รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรื่อง

“ความสําเร็จในกระบวนการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน”

ภายใต้โครงการวิจัยและกิจกรรมงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรื่อง

“ความสําเร็จในกระบวนการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจังหวัดลําพูน”
โดย
นายนเรนทร์ ปัญญาภู หัวหน้าโครงการ
นางสุวิภา จําปาวัลย์ นักวิจัย

ภายใต้โครงการวิจัยและกิจกรรมงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556

บทคัดย่อ
การศึกษาความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมความรู้ด้า นการบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ ผ่ าน
กิ จ กรรมเวที เสวนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ านกระบวนการสร้ างความเข้ ม แข็งและความยั่ ง ยื น ของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับเครือข่าย ทั้งการทบทวนปัจจัยความสําเร็จ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
ผ่านมาพร้อมการแก้ไข เพื่อการค้นหาคําตอบและข้อสรุปร่วมกันในเหตุปัจจัย ที่ทําให้พิพิธภัณ ฑ์
ท้ อ งถิ่ น ลํ าพู น ในกรณี ศึ ก ษาทั้ ง 4 แห่ ง ประกอบด้ วย พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น โรงเรียนแม่ ท าวิท ยาคม
อําเภอแม่ทา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมือง พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด
ห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง ดํารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง เพื่อนําความรู้ที่ได้เป็นแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
ของแต่ละท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้ัง 4 แห่ง ต่างที่มีแนวคิดในการเก็บรวบรวมของเก่าทีส่ ัมพันธ์
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในอดี ต มิ ให้ สู ญ หายไปด้ วยธุร กิ จ การรับ ซื้ อ ของเก่ าในชุม ชน ระยะเวลาในการก่ อ ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มจาก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว
ในช่วงทศวรรษ 2530 พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง พ.ศ.2544 และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน พ.ศ.
2550 ตามลําดับ ซึ่งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
จากช่ ว งเศรษฐกิ จ เฟื่ อ งฟู ถึ ง ถึ ง ช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ เศรษฐกิ จ เอเชี ย ช่ ว งทศวรรษที่ 2520-2540
สอดคล้องกับการอธิบายด้วยแนวคิดสากล เรื่อง การโหยหาอดีต (Nostalgia) พิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ้น
เป็ น เส้ น ทางขนานไปกั บ การค้ า ของเก่ า และยั ง คงอยู่ ต่ อ มา เพื่ อ เป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ เพื่ อ
ประโยชน์ทางการศึกษาแก่เยาวชนให้ปรากฏภาพในอดีตคืนสู่สังคมอีกครั้ง
พื้นที่ สถานที่ต้ัง มีความสําคัญ ต่อพิพิธภัณ ฑ์เมื่อพิจารณาจากอดีตวัด คือ พิพิธภัณ ฑ์ ที่
สะสม เพื่อถ่ายทอดให้คนได้รับรู้ธรรมะคือธรรมชาติ ทําให้คนเข้าใจถึงวิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกับ
บ้านและโรงเรียนเป็นการปฏิบัติการที่ดึงความเมตตาจากคนในท้องถิ่น โดยที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
อาจไม่ เข้ าใจ พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ น จึงมี ความต่ างไปจากพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ ส่ วนการทํ างาน
ร่วมกันในระดับเครือข่ายท้องถิ่นเป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่คนในท้องถิ่นมีร่วมกัน ส่วนการ
ดําเนินงานพบว่าพิพิธภัณ ฑ์ท้ัง 4 แห่ง อาศัยการรับบริจาคปัญหาเรื่องงบประมาณจึงไม่ใช่ปัญหา
สําคัญ การทํางานอาศัยกําลังกายและกําลังใจที่ได้รับจากคนในท้องถิ่น สิ่งที่ผู้ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์
ได้รับคือการเรียนรู้ผ่านตนเอง เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อื่นด้วยความรู้สึกเป็นผู้ให้ ความสําเร็จที่ปรากฏแก่ผู้
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์เป็นความสําเร็จทางใจ ส่วนตัวชี้วัดความสําเร็จเกิดจากการตอบรับพิพิธภัณฑ์
จากคนในชุมชนเกิดเป็นเครือข่าย ให้กําลังใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คํานํา
โครงการวิจั ย “ความสํ าเร็จ ในกระบวนการจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น จั งหวัด ลํ าพู น ” ได้
ดํา เนิ น การภายใต้ โครงการวิ จัย และกิ จ กรรมงานด้ านพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ของกองทุ น วิจั ย ฯ ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556 ในการดําเนินงานได้อาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายกลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน ที่มีความตระหนักถึงความสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ด้วยกระบวนการวิจัยในครั้งนี้
เป็ นการวิจัย แบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในลั กษณะการจัดกิจกรรมเพื่ อถอด
ความรู้ด้านกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ ทั้งการสัมภาษณ์บุคคล/กลุ่ม
บุคคล/เครือข่ายที่มีส่วนสนับสนุน ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อการถอดบทเรียน
การสรุปข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีความมุ่งหวังในการสร้างความเข้มแข็ง กําลังใจ สู่การ
ขยายผลในวงกว้างสู่การสร้างความยั่งยืนแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
รายงานโครงการวิจัยประกอบด้วยการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการจัดเวทีเสวนา โดยมีกลุ่มเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ร่วมตั้งคําถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อการเรียนรู้ และการจัดประชุม
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นําไปสู่การ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของงานวิ จั ย ในการรวบรวมความรู้ ด้ า น
กระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ ด้านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นในระดับเครือข่ายต่อไป
ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ได้สนับสนุนให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในประเทศไทย เปิด
โอกาสให้กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ศรีศักร์ วัลลิโภดม ดร.ปริตตา เฉลิม
เผ่า กออนันตกูล ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ที่มี
ความกรุณ าในการพั ฒ นากระบวนการวิจัย สอบถามความก้ าวหน้ า พร้อมทั้ งให้ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการดําเนินงานวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และ
อาจารย์ นพพร นิ ลณรงค์ ที่ กรุ ณ ารับ เป็ นที่ ปรึกษาโครงการ ได้ เมตตาให้ ความรู้ และแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยร่วมกับชุมชนตลอดจนเครือข่ายได้เป็นอย่างดียิ่ง และทางคณะผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุ ณ ในความเมตตาของเครื อ ข่ ายพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในจั งหวั ด ลํ าพู น ตลอดจนเครื อ ข่ าย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ในความกรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ให้กับคณะผู้วิจัยเป็นอย่างดี

มาโดยตลอด รายงานการวิจัยฉบับนีไ้ ด้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน ซึ่งถือเป็นความสําเร็จร่วมกันในระดับหนึ่ง เพื่อเป็นการจุด
ประกายและกําลังใจในการดําเนิ นงานก้ าวต่ อไป หากรายงานฉบั บนี้มี ข้อบกพร่องประการใด ทาง
คณะผู้วิจัยมีความยินดีในการรับทราบและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

นายนเรนทร์ ปัญญาภู
นางสุวิภา จําปาวัลย์
พฤษภาคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ให้ เกิ ดพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่นขึ้นในประเทศไทย ทั้งในลัก ษณะการถ่ ายทอดข้อมูลพื้ นฐานด้านการ
บริหารจัดการพิ พิธภั ณ ฑ์ การจัดอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมพบปะเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างและรวมกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่พึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
การสร้างความสําเร็จสู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องของศูนย์ฯ ปรากฏเป็น
พัฒนาการของผลการดําเนินงานทีแ่ บ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นประสบ
ความสําเร็จด้านการบริหารจัดการ (2) กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างการดําเนินการ และ
(3) กลุ่มที่มีความประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณ ฑ์ ในอนาคต ซึ่งกลุ่มที่ 2 และ 3 ยังคงต้องการ
ข้อมูลหรือกรณีศึกษาจากพิพิธภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จ สําหรับการเรียนรู้ส่กู ารพัฒนา
กลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน เป็นเครือข่ายในพื้นที่ที่มีพิพิธภัณฑ์ท้งั 3 กลุ่ม ซึ่งทาง
เครือข่ายมีความตระหนักถึงความสําคัญ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะการบูรณาการ
เพื่ อ ให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะแห่ ง ประสบความสํ า เร็ จ ร่ ว มกั น โดยการศึ ก ษาวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ถอดความรู้ ด้ า นกระบวนการจั ด การ
พิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ ทั้งการสัมภาษณ์ บุคคล/กลุ่มบุคคล/เครือข่ายที่มีส่วน
สนับสนุน ดําเนินการ และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อการถอดบทเรียน การสรุปข้อมูล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลําพูน และเป็น
กรณีศึกษาการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่
หนึ่ง เพื่อการขยายผลในวงกว้างสู่การสร้างความยั่งยืนแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
สิ่งที่สนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน เป็นพื้นที่เริ่มดําเนินการ
วิ จั ย เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ มี ศ าสนสถาน แหล่ ง โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ งาน
สถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมและย่านที่แสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการรวบรวม
ข้อมูล หลักฐานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผลจากการดําเนินงานของศูนย์ฯ พบว่าในจังหวัด
ลํ าพู น มี อ งค์ ก ร ชุม ชน กลุ่ม บุ ค คลหรือบุ ค คลที่มี ส่ วนร่วมในการจั ดตั้ ง และดํ าเนิ น การบริห าร
จัดการพิพิธภัณฑ์ ได้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจน
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การจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาและผู้สนใจ การเกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัด
ลําพูนจึงเป็น ผลที่เกิดจากปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในพื้ นที่ ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเยาวชน การประสานงานระหว่างกลุ่ม ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน เป็นทั้งการ
ทบทวนปัจจัยความสําเร็จ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาพร้อมการแก้ไข เพื่อการค้นหา
คําตอบและข้อสรุปร่วมกันในเหตุปัจจัย กระบวนการใดบ้างที่ทําให้พิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นลําพูนใน
กรณีศึกษาทั้ง 4 แหล่ง สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง สามารถนําไปสู่ความอย่างยั่งยืน
ต่อไปได้ โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์น้ัน จัดว่าเป็น
ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นอย่างยิ่ง นอกจากแสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา
แล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวิตของแต่ละท้องถิ่นได้
ความรู้จากการถอดบทเรียน การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1) แนวคิด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดลําพูน จํานวน 4
แหล่ง
2) ประเด็นความสําคัญด้านพื้นที่ สถานที่ต้งั
3) ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 4 แหล่ง ลักษณะการจัดการ
แสดงด้านรูปแบบ การถ่ายทอดข้อมูล
4) ลัก ษณะเฉพาะ แนวความคิด แรงบัน ดาลใจของบุคคล/กลุ่ม คน/เครือข่ายที่จัดตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
5) กระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
6) บุคคล/กลุ่มคน/เครือข่ายสําคัญที่มีบทบาทในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะ
การโยงใยสัมพันธ์กันทั้งในและนอกเครือข่าย
7) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
8) วิวัฒนาการด้านแนวคิด และกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
9) การปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในพื้นที่และเวลาที่ต่างกัน
10) ปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเอง
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้พิพิธ ภัณ ฑ์ ท้องถิ่น ที่มีป ระเด็นความหลากหลายใน
การจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดผ่านโบราณวัตถุ เป็นสถานที่รวมผลงานศิลปกรรมที่แสดงออกถึง
ภูมิปัญญาและความเจริญของท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน มีกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
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ร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหลักฐานด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ เป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคคลอย่างไม่มีข้อจํากัด การถอดบทเรียนความสําเร็จในกระบวนการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูนนั้น จึงควรเร่งดําเนินการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้
สามารถจัดการความรู้ของตนเองได้ เกิดเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกับสังคม
เมือง โดยมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นต่อไป

2. นิยามความหมาย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นผลจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งทําโดยคนท้องถิ่น เพื่อ
เรียนรู้ เข้าใจ และรู้จักตนเอง รู้จัดเพื่อนบ้าน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะ
นําไปสู่การจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเน้นวัตถุทางชาติพันธุ์ ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมา ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสํานึกความรัก ความภูมิใจให้เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษารวบรวมความรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ
2. เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ ด้านกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับเครือข่าย
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น

4. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ข้อ
4.1 ดําเนินการจัดสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมและพั ฒ นาบุคลากรจากภาครัฐ ภาค
ประชาชน และประชาชนเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
จัดพิมพ์เอกสาร การจัดทําโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ
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5. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เรื่อง
2.2 สนับสนุนการวิจัยหรือปฏิบตั ิการโดยคนในท้องถิ่นและในเมือง/กลุ่มเจ้าของ
วัฒนธรรม/คนชายขอบ เพือ่ สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง โดย
เชื่อมโยงภาคีต่างๆ

6. กลุ่มเป้าหมาย
1. ท้องถิ่นต่างๆในเขตภาคเหนื อ รวมทั้งทั่ วประเทศ ในการนําความรู้จากพิ พิธภัณ ฑ์ ที่
ประสบความสํ า เร็ จ ในกระบวนการจั ด การไปเป็ น แนวทางการสร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สถานศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา ในการนําเนื้อหาที่
ได้จากการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เนื้อหาเรื่องราวการจัดแสดงไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3. องค์กรต่างๆที่ต้องการกรณีศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนการ
จัดการความรู้และการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในท้องถิ่น

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานที่ทําการวิจัย โดยการรวบรวมความรู้ด้านความสําเร็จ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อนําเสนอให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) ได้
ศึกษาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็น
การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ
และช่วยกําหนดบทบาทพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอนาคตได้
2. การบริการความรู้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ซึ่งกันและกันในลักษณะการจัดเวทีชาวบ้าน การจัดเสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางการจัด
ให้ พิพิธ ภัณ ฑ์ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ต ลอดชีวิต ที่ สอดคล้ องกับ ความต้ องการและ
สภาพแวดล้ อ มของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องร่วมกับท้องถิ่นนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
3. เกิดการสืบทอด การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม การบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมา
ของท้ อ งถิ่ น ที่ เชื่ อ มโยงกั น อยู่ ภ ายใต้ วิถี ชี วิ ต และคติ ค วามเชื่อ ในท้ อ งถิ่ น ทํ าให้ เกิ ด
เอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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8. เป้าหมายผลผลิต
1. รายงานผลการวิจัยจากการถอดองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูนที่ประสบ
ความสําเร็จด้านการบริหารจัดการ จํานวน 4 แหล่ง
2. การสํารวจและบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง ผู้ดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้รู้
และผู้เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จํานวน 4 แหล่งข้อมูล
3. การจั ด เวที ช าวบ้ า นเพื่ อ การรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในลั ก ษณะ
หมุนเวียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 4 แหล่ง จํานวน 5-7 ครั้ง
4. จัดเวทีเสวนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัย และรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ จํานวน 1
ครั้ง

9. แผนงานและขั้นตอนการดําเนินงานกิจกรรม
ระยะเวลาการดําเนินการตลอดโครงการ 12 เดือน
9.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย
9.1.1 ขอบเขตพื้นที่
พื้น ที่หลักในการวิจัย คือ พิ พิธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่นในพื้ นที่จังหวัดลําพูนที่ป ระสบ
ความสําเร็จด้านการบริหารจัดการตนเองนําไปสู่ความยั่งยืนจํานวน 4 แหล่ง ได้แก่
1) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา
2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว ตําบลเวียงยองอําเภอเมือง
3) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านมณีทอง ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง
4) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง
9.1.2 ขอบเขตเนือ้ หา
1) การศึกษาเอกสาร เพื่อทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี การจัดการ
พิพิธภัณฑ์และการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้านบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือการวิจัยและ
วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
- การสํารวจทางกายภาพและสังเกตการณ์ การสํารวจและการสังเกต
สภาพแวดล้อม ที่ต้ัง การเข้าถึง ลักษณะอาคารจัดแสดง และการจัด
แสดง (Exhibition) ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
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- การสั ม ภาษณ์ Interview เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นประวั ติ ค วามเป็ น มา
สังคม วัฒนธรรม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ผู้ นํ า ชุ ม ชน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และประชากรในหมู่ บ้ า น เก็ บ ข้ อ มู ล ของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งประวัติความเป็นมา การจัดแสดง (Exhibition) การ
บริหารจัดการสู่ความสําเร็จ ปัญหาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จาก
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสนทนากลุ่ม Focus Group เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ด้านผลสําเร็จของการจัดการ การพัฒ นา
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบจงใจ
(Purposive Sampling) จากประชากร 4 กลุ่ ม คื อ ผู้ จั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ผู้นํา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่างๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการรวบรวม จากการถอดบทเรียน ด้านการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ ประกอบด้วย
1. แนวคิด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดลําพูน
จํานวน 4 แหล่ง
2. ประเด็นความสําคัญด้านพื้นที่ สถานที่ต้งั
3. ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 4 แหล่ง ลักษณะ
การจัดการแสดงด้านรูปแบบ การถ่ายทอดข้อมูล
4. ลักษณะเฉพาะ แนวความคิด แรงบันดาลใจของบุคคล/กลุ่มคน/เครือข่ายที่
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
5. กระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
6. บุคคล/กลุ่มคน/เครือข่ายสําคัญที่มีบทบาทในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ ใน
ลักษณะการโยงใยสัมพันธ์กันทั้งในและนอกเครือข่าย
7. ปัญ หาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ประสบการณ์ ในการแก้ไขปั ญ หา
ด้านต่างๆ
8. วิวัฒนาการด้านแนวคิด และกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
9. การปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในพื้นที่และเวลาที่ต่างกัน
10. ปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเอง
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เพื่อทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประสบผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9.1.3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
เป็น ก ารวิจ ัย แบ บ มีส ่ว น ร่ว ม (Participatory Action Research) ของกลุ่ ม
ผู้ดําเนินการพิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นได้ร วบรวมความรู้ และถอดบทเรีย นจากพิพิธ ภัณ ฑ์ท้อ งถิ่น ใน
จังหวัดลําพูนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้เพื่อ การจัด การพิพิธ ภัณ ฑ์ท้องถิ่น ภายใต้ก ารพึ่ง พาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อ
ขยายผลการวิจัยในการหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน
9.2 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ระยะเวลาทําการวิจยั (เดือน)
1
แผนการดําเนินงาน

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

ศึกษาเอกสาร รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น การ
บริหารจัดการ
ลงพื้ น ที่ เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม การ
สั ม ภ าษ ณ์ ผู้ ก่ อ ตั้ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผู้ มี ส่ วน
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง สํ า รวจข้ อ มู ล ที่ จั ด แสดง
ปั จ จั ย ที่ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ในการบริ ห าร
จัดการ
จั ด เวที ชาวบ้ าน เวที เสวนา โดยมี กลุ่ ม
เค รื อ ข่ า ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร่ ว ม ตั้ ง คํ า ถ า ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อ
การเรียนรู้ จํานวน 5-7 ครั้ง
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ระยะเวลาทําการวิจยั (เดือน)
1
แผนการดําเนินงาน

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในข้อ 1-3 เพื่อ
สรุปประเด็น
- แ น วคิ ด วั ต ถุ ป ระส งค์ ใน ก ารจั ด ตั้ ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ลํ า พู น
จํานวน 4 แหล่ง
- ความสําคัญด้านพื้นที่ สถานที่ตั้ง
- ค ว า ม โด ด เด่ น เป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
พิพิธภั ณ ฑ์ ท้องถิ่นทั้ง 4 แหล่ง ลักษณะการ
จัดการแสดงด้านรูปแบบ การถ่ายทอดข้อมูล
- ลักษณะเฉพาะ แนวความคิด แรงบันดาล
ใจของบุ ค คล/กลุ่ ม คน/เครื อ ข่ า ยที่ จั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
- กระบวนการบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ท้องถิ่น
- บุ คคล/กลุ่ ม คน/เครื อ ข่ า ยสํ า คั ญ ที่ มี
บทบาทในการดํ า เนิ น งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใน
ลักษณะการโยงใยสัมพันธ์กันทั้งในและนอก
เครือข่าย
- ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
- วิวัฒนาการด้านแนวคิด และกระบวนการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
- การปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมในพื้นที่และ
เวลาที่ต่างกัน
- ปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
และการพึง่ พาตนเอง
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยการ
จั ด ประชุ มร่ วมกั บกลุ่ ม เครื อข่ ายพิ พิ ธภั ณ ฑ์
ท้ อ งถิ่ น ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา การ
นําเสนอผลการศึกษาโดยการจัดสัมมนา การ
เผยแพร่ในรูปเอกสาร
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ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ จังหวัดลําพูน
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (1) อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ
(2) อาจารย์นพพร นิลณรงค์
หัวหน้าโครงการ

นายนเรนทร์ ปัญญาภู

นักวิจัย/ผู้ประสานงาน

นางสุวิภา จําปาวัลย์

ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่

เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว
เจ้าอาวาสวัดห้วยกาน
ผู้จัดการพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่ บ้านห้วยกาน
ผู้จัดการพิพธิ ภัณฑ์บ้านมณีทอง
ผู้จัดการพิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
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บทที่ 2
ศึกษาเอกสาร รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการจั ด การและ ความสํ า เร็ จ ของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ลํ าพู น ด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม ด้ านบริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การสํารวจทางกายภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก
การจัดกิจกรรมเสวนา เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสู่การนําเสนอผลการวิจัย ในบทนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามากําหนดเป็นแนวทางการวิจัย โดย
กําหนดเนื้อหาเป็น 6 ตอน ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง: แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2 ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.3 บทบาทหน้าทีแ่ ละประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.4 กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 ความหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง: แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงกับหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น เนื่องจากสังคมปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางตามความต้องการ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังปรากฏการสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดและกระจาย
ความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์
ที่มีลักษณะสําคัญ คือ
1) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
2) อาศัยองค์ความรู้เดิม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนา
3) มีองค์กรชุมชนเป็นหน่วยจัดการศึกษา ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
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ดังนั้นภาพการจัดการศึกษาจึงเปลี่ยนไปจากที่จํากัดเฉพาะอยู่ในสถาบันการศึกษา เป็น
การศึกษาใหม่ที่ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ตามความต้องการ ตามความพร้อมและ
ความสามารถ โดยไม่จํากัดอายุ เพศ เวลา สถานที่ หลักสูตร ชั้น และวิธีสอน ทําให้แหล่งเรียนรู้
มีความสําคัญยิ่ง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตดําเนินการได้หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่
ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับเป็นหลัก สุมาลี สังข์ศรี และคณะกําหนดแหล่งเรียนรู้เป็น 4 แบบ
คือ1
1) แหล่งความรู้ที่พัฒนามาจากที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน
2) แหล่งความรู้หมู่บ้านที่จัดขึ้นในวัด
3) แหล่งความรู้ที่จัดขึ้นในโรงเรียน
4) แหล่งความรู้ที่จัดขึ้นในที่สาธารณะ
ชุติมา เวทการ แบ่งแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในชุมชนเป็น 6 กลุ่ม2 คือ
1) แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ หมายถึง ตัวอาคาร สถานที่ใช้เก็บสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ห้ องปฏิบัติการศิลปะ ห้ องสมุด พิ พิธภัณฑ์ และหอศิลป์ อาคาร
สิ่งก่อสร้างที่สามารถเข้าไปศึกษาความงาม คติความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และคุณค่าที่มีต่อวิถีชีวิต
ของชุมชน อาทิ วิหาร โบสถ์ เจดีย์ ซุ้มโขง หอไตร อาคารต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ เป็นต้น รวมทั้ง
แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งผลิตและจําหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน
2) แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะในชุมชนที่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาในรอบปีหนึ่งๆ ที่ทําให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณ ค่าและความสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิต ทัศนคติ
ความเชื่อ ความคิด มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีทานข้าวใหม่ สงกรานต์ ทานสลากภัต ลอย

1

สุมาลี สังข์ศรี และคณะ. รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต :
พิพิธภัณฑ์. (กรุงเทพฯ : สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2538), หน้า 35-37.
2

ชุติมา เวทการ. การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน. (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 128 – 146.
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กระทง กฐิน ผ้าป่าหรือวันสําคัญทางศาสนา ที่ต้องออกแบบเครื่องสักการบูชา ตกแต่งครัวทาน
ประดิษฐ์โคม ตัดช่อ ตัดตุงแบบต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าวได้โดยตรง
3) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ในงานด้านศิลปะและงานช่าง จะมีผู้รู้ หรือ ช่างชาวบ้าน
เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญมาแต่อดีต ส่วนมากเป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการหรือตามอัธยาศัย
เรีย นรู้จ ากผู้ ที่ ป ระกอบอาชีพ นั้ น โดยตรง จากการสัม ผัส กั บ การปฏิ บั ติ จริง ซึ่งบุ คคลเหล่ านี้
สามารถให้ความรู้และประสบการณ์ แนวคิด และทัศนคติเกี่ยวกับงานศิลปะได้เป็นอย่างดี
4) แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุ คือวัตถุที่สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้านศิลปะ ได้แก่
ศิลปวัตถุ ที่จะแสดงให้เห็นกิจกรรมของชุมชนในอดีต สะท้อนเห็นชาติพันธุ์ ความเชื่อ ความ
ศรัทธาต่อศาสนา ยังมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เกิดความภูมิใจและเห็น
คุ ณ ค่ าของท้ อ งถิ่ น ตน ได้ แ ก่ (1) เครื่ อ งใช้ ในพิ ธี ก รรม เช่ น จ้ อ งคํ า ขั น ดอก (2) เครื่ อ งใช้ ใน
ครัวเรือน (3) เครื่องดนตรี (4) เครื่องรางของขลัง (5) เครื่องสักการะแบบพื้นบ้าน เช่น สุ่ม
หมาก สุ่มพลู หงส์ใบลาน จ้อ ตุง โคมแขวน เป็นต้น
5) แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ เพื่อเป็นการชักนําหรือเป็นสื่อนําความรู้ สิ่งนําไปถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพวาด ป้าย
ประกาศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อโสตทัศน์ที่ใช้ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
6) แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ํา หรือสิ่งรอบๆตัวเรา และ
ยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การสัมผัสทําให้เห็นคุณค่า ความงดงาม
การอธิบายแหล่งเรียนรู้ระดับหมู่บ้านที่จัดขึ้นในวัดว่า วัดในชนบททั่วไปถือเป็นศูนย์กลางที่
สําคัญแห่งหนึ่งของชุมชน เป็นสถานที่ที่ประชาชนมาพบปะกัน ประกอบศาสนกิจร่วมกัน โดยมีพระ
เป็นผู้ให้การอบรมเทศนา เป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหนึ่ง สามารถพัฒนาวัดให้บริการความรู้
แก่ ป ระชาชนในรู ปแบบแหล่ งเรียนรู้ ได้ เนื่ องจากมี บริ เวณที่ ก ว้ างขวางร่ ม รื่ น มี พ ระภิ กษุ และ
สามเณรที่มี เวลาพอที่จะทําประโยชน์ให้กับชุมชนได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับสามารถดูแลและ
ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่ บ้ านหรือคณะกรรมการแหล่ งความรู้ได้ อย่างใกล้ ชิดและมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นที่เคารพ
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีการศึกษาเกี่ยวกับผลจากการปฏิรูป
การศึ กษาในช่ วงทศวรรษที่ 2440 เรื่องการเปลี่ ยนแปลงด้ านการศึ กษาของคณะสงฆ์ ในเมื อง
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เชียงใหม่ ในระยะครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 253 กล่าวถึงลักษณะการศึกษาจากวัดว่าเป็นแบบจารีต
ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะกระบวนการเรียนรู้มีการ
เชื่อมโยงกันทุกแขนงวิชา เป็นการศึกษาในลักษณะกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งรวบรวมงาน
ศิลปกรรมต่างๆที่แสดงถึงฝีมือช่าง ภูมิปัญญา สภาพสังคมและอุดมคติทางศาสนาของท้องถิ่นได้
อย่างชัดเจน
แสงจันทร์ อินทนนท์ กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาตลอดชีวิตที่มีต่อคนและท้องถิ่น
ไว้ดังนี้4
1) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการดํารงชีวิตอยู่
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข
2) ช่วยให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง ในการพัฒนาชุมชนโดยการช่วยกันจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมีการพัฒนาได้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาผู้อื่น
3) ช่วยให้คนคิดเป็น ทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม
4) ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งปัญหาความยากจนเกิดจากปัญหาความไม่รู้ของ
ประชาชน ดังนั้นการสร้างแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนเพื่ อชี้นํ า และสร้างโอกาสการเรียนรู้จึ งสามารถ
แก้ปัญหาได้
จากการให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้
หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ สถาบัน หน่วยงาน และวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น
เทคโนโลยี สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กิจกรรม ประเพณีหรือการดํารงชีวิตในชุมชน ในท้องถิ่นที่มี
คุณค่าและมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน เพราะทําให้ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์น้ันพบว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น ที่มีแนวคิดในการริเริ่มก่อตั้งและการดําเนินงานที่แตกต่างกัน
ดังประเด็นต่อไป

3

ไข่มุก อุทยาวลี. “การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ ในระยะครึ่งหลัง
พุ ทธศตวรรษที่ 25.” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญ าศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537), จํานวน 334 หน้า.
4

แสงจันทร์ อินทนนท์. แหล่งความรู้สู่การพัฒนา. (กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน,

2532).
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2.2 ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2.2.1 ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 4 ทรงสนพระทั ย ในการศึ ก ษา
วิทยาการจากยุโรป อันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงห่วงใยศิลปสําคัญของชาติที่จะสูญหาย จึงทรง
รวบรวมเข้ามาไว้ในพระนคร ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ราว พ.ศ.23945 ณ พระที่นั่งราชฤดี เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ เปิดให้แขกบ้านแขก
เมืองได้ชมเป็นครั้งคราว เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ในปี พ.ศ.
2398 ต่ อ มาในปี พ.ศ.2403 โปรดเกล้ า ให้ ส ร้ า งพระที่ นั่ ง ประพาสพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ และได้ใช้คําว่า พิพิธภัณฑสถาน เป็นภาษาไทยแทนคําว่า Museum6
ต่อมาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่
นั่งสหทัยสมาคม (หอคองคอเดีย) ในพระบรมมหาราชวัง ทําพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน
พ.ศ.2417 เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชม เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับประชาชนแห่งแรก ในปี พ.ศ.2430
ได้ย้ายพิพิธภัณฑสถานจากหอคองคอเดียมาที่พระที่นั่งตอนหน้า ของพระราชวังบวรสถานมงคล
เรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์วังหน้า ใน พ.ศ.2431 ได้ยกฐานะเป็นกรมพิพิธภัณฑ์ กรมหนึ่งในกระทรวง
วัง ในปี พ.ศ.2432 จึงย้ายมาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประวัติการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมขึ้นได้กล่าวถึงข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดให้ต้ังบัณฑิตยสภาขึ้นในปี พ.ศ.2469 มี
แผนกโบราณคดี เพื่อทําหน้าที่ดําเนินกิจการพิพิธภัณฑสถานและตรวจรักษาโบราณวัตถุสถาน
ทั่วราชอาณาจักร สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงดํารงตําแหน่งนายกราชบัณฑิตย
สภา ทรงสนพระทัยในการสํารวจแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ ทรงนําศิลปวัตถุที่อยู่
ตามท้องถิ่นต่างๆ มาจัดแสดง พร้อมกับสนับสนุนให้หวั เมืองทั้งหลายเก็บรวบรวมสิ่งของเหล่านั้น
เพื่อมาจัดแสดงตามศาลากลางด้วย ในปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานหมู่ พ ระที่ นั่ ง ในบริ เ วณ พระราชวั ง บวรสถานมงคลทั้ ง หมดให้ จั ด ตั้ ง เป็ น
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ขึ้นอย่างเป็นระบบ
5

เรื่องเดิม. หน้า23

6

จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532), หน้า 33.
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจิรา จงกล ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วัน
อังคารที่ 4 เมษายน 2532.
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หมู่พระทีน่ ั่งในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล
ปัจจุบันเป็นทีต่ ้งั ของพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเริ่มงานโบราณคดีขึ้นโดยการแบ่งอายุสมัย
และลั ก ษณ ะของงานศิ ล ปกรรมไว้ เ ป็ น หลั ก เป็ น รากฐานของงานโบราณ คดี แ ละงาน
ประวัติศาสตร์ศิลปะและงานพิพิธภัณฑสถานมาตราบจนปัจจุบัน
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลได้จัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นในปี พ.ศ.2476 มี
กองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองโบราณคดีทําหน้าที่ตรวจตรา ดูแลรักษา
โบราณสถานทั่ ว ราชอาณาจั ก ร และประกาศเปลี่ ย นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานสํ าหรั บ พระนครเป็ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปี พ.ศ.2477
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ.2504 กํ า หนดเรี ย กพิ พิธภั ณ ฑ สถานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของกรมศิ ล ปากรว่ า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ7
1. พิพิธภัณฑสถานที่เป็นของสะสมของวัดมาก่อน
2. พิพิธภัณฑสถานที่กรมศิลปากรสร้างขึ้นในแหล่งโบราณสถาน จัดเป็น Site Museum
3. พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานที่ ก รมศิ ล ปากรจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางเผยแพร่ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
จัดเป็น Regional Museum
4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนจังหวัด Provincial Museum
ปัจจุบันมีพิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร จํานวน 43 แห่ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคกลาง จํานวน 21 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคเหนือ 8 แห่ง

7

เล่มเดิม. หน้า 58.
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาคใต้
7 แห่ง
2.2.2 ความหมายของพิพิธภัณฑ์
ในการรั บ รู้ ต ามสากล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห มายถึ ง สถานที่ เก็ บ รวบรวมของเก่ า ของแปลก
ประหลาดของมีค่า ศิลปวัตถุ วัตถุสิ่งของทางธรรมชาติและทางวิทยาศาสตร์8
เอกสารประกอบการสอนของประทุ ม ชุ่ ม เพ็ ง พั น ธุ์ เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนเรื่ อ ง
พิพิธภัณ ฑ์ ในวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2529 ได้นําเสนอประวัติของพิพิธภัณ ฑ์ใน
ประเทศไทยที่เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงบัญญัติศัพท์คํานี้
ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามความหมายของ พิพิธภัณฑ์ ในภาษาบาลีและสันสกฤตที่แยกได้ตามรูปคํา
และความหมาย ดังนี้9
“พิพิธ” เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ต่างๆกัน
“ภัณฑ์” แปลว่า สิ่งของ เครื่องใช้
“พิพิธภัณฑ์” แปลรวมความได้ว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นานา ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการ
ชื่นชมและศึกษาหาความรู้ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นต้น
หากพิจารณาถึงสถานที่เก็บรวบรวมโบราณศิลปวัตถุ โดยความหมายของคําต่างๆ ใน
ภาษาอังกฤษ พบว่ามีหลากหลายคําที่ใช้กันอยู่ เช่น
Cabinet
Closet
Chambre
Villa

คือ ห้องน้อยหรือหิ้ง สมัยโบราณใช้เก็บสะสมโบราณวัตถุสิ่งของชาว
ยุโรป
คือ ห้องน้อย ห้องขนาดเล็ก ที่นิยมใช้เก็บสะสมโบราณวัตถุ เป็น
ห้องส่วนบุคคลก่อนเกิดพิพิธภัณฑ์
เป็นห้องหรือหอหรือห้องโถง สําหรับเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุใน
สมัยโบราณ
เป็นคฤหาสน์ สํานัก ที่มช้เก็บรวบรวมงานในสมัยโรมัน

8

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. พิพิธภัณฑ์วิทยา. (พระนครศรีอยุธยา : พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา. 2530),

9

เรื่องเดิม. หน้า 2.
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เฉลียงหรือห้องที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของยุโรป ต่อมามีคนใช้กัน
มาก บทบาทหน้ า ที่ เ ปลี่ ย นไปตามยุ ค สมั ย อาจหมายถึ ง หอ
ประกวดภาพ พิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่
Collection
บางครั้ งหมายถึ งพิ พิ ธภั ณ ฑ์ บางครั้ งหมายถึ งคลั งใหญ่ บางครั้ ง
หมายถึง วัตถุที่เป็นหัวใจของพิพิธภัณฑ์ อาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ แต่
ยังไม่ได้จัดระบบขององค์กรอย่างชัดเจน มักเกิดจากการสมัครเล่น
ก่อน เป็นของเอกชน
Private Collection สถานที่เก็บรวบรวมจัดแสดงวัตถุอันเป็นของเอกชน
Public
เป็นสานถที่เปิดบริการสาธารณะ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ เท่าที่สถานที่น้นั จะอํานวยให้ได้
ด้านความหมายของพิพิธภัณฑ์ในระดับสากล สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ไอ
คอม (International Council of Museums: ICOM) ได้ให้ความหมาย โดยกําหนดไว้ในบทบัญญัติ
มาตรา 3 และ 4 ดังนี้10
มาตรา 3 “สถาบันถาวรใดก็ตาม ที่ต้ังขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์หากําไร จัดตั้งขึ้นเพื่อ
บริการรับใช้สังคมและเพื่อพัฒ นาสังคม และเปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าไปชมเพื่อประโยชน์
ในทางส่งเสริมต่ อการอนุรักษ์ การค้นคว้าวิจัย การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ และจัดแสดง
เผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการเล่าเรียน และเพื่อความบันเทิงใจต่อ
หลักฐานทางวัตถุอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เรา ถ้า
สถาบันใดอยู่ในขอบข่ายนี้ สถาบันนั้นถือว่า เป็นพิพิธภัณฑ์”
มาตรา 4 ได้กล่าวถึงคําจํากัดความว่า พิพิธภัณฑสถาน ยังรวมถึง
ก. สถาบันเพื่อการอนุรกั ษ์หรือสงวนรักษา และแกลเลอรี่ที่จัดแสดงและเปิดบริการอย่าง
ถาวร เช่น หอสมุด หอจดหมายเหตุ
ข. โบราณสถานทางธรรมชาติ วิท ยา แหล่งโบราณคดี และแหล่งทางชาติพั น ธุ์วิทยา
ตลอดจนโบราณสถานทางประวัติ ศาสตร์และแหล่งหรือสถานที่ที่ลักษณะเป็นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ใน
ตัวเองโดยธรรมชาติ ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ
ค. สถาบันที่จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ สถานเลี้ยงสัตว์
น้ํา บริเวณสงวนสิ่งมีชีวิต (Vivaria) วนอุทยาน ฯลฯ
10

เรื่องเดิม. หน้า 6.
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ง. สถานที่ธรรมชาติที่จัดไว้เป็นเขตสงวน
จ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และหอดาราศาสตร์
นั บ ว่ าเป็ น ความหมายของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ก ว้ างขึ้ น โดยสรุป ความได้ ว่ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ
“สถาบันที่ต้ังขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลิน ตามคําจํากัดความนี้ ได้
รวมความหมายถึงหอศิลปะ อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ําและสถานที่อื่นๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต”11
ในส่ วนของประเทศไทย ความหมายของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด ของ ธนิ ต อยู่ โพธิ์ ผู้
บุกเบิกพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากร กล่าวว่า
“พิ พิ ธภั ณ ฑสถานโดยทั่ วไป ถื อกั น ว่ าเป็ น สถานที่ จั ดแสดง
ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละโบราณวั ต ถุ และเป็ น ที่ เก็ บ รวบรวมทางสติ ปั ญ ญา
(Intellectual Property) ทั้ ง เพื่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และเพื่ อ เป็ น
หลักฐานที่บรรดาผู้มีสติปัญญาจะใช้เป็นสถานค้นคว้า และเป็นพยาน
อ้างอิงความรู้ตามศิลปวิทยาการในแขนงต่างๆ ตั้งแต่ความรู้ข้นั ต่าํ จนถึง
ขั้ น สู งสุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานจึ งมิ ใช่ ส มบั ติ เฉพาะของประชาชนและ
ประเทศชาติ แต่ประเทศใดประเทศหนึ่ง หากแต่เป็นสมบัติส่วนรวมของ
โลก”
โดยสรุปแล้ว การให้ความหมายของพิ พิธภัณ ฑ์ เป็นไปในแนวทางเดี ยวกัน คื อ แหล่ ง
รวบรวม วั ต ถุ สิ่ ง ของ ข้ อ มู ล หรื อ เรื่ อ งราวทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น ที่ มี คุ ณ ค่ าทางศิ ล ปะทาง
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวมไปถึง สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ และสวน
สัตว์น้ํา โดยจัดให้มีรูปแบบการนําเสนอที่ให้ความรู้เหมาะสมกับเรื่องราวและท้องถิ่น มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน

11

นิคม มูสิกะคามะ, กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี และ มณีรัตน์ ท้วมเจริญ. วิชาการพิพิธภัณฑ์. พิมพ์
ครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), หน้า 3.
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2.2.3 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยในช่วงแรกเกิดขึ้นที่วัดสําคัญในแต่ละเมือง เช่น พ.ศ.
2454 ตั้งพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณ ฑสถาน จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2470 เกิดพิพิธภัณ ฑสถานวัด
พระ-ธาตุหริภุญ ไชยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน พ.ศ.2472 เกิดพิ พิธภัณ ฑสถานวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2478 เกิดพิพิธภัณฑสถานวัดบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2480 เกิดศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2480 เกิดพิพิธภัณฑ์
วัดพระพุทธ-ชินราช จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2482 เกิดพิพิธภัณฑ์วัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.
2483 เกิ ดพิ พิ ธภัณ ฑ์ วัดมั ชฌิ ม าวาส จังหวัดสงขลา พ.ศ.2497 เกิ ดพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วัดสุท ธจิ น ดา
จังหวัดนครราชสีมา12 ต่อมาในราว พ.ศ.2504 พิพิธภัณฑ์ตามวัดสําคัญได้ขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการของรัฐ โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ราว พ.ศ.2522 สํ านั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ งชาติ (สวช.) การจัดตั้ งศู น ย์
ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ต่อมาใน พ.ศ.2524 เปลี่ยนชื่อ
เป็นศูนย์วัฒนธรรมประจําจังหวัดเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน แต่ยังไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้
ในท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง โดยหลักยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
การเคลื่ อ นไหวด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ครั้ ง สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ราว พ.ศ.2530 จากความ
ร่วมมือของ ชาวบ้านและนักวิชาการ นําโดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และมูลนิธิประไพ วิริยะ
พันธุ์ ซึ่งมีบทบาทในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ความเป็นมาด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเน้น
การนํ าเสนอ “เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ” เป็ น สิ่ งกํ าหนดทิ ศ ทางและหั วข้ อ ในการแสดง เป็ น ความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรมและสภาพแวดล้อม13 เนื้อหาในเรื่องการแสดงเกิดจากการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักวิชาการ โดยมีเนื้อหาการเชื่อมโยงชุมชนหลายส่วนเป็นท้องถิ่น ใน
การนําเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการเคลื่อนไหว พิพิธภัณฑ์จะต้องเล่าเรื่องอดีต ปัจจุบัน และ

12

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2547), หน้า 32.
13

ศรีศักร วัลลิโภดม. “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น.” กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในเอกสารประกอบการ
สัมมนาพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่. (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2544), หน้า 2.
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สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อให้เห็นพัฒ นาการของชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่ามีความเป็นมา
อย่างไร มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร14
ต่อมาเมื่อรัฐเริ่มกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2537 ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น
เป็นจํานวนมาก และได้นิยามให้มีบทบาทในการบริการสังคมในฐานะ “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับสิทธิในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นที่
เป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่นเอง แนวคิดในการบริหารจัดการโดยชุมชนจึงเกิดขึ้น พร้อมกับการ
หาแนวทางที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยความเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ทําให้เกิดความยั่งยืน
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
การให้ความหมายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากการศึกษาทีผ่ ่านมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง
การจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น เมื อ งหรื อ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการผดุ ง รั ก ษามรดก
วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ เพื่อการศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง ต่อต้านกระแสวัฒนธรรมจากภายนอก
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ควบคู่กันไป15 หมายถึง แหล่งที่อบรม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้แก่คนในสังคม ช่วยให้คนในสังคมแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละภูมิภาครู้จักตนเอง และการแสดงให้คนภายนอกที่เป็นต่างชาติต่างกลุ่มได้รับรู้ถึง
ความเป็นมาในทางวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้อย่างถูกต้อง16
บทความของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่น:
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ได้กล่าวถึง ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นและ
ดําเนินการโดยสถาบันหรือองค์กรท้องถิ่น ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑสถาน ดังนี้17
1. ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ริ เริ่ม จั ด ทํ า และดํ าเนิ น การ จากความต้ อ งการหรื อ การริ เริ่ม ของ
ชาวบ้าน อาจมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือแต่ชาวบ้านมีหน้าที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และ
ดําเนินการเอง

14

เรื่องเดิม. หน้า 4.

15

กรมศิลปากร. พิพิธภัณฑ์สาร. (ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2537), หน้า 3

16

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน. (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2531),

หน้า 11.
17

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. “ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด
ม่วง.” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. 23-24 พฤศจิกายน 2539.
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2539), หน้า 123.
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2. เนื้อหาที่นําเสนอ เป็นเรื่องราวของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน การ
ทํามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นสําคัญ การติดต่อ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอก
3. ความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน ทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วย
ลดทอนการหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันของสังคม
4. เน้นความเรียบง่ายที่มีความหมายต่อชุมชน สิ่งของที่จัดแสดงมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
นั้ น ๆ ไม่ จําเป็ น ต้ องเป็ น ของมี ค่ า อาจเป็ น ศิ ล ปวัต ถุท างศาสนาที่ ท างวัดเก็ บ รวบรวมไว้ หรื อ
ศิลปหัตถกรรม ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
โดยสรุปแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัยและจัด
แสดงสิ่งซึ่งเป็นหลักฐานความสําคัญแก่มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งการค้นคว้าการศึกษาด้วย
ความเพลิดเพลิน โดยเป็นของท้องถิ่น และเป็นสถานที่เก็บเรื่องราวอันจําเพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ

2.3 บทบาทหน้าที่และประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
หน้ า ที่ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นอกจากการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนด้ า นการศึ ก ษา ความ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น การเข้ าถึ งชุ ม ชนอย่ างทั่ ว ถึ ง แล้ ว หน้ า ที่ แ ละหลั ก สํ า คั ญ ที่ ป รากฏใน
บทความของหนังสือ ชื่อ The Organization of Museum: Practical Advice ซึ่ง UNESCO ได้ตีพิมพ์
เมื่อ พ.ศ.250318 ได้จําแนกหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานไว้ ได้แก่ การรวบรวม (Collecting) การ
ตรวจพิสูจน์ (Identifying) การทําหลักฐาน (Recording) การสงวนรักษา (Preservation) การจัด
แสดง (Exhibition) การให้การศึกษา (Education) และหน้าที่ต่อประชาชน (The public) ซึ่ง จิรา
จงกล ได้ ข ยายความว่ า งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานมี ท้ั ง หน้ า ฉากและหลั ง ฉาก โดยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก
ดังต่อไปนี้19
(1) การรวบรวมวัตถุ (Collection) เพราะการสะสมเป็นนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์ การสะสม
จึงต้องการพื้นที่ การดูแลรักษา การรับมรดกตกทอด ในการรวบรวมสิ่งของของพิพิธภัณฑสถาน
อาศัยทั้งการบริจาค การขุดค้นทางโบราณคดี การจัดซื้อ
18

UNESCO, The Organization of Museum: Practical Advice. (UNESCO, 1960), p.13-27
อ้างจาก จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานวิทยา. หน้า 33.
19

จิรา จงกล. พิพิธภัณฑสถานวิทยา. หน้า 33-46.
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(2) การตรวจสอบ จํ า แนกแยกประเภท และศึ ก ษาวิ จั ย (Identifying, Classifying,
Research) เพื่อให้ได้ข้อมูล เรื่องราวที่แน่นอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในฐานะเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านวิชาการ
(3) การทํ า บั น ทึ ก หลั ก ฐาน (Recording) หรื อ การจั ด ทํ า ทะเบี ย นวั ต ถุ ทุ ก ชิ้ น ที่ ได้ เก็ บ
รวบรวมไว้ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้และเป็นข้อมูลด้านวิชาการ ทั้งข้อความและภาพถ่าย เพื่อ
ใช้เป็นเอกสารเบื้องต้นของการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
(4) การซ่อม สงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสงวนและรักษาวัสดุทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้มีการเสื่อมสภาพ
(5) การรัก ษาความปลอดภั ย (Museum Security) ทั้ งการรัก ษาให้ ป ลอดภั ย จากการ
เสื่อมสภาพ การโจรกรรม อัคคีภัยต่างๆ โดยระบบรักษาความปลอดภัยต้องมีการวางแผนตั้งแต่
เริ่มก่อสร้างอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
(6) การจัดแสดง (Exhibition) ถือเป็นหน้าที่หน้าฉากของพิพิธภัณฑสถาน จากเดิมเพียง
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาซึ่งทําให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเป็นการ
ให้ท้ังความรู้และความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัน ทุกระดับการศึกษา การจัดงาน
แสดงของพิพิธภัณฑ์จึงเปลี่ยนไปโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมทุกรูปแบบ ทั้งการแสดงถาวร
และการแสดงแบบชั่วคราวซึ่งปรับเปลี่ยนได้เสมอ
(7) การศึ ก ษา (Museum Education) หน้ าที่ น้ี เกิ ด ขึ้น หลั งสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ อ ให้
พิพิธภัณฑสถานกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในความรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคน ทั้ง
การจัดแสดงที่อาคารและพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่
(8) หน้าที่ทางสังคม (Social Function) คล้ายกับหน้าที่ทางการศึกษา พิพิธภัณฑสถาน
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินงานตามความต้องการของ
สังคมให้เกิดความสะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ในส่วนหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานมีความเป็นทางการมากกว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจัด
ขึ้นโดยคนในท้องถิ่น เพื่อเป็นสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมโดย
จั ด แยกเป็ น หมวดหมู่ ให้ ดูสวยงามเหมาะสมและให้ ความรู้ ด้านต่ างๆ จากการศึ กษาสิ่ งของใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ดังนี้
“นอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่คนใน
ท้องถิ่นแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการรวมตัว
ของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น คิ ด ร่ วมกั น ตั ด สิ น ใจและร่ วมกั น ดํ า เนิ น
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กิจการของท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นเอง ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการ
ขยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอันเป็นแนวทางของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”20
2.3.1 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ สถานที่เก็บรวบรวมและสงวนรักษาสิ่งของเพื่อการศึกษาและให้
ความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์
สถานทั่วไป คือ
1. ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มจัดทําและดําเนินการ พิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นที่แท้จริงจะต้องเกิดจาก
ความต้ อ งการหรื อเกิ ด จากการริเริ่ม ของชาวบ้ าน บางแห่ งอาจมี ห น่ วยงานภายนอกมาร่วม
ช่วยเหลือบ้าง แต่ชาวบ้านจะทําหน้าที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และดําเนินการเอง
2. เนื้อหาที่นําเสนอ เป็นเรื่องราวของชุมชนในด้านต่างๆ อันได้แก่ ประวัติความเป็นมา
ของชุมชน การทํามาหากิน ศาสนา ความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรือท้องถิ่น
เป็ น สํ า คั ญ อาจมี ก ารกล่ า วถึ ง สั ง คมอื่ น ก็ เฉพาะในส่ ว นที่ ท้ อ งถิ่ น มี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ท าง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเท่านั้น
3. มี ค วามหลากหลาย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะที่ จ ะมี ลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะอั น เป็ น
เอกลักษณ์ ของแต่ละชุมชน ทําให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมช่วยลดทอนการหลงตัวเอง และการดูถูกเหยียดหยามอันนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและ
กันของสังคม
4. เน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน สิ่งของที่จัดแสดงมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
นั้ น ๆ ไม่ จํ าเป็ น ต้ อ งเป็ น ของมี ค่ า อาจเป็ น ศิ ล ปวั ต ถุ ท างศาสนาที่ ท างวัด เก็ บ รวบรวมไว้ ห รื อ
ศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

20

ศรีศักร์ วัลลิโภดม และคณะ. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน. (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2531),
หน้า 123-129.
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2.3.2 ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนอกจากเป็นสถานที่ให้ความรู้แล้ว การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยัง
เป็นกลไกในการสนับสนุนการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมมือกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
1. เป็ น กลไกสําคั ญ เพื่ อ การศึ ก ษานอกระบบที่ ให้ ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ท้ องถิ่ น
ในขณะที่การศึกษาในระบบหรือการศึกษาของรัฐศึกษาสิ่งที่อยู่ห่างไกลชีวิตประจําวัน การดํารง
อยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงช่วยให้เกิดความสมดุลทางการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสําคัญของการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยช่วยอนุรักษ์สิ่งของที่มีความหมาย
ทางวัฒนธรรมไม่ให้กระจัดกระจายหรือสูญหายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
3. กระตุ้นให้เกิดสติปัญญาจากการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดและสั่งสมกันมาตลอดจน
ความรู้ที่เกี่ยวกับชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่คนในท้องถิ่นควรจะเรียนรู้ เพื่อรู้จักปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นหรือสังคม
4. เปิดโอกาสให้เรียนรู้และทําความเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอันจะนําไปสู่ความ
เคารพในความแตกต่างภายในสังคม
5. ปลูกจิตสํานึกท้องถิ่น ความรักในมาตุภูมิ และปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
รู้ว่าตัวเองมีรากเหง้าเป็นมาอย่างไร ตลอดจนเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตน
6. ก่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของ “วัฒนธรรม” ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยทํา
ให้ เห็ น ว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต ประจํ า วั น คื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งสงวนรั ก ษาและนํ า มาพั ฒ นาให้ เกิ ด
ประโยชน์
7. เกิ ด ความร่ วมมื อ และความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของชุ ม ชน อั น นํ าไปสู่ ชุ ม ชนที่
เข้มแข็งมีศักยภาพที่จะดูแลตนเอง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการร่วมกันดูแลและรักษา
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของชุมชนไม่ให้ถูกทําลายหรือแตกสลาย อันเป็น
ความหมายของการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. เป็นรากฐานของการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวถือเป็นเพียงผล
พลอยได้ที่เกิดจากพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้อันเป็นการช่วยลดภาวะการย้ายถิ่น
ชองชุมชน
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2.3.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับประโยชน์ด้านวัฒนธรรม
UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization องค์ ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ให้ความสําคัญด้านคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ ดังนี้
- คุณค่าทางวัตถุ (Materialistic Value) ที่แฝงไปด้วยสัญลักษณ์และความหมายผ่านทาง
วัตถุ
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์(Historical Value) หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน
และวิถีชีวิต ซึ่งมีอายุยาวนานนับร้อยปี
- คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึก(Spiritual Value) ซึ่งปรากฏในคําสั่งสอนและการปฏิบัติ
ที่สืบทอดกันมายาวนาน
- คุณ ค่าทางศิลปะ (Artistic Value) และคุณ ค่าทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) ที่ดู
เหมือนจะแยกกันไม่ออก ถูกถ่ายทอดผ่านช่างและศิลปินที่บรรจงสร้างงานศิลปะต่างๆ ที่อยู่บน
พื้นฐานของความเชื่อและตํานานทางประวัติศาสตร์
- คุณค่าทางวัฒนธรรม (Culture Value) ที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดออกมาผ่านธรรมเนียม
ปฏิบัติ รวมถึงคติธรรม คําสอน การใช้ชีวิตประจําวันที่ยึดถือกันมาจวบจนทุกวันนี้
งามพิศ สัตย์สงวน ให้ความเห็นเกี่ยวกับ มโนภาพ”วัฒนธรรม” กับการจัดทําพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นว่า การจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “วัฒนธรรม” (Culture) โดยตรง ดังนั้น
ถ้าเข้าในกรอบแนวคิดทางด้านวัฒนธรรมจะทําให้จัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้สมบูรณ์มากขึ้น การ
ทํ า ความเข้ า ใจกั บ ความหมายของวั ฒ นธรรม ตามความหมายของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยามี อ ยู่
หลากหลายมิติ ได้แก่ การให้ความหมายวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ (Historical) ความหมาย
เชิ ง
บรรทั ด ฐาน (Normative) ความหมายเชิ ง จิ ต วิ ท ยา (Psychological) ความหมายเชิ ง
โครงสร้าง (Structural) และความหมายเชิงประวัติความเป็นมา (Genetic) ซึ่งในความหมายแต่ละ
ด้านมีความเชื่อมโยงกับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้21
1. วัฒ นธรรมในความหมายเชิ งประวัติ ศ าสตร์ (Historical) หมายถึ ง วัฒ นธรรมเป็ น
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นมรดกทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตา
ยายมาสู่รุ่นลูกหลานเหลนไปเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงควรจัดแสดงประวัติ

21

งามพิศ สัตย์สงวน. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์,
2543), หน้า 23-27.
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ความเป็นมาของท้องถิ่นว่าชุมชนนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว
แสดงให้เห็นว่าประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ตกทอดมาเป็นมรดกทางสังคมอย่างไรบ้าง
2. วัฒ นธรรมในเชิงบรรทัดฐาน (Normative) หมายถึง วัฒ นธรรมเป็นมรดกทางด้าน
กฎเกณฑ์ข้อบังคับ รวมแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ในชุมชนต่างๆ ในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จึงควรจัดแสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนจัดองค์กรเพื่อมีชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไรบ้าง แต่ละ
ชุมชนมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับร่วมกันอะไรบ้าง
3. วัฒนธรรมในแง่จิตวิทยา (Psychological) หมายถึง การปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม หรือการแก้ปัญหาพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการจําเป็นของมนุษย์ ในแง่นี้ควรจัด
แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในชุมชนต่าง ๆ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะอย่างไรบ้าง และควร
แสดงให้เห็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย
4. วัฒ นธรรมในความหมายเชิงโครงสร้าง (Structural) หมายถึง วัฒ นธรรมเป็นแบบ
แผนของการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ รวมการจัดระเบียบและการทําหน้าที่ของวัฒนธรรม
เพื่อสนองความต้องการจําเป็นของสมาชิกสังคม ในแง่นี้ควรจัดแสดงพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่น เพื่อ
แสดงให้เห็นการจัดระเบียบในแต่ละชุมชน และแสดงถึงแบบแผนการเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ
5. วัฒนธรรมในเชิงประวัติความเป็นมา (Genetic) หมายถึง ระบบสัญลักษณ์ (Symbol)
จึงควรจัดแสดงสัญลักษณ์ของชุมชน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
อาจสรุป ได้ ว่าถ้ าเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ควรจั ด แสดงให้ เห็ น ถึ งวัฒ นธรรม 3 ส่ วนที่
สําคัญในชุมชน ทั้ง วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดระเบียบสังคม และด้านระบบความเชื่อ
และเพื่อทําความเข้าใจกับวัฒนธรรม 3 ส่วนดังกล่าวจําเป็นต้องกล่าวถึงหัวข้อ “วัฒนธรรมและ
ความต้ อ งการจํ าเป็ น ของมนุ ษ ย์ ” เราควรมองวัฒ นธรรมว่ า เป็ น หนทาง หรื อ เป็ น แบบแผน
พฤติกรรมที่มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการจําเป็น (Needs) ของมนุษย์ในการเอาชีวิตให้รอดอันเป็น
วิธีการในการแก้ปญ
ั หาพื้นฐานของชีวิต ที่กลุ่มคนต้องจัดการหรือแก้ไขเพื่อสมาชิกของสังคมจะมี
ชีวิตอยู่รอดได้ มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดได้ เมื่อความต้องการจําเป็นของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง
มนุษย์โดยทั่วไปมีความต้องการจําเป็นอยู่ 3 ประการคือ
1. มนุษย์มีความต้องการด้านชีวภาพ (Biological Needs) คือต้องการปัจจัย 4 สิ่งจําเป็น
พื้ น ฐานสํ าหรับ มนุ ษ ย์ เพื่ อ มี ชีวิต อยู่ ร อดได้ คื อ อาหาร เครื่องนุ่ งห่ ม ยารัก ษาโรค และเครื่อ ง
อํานวยความสะดวก วัฒ นธรรมที่สนองความต้องการจําเป็นด้านนี้ของมนุษย์คือเทคโนโลยีที่
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มนุษย์ต้องอาศัยมันเพื่อสร้างบ้าน ผลิตสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า เครื่องมือทํามาหากินและยารักษา
โรค เป็นต้น
2. มนุษย์มีความต้องการจําเป็นทางสังคม (Social Needs) ซึ่งมีรากฐานมาจากชีวภาพ
เช่น จําเป็นต้องมีท้ังเพศหญิงและเพศชายเพื่อผลิตลูกหลานได้ มนุษย์เราเกิดมาเป็นทารกที่ช่วย
ตัวเองไม่ได้ และต้องใช้เวลานานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ช่วยตัวเองได้ ต่างจากสัตว์ ดังนั้น
มนุษย์จึงต้องมีการจัดระเบียบเพื่อทําให้เกิดความร่วมมือกันมีการแบ่งงานกันทําเพื่อแก้ปัญหา
พื้น ฐานที่จะเป็น ในการมีชีวิตรอดส่วนของวัฒ นธรรมที่สนองความต้ องการจําเป็ นด้านนี้ของ
มนุษย์ คือ การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)
3. มนุษย์มีความต้องการจําเป็นทางด้านจิตใจ (Psychological Needs) ซึ่งมีรากฐานมา
จากชีวภาพ เช่น มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อมีชีวิตอยู่รอดได้ มนุษย์จําเป็นต้อง
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย และต้องหาทางจัดการกับเหตุการณ์สําคัญต่างที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ความกลัว โรคภัยไข้เจ็บ ความตาย ความลี้ลับ ความคิดเกี่ยวกับนรกสวรรค์และโลกหน้า
มนุษย์จําเป็นต้องจัดการกับปัญหา เหล่านั้นเพื่อมีกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตต่อไป วัฒนธรรม
ด้านที่สนองความต้องการจําเป็นด้านนี้ของมนุษย์คือระบบความเชื่อ (Ideology)
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ นั ก จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นควรคํ า นึ ง คื อ การนํ า เสนอภาพรวม (Holistic
Approach) ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้สมบูรณ์ที่สุด โดยแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ
ซึ่งเป็นวิถีของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนนั้น วัฒนธรรมที่ควรจัดแสดงอย่างน้อย 7 ด้าน
ได้ แ ก่ (1) ครอบครัวและเครื อญาติ โดยดูว่าในชุม ชนนั้ น มี ระบบครอบครัวและเครือ ญาติ ได้
อย่างไร มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรภายในชุมชน (2) ระบบการเมืองการปกครอง
นําเสนอภาพผู้นําจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งภาพของชาวบ้านมาแสดง (3) ด้านการขัดเกลาดูว่า
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมภายในหมู่บ้านมีลักษณะอย่างไร มีประเพณีใดที่สูญไป อะไรบ้างที่คง
อยู่และมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (4) ด้านระบบความเชื่อทางศาสนา เกี่ยวกับจิตใจที่ทําให้คน
ในชุ ม ชนมี ค วามมั่ น คงทางด้ านจิ ต ใจ ควรจั ด แสดงวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจโดยใช้
วัฒนธรรมทางด้านศาสนาเข้าช่วยอย่างชัดเจน (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันว่าแตกต่างกันอย่างไร (6) ระบบการสื่อสาร พาหนะ
และองค์ประกอบ ของการสื่อสารการคมนาคมทําอย่างไรบ้าง สภาพของการคมนาคมในอดีต
และปัจจุบัน (7) ระบบนันทนาการที่มีชีวิตจิตใจมาก ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อวัฒนธรรมเมืองได้เข้ามาในชุมชน
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2.4 กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
งามพิ ศ สั ต ย์ ส งวน กล่ า วเรื่ อ งการจั ด แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก ว่ า ควร
ประกอบไปด้วยการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม 3 ส่วน คือ วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี ด้านการจัด
ระเบียบสังคม และด้านระบบความเชื่อ นอกจากการรวบรวมสิ่งของด้านวัฒนธรรมแล้ว ควรทํา
ให้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางวัฒ นธรรมด้ วยการชัก จู งให้ ค นในชุม ชนเป็ น เจ้ าของ
ร่วมกัน มีการพบปะกันเพื่อแสงงหาความรุ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น22
พิพิธภัณฑ์ไม่เป็นเฉพาะที่สะสมสิ่งของเท่านั้น แต่ควรเป็นสถานที่เก็บรักษา ศึกษาหา
ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการวัตถุต่างๆ
2.4.1 องค์ประกอบในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดม่วงได้ระบุถึงคณะทํางานการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้อง
ถิ่นที่อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายทําให้ประสบความสําเร็จได้ ดังต่อไปนี้23
1) ชาวบ้าน คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ถ้าคนในท้องถิ่นไม่มี
ความต้ อ งการหรื อ ไม่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ก็ เกิ ด ขึ้ น ได้ ย าก ชาวบ้ า นจึ ง มี
ความสําคัญมากที่สุด ทั้งในแง่เป็นแหล่งข้อมูลและที่มาของวัตถุที่จัดแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
2) ฝ่ายวิชาการ ทําหน้าที่ในการศึกษาวิจัยท้องถิ่น เพื่อที่จะได้เนื้อหาในการจัดแสดง คํา
บรรยายประกอบเรื่ อ งราว ตลอดจนการกํ า หนดกิ จ กรรมเผยแพร่ ค วามรู้ กลุ่ ม นี้ อ าจ
ประกอบด้วยชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี ได้แก่ พระสงฆ์ ครู อาจารย์
หรือนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น
3) ภั ณ ฑารั ก ษ์ ทํ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า ทะเบี ย นวั ต ถุ ทํ า ความสะอาดวั ต ถุ ซ่ อ มแซมวั ต ถุ ที่
เสียหายตลอดจนคัดเลือกวัตถุที่จะจัดแสดง โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ในส่วนของงาน
ภัณฑารักษ์นี้ อาจอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในท้องถิ่นที่มีความรู้เรื่องนี้

22

งามพิศ สัตย์สงวน. “มิติทางวัฒนธรรมในการจัดทําพิพิธภัณ์ท้องถิ่น.” เอกสารการสัมมนาทาง
วิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. 23-24 พฤศจิกายน 2539. (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร, 2539), หน้า 12, 22.
23

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. “ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด
ม่วง.” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. 23-24 พฤศจิกายน 2539.
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2539), หน้า 123-124.
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ความเข้าใจด้านงบประมาณ ที่ควรพิจารณาและดําเนินงานไปตามอัตภาพ พิพิธภัณฑ์
เป็นกระบวนการมีจุดเริ่มต้นแล้วไม่มียุติ ต้องค่อยพัฒ นาไม่ควรมองถึงความสมบูรณ์ แบบใน
ทีเดียว สิ่งสําคัญคือการสร้างความเข้าใจแก่คนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
ของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อท้องถิ่น เมื่อเข้าใจแล้วท้องถิ่นจะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทุนหรือความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ด้ า นเนื้ อ หาที่ นํ า เสนอ ควรเป็ น เรื่องราวความเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นิทานหรือตํานาน โบราณคดี ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี การละเล่น
ประวัติบุคคลสําคัญในท้องถิ่น การทํามาหากินของผู้คนในอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของ
คนภายในท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคม
ภายนอก จากการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นไว้มากมาย จึงกลายเป็น
ศูนย์รวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
ในการนําสิ่งของมาจัดแสดงในพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่น ควรเป็นสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ไม่จําเป็นต้องเป็นของมีค่า เพราะสิ่งที่สําคัญคือความหมายที่อยู่เบื้องหลังวัตถุไม่ใช่ตัว
วัตถุที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดแสดงแต่สิ่งของที่เป็นวัตถุโบราณเท่านั้น
สถานที่ จั ด แสดง ที่ เหมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น เช่ น การใช้ ศ าลาวั ด จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ค วาม
เหมาะสมเนื่องจากวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมในอดีตและเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็น
ศูนย์รวมศิลปวัตถุ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ของชุมชนที่ชาวบ้านในอดีตมีศรัทธาไปถวายวัด
เพื่ อ เป็ น พุ ท ธบู ช ามากกว่ า จะเก็ บ สะสมไว้ ที่ บ้ า น ส่ ว นการออกแบบอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค วร
พิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก จะมีกิจกรรมอะไรบ้างใครบ้างที่มาใช้พิพิธภัณฑ์ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ที่ดีควรสนองความต้องการในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่
2.4.2 ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นสําคัญ อาศัยความร่วมมือกับนักวิชาการเพือ่
ดําเนินงานให้เป็นระบบ โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้24

24

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. “ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด
ม่วง.” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. 23-24 พฤศจิกายน 2539.
(กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2539), หน้า 124-128.
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ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน
จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ สํ าคั ญ ของการจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น คื อ ความพร้ อ มที่ เกิ ด จากความ
ต้องการของชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แท้จริงต้องเกิดจากความกระตือรือร้นของชาวบ้านที่จะ
เห็นพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมให้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเกิดขึ้นจริง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิจัยข้อมูลในท้องถิ่น
ท้องถิ่นมีเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าอยู่มากมาย ดังนั้นควรมีการกําหนดหัวข้อ เรื่อง และ
ขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่นแก่ผู้ชม
เป็นอย่างดี โดยทั่วไปควรศึกษาเรื่องหลัก ๆ อย่างน้อย 4 เรื่องคือ
1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้แก่ การตั้งถิน่ ฐานของกลุ่ม
ชนที่อาศัยอยู่
2. การดําเนินชีวิตของชุมชน ได้แก่ การทํามาหากิน การศึกษาอบรม การแต่งกาย
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น
3. ศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรม ประเพณีเกีย่ วกับชีวิตและงานเทศกาล เป็นต้น
4. ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชนเช่น ลักษณะครอบครัวและระบบเครือญาติ การ
อบรมเลี้ยงดู การแบ่งงานกันทํา เป็นต้น
วิธีการค้นหาข้อมูลใช้การสัมภาษณ์บุคคลภายในชุมชน โดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่มา
นาน พระนักปราชญ์ภายในชุมชนบุคคลเหล่านี้จะสามารถเล่าเรื่องราวในอดีตความเปลี่ยนแปลง
ทําให้เห็นภาพเคลื่อนไหวของชุมชน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนอกเหนือจากการสัมภาษณ์แล้ว
ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากตําราวรรณกรรมพื้นบ้าน และเอกสารท้องถิ่นต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําทะเบียนและจัดหมวดหมู่วัตถุ
การจัดทําทะเบียนและจัดหมวดหมู่วัตถุสามารถเริ่มดําเนินการได้ทันทีหลังจากตกลงใจ
ที่จะจัดทําพิพิธภัณฑ์และทําคู่ขนานไปกับการศึกษาวิจัย (ขั้นตอนที่ 2) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการ
มองหาวัตถุที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและยังช่วยให้กําหนดเนื้อหา (ขั้นตอนที่ 4) ง่ายขึ้น
การจัดทําทะเบียนเป็นขั้นตอนจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งของและ
เป็นขั้นตอนที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะมีวัตถุใหม่ๆ เข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์อยู่เรื่อยๆ ก่อนจะ
มาทําทะเบียนและจัดหมวดหมู่วัตถุ ควรตรวจสอบสภาพวัตถุหากมีชิ้นส่วนใดเกิดแตกหักหรือ
ร้าวควรซ่อมแซมเสียก่อน และควรทําความสะอาดวัตถุเท่าที่จําเป็น
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จากนั้นจึงนําวัตถุมาลงทะเบียน ซึ่งไม่จําเป็นที่ จะต้องยึดรูป แบบใดรูปแบบหนึ่ง ควร
พิจารณาเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมและสะดวกสําหรับพิพิธภัณ ฑ์ ของตนมากที่สุด อาจศึกษา
เปรียบเทียบจากสถานที่หลาย ๆ แห่ง แล้วนําส่วนที่เห็นว่าดีของแต่ละที่มาปรับใช้ สิ่งที่สําคัญคือ
จะต้องทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนว่ามีไว้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดของวัตถุที่
มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นระบบอันได้แก่ ประวัติความเป็นมาของวัตถุแต่ละชิ้น และจํานวนวัตถุ
ทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหา และการทําคําบรรยายเรื่องราว
ให้พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทั้งหมด ประกอบกับวัตถุสิ่งของที่มีอยู่ว่า อะไร
คือลักษณะสําคัญที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อนําเสนอเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ เช่น
วิถีชีวิตชาวบ้าน สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 5 การคัดเลือกสิ่งของที่จัดแสดงตามเนื้อหาที่กําหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสิ่งของที่จะนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้พิจารณาดูว่าวัตถุ
ชิ้นไหนที่ให้คําอธิบายหรือมีความหมายที่จะช่วยส่งให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ได้มากที่สุด วัตถุช้ิน
นั้ น อาจมี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ การศึ ก ษา หรื อ “มี ค่ า ควรเมื อ ง” อั น นํ า ความ
ภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน ซึ่งการที่จะรู้ว่าวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มีคุณค่าเหมาะสมหรือควรแก่การนํามาจัด
แสดงต้องอาศัยการศึกษาและทําความเข้าใจท้องถิ่นเป็นอย่างดีเสียก่อน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะต้องให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมในทุกเพศทุกวัย และทุก
ระดับการศึกษา การจัดแสดงจึงต้องสามารถดึงดูดผู้ชมให้สนใจ ติดตามหรือต้องการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป ดังพอจะมีแนวทางของการจัดแสดงสรุปได้ดังนี้คือ
1. เน้ นความหมายของสิ่ งของ สิ่งของที่ จั ดแสดงไม่ จําเป็ นต้ องมี ราคาค่ างวด หากแต่ มี
คุณค่าในทางสติปัญญา หรือคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นคําบรรยายของวัตถุไม่ควรสั้น
หรือยาวเกินไป ควรมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับวัตถุอย่างพอเพียงที่จะให้ผู้ชมเข้าใจสาระของวัตถุช้ิน
นั้นได้อย่างถ่องแท้ เช่น หากจะอธิบายเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นหนึ่ง ควรให้รายละเอียดว่าของชิ้นนั้นมี
ชื่อเรียกว่าอะไร ทํามาจากอะไร ทําอย่างไร มีประโยชน์ใช้สอยอย่างไร ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ เป็นต้น
2. สะท้อนสภาพปัญหาของท้องถิ่น การจัดสิ่งของวัตถุต่าง ๆ อาจมีเรื่องราวที่สะท้อน
ปัญหาของท้องถิ่น เช่น การทํามาหากิน สิ่งแวดล้อมต่างๆ การย้ายถิ่น เป็นต้น
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3. มีชีวิตชีวา ในการจัดแสดงวัตถุต่างๆ ถ้าวางไว้เฉยๆ ดูไม่มีชีวิตชีวาถ้ามีการเปิดเทป
เสียงบรรยาย หรือเสียงเครื่องดนตรี ประกอบวัตถุที่เป็นเครื่องดนตรีหรืออาจนําเสนอในรูปแบบ
อื่น ๆ ได้อีกตามความเหมาะสม
4. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดแสดงอย่างสม่ําเสมอ พิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดแสดง ผู้เข้าชมส่วนมากเมื่อไปดูแล้วก็ไม่อยากย้อนกลับไปดูอีก
จึงควรมีการปรับเปลี่ยนของที่จัดแสดง นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างหมุนเวียน
กันตลอดทั้งปี เช่น การจัดนิทรรศการ การสัมมนา อบรม จัดพิมพ์เอกสาร เพื่อเรียกร้องความ
สนใจจากผู้เข้าชม ที่สําคัญควรมีกระบวนการแก้ไขอันเกิดจากคําติชมของผู้ที่มาชมและจากการ
ติดตามความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ การทํางานพิพิธภัณฑ์จึงเป็น
กระบวนการศึกษา และแสวงหาความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ทุกอย่างคือการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 7 การจัดการ/ ดําเนินงาน
เมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดดําเนินงานแล้ว การดําเนินงานให้พิพิธภัณฑ์ดํารงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ใช้
หลักการเดียวกับองค์กรหรือสถาบัน จําเป็นที่จะต้องมีผ้เู ข้ามาทําหน้าที่ในการจัดการหรือบริหาร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ กลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วอาจอยู่ ใ นรู ป ของ
คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้นําชุมชนในด้านต่างๆ เช่น พระสงฆ์ ครู ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้รู้ใน
ท้ อ งถิ่ น และอาจมี ก รรมการที่ ป รึ ก ษาอั น ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการ ข้ า ราชการท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถ
สนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น เงินทุน สาธารณูปการ ความรู้เรื่องกฎหมาย
เป็นต้น
2.4.3 การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและประเภทของวัฒนธรรม
โดยทั่วไปนักมานุษยวิทยาแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) คือ ส่วนของวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ สัมผัสได้ เช่น
สิ่งของเครื่องใช้ที่มรี ปู ร่างมีขนาดและน้ําหนัก จอบ เสียม มีด หม้อ บ้าน รถยนต์ รถไฟ
เครื่องจักรกล
วัฒนธรรมไม่ใช่วัตถุ (Non-Material Culture) คือ ส่วนของวัฒนธรรมที่จบั ต้องสัมผัส
ไม่ได้ เพราะไม่มีรูปร่าง ขนาด หรือน้ําหนัก แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างมาก วัฒนธรรมประเภทนี้
แบ่งเป็น 6 ประเภทย่อย คือ
1. บรรทัดฐานทางสังคม
2. สถาบันทางสังคม
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3. วัฒนธรรมประเภทการควบคุมทางสังคม
4. ศิลปะ ดนตรี
5. ภาษา
6. พิธีกรรม

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การอ้างถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ของโคเฮน และอันฮ์ฮอฟ
(Cohen and Unhoff) กล่าวว่า การให้ประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน ซึ่งได้มี
การศึกษาวิจัยและการนําไปปฏิบัติ โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ การดําเนินงานตัดสินใจ และ
การตัดสินในปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหาร และ
การประสานความช่วยเหลือ
3. การมี ส่วนร่ วมในการได้ รับ ประโยชน์ ไม่ ว่าจะเป็น ผลประโยชน์ ท างด้ านวัต ถุ ด้ าน
สังคม ด้านส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการ
ประเด็นการวิจัยของ พิณวลี อังศุพันธุ์ เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา25 ในการ
วิจัยได้นําเสนอประเด็นการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชุมชนได้เอาของมารวมกันและช่วยกัน
ดูแล โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โดยศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช พิพิธภัณฑ์โคกศรีสะเกษ และพิพิธภัณฑ์สืบ
สานภูมิปัญญาชาวนาไทย โดยปัญหาที่พบ คือ ขาดปัจจัย 4M คือ ขาดบุคลากร ขาดวัสดุ ขาด
เงิน และขาดการจัดการวางแผนที่ยั่งยืน โดยข้อค้นพบด้านความสําเร็จจากการวิจัยพบว่าผู้นําที่
เข้มแข็งและมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นหัวใจสําคัญในการจัดระบบบริหารจัดการ
และแบ่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามความสามารถ มี ร ะบบ ระเบี ย บ มี ก ารประเมิ น ผล และมี
25

พิ ณ วลี อั งศุพั น ธุ์. การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่วมของชุม ชนในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551)
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งบประมาณสนับสนุน จะทําให้ดําเนินงานไปอย่างราบรื่น ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน
คือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล
เช่น เดี ย วกั บ สั น ติ ภ าพ คํ าสะอาด ในประเด็ น การวิจัย เรื่อ ง การพั ฒ นารูป แบบการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน26 โดยมีพื้นที่วิจัย 5 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
วัดมหาชัย บริหารจัดการโดยวัด พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน บริหารจัดการโดยเอกชน พิพิธภัณฑ์
เมืองฟ้าแดดสงยาง บริหารจัดการโดยชุมชน พิพิธภัณฑ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม บริหารจัดการ
โดยโรงเรียน และพิพิธภัณฑ์วัดไชยศรี บริหารจัดการโดยวัดร่วมกับชุมชน โดยทั้งหมดมีปัญหาใน
การบริหารจัดการ คือ ขาดองค์ความรู้ในการจัดการดูแลและไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มี บ ริบ ทของวัต ถุสิ่งของและประวัติ ศ าสตร์ที่ แตกต่างกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ชุม ชนหรือ ผู้ดูแลขาด
ความรู้ความเข้ าใจในการบริห ารจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ถูก ต้ อง ขาดเงิน ทุ น สนับ สนุน และขาด
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจํา งานวิจัยนี้จึงเน้นการสร้างรูปแบบที่ทําให้ชุมชนมีความรู้ในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่า การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทุกกิจกรรมชุมชน
ควรมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนภาพสะท้อน
ทางวัฒนธรรมต่อการเจริญเติบโตของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สืบทอดให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสืบ
ต่อไป
การวิจัยเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการของ กาญจนา อินทรสุนานนท์ เรื่อง รูปแบบ
การสร้างพิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย27 โดยเสนอแนวทางการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกะเหรี่ยงโปว่าควรเป็นรูปแบบของบ้านเรือน
ลักษณะต่างๆ ของกะเหรี่ยงโป ปลูกสร้างเป็นกลุ่มอยู่ในบริเวณวัด มีโรงเรือนพิพิธภัณฑ์ที่มีการ
ทอผ้า จักสาน แสดงดนตรี และการแสดงอื่นๆ ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโป มีบริเวณลานที่จะจัดให้
มีพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา และสําหรับการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิต
ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโป อันได้แก่ปัจจัยสี่ ควรจัดแสดงไว้ในบ้านของกะเหรี่ยงโปแต่ละหลัง
26

สันติภาพ คําสะอาด. การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน.
(วิทยานิพนธ์สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)
27

กาญจนา อินทรสุนานนท์. รูปแบบการสร้างพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ ย งโปภาคตะวั น ตกของประเทศไทย. (วิ ท ยานิ พ นธ์ ส าขาวิ ช าวั ฒ นธรรมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553)

34

สําหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์น้ัน ให้ชุมชนเป็นผู้จัดการโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วม โดยการเป็นมัค
คุเทศนําชมพิพิธภัณฑ์ การแสดงดนตรี และการแสดงอื่นๆ ด้านแนวทางการจัดการ เสนอให้มี
การจัดการโดยกลุ่มวัฒนธรรม โดยให้โรงเรียนมีส่วนร่วม จัดให้นักเรียนเปลี่ยนเวรกันมาดูแล
พิพิธภัณฑ์ ทั้งด้านความสะอาด ทั้งด้านให้เป็นมัคคุเทศก์ แนะนําบอกเล่าเรื่องวิถีชีวิต ข้าวของ
เครื่องใช้ และควรจัดให้มีการเรียนการสอนด้านครูภูมิปัญญาให้กบั เด็ก เช่น การฝึกหัดเล่นดนตรี
การแสดงหมุนเวียนตามเทศกาลในบริเวณพิพิธภัณฑ์แสดง ตามพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงโป
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ของ ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
และ อุษณีย์ พรหมสุวรรณ์28 ทั้งสองแห่งเป็นกรณีศึกษาเพื่อศึกษาความเป็นมาและกระบวนการ
จัดทําพิ พิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่น การนําเสนอพิ พิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นในชุมชน พลวัตและความหมายของ
พิ พิธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ นท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยการตอบคําถามการวิจัยในการจัดตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจนเป็นผลสําเร็จแสดงถึงความตั้งใจและความเข้มแข็งชุมชน ในการทําความ
รู้จักตัวเองและบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ทั้งประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่ อ ของคนในชุ ม ชน การเปลี่ ย นแปลงและความสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทแวดล้ อ ม ทั้ ง
ความสัมพันธ์กับลุ่มแม่น้ําแม่กลองของบ้านม่วง ความสัมพันธ์กับทะเลและป่าชายเลนของบ้าน
เขายี่สาร ไปจนถึงความสัมพันธ์กับวัด รัฐ และชุมชนอื่นที่อยู่รายรอบ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง สองต่ า งมี เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว และใน
ขณะเดียวกันต่างมีความหมายร่วมกันอยู่ คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือแสดงออกถึงตัวตน
ของคนบ้ านม่ วงและคนยี่ ส ารผ่ านการจั ด แสดงสิ่ งของและเรื่อ งราวของแต่ ล ะท้ องถิ่ น ซึ่ งไม่
ปรากฏในประวัติศาสตร์และระบบการศึกษา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่เพียงนําพาความเชื่อมั่นและ
ความภาคภู มิ ใจในตนเองมาสู่ ค นท้ อ งถิ่ น ยั งเป็ น แหล่ งให้ ก ารศึ ก ษาเรี ยนรู้ เรื่ องราวเกี่ ยวกั บ
ท้องถิ่นนั้นๆ เป็นคลังสั่งสมภูมิ-ปัญญาความรู้สําหรับคนในท้องถิ่น เป็นเวทีสําหรับการปฏิสัง
สรรค์ ท างสังคม การฟื้ น ฟูวัฒ นธรรมที่ กําลังจะสูญ สลาย การสร้างสรรค์ และผสมผสานภูมิ
ปัญญาเดิมกับความรู้หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท่ า มกลางบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงช่ ว งที่ ก ระแสการท่ อ งเที่ ย วเฟื่ อ งฟู อ ย่ า งมากนั้ น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นช่องทางนํามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนและค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ แต่ขณะเดียวกันรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดยืน
28

ศิ ริพ ร ศรีสิ น ธุ์ อุ ไร, อุ ษ ณี ย์ พรหมสุ วรรณ์ . พลวั ต และความหมายของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น
กรณี ศึกษาพิพิธภัณ ฑ์พื้นบ้านวัดม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุ รี และพิพิธภัณ ฑ์ บ้านเขายี่สาร
อํ า เภ อ อั ม พ ว า จั งห วั ด ส มุ ท รส งค รา ม . (ก รุ ง เท พ ฯ : ค ณ ะสั งค ม วิ ท ย าแ ล ะม านุ ษ ย วิ ท ย า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543)
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หรือเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงด้วย เพื่อมิให้เป็นภาระหรือส่งผล
กระทบด้านลบต่อคนในชุมชน
โดยสรุ ป แล้ ว งานวิ จั ย นี้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณู ป การของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
วัฒนธรรม โดยเฉพาะมิติของความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และการรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ เช่น การจัดตั้งกองทุน และองค์กรสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ การงดเว้นภาษี การ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์
ผลงานวิจัยทางด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่องการศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก29
โดย นวลลออ ทินานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาวิธีจัดดําเนินการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในเรื่องของการจัดการศึกษาค้นคว้า ความร่วมมือของชุมชน การรวบรวมวัตถุ การจัดแสดงและ
การเผยแพร่ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ปัญหา และความสําเร็จในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลีตําบลปากพลี อําเภอปากพลี
และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการสํารวจสภาพของอาคาร การจัดแสดง สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัย
พบว่ าการดํ าเนิ นงานของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ั ง 2 แห่ งเป็ นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ งบประมาณจากรัฐ ไม่ มี
คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็นลายลั กษณ์ อักษร การจัดตั้งแต่แรกเริ่มเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือกันในชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดโพธิ์ปากพลี เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นการจัดแสดง
โบราณวัตถุที่ขุดพบจากพื้นที่ในบริเวณตําบลปากพลี ส่วนที่พิพิธภัณฑ์วัดฝั่งคลอง เน้นการจัด
แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทยพวนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในท้องถิ่น
ด้านปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดโพธิ์ปากพลีมี
ปัญหา ด้านสถานที่ การจัดการ และความร่วมมือของชุมชน การแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่สามารถทํา
ได้ สํ าเร็ จ เพราะยั งขาดปั จจั ยเกื้ อหนุ นหลายประการ เช่ น กํ าลั งคนและงบประมาณ ส่ วนการ
ดําเนินงานของพิ พิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัดฝั่งคลองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นการช่วยกันดูแล
ระหว่างวัดกับชุมชน ก็จะพบปัญหาเพียงบางโอกาส เช่น เรื่องสถานที่เมื่อมีผู้ชมเป็นจํานวนมาก และ
ปัญหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลความรู้ซึ่งมีป้ายกํากับไว้บางชิ้น และปัญหาของผู้นําชมซึ่งเป็นครูใน
ท้องถิ่นที่ต้องทิ้งภาระงานสอนมานําชมพิพิธภัณฑ์บางโอกาส
ด้านความสําเร็จในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดโพธิ์ปากพลียังไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร เพราะยังขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขาดงบประมาณ ยังไม่สามารถเป็นแหล่ง
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นวลลออ ทินานนท์. การศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก. (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546)
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เรียนรู้ด้ านวัฒนธรรมในท้ องถิ่ นได้ อย่ างสมบู รณ์ ส่ วนพิ พิ ธภั ณฑ์ ท้ องถิ่ นวัดฝั่ งคลองนั้น ตั้ งแต่
พิพิธภัณฑ์เปิดดําเนินงานมาในปี พ.ศ. 2541 มีคนภายนอกและคนในชุมชนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมทั้งกับวัดและพิพิธภัณฑ์และมีความภาคภูมิใจ
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของตน การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลองจึงสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น
ในท้ายที่สุดแล้วผู้วิจัยได้เสนอแนะว่ารัฐควรเข้ามาสนับสนุนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านทั้งสอง
แห่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยให้ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลและเนื้อหาใน
การจัดแสดง ทําให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
ในการกล่าวถึงความสําเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้มีการกล่าว
ไว้ดังนี้
1. มีความหลากหลาย กระจายอํานาจจึงส่งเสริมการเมืองระบบประชาธิปไตย ในขณะที่
อํานาจรัฐและอํานาจการเงิน พยายามรวมศูนย์และทําลายความหลากหลายวัฒ นธรรมจะมี
ลักษณะหลากหลายไปตามชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมความทางวัฒ นธรรมของชุมชนท้องถิ่น
เท่ากับเป็นการกระจายอํานาจ และส่งเสริมการเมืองระบบประชาธิปไตย
2. กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือ
การแข่ ง ขั น จากจุ ด แข็ ง ของเราเอง จุ ด แข็ ง ด้ า นวั ฒ นธรรมไทย ควรคิ ด เรื่ อ งเศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรมให้เชื่อมต่อกัน วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการ กระจายรายได้ เรื่องความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับวัฒนธรรม เช่น ส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัตถุและ
ศิลปกรรม ส่งเสริมจุดแข็งด้านอาหารไทย สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ข้าวของเครื่องใช้
แบบชาวบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทํานุบํารุงสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ภายใต้ความเป็น
ชุมชน วัฒนธรรมต้องมีชุมชนที่มีชีวิตเป็นผู้ปฏิบัติจะยั่งยืน
และมีพัฒนาการ
3. ส่งเสริมศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น
4. มีความเป็นบูรณาการ
5. สร้างความบรรสานสอดคล้อง (Harmony) และความสมดุลยั่งยืน
6. มีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม
8. เป็นการผดุงศีลธรรมของสังคม
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งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดย รังสฤษดิ์ สัตยาวุธ30
ซึ่งเป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ ในการสํารวจกลุ่มประชาชนในอําเภอหัวหินจํานวน 400 ราย เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศ
ไทย พบข้อควรพัฒนา 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่ในการจัดสร้างสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้ดู
เป็นธรรมชาติ บรรยากาศสดชื่น มีที่จอดรถสะดวกสบาย และเดินทางมาได้สะดวก ด้านการจัด
แสดง ควรแบ่ ง การแสดงเป็ น 2 ประเภท คื อ การจั ด แสดงศิ ล ปวั ต ถุ และศิ ล ปะการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน ผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เสริมความรู้ทางด้านการจัดการทาง
ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการบริ ห ารงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เช่น ทําเป็นการ์ตูน ทําโฆษณาเพิ่ม
ความน่าสนใจให้พิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะเพื่อให้ประชาชนสนใจมากขึ้น
นอกจากนี้ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เบื้องต้นใน
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งด้านสังคม วัฒ นธรรม
กายภาพ และชีวภาพ แต่ความแตกต่างประการสําคัญของพิพิธภัณ ฑ์ประเภทต่างๆ คือ การ
บริหารจัดการ โดยพิพิธภัณฑ์ที่สนับสนุนโดยภาครัฐมีช่องทางในการจัดหางบประมาณ รายได้
และมีข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการที่เอื้อให้การหารายได้เข้าพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้อย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย
ในประเด็นสําคัญเป็นการนําเสนอปัญหาของพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่มีข้อจํากัดในการ
ดํ าเนิ น งาน เช่ น การหารายได้ การทํ างานเพี ย งลํ าพั งของเจ้ าของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และเสนอการ
แก้ปัญหาโดยความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อกระตุ้นให้คนทํางาน
ในพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลมีเวลาในการคิดค้นและสร้างสรรค์เนื้อหาทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าชมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมของต้นเองที่สร้างขึ้น
สําหรับการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนําเสนอข้อควรพิจารณาสนับสนุนร่วมกัน
ดังนี้
1) รั ฐ ยั ง มิ ไ ด้ มี ตั ว บทกฎหมายที่ จ ะพิ จ ารณาว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ อกชนส่ ว นบุ ค คลเป็ น
หน่วยงานบริการสังคมที่รัฐจะสามารถเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยงบประมาณแผ่นดินได้
2) แม้ ว่ าในปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น จะกํ าหนดให้ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
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รังสฤษดิ์ สัตยาวุธ. แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550)
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อั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี ห น้ า ที่ ใน การส่ ง เสริ ม การกี ฬ า จารี ต
ประเพณี และวั ฒ นธรรมอั น ดี งามของท้ อ งถิ่ น แต่ ก ารสนั บ สนุ น งานต่ างๆยั ง จํ ากั ด อยู่ เพี ย ง
หน่วยงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมที่เป็นของท้องถิ่น ทั้งที่หน่วยงานทางวัฒนธรรมเอกชน
ส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น ด้วยเช่นกัน การอ้างว่าหน่วยงานนั้นเป็นของเอกชน และ
องค์กรของรัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ ดูจะเป็นการตีความทางกฎหมายที่แคบเกินไป
หรือไม่ เพราะพิ พิธ ภัณ ฑ์ ส่วนบุคคลย่อมเป็นวัฒ นธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่ควรได้รับการ
สนับสนุนเช่นกัน
3) พระราชบัญญั ติฯยังชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนงานพิพิธภัณ ฑ์อย่างเป็นรูปธรรมตาม
อํานาจและหน้ าที่ ในการจั ด ให้ มี พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แ ละหอจดหมายเหตุ แต่ ก ารตี ค วามข้อ กฎหมาย
ดังกล่าวดูจะมุ่งที่การสร้างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นขึ้นใหม่ โดยไม่ใส่ใจ
หรือพยายามที่จะหาแนวทางสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว โดยอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์เอกชนส่วน
บุคคล และนํามาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมากับการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ขึ้น คือ การมิได้วาง
โครงสร้างบุคลากรหรือแผนงานที่จะมารองรับการเติบโตของพิพิธภัณฑ์
4) การให้รัฐสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลด้วยงบประมาณพร้อมไปกับการ
วัดผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ นํามาสู่ข้อปัญหาที่ว่า ข้อกําหนดการวัดผลอาจไม่สามารถ
สร้างรูปแบบการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียว หรือเป็นตัวแบบที่เหมือนกับการวัดผลการ
ดําเนินงานหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างของงานพิพิธภัณฑ์ แต่ละแห่ง
ที่หลากหลายทั้งเนื้อหา จุดประสงค์ และวิธีการจัดการ ด้วยเหตุนี้ หากรัฐต้องการสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลก็ควรจะมองหาวิธีการวัดผลที่มีความยืดหยุ่น เพื่อไม่นําไปสู่ตัวแบบ
มาตรฐานที่คับแคบและความตายตัวของงานพิพิธภัณฑ์
การจัดแสดง นิทรรศการ
จากผลงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์31 พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นพิพิธภัณฑสถาน
ประเภทหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีชีวิต และภู มิปั ญ ญาต่าง ๆ ที่มี ความสําคัญ ในท้ องถิ่น ในประเทศไทยมักจัดตั้งพิ พิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นขึ้นภายในวัดจากผู้นําท้องถิ่น หรือพระสงฆ์ แต่ส่วนใหญ่มักไม่ประสบความสําเร็จในด้าน
จํานวนผู้เข้าชม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบที่ไม่น่าสนใจ การดําเนินงานที่ไม่เหมาะสม
31

เสริ ม ฤทธิ์ เอี่ ย มธนากุ ล . แนวทางการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ภ ายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549)
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อี ก ทั้ งคนในท้ อ งถิ่ น ไม่ ให้ ค วามสนใจที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มกั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส่ งผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ ของ
พิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นเป็นเพียงสถานที่เก็บวัตถุโบราณเท่านั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสนใจจากผู้เข้าชม ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดแสดง
การบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และเสนอ
แนวทางในการบริหารจัดการ
การเลือกศึกษาพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การสรุป
แนวทางในการบริหารจัดการพื้ น ที่ ภ ายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ องถิ่น ได้ เป็นสองส่ วน ได้ แ ก่ ด้ านการ
ออกแบบ และการดําเนินงาน ในส่วนแรก เนื่องจากพิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นมีขนาดพื้ นที่เล็ก การ
ออกแบบจึ ง ควรเร้ าความสนใจผู้ เข้ าชม มี แ สงสว่ า งที่ เพี ย งพอ และลํ าดั บ เนื้ อ หาให้ มี ค วาม
ต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพิ พิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อมจากการ
เลือกใช้วัสดุกับ เทคโนโลยีที่ไม่ สูงนั ก เพื่อให้ ชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วมโดยตรงและพิ พิธภัณ ฑ์ เกิ ด
เอกลักษณ์ท้องถิ่น ในส่วนที่สอง ควรมีการเปิดโอกาสหรือวิธีการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คนในท้องถิ่นผ่าน
ผู้นําชุมชน และโรงเรียน ให้เห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และฝึกอบรมอาสาสมัคร
ในท้ อ งถิ่ น ให้ ดู แ ลพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ นํ าชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วภายในเขตสั ม พั น ธวงศ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด
กิจกรรมที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแก่คนในท้องถิ่น และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อมด้วยประสบการณ์จริงของผู้เข้าชม
ประเด็ นวิจัย ด้ านการตลาดและการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ยวของ สุริย า ส้ ม จัน ทร์ การ
วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก32
พิพิธภัณ ฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเป็ นที่รู้จักกันอบ่างดีว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของสถานที่ในการจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่กําลังจะสูญหายหรือถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาให้คงอยู่ต่อไป โดย
เน้นการปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน ตลอดจนผู้มีความ
สนใจใฝ่รู้เข้ามาศึก ษาให้ เห็นคุ ณ ค่ าของภูมิ ปัญ ญาบรรพบุรุษ ในอดี ต โดยผู้วิจัยระบุว่ามี การ
ทํางานร่วมกันในพิพิธภัณฑ์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์ ไม่มีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาร่วม ปัญหาที่พบ คือ สภาพทรุดโทรมของอาคาร การขโมยของที่จัดแสดง มีการหา
รายได้ดวยการจําหน่ายสินค้า งานวิจัยนี้วัดระดับความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์ที่มีผ้เู ยี่ยมชมจํานวน
32

สุริยา ส้มจันทร์. การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545)
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มาก สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้ แม้ว่าจะไม่เพียงพอ ผลการวิจัยจึงเป็นผลการจัดทําแผน
กลยุทธ์ด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการตลาด เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนให้
พิพิธภัณฑ์ดํารงอยู่ได้
ผลงานการวิจัยของ บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง พิพิธภัณ ฑาภิบาล:
แนวทางการบริห ารและจั ดการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และหอ ศิ ลปะร่วมสมั ย 33 พบว่า ศิ ลปะเป็ น แหล่ ง
บันดาลใจอันสําคัญและเป็นรากฐานของอารยธรรม ซึ่งจะก่อเป็นทุนของสังคมในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยของไทยกลับมีอยู่จํากัด จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ที่จะบ่ม
เพาะทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทย การสร้างพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะจึงเป็นเหตุสําคัญในการ
สร้างทุนทางวัฒนธรรม และความภาคภูมิให้แก่สังคมไทย
ปัจจุบันศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยยังขาดผู้อุปถัมภ์ที่สําคัญ ซึ่งหมายถึงหอศิลปะ
สาธารณะที่จะทําหน้าที่เก็บบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสังคม ในรูปของผลงานศิลปะและมี
ผู้ดําเนินการจัดเก็บและแสดงอย่างเป็นระบบ งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนบทเรียนที่ผู้วิจัยได้พูดคุยกับ
ศิลปิน นักสะสม ผู้บริหารหอศิลปะ นักวิชาการทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและการบริหาร
วัฒนธรรม ตลอดจนผู้ตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสบ่มเพาะ ความสนใจและเห็น
ความสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะร่วมสมัยใน ประเทศไทย ในฐานะที่เป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาสังคมให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ในระนาบสากลกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่แนวคิดที่เรียกว่า หลังพิพิธภัณฑ์ (Post
Museum) กล่าวคือ เริ่มเข้าสู่ยุคที่ให้ความสําคัญกับหน้าที่ด้ังเดิมของพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ
มากกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ทางการเมืองที่ไร้ชีวิตชีวา ประเด็นเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์และหอ
ศิ ล ปะ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ย อกย้ อ นในตั ว ของมั น เอง ซึ่ งในเบื้ อ งต้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ าต้ อ งมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับสังคมไทยโดยเฉพาะ การจัดวาระวัฒนธรรมให้เป็นวาระของสังคมเพื่อ
สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงและสามารถบ่มเพาะ ทุนวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดําเนินการโครงการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบการจัด
หอศิลป์ร่วมสมัย34 ที่น้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษารวบรวมงานวิจัย และกําหนดองค์ประกอบ ที่
สําคัญในการจัดหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อศึกษาและจัดองค์ประกอบการจัดสร้าง หอ

33

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. พิพิธภัณฑาภิบาล: แนวทางการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์และหอ
ศิลปะร่วมสมัย. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548)
34

คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ. องค์ ป ระกอบการจั ด หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย .
(กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2548)
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ศิลป์ร่วมสมัย วิเคราะห์สาระสําคัญแต่ละองค์ประกอบ และกําหนดวิสัยทัศน์การจัดหอศิลป์ร่วม
สมัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในระบบมาตรฐานเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรีย นรู้ต ลอดชี วิต โดยศึ ก ษาและสํ ารวจข้อ มู ล จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป์ ร่วมสมั ย ใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในพื้นที่กรณีศึกษา 8 แห่งได้แก่ 1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลปกรุงเทพมหานคร 2) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 3) หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) หอศิ ล ป์ แ ห่ ง เอเชี ย ฟู กู โ อกะ 6) หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย แห่ ง ศตวรรษที่ 21 เมื อ งคานาซาว่ า 7)
พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยโตเกียว 8) พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ
ผลการวิ จั ย พบว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป์ ร่ วมสมั ย ในประเทศญี่ ปุ่ น ได้ มี ก าร
วางแผนและจัดระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นอย่างดี มีการกําหนดองค์ประกอบที่มี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอน ส่งผลให้การดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศ
ญี่ปุ่นได้มีบทบาทและทําหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ต่อสังคมได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้องค์ประกอบ
การบริห ารจัดการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ลปะและหอศิ ลป์ ร่วมสมั ย ในประเทศญี่ ปุ่ น ยั งสอดคล้ องและ
ดําเนินการจัดพิพิธภัณฑ์ตามหลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในองค์ประกอบต่างๆ
หอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยควรเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการให้การศึกษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแก่สังคม เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชน
ในสั งคม นํ าเสนอและเก็ บ สะสมงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ วมสมั ย ทั้ งของไทยและของนานาชาติ
ตลอดจนมีบทบาท และเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการจัดแสดงและดําเนินงานในระดับนานาชาติ
โดยเน้ นที่ บทบาทและหน้ าที่ 3 ประการดังนี้ คื อ 1) องค์ ประกอบด้ านบทบาททางการศึ กษา 2)
องค์ ประกอบด้ านการจั ดแสดง และ 3) องค์ ประกอบด้ านกิ จกรรมพิ พิ ธภั ณ ฑ์ และการสื่ อสาร
องค์กร ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะโครงสร้างการจัดองค์กรที่จัดแบ่งระบบการบริหารจัดการออกเป็น 3
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนงานบริหารจัดการทั่วไป ส่วนที่ 2 ส่วนงานพิพิธภัณฑ์ และส่วนที่ 3 ส่วน
งานสื่อสารองค์กร เพื่อให้หอศิลป์ร่วมสมัยสามารถดําเนินงานบรรลุตามนโยบายและจุดมุ่งหมาย
ตามที่ ต้ั ง ไว้ แ ละผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย เชิ ง กายภาพนั้ น ได้ พ บ
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยในอาคารพิพิธภัณฑ์ ในกรณี ศึกษา ซึ่งให้ความสําคัญกับพื้นที่จัด
แสดงผลงานมากกว่าพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ซึ่งเรียงลําดับได้ตามสัดส่วนความสําคัญของพื้นที่ใช้สอย
ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนจัดแสดงผลงาน
2. พื้นที่ส่วนจัดเก็บและรักษาผลงาน
3. พื้นที่ส่วนให้การศึกษา และพื้นที่อเนกประสงค์
4. พื้นที่ส่วนสํานักงานบริหารจัดการ
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5. พื้นที่ส่วนห้องสมุด
6. พื้นที่ส่วนเตรียมการจัดแสดง
7. พื้นที่ส่วนงานบริการและพื้นที่ห้องควบคุม และเทคนิค

2.6 ความหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็ นความสําเร็จในการจัดการพิ พิธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่นนั้นเป็ นประเด็นที่ มีลักษณะเป็ น
นามธรรมสูง เนื่องจากความหมายของความสําเร็จไม่มีคําจํากัดความและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตาม
การกล่าวถึง ความสําเร็จ โดยทั่วไป มักเป็นไปในทางที่ว่า ความสําเร็จที่แท้จริงนั้น จะต้องมีเรื่อง
ของ “ความสุ ข” สอดแทรกอยู่ด้วย ความสํ าเร็จในปัจจุบั น ใช้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ
ความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสิ่งที่จะได้รับนั้น โดยความสําเร็จในเชิงคุณค่า ยังเป็นสิ่งที่ไม่
มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน การศึกษาเรื่องความสําเร็จเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งตอบแทนที่เป็นมูลค่า
และคุ ณ ค่ า ทํ า ให้ ไ ด้ คํ า ตอบเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ความสํ า เร็ จ ที่ เป็ น ผลตอบแทนด้ า นคุ ณ ค่ า แก่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ด้ า นธุ ร กิ จ และรายได้ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง โดยการค้ น หา
ความหมายของความสําเร็จแบ่งเป็นความสําเร็จด้านมูลค่า และด้านคุณค่า โดยคําจํากัดความ
ของความสําเร็จมีหลากหลาย เช่น
นิยามความหมายเกีย่ วกับความสําเร็จ ดังนี้
1. ความสําเร็จ คือ สิ่งที่ม นุษ ย์ป รารถนา ไร้เงื่อนไข เพราะคนสามารถ “เลือก” ที่ จะ
ประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเองเกิดจาก ประสบการณ์ ความอดทน
2. ความสําเร็จ คือ การรู้ว่าสิ่งที่ต้องการจะทํา ทําได้ สิ่งที่ต้องการจะเป็น เป็นได้
ความสําเร็จ คือ ความต้องการของคน โดยความต้องการนั้นได้อ้างถึงทฤษฎีของมาส
โลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) เสมอ ตามลํ า ดั บ คื อ ความต้ อ งการระดั บ ต้ น เป็ น ความ
ต้องการด้านกายภาพ ความมั่นคงปลอดภัยความรักการยอมรับ การยกย่อง และความสําเร็จใน
ชีวิตตามที่ตนปรารถนาสูงสุด ระดับการยอมรับการจดจ่อต่อสิ่งที่หวังในขั้นใดที่ตนให้สําคัญจึง
เป็นตัวกําหนดแรงจูงใจของคนแต่ละคนที่ต่างกันในความสําเร็จในชีวิต ทุกความสําเร็จจะเกิดขึ้น
ได้ ต้ องอาศั ยหลั ก ในการดํ าเนิ น ชีวิต โดยมีปั จจัย สําคั ญ เช่น ความต้ องการ (Personal vision,
need) แรงจูงใจ (Motivation) แรงบันดาลใจ(Inspiration) โดยความสามารถที่จะไปถึงเป้าหมาย
(Competency) ได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา ความทุ่มเท วิริยะ ลง
มือกระทําการ ไม่ท้อถอย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปธรรมและนามธรรม นํามาดัดแปลงแก้ไขพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง หากบุคคลขาดข้อไดข้อหนึ่ง ย่อมจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้
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ในการจํากัดความ หรือนิยามของความสําเร็จ “คือการที่ ได้บ รรลุถึงเป้ าหมายความ
ต้ อ งการที่ ต้ั ง ไว้ ” เป้ า หมาย “คื อ สิ่ ง ที่ ถู ก กํ า หนดไว้ ล่ ว งหน้ า จากความต้ อ งการ” และความ
ต้องการคือปัญหาของการนิยามความสําเร็จที่แตกต่างกัน
ความสําเร็จในมุมมองที่แตกต่างกัน ในฐานะคนนอกมองเข้าไป การเลือกพิพิธภัณ ฑ์
ท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสบความสํ าเร็จ อาจจะมองเพราะมี ตั วชี้ วัด ตรงกั บ ที่ เรากํ าหนด คื อ สร้ างแรง
กระเพื่อมได้ เป็นข้อที่คนนอกบอกว่าสําเร็จ ในฐานะของคนในที่มองออกมา ความสําเร็จอาจเกิด
จากการบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความสําเร็จอาจมองได้ 2 ด้าน คือ ตัววัตถุ subject
ที่เป็นความภาคภูมิใจในชีวิต การส่งมอบของที่รักให้แก่พิพิธภัณฑ์
สรุป แนวคิ ด ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาผลงานที่ ผ่ านมา พบว่า จากความสําคั ญ ของการ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจ ตามความ
พร้อมและความสามารถ โดยไม่จํากัดอายุ เพศ เวลา สถานที่ หลักสูตร ชั้น และวิธีสอนโดยเชื่อ
ว่าจะการเรียนรู้น้ันจะช่วยพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการคิดเป็นแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม พึ่งพาตนเองได้ จึงเชื่อว่าการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นการชี้นํา และสร้าง
โอกาสการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การสร้างแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์สถานระดับชาติ ต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้วย
ขนาดที่ใหญ่กว่า มีพื้นฐานความคิดมาจากประเทศทางตะวันตก และเกิดขึ้นจากราชสํานัก เพื่อ
รวบรวมศิ ล ปสํ า คั ญ ของชาติ ที่ จ ะสู ญ หายเข้ า มาไว้ เ กิ ด เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส่ ว นพระองค์ ข อง
พระมหากษัตริย์ ต่อมาพิพิธภัณฑสถานมีหน้าที่ตรวจรักษาโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร
และรวบรวมโบราณวัตถุอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างเป็นระบบ และต่อมาได้รวม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดขึ้นในวัดเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย แนวคิดการตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจึงมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับที่ใหญ่กว่า แนวคิด
การรวมสู่ศูนย์กลาง และการบริหารจัดการที่พึ่งพาภาครัฐ
พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ น ในความหมายที่ แคบกว่าพิ พิธภัณ ฑ์ สถาน เป็ นการสร้างขึ้น อย่าง
เฉพาะเจาะจงให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สังคม และวิถี
ชีวิตของผู้คนในชุมชน เน้นการนําเสนอ“เอกลักษณ์ท้องถิ่น” ในฐานะ “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
เป็นหน้าที่ของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง ด้วยความ
เชื่อว่าเป็นแนวทางที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงมีความต่างจากพิพิธภัณฑ์สถาน คือ ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มจัดทําดูแล
รักษา และดําเนินการเอง เนื้อหาที่นําเสนอ เป็นเรื่องราวของชุมชนหรือท้องถิ่นเป็นสําคัญ มี
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ความหลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละชุมชน เน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อ
ชุมชน ทําให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมช่วยลดทอน
การหลงตัวเอง และการดูถูกเหยียดหยามอันนําไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันของสังคม
ส่วนการให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ในระดับสากล โดยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
(International Council of Museums: ICOM) ว่ า “สถาบั น ถาวรใดก็ ต าม ที่ ต้ั ง ขึ้ น โดยไม่ ห วั ง
ผลประโยชน์ ห ากํ า ไร จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ บริ ก ารรั บ ใช้ สั ง คมและเพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม และเปิ ด ให้
สาธารณชนทั่วไปเข้าไปชมเพื่อประโยชน์ในทางส่งเสริมต่อการอนุรักษ์ การค้นคว้าวิจัย การ
สื่อสารความรู้ความเข้าใจ และจัดแสดงเผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อ
การเล่ าเรีย น และเพื่ อความบั น เทิ งใจต่ อ หลั ก ฐานทางวัต ถุ อัน เป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมของ
มนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เรา ถ้าสถาบันใดอยู่ในขอบข่ายนี้ สถาบันนั้นถือว่า เป็น
พิพิธภัณฑ์” เป็นความหมายร่วมที่แสดงจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์
ทุกระดับชนชั้น เชื้อชาติ ภาษาด้วยความเป็นสากลได้เป็นอย่างดี
ด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่การพึ่งพา
ตนเองของท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน ประเด็น
ปัญหาของงานวิจัยที่ต้งั ไว้ พบว่าเกิดจาก 2 ประเด็น คือ
1. ชุมชนขาดองค์ความรู้ในการจัดการดูแล การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ถูกต้อง
2. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมุ่งไปที่งบประมาณสนับสนุน
การเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาจากผลการวิจั ย เป็ นการตอบโจทย์ ด้ วยข้ อเสนอแนะโดย
กล่าวถึงความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่าเกิดขึ้นได้โดย ให้ประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วม
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถ มีผ้นู ําที่เข้มแข็งและมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้
มีส่วนร่วมนอกจากท้ องถิ่ นควรเป็นเยาวชน สถานศึ กษา ในการให้ ความรู้เป็นมั คคุเทศก์นําชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งผลการวิจัยได้ระบุว่าปัญหาที่พบคือครูในท้องถิ่นที่ต้องทิ้งภาระงานสอนมานําชม
พิพิธภัณฑ์บางโอกาส และเสนอการแก้ปัญหาโดยขอความช่วยเหลือจากภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณ
งานวิจัยเหล่านี้เป็นการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาไปสู่การพัฒนา ในรูปแบบแผนงาน
หรื อข้ อเสนอแนะที่ มิ ได้ นํ าเสนอรู ป แบบหรื อรายละเอี ย ดในส่ วนย่ อยที่ สามารถนํ าไปทดลอง
แก้ปัญหาได้จริง ขาดการติดตามประเมินผลที่เกิดจากข้อเสนอแนะหรือแผนงานการวิจัย สังเกตได้
จากงานวิจัยที่ ดําเนิ นงานต่ างเวลา ต่ างสถานที่ แต่ ท้ั งหมดได้ ข้อสรุปแนวทางการแก้ ปัญหาใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และให้ขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณ
จากรัฐบาล ซึ่งเป็นภาพกว้างที่ขาดรายละเอียด เช่น บริบทของแต่ละชุมชน ความสํานึกตระหนักรู้
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ของคนในชุมชน ความร่วมมือหรือความขัดแย้งของกลุ่มคนในสังคมระดับต่างๆ ความสามารถและ
ข้ อ จํ า กั ด ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ทุ ก ฝ่ า ยจากชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มได้ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ นํ า และ
คณะกรรมการที่ เหมาะสมต่ อ การบริ ห ารจั ด การ ให้ ป ระสบความสํ าเร็ จ ได้ ตลอดจนระดั บ
ความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑสถาน ในการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐ
งานวิจัยด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ จึงมีตวั แปรและปัจจัยที่หลากหลายไม่สามารถดําเนินการ
ในเชิงปริมาณได้ การศึกษาถึงปัญหาและความสําเร็จสามารถแบ่งได้หลายระดับมีความสําเร็จ
ในระดับและมุมมองที่แตกต่างกัน ยากต่อการหาข้อสรุปหรือต้นแบบแห่งความสําเร็จที่ชัดเจนได้
ในการวิจัยความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน จึงเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จํากัดขอบเขตและพื้นที่ในการศึกษา พร้อมเลือกศึกษาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 4แห่ง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความสําเร็จที่มีความเป็นนามธรรมสูง เนื่องจากไม่มี
คําจํากัดความและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จึงตั้งข้อสมมติฐานว่าความสําเร็จเกิดจากความสุขและความ
พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดกิารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้แตกต่าง
กัน นําไปสู่ผลการวิจัยในบทต่อๆ ไป
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บทที่ 3
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอภาพของพิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําพูน จํานวน 4
แห่ง จากการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสํารวจข้อมูลที่จัดแสดง เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการต่อไป โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัด
ลําพูนที่ได้ทําการสํารวจ คือ
1) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา
2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว ตําบลเวียงยองอําเภอเมือง
3) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านมณีทอง ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง
4) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง

3.1 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด ผู้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจถึงแนวคิด ที่มาในการจัดตั้งพิพิธภัณ ฑ์ขึ้นใน
โรงเรีย น ซึ่งต่ างไปจากพิ พิธภั ณ ฑ์ เอกชน หรือพิ พิธภัณ ฑ์ ในวัด ด้านการบริห ารจัดการ การ
สนับสนุนงบประมาณ และความยั่งยืน ตามประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
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ประวัตสิ ่วนตัว
อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด เป็นคนบ้านขัวแคร่ ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ตั้งแต่ พ.ศ.2524 และอยู่เป็นอาจารย์ประจํามาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความผูกพันกับโรงเรียนและ
ชุมชนในพื้ นที่ อาจารย์มี อายุต าม พ.ศ. เริ่มรับราชการในปี พ.ศ.2529 เมื่ ออายุ 29 ปี จนถึ ง
ปัจจุบันปี 2556 อายุ 56 ปี

การเริ่มเก็บของเก่า
ความคิดในการเก็บของเก่าเป็นสิ่งที่ทํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก เช่น เก็บสะสมเงินที่
ผลิตออกมาในช่วงเวลาต่างกัน เก็บสะสมพระ แต่ความคิดในการจัดเก็บเพื่อจัดแสดงในโรงเรียน
เกิดจากการที่อาจารย์สุพรรธน์ได้ยินคนในวงการศึกษากล่าวดูถูกโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนเล็ก
โรงเรียนบ้านนอก จึงคิดถึงการทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียง และตระหนักว่าต้องเน้นความเอาใจใส่ให้
มาก จึงเริ่มจากการทําในสิ่งที่ชอบ คือ การจัดเก็บสิ่งของหายาก เพื่อนําสิ่งที่เก็บไว้มาประกอบ
กับเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้ชม ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ประกอบกับช่วงที่คิดจะทําการสะสมสิ่งของเพื่อจัดแสดง ได้เห็นภาพคนนํารถบรรทุก 6
ล้อ มาขนของจากหมู่บ้านออกไป เช่น แอกไถ อุปกรณ์ทํานาที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งในขณะนั้นได้มีโอกาส
เห็นของที่ทําจากของเก่าที่ขนซื้อออกไปจาหมู่บ้านต่างๆ นํามาประกอบกันใหม่ขายเป็นชุดเก้าอี้
รับแขกที่นําแอกไถมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคา 3 หมื่นกว่าบาท โดยต่างจากราคาที่มาซื้อ
ตามหมู่บ้านที่ให้ราคาแอกละ 5 บาท ไถละ 20 บาท ฮางหมูฮางละ 20 บาท ตั้งแต่ปี 2529 เป็น
ช่วงเริ่มการค้าแล้ว ปีถัดมา พ.ศ.2530 อาจารย์เริ่มขอรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วจากบ้านเด็ก
นักเรียน ได้ทําเรื่องจ้างเหมาจากหมวดภาษาไทย จ้างทําตู้ไม้ 2-3 ใบ เพื่อเก็บของบริจาคจาก
เด็กนักเรียนก่อน
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สมุดบัญชีรายชื่อนักเรียนที่บริจาคของให้กับพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน มีรายการ
บันทึก ชื่อ-สกุลผู้บริจาค ชื่อสิ่งของที่นํามาบริจาค และจํานวนชิ้น เมื่อถึง พ.ศ.2550 จํานวน
รายการบริจาคลดลง เนื่องจากอาจารย์สุพรรธน์ได้หยุดรับบริจาคสิ่งของจัดแสดงแล้ว
เมื่อได้ตู้มาจัดแสดงอาจารย์สุพรรธน์ได้ขออนุญาตครูที่สอนภาษาไทยเข้าชี้แจงให้เด็ก
นักเรียนทุกห้องรับรู้เรื่องโครงการรู้จักเก็บของเก่า จึงขอรับบริจาคจากนักเรียนคนละชิ้น ในช่วง
แรกนักเรียนทยอยเอาของมาให้ แต่ไม่ได้ผลนัก จะได้เฉพาะเด็กที่ขู่เข็ญกัน อาจารย์ต้องเอาของ
มาไว้ที่นี่พอเห็นว่าเริ่มมีของอยู่ในตู้แล้ว ในปี 2530-2532 ประมาณ 3 ปีกว่าเด็กจะเข้าใจและให้
ความร่วมมือทั้งที่ได้บอกวัตถุประสงค์แล้ว ของที่เก็บไว้ยังแออัด จนคิดไม่ออกว่าถ้าของมามาก
จะเก็บไว้ที่ไหน พอดีโรงเรียนได้อาคารใหม่จึงขอเก็บของไว้ที่อาคารไม้เก่า เป็นอาคารที่จัดให้
ครั้งแรกได้ห้องเดียว ห้องอื่นว่าง แต่ยังไม่ได้ พอได้ห้องแรกก็เลยทําเลย ของเต็มห้องภายใน 2
เดือน พอเต็มห้องได้อธิบดีมาเปิดป้ายโครงการ อธิบดีชอบแนวความคิดได้คุยกับผู้อํานวยการให้
มอบห้องที่เหลือให้ เพราะผู้อํานวยการมีแผนอยู่ในใจแล้วที่จะขยาย โดยผู้อํานวยการเดินมาหา
ขอทราบแผนงานโดยให้ ผู้ อํานวยการลุ ยด้วย ถ้ ายอมถึ งจะทํ าต่ อ การทํ างานของอาจารย์ สุ
พรรธน์หลังจากที่ได้อาคารสถานที่เก็บของแล้ว ได้ดําเนินการต่อโดยมีการวางแผนงานลําดับได้
ดังนี้
1. ให้ผู้อํานวยการตัดสินใจ
2. ขอห้องเก็บของ
3. ให้ผ้อู ํานวยการเข้าร่วมประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านเพือ่ ขอรับบริจาคสิ่งของ
4. ทํา list รายชื่อหมู่บ้านทีจ่ ะไปขอบริจาคของเป็นช่วงปิดเทอม
ช่ ว งมี น าคม-เมษายน ได้ ข องมาเต็ ม ถึ ง เพดาน ช่ ว งที่ ช าวบ้ า นเอาสิ่ ง ของมาบริ จ าค
อาจารย์ลงพื้นที่ ในบางหมู่บ้าน เช่น บ้านแม่สะป้วด บ้านผาตั้ง ผู้ใหญ่บ้านจะให้ชาวบ้านเอาของ
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มาบริจาคว่าใคร บ้านเลขที่อะไร บริจาคอะไร ผู้ใหญ่บ้านเซนต์รับรองไว้ หลังจากที่ได้ของมา
ส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็กลับไปประกาศเหมือนเดิมบางหมู่บ้านเอาของมาวางไว้ตามถนนแล้วไป
ทํางาน อาจารย์ก็จะไปเก็บของเอาเพราะรู้ว่าเจตนาบริจาคแล้ว โดยอาจารย์จะยกพิมพ์ดีดไป
ด้วย พิมพ์ข้อมูลแล้วแปะเลย อันไหนที่ไม่รู้ก็ขอข้อมูลด้วย ไปคนเดียว ไม่มีทีมอะไร บางคนมอง
ว่าบ้าของเก่า โดยคนเริ่มรู้ว่าทําอะไร

สมุดบัญชีรายชื่อผู้บริจาค
สิ่ ง ของ รายชื่ อ สิ่ ง ของ
จํานวน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน
ลงนามเป็ น หลั ก ฐานทุ ก
หมู่บ้าน

บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ บ ริ จ าค ที่
อ ยู่ ชื่ อ สิ่ ง ข อ ง พ ร้ อ ม
ประโยชน์ ห น้ า ที่ ใ ช้ ส อย
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ถ่ายทอดความรู้

ความตั้งใจแรกถ้าได้มาจะสอนเด็กด้วยของเหล่านี้เพราะว่าเป็นวิชาเลือก ซึ่งเด็กสนใจมาก
เป็นเด็กชั้น ม.1 บ้านทางเหนือไม่มีปัญหา แต่บ้านทางใต้เป็นเขตนอกบริการ คนไม่รู้จักคิดว่าไป
หลอก เพราะเคยมีหน่วยงานมายืมของไปออกงานฤดูหนาวแล้ว ไม่ส่งคืน เอาไปแล้วหาย อาจารย์
ต้องมาเปลี่ยนชุดข้าราชการทั้งที่เป็นช่วงปิดเทอม และเป็นวันที่ไม่ต้องใส่ชุดข้าราชการ เพื่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือซึ่งประสบผลสําเร็จ ความตั้งใจคิดจะเก็บของแม่ทามาทั้งหมด ไปไกลถึงบ้านแม่
ขนาด
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เรื่ องที่ บ้ านทาสองท่ า มี พ่ อ อุ้ ย เอาของมาให้
เต็ มโต๊ ะ แต่ แม่ อุ๊ยไม่ยอม ขนกลับ เหลือไถไว้
อั น เดี ย ว อาจารย์ได้ พู ด ให้ เข้ าใจ เอารายชื่อ
และภาพถ่ ายสิ่งของที่ ได้ รับ บริจ าคมาจากที่
ต่างๆ ได้ทําทะเบียนเก็บไว้ในแฟ้ มให้แม่อุ้ยดู
แล้วแม่อุ้ยจึงขนของมาบริจาคให้มากกว่าเดิม
ด้วยความภาคภูมิใจ

หลักฐานการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากหมู่บ้านต่างๆ ที่ยอมรับในแนวคิดและศรัทธา
การทํ
สุพรรธน์ และหวั
งถึงผลสํทาธาจากชุ
เร็จทางการศึ
ษา และการอนุ
วิธาีกงานของอาจารย์
ารเพื่อให้ได้รับการยอมรั
บและความศรั
มชนกคนรอบข้
าง รักษ์
เป็นส่วนสําคัญทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมขึ้น
ครอบครัว
การดําเนินงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์ ในบางครั้งอาจารย์สุพรรธน์ได้
นําของจากบ้านมาร่วมจัดแสดง แต่ด้วยความเข้าใจของคนในครอบครัวเป็นส่วนสําคัญให้การ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงลงด้วยดี
“ครอบครัวไม่ว่าอะไร ได้เอาหม้อข้าวแช่ ไม้คนข้าวของที่บ้านมา
ไว้ที่โรงเรียนด้วย รู้สึกไม่ครบจึงเอามาให้หมด โดนแม่บ้านตําหนิ”
ในปี พ.ศ.2534 มีเงินเดือน 4,000 บาท หักแล้วเหลือ 2,000 กว่าบาท เด็กมาบอกว่ามี
คนเอาล้อมาขายที่กาด อาจารย์ไปถามเห็นว่าซื้อมา 700 บาท อาจารย์จะขอซื้อ 1,000 บาท
เพราะถ้าพ่อค้าเอาไปขายต่อจะขายได้ราคา 3,000 บาท แต่เขายอมขายให้อาจารย์มากู้เงินร้อย
ละ 4 ไปซื้อ ทีบ่ ้านไม่ว่าอะไร มีความเข้าใจ
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ชุมชน บ้าน วัด
ถ้าเป็นของเก่ามีประโยชน์จะเอามาทั้งหมด ยังไม่คิดจะจัดอะไร ระยะแรกมี 8 หมวด พอ
ได้มามากๆ ก็คิดจะขยายแยกย่อย จนปัจจุบันมีท้ังหมด 38 หมวด จะถ่ายรูปเก็บไว้หมด แล้วเอา
ผลงานติดรถไปไปนําเสนอทุกอย่าง ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะขอมาทุกอย่าง เช่น สูบลม ของบ้านที่ตี
มีดได้ใช้แก๊สแทน จึงขอมา บางครั้งไปเที่ยวที่ไหนก็จะขอมาเก็บไว้ เห็นแล้วอยากได้ อยากได้เพื่อ
นํามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในการทําไม่ได้หวังว่าเป็นความดีความชอบ ให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ แต่
อยากทํ าอย่ างเดี ย ว เมื่ อ มี ปั ญ หามี ห ลายคนมาสั ม ภาษณ์ ว่ามี ปั ญ หาไหม จะตอบว่ามัน ไม่ ใช่
ปัญหา ปัญหาสําหรับหลายคนอาจารย์คิดว่าไม่ใช่ปัญหา เป็นเรื่องที่เราแก้ไขได้ การใช้เงินของ
ตัวเองก็ไม่ใช่ปัญหา
“ใช้ เวลาในการตระเวนขอรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของ 2 เดื อ น ในปี
พ.ศ.2535 ขอรับบริจาคจากวัดร้องเดื่อ มีวงล้อ ไหข้าว ที่วัดเอา
ทิ้งแล้วเลยขอมาจัดแสดง ภายหลังเจ้าอาวาสวัดหนองยางไคลได้
ร่วมบริจาคสิ่งของ มีโอกาสได้ไปถวายสังฆทานที่สัดดอยติ มีหนังงู
เหลื อมผึ่งไว้ จึงเรีย นเจ้าอาวาสว่าขอรับบริจาคมาจัดแสดงไว้ที่
โรงเรียนท่านจึงมอบให้มา”

การจัดแสดงแบ่งกลุ่มสิ่งของต่างๆ ตามหน้าที่ใช้สอย
ได้รับความร่วมมือจากหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
แปลชื่อหมวดหมู่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้แบบบูรณาการสําหรับนักเรียน และผู้สนใจ
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พอเริ่มจัดได้ ได้สอนในปี 2546 โดยความคิดในการสอนนักเรียนนั้นวิชาการยังไม่ยอมให้
เปิดเป็นวิชาเลือก และขณะนั้นยังไม่มีหลักสูตรท้องถิ่น แต่บังเอิญว่าปี 2538 อาจารย์ได้ไปสอน
นักศึกษาผู้ใหญ่ และได้ตําราชี้วัดและความเป็นอยู่ของภาคเหนือ มีเรื่องราวของใช้ภาคเหนือ
ทั้ งหมดจึงเอามาเป็น ตํ าราและส่ งเป็ น ผลงานอาจารย์ 3 ทั้ งหมด แต่ ไม่ ได้ ผ่านการพิ จ ารณา
เพราะเห็นว่าควรเสนอขอในเรื่องที่ใช้สอนให้ตรงกับวุฒิการศึกษา และวิชาที่สอน
“ตอนเริ่มทําได้ไม่ได้เห็นพิพิธภัณฑ์อื่นมากนัก คือ รู้เรื่องของจ่า
ทวี ค นเดี ย วที่ เป็ น แรงบั น ดาลใจ ได้ เห็ น ในรูป ในหนั ง สื อ รู้ จั ก แค่ น้ั น
เพราะอาจารย์จบจาก มศว พิษณุโลก
ถ้าทิ้งไว้จะเสียกําลังใจก็ไปเรื่อยๆ ในรูปแบบของเรา เป็นการวาง
ระบบการทํางานในตัวอยู่แล้ว จะทําต่อไปเรื่อยๆ”
การปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่นักเรียนในการอนุรักษ์ รักษาของเก่า
จิตสํานึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ของเก่านั้น เป็นสิ่งที่ช้ีวัดเป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่การ
ดําเนินงานที่ผ่านมา อาจารย์สุพรรธน์ได้เล่าว่า เมื่อเด็กนักเรียนทุกคนเห็นของเก่าที่มีคุณค่าถูก
ทิ้งหรือไม่มีการใช้งานจะบอกให้อาจารย์ทราบ หรือนํามาให้ สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังอยู่ในใจเด็กแล้ว
จนถึงปัจจุบันนักเรียนที่จบการสึกษาไปแล้วยังศรัทธาในตัวอาจารย์อยู่ที่ไหนจะไม่ลืม เช่น หลาย
ปีผ่านมามีเด็กบ้านทากู่เขตสันกําแพงเห็นเสวียนข้าวถูกทิ้งอยู่ได้มาบอกให้อาจารย์ไปเก็บมา
ได้เล่าให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสิ่งของที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษาควรได้มาเป็น
ตัวอย่าง ณ เวลานั้นได้ทําโครงการพิพิธภัณฑ์แล้ว เช่น
“พบเห็นกี่ทอผ้าจะซื้อมาโดยบอกว่าซื้อไปให้นักเรียนได้ศึกษา ไป
อยุธยาเห็นเงินพดด้วง 300 กับ 100 บาท ก็ยังซื้ออยู่ในของที่ไม่มี มี
การออกพื้นที่เรื่อยๆ ไม่ได้หยุด”

สิ่งของที่มีค่าส่วนหนึ่งได้รับบริจาค
จากเจ้ า สิ ง ห์ ไ ชย ณ ลํ า พู น เป็ น
สิ่ ง ของหายากและมี ค่ า ซึ่ ง เก็ บ
รั ก ษาไว้ ในคุ้ ม ด้ ว ยความภู มิ ใจที่
ท่านให้ความสําคัญ กับพิพิธภัณ ฑ์
แห่งนี้
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ผ้ายันต์เป็นสมบัติของตระกูล
อาจารย์ สุ พ รรธน์ ได้ นํ า มา
เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ของโรงเรียน เพื่อเป็นที่ศึกษา
หาความรู้

ในการสอนเนื้อหาเป็นเรื่องราวในปี พ.ศ.2546 ก่อนนั้นพาชมและอธิบายเฉยๆ วิธีการ
คือจะใช้ห้องนี้เป็นห้องสอนภาษาไทย เป็นสื่อการสอนวิชาที่รับผิดชอบอยู่ พอถึง พ.ศ.2550 รู้สึก
ว่ามีของเยอะเลยหยุดรับบริจาค มีการบริจาคครกมองซีเมนต์ ฮางหมูซีเมนต์ ที่ทําขนมจีน
การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมปัจจุบันจัดแสดงในอาคารไม้ซ่ึงเป็นอาคาร
เรียนเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้ มีพื้นที่กว้างขวาง จัดแบ่งสิ่งของตามหมวดหมู่ จัดแสดงในตู้ไม้ซึ่งแบ่ง
พื้นที่เป็นทางเดินยาวไปตามอาคารโดยใช้ตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน สิ่งของที่จัดแสดงแบ่งได้มากถึง 38
หมวดหมู่

มุ ม ความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ท้องถิ่น พร้อมแบบเรียนหลักสูตร
ท้ อ งถิ่ น และเอกสารที่ น่ า สนใจ
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรม
ต่างๆ

54

การจัดแสดงเครื่องมื อเครื่องใช้ในตู้ ที่ จัดเก็บ อย่ างเป็ น ระเบี ย บ แบ่ งตามหมวดหมู่ พร้อมคํ า
บรรยายสิ่งของแต่ละชิ้น เช่น หมวดเครื่องจักสาน หมวดเครื่องเขิน หมวดเครื่องทองเหลือง
หมวดเครื่องดนตรี ของใช้โบราณ เงินตรา ศาสนา พระเครื่อง ตําราโบราณ เครื่องมือสื่อสาร
อาวุธโบราณ ซึ่งเป็นการแบ่งทั้งตามหน้าที่ใช้สอย ตามเทคนิคการผลิต ตามวัสดุ เป็นต้น

ตู้แสดงหมวดพระเครื่อง และตู้พิเศษเป็นของบริจาคจากเจ้าสิงห์ไชย ณ ลําพูน
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ส่วนจัดแสดงเป็นมุมบ้านเรือน ห้องครัว
ยานพาหนะ เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น
การวางแผน
ปัญหาเรื่องโครงสร้างงานพิพิธภัณฑ์ ได้ขอความช่วยเหลือจากผู้แทนราษฎรมาบูรณะ
ในอนาคตจะบูรณะพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะโครงสร้างของเสาอาคาร สิ่งที่กังวลต่อมามา คือ กลัว
ของหายเพราะไม่มีซี่กรง อาจถูกขโมยได้ ต้องหางบประมาณมาทําซี่กรง ที่ทํามาเคยของหาย
ครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2535 เป็นนักเรียนเข้ามาขโมยพระในตู้ ความกังวลเรื่องไฟ กว่าจะได้เครื่อง
ตัดไฟมาใช้เวลา 3 ปี ได้มาพร้อมเงินบูรณะ การเรียนรู้ที่จะรักษาต้องเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาให้ได้
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ทางโรงเรียนรายงานว่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่สามารถหารายได้จากที่อื่นได้เพราะเป็น
สถานที่ราชการ เรื่องระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทําไม่ได้ กระบวนการที่ผ่านมาใช้งบประมาณ
ดังนี้
- ปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณ 15,000 บาท ที่ใช้ในการออกชุมชนเพื่อหาของมาจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์
- ปี พ.ศ.2537 ได้เงินจากเจ้าสิงห์ไชย จํานวน 40,000 บาท ได้ซื้อตู้เก็บของและของ
ตกแต่ง
- ปี พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน 220,000 บาท
ได้ตู้ 30 ใบ มีระบบไฟ
- ช่วง 3-4 ปี ที่ ผ่านมาได้ รับ งบจากสมาชิ ก สภาผู้แทนราษฎรมาทํ าหลังคา 200,000
บาท
ในการระดมทุนบูรณะอาคารจะขอบริจาคเสา 50 ต้น ครู 30 คนจองเสาคนละต้นแล้ว มี
นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า แสดงควมประสงค์เป็นเจ้าภาพจํานวนหนึ่ง ทีมงานคณะกรรมการ
พิพิธภัณฑ์มีชุมนุม นักเรียน ที่สนใจเข้ามาช่วย ส่วนกรรมการบริหารจะมีอาจารย์ 5-6 คนที่คอย
ช่วยด้านบริหารจัดการ
ปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกระเทือนคือความโลภในลาภยศสักการะ ในปี 2534 มี
โครงการครูได้รับการอบรมพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียน ซึ่งมีสาเหตุจากอธิบดีที่ได้มาเห็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมแห่งนี้ อธิบดีจึงให้นโยบายทุกโรงเรียนจัดตั้ง จัดการพิพิธภัณฑ์ใน
โรงเรียน มีหลายโรงเรียนมาดูงาน พอมีการจัดอบรมธีรกานต์บ้านโฮ่งเอาครูไปนึกว่าจะแวะมา
โรงเรียนแม่ทา แต่ก็ผ่านไปเลย
ปี พ.ศ.2546 วัฒนธรรมตําบลมาขอความร่วมมือให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์วัฒนธรรมตําบล
โดยให้การดําเนินงานเหมือนเดิม ณ เวลานั้น พัฒนาชุมชนจะมาขอเป็นผลงาน หากรู้ไม่เท่าทัน
อาจจะเกิ ด การแทรกแซงการทํ างานได้ ต่ อ มาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะกลายเป็ ย ของหน่ ว ยงานนั้ น ไป
ปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ ผู้ อํ านวยการและตั ว แทนคณะครูเข้ ามาเป็ น
คณะกรรมการ แต่ไม่ได้เข้ามายุ่งไม่ก้าวก่ายเป็นคณะกรรมการในนามเท่านั้น ให้ความไว้วางใจ
อาจารย์สุพรรธน์ในการบริหารจัดการเองทั้งหมดเพื่อความสบายใจและความคล่องตัวในการ
ทํางาน
ไม่ใช่เพียงแต่มองเห็นพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงสถานที่เก็บวัตถุโบราณวัตถุ หรือสิ่งก่อสร้างที่
ไร้ชีวิต การตระหนักถึงความสําคัญของผู้ชมพิพิธภัณฑ์วัยเด็กก็เป็นการแสดงการยอมรับในตัว
เด็กแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมา คือ ปัจจุบันมีชุมนุมเกิดขึ้น มีนักเรียนมาสมัครเกินจํานวนที่กําหนดไว้
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เพราะมีความชื่นชมในตัวครู ชอบฟังเรื่องเล่า ได้แสดงออก สิ่งที่จะวัดผลได้ว่าคือของที่เด็กหวง
แหนแต่นํามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์
ก่อนที่จะเกษีนณอายุราชการ อาจารย์สุพรรธน์ ได้ทําหลักฐานสิ่งของจัดแสดงทุกชิ้นใน
พิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด โดยถ่ายรูปของแต่ละชิ้นเก็บไว้ให้ครบทุกชิ้น โดยเอกสารนั้นทําเป็น 2 ชุด
เก็บไว้ที่ลูก 1 ชุด ที่โรงเรียน 1 ชุด เพื่อกันหาย ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาจารย์ที่จะมาดูแลต่อ
เป็ นการรู้กํ าลั งตน รู้ระยะเวลาในการดู แล ถึ งเวลาต้ องมาปล่ อยวาง ถ้ าเอาระยะเวลามาเป็ น
ตัวกําหนด เป็นเงื่อนไข เป็นสิ่งที่ผิด การมุ่งไปที่ผลตอบแทนจะทําให้ถ่องแท้ การที่ไม่คิดว่าเป็นเงิน
เป็นทองเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสบายใจและสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยังยืน
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3.2 พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ท่านพระครูไพศาลธีรคุณ
กับงานด้านการอนุรกั ษ์คมั ภีร์ใบลาน

หีบธรรมวัดต้นแก้ว
ปัจจุบันจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์

ข้อมูลประวัติ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้วมาจากการสัมภาษณ์ท่านพระครู
ไพศาลธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว ซึ่งประวัติของท่านเริ่มจากการบวชที่คิดจะบวชเพียง 1 เดือน
ไม่คิดจะอยู่นาน ท่านบวชในปี พ.ศ.2523 และอยู่ต่อมาโดยไม่ลาสิกขา ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส
วัดต้นแก้วในปี พ.ศ.2528 หลังจากนั้น พ.ศ.2529-2530 มีความสนใจในการเก็บสะสมสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เป็นงานท้องถิ่นจึงเริ่มเก็บสะสมทั้งการรับบริจาคและการหาซื้อตามแหล่งต่างๆ
ความคิดของท่านพระครูในการทําพิพิธภัณฑ์
ในความคิดแรกของท่านพระครูไม่เกี่ยวกับการสร้างพิพิธภัณ ฑ์ เพียงแต่สะสมสิ่งของ
ของที่เก็บมาบางอย่างมีอยู่แล้วเป็นของวัด บางอย่างศรัทธานํามาบริจาค แต่สิ่งที่ต้องการสร้าง
เป็นรูปธรรมครั้งแรก คือ ความต้องการอนุรักษ์ผ้าทอยกดอก พิพิธภัณฑ์ยังไม่เกี่ยว ถือเป็นสิ่งที่
มีคุณค่ากับเด็กๆ และผู้ที่ไม่ร้อู ีกมาก
ในการอบรมจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ท่านพระครูได้รับรู้หลักการทั้งหมด แต่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ ในกรณีของ School field เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดูว่าพื้นที่
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีมรดกทางวัฒ นธรรมใดที่จัดอยู่ในพิพิธภัณ ฑ์ คนที่มาดูคือชาวต่างชาติที่มา
สนใจเรื่องการทอผ้า
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เหตุผลในการเก็บรวบรวมสิ่งของ
ที่เก็บไว้เพราะกลัวจะสูญ หาย ของชิ้นแรก คือ เกวียน 2 ล้อ ได้มาเก็บไว้เมื่อ ปี พ.ศ.
2528-2529 มีคนนํามาขายเจาะจงมาที่วัด โดยขายเป็นคู่ในราคา 5,000 บาท ส่วนครุตีข้าวเขา
บริจาคให้ โดยก่อนหน้านั้นท่านพระครูไม่มีความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ และไม่ได้สนใจในพิพิธภัณฑ์
จากความที่เป็นคนบ้านเวียงยองทําให้เกิดความหวงแหน เสียดายอยากให้ของที่หายากหรือใกล้
จะสูญหายได้อยู่กับวัด เนื่องจากเป็นที่คนได้เข้ามาทําบุญ มาศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ของหา
ยากในวัดเป็นหีบธรรมในอดีตเก็บไว้ในศาลาชั้นบน มี 7 หีบ เก็บเอาไว้บนกุฏิ พร้อมของสะสม
ต่างๆ เช่น การสะสมพัดยศ สาเหตุคือมีงานวัด ต้องการเลื่อนสมณศักดิ์เพื่อแสดงยศเป็นข้อมูล
ให้ผู้อื่นได้รู้ บ้านเก่าที่ลูกหลานขายไปได้นําของใช้ในบ้านที่เป็นของเก่ามาบริจาคให้กับวัด เป็นต้น
ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ต้องการสนับสนุนมาสร้างอาคารสําหรับจัดเก็บให้เลย เป็นความประสงค์ของหน่วยงาน
ที่ไม่เกี่ยวกับทางวัด ทั้งการออกแบบ การก่อสร้างเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดสร้างให้ เมื่อสร้างอาคารเสร็จจึงได้ย้ายสิ่งของจากกุฏิไปเก็บไว้ที่นั่น
ความโดดเด่นเป็นทีร่ ้จู ักของวัดต้นแก้ว นอกจากการเก็บสะสมสิ่งของแล้ว ยังมีกิจกรรม
ที่ทําร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอก โดยท่านพระครูเล่าว่า
“จากการเก็ บ ของเก่ ามาได้ ข้ อมู ล ได้ เรีย นรู้เห็ น คุ ณ ค่ าที่ มี
และของใกล้หมดแล้ว เรื่องทอผ้า พ.ศ.2539-2540 ศรัทธามาขอ
ทอผ้าในวัด โดยยายอยู่บ้านเฉยๆ อยากมีรายได้ ช่วยเหลือตัวเอง
ด้วย เป็นการคิดขึ้นมาทําเป็นเฉพาะของที่วัดนี้ไม่ได้ไปขายที่ไหน
ให้พระลงทุนให้ท้ังอุปกรณ์ด้าย พอทอมาไม่ได้ขาย ต่อมาทอขาย
ได้เป็นการตอบสนองคนในท้องถิ่นขายได้กับคนที่มาทําบุญ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กั บ โรงทอผ้ า ได้ ม าในเวลาใกล้ ๆ กั น ที่ เ ป็ น
พิพิธภัณ ฑ์ได้มาเพราะโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากสถานการณ์ท่องเที่ยวต่างๆ ทําให้ต้องขนของไปที่อาคารใหม่
เป็นกระแสท่องเที่ยวที่ทําให้ต้องพัฒ นาตนเอง นําแขกนําคนที่มี
ชื่อเสียงมา”

60

โรงทอผ้าวัดต้นแก้ว เป็นกิจกรรมที่ผ้สู ูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการทอผ้า ร่วม
ดูแลกิจกรรมของวัด พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชน โดยผ้าทอยกดอกเมืองลําพูนในอดีตเปลี่ยน
จากผ้าไหมเป็นผ้าฝ้ายเพื่อจําหน่ายแก่นกั ท่องเที่ยวใน
ราคาไม่สงู เกินไป
กิจกรรมการทอผ้าเป็นความต้องการให้วัดต้นแก้วเป็นหน้าเป็นตาแก่หมู่บ้านให้คนรู้จัก
บ้านเวียงยอง หมูท่ ี่ 3 เรื่องค้าขายกําไรไม่ได้สนใจ เพียงแต่อยากให้คนเฒ่าคนแก่มาอยู่รวมกัน มี
คนมาซื้อผ้า ส่วนการขายผ้าก็ขายตามราคาที่กําหนด
หนึ่งในสัดส่วนของงานพิพิธภัณฑ์จะมีผ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง คนส่วนใหญ่รับรู้ว่าวัดต้นแก้ว
เป็นศูนย์การศึกษาเรื่องการทอผ้า เนื่องจากมีกิจกรรมทีท่ ําให้ดจู ริง จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ในส่วนผ้า
ทอ คนทอทุกอย่างอยู่ในวัดนี้ สิ่งของที่เกีย่ วกับการทอผ้าเป็นสิง่ ทีม่ ีอยู่และสาธิตให้ดูจริง สิ่งปลูก
สร้างเป็นเพียงองค์ประกอบ ทําให้มาสนใจเรื่องนี้ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ถ้าพูดออกไปก็จะเป็น
การนําเสนอเรื่องผ้าทอ
ในการศึกษา การพัฒนาแลกเปลี่ยนวิธีคิดทั้งเรื่องการเก็บผ้า อัตราแสงสว่าง การเก็บ
รักษา แต่ด้วยสภาพของท่านก็ทําเท่าที่ทําได้ พิพิธภัณฑ์ที่นี่ต่างจากที่อื่น เป็นที่ยังคงทํางานต่อ
จากโครงการที่หมดไปตามงบประมาณ ตามเวลา เช่น โครงการสายใยชุมชนที่วัดต้นแก้วยังคง
ทํางานต่อ มีที่วัดต้นแก้วที่เดียวที่มีครบทุกอย่าง มีชีวิต มีการให้องค์ความรู้ท้ัง 4 ด้าน 6 ด้าน
ทั้งหมด สุดท้ายพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้วยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทอผ้าอยู่
ส่วนอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ทางวัดได้นําสิ่งของที่สะสมมาเก็บไว้
แต่ต้องปิดลงกุญแจไว้เพราะมักจะหาย ปัจจุบนั จึงเป็นที่เก็บของและยังรกเหมือนเดิม พิพิธภัณฑ์
ของวัดจัดมาจากทีไ่ ม่มีความรู้เลย นํามาเก็บรวมกันไว้
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ตู้ เก็ บ คั ม ภี ร์ ใ บ ล าน โด ย เน้ น ก าร
นํ า เสนอผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์ และไม้ ป ระกั บ
ธรรมที่ มี ค วามสวยงาม แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้
นําเสนอเป็นความรู้ให้ศึกษาได้

แบบพิ ม พ์ พ ระที่ พ บภายในวั ด ถู ก เก็ บ
รวบรวมไว้ ด้ ว ยกั น และยั ง ไม่ ไ ด้ จั ด
แสดงในส่ วนของพระพิ มพ์ แ บบต่างๆ
ซึ่งวัดต้นแก้วมีชื่อเสียงเรื่องพระบาง

หีบธรรมวัดต้นแก้วที่เหลืออยู่ ภายในบรรจุคัมภีร์ การตกแต่งหีบธรรมด้วยเทคนิคปิดทองบนพื้น
ใบลานที่ ตัด ลอกต่ อ มา มี ก ารเปิด เพื่ อทํ าความ ชาดหรือหางซึ่งเป็นสีแดง เป็นเรื่องราวของคติ
สะอาดและจดชื่อธรรมไว้ แต่ยังไม่ครบทั้งหมด จักรวาลตามความเชื่อทางพุทธศาสนา
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ปั จ จุ บั น วั ด ต้ น แก้ ว เป็ น พื้ น ที่ ที่ ถู ก ใช้ ในฐานะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เป็ น วั ด
ท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ทําให้พิพิธภัณฑ์ของวัดเข้าไปมีส่วนร่วมในนั้น มีหลายหน่วยงาน
เข้ามาทั้งโครงการมรดกโลกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย วัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนได้ขยายไปทําขัวมุง ทํางานผ้ายกผ้าทอ มี
การจัดงานเดินแฟชั่น และถนนคนเดินของเทศบาลเมืองลําพูนจะเชื่อมต่อมาที่วัดด้วย
“สถานที่นี้ ถูกรับ ใช้ก ารท่ องเที่ยวมานานแล้ว ซึ่ งการที่อยู่
หน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย ทําให้เป็นสถานที่จัดงานสําคัญต่างๆ
โดยอาตมาได้อนุญาติให้จัดตามสบาย วัดนี้จะถูกบรรจุเข้าไปใน
แผนพัฒนาของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ หมด แต่อาตมาไม่เคย
รับรู้ ของที่มีในวัดบางครั้งถูกยืมไปจัดงานแล้วไม่นําส่งคืน”
กรณี วัดต้นแก้วได้รับ ผลกระทบจากการพั ฒ นาหรือโครงการด้านการท่ องเที่ ยวจาก
หน่วยงานภาครัฐ นักท่องเที่ยว ทําให้ท่านเจ้าอาวาสคิดสร้างบ้านยองขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการทุ ก ด้ า น ที่ อ าคารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น สร้ า งขึ้ น ไม่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด
พิพิธภัณฑ์
การพัฒนาด้วยความคิดของทางวัด เกิดจากศรัทธาต้องการให้อนุรกั ษ์บ้านที่ยกพื้นใต้ถุน
สูง เป็นบ้านแบบเมืองยอง อยู่เวียงยองอยากได้บ้านแบบเวียงยอง ที่ปัจจุบันได้รื้อแล้วสร้างใหม่
เป็นบ้านปูนตามสมัยนิยม จากกระแสการท่องเที่ยวเมืองยอง ท่านพระครูมีโอกาสได้เห็นบ้านที่
เมืองยอง จึงต้องการสร้างไว้ที่วัดเพื่อเป็นการระลึกถึงด้วย จึงร่วมกับคณะศรัทธาหาซื้อไม้ใน
ราคาถูก รับบริจาคบ้านเก่าบ้าง มาสร้างบ้านยองแต่อาจจะไม่เหมือนบ้านยองทั้งหมด เพราะ
ต้องการเรื่องความสวยงามและต้องการเก็บรักษาไว้อีกประการหนึ่ง ทั้งเรื่องของการไม่มีอาคาร
ไว้จัดแสดง และอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ตอบสนองต่อหน้าที่ใช้สอยในการจัดเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์
ได้ ทั้งเรื่องแสง อากาศ และฝน ทําให้ต้องสร้างบ้านยองขึ้นมาด้วยงบประมาณของทางวัดเอง
หน่วยงานในท้องถิ่นไม่ได้ส่งเสริมอะไร แต่ได้พาแขกมาศึกษาดูงานที่นี่ท้งั หมด
การจัดการพิพิธภัณฑ์
เรื่องการจัดระบบของพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถจัดการได้ พอมีคนอื่นๆมารบกวนทําให้
ต้องแบ่งกําลังคนไปทําเป็นนวด ทุกหน่วยงานมาลงพิพิธภัณฑ์ ชุมชนต้องกําหนด ทําให้ถูกใช้งาน
ทุกประเภท สํานักงานพุทธศาสนาก็เข้ามาใช้พื้นที่ตลอด พระต้องยอมจํานนกับทุกอย่าง เพราะ
ความไม่นิ่งของผู้นําที่ถูกนําไปทํากิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา ถูกใช้ท้งั บุคลากรและพื้นที่
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ปัญหาในการบริหารจัดการ
สภาวะของงานอีเว้นท์ งานราชการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง วัดต้นแก้วต้องรับอยู่ ปัญหาเรื่องคน
หรือหน่วยงานมาขอยืมของ ขอใช้พื้นที่ เป็นเรื่องที่ขัดไม่ได้ ต้องให้หมด เสร็จงานก็แล้วไป บางอย่าง
ยืมแล้วไม่คืน ส่วนงานผ้าทออยู่ในชีวิตของท่านพระครูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย จึงต้องอนุรักษ์ และ
ดําเนินการให้คงอยู่ต่อไป ความเป็นวัดต้นแก้วจะถูกนําเสนอในรูปแบบนี้อยู่ตลอดเวลา
ปัญหาจากการเป็นพื้นที่รับแขก เป็นพื้นที่เปิด ที่หน่วยงานราชการสามารถเข้ามาจัดงาน
ได้ ต่างจากที่อื่นๆ พระมีภาระมาก มีกิจกรรมมาก ไม่สามารถดูแลจัดการได้ท้ังหมด ไม่สามารถ
มอบหมายให้ใครจัดการแทนได้ เนื่องจากพบปัญหามาหลากหลายรูปแบบ ทําให้ไม่ไว้วางใจใคร
ให้มาจัดการให้ ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสได้ดูแลคนเดียว เมื่อท่านไม่อยู่วัด ไม่มีใครมาช่วยดูแลต่อ
ได้ ทําให้งานด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ไม่ต่อเนื่อง
ด้านความสําเร็จและความยั่งยืน
ปัจจุบันมีนักเรียนมาดูงานตลอด วัดเป็นศูนย์กลางของชาติพันธุ์ เชียงใหม่มาบ่อย เช่น
โรงเรียนดาราวิทยาลัย มงฟอร์ตวิทยาลัย กาวิละวิทยาลัย แต่ละปีจะมาบ่อยจะพาไปดู 3 จุด คือ
พิพิธภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างให้ บ้านยอง กุฎิเก่า มีพระจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ มี
โรงเรียนในพื้นที่มาดูงานตลอด เด็กมาศึกษาทํารายงานเรื่องผ้าทอเป็นส่วนใหญ่
“ความสําเร็จมีน้อยริบหรี่ ทําไปตามเจตนารมณ์ จะให้ไป
ถึงจริงๆ ยังไม่ถึงถ้าสร้างวัดเสร็จแล้วเงินกฐินผ้าป่าจะไม่สร้าง
อะไรแล้ว จะเอามาทําตู้โต๊ะ ตั้งให้อยู่เป็นหมวดหมู่ เก็บให้ เป็น
ระเบี ย บ เพื่ อ ให้ พ ระรู ป อื่ น ที่ ไ ม่ ทํ า อย่ า งนี้ จ ะทํ า อย่ า งไหนอี ก
ภายหลั ง จากการสร้ า งวั ด ให้ ดี ก่ อ นสิ่ ง ที่ จ ะทํ า ต่ อ คื อ จั ด การ
พิพิธภัณฑ์ต่อไป
ชีวิตจะอุทิศตนให้กับเรื่องเหล่านี้ และจะเป็นคนของหมู่บ้าน
นี้ ทําให้ต้องหวงแหนทุกอย่างให้อยู่ในวัดนี้ก็ต้องสู้กันไป แม้ในรุ่น
หลังจะไม่ได้ทําแล้ว หมดไปทีละคนก็สู้กันต่อไปยังล้มไม่ได้”
ความสํ า เร็ จ ของวั ด ต้ น แก้ ว คื อ การนํ า ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงชุ ม ชนในการเรี ย นรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ด้านการทอผ้า ที่มีหน่วยงาน สถานศึกษาให้ความสนใจด้วยการ
เป็นพื้นที่เปิด ผู้ให้ความรู้และสาธิตการทอผ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ ทําให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านการดําเนินงานร่วมกับผู้สูงอายุ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หายไปในช่วงเวลาที่เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในกระแสโลกปัจจุบัน
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3.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านมณีทอง ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง

พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ตั้งอยู่เลขที่ 157 บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลําพูน เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ต้ังขึ้นด้วยแนวคิดในการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถิ่น อาคารที่
จัดแสดงมี 2 หลัง คือ บ้านที่ยังใช้อยู่อาศัยได้แบ่งส่วนชานโล่ง ห้องพักผ่อนเป็นสถานที่จัดแสดง และ
ยุ้งข้าวที่ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว ปรับเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ท้ังชั้นบนและใต้ถุน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “บ้านมณีทอง” ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้ที่สนใจ
ในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในโรงเรียน
เดิมบ้านมณี ทองได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ตามลักษณะการดํารงชีวิตอยู่ภายใน
ชุมชนเกษตรกรรม ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ด้วยอดีตเจ้าของบ้าน พ่อเจย
มณี ท อง เป็ น ผู้ ใหญ่ บ้ า น และเป็ น แก่ ฝ าย ทํ า ให้ มี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น และ
เครื่องมือการเกษตร การทําเหมืองฝาย พร้อมข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดการหมู่บ้าน
และเหมืองฝายไว้จํานวนหนึ่ง ทําให้นางรัชนี อบรม หรือ คุณป้ารัชนีเป็นผู้สืบทอดและดูแลบ้าน
มณีทองพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน มีแนวคิดในการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ของชุมชนให้แก่คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ปั จ จุ บั น บ้ านมณี ท องเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ าศึ ก ษาเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ในชุม ชน หรือ กล่ าวว่ า
รูปแบบในการรวบรวมสิ่งของ การจัดแสดง และการนําชมให้ความรู้ มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่เก็บรวบรวมสิ่งของโบราณ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตรและสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน คุณป้ารัชนี เล่าว่า หลังจากที่พ่อเจย มณีทอง ได้เสียชีวิตลงตนจึงได้เปิดบ้านทํา
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เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้น เพื่อต้องการให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าของสิ่งของโบราณที่บรรพบุรุษ
ได้ใช้ประกอบอาชีพมาตั้งแต่อดีตและให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดเรียนรู้ต่อไป
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “บ้านมณีทอง” ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางมรดกวัฒนธรรมในชุมชน
ด้านการเรียนรู้วัฒ นธรรมพื้นบ้านล้านนา มีนักเรียนและเยาวชนเข้ามาศึกษาศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน โดยใช้ชื่อ คณะห้วยกานสืบสานศิลป์ ในโครงการวัฒ นธรรมไทยสานใยชุมชนวัดห้วย
กาน รวบรวมเยาวชนลูกหลานคนบ้านห้วยกาน ฝึกสอนรําดาบ ฟ้อนปิติ ฟ้อนผาง ตีกลองสะบัด
ชัย นอกจากนั้นในบริเวณบ้ านยังปลูกต้นสมุ น ไพรนานาชนิ ด ให้ ค นได้ ศึก ษาเรีย นรู้อีก ทั้งยังมี
ห้องสมุดชุมชนเพื่อให้เด็กเยาวชนและผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งหาข้อมูล
ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
เริ่มต้นจากการเดินทางกลับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าที่บ้านได้เก็บรวบรวมสิ่งของ
เครื่องใช้ในช่วงที่พ่อเจย มณีทอง ได้ใช้ต้ังแต่ราว 30 ปีก่อนอยู่ครบถ้วน ด้วยความที่พ่อเจยเป็น
แก่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ได้ดูแลลูกบ้านหลายครัวเรือน เนื่องจากบ้านห้วยกานเป็นหมู่บ้านใหญ่คน
ทําการเกษตรที่เลิกทํานาได้นําของมารวมกันที่บ้านพ่อเจย เป็นที่มาของการสะสม ในช่วงแรกได้
นําสิ่งของมารวมกันไว้ที่ริมหลองข้าว ตอนที่พ่อเจยมีชีวิตอยู่ได้บอกว่า “ของเก่าไม่มีอีกแล้ว ถ้า
ไม่เก็บอาจจะสูญหาย” จึงเป็นที่มาในการสอนลูกหลานให้รู้จักการเก็บของสะสม คุณ ป้ารัชนี
กล่าวถึงตอนแรกจัดตั้งว่า
“สองคนตายาย (คุณป้ารัชนีและคุณลุงอี๊ด) ช่วยกันเก็บ จากสองคน
พี่น้องช่วยบ้าง บางอย่างก็ซ้ือ เช่น ฮางข้าวหมู ชาวบ้านโฮ่งทั้งอําเภอมี
ฮางข้าวหมูเหลืออันเดียวที่เหลือมีคนมาซื้อไปหมดแล้ว เริ่มไว้ก่อนจะ
เป็นการดี เพราะจะได้ขยับขยายต่อไปได้อีกเรื่อยๆ”
แรงบันดาลใจในการเก็บสะสมสิ่งของ คือ บ้านถวาย ที่เข้ามาซื้อของจากหมู่บ้านไปจน
หมดแล้ว ถ้าไม่เก็บไว้จะหายหมด ที่บ้านมณีทองจึงมีทุกอย่างเก็บไว้ ทั้งครกมอง ที่ทําขนมปาด
มาจากความหวงแหน การซึมซับที่เห็นมาตั้งแต่เกิดทําให้รู้สึกเสียดาย จากมรดกทรัพย์สินที่มีอยู่
เป็นทุน คือ บ้าน หลองข้าว โรงเก็บหอม พ่อเป็นพ่อหลวงบ้านเก่า มีของเก็บสะสมจํานวนหนึ่งทํา
ให้สามารถจัดแสดงได้
คุณป้ารัชนี กล่าวถึงความรู้สึกแรกที่เปลี่ยนหลังคาบ้านจากกระเบื้องดินขอเป็นกระเบื้อง
ลอน ยังรู้สึก หวงแหนสภาพเดิ ม ของบ้ าน จากการย้ายไปอยู่ไกลบ้ าน 30 กว่าปี เมื่อกลับ มา
ในช่วง พ.ศ.2540-2544 จึงจัดเก็บรักษาสิ่งของที่มีอยู่มากกว่าครึ่งด้วยความเสียดาย การได้เจอ
ของเก่าที่มีเป็นสิ่งให้ระลึกถึง เป็นความผูกพันกับคนและสิ่งของในครอบครัว
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คุณป้ารัชนี อบรม เจ้าของและผู้ดําเนินการพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง
การรับช่วงต่อ
คุ ณ ป้ ารั ชนี ย้ ายตามสามี ห รื อ คุ ณ ลุ ง อี๊ ด ไปปฏิ บั ติ ร าชการ ณ อํ าเภอแปดริ้ ว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เมื่ออายุ 20 ปี กระทั่งอายุ 52 ปี ได้เดินทางกลับมายังบ้านห้วยกานซึ่งเป็นบ้านเกิด
อีกครั้ง พ่อเจยเสียชีวิตแล้ว บ้านไม่มีคนอยู่แต่ข้าวของยังอยู่ครบ จึงคิดที่จะเก็บสิ่งของที่พ่อเจย
ซึ่งได้สะสมของเก่าได้สั่งเสียไว้ ประกอบกับคุณป้ารัชนีเมื่อกลับจากแปดริ้วมา ด้วยความคิดถึง
พ่อ เก็บของไว้ให้ระลึกถึงและสิ่งของมีจํานวนมากหากไม่อนุรักษ์จะหายไป จึงเริ่มโดยจัดของเป็น
หมวดหมู่และจัดแสดง

คุ ณ ป้ ารั ช นี แ ละคุ ณ ลุ ง อี๊ ด เป็ น ผู้ นํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การ
พิพิธภัณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดง
ปี พ.ศ.2545 เทศบาลได้จัดโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย เมื่อได้รับคัดเลือกจึงมี
คนมาดูงานจึงพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา และได้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เด็กได้ศึกษา หากถ้าไม่
เก็บอาจแปรสภาพเป็นสินค้าของเก่าจําหน่ายเหมือนที่บ้านถวาย ซึ่งเด็กที่มาดูเป็นนักเรียนจาก
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โรงเรี ย นในชุ ม ชน และโรงเรี ย นนานาชาติ ที่ ค รู ไ ด้ พ ามาต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ได้ ช่ ว ยบรรยายเป็ น
ภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นให้ความรู้ด้วยการพิมพ์ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้มาติดไว้เป็นที่เรียนรู้ หรือ
การอํานวยความสะดวกในการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเข้าฐานลูกเสือ แต่ละครั้งมีเด็กมาประจํา
ครั้งละ 20-40 คน ได้ ต้ั งโรงทานจัด เลี้ ย งเด็ ก โดยทุ น ส่ วนตั ว ปั จ จุ บั น คุ ณ ป้ ารัชนีและสามี ได้
ช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ท้ังการทําความสะอาด การจัดแสดงโดยสอบถามประสบการณ์จากผู้มา
เยี่ยมชม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของการเก็บสะสมและจัดแสดง และเข้าร่วม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดท่ากาย เพื่อเป็นที่ซ้อมการแสดงฟ้อนปิติ รําดาบ ตีกลอง
สบัดชัย ร่วมกับบริเวณบ้านปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ส่วน
ภายในบ้านจัดเป็นห้องสมุดชุมชน
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และบริเวณบ้าน เป็นสิ่งของที่ใกล้สูญหายหรือเลิกใช้งานไป
แล้วในปัจจุบัน การจัดแสดงแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในบ้าน คือ บนบ้านและใต้
ถุน ยุ้งข้าง โรงเก็บหอม และบริเวณบ้าน
1. ตั วบ้ าน ส่ วนใต้ ถุ นบ้ านจัดเป็ นห้ องสมุ ดสํ าหรับค้ นคว้าข้ อมู ลของเด็ กนั กเรียนและ
ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ท้องถิน่ ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ส่วนที่โล่งกว้างจัดชุดรับแขกเพื่อต้อนรับ
พบปะพูดคุย พร้อมการประดับตกแต่งด้วยภาพถ่ายพร้อมคําบรรยาย ร้านน้ํา หม้อน้ํา กระบวยตัก
น้ําสําหรับให้แขกได้ดื่มพร้อมคําบรรยายลักษณะรูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของอุปกรณ์ต่างๆ และ
ส่วนจัดแสดงอุปกรณ์การทอผ้า กี่ทอผ้า ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านมาแต่อดีต

ร้านน้ํา ที่ต้งั หม้อน้ําดินเผาสําหรับใช้ดื่ม
กี่ทอผ้าที่แสดงวิธีการทอผ้า เป็น
กินในครัวเรือนหรือสําหรับผู้ใช้เส้นทาง เครื่องใช้ที่มที กุ บ้าน เนื่องจากต้องทอผ้า
สัญจรไปมาระหว่างบ้าน
สําหรับใช้เองในครัวเรือน
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อุปกรณ์กวักฝ้าย สําหรับเตรียมทอผ้า การจัด
แสดงเป็นการวางในตําแหน่งต่างๆ ตามที่ใช้จริง
ในชีวิตประจําวัน พร้อมคําอธิบายเพื่อผู้สนใจ
สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
บนบ้าน จัดแสดงของสะสมพระพิมพ์ต่างๆ จัดแสดงในส่วนหิ้งบูชาพระ เครื่องดนตรี ส่วน
ความทรงจําเมื่อครั้งรับราชการทหารของคุณลุ ง ภาพถ่ ายบรรพบุรุษ เจ้าของเรือน และคนใน
ครอบครัว ภาพพิธีกรรมต่างๆ พร้อมเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น ต้นกฐิน ผ้าป่า ที่แต่ละ
ครัวเรือนนําไปถวายวัดประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่นํามาจัดแสดงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการ
ถวายทานในอดีต สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องถ้วย สํารับ เครื่องใช้ไฟฟ้ า ตลอดจน
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกในรุ่นต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น พร้อมกับสิ่งของหา
ยาก เช่น หลักฐานทางโบราณคดี กระโหลกสัตว์ที่มีคนนํามาบริจาคให้เพื่อร่วมจัดแสดงเป็นต้น

เครื่อ งดนตรี แ ละรางวั ล จากการ
ประกวดวงดนตรี พื้ น เมื อ ง คณะ
ห้วยกานสืบสานศิลป์

ของป่าที่ชาวบ้านหาได้ ต่อมาเมื่อ
เป็นของหายากได้นํามาบริจาคแก่
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ บ้ านมณี ท อง เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการให้ความรู้ต่อไป
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เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในแต่ ล ะยุ ค ที่ ไ ด้
สะสมไว้แสดงถึงความเจริญ การ
รั บ รู้ ข้ อ มู ลข่ า วสารและความ
บั นเทิ งของคนในชุ ม ชนแต่ละ
ช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี
2. ยุ้งข้าว บนยุ้งข้าวเป็ น สถานที่จัดแสดงเครื่องใช้และอุป กรณ์ ในครัวที่ หายาก เช่น
เครื่อ งถ้ ว ย ขัน โตกสํารับ อาหาร อุ ปกรณ์ ป ระกอบอาหารเฉพาะถิ่ น เช่น อุป กรณ์ ทํ าขนมวง
อุปกรณ์เคี่ยวน้ําปู๋ กระต่ายหรือแมวขูดมะพร้าวแบบต่างๆ หม้อที่มีรูปร่างต่างกันไปตามหน้าที่ใช้
สอย เครื่องจักสานที่ใช้ในครัว เช่น ก่องข้าว ซ้า กระจาดประเภทต่างๆ

เค รื่ อ งใช้ ใน ก ารป ร ะก อ บ ภาชนะใส่อาหารประเภทต่างๆ หินโม่แป้ง สําหรับทําแป้งขนม
อาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไป ที่พบในครัวเรือน แสดงถึงการ เที ยน ขนม เข่ ง ใน ดอก าส
หุง ค้ม เคี่ยว ในชีวิตประจําวัน อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ สํ า คั ญ และใช้ แ ป้ ง ข้ า วผสม
เป็นอาหารสําหรับเด็กอ่อน
ส่ ว นใต้ ถุ น ยุ้ ง ข้ า วจั ด แสดงเรื อ อุ ป กรณ์ ทํ า การเกษตร ทํ า นา ทํ า เหมื อ งฝายพร้ อ ม
ภาพถ่ายที่แสดงถึงการเกษตรและการทําเหมืองฝายในอดีต
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3. โรงเก็บหอม เป็นพื้นที่สําหรับจัดแสดงอุปกรณ์ ทางการเกษตรที่มีขนาดเล็กตั้งแต่
กระบุง ต๋าง อุปกรณ์ชั่ว ตวง วัดในอดีต บล็อกไม้ปั้นดินกี่ อุปกรณ์ทํากระเบื้องหลังคา ไปจนถึง
วัส ดุ ขนาดใหญ่ เช่ น เกวี ย น ครุตี ข้ าว เสวี ย นข้ าว เป็ น ต้ น ส่ วนที่ แ บ่ งเป็ น โรงเก็ บ รถและเก็ บ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้จัดแสดง ได้แบ่งมาจัดแสดงรถยนต์กระบะขนาดเล็กที่พ่อเจยได้นิมนต์ครู
บาขาวปีนั่งในอดีต ได้จัดแสดงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน

รถกระบะของพ่อเจย มณีทอง ที่ได้ขับไปรับครูบาอภิชัย ขาว
ปี จากวัดพระบาทผาหนาม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เพื่อมา
เป็ น ประธานก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยกาน เป็ น ความ
ภาคภูมิใจของลูกหลานตระกูลมณีทอง ที่มีต่อพ่อเจยในการ
ทํ าหน้ าที่เพื่ อชุม ชน และได้ มี โอกาสรับ ใช้ค รูบ าขาวปี ที่ชาว
ลําพูนให้ความเคารพนับถือ

บรรยากาศโรงเก็บหอมเดิมของบ้านมณีทอง เป็นอาคารเปิดโล่ง ปัจจุบนั ใช้เป็นที่จัดแสดง
สิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตรและวิถีชีวิต และเป็นโรงเก็บรถของพ่อเจย มณีทอง
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ฮางข้าวหมู หรือรางใส่อาหารหมูที่เลี้ยงไว้ทกุ
บ้าน ต่อมากลายเป็นสินค้าสําหรับร้านขาย
ของเก่าที่ดัดแปลงทําเป็นเครื่องเรือนในแบบ
ศิ ล ปะพื้ น บ้ า น ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มในช่ ว ง
ทศวรรษที่ 2530 จึงมีพ่อค้าของเก่ามาขอซื้อ
ไปจากหมู่บ้านในราคาถูก และฮางข้าวหมูที่
คุณ ป้ ารัชนีได้พบกล่าวเปรียบเทียบว่าแทบ
จะเป็นชิ้นสุดท้ายของอําเภอบ้านโฮ่ง จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งของที่
เป็นมรดกสืบทอดกันมาให้เห็นวิถีชีวิตในอดีต

อุปกรณ์การดักจับสัตว์น้ําทีพ่ บในชุมชนบ้านห้วยกาน ซึง่ เป็นหมู่บ้านที่ต้งั อยู่ริมลําน้ําห้วยกาน
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีต
อุ ป กรณ์ งานช่ างไม้ ป ระเภท
ต่ า งๆ ส่ ว นหนึ่ ง สํ า หรั บ การ
สร้ า งและซ่ อ ม โดยการให้
ความช่ ว ยเหลื อ กั น ภายใน
ชุมชน ผู้ชายมีหน้าที่เป็นช่าง
ในการลงแขกสร้างบ้ าน ทํ า
ฝาย และงานประเพณีสําคัญ
ในวัด เป็นต้น
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4. บริเวณบ้าน แบ่งเป็นส่วนบ่อน้ํา ได้จัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตักน้ําจากบ่อ การ
นําน้ําไปใช้ในครัวเรือน พร้อมคําบรรยายให้ร้จู กั และเข้าใจเรื่องของบ่อน้ําในอดีต การจัดแสดง
ส่วนตําข้าวใกล้กับยุ้งข้าว เป็นส่วนทีน่ ําข้าวจากยุ้งมาตําที่ครกมองซึง่ อยู่ในเพิงขนาดเล็ก สําหรับ
ตําข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน พร้อมอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง เช่น ด้งฝัดข้าว บุงใส่ข้าว เป็นต้น

บริเวณรอบบ้านจัดให้มีบรรยากาศเป็นภาพในชุมชนเมื่อ
40-50 ปีที่ผ่านมา มีครกมองหรือครกกระเดื่องตําข้าวที่
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากยุ้งข้าวนัก เนื่องจากมีการตําข้าวทุกวัน
ปัจจุบันมีโรงสีข้าว ครกมองจึงเป็นของหายากในปัจจุบัน

ซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับกระทะใบบัว ที่จําลองเป็นซุ้มทําขนมปาด
ซึ่งเป็นขนมโบราณทีท่ ําจากแป้งข้าวเหนียมผสมน้ําตาล เคี่ยวจน
เหนียว เทใส่ถาดและใช้มีดปาดเป็นชิ้นๆ เป็นที่มาของชื่อขนม
โรยด้วยมะพร้าวขูดให้เห็นวิถีชีวิตของคนในอดีต

การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทองสามารถดําเนินงานอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของ
รัฐ เป็นการดูแลภายในครอบครัว โดยมีคุณป้ารัชนีและสามีเป็นผู้ดูแลปัดกวาด รายได้ในการ
พัฒนามาจากเงินบํานาญ
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คุณป้ารัชนีได้เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และผู้รู้ในชุมชนทําให้เกิดความสุข และ
ความเพลิดเพลิน เป็นความสุขในบั้นปลายชีวิต ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวที่มั่นคง ไม่มีหนี้สิน
ไม่ ทุ ก ข์ ใ จ การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จึ ง ดํ า เนิ น ไปเนื่ อ งจากมิ ใ ช่ ก ารทํ า ธุ ร กิ จ หรื อ การทํ า เพื่ อ
ผลประโยชน์ ใดๆ แต่ เป็ นการเอื้ อเฟื้ อให้ แก่เด็ก คนในชุม ชน ตลอดจนผู้ส นใจต่ างถิ่ น ให้ เห็ น
สิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ ที่บ างประเภทได้ ห ายไปจากชุม ชนไม่ ได้
นํามาใช้งานอีก ทําให้คนรุ่นหลังไม่รู้จัก และไม่เข้าใจถึงภูมิปัญญาสร้างสรรค์ในอดีต จึงได้ทํา
ข้อมู ล ไว้เกื อ บทุ ก ชิ้ น พร้ อ มกับ การบรรยายให้ ผู้ สนใจได้ รับ ฟั ง ด้ วยวิ ธีก ารเล่ าให้ ฟั ง หากไม่
สามารถเล่าได้ ทั่ วถึ ง จะใช้ วิธี ก ารเขี ย นรายละเอี ย ดของสิ่งของ พร้อมภาพการใช้ งานติ ดไว้ที่
ผลงานให้ได้อ่าน
คุณป้ารัชนีกล่าวถึงการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ว่า
“ไม่คิดว่าจะทําเป็นธุรกิจ ไม่คิดค่าบริการอะไร ให้เด็กนักเรียน
ได้ทําด้วยความคิด เป็นส่วนรวม ทําแล้วสบายใจ เพลิดเพลินไม่คิด
ไม่เครียด สวนสมุนไพรก็มีพร้อม
การเลี้ยงต้อนรับ เป็นธรรมเนียมของเจ้าบ้าน อย่าคิดว่าจะ
เสีย ต้องมีอะไรเลี้ยง เราอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าจะบกพร่อง ต้องอาศัยคน
มาเยือนให้เห็นว่ามีอะไรบกพร่องบ้าง ให้เขาแสดงความคิดเห็นจน
เข้ารูปเข้ารอย เอาความคิดเห็นมาปฏิบัติ
มีครูฝนน้องสาวที่ทําหอศิลป์อยู่ จะมาอยู่รวมกัน ทําที่เก็บไว้
ส่งมอบให้น้องสาว ส่งต่อให้ลูกหลานต่อไม่ให้ขาย
หมดปัญ หาเรื่องบ้านรกไม่มีคนอยู่ ของป้าใช้วิธีจัดวางของ
เอง ตัดสินใจง่ายเพราะอยู่กัน 2 คน ตามใจตนเองมากๆ เพราะเป็น
ส่วนตัว ปัจจุบันมีความพอใจที่ได้ทําและอยากได้สิ่งของเครื่องใช้
เพิ่มขึ้น หากพบที่ไหนที่เจ้าของไม่ใช้แล้วก็จะขอมาเก็บไว้ ส่วนใหญ่
เต็มใจ บางรายนํามามอบให้ด้วยตนเอง”
สําหรับกิจวัตรในการดูแลพิพิธภัณ ฑ์ คุณ ป้ารัชนีเล่าว่า ทุกวันจะตื่นในเวลาประมาณ
4.00 น. เพื่อทําความสะอาดบ้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดงจนถึงเวลา 7.00 น. ในช่วงสายจะไป
ทําสวนที่อยู่ใกล้บ้าน เป็นการออกกําลังกาย ให้คุณลุงดูแลบ้านต่อ ไม่คิดว่าเป็นงานหนัก เป็น
กิจวัตรที่ทําให้มีความสุข จิตใจสงบและเป็นการออกกําลังกายไปด้วย
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เรื่องคนสืบทอดมีน้องสาว และน้องเขยที่ช่วยเหลืองานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทั้งสองมีความเชื่อ
และความชอบให้คนมาเยี่ยมชม การตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้มาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะถือเป็น
การให้คืนแก่สังคม
ความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์
ความสําเร็จในการจัดการพิพิธภัณฑ์ คือความพึงพอใจของคุณป้ารัชนี ที่ได้เห็นผู้สนใจ
มาชมการจัดแสดง มาศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะเป็นเด็กนักเรียน ที่เน้นและให้ความสําคัญ
มากกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม เพราะการศึกษาเรียนรู้สําหรับเยาวชนทั้งในและนอก
ชุมชนเป็นสิ่งสําคัญหลักในการดําเนินงาน และพบว่าผู้ใหญ่ได้มาเที่ยวชมเป็นปกติ ในขณะที่เด็ก
นักเรียนจะเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้ามาหาข้อมูลสม่ําเสมอทั้งจากการซักถาม การอ่าน
หนังสือที่จัดไว้ให้ในห้องสมุด เด็กต้องการค้นคว้าหนังสือเพื่อทํางานกลุ่มพากันมาศึกษาที่นี่ เด็ก
จะพาเพื่อนมาอีกหลายครั้ง บางคนได้อาสามาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ เช่น มาพิมพ์ข้อมูลจัดแสดง
ส่วนการต่อสู้กับการเมืองในเรื่องวัฒนธรรม ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง คนทําอาจจะหมด
หวังเป็นบางครั้ง แต่มีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนอยู่เสมอ กําลังใจ
เป็นเสมือนน้ําเลี้ยงจิตใจ ให้ได้ทํางานต่อไป ที่ได้รับจากการมาศึกษาดูงานของเด็กนักเรียน กลุ่ม
คนต่างๆ ที่แวะมาเยี่ยม ทั้งการมาซ้ํา การมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เรื่องพิพิธภัณฑ์ไม่คิดเลิกทํา
หรือหมดกําลังใจ เนื่องจากเป็นประโยชน์ด้านแหล่งข้อมูลแก่เด็กนักเรียน การเป็นแหล่งข้อมูลถือ
เป็นความสําเร็จ
การขยายผลจากพิพิธภัณฑ์สู่ชุมชนอื่น
เป็นแรงบันดาลใจ เช่น การขยายผลสู่เด็กบ้านป่าป๋วย ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง มีบ้าน
หลังเก่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รักษาไว้ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ขอให้พ่อหลวง หรือตาเก็บรักษา
ไว้เช่นกัน โดยจัดไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์ของ
หายากตามอย่างคุณป้ารัชนีที่มีความตระหนัก และให้คําแนะนําในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์อื่น คือ ในชุมชนบ้านห้วยกานมีพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน ที่มี
การรวมกลุ่มของกรรมการวัดและกรรมการจากชุมชนมาช่วยกันดูแลทําความสะอาด เป็นเรื่อง
ของจิตอาสา โดยคุณป้ารัชนีได้ไปช่วยทําความสะอาดที่วัดด้วย ในลักษณะการรวมกลุ่มช่วยกัน
ด้วยความรักเป็นหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์
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3.4 พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วัด ห้ วยการทํ าพิ ธี เปิ ด ป้ ายหรื อ เปิ ด ดํ าเนิ น การอย่ างเป็ น ทางการในเดื อ น
มีนาคม 2552 ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยกาน กล่าวถึงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานว่า
เกิดจากการเก็บรวบรวมสิ่งของจากคณะศรัทธาในรุ่นต่างๆ ที่สร้างถวายอย่างต่อเนื่อง ทําให้เห็น
พัฒนาการของสิ่งของใหม่ เก่าในรุ่นต่างๆ ทําให้หลงเหลือสิ่งของที่เป็นอดีตอยู่ และรักษาไว้จนมี
จํานวนเพียงพอในการจัดแสดง ส่วนตัวแทนศรัทธา คุณจันทร์เพ็ญ พัลวัน กล่าวถึงการเริ่มทํา
พิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่สิ่งของมีไม่มาก เช่น ที่ศาลาบาตรรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้
ตามวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งไม่ทราบที่มา มีแอก มีไถ มาเก็บไว้ที่ศาลาบาตร สิ่งสําคัญที่ทํา
ให้เกิดการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดเก็บสิ่งของและจัดแสดงมาจากมติคณะกรรมการต่างๆ ภายใน
ชุมชน ที่จะร่วมบูรณะวิหารในปี 2550 มีช่อฟ้าป้านลมที่แกะออกมาแล้วเก็บรักษาไว้ แทนที่จะ
แลกกับการสร้างวิหารใหม่โดยช่างผู้รับเหมาขอชิ้นส่วนวิหารเดิมนี้เพื่อแลกกับการสร้างวิหาร
หลังใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า
อีกประเด็นที่มีความสําคัญในการก่อตั้งพิพิธภัณ ฑ์ คือ แนวคิดการทําพิพิธภัณฑ์เพื่อ
รักษาสมบัติของวัดเอาไว้ จากการได้เห็นวัดไหล่หินเป็นตัวอย่าง การร่วมอบรมด้านพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดขึ้นโดยที่ยังไม่เคยเห็นการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเป็นตัวอย่าง
มาก่ อ น พอได้ รื้ อ วิ ห ารหลั ง เก่ าแล้ วได้ เก็ บ ส่ วนประกอบต่ างๆ ไว้ป ระมาณ 2-3 ปี เมื่ อ ศู น ย์
มานุษยวิทยาสิรินธรมาให้ความรู้ด้วยการอบรม ทําให้เกิดความต้องการทําพิพิธภัณฑ์ในวัดขึ้น
ร่วมกับเดิมได้เห็นพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทองของคุณป้ารัชนี ที่เก็บของใช้ที่คุ้นชินกับชีวิตประจําวัน
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ทําให้คําว่าพิพิธภัณฑ์ในตอนแรกนั้นไม่ใช่ประเด็นหลัก คิดจะทําเพียงการจัดเก็บ แสดงเป็นส่วนๆ
เป็นการสะสม แล้วเก็บแยกไว้เป็นส่วนๆ จัดไว้ให้ดูสบายตา ส่วนคําว่าพิพิธภัณฑ์ ที่มีหน้าที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นการมอบให้ในภายหลัง ว่าจะจัดเป็นอะไร มาจากภายนอก
ต่อมาได้ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ใบลานโดยชุมชนวัดห้วยกาน

คุณจันทร์เพ็ญ และคุณป้าบุญเซน ผู้ประสานงานและดูแล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกานในส่วนฆราวาส
ความเสียหายที่เกิดขึ้น กับสิ่งของมีค่าในวัด
พ่อกํานันถนอม คัมภีร์ มัคทายก ไวยาวัจกร และประธานสภาวัฒนธรรมตําบล ได้ให้
ข้อมู ลว่ า ทางวัดห้ วยกานเริ่ มมี การบู รณะวิหารในปี พ.ศ.2552 เอาของเก่ ามาเก็ บไว้ มี ช่ อฟ้ า
ป้านลมพระวิหารเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นของที่อยากเก็บ มีมูลค่าถึงระดับที่สล่าหรือช่างสร้างวิหารจะ
ขอบูชาช่อฟ้า ป้านลมเป็นค่าจ้าง ค่าแรงและค่าวัสดุในการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ ทางวัดจึงเกิด
ความเสียดายมีแก้วจืนที่ประดับหน้าบันวิหารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2479 เป็นของหายากเก็บไว้ได้
มากพอ แต่มีคนมาขอซื้อจากทางวัดไปในราคาถูก
ประกอบกับสิ่งของภายในวัดในอดีตสูญหายไปจํานวนหนึ่ง ทั้งจากการนําใบลานมาเผา
ปัจจุบันเห็นว่ามันหายไป ที่ศาลารายมีรูปถ่ายขาวดําที่แสดงพิธีกรรมสมัยก่อน เช่น กินสลาก แห่
ครัวทาน ครัวตานสมัยก่อนใหญ่ สูงกว่าวิหาร มีการใส่ล้อลาก แต่ต่อมาภพถ่ายเหล่านั้นบางส่วน
หายไปจากการนําไปเผาเช่นกัน
กรรมการวัด และไวยาวั จ กรจึ ง ประชุ ม กั น ทั้ ง หมดตกลงที่ จ ะเก็ บ รวบรวมสิ่ ง ของที่
เหลืออยู่ภายในวัดไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ และระลึกถึงประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน คนไม่กล้าขัดเพราะเป็นของวัด จะขายก็กลัวเพราะเป็น
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ของวัด เจ้าอาวาสก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะมีความคิดเรื่องการอนุรักษ์อยู่แล้ว และมีประเด็นเรื่อง
ชาวบ้านตั้งพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นคือเงินเหลือจากการฉลอง 100,000 บาท ได้อาคารเล็กๆ ที่เป็นห้อง
เก็บของทําต่อเติมขึ้นมา ใช้ประตูของกุฏิมารวมๆ กันหลายส่วน
เกิดเป็นความรู้สึกที่มีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มีพร้อมๆ กัน ทางหลวงจึงทําเรื่องแต่งตั้ง
ไวยาวัจกรมาดูแลให้เป็นหลักฐาน เดิมของเก่าเก็บอยู่ที่ศาลาบาตรก่อนเจ้าอาวาสรูปก่อนได้ทําไว้
รูปต่อมาได้ทําการอนุรักษ์ต่อ
กระบวนการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ การทําความเข้าใจในชุมชน
หลังจากประชุมกันเรื่องของพิพิธภัณฑ์ ทางวัดได้รับจดหมายจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร ให้เข้าร่วมโครงการอบรม หลังจากการดูงานแล้วได้นํามาขยายต่อให้กรรมการวัดก่อนที่จะได้
ศึกษาดูงานพร้อมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งคุณจันทร์เพ็ญเป็นตัวแทนของทางวัดเดินทาง
ไปร่วมกับคุณป้ารัชนีไปดูงานที่วัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ วัดต้นแก้ว ตําบลเวียงยอง จังหวัดลําพูน
ถือเป็นการจุดประกายให้กรรมการเพื่อมาจัดเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ก่อน คุณจันทร์เพ็ญได้
เรียนรู้กระบวนการทําบัญ ชี การดูแลรักษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่วัดไหล่หินถ่ายทอดให้กับผู้
ศึกษาดูงาน
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นที่ทางวัดได้รับ คือ การสร้างความเข้าใจจากท้องถิ่นให้รู้ว่าที่
ไม่ให้ผู้หญิ งจับปั๊บสา ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุฝ่ายหญิ งในชุมชนรับไม่ได้ เนื่องจากถือเป็นจารีต
ปฏิบัติต่อกันมานาน พ่อกํานันจึงช่วยสร้างความเข้าใจว่าผู้หญิงสามารถทําได้ บางอย่างผิดกับ
จารีตท้องถิ่นอยู่ อย่างตู้ธรรมของอยู่ในนั้นไม่รู้ว่ามีอะไร ไม่มีโอกาสได้รู้ พอเอาลงมาถึงได้รู้ว่ามี
อะไรอยู่กับความเชื่อที่ไม่อยากให้หยิบจับธรรม เมื่อก่อนใช้ตัวเมืองเขียนเป็นคาถาไม่ให้ผู้หญิงจับ
ต้องอธิบายว่าไม่ใช่คาถาเป็นเรื่องธรรมที่บันทึกไว้ เพราะความเข้าใจว่าเป็นการใช้คาถาห้าม
ผู้หญิงจับ คนที่ทําส่วนมากจะเป็นผู้หญิง
ตอนแรกที่ไม่อยากให้เอาธรรมลงมาทําความสะอาดพร้อมการดูแลรักษา มีผู้ไม่เห็นด้วย
เนื่องด้วยความคิดที่ว่าการอนุรักษ์คือการเก็บ แต่ด้วยการตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้ของ
ชุมชนจากการศึกษาโบราณวัตถุ ปัจจุบันได้ศึกษาอย่างนี้ เด็กปัจจุบันจะได้รับประโยชน์ ที่ประชุม
คณะกรรมการวัดจึงเห็นสมควรให้นําคัมภีร์ใบลานลงมา เมื่อมีงานบุญอาศัยคนที่มาจํานวนมาก
มีผู้นําที่เป็นที่ยอมรับเอาลงมา ทั้งพระและผู้นําชุมชนนําส่วนหนึ่งมาใส่ตู้เก็บไว้ที่อาคารที่เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์
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ปัจจุบันพิพิธภัณ ฑ์ วัดห้วยกานเปิดให้เข้าชมตามวาระการมาชมมีผู้มาเยี่ยมชมจึงเปิด
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องงบประมาณและยังมีผู้เข้ามาชมจํานวนไม่มาก จึงยังไม่มีการพัฒนา แต่ได้
เปิดทําความสะอาดเป็นบางครั้ง ถ้ามีงานใหญ่ก็จะเปิดตลอดเวลา
การดูแลและการมาเยี่ยมเยือน ที่วัดถ้ามาต้องทําหนังสือบอก กรรมการชุดเดียวกันจะได้
ไปทํ าความสะอาด ถ้ าวัด มี งานบุ ญ ใหญ่ ก็จ ะไปทําบุ ญ ตลอด ก็ไม่ มี คนอยู่ ป ระจํา ใช้เปิด เป็ น
โอกาสสําคัญต่างๆ ติดต่อมาก็จะมีคนนําชม มีหนังสือบันทึกไว้
การจัดแสดง
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานก่อสร้างเป็นอาคารทรงโรง มีลักษณะเป็นอาคารเก็บและ
จัดแสดงสิ่งของชั่วคราว อยู่ด้านหลังนอกเขตกําแพงวัด สิ่งของที่จัดแสดงจัดตั้งเป็นหมวดหมู่
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่พบในวัดมีท้ังโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์
เครื่องดนตรี ที่ใช้ในการบรรเลงเมื่อมีการจัดงานภายในวัด รวมทั้งสิ่งของที่ศรัทธาได้นํามาถวาย
วัดเช่น ภาพถ่ายโบราณ เป็นภาพงานประเพณีที่เกิดขึ้นในวัด เช่น การบวชลูกแก้ว งานสลากภัตร
ภาพเจ้าอาวาสรูปต่างๆ เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมของชุมชนในงานประเพณี เช่น ตัวอย่างก๋วย
สลาก ต้นคัวตาน
องค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมจาก
วิห ารหลั งเดิ ม ที่ รื้อลงมา เช่น เครื่องบน
หลังคา ช่อฟ้า ป้านลม หน้าบัน คันทวย
แ ล ะก ระจ ก จื น ที่ ใช้ ป ระดั บ ต ก แ ต่ ง
ล ว ด ล า ย ไม้ แ ก ะ ส ลั ก ให้ เกิ ด ค ว า ม
ระยิบระยับงดงาม

คัมภีร์ใบลานและอุปกรณ์สาํ หรับเตรียมใบลาน การจารใบลาน ทีท่ างวัดได้รวบรวมไว้
โดยนําส่วนหนึ่งมาจากหีบธรรมทีเ่ ก็บรักษาไว้บนหอธรรมมาจัดแสดงให้เห็นรายชือ่ ธรรม
ความงามของผ้าห่อคัมภีร์แบบต่างๆ ไม้ประกับธรรม ก๊างธรรมสําหรับพระสงฆ์ในการจารใบลาน
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เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของพระสงฆ์ เช่น ถ้วย
ชามสํารับสําหรับถวายภัตตาหาร เตียงนอนและ
สิ่งของบริจาคจากคนในชุมชน เช่น อุปกรณ์ การ
ท อ ผ้ า อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เก ษ ต ร เค รื่ อ ง ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน

พิ ม พ์ ลวดลายต่ างๆ ที่ ใช้ ป ระดั บ
ตกแต่งวิหารถูกเก็บรักษาไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ในการซ่ อ มแซม หรื อ
เป็นแหล่งความรู้สําคัญในอนาคต
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เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมในวิ ห าร อุ โบสถ
เช่น ธรรมมาสน์ ขันแก้วทั้งสาม อาสนสงฆ์
ผ้ า ทอและกล่ อ งเก็ บ ผ้ า เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น ในความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ น
ระเบียบในการจัดเก็บ

ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการ
กรณีการสืบต่อของวัด ถ้ากรรมการหายไปก็จะตั้งเพิ่มแล้วบอกเจตนารมณ์ให้สืบเนื่อง
ต่อไป การวางตัวคนที่จะมาเป็นกรรมการดูจากคนที่มาวัดบ่อยๆ ได้ขอให้ร่วมเป็นกรรมการ
สิ่งที่น่ากลัวคื อความขัดแย้งกันภายใน หรือกรรมการบางคนมาหาผลประโยชน์ เช่น
กรณีวัดดอยน้อย ในเรื่องบริจาคเป็นการนํามาให้ กรณีของหายในวัดก็มีเรื่องผลประโยชน์ การ
นําเงินในวัดมาจัดงานประเพณี เรื่องผลประโยชน์ งบประมาณ
คลื่นสีขาวเป็นวัดดอยหล่อ เผยแพร่ธรรมะในวิทยุ พระนักเทศน์ที่มาทํากิจกรรมต่างๆ
อาศัยเป็นเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ท่านบรรยงมีการเผยแพร่ออกไปยาวไกลถึงน่าน เชียงราย
และมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่สัมพันธ์กันทั่วภาคเหนือ จะเอาไปหลายๆที่หลายๆจังหวัด ปีนี้
จะขอมาลงที่ วัด ห้ วยกาน โยงไปหาเชี ย งใหม่ ลํ าปาง ทั่ ว ภาคเหนื อ ลงมาได้ มี ปั ญ หาในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับผู้นําที่ไม่เข้าใจความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์
กําลังใจในการทํางาน และความยั่งยืนต่อเนื่องของพิพิธภัณฑ์
คุ ณ จั น ทร์ เพ็ ญ กลั บ มาอยู่ บ้ า นห้ ว ยกานตั้ ง แต่ ช่ ว ง พ.ศ.2547-2548 ได้ เข้ า มาร่ ว ม
ดําเนินการพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานโดยตลอด โดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการเก็บของวัดไว้ให้คน
รุ่นหลังมีโอกาาสได้เรียนรู้ โดยไม่ท้อแท้เพราะมีความขยันเป็นสิ่งสําคัญ ทุกปีสถานศึกษาใน
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ชุมชนใกล้เคียงนํานักเรียนมาเรียนรู้ในวัดอย่างต่อเนื่อง จํานวนราว 1,360 คน ได้มีการบูรณา
การวิชาหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ในพิพิธภัณฑ์ท้ังกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังธรรม และกิจกรรมศึกษา
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
“ไม่ มี ค วามคิ ดท้ อแท้ เนื่องจากเป็นการเก็บ สิ่งของบรรพบุ รุษ ไว้
ไม่ให้สูญหาย ไม่นําไปขาย บางคนอาจจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่
แสดงการคัดค้าน อยากทําอะไรจะมีคนช่วยสนับสนุน ในการดูแลไม่ต้อง
มีคนมาก ไม่ต้องมีความคาดหวังมาก เพียงแต่มีที่เก็บรักษาไว้ก็เพียงพอ
แล้วส่วนอื่นๆ เป็นผลพลอยได้
ความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเองเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
อยากให้คนที่นําชมสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและแนะนําสิ่งของ
เครื่ อ งใช้ แ ต่ ล ะชิ้ น ได้ เปรี ย บเที ย บกั บ อดี ต ที่ ค นในชุ ม ชน โดยเฉพาะ
เยาวชนไม่มีความรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเอง ยิ่งนานวันผู้ให้ข้อมูลใน
ท้องถิ่นคือผู้ สูงอายุผู้รู้ได้ จากไปทีละคน ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมภายนอกที่เข้ามาในชุมชน การดึงความสนใจของเยาวชนและรักษา
เรื่องราวความรู้ต่างๆ ในชุมชนไว้อย่างน้อยให้เห็นวิวัฒนาการของชุมชน
ตนเอง อาจจะไปถึงการให้ข้อคิดเกิดการเปรียบเทียบความทุกข์ยากใน
อดีต กับความสุขในปัจจุบันให้เยาวชนได้รู้จัก และไม่หลงอยู่กับความสุข
สบายจนเกินไป
อยากมีเด็กๆ มาต่อยอด คนที่มาวัดเป็นกรรมการร่วมดูต่อดูการสืบ
ทอดความเป็นไปได้ ครูยังไม่มีความสนใจเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากพอ
การที่มีคนมาดูงานทําให้เกิดแรงใจในการดําเนินการต่อไปได้ การ
มีเครือข่ายเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆ มาดูงานทําให้เกิดแรงบันดาลใจความ
คาดหวังคือการเดินทางไปมาหาสู่เรียนรู้ร่วมกัน”
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ ว ยกานจะทํ า การเปิ ด เมื่ อ มี ค นมาขอดู อยากเปิ ด ทุ ก วั น มี เด็ ก มาเป็ น
ภัณฑารักษ์ มาช่วยดูเปิดตลอด ถ้าเปิดตลอด เมื่อไม่มีใครมาดู ไม่มีกิจกรรมเด็กอาจฟุ้งซ่านไป
คิดอย่างอื่น มีคนแนะนําเรื่องการจัดเก็บ เรื่องทําทะเบียน ทําให้ไม่หมกไว้ มีทุกอย่างครบถ้วน
พอดี
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บทที่ 4
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลําพูน
และปัจจัยที่นําไปสูค่ วามสําเร็จ
จากการดําเนินงานสํารวจข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่
ทา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมือง พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วย
กาน อําเภอบ้านโฮ่ง ทั้ง 4 แห่ง พร้อมการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา โดยมีกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ร่วมตั้งคําถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อการเรียนรู้ และสรุปผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะ โดยการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกิจกรรมเวทีเสวนา พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลําพูน
โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันตั้งประเด็นการศึกษาปัญหา ความสําเร็จของการจัดตั้ง และความยั่งยืนของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เกี่ยวกับแรงบันดาลใจและการจัดการ เงื่อนไขในการดํารงอยู่ เพื่อตั้งคําถามต่อ
งานวิจัยด้านปัจจัยความเข้มแข็งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกระบวนการทํางาน การจัดการ ปัญหาและ
อุปสรรค โดยผลการศึกษาแบ่งเป็นประเด็นต่อไปนี้

4.1 ด้านแนวคิด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ท้ังสี่แห่งที่มีแนวคิดในการเก็บรวบรวมของเก่าไม่ให้สูญหาย ในแนวทางการ
ดูแลรักษาเพื่อถ่ายทอดให้กับคนในรุ่นต่อไป โดยระยะเวลาการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
โดยจัดเรียงตามลําดับปีที่ก่อตั้งดังนี้
 พ.ศ.2530 อาจารย์สุพรรธน์ ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่

ทา และทําพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2533
 พ.ศ.2529-2530 ท่านพระครูไพศาลธีรคุณเริ่มสะสมของเก่าในลักษณะการเก็บสะสม

และเปิดให้คนสนใจเข้าชม พ.ศ.2539-2540 ก่อตั้งโรงทอผ้าฝ้ายยกดอกภายในบริเวณวัด เป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมือง
 พ.ศ.2544 คุณป้ารัชนี อบรม ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง อําเภอบ้านโฮ่ง
 พ.ศ.2550-2551 คณะศรัทธาวัดห้วยกานมีมติให้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน

อําเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเก็บรักษางานพุทธศิลป์ที่ได้จากการรื้อวิหารหลังเดิม
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศไทย และในจังหวัดลําพูน
ตั้งแต่ พ.ศ.2520 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พบว่า
พ.ศ.2520-2529 การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา เพื่อนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อาจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล ตีพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาครั้งแรก พ.ศ.25291 ด้านศิลปกรรม
ล้านนาเกิดงานศิลปกรรมแนวใหม่ที่นํามาสู่การเริ่มสะสมของเก่า ทั้งหมวดเครื่องแต่งกาย ผ้า
เครื่องประดับ สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้าน การนําศิลปะล้านนาในอดีตกลับมาในรูปแบบการเลียนแบบ
การสร้างใหม่ เป็นแนวทางที่ อาจารยวิถี พานิชพันธ์ ได้ใช้คําว่า นีโอล้านนา (Neo Lan Na) เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ศิลปวัฒนธรรมในล้านนาปัจจุบัน2
ในช่วงทศวรรษ 2520 มีการนําเสนอรูปแบบของงานศิลปกรรมล้านนาปรากฏสู่สาธารณะ
ทั้งเอกสารวิชาการ งานแสดงนิทรรศการ การจัดขบวนแห่ในระดับจังหวัดที่ปรากฏการสร้างสรรค์
รูปแบบเป็นขบวนล้านนา การแห่งตุง การแต่งกายแบบล้านนาเสื้อหม่อฮ่อม กางเกงสะดอ ผ้าทอ
ตีนจก การประดับดอกไม้ไหว การใช้เครื่องเงิน ทําให้งานหัตถกรรมประเภทเครื่องเงินได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย การฟื้นฟูงานหัตกรรมประเภทผ้าทอกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งในระดับท้องถิ่น
งานแกะสลักไม้ที่บ้านถวาย เกิดจากการรวมตัวของช่างสลักไม้ที่ออกไปรับจ้างในเมือง จน
รับงานมาทําที่บ้านเกิดเป็นกลุ่มรับจ้างแกะสลักไม้ต้ังแต่ พ.ศ.2512 และเฟื่องฟูข้ึนพร้อมกับความ
นิยมงานหัตถกรรมล้านนา ร่มบ่อสร้าง เครื่องเงินวัวลาย ไม้แกะสลักบ้านถวาย งานไม้แกะสลัก
เริ่มเฟื่องฟูขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 2520-2540 จากการแกะสลักลอยตัวเป็นของที่ระลึก ของประดับ
ตามสั่ง เป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่าที่มาจากการขายบ้านเก่า ขายเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
การเกษตร เช่ น เกวี ย น แอก คราดไถนา สิ่ งของเหล่ านี้ ถู ก นํ ามาจั ด องค์ ป ระกอบตกแต่ งเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ธุรกิจพ่อค้าของเก่าตามหมู่บ้านในชนบทจึงเกิดขึ้น
พ.ศ.2530-2539 ทศวรรษแห่งเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ ยุคทองของนักธุรกิจทั้งการลงทุน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ยุครุ่งเรืองของสินค้าด้านอัตลักษณ์ล้านนา
ในช่วงทศวรรษ 2530 ภาพลักษณ์ของความเป็นล้านนาถ่ายทอดผ่านทางสื่อละครโทรทัศน์
เรื่อง ศิลามณี ภาพการแต่งกายที่งดงามแบบนีโอล้านนาที่นําเสนอผ่านผู้แสดงนําฝ่ายหญิง ทําให้
เกิดภาพอัตลักษณ์สตรีล้านนาที่สวมผ้าโพกศรีษะ ประดับดอกไม้ไหว นุ่งผ้าซิ่นตีนจก ใส่ผ้าคาด-

1

สรั ส วดี อ๋ อ งสกุ ล . ประวั ติ ศ าสตร์ ล้ า นนา. (เชี ย งใหม่ : โครงการส่ ง เสริ ม ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529).
2 เธี ยรชาย อั กษรดิ ษฐ์ . การศึ กษาศิ ลปกรรมล้ านนา : รู ปแบบและพั ฒ นาการของเครื่ องประดั บ
ล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่. (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548), หน้า 76.
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อก มีสะไบพาดไหล่ เกิดการจัดธุรกิจจําหน่ายและให้เครื่องแต่งกายแบบล้านนาขึ้นอย่างแพร่หลาย
การถ่ายภาพในสตูดิโอ เพื่อนําเสนอภาพสตรีช้ันสูงในล้านนาได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
แนวคิดด้ านการอนุ รัก ษ์ เกิ ดขึ้น โดยผลสํ าเร็จของการดํ าเนิ น งานใน พ.ศ.2534 อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร ถูกประกาศ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก
พ.ศ.2540-2549 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชีย (ต้มยํากุ้ง) จากความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมทั้งในเชิงการค้ า การอนุ รักษ์ที่ เกิ ดขึ้นเป็นสองเส้นทางคู่ขนานกัน ไป การ
จั ด การด้ า นแหล่ ง เรี ย นรู้ ในรู ป แบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ได้ รั บ การสื บ ทอดต่ อ มาด้ ว ยความยากลํ า บาก
หลังจาก พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชีย (ต้มยํากุ้ง) ค่าเงินบาทตกต่ํา เรียกว่ายุคฟอง
สบู่ แ ตก ทํ า ให้ ภ าคธุร กิ จ การลงทุ น ซบเซาถึ งขั้ น ปิ ด ตั ว พร้อ มกั บ ผลงานศิ ล ปกรรมพื้ น บ้ า นใน
ท้องถิ่นต่างๆ ที่ถูกขายไป ได้ลดจํานวนและหายสาบสูญไปจากความทรงจํา แต่ปรากฏขึ้นใหม่ใน
รูปแบบของเฟแร์นิเจอร์ ของประดับตกแต่งสถานที่ที่มีหน้าที่ใช้สอยใหม่ในความทรงจําของคนรุ่น
ใหม่ การสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นภายใต้ความตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการสํารวจและสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นขึ้น3 ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2557)
แนวความคิ ดที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผู้ ก่ อตั้ งพิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ัง 4 แห่ง พบว่าสอดคล้ อ งกั บ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ช่วงทศวรรษที่ 2520 ต่อเนื่องกันมาตามลําดับ เป็นแนวคิดเดียวกัน
คือ การอนุรักษ์เพื่อเป็นสมบัติแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเข้าใจอดีต รากเหง้าของบรรพ
บุรุษ ให้เห็นพัฒนาการวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาต่างๆ
4.1.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด ผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา มีความคิดเพื่อทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จัก และใช้สิ่งของที่สะสมเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกการอนุรักษ์แก่
นักเรียน ส่วนแรงบันดาลใจส่วนตัวอันเป็นที่มาในการเลือกดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ ได้
เห็นภาพคนนํารถบรรทุก 6 ล้อ มาขนของจากหมู่บ้านออกไป เช่น แอกไถ อุปกรณ์ทํานาที่ไม่ใช้
แล้ว ทําให้เกิดความรู้สึกเสียดาย

3

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1
สร้างเครือข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2547.
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4.1.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว ท่านพระครูไพศาลธีรคุณผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดต้นแก้ว อําเภอเมือง กล่าวว่าเป็นการสะสมสิ่งของที่บางอย่างมีอยู่แล้วเป็นของวัด บางอย่าง
ศรัทธานํามาบริจาคจากที่ไม่ใช้แล้ว หรือบางอย่างขายไปในราคาถูก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
ขายของเก่า หรือแม้กระทั่งเป็นผู้รับซื้อเกวียนต่อมาจากพ่อค้าคนกลาง ท่านมีแรงบันดาลใจจาก
การที่ท่านเป็นคนบ้านเวียงยองแต่กําเนิด ทําให้เกิดความหวงแหน เสียดาย อยากให้ของที่หายาก
หรือใกล้จะสูญหายได้อยู่กับวัด โดยเฉพาะเรื่องการทอผ้า ให้คนแก่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน
4.1.3 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นมณี ท อง คุ ณ ป้ ารั ช นี อบรม ได้ ก่ อ ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นมณี ท อง
อําเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นด้วยแนวคิดว่า ของเก่าไม่มีอีกแล้ว ถ้าไม่เก็บอาจจะสูญหาย ของเก่าที่มีเป็นสิ่ง
ให้ระลึกถึงความผูกพันกับคนและสิ่งของในครอบครัว ส่วนแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมสิ่งของ
คือ ได้เห็นพ่อค้ารับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อของจากหมู่บ้าน เห็นรางข้าวหมูอันสุดท้ายที่เหลืออยู่ทําให้
เกิดแนวคิดในการรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังดู มีความสุขที่เห็นเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ในบ้าน
4.1.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน คณะศรัทธาวัดห้วยกานมีมติร่วมกันในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาสมบัติของวัดเอาไว้
จากเหตุที่ช่างผู้รับเหมาขอชิ้นส่วนวิหารเดิมเพื่อแลกกับการสร้างวิหารหลังใหม่ให้โดยไม่คิดมูลค่า
ทําให้ทางวัดได้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งของที่มีอยู่ เป็นการสร้างสรรค์โดยบรรพบุรุษตกทอดมาถึงคน
รุ่นปัจจุบัน ทําให้เกิดความหวงแหน ประกอบกับการเก็บของเก่าที่มาก่อนแล้วร่วมกับการส่งคุณ
จันทร์เพ็ญ พัลวัน เข้าร่วมฝึกอบรมความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เห็นวัด
ไหล่หินเป็นตัวอย่างในการเก็บรักษาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น
การอธิบายแนวความคิดในการเก็บรักษาของเก่า เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นั้น อธิบายได้จากแนวคิดที่เป็นสากล คือ การโหยหาอดีต หรือ Nostalgia มีรากศัพท์มาจากคําว่า
nostos เป็นภาษากรีก แปลว่า การกลับบ้าน รวมกับคําว่า algia แปลว่า ความเจ็บปวดจากความ
ปรารถนาหรือความถวิลหา เมื่อรวมเป็นคําว่า Nostalgia หมายถึง การโหยหาอดีต การถวิลหา
อดีต ด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และสังคมวิทยา มีความหมายถึง ความทรงจําร่วมในอดีต
อารมณ์ถวิลหา การคิดถึงบ้าน เป็นต้น4
การสํานึกเรื่องความทรงจํา การจําสิ่งของร่วมกันได้ในอดีตเป็นเรื่องที่คนจะระลึกขึ้นได้
หากมีโอกาสและสถานที่ให้พบเห็น พบปะพูดคุยกัน ปัจจุบันการพูดถึงอนาคตถูกแยกส่วนจาก
อดีต การกล่าวถึงอดีตในลักษณะโหยหาจึงเป็นความคิดอาลัยในสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่หวนกลับ การ
4

พจวรรณ พันธ์จินดา. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคร่วม
สมัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), หน้า 9.
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สร้างความหมายและคุณค่าแก่ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นประเด็นสําคัญในการจัด
แสดงสิ่ ง ของในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ย่ า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยการย้ อ นกลั บ ไปจํ า ลอง
ประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ การสร้างเรื่องเล่าและของสะสมเพื่อเตือนความทรงจําในรูปแบบ
ต่างๆ
การโหยหาอดีตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอาจวิเคราะห์ได้จากการรับรูปแบบการดํารงชีวิต
จากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในช่วงโลกาภิวัตน์ (Globalization) การปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม
เก่า-ใหม่ วัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นสภาวะของวิกฤตอัตลักษณ์ (identity crisis) ทําให้ชน
ชั้ น กลางเกิ ด การแสวงหาตั ว ตน เกิ ด ความรู้ สึ ก โหยหาอดี ต ขึ้ น ด้ ว ยความต้ อ งการแสวงหา
ความหมายให้แก่ตนเอง ความต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงเกิดการสะสมสิ่งของเพื่อนําความ
ทรงจําในช่วงเวลานั้นกลับมา เกิดปรากฏการณ์การฟื้นฟูชุมชนเก่า ตลาดเก่า การสร้างละครและ
ภาพยนตร์ย้อนยุค เรื่องเล่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้ภาพในอดีตกลับมาในความทรงจํา
อี ก ครั้ ง โดยประโยชน์ ท างการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เกิ ด ภาพที่ ชั ด ขึ้ น สํ า หรั บ คนรุ่ น หลั ง ในการศึ ก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีแนวคิดและรูปแบบการนําเสนอ และจาก
การบริ ห ารจั ด การที่ แ ตกต่ า งไปจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ใ นปั จ จุ บั น เมื่ อ วิ เคราะห์ จ าก
ปรากฏการณ์การแสวงหาความสุขทางใจ ด้วยการกลับไปสู่อดีตที่ไม่มีวันหวนกลับมา เกิดจาก
ความรู้สึกถึงการสูญ หาย ขาดหาย ทําให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง การหวนไปสู่อดีตที่งดงามใน
ความนึกคิดจึงเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน ในการนิยามว่า
ตนเป็นใคร ทําให้มีชีวิตและมีความหมายมากขึ้น

4.2 ความสํ า คั ญ ด้ า นพื้ น ที่ สถานที่ ตั้ ง ความโดดเด่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และลักษณะการจัดการแสดง การถ่ายทอดข้อมูล
ความสํ าคั ญ ด้ านพื้ น ที่ ที่ ส่ งผลต่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 4 แห่ ง ทั้ ง ความสํ าคั ญ ในการ
กระตุ้นแนวคิดในการอนุรักษ์แก่ผู้ก่อตั้ง จากการพิจารณาสถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 4
แห่ง พบว่าที่ต้งั มีส่วนสําคัญต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจ โดยกล่าวถึงแต่ละแห่งได้ดังนี้
4.2.1 พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ท าวิท ยาคม อําเภอแม่ท า เป็นโรงเรียนในพื้ นที่
อําเภอแม่ทา ตั้งอยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง อาจารย์สุพรรธน์มีโอกาสได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างชนบทกับเมืองอย่างชัดเจน เกิดเป็นการสะสม รักษาสิ่งของในท้องถิ่น เพื่อจัด
แสดงเป็นหมวดหมู่ต่างๆ มุ่งเน้นให้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รู้จักวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์
ชุมชน ประกอบกับอาจารย์สุพรรธน์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีความชอบส่วนตัวในการสะสมสิ่งของหา
ยาก ในการจัดหาสิ่งของเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้มีความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับการดําเนินงานให้
87

บรรลุ ต ามจุ ด ประสงค์ มี ก ารวางแผนงานจั ด การที่ ดี ปั จ จุ บั น ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การด้ ว ย
งบประมาณจากการบริจาค บางส่วนได้มาจากงบกิจกรรมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนในการนํานักเรียนมาเรียนรู้
4.2.2 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด ต้ น แก้ ว อํ า เภอเมื อ ง ตั้ ง อยู่ ในเส้ น ทางสายวั ฒ นธรรม
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งสําคัญของจังหวัดลําพูน ด้วยการนําเสนอภาพของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ยองที่อพยพมาจากเมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพม่าในช่วง พ.ศ.2340 มีความสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์เมืองลําพูน ต่อมาเมื่อรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตได้จํานวนหนึ่ง ทางวัดได้เน้น
การจัดแสดงเรื่องอุปกรณ์การทอผ้าในอดีต กระบวการทอผ้าพร้อมการสาธิต เป็นการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง ท่านพระครูไพศาลธีรคุณ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นของท่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลและสร้าง
กิจกรรมทอผ้าสําหรับผู้สูงอายุ และสร้างสํานึกของกลุ่มชาติพันธุ์ยอง ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล
สิ่งของที่เก็บรวบรวมไว้ และเป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในการทอผ้า เป็นอแหล่ง
เรียนรู้ อาศัยเงินบริจาคของวัดในการดําเนินการ
4.2.3 พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง อําเภอบ้านโฮ่ง เป็นบ้านของแก่บ้าน แก่ฝาย เป็นที่นับถือ
ไว้วางใจ จึงมีคนนําสิ่งของมาบริจาคให้เป็นของใช้ในชุมชนที่มีอยู่ในอดีต คนที่อยู่ร่วมสมัยรู้จัก
คุ้นเคย สามารถอธิบายให้ความรู้ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ การจัดแสดงตามตําแหน่ง และ
ลักษณะการใช้งานจริง คุณป้ารัชนี ผู้ก่อตั้งและดูแล ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดไปเป็นเวลานาน 30
กว่าปี เมื่อกลับมาจึงเกิดการโหยหาอดีต เห็นประโยชน์และความสําคัญ ของสิ่งของเครื่องใช้ที่
สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น ได้ ร ะลึ ก ถึ ง และอนุ รั ก ษ์ ให้ ลู ก หลานได้ เรี ย นรู้ เข้ า ใจอดี ต
พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทองเป็นการดูแลและจัดการภายในครอบครัว โดยคุณป้ารัชนีและคุณลุงอี๊ดเป็น
ผู้ดูแลปัดกวาดเป็นกิจวัตรประจําวันในช่วงเช้า รายได้ในการพัฒนามาจากเงินบํานาญ
4.2.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง เป็นชุมชนในรุ่นแรกของอําเภอบ้าน
โฮ่ง มีหลักฐานที่อธิบายประวัติความเป็นมาของชุมชนได้อย่างชัดเจน สิ่งของที่วัดรวบรวมไว้มี
หลากหลายที่ แสดงให้เห็ นวิถีชีวิต องค์ ประกอบของงานพุ ท ธศิ ลป์ ที่ พ บในวัด ภาพถ่าย เครื่อง
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา พุทธศิลป์ คณะกรรมการวัด และคนในชุมชนมี
ความเข้าใจถึงคุณ ค่าของมรดกงานพุทธศิลป์ภายในวัดที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ จึงร่วมกันเก็บ
รักษาไว้ในวัด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดคุณค่าทางจิตใจ และคณะกรรมการวัด และคณะศรัทธา
ร่วมกันดูแล โดยมีผ้จู ัดการร่วมกันระหว่างเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร คุณจันทร์เพ็ญ คุณป้าบุญเซ็น ใน
การทําบัญชี และมาอยู่ดูแลเป็นประจําทุกวัน

88

ความสําคัญด้านพื้นที่ สถานที่ต้ัง ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ลักษณะการจัดการแสดง การถ่ายทอดข้อมูลของพิพิธภัณ ฑ์ท้ัง 4 แห่งนั้น จําแนกเป็นวัด บ้าน
และโรงเรียน โดยวัดเป็นสถานที่พิเศษ หากพิจารณาตามสถานะของวัด คือ ที่รวบรวมสิ่งของ เป็น
พิพิธภัณฑ์ในเชิงที่เก็บของดีงามไว้ แต่ในทางกลับกันเมื่อมีของเสียหาย ที่ไม่เหมาะจะเก็บไว้ที่บ้าน
ได้นํามาเก็บไว้ที่วัดเช่นกัน คําว่าพิพิธภัณฑ์ จึงควรจะหมายถึงของทุกอย่างที่ต้องเก็บไว้ เป็นเจตนา
ที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดู
อาจารย์นพพร นิลณรงค์ ได้กล่าวว่า วัด คือ พิพิธภัณฑ์ ผ่านกระบวนการทางศาสนาเป็น
ที่สะสมศิลปวัฒนธรรม เช่น งานจิตรกรรมเรื่องราวทางพุทธศาสนารอบวิหารเป็นการเก็บความ
ทรงจําของศาสนาไว้ เพื่อถ่ายทอดให้คนได้รับรู้ร่วมกัน แต่ปัจจุบันคนอาจจะไม่เข้าใจ วัดอาจจะลืม
บทบาทหน้าที่ส่วนนี้จึงเกิดการขายหีบธรรม ขายวิหาร อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ในวัด คือ การเชิดชูเรื่อง
ศาสนา ทําให้คนเข้าใจปรัชญาของชีวิต ธรรมะ คือ ธรรมชาติ เช่น หญ้าเยอะ หญ้าที่ขึ้นในหมู่บ้าน
เป็นประเภทใดต้องใช้ซี่เฝือแบบใด พิพิธภัณ ฑ์ควรทําให้คนเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ ทําให้คน
เข้าใจถึงวิถีชีวิต
เมื่อวัดเกิดความเข้าใจการสะสมสิ่งของแม้ยังไม่เป็นระบบ ยังไม่มีการบันทึก การเขียนคํา
บรรยายหรือศึกษาอย่างชัดเจนแต่วัดห้วยกานและวัดต้นแก้วมีความพร้อม ความคิดที่มองเห็น
ความสําคัญจึงเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นแก่ท้งั สองวัด
ส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ บ้ า นและโรงเรี ย นจากความคิ ด ของผู้ ก่ อ ตั้ ง นั้ น เป็ น ความ
ได้เปรียบด้านที่ต้ังและมุมมอง วิธีการมอง การชนะใจคนในสังคม ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติการที่
ทําให้ดึงความเมตตาจากคนเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่โตในเชิงปฏิบัติการ ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างครู
นักเรียน คนในครอบครัวครอบครัว เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงการยอมรับในระดับนี้ ทําให้
คนส่ วนใหญ่ ในสั งคมระดั บชาติไม่เข้าใจ มองไม่เห็น แต่ คนกลุ่มน้อย เช่น ชาวบ้าน นั กเรียนใน
โรงเรียนเข้าใจได้ เป็นข้อเสนอในแนวคิดที่เกิดจากความสําคัญด้านพื้นที่ สถานที่ต้ัง

4.3 การดําเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายสําคัญ
เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งที่มีบทบาทในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะการ
โยงใยสัมพันธ์กันทั้งในและนอกเครือข่ายที่สําคัญ ดังนี้
4.3.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา มีอาจารย์และศิษย์เก่า
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมในการร่วมจัดหาสิ่งของ บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคาร อย่าง
ต่อเนื่อง โดยโครงการล่าสุดในการปรับปรุงฐานรากของอาคารไม้ที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ได้รับเงิน
บริ จ าคจากอาจารย์ ศิ ษ ย์ เก่ า และดํ า เนิ น การโดยบริ ษั ท รับ เหมาของศิ ษ ย์ เก่ า ส่ วนหน่ วยงาน
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ราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลําพูนในแต่ละช่วงที่เห็นความสําคัญได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
4.3.2 พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมื อง มีกลุ่มศรัทธา ผู้สูงอายุร่วมบริจาค
สิ่ ง ของและทรั พ ย์ สิ น ในโอกาสต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มพั ฒ นาวั ด ส่ ว นเครื อ ข่ า ยจากหน่ ว ยงานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในการจัดสรรงบประมาณมาบางส่วน บางเวลาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ กัน
4.3.3 พิ พิ ธภั ณ ฑ์ บ้ านมณี ท อง อําเภอบ้ านโฮ่ง มี เครือข่ายที่ มี ความสั ม พั นธ์กัน อย่ าง
ชัดเจนคือวัดห้วยกาน ในลักษณะการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ โรงเรียนนอก
พื้นที่ เช่น โรงเรียนนานาชาติที่ได้พานักเรียนมาเยี่ยมชม เกิดเป็นกําลังใจสําหรับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
ในการดําเนินงานต่อไปด้วยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
4.3.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง มีคณะศรัทธาวัดห้วยกาน วัดที่มี
การจัดตั้งพิ พิธภัณ ฑ์ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของ และเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้มีการเดินทางเยี่ยมเยือน
เพื่อให้กําลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้านความศรัทธาในพุทธศาสนามีเครือข่ายวิทยุชุมชน
คลื่นสีขาววัดดอยหล่อ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายในการปฏิบัติงานมีความสําคัญในการให้กําลังใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การเก็บความคิด กระบวนการของคนทําพิพิธภัณฑ์มานําเสนอให้คนได้รับรู้ ได้เข้าใจ ได้เห็นความ
ลําบาก เป็นการแลกเปลี่ยนกันเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อกันในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคมต่อไป
อาจารย์นพพร นิลณรงค์ ได้ยกตัวอย่างกรณีที่ยายไม่ยอมบริจาคสิ่งของแก่พิพิธภัณฑ์ที่
หมู่ บ้ า นหนึ่ ง ในอํ า เภอแม่ ท า ซึ่ ง อาจารย์ สุ พ รรธน์ ไ ด้ ป ระสบมา จึ ง เกิ ด การเล่ า เรื่ อ งให้ เห็ น
กระบวนการ การทุ่มเท จนในที่สุดยายได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม สุดท้าย คือ การทําให้
ยายข้ามผ่านเส้นของความหวงแหนที่ต้ังไว้ได้ จึงกล่าวได้ว่าความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมทําให้เกิด
การปล่ อ ยวางอย่ างภาคภู มิ ใจ อยากทํ าประโยชน์ ให้ สั งคม คนในชุ ม ชนจึ ง ไม่ ต้ อ งแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สร้างน้ําบ่อ ก่อศาลา การทําได้ในสิ่งที่ชอบ ทําใน
เรื่อ งที่ ส ามารถจะทํ าได้ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมร่ ว มกั น และในที่ สุ ด จะ
เชื่อมโยงสู่ความสําเร็จในทุกด้านที่หลายคนร่วมกันสร้างให้เกิดความสําเร็จได้ในที่สุด
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4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
จากการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง มีดังนี้
4.4.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา ด้านการบริหารจัดการ
ประสบปัญหาในหน่วยงานที่บางช่วงเวลาผู้บริหารที่ไม่เห็นคุณค่าและไม่ส่งเสริมการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา จึงดําเนินการได้ตามความสามารถของอาจารย์คนหนึ่งที่ทุ่มเทให้
ตลอดเวลา การอุ ทิศ ให้ พิ พิ ธภัณ ฑ์ เป็นสมบัติ ของโรงเรียน เป็นของสาธารณะ ทําให้ อาจารย์สุ
พรรธน์เน้นไปที่การหาผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาและขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้
ของพิพิธภัณฑ์แก่นักเรียนให้คงอยู่
ความคิดในการพัฒนาต่อไป ในการจัดแสดงเป็นการรวบรวมสิ่งของที่มีอยู่ท้ังหมดมาจัด
แสดง ได้จัดแบ่งตามหมวดหมู่กว้างๆ จัดแสดงในตู้ไม้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาจารย์ ศ รี ศั ก ร์ วั ล ลิ โ ภดม ว่ า ในการจั ด แสดงควรมี ก ารจํ า แนกประเภทของ
โบราณวัตถุ ชาติพันธุ์ ให้มีความชัดเจน โดยต้องหยิบของบางชิ้นที่มีเรื่องราวและความโดดเด่นมา
เป็นตัวแทนในการจัดแสดง เพื่อให้เห็นภาพสังคมอําเภอแม่ทาอย่างชัดเจน ส่วนที่เหลือให้เก็บเป็น
คลังเก็บของเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเชิงลึกเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรม และให้โบราณวัตถุมี
ความปลอดภัยมากขึ้น
ด้านความมั่นคงของอาคารสถานที่ได้มีการจัดงบประมาณจากการบริจาคเพื่อซ่อมแซม
ส่วนฐานรากของอาคารเนื่องจากอาคารอย่ในสภาพเอียง ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ความปลอดภัย ในลักษณะแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การใช้ตรงนี้ให้ชาวบ้านมาช่วยก็จะได้ช่วยกัน
ดูแล ถ้าเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้มาทําอาจจะทําให้ได้ความรู้ที่ไม่เหมาะสมกับท้องถิ่น การทําเองด้วย
ฝีมือและความสามารถของท้องถิ่นจะทําให้เกิดความยั่งยืน อาศัยความร่วมมือของชาวบ้านที่มี
โรงเรียนเป็นผู้นํา ไม่พึ่งพาภาครัฐ
อาจารย์สุพรรธน์ คิดและแก้ปัญหา อยู่ตลอดเวลาในการแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ ปัจจุบัน
มีปัญหาเรื่องการเอียงของอาคาร โดยให้ลูกศิษย์เป็นคนทํา รื้อและประกอบใหม่โดยทําฐานรากให้
มั่นคงก่อนแล้วมาประกอบอาคารเข้าไปใหม่ งบประมาณมาจากการระดมทุน ส่วนหนึ่งให้ลูกศิษย์
ส่งข่าวสารให้กันให้เป็นเจ้าภาพเสาอาคารแต่ละต้น โดยการระดมทุน บริจาค จะทําให้เสร็จก่อน
การเกษียณอายุราชการใน พ.ศ.2560 จึงต้องถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผ้สู ืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป
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4.4.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมือง ประสบปัญหาจากการเป็นพื้นที่รับแขก
ของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การจัดรถรางพานักท่องเที่ยวเข้าชม การขอเข้ามาจัดงานในวัดได้
แต่บางช่วงพระสงฆ์ สามเณรในวัดมีภาระมาก ไม่สามารถดูแลจัดการได้ท้ังหมด ส่วนการบริหาร
จัดการท่านเจ้าอาวาสยังไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ใดจัดการแทนได้ เนื่องจากเกี่ยวกับความไว้ใจ
ของคนในชุมชน จึงทําได้เพียงการรวบรวมสิ่งของที่มีในวัด มาเก็บไว้ในอาคาร ยังไม่สามารถเปิดให้
เข้าชมได้ตลอดเวลา เนื่องจากอาจเกิดการสูญหาย
แนวคิดในการพัฒนาระดับต่อไป คือ การจัดทําตู้โต๊ะให้เก็บของได้อย่างปลอดภัย จัดตั้งให้
อยู่เป็นหมวดหมู่ เก็บให้เป็นระเบียบ
4.4.3 พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง อําเภอบ้านโฮ่ง เป็นการรวบรวมสิ่งของให้มีปริมาณมาก
แบ่งเป็นหมวดหมู่ ให้ความรู้จากการบรรยาย และจัดทําเอกสารประกอบการจัดแสดง ผู้ก่อตั้งและ
ดู แ ลกล่ าวถึ ง ปั ญ หาว่าไม่ มี สิ่ งที่ พ บมิ ใช่ปั ญ หาทั้ งการประสานงานกับ ภาครัฐที่พ ยายามสร้าง
เครือข่าย หากเป็นการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดห้วยกาน
โรงเรียนธีรกานต์ บ้านโฮ่ง ตลอดจนผู้สนใจที่ได้รับรู้ข่าวของพิพิธภัณฑ์ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและ
ให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี
แนวคิด จัดเป็ นแหล่งเรียนรู้มี ค นเข้ามาใช้อย่ างต่ อ เนื่อ งให้ บ ริก ารแก่ เยาวชนในการหา
ความรู้ และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้อธิบายเรื่องราวของโบราณวัตถุหรือสิ่งของได้
โดยขอความร่วมมือจากชุมชนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเก็บไว้ เพราะคนในชุมชน
ต้องมีอิสรภาพในการอธิบายที่มาที่ไปของสิ่งของเหล่านั้นที่ตกทอดสืบกันมา โดยไม่ต้องพึ่งพาหลัก
วิชาการมากนัก พร้อมมีอิสระในการบริหารจัดการตามสภาพ สิ่งของที่เก็บไว้ควรมีการจัดกลุ่ม
สิ่งของที่เป็นไปในทางเดียวกันมีเรื่องราวเดียวกันจะทําให้สามารถอธิบายได้ชัดเจน ปัจจุบันสิ่งของ
เหล่านั้นถูกเก็บไว้อย่างหนาแน่นเหมือนเป็นที่เก็บของ และปัจจุบันยังขาดแผนที่เชื่อมโยงเส้นทาง
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกัน
4.4.4 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด ห้ ว ยกาน อํ าเภอบ้ านโฮ่ ง ที่ ผ่ านมาประสบปั ญ หาความ
ขัดแย้งกันภายในของคณะกรรมการวัด เรื่องผลประโยชน์ งบประมาณ เป็นการรวบรวมสิ่งของที่มี
ภายในวัด ยังขาดประวัติหน้าที่ใช้สอย การจัดแสดง การนําชมต้องอาศัยผู้บรรยายจากชุมชน
ในการแก้ ปั ญ หาต้ องสร้างความเข้ม แข็งของชุม ชนในการตระหนั ก ถึ งความสําคัญ ของ
สิ่งของที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และการดํารงอยู่ของชุมชน ทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และแนวคิด
ที่เห็นคุณค่าสําคัญมากกว่ามูลค่าในครั้งนี้ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพขึ้นในชุมชน ที่มี
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ความโดดเด่นกว่าชุมชนอื่นๆ และแนวคิดในการพัฒนาของพิพิธภัณฑ์ คือ สถานที่จัดแสดง การจัด
วางให้สวยงามน่าสนใจ
โดยสรุ ป ถึ ง แนวทางแก้ ปั ญ หา และกํ า ลั ง ใจแก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ากการพบปะพู ด คุ ย กั บ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ าพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ไม่ เหมื อ นกั น ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน เรื่องราว ในทุกด้านหากมีการร้อยเรียงให้เห็นพัฒนาการให้
ครบทุกด้านจะทําให้เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมเหล่านั้นทั้งหมด การจัดทําพิพิธภัณฑ์เป็นลักษณะ
การทําไปเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เป็นการเรียนรู้ตนเองผ่านกระบวนการการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น เรียนรู้ผ่านตนเอง พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของสําเร็จรูป ไม่ใช่การสร้างอาคารแล้วเอาของมาใส่
แล้วจบ ชุมชนต้องรู้ก่อนว่าตนเองมีดีอย่างไรแล้วจึงนํามาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ไว้ในพิ พิธภัณ ฑ์ ซึ่ง
กระบวนการเหล่านี้ไม่มีวันจบสิ้น เป็นการพัฒนาและเรียนรู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
พิพิธภัณฑ์ไม่จําเป็นต้องมาก ให้มีแผนที่ มีเนื้อหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นพัฒนาการได้
ทั่วถึง แสดงวิถีชีวิตของผู้คนด้วย ให้ความสําคัญกับคน เนื่องจากผู้บริจาคจะได้กลับมาหาของของ
เขาที่นํามาบริจาค จึงต้องมานําเสนอให้เห็น ในกรณีการจัดตั้งคลังของมีค่า เนื่องจากสิ่งที่แสดง
จํานวนมากต้องคัดชิ้นเด่นออกมา เพื่อนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจ ส่วนคลังเก็บของ
ไว้เฉพาะคนที่สนใจเป็นพิเศษได้เข้าชม
การแก้ปัญ หาด้านงบประมาณเป็นไม่ใช่ประเด็นสําคัญ เนื่องจากพิพิธภัณ ฑ์ ท้ัง 4 แห่ ง
ดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป อาศัยความสามารถที่มีอยู่เป็นทุน ส่วนการหางบประมาณเป็น
เรื่องการบริจาค ที่แต่ละแห่งไม่คิดจะหากําไร คิดจะเป็นฝ่ายให้อยู่ตลอดเวลา เป็นความยั่งยืนที่ไม่
คิ ดจะต่ อทุน ความสัม พั น ธ์ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ั งสี่แห่ ง เป็ น การจั ดการพิ พิ ธภั ณ ฑ์ อ ยู่ที่ ความชอบ
ส่วนตัวเป็นองค์ประกอบสําคัญสู่ความสําเร็จได้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ค วรสื่ อ สารกั บ ผู้ ช มให้ เข้ าใจได้ ง่า ยที่ สุ ด และสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ของ
เหล่านั้นมีความสําคัญต่อชุมชนและคนดูอย่างไร ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงที่สุด ของที่ด้อยราคาที่
สุดแต่เมื่อสื่อความหมายกับผู้ชมได้จะกลายเป็นของที่มีความหมายและมีคุณค่าขึ้นมาได้

4.5 ความภาคภูมิใจของผู้จัดทําพิพิธภัณฑ์
4.5.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จากความไว้วางใจ สิ่งของที่มีอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์ได้รับบริจาคมาจากกลุ่มเจ้าผู้ครองนครลําพูนและเชื้อสาย รวมทั้งของชาวบ้าน ของทุก
คนที่มีความไว้วางใจ ความสําเร็จจากการชักนําให้นักเรียนมาสนใจมาค้นคว้าข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์
เช่น นักเรียนโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา มานั่งฟังบรรยายมาหาข้อมูลโดยครูจะพามาตั้งแต่ยังเล็ก
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เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในโรงเรียน ครูทั่วประเทศมาดูงานตลอด มีโรงเรียน
หลายแห่งเข้ามาดูงาน จนถึงปัจจุบันกว่า 100 โรงเรียนแล้ว สิ่งที่นิยมถามคือ ความเป็นมา ดํารง
อยู่ แล้วที่จะเป็นต่อไปในอนาคต อยากได้ข้อมูลสําหรับการบรรยายให้ความรู้มากๆ และอยากได้
คนที่เหมาะสมมาสืบทอด
4.5.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้นแก้ว อําเภอเมือง จากการทํางานร่วมกับผู้สูงอายุที่ยังคง
สืบทอดวิถีชีวิตในอดีต เช่น การทอผ้า การใช้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในการดํารงชีวิต เป็น
แนวทางตามวัฏจักรของสังคม เมื่อหมดคนในรุ่นนี้การดําเนินกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
ยุคสมัย การหาผู้สืบทอดและดูแลให้เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชน โดยปราศจากเรื่องผลประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อไป
4.5.3 พิ พิ ธภัณ ฑ์ บ้านมณี ท อง อําเภอบ้านโฮ่ง ความภาคภูมิใจ ความเสี ยสละ ที่เป็น
นามธรรม เกิดจากการมีผ้มู าเยี่ยมชม มีนักเรียนมาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนเห็นความสําคัญ
4.5.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง คนรุ่นหลังมีโอกาสได้เรียนรู้ โดย
ไม่ท้อแท้เพราะมีความขยันเป็นสิ่งสําคัญ ทุกปีสถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงนํานักเรียนมาเรียนรู้ใน
วัดอย่างต่อเนื่อง จํานวนราว 1,360 คน ได้มีการบูรณาการวิชาหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ในพิพิธภัณฑ์
ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังธรรม และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
ความสํ า เร็ จ ที่ ป รากฏแก่ ผู้ ดํ า เนิ น งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ างครั้ ง เป็ น รู ป ธรรม บางครั้ ง เป็ น
นามธรรม แต่ความสําเร็จทางใจมาเป็นอันดับแรกเสมอ ส่วนตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ เกิดเครือข่าย
การสืบเนื่องเป็นความสําเร็จการตอบรับพิพิธภัณฑ์จากคนในชุมชน ปัจจัยภายนอกที่มาช่วย เช่น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาโยงใยถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กําลังใจจากคนภายนอก การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับคนใน เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จได้
ความสําเร็จของผู้ก่อตั้งและดําเนินงาน คือ การทําสําเร็จในช่วงชีวิตของเขาได้ทําสําเร็จ
แล้ว ต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะมารับช่วงต่อ ไม่ควรยึดติด
ประเด็นของความสําเร็จที่ต่างมุมมอง จากคนภายนอกกับเจ้าของพิพิธภัณฑ์มองที่อาจจะ
แตกต่างกัน ความสําเร็จในบางครั้งหมายถึงเป้าหมาย ที่ตลอดเวลาการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายมี
ความสบายใจและตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่บอกเป้าหมาย เมื่อทําคู่กันไปก็จะเห็นตัวชี้วัดในใจตัวเอง ส่วน
การที่ มี ค นภายนอกมาชื่ น ชม แต่ เขาอาจจะเข้ า ใจอี ก อย่ างหนึ่ ง ซึ่ ง ทั้ ง สองสิ่ งนี้ ไม่ แ ตกต่ างกั น
เนื่องจากความสํานึกในเรื่องนี้มีอยู่ทุกคน ตัวชี้วัดอย่างนี้จะวัดได้ยาก และตัวชี้วัดจากคนภายนอก
คือ เหตุผลที่ครูพานักเรียนมาดูทุกปีต่อเนื่อง นักเรียนที่มาดูตื่นเต้น สนใจ ซักถาม การกลับมาอีก
ครั้ง เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จจากภายนอกที่สามารถสร้างตัวชี้วดั ที่เป็นรูปธรรมได้ง่ายกว่า
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โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิ พิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นจังหวัด
ลําพูน กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด
ต้นแก้ว อําเภอเมือง พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษารวบรวมความรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการพิพิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จ ผ่านกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการ
พบปะพูดคุยให้กําลังใจ การทบทวนปัจจัยความสําเร็จ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา
พร้อมรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลําพูน สามารถดํารงอยู่ได้
ด้วยการพึ่งพาตนเอง สามารถนําไปสู่ความอย่างยั่งยืนต่อไปได้
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลําพูน: ปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ
ด้านแนวคิด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้ังสี่แห่งที่มีแนวคิดในการเก็บรวบรวม
ของเก่าไม่ให้ สูญ หาย ซึ่งอธิบ ายจากปรากฏการณ์ ในสังคม เรื่อง การรับซื้อของเก่าในช่วงที่
เศรษฐกิจเฟื่องฟู และเจริญอย่างสูงสุดใน พ.ศ.2530-2539 ทศวรรษแห่งเศรษฐกิจแบบฟองสบู่
เป็ น ยุ ค รุ่ ง เรื อ งของสิ น ค้ า ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ล้ า นนา ด้ ว ยข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ทั้ ง เรื่ อ งการศึ ก ษา
ประวัติ ศาสตร์ศิ ลปกรรมล้ านนา ภาพของรถรับ ซื้ อของเก่าที่ แล่นเข้าออกจากหมู่บ้านหนึ่งสู่
หมู่บ้านหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเก็บรักษาของเก่า โดยอาจารย์สุพรรธน์ คุณ ป้ารัชนี
เป็นผู้มองเห็นปัญหาในการสูญหายของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต จึงขอรวบรวมไว้เพื่อจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้านวัดต้นแก้ว และวัดห้วยกาน เป็นทั้งผู้รับซื้อเพื่อเก็บรักษาไว้ในที่อันควร และปฏิเสธ
การเป็นผู้ขายของจากวัดให้พ่อค้าของเก่า
ปรากฏการณ์ ในระดั บ ท้ อ งถิ่น สามารถเชื่องโยงและอธิบายได้ด้วยแนวคิ ดสากล
เรื่อง การโหยหาอดีต หรือ Nostalgia ทําให้เกิดการถวิลหาอดีต ถวิลหาความทรงจําในอดีตที่
แยกส่ ว นจากเรื่ อ งอนาคต เป็ น ประเด็ น สํ า คั ญ ในการจั ด แสดงสิ่ ง ของในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง
พิพิธภัณฑ์ ย่านการท่องเที่ยว โดยการย้อนกลับไปจําลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่ การ
สร้างเรื่องเล่าและของสะสมเพื่อเตือนความทรงจําในรูปแบบต่างๆ
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หน้าที่ของวัด สถานศึกษาและบ้าน ต่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พิจารณาตามสถานะของวัด
คือ ที่รวบรวมสิ่งของ เป็นพิพิธภัณ ฑ์ในเชิงที่เก็บของดีงามไว้ ตลอดจนของเสียหายทุกอย่างที่
ต้องเก็บไว้ เป็นเจตนาที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดู เป็นการเก็บความทรงจําของศาสนาไว้ ทําให้คน
เข้าใจถึงวิถีชีวิต ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านและโรงเรียนจากความคิดของผู้ก่อตั้งนั้นเป็น
ความได้เปรียบด้านที่ต้ังและมุมมอง วิธีการมอง การชนะใจคนในสังคม ผู้บั งคับ บัญ ชา การ
ปฏิบัติการที่ทําให้ดึงความเมตตาจากคนเหล่านี้ เพื่อการดําเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่
ให้กําลังใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเก็บความคิด กระบวนการของคนทําพิพิธภัณฑ์มา
นําเสนอให้คนได้รับรู้ ได้เข้าใจ ได้เห็นความลําบาก เป็นการแลกเปลี่ยนกันเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ต่อกัน เกิดเป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม และเชื่อมโยงสู่การ
ดําเนินงานในระดับต่างๆ เพื่อความสําเร็จในทุกด้านที่หลายคนร่วมกันในที่สุด
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน: ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน
พิพิธภัณฑ์

ปัญหา

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ บ าง
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ช่ วงเวลาผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานไม่
เห็ น คุ ณ ค่ า และไม่ ส่ ง เสริ ม การ
ดํ า เนิ น งานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ น
สถานศึกษา

การแก้ปัญหา
เน้ น ไป ที่ ก า ร ห า ผู้ สื บ ท อ ด
เจตนารมณ์ในการดูแลรักษาและ
ขั บ เคลื่ อ นการถ่ า ยทอดความรู้
ของพิ พิ ธภัณ ฑ์ แก่นั กเรียนให้คง
อยู่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดต้น จากการเป็ น พื้ น ที่ รั บ แขก ของ
แก้ว
หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ เช่ น
การจั ด รถรางพานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เข้ าชม การขอเข้ ามาจั ด งานใน
วั ด ได้ แ ต่ บ างช่ วงพ ร ะส งฆ์
สามเณรในวั ด มี ภ าระมาก ไม่
สามารถดูแลจัดการได้ท้งั หมด

การจั ด ทํ า ตู้ โ ต๊ ะ ให้ เ ก็ บ ของได้
อย่ างปลอดภั ย จั ด ตั้งให้ อยู่ เป็ น
หมวดหมู่ เก็บให้เป็นระเบียบจัด
แสดงของบางชิ้นที่มีเรื่องราวและ
ความโดดเด่ น มาเป็ น ตั ว แทนใน
การจัดแสดง ส่วนที่เหลือให้เก็บ
เป็นคลังเก็บของเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารท่ าน เจ้ า ในเชิงลึกเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
อาวาสยังไม่สามารถมอบหมาย การโจรกรรม และให้โบราณวัตถุ
ให้ผู้ใดจัดการแทนได้ เนื่องจาก มีความปลอดภัยมากขึ้น
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พิพิธภัณฑ์

ปัญหา
เกี่ ย วกั บ ความไว้ ใ จของคนใน
ชุมชน จึงทําได้เพียงการรวบรวม
สิ่ ง ของที่ มี ใ นวั ด มาเก็ บ ไว้ ใ น
อาคาร ยังไม่สามารถเปิดให้เข้า
ชมได้ตลอดเวลา เนื่องจากอาจ
เกิดการสูญหาย

การแก้ปัญหา

พิ พิ ธภั ณ ฑ์ บ้ าน ม ณี ปั จ จุ บั น สิ่ ง ของถู ก เก็ บ ไว้ อ ย่ า ง
หนาแน่ น เหมื อ นเป็ น ที่ เก็ บ ของ
ทอง
แล ะยั งขาด แ ผ น ที่ เชื่ อ ม โย ง
เส้นทางการเยี่ยมชมพิพิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกัน

จัดเป็นแหล่งเรียนรู้มีคนเข้ามาใช้
อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ บ ริ ก าร แ ก่
เยาวชนในการหาความรู้ ขอ
ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชนมาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่
จัดเก็บไว้

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น วั ด ความขั ด แย้ ง กั น ภายในของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ด เรื่ อ ง
ห้วยกาน
ผลประโยชน์ งบประมาณ เป็ น
การรวบรวมสิ่งของที่มีภายในวัด
ยังขาดประวัติหน้าที่ใช้สอย การ
จั ด แสดง การนํ า ชมต้ อ งอาศั ย
ผู้บรรยายจากชุมชน

ต้องสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ
ข อ ง สิ่ ง ข อ ง ที่ แ ส ด ง ถึ ง
ประวัติ ศ าสตร์แ ละการดํ ารงอยู่
ของชุ ม ชน ทํ า ให้ เกิ ด ประโยชน์
ร่วมกัน และแนวคิดที่เห็นคุณค่า
สําคัญมากกว่ามูลค่าในครั้งนี้ทํา
ให้ เ กิ ด พิพิ ธภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี
คุ ณ ภาพขึ้ น ในชุ ม ชน ที่ มี ค วาม
โดดเด่ น กว่ า ชุ ม ชนอื่ น ๆ และ
แ น ว คิ ด ใน ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
พิพิธภัณ ฑ์ คือ สถานที่จัดแสดง
การจัดวางให้สวยงามน่าสนใจ
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แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เป็ น การพึ่ ง พาตนเอง และจั ด แสดงตามกํ า ลั ง ความสามารถที่ ดํ า เนิ น การได้ โดยไม่
เดือดร้อนดําเนินการเองด้วยฝีมื อและความสามารถ โดยท้ องถิ่นเข้ามาช่วยให้ ข้อมูล ให้ก าร
ยอมรับและให้กําลังใจจะทําให้เกิดความยั่งยืน ส่วนการหางบประมาณเป็นเรื่องการบริจาค ที่แต่
ละแห่ ง ไม่ คิ ด จะหากํ า ไร คิ ด จะเป็ น ฝ่ า ยให้ อ ยู่ ต ลอดเวลา เป็ น ความยั่ ง ยื น ที่ ไม่ คิ ด จะต่ อ ทุ น
ความสั ม พั น ธ์ของพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ท้ังสี่ แห่ง เป็ น การจัดการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อยู่ที่ความชอบส่ วนตัวเป็ น
องค์ประกอบสําคัญสู่ความสําเร็จได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ต่างกัน การจัดทํา
พิพิธภัณฑ์ทําให้เกิดการเรียนรู้ผ่านตนเองไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้ไม่มีวัน
จบสิ้น
ด้านความสําเร็จที่มีความสําเร็จทางใจมาเป็นอันดับแรกเสมอ ความสําเร็จของผู้ก่อตั้ง
และดําเนินงาน คือ การทําสําเร็จในช่วงชีวิตของเขาได้ทําสําเร็จแล้ว ต่อไปจะเป็นอย่างไรต้อง
ขึ้นอยู่กับคนที่จะมารับช่วงต่อ ไม่ควรยึดติดกับตัววัตถุ ส่วนตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ เกิดเครือข่าย
การสืบเนื่องเป็นความสําเร็จการตอบรับพิพิธภัณฑ์จากคนในชุมชน ปัจจัยภายนอกที่มาช่วย เช่น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาโยงใยถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กําลังใจจากคนภายนอก การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับคนใน เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จได้ในเชิงปริมาณอาจอาศัยจํานวนครั้งของผู้เข้าชม
การมาซ้ํา ประโยชน์ท่นี ําไปใช้ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนโดยคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความรู้เฉพาะ และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น
2. การศึกษาในเชิงลึกถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของพิ พิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่น เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลสําหรับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อไป
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กิจกรรมพบที่ปรึกษาโครงการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
อาจารย์นพพร
เมื่อพูดถึงความสําเร็จอยู่ที่ไหน บางทีเป็นรูปธรรม บางทีเป็นนามธรรม แต่ความสําเร็จทาง
ใจมาเป็นอันดับแรกเสมอ ที่มาของความสําเร็จมาจากภายใน จุดระเบิดในตนเองอย่างไร
กรณีคุณจันทร์เพ็ญเป็นผลสําเร็จของคุณป้ารัชนี ที่มาจุดประกายการสร้างพิพิธภัณฑ์วัด
ห้วยกาน มีตัวชี้วัดความสําเร็จคือ การมาเจอ 1 เจอ 2 เจอ 3 ได้ 1 2 3 ก็พอใจแล้ว นี่คือความสําเร็จ
การโต้ตอบของพิพิธภัณฑ์ผู้ก่อตั้งคือชุมชน เป็นการโต้ตอบกันมาได้ถูกทางแล้ว ลมใต้ปีกที่พยุงเขา
คืออะไร ปัจจัยภายนอกที่มาช่วย เช่น ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นเข้ามาโยงใยถึงพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ปัจจัย
เกี่ยวกับคนนอก คนใน
คุณ ป้ารัชนีเหมือนป้าลา เหมือนเจ้าต่างๆ ในลําพูน ที่อาคารนี้จะรื้อแล้ว แต่โอกาสและ
จังหวะที่เหมาะกันจะมีคนมาบอกว่าสวย เกิดการสืบทอดต่อบ้านที่สวยงามมีมากมายแต่ที่จะมา
ประจวบเหมาะกันมีน้อย พยายามให้เห็นรอยต่อว่าการทํางานที่ก่อกําเนิดของเขามาจากอะไร มา
จากพ่อแม่ มาจากตนเองห่วงคนอื่น ห่วงบ้านเมือง เป็นสํานึก เป็นคุณธรรม สิ่งเหล่านี้ถูกท้าทาย
จากสํานึกจากทุนนิยมในปัจจุบัน ทําไมไม่ขายของเก่า
ละเอี ย ดในการเก็ บ ข้อมู ล ภู มิ ห ลั งของแต่ ล ะคน อาจารย์สุ พ รรธน์ เป็ น นั กวิชาการ เรีย น
ประวัติศาสตร์ เรียนเยอะ บางทีมาจากสถาบัน บางทีมาจากห้องเรียน เห็นอีกอย่าง คุณป้ารัชนีดูที่
พ่อแม่พาไปดู เห็นมากๆ
จินตนาการมาจากอะไร
เรื่องครูบาศรีวิชัย มีที่ไหนที่บูชาครูบาศรีวิชัยในกระแสบ้าง เช่น ที่พะเยา เชียงราย ที่ไหน
บ้างดูแลครูบาศรีวิชัย ความคิดคํานึง เช่น ลําพูนคิดถึงเหรียญ พะเยาคิดถึงวัดศรีโคมคํา เชียงราย
คิดถึงอะไร แล้วมีความคิดถึงคุณูปการของครูบาอย่างไรบ้าง น่าเป็นประเด็นวิจัยมากกว่าการค้น
เรื่องศิลปะ การจัดงานนิทรรศการ คนกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างลําพูน ความหลากหลาย
จะมากกว่า มีส่วนร่วมมากกว่า
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ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2556
ประชุมที่ปรึกษา อาจารย์นพพร นิลณรงค์ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
การสํานึกเรื่องความทรงจํา การจําสิ่งของร่วมกันได้ในอดีต การเอาไม้คานของบรรพบุรุษ
มาปิดทองขึ้นหิ้งไว้ มีของมีตัวบุคคลที่ทรงจําร่วมกัน เราก็จําเขาได้ร่วมกัน ทุกวันนี้เราขาดที่พบปะ
พูดคุยกัน ปัจจุบันไม่มีเวทีทบทวนความผิดพลาดที่สูญเสียไปร่วมกัน เช่นกรณีน้ํากวงมีไม้สีสุกอยู่
กรณีต้นขี้เหล็กที่กินกันในเดือน 6 เป็ง เป็นยา การดูแลรักษาต้นขี้เหล็กริมทางถูกทําลายเมื่อมีเสา
ไฟฟ้าขึ้นมา การพูดถึงอนาคตถูกแยกส่วนจากอดีต บ้านห้วยกานเป็นชุมทางโบราณที่มีชื่อเสียงมา
ก่อนการทําพิพิธภัณฑฺ์บ้านห้วยกานเป็นการทํางาน ช่วยงานของชาวบ้าน
อาจารย์นพพรเสนอว่า การอ่านงานวิจัยกลับไปที่ทฤษฎีว่าความคิดในการเก็บสิ่งของ การ
หวงแหนมาจากอะไร ซึ่งมันอาจจะเหมือน ไม่เหมือนกับทฤษฎีที่เขาว่ามาทั้งหมด ต้องค้นหาให้เจอ
ถ้าเจอจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ แต่ไม่ใช่การพิสูจน์ทฤษฎี
คุณนเรนทร์โยงไปถึงเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนการีเชื่อมโยงไปหา
การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ การโยงหาเครือข่ายต่างๆ กรณีของอาจารย์สุพรรธน์ เริ่มตั้งแต่
พวกพ่อค้าหาซื้อของเก่าเข้ามาในหมู่บ้าน ทําให้เกิดการหวงแหน การส่งต่อ การวางแผน
กรณีวัดต้นแก้ว ความสนใจเป็นความจํายอม อยู่ในพื้นที่ที่ถูกบังคับ ถูกยัดเยียด
อาจารย์นพพร
การตัดเนื้อหาบางอย่างเกี่ยวกับการจัดเวที คือ ตอนนั้นคนไม่รู้เรื่องว่าคุณป้ารัชนี ท่านพระ
ครูไพศาลธีรคุณ อาจารย์สุพรรธน์อะไร เราเข้าใจว่าเป็นคนบ้าเก็บของเก่า แต่ในที่สุดแล้วต้องเอา
ผู้คนมาทําเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบๆ เราต้องการเก็บความคิด กระบวนการของท่านพระครู
ไพศาลธีรคุณมานําเสนอให้คนได้รู้ได้เข้าใจ ได้เห็นความลําบาก ได้แลกเปลี่ยนกัน ให้คนที่อยู่รอบ
ข้างมาสะท้องพฤติกรรม การบอกเล่าโดยชาวบ้านที่อยู่รอบข้างที่ได้แรงบันดาลใจใหม่ ไม่ใช่การค้น
ข้อมูลให้ชาวบ้านได้ร้วู ่าอะไร แต่ให้ร้วู ่าคนๆ หนึ่งทําอย่างนี้เพราะอะไร
กรณีท่านพระครูไพศาลธีรคุณ วัดคือพิพิธภัณฑ์แรก คือกระบวนการทางศาสนานั่นเอง ไม่
ว่าศาสนาใดๆ เป็นที่สะสมศิลปวัฒนธรรม จึงไม่แปลกที่มาเขียนงานจิตรกรรมรอบพระวิหารทั้งที่ไม่
งาม แต่ เป็ น การเก็ บ ความทรงจํ า ของศาสนาไว้ เพื่ อ ให้ ค นได้ รั บ รู้ ร่ ว มกั น ปั จ จุ บั น คนไม่ เข้ าใจ
พิพิธภัณฑ์คือการเชิดชูเรื่องศาสนา เห็นแล้วเข้าใจปรัชญาของชีวิต ธรรมะ คือ ธรรมชาติ หญ้ า
เยอะต้องใช้ซี่เฝือแบบใด เอาใส่ไม้ไฮนา ไม้ไผ่มีความสําคัญ เพราะฉะนั้นไม้ไผ่ทําให้รู้ว่าวิถีชีวิตอยู่ที่
ไม้ไผ่ มีไม้หลายรูปแบบที่ทําให้คนเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ ทําให้คนเข้าใจถึงวิถีชีวิต
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เรื่องท่านพระครูไพศาลธีรคุณ ก่อนหน้าท่านพระครูไพศาลธีรคุณมีการขายของสําคัญใน
วัดออกไป เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน กระบวนการของเสีย เป็นภัยแก่ชีวิต วัดรองรับได้ วัดจึงกลายเป็นที่
เก็บของเสียของแตกที่ไม่ควรทิ้งขว้างทําให้ของเหล่านี้ไม่สูญหาย อุบายจะขอก็ไม่ได้ ก็ใช้วิธีนํามา
เก็บไว้ เป็นช่วงการไหลออกจากประเทศ
ปัจจุบันตุ๊เจ้าที่ชอบเก็บของจะมีจํานวนมากขึ้น เพราะของบางอย่างต้องเก็บไว้ในวัด การจัด
เวที การถอดความรู้ของพระสงฆ์ในการทําพิพิธภัณฑ์เบื้องต้น เช่น เจียงฮาย มาจากการฮายนา
เป็นเมืองที่มีข้าว เป็นเมืองที่ถูกฮายโดยปู่ละอึง ที่ฮายนาเขานี้ได้เอาไว้ที่เมืองปง ถ้าชาวนาได้พูดคุย
กันในเรื่องนี้
ถ้าท่านพระครูไพศาลธีรคุณและคุณป้ารัชนีได้มาพูดถึงจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจเป็นช่วงที่
ไม่มีใครมาต่อจิ๊กซอว์ เมืองลําพูนขาดเรื่องนี้ ที่เราขาดอะไรไปโดยเราพูดโดดๆ โดยมิติของเก่าไม่พูด
เรื่องมิติอื่นๆ ทําให้เราไม่รู้อะไร กระบวนการค้นข้อมูลครั้งนี้ ลองหยั่งเขาดูก่อน แล้วค่อยดูเรื่องเมื่อ
กลายเป็นเมืองใหญ่แล้วมีความรู้สึกอย่างไร
มิติของพระธาตุเป็นที่ต้งั มีเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปกดเอาน้ําจากดอยคะม้อ จะให้พระ
อานนท์ไปหาน้ําก่อน ประวัติศาสตร์ด้านนี้มีความน่าสนใจและขาดการติดต่อต่อเนื่อง
อาจารย์ชัชวาลย์
ที่น่าสนใจคือถ้าคนเหล่านี้ไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อนเลย เขานิยามความหมายของสิ่งที่เขา
ทําว่าอย่างไร นิยามอย่างไรในสิ่งที่เขาทําและเขาทําสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร
สิ่งที่ค้นพบจากคุณ นเรนทร์ สิ่งที่ได้ คือความอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องการนําเสนอให้คนที่
ด้อยกว่า ไม่ได้นําเสนอให้คนที่เหนือกว่ามาดูเป็นความอ่อนน้อม
การเก็ บ ของได้ เอามาให้ ค รู การให้ นั ก เรี ย นเก็ บ ของได้ ไปให้ ค รู มี ก ระบวนการอย่ า งไร
ถอดรหั สได้ อย่างไร มี ก ระบวนการเป้ าหมายอย่ างไร จะรู้ background ชี วิต ของเขาพอให้ ไปถึ ง
กระบวนการดังกล่าว เขามีวิธีการอย่างไร
วิธีการมองและชนะจนได้ใจเชิงสังคม การได้ใจผู้บังคับบัญชา การได้ใจคนรอบข้างเป็นเรื่อง
เล็กน้อย แต่เป็นเรื่องใหญ่โตในเชิงปฏิบัติการ ไปสู่เรื่องหลักธรรมเป็นความเมตตาที่เป็นเรื่องลึกๆ ที่
คนเหล่านี้ได้มีอยู่ ต้องพยายามหา ต้องถอดรหัสจะกลายเป็นทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่ทฤษฎีตะวันตกที่ได้คํา
ใหญ่ๆ มา เช่น เศรษฐกิจวัฒนธรรมที่ใครๆก็พูดได้ ถ้าคิดทฤษฎีใหม่ที่พบว่าสังคมส่วนรวมได้
ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ครอบครัว ที่คนส่วนใหญ่ทําไมไม่เข้าใจแตาคนกลุ่มน้อย
ชาวบ้านเข้าใจ เมื่อไปเจอแนวคิดเหล่านี้ต้องเชื่อมอย่าไปข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

105

ความสําเร็จของเขาคือการทําสําเร็จในช่วงชีวิตของเขาได้ทําสําเร็จแล้ว แต่ต่อไปจะเป็น
อย่างไรต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะมารับช่วงต่อก็มารับไปไม่ยึดติด
อาจารย์นพพร
กรณีที่ยายไม่ยอมบริจาคสิ่งของแก่พิพิธภัณฑ์ที่บ้านทา ที่อาจารย์สุพรรธน์เล่าเป็นตัวอย่าง
ให้ฟัง ท้ายสุดยายก็เห็นประโยชน์ของสังคมได้ สุดท้ายคือการทําให้ยายข้ามผ่านเส้นที่ต้ังไว้ให้ได้ ว่า
ยายมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ยายจะปล่อยวางได้แล้วอย่างภาคภูมิใจ อยากทําประโยชน์ให้
สังคม ไม่ต้องไปสร้างน้ําบ่อ ก่อศาลาคุณทําแค่น้ีก็จะได้ความสําเร็จ ทําในสิ่งที่ชอบ ทําในเรื่องแบบ
นี้ก็จะสามารถทําอะไรออกมาได้มากๆ ชอบอย่างนี้ถ้ามีโอกาสเอาอารมณ์ออกมาได้ให้มากทุกครั้ง
เขียนงานออกมาจะแห้งแล้งจะทําให้มีชีวิตชีวาได้อย่างไร (ในลักษณะงานวิชาการที่ต้องบรรยายลง
ในหน้ากระดาษให้มีชีวิตชีวาให้ได้ ทําอย่างไร)
อาจารย์เจอสภาพที่เขาปฏิเสธแล้วแต่จะไปอยู่ จะเป็นอย่างไรถ้าเขียนออกมา อาจจะได้ไม่กี่
บรรทัด ต้องอาศัยการแกะรอยของการบันทึกกระบวนการ ถึงจะเห็นตามรอย
ผมอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ อาจจะเป็นทางของผม จากคําเล็กๆ ก็ประมวลมาเป็นคําใหญ่ๆได้
ซึ่งในคนๆ หนึ่งจะเป็นคําเล็กๆ ที่ประมวลออกมาได้เป็นทฤษฎีใหม่ จากกระบวนสังเคราะห์เนื้อหา
วิเคราะห์อย่างแหลกละเอียด แต่พอทําใหม่ จะได้แบบนี้ จะทําเป็นอย่างใหม่ให้ได้อย่างนี้เป็นความรู้
ใหม่ จะเดินไปข้างหน้า จะเห็นทฤษฎีใหม่ เรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของคนมีบริบทต่อ
บริบทของข้าราชการ บริบทเกษตรกร บริบทพระ อะไรที่ตรงก็ตรง ต่างก็ต่าง จะเอื้อต่อกัน
อาจารย์ชัชวาลย์
สิ่งที่ เขาทํามาแล้ วสร้างคุ ณู ป การให้ ใคร อย่างไรบ้ าง เป็ นเด็กได้ มาเรีย น เกิดการดูงาน
ขยายผล แรงบันดาลใจดูอย่างนี้ดีกว่าตั้งเป็นตัวชี้วัด 1 2 3 4
อาจารย์นพพร
ดู ว่ า ความสํ า เร็ จ อยู่ ที่ ค นภายนอกมอง กั บ เจ้ า ของมองที่ อ าจจะแตกต่ างกั น ที่ จ ริ ง คื อ
เป้าหมาย ข้าเจ้าทําเพราะ 1 2 3 4 อะไรเป็นตัวบอกว่าเขามาถึงจุดนี้แล้ว ข้าเจ้าสบายใจ ของครบ
เด็กๆ มา ฯลฯ ทําคู่กันไปก็จะเห็นตัวชี้วัดในใจตัวเอง มีด้านหนึ่งแล้วมีที่คนภายนอกชื่นชม เข้าใจอีก
อย่างหนึ่ง จะพบว่า 2 อย่างนี้ไม่แตกต่างกันเลย เพราะความเป็นคนสํานึกเรื่องนี้มีทุกคน ตัวชี้วัด
อย่างนี้จะวัดยาก ตัวชี้วัดจากคนภายนอกคือเหตุผลที่ครูพานักเรียนมาดูทุกปีต่อเนื่อง คนธรรมดา
มาเขาไม่ตื่นเต้น แต่คนที่ด้อยกว่าเช่นนักเรียนมาดูเขาตื่นเต้นกว่า
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การเก็บข้อมูลจากชุมชนทําให้เห็น Reflection จากรอบข้างมาให้เขารู้ จะได้เห็นตัวเอง ให้
เขาประเมินตนเองจากก้อนหินที่โยนเข้าไปหาเขา จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เก็บ
ถ้ากลับมาหาชาวบ้านได้ในเรื่องกาจัดการตนเอง พิพิธภัณฑ์ของเก่าคือให้สําเร็จอย่างไรก็
ไปต่อไม่ได้ ถ้าเราไม่เชื่อมต่อ ถ้าพี่รู้ 2 น้องรู้ 1 ได้อย่างไรต้องทําให้โยงกัน เชื่อมโยงรู้ถึงกัน เป็น
กระบวนการคัดสรร การทําสิ่งที่ดี ดีอย่างไร เรามาระดมทุนจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนลําพูนไหม ไม่
ต้องไปแข่งขัน ไม่ต้องใช้เงินอยู่ที่คนอย่างเดียว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตัวเคลื่อนไหวไป เช่น ใบลาน -> ตุ๊ลุงที่จะสร้างวัดเป็นลูกศิษย์ของ
ครูบาศรีวิชัย ครูบาเรียกไปเป็นตุ๊เจ้าหลวงที่วัดพระเจ้าตนหลวง พะเยา ทํางานเยาวชนรักบ้านเกิด
เอามาช่วยเขียนใบลานด้วยกันไหม
พระที่บอกว่างามไม่พอ แต่จะรับใช้สังคมอย่างไร ในกลุ่มใบลานเหล่านั้น ธรรมภาคเหนือ
กับธรรมภาคกลางมีมาก ตามธรรมปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด
คนท้องถิ่นต้องการจัดหลักสูตรท้องถิ่นอย่างนี้ -> เอาเรื่องสุดธนูมาแทนหรือบรรจุเข้าไว้ใน
หลักสูตรนี้
อาจารย์ชัชวาลย์
ต้องการให้เป็นงานชิ้นใหม่เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ อย่างเดียวให้ชัดเจน สังคมไว้ใจใครขึ้นอยู่
กับอะไรทีไ่ ม่มีใส่ไว้ในเอกสารใดๆ
คนภายนอกไม่เกรงใจคนท้องถิ่น – เหตุผลที่ไม่ให้เพราะอะไร ทําไมถึงให้คนใน ต้องสะท้อน
ออกไปภายนอกด้วย ในชุมชนได้ลุกขึ้นมาบอกคนอืน่ บ้าง เช่น รัฐธรรมนูญบอกว่าท้องถิน่ มีสิทธิ์จะ
มาดูแลจัดการตนเองได้
คนภายนอกมีแต่จะไปบอกชาวบ้านโดยไม่ฟังชาวบ้าน – งานวิจัยชิ้นนี้เหมือนจะบอกกับทุก
คนว่างานวิจยั ที่ดีควรมีลักษณะอย่างนี้ ทําสิ่งทีป่ ระชาชนคิดให้ดังออกไป ทําอย่างไร เช่นวิทยุชุมชน
ฯลฯ ทีท่ ําออกไปแต่ละชุมชนต้องทําอย่างนี้จะเป็นพลัง
การสร้างผู้ผลิต ผู้บริโภคเป็นคนกลุ่มเดียวกันได้ เนื้อหาแบบนี้ต้องนําออกชุมชนบ้าง
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การประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 เพื่อถอดองค์ความรู้
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ลักษณะการประชุมเครือข่ายเป็นการสนทนากลุ่ม Focus Group เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ด้านผลสําเร็จของการจัดการ การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชากร 4 กลุ่ ม คื อ ผู้ จั ด การ
พิพิธภัณฑ์ ผู้นํา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่างๆ
ในการเสวนาครั้งนี้ อาจารย์นพพร นิลณรงค์ เป็นผู้นําการสนทนาโดยเริ่มจากการพากันไป
มาหาสู่ เพื่ อ สะท้ อ นปัญ หาและความสําเร็จที่ พ บได้ หาประเด็ นพู ดคุยเพื่ อสรุป เนื้อ หา ประเด็ น
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่มีเจ้าภาพ กระทรวงวัฒนธรรมจึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จากปัญหา
ที่ โยงมาจากน้ํ า ท่ ว มกรุ ง เทพฯ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ เดื อ ดร้ อ นมี ม าก กระทรวงวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น การ
ช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เริ่มจากการจดทะเบียน แล้วให้วัฒนธรรมอําเภอดําเนินการ อยากให้
กลุ่มคนที่ทําพิพิธภัณฑ์ได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน ก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาเยี่ยม จากคนทําพิพิธภัณฑ์ที่มี
หัวใจเดียวกัน มาด้วยความเข้าใจกัน มาแบ่งปันความทุกข์ มาชื่นชมร่วมกัน โดยเริ่มจากทําความรู้
จักกันจากผู้เข้าร่วมเสวนา
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ประเด็นต่อมา จากคนที่จะเริ่มทําพิพิธภัณฑ์ต้องมีความชอบอยู่ในตัวเอง อย่างกรณีต่างๆ
คือ

อาจารย์สุพั ฒ น์ เตชะโสด สอนวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ พ.ศ.2524 มาจนถึงปั จจุบั น ปี
พ.ศ.2558 วางแผนจะเกษียณอายุราชการ โดยมีอาจารย์จารุวรรณ หมื่นศรี มาดูแลต่อ โดยมีอายุ
ราชการต่อจากนั้นอีก 12 ปี เพื่อเป็นการต่อยอดพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2530 มีแรง
บันดาลใจจากการทําพิพิธภัณฑ์ ข้าวของที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้รับบริจาคมาจากกลุ่มเจ้าผู้ครอง
นครลําพุนและเชื้อสาย รวมทั้งของชาวบ้าน ของทุกคนที่มีความไว้วางใจการชักนําให้นักเรียนมา
สนใจมาค้นคว้าข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ เช่น นักเรียนโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา มานั่งฟังบรรยายมาหา
ข้อมูลโดยครูจะพามาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในโรงเรียน ครูทั่ว
ประเทศมาดูงานตลอด อยากได้ข้อมูลมากๆ และอยากได้คนมาสืบต่อ

คุณป้ารัชนี อบรม มีแรงบันดาลใจจากที่พ่อของตนเองมีของเก่าโบราณจํานวนมาก โดยที่
อยากให้เด็กได้มาเรียนรู้
คุณจันทร์เพ็ญ พัลวัน กล่าวถึงการเริ่มทําพิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่มีน้อยที่
ศาลาบาตรเป็นเครื่องใช้ วิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณ เราไม่รู้ว่าเขาเก็บมาจากไหน แต่มีแอก มีไถ มา
เก็บไว้ที่ศาลา ที่กระตุ้นคุณจันทร์เพ็ญ คือ มีมติจากกรรมการต่างๆ จะร่วมบูรณะวิหารในปี 2550
มีช่อฟ้าป้านลมที่แกะออกมาแล้วจัดเก็บไว้ โดยที่ยังไม่เคยเห็นการจัดพิพิธภัณฑ์ที่ไหนเป็นตัวอย่าง
มาก่อน พอได้จากการรื้อจะเก็บไว้ประมาณ 2-3 ปี ต่อมาอาจารย์ปริตตาให้มาอบรม เป็นส่วนหนึ่ง
ที่กระตุ้น ทําให้อยากทําแต่เดิมเห็นพิพิธภัณฑ์บ้านคุณป้ารัชนี เพราะดูไม่แปลก ใช้ชีวิตอย่างนี้กันอยู่
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แล้ว ดูคุ้นชิน คําว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ประเด็น คือการจัดเก็บ แสดงเป็นส่วนๆ เป็นการสะสม แล้วเก็บ
แยกไว้เป็นส่วนๆ จัดไว้ให้ดูสบายตา คําว่าพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ เป็นการมอบให้ในภายหลัง ว่าจะ
จัดเป็นอะไร มาจากภายนอก
กระบวนการเรียนรู้ว่ามีการบันทึก เก็บข้อมูล เหมือนกรณีที่วัดแยกทะเบียนหนังสือที่เราคิด
จะทําอยู่แล้วแต่มีหมวดหมู่ที่เป็นทางการเป็นเครื่องมือมา ทําให้ทําได้ เป็นความรู้ที่ได้เพิ่มมา ว่ามี
กระบวนการมาเกี่ยวข้อง การเก็บรักษาที่ได้เรียนรู้มา จากกรณีเช่นตุงที่โดนแดดแล้วจะซีดต้องดูแล
อย่างไร
หอธรรมวัดกวางคําที่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปได้ เฉพาะช่วงหนึ่ง ถ้าเสร็จงานนี้แล้วจะปิด
เหมือนเดิม วัดกวางคําเป็นวัดที่ครูบาวงศ์เคยอยู่ หอธรรมมีน้ําล้อมรอบ มีคัมภีร์น้อยแต่มีพระเก่า
เยอะ พิพิธภัณฑ์จะอยู่ได้ด้วยคนที่ศรัทธา และคนรอบข้างก็เห็นด้วย ช่วยกัน

อาจารย์นพพร กล่าวถึงทฤษฎีที่ว่า ถ้าผู้นําไม่เอา ผอ.โรงเรียนไม่เอา เจ้าอาวาสไม่เอา
พิพิธภัณฑ์ก็อยู่ไม่ได้ แต่ดูแล้วพบกรณีอาจารย์สุพรรธน์ ที่เป็นคนชอบทํามาก่อนและมีใจรัก ไม่ต้อง
รองบประมาณ กรณีของเครือข่าย คือ คนที่เคยมาอย่างบ้านมณีทองที่คนมาเยี่ยมแล้วบอกต่อ
มีพิพิธภัณฑ์บ้านหนองยางไคลที่แม่ทา มีอยู่ที่หอธรรมด้านล่าง ฮ่อมหนู หนูไต่ ฮ่อมไฮ ไฮ
เตียว การที่เครือข่ายเยอะอยู่ที่การเดินทางไปหากัน แต่ได้ไปหากันในบางครั้งบางคราว เป็นสิ่งที่
ชอบ ที่เป็นฐานที่กําลังเก็บอยู่ ไม่ได้เกิดด้านลักษณะอะไร ไม่ใช่วิชาการแต่อยู่ในส่วนของการดูแล
พิพิธภัณฑ์ร่วมกัน อย่างวัดหนองยางไคลกับวัดห้วยกานที่เจ้าอาวาสได้พูดคุยกันแล้ว ช่วยเหลือกัน
ไปดูงานของกันและกัน
ถ้าเอาคําว่าพิพิธภัณฑ์มารวมทําให้เกิดการครอบงําต่างๆ และอาจจะไม่ได้สื่อถึงอะไร ที่ลง
ไปถึงรากลึก หรือสิ่งที่ต้องการค้นหาเป็นตัวตนของคนจริงๆ จากกรอบคําว่าพิพิธภัณฑ์มีอะไรที่เป็น
คําจํากัดความ เป็นข้อจํากัดหรือสิ่งที่พึงกระทําเป็นข้อบังคับและส่วนไหนที่พิพิธภัณฑ์ไม่มี
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ประเด็นคนๆ หนึ่ง เห็นมาแต่เล็กแต่น้อย แล้วหายไป กลับมารัก คนๆ หนึ่ง ไม่เคยเห็น ไม่
เคยรู้ แต่มาเห็นก็ไม่เข้าใจอะไร ผลกระทบต่อตัวคนเป็น Impact สอนวิชาตําครกแต่ที่บ้านใช้เครื่อง
ปั่น ก็ไม่มีความหมาย ทําอย่างไรให้ของเหล่านี้ไปอยุ่ที่บ้านให้คนได้รับรู้ ได้ใช้
อาจารย์สุพรรธน์ เล่าในประเด็นที่ให้เล่า ความว่า จากการที่ทําขึ้นมา มีโรงเรียนหลาย
แห่งเข้ามาดูงาน จนถึงปัจจุบันกว่า 100 โรงเรียนแล้ว สิ่งที่นิยมถามคือ ความเป็นมา ดํารงอยู่ แล้ว
ที่จะเป็นต่อไปในอนาคต แรงบันดาลใจเริ่มมาจากความชอบมาโดยจริต เพราะสะสมเหรียญมา
ตั้งแต่เป็นนักเรียน เงิน ใบลาน แอบหมาก มีของในใจบางส่วน จนถึงมาเริ่มสอนที่โรงเรียนแม่ทา
แห่งนี้ เห็นพ่อค้าของเก่ามาซื้อของใส่รถบรรทุกผ่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หน้าโรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ขอบริจาคอาคารเรียนไม้ที่จะรื้อแล้ว ได้อธิบดีมาเปิดป้าย
โครงการพิพิธภัณ ฑ์ชาวบ้าน ปี พ.ศ.2533 มีโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒ นาชนบทได้เงินมา
15,000 บาท ให้โรงเรียนทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้เป็นค่าน้ํามันรถเดินทาง เป็นเงินก้อนแรกที่
ได้มา ได้ของมาเต็มห้องในปี พ.ศ.2535 และจะขออาคารในส่วนที่เหลืออยู่ ทะลุฝากั้นห้องเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ เจาะฝาทันทีและทยอยจัดของจนสุดอาคาร ขยายไปถึงระเบียงด้านหน้า เพราะเดิมหัน
หน้าไปทางรถไฟหมด ไม่ใช่ถนน
ได้ของมาเรื่อยๆ โดยชาวบ้านเอามาให้ ไม่ต้องออกพื้นที่แล้ว ชาวบ้านเอามาให้เอง ตั้งแต่
พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เด็กนักเรียนก็นํามาบริจาคทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2536-2537 เปิดวิชาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ง่ายๆ คือ
- การจัดกิจกรรมให้กบั นักเรียน บางครั้งนักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย
- ช่วงเวลาของการขายที่ดิน ช่วงการขายของเก่าทุกอย่าง เกิดขึ้นในช่วงที่อาจารย์สุพรรธน์
ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พอดี
พื้นที่บ้านทามีเขตติดต่อกับลําปาง ความน่าสนใจอยู่ที่พระธาตุจอมธรรม ที่สบเมย จะทะลุ
ไปที่ทุ่งหัวช้าง มีการเล่ากันว่าคนของพระนางจามเทวีเอาของมาเก็บไว้ ปัจจุบันเหลือแต่วัดไม่มีใคร
มาสนใจ เขาว่าของที่นั่นก่อนพระนางจามเทวีด้วยซ้ํา เป็นความน่าสนใจของแม่ทา เป็นจุดที่อาจจะ
เริ่มโยงใยไปได้ถึงพระนางจามเทวี คนที่อยู่มาก่อนพระนางจามเทวี
คนที่นํามาบริจาคเพราะได้เรียนรู้ หากไม่รู้ก็จะเก็บอยู่ที่เดิม จะเป็นวงวัฏจักรว่าเราจะเอา
องค์ความรู้มาได้อย่างไร เริ่มจากชุมชน
อาจารย์สุพรรธน์ คิดและแก้ปัญหา อยู่ตลอดเวลาในการแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ ปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องการเอียงของอาคาร โดยให้ลูกศิษย์เป็นคนทํา รื้อและประกอบใหม่โดยทําฐานรากให้
มั่นคงก่อนแล้วมาประกอบอาคารเข้าไปใหม่ งบประมาณมาจากการระดมทุน ส่วนหนึ่งให้ลูกศิษย์
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ส่งข่าวสารให้กันให้เป็นเจ้าภาพเสาอาคารแต่ละต้น โดยการระดมทุน บริจาคก่อนที่อาตารย์จะ
ลาออก จะทําให้เสร็จก่อน
อาจารย์นพพร สรุปว่าทั้งหมดเป็นระบบคิดที่น่าสนใจ ในเรื่องการเก็บรักษาคือของมีมาก
แต่คิดในด้านที่ว่าเรามาเที่ยวลําพูน มากดไฟหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว อยากเห็นที่มีชีวิตให้ตามไป
ตามสถานที่ต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นการนําทางไปเที่ยว เป็นการอํานวยความสะดวกในการทํางาน การ
ขับเคลื่อน การคัดเลือกมรดกในส่วนนี้อยากเห็นของจริงให้แนะนําไปสถานที่ต่างๆ เป็นการปล่อย
นักท่องเที่ยวไปตามแหล่งต่างๆ
ในส่ วนพั ฒ นาการชุม ชนของอําเภอบ้ านโฮ่ง บ้ านวัดโรงเรียนของชุม ชนห้ วยกานเริ่ม ต้ น
อย่างไร
คุณป้ารัชนี เริ่มที่การเดินทางกลับมารจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่บ้านมีของทุกอย่างอยู่ครบ
ในบ้านเก่า สองคนตายายช่วยกันเก็บ จากสองคน พี่น้องช่วยบ้าง บางอย่างก็ซ้ือ เช่น ฮางหมู ชาว
บ้านโฮ่งมีอันเดียวที่เหลือมีคนมาซื้อไปหมดแล้ว เรื่องคนสืบทอดมีน้องเขยไว้ช่วยงน มีความเชื่อและ
ความชอบด้วยใจรัก หากให้คนมาดู หากมีคนมาเยอะจะตั้งโรงทาน เป็นการให้คืนแก่สังคม ของที่
ใกล้จะหมดแล้วถูกจัดเก็บไว้จึงจัดแสดง
เริ่มไว้ก่อนจะเป็นการดี เพราะจะได้ขยับขยายต่อไปได้อีกเรื่อยๆ แรงบันดาลใจจากการเก็บ
ของคุณป้ารัชนีคือบ้านถวาย ที่มาซื้อของจากหมู่บ้านไปจนหมดแล้ว ถ้าไม่เก็บไว้จะหายหมด คนที่
เห็นอย่างคุณป้ารัชนีมีเป็นหมื่นเป็นแสน แต่มีคนที่เอาเรื่องนี้มาคิดมาทํามีคนเดียว มีทุกอย่างเก็บไว้
ทั้งครกมอง ที่ทําขนมปาด ความหวงแหน แรงบันดาลใจ การซึมซับที่มีมาคือเกิดมาก็เห็นแล้ว มี
ความรู้สึกเสียดาย จากมรดก ทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นทุน คือ บ้าน หลองข้าว โรงเก็บหอม พ่อเป็นพ่อ
หลวงบ้านเก่า มีของเก็บมากมาย
อาจารย์นพพร ถามถึงประเด็นที่คนอื่นขายทิ้งแต่ทําไมคุณป้ารัชนีถึงเก็บของไว้
คุณป้ารัชนี กล่าวถึงความรู้สึกแรกทีต้ังแต่บ้านเป็นดินขอแล้ว เปลี่ยนเป็นกระเบื้องยังรู้สึก
หวงแหน จากการย้ายไปอยู่ไกลบ้าน 30 กว่าปี พอได้กลับมาในช่วง พ.ศ.2540-2544 กลับมาจึง
จัดทําของที่มีอยู่มากกว่าครึ่งเป็นของที่เก็บไว้ที่มีอยู่ จากความเสียดายที่มีอยู่และได้เจอของเก่าที่มี
เป็นสิ่งให้ระลึกถึง เป็นความผูกพันกับคนและสิ่งของในครอบครัว
อาจารย์น พพร กล่าวว่าผู้แสวงหาถ้าไม่มีในครอบครัวมาหาเอาภายนอกต้ องใช้ฐานะ
พอสมควร ก็จะถามหาทุน แต่ที่มีอยู่แล้วไม่ใช้ทุน เป็นเรื่องการบริจาค ที่ไม่คิดจะหากําไรหาทุน คิด
จะให้อยู่ตลอดเวลา เป็นความยั่งยืนที่ไม่คิดจะต่อทุน ความสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้ังสองที่ การ
จัดการพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ความชอบส่วนตัวเป็นองค์ประกอบ
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การยกตัวอย่าง “คะปื๋อ” จะใหญ่กว่าตะแหลว เป็นซี่ใหญ่ๆ ตามบ้านทุกบ้านจะพบได้ ตะ
แหลว เฟือง คา คะปื๋อ เป็นเรื่องของเนื้อหาที่หายไป เราทําสืบกันมาแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหาที่หายไปคือ
อะไร คําว่าคะปื๋อบ้านคะปื๋อเมืองถ้าถามคนเฒ่าคนแก่แล้วถามคนรุ่นเก่าจะพบว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
เป็นกฏของบ้านที่บ้านมีขื่อมีแป ถ้ามใครเข้ามาทําอะไรไม่ถูกต้องจะเป็นของชุมชน คนที่จะเอามาพูด
อีกก็ถ้าคําเหล่านี้จะถูกลืม ถ้าไปพบตามบ้านจะมี จะทําเวลาจะสร้างบ้านต้องมีเสมอ ตะแหลวทํา
เพื่อป้องกัน คะปื๋อเป็นกฏของบ้าน เป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ ที่ห้ามละเมิด คะ
ปื๋อบอกว่าวัฒนธรรมของบ้านนี้ละเมิดไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคะปื๋อ บางทีถ้ามี
เสื้อบ้าน พ่อบ้าน ก็จะไม่มีคะปื๋อ
ที่พิเศษคือตัวชุมชนเป็นที่สําคัญที่เป็นหมู่บ้าน ซึ่งวัดคือพิพิธภัณฑ์เอาของดีไปไว้ที่นั่นหมด
ทั้งที่บูชา พระพุทธรูปเศียรหัก เอาไปไว้ทําไมที่วัด เป็นคําที่มาจากการไม่เข้าใจ คําว่าพิพิธภัณฑ์ ทุก
อย่างต้องเก็บไว้ เป็นเจตนาที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดู วัดลืมไป เมื่อมีคนมาขอซื้อหีบ ธรรม มาถ่าย
ไมโครฟิล์ม มาขโมย ทําให้วัดเสียความตั้งใจไป ธรรมเมืองจึงเหลือไม่กี่ผูกในวัด วัดจึงปลูกต้นลาน
ไว้ เพื่อใช้ใบเขียนใบชะตาและเขียนธรรม โอกาสจึงเกิดขึ้นที่บ้านโฮ่ง
คุณป้ารัชนี กล่าวว่าวัดห้วยกานเริ่มจากโครงการสายใยชุมชนที่ครูฝนน้องสาวคุณป้ารัชนี
เป็นคนจุดประกาย วัดมีแต่ของแต่ไม่ได้จัดเลย ท่านพระครูได้กระตุ้นกรรมการวัด จะทําพิพิธภัณฑ์
เพราะต้นทุนของวัดมีอยู่แล้ว เมื่อเราเป็นชุมชน เราต้องมีที่อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ดู
คุ ณ นเรนทร์ ให้ ค วามสนใจในประเด็ น ของการหาของบริ จ าค ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของ
นักเรียนที่มีอะไรมาบอกครู นักเรียนคิดอย่างไร ประวัติของการได้มาของสิ่งของแต่ละชิ้นมีท่ีมา มี
ความน่าสนใจในเรื่องราว เพราะของแต่ละอย่างหายาก เรื่องเล่าที่เป็นที่มาของล้อเกวียนมีนักเรียน
เห็นแล้วมาบอกครู ครุตีข้าวที่เห็นแล้วมาบอกครู ที่มาของสิ่งของเหล่านั้น ความสําเร็จของอาจารย์
สุพรรธน์มาจากการสอนนักเรียน แล้วนักเรียนเห็นชอบแล้วได้ปฏิบัติตาม
อาจารย์สุพรรธน์ ขยายประเด็นนี้ว่า เจ้าสิงห์ไชย ณ ลําพูน ท่านให้ของที่เก็บสะสมมา จน
สืบมาถึงเจ้าป้าชวนคิดก็จะยกให้อาจารย์สุพรรธน์ การจะไหลไปจะเป็นไปไม่ได้ ความเชื่อมโยงของ
สิ่งของต่างๆ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เรื่องของศาสนาการข้ามพรมแดน พุทธศาสนาข้ามพรมแดน
ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยกาน กล่าวว่า วัดห้วยกานมีการเก็บรวบรวมสิ่งของที่เป็นอานิสงส์
ที่ลากไปลากออกมาของที่มากับครัวตาน ในรุ่นต่างๆ ทําให้เหลือสิ่งของที่เป็นอดีตอยู่
อาจารย์นพพร ขยายความในเรื่อง มิติของการตาน เรื่องครัวตานตานของบ้านไปไว้ที่วัด
ทําให้ของยังเหลืออยู่ เป็นความสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจระหว่างวัดและบ้าน การไหลไปไหลมา
หากัน การอนุรักษ์ การเก็บภายในวัดที่ต่างจากบ้านคือ จะเป็นสาแหรกของคนบรรพบุรุษ ของคน
ที่มาถวายตาน เป็นความตรงกันพอดี ที่เห็นคนในชุมชนมารวมกัน ผ้าที่ทอด้วยลายดี ดอกน้อย มี
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ชื่อคนถวาย ลายดอกมีที่ไหน เป็นอย่างไร ใครทอเก็บม้วน ใครเป็นคนคิด ใช้เทคโนโลยีเดียวกับภูษา
โยงที่ใช้ในการวางผ้าบังสกุล บ้านโฮ่งมีความสมบูรณ์แบบที่เอามารวมกันไว้เพราะไม่มีที่อยู่ ถ้าการ
เข้าใจศาสนา เนื้อหา แสดงว่าคนในที่นี้มีความเข้าใจในเรือ่ งของการตานของวัด ในเชิงการถวายของ
สัญ ลักษณ์ เป็ นสัตตภัณ ฑ์ จะเห็ นเนื้อหาของศาสนา กับ ธรรม ผ้าห่อคัมภีร์ เห็นการทํางานของ
แม่บ้าน พ่อบ้านในของ 1 ชิ้น ของพวกนี้ต้องลุ่มลึกกับเขาด้วย การถวายตานสิ่งของเหล่านี้ได้เห็น
ภาพสะท้อนของยุคสมัยโดยวัดและบ้านสะท้อนถึงกัน ภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน แต่ละคนที่จบ
การศึกษาไปมีใครบ้าง จากที่คุณจันทร์เพ็ญบอกว่าของอะไรแยกได้ก็แยกให้เห็นมิติของวัดที่ชัดเจน
ที่พูดมาแล้วบางส่วนถูกสร้างมาจากโรงเรียน เป็นระบบราชการมีความหลากหลาย แต่จะ
อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ บริบทของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ยังไม่ชัดเจนนักถูกใช้ร่วมกันไปหมด
จะทราบถึงยุคสมัยได้ก็ยาก แต่ถ้าไปอยู่ในวัดที่เป็นของวัดห้วยกานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใคร เจ้า
อาวาสสร้างหมด ฯลฯ ความต่างของทั้งสองที่ เป็นแบบนี้ พิพิธภัณฑ์ท้ังสองแห่งที่บ้านห้วยกานมี
ความแตกต่างกันชัดเจนทั้งบ้านและวัด
มี ค นสนใจความคิ ด ของชาวบ้ า น เป็ น ความสนใจที่ เ ป็ น ปลายทางของความสนใจ
งบประมาณที่ให้ก็มีน้อย หรือให้ที่อื่นอยู่ จึงเป็นเหมือนเข็มไปบ่องเขา งบประมาณของหน่วยงานที่
ตกลงมา เป็นเข็มที่บ่มเพาะมาด้วยตนเอง ไม่ได้เรียนรู้ตามหน้าที่ และได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “หัวใจ
เศรษฐี ฮิหาทรัพย์ รักษาทรัพย์ คบคนดีที่ให้ได้ทรัพย์เหล่านี้ไว้ วางตัวให้เหมาะสม ไม่อยากได้อะไร
เกินตัว ทําตามน้ํา ทําตามตัว น้ําเพียงใด ดอกบัวเปียงนั้น” ได้ฉายภาพตรงนี้ออกไป
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การจัดประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบกิจกรรมเวทีเสวนา พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลําพูน จัด
โดย โครงการวิ จั ย (ย่ อ ย) ความสํ าเร็จ ในกระบวนการจัด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น จั งหวัด ลํ าพู น
ภ า ย ใต้ ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร (อ งค์ ก า ร ม ห า ช น ) ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย สั งค ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอ
แม่ ท า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นมณี ท อง และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ห้ ว ยกาน อํ า เภอบ้ า นโฮ่ ง จั ง หวั ด ลํ า พู น มี
รายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมเวทีเสวนา พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลําพูน จัดขึ้นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน ในลักษณะการบูรณาการ
เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน รูปแบบการดําเนินงานของโครงการ
ต่ อ การจั ด การความรู้ ไ ด้ ดํ า เนิ น การด้ ว ยการศึ ก ษาวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research) และจัดกิจกรรมเพื่อถอดความรู้ด้านกระบวนการจัดการพิ พิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นที่ประสบ
ความสําเร็จ ทั้งการสัมภาษณ์บุคคล/กลุ่มบุคคล/เครือข่ายที่มีส่วนสนับสนุน ดําเนินการ และบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการบูรณาการ การจัดเวที
เสวนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัย และรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมกับการศึกษาดูงาน ณ
สถานที่จริง
ประโยชน์ จากการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่ อให้ ผู้จัดการพิ พิ ธภัณฑ์ ท้ องถิ่ นแต่ ละแห่ งได้รับฟั ง
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาจากคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พร้อม
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทํางานของศูนย์ฯ ในโอการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ ระหว่างวันที่
๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยทางโครงการวิจัยได้เตรียมการรายงานความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียน การสรุปข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ทบทวนปัจจัยความสําเร็จ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาพร้อมการแก้ไข เพื่อการค้นหาคําตอบและข้อสรุปร่วมกันใน
เหตุ ปัจ จัย ที่ ทําให้ พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่น ลําพูน สามารถดํารงอยู่ได้ ด้วยการพึ่ งพาตนเอง สามารถ
นําไปสู่ความอย่างยั่งยืนต่อไป
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลําพูน และเป็นกรณีศึกษาการ
วิจัย การถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่หนึ่ง เพื่อการ
ขยายผลในวงกว้างสู่การสร้างความยั่งยืนแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสร้างเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการบู รณาการ ด้านกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับเครือข่าย
2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. คณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทํางานของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2. ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้มีส่วนร่วม ชุมชนและผู้สนใจ
3. ที่ปรึกษาและทีมนักวิจยั ในโครงการฯ
ผลประโยชน์ได้รับ
1. เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างผู้ทรงคุณ วุฒิ พิพิธภัณ ฑ์ท้องถิ่น
และชุมชน ในลักษณะการจัดเวทีชาวบ้าน การจัดเสวนา เพื่อหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกับท้องถิ่นนําไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อไป
2. เกิดการสืบทอด การอนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรม การบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ
ท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกันอยู่ภายใต้วิถีชีวิต และคติความเชื่อในท้องถิ่น ทําให้เกิดเอกลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจ และพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
การดําเนินการจัดกิจกรรมเวทีเสวนา พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
1. ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง นําชมการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่ง
2. การร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา ณ วัดวัดห้วยกาน ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลําพูนเพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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กําหนดการ
กิจกรรมเวทีเสวนา พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลําพูน
จัดโดย โครงการวิจยั (ย่อย) ความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดลําพูน
.........................................................................................
18 กรกฎาคม 2556
8.00-8.30 น. ออกเดินทางสู่อําเภอแม่ทา
8.30-9.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
วิทยากร อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด และ อาจารย์จารุพร หมืน่ ศรี
9.00-9.30 น. ออกเดินทางสู่อําเภอบ้านโฮ่ง
9.30-10.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ บ้านมณีทอง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
วิทยากร นางรัชนี อบรม ผู้จัดการพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่ บ้านมณีทอง
10.00-10.30 น.
ชมพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
วิทยากร พระครูสิริสตุ าภิรัต เจ้าอาวาสวัดห้วยกาน
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. กิจกรรมเวทีเสวนา
ผู้จัดการพิพธิ ภัณฑ์ 3 แห่ง นําเสนอกระบวนการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่
นักวิจยั ในโครงการ รายงานผลการดําเนินงานและข้อค้นพบจากการวิจัย
ผู้ดําเนินรายการ นายนพพร นิลณรงค์
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ศรีศกั ร์ วัลลิโภดม
รองศาสตราจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
และคณะทํางานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) ให้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน และร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั ผู้จัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ และชุมชน
16.00 น.
ปิดการเสวนา และเดินทางกลับที่พกั
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19 กรกฎาคม 2556
8.30-9.30 น. นมัสการพระธาตุหริภุญไชย และชมการจัดการพิพธิ ภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญไชย
9.30-10.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วิทยากร พระครูไพศาลธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว
10.30-10.45 น.รับประทานอาหารว่าง
10.45-11.45 น. ชมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชมุ ชนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วิทยากร นายนเรนทร์ ปัญญาภู
11.45-12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.45-13.30 น.
เดินทางสู่ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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การถอดบทเรียนจากกิจกรรมเวทีเสวนา
พร้อมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลําพูน
จัดโดย โครงการวิจยั (ย่อย) ความสําเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลําพูน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดลําพูน
-----------------------------------ประโยชน์ จากการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ เพื่ อให้ ผู้จัดการพิ พิ ธภัณฑ์ ท้ องถิ่นแต่ ละแห่ งได้รับฟั ง
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาจาก รองศาสตราจารย์ศรีศักร์ วัลลิโภดม รองศาสตราจารย์
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ คณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร และคณะทํางานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในโอการเดินทางมาตรวจเยี่ยม
โครงการ ระหว่ า งวั น ที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ได้ ให้ ข้ อเสนอแนะในการดํ าเนิ นงาน และร่ วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
โดยทางโครงการวิจัยได้เตรียมการรายงานความรูท้ ี่ได้จากการถอดบทเรียน การสรุปข้อมูล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิพิธภัณ ฑ์ ท้องถิ่นได้ทบทวนปัจจัยความสําเร็จ ประเด็นปัญ หาและ
อุปสรรคที่ผ่านมาพร้อมการแก้ไข เพื่อการค้นหาคําตอบและข้อสรุปร่วมกันในเหตุปัจจัย ที่ทําให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลําพูน สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง สามารถนําไปสู่ความอย่างยั่งยืน
ต่อไป
สถานที่ศึกษาดูงาน
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
2. พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
3. พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
สถานที่จัดเวทีเสวนา
วัดห้วยกาน ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
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การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน

ทางโรงเรียนได้ นํ าเสนอผลงานการแสดงที่ ได้ เดิ น ทางไปจั ดแสดงที่ ป ระเทศตุ รกี กล่ าว
ต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งพิพิธภัณ ฑ์ การดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค และการ
จัดการในอนาคตหลังจากที่ อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด ผู้ก่อตั้งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.
2560
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ให้ความชื่นชมในความพยายาม แนวคิด และการดําเนินการจัดเก็บโบราณวัตถุจาก
ชุมชนอําเภอแม่ทามารวมกันไว้
2. ในการจัดแสดงควรมีการจําแนกประเภทของโบราณวัตถุ ชาติพันธุ์ ให้มีความชัดเจน
โดยต้องหยิบของบางชิ้นที่มีเรื่องราวและความโดดเด่นมาเป็นตัวแทนในการจัดแสดง เพื่อให้เห็น
ภาพสังคมอําเภอแม่ทาอย่างชัดเจน ส่วนที่เหลือให้เก็บเป็นคลังเก็บของเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเชิงลึก
เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโจรกรรม และให้โบราณวัตถุมีความปลอดภัยมากขึ้น
3. ควรระวังเรื่องอัคคีภัย เพราะสถานที่จัดแสดงเป็นอาคารไม้ และโบราณวัตถุมีลักษณะ
เป็นเชื้อเพลิงได้ ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย ในลักษณะแหล่งเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน
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อาจารย์ศรีศักร กล่าวว่า การเอาทุนเขามาเราจะเสียตัวเองไปหมด ให้ ใช้เงินเราเท่ านั้น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น มี ต ามดู ดู แ ล้ ว ก็ เลิ ก น่ า จะมี ท ายาทเอาสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น มาขายในตลาดนั ด
พิพิธภัณ ฑ์ที่เลี้ยงตนเองได้ ที่อาศัยรัฐจะไม่ยั่งยืน ต้องเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วย ใช้ตลาดนัด
ท้องถิ่นโดยตัวเองคู่กับเรื่องอาหาร เช่นที่พิพิธภัณฑ์บ้านม่วง อาจารย์สุภาภรณ์ทําก็ฟุบไป
การใช้ ตรงนี้ ให้ ชาวบ้ านมาช่ วยก็ จะได้ ช่วยกั นดู แล ถ้ าเชิ ญ ผู้ เชี่ ยวชาญ ผู้ รู้มาทํ าจะทํ าให้
เสียหายหมด ถ้าเอาคนข้างนอกมาเราจะถุกล้างสมอง Brain wash ไปหมด การแปรรูปอาหารตาม
ธรรมชาติตามฝีมือจะทําให้เกิดความยั่งยืน ตลาดนัดท้องถิ่นเป็นเวลาเช้า เสาร์ อาทิตย์ ทําให้เกิดการ
เข้ามาของตน เกิดเป็นรายได้ที่อาศัยความร่วมมือของชาวบ้านที่มีโรงเรียนเป็นผู้นํา ไม่เอารัฐมาช่วย
ทางโรงเรีย นรายงานว่าให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ สามารถหารายได้ จากที่อื่นได้ เพราะเป็ น
สถานที่ราชการ เรื่องระดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทําไม่ได้ กระบวนการที่ผ่านมาใช้งบประมาณ ดังนี้
- ปี พ.ศ.2535 ได้ รับ งบประมาณ 15,000 บาท ที่ ใช้ในการออกชุม ชนเพื่ อหาของมาจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์
- ปี พ.ศ.2537 ได้ เงิ น จากเจ้ า สิ ง ห์ ไชย จํ า นวน 40,000 บาท ได้ ซื้ อ ตู้ เก็ บ ของและของ
ตกแต่ง
- ปี พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน 220,000 บาท ได้
ตู้ 30 ใบ มีระบบไฟ
- ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้รับงบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทําหลังคา 200,000 บาท
ในการระดมทุนบูรณะอาคารจะขอบริจาคเสา 50 ต้น ครู 30 คนจองเสาคนละต้นแล้ว มี
นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า แสดงควมประสงค์เป็นเจ้าภาพจํานวนหนึ่ง ทีมงานคณะกรรมการ
พิพิธภัณฑ์มีชุมนุม นักเรียน ที่สนใจเข้ามาช่วย ส่วนกรรมการบริหารจะมีอาจารย์ 5-6 คนที่คอย
ช่วยด้านบริหารจัดการ
อาจารย์ ศ รี ศั ก ร กล่ า วสรุ ป ว่ า ที่ ใ ช้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จะไม่ ต้ อ งมาก ให้ มี แ ผนที่ มี เ นื้ อ หา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นพัฒนาการได้ทั่วถึง วิถีชีวิตของผู้คนด้วย เนื่องจากผู้บริจาคได้กลับมาหา
ของของเขาที่นํามาบริจาคจึงต้องมานําเสนอให้เห็น ในกรณีการจัดตั้งคลังของมีค่า เนื่องจากสิ่งที่
แสดงจํานวนมากต้องคัดชิ้นเด่นออกมา เพื่อนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจ ส่วนคลัง
เก็บของไว้เฉพาะคนที่สนใจเป็นพิเศษได้เข้าชม
ด้านความยั่งยืนต้องสู้สภาพสิ่งแวดล้อม อาศัยการอธิบายจากไกด์ภายใน อบรมเด็กนักเรียน
พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ต้องอธิบายได้ ถ้าอธิบายไม่ได้จะเหมือนโรงเก็บของ ท้องถิ่นต้องมีอิสรภาพในการ
อธิบาย ในการจัดการ การจัดกลุ่มสิ่งของที่ไปในทางเดียวกัน เรื่องทางเดียวกันจะทําให้อธิบายได้
สบาย ปัจจุบันอัดแน่นเหมือนที่เก็บของ ปัจจุบันขาดแผนที่เชื่อมโยงเส้นทาง แสดง Layer
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การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดขึ้นภายในบ้านของคุณป้ารัชนี อบรม
ทายาทของพ่อเจย มณีทอง อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชื่นชอบการสะสมของเก่าที่ตกทอดสืบต่อกันมาเพื่อ
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดห้วยกาน โรงเรียนธีรกานต์ บ้าน
โฮ่ง ตลอดจนผู้สนใจที่ได้รับรู้ข่าวของพิพิธภัณฑ์ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กําลังใจอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ได้ แ สดงความชื่น ชมต่ อการยื น หยั ด ต่ อ สู้ของผู้ ก่ อ ตั้ งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ การเสี ย สละโดยไม่
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน การเสียสละเพื่อเยาวชนได้มีแหล่งเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง
2. พิพิธภัณฑ์ที่สําคัญต้องสามารถอธิบายเรื่องราวของโบราณวัตถุหรือสิ่งของได้ หาก
อธิบายไม่ได้จะมีสภาพเหมือนโรงเก็บของ พิพิธภัณฑ์ควรหาความร่วมมือจากชุมชนมาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดเก็บไว้ เพราะคนในชุมชนต้องมีอิสรภาพในการอธิบายที่มาที่ไปของ
สิ่งของเหล่ านั้ น ที่ต กทอดสื บ กั น มา โดยไม่ ต้ องพึ่ งพาหลัก วิชาการมากนัก พร้อมมี อิส ระในการ
บริหารจัดการตามสภาพ
3. สิ่งของที่เก็บไว้ควรมีการจัดกลุ่ม สิ่งของที่เป็นไปในทางเดียวกันมีเรื่องราวเดียวกันจะทํา
ให้สามารถอธิบายได้ชัดเจน ปัจจุบันสิ่งของเหล่านั้นถูกเก็บไว้อย่างหนาแน่นเหมือนเป็นที่เก็บของ
เสนอให้ไปศึกษาดูงานที่เรือนตาเช็ง สามชุก ที่เป็นรูปแบบของเมืองสุพรรณบุรี
4. ปัจจุบันยังขาดแผนที่เชื่อมโยงเส้นทางการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียง
กัน
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การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน ตําบลห้วยกาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

พิพิธภัณฑ์วัดห้วยการเกิดจากท่านเจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยคณะศรัทธาเห็นความสําคัญ
ของโบราณวัตถุภายในวัด ภายหลังจากการรื้อวิหารและอุโบสถแล้ว ผู้รับเหมาเสนอจะสร้างวิหาร
หลังใหม่ให้แลกกับเครื่องไม้ของวิหารหลังเดิม ทําให้เจ้าอาวาสและคณะศรัทธาเกิดความเสียดาย
และรู้สึกหวงแหนสิ่งของมีค่าเหล่านั้น ควรเป็นสมบัติของวัดให้ชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ และชื่นชม จึง
ร่วมกันสร้างอาคารลําลองเพื่อเก็บสิ่งของเหล่านั้นและมีแนวคิดที่จะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไป
โดยแนวคิดในการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง ต่อมา
ทางชุมชนได้ส่งคนเข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุกับศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร (องค์การมหาชน) โดยมีพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เป็นสถานที่ศึกษา
การจัดแสดงสิ่งของมีค่าต่างๆ ในวัดจึงได้ดําเนินการภายใต้หลักการนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ ในสถานที่จัดเวทีเสวนา คือ วิหารวัดห้วยกาน ตําบลห้วย
กาน อําเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดลํ าพู น ด้ วยความชื่น ชมความเข้ม แข็งของชุม ชนในการตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของสิ่งของที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และการดํารงอยู่ของชุมชน ทําให้เกิดประโยชน์
ร่วมกั น และแนวคิ ดที่ เห็ น คุณ ค่ าสํ าคั ญ มากกว่ามู ล ค่ าในครั้งนี้ ทํ าให้ เกิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่น ที่ มี
คุณภาพขึ้นในชุมชน ที่มีความโดดเด่นกว่าชุมชนอื่นๆ
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ในการเสนอแนะเวทีภาคบ่าย ได้เห็นความต่างกันของพิพิธภัณฑ์บ้าน-วัด-โรงเรียน ในช่วง
ที่ อาจารย์สุ พ รรธน์ จั ดทํ าพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ขึ้นในโรงเรียนเป็ น ช่ วงที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ยั งไม่ เป็ น ที่ รู้จั ก
แพร่หลาย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รับรู้ว่าต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังดังเช่น
ปัจจุบัน กรณีของอาจารย์สุพรรธน์จึงเป็นเรื่องที่ยากในการจัดตั้งพิพิธภัณ ฑ์แล้วคนส่วนใหญ่ จะ
เข้าใจได้
ประเด็นการศึกษากระบวนการที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่กับของตนเองจะ
เป็นสิ่งสําคัญกว่าความรู้
1. อะไรเป็นสาเหตุสําคัญในการจัดการ เรื่องราวเหล่านี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไร เกิด
มาจากอะไร
2. ดํารงอยู่อย่างนี้ได้อย่างไร ด้วยเงื่อนไขปัจจัยอะไรเป็นตัวหนุน
3. ถ้าจะเดินไปข้างหน้า จะต้องเพิ่มเติมอะไร ประสบการณ์ชาวบ้านกับงานวิชาการเดิน
มาร่วมกันได้อย่างไร
4. ถ้าบ้านวัด โรงเรียน มาร่วมกัน จะเกิดการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างไร
การตั้งคําถามต่องานวิจัยด้านปัจจัยความเข้มแข็งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ที่อะไร ในการ
ทําพิ พิธภัณ ฑ์ ก็จะสนุกไป จะต้องมีเวลาทบทวนกระบวนการทํางานว่าเราริเริ่มอย่างไร จัดการ
อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
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พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทองจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2545 ภายหลังจากพิพิธภัณ ฑ์โรงเรียนแม่ทา
วิทยาคม 15 ปี เป็นอีกลักษณะหนึ่ง ในลักษณะวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ สิ่งของเป็นกรรมสิทธิ์ของ
บ้านมณีทองและชุมชน ไม่ได้มาจากการบริจาคจากสถานที่ต่างๆ เหมือนพิพิธภัณฑ์โรงเรียนแม่ทา
วิท ยาคม และในช่วงนี้ พิ พิ ธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ นเกิดขึ้นแล้ว การดูพัฒ นาการของจุดกํ าเนิ ดควรดูเรื่อง
ช่วงเวลาด้วย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ไม่ เหมื อ นกั น จุ ด กํ าเนิ ด ทํ า ให้ เราไม่ ได้ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน เรื่องราว ถ้าร้อยเรียงให้เห็นพัฒนาการให้ครบ จะทําให้เราเข้าใจวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมเหล่านั้นทั้งหมด
โดยประวัติ ศ าสตร์ของพิ พิ ธภัณ ฑ์ โรงเรียนแม่ ท าวิท ยาคมตามความหมายของอาจารย์
สุพรรธน์ คือ การรวบรวมโบราณวัตถุที่หวงแหนของชาติพันธุ์ต่างๆ ในอําเภอแม่ทา ที่รวบรวมด้วย
การบริจาคของชุมชน ส่วนพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง และวัดห้วยกานเป็นการรวบรวมสิ่งของพื้นบ้าน
ในชีวิตประจําวันของพื้นที่ ทําให้เห็นความเป็นไป การดํารงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุมชนอย่าง
ชัดเจน
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กรณีวัดห้วยกาน
อาจารย์นพพร กล่าวแนะนําว่าท่านพระครูและคณะศรัทธาสร้างที่เก็บ สิ่งของที่จะจัด
แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ ท่านพระครูเป็นเจ้าคณะตําบลบ้านโฮ่ง เป็นบ่าหินเกิดกับท่า
เบื้องหลังการเกิดของคุณป้ารัชนี ที่รวบรวมสิ่งของเก่า แรงบันดาลใจมาจากการอยากเก็บ
ของเก่า ที่ออกไปจากบ้าน 30 กว่าปี กลับมาไม่เหลือแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่เป็นของประจําตระกูลที่แยก
เก็บอยู่ตามสถานที่ต่างๆ พอจัดเก็บเสร็จแล้ว จึงมีพี่น้องนํามาให้รวบรวมไว้ พี่น้องทุกคนให้ความ
ร่วมมือ ได้น้องเขยมามีส่วนร่วมจึงช่วยกันทํา
ถ้าคนเริ่มจากศูนย์จะยาก เพราะฉะนั้นของที่มีอยู่แล้วเป็นจุดแข็งของคุณป้ารัชนีคือพ่อเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วเป็นแก่ฝายที่มีหน้าที่ดูแลน้ําตลอดลุ่มน้ําลี้ 3 ตําบล สุดแดนบ้านโฮ่ง คุณป้ารัชนีเริ่ม
จากของที่มีคือกะโหลก (มันสมอง) ฝายเหมืองดั้งแนยกออกจากแม่น้ําลี้อยู่ที่ป่าพลูเป็นฝายไม้ที่ตี
หลักไม้ฎปากเหมืองฝายห้วยกานทะลุไปพ่อหลวงเจยจะดูแล ก่อนทํานาจะพาชาวนาสมาชิกฝายที่กิน
น้ําไปล้อมขี้เหมืองเป็นจํานวนคนหลักร้อยคน ความเป็นระบบของเหมืองฝายสร้างความดี ศรัทธา
แก่ครอบครัวคุณป้ารัชนี ที่ทําประโยชน์แก่สังคม ทําให้ได้รับความเชื่อถือศรัทธา
คุณป้ารัชนีทําพิพิธภัณฑ์อยู่ที่บ้านแล้วส่งมาถึงที่วัดได้อย่างไร
คุณป้ารัชนี อธิบายว่าการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานมีแรงดลใจมาจากดําริของพระครูเจ้า
อาวาส ที่จะรวบรวมสิ่งของจากวิหาร เป็นการเก็บรักษาของเก่าไว้ โดยเริ่มจากการไปดูบ้านคุณป้า
รัชนีที่เก็บของเก่าไว้ และจากความคิดเรื่องสถาบันหลักของวัด จึงคิดที่จะตั้งไว้บ้าง โดยตั้งที่หลังวัด
อาจารย์นพพร สรุปว่าถ้าจะย้อนหลังไปดูเรื่องการก่อตัวจากการสื่อสารกันรู้เรื่อง ครูสื่อ
กับนักเรียน ผู้ปกครองรู้เรื่อง คุณป้ารัชนีสื่อสารกับลูกหลานรู้เรื่อง ญาติพี่น้องรุ้เรื่องทําให้สื่อสาร
กันรู้เรื่อง จนได้ของมาจัดแสดง เป็นเรื่องของคุณค่ามากกว่ามูลค่า
ข้อเสนอแนะจาก รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์
กรณีความเข้าใจกับเวทีภาคบ่าย เห็นความคล้ายของโรงเรียนกับบ้านมณีทองซึ่งอาจารย์สุ
พรรธน์ทํายากมากในปีที่พิพิธภัณฑ์ไม่ได้บูมมาก ตอนนั้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ได้มา เรื่องของ
การเล่าเรื่องจึงมีคุณค่าอยู่ ของคุณป้ารัชนีก็ พ.ศ.2545 หลังจากอาจารย์สุพรรธน์ 15 ปี จะเป็นอีก
ลักษณะ ในลักษณะวิถีชีวิต ของส่วนใหญ่เป็นของตนเอง ญาติพี่น้อง และของชาวบ้านบ้าง 1 ใน 3
ส่วน ซึ่งเป็นช่วงที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีแล้ว มา พ.ศ.2551 ของวัดเกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้น การดูพัฒนาการ
จุดกําเนิดต้องดูเรื่องช่วงเวลาด้วย
หากแต่ละที่อัตลักษณ์ไม่เหมือนกัน จุดกําเนิดทําให้เราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชุม ชน เรื่ อ งราวของบ้ า นคุ ณ ป้ ารัช นี สภาพเก่ าอยู่ ถ้ า ร้ อ ยเรี ย งให้ เห็ น พั ฒ นาการ เชื่ อ มให้ เห็ น
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เรื่อ งราว เป็ น นิ ท รรศการภาพเล่ าเรื่องให้ เห็ น แบบที่ จุ ดที่ ตัว เอง เหมื อ งฝายทํ าให้ เข้ าใจวิ ถีชีวิต
วัฒนธรรม
ที่มาเห็นประวัติศาสตร์ แม่ทา-บ้านโฮ่ง แม่ทาเป็นความพยายามของอาจารย์สุพรรธน์ใน
การรวบรวมหวงแหนชาติพันธุ์ ที่รวบรวมได้เพราะเป็นชุมชน ถ้าไม่เป็นชุมชนก็เรียบร้อย พื้นที่บ้าน
โฮ่งและแม่ทาเป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่เหลืออยู่ในวัฒนธรรมล้านนา
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ลําดับเหตุการณ์พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ในการทบทวนผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการบันทึกช่วงเวลาสําคัญในการเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งพิพธิ ภัณฑ์ท้งั ในระดับชาติและ
ระดับท้องถิน่ ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอในส่วนภาคผนวก เพือ่ เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจต่อไป
พ.ศ.2391-2400

พ.ศ.2401-2410

พ.ศ.2411-2420

พ.ศ.2421-2430

พ.ศ.2394
พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
4 ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ส่วนพระองค์ขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย ณ
พระที่นั่งราชฤดี

พ.ศ.2403 รัชกาลที่ 4
โปรดเกล้าให้สร้างพระที่
นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ขึ้น
เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วน
พระองค์

พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 โปรดให้จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ณ พระที่นั่งสหทัย
สมาคม (หอคองคอเดีย) ทํา
พิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 19
กันยายน พ.ศ.2417

พ.ศ.2430 ย้าย
พิพิธภัณฑสถานจากหอ
คองคอเดียมาที่พระที่นั่ง
ตอนหน้า ของพระราชวัง
บวรสถานมงคล เรียกกัน
ว่าพิพิธภัณฑ์วังหน้า

พ.ศ.2398 เซอร์จอห์น
เบาว์ริ่ง มีโอกาสเข้าชม
พิพิธภัณฑส่วนพระองค์

พ.ศ.2403 ใช้คําว่า
พิพิธภัณฑสถาน เป็น
ภาษาไทยแทนคําว่า
Museum

พ.ศ.2417 เกิดพิพิธภัณฑ์
สําหรับประชาชนแห่งแรก ณ
พระที่นั่งสหทัยสมาคม (หอ
คองคอเดีย)

พ.ศ.2431-2440

พ.ศ.2441-2450

พ.ศ.2431 ยกฐานะกรม พ.ศ.2445 พระยาโบราณ
พิพิธภัณฑ์เป็นกรมหนึ่งใน ราชธานินทร์จัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ ณ พระราชวัง
กระทรวงวัง
จันทร์เกษม
พ.ศ.2432 ย้ายกรม
พิพิธภัณฑ์มาขึ้นกับ
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2447 จัดตั้งอยุธยา
พิพิธภัณฑ์สําหรับจัดแสดง
ศิลาจารึกและประติมากรรม
ศิลา
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พ.ศ.2451-2460
พ.ศ.2454 ตั้งพระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑสถาน จังหวัด
นครปฐม

พ.ศ.2461-2470

พ.ศ.2471-2480

พ.ศ.2469 มีแผนกโบราณคดี เพื่อทํา
หน้าที่ดําเนินกิจการพิพิธภัณฑสถาน
และตรวจรักษาโบราณวัตถุสถานทั่ว
ราชอาณาจักร

พ.ศ.2470 เกิดพิพิธภัณฑสถานวัดพระธาตุ
หริภุญไชยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน
พ.ศ.2472 เกิดพิพิธภัณฑสถานวัดมหาธาตุ
วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2476 จัดตั้งกรมศิลปากร มีกอง
พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็นกองโบราณคดีทําหน้าที่ตรวจตรา ดูแล
รักษาโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

พ.ศ.2481-2490
พ.ศ.2482 เกิด
พิพิธภัณฑ์วัดโบสถ์
จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ.2491-2500
พ.ศ.2497 เกิดพิพิธภัณฑ์
วัดสุทธจินดา จังหวัด
นครราชสีมา

พ.ศ.2483 เกิด
พิพิธภัณฑ์วัดมัชฌิมา
วาส จังหวัดสงขลา

พ.ศ.2477 เปลี่ยนพิพิธภัณฑสถานสําหรับ
พระนครเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร
พ.ศ.2478 เกิดพิพิธภัณฑสถานวัดบรมธาตุ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2480 เกิดศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2480 เกิดพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก
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พ.ศ.2501-2510
พ.ศ.2504 กําหนดเรียก
พิพิธภัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกรมศิลปากรว่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
พิพิธภัณฑสถานที่เป็นของสะสม
ของวัดมาก่อน พิพิธภัณฑสถานที่
กรมศิลปากรสร้างขึ้นในแหล่ง
โบราณสถาน จัดเป็น Site
Museum พิพิธภัณฑสถานที่กรม
ศิลปากรจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จัดเป็น
Regional Museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วน
จังหวัด Provincial Museum

พ.ศ.2511-2520

พ.ศ.2521-2530

พ.ศ.2531-2540
พ.ศ.2530 เกิดความร่วมมือของ
ชาวบ้านและนักวิชาการ นําโดย
อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และ
มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์ ซึ่งมี
บทบาทในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น

พ.ศ.2541-2550
พ.ศ.2547 เกิ ด ความร่ ว มมื อ ของ
เครื อ ข่ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น จาก
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ศู น ย์
มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ ก าร
มหาชน) ที่จัดกิจกรรมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

พ.ศ. 2537 ทํ า ให้ เ กิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ท้องถิ่นขึ้นเป็นจํานวนมาก จากการ
ที่รัฐเริ่มกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น
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ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 สร้างเครือข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. (รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547), หน้า 32.
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