ณ Acropolis ในกรุงเอเธนส์เป็ นการจัดแสดงในที่สาธารณะ
เช่นกัน
ในยุคต่อมา สังคมโรมันยังคงให้ ความสําคัญกับการสะสมวัตถุในแง่ที่วตั ถุอนั ถือว่าเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า
ประวัติศาสตร์ ความงาม และมูลค่า การสะสมจึงเพิ่มมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะในสงครามการยึดครองดินแดน วัตถุ
กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของการมีอํานาจเหนือพื ้นที่ที่ได้ จากการรุกราน แต่ในขณะเดียวกัน วัตถุของวัฒนธรรมผู้ถกู
ครอบครองกลายเป็ นสิง่ ที่ต้องอนุรักษ์ หวงแหน ถึงขนาดชาวโรมันทําวัตถุจําลองที่ไม่สามารถเป็ นเจ้ าของได้ ศาสนา
สถานของชาวโรมันมิได้ รวบรวมเพียงผลงานศิลปกรรม ยังเป็ นสถานที่ของการนําเสนอ “ของแปลก” ที่มาจากสังคม
วัฒนธรรมอื่น วัตถุเหล่านันเป็
้ นสิง่ ของที่เข้ ามาพร้ อมกับนักเดินทางและทหารที่ผา่ นการรบทัพ อย่างที่ Hierapolis ที่
มีวตั ถุสะสมเป็ นเครื่ องประดับของชาวอินเดียน ขากรรไกรปลาฉลาม งาช้ าง หรื ออย่างวิหาร Herculis ในกรุงโรมที่
ปรากฏหนังสัตว์ พืชหายาก และอาวุธจากต่างแดน จากที่กล่าวมาเห็นได้ วา่ งานสะสมไม่ใช่เป็ นเพียงวัตถุที่พงึ มีไว้
เพื่อศึกษาและสัมผัสความงาม หากแต่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ สงวน ซึง่ เป็ นพัฒนาการที่สําคัญของรูปแบบงาน
พิพิธภัณฑ์ในวัฒนธรรมโลกตะวันตก
1

จากภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน อันถือได้ วา่ เป็ นการสิ ้นสุดอารยธรรมโบราณ สถาบันทาง
ศาสนาเข้ ามามีบทบาทอย่างมากในอํานาจของอาณาจักร และยังมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ วตั ถุทางวัฒนธรรม
ด้ วยเหตุนี ้ โบสถ์หรื อสถิตย์สถานแห่งอํานาจในยุคกลาง (ควบคูไ่ ปกับชนชันการปกครอง)
้
ทําหน้ าที่เสมือนกับ
พิพิธภัณฑ์ศาสนศิลป์ แต่แน่นอนว่าศาสนสมบัติที่ปรากฏมิได้ เป็ นวัตถุศิลปะตามความคิดของพิพิธภัณฑสถานใน
ปั จจุบนั เพราะสิ่งของเหล่านันย่
้ อมปรากฏร่างในบริบทของศาสนสถาน มิใช่อาคารในชีวิตโลก2 และเมื่อศาสนจักรลด
บทบาททางการเมืองในยุคต่อมา การสะสมวัตถุกลายเป็ นความนิยมในราชสํานักและคหบดี เนื่องจากสังคมใน
ขณะนันหั
้ นมาให้ ความสนใจต่อศิลปะและการอักษร วัตถุจากอดีตสมัยในฐานะเครื่ องบ่งชี ้คุณค่าของโบราณกาล
กลายเป็ นสัญลักษณ์สถานะภาพสังคมชันสู
้ ง อาทิ การสะสมศาสนวัตถุของ Abbot Bernard Suger (AD 1081 –
1151) ณ The Royal Abbey of St. Denis ในฝรั่งเศส หรื องานสะสมของ Henry of Blois ซึง่ เป็ น Bishop of
Winchester and Abbot of Glastonbury (AD 1099 – 1171)
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ในสมัยโรมัน พระราชวังของพระเจ้ าเฮเดรี ยนมีห้องแสดงภาพเขียน และจัดห้ องเพื่อแสดงภาพ พระองค์ยงั โปรดให้ จําลองสถานที่มี
ชื่อเสียงของกรี กโบราณ มาสร้ างไว้ ที่เมืองทริ บรู ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง รวมทังการปรากฏ
้
“ผู้รักษาความปลอดภัย”
(l’aeditumus) ที่หน้ าที่เฉกเช่นเจ้ าหน้ าที่รักษางานสะสมของพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั (Claude Pecquet, 1992: 14)
2
Nick Prior, Museums and Modernity: Art Galleries and the Making of Modern Culture (Oxford; New York: Berg, 2002), pp. 14.

แรกสมัย (ศตวรรษที่ 15 – 18): พิพธิ ภัณฑสถานเพื่อการชื่นชมในวัฒนธรรมชนชัน้ สูง และพิพธิ ภัณฑสถาน
ของนักธรรมชาติศกึ ษา
ศตวรรษที่ 12 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และปรัชญาการหาความรู้เน้ นลักษณะเชิงประจักษ์
ุ ค่ากับการศึกษาทาง
หรื ออย่างที่ขนานนามยุคสมัยว่า ยุคแห่งการฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการ เป็ นช่วงสมัยของการให้ คณ
ประวัติศาสตร์ และการสร้ างความรู้ด้วยการพินิจพิเคราะห์พยานหลักฐานจากอดีต และสรรพสิง่ ร่ วมสมัย การถือ
กําเนิดของพิพิธภัณฑสถาน (ตามความหมายในปั จจุบนั ) จึงเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเช่นว่านี ้ การสะสมมีความหมาย
ทังนั
้ ยที่เป็ นงานสะสมส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา เป็ นรสนิยมร่วมสมัยของชนชัน้ และเป็ นพยานหลักฐานของการจาริก
ไปยังแผ่นดินอันไกลโพ้ น ฉะนัน้ หากจะสรุ ปรู ปลักษณ์ ของพิพิธภัณฑ์ที่ปรากฎในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะเป็ นไปใน
2 ลักษณะ คือ (1) พิพิธภัณฑสถานเพื่อการชื่นชมในวัฒนธรรมชนชันสู
้ ง และ (2) พิพิธภัณฑสถานของนักธรรมชาติ
ศึกษา
พิพิธภัณฑสถานเพื่อการชื่นชมของวัฒนธรรมชนชันสู
้ ง งานสะสมของตระกูลการค้ าบางตระกูล กลุม่
ปกครองบางกลุม่ จัดแสดงในพื ้นที่เฉพาะ Cosimo de Medici สมาชิกของตระกูลเมดีชี ซึง่ รุ่งเรื องขึ ้นมาจากการค้ า
และการธนาคาร และเป็ นผู้ปกครองนครฟลอเรนซ์ในอิตาลี ตังแต่
้ คริสต์ศตวรรษที่ 15 และ Lorenzo the
Magnificent มีงานสะสมเป็ นพวกหนังสือ ตราประทับ หินมีคา่ เหรี ยญตรา พรม วัตถุในยุคไบแซนไทน์ จิตรกรรม
และประติมากรรมร่วมสมัยอื่น ๆ คําว่า “museum” ปรากฏขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดี คําเรี ยกอื่นกลับเป็ นที่
นิยมมากกว่า “gallery”3 ที่อธิบายถึงที่จดั แสดงจิตรกรรมและประติมากรรม “cabinet” ใช้ ในการอธิบายคลังเก็บของ
แปลก ของหายาก หรื อสถานที่เก็บศิลปวัตถุ คําตามนิยามทังสองใช้
้
อย่างแพร่หลายทังในภาษาอั
้
งกฤษและฝรั่งเศส4
รูปแบบของการสะสมและการจัดแสดงแพร่หลายทัว่ ไปในยุโรป5 ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 16 และ 17 พร้ อมกับขัว้
อํานาจในยุโรปที่เปลี่ยนจากอิตาลีมาสูฝ่ รั่งเศส สเปน ปรัสเซีย และออสเตรี ย ในยุโรปตอนกลาง Wilhelm II และ
Albrecht V ดุคส์แห่งบาวาเรี ยเก็บสะสมงานศิลปะในช่วงปี ค.ศ. 1563 – 1567 ณ เมืองมิวนิค Albrecht ยังได้ สร้ าง
Antiquarium เพื่อเก็บงานสะสมที่เกี่ยวกับอารยธรรมโรมันในช่วงปี ค.ศ. 1580 – 15846 อย่างไรก็ดี ลักษณะของงาน
สะสมที่พฒ
ั นาไปพร้ อมกันคือ การสัง่ สมวัตถุที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของนักธรรมชาติศกึ ษา ไม่วา่ จะเป็ น herbarium
ที่เก็บตัวอย่างพืชของ Luca Ghini (1490 – 1556), Historiae animalium ของ Konrad von Gesner ผู้สะสมวัตถุที่
เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติวิทยา ซึง่ เป็ นงานสะสมที่สําคัญในช่วงเวลานัน้ หรื อตัวอย่างพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ของ Ulisse
Aldovandi (1522 – 1614) ในการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อจัดทําสารานุกรมประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ซึง่ ต่อมางานสะสม
ดังกล่าวได้ พฒ
ั นาเป็ นพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยโบลอนนาในปี ค.ศ. 1743
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ชื่อเรี ยกในภาษาอิตาลีใช้ คําว่า galleria
ในภาษาเยอรมันใช้ คําว่า Kabinett และ Kammer และโดยมากจะใช้ การชี ้เฉพาะธรรมชาติของวัตถุสะสม เช่น Naturalienkabinett
(Natural science collections), Wunderkammer
5
ตระกูล Bourbon-Parme เมืองเนเปิ ล, ตระกูล Habsbourg เมืองแมดริ ด, ตระกูล Wittelscach เมืองมิวนิค, ตระกูล Hohenzollern
เมืองเบอร์ ลิน, ตระกูล Valois และ Bourbon เมืองปารี ส, ตระกูล Romanov เมืองเซนต์ ปี เตอร์ สเบริ ก์
6
John M.A. Thomas, Manual of Curatorship, (Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd., 1992), pp. 8.
4

อย่างไรก็ตาม การสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมทุกประเภทและทุกยุคสมัย7 เป็ นความนิยมของยุคสมัยและ
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของลําดับชันอํ
้ านาจ8 ความยิ่งใหญ่ และความรุ่มรวยของเจ้ าของวัตถุ ผู้กมุ อํานาจปกครองหรื อ
อยูใ่ นชนชันดั
้ งกล่าว นอกจากนี ้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ของการรวมศูนย์กลางอํานาจไว้ ที่ราชสํานัก ตัวอย่างงานสะสม
และการจัดแสดงที่สะท้ อนความยิ่งใหญ่ของราชสํานักได้ แก่ พระราชวังแวร์ ซายส์ในสมัยพระเจ้ าหลุยส์ที่ 13 และ 14
ทังการตกแต่
้
ง ผลงานศิลปกรรม และการจัดสวน หรื อ “พื ้นที่แสดง” ที่ปรากฏในความสัมพันธ์ระหว่างตัวปราสาท
(เมือง – ศูนย์กลาง) และที่พํานักนอกเมือง (สวน Tuileries ด้ านหน้ า) ของพระราชวัง Louvre เป็ นลักษณะการแสดง
ความยิ่งใหญ่ของราชสํานักในศตวรรษที่ 17 และต้ นศตวรรษที่ 18
พื ้นที่แสดงงานสะสมเช่นที่กล่าวมาเปิ ดให้ คนทัว่ ไปเข้ าชม แม้ ในบางที่จะต้ องมีการเสียเงินหรื อต้ องมีกฎ มี
การนัดหมายที่ครัดเคร่งต่อผู้ที่สามารถเข้ าชมห้ องแสดงหรื อห้ องเก็บของแปลกและหายาก (cabinet, closet of
curiosities) แต่สว่ นมากผู้เข้ าชมมักเป็ นแขกเชิญของผู้เป็ นเจ้ าของ ดังนัน้ ความคิดของการเปิ ดให้ สาธารณชมเข้ าชม
อย่างเป็ นอิสระ (accessibility) ยังมิใช่เรื่ องหลักของการจัดแสดงในยุคนัน้
การนําเสนองานสะสม ผลงานศิลปะ เป็ นการเสนอปริมาณของวัตถุที่อยูใ่ นงานสะสม (spectacle of
abundance) ผู้ที่เข้ าชมสมบัติหรื องานสะสมย่อมรับรู้ถงึ ความมัง่ มีผ้ เู ป็ นเจ้ าของ และซึมซับความหมายของวัตถุไป
ตามความรู้สกึ ของการครอบครองทรัพย์ศฤงคาร มากกว่าเป็ นการพินิจพิเคราะห์รูปทรงและเนื ้อหาความหมายของ
วัตถุ การนําเสนอที่นําสิง่ ของมากองหรื อจัดแสดงทังหมด
้
จึงเป็ นประหนึง่ การเข้ าไปชมคลังวัตถุ ฉะนัน้ หากพิจารณา
จากมุมมองของวัฒนธรรมปั จจุบนั ย่อมเป็ นตัดสินว่าการนําเสนอเป็ นเรื่ อง “สัพเพเหระและไร้ ระเบียบ”9 แต่เมื่อพินิจ
มองอีกมุมหนึง่ รูปแบบดังกล่าวกลับสะท้ อนโลกทัศน์ ตัวตน สิง่ แวดล้ อม โลกจักรวาล ความสนใจในสิง่ ที่ใกล้ และไกล
ตัว10 ของผู้ครอบครอง
สมบัติจากการสัง่ สมและการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นในอุปถัมภ์ หรื องานวัฒนธรรมในยุคสมัยนัน้ รับ
ใช้ ตอ่ อํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์ แสดงออกถึงความมัง่ คัง่ เช่นที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม งานสะสมของราชวงศ์กลายเป็ น
สมบัติของพิพิธภัณฑ์ที่เกิดอย่างเป็ นทางการในระยะต่อมา อันได้ แก่ Galerie des Offices ณ เมืองฟลอเรนซ์,
พิพิธภัณฑ์ลฟู ว์ ณ กรุงปารี ส, พิพิธภัณฑ์ปราโด ณ เมืองแมดริด, Neue Pinakothek ณ กรุงมิวนิค, Hermitage
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ด้ วยความนิยมเช่นนี ้จึงทําให้ วตั ถุหายาก โบราณ กลายเป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่า และถูกส่งออกจากอิตาลีไปสูต่ า่ งประเทศ (Thomas, 1992: 7)
และยังเกิดระบบอุปถัมภ์ศิลปิ นในการผลิตงานศิลปะรับใช้ ตอ่ ผู้ให้ การอุปถัมภ์ (Prior, 2002: 17)
8
ในศตวรรษที่ 17 คําเรี ยกขานสถาปั ตยกรรมของชนชันสู
้ งเป็ นสัญลักษณ์ของการแสดงอํานาจ la maison : ที่พํานักสําหรับคหบดี,
l’hôtel: ที่อาศัยของราชนิกลุ และ le palais: ราชวัง พระราชวัง สําหรับราชวงศ์ พระมหากษัตริ ย์
9
Bazin ยกคําพรรณาของผู้เยี่ยม Paolozzo ในอิตาลีวา่ “The entire decoration of a room consists in covering its four walls, from
ceiling to floor with painting in such profusion and with so little space between them that in truth, the eye is often fatigued
as amused (cited in Bazin, 1967: 192)” (Prior, 2002: 19)
10
นอกจากผลงานศิลปะแล้ ว ยังมีสิ่งของหายากที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เป็ นงานสะสมด้ วย วัตถุเหล่านี ้เป็ นสิ่งของนํากลับมาพร้ อม
กับนักเดินทางสํารวจ หมอสอนศาสนา และพ่อค้ าวาณิชย์ตา่ งๆ ที่ทําหน้ าที่เป็ น “ทูตทางวัฒนธรรม” เป็ นทังผู
้ ้ ที่นําวัฒนธรรมของประเทศ
บ้ านเกิดไปสู่ที่ซงึ่ ตนเองได้ เดินทางไปถึง และในทางกลับกันทําหน้ าที่เป็ น “พาหะ” นําเอาวัตถุทางวัฒนธรรมต่างแดนที่ตนเองได้ ประสบ
กลับมายังบ้ านเกิดเมืองนอน แม้ วา่ การนําเอาวัตถุที่นกั เดินทางสํารวจได้ พบกลับมายังบ้ านเกิด ในหลายกรณี ลักษณะของอคติที่เกิดขึ ้น
จากการจัดแสดงคือ การนําเอา “ความไร้ อารยะธรรม” กลับมาแสดงให้ คนในบ้ านเดียวกับตนเองได้ เห็น

Museum ณ กรุ งเซนต์ปีเตอร์ สเบริก์ รวมทังการเกิ
้
ดขึ ้นของการจัดแสดงที่ “ทันสมัย” และพิพิธภัณฑสถานที่ดําเนินการ
“เพื่อมวลชน” สถาปนาขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
ยุคสิน้ สุด “การปกครองเดิม” (ปลายศตวรรษที่ 18 – ปลายศตวรรษที่ 19) : พิพธิ ภัณฑสถานเพื่อมวลชนใน
ฐานะเครื่ องมือของการส่ งผ่ านความรู้
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 18 ด้ วยการยึดอุดมการณ์ของความก้ าวหน้ า สิทธิมนุษยชนสากล และเหตุผลนิยม สังคม
ยุโรปเคลื่อนเข้ าสูค่ วามเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การปฏิวตั ิฝรั่งเศสในฐานะที่เป็ นจุดเปลี่ยน
และจุดเริ่มต้ นของการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ปรัชญาการดําเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ นําพา
สังคมไปสูย่ คุ สมัยใหม่ ประชาชนเป็ นผู้สร้ างความชอบธรรมในกระบวนการปกครอง รัฐรวมอํานาจไว้ ศนู ย์กลาง
ภายใต้ แนวคิดชาตินิยม อํานาจทางเศรษฐกิจตกสูป่ ระชาชนทัว่ ไป แต่ในความเป็ นจริ งกลับตกอยูใ่ นมือของคนเฉพาะ
กลุม่ ที่สามารถเข้ าถึงทรัพยากร ความมัง่ คัง่ และอิทธิพลทางสังคมจึงตกอยูท่ ี่พวกกระฎมพี
ุ อย่างไรก็ดี ตัวแบบของ
นโยบายการปกครองจึงเปลี่ยนไปสูค่ วามสนใจต่อสาธารณสุข ความมัง่ คัง่ และการศึกษาในระดับกว้ าง ประชาชน
ทัว่ ไปมีอิสระมากขึ ้น และหันมาให้ ความสนใจกับการศึกษา รวมทังมรดกของตนเองในระดั
้
บที่กว้ างขวางขึ ้น
ปรัชญาการแสวงหาความรู้ที่พฒ
ั นาเรื่ อยมาจากยุค Enlightenment เมื่อประมาณศตวรรษก่อนหน้ านัน้ ที่
เน้ นกระบวนการคิดที่เป็ นความถูกต้ องลงตัวดังเช่นสมการคณิตศาสตร์ การตัดทอนสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้ เป็ นสิง่ ย่อย
ที่สดุ เพื่อทําความเข้ าใจในธรรมชาติของสิง่ นัน้ ๆ รวมทังการเข้
้
าไปจัดแบ่ง ควบคุม และจัดลําดับ11 เหล่านี ้ทําให้
ขบวนการทํางานวิเคราะห์วิจยั ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑสถาน และการสร้ างเนื ้อหาสาระการจัดแสดงเชื่อมโยงกับโดยตรง
กับโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และที่สําคัญคือ พิพิธภัณฑสถานในช่วงสมัยกลายเป็ นเครื่ องมือของการถ่ายทอด หรื อ
ส่งผ่านความรู้ที่เห็นว่าความเป็ น “ความรู้ สาธารณะ” การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เชื่อมัน่ ในลัทธิของ
ความเท่าเทียมกัน หรื อที่เรี ยกขานกันว่า ประชาธิปไตย รวมทังความเปลี
้
่ยนแปลงของการแสวงหาความรู้ที่ปฏิเสธ
โลกทัศน์แบบความเชื่อและศาสนา ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์พิพิธภัณฑสถานจากพิพิธภัณฑ์ “คลังสมบัติ”
สูพ่ ิพิธภัณฑสถานในฐานะแหล่งเรี ยนรู้ที่เปิ ดประตูต้อนรับสาธารณชน
ในประเทศอังกฤษพิพิธภัณฑ์แอชโมเลียน หรื อ Ashmolean Museum of Oxford (1677) กําเนิดจากงาน
สะสมของ John Tradescent และบุตรชายที่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ณ เมือง Lembeth ซึง่ เปิ ดให้ คนเข้ าเยี่ยมชม
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1623 ต่อมางานสะสมดังกล่าว รวมทังวั
้ ตถุสะสมเพิ่มเติมของ Eilas Ashmole อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงในอังกฤษขณะนัน้ ได้ พฒ
ั นาสูก่ ารจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ ด ซึง่ เปิ ดให้ ประชาชนเข้ า
ชมในปี ค.ศ. 1683 British Museum of London (1759) งานสะสมของพิพิธภัณฑ์พฒ
ั นามาจากวัตถุสะสมของ
เอกชน Sir Hans Sloane ซึง่ พระราชบัญญัติของสภาได้ ตดั สินให้ ถ่ายโอนงานสะสมไปสูก่ ารจัดตังขึ
้ ้นเป็ นพิพิธภัณฑ์
12
เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
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ตามทัศนะของ Foucault ซึง่ ปรากฏใน Eilean Hooper-GreenHill, Museums and the Shaping of Knowledge, (London; New
York: Routledge, 1993), pp. 168 – 170.
12
Thompson, John M. A., Manual of Curatorship: a guide to museum practice, pp. 10.

ในฝรั่งเศส การปฏิวตั ิในปี ค.ศ. 1789 ส่งผลต่อการสร้ างอุดมการณ์รัฐที่เรี ยกว่า “éduquer la Nation”
(การให้ ศกึ ษาแก่ชาติ) ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1790 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกของชาติได้ ในฐานะที่เป็ นสมบัติของ
สาธารณชนได้ รับการประกาศใช้ เรี ยกได้ วา่ เป็ นการต่อต้ านต่ออํานาจเดิม เนื่องเพราะพระราชวัง ปราสาท และมรดก
สถานหลายแห่งเป็ นสัญลักษณ์ของการรวมศูนย์อํานาจ ในระหว่างปี ค.ศ. 1793 – 1795 พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ ถือกําเนิด
ขึ ้นในนครหลวง ได้ แก่ (1) le Museum central des Arts - le Louvre (พิพิธภัณฑ์ศิลปะ) (1793) (2) le Museum
d’histoire naturelle (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา) ซึง่ สร้ างมาจาก “สวนหลวง” (Jardin du Roi) (1793) (3) le
Conservatoire national des Arts et metiers (พิพิธภัณฑ์ประดิษฐกรรมและวิศวกรรม) (1794)13
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปก็สร้ างพิพิธภัณฑ์สาธารณะขึ ้นเช่นกัน Schloss Belvere กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรี ย เปิ ดในปี ค.ศ. 1784 ซึง่ แสดงจิตรกรรมของราชสํานักต่อสาธารณชน ในสเปน แม้ วา่ งานสะสมในราชสํานัก
ของพระราชวัง Escorial เปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมตามความจํานงค์ตงแต่
ั ้ ศตวรรษที่ 17 แต่งานสะสมดังกล่าวพัฒนา
เป็ นพิพิธภัณฑ์สาธารณะในปี ค.ศ. 1785 ในรูปโฉมของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาในโปรตุเกสที่เป็ นสูส่ าธารณชนในปี ค.ศ. 1772 ในเยอรมนี Altes Museum โดยความประสงค์ของ
Frederick William III ซึง่ มีรากฐานงานสะสมจาก Unter den Linden Academy และเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมในปี
ค.ศ. 1830
ตังแต่
้ ปลายศตวรรษที่ 18 กระบวนการทํางานจึงประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ ามาสูก่ ารศึกษาวัตถุ
และการให้ ความรู้ตอ่ สาธารณชน ในเรื่ องของวัตถุ การจัดแบ่งประเภทเข้ ามาสูร่ ะบบงานพิพิธภัณฑ์ งานสะสมจึงมิใช่
เพียงกองกรุวตั ถุที่ทบั ถมรวมกัน งานเขียนสามารถเป็ นตัวแทนของกระบวนการทํางานดังกล่าวคือ Museographia
ของ Casper F.Neikel ซึง่ พิมพ์ในปี ค.ศ. 1727 ที่ Leipzig14 และในระยะต่อมา ปรากฏงานการจัดแบ่งประเภทวัตถุ
ธรรมชาติศกึ ษาและโบราณศึกษาที่ทนั สมัย ได้ แก่ งานของ Linnaeus (พิมพ์ในปี ค.ศ. 1735) Thomsen (พิมพ์ในปี
ค.ศ. 1836)
ส่วนการจัดแสดง หรื อการให้ ความรู้ตอ่ สาธารณชนนัน้ กระบวนการส่งผ่านความรู้แบบ didactique15 เป็ น
ฐานรากของการทํางาน นัน่ หมายความว่า พิพิธภัณฑสถานเป็ นผู้กมุ อํานาจในการอธิบายและแสดงให้ เห็น เพื่อเป็ น
การสอนสัง่ กลุม่ ผู้ชมเกี่ยวกับวัตถุที่จดั แสดง การทํางานพิพิธภัณฑ์เช่นนี ้เอง ที่ก่อให้ เกิดการจัดแบ่งพื ้นที่ในพิพิธภัณฑ์
ที่เป็ นส่วนของคลังและส่วนของการจัดแสดง
ตัวอย่างงานพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาและโบราณคดีสามารถสะท้ อนให้ เห็นแนวทางการทํางานดังกล่าว
ได้ เป็ นอย่างดี วัตถุได้ รับการจัดแบ่งตามประเภทความซับซ้ อนทางเทคนิคและแหล่งที่มา และจัดแสดงให้ เห็นถึง
พัฒนาการของการผลิตตามแนวคิดวิวฒ
ั นาการนิยม และที่สําคัญคือ เป็ นการนําเสนอสิง่ ที่แปลกแยกจากสังคมยุโรป
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Claude Badet (ed.), Musées et Patrimoine (Nancy: Bialec, S.A., 1997), pp. 22.
แต่แนวคิดในการจัดประเภทวัตถุมีมาตังแต่
้ ในปี 1565 Samuel van Quiccheberg แพทย์ชาวแฟลมิชได้ เสนอว่า งานสะสมควรเป็ น
ตัวแทนการจัดแบ่งสรรพสิ่งต่างๆในสากลโลก
15
คําว่า didactique มาจากภาษากรี ก didacktikos อันหมายถึง “อันเหมาะแก่การสอนสัง่ ” (propre à instruire) ขณะเดียวกันคําว่า
“instruire” มาจากภาษาลาติน instruere อันหมายถึง “นําเสนอความรู้อนั เป็ นประโยชน์, ให้ ข้อมูล (munir de connaissances,
informer)
14

และนําเสนอวัฒนธรรมของสังคมที่อยูใ่ นขันต้
้ นของการพัฒนาความเป็ นมนุษย์ (กรณีตวั อย่าง Musée de l’Homme,
กรุงปารี ส16) ในกรณีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ การนําเสนอต่อสาธารณชนเป็ นการนําเสนอตามลําดับเวลา และแบ่งแยก
ตามสํานักศิลป์ต่าง ๆ ซึง่ แสดงให้ เห็นกระบวนการทํางานที่เป็ นการจัดแบ่งประเภทตามกระบวนการวิเคราะห์เชิง
วิทยาศาสตร์ ดังกรณีพิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert ในกรุงลอนดอน
การเสนอชุดความรู้ที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็ นการพยายามให้ สาธารณชนรู้อย่างเช่น
ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั ได้ ร้ ู ปรัชญาของการทํางานเป็ นการให้ ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ชม พยายามที่จะ “สอนสัง่ ” ผู้ชม แนว
ทางการทํางานกินเวลานานเป็ นศตวรรษ และยังคงเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนทัศน์ในการสื่อสารความรู้สสู่ าธารณชน
จวบจนปั จจุบนั อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
กระบวนการสร้ างและสื่อสารความรู้ในบริบทของพิพิธภัณฑสถานเช่นกัน
สังคมร่ วมสมัย : พิพธิ ภัณฑสถานเพื่อการศึกษาและเพื่อสังคม
ในอดีต พิพิธภัณฑ์เคยอยูภ่ ายใต้ การทํางานที่ใช้ งานสะสมเป็ นฐานรากของกระบวนการคิดในการทํางาน
นิทรรศการทําหน้ าที่ในการรวบรวมและจัดแสดงงานสะสม เอกสารการเผยแพร่ทําหน้ าที่ในการเผยแพร่ความรู้จาก
งานวิจยั เกี่ยวกับวัตถุ ผู้ปฏิบตั ิงานหลักของพิพิธภัณฑ์เป็ นภัณฑารักษ์ ที่ทําหน้ าที่ในการดูแลสงวนรักษา และจัดแบ่ง
้ ต้นศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์ให้
ประเภทตามธรรมชาติของงานสะสมที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาต่าง ๆ หากแต่วา่ ตังแต่
ความใส่ใจต่อกลุม่ ผู้ชม หรื อเรี ยกได้ วา่ เป็ นฐานรากของกระบวนการคิดในการทํางานพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการมาจาก
การทําวิจยั เฉพาะเรื่ องเฉพาะอย่างที่ตอบสนองกลุม่ เป้าหมายบางกลุม่ เอกสารงานพิมพ์เผยแพร่เชื่อมโยงกับ
กลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ กัน และงานวิจยั เองขยายขอบเขตมาสูผ่ ้ ชู มศึกษา17 เช่นเดียวกับงานที่วิจยั วัตถุสะสมที่ยงั คง
ดําเนินต่อไป
ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ ทําหน้ าที่ในการกําหนดข้ อสรุป ผู้ชมกลับทําหน้ าที่ในการตัดสิน พิพิธภัณฑ์เป็ น
เพียงผู้เตรี ยมข้ อมูลหรื อสิง่ ของต่าง ๆ สําหรับให้ ผ้ ชู มได้ ศกึ ษา การเรี ยนรู้จากพิพิธภัณฑ์จงึ เป็ นการพยายามทําความ
เข้ าใจกับวัฒนธรรมต่าง ๆ กับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมด้ วยตัวผู้ชมเอง การเรี ยนรู้เช่นนี ้อยูเ่ หนือกฎระเบียบทุก
อย่างทังสิ
้ ้น ไม่มีการสอบ ไม่มีการเรี ยนแบบ ไม่มีการเรี ยนการสอน หากแต่อยู่กบั ผู้ที่ต้องการอยากจะเรี ยนรู้เท่านัน้
เพราะเขาจะเข้ ามาพิพิธภัณฑ์เมื่อรู้สกึ อยากมาเท่านัน้ ไม่มีการบังคับ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างพิพิธภัณฑสถาน
และกลุม่ ผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่ขบวนการทํางานถ่ายทอดความรู้อยูบ่ นระบบคิดที่เป็ น didactique ซึง่ เน้ น
การทําให้ ผ้ ชู มเชื่อตามกับเนื ้อหาหรื อข้ อสรุปบางที่พิพิธภัณฑ์สง่ ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสูก่ ารส่งผ่านความรู้ที่ในแนวทาง
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Jaques Galinier et Antoinette Molinié, « Le crépuscule des lieux : Mort et renaissance du Musée d’Anthropologie »,
Gradhiva (No. 24, 1998).
17
ทฤษฎีที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการศึกษาของกลุม่ ผู้ชมมีทงสํ
ั ้ านักพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุนทรี ยศาสตร์ ซึง่
ล้ วนแล้ วแต่พิจารณาถึงพฤติกรรม ทัศนคติ การรับรู้ ฯลฯ ของกลุม่ ผู้ชมที่เกิดขึ ้นเมื่อเกิดสัมพันธภาพกับพิพิธภัณฑ์ โดยมิได้ จํากัดการ
วิเคราะห์เพียงการสื่อสารที่เกิดขึ ้นในบริ บทของนิทรรศการ หากแต่รวมไปถึงความสัมพันธ์กบั พิพิธภัณฑสถานในฐานะที่เป็ นองค์กร
หน่วยงาน สถาบันทางสังคม และที่สําคัญคือ เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม

pédagogique18 ซึง่ เป็ นการพยายามสร้ างหนทางไปสูค่ วามรู้นนั ้ ด้ วยเหตุนี ้ การส่งผ่านความรู้ภายใต้ ระบบคิด
ดังกล่าว จึงไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้แบบเบ็ดเสร็จ หากแต่เป็ นการพยายามสร้ างให้ ผ้ ชู มปรารถนาที่จะเรี ยนรู้ และ
นําไปสูก่ ารสร้ างความรู้ด้วยตนเอง
้
ยนรู้ใน
กระบวนการส่งผ่านความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงถือได้ วา่ เป็ นการให้ ผ้ ชู มเข้ ามามีสว่ นร่วม ทังในการเรี
บริบทของการจัดแสดงที่การนําเสนอจะเป็ นทังการกระตุ
้
้ นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การสร้ างสถานการณ์หรื อบรรยากาศให้
เกิดกระบวนการคิด การสามารถจับต้ อง สัมผัส และการสร้ างปั ญหา คําถาม โดยคําตอบจะต้ องมาจากการเข้ าไปมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งจัดแสดง การมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผู้ชมมิได้ มีลกั ษณะเป็ นฝ่ ายที่รับสาร ความรู้ แต่โสตเดียวอีกต่อไป
หากแต่วา่ ผู้ชมเข้ ามามีบทบาทในการกําหนดความต้ องการ เนื ้อหาจัดแสดง ดังจะเห็นได้ จากแนวโน้ มในการเกิด
การศึกษาผู้ชม ขบวนการคิดและการทํางานดังกล่าวนี ้เองสะท้ อนให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ได้ ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองต่อชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ ้น19
การตระหนักถึงผู้ชมพิพิธภัณฑ์ยงั รวมถึงการเข้ าถึงทรัพยากร ซึง่ ในที่นี ้หมายถึง พิพิธภัณฑสถาน จากอดีต
ผู้เข้ าชมพิพิธภัณฑ์เป็ นเพียงคนบางกลุม่ ของสังคม ซึง่ เป็ นปั ญหาทางโครงสร้ างที่เกิดจากช่องว่างทางเศรษฐกิจและ
้ งที่มีคนเข้ ามาชื่นชม
การศึกษา รวมทังช่
้ องว่างทางสังคมเช่นกัน พิพิธภัณฑ์เคยเป็ นคลัง หรื อกรุสมบัติของชนชันสู
วัตถุเฉพาะคนในชนชันเดี
้ ยวกันกับเจ้ าของงานสะสม และพิพิธภัณฑ์เปิ ดประตูต้อนรับสาธารณชนในที่สดุ แม้ วา่ กลุม่
้
่เป็ นเข้ ามาในพิพิธภัณฑสถาน คนเหล่านัน้
ผู้ชมขยายตัวมากขึ ้น แต่มีเพียงกลุม่ คนที่มีการศึกษาและชนชันกลางที
พิจารณาว่า พิพิธภัณฑ์เปรี ยบเสมือนมหาวิทยาลัยของผู้ใหญ่ จนกระทัง่ ต้ นศตวรรษที่ 20 ที่กลุม่ เด็ก เยาวชน และ
นักเรี ยนเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่เข้ ามามีบทบาทสําคัญในการสร้ างสรรค์งานในพิพิธภัณฑสถาน นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑ์
ยังเริ่ มที่จะหันมาให้ ความสนใจ “สาธารณชนชายขอบ” ที่ไม่ใช่กลุม่ ผู้ชมของพิพิธภัณฑ์ ทังนี
้ ้เป็ นการเข้ าใจธรรมชาติ
ระยะห่างระหว่างกลุม่ คนดังกล่าวกับพิพิธภัณฑสถาน และสร้ างสรรค์กิจกรรมที่สามารถสร้ างความสนใจ และ/หรื อ
ความต้ องการเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ยอ่ มได้ กลุม่ ผู้ชมทุกประเภทมากยิ่งขึ ้น (democratic audience) ด้ วยการดําเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว
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คําว่า “pédagogique” มาจากภาษากรี ก “paidos” แปลว่า เด็ก และ “paideia” แปลว่า การศึกษา และแต่เดิม paidagôgos ใน
ภาษากรี ก หมายถึง ทาสที่ทําหน้ าที่นําเด็กๆ ไปโรงเรี ยน
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Roger Miles and Lauro Zavala, Towards the Museum of the Future: new European perspectives (New York; London:
Routledge, 1994), pp. 140 – 144.

- ส่ วนที่ 3 การก่ อตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ
การพิจารณาถึงประวัติการก่อตัวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย พยายามที่จะสื่อให้ เห็นถึงเงื่อนไข และ
บริ บทบางประการที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการก่อเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยูด่ ้ วยกันหลายรูปลักษณ์ ซึง่ ไม่อาจที่จะ
แบ่งช่วงเวลาได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการเหลื่อมซ้ อนในเรื่ องของเวลาอยูม่ าก แต่ก็พยายามที่จะลําดับภาพให้ เห็น
หลักเขตเด่น ๆ ในเชิงโครงสร้ างว่า ในห้ วงเวลาประมาณหนึง่ ศตวรรษที่ผา่ นมานัน้ “นโยบายของรัฐ” ผ่านหน่วยงาน
ราชการและกลไกทางการต่าง ๆ ได้ ให้ ความสนใจแก่การเก็บรวบรวมวัตถุสงิ่ ของในท้ องถิ่น และสนับสนุนให้ เกิดพื ้นที่
ั นธรรม ศูนย์การเรี ยนรู้ ขึ ้นตามหัวเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาค และใน
ทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒ
ระดับชุมชนในท้ องถิ่นอย่างไร วัตถุประสงค์ของการนําเสนอก็เพื่อให้ เป็ นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ระดับมหภาค ซึง่
จะเชื่อมต่อกับรายละเอียดเฉพาะกรณีที่จะนําเสนอในส่วนต่อไป
การก่ อตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในระยะเริ่มแรก: พิพธิ ภัณฑสถานในวังและวัด
เป็ นการยากที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในไทยเกิดขึ ้นตังแต่
้ เมื่อใด หากเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ั ้ น่ อกเขตกรุงเทพฯ แล้ ว มีประวัติย้อนไปในสมัย
ในความหมายที่เกี่ยวพันกับมิติของพื ้นที่ ซึง่ หมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่ตงอยู
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โดยหัวเมืองมณฑลอยุธยาได้ มีความเคลื่อนไหวในเรื่ องพิพิธภัณฑสถาน
กล่าวคือ พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ผู้ซงึ่ ได้ รับแนวคิดในเรื่ องการสะสมอนุรักษ์ สมบัติ
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ คงไว้ ในแผ่นดินมิให้ สญ
ู สลายหายไป จากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพซึง่ ดํารง
ตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนัน้ พระยาโบราณราชธานินทร์ เป็ นผู้หนึง่ ที่สนใจด้ านประวัติศาสตร์ และ
้ น
โบราณคดี และเป็ นผู้ที่ได้ รวบรวมเก็บรักษาศิลปวัตถุและโบราณวัตถุในพื ้นที่ไว้ เป็ นจํานวนมาก และจัดตังเป็
พิพิธภัณฑสถานขึ ้นมา ณ พระราชวังจันทรเกษม เรี ยกว่า “โบราณพิพิธภัณฑ” เมื่อปี พ.ศ. 2445 28 ปี หลังก่อตัง้ “มิว
เซียม” ณ ศาลาสหทัยสมาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่
5 ทรงเสด็จทอดพระเนตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ย้ายสิง่ ของมาจากโรงม้ าพระที่นงั่ ไปจัดแสดงที่
พลับพลาจตุรมุข และสร้ างระเบียงตามแนวกําแพงด้ านทิศเหนือและตะวันออก สําหรับจัดตังศิ
้ ลาจารึกและ
ประติมากรรมศิลาตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า “อยุธยาพิพิธภัณฑ”1 พิพิธภัณฑสถานประจําท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้นแห่งแรกนี ้
กลายเป็ นแบบอย่างของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ให้ กบั สมุหเทศาภิบาลอื่น ๆ ในเวลาต่อมา2
การรับรู้ความหมายและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ในยุคนัน้ จึงเป็ นเรื่ องของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่เป็ น “ของมีคา่ และของแปลก” เพื่อนํามาจัดแสดง การจะก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ได้ ต้องมี “ของ” ก่อน ซึง่ แหล่งที่
มีของมีคา่ หรื อโบราณวัตถุมากที่สดุ ในท้ องถิ่นก็คือวัด เพราะวัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชนมาแต่อดีต พุทธศาสนิกชน
1

กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑ์สถาน, พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), หน้ า 132.
สมลักษณ์ เจริ ญพจน์, “พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานตามแนวพระราชดําริ ”, ใน พระมหากษัตริ ย์ไทยกับการพิ พิธภัณฑ์ , (กรุงเทพฯ:
บริ ษัทกราฟิ คฟอร์ แมท (ประเทศไทย) จํากัด, 2539), หน้ า 58.
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ไทยมักจะบริจาคของให้ วดั วัดจึงเป็ นที่รวมของศิลปวัตถุและโบราณวัตถุในท้ องถิ่น สิง่ ของเครื่ องใช้ ศิลปหัตถกรรม
ท้ องถิ่น สมุหเทศาภิบาลจึงไปหาวัดสําคัญที่มีการเก็บสะสมของมีคา่ ไว้ แล้ วสนับสนุนให้ จดั ตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ อาทิ วัด
ุ ไชย เป็ นต้ น3 นอกจากนี ้เป็ นได้ มากว่าการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในหัวเมืองต่าง ๆ อีกนัย
พระปฐมเจดีย์ วัดพระธาตุหริภญ
หนึง่ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนความพยายามของผู้ปกครองไทย ที่ต้องการแสดงถึงการเป็ นชาติที่มีอารยะในยุคที่กําลัง
เผชิญหน้ ากับลัทธิจกั รวรรดินิยม
เมื่อส่วนกลางส่งต่อแนวคิดและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์ผ่านผู้ปกครองในท้ องถิ่นเข้ ามายังวัดสําคัญ ๆ ที่
มีของมีคา่ สะสม การก่อตัวและแพร่กระจายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในไทยในระยะแรกจึงเกิดขึ ้นในวัด และได้ แพร่
ขยายต่อไปทัว่ ประเทศ อาทิ พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2454)4 พิพิธภัณฑสถานวัดพระ
ธาตุหริ ภญ
ุ ไชย จังหวัดลําพูน (พ.ศ. 2470)5 พิพิธภัณฑสถานวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2472)6
พิพิธภัณฑ์วดั พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (พ.ศ. 2478)7 ศรี ธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน จังหวัด
นครศรี ธรรมราช (พ.ศ. 2480)8 พิพิธภัณฑ์วดั พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2480)9 พิพิธภัณฑ์วดั โบสถ์
จังหวัดสิงห์บรุ ี (พ.ศ. 2482)10 พิพิธภัณฑ์วดั มัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2483)11 พิพิธภัณฑ์วดั สุทธจินดา
จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2497)12 เป็ นต้ น ซึง่ พิพิธภัณฑ์วดั เหล่านี ้ ต่อมาได้ ถกู ประกาศเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2504 ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ตังแต่
้ ประมาณ พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา ด้ วยเหตุผลต่าง ๆ ด้ านสังคมวัฒนธรรมและเงื่อนไขทางการเมือง ซึง่
ซับซ้ อนเกินกว่าที่จะบรรยายในที่นี ้ ทําให้ เกิดนโยบายพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ องกับการ
เกิดพิพิธภัณฑ์ หรื อศูนย์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในท้ องถิ่น นโยบายการพัฒนาวัดของกรมศาสนาก็เป็ นนโยบายหนึง่ โดยการ
ประกาศใช้ ปี พ.ศ.2507 และปรับปรุงร่างโครงการอีกครัง้ ในปี พ.ศ. 2513 ความหมายของการพัฒนาวัดคือ การ
ปรับปรุงสภาพวัดและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด เพื่อสนับสนุนให้ วดั มีความเจริญรุ่งเรื องและเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชน เกณฑ์การจัดวัดเข้ าสูท่ ําเนียบ “วัดพัฒนาตัวอย่าง” การพัฒนาด้ านศาสนวัตถุเป็ นหนึง่ ในหน้ าที่
ของวัดที่ต้องทํา พันธกิจหนึง่ ก็คือ การพัฒนาเขตสาธารณสงเคราะห์ ซึง่ เป็ นบริเวณที่วดั กันไว้ เพื่อสงเคราะห์แก่

3
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สมลักษณ์ เจริ ญพจน์, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 85.
10
กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑ์สถาน, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 138.
11
กรมศิลปากร, ประวัติวดั มัชฌิ มาวาสและนําชมพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิ มาวาส(ภัทรศีลสังวร), (เอกสารประกอบเนื่องใน
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ศีลสังวร(ช่วง อตฺถเวที) อดีตเจ้ าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส วันที่ 28 สิงหาคม 2525).
12
กรมศิลปากร กองพิพิธภัณฑ์สถาน, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 195.
4

ประชาชน การสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชนนอกเหนือจากโรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรมและห้ องสมุดแล้ ว พิพิธภัณฑ์ก็อยู่
ในขอบข่ายงานนี13้
จากนันในปี
้
พ.ศ. 2525 กรมการศาสนาได้ ประกาศโครงการพัฒนาวัดให้ เป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมของ
ท้ องถิ่น โดยให้ เริ่มเปิ ดดําเนินการภูมิภาคละหนึง่ แห่ง จํานวน 4 แห่งทัว่ ประเทศ ศูนย์ฯ แห่งแรกคือ ที่วดั มหาชัย
ั นธรรมท้ องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึง่ วัดมหาชัยก็มีความพร้ อมอยูใ่ น
จังหวัดมหาสารคาม14 ชื่อว่า “ศูนย์วฒ
ระดับหนึง่ อยูแ่ ล้ ว เนื่องจากเจ้ าอาวาสได้ เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและตังเป็
้ นศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยูก่ ่อนแล้ วตังแต่
้ ปี พ.ศ.251315
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในสถานศึกษา
ราวต้ นทศวรรษที่ 2520 เกิดปรากฏการณ์การเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระลอกใหม่ นัน่ คือ พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นในสถาบันการศึกษา สืบเนื่องมาจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) โดย
หลังจากที่ได้ มีการจัดตังสวช.
้
ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2522 แล้ ว ได้
จัดให้ มีการก่อตัง้ “ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาวัฒนธรรม” ขึ ้นในสถานศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานด้ านการ
อนุรักษ์ สง่ เสริมเผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติดําเนินไปได้ อย่างกว้ างขวางและมีประสิทธิภาพ โดยให้
พิจารณาจัดตังขึ
้ ้นในสถาบันที่มีความพร้ อมโดยเฉพาะควรเป็ นสถาบันการศึกษา และมีบคุ ลากรพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงาน
16
ได้
ต่อมาในปี 2524 ได้ มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาวัฒนธรรม
พ.ศ. 2523 และประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยศูนย์วฒ
ั นธรรม พ.ศ. 2524 แทน เมื่อวันที่ 27
ั นธรรม” และ
กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งตามระเบียบนี ้มีผลให้ ศนู ย์ส่งเสริ มและพัฒนาวัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อเป็ น “ศูนย์วฒ
เพื่อให้ ทราบว่าศูนย์วฒ
ั นธรรมนัน้ ๆ ตังอยู
้ ท่ ี่ใด การเขียนชื่อศูนย์วฒ
ั นธรรม จึงใช้ คําว่า ศูนย์วฒ
ั นธรรมขึ ้นต้ น ตาม
้ นศูนย์ฯ นัน้ ๆ เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ด้ วยจังหวัดหรื ออําเภอ แล้ วตามด้ วยชื่อสถานศึกษาที่จดั ตังเป็
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เป็ นต้ น17
ที่มาของการใช้ คําว่า “ศูนย์วฒ
ั นธรรม” เนื่องมาจากสวช.พยายามจะนิยามความหมายและหน้ าที่ของศูนย์
วัฒนธรรมให้ แตกต่างจากความหมายพิพิธภัณฑ์ และสภาพของพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอยูใ่ นตอนนันที
้ ่เป็ นสถานที่หรื อเป็ น
คลังสะสมวัตถุสิ่งของ ละเลยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของประชาชน มุง่ รับใช้ นกั วิชาการมากกว่าคนทัว่ ไปที่ไม่ได้ มี
ความรู้ลกึ ซึ ้ง โดยศูนย์วฒ
ั นธรรมนอกจากจะจัดแสดงของ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นของจริงแต่อาจจะจําลองมา ทําให้ ไม่
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เรื ่องเดียวกัน, หน้ า 91.
14

ต้ องผูกพันกับการมีคลังสะสมของและงานอนุรักษ์ และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงสารที่ทาง
ศูนย์วฒ
ั นธรรมต้ องการจะสื่อ18
ในปี พ.ศ.2531 ได้ มีการประกาศใช้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยศูนย์วฒ
ั นธรรม พ.ศ. 2531 ซึง่
ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยมีการจัดตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมอําเภอขึ ้นด้ วยในอําเภอต่าง ๆ ที่มี
้ ่โรงเรี ยนมัธยมประจําอําเภอ เพื่อทําหน้ าที่ทางด้ านวิชาการในการเก็บ
ความพร้ อมและเหมาะสม19 ส่วนใหญ่จดั ตังที
ข้ อมูล วิจยั ศึกษา พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่นต่าง ๆ ในอําเภอ20
ศูนย์วฒ
ั นธรรมมีหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยศูนย์วฒ
ั นธรรม พ.ศ. 2531
ดังนี ้
1) ศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั และรวบรวมข้ อมูลวัฒนธรรม
2) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
3) ฝึ กอบรมและสนับสนุนการฝึ กอบรมวิทยากรและบุคลากรวัฒนธรรม
4) จัดนิทรรศการด้ านวัฒนธรรมและหรื อจัดดําเนินการหอวัฒนธรรม
5) ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่นทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน
6) หน้ าที่อื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจาก สวช. คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัด หรื อคณะกรรมการ
วัฒนธรรมอําเภอแล้ วแต่กรณี21
แม้ วา่ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะพยายามส่งเสริมและพัฒนาศูนย์วฒ
ั นธรรมมาโดย
ตลอด โดยมีการปรับปรุงแก้ ไขระเบียบว่าด้ วยศูนย์วฒ
ั นธรรมหลายครัง้ และมีการจัดตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด
22
ั นธรรมกลับไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างราบรื่ นและมี
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ขณะนี ้มี 77 ศูนย์ครบทุกจังหวัด แต่ศนู ย์วฒ
ประสิทธิภาพ ด้ วยเงื่อนไขหลายประการ ศูนย์วฒ
ั นธรรมกลายเป็ น “งานฝาก” ของสถาบันการศึกษา บุคลากรที่จะ
ั นธรรมต้ องอาศัยห้ องเรี ยน
มารับผิดชอบโดยตรงไม่มี มีงบประมาณสนับสนุนน้ อยมาก23 สถานที่ที่จะจัดเป็ นศูนย์วฒ
ซึง่ บางแห่งมีปัญหาเนื่องจากจํานวนห้ องเรี ยนไม่เพียงพอต่อการเรี ยนการสอนอยูก่ ่อนแล้ ว รวมถึงโครงสร้ างของ
้ ่มแรก ศูนย์วฒ
ั นธรรมพยายามจะนิยาม
ระบบราชการที่ไม่เอื ้ออํานวยต่อการบริ หารจัดการ24 แม้ ตอนก่อตังเริ
ความหมายของตนให้ แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑสถานของรัฐที่เป็ นเสมือนคลังสะสมของ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่หยุดนิ่ง

18

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึ กหัดครู, รายงานผลการสัมมนาเรื ่อง ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมในฐานะพิ พิธภัณฑ์ เมื อง, (หอประชุมศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 18–20 สิงหาคม 2536), หน้ า 15–17.
19
ดํารง ทองสม, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 92.
20
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ , วิ สยั ทัศน์การดําเนิ นงานวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2539), หน้ า 27.
21
ดํารง ทองสม, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 92.
22
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ , เรื ่องเดิ ม, หน้ า 26.
23
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึ กหัดครู, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 12–13.
24
ข้ อมูลจากการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้ ) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างวันที่ 7-8
กุมภาพันธุ์ 2547 ณ จังหวัดนครศรี ธรรมราช.

ไม่มีชีวิต มีคนไปใช้ บริการค่อนข้ างน้ อย แต่กาลต่อมาปรากฏว่าศูนย์วฒ
ั นธรรมไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ อย่าง
เต็มที่เพื่อให้ สามารถทําหน้ าที่ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น : ปฏิกริ ิยาต่ อกระแสโลกาภิวัตน์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มได้ รับการกล่าวถึงขึ ้นมาอีกครัง้ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2530 โดยความเคลื่อนไหวงาน
ด้ านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในครัง้ นี ้ไม่ได้ มาจากกลไกภาครัฐ แต่เป็ นกลไกนอกภาครัฐคือ ชาวบ้ านและนักวิชาการ
ปั ญญาชนชันนํ
้ า กลุม่ ของอาจารย์ศรี ศกั ร วัลลิโภดม และมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์ ซึง่ เข้ าไปมีสว่ นกระตุ้นและ
ช่วยเหลือชาวบ้ านในการตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้ คนในท้ องถิ่นได้ ร้ ูจกั ตนเอง โดยมีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
้ าน
มิใช่เรื่ องของอาคารสถานที่และบรรดาโบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวใด หากจะต้ องสัมพันธ์กบั เนื ้อหาทังในด้
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สงั คม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่อยูต่ ามชุมชนต่าง ๆ ในพื ้นที่หรื อ
ท้ องถิ่นเดียวกัน ทังนี
้ ้เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สงั คมและชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนใน
ท้ องถิ่นจะเป็ นตัวตังหรื
้ อเป็ นสิง่ กําหนดว่า จะนําโบราณวัตถุชนิดใดมาแสดง ทิศทางและหัวข้ อในการแสดง และเป็ น
สิง่ ที่แสดงลักษณะเฉพาะที่มกั เรี ยกกันว่า “เอกลักษณ์ท้องถิ่น” ซึง่ สิง่ นี ้จะนําไปสูก่ ารแลเห็นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อม เมื่อมีการนําเอาเนื ้อหาของพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งมาเปรี ยบเทียบกัน25
โดยเนื ้อหาจะเน้ นองค์รวม คือมองเห็นชุมชนเชื่อมโยงกันหลาย ๆ ส่วน กลายมาเป็ นท้ องถิ่น ซึง่ ท้ องถิ่นคือ
อาณาบริเวณแห่งหนึง่ ที่มีมนุษย์ พืช สัตว์ ดํารงชีวิตอยูร่ ่วมกัน ทําให้ มนุษย์ต้องปรับตัวเองกับสภาพแวดล้ อมเพื่อมี
ชีวิตอยูร่ ่วมกัน กระบวนการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว ทําให้ เกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจาก
ท้ องถิ่นอื่นที่มีสภาพแวดล้ อมธรรมชาติแตกต่างกันออกไป ซึง่ ผู้ที่จะเข้ าใจรูปแบบวัฒนธรรมดังกล่าวได้ อย่างถูกต้ อง
และลุม่ ลึก คงไม่มีใครดีไปกว่าคนในท้ องถิ่นนัน้ การดําเนินการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบนี ้ จึงยึดความต้ องการ
จากคนในท้ องถิ่นมาก่อน และการได้ มาซึง่ เนื ้อหาในเรื่ องที่จะแสดงนันนั
้ บเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกัน ระหว่างชาวบ้ านและ
นักวิชาการ
ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ มองวัฒนธรรมอย่างหยุดนิ่งว่าจะต้ องอนุรักษ์ แต่มองในลักษณะเป็ นการเคลื่อนไหว
พิพิธภัณฑ์จะต้ องเล่าเรื่ องอดีต ปั จจุบนั และสิง่ ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้ วย เพื่อให้ เห็นพัฒนาการของชุมชนใน
ท้ องถิ่นนัน้ ๆ ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร มีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างไร และในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร26
แนวคิดดังกล่าวเป็ นการหวนหาความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ส่วนหนึง่ เป็ น
ผลมาจากการตอบโต้ ตอ่ กระแสโลกาภิวตั น์ ที่พยายามเปลี่ยนให้ โลกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุก ๆ ด้ านไม่วา่ จะเป็ น
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ใหม่ให้ กบั ท้ องถิ่นในการสร้ างความมีตวั ตน
ของตนเองขึ ้นผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึง่ ก็ได้ รับการตอบสนองจากชาวบ้ านและนักวิชาการในท้ องถิ่น ที่ต้องการ

25

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา พิ พิธภัณฑ์ ไทยในศตวรรษใหม่,
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2544), หน้ า 2.
26
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. เอกสารรายงานการสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิ การพิ พิธภัณฑ์ ท้องถิ่ น. (วันที่ 7-9 กันยายน 2539 จัดโดยมูลนิธิประไพ
วิริยะพันธุ์, 2539), หน้ า 4.

แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง ที่แตกต่างไปจากภาพของประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นฉบับทางการที่ผลิตมาจาก
ศูนย์กลาง
ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดนี ้ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี ที่ก่อตังในปี
้
27
พ.ศ. 2535 โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นตัวอย่างแรก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิด
ดังกล่าว และกลายเป็ นแบบอย่างการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดนี ้ที่เกิดขึ ้นตามมา อาทิ
พิพิธภัณฑ์วดั จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2538)28 พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2539)29
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้ านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ) เป็ นต้ น
เป็ นที่น่าสังเกตว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ ้นเวลานี ้ยังไม่พ้นที่จะเกิดขึ ้นจากพระสงฆ์และวัด ในขณะที่
สังคมมักเชื่อกันว่าวัดได้ ถกู ลดทอดบทบาทจากการเป็ นศูนย์กลางในการสร้ าง แลกเปลี่ยน และพัฒนาชีวิตทาง
วัฒนธรรมของท้ องถิ่นมากว่าศตวรรษแล้ ว
ในขณะเดียวกันการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีสว่ นทําให้
บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มมีความคึกคักมากขึ ้น อาทิ งานสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ประเทศไทย” จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (พ.ศ. 2539) “สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” จัดโดยมูลนิธิ
ประไพ วิริยะพันธุ์ (พ.ศ. 2539) “สัมมนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน” จัดโดยมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์
(พ.ศ. 2540) “สัมมนาพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่” จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรร่วมกับสถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2544) เป็ นต้ น การสัมมนาดังกล่าวก่อให้ เกิดบรรยากาศที่จะ
้ วนกลาง นักวิชาการท้ องถิ่น สถาบันการศึกษา รวมถึงชุมชน มีความตื่นตัวและสนใจงาน
กระตุ้นให้ นกั วิชาการทังในส่
ด้ านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ ้น
อํานาจของท้ องถิ่นในการจัดการพิพธิ ภัณฑ์
พลังของภาคประชาชนเริ่มเข้ ามามีบทบาทสําคัญต่องานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ ้น เมื่อสังคมไทยมีการ
ปฏิรูปกฎหมายครัง้ สําคัญที่ยอมรับสิทธิของชุมชนมากขึ ้น ทังพระราชบั
้
ญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2537 สาระสําคัญคือการกระจายอํานาจลงสูท่ ้ องถิ่น โดยหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วน
ท้ องถิ่นข้ อหนึง่ ระบุไว้ คือ บํารุงรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น และ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 46 ที่ให้ สทิ ธิแก่ท้องถิ่นในการจัดการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
จารี ตประเพณีท้องถิ่นด้ วยตนเอง บริบทที่เปลี่ยนไปนี ้เปิ ดช่องทางให้ กบั การสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมในรูปของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ สะดวกขึ ้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลายเป็ นองค์กรที่ต้องเกิดขึ ้นตามเงื่อนไขและบริ บทของสังคมที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร, พิ พิธภัณฑ์ พืน้ บ้านวัดม่วง เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชิ นีนาถเจริ ญพระชนมพรรษา
5 รอบ, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535).
28
ข้ อมูลจากการสัมมนาเนื่องในวาระขึ ้นรอบปี ที่ 5 พิพิธภัณฑ์จนั เสน เรื่ อง ความรู้และความเข้ าใจใหม่จากการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ณ ศาลาประชาชนวัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 28 ตุลาคม 2543 ณ ศาลาประชาชนวัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์.
29
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), สังคมและวัฒนธรรมชุมชนคนยี ส่ าร, (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545), หน้ า 45.
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เปลี่ยนแปรไป ความอยากมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมทังสํ
้ านึกร่วมของชุมชนที่อยากเป็ นตัวของตัวเองนันมี
้ มากจน
กลายเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ ในสังคมไทย ณ ปั จจุบนั
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งเกิดขึ ้นจากการได้ รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล ทังนี
้ ้การให้
งบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นจะมีงบประมาณหมวดที่เรี ยกว่าเงิน
อุดหนุน โดยการตังงบประมาณหมวดเงิ
้
นอุดหนุนนี ้ ไม่ได้ มีการกําหนดวงเงินเอาไว้ แต่คํานึงถึงฐานะการคลังของ
องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น และโครงการกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายประจําปี 30 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่
ได้ รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลตําบล เช่น ศูนย์อนุรักษ์ มรดกท้ องถิ่นกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้ รับงบประมาณอุดหนุน
การดําเนินงานจากเทศบาลตําบลกะทู้ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู จังหวัดสตูล ได้ รับเงินสนับสนุนการก่อสร้ างอาคารจัด
แสดงจากเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู พิพิธภัณฑ์พธํามะรงค์ จังหวัดสงขลา ที่ดําเนินงานและบริ หารจัดการ
โดยเทศบาลนครสงขลา31
ในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่งที่เกิดขึ ้นจากการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น
นอกจากจะการสร้ างให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของคนในท้ องถิ่นแล้ ว ยังคํานึงถึงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวตามกระแส
้ างของอาคาร
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นกระแสหลักของสังคมไทยในเวลานี ้ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู ชันล่
ทําเป็ นศูนย์บริ การท่องเที่ยวเทศบาลตําบลกําแพง พิพิธภัณฑ์พธํามะรงค์เป็ นศูนย์บริการข้ อมูลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา เหตุผลหนึง่ ที่อธิบายได้ คือ หน้ าที่ข้อหนึง่ ในบทบัญญัติตามกฎหมายของเทศบาลนคร คือการส่งเสริม
กิจการการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงถูกผนวกรวมเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล
หน้ าที่อีกประการหนึง่ ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลข้ อหนึง่ คือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําให้ อบต.เข้ าไปผูกพันกับงานด้ าน
สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั ชุมชนด้ วย นัน่ คือการจัดให้ มีศนู ย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน (ศรช.) ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูป
การศึกษา พ.ศ. 2542 “ศรช.” ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกลักษณะหนึง่ โดยมี อบต.เป็ นผู้กํากับดูแล และมีศนู ย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนเป็ นผู้สนับสนุนส่งเสริม วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็ นศูนย์กลางจัดการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนในชุมชน เป็ นสถานที่เสริ มสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน
นอกจากนี ้ยังมีกลไกใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและนอกภาครัฐ เข้ ามาเป็ นเฟื องจักรที่
สําคัญในการขับเคลื่อนการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ในรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ แพร่กระจายลงสูท่ ้ องถิ่น อาทิ โครงการ
ปฏิบตั ิการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ที่เกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2545 อันเป็ นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิชมุ ชนไท
ั ้ อง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครื อข่ายองค์กรชุมชนเมือง โดยเมืองน่าอยูน่ นจะต้
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ว.สุวรรณ (นามแฝง), ไขปั ญหาอบต, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วิญญูชน, 2543), หน้ า 53, 202.
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ข้ อมูลจากการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้ ) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างวันที่ 7-8

กุมภาพันธ์ 2547 ณ จังหวัดนครศรี ธรรมราช.

มีลกั ษณะเป็ นองค์รวมที่หลากหลาย ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และกายภาพ32 ซึง่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็ถือ
เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของ “เมืองน่าอยู”่ พิพิธภัณฑ์ที่ได้ รับการสนับสนุนจากโครงการนี ้ อาทิ พิพิธภัณฑ์วดั เกตุการาม
จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นต้ น33
นอกจากนี ้สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ซึง่ เคยมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการ
สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่น ได้ มีแนวนโนบายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม
ออกมา ซึง่ ก็สอดรับกับนโยบายในการกระจายอํานาจสูท่ ้ องถิ่นของรัฐ โดยส่วนไทยนิทศั น์ สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ จดั ตัง้ “หอวัฒนธรรมนิทศั น์” ขึ ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อสนองตอบ
นโยบายการกระจายอํานาจการบริหารงานวัฒนธรรม การขยายเครื อข่ายการดําเนินงานวัฒนธรรมให้ แพร่หลาย34
โดยสวช. พยายามให้ ท้องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่วมมากขึ ้น ดังนโยบายที่วา่
“…มี แนวนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริ มการดําเนิ นงานวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ หอวัฒนธรรมนิ ทศั น์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องเกิ ดจากการรวมตัวของประชาชนทีเ่ ป็ นเจ้าของ
ท้องถิ่ นนัน้ ๆ และให้ทอ้ งถิ่ นได้รบั ผิ ดชอบการศึกษา การจัดตัง้ และบริ หารงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพือ่ เป็ นแหล่งกลาง
ในการเรี ยนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเป็ นรูปธรรม….”35
สวช.พยายามสร้ างให้ หอวัฒนธรรมนิทศั น์ เป็ นศูนย์กลางในการศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวมและถ่ายทอดวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนท้ องถิ่น โดยการสร้ างความมัน่ ใจให้ คนในชุมชนท้ องถิ่นนัน้ ๆ ให้ รวมตัวกันทําการศึกษาค้ นคว้ า
เก็บข้ อมูล และนําเสนอเรื่ องราววิถีชีวิตของตน ซึง่ จะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ เกิดความเข้ าใจในการดําเนินชีวิตของ
ท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น36
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบของหอวัฒนธรรมนิทศั น์ จึงเป็ น “แหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต” อันสอดคล้ องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 25 ทีร่ ฐั ต้องส่งเสริ มการ
ดําเนิ นงานและการจัดตัง้ แหล่งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล
และแหล่งเรี ยนรู้อย่างพอเพียงและมี ประสิ ทธิ ภาพ37
ข้ อมูล ณ ปี พ.ศ. 2544 เครื อข่ายหอวัฒนธรรมนิทศั น์ทวั่ ประเทศมีทงสิ
ั ้ ้น 44 แห่ง มีทงที
ั ้ ่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ เช่น
หอวัฒนธรรมนิทศั น์วดั ศรี โคมคํา จังหวัดพะเยา หอวัฒนธรรมนิทศั น์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย
หอวัฒนธรรมนิทศั น์ลมุ่ นํ ้าโขง จังหวัดนครพนม เป็ นต้ น บางแห่งเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด หรื อเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
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มูลนิธิชมุ ชนไทย, โครงการปฏิ บตั ิ การชุมชนและเมืองน่าอยู่, [Online]. Available: http://www.chumchonthai.or.th. [Accessed 10
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, กิ จกรรมชุมชน, [Online]. Available: http://www.codi.or.th. [Accessed 10 มีนาคม 2547].
34
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, คู่มือแนวทางการจัดตัง้ และดําเนิ นงานหอวัฒนธรรมนิ ทศั น์,
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อยูแ่ ล้ ว แต่เมื่อมาเข้ าร่วมโครงการอบรมผู้บริ หารหอไทยนิทศั น์ จึงถือเป็ นเครื อข่ายหอวัฒนธรรมนิทศั น์ด้วย เช่น ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดตราด โรงเรี ยนสตรี ประเสริฐศิลป์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมโรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บํารุง จังหวัดสมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์วดั คลองท่อม จังหวัดกระบี่ หอวัฒนธรรมบ้ านละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัด
ฝั่ งคลอง (ไทยพวน) จังหวัดนครนายก เป็ นต้ น38
ศูนย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชม เป็ นอีกโครงการของสวช. ที่เชื่อมโยงกับงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
โครงการดังกล่าวออกมาในปี พ.ศ. 2546 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสืบค้ น การถ่ายทอด การเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนด้ วยวัฒนธรรม
โดยการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ในหกส่วนของศูนย์บรู ณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนนี ้ สวช.
ได้ ตงเป
ั ้ ้ าไว้ วา่ หลังจากที่ตงศู
ั ้ นย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนครบทุกจังหวัดแล้ ว จะเตรี ยมขยายศูนย์ให้
ครบทุกอําเภอ ซึง่ ขณะนี ้ได้ เริ่มจัดตังแล้
้ ว 5 ศูนย์ ใน 5 อําเภอของจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี และ
้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่กําลัง
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2548 เตรี ยมขยายไปทุกตําบล39 ซึง่ ถ้ าเป็ นไปตามแผนงานที่สวช.ตังไว้
จะเกิดขึ ้นมาเป็ นจํานวนมากนี ้จะกลายเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทย
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในรู ปแบบของการสะสมส่ วนบุคคล
การเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง คือการสะสมส่วนบุคคล ความสนใจของคนที่จะสะสม
วัตถุของเป็ นสํานึกที่ติดตัวมากับทุกคน อันเกิดจากอารมณ์ชื่นชอบในสิง่ ของต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจและต้ องการเก็บ
ของเหล่านันไว้
้ ชื่นชม รวมทังเกิ
้ ดจากความรู้สกึ ร่วมบางอย่าง ในการเก็บรักษาสิง่ ของที่เป็ นตัวแทนของวิถีชีวิต
้ เหตุผลในการสะสมวัตถุที่
แบบเดิมที่สญ
ู หายไปแล้ ว ซึง่ จะมีรายละเอียดเฉพาะกรณีที่แตกต่างออกไป รวมทังมี
ซับซ้ อน ซึง่ ยังต้ องการการศึกษาต่อไปอีก แต่เงื่อนไขหนึง่ ที่จํากัดว่า ใครคือคนที่สามารถสะสมของมีคา่ ได้ คือฐานะ
้ ง เจ้ านาย คหบดี
ทางการเงิน ผู้ที่จะสามารถสะสมวัตถุมีคา่ ได้ สว่ นใหญ่จงึ เป็ นคนที่มีฐานะดี เช่นในหมูข่ องชนชันสู
ของที่สะสมส่วนใหญ่มกั เป็ นประเภทสิง่ ของมีคา่ ของวงศ์ตระกูล ของแปลก หรื อวัตถุที่เป็ นความนิยมชมชอบเป็ นการ
ส่วนตัว และพฤติกรรมหนึง่ ที่แยกกันไม่ออกจากการสะสมวัตถุ ก็คือการนําของมาอวด มาชม หรื อมาแลกเปลี่ยนใน
หมูผ่ ้ ทู ี่สนใจเหมือนกัน อันนําไปสูก่ ารเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ คนอื่นได้ เข้ าชม
อย่างไรก็ดีเราจะสามารถทราบเรื่ องราวของคนกลุม่ นี ้ก็เฉพาะผู้ที่เปิ ดเผยว่าตนสะสมวัตถุ หรื อมีงานตีพิมพ์
เท่าที่มีหลักฐานนัน้ แต่ยงั มีกลุม่ คนสะสมวัตถุอีกจํานวนมากมายที่เก็บสะสมของมานานแล้ วและไม่เปิ ดเผยตัว
พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นของสะสมส่วนบุคคลแห่งแรกคือ พิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, เอกสารการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารหอวัฒนธรรมนิ ทศั น์ รุ่นที ่ 6
26 มิ ถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2544, (กรุงเทพฯ: ฝ่ ายหอวัฒนธรรมนิทศั น์ ส่วนไทยนิทศั น์ สํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2544),
หน้ า 76–83.
39
ผกามาศ ใจฉลาด, “ปั น้ ศูนย์สายใยชุมชน ให้ นกั วิชาการทํางานกับชาวบ้ าน”, ใน หนังสือพิ มพ์ คมชัดลึก. (ฉบับวันที่ 19 มกราคม
2547).

เจ้ าอยูห่ วั นามว่า “พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์” ที่ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ.240240 นอกจากนี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์ของสะสม
ส่วนบุคคลของเจ้ านาย เช่น พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด ที่ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2502 โดย ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพตั ร41 เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดีนกั สะสมของเก่าในเมืองไทยไม่ใช่แค่กลุม่ เจ้ านายเท่านัน้ แต่ยงั มีประชาชนธรรมดาด้ วย แต่เรา
กลับเริ่ มเห็นการก่อตังหรื
้ อเปิ ดพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่เป็ นของสะสมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เจ้ านาย ราวปี พ.ศ.2520 เป็ น
ต้ นมานี ้เอง เช่น สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคํา (พ.ศ. 2525)42 พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี (พ.ศ. 2526)43 พิพิธภัณฑ์หนัง
้
่พอจะ
ตะลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ (พ.ศ. 2528)44 เป็ นต้ น สังเกตได้ วา่ คนกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คหบดี แต่เป็ นชนชันกลางที
มีฐานะ และมี “ใจรัก” เป็ นผู้ที่แลเห็นอดีต และต้ องการนําภูมิปัญญาและความรู้ในอดีตมาเผยแพร่ เข้ าใจว่าด้ วย
้ ฉบับแรกที่เร่งรัดพัฒนา มุง่ สร้ างความเจริญทาง
สภาพสังคมหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินบั ตังแต่
วัตถุ ละเลยวีถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น สภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็ น
อุตสาหกรรม ทําให้ เกิดความรู้สกึ โหยหาต้ องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท้ องถิ่น อดีตที่รุ่งเรื อง เป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่งที่
ทําให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเอกชนที่สว่ นใหญ่เป็ นประเภทที่ใช้ วตั ถุเป็ นตัวแทนเพื่อรื อ้ ฟื น้ ภาพอดีตเกิดขึ ้นมา
แต่ทงนี
ั ้ ้การเปิ ดพิพิธภัณฑ์เอกชนในระยะแรกนัน้ เป็ นสิง่ ที่ไม่ค้ นุ ชินในสังคมไทย ลําพังการที่คนธรรมดาคน
หนึง่ จะลุกขึ ้นมาเปิ ดพิพิธภัณฑ์ขึ ้นในยุคนัน้ นอกจากมีเงินแล้ วยังต้ องอาศัยความกล้ าหาญอยูม่ ากทีเดียว ด้ วยความ
รับรู้ของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยในตอนนันต่
้ อความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ยงั มีน้อยมาก มักจะยึดติดภาพว่า
พิพิธภัณฑ์เป็ นของ “หลวง” มิพกั ต้ องพูดถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเอกชน ดังคําพูดของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ที่วา่
“.. .ในช่วงแรก ๆ ไม่มีใครเข้าใจการกระทําของผม แม้แต่ภรรยายังร้องไห้เสียใจ เพราะมี เงิ นเท่าไรก็นําไป
ซื ้อของเก่าหมด ซึ่งผูค้ นในสมัยเมื อ่ สิ บปี ก่อนนัน้ ยังไม่เข้าใจ และไม่อาจเข้าใจได้ …” 45
หรื ออย่างกรณีพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู ที่เล่าไว้ ในการประชุม
เครื อข่ายฯ ภาคใต้ 46 “... เวลาจะสร้างพิพิธภัณฑ์ปัญหาก็เกิ ด อันแรกคือ ญาติ พีน่ อ้ งและเพือ่ น ๆ นัน่ แหละ เขาบอก
ว่าสร้างห้องแถวดีกว่า ...” (สุชาติ ทรัพย์สนิ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
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จิรา จงกล, “พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย”, ใน กิ จการพิ พิธภัณฑสถาน, (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2517), หน้ า 27.
41
สุภทั รดิศ ดิศกุล, “พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด”, ใน กิ จการพิ พิธภัณฑสถาน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), หน้ า 94.
42
กรมศิลปากร สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, นามานุกรมพิ พิธภัณฑสถานในประเทศไทยภาคเหนือ (เล่ม 2), ( กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2546), หน้ า 153.
43
ทวี บูรณเขตต์, “พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี อีกตัวอย่างของการสรรสร้ างเพื่อแสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่น”, ใน
เอกสารการสัมมนาทางวิ ชาการ พิ พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นในประเทศไทย, (วันที่ 23–24 พฤศจิกายน 2539 จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร),
หน้ า 29.
44
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บ้ านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน.
45
ทวี บูรณเขตต์, เรื ่องเดิ ม, หน้ า 29.
46
ข้ อมูลจากการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้ ) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างวันที่ 7-8
กุมภาพันธ์ 2547 ณ จังหวัดนครศรี ธรรมราช.

“... วันนีผ้ มดีใจมากทีม่ าเจอเพือ่ นร่ วมแก๊งค์เดียวกัน เพราะแถวบ้านผมเขาว่า ผมบ้า ทําอะไรไร้สาระ มี
แต่หมดเงิ น ไม่เห็นมี รายได้เข้าบ้านเลย สะสมของโบราณจนบ้านรกรุงรัง เลีย้ งหนู เลีย้ งงูเห่า...” (ชัยวัฒน์ ไชยกุล
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู จังหวัดสตูล)
การเกิดพิพิธภัณฑ์เอกชนเริ่ มมีมากขึ ้นอีกระลอกราวทศวรรษ 2530 เป็ นต้ นมา เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่ น
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2533)47 บ้ านร้ อยอันพันอย่าง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2538)48 บ้ านเกวียนมุก จังหวัด
มุกดาหาร (พ.ศ. 2538)49 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย จังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2540)50 พิพิธภัณฑ์สภุ า จังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. 2541) พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย บ้ านลานแหลม จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2542)51 บ้ านพิพิธภัณฑ์
(พ.ศ. 2544)52 พิพิธภัณฑ์ปลาหิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (พ.ศ. 2544)53 พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา จังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. 2545)54 เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างแนบแน่นกับเงื่อนไข
และบริบททางสังคมในหลายระดับ แนวคิดและการรับรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางเงื่อนไขและบริบทของสังคมแต่ละห้ วงเวลา กล่าวได้ วา่ ระยะเริ่มแรกของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยโดยมาก
เกิดขึ ้นที่วดั โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ ามาจัดการ เนื่องจากรัฐมีแนวคิดที่วา่ ของเก่าส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นวัดนันเป็
้ นทรัพย์
แผ่นดิน เป็ นสมบัติของชาติ ท้ องถิ่นยังไม่มีความสามารถที่จะจัดการเองโดยลําพัง แม้ กระทัง่ ต่อมา เมื่อรัฐขยายงาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ กว้ างขวางมากขึ ้นผ่านสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ ด้ วยการตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมขึ ้นมา โดยนิยาม
บทบาทของศูนย์วฒ
ั นธรรมในรู ปของการให้ การศึกษา ให้ ความรู้ แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี แผนงานและหลักคิดต่าง ๆ
ของศูนย์วฒ
ั นธรรมก็รับมาจากส่วนกลาง ความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในท้ องถิ่นตัวเองอย่างจริงจัง และบทบาท
ในการบริการสังคมในวงกว้ างของศูนย์วฒ
ั นธรรม จึงยังคงต้ องถูกตังคํ
้ าถาม ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ งานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นระยะแรกยังอิงอยูก่ บั ศูนย์กลางอํานาจรัฐมากกว่าชุมชนและท้ องถิ่น
เป็ นเวลากว่าเกือบศตวรรษหลังจากเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระยะแรก เมื่อรัฐเริ่มกระจายอํานาจสูท่ ้ องถิ่นใน
ปี พ.ศ. 2537 ในช่วงเวลานี ้เองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมากอีกระลอกหนึง่ เมื่อแนวคิดและการรับรู้เรื่ อง
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเปลี่ยนไป พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นถูกนิยามให้ มีบทบาทมากขึ ้นต่อการบริการสังคมในฐานะเป็ น “แหล่ง
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต” นอกจากนี ้ ยังมีการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ ากับเรื่ องของสิทธิในการจัดการทรัพยากรใน
ท้ องถิ่น ที่จะต้ องกระทําโดยคนในท้ องถิ่นเองไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความเกี่ยวพันกับเรื่ องของ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจและสิทธิ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมที่เริ่มต้ นได้ ในชุมชนหรื อท้ องถิ่นเอง โดยเป็ น
้ บส่วนกลาง
การเปิ ดพื ้นที่ใหม่ให้ ท้องถิ่นนิยามตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการทัดทานการครอบงําจากภายนอก ทังระดั
จนถึงระดับโลก ชื่อของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในยุคปั จจุบนั จึงมักมีคําว่า “ท้ องถิ่น” “พื ้นบ้ าน” เข้ ามาร่วมอยูใ่ นชื่อเสมอ
ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นบริ บทเชิงนโยบาย และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับมหภาค การเกิดขึ ้น
ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งในท้ องถิ่น และการก่อตัวของความสนใจและสํานึกในความเป็ นพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ซึง่ มี
ความแตกต่างหลากหลายอยูม่ าก บางแห่งอาจจะเกิดมาจากการริเริ่ มของหน่วยงานของรัฐหรื อราชการ และอาศัย
ทรัพยากรด้ านต่าง ๆ จากภาครัฐ บางแห่งอาจจะเกิดโดยเอกเทศ หรื อโดยความร่วมมือกันเองในชุมชน และไม่
ต้ องการเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานราชการ ภาพของการสนองตอบ หรื อตอบโต้ ต่อรองกับแนวความคิดที่ถกู นําเข้ าไป
จากภายนอก เป็ นเนื ้อหาที่จะนําเสนอในส่วนต่อไป.

- ส่ วนที่ 4 วิธีการเก็บข้ อมูล และข้ อมูลพืน้ ฐาน
การวิจยั ในระยะแรกเป็ นการสํารวจ เพื่อเก็บข้ อมูลพื ้นฐานเรื่ อง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” เมื่อเริ่ม
ศึกษานัน้ ปั ญหาประการหนึง่ คือ การระบุวา่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคืออะไร ซึง่ ก็ก่อให้ เกิดปั ญหาของการนิยามและการ
จําแนกประเภทอยูพ่ อสมควร เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ที่อาจสงเคราะห์เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีความหลากหลายมากทัง้
ในด้ านชื่อที่เรี ยก บางแห่งเรี ยกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้ าง พื ้นบ้ านบ้ าง บางแห่งเรี ยกว่า ศูนย์วฒ
ั นธรรม แต่ก็มีลกั ษณะ
้
ติ
คล้ ายกัน บางแห่งอาจมีหลายชื่อเรี ยก สิง่ ที่จดั แสดงก็มีความแตกต่างกัน องค์กรหรื อบุคคลที่ดแู ล รวมทังประวั
ความเป็ นมา และบทบาทที่ทําในชุมชน ก็มีได้ หลายลักษณะ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ในขณะที่องค์ความรู้ของเราใน
เรื่ องนี ้ ยังมีจํากัด น่าจะเป็ นการสํารวจในลักษณะที่กว้ าง มากกว่าที่จะพยายามขีดเส้ นล้ อมกรอบลงไปอย่างเด็ดขาด
ในเบื ้องต้ นว่าจะครอบคลุมเฉพาะพิพิธภัณฑ์บางลักษณะ สิง่ ที่เรามีชดั เจนคือ เราไม่ครอบคลุม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ในเมืองหลวง หรื อเมืองใหญ่ พิพิธภัณฑ์ของ
สถานศึกษา แต่จะเน้ นไปที่พิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่ องราวชีวิตของสามัญชนในบริเวณท้ องถิ่นต่าง ๆ ซึง่ มีลกั ษณะ
บางอย่างที่มีความเฉพาะของตนเอง และเป็ นลักษณะที่หล่อหลอมขึ ้นมาจากวิถีชีวิต สิง่ แวดล้ อม และประวัติศาสตร์
ของกลุม่ คน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเหล่านี ้ มักจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก และในขณะนี ้ยังไม่มีงานศึกษาใดที่ได้ รวบรวม
ทําเนียบของพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเหล่านี ้ไว้ ได้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึง่ อันที่จริงแล้ วก็อาจจะเป็ นสิง่ ที่ไม่อาจเป็ นไปได้
เนื่องจากในปั จจุบนั มีความเคลื่อนไหวเรื่ องพิพิธภัณฑ์สงู มาก มีโครงการพิพิธภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ ้นตลอดเวลา บาง
แห่งที่เคยมีชื่ออยูอ่ าจปิ ดไป หรื อสถานที่บางแห่งที่เก็บของสะสมไว้ อาจไม่ได้ ประกาศว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น
ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการสํารวจคือ การจัดทําทําเนียบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเบื ้องต้ น เพื่อไว้ ใช้ เปรี ยบเทียบดูความ
เคลื่อนไหวที่กําลังจะเกิดขึ ้นต่อไปในอนาคต
วิธีการเก็บข้ อมูล อาจแบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ส่ วนแรก เป็ นการเก็บข้ อมูลจากเอกสาร โดยค้ นหาจาก
รายชื่อของพิพิธภัณฑ์ที่ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรินธรเคยรวบรวมไว้ เป็ นทําเนียบนาม และจัดใส่ไว้ ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
รวมทังเก็
้ บรวบรวมจากฐานข้ อมูลเดิม ซึง่ ได้ มาจากแบบสอบถามที่ศนู ย์ฯ ส่งออกไปตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ.2540
้ ค้นหาเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ
จากรายงานการสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์ฯ ที่ได้ เคยทํามา นอกจากนันได้
ได้ แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึง่ ได้ สํารวจและรวบรวมไว้ สว่ นหนึง่ หนังสือนามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศ
ไทย ภาคเหนือ ของสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ข้ อมูลจากมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เว็บไซต์ของจังหวัดต่าง ๆ
เอกสารคู่มือการท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว นิตยสาร และวารสารต่าง ๆ ที่นําเสนอเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น เช่น เมืองโบราณ ศิลปวัฒนธรรม สารคดี ทักษิณคดี แลใต้ รู สมิแล รวมถึงหนังสือแนะนําจังหวัด
หนังสือประวัติศาสตร์ และโบราณคดีภมู ิภาคต่าง ๆ สารานุกรมวัฒนธรรม ฯลฯ งานวิจยั ทังที
้ ่เกี่ยวกับเรื่ องพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ซึง่ ยังมีจํานวนไม่มากนัก และงานวิจยั ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยตรง แต่เกี่ยวข้ องกับมิติทาง
สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่นศึกษา ชุมชนศึกษา ภูมิปัญญาชาวบ้ าน การเคลื่อนไหวทางสังคม ความ

เข้ มแข็งของชุมชน ฯลฯ ซึง่ ดูได้ จากรายชื่องานวิจยั ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจยั หลัก ๆ ภายในประเทศอย่าง
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สภาวิจยั แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ตลอดจนรายงาน
วิจยั ที่ตีพิมพ์หรื อนําเสนอในเวทีสมั มนา และการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ
นอกจากข้ อมูลทางเอกสารแล้ วยังได้ สอบถามจากนักวิชาการพิพิธภัณฑ์หลายท่าน ได้ แก่ รศ.ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม และคณะฯ ผศ.อภิญญา บัวสรวง มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ปฐมฤกษ์ เกตุทตั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สุภาพร นาคบัลลังค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.บุปผา จิระพงษ์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ชุติมา เวทการ
สถาบันราชภัฏลําปาง รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ และ อ.สมชาย นิลอาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.แสงอรุ ณ
กนกพงษ์ ชยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็ นหลัก
ส่ ว นที่ ส องนั น้ เป็ นการเก็ บ ข้ อมูล ภาคสนาม ใช้ วิ ธี ก ารเดิ น ทางไปสํ า รวจเองโดยที ม วิ จัย ของศูน ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร มีการเดินทางไปสํารวจภาคสนามในระยะที่ 1 (กรกฎาคม 2546 - เมษายน 2547) รวมทังสิ
้ ้น
8 ครัง้ ดังต่อไปนี ้
ครั ง้ ที่ 1 วันจันทร์ ท่ ี 11 สิงหาคม 2546 (สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา – จันทบุรี)
พิพิธภัณฑ์ศนู ย์วฒ
ั นธรรมอําเภอบางพลี โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บํารุง จ.สมุทรปราการ
ชมรมดนตรี ไทย โรงเรี ยนวัดบางโรง ต.บางโรง กิ่ง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บรู ณะหอไตรวัดตะกาดเง้ า วัดตะกาดเง้ า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ครั ง้ ที่ 2 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2546 (นครนายก – ปราจีนบุรี)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้ านปากพลี วัดโพธิ์ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
พิพิธภัณฑ์วดั ฝั่ งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
พิพิธภัณฑ์วดั สง่างาม ต.บางบริ บรู ณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์วดั แก้ วพิจิตร ต.บางบริบรู ณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้ านสร้ าง จ.ปราจีนบุรี
ครั ง้ ที่ 3 วันเสาร์ ท่ ี 23 สิงหาคม 2546 (ระยอง – จันทบุรี)
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดเขากระโดน ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชอง โรงเรี ยนคลองพลูวิทยา ต.ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
ครั ง้ ที่ 4 วันพฤหัสบดีท่ ี 28 – วันอาทิตย์ ท่ ี 31 สิงหาคม 2546 (มหาสารคาม – ร้ อยเอ็ด – กาฬสินธุ์)
พิพิธภัณฑ์วดั มหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วัดปรางค์กู่ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถาบันวลัยรุกขเวช สถานปฏิบตั ิการนาดูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัดโพธาราม บ้ านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชยั เสมาราม (ศาลาน้ อย) อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้ าน โรงเรี ยนไตรรัตนวิทยาคม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไท หอเย็น วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน 160 ล้ านปี วัดป่ าพุทธบุตร ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
ครั ง้ ที่ 5 วันจันทร์ ท่ ี 22 – วันพฤหัสบดีท่ ี 25 กันยายน 2546 (ลําพูน – ลําปาง)
เมืองโบราณเวียงกุมกาม อ.เมือง จ.ลําพูน
พิพิธภัณฑ์วดั พระยืน อ.เมือง จ.ลําพูน
พิพิธภัณฑ์วดั ต้ นแก้ ว บ้ านเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เวียงยอง จ.ลําพูน
วัดพระธาตุหริภญ
ุ ไชย ถนนไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
วัดปงยางครก ต.ปงยางครก อ.ห้ างฉัตร จ.ลําปาง
วัดศรี รองเมือง อ.เมือง จังหวัดลําปาง
พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งลานนา วัดพระแก้ วดอนเต้ าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง
พิพิธภัณฑ์เขลางค์นคร วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้ นธงชัย อ.เมือง จ.ลําปาง
ครั ง้ ที่ 6 วันพุธที่ 14 มกราคม 2547 (ลพบุรี)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานบ้ านโป่ งมะนาว วัดโป่ งมะนาว ต.ห้ วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ครั ง้ ที่ 7 วันศุกร์ ท่ ี 16 – วันพุธที่ 21 มกราคม 2547
(สุราษฎร์ ธานี – นครศรี ธรรมราช – พัทลุง – ตรั ง – กระบี่ – สงขลา)
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านไชยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี
เมืองโบราณไชยา (วัดเวียง – วัดหลง – วัดกลาง) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี
พิพิธภัณฑ์วดั เขาสุวรรณประดิษฐ์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ ธานี
พิพิธภัณฑ์วดั เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรี ธรรมราช
ศรี ธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงชาติ ทรัพย์สนิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
พิพิธภัณฑ์วดั พะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
พิพิธภัณฑ์ภทั รศีลสังวร วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านควนเนียง โรงเรี ยนควนเนียงศึกษา อ.ควนเนียง จ.สงขลา
พิพิธภัณฑ์ของชาติ วัดเขียนบางแก้ ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
พิพิธภัณฑ์พระครูพิทกั ษ์ ชยั เขต วัดรัตนาราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ ว จ.พัทลุง
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมบางแก้ ว (ครูอิ่ม จันทร์ ชมุ ช่างแกะสลักหนังตะลุง) ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ ว จ.พัทลุง
พิพิธภัณฑ์มรดกพื ้นเมืองตําบลนาหมื่นศรี กลุม่ ทอผ้ านาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
พิพิธภัณฑ์วดั คลองท่อม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ครั ง้ ที่ 8 วันอาทิตย์ ท่ ี 18 – วันพุธที่ 21 เมษายน 2547 (แพร่ )
เวียงต้ า อ.ลอง จ.แพร่
วัดพระธาตุพระลอ เวียงสอง อ.สอง จ.แพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้ านป่ าแดง อ.เมือง จ.แพร่
วัดพระธาตุจอมแจ้ ง ต.ป่ าแดง อ.เมือง จ.แพร่
พิพิธภัณฑ์วดั พระหลวง อ.เมือง จ.แพร่
วัดจอมสวรรค์ อ.เมือง จ.แพร่
คุ้มเจ้ าหลวงเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
บ้ านวงศ์บรุ ี ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
บ้ านประทับใจ ต.ป่ าแมต อ.เมือง จ.แพร่
วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง ต.บ้ านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
บ้ านลุงสอน (เก็บสะสมของโบราณ) อ.เมือง จ.แพร่
วัดพระธาตุสโุ ทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย จ.แพร่
การสํารวจในลักษณะนี ้มีเวลาไม่มากนักสําหรับแต่ละที่ เนื่องจากต้ องรี บเร่งแข่งกับเวลา แต่ก็สามารถเก็บ
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ข้ าวของที่มีอยู่ และได้ พดู คุยกับผู้ดแู ล ซึง่ มักจะเป็ นพระสงฆ์ การพูดคุย
้ พิธภัณฑ์ ความคิดเบื ้องหลังการก่อตัง้ การดําเนินงาน กิจกรรม และความ
ทําให้ ได้ ทราบความเป็ นมาของการก่อตังพิ
เกี่ยวข้ องกับองค์กรต่าง ๆ สมาชิกในชุมชน และผู้ที่มาจากภายนอก และได้ ทราบถึงปั ญหาโดยสังเขปของพิพิธภัณฑ์
ส่ วนที่สาม นอกจากข้ อมูลจากเอกสารและการสํารวจภาคสนามเองแล้ ว ข้ อมูลหลักอีกส่วนหนึง่ ได้ มาจาก
การจัดการประชุมเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นการเชิญตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์ในท้ องถิ่น มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนั เพื่อสํารวจสภาพการโดยทัว่ ไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ลักษณะพื ้นฐานของพิพิธภัณฑ์ ปั ญหาและ
ความต้ องการ การจัดการประชุมนี ้เกิดขึ ้นทังหมด
้
5 ครัง้ ด้ วยกัน1 ในช่วงเวลา 8 เดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2546 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

1

สรุปภาพการประชุมเครื อข่ายฯ แต่ละภูมิภาค รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม และบันทึกการประชุมโดยสังเขป โปรดดูได้ ที่ภาคผนวก.

ครั ง้ ที่ 1 การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคกลาง – ตะวันตก)
26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
ครั ง้ ที่ 2 การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออก)
6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย. บีช รี สอร์ ท จังหวัดระยอง
ครั ง้ ที่ 3 การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคเหนือ)
14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง
ครั ง้ ที่ 4 การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
27 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมตักสิลา และสถาบันวิจยั วลัยรุกขเวช
สถานีปฏิบตั ิการนาดูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ครั ง้ ที่ 5 การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคใต้ )
7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ ค จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จุดที่เลือกจัดการประชุม ได้ พยายามจะให้ มีการกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ เห็นภาพ
ความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละท้ องถิ่น และเกิดเครื อข่ายที่กว้ างขวางพอสมควร
การจัดการประชุมในแต่ละครัง้ มีรูปแบบและกระบวนการทํานองเดียวกัน กล่าวคือในชันแรก
้
ผู้วิจยั ได้
ติดต่อหน่วยงาน หรื อนักวิชาการในแต่ละภูมิภาค ที่มีประสบการณ์หรื อทํางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ในแต่ละที่
เพื่อที่จะสอบถามภูมิหลัง จํานวนพิพิธภัณฑ์ แหล่งที่ควรจะไปสํารวจ และบุคคลที่ควรจะเชิญมาร่วมประชุม รวมทัง้
อาจขอให้ ช่วยประสานงานกับพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง เพื่อติดต่อในขันแรก
้
ผู้ที่ช่วยให้ ข้อมูลเบื ้องต้ น และประสานงานกับพิพิธภัณฑ์ในท้ องถิ่น มีลกั ษณะแตกต่างไปแต่ละภูมิภาคดังนี ้
ในภาคตะวันตก ได้ อาศัยประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย โดยเฉพาะ คุณชํานาญ ส่งแสงทอง
เจ้ าหน้ าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์ ซึง่ ได้ สํารวจพิพิธภัณฑ์ชาวบ้ านในท้ องที่จงั หวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้ เคียง และ
รู้จกั ชุมชนต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
ส่วนในภาคตะวันออกนัน้ ได้ ติดต่อกับพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ซึง่ มีนกั วิชาการที่เคยสํารวจ
พิพิธภัณฑ์และโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ อยูบ่ ้ าง และเคยมีการประเมินโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ซึง่ ก็มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
ชุมชน
สําหรับภาคเหนือ ได้ ติดต่อนักวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลําปาง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และลําปาง ซึง่ ดูจะมีเครื อข่ายที่ร้ ูจกั กันดีอยูแ่ ล้ ว
ในภาคอีสาน ได้ อาศัยความร่วมมือ ประสานงานของนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บางท่านที่ได้
เคยสนับสนุนวัด และชุมชน จัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาแล้ ว บางท่านมีประสบการณ์ให้ ความคิดเห็นในการจัด
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ของเทศบาลด้ วย
ท้ ายที่สดุ ในภาคใต้ นนั ้ เราได้ ประสานงานการจัดประชุมและรวบรวมรายชื่อพิพิธภัณฑ์ จากการเดินทางไป
สํารวจพิพิธภัณฑ์ภาคสนามโดยคณะผู้วิจยั เอง แต่ก็ได้ รับคําแนะนําจาก ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ซึง่ เป็ นผู้ก่อตัง้

สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และได้ รายชื่อส่วนหนึง่ จาก อ.เบญจวรรณ บัวขวัญ สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
การจัดประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลา 2 วัน มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมแต่ละครัง้ ประมาณ 30 - 40 ท่าน จากพิพิธภัณฑ์
ประมาณ 20 - 25 แห่งในแต่ละที่ ลักษณะของการประชุม ส่วนแรกเป็ นการบรรยายนําสัน้ ๆ โดยนักวิชาการ เพื่อ
นําเสนอทิศทางของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่มีรูปแบบหลากหลาย แต่มีหลักการในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ และองค์
ความรู้ของวัฒนธรรมท้ องถิ่น หลังจากนัน้ จะเป็ นการเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ในบริเวณใกล้ เคียงประมาณ 2-3 แห่ง
เพื่อให้ เห็นลักษณะที่หลากหลาย และระหว่างนันจะเป็
้
นโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม ซึง่ มาจากภูมิหลังหลากหลาย ได้
สร้ างความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และส่วนที่สามเป็ นการประชุม เพื่อให้ พิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่งเล่าถึงประสบการณ์ของตนเอง เสนอแนะรูปแบบความร่วมมือในอนาคตของเครื อข่าย และให้ ความคิดเห็นว่า
ต้ องการให้ ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรินธรสนองตอบความต้ องการใดของตนบ้ าง
เนื่องจากการสังเคราะห์เนื ้อหาของรายงานการสํารวจ อยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่ได้ รับมาจากการสํารวจ
และการจัดประชุม คณะผู้วิจยั ใคร่ขอกล่าวไว้ ณ ที่นี ้ว่า เราเองตระหนักถึงความจํากัดบางประการของข้ อมูล อันเป็ น
สิง่ ที่หลีกเลี่ยงได้ ยาก ด้ วยเงื่อนไขของการสํารวจในลักษณะข้ างต้ น และมีความพยายามในการก้ าวข้ ามข้ อจํากัด
เหล่านันเท่
้ าที่จะทําได้ ดังนี ้
้
เป็ นคําให้ การจากมุมของผู้ที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์
ข้ อจํากัดประการแรกคือ ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ มานัน้ เกือบทังหมด
อยูใ่ นปั จจุบนั บางท่านเป็ นผู้ที่ริเริ่ มก่อตังบุ
้ กเบิกมาด้ วยตนเอง บางท่านก็ได้ รับมรดกของพระภิกษุที่เป็ นเจ้ าอาวาสที่
ริเริ่มมาก่อน บางครัง้ ก็เป็ นพระหรื อเณรที่มีหน้ าที่ไขกุญแจ พาเข้ าไปชม แต่ไม่สามารถให้ ข้อมูลใด ๆ ได้ ดังนันข้
้ อมูล
ส่วนที่ยงั ขาดหายไปอยูม่ ากจากงานสํารวจ คือ บริบท ของการก่อตัวและดํารงอยูข่ องพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ในชุมชน
ต่างๆ เราไม่คอ่ ยเห็นว่า มีกลุม่ คนใดอีกบ้ าง นอกเหนือจากคนทําพิพิธภัณฑ์ที่จะมีบทบาทเกี่ยวข้ องด้ วยอย่าง
สมํ่าเสมอ เราไม่สามารถจะทราบได้ วา่ ชาวบ้ าน ที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูใ่ กล้ วดั ที่มีพิพิธภัณฑ์มีทศั นะอย่างไร เคยเข้ ามาดู
หรื อไม่ ในโอกาสใด หรื อครูในโรงเรี ยนที่อยูข่ ้ างเคียง มีความคิดความเห็นอย่างไร หรื อคิดว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ของ
พิพิธภัณฑ์หรื อไม่ เป็ นต้ น ในกรณีที่ทําได้ เมื่อเราเข้ าไปสํารวจโดยมีผ้ วู ิจยั หลายคน ก็พยายามจะแยกกันไปคุยกับคน
กลุม่ ต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทําได้ ซึง่ ก็อาจจะทําได้ ไม่มากนัก แต่ในหลายกรณีก็ทําให้ เกิดคําถาม ที่น่าจะค้ นหา
คําตอบในการศึกษาที่ต้องทําในลักษณะที่เจาะลึกลงไป
ข้ อจํากัดประการที่สอง การถามความคิดเห็นจากผู้ที่ทําพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะในเรื่ องของการประเมิน
บทบาทของพิพิธภัณฑ์นนั ้ มักจะทําในบรรยากาศของการพบกันเป็ นครัง้ แรก ระหว่างผู้มาร่วมประชุมกับผู้วิจยั และ
ระหว่างผู้มาร่วมประชุมด้ วยกันเอง ดังนันลั
้ กษณะของคําบอกเล่าต่าง ๆ มักจะเริ่ มด้ วยคําบอกเล่าที่เป็ นทางการ
บางครัง้ ก็สงวนท่าที และบางครัง้ ก็ต้องการจะเสนอภาพของตนเองในทางบวก ทําให้ เราไม่สามารถจะแยกแยะได้ วา่
คําบอกเล่านันเป็
้ นภาพของบทบาท ”ที่ควรจะเป็ น” หรื อ “เชิงอุดมคติที่อยากจะเห็น” หรื อ เป็ นสภาพที่เกิดขึ ้นจริ ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตาม เราก็มีข้อสังเกตว่า ระดับของความเป็ นทางการนัน้ มักจะผกผันไปกับกลุม่ ของผู้ที่
มาร่วมประชุม ในการประชุมที่มีผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นข้ าราชการ หรื อมีตําแหน่งทางการค่อนข้ างมาก ภาษาที่เป็ น
สูตรทางการก็จะมีคอ่ นข้ างมากตามไปด้ วย
ข้ อจํากัดประการที่สาม ในเรื่ องของการประเมินความต้ องการ และรูปแบบของความช่วยเหลือนัน้ ข้ อมูลที่

ได้ มา มักจะเคลือบแฝงด้ วยความเข้ าใจว่า จะสามารถคาดหวังอะไรได้ บ้างจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตัวอย่างที่
เห็นได้ ชดั ประการหนึง่ คือพิพิธภัณฑ์สว่ นมากจะกล่าวว่า ขาดแคลนงบประมาณ ทําให้ ไม่สามารถขยับขยายอาคาร
สถานที่ได้ ปั ญหาการขาดงบประมาณมักเป็ นสิง่ ที่จะได้ รับทราบเป็ นอันดับต้ น ๆ แต่วา่ เมื่อได้ ทําความเข้ าใจว่า ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธรสนับสนุนได้ เฉพาะด้ านวิชาการ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้ างอาคารได้ คําตอบ
ในเรื่ องความต้ องการก็จะเน้ นไปที่ความช่วยเหลือทางวิชาการแต่อย่างเดียว เป็ นต้ น ในกรณีเหล่านี ้ เราจึงไม่สามารถ
ที่จะระบุได้ อย่างมัน่ ใจว่าพิพิธภัณฑ์มีความเห็นว่า ตนเองจัดลําดับความสําคัญของความต้ องการความช่วยเหลือไว้
อย่างไรแน่
อย่างไรก็ตาม ข้ อจํากัดเหล่านี ้ก็เป็ นข้ อจํากัดสามัญของการทํางานวิจยั แบบสํารวจภาพกว้ าง และ
ความจํากัดหรื อช่องว่างนี ้ สามารถจะนําไปสร้ างเป็ นคําถามสําหรับงานวิจยั ในระดับลึกต่อไปได้ .

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ตารางข้ างล่างนี ้ เป็ นการสรุ ปภาพรวมเชิงปริ มาณของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ สํารวจไปในระยะที่ 1
ตารางที่หนึ่ง แสดงจํานวนของพิพิธภัณฑ์ทงหมดที
ั้
่มีอยู่ในทําเนียบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยจําแนก
้ น้อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ คือ
ตามภาค และในแต่ละภาคจําแนกให้ เห็นว่า ระดับความรู้ จักคุ้นเคย ตังแต่
ระดับที่ 1 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เพียงแต่ร้ ู จักชื่อเท่านัน้
ระดับที่ 2 คือพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูลประกอบจากเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ระดับที่ 3 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งตัวแทนมาร่ วมการประชุมเครื อข่ายฯ
ระดับที่ 4 คือพิพิธภัณฑ์ที่ได้ ไปสํารวจภาคสนามโดยคณะผู้วิจยั เอง
ข้ อสรุ ปจากตารางที่หนึ่งนี ้ กล่าวได้ ว่า พิพิธภัณฑ์ที่คณะผู้วิจัยได้ สํารวจอย่างใกล้ ชิดนั ้น มีจํานวนเพียง
หนึ่งในห้ าของพิพิธภัณฑ์ที่จัดได้ ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย และในขณะนีจ้ ํานวนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ทังหมดที
้
่มีรายชื่ออยู่ในทําเนียบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากการสํารวจระยะที่ 1 คือ เกือบ 350 แห่ง
ตารางที่ 1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย จําแนกตามภาคและระดับความรู้ จกั ของคณะผู้วิจยั
ระดับ
ความรู้ จัก
[พิพธิ ภัณฑ์ ]

ภาคเหนือ
จํานวน

1. มีช่ ืออยู่ในทําเนียบ
พิพธิ ภัณฑ์
2. มีข้อมูลเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
3. เข้ าร่ วมการประชุม
เครือข่ ายฯ
4. เดินทางไปสํารวจ
ภาคสนาม
รวม

ภาคใต้
%

ภาคตะวันออก

จํานวน % จํานวน

%

ภาคอีสาน
จํานวน

%

ภาคกลางตะวันตก
จํานวน

%

รวม
จํานวน

%

5

3.47

20

34.48

5

20.00

31

46.27

19

34.55

80

22.92

114

79.17

11

18.97

1

4.00

11

16.42

4

7.27

141

40.40

18

12.50

10

17.24

8

32.00

17

25.37

9

16.36

62

17.77

7

4.86

17

29.31

11

44.00

8

11.94

23

41.82

66

18.91

144 100.00

58 100.00

25 100.00

67 100.00

55 100.00

349 100.00

ตารางที่สอง แสดงจํานวนพิพิธภัณฑ์กลุม่ ที่มาร่วมประชุมเครื อข่ายฯ 5 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้น 128 แห่ง จําแนก
ตามภาค และตามประเภทของวัตถุสิ่งของที่เก็บสะสม ข้ อสรุ ปจากตารางนี ้ กล่าวได้ ว่า พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เก็บ
ของที่เกี่ยวกับวัดและศาสนกิจ และของที่แสดงวิถีชีวิตท้ องถิ่น
ตารางที่ 2 พิพิธภัณฑ์ที่เข้ าร่ วมประชุมและได้ สํารวจ จําแนกตามภาคและเนือ้ หาของสิ่งที่เก็บสะสม
ประเภท
ภาคเหนือ
เนื ้อหา /
สิ่งที่สะสม
[เฉพาะที่เข้ า
ร่วมประชุม-ที่ จํานวน
ได้ สํารวจ]
พิพิธภัณฑ์
แนวคิด
ท้ องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ
วัด และ
ศาสนกิจ
พิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับ
โบราณคดี
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
พิพิธภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับ
ชาติพนั ธุ์
พิพิธภัณฑ์วิถี
ชีวิตท้ องถิ่น
พิพิธภัณฑ์
เฉพาะ
ประเด็น
พิพิธภัณฑ์
ของสะสม
ส่วนบุคคล
รวม

ภาคใต้

%

จํานวน

ภาคตะวันออก

%

จํานวน

%

ภาคอีสาน

จํานวน

ภาคกลางตะวันตก

%

จํานว
น

รวม

%

จํานว
น

%

1

4.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4

12.50

5

3.90

9

36.00

7

25.93

6

31.58

5

20.00

9

28.13

36

28.13

2

8.00

2

7.41

0

0.00

4

16.00

2

6.25

10

7.81

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

4.00

0

0.00

1

0.78

2

8.00

0

0.00

1

5.26

1

4.00

3

9.38

7

5.47

7

28.00

7

25.93

9

47.37

11

44.00

11

34.38

45

35.16

4

16.00

8

29.63

3

15.79

3

12.00

3

9.38

21

16.41

0

0.00

3

11.11

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3

2.34

32 100.00
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100.00

25 100.00

27 100.00

19 100.00

25 100.00

ตารางที่ 3 แสดงพิพิธภัณฑ์ที่เข้ าร่ วมประชุม จําแนกตามประเภทขององค์กรที่บริ หารจัดการ ซึ่งโดย
สรุ ปแล้ ววัด และองค์กรของชุมชน ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นส่วนใหญ่
ตารางที่ 3 พิพิธภัณฑ์ที่เข้ าร่ วมประชุมและได้ สํารวจ จําแนกตามภาคและประเภทองค์กรที่บริ หารจัดการ
ประเภท
การบริหาร
จัดการ
[เฉพาะพิพิธภัณฑ์
ที่เข้ า ร่วมประชุมฯ
และที่ได้ สํารวจ]

ภาคเหนือ

จํานวน

%

ภาคใต้

จํานวน

ภาคตะวันออก

%

จําน
วน

%

ภาคอีสาน

จําน
วน

ภาคกลางตะวันตก

%

จํานวน

รวม

%

จํานวน

%

วัด

9

36.00

9

33.33

7

36.84

12

48.00

11

34.38

48

37.50

โรงเรี ยน

5

20.00

2

7.41

6

31.58

6

24.00

3

9.375

22

17.18

สถาบันอุดมศึกษา

0

0.00

2

7.41

0

0.00

2

8.00

1

3.125

5

3.91

เอกชน

3

12.00

6

22.22

1

5.26

1

4.00

5

15.63

16

12.50

องค์กรชุมชน

7

28.00

5

18.52

3

15.79

4

16.00

12

37.5

31

24.22

อื่นๆ

1

4.00

3

11.11

2

10.53

0

0

0

0

6

4.69

25 100.00

27

100.0

19

100.0

25

100.0

32

100.0
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100.0

รวม

- ส่ วนที่ 5 ความหลากหลายของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
รายงานส่วนนี ้จะเป็ นการกล่าวถึงความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ที่เข้ าร่วมประชุม และที่คณะผู้วิจยั ได้ มี
ประสบการณ์จากการสํารวจภาคสนาม เพื่อจะเสนอภาพของความเคลื่อนไหวตื่นตัวที่เกิดขึ ้นในแต่ละบริ เวณ ซึง่ ก็มี
ลักษณะคล้ ายกันบ้ าง และแตกต่างจากกันบ้ าง คําถามที่คณะผู้วิจยั ให้ ความสนใจ ได้ แก่ (1) การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นแต่ละแห่ง เกิดมาจากปั จจัยอะไร มีบคุ คลหรื อกลุม่ คนใดเกี่ยวข้ อง และมีกระบวนการอย่างไร เท่าที่มีข้อมูล
(2) เป็ นการนําเสนอในเบื ้องต้ นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความหมายทางวัฒนธรรมอย่างไรสําหรับชุมชนและท้ องถิ่น
ความหมายนันอยู
้ ใ่ นรูปแบบของสิง่ ของ วัตถุที่เลือกมาจัดแสดง กิจกรรม หรื อกระบวนการอะไร และความหมาย
เหล่านี ้ สามารถแสดงถึงสภาพชีวิตท้ องถิ่น ความเปลี่ยนแปลง หรื อประเด็นปั ญหาทางวัฒนธรรมอย่างไร
เพื่อที่จะให้ เห็นภาพของความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะขอเล่าถึงตัวอย่างบางตัวอย่างที่ได้ พบ
มาจากการสํารวจและจัดประชุมในแต่ละภาค ควรจะกล่าวไว้ แต่ต้นว่า ภาคเป็ นหน่วยที่เกิดมาจากการปกครอง มิใช่
หน่วยทางวัฒนธรรม ที่แสดงลักษณะเด่นของความเป็ นท้ องถิ่น อันที่จริงแล้ ว สิง่ ที่พบในภาคต่าง ๆ นัน้ มีทงความ
ั้
แตกต่างกัน และความคล้ ายคลึงกัน ลักษณะที่อาจจะดูเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะนัน้ อาจเป็ นเพียงภาพลวงตา ที่เกิด
จากการมองอย่างผิวเผิน และเป็ นเพียงความประทับใจที่เกิดขึ ้นกับกลุม่ คนบางกลุม่ ที่ได้ พบเท่านัน้ นอกจากนัน้
ตัวอย่างที่ยกมา ไม่ได้ มีความหมายว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นตัวอย่างของท้ องถิ่นในแต่ละภูมิภาค หากแต่เป็ นกรอบ
ทางสถานที่ที่ผ้ วู ิจยั มีข้อมูลอยูใ่ นขณะนี ้ และแต่ละแห่งที่ยกมา มีประเด็นบางอย่างที่ชวนให้ ตงคํ
ั ้ าถาม ที่สามารถ
นําไปสูก่ ารวิจยั ที่ลกึ ลงไปในระยะต่อไปได้
นอกจากนัน้ ดังที่กล่าวแต่ต้นแล้ วว่า การเก็บข้ อมูล เป็ นไปในลักษณะของการสํารวจภาพกว้ าง มากกว่า
การเจาะลึกแต่ละกรณี ฉะนัน้ การตีความต่าง ๆ ต่อไปนี ้ จึงเป็ นไปในลักษณะของการเสนอประเด็นเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์ในระดับลึกต่อไป มากกว่าเป็ นการให้ ข้อสรุป
พิพธิ ภัณฑ์ ในบริเวณภาคกลางด้ านตะวันตก
บริเวณภาคกลางในซีกตะวันตก เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคอื่น ๆ ที่ได้ จดั ประชุม มีความคึกคักทางด้ าน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นค่อนข้ างมาก ความคึกคักนี ้มาจากกระบวนการอย่างน้ อยสองประการ คือ
(1) เครื อข่ายเพือ่ นพิพิธภัณฑ์นครปฐม
ในบริเวณนี ้มีการรวมตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยูแ่ ล้ ว ในรูปของเครื อข่ายเพื่อนพิพิธภัณฑ์จงั หวัดนครปฐม
ซึง่ ตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ.2543 เครื อข่ายนี ้เป็ นการริเริ่มของพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนตังอยู
้ ใ่ น
จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งมีนโยบายสนับสนุนให้ เกิดเวทีเพื่อให้ พิพิธภัณฑ์ตา่ ง ๆ ในบริ เวณจังหวัดนครปฐม
ราชบุรี และจังหวัดใกล้ เคียง ได้ มีการพบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และมีกิจกรรม
้ การส่งตัวแทนไปเยี่ยมเยือนทําความรู้จกั ชุมชนต่าง ๆ ในนครปฐม
ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การสัมมนาประจําปี รวมทังมี
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ซึง่ มีกลุม่ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และให้ ความสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนเหล่านัน้
พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในประเทศ
ไทย โดยอาจจะพิจารณาได้ จากจํานวนคนที่มาเข้ าชม และความมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ดังจะเห็นได้ วา่ การประชุม
ต่างๆ ที่วา่ ด้ วยพิพิธภัณฑ์ หรื อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ก็จะปรากฏมีตวั แทนของพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทยไป
ั นธรรม
ร่วมอยูด่ ้ วยเสมอ จึงเป็ นองค์กรที่มีทรัพยากรหลายด้ านและมีความสามารถที่จะทําหน้ าที่เสมือนหนึง่ ศูนย์วฒ
ภาคเอกชนของจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดปี ในการจัดงานแต่ละครัง้ จะ
เชิญชวนให้ โรงเรี ยนต่างๆ นํานักเรี ยนมาแสดงผลงาน และนําผลิตภัณฑ์ของกลุม่ แม่บ้าน กลุม่ หัตถกรรมในชุมชน มา
จัดแสดงหรื อจําหน่ายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ในบางกรณีที่ผ้ วู ิจยั ไปร่วมงานของพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้ง ก็มกั จะได้ รับ
ข่าวสารความคืบหน้ าของการทําพิพิธภัณฑ์ แต่ละแห่งไปด้ วย การมีองค์กรที่มีทรัพยากรและมีแนวความคิดที่จะ
้ พิธภัณฑ์ มาพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ กลุม่
สร้ างเวทีให้ คนที่ทํางานด้ านวัฒนธรรมรวมทังพิ
พิพิธภัณฑ์ในบริเวณนี ้ มีความรู้ จกั มักคุ้นกันใกล้ ชิดและมีความรู้สกึ ผนึกกันเป็ นกลุม่ เป็ นก้ อนสูง
ดังนันโดยทั
้
ว่ ไปแล้ ว บรรยากาศของกลุม่ คนที่มีประชุม จึงเป็ นบรรยากาศของกลุม่ ที่มีความสัมพันธ์กนั มา
ก่อน อย่างค่อนข้ างเหนียวแน่น ในขณะที่ผ้ วู ิจยั มีข้อสังเกตว่า เจ้ าหน้ าที่ของทางการ คือวัฒนธรรมจังหวัดนัน้ ยังมี
ข้ อมูลและความรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิพิธภัณฑ์และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเครื อข่ายค่อนข้ างน้ อย ส่วนหนึง่
เนื่องจากว่า ตําแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด เป็ นงานของกระทรวงวัฒนธรรมซึง่ กระทรวงเกิดขึ ้นใหม่ และผู้ที่มารับหน้ าที่
เป็ นคนมาจากกระทรวงอื่น และมาจากท้ องถิ่นอื่น ไม่ได้ มีความผูกพันกับความเป็ นไปทางวัฒนธรรมเท่ากับคนที่ทํา
พิพิธภัณฑ์ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นคนที่เกิดและเติบโตขึ ้นมาในบริเวณนัน้
(2) กลุ่มพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นทีไ่ ด้รบั แนวคิ ดสํานึกท้องถิ่ น
พิพิธภัณฑ์กลุ่มหนึ่งในบริ เวณนี ้ อยู่ในเครื อข่ายของการทํางานแนวสร้ างสํานึกท้ องถิ่น ซึ่งมี รศ.ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เป็ นผู้บกุ เบิก ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี ซึง่ แสดงถึง
ั ้ ใ่ นบริเวณที่เรี ยกว่า
วิถีชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์วดั จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ที่ตงอยู
ลอนลูกคลื่น อันเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องโบราณจันเสน ซึง่ เป็ นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ และมีการตังถิ
้ ่นฐานต่อเนื่องกัน
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั เนื ้อหาภายในพิพิธภัณฑ์จนั เสน จัดแสดงพัฒนาการของชุมชนจันเสน ด้ วยหลักฐานก่อน
ประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารดี และสมัยต่อ ๆ มา นอกจากนันยั
้ งมีพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
ั ้ ใ่ นบริเวณพื ้นที่ที่เป็ นป่ าชายเลน แสดงถึงเทคโนโลยีการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึง่ แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ตงอยู
เก็บนํ ้า เช่นโอ่งเก็บนํ ้าจืด หรื อการนําเรื อไป ”ล่มนํ ้า” เพื่อนํานํ ้าจืดจากที่อื่นมาใช้ เป็ นสิง่ ที่ประดิษฐ์ ขึ ้นเพื่อเอาชนะ
้ งมีคลังของเอกสารโบราณจํานวนมาก
ปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าจืดที่จําเป็ นในการอุปโภคบริโภค นอกจากนันยั
ในกลุม่ นี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ ก็ได้ รับความบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ในรุ่น
แรกของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ประกอบกับความผูกพันที่คนหนองขาวมีตอ่ อาคารเรี ยนหลังแรกของโรงเรี ยน
โกวิทอินทราทร ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณวัดหนองขาว เป็ นอาคารที่มีอายุกว่า 70 ปี และกําลังจะถูกทุบทิ ้ง แต่ชาวบ้ านไม่
เห็นด้ วย จึงคิดกันว่าจะเก็บอาคารนี ้ไว้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการ การจัดพิพิธภัณฑ์ที่บ้านหนอง
ขาวเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีฐานกว้ างไปกว่าตัวพิพิธภัณฑ์ มีการจัดนําชมหมูบ่ ้ าน และสิง่ ของ
เครื่ องใช้ ที่แสดงถึงความเชื่อ เช่น ”หม้ อยาย” การทอผ้ าขาวม้ าลายจักรใช้ สีสนั เข้ มสดที่เป็ นเอกลักษณ์ของหนองขาว
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นอกจากพิพิธภัณฑ์กลุม่ นี ้แล้ ว ในการประชุมยังมีพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี พิษณุโลก ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์
เอกชนระดับแนวหน้ า ซึง่ ก่อนหน้ านี ้ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ตกเป็ นข่าวในหน้ าหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับ
ปั ญหาในการดําเนินการ มีการประกาศขายพิพิธภัณฑ์หลังจากทํามาเป็ นเวลากว่า 30 ปี ซึง่ ก่อให้ เกิดกระแสความ
ตื่นตัวเรื่ องความยัง่ ยืนของพิพิธภัณฑ์ และทําให้ แวดวงชาวพิพิธภัณฑ์ร้ ูสกึ สัน่ สะเทือนอย่างรุนแรง เหตุการณ์การ
ประกาศขายพิพิธภัณฑ์ นําไปสูก่ ารอภิปรายปั ญหาการทําพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอยูร่ ะยะหนึง่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
จ่าทวี เป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ คนที่ทําพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไป โดยเฉพาะในกลุม่ พิพิธภัณฑ์ในแนวสํานึกท้ องถิ่น และผู้ดแู ล
พิพิธภัณฑ์ได้ เล่าถึงประสบการณ์และให้ ข้อสังเกตในการทําพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านอย่างเข้ มข้ นและขมขื่น การประชุม
ครัง้ นี ้ จึงมีบรรยากาศของกลุม่ คนที่ร้ ูจกั กัน ที่มาจากพิพิธภัณฑ์รุ่นบุกเบิก มีอดุ มการณ์ร่วมกัน เคยมีกิจกรรมร่วมกัน
และมีประสบการณ์ปัญหาที่แลกเปลี่ยนกันได้ ในทิศทางร่วมกัน และเกิดความรู้สกึ ว่ามีพลังของคนที่มีเรื่ องราวชีวิต
ร่วมกัน ดังที่คณ
ุ พรศิริ บูรณเขตต์ ตัวแทนพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวีบรรยายว่า การมาครัง้ นี ้เหมือนกับได้ มาพบ “คนที่
อาบนํ ้าโอ่งเดียวกัน”
นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์ในกลุม่ ที่ได้ รับแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นเรื่ องสํานึกท้ องถิ่น พิพิธภัณฑ์อื่น ๆ
ในภูมิภาคด้ านตะวันตกยังมีที่มาจากความหมาย หรื อสํานึกทางวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกด้ วย ที่เด่นชัดคือเรื่ องของ
ความศรัทธาในวีรบุรุษท้ องถิ่น โดยเฉพาะพระภิกษุที่เป็ นที่เคารพนับถือ มีลกู ศิษย์ลกู หาจํานวนมาก และความ
ต้ องการที่จะแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์บางอย่าง และรักษาไว้ ลกู หลาน เพื่อให้ เห็นรายละเอียดของความ
หลากหลายนี ้ จะขอนําเสนอพิพิธภัณฑ์บางแห่งที่เป็ นตัวอย่างของความหมายเฉพาะในท้ องถิ่นสองอย่างนี ้
พิพธิ ภัณฑ์ วัดท่ าพูด นครปฐม
วัดท่าพูดเป็ นวัดที่มีอายุประมาณ 600 ปี ตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้านครชัยศรี ความคิดในการตังพิ
้ พิธภัณฑ์เริ่มมีมา
ตังแต่
้ พ.ศ. 2540 เมื่อเจ้ าอาวาสองค์ก่อน คือพระครูพิศาลสาธุวฒ
ั น์ ถึงแก่มรณภาพ จากคําบอกเล่าของคุณมานะ
เถียรทวี และคุณวิรัตน์ น้ อยประชา ซึง่ เป็ นกรรมการของวัด และดูแลพิพิธภัณฑ์ สรุปได้ วา่ คณะกรรมการของวัดมี
ความเห็นว่า วัดท่าพูดมีโบราณวัตถุ และข้ าวของต่าง ๆ จํานวนมาก ซึง่ อยูท่ งภายในวั
ั้
ด และเก็บอยูภ่ ายในกุฏิหลัง
เก่าของท่านเจ้ าอาวาสองค์เดิม เกรงว่าของเหล่านี ้จะกระจัดกระจายสูญหาย คุณมานะ เถียรทวี ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเล่าว่า ตนเองเป็ นคนที่นี่ แต่ได้ ไปเรี ยนจบเพาะช่าง และภายหลังกลับมาใช้ ชีวิตอยูใ่ น
บ้ านเกิด เคยเห็นว่า ของที่มีคา่ ถูกปล่อยทิ ้งให้ ผพุ งั หรื อทําลาย เช่นไม้ แกะสลักถูกทิ ้งตากแดดตากฝน หรื อสมุดข่อย
ถูกเผาไปบ้ าง เกิดการสูญหายไปมาก ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าของเหล่านี ้มีค่า ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ จึงได้ มีการหารื อและตกลง
ู หาย โดยที่ใช้ หอไตรของวัด
กันที่จะจัดทําพิพิธภัณฑ์วดั ขึ ้น และเริ่มนําสิง่ ของต่างๆที่มีอยูม่ าเก็บ เพื่อรักษาไว้ ไม่ให้ สญ
มาทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ชวั่ คราว เปิ ดให้ คนเข้ าชมตังแต่
้ วนั ที่ 7 ธันวาคม 2540 ซึง่ เป็ นวันพระราชทานเพลิงศพของท่าน
้ นวันเปิ ดพิพิธภัณฑ์ และต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้ บรู ณะกุฏิเจ้ า
เจ้ าอาวาสที่ถงึ แก่มรณภาพไป จึงถือเอาวันนันเป็
อาวาสหลังเก่า และทําอาคารหลังนี ้เป็ นพิพิธภัณฑ์อีกหลังหนึง่ ใช้ ชื่ออาคารว่า พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด โดยนํา
สิง่ ของจํานวนหนึง่ จากหอไตรมาจัดแสดงไว้ ในอาคารหลังใหม่นี ้
ข้ าวของในพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด มีทงกลุ
ั ้ ม่ โบราณวัตถุ ซึง่ มีทงรุ
ั ้ ่นก่อนประวัติศาสตร์ เช่นภาชนะดินเผา
แม่พิมพ์เครื่ องมือ เครื่ องมือสําริ ด และโบราณวัตถุในช่วงประมาณ 200 ปี ที่ผา่ นมา ได้ แก่พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลาน
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นอกจากนันเป็
้ นกลุม่ ข้ าวของเครื่ องใช้ ในวัดและในครัวเรื อนในอดีต เช่น เครื่ องลายคราม ถ้ วยชาม หม้ อไห เครื่ องจัก
สาน เครื่ องมือจับปลา หนังสือพิมพ์เก่า เครื่ องใช้ ไฟฟ้ารุ่นเก่า โต๊ ะนักเรี ยน เครื่ องทองเหลือง ของที่เป็ นโบราณวัตถุนนั ้
บางส่วนเป็ นของที่ขดุ พบในบริเวณนครปฐม แต่บางส่วนก็ไปหาซื ้อมาจากที่อื่น ส่วนข้ าวของเครื่ องใช้ นนั ้ มักจะเป็ น
ของที่ชาวบ้ านนํามาถวายให้ วดั หรื อนํามามอบให้ คณะกรรมการเมื่อมีการจัดทําพิพิธภัณฑ์
ในบรรดาข้ าวของต่าง ๆ สิง่ ที่จดั แสดงอยูน่ นั ้ ของที่ผ้ จู ดั ให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ เวลาที่นําชม จะเป็ นของที่
เกี่ยวกับประวัติของวัด และหรื อสิง่ ของที่แสดงบทบาทของวัดนี ้ในประวัติศาสตร์ ของสําคัญนี ้ ได้ แก่ พระยานมาศ
กระโถนถมปั ด กานํ ้าชา และหัวเรื อกัญญา ซึง่ มีตํานานว่าพระเจ้ าตากสินพระราชทานให้ แก่หลวงพ่อรด เจ้ าอาวาส
องค์แรกของวัดท่าพูด ของใช้ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ของชิ ้นเด่นที่สร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้มากที่สดุ จะเป็ น
สิง่ แรกที่ผ้ จู ดั และนําชมกล่าวถึง และเรี ยกความสนใจจากผู้ชม ส่วนสิง่ ของสําคัญอีกชิ ้นหนึง่ ได้ แก่ แผ่นอิฐมอญที่
เป็ นฐานพระอุโบสถ ซึง่ มีจารึกเป็ นตัวอักษรไทยปรากฏอยู่ นอกจากนันยั
้ งมีการเล่าถึงวัตถุสําคัญบางอย่างที่อยูท่ ี่พระ
อุโบสถ ได้ แก่การค้ นพบลูกนิมิตร พาน พระธาตุ ตะกรุด ในบริเวณโบสถ์ ซึง่ กล่าวกันว่ามีอายุในรุ่นอยุธยาตอนปลาย
ส่วนพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ที่ค้นพบในกรุของวัด จะเก็บรวมกันไว้ ในห้ องชันบน
้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ผู้จดั ให้ ความสําคัญแก่วตั ถุสิ่งของบางอย่าง ที่เชื่อมโยงวัดเข้ ากับประวัติบคุ คลสําคัญที่
เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับชาติ แต่ก็เน้ นประวัติสว่ นที่มาเกี่ยวข้ องกับวัด ทําให้ วดั และตําบลท่าพูดมีพื ้นที่และมีตวั ตนอยูใ่ น
ประวัติศาสตร์ ฉบับของชาติ นอกจากนันก็
้ ยงั ให้ ความสําคัญแก่โบราณวัตถุของวัด ที่มีอยูเ่ พียงแห่งเดียวในวัดนี ้ ไม่
สามารถจะหาที่อื่นได้
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด อยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ของวัด แต่ก็ดจู ะมี
ั้
คุณมานะ และคุณวิรัตน์ เป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ การดําเนินงานของท่านทังสอง
้ มีทงงานพิ
ั้
พิธภัณฑ์ ซึง่ มีทงการ
จัดทําทะเบียน จัดแสดง และนําชม เท่าที่ทราบในขณะนี ้ไม่ได้ มีความร่วมมือกับโรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึง่ ในบริเวณ
นัน้ เพื่อมีกิจกรรมการมาใช้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา การมาชมพิพิธภัณฑ์ดจู ะควบคูไ่ ปกับงานกิจกรรมอื่น ๆ ของวัด
เป็ นหลัก เป็ นต้ นว่า การจัดงานประเพณี เช่น งานลอยกระทง ซึง่ เป็ นโอกาสที่คนจะมาในท้ องถิ่นและบริเวณใกล้ เคียง
จะมาที่พิพิธภัณฑ์มากที่สดุ นอกจากนันในโอกาสที
้
่มีคณะไปเยี่ยมชม เช่น คณะของการประชุม พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็ น
ุ ลุง บุญปลูก รอดจินดา อายุ
ส่วนหนึง่ ของการนําเสนอภาพของศิลปหัตถกรรมของท้ องถิ่น เช่น การแทงหยวก ที่มีคณ
70 ปี เป็ นผู้สาธิต และมีการทํา “เถรอดเพล” ซึง่ เป็ นงานฝี มือที่นําไม้ ชิ ้นเล็ก ๆ ซึง่ ตัดไว้ มาประกอบเข้ าสลักกันภายใน
ขวดแก้ ว โดยที่จะต้ องค่อย ๆ ใส่ไม้ เข้ าไปทีละชิ ้นทางคอขวด คนทําคือคุณลุง สว่าง ชูสวุ รรณ อายุ 76 ปี
ดังนันอาจจะกล่
้
าวในเบื ้องต้ นได้ วา่ กระบวนการก่อตังและดํ
้
าเนินการพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด ก่อตัวขึ ้นมาจาก
ความศรัทธาที่มีตอ่ เจ้ าอาวาสองค์ก่อน ผนวกกับความสํานึกเรื่ องการสูญเสียของมีคา่ ที่เคยมีอยูใ่ นวัด ทําให้ เกิด
ความหวงแหน อยากจะเก็บรักษาส่วนที่ยงั เหลือให้ คงอยู่
พิพธิ ภัณฑ์ วถิ ีชีวติ ชาวนาไทย บ้ านลานแหลม นครปฐม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ต่างจากวัดท่าพูด ตรงที่เป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคล ของอาจารย์เริ งชัย แจ่มนิยม อาจารย์
เริงชัย บรรยายตนเองว่าเป็ นลูกชาวนา เคยเห็นการทํานามาตังแต่
้ เกิด แต่วา่ ตนเองเป็ นข้ าราชการครูอยูห่ ลายปี
อาจารย์เริ่มคิดอยากจะให้ ลกู หลานได้ เห็นว่าชีวิตของชาวนาในสมัยก่อนนันเป็
้ นอย่างไร เพราะชีวิตของเด็กใน
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ปั จจุบนั เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมาก จึงอยากจะ”ย้ อนยุค”ให้ เด็ก ๆ ได้ เห็นชีวิตความเป็ นอยูข่ องบรรพบุรุษของตัว
ดังนันตั
้ งแต่
้ ประมาณ ปี พ.ศ.2532 อาจารย์จงึ ได้ เริ่มปลูกต้ นสะเดาเป็ นรัว้ ล้ อมรอบบ้ าน และในปี พ.ศ.2541 ซึง่ เป็ นปี
ที่อาจารย์เกษี ยณราชการ จึงได้ เริ่มใช้ ไม้ สะเดา มาสร้ างเป็ นเรื อนไทยเครื่ องผูก ซึง่ เป็ นเรื อนไทยของท้ องถิ่นใต้ ถนุ สูง
และหลังจากนัน้ ก็ได้ นําเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางการเกษตร มาตังไว้
้ บริเวณใต้ ถนุ เรื อน และเปิ ดให้ คนเข้ าชมตังแต่
้ ปี
2542 เป็ นต้ นมา
พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เริงชัย จัดแบ่งเนื ้อที่เป็ นสองส่วนหลัก ส่วนแรก เป็ นอาคารสํานักงานด้ านหน้ า จะ
เต็มไปด้ วยแผนภูมิตา่ ง ๆ อธิบายขันตอนต่
้
าง ๆ ของการทํานา วงจรการเพาะปลูก และประเพณีตา่ ง ๆ ประวัติความ
เป็ นมาของบ้ านลานแหลม นอกจากนันบริ
้ เวณชันล่
้ างของสํานักงานนี ้ยังเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ สตรี อาสาพัฒนาบ้ านลาน
แหลม ซึง่ รวมกลุม่ กันทํางานหัตถกรรมจักสานจากเส้ นใยผักตบชวา และจัดวางผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จแล้ วไว้ เพื่อ
จําหน่าย
ส่วนที่สอง คือบริ เวณเรื อนไทยลึกเข้ าไปด้ านในนัน้ ใต้ ถนุ จัดวางเครื่ องมือเครื่ องใช้ ไว้ เป็ นกลุม่ ๆ ได้ แก่กลุม่
เครื่ องมือการทํานา เช่นเครื่ องสีข้าว กระด้ งฝั ดข้ าว ครกตําข้ าว เครื่ องมือดักจับสัตว์นํ ้า เครื่ องมือใช้ สอยในครัวเรื อน
้ พยายามจะทําจําลองสภาพของครัวในเรื อนไทยสมัยก่อน แต่ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์
และเครื่ องมือช่างไม้ ส่วนชันบน
ถึงแม้ จะเป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคลของอาจารย์เริ งชัย แต่เวลาที่ไปชม ก็จะมีกลุม่ แม่บ้านที่มาให้ การต้ อนรับ
จัดการเรื่ องอาหารการกินและร่วมพูดคุย ร่วมกันเล่าถึงชีวิตเมื่อก่อน บางคนแสดงการฝั ดข้ าว ผู้หญิงวัยกลางคนกลุม่
หนึง่ เล่าถึงงานรํ าวง และเต้ นรํ ายุคสุนทราภรณ์ และอาจารย์เริงชัย ในปั จจุบนั ก็อยูใ่ นเครื อข่ายอย่างขันแข็ง ขณะนี ้
กําลังไปช่วยจัดพิพิธภัณฑ์ที่วดั ละมุด ความสัมพันธ์เหล่านี ้คงจะต้ องเป็ นเรื่ องที่ทําความเข้ าใจโดยละเอียดต่อไปอีก
แต่ข้อสังเกตในเบื ้องต้ นก็ดเู หมือนว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์ ก็ทําให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือกันขึ ้น ในแง่ที่วา่ เมื่อมี
คณะผู้มาชม อาจารย์เริงชัย โดยมีภรรยาเป็ นกําลังสําคัญก็จะอาศัยกลุม่ แม่บ้าน มาต้ อนรับและทําอาหารเลี ้ยง
รับรอง อาจารย์เริ งชัยเองก็มีกําลังหนุนในการรับรองผู้มาเยี่ยมชมเป็ นหมูค่ ณะ และได้ รับคําชมเชยว่าอาหารอร่อย
ไม่แพง ส่วนกลุม่ แม่บ้านก็ได้ แสดงฝี มือ และมีรายได้ จากการทําอาหารเลี ้ยงแขกที่มาชม
ความหมายของการเกิดพิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวนา ของที่นี่ รวมทังของอี
้
กหลายวัดในย่านนี ้ ที่หยิบยกเรื่ องของ
ชีวิตชาวนามาเป็ นประเด็นสําคัญ น่าจะเป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในชัว่ ชีวิต ซึง่
ทําให้ เกิดอารมณ์ ซึง่ คงจะไม่ใช่ของอาจารย์เริงชัยท่านเดียว แต่ของหลาย ๆ คนที่เคยมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ของวันวานร่วมกัน และรู้สกึ ได้ ว่าเป็ นสิง่ ที่ผา่ นพ้ นไปแล้ ว พิพิธภัณฑ์อาจจะเป็ นสิง่ ที่ทดแทนสิง่ ที่สญ
ู หายไปแล้ ว และ
ไม่อาจจะจํากลับมาได้ ในชีวิตประจําวันปั จจุบนั
พิพธิ ภัณฑ์ วัดกลางบางแก้ ว นครปฐม
พิพิธภัณฑ์ที่วดั กลางบางแก้ ว มีชื่อเต็มๆว่า พิพิธภัณฑ์พทุ ธวิถีนายก ตามสมณศักดิ์ของหลวงปู่ สององค์ คือ
หลวงปู่ บุญ หรื อท่านเจ้ าคุณพระพุทธวิถีนายก (บุญ ขันธโชติ) เป็ นเจ้ าอาวาสปี พ.ศ. 2429 – 2478 อีกองค์หนึง่ คือ
หลวงปู่ เพิ่ม ซึง่ ได้ รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญญวสโน) เช่นเดียวกัน ท่านเป็ นศิษย์และสืบ
ต่อตําแหน่งเจ้ าอาวาสจากหลวงปู่ บุญ มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 หลวงปู่ บุญเป็ นเจ้ าคณะมณฑลนครชัยศรี
ปกครองท้ องที่จงั หวัดสุพรรณบุรี สมุทรสาครและนครปฐม ท่านเป็ นที่พงึ่ พาของผู้คนมากมายในด้ านกฤตยาคมขลัง
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แพทย์แผนโบราณของไทย การสร้ างพระเครื่ องบูชาและเครื่ องรางของขลังหลายชนิด เมื่อหลวงปู่ บุญมรณภาพไป
หลวงปู่ เพิ่มก็ได้ สืบทอดงานสร้ างสรรค์ตา่ ง ๆ ของหลวงปู่ บุญทังหมด
้
และยังดูแลวัดพร้ อมกับข้ าวของมีคา่ ทังหลาย
้
ทังที
้ ่เป็ นของเก่าแก่คกู่ นั มากับวัดและที่หลวงปู่ บุญสร้ างหรื อมีผ้ นู ํามาถวายไว้ เป็ นอย่างดี
เมื่อหลวงปู่ เพิ่มถึงแก่มรณภาพ พระครูสริ ิชยั คณารักษ์ เจ้ าคณะอําเภอนครชัยศรี เจ้ าอาวาสวัดกลางบาง
แก้ วองค์ปัจจุบนั จึงได้ ร่วมมือกับคณะศิษย์จดั สร้ างพิพิธภัณฑ์ขึ ้น โดยได้ นํารายได้ จากการให้ เช่าเหรี ยญหลวงปู่ ที่ทํา
ขึ ้นในโอกาสพิธีศพของท่าน ซึง่ มีรายได้ เป็ นเรื อนล้ าน มาใช้ สร้ างอาคารสี่ชนั ้ เพื่อเก็บรักษาของมีคา่ ทังหลายและเปิ
้
ด
โอกาสให้ ผ้ สู นใจเข้ าชมและศึกษาหาความรู้ได้ ตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์ มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ในการสร้ างและ
จัดวัตถุสงิ่ ของ สามารถระดมความช่วยเหลือจากลูกศิษย์ลกู หา โดยเฉพาะลูกศิษย์ลกู หาที่เดิมเป็ นคนที่นนั่ แล้ วไป
เป็ นใหญ่เป็ นโตภายนอก ยกตัวอย่างเช่นการจัดสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์นนั ้ เป็ นผลงานของอาจารย์อาวุโสท่านหนึง่ ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็ นลูกศิษย์ของท่าน
วัดกลางบางแก้ วเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดมาจากความศรัทธาในพระภิกษุผ้ เู ป็ นที่เคารพนับถือสูงในชุมชน ตัว
พิพิธภัณฑ์เองเป็ นถาวรวัตถุที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองบุญญาบารมีของปูชนียบุคคลในท้ องถิ่นเป็ นหลัก การ
้ ข้าวของที่มีคา่ จํานวนมาก จึงโยงอยู่กบั ประวัติชีวิตของ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซงึ่ มีขนาดใหญ่ สูงถึงสี่ชนั ้ แต่ละชันมี
หลวงพ่อทังสององค์
้
เป็ นส่วนมาก ไม่ได้ ให้ ความสนใจแก่ข้าวของที่เกี่ยวกับชีวิตชุมชนโดยตรงมากนัก จุดเด่นอย่าง
้ ่ องเรื อนและเครื่ องไม้ บางส่วน มาจัด
หนึง่ คือการจําลองกุฏิของท่าน ซึง่ มีเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ของท่านครบครัน รวมทังเครื
ไว้ ที่ชนบนสุ
ั้
ด สําหรับให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ ชมและสักการะท่านไปด้ วยในเวลาเดียวกัน
พิพธิ ภัณฑ์ วัดม่ วง - ยี่สาร - จันเสน - หนองขาว
การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์กลุม่ นี ้ น่าจะกล่าวได้ ว่าเป็ นการประจวบเหมาะขององค์ประกอบหลายประการ
ได้ แก่ การที่มีนกั วิชาการจากภายนอก ที่เคยศึกษาวิจยั บริเวณนี ้ และเห็นประเด็นความมัง่ คัง่ ทางวัฒนธรรมของ
ท้ องถิ่น การกระตุ้นจากนักวิชาการที่ได้ รับการตอบสนองจากชุมชน หรื อกลุม่ คนบางกลุม่ ในชุมชน ที่กระตืนรื อร้ นที่
จะมีสว่ นร่วม มองเห็นคุณค่าหลังจากที่ได้ แลกเปลี่ยนกับคนภายนอก ความสามารถในการระดมทรัพยากรนานา
ชนิดที่จําเป็ น ทางด้ านการเงิน กําลังคน กําลังทางวิชาการ กําลังของแนวร่วมที่มีบารมีทางราชการ
ั นาการของแนวความคิด”พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ในกลุม่ นี ้มีประวัติสืบต่อมาราวสองทศวรรษ และมีพฒ
ท้ องถิ่น” ที่ไม่ได้ หยุดนิ่งตายตัวแต่อย่างใด ทว่ามีความผันแปรทางความคิดและปฏิบตั ิการอยูต่ ลอดเวลา จากกรณี
วัดม่วง-จันเสน ที่เน้ นไปที่การวิพากษ์ การจัดพิพิธภัณฑ์แนวกรมศิลปากรที่เน้ น “วัตถุ” มากกว่า “เนื ้อหา” มาเป็ น
เนื ้อหามากกว่าวัตถุ และเล่าถึงเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ ชาติไทยฉบับมาตรฐานหรื อ
ฉบับทางการ ลักษณะของพิพิธภัณฑ์แนวสํานึกท้ องถิ่นในยุคแรก เช่น พิพิธภัณฑ์ที่วดั ม่วง หรื อวัดจันเสน ยังคงให้
ความสําคัญกับอาคารและวัตถุสงิ่ ของในพิพิธภัณฑ์ ตัวพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารขนาดใหญ่ วัตถุสงิ่ ของก็เป็ น
โบราณวัตถุและสิง่ ของมีคา่ แต่ก็จะมีแนวทางบางอย่างในการจัดแสดงร่วมกัน เช่น การเน้ นให้ เห็นลักษณะของ
ท้ องถิ่น ทังทางด้
้
านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม แต่ในยุคต่อมา ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
หรื อที่หนองขาว อาคารพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ และวัตถุสงิ่ ของค่อย ๆ ลดความสําคัญลงไป และใช้ อาคารเดิมที่เป็ น
ศาลา หรื อโรงเรี ยน มาดัดแปลงปรับปรุง พร้ อมกันนันคํ
้ าว่า “พิพิธภัณฑ์” ก็ได้ ขยายออกไปนอกรัว้ รอบขอบชิดของ
อาคาร ครอบคลุมไปถึงหมูบ่ ้ าน สิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ ดังเช่นสํานวนที่ใช้ กนั ว่า “ทังหมู
้ บ่ ้ านคือพิพิธภัณฑ์”
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ในปั จจุบนั แนวความคิดของค่ายสํานึกท้ องถิ่นได้ ย้ายจากการสร้ างพิพิธภัณฑ์ ไปอยูท่ ี่กระบวนการเรี ยนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน การทํางานจึงเริ่มด้ วยการให้ ชาวบ้ าน และนักวิชาการ วิจยั เก็บรวบรวมความรู้ด้าน
ั นาขึ ้น
สิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น การปรับตัว ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ความคิดต่าง ๆ ที่พฒ
มาในอดีต ดังนันกรณี
้
ตวั อย่างหนึง่ คือกลุม่ ลูกหลานเมืองแพร่ (ซึง่ ไม่ได้ อยูใ่ นภาคตะวันตกนี ้ แต่กําลังทํางานร่วมกัน
กับมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยพันธุ์) เป็ นกลุม่ ที่กําลังดําริจะทําพิพิธภัณฑ์ร่วมกับนักวิชาการ แต่มีกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ อง
กิจกรรม การทํางานที่กว้ างขวางมาก โดยมีแกนกลางอยูท่ ี่ “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เน้ นที่บริเวณเมืองเก่าของจังหวัด
แพร่ที่ยงั คงมีกําแพงเมืองที่สมบูรณ์ และรักษาผังเมืองเดิมไว้ ได้ ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และพยายามเชื่อมโยงกับ
การวิจยั และกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะนี ้
เมืองบริวาร และสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์คือพระธาตุ ว่ามีความเชื่อมโยงกันทังหมด
้
เป็ นไปเพื่อให้ เกิดการเคลื่อนไหวให้ ชาวบ้ านตื่นตัวในการสร้ างองค์ความรู้ และจัดการแหล่งที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมท้ องถิ่นของตนเอง โดยเป็ นผู้ศกึ ษาวิจยั เก็บรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และความเปลี่ยนแปลงด้ านต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น และนําไปสูก่ ารจัดพิพิธภัณฑ์และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
พิพธิ ภัณฑ์ โซ่ งหรื อไทดํา เพชรบุรี
ข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์โซ่งหรื อไทดํา ได้ จากคําบอกเล่าของคุณป้าถนอม อดีตอาจารย์โรงเรี ยนในท้ องถิ่น
และเป็ นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่เกิดมาจากแรงผลักดันในการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คุณถนอมเป็ น
คนเชื ้อสายไทดํา ในอําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี แต่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่าชาวบ้ านทัว่ ไป ท่านเป็ นคนไท
ดําคนแรกที่จบการศึกษาปริญญาตรี และกลับมาเป็ นครูสอนในโรงเรี ยนในชุมชน สิง่ ที่น่าสนใจจากคําพูดบางอย่าง
ของคุณถนอม คือการที่เธอเริ่มเห็นคุณค่าของของเก่า เช่นเสื ้อผ้ าเก่าของไทดํา และพยายามจะเก็บรวบรวมเอาไว้
ไม่ให้ สญ
ู หาย ถึงขนาดขายสร้ อยเพื่อเอาเงินไปซื ้อซิ่น (หรื อเสื ้อ) เก่ามาเก็บเอาไว้ นอกจากนันคุ
้ ณถนอมยังมีความ
ภาคภูมิใจในของที่สะสมไว้ ของบางอย่างเช่นเสื ้อฮี (เสื ้อตัวยาว สีดํา ของคนไทดํา ในบางที่เป็ นของใช้ ในพิธี) ที่เธอ
เก็บไว้ นนั ้ เธอกล่าวว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้ ว แม้ แต่ในกลุม่ คนไทดําในเวียดนาม ซึง่ เป็ นถิ่นฐานดังเดิ
้ มของชาวไทดําใน
ประเทศไทย ในปั จจุบนั คุณถนอมเป็ นผู้ที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโซ่งหรื อไทดําที่สําคัญคนหนึง่ มักจะมีนกั วิชาการและ
นักศึกษาที่ทําวิจยั วิทยานิพนธ์แวะไปพบและขอข้ อมูลบ่อย ๆ ซึง่ เธอบอกว่า ได้ (ข้ อมูล) ไปแล้ วก็”หายหัว”ไปหมด
พิพธิ ภัณฑ์ ในบริเวณภาคกลางด้ านตะวันออก
ประเด็นที่สงั เกตเห็นเป็ นลักษณะเฉพาะของการประชุมที่นี่ คือ การที่มีตวั แทนหลายคนจากหน่วยงาน
เดียวกัน แต่มีหลายชื่อหลายตําแหน่งที่เป็ นทางการ หรื อคนเดียวมีหลายตําแหน่งพร้ อมกัน ซึง่ เป็ นตัวอย่างของการ
ทํางานแบบใส่ป้ายของราชการ จนทําให้ ข้าราชการคนเดียวหรื อหน่วยงานเดียวมีชื่อซ้ อนกันหลายอย่าง เช่นบางท่าน
เป็ นทังอาจารย์
้
ในโรงเรี ยน เป็ นเลขาของศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด และเป็ นฝ่ ายวิชาการของสภาวัฒนธรรม จนเธอเอง
บอกว่าคนคนเดียวทํางาน 3 กระทรวง เนื่องจากมีหลายท่านที่อยูใ่ นฐานะทํานองเดียวกันนี ้ คือ สวมหมวกทาง
ราชการด้ านวัฒนธรรมหลายใบมาก ทําให้ เราสังเกตได้ วา่ ข้ าราชการสายวัฒนธรรมเหล่านี ้ก็มี “เครื อข่าย” อีก
ประเภทหนึง่ และดูเป็ นเครื อข่ายที่คกึ คักมาก โดยเฉพาะในเรื่ องการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคตะวันออกได้ รับการ
สนับสนุนให้ เป็ นเมืองท่องเที่ยว จึงมีแนวความคิดและกิจกรรมประเภทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ ชดั
ตัวอย่างเช่น การจัดรายการเกี่ยวกับชาวชอง ซึง่ เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์พดู ภาษาตระกูลมอญเขมร และเป็ นคนพื ้นถิ่น
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ดังเดิ
้ มของภาคตะวันออก ในปั จจุบนั ชุมชนชองที่ร้ ูจกั กันดีอยูใ่ นจังหวัดจันทบุรี แต่ในจังหวัดอื่น เช่นระยอง ก็มีคน
เชื ้อสายชองอยู่ เพียงแต่ผสมผสานกับกลุ่มอื่น หรื อถูกกลืนไปเป็ นคนไทยไปมากและไม่ได้ แสดงความเป็ นชอง
อย่างเด่นชัด งานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับชาวชองที่มีผ้ กู ล่าวถึงในการประชุม จึงมีลกั ษณะของการจัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวเป็ นชุดสําเร็จรูป เช่น ไปดูชอง กินอาหารชอง ซื ้อโปสการ์ ดชอง เป็ นต้ น จึงมีแนวโน้ มของการนิยามงาน
วัฒนธรรมในแง่ของการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยเจ้ าหน้ าที่คอ่ นข้ างมาก
นอกจากนันตั
้ วแทน ที่เป็ นข้ าราชการมักมีความสนใจ ประสบการณ์ ความคุ้นเคย และความชํานาญ ใน
เรื่ องของการหาหนทางเข้ าไปสูท่ รัพยากรของรัฐ ฉะนันจะมี
้ การใช้ เวลาบางส่วนแลกเปลี่ยนกันถึงเรื่ องวิธีที่จะเขียน
โครงการของบประมาณอย่างละเอียดละออ เช่น มีการให้ ข้อมูลว่า องค์กรท้ องถิ่นเช่นพิพิธภัณฑ์จะสามารถไปหา
งบประมาณมาจากไหนได้ บ้าง งบประมาณภาครัฐกับนอกภาครัฐต่างกันอย่างไร หน่วยงานใดมีงบให้ งานวัฒนธรรม
วิธีเขียนโครงการจะต้ องตระเตรี ยมอะไรอย่างไรบ้ าง ดังนัน้ อาจจะตังเป็
้ นข้ อสังเกตได้ วา่ มีกลุม่ พิพิธภัณฑ์บางกลุม่
ที่มองรัฐในฐานะที่เป็ นกระเป๋ าเงิน และทําให้ แตกต่างจากบรรยากาศของการประชุมกลุม่ อื่น ๆ ที่มองว่ารัฐไม่เคยให้
อะไรเลย
พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน ระยอง
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน เกิดมาจากการที่วดั บ้ านดอนมีตวั หนังใหญ่เก่าอายุราว 200 ปี ที่เคยเป็ น
ของเจ้ าเมืองระยองท่านหนึง่ และภายหลังมาเก็บไว้ สําหรับแสดงที่วดั เมื่อราวร้ อยกว่าปี มานี ้ และชาวบ้ านในบริเวณ
ใกล้ ๆ วัด ก็ได้ นํามาใช้ แสดง แต่วา่ ต่อมาการแสดงหนังใหญ่เสื่อมความนิยมไป ตัวหนังชุดนี ้จึงไม่มีผ้ ใู ดสนใจ
เพียงแต่เก็บไว้ อย่างเดียว ที่มาของพิพิธภัณฑ์นนั ้ ท่านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั เล่าว่า เริ่มจากการที่หลวงพ่อเจ้ าอาวาส
องค์ก่อนท่านป่ วย และเห็น “พ่อแก่” หรื อศีรษะฤาษี มาต่อว่า ว่าไม่รักษารูปหนังให้ ดีปล่อยให้ ผพุ งั เจ้ าอาวาสองค์
ปั จจุบนั ท่านมีความชอบด้ านการแสดง จึงเสนอให้ เก็บรักษา ดูแลตัวหนังให้ เหมาะสม และเกิดการคิดที่จะสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ขึ ้น
ในราวปี พ.ศ. 2537 เจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั ได้ เริ่มลงมือด้ วยการขอยืมเงินจากเจ้ าอาวาสองค์ก่อนจํานวน
100,000 บาท ต่อมาชาวบ้ านช่วยกันบริ จาคเป็ นเงิน 350,000 บาท จึงนําบางส่วนไปคืนหลวงพ่อ ส่วนที่เหลือ
นํามาใช้ ซอ่ มแซมตัวหนัง และสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรก ต่อมาท่านได้ จดั ทอดผ้ าป่ าได้ เงินมาอีก 540,000 บาท
จึงนํามาสร้ างตัวหนังใหม่ สําหรับใช้ หดั เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนขึ ้นมาเป็ นคณะหนังใหญ่ และได้ รับเงิน
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบล นํามาสร้ างอาคารหลังใหม่ สําหรับใช้ เป็ นที่จดั การแสดงหนังใหญ่
การสร้ างพิพิธภัณฑ์ อาจจะเกิดจาก “นิมิต” ของหลวงพ่อเจ้ าอาวาส แต่วา่ ในขณะเดียวกัน ก็ประจวบกันที่
้ ม ผนวกกับได้ รับความร่วมมือจากสภา
ท่านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั ท่านมีความสนใจที่จะรื อ้ ฟื น้ ศิลปะการแสดงดังเดิ
วัฒนธรรมอําเภอเชิงเนินอย่างมาก ทังนี
้ ้อาจเพราะหนังใหญ่ เป็ นเรื่ องซึง่ กรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอหลายท่านมี
ความผูกพันอยู่มาก บางท่านเป็ นครูหนังและเป็ นลูกหลานของครูหนัง เช่น อาจารย์อํานาจ มณีแสง และท่านอื่น ๆ ที่
เป็ นเชื ้อสายของคณะแสดงละครชาตรี จึงสามารถรวมกันตังวงปี
้ ่ พาทย์ ขับร้ อง และพากย์ได้
นอกจากนันการรื
้
อ้ ฟื น้ ฟื น้ ฟู ศิลปะการแสดงโบราณ ยังเป็ นนําเอาอดีตมาเป็ นประโยชน์แก่เยาวชนใน
้
งหวัดระยอง ทําให้ เด็ก ๆ มีรายได้ การ
ปั จจุบนั คณะหนังใหญ่วดั บ้ านดอนในขณะนี ้รับแสดงทังในและนอกเขตจั
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นําไปแสดงที่ตา่ ง ๆ ทําให้ ทา่ นได้ ร้ ูจกั กับคุณภัทราวดี มีชธู น เจ้ าของภัทราวดีเธียเตอร์ ซึง่ เกิดความสนใจ และได้ มา
ให้ คําแนะนําในการจัดเวที การเชิด การแต่งกาย ทําให้ การแสดงหนังใหญ่ของวัดบ้ านดอนมีการปรับรูปแบบและ
อาศัยเทคนิคการละครร่วมสมัย แตกต่างไปจากคณะหนังใหญ่อีกสองคณะในประเทศไทย คือ คณะวัดขนอน และ
วัดสว่างอารมณ์ ซึง่ แสดงตามแบบประเพณีมากกว่า
การเติบโตของพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้ องในกรณีของวัดบ้ านดอน จึงเกิดมาจาก
องค์ประกอบหลายอย่าง ทังคํ
้ าอธิบายเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ของตัวหนัง ความผูกพันกับศิลปะการแสดงของหลวงพ่อ
ความศรัทธาของชาวบ้ าน และความร่วมมือจากองค์การที่เป็ นทางการภายใน และจากศิลปิ นระดับชาติ
ศูนย์ วัฒนธรรมอําเภอบางพลี โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บาํ รุ ง สมุทรปราการ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมที่นี่เป็ นตัวอย่างของการดําเนินงานตามความริเริ่ มของนโยบายรัฐ ให้ มีศนู ย์วฒ
ั นธรรม
อําเภอ แต่ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาล ได้ รับการตอบรับจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์พบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ศูนย์วฒ
ั นธรรมของโรงเรี ยนบางพลี ซึง่ มีลกั ษณะไม่ตา่ งไปจากพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้ วยข้ าวของ และ
กิจกรรมให้ เด็กนักเรี ยนทําโครงการหาข้ อมูลกันอย่างคึกคักนัน้ มีผ้ ดู แู ลอาจารย์สทุ ธิดา คุ้มภู ท่านเป็ นคนปากนํ ้า
และหลังจากไปสอนในจังหวัดอื่นได้ ย้ายมาประจําที่บางพลี อาจารย์เล่าให้ ฟังว่า ย้ ายมาอยูต่ งแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2525 ได้
เห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่แรกที่เริ่ มมาสอนนัง่ เรื อมาทํางาน มองเห็นมีทงุ่ นาสองฝั่ งคลอง ต่อมาทุง่ นา
หายไปเกือบหมดจนในปั จจุบนั เหลืออยูเ่ พียงผืนเล็ก ๆ ผืนเดียวเท่านัน้ อาจารย์จึงอยากจะเก็บรักษาชีวิตท้ องถิ่นที่
หมดสิ ้นสูญหายไปเกือบหมดแล้ วไว้ โดยเริ่มให้ เด็กไปหาของ หรื อขอบริจาคสิง่ ของในบ้ านจากผู้ปกครอง และนํามา
จัดไว้ ให้ นกั เรี ยนใช้ เรี ยน ความสนใจของอาจารย์สทุ ธิดา ได้ รับการตอบส่งเสริมจากผู้อํานวยการโรงเรี ยน ซึง่ ได้ ทราบ
ถึงโครงการจัดตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมอําเภอ และต้ องการจะทําให้ โรงเรี ยนเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์วฒ
ั นธรรม จึงได้ อนุมตั ิให้ ใช้
สถานที่และงบประมาณของโรงเรี ยน และสนับสนุนให้ ใช้ ศนู ย์วฒ
ั นธรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรวิชาต่าง ๆ ใน
ปั จจุบนั ศูนย์วฒ
ั นธรรมได้ รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรี ยน และดูจะยังคง
ขยายตัวต่อไปอีก ไม่นานมานี ้ การสร้ างสนามบินสุวรรณภูมิ ทําให้ ชาวบ้ านที่เคยทํานาขายที่ และย้ ายไปที่อื่น ทิ ้ง
เครื่ องมือเครื่ องใช้ เก่าที่เคยใช้ ทํานาหรื อมีเก็บไว้ ในบ้ าน เช่น คันไถ ล้ อเกวียน ไว้ เป็ นจํานวนมาก อาจารย์และนักเรี ยน
ได้ ไปช่วยกันขนมาเก็บไว้ บางส่วน
พิพธิ ภัณฑ์ พวนวัดฝั่ งคลอง นครนายก
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ แสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ของชาวพวน ซึง่ เป็ นประชากรหลักของละแวกบ้ านใกล้ เคียงวัดแห่งนี ้
ชาวพวนเป็ นกลุม่ คนพูดภาษาตระกูลไท ที่มีถิ่นฐานอยูใ่ นแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในปั จจุบนั คนพวนที่อยูบ่ ริเวณนี ้ถูกกวาดต้ อนมาในสมัยธนบุรี เมื่อเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ ยกทัพไปตีเมือง
เวียงจันทน์ และได้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยูใ่ นหลายบ้ าน เช่นบ้ านฝั่ งคลอง บ้ านท่าแดง เป็ นต้ น
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้นจากพระครูวิริยานุโยค ท่านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั ซึง่ เป็ นคนที่อื่นและไม่ใช่คนพวน ท่าน
กล่าวว่าท่านมารับตําแหน่ง ปี พ.ศ.2520 มีหน้ าที่ต้องดูแลทรัพย์สนิ ของวัด จึงรวบรวมของเก่า และค้ นคว้ าความ
เป็ นอยูข่ องชาวบ้ านใกล้ เคียง ประกอบกับกรมศิลปากรได้ เคยมาสํารวจ และเชิญให้ ทา่ นไปอบรมพระสังฆาธิการ ซึง่
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เป็ นการอบรมที่กรมศิลปากรจัดถวายพระสงฆ์เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ท่านจึงได้
เริ่มทําหอพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่ องราวของชาวพวน หลังจากนันหอไทยนิ
้
ทศั น์ ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติมาเยี่ยม และ ตังให้
้ พิพิธภัณฑ์เป็ นหอไทยนิทศั น์ประจําท้ องถิ่นอีกด้ วย สถานที่แห่งนี ้แห่งเดียวจึงมีหลายชื่อ
เป็ นทังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน และหอไทยนิทศั น์
กระบวนการทําพิพิธภัณฑ์ของวัดฝั่ งคลอง ที่ริเริ่ มโดยท่านเจ้ าอาวาส และจากคําแนะนําของทางการ ได้ รับ
การสนับสนุนจากสมาชิกชาวพวนในชุมชนด้ วย นอกจากจัดแสดงสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์แล้ ว ยังมีศนู ย์ทอผ้ า มีโครงการ
รื อ้ ฟื น้ ภาษา และสอนภาษาพวนให้ กบั เด็ก ๆ ประกอบไปด้ วย
ปั จจุบนั ผู้ที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์คือ ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง ซึง่ เป็ นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ ก็ดู
จะมีบทบาทที่ทําให้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารท้ องถิ่น ในระหว่างการ
้ ม
ประชุม ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการที่จะให้ พิพิธภัณฑ์ ได้ รับงบประมาณจาก อบต. พร้ อมทังเสริ
ด้ วยว่า ในฐานะที่ตนเองเป็ นนักการเมืองท้ องถิ่น ต้ องการจะชี ้ให้ เห็นว่า ภาพพจน์ของ อบต. ที่เต็มไปด้ วยอิทธิพล
้ อสังเกต
และความไม่โปร่งใสนัน้ ไม่เป็ นจริงแล้ วในปั จจุบนั ถึงแม้ ในขณะนี ้เราจะยังไม่มีข้อมูลละเอียด แต่ก็น่าจะตังข้
ได้ วา่ การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฝั่งคลอง ได้ อาศัยการสนับสนุนจากองค์กรท้ องถิ่นที่เป็ นทางการอยูไ่ ม่น้อย
จากคําบอกเล่าทําให้ เห็นลักษณะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่ ในกระบวนการจัดพิพิธภัณฑ์ สมาชิกชุมชนพวน
ฝั่ งคลอง กล่าวคือ มีการเดินทางไปเยี่ยมชุมชนพวนในเชียงขวาง และได้ ไปเก็บตัวอย่างผ้ าซิ่น เครื่ องแต่งกาย มาไว้
ในพิพิธภัณฑ์ เปรี ยบเทียบกับของที่เก็บรักษาไว้ ที่บ้านฝั่ งคลอง คนเชื ้อสายพวนในประเทศไทยจัดตังเป็
้ นสมาคม
และมีความสัมพันธ์กบั ญาติพี่น้องในประเทศลาวอยู่ มีกิจกรรมร่วมกันเช่นการทอดผ้ าป่ าร่วมกัน และมีเครื อข่ายคน
รู้จกั และการไปมาหาสูก่ นั อยู่ การทําพิพิธภัณฑ์ทําให้ คนพวนที่นี่ (เช่นเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์พวนในที่อื่น เช่น จังหวัด
ลพบุรี ซึง่ ยังไม่ได้ สํารวจ) อาจเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างสํานึกชาติพนั ธุ์ของความเป็ นพวน และมองเห็นว่า
ตัวเองมีความเชื่อมโยงทางเครื อญาติข้ามพรมแดนประเทศ บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการมองเห็นว่าตนเองเป็ น
สมาชิกของชุมชนที่ใหญ่กว่า และกว้ างกว่าพรมแดนของประเทศ จะมีลกั ษณะอย่างไร หรื อมีความสําคัญอย่างไร
เป็ นประเด็นที่จะต้ องศึกษาในระดับลึกลงไปอีก แต่เท่าที่เห็นในขณะนี ้ การทําพิพิธภัณฑ์อาจจะทําให้ ความเป็ นพี่
น้ องพวนในอดีตที่เป็ นรูปธรรม ในรูปของเสื ้อและผ้ าซิ่นที่เป็ นของเก่าที่นี่ และที่ได้ มาจากประเทศลาวที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน และมีการนํามาเปรี ยบเทียบวางคูก่ นั ไว้ ในห้ องจัดแสดง
พิพธิ ภัณฑ์ วัดเขากระโดน ระยอง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ริเริ่มโดยพระครูพิทกั ษ์ วิริยาภรณ์ หรื อพระมหาเพียร ปั ญญาทีโป เจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั
ท่านเป็ นคนในท้ องถิ่นวัดเขากระโดน แต่ได้ ไปศึกษาเล่าเรี ยนในมหาวิทยาลัยสงฆ์และจําพรรษาอยูท่ ี่วดั ปทุมคงคา
กรุงเทพมหานครนานถึง 17 ปี จนกระทัง่ เมื่อเจ้ าอาวาสองค์เดิมมรณภาพ ญาติโยมทางบ้ านจึงได้ พากันนิมนต์ท่าน
กลับไปเป็ นเจ้ าอาวาสวัดเขากระโดน ท่านเป็ นพระที่ได้ รับการยอมรับอย่างมากในละแวกนัน้ ทังจากชาวบ้
้
าน และ
ทางราชการ เพราะท่านเป็ นพระนักพัฒนา และช่วยเหลืองานราชการอย่างมาก โดยเฉพาะด้ านการศึกษา ท่านได้ เริ่ม
สะสมเครื่ องสีข้าวเก่า จากนันก็
้ มีชาวบ้ านนําของใช้ ข้ าวของนานาชนิดมาถวายเพิ่มเติม จนทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมา
โดยท่านได้ รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิแห่งหนึง่ จากประเทศเนเธอร์ แลนด์
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ลักษณะประการหนึง่ ของที่วดั นี ้ คือความเป็ นพระนักพัฒนาของหลวงพ่อ นอกจากทําพิพิธภัณฑ์แล้ ว ท่านก็
ยังได้ เปิ ดสอนดนตรี ไทย ศิลปะการผูกผ้ าประดับงานพิธีตา่ ง ๆ การเขียนป้ายโฆษณาอักษรวิจิตร พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็ นการสร้ างโอกาส และเพิ่มศักยภาพให้ กบั เด็ก ๆ ในละแวกนัน้ ให้ มี
ทางเลือกในชีวิตมากขึ ้น มีทกั ษะและวิชาชีพติดตัวมากกว่าที่จะจบประถม-มัธยมต้ น แล้ วก็เข้ าโรงงานเป็ นแรงงาน
ไร้ ฝีมืออย่างเดียว ที่น่าสนใจคือ ในเรื่ องของการที่ริเริ่มสอนดนตรี ไทย ท่านบอกว่าเพราะ “ลมมันเปลี่ยนทิศ” สมัยนี ้
ตื่นตัวเรื่ องอนุรักษ์ มรดกไทยกันมาก คนที่เล่นดนตรี ไทยได้ โดยเฉพาะถ้ าถึงขันเก่
้ ง ก็คือ “ช้ างเผือก” ที่โรงเรี ยน
้
ไทยของตนเอง ขณะที่
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อยากจะรับเข้ าเรี ยนและแย่งกันจองตัว เพราะต่างก็อยากตังวงดนตรี
เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจ ดนตรี ไทยสําหรับท่านจึงเป็ นทังกิ
้ จกรรมการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และเป็ นทุนทางวัฒนธรรม
สําหรับความก้ าวหน้ าทางการศึกษาและทางสังคมของเด็ก ๆ
ความที่ทา่ นเจ้ าอาวาสเป็ นพระนักพัฒนานัน้ นอกจากจะทําพิพิธภัณฑ์ จัดสอนทักษะต่าง ๆ แล้ ว ท่านยัง
ทําหอกระจายข่าว สวนวรรณคดี สวนป่ าสมุนไพร ซึง่ ทําให้ วดั นี ้เป็ นอีกที่หนึง่ ที่จะมีป้ายทางการนานาชนิดติดอยู่
โดยที่บอกได้ ยากว่าป้ายกับความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นนันสั
้ มพันธ์กนั อย่างไร ผู้วิจยั ได้ รับคําอธิบายว่า มักจะเป็ นการให้
งบประมาณก้ อนเล็ก ๆ มา แล้ วก็ขอเอาป้ายมาติด หลังจากนันก็
้ มิได้ มีอะไรเกิดขึ ้นอีก
พิพธิ ภัณฑ์ ในภาคเหนือ
การประชุมและการสํารวจในภาคเหนือ ทําให้ ได้ รับข้ อสังเกตบางอย่างที่อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นลักษณะของ
ท้ องถิ่น ประการแรก วัดและชุมชน หรื ออาจรวมทังโรงเรี
้
ยนด้ วย จะมีความผูกพันและรวมตัวกันได้ อย่างค่อนข้ าง
เหนียวแน่น มีระบบศรัทธาวัด ซึง่ เป็ นกลุม่ ชาวบ้ านที่แบ่งหน้ าที่กนั อุปถัมภ์และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของวัด รวมทัง้
พิพิธภัณฑ์ ในการประชุมมีพระสงฆ์ในสัดส่วนที่สงู และแต่ละท่านมีบทบาทและทัศนะอย่างเข้ มข้ น
ประการที่สอง การที่ท้องถิ่นในภาคเหนือ มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่อาศัยบนที่สงู มากมายหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์และ
หลายชุมชน ทําให้ เราได้ เห็นรูปแบบของความสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวในท้ องถิ่นอีกอย่างหนึง่ คือการทํางาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนหรื อเอ็นจีโอ ซึง่ มีสมาชิกเป็ นชาวต่างประเทศกับชาวเขาบางกลุม่ ตัวอย่างของ
กลุม่ ในลักษณะนี ้ที่มาร่วมประชุม ได้ แก่ การทํางานร่วมกันระหว่างชาวลาฮูบ้านจะแลที่เชียงรายกับกลุม่
ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา หรื อการทํางานของมูลนิธิพลังนิเวศกับเครื อข่ายม้ งภูชี ้ฟ้า เป็ นต้ น
ประการที่สาม วัดล้ านนามีสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมท้ องถิ่นที่มีบคุ ลิกเฉพาะตัว มีเสน่ห์ และมีความ
หลากหลายของสไตล์ตา่ ง ๆ เช่น พม่า ไทใหญ่ ล้ านนา อยูใ่ นบริเวณที่ไม่หา่ งกันมากนัก ศิลปกรรมและ
สถาปั ตยกรรมเหล่านี ้ยังคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่แตกต่างจากรูปแบบมาตรฐานทางการของภาคกลาง เช่นโบสถ์มี
ขนาดเล็ก ไม่สําคัญเท่าวิหาร ผิดกับภาคกลางที่จะเน้ นความสําคัญที่พระอุโบสถ มีเจดีย์บรรจุพระธาตุ พระพุทธรูป
ไม้ และศิลปกรรมไม้ แกะสลักต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น อาคารมีลายปูนปั น้ ที่มีความงดงาม สถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมเหล่านี ้ มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ไม่แพ้ วตั ถุสงิ่ ของที่เก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์
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พิพธิ ภัณฑ์ วัดไหล่ หนิ หลวง ลําปาง
วัดแห่งนี ้ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เป็ นวัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ พบกับพ่อหลวงที่อยูใ่ นสภาวัฒนธรรมไหล่
้ จลุ ศักราช 2345 โดยพ่อค้ าไทใหญ่ผ้ ู
หิน และได้ ทราบเรื่ องราวจากท่านเหล่านี ้ว่า วัดไหล่หินเป็ นวัดที่สร้ างมาตังแต่
หนึง่ เป็ นคนสร้ าง พ่อหลวงเล่าว่า ในประมาณปี พ.ศ. 2516 ท่านได้ รับทราบจากพระภิกษุทา่ นหนึง่ ในวัด (ซึง่ ปั จจุบนั
ลาสิกขาบทไปแล้ ว) ว่าวัดนี ้มีโบราณวัตถุอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก น่าจะทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ในลูกหลานและคณะศรัทธาได้ ร้ ู
ได้ เห็น ผู้ที่เริ่มคิดที่จะก่อตัง้ คือเจ้ าอาวาสในขณะนัน้ (ปั จจุบนั ลาสิกขาบท และรับหน้ าที่เป็ นพ่อกํานัน) ผู้ใหญ่บ้าน
ุ ไชย และเห็นว่าวัด
และพ่อหลวงอีกท่านหนึง่ ได้ ริเริ่ มคิด และไปดูตวั อย่างที่วดั พระธาตุลําปางหลวง พระธาตุหริภญ
เหล่านี ้เป็ นวัดที่ “เจริญแล้ ว” มีพิพิธภัณฑ์ และคิดว่าวัดไหล่หินหลวงน่าจะมีบ้าง เมื่อเริ่มทําจึงได้ ดําริขอบริจาคจาก
ชาวบ้ านมาสมทบกับของเดิมที่มีอยูใ่ นวัด โดยนํารถไปขอบริจาคของจากศรัทธาวัด ในช่วงเทศกาลทุกปี ปี แรกและปี
ที่สอง ปรากฏว่ามีคนบริจาคของเก่ามาจํานวนมาก ซึง่ ก็นํามารวบรวมไว้ แต่ในปี ที่สาม เริ่มมีคนจากภายนอกมา
กว้ านซื ้อของโบราณ ชาวบ้ านจึงพากันขาย ไม่ยอมให้ วดั แล้ ว เพราะว่าของโบราณกลายเป็ นสิง่ ที่มีราคาสูง
การสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ ได้ รวบรวมเงินจากคณะศรัทธาวัด ร่ วมกันบริจาค สร้ างอาคารเก็บและจัดแสดง
สิง่ ของต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้ รับความช่วยเหลือจากทางการแต่อย่างใด และอาศัยความช่วยเหลือต่าง ๆ จากชาวบ้ าน
เช่น ขอบริจาคตู้ ไม้ ตู้จากงานศพ มาทําเป็ นตู้ที่ใช้ จดั แสดง ขณะนี ้มีปัญหาว่าหลังคาของอาคารพิพิธภัณฑ์รั่ว แต่ยงั
ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม
การดําเนินงานในปั จจุบนั นอกจากคณะศรัทธาวัดแล้ ว วัดไหล่หินหลวง แสดงให้ เห็นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างวัด คณะศรัทธา และโรงเรี ยน รวมทังสถานศึ
้
กษาในลําปาง โดยมีโครงการของอาจารย์โรงเรี ยนในท้ องถิ่น
ร่วมกับอาจารย์จากสถาบันราชภัฏลําปาง ทําหลักสูตรศิลปะท้ องถิ่น ให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนประถมในหมูบ่ ้ าน เรี ยนรู้
ศิลปะล้ านนาท้ องถิ่น จากวัตถุสงิ่ ของ ศิลปกรรม และสถาปั ตยกรรมในวัดด้ วย ความร่วมมือกันอย่างดูคอ่ นข้ าง
ใกล้ ชิดนี ้ น่าสนใจที่จะศึกษาในรายละเอียดต่อไป แต่ในเบื ้องต้ นนี ้ จากการที่ได้ พดู คุยกับท่านเหล่านี ้ทําให้ ทราบว่า
ส่วนมากแล้ วเป็ นคนในพื ้นที่ แต่ได้ มีประสบการณ์ไปศึกษาต่อที่อื่น ทําให้ ได้ เห็นการเก็บวัตถุโบราณของเก่ารักษาไว้
้
านสนใจสะสมของด้ วยตนเอง ประสบการณ์เหล่านี ้ทําให้ เกิดมองเห็นคุณค่าของวัตถุ
ในพิพิธภัณฑ์ที่อื่น รวมทังบางท่
สิง่ ของที่มีในวัด และเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ของท้ องถิ่น
พิพธิ ภัณฑ์ ม้ง และลาฮู เชียงราย
ลักษณะเด่นประการหนึง่ ของภาคเหนือซึง่ สัมพันธ์กบั ภูมิประเทศที่เป็ นเทือกเขาสูง คือการมีกลุม่ คนบนที่สงู
หลากหลายกลุม่ ชีวิตของกลุม่ คนที่เรี ยกว่าชาวเขากลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ ได้ ผา่ นการเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาราวครึ่งศตวรรษที่ผา่ นมา มีการเปลี่ยนวิถีการผลิต รูปแบบการใช้ ชีวิต ความคิดทางวัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์กบั รัฐและคนภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การจัดทําพิพิธภัณฑ์เป็ น
ปรากฏการณ์ใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย ในการประชุมในภาคเหนือ มีกลุม่ ชาวเขาเผ่าม้ ง
้
ม่ มีโครงการที่จะจัดทําพิพิธภัณฑ์เหมือนกัน กลุม่ ลาฮูนนั ้ เกิดจากความคิดว่า
และเผ่าลาฮู มาร่วมด้ วย ทังสองกลุ
เห็นนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจมากันมาก แต่เวลามาเที่ยวหมูบ่ ้ านก็มกั จะมีไกด์จากข้ างนอกเป็ นคนพามา มาแล้ วก็
ไป ชาวบ้ านคิดว่าอยากจะให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มาในช่วงเทศกาล และได้ ร้ ูจกั วิถีชีวิตของลาฮูมากกว่าที่เป็ นอยู่ แรก
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ทีเดียวจึงคิดที่จะทําเป็ นแกลเลอรี่ เก็บรวบรวมของที่ชาวบ้ านทํา เช่นเครื่ องมือดักสัตว์ แต่ก็ยงั เกิดคําถามว่า ชีวิตของ
ชาวลาฮู ซึง่ มีอยู่ไม่มากในประเทศไทย โดยเฉพาะลาฮูที่บ้านจะแลนี ้ มีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร คําถามนี ้ทําให้
เกิดประเด็นที่กําลังคิดกันอยูว่ า่ จะนําของเก่ามาจัดอย่างไร และในขณะเดียวกัน ก็ได้ รับการสนับสนุนจากเอ็นจีโอ
กลุม่ ศิลปะวัฒนธรรมกระจกเงา ซึง่ กําลังมีโครงการให้ ชาวบ้ านลาฮูสอนการทอผ้ าให้ นกั ท่องเที่ยว สอนทําเครื่ อง
้ งต้ องมีการทําเว็บไซต์ และทํา virtual museum ซึง่ อยู่
ดนตรี รวมทังพยายามทํ
้
าทัวร์ และเป็ นไกด์เอง นอกจากนันยั
ระหว่างการดําเนินการ
ส่วนศูนย์วฒ
ั นธรรมม้ งที่ภชู ี ้ฟ้า จังหวัดเชียงรายนัน้ ดําเนินการโดยเครื อข่ายเยาวชนภูชี ้ฟ้า เป็ นการทํางาน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และมีโครงการที่จะสร้ างบ้ านม้ งแบบต่าง ๆ แสดงการใช้ ชีวิตในบ้ าน บริเวณที่เลี ้ยงสัตว์
เลี ้ยงผี นอกจากนันก็
้ มีโครงการที่จะสร้ างที่พกั แบบพื ้นบ้ านด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุม่ พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสาน อาจจะมีลกั ษณะคล้ ายกับภาคเหนือ ตรงที่มีพิพิธภัณฑ์วดั มีความโดดเด่น
หากแต่วา่ ก็มีภมู ิหลังในด้ านโบราณคดีของท้ องถิ่นที่จะทําให้ มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
และก่อนประวัติศาสตร์ คอ่ นข้ างมาก ความประทับใจในภาคอีสานนัน้ ดูเหมือนว่า ถึงแม้ วา่ วัดและพระภิกษุองค์
สําคัญ จะมีบทบาทเด่นในการเก็บสะสมสิง่ ของ หากแต่ความร่วมมือ ทํางานด้ วยกันกับชาวบ้ าน ไม่มีระบบของคณะ
ศรัทธาวัด เช่นในภาคเหนือ แต่มีระบบคุ้ม และมีกลุม่ ชาวบ้ านที่มีความศรัทธา หรื อมีความสัมพันธ์กบั พระ เป็ นผู้ที่
ช่วยทํางาน ส่วนรายละเอียดการเปรี ยบเทียบระบบศรัทธา กับระบบคุ้มนัน้ จะต้ องศึกษาในระดับลึกต่อไป
เนื่องจากในหลายแห่งในภาคอีสานที่ผ้ วู ิจยั ได้ มีประสบการณ์มา เป็ นที่ที่มีการขุดค้ นพบโบราณวัตถุ เช่น
เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ซึง่ เป็ นเมืองในรุ่นทวารวดี มีการค้ นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมาก กู่ หรื อ
ปราสาทหิน ที่มีอยูห่ ลายแห่ง ในที่เหล่านี ้ มักจะได้ ฟังคําปรารภ และเรื่ องเล่าว่า โบราณวัตถุที่ขดุ ค้ นพบ ไม่วา่ จะเป็ น
เสมาหินทวารดีขนาดใหญ่ เทวรูปต่าง ๆ เป็ นสิง่ ที่วดั หรื อชาวบ้ าน รู้สกึ ว่าเป็ นของศักดิ์สิทธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของตน และ
มีความคิดว่า ไม่อยากจะให้ โยกย้ ายไปไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรื อนําไปเก็บไว้ ในสํานักงานของกรมศิลปากร
พระและชาวบ้ านมีความรู้สกึ ว่าต้ องการจะดูแลสิง่ เหล่านี ้ แต่เป็ นการดูแลในฐานะที่เป็ นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สทิ ธิ์
มากกว่าที่จะเป็ นโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์
ตํานานเกี่ยวกับความศักดิ์สทิ ธิ์ของโบราณวัตถุ อันนําไปสูก่ ารค้ นพบ และการทําสถานที่เก็บที่กลายมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์ เป็ นเรื่ องที่ได้ ยินมาจากหลายแห่ง เช่นการพบฟอสซิลปลาหินอายุ 160 ล้ านปี เป็ นการพบที่เกิดจากนิมิต
ของเจ้ าอาวาส ซึง่ ธุดงค์ไปตามป่ า จนไปค้ นพบซากฟอสซิลของปลาโบราณยุคจุราสสิค หรื อเทวรูปขอมหลายองค์ มี
ตํานานว่าชาวบ้ านที่ขดุ ค้ นพบ พยายามจะเก็บไว้ ที่บ้าน แต่ก็มกั จะเจ็บป่ วยหรื อมีอนั เป็ นไป จึงต้ องนํามาไว้ ที่วดั
ตํานานเหล่านี ้น่าจะมีความหมายในโลกทัศน์ร่วมกันบางอย่างของชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ ควรที่จะศึกษาต่อไปอีก
พิพธิ ภัณฑ์ วัดมหาชัย มหาสารคาม
วัดนี ้เป็ นตัวอย่างของวัดที่มีการสะสมข้ าวของจํานวนมาก และเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในภาคอีสาน วัดมหาชัยเป็ น
วัดที่ท้าวมหาชัย เจ้ าเมือง ร่วมกับชาวเมืองสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2412 สิง่ ของสะสมและพิพิธภัณฑ์เป็ นผลงานของพระ
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อริยานุวตั ร เขมจารี เจ้ าอาวาสองค์ที่ 19 ของวัด กล่าวกันว่า ท่านได้ เริ่ มต้ นเก็บสะสมโบราณวัตถุ เนื่องจากเห็นว่ามี
ชาวต่างประเทศสนใจ และได้ โบราณวัตถุไปไว้ ในครอบครองจํานวนมาก เมื่อท่านสอบถามก็ได้ ความว่า ได้ จาก
ชาวบ้ านบ้ าง วัดบ้ าง ทําให้ ทา่ นเห็นว่ามรดกทางศิลปะและโบราณคดีของบรรพบุรุษอีสาน จะสูญหายเสียหมด ท่าน
จึงได้ เริ่ มต้ นเก็บสะสมโบราณวัตถุจากบริ เวณต่าง ๆ ในอีสาน มาเก็บรักษาไว้ ที่วดั มหาชัย ทําให้ ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์
แห่งนี ้ มีทงเทวรู
ั ้ ป พระพุทธรูป รูปสลักหิน ไหโบราณ ตู้พระธรรม หนังสือใบลาน ล้ วนเป็ นของชิ ้นที่งดงาม มีความสําคัญ
เป็ นจํานวนมาก กระบวนการเก็บของท่านนัน้ เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ. 2507 โดยได้ รับความสนับสนุนจาก นาย
บุญช่วย อัตถากร จัดหารถมาให้ ใช้ ในการสํารวจและเก็บรวบรวม ต่อมาวัดได้ ร่วมมือกับวิทยาลัยครูมหาสารคาม จัด
ศูนย์อนุรักษ์ วรรณคดี ต่อมาตังเป็
้ นศูนย์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปี พ.ศ.2525 กรมการ
ศาสนาได้ จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัย เท่าที่ได้ ข้อมูลมา วัดนี ้ดูจะมีความสัมพันธ์กบั
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และนักวิชาการของท้ องถิ่นหลายท่าน
รวมทังข้
้ าราชการในกรมศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ วัดมหาชัยจึงมีสถานที่ที่มีสถานภาพเป็ นทางการ เช่น
ั นธรรมท้ องถิ่น ฯลฯ โดยที่อาจจะเป็ นคําถามที่น่าจะพยายามหาคําตอบ
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์อนุรักษ์ วรรณคดี ศูนย์วฒ
ต่อไปว่า การทํางานของพิพิธภัณฑ์ หรื อศูนย์ฯต่าง ๆ เหล่านี ้ มีความสัมพันธ์แยกหรื อซ้ อนกันอย่างไร
สิง่ หนึง่ ที่น่าสังเกตคือ ความที่พิพิธภัณฑ์ของวัดนี ้มีข้าวของหลายอย่างมาก และได้ มาด้ วยวิธีตา่ ง ๆ เช่น ซื ้อ
ยืม หรื อ ขอ มาจากวัด หรื อชุมชนอื่น ๆ มากมายหลายแห่ง อาจจะทัว่ ทังภาคอี
้
สาน ทําให้ พิพิธภัณฑ์ของวัดนี ้ อาจจะ
แสดงความเป็ น “อีสาน” มากกว่าที่จะแสดงความเป็ นท้ องถิ่นที่เฉพาะที่ของมหาสารคาม การมีของจํานวนมาก และ
มีคา่ ทังในทางประวั
้
ติศาสตร์ โบราณคดี และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วงหลังจากที่ทา่ นเจ้ าคุณอริยานุวตั รสิ ้นบุญไปแล้ ว
อาจจะสร้ างปมปั ญหาบางอย่าง เช่นการที่วดั เจ้ าของเดิม อาจจะต้ องการของบางอย่างที่ยืมมา โดยเฉพาะคัมภีร์
ใบลานกลับคืน ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องที่เราได้ ยินมาจากวัดอื่นบ้ าง นอกจากนันความที
้
่มีโบราณวัตถุและของมีคา่ จํานวนมาก
ทําให้ การเปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมต้ องทําด้ วยความระมัดระวัง หรื อมีความจํากัดในการให้ เข้ าชม ความขัดแย้ งกัน
ระหว่างความจําเป็ นในการเก็บรักษาของมีคา่ มิให้ เป็ นเหยื่อของการลักขโมย กับความต้ องการเป็ นพิพิธภัณฑ์ซงึ่
จะต้ องเป็ นพื ้นที่สาธารณะ ประกอบกับการที่มีกําลังในการดูแลจัดการอย่างจํากัด เป็ นปั ญหาของวัดหลายแห่งที่พบ
ในการสํารวจ ดังนันเราจะพบว่
้
าวัดแก้ ปัญหาด้ วยสร้ างห้ องที่มีลกู กรงแน่นหนาสําหรับเก็บวัตถุมีคา่ บางส่วน หรื อไม่
เปิ ดพิพิธภัณฑ์ตลอดเวลา ส่วนมากจะปิ ดล็อคกุญแจไว้ หากไปโดยไม่ได้ นดั หมายในวันที่ผ้ ถู ือกุญแจไม่อยูก่ ็จะไม่
สามารถเข้ าชมได้
วัดท่ าม่ วง ร้ อยเอ็ด
ของที่สะสมไว้ จํานวนมากที่วดั ท่าม่วง คือคัมภีร์ใบลานและสมุดข่อยโบราณ ซึง่ ห่อไว้ ด้วยผ้ าซิ่นห่อคัมภีร์
มัดเชือกเป็ นเปลาะ ๆ ด้ วยเทคนิคดังเดิ
้ ม เป็ นคลังต้ นฉบับหนังสือโบราณที่มีจํานวนมาก และได้ รับการเก็บรักษาไว้
อย่างดี สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าคลังของคัมภีร์ คือบุคลิกของท่านพระครู สธุ รรมวรนาถ เจ้ าอาวาสวัดท่าม่วง ซึ่ง
เป็ นพระภิกษุที่มีทศั นะเชิงวิพากษ์ อย่างเข้ มข้ น หลวงพ่อเป็ นคนในท้ องถิ่น แต่มาเรี ยนหนังสือในกรุงเทพฯ และเคย
ทํางานมาหลายอย่างก่อนในหลายจังหวัด ก่อนที่จะกลับมาบวชที่บ้านเดิม ท่านอธิบายว่า ท่านเกิดความคิดว่า คนมี
ความรู้ไม่เคยมาสร้ างบ้ านตัวเอง มีแต่หนีเข้ าเมือง ท่านจึงได้ ตดั สินใจที่จะสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั บ้ านเกิด การเก็บ
คัมภีร์ใบลาน เป็ นส่วนหนึง่ ของการพยายามสร้ างความรู้หลายอย่างให้ กบั ชุมชนของท่าน เช่น สอนคอมพิวเตอร์ ซึง่
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ท่านดูจะมีทกั ษะและประสบการณ์อยูม่ าก รวมทังท่
้ านมีความก้ าวหน้ าในการใช้ เทคโนโลยีไอที. ทําทะเบียน เก็บ
ข้ อมูล และเก็บภาพผ้ าผะเหวดผืนงามประจําวัด ที่มีขนาดใหญ่ยาวหลายสิบเมตร และวาดภาพงดงามในสไตล์
ท้ องถิ่น สิง่ ที่น่าสังเกตเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของท่านที่นี่ คือเราไม่แน่ใจว่า ท่านต้ องการจะให้ คลังคัมภีร์ของท่าน
เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อไม่ เพียงใด เนื่องจากท่านเล่าถึงประสบการณ์วา่ เคยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ สถานศึกษา มาขอดู
หรื อขอยืมไป แล้ วก็ไม่คืนท่านบ้ าง หรื อมีเจตนามาหลอกบ้ าง ทําให้ ทา่ นมีทา่ ทีในเบื ้องต้ นว่า ไม่ต้องการมีความสัมพันธ์
กับหน่วยงานรัฐ ท่านบอกว่า ไม่อยากเชื่อข้ าราชการทุกประเภท ไม่อยากร่วมมืออะไรทังสิ
้ ้น ดังนันท่
้ านดูจะต้ องการ
จัดการคลังเก็บหนังสือโบราณด้ วยตัวของท่านเอง ในแบบของท่านเองอย่างมัน่ ใจ และไม่ได้ แสดงทีทา่ ว่าต้ องการ
ความช่วยเหลือหรื อความร่วมมือจากองค์กรอื่น ๆ แต่อย่างใด
พิพธิ ภัณฑ์ ปลาหิน 160 ล้ านปี กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้อยูท่ ี่วดั ป่ าพุทธบุตร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งทําขึ ้นใหม่ หลังจากที่ทา่ นเจ้ า
อาวาสไปพบซากฟอสซิลปลาเลปิ โดเทส ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2541 ท่านเล่าว่าตัวท่านนิยมไปนัง่ กรรมฐานในป่ าเขา และ
เกิดนิมิตเห็นตําแหน่งที่จะพบ เมื่อตื่นขึ ้นได้ ไปตามที่นนั ้ สกัดหินออก ก็พบสิง่ ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า เกร็ดงู เมื่อติดต่อให้
นักวิทยาศาสตร์ จากกรมทรัพยากรธรณีไปศึกษาดู พบว่าเป็ นปลาโบราณชนิดหนึง่ อายุประมาณ 160 ล้ านปี และทํา
ให้ มีนกั วิจยั ต่างประเทศมาศึกษากันหลายคน ท่านเล่าต่อไปว่า เหตุการณ์นี ้ทําให้ ชาวบ้ านพากันไปขุดหา แต่คนที่ไป
ขุดก็มกั จะเกิดอาเพศ บางคนถึงตาย ทําให้ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าเป็ นผีสางทํา และเมื่อมีการเข้ าทรง ก็ได้ ยินเสียงว่า “กู
้
เวณใกล้ เคียง ยังมี
ไม่ให้ ใคร ให้ พระองค์เดียว” ชาวบ้ านที่ขดุ ได้ จงึ พากันนําซากที่ขดุ ได้ มาให้ วดั นอกจากนันในบริ
การพบซากไม้ สน และฟอสซิลอื่น ๆ ทังหมดที
้
่มีคนนํามาถวายวัด จึงได้ สร้ างเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ เงินวัดมา
สร้ าง ซึง่ ก็เป็ นเงินที่มีผ้ มู ีศรัทธาถวายให้ วดั ผู้วิจยั เข้ าใจว่า ท่านกล่าวในทํานองที่วา่ การพบปลาหินและซากฟอสซิล
ต่าง ๆ เป็ นแรงดึงดูด ให้ เกิดผู้มีศรัทธาวัดมากขึ ้นด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ ในภาคใต้
การประชุมในภาคใต้ ประกอบด้ วยผู้เข้ าร่วมที่เป็ นตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์วดั บ้ าง ศูนย์วฒ
ั นธรรมบ้ าง ส่วน
บุคคลบ้ าง อาจไม่แตกต่างในเชิงขององค์ประกอบ แต่เนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะที่เป็ นของส่วนบุคคล และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่ อง มีลกั ษณะเฉพาะที่เกิดมาจากวิถีชีวิตในท้ องถิ่น หรื อศิลปหัตถกรรมบางอย่างเฉพาะของ
้
่เป็ นช่าง นาย
ภาคใต้ ผู้วิจยั มีข้อสังเกตว่า พิพิธภัณฑ์ที่มีเนื ้อหาเฉพาะของท้ องถิ่นบางอย่างเหล่านี ้ ก่อตังโดยคนที
หนัง ช่างทอผ้ า หรื อคนที่มีประสบการณ์การทํางานศิลปหัตถกรรมแต่ละแขนงเหล่านัน้ เริ่มจากการเก็บสะสม
เนื่องจากของเหล่านันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของการประกอบอาชีพ และต่อมาจึงคิดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมาย
ผสมผสานกันระหว่างการเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ถ่ายทอดทักษะเกี่ยวกับงานแขนงนันให้
้ กบั ลูกศิษย์ กับการรองรับผู้ชมที่
เป็ นนักท่องเที่ยวมาจากภายนอก ซึง่ ทําให้ เกิดรายได้ ไปด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรั พย์ สนิ นครศรี ธรรมราช
เป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคล ของหนังสุชาติ ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นนายหนังที่มีชื่อ ทังยั
้ งเป็ นช่างแกะตัวหนังที่ได้ รับ
รางวัลมาหลายครัง้ ด้ วย การเป็ นช่างแกะหนังเป็ นจุดเริ่มต้ นของการสะสมตัวหนัง เพื่อที่จะได้ มีไว้ ใช้ เป็ นแบบในการ
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แกะ หนังสุชาติเล่าว่า การตังพิ
้ พิธภัณฑ์เกิดจากการได้ เข้ าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และได้ รับแรงบันดาลใจ
จากพระราชดํารัสขอบใจที่รักษาศิลปะการแสดงแขนงนี ้ไว้ หนังสุชาติจงึ ได้ ริเริ่มเปิ ดบ้ านต้ นเองเป็ นพิพิธภัณฑ์ ตังแต่
้
ประมาณ ปี พ.ศ.2528 เป็ นต้ นมา เพื่อที่จะรักษาหนังตะลุงให้ คงอยูแ่ ละเป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย หนังสุชาติ มองเห็น
พิพิธภัณฑ์ของท่านว่าเป็ นความพยายามที่จะรักษาศักดิ์ศรี และคุณภาพของการแสดงหนังและการแกะหนัง เพราะ
เห็นว่าในปั จจุบนั ศิลปะการแสดงถูกทําให้ เป็ นเพียง “ไม้ ประดับ” ตามงานเทศกาล หรื องานประชุมต่าง ๆ ไม่ได้
สื่อสารความหมายอะไรมากนัก และไม่ได้ เลือกเอาคนที่มีคณ
ุ ภาพมาแสดง พิพิธภัณฑ์จงึ เป็ นสถานที่ที่จะทําให้ คน
จากภายนอกได้ เห็นคุณค่าของการแสดง ซึง่ กําลังหมดลงไปทุกวัน และพยายามรักษาคุณค่านันไว้
้
ั้
ดแสดงรูปหนังตะลุงเก่า และหนังจาก
ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ได้ ขยายอาคารออกไปเป็ นหลายหลัง มีทงการจั
ประเทศเพื่อนบ้ าน มีของที่หนังสุชาติสะสมไว้ คือมีดพร้ าชนิดต่าง ๆ นอกจากนันพิ
้ พิธภัณฑ์ยงั มีการสาธิต การแกะ
หนัง การแสดงหนัง และทําตัวหนังตะลุง ภาพหนังแกะ และสินค้ าที่ระลึกต่าง ๆ เอาไว้ จําหน่าย การดําเนินงานจะทํา
โดยหนังสุชาติและสมาชิกในครอบครัว ส่วนการแกะหนังนันก็
้ อาจจะมีลกู ศิษย์ของหนังสุชาติร่วมอยูด่ ้ วย
หนังสุชาติเล่าเกร็ดเกี่ยวกับเทคนิคของการเสาะหาและเก็บสะสมของเก่าของท่านว่า ได้ อาศัยอาชีพการ
แสดงหนังหาซื ้อของเก่าไปด้ วย โดยที่ก่อนแสดงหนังจะตังวงเหล้
้
าคุยกับเจ้ าภาพ และไถ่ถามว่าในชุมชนนันใครมี
้
ของ
เก่าอะไรบ้ าง โดยเฉพาะมีด พร้ าโบราณ และถ้ าหากมีของถูกใจก็จะขอซื ้อทันที บางครัง้ เจ้ าของไม่ยอมขาย แต่ถ้านัง่
ดื่มเหล้ าต่อไปอีกก็อาจยอมขายได้ นอกจากเทคนิคการสะสมอันเป็ นเอกลักษณ์แล้ ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ก็ยงั มีเทคนิค
การจัดแสดงที่มีเหตุผลเป็ นของตัวเอง เช่นอาจารย์วาที ทรัพย์สิน บุตรชาย ผู้เป็ นกําลังสําคัญท่านหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์
กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ไม่ชอบติดคําบรรยาย เพราะว่าหนังสุชาติอธิบายว่า หากติดคําบรรยายแล้ วคนก็จะเดินชม
อย่างเดียวแล้ วก็ไป แต่หากไม่มีคําบรรยาย ก็จะได้ มาถาม และเป็ นโอกาสให้ หนังสุชาติไปพบปะพูดคุย และอธิบาย
คําตอบด้ วยตนเอง
พิพธิ ภัณฑ์ มรดกพื้นบ้ านนาหมื่นศรี ตรั ง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้มีอาคารพร้ อมอยูแ่ ล้ วแต่ยงั ไม่ได้ เริ่มจัดแสดง ดําริ ที่จะทําพิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้นในกระบวนการ
รื อ้ ฟื น้ การทอผ้ าพื ้นบ้ านของตําบลนาหมื่นศรี เป็ นส่วนที่เพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อไม่นานมานี ้ ภายหลังจากที่การตังกลุ
้ ม่ ทอผ้ า
ดําเนินไปประมาณยี่สบิ ปี และเริ่ มประสบความสําเร็จ เป็ นที่ร้ ูจกั กันดี ประวัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูได้ เพิ่มเติมใน
ภาคผนวก แต่โดยสรุปแล้ ว การทอผ้ าพื ้นเมืองมีมาช้ านาน แต่ได้ หายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สอง เนื่องจากขาด
แคลนเส้ นใย และถูกผ้ าจากโรงงานอุตสาหกรรมตีตลาด แต่ก็มีหญิงชาวบ้ านในชุมชนกลุม่ หนึง่ ที่มีความผูกพัน เริ่ ม
หัดทอกันขึ ้นมาใหม่ และต่อมาได้ รับคําแนะนําจากพัฒนากรที่เห็นว่าการทอผ้ าพื ้นเมืองใกล้ จะสูญหาย ให้ รวมกลุม่
กันทอกันขึ ้นมาใหม่ ในราวปี พ.ศ. 2514 คุณป้ากุศล นิลละออ ซึง่ เป็ นหัวหน้ ากลุม่ ในปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ในบรรดา
สมาชิกรุ่นก่อตัง้ ต้ องฟั นฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ ด้ วยความอุตสาหะ จนสามารถทําให้ สมาชิกของกลุม่ มีกําลังใจรวมตัวกัน
สามารถสร้ างลายใหม่ ๆ และฟื น้ ฟูลวดลายเดิม กลายเป็ นธุรกิจของชุมชน ที่มีสมาชิกถึง 84 คนในปั จจุบนั และผ้ านา
หมื่นศรี ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างหนึง่ ของจังหวัด
คุณป้ากุศลเล่าว่า การทํางานของกลุม่ ทอผ้ านาหมื่นศรี ได้ รับกําลังใจจากศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้ ามาสํารวจสถานภาพการทอผ้ า และพูดคุยเรื่ องการอนุรักษ์ การทอผ้ า และคุณค่าของ
ผ้ าพื ้นเมือง ทําให้ คณ
ุ ป้ามีความมัน่ ใจยิ่งขึ ้น การทํางานของคุณป้ากุศลเท่าที่เล่าให้ ฟัง ดูจะได้ รับความร่วมมือ และ
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งบประมาณจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ส่วนพิพิธภัณฑ์ก็ได้ รับ
งบประมาณจากผู้วา่ ราชการจังหวัดตรัง
ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ทอผ้ า คนที่มาชมพิพิธภัณฑ์ ซึง่ มีตวั อย่างผ้ าเก่า ที่มีลวดลาย
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการทอยกดอก เก็บสะสมไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการมาชมการทํางานของกลุม่ ทอผ้ า และเลือกซื ้อผ้ า
ไปในเวลาเดียวกัน เรายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานและความหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้โดยละเอียด
แต่ก็น่าจะตังเป็
้ นข้ อสังเกตได้ วา่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เด่นในแง่ที่ทําโดยกลุม่ ผู้หญิงที่มีความเข้ มแข็ง แสดงนํ ้าพักนํ ้าแรง
และผลงานการสร้ างสรรค์ของพวกเธอ ด้ วยการทอผ้ าและคิดลวดลายผ้ า ที่เป็ นมรดกตกทอดและร่วมกันสร้ างขึ ้น
ใหม่ในกลุม่ ผู้หญิง
พิพธิ ภัณฑ์ หาดทรายแก้ ว นครศรี ธรรมราช
้ ร่ ิ มทะเล หาดทรายแก้ ว อําเภอ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคลของผู้ใหญ่เยิ ้ม เรื องดิษฐ์ ตังอยู
ท่าศาลา ในบริ เวณที่เป็ นรี สอร์ ตและร้ านอาหาร ซึง่ เป็ นของผู้ใหญ่เยิ ้มเช่นเดียวกัน ของในพิพิธภัณฑ์เป็ นคอลเลคชัน่
ส่วนตัว มีทงโบราณวั
ั้
ตถุประเภทกระเบื ้องเคลือบ เครื่ องถ้ วย เครื่ องโลหะ อาวุธ พระ และของใช้ ในบ้ านรุ่นเก่า เช่น
วิทยุโบราณ เครื่ องเล่นจานเสียง ตะเกียง ฯลฯ วางอยูแ่ น่นขนัด และยังมีที่ไม่ได้ จดั แสดงอีกจํานวนมาก ผู้ใหญ่เยิ ้ม
เป็ นหญิงที่เป็ นคนพื ้นถิ่นที่นี่ เริ่ มต้ นชีวิตด้ วยการเป็ นแม่ค้าหาบเร่ ขายของในงานวัด ต่อมามีความสนใจโบราณวัตถุ
ทังที
้ ่งมได้ จากทะเล และอยูต่ ามบ้ าน และเริ่ มซื ้อขายของเหล่านี ้ซึง่ แต่เดิมก็ไม่ได้ มีใครสนใจมากนัก จนสามารถเก็บ
สะสมไว้ ได้ จํานวนมาก ผู้ใหญ่เยิ ้มเล่าว่าบางครัง้ ถึงกับขายที่ มาซื ้อจานสมัยราชวงศ์ซ้อง ด้ วยความอยากที่จะได้ เก็บ
ไว้ ในระยะหลังเธอฐานะดีขึ ้น และสร้ างรี สอร์ ตริ มทะเล จึงได้ สร้ างพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ขึ ้น และเปิ ดให้ คนชมเมื่อประมาณ
10 ปี มาแล้ ว
ผู้ใหญ่เยิ ้ม เป็ นสตรี ที่มีบคุ ลิกองอาจ น่าเกรงขาม ดูเป็ นที่ร้ ูจกั และนับถือกว้ างขวาง เธอมีเรื่ องเล่าเกี่ยว
กับข้ าวของในพิพิธภัณฑ์วา่ บางอย่างมีความศักดิ์สทิ ธิ์ มีคนมาบนบาน จุดธูปเทียนถวาย เป็ นประจํา บางครัง้ ที่เธอมี
ความต้ องการบางอย่าง ก็จะอธิษฐานขอจากของเหล่านี ้ และก็มกั จะได้ ตามความประสงค์ ของที่ผ้ ใู หญ่สะสมไว้ จึง
เป็ นเสมือนสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่มีอานุภาพ สามารถช่วยเหลือเธอ และคนอื่นที่มีความศรัทธาเช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน
การครอบครองของเหล่านี ้เป็ นจํานวนมากมาย ก็แสดงถึงบารมีของผู้ใหญ่ ซึง่ จากคําบอกเล่าก็มาจากความสามารถ
ของเธอเอง ที่ไต่เต้ ามาจากแม่ค้าหาบของขายธรรมดาคนหนึง่ มาเป็ นผู้มีบารมีในท้ องถิ่น ในแง่นี ้โบราณวัตถุสงิ่ ของ
ต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ จึงเป็ นรูปธรรมของประวัติชีวิตของผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จอย่างผู้ใหญ่เยิ ้มไปด้ วย
ความหลากหลายของการก่ อตัวและความหมายของพิพธิ ภัณฑ์ แบบชาวบ้ าน
จากข้ อสังเกตของการประชุมแต่ละภูมิภาค และตัวอย่างบางกรณีที่ยกมา จะเห็นได้ ถงึ ความหลากหลาย
ของพิพิธภัณฑ์ ทังในแง่
้
ของรูปแบบ เนื ้อหา ในแง่ขององค์กร บุคคลที่เป็ นผู้ก่อตังและดํ
้
าเนินการ และความหมายของ
พิพิธภัณฑ์ที่มีในโลกทัศน์ของชาวบ้ านในแต่ละท้ องถิ่น ซึง่ มีทงสอดคล้
ั้
องและแตกต่างจากความหมายของพิพิธภัณฑ์
ตามที่นกั วิชาการพิพิธภัณฑ์ยดึ ถือในนิยามระดับสากล จะเห็นได้ วา่ การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละที่แต่ละแห่ง มี
เหตุปัจจัยหลายประการมาบรรจบกัน ในส่วนก่อนหน้ านี ้ เราได้ บรรยายภาพอย่างกว้ างของนโยบาย และโครงการ
ต่าง ๆ ในระดับมหภาค ที่เป็ นการนําความคิดเรื่ องพิพิธภัณฑ์ และศูนย์วฒ
ั นธรรมเข้ ามา ในส่วนนี ้ เราอาจสังเคราะห์
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ภาพอีกด้ านหนึง่ ที่เป็ นความหลากหลายในระดับจุลภาคของชีวิตประจําวัน ท้ องถิ่น เพื่อแสดงให้ เห็นว่าการก่อตัว
ของพิพิธภัณฑ์ และความหมายของพิพิธภัณฑ์ในบริบท “แบบชาวบ้ าน” นัน้ มีลกั ษณะอย่างไร และลักษณะเหล่านี ้
เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร
พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นอนุสาวรี ย์รําลึกถึงผู้นําทางธรรม และการอ้ างอิงพลังศักดิส์ ทิ ธิ์
การสื่อความหมายประเภทนี ้ จะเห็นได้ จากพิพิธภัณฑ์วดั จํานวนมาก ซึ่งมีเจ้ าอาวาสบางองค์ท่ีมีบารมีสงู
มีตําแหน่ง มีสมณศักดิ์สงู หรื อมีชื่อเสียงเฉพาะด้ าน ท่านเหล่านี ้จะมีของมีคา่ มากและมีเป็ นจํานวนมาก เพราะญาติ
โยมศรัทธาพากันนําของมาถวายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด พิพิธภัณฑ์พทุ ธวิถีนายก ใน
ภาคกลาง หรื อวัดพระยืนในภาคเหนือ วัดสิมนาโก ในอีสาน เป็ นต้ น พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้มักจะเกิดขึ ้นเมื่อเจ้ าอาวาส
เหล่านันท่
้ านมรณภาพไป พิพิธภัณฑ์จงึ ได้ รับการสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเสมือนอนุสาวรี ย์รําลึกถึงบารมีพระสงฆ์ที่เป็ นผู้นํา
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นจํานวนหนึง่ จึงเกิดขึ ้นมาจากความเคลื่อนไหว
ทางธรรม และเป็ นวีรบุรุษของท้ องถิ่นเหล่านัน้ ดังนันพิ
ในท้ องถิ่นที่ต้องการจะเฉลิมฉลองสรรเสริญผู้นําในท้ องถิ่น มากกว่าที่จะสนองตอบนิยามของพิพิธภัณฑ์ตามแบบ
ของนักวิชาการ
นอกจากเป้าหมายแบบชาวบ้ านแล้ ว คําอธิบายเกี่ยวกับการได้ ของต่าง ๆ เข้ ามาเก็บรักษาไว้ ในวัด การที่
ชาวบ้ านนําของมาถวายวัดและตํานานเกี่ยวกับของชนิดต่าง ๆ ที่เข้ ามาอยูใ่ นวัด ยังสื่อสารถึงความคิดเรื่ องพลัง
อํานาจบางอย่าง ที่แสดงออกมาด้ วยการพบหรื อได้ ครอบครองวัตถุพิเศษ ในหลาย ๆ แห่งเราจะได้ ยินตํานานเรื่ อง
โบราณวัตถุ ฟอสซิล ของหายากที่ขดุ ได้ แล้ วชาวบ้ านเอาไปเก็บไว้ โดยมีเจตนาจะเป็ นเจ้ าของ หรื อขายต่อ แล้ วก็
จะต้ องมีอนั เป็ นไป จนเก็บไว้ ไม่ได้ ต้ องนํามาถวายพระ หรื อถวายวัด ปรากฏการณ์ทํานองนี ้ เป็ นการสื่อสารความคิด
ในสองระดับ ในระดับของสัญลักษณ์ ของสําคัญ ของสูง เช่นพระพุทธรูป เทวรู ป หรื อ ของที่มีพลัง ซึง่ อาจจะปรากฏ
ออกมาให้ ทางที่ให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษอย่างรุนแรงได้ นนั ้ ควรจะอยูใ่ นที่อนั ควร หรื อกับบุคคลอันสมควร ซึง่ ในชุมชนชนบท
น่าจะได้ แก่วดั ซึง่ มีพลังในเชิงสัญลักษณ์สงู สุดแห่งหนึง่ และในอีกระดับหนึง่ ซึง่ เป็ นความหมายทางสังคมของการ
ครอบครองวัตถุ อาจจะกล่าวได้ วา่ การที่ของสําคัญ ของสูง เข้ าไปอยูใ่ นการดูแลครอบครองของวัด ดูแลผู้ที่อยูใ่ น
สมณเพศ ซึง่ ตัดกิเลส สละความโลภโกรธหลงแล้ ว ของเหล่านี ้ก็เท่ากับเป็ นสมบัติของชุมชน ไม่ใช่สมบัติของใครคน
ใดคนหนึง่ แสดงถึงความคิดชาวบ้ าน เกี่ยวกับการครอบครองของที่ถือว่าเป็ นสมบัติลํ ้าค่า ว่าควรจะอยูใ่ นที่อนั ควร
และไม่ควรจะให้ ใครคนใดคนหนึ่ง มีสทิ ธิในการครอบครองแต่ผ้ เู ดียว
ตํานานเรื่ อง “นิมิต” ต่าง ๆ เช่นการที่ของบางอย่าง “ขึ ้น” หรื อถูกค้ นพบ เพราะพระสงฆ์ หรื อผู้มีบารมีบาง
คนเกิดเห็นภาพซึง่ คนทัว่ ไปไม่สามารถเห็นได้ หรื อการเกิดนิมิตว่าของบางอย่างที่มีอยูแ่ ล้ วนัน้ ไม่ได้ รับการดูแลรักษา
ดีพอ แสดงให้ เห็นว่า การมองความสําคัญของวัตถุที่เข้ ามาอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ตามแบบชาวบ้ านนัน้ มีนยั ยะที่แตกต่าง
จากการให้ คณ
ุ ค่าตามแบบนักพิพิธภัณฑวิทยาสากล พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้จึงมิได้ มองวัตถุสงิ่ ของว่ามีความสําคัญ
ทางด้ านการศึกษาวิจยั ให้ ความรู้ ความสุนทรี ย์ หรื อความเพลิดเพลิน แต่มีความสําคัญในทางธรรม หรื อในทางที่
เกี่ยวกับพลังศักดิ์สทิ ธิ์
ดังนันการสร้
้
างพิพิธภัณฑ์อาจไม่ได้ มีจดุ มุง่ หมายหลักของการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม หรื อส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ตามแบบวาทกรรมทางวิชาการ แต่อาจจะเป็ นเรื่ องของการคลี่คลายปมปั ญหาที่เกิดมาจากความพิโรธของสิง่
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ศักดิ์สิทธิ์ เช่น กรณีหนังใหญ่วดั บ้ านดอน หรื อการเฉลิมฉลองรํ าลึกถึงบารมีบคุ คลที่เป็ นผู้นําทางธรรม ดังเช่น
พิพิธภัณฑ์วดั หลายแห่งที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ จารึกวิถีชีวติ ที่ล่วงลับไปแล้ ว หรื อเล่ าถึงความสูญเสีย
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต เช่นพิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวนาหลายแห่งในลุม่ นํ ้า
นครชัยศรี ซึง่ เคยเป็ นบริเวณที่ปลูกข้ าว แต่ในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นเขตเมือง และชาวชนบทเปลี่ยนไปทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม และภาคบริ การในเมือง พิพิธภัณฑ์จงึ เกิดขึ ้นในสถานการณ์ใหม่ทางสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี ้ เกิดขึ ้นอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็ว สามารถรู้สกึ ถึงได้ ชดั เจนในชัว่ ชีวิตคนคนหนึง่
อย่างเช่น อาจารย์ เริงชัย ที่เป็ นลูกหลานชาวนา ที่นบั วันก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลง จนแทบไม่เหลือชีวิตชาวนาแบบ
ที่เคยเห็นเมื่อเป็ นเด็ก หรื ออาจารย์สทุ ธิดา ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองสมุทรปราการที่กลายเป็ นเขต
อุตสาหกรรมไปอย่างแทบจะข้ ามวันข้ ามคืน ในช่วงเวลาเพียงสิบกว่าปี เป็ นต้ น การเก็บสะสมข้ าวของ ที่เป็ นตัวแทน
ของอดีต จึงเป็ นการทดแทนวิถีชีวิตที่ได้ หมดสิ ้นไปเกือบหมดแล้ ว การเก็บสิง่ ของไว้ อาจจะไม่สามารถนําอดีต
กลับคืนมาใหม่ได้ แต่เป็ นการทดแทนในเชิงอารมณ์ความรู้สกึ ของคนที่เกิดความเสียดาย หวงแหน และอยากจะทํา
ให้ ความทรงจําเกี่ยวกับอดีต สามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ ทําให้ เด็ก ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในการทํานา ได้ จบั ต้ อง ลองใช้ ลองจินตนาการ ทําให้ ความเชื่อมโยงกับอดีตไม่ได้ ขาดตอนลงไปโดยสิ ้นเชิง
และในบางกรณี เช่นวัดบ้ านดอน ก็ได้ นําเอาประเพณีการแสดงที่เคยมีอยูใ่ นท้ องถิ่น กลับมาฝึ กหัดให้ เด็กนักเรี ยน ทํา
ให้ ตวั หนังใหญ่มีชีวิตสืบต่อไปได้ อีก
ความรู้สกึ สูญเสียบางอย่างที่เป็ นแรงผลักดันให้ มีพิพิธภัณฑ์ อาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เป็ น
การที่วตั ถุสงิ่ ของบางอย่าง ถูกซื ้อไปโดยคนภายนอก เปลี่ยนมือไปเป็ นสมบัติของคนต่างชาติ หรื อคนต่างถิ่น เช่นใน
กรณีของเครื่ องปั น้ ดินเผาที่บ้านกรวด ที่มีเศรษฐี มารอซื ้อที่ปากหลุม หรื อการที่ได้ ไปเห็นโบราณวัตถุ ที่บ้านผู้มีบารมี
ท่านหนึง่ ในกรุงเทพฯ เขียนว่า ตู้นี ้มาจากบ้ านกรวด หรื อการที่หลวงพ่อวัดมหาชัย ได้ รับรู้วา่ มีชาวต่างชาติ ได้ ของ
โบราณไปจากชาวบ้ าน และจากวัด เป็ นจํานวนมากอย่างง่ายดาย บางกรณีก็อาจเกิดจากการที่เห็นคนทิ ้งขว้ างของ
เช่นของเก่าในวัด หรื อเผาหนังสือคัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ไปต่อหน้ าต่อตา ความรู้สกึ สูญเสียสิง่ ของ โดยเฉพาะของ
โบราณที่มีเพียงชิ ้นเดียว ไม่สามารถหาใหม่ หรื อสร้ างใหม่ได้ อีก เป็ นแรงผลักดันอีกประเภทหนึง่ ที่ต้องการจะระงับ
หรื อชะลอความสูญเสียสิง่ ที่มีคา่ ของท้ องถิ่น
กระบวนการเก็บสะสมสิง่ ของ ให้ ปลอดภัยจากความสูญเสีย มักจะเกิดขึ ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบคุณค่าที่ชาวบ้ าน และคนในชุมชนให้ แก่สงิ่ ของบางประเภท บางคนมีเรื่ องเล่าว่า หม้ อไหโบราณที่ขดุ ได้ นนั ้ แต่
ก่อนเด็ก ๆ ใช้ เป็ นเป้ายิงหนังสติ๊ก ไม่ได้ คิดว่ามีค่าอะไร ต่อเมื่อมีคนมาซื ้อโบราณวัตถุ ให้ ราคา กลายเป็ นของมีราคา
หรื อมีนกั วิชาการไปชี ้ให้ เห็นคุณค่า ความหมาย หรื อบางครัง้ เกิดจากการสมาชิกในชุมชนบางคน ไปมีประสบการณ์
จากภายนอก ทําให้ เกิดสํานึกว่าโบราณวัตถุ ของเก่า ของใช้ ที่เคยทิ ้งขว้ างในบ้ าน กลายเป็ นของที่มีคณ
ุ ค่าขึ ้นมา
พิพธิ ภัณฑ์ แสดงความเป็ นตัวตนที่แตกต่ าง
การสื่อความหมายอีกประเภทหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน คือการแสดงความเป็ นตัวตน ที่มีความ
แตกต่าง ซึง่ ในบรรดาตัวอย่างที่มีอยูน่ นั ้ มีอยูห่ ลายแบบด้ วยกัน แบบแรกเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็ นกลุม่
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ชาติพนั ธุ์ ที่มีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมหลัก หรื อวัฒนธรรมชาติ ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ในแนวนี ้มีมากมาย
หลายแห่ง เช่นพิพิธภัณฑ์โซ่ง พวน มอญ ม้ ง ลาฮู ยวน ยอง ภูไท โส้ ฯลฯ ความเป็ นชาติพนั ธุ์เหล่านี ้ ในอดีต ไม่มี
พื ้นที่ที่จะเปิ ดโอกาสให้ แสดงความเป็ นชาติพนั ธุ์ที่แตกต่าง แต่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้น ทํา
ให้ ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นสิง่ ที่ได้ รับการสนับสนุน ในบางกรณี เช่น กลุม่ ลาฮู ที่เชียงราย สิ่งที่
ทําให้ ต้องการจะแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง เกิดจากการที่เห็นวิถีชีวิตของตน ถูกนําเสนอ หรื อถูกเล่า โดยไกด์นํา
เที่ยวที่เป็ นคนจากที่อื่น แต่กลายเป็ นคนที่เล่าถึงความเป็ นลาฮูให้ นกั ท่องเที่ยวฟั ง นอกจากนันข้
้ อสังเกตอีกประการ
หนึง่ ในการสร้ างอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ในกระบวนการทําพิพิธภัณฑ์ คือการเกิดความสํานึกถึงความเป็ นญาติพี่น้องกลุม่
อื่น ๆ ข้ ามพรมแดนท้ องถิ่น หรื อพรมแดนประเทศ เช่น การที่พิพิธภัณฑ์มอญที่เกาะเกร็ด เห็นว่าตนเองเป็ นพี่เป็ นน้ อง
กับมอญที่วดั ม่วงและบางกระดี่ หรื อการที่พวนที่วดั ฝั่ งคลอง ไปที่เชียงขวาง และเปรี ยบเทียบลวดลายของผ้ าซิ่นพวน
จากทังสองแห่
้
ง
ความเป็ นตัวตนอีกแบบหนึง่ เสนอเรื่ องราวของชุมชนท้ องถิ่น และประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่น ที่มีเรื่ องราว
เฉพาะ ไม่เคยเป็ นที่รับรู้มาก่อน หรื อมีเรื่ องราวที่ขดั แย้ ง กับความเข้ าใจมาตรฐานของทางการ ตัวอย่างเช่นในการ
ประชุมภาคเหนือ หลวงพ่อวัดร้ องเม็ง เล่าถึงสิง่ ของชิ ้นเอกในพิพิธภัณฑ์ของท่าน ว่ามีของมากมายหลายอย่าง แต่
ของที่คนสนใจมาก ได้ แก่ ใบขับขี่ฬอ่ ใบสัญญาซื ้อขายทาส รองเท้ าก๊ อบแก๊ บ ซึง่ ไม่มีที่อื่น เป็ นของที่เป็ นเสมือน
บันทึกเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ของที่อําเภอสันทราย เชียงใหม่ หรื อการที่ชมุ ชนที่จงั หวัดแพร่ ต้ องการจะทําพิพิธภัณฑ์
ที่ค้ มุ เจ้ าหลวงเมืองแพร่ ประกอบกับการเล่าประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับกบฎเงี ้ยวเมืองแพร่ ที่มีความแตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ ที่รับรู้กนั ทัว่ ไป นอกจากนัน้ ความเป็ นตัวตนของชุมชน อาจจะเล่าถึงความเข้ มแข็งของชุมชนในการ
ฟั นฝ่ าอุปสรรค ปรับตัวเข้ ากับระบบนิเวศน์ เช่นพิพิธภัณฑ์ที่ยี่สาร หรื อพลังความมุง่ มัน่ ของกลุม่ สตรี ทอผ้ าที่นาหมื่น
ศรี เป็ นต้ น
ท้ ายสุด ความเป็ นตัวตนอีกลักษณะหนึง่ อาจจะเป็ นเรื่ องของประสบการณ์สว่ นบุคคล ประวัติชีวิตส่วน
บุคคล ที่มีความรักในบางสิง่ บางอย่าง ที่อทุ ิศตนให้ กบั ของที่ตนรัก ซึง่ มักจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นของสะสมส่วน
บุคคล (private collection) เช่น พิพิธภัณฑ์ของจ่าทวี ที่มีความรักในสิง่ ประดิษฐ์ พื ้นบ้ าน หนังสุชาติ ที่มีการแสดง
หนังตะลุงและการแกะหนัง เป็ นชีวิตจิตใจ หรื อประวัติของป้าเยิ ้ม ที่ผกู พันกับการเสาะแสวงหาโบราณวัตถุ หรื อคุณ
ลุงกิตติ อดีตชาวประมงที่นําหินมาสลักเป็ นฝูงปลาชนิดต่าง ๆ ข้ อน่าสังเกตเกี่ยวกับคนที่ทําพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ มักจะ
เป็ นคนที่มีฐานะ หรื อชีวิตประสบความสําเร็จ มีความมัน่ คง มีทรัพยากรระดับหนึง่ เพียงพอที่จะสะสมสิง่ ของจนถึง
ขันสร้
้ างเป็ นพิพิธภัณฑ์ และสื่อถึงเส้ นทางชีวประวัติของตน แสดงถึงความเป็ นตัวตน หรื อประวัติชีวิตของตัวเอง ซึง่
ในแง่หนึง่ ก็สะท้ อนในเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ทําให้ คนที่มีพื ้นฐานมาจากการเกษตร สามารถสร้ างฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และกลายมาเป็ นผู้มีบทบาททางวัฒนธรรมที่สําคัญในท้ องถิ่น
พิพธิ ภัณฑ์ กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบท
การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และความหมายหลายแบบที่เกิดขึ ้น สามารถจะแสดงให้ เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ได้ เกิดขึ ้น และกําลังเกิดขึ ้นในสังคมชนบทบางประการ
ประการแรก ออกจะชัดเจนว่าพิพิธภัณฑ์เกิดมาจากการสูญหาย หมดสิ ้นไปของวิถีการผลิตและวงจรชีวิตที่
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มีการเกษตรเป็ นพื ้นฐาน การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว สังเกตเห็นได้ ในชัว่ ชีวิตของคนคนหนึง่ หรื อในบาง
กรณีอาจจะเป็ นเพียงเสี ้ยวชีวิตของคนคนหนึง่ ในบริเวณภาคกลางที่เปลี่ยนจากพื ้นที่เกษตรเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรม
ทําให้ มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชีวิตของชาวนา เครื่ องมือเครื่ องใช้ การเกษตร เป็ นจํานวนมาก ทว่าไม่เพียงแต่วิถีการผลิต
แบบเกษตรเท่านัน้ การใช้ ชีวิตที่ใกล้ ชิดธรรมชาติก็หมดไปด้ วย พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวีเก็บเครื่ องมือดักสัตว์นานา
ชนิด เมื่อวิธีการดักสัตว์ที่ต้องอาศัยการรู้จกั สิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติของสัตว์เหล่านี ้ได้ หมดไปแล้ ว และพร้ อม ๆ กัน
นี ้ กระบวนการโยกย้ ายคนจากชนบท ในรูปของการไปทํางาน ไปศึกษาในเมืองหลวง หรื อเมืองใหญ่ ก็สะท้ อนออกมา
ในการทําพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง คนจํานวนหนึง่ ไม่ได้ กลับไปอยูใ่ นชนบทอีก แต่มีเครื อข่ายสายสัมพันธ์อยู่ และคนที่มี
ฐานะดีมกั จะช่วยเหลือทรัพยากรด้ านต่าง ๆ ในการสร้ างพิพิธภัณฑ์ในบ้ านเกิดหรื อบ้ านเดิม นอกจากนันคนที
้
่เป็ นหัว
เรี่ ยวหัวแรงจํานวนหนึง่ เป็ นคนชนบทที่มีประสบการณ์การไปทํางานภายนอก หรื อได้ รับการศึกษาจากภายนอก แล้ ว
กลับไปอยูบ่ ้ านเดิม ประสบการณ์จากภายนอกทําให้ เกิดความคิดใหม่ ๆ เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการเปรี ยบเทียบ และ
มองเห็นคุณค่าสิง่ ของต่าง ๆ ต่างไปจากเดิม
ประการที่สอง การเกิดพิพิธภัณฑ์ แสดงให้ เห็นที่การรวมตัว การร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างคนภายใน
กับภายนอก เช่นความร่วมมือกับนักวิชาการ ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน กับองค์กรปกครองท้ องถิ่น
พัฒนากร ข้ าราชการ อย่างหลากหลายมาก ทําให้ เห็นว่ามีการไหลเวียนของความคิดที่มาจากภายนอก และการปรับ
หรื อต่อรองกับความต้ องการจากภายใน คําว่าพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม ศูนย์การเรี ยนรู้ คําเหล่านี ้เป็ นคําทางการที่
คิดขึ ้นมาโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ในหลายกรณีที่ดจู ะเกิดขึ ้นได้ อย่างมีพลัง เป็ นเพราะได้ รับการตอบสนองด้ วย
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของคนภายในชุมชน เช่น พระที่ไม่อยากเห็นโบราณวัตถุถกู กว้ านซื ้อไปหมดโดยพ่อค้ าหรื อ
ชาวต่างชาติ พระนักพัฒนาที่อยากช่วยเหลือให้ เด็กนักเรี ยนได้ เรี ยนต่อหรื อมีงานทํา ครูที่อยากเก็บเครื่ องมือเครื่ องใช้
ชาวบ้ านไว้ เล่าเรื่ องชีวิตที่หมดไปแล้ ว หรื อชาวบ้ านที่อยากแสดงความศรัทธาต่อวีรบุรุษตามโลกทัศน์ท้องถิ่น
ประการที่สาม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทําให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงความหมาย เกี่ยวกับ
วัตถุสงิ่ ของในท้ องถิ่น เช่นการให้ คณ
ุ ค่าใหม่แก่ของเก่า เกิดความเสียดายที่ของเก่าบางอย่างถูกทําลายไป เช่น สมุด
ข่อยถูกเผา หน้ าบันเก่าถูกทิ ้งให้ ผพุ งั การเกิดสํานึกเรื่ อง ”มรดก” ทางวัฒนธรรม และความสํานึกของปั จเจกบุคคล
และชุมชนท้ องถิ่น ในการเป็ นผู้รักษามรดกวัฒนธรรม ความหมายของการรักษามรดกในแง่ของการแสดงอัตลักษณ์
ที่แตกต่าง หรื อการสร้ างป้อมปราการต่อต้ านกระแสโลกาภิวตั น์ ล้ วนแต่เป็ นอุดมการณ์ทางวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ ้น
ในชุมชนท้ องถิ่นทัว่ ไป
ความหมายของพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ เป็ นเพียงข้ อสังเกตที่เกิดจากการเชื่อมโยง และการตีความของผู้วิจยั เอง
โดยอาศัยคําบอกเล่าซึง่ ส่วนมากแล้ วมาจากคนที่ก่อตังและดํ
้
าเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และนําไปสูค่ ําถามที่ยงั ไม่
ั้
พิธภัณฑ์เหล่านี ้
อาจตอบได้ ในขณะนี ้ ว่าความหมายเหล่านี ้ เป็ นที่รับรู้ร่วมกันของคนในแต่ละชุมชนที่เป็ นที่ตงของพิ
มากน้ อยเพียงใด หรื อกระจายหรื อจํากัดอยูใ่ นกลุม่ ใดบ้ าง และสามารถเป็ นประเด็นที่จะวิจยั ในระดับที่เจาะลึก
เฉพาะกรณีตอ่ ไป.
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- ส่ วนที่ 6 พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น ในฐานะองค์ กรทางวัฒนธรรม :
ประเด็นสําหรั บพิจารณา ความเข้ มแข็ง และความต้ องการ
ในการอภิปรายถึงกําลังความเข้ มแข็ง และข้ อปั ญหาด้ านต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้ เราจะพิจารณา
จากการมองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในฐานะที่เป็ นองค์กรทางวัฒนธรรม ที่ประสงค์จะทําหน้ าที่เป็ นพื ้นที่ หรื อเวทีในระดับ
รากหญ้ า เพื่อการเก็บรักษา เผยแพร่ ถ่ายทอด และสนับสนุนในเกิดการสร้ างสรรค์ ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิด
ใหม่ๆ เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่น การมีชีวิตอยูอ่ ย่างภาคภูมิใจ และสามารถสร้ างสรรค์ เพื่อปรับตัวรับกับ
สิง่ ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นกับสังคมท้ องถิ่น
ในเบื ้องต้ นนี ้ ควรจะทําความเข้ าใจก่อนว่า การมองความเข้ มแข็งและปั ญหาของพิพิธภัณฑ์นนั ้ สามารถจะ
มองได้ จากหลายมุม และการมองในแต่ละมุมนัน้ ก็จะนําไปสูข่ ้ อสรุปที่อาจจะแตกต่างกันได้ โดยสิ ้นเชิง เพราะการ
มองในแต่ละมุมนัน้ จะจัดลําดับความสําคัญและการให้ คณ
ุ ค่าที่ตา่ งกัน ผู้วิจยั จะขอยกตัวอย่างเรื่ องหนึง่ ที่แสดงถึง
ความขัดแย้ งในการมองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้วิจยั ได้ ฉายภาพถ่ายของวัตถุในพิพิธภัณฑ์วดั แห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นผ้ าเก่าพับ
อยูใ่ นภาชนะบรรจุโลหะทรงกลม บนผ้ าผืนนัน้ มีกระดาษที่ฉีกมาจากสมุดนักเรี ยนแผ่นหนึง่ วางอยู่ บนกระดาษมีชื่อ
เจ้ าของผ้ า ผู้ที่บริ จาคผ้ าผืนนันให้
้ แก่พิพิธภัณฑ์ เขียนด้ วยปากกาลูกลื่น ด้ วยลายมือธรรมดา ๆ กระดาษฉีกจาก
สมุดมีขนาดใหญ่ราวครึ่งหนึง่ ของผ้ า เมื่อวางทับแล้ ว ก็จะทําให้ เห็นผ้ าได้ ไม่เต็มที่ ผู้ชมท่านหนึง่ ที่เป็ นภัณฑารักษ์
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า ตามหลักของการจัดแสดงแล้ ว ไม่น่าจะเอากระดาษชื่อเจ้ าของมาวางไว้
อย่างนัน้ เพราะดูจะให้ ความสําคัญแก่กระดาษ มากกว่าวัตถุที่จดั แสดง ซึง่ ก็เป็ นความเห็นไปในแนววิจารณ์วา่ เป็ น
การจัดที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ผ้ ทู ี่ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั แห่งนี ้ ได้ เล่าให้ ผ้ วู ิจยั ฟั งว่า ของในพิพิธภัณฑ์จํานวนหนึง่ เป็ น
ของที่ชาวบ้ านนํามาบริจาค และผู้บริจาคทุกคน ต้ องการให้ ของทุกชิ ้นของตัวเอง ได้ รับการจัดแสดง วางไว้ ใน
ตําแหน่งที่ตวั เองเห็นได้ ว่าง ๆ ก็จะมาดูวา่ ของของตัวเองยังอยูห่ รื อเปล่า ถ้ าหากนําไปเก็บก็จะไม่พอใจ ต่อว่าว่าเห็น
ของของตนไม่สําคัญเท่าของของคนอื่น ผู้จดั บอกว่าต้ องพยายามประนีประนอม ทําให้ ของในพิพิธภัณฑ์มีซํ ้า ๆ กัน
มาก แต่ก็ยงั ไม่สามารถทําเป็ นอย่างอื่นได้ เพราะต้ องให้ เกียรติเจ้ าของ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้ เกิดความ
บาดหมางกับคนที่สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ ผู้ดแู ลสองท่านนี ้ จึงอยู่ในเงื่อนไขของการจัดแสดง และมีไม้ บรรทัดในการ
วัดความเหมาะสมคนละอย่างกัน
ในทํานองเดียวกัน หากผู้วิจยั ประเมินพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยรวม ด้ วยความคาดหวังกับรูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ตามหลักการพิพิธภัณฑวิทยา ที่เน้ นการเก็บสะสม การศึกษา และสื่อสารและเผยแพร่ ก็มกั จะได้ ข้อสรุปว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความโดดเด่นอย่างมากในฐานะที่เป็ นคลังที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีวตั ถุสงิ่ ของที่มีคา่ และ
สามารถจะเป็ นสะพานก่อให้ เกิดการสนทนากับโลกของท้ องถิ่น ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นโลกของอดีต
พิพิธภัณฑ์วดั เป็ นตัวอย่างที่เด่นชัดของการสะสมสิง่ ของจากอดีต หลายยุคหลายสมัย และประกอบด้ วย
ข้ าวของมากมายหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น วัดมหาชัย วัดกลางบางแก้ ว วัดมหาธาตุนครศรี ธรรมราช ของในวัดเหล่านี ้
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ประกอบด้ วย โบราณวัตถุ เทวรูป พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณ หีบหรื อตู้พระธรรม วัตถุสงิ่ ของที่
เนื่องในพุทธศาสนา เช่น ไม้ แกะสลัก ลวดลายปูนปั น้ กลอง ของใช้ ตา่ ง ๆ ที่มีผ้ ถู วายวัด เช่น ถ้ วยชาม หีบเหล็ก ของ
เก่าที่เคยเป็ นของใช้ ตามบ้ านหรื อในชุมชน เมื่อเลิกใช้ แล้ วก็มาให้ ไว้ ที่วดั ของพิเศษบางอย่างที่มีประวัติ หรื อตํานาน
เกี่ยวข้ องกับพระมหากษัตริ ย์ หรื อบุคคลสําคัญ นอกจากนันก็
้ ยงั มีของแปลก ๆ ของหายาก ของที่เชื่อว่ามีพลัง มี
ความขลัง ไม่ค่คู วรที่จะเก็บไว้ ตามบ้ าน
วัตถุสงิ่ ของเหล่านี ้มีศกั ยภาพมหาศาลในการที่จะเล่าเรื่ องของชีวิตในอดีต ที่สามารถจะเชื่อมโยงให้ ภาพ
ของประวัติศาตร์ ของชุมชน ของท้ องถิ่น หรื อของประเทศได้ ชีวิตของอดีตเหล่านี ้ ไม่มีการจารึกหรื อบันทึกเอาไว้
เพราะเป็ นเรื่ องราวชีวิตประจําวันของชาวบ้ าน หรื อเป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิที่ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องบันทึกในอดีต
หากแต่ในสภาพปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ ศักยภาพเหล่านี ้ยังไม่มีการนําออกมาทําให้ เป็ นจริง กล่าวคือวัตถุเหล่านี ้ยังไม่
สามารถที่จะเล่าเรื่ องราว ไม่สามารถที่จะแสดงโลกอดีต หรื อแสดงความเป็ นชุมชนนัน้ หรื อท้ องถิ่นนันได้
้ มากนัก
โดยเฉพาะกับคนจากภายนอก เช่น คณะผู้วิจยั ซึง่ ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วม หรื อความทรงจําร่วม เกี่ยวกับวัตถุ
สิง่ ของเหล่านันมากนั
้
ก วัตถุจงึ ไม่สามารถกระตุ้นให้ เกิดการฟื น้ ความทรงจําเกี่ยวกับอดีตของท้ องถิ่นได้
ผู้วิจยั มีข้อสังเกตว่า พิพิธภัณฑ์ที่มีการเล่าเรื่ องราวได้ อย่างมีชีวิตชีวา มักจะเป็ นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น
จ่าทวี ซึง่ เก็บของใช้ พื ้นบ้ าน ที่เด่นมากคือกับดักสัตว์ คุณลุงจ่า เป็ นผู้ที่เก็บเอง และสามารถอธิบายวิธีการใช้ กบั ดัก
ชนิดต่างๆ ที่คนสร้ างขึ ้นมาต้ องรู้จกั ธรรมชาติของสัตว์ และสิง่ แวดล้ อมว่ามันอยู่อย่างไรอย่างใกล้ ชิด หรื อพิพิธภัณฑ์
้ ้นมาเอง และความที่เคยเป็ นชาวประมง สามารถจะเล่าถึงลักษณะ
ปลาหิน ที่เจ้ าของเป็ นคนแกะสลักปลาเหล่านันขึ
ของปลาได้ อย่างคุ้นเคย หรื อพิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวนาไทย บ้ านลานแหลม อาจารย์เริงชัยก็จะเล่าได้ ดี ทํานองเดียวกับ
สวนทุเรี ยนละอองฟ้า (เป็ นรุ่นลูก) บ้ านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน พิพิธภัณฑ์มรดกพื ้นเมืองตําบลนาหมื่นศรี กลุม่ ทํา
กริชบ้ านบาลูกาลูว๊ะ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน หรื อพิพิธภัณฑ์ลาฮู ส่วนบรรดาพิพิธภัณฑ์สายสํานึกท้ องถิ่น
้ การทํางานร่วมกับนักวิชาการ
เช่น วัดม่วง จันเสน ยี่สาร จะเริ่ มด้ วยการเน้ นเรื่ องถ่ายทอดชีวิตท้ องถิ่นอยูแ่ ล้ ว รวมทังมี
อย่างใกล้ ชิด เพื่อนําเรื่ องราวของท้ องถิ่นออกมาเสนอ พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเหล่านี ้แสดงเรื่ องราวของชีวิตของผู้จดั
จึงไม่มีช่องว่างระหว่างสิง่ ของกับชีวิต เล่าเรื่ องสิ่งของก็เหมือนเล่าเรื่ องชีวิตของตัวเอง
ดังนัน้ หากสรุปในทัศนะของผู้วิจยั เอง พิพิธภัณฑ์ที่มีทงสิ
ั ้ ่งของโบราณคดี และชาติพนั ธุ์ โดยทัว่ ไป จึงยัง
ขาดเรื่ องราว ยังขาดผู้เล่า ซึง่ ก็จะนําไปสู่คําถามว่า ทําอย่างไรวัตถุจะสามารถสื่อสารเรื่ องราวได้ ใครจะเป็ นผู้เล่า
ทําอย่างไรจะเกิดการกระตุ้นให้ มีความอยากจะค้ นหาเรื่ องราวมาเล่า และการเล่านี ้จะเป็ นผลดีอย่างไรต่อชีวิตของ
คนที่เป็ นเจ้ าของ หรื ออยูใ่ นท้ องถิ่นที่มีพิพิธภัณฑ์ ซึง่ ก็เป็ นประเด็นที่สามารถจะนําไปเป็ นทิศทางในการวิจยั ต่อไป
แต่นอกจากจะประเมินด้ วยสายตาของคนภายนอกแล้ ว ประเด็นที่ควรจะนํามาพิจารณา เพื่อจะเห็นถึงความเข้ มแข็ง
และความต้ องการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น น่าจะเป็ นการประเมินจากทัศนะของผู้ที่มาเข้ าร่วมประชุม ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของชาวพิพิธภัณฑ์เอง ซึง่ เราพอจะสรุปได้ วา่ ชาวพิพิธภัณฑ์เองก็ประเมินสภาพของตนเองว่าเป็ นองค์กรที่ยงั ไม่
เข้ มแข็งนัก โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี ้
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ความหลากหลาย และไม่ ต่อเนื่อง ของทุน และทักษะ ทัง้ ด้ านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความรู้
“… คนทําพิพิธภัณฑ์ก็หวานอมขมกลืนกันทัง้ นัน้ เราอยากให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชี วา ทีเ่ ป็ นอยู่มนั ห่อ
เหีย่ ว คนไม่กล้าเข้า ก็อยากจะให้มนั มี ชีวิตแท้จริ ง คนที ม่ านัง่ อยู่ทีน่ ีก่ ็หวั อกเดียวกัน มันหลงใหล
ซะแล้ว รักซะแล้ว จะว่าบ้าก็ยอมรับ …“
(พิศาล บุญผูก พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ชาวมอญเกาะเกร็ด นนทบุรี)
“... การทําพิพิธภัณฑ์อย่าไปพึ่งคนคนเดียว เช่น พ่อตาย ลูกหยุดเพราะเบื อ่ สุดทน …”
(พรศิริ บูรณเขตต์ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี พิษณุโลก)
“ … ความอยู่รอดของพิพิธภัณฑ์เป็ นเรื ่องที ต่ รงใจ กว่าจะเกิ ดขึ้นได้ก็ยากอยู่แล้ว แต่จะรักษาไว้ยิ่ง
ยากกว่า ... พิ พิธภัณฑ์บา้ นเขายี ส่ าร เกิ ดในชุมชน การร้อยคนในชุมชนเข้ามามันก็เป็ นไปได้ …”
(สิริอาภา รัชตะหิรัญ พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร สมุทรสงคราม)
อารมณ์ของชาวพิพิธภัณฑ์โดยทัว่ ไป เท่าที่แสดงออกมาในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของการประชุม และจากการ
พูดคุย มักจะให้ ภาพของคนที่ทําพิพิธภัณฑ์ ว่า มีความโดดเดี่ยว การทําพิพิธภัณฑ์เป็ นงานที่ด้วยใจรัก เช่นเจ้ าของ
สวนทุเรี ยนละอองฟ้าเล่าถึงคุณพ่อว่า “พ่อผมสร้างสวนทุเรี ยนนีม้ าด้วยความรัก เป็ นความผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้
พ่อผมท่านปลูกทุเรี ยนเพือ่ ทุเรี ยน ท่านหาเงิ นมาทํางานนี”้ และเล่าถึงการที่คณ
ุ พ่อต้ องไปหาพันธุ์ทเุ รี ยนด้ วยการไป
เก็บเม็ดทุเรี ยนจากถังขยะ เพื่อรวบรวมพันธุ์ที่กําลังจะสูญหายมาเลี ้ยงไว้ ในกรณีของสวนทุเรี ยน บุตรชายได้ ทําสวน
สืบต่อมา แต่วา่ ในหลายกรณีทายาท ไม่ได้ มีความรักในพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับรุ่นพ่อแม่ ทําให้ เกิดความหวัน่ วิตกว่า
พิพิธภัณฑ์ที่สร้ างมาด้ วยความรัก เมื่อผู้ริเริ่มหมดบุญหรื อหมดกําลังไป จะไม่มีผ้ สู ืบทอดเจตนารมณ์ตอ่ อาจจะล่ม
สลายเอาในรุ่นลูก ข้ าวของต่าง ๆ ก็จะกระจัดกระจายสูญหายไปหมด ในทํานองเดียวกัน หลายคนก็แสดงความวิตก
ว่า พิพิธภัณฑ์ของวัดก็เช่นเดียวกัน อาจจะสร้ างมาในสมัยที่เจ้ าอาวาสท่านหนึ่งให้ ความสนใจ แต่พอท่านหมดบุญ
ก็ไม่มีการทําต่อ ข้ าวของที่อตุ ส่าห์เก็บไว้ ก็ถกู ยักย้ ายถ่ายเทสาบสูญไปหมด ภาพทํานองนี ้จึงเป็ นความวิตกกังวล
เกี่ยวกับตัวบุคคลว่าความ “รัก” “บ้ า” “คลัง่ ” ในสิ่งของบางอย่าง เป็ นลักษณะเฉพาะตัวที่สืบทอดเป็ นมรดกไม่ได้
ส่งต่อให้ ลกู หลานไม่ได้
ความไม่ตอ่ เนื่องอีกลักษณะหนึ่ง มักจะมีการกล่าวถึงในลักษณะที่วา่ การเกิดพิพิธภัณฑ์ มักเป็ นผลจาก
การระดมทุนมาสร้ างอาคาร ซึง่ มักเป็ นทุนที่ได้ มาสร้ างทีเดียวจบ แต่ไม่มีทนุ ในการดําเนินงาน หาคนมาสืบต่อ หรื อ
คิดค้ นวิธีการที่จะทําให้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวาต่อเนื่องไปได้ เรื่ อย ๆ ผู้ที่ครํ่ าหวอดในวงการพิพิธภัณฑ์บางท่าน เปรี ยบ
เปรยว่าพิพิธภัณฑ์จํานวนมากเป็ นเหมือนซากศพที่ถกู ทิ ้งไว้ เกลื่อนกลาดในสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนทําพิพิธภัณฑ์กบั สมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน ใช่ว่าจะเป็ นไปด้ วยความ
ร่วมมือสนับสนุน พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ก็เป็ นเรื่ องที่เจ้ าอาวาสทําอยูท่ า่ นเดียว บางแห่งเจ้ าของพิพิธภัณฑ์ก็มีความ
แปลกแยกออกจากชุมชน และเห็นว่าชุมชนดีแต่ใช้ พิพิธภัณฑ์เป็ นสัญลักษณ์ที่เป็ นหน้ าเป็ นตาของจังหวัด แต่วา่ ไม่
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เคยให้ ความช่วยเหลืออย่างใด มีแต่เบียดเบียน ในบางกรณีชมุ ชนเป็ นทังผู
้ ้ สนับสนุนในการบริจาคสิง่ ของ แต่ก็เป็ น
ผู้สร้ างเงื่อนไขที่เป็ นข้ อจํากัดในการจัดแสดง ดังกรณีที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น และในหลายกรณีเราไม่สามารถทราบได้
ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
เรื่ องราวของความขัดแย้ งภายในชุมชน เป็ นเรื่ องที่ไม่มีใครอยากเล่าตรง ๆ แต่ก็พดู เป็ นนัยหรื อพูดโดยไม่
ออกชื่อ หรื อแจกแจงรายละเอียด พิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่ มีโครงการจัดตังมาเป็
้
นปี แล้ ว ผู้ที่เป็ นเจ้ าภาพในการริเริ่ มก็เป็ น
ผู้นําทางวัฒนธรรมที่มีผ้ ใู ห้ ความเคารพนับถือในชุมชน และมีทนุ ทรัพย์พอสมควร แต่กระบวนการทํา มีคนเข้ ามา
เกี่ยวข้ องอีกหลายกลุม่ เช่นโรงเรี ยน อบต. การท่องเที่ยว สิง่ ที่เราได้ รับทราบคือมีความขัดแย้ ง ซึง่ ทําให้ โครงการ
้
มแข็งของ
สะดุดทังที
้ ่ได้ เริ่ มออกแบบและจัดไปบางส่วนแล้ ว การทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงอาจทําให้ เกิดทังความเข้
ชุมชน และความขัดแย้ งด้ วย
ความคิดและความสนับสนุนจากนักวิชาการ อาจจะจัดได้ วา่ เป็ นทุนอีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีการพูดถึงกันมาก
ว่าต้ องการ และมีความจําเป็ นในการทําพิพิธภัณฑ์ ความสัมพันธ์กบั นักวิชาการมีหลายรูปแบบ บางแห่งมาช่วยจัด
แต่ไม่มีกําลังทําต่อ บางแห่งมีความต่อเนื่อง ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่นกําลัง ความอุตสาหะ หรื อบารมีของ
ผู้ทํา ความคิดเห็น สไตล์การทํางาน เวลา และทรัพยากรของนักวิชาการแต่ละคนหรื อแต่ละกลุม่
ทัศนะเกี่ยวกับความต้ องการความช่ วยเหลือ
“… เคยมี กรณี หนึ่งเป็ นข้าราชการมาชมพิพิธภัณฑ์แล้วบอกดิ ฉนั ว่า “ผมอยากได้หอยเบี ย้ เอามาให้ผม
หน่อย” ดิ ฉนั ก็อึ้ง และบอกไปว่า “ดิ ฉนั ให้ท่านไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ให้ไม่ได้” ถ้ายี ส่ ารอยู่ใต้กํากับของ
ราชการ มี หรื อจะไม่กลัวและไม่ยอมตาม สุดท้ายราชการก็คงแผ่อํานาจเข้ามาถึงชุมชน แล้วก็ตอ้ ง
แจกจ่ายข้าวของไปตามผูม้ ี อํานาจทัง้ หลาย ดิ ฉนั ขอความสนับสนุนจากท่าน แต่ไม่ยอมอยู่ใต้อํานาจ
ของท่าน…”
“... บางคนมาบอกว่า “ขอยื มของไปสักไม่กีพ่ นั ชิ้ น อีกเจ็ดวันเอามาคืน” พอเราบอกว่า “ไม่ได้ค่ะ เราให้
ไปไม่ได้เพราะจัดเอาไว้ดีแล้ว” ก็มีเสียงตอบกลับมาว่า “มี เรื ่องอะไรอย่าให้มาถึงก็แล้วกัน” เรื ่องอิ ทธิ พล
มื ดมันมี อยู่ โดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด…”
“… เท่าทีด่ ิ ฉนั รู้จกั ราชการเขาไม่มีคน ไม่มีทนุ ชาวบ้านเองก็กลัวราชการจะไปยึดของ ไม่ทราบว่าจะ
ไปติ ดต่อขอความช่วยเหลื ออย่างไร เพราะฉะนัน้ ควรมี การรวมกลุ่มกัน เช่น เป็ น”ชมรมพิพิธภัณฑ์”
อย่างในต่างประเทศ ซึ่ งก็ได้รบั ทุนสนับสนุนเยอะมาก และอาจนําไปสู่การเรี ยกร้องต่อรองในเรื ่องต่างๆ
ได้ เช่น การยกเว้นภาษี ...”
ความต้ องการของชาวพิพิธภัณฑ์นนั ้ ถ้ าหากถามว่าต้ องการอะไรบ้ าง ก็จะได้ คําตอบออกมาในทุกทิศทุก
ทาง เช่น ต้ องการงบประมาณ สถานที่จํากัด ต้ องการนักวิชาการ ผู้ที่จะให้ คําปรึกษาเรื่ องการจัดหมวดหมู่ จัดเก็บ
จัดแสดง ต้ องการความช่วยเหลือภาษาอังกฤษ ต้ องการเว็บไซต์ โปรแกรมทําทะเบียน อยากได้ บคุ ลากร มัคคุเทศก์
ุ่ บ ต้ องการเครื อข่าย ชมรม สมาคม ฯลฯ จนทําให้ ร้ ูสกึ ว่ายากที่จะจัดลําดับ
เพราะไม่มีคนดูแล ปล่อยของทิ ้งไว้ ให้ ฝนจั
ความต้ องการว่าเรื่ องใดมีความสําคัญมากกว่าเรื่ องใด เพราะว่าดูจะขาดแคลนไปหมด นอกจากนันคํ
้ าตอบว่า
ต้ องการอะไรนัน้ ก็จะแปรผันไปตามความคาดหวังว่า ผู้ถาม มีอะไรจะให้ อันดับแรก ๆ ที่มกั จะกล่าวถึงคือ
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งบประมาณ แต่หากในการประชุม มีการแจกแจงอย่างชัดเจนว่า หน่วยงานอย่างศูนย์มานุษยวิทยาเป็ นหน่วยงาน
ทางวิชาการ ไม่สามารถจะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้ าง หรื อขยายอาคาร หรื อจัดซื ้อตู้ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ แต่จะ
สนับสนุนด้ านวิชาการ คําตอบก็จะออกมาเป็ นว่าต้ องการการสนับสนุนทางวิชาการ
ภาพของผู้ที่จะมาให้ ความช่วยเหลือ โดยทัว่ ไปแล้ ว ก็จะมุง่ ไปที่รัฐบาลเป็ นหลัก บางกลุม่ ที่มีประสบการณ์
ในการเขียนโครงการขอทุนสนับสนุน อาจจะสามารถมองเห็นว่ามีองค์กรอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนงบประมาณและ
ความช่วยเหลือ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) บริษัทห้ างร้ าน องค์กรชุมชน แต่ก็ดเู หมือนว่า “ไม่ว่าอย่างไร
ราชการก็ตอ้ งเข้ามา”
ความรับรู้และความคาดหวังเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ มีทงความต้
ั้
องการที่จะพึง่ พา และความอยากเป็ น
อิสระ หรื อมีความกํ ้ากึง่ กันระหว่างความต้ องการให้ ช่วยเหลือ แต่ก็มีความไม่ไว้ ใจสูงมาก ความไม่ไว้ ใจนี ้มักจะแสดง
ออกมาด้ วยการเล่าถึงเหตุการณ์บางอย่างที่สร้ างความรู้สกึ ว่าถูกเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรี ยบ
หน่วยงานราชการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมักจะมีประสบการณ์ใกล้ ชิดกว่าหน่วยงานอื่นคือ กรมศิลปากร ซึง่
เป็ นทังที
้ ่พงึ่ และคูก่ รณีของชาวบ้ าน ผู้วิจยั ได้ พบตัวอย่างของการที่เจ้ าหน้ าที่สํานักพิพิธภัณฑ์เขต ให้ ความร่วมมือ
กับชาวบ้ านเป็ นอย่างดี ออกไปให้ คําแนะนํา ช่วยระบุอายุโบราณวัตถุ ช่วยซ่อมแซมของที่ชํารุด แต่ในขณะเดียวกันก็
พบเรื่ องเล่าจํานวนมากที่แสดงความไม่ไว้ ใจ เช่น เมื่อขุดพบโบราณวัตถุ ก็จะไม่พยายามแจ้ งให้ ทราบ เพราะเกรงว่า
จะมายึดไป หรื อมีเรื่ องเล่าว่ากรมศิลปากร หรื อพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากร มายืมของสําคัญบางชิ ้นไป แล้ วไม่ยอม
ส่งคืน หรื อไม่ก็สง่ มาให้ แต่ชิ ้นที่เป็ นของจําลอง ส่วนของจริงนันยั
้ งคงเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ดูเหมือนว่า ข้ อสรุปที่เห็นตรงกัน ซึง่ อาจจะเป็ นผลมาจากความไม่ไว้ วางใจหน่วยงานราชการ คือความ
ต้ องการที่จะรวมกลุม่ กันเองในหมูช่ าวพิพิธภัณฑ์ ในขณะนี ้ การรวมกลุม่ กันเกิดขึ ้นได้ ในบางระดับ แต่เกิดเฉพาะ
บางที่ที่มีผ้ นู ํา เช่น ที่นครปฐม มีพิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย หรื อที่ลพบุรี มีชมรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม หลาย ๆ คน
แสดงความพอใจว่า การจัดการประชุมอย่างนี ้เป็ นเวทีที่ไม่เคยมีมาก่อน และเป็ นโอกาสที่ได้ ร้ ูจกั กัน บางคนบอกว่า
เหมือนกับได้ พบญาติมิตร และคนที่หวั อกเดียวกัน และผู้วิจยั ก็มีข้อสังเกตว่า ในการพูดคุย ชาวพิพิธภัณฑ์ก็สามารถ
ช่วยกันแก้ ปัญหาให้ แก่กนั และกัน ด้ วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ คําแนะนํา หรื อให้ ทางออก และหลายคนก็มี
ความเห็นร่วมกันว่า การมีเครื อข่าย หรื อกลุม่ ในบางรูปแบบจะสามารถทําให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีกําลังในการต่อรอง
สูงขึ ้น สามารถจะนําไปสูก่ ารจัดการแก้ ปัญหาหลายด้ านที่กําลังเผชิญอยูใ่ นขณะนี ้ อย่างไรก็ตามก็มีพิพิธภัณฑ์บาง
กลุม่ ที่ไม่แน่ใจกับคําว่าเครื อข่าย และประกาศชัดเจนว่า “ไม่ตอ้ งการเครื อข่ายที ม่ ี การบงการ หรื อมี ศูนย์กลาง”
ศักยภาพ
การดําเนินการต่อไปเพื่อให้ เกิดความอยูร่ อด และศักยภาพในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น น่าจะต้ อง
พิจารณาตัวแปรพื ้นฐานบางประการ
ความเชื่อมโยงระหว่ างพิพธิ ภัณฑ์ กับชุมชน
ตัวแปรตัวแรกที่กล่าวถึงนี ้ มักจะเป็ นความคาดหวังในการทํางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอันดับแรก ๆ ที่ผ้ ู
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่คํานึงถึง เพราะการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนันสามารถเป็
้
นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชน ย่อมหมายถึงการเป็ นสถาบันทางสังคมหนึ่งของชุมชนเฉกเช่นเดียวกับศาสนา (รูปธรรมคือ วัด) เฉกเช่นเดียวกับ
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การสาธารณสุข (รูปธรรมคือ โรงพยาบาล สถานพยาบาล หมอพื ้นบ้ าน) การศึกษา (รูปธรรมคือ โรงเรี ยน) เมื่อใดก็
ตามที่ “องค์กร” ในท้ องถิ่นใดได้ รับการสถาปนาเป็ นสถาบันทางสังคม มีกระบวนการทางการปฏิบตั ิให้ กลายเป็ นส่วน
หนึง่ ของชีวิตชุมชน และมีพฒ
ั นาการที่เคียงคูไ่ ปกับสังคม ได้ รับการดูแล ใส่ใจ เป็ นส่วนหนึง่ ก็จะทําให้ พิพิธภัณฑ์
สามารถเดินต่อไปได้
กระบวนการบูรณาการพิพิธภัณฑ์กบั ชุมชน อาจเกิดได้ หลายรูปแบบ ไม่จําเป็ นต้ องมีรูปแบบสําเร็จรูป
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิด
รูปแบบหนึง่ คือพิพิธภัณฑ์วดั บ้ านนาซาวสามัคคี จังหวัดน่าน ซึง่ เป็ นกรณีตวั อย่างการจัดตังพิ
ขึ ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้ านในการจัดตัง้ และมีบทบาทในการดําเนินการ ผลการวิจยั “โครงการวิ จยั
เชิ งปฏิ บตั ิ การพัฒนาแบบมี ส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่ นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน
จังหวัดน่าน” ของสายันต์ ไพรชาญจิตร์ กล่าวว่า ชาวบ้ านชุมชนบ้ านนาซาวเข้ ามามีบทบาทมีสว่ นร่วมในทุกขันตอน
้
“... ตัง้ แต่เริ่ มคิ ด วางแผน จัดประชุม ทําอาหารรับประทานร่ วมกันในระหว่างการทํางานระยะต่าง ๆ สํารวจค้นหา
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทําแผนทีว่ ฒ
ั นธรรมชุมชน สร้างชุดความรู้เกี ย่ วกับทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน ก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์ ทําทะเบี ยนโบราณวัตถุและวัฒนธรรมทางวัตถุทีค่ น้ หาและรวบรวมมาได้ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
จัดการพิ ธีเปิ ดพิ พิธภัณฑ์ และร่ วมเป็ นกรรมการอํานวยการ และกรรมการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์วดั บ้านนาซาว
สามัคคี ...” และนอกจากนี ้ ยังมีผ้ คู นจากภายนอกชุมชนที่เข้ ามามีบทบาทในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ และดําเนินงาน
กิจกรรมที่นําไปสูก่ ารสร้ างองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน เช่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จดั การพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเมืองน่าน และพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้ านสวกแสนชื่น ซึง่
ท้ ายที่สดุ บุคคลจากภายนอกเหล่านี ้กลายมาเป็ นเครื อข่ายการทํางานพิพิธภัณฑ์ที่มิใช่เป็ นเพียงพิพิธภัณฑ์ของชุมชน
บ้ านนาซาวเท่านัน้ แต่เป็ นเครื อข่ายท้ องถิ่นที่เป็ นการรวมตัวของชุมชนต่าง ๆ ที่อยูใ่ กล้ เคียง
ผลของการจัดตัง้ และดําเนินงานพิพิธภัณฑ์วดั บ้ านนาซาวสามัคคีไม่ใช่เพียงการได้ มาซึง่ พิพิธภัณฑ์ของ
ชุมชนหรื อท้ องถิ่นเท่านัน้ หากเป็ นการเกิดพื ้นที่ในการ “บําบัด” กลุม่ คนสูงอายุ ซึง่ ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างยิ่งยวด แต่ขณะเดียวกันกลายเป็ นกลุม่ คนที่ถกู ลดบทบาททางสังคมลงไป เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ผู้สงู อายุกลายเป็ นเพียงผู้ที่ถกู ทอดทิ ้ง หรื อในหลายกรณีเป็ นเพียงผู้ดแู ลเด็ก ๆ แทน
พ่อแม่ของเด็ก ซึง่ ต้ องเข้ าไปทํางานในเมือง ด้ วยเหตุนี ้ ในขบวนการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ผู้สงู อายุเข้ ามามีบทบาทในการ
ให้ ข้อมูล นําไปสูก่ ารสร้ างองค์ความรู้ และกลายเป็ นเนื ้อหาหลักของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมไปถึงการเข้ ามามีบทบาท
ในการดําเนินงาน เมื่อพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้ คนได้ เข้ าชม คือ เป็ นผู้อธิบาย นําชมพิพิธภัณฑ์แก่เด็ก ๆ ของชุมชน และ
บุคคลจากท้ องถิ่นอื่น ที่มีโอกาสเข้ ามาเยี่ยมเยือนชุมชนและพิพิธภัณฑ์
อย่างไรก็ดี ความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับชุมชนมิใช่สงิ่ ที่เกิดขึ ้นได้ ง่ายมากนัก หาก
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนัน้ ๆ มิได้ รับการจัดตังจากชาวบ้
้
านชุมชนในลักษณะที่เป็ นการปฏิบตั ิงานร่วมกัน ฉะนันความ
้
ภาคภูมิใจต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้ ๆ ย่อมเป็ นการยากที่จะเกิดขึ ้น และหากขาดซึง่ ความภาคภูมิใจร่วม สํานึกร่วม
ย่อมเป็ นการยากอีกเช่นกันที่จะทําให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับชุมชน แต่อย่างไรก็ดี มิได้
หมายความความเชื่อมโยงจะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ อีกกรณีศกึ ษาที่ควรกล่าวถึงในที่นี ้ เป็ นโครงการ “การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่ นวิ ชาศิ ลปศึกษา เพือ่ สร้างจิ ตสํานึกในการอนุรกั ษ์ โบราณวัตถุสถานทีว่ ดั ไหล่หินหลวง” หลักใหญ่
ใจความของการดําเนินงานเป็ นการร่างหลักสูตร การจัดทําแผนการสอน การจัดทําเอกสารเสริ มหลักสูตร การสร้ าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การทดลองให้ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
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การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ
สถานที่วดั ไหล่หินให้ แก่นกั เรี ยน ทังนี
้ ้ เป็ นการให้ ความรู้ที่สมั พันธ์กบั วิถีชีวิตของชุมชน รวมทังการที
้
่นกั เรี ยนได้ เข้ าไป
มีสว่ นร่วมและมีอารมณ์ร่วมในเหตุการณ์ สถานที่ และได้ ลงมือปฏิบตั ิงานจริง การดําเนินงานต่าง ๆ อยูภ่ ายใต้ ความ
ร่วมมือระหว่างบ้ าน วัด และโรงเรี ยน อย่างไรก็ดี ปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึง่ ที่คือ สถาบันอุดมศึกษาในท้ องถิ่นที่มี
บทบาทในการผลักดันให้ เกิดกิจกรรมดังกล่าว
การจัดทําหลักสูตรดังกล่าวมิได้ มองว่า การเรี ยนรู้ศิลปวัฒนธรรมเกิดขึ ้นเฉพาะแต่ในห้ องเรี ยน หากแต่การ
เรี ยนรู้มาได้ จากสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ (ในที่นี ้เป็ นงานศิลปกรรมท้ องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) ที่อยู่รอบตัวผู้เรี ยน (ใน
ที่นี ้คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดไหล่หิน) ซึง่ ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของโครงการมุง่ ไปที่การ “ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้เห็น
คุณค่าของงานศิ ลปกรรมท้องถิ่ น วัฒนธรรมประเพณี ทีด่ ีงามและการทํางานร่ วมกับชุมชน ทําให้เกิ ดความรักและ
ผูกพัน มี จิตสํานึกของความเป็ นชุมชนเดียวกัน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนนีไ้ ด้”
แนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานสะท้ อนให้ เห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เข้ าไปมีบทบาท
ในกระบวนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชน ที่มิได้ ทําหน้ าที่เพียงเป็ นแหล่งการเรี ยนรู้อย่างเป็ นทางการหนึง่
ตามหลักสูตรศิลปศึกษาที่จดั ทําขึ ้น หากแต่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจะส่งผลต่อการสร้ างความสํานึกร่วมของคนใน
ชุมชน และเมื่อได้ ก็ตามที่องค์กรอย่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังเช่นที่กล่าวนี ้ สามารถเป็ นสายใยหนึง่ ของชีวิตท้ องถิ่น
ย่อมเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่เอื ้อให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถอยูร่ อด และมีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
ความโดดเด่ นของการสะสมและเรื่ องราวพิพธิ ภัณฑ์ ท่เี ป็ นเอกลักษณ์ ในการนําเสนอ
ตัวแปรในเรื่ องความโดดเด่นของการสะสมหรื อสิ่งของที่สะสม (collection) มีความสําคัญในสองลักษณะ
คือ (1) การสร้ างสํานึกร่วมของประวัติศาสตร์ ชมุ ชน และ (2) เรื่ องราวที่เป็ นเอกลักษณ์ยอ่ มกลายเป็ น “จุดเด่น” ที่
ดึงดูดให้ คนภายนอกชุมชนปรารถนาเข้ ามาเยี่ยมชม ในที่นี ้ เราคงต้ องยอมรับว่าคนภายนอกชุมชนหรื อที่มกั เรี ยกกัน
ว่านักท่องเที่ยว เป็ นปั จจัยที่สร้ าง “ความมีชีวิต” ของพิพิธภัณฑ์ทกุ แห่ง
ในหลายกรณี ผู้ที่ต้องการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นมักจะมีภาพของการรวมรวมวัตถุทางวัฒนธรรมในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุที่เกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงชีพ การทํามาหากิน และสิง่ ที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ คือ ความต้ องการลอก
แบบการนําเสนอวัตถุและเนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์ที่ผ้ ตู ้ องการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ร้ ูสกึ ประทับใจ หรื อรู้สกึ ว่าเป็ น ”แบบฉบับ”
โดยอาจลืมนึกไปว่า หากพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งสร้ างอยูบ่ นแนวคิด และแนวทางการดําเนินงานที่เป็ น “แบบฉบับ”
พิพิธภัณฑ์นนั ้ ๆ จะสามารถสะท้ อนความเป็ นตัวตน เอกลักษณ์ได้ จริงหรื อไม่ และถ้ าไม่สามารถทําหน้ าที่เช่นที่กล่าว
มาแล้ วได้ พิพิธภัณฑ์นนั ้ ๆ จะสามารถดึงดูดให้ คนเข้ ามาชมได้ หรื อไม่
ความเข้ าใจในกระบวนการทํางานพิพิธภัณฑ์เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้ อยูร่ อดได้
เพราะการทํางานพิพิธภัณฑ์คือ กระบวนการคิดและทําความเข้ าใจกับงานสะสม และนําธรรมชาติของงานสะสมนัน้
มาสื่อสารต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ การทํางานสะสมเป็ นการดึงเอาประวัติศาสตร์ เรื่ องราวจําเพาะที่ผา่ น
กระบวนการตีความวัตถุ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุแต่เพียงอย่าง
เดียว มาสร้ างเป็ นเนื ้อหาเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
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ตัวอย่างการทํางานพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ท้องถิ่น อาจดูได้ จาก พิพิธภัณฑ์วา่ ด้ วยเรื่ องของ
สังคมก่อนประวัติศาสตร์ บ้านโป่ งมะนาว จังหวัดลพบุรี เนื ้อหาพิพิธภัณฑ์แสดงให้ เห็นช่วงหนึง่ ของพัฒนาการสังคม
้ ้นจากการศึกษาขุดค้ นทางโบราณคดีของบุคคลภายนอก
ที่อยูบ่ นพื ้นที่บ้านโป่ งมะนาว แม้ วา่ พิพิธภัณฑ์จะจัดตังขึ
แต่ความเป็ นมาของการให้ คณ
ุ ค่าโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นมาจากความต้ องการของชาวบ้ าน และกรม
ศิลปากรอนุญาตให้ มีขดุ ค้ นทางโบราณคดีอย่างเป็ นทางการ เมื่อการขุดค้ นและขุดแต่งได้ ดําเนินการมาแล้ วในระยะ
หนึง่ ชาวบ้ านและนักวิชาการที่เข้ าไปดําเนินการขุดค้ นได้ ผลักดันให้ เกิดการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็ นสถานที่ใน
การสร้ างความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับสังคมก่อนประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่ เนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็ นเรื่ องราว
เฉพาะ และเป็ นหลักหมายทางประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่นนั ้
กรณีตวั อย่างที่น่าสนใจอีกแห่งคือ พิพิธภัณฑ์ปลาหิน (คุณลุงกิตติ สินอุดม) จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิพิธภัณฑ์ดําเนินการโดยเอกชน มีเนื ้อหาที่สร้ างขึ ้นจากความต้ องการให้ สาธารณชนห่วงใยต่อสิง่ แวดล้ อม และ
เข้ าใจชีวิตสัตว์นํ ้า โดยใช้ สื่อโดยการสร้ างปลาจากหิน ตกแต่งลวดลายให้ เหมือนกับปลาจริง และมีคําอธิบายชีวิต
ของปลา พร้ อม ๆ กับที่ผ้ ชู มมีโอกาสสังเกตลักษณะของปลา และจินตนาการไปกับคําบรรยาย เนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์
จึงเน้ นที่การสื่อสารเรื่ องสิ่งแวดล้ อมในทะเล การบอกเล่าเรื่ องราวเหล่านี ้จึงสอดคล้ องไปกับที่ตงั ้ ความใกล้ ชิดกับ
แหล่งธรรมชาติคือ ทะเล เรี ยกได้ วา่ เป็ นปั จจัยเด่นที่น่าจะสร้ างความสนใจต่อผู้ที่ผา่ นไปมาให้ เข้ ามาชม ทังนี
้ ้ การ
กล่าวถึงงานการศึกษาที่เจ้ าของงานสะสมได้ ดําเนินการ ก็เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่สร้ างความเคลื่อนไหวให้ กบั พิพิธภัณฑ์
เช่นกัน
ดังนัน้ งานสะสมจึงเป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านันคื
้ อ การสร้ าง
ความหมายให้ กบั วัตถุที่มี หลาย ๆ กรณี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยมักจะติดภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร ที่เน้ นความเป็ นวิชาการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี โดยอยูบ่ นแนวคิด
ของความเป็ นไทย รากฐานอารยธรรม เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ว รูปแบบการบอกเล่าจึงกลายเป็ นตัวแบบ จนบางครัง้ คืบคลาน
ไปสู่ “ข้ อกําหนด” ตามการรับรู้ของชาวบ้ าน ของคนในท้ องถิ่นต่าง ๆ หากแต่วา่ ในการทํางานพิพิธภัณฑ์ การบอกเล่า
เรื่ องราวเกี่ยวกับวัตถุไม่มีข้อกําหนดใด ๆ ตายตัว ขึ ้นอยูก่ บั การเลือกที่จะศึกษาและนําเสนองานสะสมต่างหากที่เป็ น
ใจความสําคัญในการทํางาน
พิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่มีงานสะสมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรม เป็ นทังตั
้ วแทนของความงามความประณีต
ของงานช่างในอดีต เป็ นทังเครื
้ ่ องหมายเรื่ องราวที่บอกประวัติศาสตร์ ของพื ้นที่ และเป็ นทังความทรงจํ
้
าของผู้เป็ น
ุ ค่าความทรงจําที่เกิดขึ ้นมาพร้ อมกับงานสะสม
เจ้ าของงานสะสม ทว่าในหลาย ๆ กรณี พิพิธภัณฑ์กลับไม่ได้ ให้ คณ
คุณค่าของวัตถุที่ได้ ยกตัวอย่างนี ้ ไม่ได้ รับการเผยให้ เห็น ไม่ได้ รับการศึกษา ไม่ได้ รับการใส่ใจ หรื อหากได้ รับการใส่ใจ
้ ้ องค์กรหรื อบุคคลที่เป็ นเจ้ าของงานสะสมมักขาดความมัน่ ใจในการ
ก็ไม่ได้ รับการดําเนินการอย่างจริ งจัง ทังนี
ปฏิบตั ิงาน การวิจยั ที่เกี่ยวกับวัตถุ รวมทังขาดบุ
้
คคลากรที่จะเข้ ามาจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นรูปธรรม และอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ ๆ ที่มี “ทุนวัฒนธรรม” ที่โดดเด่น ประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้ ยกมานี ้พยายามจะชี ้ให้ เห็นว่า งานพิพิธภัณฑ์
มิใช่เพียงการเก็บรวบรวม และ/หรื อ การจัดแสดงวัตถุสงิ่ ของ โดยจัดจําแนกเป็ นหมวดหมูต่ ามประเภทของสิง่ ของ ซึง่
ท้ ายที่สดุ การกระทําดังกล่าวไม่สามารถสร้ างความโดดเด่นให้ กบั ทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ ไม่สามารถสร้ างความงอกเงย
ให้ กบั มรดกทางวัฒนธรรมได้
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การตีความ และการบอกเล่าเกี่ยวกับวัตถุมิได้ มีเพียงแบบหนึง่ แบบใดที่ถกู ต้ องที่สดุ “สํานวน” ที่เกิดจาก
การตีความวัตถุที่แตกต่างกัน สามารถเป็ นเสน่ห์ของความหมายของวัตถุ การบอกเล่าที่มกั จะถูกมองข้ าม หรื อให้
ความสําคัญไม่มากนักคือ เรื่ องเล่าของการได้ มาซึง่ งานสะสม (ในที่นี ้ขอใช้ คําว่า “ความทรงจําของวัตถุ”) เป็ นอีกทุน
วัฒนธรรมหนึง่ ที่จะสร้ างความหมายให้ กบั วัตถุแบบหนึง่ เป็ นการตีความวัตถุแบบหนึง่ และที่สําคัญคือ เป็ นวิถีทาง
ุ ค่าเฉกเช่น
อีกประการหนึง่ ในการสร้ างความมัน่ ใจในการทํางานพิพิธภัณฑ์ด้วยคนในท้ องถิ่นเอง และเรี ยกได้ วา่ มีคณ
งานการวิจยั วัตถุที่เป็ นเชิงวิชาการด้ วยเช่นกัน.
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- ส่ วนที่ 7 ข้ อเสนอการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ในเบื ้องต้ น แนวทางการดําเนินการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป ควรต้ องคํานึงถึงเรื่ องต่อไปนี ้
1) การคํานึงถึงสิ่งที่สามารถดําเนินการได้ จริง การให้ ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ ซึง่ แม้ วา่ ความรู้ดงั กล่าวจํามีลกั ษณะที่เป็ นสากล แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอง จะต้ องเลือกปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งของพิพิธภัณฑ์
2) การไม่ มีสูตรสําเร็จสําหรั บการทํางานพิพธิ ภัณฑ์ การสร้ างความเข้ าใจว่าเนื ้อหาวิชาการและการ
้
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ในระหว่างการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นเพียงข้ อมูลพื ้นฐาน เป็ นนําเสนอสิง่ ที่พิพิธภัณฑ์อื่น ทังในและ
ต่างประเทศได้ ดําเนินการ มิใช่เป็ นสูตรสําเร็จหรื อกรอบการทํางานที่จะต้ องปฏิบตั ิตามอย่างสมบูรณ์ เพราะท้ ายที่สดุ
การทํางานพิพิธภัณฑ์คือ การสร้ างสรรค์แบบหนึ่งเช่นกัน สามารถลองผิดลองถูก และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ
เผยแพร่ความรู้ เรี ยกได้ วา่ เป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันไประหว่างผู้จดั ทําและผู้ชม
3) ความอยู่รอดของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นที่มาจากความร่ วมมือของพิพธิ ภัณฑ์ ในเครื อข่ าย ความอยู่
รอดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปั จจุบนั จะมิได้ มีลกั ษณะที่เป็ นเพียงการดําเนินงานโดยเอกชนคนใดคนหนึง่ จะมิใช่
เพียงการตีกรอบเฉพาะชุมชนของพิพิธภัณฑสถานนัน้ ๆ ตังอยู
้ ่ แต่เป็ นการเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สร้ างความร่วมมือระหว่างชุมชน จนกลายเป็ นท้ องถิ่นที่เป็ นพลังในการเรี ยนรู้ และขับเคลื่อนให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สามารถดําเนินไปได้ โดยตลอด
การดําเนินงานอย่ างเป็ นรู ปธรรม
การดําเนินงานด้ านการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในระยะต่อไป ประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก ๆ ที่
สําคัญ คือ
1. การสํารวจและจัดทําฐานข้ อมูลพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นอย่ างต่ อเนื่อง
งานสํารวจเป็ นงานที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดฐานข้ อมูลที่มีความสมบูรณ์มากที่สดุ เท่าที่จะ
ทําได้ เพราะการเกิดขึ ้นใหม่และการคงอยูข่ องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีลกั ษณะเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา เช่นเดียวกับ
สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และที่สําคัญที่สดุ ความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยัง
เชื่อมโยงโดยตรงกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะนโยบายของรัฐ เช่นถ้ ามองในขณะนี ้ที่มีแนวคิดของการกระจาย
อํานาจไปสูท่ ้ องถิ่นในการดูแลทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเอง นโยบายดังกล่าวอาจกลายเป็ นกระแสที่ก่อให้ เกิด
การสร้ างองค์กรหรื อสถาบันที่จะทําหน้ าที่ดแู ลวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชน ทังที
้ ่เป็ นโดยพฤตินยั และ/หรื อ นิตินยั
ด้ วยเหตุนี ้ การเกิดขึ ้นและคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นหนึง่ ในพลวัตดังกล่าว ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้
ย่อมเป็ นวัตถุของการศึกษาที่ต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง มิใช่เฉพาะเพื่อการสํารวจข้ อมูลรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นแต่ละแห่งเท่านัน้ แต่ผลการวิจยั แต่ละแห่งย่อมสะท้ อนให้ เห็นภาพรวมของ “ความเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”
ได้ ในทางหนึง่
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2. การให้ ความรู้ วิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นเฉพาะที่ เพื่อนําร่ องและพัฒนาอย่ างเป็ น
รู ปธรรม
การดําเนินการเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิในเชิงลึก เพราะการให้ ความรู้และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่าง และมีลกั ษณะเฉพาะตัวสูง ไม่สามารถดําเนินงานในลักษณะที่เป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
วิทยาแบบจัดอบรม สัมมนาได้ เพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องเป็ นการให้ ความรู้ไปพร้ อมกับการปฏิบตั ิจริง ทังความรู
้
้
พื ้นฐานในการจัดการกับวัตถุสะสม การสืบค้ นความหมายและหน้ าที่ของวัตถุทางสังคมโดยใช้ เครื่ องมือทาง
มานุษยวิทยา หรื อเป็ นการศึกษาวัตถุในแง่อื่น ๆ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ รวมไปถึงเรื่ องของ
การจัดการองค์กร โดยนักวิจยั ผู้เป็ นเจ้ าของวัตถุ และชาวบ้ านในชุมชน จะได้ ร่วมคิดและตระหนักถึงการมีอยูข่ อง
พิพิธภัณฑ์ และการใช้ ประโยชน์ จากจุดนี ้อาจนําไปสูก่ ารพยายามเข้ ามาจัดการพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน การหาช่องทาง
ร่วมกันในการได้ งบประมาณสนับสนุน การสร้ างกิจกรรมหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการของชุมชน อย่างไรก็ดี การวิจยั และพัฒนาที่เป็ นรูปธรรมเช่นนี ้ไม่สามารถดําเนินการได้ ทกุ ที่ การดําเนินงาน
จึงเป็ นการเลือกพิพิธภัณฑ์ที่มีแนวโน้ มในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ทังความพร้
้
อมในแง่ความต้ องการที่จะพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ งบประมาณในการดําเนินงาน สถานที่อํานวยความสะดวกอื่น ๆ สําหรับผู้วิจยั และผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์
ในเครื อข่ายของแต่ละภาค กลุม่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นผู้เข้ ามาเรี ยนรู้ประสบการณ์ ฝึ กปฏิบตั ิ และเรี ยนรู้แนวทางที่
พิพิธภัณฑ์นําร่องได้ ดําเนินการไปแล้ ว
3. การเผยแพร่ ความรู้ ในรู ปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
จากขันตอนของการวิ
้
จยั เชิงลึกและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเฉพาะที่ ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
กลายเป็ นข้ อมูลตัวอย่างที่จะแสดงให้ เห็นถึงการประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานทางพิพิธภัณฑ์วิทยา การจัดการอย่างเป็ น
ระบบทางการ กับสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริงของพิพิธภัณฑสถาน บทบาทของชุมชน หรื อผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น
นักการเมืองท้ องถิ่น ขันตอนดั
้
งกล่าวนี ้ย่อมเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรี ยนรู้ถงึ ปั ญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ ้นของ “แหล่งพัฒนาตัวอย่าง” ทังนี
้ ้ การเผยแพร่ความรู้จะต้ องทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมในเครื อข่ายตระหนักอยูเ่ สมอว่า
การดําเนินงานไม่ใช่แบบเรี ยนสําเร็จรูปที่ต้องการให้ ผ้ ใู ช้ ความรู้ ดงั กล่าว ปฏิบตั ิตามแต่ถ่ายเดียวเท่านัน้
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจะดําเนินการเป็ นระยะ ๆ จากความรู้เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑสถาน การ
ดําเนินงานจัดการองค์กร ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชน และพัฒนาสูค่ วามร่วมมือในท้ องถิ่น และ
ระหว่างท้ องถิ่น ขันตอนการเผยแพร่
้
นี ้สามารถเป็ นวิถีทางหนึง่ ที่จะสร้ างเครื อข่ายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละ
ภูมิภาคอย่างเป็ นรูปธรรม.
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- ภาคผนวก -

1. รายชื่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย (ข้ อมูลจากการสํารวจระยะที่ 1)
2. รายชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวม 5 ครัง้
3. สรุปภาพการประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
4. บันทึกการประชุมเครื อข่ายฯ แต่ละครัง้ (ฉบับสังเขปความ)
5. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง (ความเป็ นมา ลักษณะของสิง่ ของ เรื่ องราว การจัดการ)
6. ประวัติผ้ รู ่วมวิจยั
7. วีดิโอกิจกรรมการประชุมแต่ละครัง้ โดยสังเขป และแนะนําพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจบางกรณี
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