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และ (3) ใช้ กระบวนการสํารวจเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ระหว่างพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น นักวิชาการ และผู้สนใจงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
การดําเนินงานประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) ออกแบบและสร้ างฐานข้ อมูลใหม่ และ (2) สํารวจและ
เก็บข้ อมูลภาคสนามเพิ่มเติมจากโครงการระยะที่ 1 การดําเนินงานโครงการระยะที่ 1 รวบรวมรายนาม
พิพิธภัณฑ์ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 349 แห่ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาร่ วมประชุมเครื อข่ายของโครงการ 128 แห่ง และ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้ ไปสํารวจ 66 แห่ง หลังจากจบโครงการระยะที่ 2 (มิถนุ ายน 2550) ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในประเทศไทย รวบรวมรายนามพิพิธภัณฑ์ ทั ้งที่ดําเนินงานโดยชาวบ้ าน เอกชน วัด ชุมชน สถานศึกษา และ
หน่วยงานราชการ (ไม่รวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) จํานวน 963 แห่ง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
การจัดแสดง ของแต่ละพิพิธภัณฑ์จํานวน 458 แห่ง เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจ 212 แห่ง และข้ อมูลจากการ
ประชุมเครื อข่าย หนังสือ เอกสาร และเวบไซต์อื่นๆ อีก จํานวน 246 แห่ง ปั จจุบนั ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในประเทศไทยเปิ ดให้ บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (www.sac.or.th)
เนื อ้ หาของรายงานเล่ม นี ป้ ระกอบด้ ว ย 5 บท ได้ แ ก่ บทที ่ 1 กล่า วถึง ความเป็ นมา และสรุ ป การ
ดําเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บทที ่ 2 เป็ นบันทึกประสบการณ์ และ
บทเรี ยนจากการทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยนักวิจัยที่ดูแลงานฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นของศูนย์ฯ บทที ่ 3 สรุปความเคลื่อนไหวในวงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรอบทศวรรษ บทที ่ 4 รายงานการ
สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโครงการระยะที่ 2 บทที ่ 5 รายงานการใช้ ฐานข้ อมูลหลังจากเปิ ดให้ บริ การ และ
ภาคผนวก ได้ แก่ รายชื่อพิพิธภัณฑ์ และข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในฐานข้ อมูลฯ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
และสารบัญจุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์ “ก้ าวไปด้ วยกัน” 12 ฉบับ
คําหลัก: พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน, พิพิธภัณฑ์ชาวบ้ าน, พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน, เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น, สํารวจพิพิธภัณฑ์, ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
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The objectives of the second phase of the Community-Based Museum Research and
Development Project: Database Development are (1) to continue surveys and compile information on
museums (2) to expand and develop existing database (3) to use surveys as a means to build a
network among museums, researchers, government officials and cultural practitioners interested in
museum activities.
The project is consisted of 2 parts. (1) design of a new webpage of museum
database, and technical improvement to facilitate users, and (2) further surveys to expand the
list obtained in phase 1. During phase 1 the project has collected information on 349 museums –
128 by meetings and discussions with community-based museum operators, and 66 by field trips.
At the completion of phase 2, the project has collected all together a list of 926 museums in Thailand
(excluding national museums). The database has uploaded information on history and collection of
412 museums, out of which 166 contain information based on interviews and discussions with
museum operators, and 246 based on documentary research from publications and websites. The
information is now available on-line at the website of the Princess Maha Chakri Sirindhorn
Anthropology Centre at www.sac.or.th.
This narrative report is consisted of 5 parts. Part 1 is an analytical overview of the research
findings of the project. Part 2 describes the process of database development and reflection by the
researcher in charge of the database . Part 3 is the summary report of the movement in communitybased museums in Thailand for the last ten years. Part 4 is the report of surveys in the second
phase. Part 5 reports on the use of database since it was made available on-line. The report ends
with appendices giving lists of all museums and information in the database, and contents of the 12
issues of museum newsletters “Moving forward together” published by SAC and distributed free of
charge to all museums.
Keywords: Local museums, Community-based museums, Folk Museums, Local museums networks,
museum survey in Thailand, Thai museum database
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บทที่ 1
ความเป็นมา และสรุปการดําเนินงาน
โครงการวิจ ัยและพ ัฒนาพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ระยะที่ 2:

จ ัดทําฐานข้อมูลพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่
ความเป็นมา

งานสํารวจและจัดทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นการทํางานที่ต่อเนื่องมาจากโครงการวิจยั และ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1: สร้ างเครื อข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึง่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) การดําเนินงานใน
ระยะแรก (กรกฎาคม 2546 – เมษายน 2547) มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําความเข้ าใจกระบวนการทางสังคมที่ทําให้
เกิดการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย สภาพของพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ความต้ องการของ
้
าเนินการพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง หารื อถึงความเป็ นไป
พิพิธภัณฑ์ ทําความรู้จกั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตังและดํ
ได้ ในการสร้ างความร่ วมมือและการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งความรู้ ที่มีความหมายต่อ
ชุมชน ตลอดจนรวบรวมข้ อมูลเพื่อสร้ างเป็ นฐานข้ อมูลอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นและเครื อข่ายต่อไป
ภาพรวมจากการสํารวจระยะที่ 11 รวบรวมรายนามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ ทงั ้ สิ ้น 349 แห่ง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มาร่วมประชุมเครื อข่ายของโครงการ 128 แห่ง และมีอยู่ 66 แห่งที่คณะผู้วิจยั ได้ เดินทางไปสํารวจ
และเก็บข้ อมูลภาคสนาม บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสัมภาษณ์ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง ปั จจุบันข้ อมูลจากการ
สํารวจสามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (www.sac.or.th)
โครงการวิจัย และพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ระยะที่ 2 ในส่ว นของการจัดทํ า ฐานข้ อ มูลพิพิธ ภัณ ฑ์
ท้ องถิ่น มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ (1) สํารวจ เก็บรวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 (2) เพื่อสร้ างและพัฒนาฐานข้ อมูลสําหรับให้ บริ การแก่นกั วิจยั และผู้ที่
สนใจเรื่ องนี ้ และ (3) ใช้ กระบวนการสํา รวจเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการเชื่อมโยงเครื อข่า ยการเรี ยนรู้
ระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้สนใจงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
การดํ า เนิ น งานประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นหลัก คื อ (1) การออกแบบและสร้ างระบบงานฐานข้ อมูล
“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” และ (2) การสํารวจและเก็บข้ อมูลภาคสนามเพิ่มเติมต่อเนื่องจากโครงการ
ระยะที่ 1 เพื่อเตรี ยมข้ อมูลเข้ าสู่ระบบฐานข้ อมูล คณะผู้วิจยั ได้ ดําเนินการออกแบบและปรับปรุ งฐานข้ อมูล
1

ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่1: สร้ าง
เครื อข่ายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547.

โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)

2

พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ใหม่ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มูลที่ ห ลากหลาย และอํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ข้ อ มูล แก่
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมากขึ น้ ข้ อ มูล จากการสํ า รวจภาคสนามนอกจากนํ า เสนอในฐานข้ อ มูล บนเว็ บ ไซต์ ข องศูน ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (www.sac.or.th) บางส่วนนําเสนอใน จุลสารเพื่อชุมชนพิพธิ ภัณฑ์ “ก้ าวไปด้ วยกัน”
ความเป็ นมาของจุลสารฉบับนี ส้ ืบเนื่องมาจากการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1
ศู น ย์ ฯ พบว่ า หนึ่ ง ในวิ ธี ก ารพั ฒ นางานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น คื อ การสร้ างเวที ใ นการแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ และความเป็ นไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถผลักดันให้ เกิดความตื่นตัว
ของคนทํางานพิพิธภัณฑ์ในเครื อข่าย นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งยังต้ องการความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการ
ดูแลอนุรักษ์ สิ่งของ การค้ นคว้ าข้ อมูล หาเรื่ องมาเล่า จัดทําเนื ้อหาการจัดแสดง และการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของตนเอง
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธรจึงได้ จัดทําจุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเป็ นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเป็ นไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่ง
เป็ นการสร้ างความตื่ นตัว ให้ แก่คนทํ างานพิ พิธภัณ ฑ์ ในเครื อ ข่า ย และเผยแพร่ ค วามรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ยวกับ การ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทัง้ ในเรื่ องการดูแลอนุรักษ์ สิ่งของ การค้ นหาข้ อมูล เรื่ องเล่า การจัดทําเนื อ้ หา
เรื่ อ งราวเพื่ อ จัด แสดง และการบริ ห ารจัด การพิพิ ธ ภัณ ฑ์ รวมไปถึง เพื่ อ เป็ นการสร้ างความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้ วยกันเอง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ ร้ ูจกั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ ้น
ปั จจุบนั ศูนย์ฯ จัดทําและเผยแพร่จลุ สารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์ “ก้ าวไปด้ วยกัน” แล้ วเสร็จรวม 12 ฉบับ
เป็ นจุลสารราย 3 เดือน ปี แรกจัดพิมพ์ฉบับละ 1,000 เล่ม และต่อมาจัดพิมพ์เพิ่มเป็ นฉบับละ 1,500 เล่ม
แจกจ่ายให้ กบั เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ที่ศนู ย์ฯ มีรายชื่ออยู่ในฐานข้ อมูล ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานด้ าน
วัฒนธรรมและนักวิชาการผู้เกี่ยวข้ องกับงานวัฒนธรรม
เนื อ้ หาของรายงานเล่ม นี ป้ ระกอบด้ ว ย 5 บท ได้ แ ก่ บทที่ 1 กล่า วถึ ง ความเป็ นมาและสรุ ป การ
ดํ า เนิ น งานของโครงการวิ จัย และพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ระยะที่ 2: จัด ทํ า ฐานข้ อ มูล พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น
(สิง หาคม 2547 – มิถุน ายน 2550) บทที่ 2 เป็ นบัน ทึก ประสบการณ์ แ ละบทเรี ย นจากการทํ า ฐานข้ อ มูล
พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่ นในประเทศไทย โดยนักวิจัยของศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธรที่ดูแลงานฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น บทที่ 3 สรุ ปความเคลื่อนไหวในวงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรอบทศวรรษ บทที่ 4 รายงานการสํารวจ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ในโครงการระยะที่ 2 (สิงหาคม 2547 – มิถนุ ายน 2550) พร้ อมภาพประกอบ
บทที่ 5 รายงานการใช้ ฐานข้ อมูลหลังจากเปิ ดให้ บริ การ และ ภาคผนวก ประกอบด้ วย (ก) รายชื่อพิพิธภัณฑ์ใน
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ข) ข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในฐานข้ อมูลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
และ (ค) สารบัญจุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์ “ก้ าวไปด้ วยกัน”
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ระบบฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ข้ อมูล และระบบจัดการฐานข้ อมูล ในทัศนะ
ของผู้วิจยั ฐานข้ อมูลที่ใช้ การได้ ดีมีคณ
ุ ภาพ คือ ฐานข้ อมูลที่ทงบรรจุ
ั้
ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ และมีระบบการจัดการ
ุ ภาพ กล่าวคือ สามารถอํานวยความสะดวกในการเข้ าถึง หรื อเรี ยกใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้ อมูลได้
ข้ อมูลที่มีคณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในการพัฒนาฐานข้ อมูลไม่ว่าเรื่ องใดก็ตาม งาน 2 ด้ านที่จะต้ องพัฒนาควบคู่กนั ไป
เสมอก็ คื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ที่ มี คุณ ภาพ และการออกแบบจัด ทํ า ระบบจัด การฐานข้ อ มูล ที่ คุณ ภาพ
เหมาะสมสอดคล้ องกับคุณลักษณะของข้ อมูล และวัตถุประสงค์การใช้ งาน ทังนี
้ ้เพราะไม่วา่ จะมีข้อมูลที่ดีแค่ไหน
ู เปล่า ไม่ต่างอะไรจากการไม่มี
อยู่ในฐานข้ อมูล แต่หากไม่สามารถเข้ าถึงได้ หรื อเข้ าถึงได้ ยากก็เป็ นเรื่ องที่สญ
ข้ อมูล ในทางกลับกันถึงแม้ ว่าจะมีระบบจัดการฐานข้ อมูลที่ดีเลิศ แต่ถ้าฐานข้ อมูลนันว่
้ างเปล่าไม่มีข้อมูล หรื อ
ขาดข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพก็ไม่ตา่ งอะไรกับการไม่มีฐานข้ อมูลอีกเช่นกัน
ด้ วยความตระหนักถึงความสําคัญขององค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น การดําเนินงานโครงการจัดทํา
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงประกอบด้ วยงานทัง้ 2 ด้ านควบคู่กนั ไป คือ 1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
การเดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเก็บข้ อมูลภาคสนามทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบกับการ
สํารวจเอกสารตามแหล่งข้ อมูลต่างๆ รวมไปถึงแหล่งข้ อมูลบนอินเตอร์ เน็ต และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ ของโครงการที่จดั ขึ ้นสําหรับเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2) การออกแบบและสร้ าง
ระบบฐานข้ อมูลดิจิทัลบนอินเตอร์ เน็ต โดยเริ่ มจากรวบรวมข้ อมูลประเภทต่างๆ จัดทําเป็ นไฟล์ดิจิทัล
จัดระบบแฟ้มข้ อมูล และลงรหัส เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้ น จัดทําดรรชนีแหล่งข้ อมูล เพื่อช่วยในการ
สืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง และดําเนินการออกแบบและจัดทําระบบฐานข้ อมูลเผยแพร่ บน
เว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (www.sac.or.th)
้ ทางการสํารวจ
อาณาบริเวณและเสน

เส้ นทางการสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ในโครงการระยะที่ 2 ร่ างขึ ้นจากข้ อมูลของโครงการ
ระยะที่ 1 และเพื่อให้ การสํารวจระยะที่ 2 ครอบคลุมอาณาบริ เวณทัว่ ประเทศไทย ในเบือ้ งต้ น คณะผู้วิจัยได้
กําหนดเส้ นทางการสํารวจไว้ 8 เส้ นทางหลัก ดังนี ้
1) ภาคกลางตอนบน: - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี – อ่างทอง – สิ งห์บรุ ี – ชัยนาท – อุทยั ธานี –
2) ภาคเหนือตอนล่าง: - นครสวรรค์ - พิจิตร - กําแพงเพชร - สุโขทัย - พิษณุโลก –
3) ภาคเหนือตอนบนด้ านตะวันออก: - พะเยา - เชียงราย - น่าน - อุตรดิ ตถ์ –
4) ภาคเหนือตอนบนด้ านตะวันตก: - ตาก – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ –
5) รอยต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน: - นครราชสีมา - ชัยภูมิ – เพชรบูรณ์ – เลย 6) ภาคอีสานตอนบน: - อุดรธานี – หนองคาย – นครพนม – สกลนคร –
7) ภาคอีสานตอนล่าง: - บุรีรมั ย์ – สุรินทร์ – ศรี สะเกษ – อุบลราชธานี –
8) ภาคใต้ : - ประจวบคีรีขนั ธ์ - ชุมพร – พังงา – ภูเก็ต – กระบี ่ – สงขลา – สตูล –
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
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ในการสํารวจพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง คณะผู้วิจยั มีคําถามพื ้นฐาน 3 ประการ คือ
(1) คําถามเกี่ยวกับตัวพิพิธภัณฑ์ ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์ วัตถุที่จดั แสดง เนื ้อหา เรื่ องเล่า
รูปแบบการนําเสนอ หรื อวิธีการจัดแสดง ประวัติความเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์
(2) คําถามเกี่ยวกับบุคคลและกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ อง ผู้ดแู ล คนที่เกี่ยวข้ อง การดําเนินงาน การ
บริหารจัดการ ปั ญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่
(3) คําถามเกี่ยวกับบริบทที่แวดล้ อม ทังสภาพภู
้
มิศาสตร์ นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงศักยภาพ นัยสําคัญ ความหมาย และข้ อสังเกตเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจ ฯลฯ
เตรียมการสํารวจและวางแผนการเดินทาง

การทํางานในช่วงก่อนสํารวจคือ การเตรี ยมข้ อมูล โดยเฉพาะการสืบค้ นหารายชื่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะไปสํารวจ งานส่วนนี ้เคลื่อนตัวเชิงรุ กในการหาข้ อมูลอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เป็ นฝ่ ายรับข้ อมูล
เช่นกัน โดยได้ รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ร้ ู จักงานของเรา รู้ ว่าศูนย์ฯ มีโครงการสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มิตร
เหล่านีเ้ มื่อมีข่าวคราว มีข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างส่งข่าวมาให้ เราได้ รับรู้ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวอยู่
เสมอ นอกจากนี ก้ ารติดตามความเคลื่อนไหวจากสื่อ สาธารณะต่า งๆ อาทิ หนังสือ พิมพ์ นิตยสาร วารสาร
รายการทีวี เคเบิ ้ลทีวีรายการที่ผลิตในท้ องถิ่น หรื อป้ายโฆษณาพิพิธภัณฑ์สองข้ างทางที่พบเห็นระหว่างการ
เดินทาง รวมทัง้ การได้ ข้อมูลจากสื่อโดยบังเอิญจากสื่อต่างๆ ปรากฏการณ์ เช่นนี ส้ ะท้ อนให้ ร้ ู ว่าสังคมไทยให้
ความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นกัน
แหล่งข้ อมูลสําคัญที่เราใช้ ค้นหารายชื่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือ เว็บไซต์ช่วยค้ นหา (search engine) ทังที
้ ่
เป็ นเว็บไซต์ช่วยค้ นหาสัญชาติไทย และเว็บไซต์ช่วยค้ นหายอดนิยมสัญชาติฝรั่ง เป็ นช่องทางหลักในการค้ นหา
รายชื่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คําสําคัญที่ใช้ ในการค้ นหารายชื่อ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรม วัดพัฒนาดีเด่น
ศูนย์บรู ณาการสายใยชุมชน ศูนย์การเรี ยนรู้ ของเก่า วัตถุโบราณ
นอกจากนี ย้ ังค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ทางการของจังหวัด เว็บไซต์ไทยตําบล การสืบค้ นในเว็บไซต์
เหล่านี ้เป็ นการค้ นหาข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตงั ้ การเดินทาง ข้ อมูลบุคคล ผู้นําท้ องถิ่น ผู้นําชุมชนที่เรา
จะไปเยือน นอกจากนีเ้ ว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว หรื อเว็บบอร์ ดทางด้ านท่องเที่ยวก็เป็ นแหล่งข้ อมูล
สํ า คัญ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ง ที่ จ ะทํ า ให้ เ ราได้ ข้ อ มูล ทัง้ สถานที่ ตัง้ การเดิ น ทาง ตลอดจนสิ่ ง ที่ น่ า สนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวนันๆ
้ และในระยะหลังการแลกเปลี่ยนข้ อมูล การให้ ข้อมูลข่าวสารผ่านบล็อก (blog) ก็เป็ นอีกช่องทาง
หนึง่ ที่ให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นยํามากกว่าข้ อมูลที่ได้ จากกระดานแลกเปลี่ยนข่าวสาร
เมื่อได้ รายชื่อตามเส้ นการเดินทางแล้ ว จะนํารายชื่อเหล่านันมากํ
้
าหนดลงบนแผนที่ เพื่อวางแผนการ
เดินทาง บางครั ง้ จํ าเป็ นที่จะต้ องเลือกสถานที่ที่จะไป ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับข้ อมูลที่ได้ มา เนื่องจากไม่สามารถที่ จะ
เดิ น ทางไปสํ า รวจให้ ค รบทุก แห่ ง ได้ ใ นครั ง้ เดี ย ว จากนัน้ จึง ได้ ทํ า หนัง สื อ แจ้ ง การขอเยี่ ย มชมไปยัง ผู้ที่ ดูแ ล
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รั บผิ ดชอบพิพิธภัณฑ์ นัน้ ๆ อาทิ เจ้ าอาวาส ผู้บ ริ หารสถานศึกษา หรื อ หัวหน้ าชุมชน กํ านัน ผู้ใหญ่ บ้านหรื อ
องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นในกรณีที่ไม่ทราบข้ อมูลแน่ชดั
แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เป็ นอย่างดีคือการสอบถามจากผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ที่เราได้ ไปเยี่ยมชม เมื่อ
ใกล้ เวลาที่คณะสํารวจจะจากลาจากพิพิธภัณฑ์แห่งใดแห่งหนึ่งก็มกั จะมีคําถามที่ว่า มี (พิ พิธภัณฑ์ )ที ่ไหนที ่จะ
แนะนํ า ให้ไ ปดูอี กบ้า ง จากคํ า ถามนี ท้ ี่ ช่วยขยายขอบเขตข้ อ มูลที่ มีอยู่เพียงจํ า กัดและทํ าให้ ท ราบความเป็ น
เครื อข่ายของคนท้ องถิ่นอีกด้ วย
ในการสํารวจช่วงหลังได้ ทดลองสํารวจเก็บข้ อมูลโดยไม่ได้ มีการแจ้ งหรื อนัดหมายล่วงหน้ า การสํารวจ
ในลักษณะนี เ้ ป็ นการค้ นหาคําตอบอีกวิธีหนึ่ง หากการสํารวจโดยการนัดหมายแจ้ งไปล่วงหน้ าเป็ นการสร้ าง
สถานการณ์ สร้ างเงื่อนไขในการได้ มาซึ่งข้ อมูล การไม่สร้ างสถานการณ์ โดยไปเยือนพิพิธภัณฑ์นนๆ
ั ้ โดยไม่ได้
นัดหมายจึงเป็ นอีกวิธีหนึง่ ในการสํารวจเก็บข้ อมูลเช่นกัน การทดลองเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีนี ้จะได้ เห็นชีวิตพิพิธภัณฑ์
อีกด้ านหนึ่ง จะได้ เห็นผู้คนในช่วงเวลาปกติ ซึ่งอาจจะเป็ นคนเดียวกัน หรื อเป็ นคนละคนกันกับผู้คนที่มาตาม
วาระก็ได้ หรื ออาจจะไม่ได้ พบเจอผู้ใดเลย ต่างเกิดขึ ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
สรุปการเดินทางสํารวจพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในประเทศไทย โครงการระยะที่ 2 2

คณะผู้วิจยั ได้ เดินทางสํารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทัว่ ประเทศไทยตาม
อาณาบริ เวณ และเส้ นทางหลักที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 ระหว่าง
้ ้น 146 แห่ง เป็ น
เดือนสิงหาคม 2547 – มิถนุ ายน 2550 คณะผู้วิจยั เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมทังสิ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ 42 แห่ง ภาคกลางและตะวันตก 36 แห่ง ภาคอีสาน 41 แห่ง ภาคตะวันออก 2
แห่ง และภาคใต้ 25 แห่ง การเดินทางสํารวจและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ ไปสํารวจในแต่ละภูมิภาค มีดงั นี ้

สํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในภาคเหนือ
9 – 15 สิงหาคม 2547 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชี ยงใหม่ และเชี ยงราย รวม 9 แห่ง ดังนี ้
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วัด เกตการาม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ช าวเขา พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห มู่บ้ า นชาวเขาดอยปุย
พิพิธภัณฑ์วดั ร้ องเม็ง บ้ านร้ อยอันพันอย่าง และพิพิธภัณฑ์ต๊ กุ ตาเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงราย ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์
บ้ านฝิ่ น หอฝิ่ น และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้ านนาเชียงแสน
30 ตุลาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์วดั สันก้ างปลา จังหวัดเชียงใหม่
13 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์มเู ซอดํา อําเภอเมือง จังหวัดตาก
15 - 17 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุจอมปิ ง จังหวัดลําปาง

2

โปรดดู บทที่ 4 รายงานการสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย (สิงหาคม 2547 – มิถนุ ายน 2550) และสามารถดู
รายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้ สํารวจจากฐานข้ อมูลออนไลน์และภาคผนวก
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23 - 28 ธันวาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดน่าน รวม 15 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ชน
ชาติม้ง - ลัวะ และอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา บ้ านสันเจริ ญ พิพิธภัณฑ์ชมุ ชนวัดหนองบัว หอ
ศิลป์ริมน่าน หอศิลป์พิงพฤกษ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา บ้ านสองแคว ศูนย์สง่ เสริมอาชีพและหัตถกรรม บ้ านกลาง
พัฒนา พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้ านสวกแสนชื่น พิพิธภัณฑ์ดงปู่ ฮ่อ พิพิธภัณฑ์เครื่ องหีบอ้ อยโบราณ พิพิธภัณฑ์วดั บ้ าน
นาซาวสามัค คี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ า นก้ อ ดสวรรค์ ทัน ใจ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พ ระพุท ธรู ป ไม้ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ วัด นํ า้ ล้ อ ม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และคุ้มเจ้ าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)
11 - 12 มีนาคม 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรี สทุ ธาวาส
13 -18 กันยายน 2549 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง 3 แห่ง ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์ศนู ย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา พิพิธภัณฑสถานภูมิปัญญาท้ องถิ่นโรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา และศูนย์บ้านปู
นิทศั น์
4 – 6 พฤศจิกายน 2549 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง 1 แห่ง คือ
พิพธิ ภัณฑ์วดั ปงสนุก และในจังหวัดลําพูน 1 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์อฐั บริขารครูบาเจ้ าศรี วิชยั
7 – 21 มกราคม 2550 เดินทางไปสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม
8 แห่ง คือ ศูนย์วฒ
ั นธรรมอําเภอแม่สะเรี ยง โรงเรี ยนบริ พตั รศึกษา พิพิธภัณฑ์แม่สะเรี ยง พิพิธภัณฑ์สงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิพิธภัณฑ์วดั จองกลาง พิพิธภัณฑ์วดั พระนอน หอ
วัฒนธรรมนิทศั น์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน พิพิธภัณฑ์ปกากะญอ วัดแม่ปิง

สํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในภาคกลาง – ตะวันตก
การสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก นอกจากไปตามแผนการสํารวจ หลายครัง้
เป็ นการร่ วมเดินทางไปกับงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บางครัง้ ก็ไปร่ วมงานของพิพิธภัณฑ์ตามวาระ
โอกาสต่างๆ เช่น งานประเพณี งานประจําปี การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
11 กันยายน 2547 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั คงคาราม
และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน
7 มีนาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และสิ งห์ บุรี รวม 3 แห่ง ได้ แก่
พิพ ิธ ภัณ ฑ์พื ้นบ้ า นวัด เกยไชยเหนือ จัง หวัด นครสวรรค์ และพิพ ิธ ภัณ ฑ์ห นัง ใหญ่ว ดั สว่า งอารมณ์ และ
พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่นํ ้าน้ อยในจังหวัดสิงห์บรุ ี
21 – 22 เมษายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง จังหวัดลพบุรี สิ งห์ บุรี และ
นครสวรรค์ รวม 4 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า และพิพิธภัณฑ์เรื อพื ้นบ้ าน วัดยาง ณ รังสี
จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บุรี และพิพิธภัณฑ์วดั หนองกลับ (หนองบัว) จังหวัด
นครสวรรค์
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6 มิถุนายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั
กําแพงแสน พิพิธภัณฑ์วดั บางช้ างใต้ และศูนย์อนุรักษ์ ของใช้ พื ้นบ้ าน วัดโพธิ์งาม
้ ้น
18-19 มิถุนายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี มีพิพิธภัณฑ์ได้ สํารวจรวมทังสิ
6 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั ดงสัก พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดหวายเหนียว พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจํา ช่องเขาขาด
พิพิธภัณฑ์อกั ษะและเชลยศึก หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์วดั ถํ ้ามังกรทอง
28 กรกฎาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร คือ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรื อ
พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร เขตบางรั ก และพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร เขตบางขุน เทีย น
โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์
6 กันยายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์วดั ปรมัยยิกาวาส ตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
9 กันยายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง ได้ แก่ เรื อนพระลพ จังหวัดสระบุรี และ
แหล่งโบราณคดีวดั พรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี
4 ตุลาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาดเก้ าห้ อง ตลาด
สามชุก - พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงค์จีนารักษ์ และสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าบึง ฉวากเฉลิมพระเกียรติ
26 ตุลาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
8 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไทย จังหวัดนครปฐม
26 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตงั ้ จังหวัดนครปฐม
29 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
11 เมษายน 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์บญ
ุ ราศีนิโคลาส จังหวัดนครปฐม
17 พฤษภาคม 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์และห้ องปฏิบตั ิการ
ก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน
28 พฤศจิกายน 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครจํานวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เครื่ องเล่น
กระบอกเสียงและหีบเสียงไทย และพิพิธภัณฑ์ธงสยาม

สํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 – 29 พฤศจิกายน 2547 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคอีสานรวม 18 แห่ง ดังนี ้ จังหวัด
มุกดาหาร ได้ แก่ เขมปั ตตเจดีย์บรรพตคีรี พิพิธภัณฑ์บ้านเกวียนมุก หอแก้ วมุกดาหาร และพิพิธภัณฑ์วดั บึงสาวัดถํ ้าผาป่ อง จังหวัดนครพนม ได้ แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรี โคตรบูร บ้ านท่านโฮจิมินห์ และโครงการ
หมูบ่ ้ านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ได้ แก่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยโส้ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ หลุย จันทสาโร
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มนั่ ภูริทตั ตเถระ พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ บ้านบึงสา พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ ครบรอบ
100 ปี หลวงปู่ เทสก์ เทสรัง สี พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร ศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไฮหย่อง โรงเรี ยนบ้ านไฮหย่อง แหล่งโบราณคดีวดั ชัยมงคล และพิพิธภัณฑ์พระครูวิมลญาณวิจิตร
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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8-12 มกราคม 2549 เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทย วัดพระธาตุเรื องรอง จังหวัดศรี สะเกษ และพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์พื ้นเมืองวัดท่าไห พิพิธภัณฑ์ชมุ ชนบ้ านปะอาว พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภทั โท) พิพิธภัณฑ์
วั ด ภู เ ขาแก้ ว เจดี ย์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระอาจารย์ เ สาร์ กตตสี โ ล หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมวั ด สุ ปั ฏนารามวรวิ ห าร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี หอวัฒนธรรมอุบลนิทศั น์ พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้ านเหลือง
8 - 22 ธันวาคม 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคอีสาน 13 แห่ง ในจังหวัดหนองคาย เลย
หนองบัวลําพู และจังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ (เทส เทสก์รังสี) จังหวัดหนองคาย
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเลย ได้ แก่ หอพิพิธภัณฑ์วดั ศรี คณ
ุ เมือง โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ป่ าใต้ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
ั นธรรมตําบลนาหอ
ไทดําบ้ านนาป่ าหนาด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ าย หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ วอาสา ศูนย์วฒ
วัดศรี ภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวิจารณ์ สงั ฆกิจ วัดศรี จันทร์
ศูนย์ศิลปสิรินธร จังหวัดหนองบัวลํ าภู ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ขาว อนาลโย วัดถํ า้ กลองเพล และในจังหวัด
อุดรธานี 2 แห่ง คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์) พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในภาคตะวันออก
8 - 9 กรกฏาคม 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 2 แห่ง ค◌ื อ พิพิธภัณฑ์วดั ตาขัน
และสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าระยอง และร่วมสังเกตการณ์การแสดงหนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง

สํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในภาคใต้
1-3 พฤศจิกายน 2548 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบริเวณภาคใต้ ตอนบน จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขนั ธ์
และเพชรบุรี มีพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจรวม 8 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั เทพเจริ ญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พิพิธภัณฑ์พืน้ บ้ านวัดนาห้ วย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดพลับพลาไชย
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์กลั ยาณวุฒิกร วัดเขากระจิว อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์
ไทยพวน วัดมาบปลาเค้ า อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอํา โรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทรงดํา โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา อําเภอเขาย้ อย จังหวัด
เพชรบุรี และพิพิธภัณฑ์ปาน-ถนอม อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
20 – 26 กุมภาพันธ์ 2550 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคใต้ รวม 17 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
วัดประเดิม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดชุมพรรังสรรค์ จังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑ์เทพนารายณ์ภรณ์ จังหวัดพังงา
พิพิธภัณฑ์วัดพระทอง พิพิธภัณฑ์วัดพระนางสร้ าง บ้ านชินประชา พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑสถาน
ั นธรรมจังหวัดกระบี่ พิพิธภัณฑ์วดั คลอง
แห่งชาติ ถลาง ศูนย์อนุรักษ์ มรดกท้ องถิ่นกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วฒ
ท่อม จังหวัดกระบี ่ พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู จังหวัดสตูล พิพิธภัณฑ์คติชน
วิทยา บ้ านอรรถโฆษิ ต จังหวัดสงขลา และพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จังหวัดนครศรี ธรรมราช

โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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ภาพรวมของพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ในประเทศไทย3

แผนภูมทิ ่ ี 1 พิพธิ ภัณฑ์ จาํ แนกตามองค์ กรที่บริหารจัดการ
5%

National Museums

24%
28%

Temple Museums
Community Organisations
Private Museums
Higher Education and Schools

3%
Government Departments

23%
17%

ภาพรวมของพิพิธ ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทยในปั จจุบัน (ณ มิถุนายน 2550) ประเทศไทยมี พิพิธ ภัณ ฑ์
รวบรวมได้ 980 แห่ง เท่า ที่ ท ราบข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การบริ หารจัด การ 963 แห่ง ในจํ า นวนนี ส้ ่ว นหนึ่ง เป็ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 46 แห่ง จัดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 5 ของพิพิธภัณฑ์ทงหมด
ั้
พิพิธภัณฑ์จํานวนมาก เป็ น
พิพิธภัณฑ์ของวัด 269 แห่ง (ประมาณ ร้ อยละ 28) โรงเรี ยนและสถานศึกษา 225 แห่ง (ประมาณ ร้ อยละ 23)
หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 229 แห่ง (ประมาณ ร้ อยละ 24) พิพิธภัณฑ์ของเอกชน 160
แห่ง มีสดั ส่วนประมาณ ร้ อยละ 17 และอีก 34 แห่ง หรื อประมาณ ร้ อยละ 3 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการโดย
องค์กรชุมชน จํานวนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ บอกถึงความสําคัญ เช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแม้ จะมี
จํานวนน้ อยแห่ง แต่ก็เป็ นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน มีบุคคลากร องค์ความรู้ และบทบาทสําคัญกว่า
พิพิธภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามตัวเลขจํานวนพิพิธภัณฑ์บอกได้ ว่า วัด องค์กรชุมชน เอกชน ก็เป็ นสถาบันเข้ ามามี
บทบาทในเรื่ องการจัดการพิพิธภัณฑ์
เมื่อเราพิจารณาพัฒนาการของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในประเทศไทยตังแต่
้ ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เป็ น
ต้ นมา (หรื อประมาณรัชกาลที่ 4-5 หรื อยุคเริ่ มแรกของความเป็ นสังคมสมัยใหม่) จะเห็นได้ จากแผนภูมิที่ 2 ว่า
จํานวนพิพิธภัณฑ์นนมาเริ
ั้
่ มเกิดขึ ้นอย่างมากในเวลาไม่นานมานี ้เอง คือในกลางทศวรรษ 1980 หรื อประมาณปี
พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา ซึ่งสอดคล้ องกับระยะที่เศรษฐกิจ(ฟองสบู่)ขยายตัวอย่างมาก ยิ่งเมื่อดูประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ที่มีอัตราการโตรวดเร็ วในแผนภูมิที่ 3 ก็จะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์วดั และองค์กรชุมชนขยายตัวเร็ วที่สุด
ในช่วงเดียวกันนี ้
3

ปรับจากบทนํา รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1 โดย ดร.ปริ ตตา เฉลิมเผ่า

กออนันตกูล และคณะ, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549. สถิติที่นําเสนอในที่นี ้ ปรับเพิ่มเติมจากข้ อมูลเดือน
พฤษภาคม 2549 เป็ นข้ อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2550.
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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อย่างไรก็ตามภาพข้ างต้ นนี ้เป็ นเพียงการจําแนกอย่างหยาบๆ เมื่อศึกษาเฉพาะกรณีแล้ วก็จะพบว่า ใน
พิพิธภัณฑ์หนึ่งๆ อาจมีความคาบเกี่ยวซ้ อนทับกัน และอาจจะไม่สามารถจําแนกออกจากกันโดยเด็ดขาด ทังใน
้
แง่เนื ้อหาและองค์กรทางสังคมที่จดั การดูแล
แผนภูมิ 2 การขยายตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ในประเทศไทย (1)
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แผนภูมิ 3 การขยายตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ในประเทศไทย (2)
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การออกแบบและจ ัดทําฐานข้อมูลพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในประเทศไทย4

เดิมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมีฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์และศูนย์วฒ
ั นธรรมในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ ว
โดยมีการรวบรวมรายชื่อและข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไว้ จํานวนหนึ่ง ฐานข้ อมูลเดิมมีลกั ษณะเป็ นคลังข้ อมูล
แต่ยงั ไม่ได้ มีการพัฒนาส่วนที่เป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ การใช้ งานมีลกั ษณะเป็ นหน้ าเว็บ (web
page) โดยผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าไปดูข้อมูลพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้ จากรายชื่อที่มีอยู่ในหน้ าเว็บที่เชื่อมต่อไป
ยังหน้ าต่อไป แต่ไม่มีระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล ยังไม่มีระบบการสืบค้ น และไม่สามารถค้ นหา
รายชื่อ หรื อคําสําคัญต่างๆ ต่อมาเมื่อศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ระยะที่ 1 จํานวนข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่ มมีมากขึ ้นตามลําดับ คณะผู้วิจยั เริ่ มตระหนักถึงข้ อจํากัด
หลายประการของฐานข้ อมูลเดิม อาทิ การไม่มีระบบสืบค้ น ทําให้ มีปัญหาการเข้ าถึงข้ อมูล โดยเฉพาะเมื่อข้ อมูล
มีจํานวนมากขึน้ และคุณลักษณะที่หลากหลายมากขึน้ และยังขาดการบูรณาการข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
คณะผู้วิจยั จึงได้ เริ่ มดําเนินการพัฒนาฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ ้นใหม่ เพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ั นาขึน้ ใหม่
ความต้ องการและการใช้ งานได้ อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ลักษณะของฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ที่พฒ
ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านหน้ าจอ “การติดต่อกับผู้ใช้ บริ การ” (user interface) ทั ้งจากระบบแผนที่ และ
ระบบการสืบค้ นคําสําคัญ นอกจากนี ้ ยังนําคลังข้ อมูลที่มีอยู่มาบูรณาการลงบนฐานข้ อมูล เพื่อใช้ ข้อมูลที่มีอยู่
ให้ เกิดคุณค่ามากที่สดุ ได้ แก่ ภาพถ่าย วิดีโอ พิกัดทางภูมิศาสตร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิจัย
จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน แหล่งข้ อมูลที่สามารถสืบค้ นเพิ่มเติม หรื ออ้ างอิงได้ (references) นอกจากนี ้ยังเชื่อมโยง
แหล่งข้ อมูล (link) กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโครงการระยะที่ 2 มีงานอยู่ 2 ส่วนหลักๆ ที่ดําเนินการ
ควบคู่กนั ไป คือ 1) การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล และการออกแบบหน้ าเว็บติดต่อกับผู้ใช้ บริ การ
เป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและเจ้ าหน้ าที่โปรแกรมเมอร์ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้
ฐานข้ อมูลฯ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานมากที่สดุ ส่วนที่ 2) การเตรี ยมข้ อมูลเพื่อ
ป้อนเข้ าสู่ระบบ ได้ แก่ การเตรี ยมเนื ้อหาและข้ อมูลพื ้นฐานของแต่ละพิพิธภัณฑ์ เพื่อนํามาหาคําสําคัญของแต่
พิพิธภัณฑ์ การจัดประเภทเนื อ้ หาและการบริ หารจัดการของพิพิธภัณฑ์ การคัดเลือกภาพถ่าย และจัดทําคํา
บรรยายภาพถ่าย การทํารายการบรรณนิทศั น์ การสแกนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ และจุลสาร "ก้ าว
ไปด้ วยกัน" การทําแผนที่และลงพิกดั ภูมิศาสตร์ ตําแหน่งที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์
โครงสร้ างและหน้ า ตาของฐานข้ อ มูลใหม่ ประกอบด้ ว ย 2
ส่ว นหลัก คื อ ส่ว นประชาสัม พัน ธ์
โครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เมนูในหน้ าหลัก ประกอบไปด้ วย เมนูร้ ู จักโครงการฯ จุลสาร
พิพิธภัณฑ์ ข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ กระดานสนทนา museum society และติดต่อเรา ส่วนที่สองคือ
ส่วนระบบสืบค้ น ประกอบไปด้ วยการสืบค้ นผ่านชื่อพิพิธภัณฑ์ และคําสําคัญ ที่ตงั ้ (อําเภอ จังหวัด ภาค) การ
4

โปรดดูรายละเอียดงานออกแบบและสร้ างฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในบทที่ 2 ประสบการณ์และบทเรี ยนจากการทํา
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย ปณิตา สระวาสี
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
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บริ หารจัดการ เนื อ้ หาการจัดแสดง เมื่อคลิกเข้ าสู่แต่ละพิพิธภัณฑ์ แล้ ว จะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ แห่งนัน้ ๆ ได้ แก่ ที่ตงั ้ เบอร์ โทรศัพท์ เวลาทําการ ค่าเข้ าชม ปี ที่ก่อตัง้ พร้ อมกับภาพถ่าย แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารอ้ างอิง เว็บไซต์ และคลิปวีดิทศั น์ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
งานพัฒนาฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่ มลงตัวในแง่โครงสร้ างราวเดือนมิถนุ ายน 2549 และเริ่ ม
ทดลองเปิ ดให้ บ ริ ก ารออนไลน์ บ นเว็ บ ไซต์ http://www4.sac.or.th/museumdatabase/ เพื่ อ รั บ ฟั ง เสี ย งจาก
ผู้ใช้ บริ การและนํามาพัฒนาปรับปรุงรู ปแบบการนําเสนอข้ อมูลให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2549
ฐานข้ อมูลได้ เริ่ มใช้ บริ การการตรวจสอบสถิติการเข้ าชมฐานข้ อมูลผ่านระบบของทรู ฮิต(Truehits) ซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่บอกสถิติที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ งานของผู้ที่เข้ ามาใช้
ในส่วนของข้ อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2550 ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย รวบรวม
รายนามพิพิธภัณฑ์ทั ้งที่ดําเนินงานโดยชาวบ้ าน เอกชน วัด ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ (ไม่รวม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) จํานวน 963 แห่ง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา การจัดแสดง ของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์จํานวน 458 แห่ง แบ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจ 212 แห่ง และข้ อมูลจากการประชุมเครื อข่าย
หนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์อื่นอีกจํานวน 246 แห่ง
นอกเหนือจากการเพิ่มเติมและอัพเดทข้ อมูลของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งแล้ ว ภายในฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นออนไลน์ ยังมีเนื ้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ได้ แก่ ข่ าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์
และ museum society เนื ้อหาใน “ข่าวพิพิธภัณฑ์” สรุ ปความจากข่าวในหนังสือพิมพ์ทงไทยและอั
ั้
งกฤษ
นิตยสาร ข่าวสารที่เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ส่งมาให้ “บทความพิพิธภัณฑ์ “ เป็ นการเผยแพร่ บทความที่เกี่ยวกับ
ั้
จยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บทความแปล บทความจากบุคคลทัว่ ไป ซึ่งทาง
พิพิธภัณฑ์ทงจากโครงการวิ
โครงการฯ เปิ ดกว้ างให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของฐานข้ อมูลได้ และ “museum
society” เป็ นการแนะนําเว็บไซต์ขององค์กร สถาบัน หรื อพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจของทังไทยและต่
้
างประเทศ
ปั จจุบนั (มิถนุ ายน 2550) ในฐานข้ อมูลมีข่าวพิพิธภัณฑ์มีจํานวน 62 รายการ บทความพิพิธภัณฑ์มี
จํานวน 36 บทความ ซึง่ ทังสองคอลั
้
มน์ เป็ นคอลัมน์ที่ผ้ เู ข้ าชมฐานข้ อมูลคลิ๊กเข้ าไปดูมากในลําดับต้ นๆ สถิติรวม
้ เดือนมิถนุ ายน 2549 – มีนาคม 2550 สามารถดูได้
การเข้ าชมฐานข้ อมูลผ่านระบบของทรู ฮิต (Truehits) ตังแต่
จากรายงานการใช้ ฐานข้ อมูล5

5

โปรดดูรายละเอียดในบทที่ 5 รายงานการใช้ ฐานข้ อมูลหลังจากเปิ ดให้ บริ การ
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บทที่ 2
ประสบการณ์และบทเรียน
จากการทําฐานข้อมูลพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในประเทศไทย

ปณิตา สระวาสี
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ต ้นทาง

การจัดทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย อยู่ภายใต้ ร่มใหญ่ของโครงการวิจยั และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรินธรเริ่ มดําเนินการมาตังแต่
้ กลางปี 2546 เพื่อสนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์
ของชาวบ้ านในท้ องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยมีความเข้ มแข็งทางวิชาการ นําไปสูก่ ารเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน
ที่คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ รักษามรดกวัฒนธรรม เรื่ องราว วิถีชีวิตของ
ท้ องถิ่นให้ กว้ างขวางออกไป โดยในระยะแรกทางโครงการต้ องการค้ นคว้ า ค้ นหา และรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ในทุกมิติ การสํารวจและทําความรู้จกั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยูท่ วั่ ประเทศไทยจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
นอกเหนือไปจากหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่พิมพ์ออกมาไม่ส้ จู ะมากนัก และส่วนใหญ่
เป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์เอกชน ที่เป็ นที่
รู้ จกั ในสังคมอยู่ก่อนแล้ ว ส่วนข้ อมูลของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ าน ที่กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ
ไทยนัน้ มีอยูใ่ นเอกสารหรื อสิง่ พิมพ์น้อยมาก ในระยะแรกของการทํางาน วิธีการที่จะได้ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ชาวบ้ าน
ที่โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดําเนินงาน มีอยู่ 2 วิธีหลัก
วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การหาเครื อ ข่ า ยเจ้ าหน้ าที่ วัฒ นธรรมในท้ องถิ่ น ของแต่ ภ าค ส่ ว นใหญ่ คื อ อาจารย์
มหาวิทยาลัย นักวิชาการท้ องถิ่น ที่สนใจและมีความรู้ ในเรื่ องพิพิธภัณฑ์หรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่นอยู่ก่อนแล้ ว เพื่อ
เป็ นผู้ช่วยเหลือในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และแนะนําให้ ร้ ู จกั กับคนทําพิพิธภัณฑ์ในพื ้นที่ ต่อมาเมื่อทํา
ความรู้ จกั ในเบื ้องต้ นกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่จํานวนหนึ่งแล้ ว ทางโครงการใช้ วิธีการเปิ ดประชุมเครื อข่าย
พิพิธภัณฑ์ตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยเชิญตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ ามาประชุมเพื่อ ทํา
ความรู้ จักซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ระหว่างคนทําพิพิธภัณฑ์กับนักวิชาการ และคนทํา
พิพิธภัณฑ์กบั คนทําพิพิธภัณฑ์ด้วยกันเอง บางพิพิธภัณฑ์อยู่จงั หวัดเดียวกัน แต่คนทําพิพิธภัณฑ์ไม่เคยพบหน้ า
ไม่ร้ ู จกั กันมาก่อน การประชุมเครื อข่ายในครัง้ นัน้ นอกจากทางโครงการจะได้ ข้อมูลจากผู้ปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์
โดยตรง ทังประวั
้
ติความเป็ นมา ปั ญหาอุปสรรค ความต้ องการ และการจัดการต่างๆ แล้ ว ยังเป็ นการเชื่อมโยง
ชาวพิพิธภัณฑ์ สร้ างเครื อข่ายระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือกัน ติดต่อ ส่งข่าวสารข้ อมูลระหว่างกันด้ วย
วิธีการต่อมาคือ นักวิชาการและนักวิจัยประจําโครงการฯ ออกเดินทางไปสํารวจและทําความรู้ จัก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ น่ า สนใจในแต่ ล ะพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ คํ า แนะนํ า จากคนในท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ อมูล จากหนั ง สื อ
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)

14

หนังสือพิมพ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต ซึง่ เราเชื่อว่ากระบวนการสํารวจเป็ นเครื่ องมือสําคัญอย่างหนึ่งใน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้สนใจงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไป
พร้ อมกันด้ วย
ข้ อมูลของพิพิธภัณฑ์ที่ทางโครงการฯ ได้ มาจากนักวิชาการในท้ องถิ่น การจัดประชุมเครื อข่าย และการ
สํารวจภาคสนาม อาทิ ประวัติความเป็ นมา เนื ้อหาการจัดแสดง การจัดการ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึง
ภาพถ่าย วิดีทัศน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางพิพิธภัณฑ์ นอกจากจะเป็ นข้ อมูลสําคัญที่ใช้ ในการสนับสนุนการ
ดํ า เนิน งานในส่ว นงานวิจ ยั และพัฒ นาแล้ ว เราถือ ว่า การเผยแพร่ พ ิพ ิธ ภัณ ฑ์ท้ อ งถิ ่น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ช าวบ้ า น
พิพ ิธ ภัณ ฑ์ข องคนเล็ก ๆ ให้ เ ป็ นที่ ร้ ู จัก ในวงกว้ า งเป็ นอี ก ช่ อ งทางที่ จ ะสนับ สนุน การเติ บ โตและพัฒ นาของ
พิพิธ ภัณ ฑ์ เ หล่า นัน้ จึง นํ า ไปสู่ก ารออกแบบและจัดทํ า ฐานข้ อ มูลพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยรู ป แบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วิธก
ี ารทํางานและการออกแบบฐานข้อมูลพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่

ก่อนจะเป็ นฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เห็นในปั จจุบนั นี ้ คณะทํางานได้ ปรับแก้ ฐานข้ อมูลเป็ นระยะๆ
เพื่อตอบสนองการใช้ งานให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ มากที่สดุ คือ จัดข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ เข้ าถึงง่าย มี
โปรแกรมที่สามารถค้ นหาข้ อมูลได้
เดิมนัน้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ จัดทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ ว และเมื่อ
ทางศูนย์ฯ ได้ ริเริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในปี 2546 โดยได้ รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) จึงใช้ ฐานข้ อมูลเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้ านี ้แล้ วเป็ นที่จดั เก็บและเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ
ที่ได้ มาจากการสํารวจและจัดประชุมสัมมนา โดยฐานข้ อมูลดังกล่าวเป็ นลักษณะเป็ นหน้ าเว็บ (web page) คือ
เป็ นการนําข้ อมูลและภาพถ่ายไป “แปะ” ไว้ บนหน้ าเว็บเท่านัน้ ยังไม่ได้ มีการจัดระบบข้ อมูล แยกประเภทแต่
อย่างใด โครงสร้ างหน้ าเว็บเป็ นเพียงการแบ่งข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ตามรายภาค รายจังหวัด และอําเภอตามลําดับ
ยังไม่สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ ลักษณะดังกล่าวมีข้อจํากัดหลายประการ นอกจากไม่สามารถทําช่องค้ นข้ อมูล
(search box) ในการค้ นหาข้ อมูลได้ แล้ ว ลักษณะการใช้ งาน ผู้ใช้ ต้องคลิกเข้ าไปในข้ อมูลรายจังหวัดก่อน
จากนันหน้
้ าจอจะแสดงผลข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ตามรายอําเภอ เมื่อนําเม้ าส์ไปชี ้ที่เครื่ องหมาย + หน้ าชื่อพิพิธภัณฑ์
ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ของพิพิธภัณฑ์จะแสดงผลขึ ้นมาประมาณ 10 วินาที ซึง่ ลักษณะดังกล่าวไม่สะดวกสําหรับ
การใช้ ง าน ส่ว นข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ประวัติ การจัด แสดงและภาพถ่ า ย จะแสดงผลขึ น้ มาเมื่ อ ผู้ใ ช้ คลิก ที่ ชื่ อ ของ
พิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์ที่ขีดเส้ นใต้ จะหมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่มีข้อมูล เพื่อให้ เข้ าใจระบบการใช้ งานมากขึ ้น
โปรดดูภาพประกอบด้ านล่าง
ภาพฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย (เดิ ม)
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หน้ าแรก (home)

รายชื่อพิพิธภัณฑ์แยกตามภาคและจังหวัด
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รายชื่อพิพิธภัณฑ์แยกตามอําเภอ

หน้ ารายละเอียดประวัติความเป็ นมา การจัดแสดง ของพิพิธภัณฑ์
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จากข้ อจํากัดหลายประการจากฐานข้ อมูลเดิมที่มีอยู่ และประสบการณ์ การสํารวจภาคสนาม ที่ได้ มี
โอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และข้ อมูลทังการสั
้
มภาษณ์ ภาพถ่าย วิดีทศั น์ ที่ได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากการทํางานของ
คณะสํารวจกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา ทําให้ เราพอที่จะจําแนกประเภทและลักษณะของข้ อมูล นําไปสู่การจัดระบบ
ประมวลข้ อ มูล ใหม่ พร้ อมทัง้ สรุ ป ข้ อ จํ า กัด ตลอดจนวิ ธี ก ารแก้ ไ ข อัน นํ า ไปสู่ก ารออกแบบฐานข้ อ มูล ใหม่
ดังต่อไปนี ้
ประการแรก การจําแนกพิพิธภัณฑ์ตามรายจังหวัด กลายเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ ต้องทราบแหล่ง
ที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์มาบ้ างพอสมควร ถ้ าผู้ใช้ ไม่ทราบที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์แห่งนันๆ
้ ก็จะเป็ นเรื่ องยากในการค้ นหา
พิพิธภัณฑ์ที่ต้องการ ต้ องคลิกดูไปตามจังหวัดจนกว่าจะเจอพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการ
ประการที่สอง การไม่มีระบบสืบค้ น ทําให้ ในกรณี ที่ผ้ ูใช้ ต้องการค้ นหาพิพิธภัณฑ์ที่จําแนกตาม
ประเภทจัดแสดง อาทิ โบราณคดี ชาติพนั ธุ์ ศิลปะการแสดง ผ้ าและสิ่งทอ หรื อต้ องการทราบว่าวัตถุข้าวของบาง
ประเภทนันมี
้ พิพิธภัณฑ์ไหนที่จดั แสดง หรื อแม้ กระทัง่ การค้ นหารู ปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์ว่าจัดการโดย
ใคร ? วัด เอกชน ชุมชน สถานศึกษา หรื อหน่วยงานราชการ ก็ไม่สามารถกระทําได้
ประการที่สาม พิพิธภัณฑ์บางประเภทที่เรี ยกว่า Virtual Museum ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริ งที่อยู่
ในอินเตอร์ เนต ยังไม่มีสถานที่ตงั ้ หรื อพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว ซึ่งไม่ได้ ที่พื ้นที่จดั แสดงถาวร
ทําให้ ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ประเภทนี ้ไม่สามารถถูกรวมเข้ าไปอยู่ในฐานข้ อมูลเดิม ที่มีโครงสร้ างแบบจําแนกตาม
รายจังหวัดได้
จากปั ญหาการเข้ าถึงข้ อมูล ความสะดวกของผู้ใช้ รวมถึงเงื่ อนไขและข้ อจํ ากัดของฐานข้ อมูลเดิม
ดังกล่าว คณะผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่ โดยผู้ใช้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านหน้ าจอ
ทัง้ จากระบบการสื บ ค้ น คํ า สํา คัญ และระบบแผนที่ นอกจากนี ย้ ัง นํ า คลัง ข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่ม าบูร ณาการลงบน
ฐานข้ อมูล เพื่อใช้ ข้อมูลที่มีให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ ได้ แก่ ภาพถ่าย วิดีทศั น์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บทความ
จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน แหล่งข้ อมูลที่สามารถสืบค้ นเพิ่มเติมได้
การทํางานออกแบบฐานข้ อมูลในระยะนี ้มี 2 ส่วนหลักที่ดําเนินการคู่ขนานกันไป คือ 1) การพัฒนา
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล (Database management system) และการออกแบบหน้ าจอ (user
interface) และ 2) การเตรี ยมข้ อมูลเพื่อป้อนเข้ าสูร่ ะบบ
1. งานออกแบบหน้ าจอ ทําโดยนักวิชาการที่สํารวจภาคสนาม ซึ่งเป็ นผู้ที่ทราบลักษณะข้ อมูลที่มี
ทังหมด
้
และสามารถจําแนกประเภทข้ อมูลได้ การออกแบบนักวิชาการจะใช้ วิธีวาดผังโครงสร้ าง ตําแหน่งเมนู
ต่าง ๆ ที่ต้องการ ไล่เรี ยงไปทีละหน้ าในแผ่นกระดาษ เริ่ มตังแต่
้ หน้ าแรก (home) หน้ าแสดงผลการค้ นหา
(search result) หน้ าแสดงข้ อมูลแต่ละพิพิธภัณฑ์ หน้ าแสดงแหล่งข้ อมูลที่สามารถสืบค้ นเพิ่มเติมได้ (ดูในภาพ)
จากนันจะส่
้ งให้ โปรแกรมเมอร์ ของศูนย์ฯ ทําการเขียนโปรแกรมให้ ตรงกับสิง่ ที่นกั วิชาการได้ ออกแบบไว้
การทํ า ฐานข้ อ มูลนี ต้ ัง้ อยู่บ นแนวคิ ด ที่ ว่า ต้ อ งการฐานข้ อ มูล ออนไลน์ ที่ ส ามารถสื บ ค้ น ได้ และยัง
ต้ องการให้ เป็ นเว็บไซต์ที่สื่อสารกับสังคม ส่งข่าวสารความเคลื่อนไหว ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ และน่าสนใจ
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เกี่ ย วกับ งานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ดัง นัน้ รู ป แบบของฐานข้ อ มูล นี จ้ ึ ง ผสมระหว่ า งฐานข้ อ มูล ที่ สื บ ค้ น ได้ กับ ส่ ว นการ
ประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรข้ อมูล หรื อ resources ต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์ ตวั โครงการฯ และ resource ต่างๆ ประกอบไปด้ วย เมนูเกี่ยวกับโครงการ
(about us) ข่าวพิพิธภัณฑ์ (news) บทความพิพิธภัณฑ์ (articles) จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน (newsletter)
museum society (useful link) และติดต่อเรา(contact us)
2. ส่วนระบบสืบค้น ใน search box ประกอบไปด้ วยการสืบค้ นผ่าน 4 ช่องทาง ได้ แก่ ชื่อพิพิธภัณฑ์
หรื อคําสําคัญ (key word) เนื ้อหาการจัดแสดง การบริ หารจัดการ และที่ตงั ้ (ภาค/จังหวัด/อําเภอ) และระบบ
สืบค้ นในแผนที่
2. งานเตรี ยมข้ อมูลเพื่อป้อนเข้ าสู่ระบบ ประกอบข้ อมูลหลัก 12 รายการ โดยมีวิธีการทํางานดังนี ้
1) “เกี ่ย วกับ โครงการ” นักวิชาการเตรี ยมข้ อ เขี ยนบรรยายความเป็ นมา วัตถุป ระสงค์ และ
ผู้ปฏิบตั ิงานของโครงการฯ และภาพประกอบ แล้ วนักออกแบบเว็บ(web designer) จะเป็ นคนนํา
ข้ อเขียนและภาพถ่ายไปออกแบบหน้ าจอต่อไป
2) “ข่ าวพิ พิธภัณฑ์ ” เป็ นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ติดตาม โดยเป็ นข่าวความ
เคลื่อนไหวในวงการพิพิธภัณฑ์ทวั่ โลก ข่าวส่วนใหญ่ได้ มาจากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการส่ง
ข่าวจากเจ้ าของพิพิธภัณฑ์ โดยตรง ซึ่งถื อเป็ นเมนูที่ผ้ ูใช้ นิยมเข้ ามาคลิกอ่านมากที่ สุด และ
กลายเป็ นสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ให้ ผู้ ใช้ เข้ ามาใช้ เว็ บ ฐานข้ อมู ล เป็ นประจํ า เพื่ อ เช็ ค ข่ า วสารต่ า งๆ
นอกเหนือไปจากการเข้ าไปอ่านข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในระบบฐานข้ อมูล
3) “บทความพิ พิธภัณฑ์” เป็ นทังบทความที
้
่เขียนโดยนักวิชาการในโครงการเอง และนักวิชาการจาก
ภายนอกที่สง่ บทความมาเผยแพร่ การแสดงผลมีลกั ษณะเป็ นเว็บเพจ ที่ใช้ ง่าย มีการทํา printable
version ผู้ใช้ สามารถพิมพ์ออกมาอ่านจากเครื่ องพิมพ์ได้ โดยสะดวก เหตุที่ไม่เลือกใช้ การแสดงผล
เป็ น PDF File เนื่องจากเป็ นไฟล์ขนาดใหญ่ จําเป็ นที่ผ้ ใู ช้ ต้องมีโปรแกรมอ่าน และไม่สามารถ
search ได้
4) จุลสารก้าวไปด้วยกันรูปแบบดิ จิตลั จุลสารก้ าวไปด้ วยกันเป็ นจุลสารราย 3 เดือน ที่แจกจ่ายให้ กบั
พิพิธภัณฑ์ทวั่ ประเทศ นักวิชาการ และผู้สนใจทัว่ ไป ซึง่ เราเห็นว่าจุลสารนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อคน
ที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิก แต่สามารถหาอ่านได้ ในฐานข้ อมูลออนไลน์ โดยออนไลน์ในลักษณะ PDF File
ั้
5) “museum society” เป็ นการเชื่อมโยงลิงค์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทงในและ
นอกประเทศ โดยมิใช่แค่การใส่ชื่อองค์ กรแล้ วทําเชื่ อมโยงลิงค์ เท่า นัน้ หากแต่เราได้ สรุ ปจุดดี
จุดเด่น ข้ อน่าสนใจขององค์กร พิพิธภัณฑ์ หรื อเว็บไซต์นนๆ
ั ้ เพื่อดึงดูดให้ ผ้ ใู ช้ คลิกเข้ าไปหาความรู้
ต่อในลิงค์ตา่ งๆ เหล่านันที
้ ่เราทําไว้
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6) การเขี ยนข้อมูลรายพิ พิธภัณฑ์ ข้ อมูลอาจแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ข้ อมูลเบื ้องต้ นที่ประกอบด้ วย ชื่อ
พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ วันเวลาทําการ ค่าเข้ าชม ปี ที่ก่อตัง้ ชื่อผู้ดแู ล ข้ อมูลระดับต่อมาคือ
ข้ อ มูล ประวัติค วามเป็ นมา เนื อ้ หาการจัด แสดง ปั ญ หาอุป สรรค และเรื่ อ งราวที่ น่ า สนในของ
พิพิธ ภัณ ฑ์ ที่ ได้ มาจากการสัมภาษณ์ เจ้ าของหรื อจากเอกสารสิ่ง พิมพ์ โดยพยายามเขี ยนใน
ั ้ รวมไปถึงสร้ าง hypertext
ลักษณะเชิงสารคดี ที่อ่านง่าย นําเสนอข้ อเท็จจริ งของพิพิธภัณฑ์นนๆ
เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลแหล่งอื่นเข้ าสูฐ่ านข้ อมูล และการอธิบายคําเพิ่มเติมในลักษณะ hint word
จากนันให้
้ รหัสเลข 5 หลัก XX - XXX สองหลักแรกหมายถึงจังหวัด ตังแต่
้ 01-73 สามหลักถัดมา
คือรหัสรายพิพิธภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น 14-017 คือ พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด นครปฐม โดยเลข 14
หมายถึงจังหวัดนครปฐม ส่วน 017 คือลําดับเลขที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปฐม ซึง่ เลขสามตัวหลังนี ้ก็
ยัง บอกให้ ท ราบด้ ว ยว่า พิพิธ ภัณ ฑ์ ใ นจัง หวัด นครปฐมมี ทัง้ หมดกี่ แ ห่ง
(เมื่ อ ดูภ าพรวมใน
ตารางข้ อมูล) รหัสและข้ อมูลทังหมดนี
้
้ จะถูกป้อนใส่ในโปรแกรม Microsoft Access
7) การจัดประเภทเนื อ้ หาการจัดแสดง ได้ มาจากการประสบการณ์ ที่ได้ จากการสํารวจเป็ นหลัก และ
นํามาเทียบเคียงประยุกต์กบั การจัดประเภทพิพิธภัณฑ์ขององค์กรอย่าง ICOM หรื อการแบ่ง
ประเภทโดยเว็บ Wikipedia นําไปสูก่ ารแบ่งประเภทในแบบของโครงการดังนี ้ 1. วิถีชีวิตท้ องถิ่น/
ภูมิปัญญา 2. ชาติพนั ธุ์วิทยา 3. ประวัติศาสตร์ /โบราณคดี 4. เกี่ยวเนื่องกับศาสนา 5. ศิลปะ/
การแสดง 6. งานอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม 7. บุคคลสําคัญ 8. ผ้ า/สิ่งทอ 9. เครื่ องปั น้ ดินเผา
10. ธรรมชาติวิทยา 11. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 12. การแพทย์และสาธารณสุข 13. การ
สื่อสาร/ไปรษณีย์ 14. การเงินการธนาคาร/เงินตรา 15. กฎหมายและราชทัณฑ์ 16. การทหาร
และ 17. อื่น ๆ
8) การคัดเลื อกภาพถ่าย การไปสํารวจภาคสนามแต่ละครัง้ คณะสํารวจจะถ่ายภาพไว้ จํานวนมาก
ด้ วยกล้ องดิจิทลั และจัดเก็บไว้ ในserver ส่วนกลางของศูนย์ฯ ซึง่ ในส่วนของการแสดงผลภาพถ่าย
สําหรับผู้ใช้ ออนไลน์ทวั่ ไป ทางเราจึงต้ องคัดเลือกภาพถ่าย 15 - 60 ภาพ/พิพิธภัณฑ์ ที่สื่อถึงตัวตน
พิพิธภัณฑ์นนั ้ แสดงการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ วัตถุชิ ้นสําคัญของพิพิธภัณฑ์ จากนันทํ
้ าการ
ย่อขนาดภาพให้ เหมาะสมกับแสดงผล และแบ่งแยกไฟล์ตามรหัสพิพิธภัณฑ์ แล้ วอัพโหลดเข้ าสู่
ฐานข้ อมูล
9) การทํ า บรรณนิ ท ัศ น์ ซึ่ง เป็ นรายชื่ อ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ
ทัง้ ในรู ป เอกสารกระดาษ และสื่ อ
ั ้ โครงสร้ างประกอบด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ้ ใู ช้ สามารถไปค้ นคว้ าเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นนๆ
ชื่ อ ผู้แ ต่ง ชื่ อ เรื่ อ ง พิ ม พ์ ลัก ษณ์ แหล่ง ค้ น คว้ า และเว็บ ลิง ค์ ใ นอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ง จะมี ทัง้ หนัง สื อ
วิทยานิพนธ์ บทความในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ รายชื่อสิ่งพิมพ์ดงั กล่าวจะถูกให้
รหัสตามรหัสพิพิธภัณฑ์
10) การสแกนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ของพิ พิธภัณฑ์ จากประสบการณ์การสํารวจแต่ละครัง้ พบว่า
แต่ละพิพิธภัณฑ์นิยมทําแผ่นพับเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ของตนเอง มีหลายรูปแบบ
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ลักษณะ บางแห่งพิมพ์สี่สีสวยงาม บางแห่งเพียงแค่ถ่ายเอกสารขาวดํา ซึ่งถือว่าเป็ นคอลเล็กชัน่
หนึ่งของโครงการฯ ที่ควรจะเผยแพร่ ให้ คนทั่วไปได้ ดูและอ่านด้ วย บางแผ่นเจ้ าของแจกจ่ายไป
หมดแล้ ว แม้ แต่เจ้ าของพิพิธภัณฑ์เองก็ไม่ได้ เก็บไว้ แผ่นพับจึงถือว่ามีเอกสารสําคัญที่ควรค่าแก่
การเก็บและจัดแสดงผ่านฐานข้ อมูลด้ วยเช่นกัน
11) การทําคลิ ปวิ ดีทศั น์ การไปสํารวจแต่ละครัง้ คณะทํางานจะถ่ายวิดีทศั น์เก็บไว้ ด้วย ซึง่ จะนํามาตัด
ต่อเป็ นสารคดี สนั ้ ๆ เชิงแนะนํ าพิพิ ธภัณฑ์ แต่ละแห่ง ซึ่ง คลิปเหล่า นี จ้ ะนํ าเข้ ามาอัพโหลดเพื่ อ
เผยแพร่ในฐานข้ อมูลด้ วยเช่นกัน
12) การทําแผนที แ่ ละลงพิ กดั ตําแหน่งที ต่ งั้ ของพิ พิธภัณฑ์ : นอกเหนือจากโครงการจําแนกพิพิธภัณฑ์
ตามประเภทการจัดแสดง ตามประเภทการบริหารจัดการ และตามรายจังหวัดและอําเภอแล้ ว การ
สืบค้ นจากแผนที่เป็ นงานสืบค้ นอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ที่ค้ นุ เคยกับระบบแผนที่ สามารถ
สืบค้ นได้ อีกทางหนึง่ ซึง่ ในตอนแรกเราวางไว้ ว่าจะพล็อตจุดลงในแผนที่ GIS หากแต่ติดขัดปั ญหา
เรื่ องข้ อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ที่มีเพียงบางแห่ง ฐานข้ อมูลจึงแสดงผลเฉพาะภาพรายจังหวัด แล้ ว
link ไปสูจ่ อแสดงผลหน้ าธรรมดา
ทังนี
้ ้นักวิชาการเป็ นเว็บเอดิเตอร์ (web editor) ที่ดแู ลภาพรวมของฐานข้ อมูล ประสานกับทีมสํารวจใน
การส่งข้ อมูลเข้ ามาเพิ่มเติม และขณะเดียวกันก็เป็ นผู้เขียนข้ อมูลและป้อนข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบด้ วย มีวิธีการทํางาน
คือ ส่งข้ อมูลต่างๆ นานาที่แก้ ไข และคัดสรรแล้ วข้ างต้ น ให้ โปรแกรมเมอร์ เป็ นผู้อพั โหลด (upload) ขึ ้นเว็บ
อย่างไรก็ดี หลังจากที่ทํางานได้ สกั ระยะหนึ่ง พบว่าการแก้ ไขข้ อมูลและส่งผ่านข้ อมูลเพื่อป้อนเข้ าสู่
ระบบระหว่างนักวิชาการและโปรแกรมเมอร์ เป็ นงานต้ องเป็ นไปตามคิว แม้ บางครัง้ จะเป็ นการแก้ ไขข้ อมูลเพียง
เล็กน้ อยก็ตาม เนื่องจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมีเจ้ าหน้ าที่โปรแกรมเมอร์ คนเดียว ทําให้ การอัพเดทของข้ อมูล
ไม่รวดเร็ ว เพื่อให้ การส่งผ่านข้ อมูลสันที
้ ่สดุ ลดข้ อผิดพลาดต่างๆ ของการส่งผ่านข้ อมูล และเพื่อให้ การทํางาน
สะดวกและรวดเร็ วขึ ้น โปรแกรมเมอร์ จึงออกแบบหน้ าจอ administrator interface ที่นกั วิชาการของศูนย์ฯ
สามารถนําเข้ าข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านโปรแกรมเมอร์ หรื อเจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ ในเมนูต่างๆ ได้ แก่
ข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ museum society และจุลสารก้ าวไปด้ วยกัน รวมไปถึงการยกเลิกการใช้
Microsoft Access ในฐานข้ อมูลที่เก็บข้ อมูลรายพิพิธภัณฑ์ และบรรณนิทศั น์ และใช้ โปรแกรม PHP แทน
นักวิชาการสามารถอัพโหลดข้ อมูลทุกประเภทด้ วยตนเองได้ ทงหมดจากหน้
ั้
าจอเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตน
นอกจากนีฐ้ านข้ อมูลยังใช้ บริ การของ truehits ซึ่งเป็ นระบบให้ บริ การตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ของสํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) เพื่อตรวจสอบสถิติการเข้ าชมเว็บไซต์ฐานข้ อมูล
พบว่าสถิติการเข้ าชมในส่วนของ ข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ เป็ นเมนูที่ผ้ ใู ช้ เข้ ามาคลิกชมในลําดับต้ นๆ
นอกเหนือไปจากการเข้ าไปอ่านข้ อมูลรายพิพิธภัณฑ์ในฐานข้ อมูลซึ่งมีจํานวนมากอยู่แล้ ว สถิติเหล่านี ้เป็ นการ
ยืนยันความสําเร็จในเบื ้องต้ นของฐานข้ อมูล ในแง่ที่เราพยายามสร้ างช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
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พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ สู่สัง คม ซึ่ ง ในประเทศไทยเองความรู้ ด้ า นนี ย้ ัง มี จํ า กัด อยู่ม าก และยัง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดที่ ส ร้ าง
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี ้มาก่อน
การทํางานในระยะที่สาม (2549 - 2550) ซึง่ เป็ นระยะสุดท้ ายของโครงการจัดทําฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งานพัฒนาฐานข้ อมูลยังกระทํา
อย่างต่อเนื่อง มีการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ การค้ นหารายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่ยงั ตกสํารวจ
การป้อนข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจเข้ าสู่ฐาน การค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์เพื่อทํา
บรรณนิทศั น์ การจัดกลุ่ม - จําแนกประเภทพิพิธภัณฑ์ การเชื่อมโยงข้ อมูลหลากประเภทจากหลายแหล่งข้ อมูล
เข้ าด้ วยกัน รวมไปถึงอัพเดทและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเดิม ควบคู่ไปกับการปรับแก้ โครงสร้ างและ
ระบบการใช้ งานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
งานจําแนกและจัดแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ เป็ นงานสําคัญหนึ่งของงานฐานข้ อมูล โดยเฉพาะการ
แบ่งประเภทพิพิธภัณฑ์ตามเนื ้อหาการจัดแสดง ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า การจําแนกประเภทดังกล่าวมีที่มา
จากประสบการณ์ การได้ เห็นพิพิธภัณฑ์จริ งจากการสํารวจภาคสนามเป็ นสําคัญ รวมถึงประยุกต์ใช้ กบั การจําแนก
ประเภทขององค์กร ICOM (International Council of Museums) และเว็บไซต์ Wikipedia หากแต่เมื่อทํางานได้
ระยะหนึ่งพบว่า ประเภทที่จําแนกไว้ ในครัง้ แรก ไม่ครอบคลุมพิพิธภัณฑ์บางประเภท และมีพิพิธภัณฑ์บางแห่งก็
มีเนื อ้ หาการจัดแสดงที่ไม่ค่อยจะตรงกับประเภทที่เราจําแนกให้ ก่อนหน้ านี ้ ฐานข้ อมูลจึงจําเป็ นต้ องปรั บการ
จําแนกประเภทการจัดแสดงอีกครัง้ หนึง่
การปรับการจําแนกประเภทครัง้ ใหม่นี ้ ได้ ตดั ประเภทพิพิธภัณฑ์ “เกี่ยวเนื่องกับศาสนา” ออก เนื่องจาก
เดิมที่จําแนกประเภทพิพิธภัณฑ์กลุม่ นี ้ออกมา เพื่อต้ องการสื่อถึงพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในวัดซึง่ มีบคุ ลิกโดดเด่นเฉพาะตัว
คือ มีข้าวของมากมายหลากประเภท ทังวั
้ ตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น พระพุทธรู ป ตู้พระธรรม คัมภีร์ใบลาน
้ งได้ เปลี่ยน
และข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวันของชาวบ้ าน จําพวก ถ้ วยชาม หม้ อ ไห เครื่ องจักสาน ดังนันจึ
ชื่อประเภทการจัดแสดงเป็ น “พิพิธภัณฑ์วดั ” แทน นอกจากนี ้ยังเพิ่มประเภทการจัดแสดงที่ยงั ไม่ครอบคลุมไปอีก
2 ประเภท คือพิพิธภัณฑ์พระป่ า และบ้ านประวัติศาสตร์ และปรับชื่อเดิมอีก 1 ประเภท จากพิพิธภัณฑ์การทหาร
เป็ น การทหาร/สงคราม
ต้ องเข้ าใจด้ วยอีกว่า การแบ่งประเภทพิพิธภัณฑ์ตามเนื ้อหาจัดแสดง เป็ นการแนะแนวทางการสืบค้ น
ให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ใช้ งานง่ายขึ ้น อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทหรื อการจัดหมวดหมู่นี ้ไม่มีเส้ นแบ่งตายตัว เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งมีข้าวของจัดแสดงหลากหลาย ดังนันพิ
้ พิธภัณฑ์หนึ่งแห่งสามารถเข้ าอยู่ในประเภทเนื ้อหา
การจัดแสดงได้ มากกว่าหนึ่งประเภท และการแบ่งประเภทสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ เสมอเมื่อพบว่ามี
พิพิธภัณฑ์บางแห่งที่ยงั ไม่สามารถจัดเข้ ากลุม่ ที่มีอยูไ่ ด้
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หัวใจอีกประการหนึ่งของการทําเว็บไซต์และฐานข้ อมูลออนไลน์ คือ การอัพเดทข้ อมูล เว็บไซต์ หรื อ
ฐานข้ อมูลที่ไม่มีการอัพเดทข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอ อาจกล่าวได้ ว่าฐานข้ อมูลนัน้ “ตาย” ทังนั
้ ยที่หมายถึงตัวฐาน
เอง และนัยที่มาจากผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ เข้ ามาในฐานแล้ วพบว่าฐานข้ อมูลไม่มีข้อมูลอัพเดทใหม่ หรื อการอัพเดทแต่ละ
ครัง้ ค่อนข้ างกินเวลานาน ในที่สดุ ผู้ใช้ จะค่อยๆ หายไป และลดจํานวนลง
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีรายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมทังสิ
้ ้น 980 แห่ง (ณ มิถนุ ายน 2550) วิธีการหนึ่งที่
ทําให้ ผ้ ใู ช้ ทราบว่ามีการอัพเดทข้ อมูลใหม่ๆ อะไรบ้ าง คือ การเพิ่มเมนู “1 เดือนที ผ่ ่านมามี พิพิธภัณฑ์ใดอัพเดท”
ซึง่ ข้ อมูลที่อยู่ในเมนูนี ้จะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติตามวันเวลาที่เรานําเข้ าข้ อมูลใหม่ทาง administrator interface
อย่างไรก็ดีถ้ามองแบบสุดโต่ง (Ideal) แล้ ว ในอนาคตเมื่อรายชื่อพิพิธภัณฑ์ทกุ แห่งมีอยู่ครบถ้ วนในฐานข้ อมูล
และเราทําข้ อมูลรายละเอียดเสร็ จครบถ้ วนสมบูรณ์ ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนจะอัพเดทอีกแล้ ว (พิพิธภัณฑ์มีเกิดใหม่
และตายอยู่เสมอ ข้ อสันนิษฐานนี ้อาจเป็ นไปได้ ไม่ง่ายนัก) สิ่งที่จะดึงให้ คนเข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูลนี ้อย่างสมํ่าเสมอ
คือ ส่วน resource ต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น คือ ข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ จุลสาร รวมไปถึง
กระดานถาม - ตอบ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ เข้ ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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หน้ าแรก (home)
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หน้ ารู้จกั โครงการ (about us)

หน้ าข่าวพิพิธภัณฑ์
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หน้ าจุลสารพิพิธภัณฑ์

หน้ าบทความพิพิธภัณฑ์
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หน้ ารายละเอียดของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง

หน้ าภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์
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หน้ าแผ่นพับพิพิธภัณฑ์

หน้ าบรรณนิทศั น์
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ดังที่กล่าวข้ างต้ น ฐานข้ อมูลที่หยุดนิ่งเป็ นฐานข้ อมูลที่ตาย โครงการจึงวางแผนงานในอนาคต เพื่อให้
ฐานข้ อมูลน่าสนใจและนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ แก่คนทุกกลุ่มให้ มากที่สดุ หนึ่งในแผนงานใหม่คือ การ
ประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กบั ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเชี่อมโยงพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งเข้ ากับฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ แสดงผลผ่านฟรี แวร์ Google map ทังนี
้ ้เป็ นความพยายามของ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรที่จะผนวกข้ อมูลต่างๆ ที่มีจากฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฐานข้ อมูลจารึกในประเทศ
ไทย และฐานข้ อมูลกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์ และวิจยั ทางวิชาการต่อไปในอนาคต
บทเรียนปลายทาง

ย้ อ นไปถึ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการทํ า ฐานข้ อมูล พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ น ในตอนนัน้ แม้ เราจะไม่ ไ ด้ นิ ย าม
ความหมายพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น อย่า งเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร แต่โ ครงการฯ และผู้ป ฏิ บัติการต้ อ งมี นิ ยามของ
“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ในแบบตัวตนเองคิดอยู่ก่อนแล้ วในใจว่าหมายถึงอะไร จึงจะสามารถทํางานได้ นิยามกว้ าง ๆ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เรามีในขณะนันคื
้ อ พิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากร หรื อหน่วยงานราชการ
แต่เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ดําเนินการโดยคนในท้ องถิ่น องค์กรในชุมชน โดยเราต้ องการทําความรู้ จักและ
เผยแพร่ ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ผ้ ูคนมักไม่ค่อยรู้ จัก ยังมีข้อมูล
เผยแพร่น้อย และไม่ได้ รับความสนใจจากภาครัฐ หรื อแม้ กระทัง่ คนในพื ้นที่เอง
นอกเหนือจากงานการสํารวจและจัดทําฐานข้ อมูล แล้ วยังดําเนินงานควบคู่ไปกับอีกโครงการหนึ่งคือ
งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการกับพิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการโดยชุมชนหรื อชาวบ้ าน สนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ านใน
ท้ องถิ่นต่างๆ มีความเข้ มแข็งทางวิชกาการ เพื่อนําไปสู่การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ชุมชนที่ส่วนร่ วมในการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รักษามรดกวัฒนธรรม และเผยแพร่ เรื่ องราววิถีชีวิตท้ องถิ่นให้ กว้ างขวางออกไป โดย
งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเลือกเข้ าไปวิจยั ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด จังหวัดนครปฐม
พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง
อย่างไรก็ดี ในส่วนงานจัดทําฐานข้ อมูลนัน้ เมื่อสํารวจภาคสนามมากขึ ้นเรื่ อยๆ เราตระหนักว่า การที่
จะเข้ าใจชี วิตวัฒนธรรมและวิถีของพิพิธ ภัณฑ์ ท้อ งถิ่นได้ นัน้ แค่การสํา รวจพิพิธภัณ ฑ์ ชาวบ้ านขนาดเล็ก ที่
ดําเนินการโดยองค์กรในชุมอย่างวัด หรื อโรงเรี ยนนันไม่
้ เพียงพอ จําเป็ นอย่างมากที่ต้องสํารวจและเก็บข้ อมูล
พิพิธภัณฑ์แบบอื่นๆ ด้ วย อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์เอกชน
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย ศูนย์วฒ
ั นธรรมประจําจังหวัด/อําเภอ เพื่อทําความเข้ าใจ บริ บท และเงื่อนไข ที่เกี่ยว
โยงและสัมพันธ์ กับพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น ที่จะทําให้ มองเห็นภาพรวมในกระบวนการเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ดังนัน้ ข้ อมูลและเนื อ้ หาในฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงไม่ได้ จํากัดอยู่แค่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หาก
รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทกุ แห่งทุกประเภทที่มีในประเทศ ซึ่งชื่อของฐานข้ อมูลที่ว่า “ฐานข้อมูลพิ พิธภัณฑ์ ท้องถิ่ นใน
ประเทศไทย” อาจจะต้ องปรับให้ เหมาะสมต่อไป
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นอกเหนือไปจากประสบการทํางานที่ได้ เห็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทําให้ เนื ้อหาในฐานข้ อมูลขยายออกไป
ไม่เฉพาะแค่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ประสบการณ์ เหล่านัน้ ยังทําให้ โลกทัศน์ของเราที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นค่อยๆ
้
ยามพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมองในแง่การดําเนินการ คือเป็ นพิพิธภัณฑ์
ขยายออกไปด้ วยเช่นกัน แรกเริ่ มนันเรานิ
ขนาดเล็กที่จดั ตังโดยชุ
้
มชน หรื อวัด เพื่อให้ ขอบเขตการทํางานของเราชัดเจนและทํางานง่ายขึ ้น หากแต่เมื่อได้
เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ และได้ เห็นพิพิธภัณฑ์มากขึน้ จึงเกิดคําถามต่างๆ มากมายตามมาเกี่ยวกับคําว่า
“พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น”
พิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการโดยวัดหรื อชุมชนบางแห่ง วัตถุข้าวของที่จัดแสดงมาจากที่อื่น ภาคอื่น ไม่ใช่
ของท้ องถิ่น อย่างนี ้จะเรี ยกว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ หรื อเปล่า แล้ วถ้ าพิพิธภัณฑ์คือแหล่งเรี ยนรู้ พิพิธภัณฑ์วดั
แห่งนันบอกว่
้
า ของจากที่อื่นเป็ นของที่ท้องถิ่นไม่เคยมี ไม่เคยเห็น แล้ วต้ องการให้ คนในท้ องถิ่นได้ เห็น ได้ ร้ ูจกั ได้
เรี ยนรู้ แล้ วจะถือว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ หรื อไม่ พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ อาคารจัดแสดง
สถาปั ตยกรรมตะวันตกทันสมัย แต่มีเนื ้อหาจัดแสดงเกี่ยวกับท้ องถิ่น จะนับว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ หรื อไม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ดําเนินงานโดยกรมศิลปากร มีส่วนจัดแสดงว่าด้ วยเรื่ องราวพื ้นถิ่น กลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
พื ้นที่ แบบนี ้เรี ยกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ หรื อเปล่า ฯลฯ
อย่างไรก็ดี คงไม่มีคําตอบสําเร็ จรู ปจากคําถามต่างๆ เหล่านี ้ คําตอบคงจะขึ ้นอยู่กบั การนิยามของ
แต่ละบุคคล คําถามที่เกิดขึ ้นระหว่างการทํางาน กลายเป็ นสิ่งที่จดุ ประกายให้ โครงการฯ ค้ นหาคําตอบ และต่อ
ยอดความคิดเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ ทัง้ ในรู ปของวิธีการทํางาน งานวิจัย และงานเผยแพร่ ความรู้ สู่สงั คมใน
อนาคตต่อไป
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บทที่ 3
ความเคลือ
่ นไหวในวงการพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในรอบทศวรรษ

ปณิตา สระวาสี
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ถ้ าจะกล่าวถึงความเคลื่อนไหวในวงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ถือว่าคึกคักอยู่ไม่
น้ อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่จดั ตังโดยวั
้
ด ชุมชน โรงเรี ยน หรื อเอกชน มีเป็ นจํานวนกว่า 500 แห่ง
หลายแห่งเปิ ดกันมาหลายสิบปี แล้ ว หากแต่กระแสความสนใจในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นถูกปลุกขึ ้นและได้ รับความ
สนใจในวงกว้ าง ในช่วงที่สงั คมไทยหยิบยกกระแสท้ องถิ่นนิยมขึ ้นมาต้ านทานกระแสโลกาภิวตั น์ราวสิบกว่าปี ที่
ผ่านมานี ้ ผู้บกุ เบิกและปลุกกระแสความสนใจดังกล่าวคนแรกๆ คือ นักวิชาการกลุ่มอาจารย์ศรี ศกั ร วัลลิโภดม
ภายใต้ องค์กรมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นอกเหนือไปจาก
การจัดสัมมนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษใหม่ในปี พ.ศ. 2544 กลุม่ อาจารย์ศรี ศกั ร ได้ เริ่ มเข้ าไปทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชนหลายแห่ง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 ที่วดั ม่วง จ.ราชบุรี และเป็ นผู้ผลักดันให้ เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ ้นอีก
หลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์จนั เสน จ.นครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด
ศรี สทุ ธาวาส จ.เชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์ขุนจํานงจีนารักษ์ อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี กระแสความคึกคักของการเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรื อความพยายามในการสร้ างตัวตนของพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ คุณหญิงไขศรี ศรี อรุณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อํานวยศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ซึง่ มีบทบาทในการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง และพิพิธภัณฑ์จนั เสน เคยให้ สมั ภาษณ์ว่า
หลังจากที่เข้ าไปช่วยก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ม่วงแล้ ว มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจ เข้ ามาสอบถามและขอให้ ไปช่วยทํา
พิพิธภัณฑ์ให้ อีกมากมาย 6
เมื่อกล่าวถึงงานพิพิธภัณฑ์ คนส่วนใหญ่มกั จะนึกถึงองค์กรเก่าแก่ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่าง
กรมศิลปากร แต่จากประสบการณ์การสํารวจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศใน
ระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่าในความเป็ นจริ งแล้ วยังมีหน่วยงานทัง้ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับ พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่ นในมิติต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดตัง้ การสนับสนุน ด้ า น
การเงิน การช่วยเหลือในด้ านความรู้ เชิงวิชาการ การจัดแสดง การสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ ในที่นีจ้ ะขอ
กล่าวถึงความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่แต่ละองค์กรต่างเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ที่ผา่ นมานี ้ ตามประสบการณ์ที่ได้ เห็นและสัมผัส

6

จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551) หน้ า 15.
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การเสริมและสร้างความรูด
้ า้ นพิพธ
ิ ภ ัณฑ์วท
ิ ยา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจํานวนมากมักจะออกตัวเสมอว่าตนเองมีข้าวของมากมายที่เก็บสะสมและจัดแสดง
ไว้ แต่กลับไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิง่ ของที่สะสมไว้ รวมไปถึงเรื่ องการทําทะเบียน การอนุรักษ์ การจัดแสดง หรื ออาจ
เรี ยกว่าเป็ นความรู้ ที่จําเป็ นทางด้ านพิพิธภัณฑ์วิทยา จะว่าไปแล้ วเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น เป็ นส่วนหนึ่งของภารกิจ
การงาน นโยบาย ของหน่วยงานรัฐหลายแห่งที่เข้ ามาช่วยเติมเต็มความรู้ที่เห็นว่าจําเป็ นต่องานพิพิธภัณฑ์ให้ กบั
ชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ หน่วยงานด่านหน้ าที่หนีไม่พ้นกับภารกิจนี ้ คือ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม เป็ นหน่วยงานโดยตรงของรัฐที่เข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ โดย
เจ้ า ภาพที่ รั บ ผิ ด ชอบงานพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ คื อ กรมศิ ล ปากร นอกเหนื อ จากการบริ ห ารจัด การ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 46 แห่งทัว่ ประเทศแล้ ว กรมศิลปากรยังมีสว่ นงานเผยแพร่ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ผ่าน
กิจกรรมโครงการต่างๆ ของตนเอง อาทิ การอบรมให้ ความรู้ด้านการทําทะเบียน การสงวนรักษาและอนุรักษ์
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาคต่างๆ โครงการถวาย
ความรู้ แด่พระสังฆาธิการในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ โครงการอาสาสมัครท้ องถิ่นในการ
ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส. มส.) และการพิมพ์เผยแพร่หนังสืออาทิ พิพิธภัณฑสาร (ราย 3 เดือน)
คูม่ ือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (2547)
แม้ กรมศิลปากรมิได้ มีพันธกิจโดยตรงในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตัง้ หรื อบริ หารงาน
พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น แต่ยังเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ของกรมศิลปากรเข้ าไปมีส่วนผลักดันหรื อช่วยเหลืองานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ในกรณีที่พิพิธภัณฑ์ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี หรื อมีโบราณวัตถุชิ ้นสําคัญ ซึ่งอาจ
พิจารณาว่ามีความสําคัญต่องานโบราณคดีและถือเป็ นสมบัติของชาติ เจ้ าหน้ าที่ของกรมศิลปากรอาจจะเข้ าไป
ดูแลในส่วนงานสํารวจขุดค้ น ทําทะเบียน หรื อให้ ความรู้ ในเรื่ องจัดแสดง ยกตัวอย่างการเข้ าไปช่วยเหลือการขุด
ค้ นแหล่งโบราณคดีและจัดแสดงของเจ้ าหน้ าที่กรมศิลปากรที่พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ วัดป่ าพระสบาย
จังหวัดบุรีรัมย์ พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้ านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้ น ทังนี
้ ้หลังจากผ่านพ้ นงาน
ขั ้นดัง กล่า วไปแล้ ว ชุม ชนที่อ ยู่ใ นแหล่ง โบราณคดีจ ะต้ อ งเป็ นผู้รับ ผิด ชอบในการดูแ ลและบริ ห ารจัด การ
พิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป
นอกจากนี ้ลักษณะของการเข้ าไปช่วยเหลือการจัดทําพิพิธภัณฑ์ให้ กบั ชุมชนนัน้ ยังมีองค์กรการศึกษา
อย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่มีการเรี ยนการสอนด้ านพิพิธภัณฑ์วิทยา หรื อศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง เหตุผลสําคัญประการ
หนึ่งคือ เป็ นการฝึ กภาคสนามสําหรับนักศึกษา และพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวมีข้าวของหรื อเป็ นประเภทพิพิธภัณฑ์ที่
สาขาวิชานันสนใจเป็
้
นพิเศษ ยกตัวอย่าง การเข้ าไปช่วยเหลือขุดค้ นทางด้ านโบราณคดี ที่พิพิธภัณฑสถานชุมชน
โป่ งมะนาว จังหวัด ลพบุรี ในปี พ.ศ. 2544 ของคณะโบราณคดี มหาวิท ยาลัยศิลปากร นําโดย อ.สุร พล
นาถะพินธุ และนักศึกษาของคณะโบราณคดี หรื อการเข้ าไปช่วยจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์บ้านก้ อดสวรรค์ทนั ใจ และ
พิพิธภัณฑ์ วัดบ้ านนาซาวสามัคคี จ.น่าน โดย โครงการโบราณคดีชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อ.สายัณต์ ไพรชาญจิตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงปี
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2: จัดทําฐานข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่
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2546 หรื อการร่ วมมือระหว่างชาวชองในกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฎ กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ในการก่อตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ฟืน้ ฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง เมื่อปี 2547
มูลนิ ธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถื อได้ ว่าเป็ นอีกหนึ่งองค์ กรหัวหอกที่เข้ าไปบุกเบิกงานพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นดังที่กล่าวถึงข้ างต้ น นําโดยรศ.ศรี ศกั ร วัลลิโภดม และคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ ลักษณะการทํางานของ
มูลนิธิ คือ ต้ องการสนับสนุนองค์กรและชุมชนในการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้ แนวคิดที่ต้องการให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่น เน้ นให้ เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลง และตระหนักรู้
อนาคตของท้ องถิ่นของตนเอง โดยคนท้ องถิ่นเป็ นผู้บริ หารดูแลรับผิดชอบ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทางมูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ เข้ าไปร่ วมช่วยเหลือสนับสนุน อาทิ พิพิธภัณฑ์ วัดม่วง จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดศรี
สุท ธาวาส จ.เชี ย งราย พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ้ า นเขายี่ สาร จ.สมุท รสงคราม พิ พิธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น จัน เสน จ.นครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ชมุ ชนหนองขาว จ.กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน จ.ราชบุรี
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั งานพัฒนาเชิงช่วยเหลือในการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เริ่ มลดน้ อยลง โดยทางมูลนิธิหนั ไปให้ ความสําคัญกับการเข้ าไปให้ ความรู้ แก่คนในชุมชนในการเก็บข้ อมูลและ
เรี ยบเรี ยงเอกสารเรื่ องราวของท้ องถิ่น การเขียนประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ฝึ กและสร้ างนักวิจยั ชาวบ้ าน ภายใต้ การ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เนื่องจากมีแนวคิดหลักว่า งานดังกล่าวเป็ นรากฐาน
สําคัญที่จะทําให้ คนในท้ องถิ่นรู้ จกั ตนเองมากขึ ้น และยังนําไปใช้ ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ ต่อไป ผลลัพธ์
หนึ่งจากโครงการดังกล่าว คือ หนังสือหลายเล่มที่พิมพ์ออกมา ที่ถ่ายทอดความรู้ และตัวตนของคนท้ องถิ่นด้ วย
คนท้ องถิ่นเอง อาทิ “เสียงสะท้ อนจากหมูบ่ ้ านประมงอ่าวปั ตตานี” “เราคือปอเนาะ” “ผีกบั พุทธ ศาสนาและความ
เชื่อในสังคมด่านซ้ าย ดุลยภาพทางจิตวิญญาณของชาวบ้ านในลุม่ นํ ้าหมัน” และ “การ์ ตนู ผีตาโขน สนุกสนาน
วันบุญหลวง” 7
ดังที่ได้ กล่าวตังแต่
้ แรกว่า ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร เป็ นอีกหน่วยงานแรกๆ ที่เข้ ามามีสว่ นทําให้ ผ้ คู น
และสังคมหันมาสนใจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ด้ วยการร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ช่วยเหลือชุมชนในการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ม่วง จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์เขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม และพิพิธภัณฑ์
จันเสน จ.นครสวรรค์ การสนับสนุนความรู้ เชิงวิชาการแก่ชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
กลับมาเข้ มข้ นอีกครัง้ เมื่อทางศูนย์ฯ ริ เริ่ มโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2546 เริ่ มต้ นการ
จัดสัมมนาตามภูมิภ าคต่างๆ แลกเปลี่ย นความรู้ กัน ระหว่างนักวิชาการและชาวพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ นโดยตรง
จากนัน้ ส่งนักวิจัยภาคสนามลงไปเก็บข้ อมูลและทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์กับชาวบ้ าน เป็ นกรณี ศึกษา 3 แห่ง
ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จ.ลําปาง พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จ.นครปฐม และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
ว ดั บ้ า น ด อ น จ . ร ะ ย อ ง ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น อ อ น ไ ล น์
(www.sac.or.th/museumdatabase) ที่รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทัว่ ประเทศในแง่มมุ ต่างๆ
และเป็ นช่อ งทางในเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นพิพิธ ภัณ ฑ์ผ่า นอิน เตอร์ เน็ต เผยแพร่ สู่ส งั คมวงกว้ า ง นอกจากนี ้ยัง
จัดทํา ”จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน” เผยแพร่ข่าวสารข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ แจกจ่ายให้ กบั ชาวพิพิธภัณฑ์และผู้ที่สนใจ
7
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การพยายามเพิม
่ คุณค่าและมูลค่าให้ก ับพิพธ
ิ ภ ัณฑ์

สํานั กงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ(สวช.) เป็ นหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เมื่อแรกสถาปนาอยู่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการและรัฐบาลได้ สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ ้นอีกครัง้
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 จึงย้ ายมาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
เครื อ ข่ า ยสํ า คัญ ของสํ า นัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ ที่ รั บ นโยบายและงบประมาณ
สนับสนุนในการส่งเสริ มงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือ สภาวัฒนธรรมจังหวัด อําเภอ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด อําเภอ
8
ที่มีจํานวนทังหมด
้
1,256 แห่ง ทัว่ ประเทศ ระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา โครงการสําคัญที่จดั ทําขึ ้นโดย สวช. ผ่านการ
ปฏิบตั ิการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด อาทิ โครงการภูมิบ้านภูมิเมือง ปี พ.ศ. 2548 เป็ นการจัดทําคลังข้ อมูล
วัฒนธรรมวิถีชมุ ชนใน 5 สาขา คือ มุขปาฐะ ศิลปะการแสดง ช่างฝี มือพื ้นบ้ าน ประเพณี พิธีกรรม และความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เริ่ มต้ นด้ วยทาง สวช. อบรมวิธีการเก็บข้ อมูล จากนันสนั
้ บสนุนเงินงบประมาณ
จํานวนหนึ่งให้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด นําไปจัดเก็บข้ อมูลภูมิหลังภูมิปัญญาดังกล่าวในรู ปของรายงาน ภาพถ่าย
เสียง และภาพเคลื่อนไหว
มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างน้ อย 2 แห่ง ที่เป็ นแหล่งความรู้ และภูมิปัญญา และถูกคัดเลือกเพื่อจะเก็บ
ข้ อมูลต่างๆ จากโครงการนี ้คือ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน
จังหวัดราชบุรี แม้ โครงการนี ้ไม่ได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องโดยตรงกับงานพิพิธภัณฑ์ แต่อย่างน้ อยการเข้ าไปเก็บข้ อมูล
และนําข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในรู ปแบบต่างๆ กลับคืนสู่พิพิธภัณฑ์ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์นนั ้ อาจยังไม่เคยบันทึกภูมิ
ปั ญญาของตัวเองไว้ อย่างเป็ นระบบ ข้ อมูลดังกล่าวอาจจะเป็ นประโยชน์ต่อไปทังในแง่
้
การจัดแสดง หรื อการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้ างได้ ตอ่ ไป
ด้ วยที่มกั มองกันว่าวัฒนธรรม “ขาย” ได้ ล่าสุด ปี พ.ศ. 2549 - 2550 สวช. ริ เริ่ ม โครงการบ่ มเพาะ
วิสาหกิจด้ านวัฒนธรรม เป็ นโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่ วมกับสํานักงานส่งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทางวัฒนธรรม ให้ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในเชิงธรุกิจ แต่ยงั ทรงคุณค่าและเอกลัษณ์ไว้ ได้ พิพิธภัณฑ์ที่ถกู เลือกเข้ าในโครงการคือ
พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ
ทรัพย์สิน จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยโครงการดังกล่าว จะจัดทําแผนบ่มเพาะทางธุรกิจให้ กบั บรรดาพิพิธภัณฑ์
ที่เข้ าโครงการ และจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่น ด้ านการตลาด การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการด้ านต่างๆ มาทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงในการสนับสนุน ให้ คําแนะนํา และเป็ นที่ปรึกษาตลอดโครงการ จะ
สังเกตเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและมีการบริ หารงาน
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ที่คอ่ นข้ างจะอยูไ่ ด้ ด้วยตัวของตัวเองอยูแ่ ล้ ว ความสําเร็จหรื อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่เข้ าร่วมโครงการ ยังไม่ได้ เห็นเป็ นรูปธรรมในขณะนี ้ คงจะต้ องรอดูผลลัพธ์ที่ได้ กนั ต่อไป
อีกโครงการหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม ที่เคยริ เริ่ มไว้ ในปี พ.ศ. 2547 และถูกนํามาปั ดฝุ่ นอีกครัง้ ในปี
พ.ศ. 2549 และนําเสนอให้ เป็ นวาระแห่งชาติคือ ศูนย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น
“โครงการบูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชน” เป็ นการพยายามมองการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้ าน ทังในมิ
้ ติ
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิธีการดําเนินงานของโครงการนี ้คือ ให้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็ นพี่
เลี ้ยงสนับสนุนชุมชนท้ องถิ่นด้ านวิชาการและการทํากิจกรรม โดยมีองค์การบริ หารส่วนตําบลและชาวบ้ านเป็ น
กลไกสําคัญในการบริหารจัดการ
้ พิธภัณฑ์
โครงการบูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชน มีองค์ประกอบสําคัญ 6 ส่วน คือ การจัดตังพิ
พื ้นบ้ านเป็ นหนึ่งในส่วนประกอบทังหมดของโครงการ
้
ที่มีทงั ้ คลังสมองท้ องถิ่น กลุ่มถ่ายทอดการเรี ยนรู้ ทาง
วัฒนธรรม แหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และประชาชน ลานดนตรี กีฬา การละเล่นพื ้นบ้ าน จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์สารสนเทศ และห้ องสมุดชุมชน แนวคิดในการจัดทําศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใย
ชุมชน ดังกล่าวดูจะเป็ นเรื่ องดี หากแต่วิถีวฒ
ั นธรรมแต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน สูตรสําเร็จรูปอาจเหมาะเฉพาะกับ
บางชุมชนที่มีปัจจัยและความพร้ อมที่สอดคล้ องกับรู ปแบบของโครงการ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ศูนย์บรู ณา
การวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พยายามจัดตังได้
้ ทงหมด
ั้
635 ศูนย์ แต่ปัจจุบนั มีศนู ย์ที่ยงั เปิ ดให้ บริ การอยู่เพียง
375 ศูนย์ ส่วนอีก 260 ศูนย์ เป็ นศูนย์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดผู้ดแู ลและคนบริหารจัดการ9
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ ศนู ย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มีทงพิ
ั ้ พิธภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้น
ใหม่และศูนย์บูรณการฯ เข้ าไปสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ ว อาทิ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดลําพญา จังหวัด
นครปฐม พิพิธภัณฑ์ไทยวัดบ้ านทราย จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านและมีดดาบ วัดบ้ านโภชน์ พิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดต้ นแก้ ว จังหวัดลําพูน พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ด้ วยคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นที่สามารถดึงความทรงจําในอดีตของคนในชุมชนออกมา แล้ วใช้
กิจกรรมงานพิพิธภัณฑ์ทําให้ ความทรงจํากลับมามีชีวิต พร้ อมๆ กับการร่วมคิดร่ วมทําของคนในชุมชน นอกจาก
พิพิธภัณฑ์ที่กลายเป็ นรู ปธรรมให้ เห็นแล้ ว ความเข้ มแข็ง ความน่าอยู่ของชุมชนเป็ นผลสัมฤทธิ์ที่ย้อนกลับมาให้
ประโยชน์แก่ชุมชนเองด้ วย โครงการปฏิบัติการชุมชนน่ าอยู่ ของมูลนิธิชุมชนไท ถื อเป็ นโครงการหนึ่งที่
นําเอาพิพิธภัณฑ์มาเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งและน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนหนึ่ง
เกิดขึน้ จากการจุดประกายของโครงการปฏิบตั ิการชุมชนน่าอยู่ อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ ตลาด
ั้
นสื่อกลางในการทํา
สามชุก สุพรรณบุรี บางชุมชนที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้ ว หากแต่โครงการใช้ พิพิธภัณฑ์นนมาเป็
ชุมชนให้ น่าอยู่ อาทิ พิพิธภัณฑ์วดั หลวง จ.แพร่ พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม จ.เชียงใหม่ เป็ นต้ น

9

จดหมายข่าวกระทรวงวัฒนธรรม ปี ที่ 2 ฉบับที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2550.
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่ นท้องถิน
ปรากฏการณ์งานพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ “บูม” ในองค์กรปกครองสว
่

ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ระบุให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสนับสนุนการดําเนินงานด้ าน
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น นอกเหนื อ ไปจากการที่ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หลายแห่ง สร้ างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ หม่ด้ ว ย
งบประมาณของตนเองขึ ้น อาทิ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานครเขตต่างๆ พิพิธภัณฑ์เมืองตามจังหวัดต่างๆ
เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์หรื อ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมประจําตําบลที่สร้ างโดยองค์กรบริ หารส่วนตําบล การสร้ างพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาใหม่ดงั กล่าวนี ้ใช้ เงิน
ลงทุนจํานวนมาก บางแห่งอยู่รอด บางแห่งขาดคนเหลียวแลทังคนทํ
้
าและคนดู เป็ นตัวอย่างให้ เห็นถึงการขาด
ความรู้ ความเข้ าใจที่ถ่องแท้ ทําให้ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งล้ มเหลวในแง่การบริ หารงาน การดูแลรักษา และการทํา
พิพิธภัณฑ์ยงั่ ยืน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตังโดยองค์
้
กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหลายแห่งอยู่รอดและยัง่ ยืน แต่ก็มีอีกหลาย
แห่งที่ไม่ประสบความสําเร็ จ พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร ถือเป็ นกรณี ศึกษาที่น่าสนใจ การก่อตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร ถูกหยิบยกเข้ ามาและมติของที่ประชุมสภากรุ งเทพมหานคร ในการประชุม
สามัญที่ 2 ประจําพุทธศักราช 2544 ให้ ความเห็นชอบดําเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในแต่
ละเขตปกครอง โดยได้ มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน 2 กองสันทนาการ สํานักสวัสดิการสังคม (ปั จจุบนั
เปลี่ยนเป็ นสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) เป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่ นกรุ งเทพมหานคร ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณประจํ าปี 2546-2550 จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 แห่ง ใน 50 เขต
สํานักงานเขตเป็ นผู้รับผิดชอบพิจารณาสถานที่ตงั ้ โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ควรมีเอกลักษณ์ มีความโดด
เด่นที่จะดึงดูดความสนใจของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้ าของพื ้นที่ยินยอมให้ เข้ าไปใช้ พื ้นที่เป็ นนัน้ โดยดําเนินการใน
้ พิธภัณฑ์แห่งใหม่ หรื อเข้ าไปปรับปรุ งและบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ วตาม
2 ลักษณะคือ การจัดตังพิ
โรงเรี ยน หน่วยงานราชการ หรื อในวัด ตังเป
้ ้ าว่าจะทําครบทัง้ 50 เขต ภายในปี 2550
วิธีการทํางานของการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร คือ ให้ บริ ษัทเอกชนเข้ ามารับเหมา
จัดทําพิพิธภัณฑ์แบบเบ็ดเสร็ จ เริ่ มตังแต่
้ การเก็บข้ อมูล สร้ างเนื ้อหารู ปแบบการนําเสนอ ปรับปรุ งภูมิทศั น์ จน
เป็ นพิพิธภัณฑ์ และการจัดทําคู่มือนําชม บริ ษัทที่เข้ ามาทํา อาทิ บริ ษัท เฟรนด์ส ฟอร์ แฟมิลี่ จํากัด บริ ษัท แอ
คซิด ดิจิตอล จํากัด
โดยในปี 2546 เริ่มสร้ างพิพิธภัณฑ์นําร่อง จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่
้ ท่ ี่โรงเรี ยนสุวรรณารามวิทยาคม
1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้ อย ตังอยู
2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตังอยู
้ ท่ ี่วดั ไตรมิตรวิทยาราม
3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ตังที
้ ่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตังอยู
้ ท่ ี่โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์
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ต่อมาในปี 2547 ได้ ดําเนินการจัดสร้ างเพิ่มอีก 23 เขต อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ได้ ยตุ ิโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เพิ่มเติมไปแล้ ว จึงจัดตังได้
้ เพียง 27 เขตเท่านัน้
ปั ญหาประการหนึ่งของการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุ งเทพมหานครคือ กระบวนการให้ คนใน
ท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และการบริ หารจัดการ ซึ่งขัน้ ตอนดังกล่าวถูกนําเข้ ามาใช้
ในช่วงเกือบจะปลายสุดของกระบวนการ เสียงครหาของคนท้ องถิ่นถึงที่ทางของตนเองในพิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ ้น
เมื่อครัง้ การประชุมนําเสนอแนวทางการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547
โดยบริ ษัท เฟรนด์ ฟอร์ แฟมิลี่ จํากัด ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สะท้ อนถึงเรื่ องการขาดการชีแ้ จง ทําความ
เข้ าใจกับคนในพื ้นที่ของผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อาทิ
“กทม. สรุปเรื ่องที ต่ งั้ ทําไมไม่ถามคนหนองแขม แล้วเชิ ญมาทําไม”
“บริ ษัทฯ ไม่ถามชุมชน ชุมชนไม่เคยรู้เลยว่างบประมาณเท่าไหร่ จะทําอะไรต่อไป ขัน้ ตอนการทํ างาน
เป็ นอย่างไร คณะกรรมการไม่ทราบเรื ่องเลย”
“คนท้อ งถิ่ น ต้อ งมี ส่ว นร่ ว ม รัฐ ให้ง บมา เรามาคิ ด กัน เองก็ไ ด้ ประสานงานให้มี ค ณะทํ า งาน คน
หนองแขมต้องรู้”10
ปั ญหาที่ตามมา หลังจากสร้ างพิพิธภัณฑ์เสร็ จคือ การบริ หารจัดการที่ไม่มีระบบรองรับที่ให้ พิพิธภัณฑ์
อยู่ได้ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุการวางแผนกระบวนการทํางานตังแต่
้ ต้น ที่ม่งุ ใช้ งบประมาณเพื่อจัดจ้ างทํา
้ เริ่ มต้ นจนถึงการบริ หาร
พิพิธภัณฑ์มากกว่าการให้ ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนท้ องถิ่น ตังแต่
จัดการและดูแลพิพิธภัณฑ์ต่อไปโดยชุมชนท้ องถิ่น ปั จจุบนั กรุงเทพมหานครต้ องใช้ เงินจัดจ้ างลูกจ้ างเพื่อมาดูแล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึง่ เปิ ดให้ ชมอยูแ่ บบไร้ ชีวิตชีวา ขาดกิจกรรมที่จะทําให้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพราะไม่ได้
เชื่อมโยงกับคนในท้ องถิ่นที่รายรอบตัวพิพิธภัณฑ์
การส่งเสริ มและช่วยเหลือกิจกรรมด้ านวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จึงมิใช่เพียงการ
สร้ างพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาใหม่ หากแต่การสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ ว เป็ นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต่างๆ
น่าจะหันมาให้ ความสนใจมากขึ ้น อย่างไรก็ดีในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่านมาการช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เริ่ มมีให้ เห็นในรู ปแบบต่างๆ บ้ างแล้ ว อาทิพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จ.พิษณุโลก ได้ รับการ
ช่ว ยเหลือในรู ปการช่ ว ยจัดจ้ า งเจ้ าหน้ า ที่ ดูแลให้ กับทางพิพิธ ภัณฑ์ และส่งเสริ มให้ โ รงเรี ย นในสังกัดเข้ า ชม
พิพิธภัณฑ์ โดยองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดจะเป็ นผู้จ่ายค่าเข้ าชมแทน หรื อเทศบาลเมืองน่าน ช่วยเหลือเงิ น
งบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการให้ กบั หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน

10

สริ นยา คําเมือง. “ข้ อสังเกตเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร” จุลสารก้าวไปด้วยกัน 1: 2 (มกราคม-มีนาคม)2548
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นานาเครือข่ายพิพธ
ิ ภ ัณฑ์

เมื่อมองย้ อนกลับไปดูสิ่งที่เรี ยกได้ ว่าปรากฏการณ์เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ถ้ าคํา
ว่า “เครื อข่าย” หมายถึง การร่ วมเป็ นพันธมิตร การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกัน การช่วยเหลือสนับสนุนกันใน
ด้ านต่างๆ เหล่านี ล้ ้ วนแต่มีประจักษ์ พยานของกิจกรรมการทําเครื อข่ายให้ เห็นอยู่จํานวนไม่น้อย และพบว่า
พิพิธภัณฑ์หนึง่ แห่งอยูใ่ นเครื อข่ายที่สร้ างโดยองค์กรหรื อหน่วยงานใดๆ เกิน 1 เครื อข่ายเป็ นอย่างน้ อย ข้ อสังเกต
หนึง่ ที่ง่ายที่สดุ คือ ป้ายโครงการ หรื อเครื อข่ายที่ปักไว้ คกู่ บั ป้ายชื่อหน้ าพิพิธภัณฑ์ เป็ นสัญลักษณ์ที่ทําให้ ร้ ูว่า ใคร
หรื อองค์กรใดเข้ ามาสนับสนุน หรื อสร้ างเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ ที่พบเห็นบ่อยคือ ศูนย์ วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน ศูนย์ วัฒนธรรมประจําตําบล/อําเภอ/จังหวัด และเครื อข่ ายหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ของสวช.
กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริ มและสนับสนุนความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์นิยมกระทํา
กัน และอาจถือได้ ว่าเป็ นกิจกรรมหนึ่งในการสร้ างเครื อข่ายคือ การประชุม สัมมนา เสวนา ศูนย์ มานุษยวิทยา
สิรินธร เริ่ มโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปี 2546 จนถึงปั จจุบนั จัดสัมมนาตามภูมิภาคไป 5
ครัง้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการไป 3 ครัง้ จัดการประชุมนานาชาติว่าด้ วยพิพิธภัณฑ์กบั ชุมชน 1 ครัง้ และบทเรี ยน
จากสมิธโซเนียน 1 ครัง้ หรื อแม้ กระทัง่ ส่งจุลสารพิพิธภัณฑ์ “ก้ าวไปด้ วย” ให้ กบั ชาวพิพิธภัณฑ์ที่ศนู ย์ฯ รู้จกั และ
้
บเป็ นการทําความรู้ จกั แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบปะ พูดคุย ส่งข่าว
มีรายชื่ออยู่ กิจกรรมดังกล่าวทังหมดนั
ถามสารทุกข์สขุ ดิบระหว่างกัน เป็ นการสร้ างเครื อข่ายแบบหนึง่
กิจกรรมคล้ ายๆ กันนี ้ ยังกระทําโดยหน่วยงานน้ องใหม่อย่างสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ (สพร.)
เป็ น 1 ใน 7 หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ สํานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดตังขึ
้ ้นในสมัยของรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2547 มีบทบาท
ในการสนับสนุนและร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ด้ วยเช่นกัน มีการสร้ างกลุ่มงานสร้ างและพัฒนา
เครื อ ข่ า ยขึน้ โดยตรง จัดสัมมนาตามภาคต่างๆ เพื่ อทํ า ความรู้ จักกับ พิพิธ ภัณ ฑ์ ต่า งๆ ออกหนัง สือทํ า เนี ยบ
้
เครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ และสําหรับตัวพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ หรื อที่เปลี่ยนชื่อเป็ น “มิวเซียมสยาม” ก็จดั ตังโครงการ
พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ เป็ นการสรรหาเครื อข่ายและอาสาสมัครที่จะเข้ าร่วมทํางานกับพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ถือเป็ น
อีกวงของเครื อข่าย
้
กรที่กล่าวข้ างต้ น ต่างเน้ นยํ ้าว่า ตนไม่ประสงค์ที่จะสร้ างเครื อข่ายเพื่อครอบงํา
อย่างไรก็ดี ทังสององค์
ทางความคิด หรื อสัง่ การใดๆ หากแต่ต้องการสร้ างเวทีใหม่ๆ ให้ ชาวพิพิธภัณฑ์แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่าง
กัน สนับสนุนให้ พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ มีเอกลักษณ์เป็ นของตน
นอกจากนี ย้ ังพบอี กว่าอย่างน้ อ ย 2 จังหวัดที่มีเครื อ ข่ายทางพิพิธ ภัณฑ์ ที่ ดูจ ะมีกิจกรรมสมํ่ าเสมอ
เคลื่อนไหวและเข้ มแข็ง คือ ชมรมเพื่อนพิพธิ ภัณฑ์ จังหวัดนครปฐม ภายใต้ การนําของพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งไทย
และชมรมอนุรักษ์ โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้ อม จังหวัดลพบุรี กิจกรรมที่ทําอาทิ การทัศนศึกษาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ หรื อการเข้ าไปส่วนร่วมในการจัดงานวัฒนธรรมหรื อประเพณีสําคัญในจังหวัด เป็ นต้ น
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ตามภูมิภาคต่างๆ พบว่ายังมีมหาวิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาที่รวบรวมและสะสมความรู้และ
สามารถเผยแพร่ ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์ให้ กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใกล้ เคียงได้ ตามกําลังที่มี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
สถานศึกษาที่มีศนู ย์ศิลปวัฒนธรรม หรื อพิพิธภัณฑ์เป็ นของตัวเอง และมีพนั ธกิจที่เผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือ
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นพื น้ ที่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อาทิ โครงการจั ด ตั ้ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเหนือ อาทิ
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ อาทิ สถาบันทักษิณคดี สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี สถาบันการศึกษาเหล่านี ้นับว่าเป็ น
แม่ข่ายใกล้ ชิดในท้ องถิ่นที่ได้ เข้ าไปช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ของตน
วงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวไม่ได้ หยุดนิ่งมาตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา เป็ น
ปกติธรรมดาที่บางช่วงตื่นตัวบางเวลาก็ซบเซา หน่วยงานที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องในปริ มณฑลของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็
มีหลากหลายหน้ าตา ทังภาครั
้
ฐ อาทิ กรมศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิชมชุนไท มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ รวมไปถึง
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และคนในชุมชนซึ่งเป็ นเจ้ าของวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากชุมชนเจ้ าของ
พิพิธภัณฑ์ที่สมั พันธ์โดยตรงกับองค์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ไม่ได้ หมายความว่าการทํางานในรูปแบบต่างๆ
ของแต่ละองค์กรแยกส่วนออกจากกันโดยสิ ้นเชิง ระหว่างองค์กรต่างๆ บางแห่งเอง ก็มีการหยิบยืม แลกเปลี่ยน
ข้ อมูล วิธีการทํางาน อย่างไม่เป็ นทางการ เพราะไม่ว่าอย่างไร เป้าหมายสูงสุดของทุกภาคส่วนก็น่าจะคล้ ายกัน
คือ ต้ องการให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดขึ ้นและมีชีวิตอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั คนในชุมชนและสังคม
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บทที่ 4
รายงานการสํารวจพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในประเทศไทย
(สงิ หาคม 2547 – มิถน
ุ ายน 2550)

ตลอดระยะเวลาการดํ า เนิ น งานโครงการระยะที่ 2 ระหว่ างเดื อนสิ งหาคม 2547–มิ ถุนายน 2550
คณะผู้วิจยั เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ รวมทังสิ
้ ้น 146 แห่ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ
42 แห่ง ภาคกลางและตะวันตก 36 แห่ง ภาคอีสาน 41 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 25 แห่ง
ข้ อ มูล พื น้ ฐานที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ใ นฐานข้ อ มูล พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ที่ ตัง้ ประวัติ ความเป็ นมา
ลักษณะของวัตถุสิ่งของที่สะสม เรื่ องราวที่นําเสนอ การบริ หารจัดการ ปั ญหาอุปสรรคที่เผชิญ บุคคล องค์กร
หรื อเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ในที่นี ้ขอนําเสนอรายงานการสํารวจโดยสังเขป ประกอบด้ วย
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งที่ได้ สํารวจ และภาพของแต่ละพิพิธภัณฑ์ โดยจําแนกตามภูมิภาคและ
การเดินทางแต่ละครัง้ การเดินทางสํารวจ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ ไปสํารวจในแต่ละภูมิภาคคือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง-ตะวันตก ภาคอีสานหรื อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีดงั ต่อไปนี ้
สํารวจพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในภาคเหนือ

9 – 15 สิงหาคม 2547 คณะผู้วิจยั เดินทางไปสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ และเชียงราย รวม 9 แห่ง ดังต่อไปนี ้ พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา พิพิธภัณฑ์หมูบ่ ้ านชาวเขาดอยปุย พิพิธภัณฑ์วดั ร้ องเม็ง บ้ านร้ อยอันพันอย่าง และพิพิธภัณฑ์
ตุ๊กตาเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่ น หอฝิ่ น และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้ านนา
เชียงแสน ข้ อมูลเบื ้องต้ นของพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจทัง้ 10 แห่ง โดยสังเขปมีดงั นี ้
พิพธิ ภัณฑ์ วัดเกตการาม ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดเกตการามเป็ นวัดเก่าแก่ตงอยู
ั ้ ใ่ นย่านชุมชนการค้ าที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่ อาคารของพิพิธภัณฑ์
แห่งนี ้เดิมเป็ น “โฮงตุ๊เจ้ าหลวง” หรื อกุฏิของอดีตเจ้ าอาวาส ท่านพระครูชยั ศีลวิมล โดยมีคณ
ุ ลุงจริ นทร์ เบน เป็ น
หัวเรี่ ยวหัวแรงในการก่อตังร่้ วมกับทางวัด คณะกรรมการวัด และคณะศรัทธาชาวบ้ านย่านวัดเกตการาม เปิ ดให้
เข้ าชมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2542 นอกจากนี ้ลุงจริ นทร์ ยงั ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และคอยต้ อนรับ
ผู้ที่เข้ ามาชมด้ วย ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดงข้ าวของหลากหลายประเภท ทังโบราณวั
้
ตถุ ศิลปวัตถุ ข้ าวของ
เครื่ องใช้ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัดและพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ตาลปั ตร ผ้ าห่อคัมภีร์ ข้ าวของเครื่ องใช้
ในครัวเรื อนของคนในอดีตที่ปัจจุบนั เลิกใช้ แล้ ว เครื่ องชัง่ ตวงสมัยโบราณ เครื่ องดนตรี ล้านนา แผ่นเสียงเก่า ฯลฯ
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พิพธิ ภัณฑ์ ชาวเขา ถนนโชตนา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์ชาวเขาแห่งนี เ้ ดิมเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม หลังการปฏิรูประบบราชการได้ โอนย้ ายไปอยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
้ ่ในบริ เวณสวนหลวง ร.9 สร้ าง
ความมัน่ คงของมนุษย์ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคาร 4 ชัน้ ทรง 9 เหลี่ยม ตังอยู
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายในจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่ใช้ ในชีวิตประจําวันและเรื่ องราวเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย จัดจําแนกไว้ เป็ นหมวดหมู่ อาทิ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทางการเกษตร อาวุธ เครื่ องแต่งกาย
ของใช้ ในพิธีกรรม เครื่ องดนตรี รวมไปถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของหน่วย
ราชการและพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบนพื ้นที่สงู
หอฝิ่ น อุทยานสามเหลี่ยมทองคํา ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
หอฝิ่ น อุทยานสามเหลี่ยมทองคําเป็ นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สร้ างขึ ้น
เพื่อให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ “ฝิ่ น” พืชที่มีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับพืน้ ที่บริ เวณชายแดนรอยต่อระหว่าง
ภาคเหนือของไทยกับพม่าที่เรี ยกว่า “สามเหลี่ยมทองคํา” ในฐานะที่เคยเป็ นเส้ นทางของการค้ ายาเสพติดในอดีต
อาคารพิพิธภัณฑ์ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณเนินเขาขนาดย่อม เป็ นอาคารคอนกรี ตสูง 2 ชันเชื
้ ่อมโยงกับอุโมงค์ที่เจาะทะลุเนิน
เขาเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จดั แสดง เนื ้อหานิทรรศการที่นําเสนอเป็ นเรื่ องราวของฝิ่ นหลากหลายแง่มมุ ตังแต่
้ ธรรมชาติ
วิทยาของฝิ่ น ประวัติความเป็ นมาของการใช้ ฝิ่นตังแต่
้ ยคุ โบราณ 5000 ปี ก่อน จนกระทัง่ ถึงยุคปั จจุบนั ประกอบ
กับการจัดแสดงอุปกรณ์การสูบฝิ่ น การขายฝิ่ น ภาพยนตร์ วีดีทศั น์เรื่ องราวเกี่ยวกับฝิ่ นและยาเสพติดจากหลาย
ประเทศทัว่ โลก เปิ ดให้ บริการเมื่อปลายปี พ.ศ.2546
พิพธิ ภัณฑ์ บ้านฝิ่ น ถนนสายริมโขง ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่ นริ เริ่ มก่อตังและดํ
้
าเนินงานโดยคุณพัชรี ศรี มธั ยกุล เริ่ มต้ นจากการเปิ ดร้ านค้ าขาย
ั ้ านฝิ่ นในปั จจุบนั ช่วงประมาณปี พ.ศ.2533 คุณพัชรี เริ่ มที่จะตระหนักว่า
ของที่ระลึกและของเก่าใกล้ ๆ กับที่ตงบ้
ของเก่า ที่ข ายอยู่ในร้ านกํ า ลัง จะหมดไปเพราะมี ชาวต่างชาติมาซื อ้ ไปมาก จึงเริ่ มคิดที่จะทําพิ พิธ ภัณฑ์ เพื่ อ
้ าจะทําพิพิธภัณฑ์ฝิ่น
อนุรักษ์ ของเก่า โดยเลือกเก็บชิ ้นเด่นๆ เอาไว้ ไม่ขายและตระเวนหามาสะสมเพิ่มเติม ตังใจว่
เพราะสามเหลี่ยมทองคําผูกพันกับฝิ่ น หลังจากศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราวเกี่ ยวกับ ฝิ่ นมาระยะหนึ่ง จึงได้ จัดตัง้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ขึ น้ มานํ า เสนอเป็ นเรื่ อ งราวของฝิ่ นและสามเหลี่ ย มทองคํ า ตัง้ แต่ ลัก ษณะกายภาพของพื น้ ที่
สามเหลี่ยมทองคํา การเดินทางของฝิ่ นเข้ าสูส่ ามเหลี่ยมทองคํา จัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ เกี่ยวกับฝิ่ น เช่น
เครื่ องมือกรี ดฝิ่ น อุปกรณ์สบู ฝิ่ น ลูกเป้งที่ใช้ ชงั่ นํ ้าหนักฝิ่ น
พิพธิ ภัณฑ์ ผ้าทอล้ านนาเชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี อ้ ยู่ภายบริ เวณวัดพระธาตุผาเงา บนเนินเขาดอยคํา บ้ านสบคํา ตําบลเวียง อําเภอ
้ ้นโดยการ
เชียงแสน ริ มฝั่ งแม่นํ ้าโขงด้ านทิศตะวันตก ห่างจากสามเหลี่ยมทองคําประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อตังขึ
นําของพระครู ไพศาลพัฒนาภิรัต และคณะศรัทธาทังหลายซึ
้
่งเล็งเห็นความสําคัญของผ้ าทอลายพื ้นเมืองของ
เชียงแสน เปิ ดให้ เข้ าชมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 เพื่ออนุรักษ์ ผ้าทอโบราณไว้ ให้ เยาวชนได้ ศกึ ษา ส่งเสริ ม
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การทอผ้ าแบบโบราณซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของล้ านนาเชียงแสนที่สืบทอดกันมา สิ่งของที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้า
ทอล้ านนา เชี ยงแสน ได้ แก่ ผ้ าปั กพระเวสสันดร ผ้ าทอลวดลายแบบต่างๆ เช่น ผ้ าลายนํ า้ ไหล ผ้ าลายดอก
ผักแว่น ผ้ าลายขวางดําแดง กี่ทอผ้ าที่ใช้ ในสมัยโบราณเป็ นกี่ทอมือ 4 ไม้ ที่นอนของชาวไทยวน “ตุง” เครื่ องใช้ ใน
พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
ศูนย์ วัฒนธรรมไทลื้อ บ้ านศรี ดอนชัย ตําบลศรี ดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทลื ้อ บ้ านศรี ดอนชัย ตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดศรี ดอนชัย เป็ นเรื อนไทลื ้อที่สร้ างขึ ้นใหม่ตาม
แบบเรื อนโบราณ เป็ นการอนุรักษ์ รูปแบบเรื อนไทลื ้อไว้ เป็ นอนุสรณ์ เพิ่งสร้ างเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.2546 ขณะนี ้ยัง
ไม่ได้ ดําเนินการจัดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นทางการ แต่ใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวัฒนธรรมในบาง
วาระโอกาส โดยมีวดั เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงดําเนินการ เช่น งานฉลองหอระฆัง งานลอยกระทง การแสดงแสงสีเสียง
ขนาดย่อมเกี่ ยวกับความเป็ นมาและวัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทลือ้ บ้ า นศรี ดอนชัย ดํา เนิ น การโดยกลุ่ม
เยาวชนร่ วมกับกลุ่มผู้สงู อายุ และกลุ่มแม่บ้านซึ่งส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มกันทอผ้ าพื ้นเมืองไทลื ้อ บ้ านศรี ดอนชัย
เป็ นหมูบ่ ้ านหนึง่ ในอําเภอเชียงของที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทอผ้ าแบบไทลื ้อ
พิพธิ ภัณฑ์ วัดร้ องเม็ง ตําบลหนองแหย่ ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2527 โดยพระครูโกวิทธรรมโสภณ เจ้ าอาวาสวัดร้ องเม็ง ท่านเล็งเห็นคุณค่า
ของเก่าของโบราณมาตังแต่
้ เป็ นสามเณรและได้ เริ่ มเก็บสะสมสิ่งของเครื่ องใช้ ศาสนวัตถุ พระพุทธรู ปโบราณ
ศิลปวัตถุอนั เกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้ านานและมีคณ
ุ ค่าแต่ถกู ละเลยไม่ได้ รับการดูแลรักษา
บางอย่างก็สญ
ู หายไปแล้ ว จึงตังใจว่
้ าจะอนุรักษ์ ไว้ ให้ คนรุ่ นหลังได้ ร้ ู จกั ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนสมัยก่อน วัตถุ
สิ่ง ของที่ มีอยู่ล้วนได้ มาจากการบริ จาคหรื อถวายให้ วัดเพื่ อตัง้ แสดงในพิ พิธภัณฑ์ นอกจากโบราณวัตถุและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ พื ้นบ้ าน ยังมีรองเท้ าก็อบแก๊ บ อายุ 100 กว่าปี เอกสารโบราณ เช่น ใบขับขี่ล่อ ทะเบียนสมรส
สัญญาซือ้ ขายทาส พ.ศ.2431 ใบรับเงินบริ จาคของราชการปี พ.ศ.2485 หนังสือพิมพ์สมัยสงครามโลก ปี
พ.ศ.2488
พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านชาวเขา บ้ านดอยปุย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2527 โดยคุณยิ่งยศ หวางวนวัฒน์ ซึง่ เป็ นคนม้ งและเป็ นพ่อหลวงบ้ านดอยปุยในขณะนัน้
โดยใช้ ทนุ ทรัพย์สว่ นตัวและปลูกสร้ างในที่ดินของตนเอง เนื่องจากเห็นว่ามีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาซื ้อของเก่าจําพวก
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําของคนม้ ง เกรงว่ารุ่ นลูกหลานจะไม่ได้ เห็นอีกต่อไป จึงเริ่ มสะสมข้ าวของต่างๆ
้ ่บนเนินเขาเล็กๆ ใน
ด้ วยการรับบริ จาคจากชาวบ้ านและใช้ เงินส่วนตัวซื ้อหามา อาคารพิพิธภัณฑ์มี 3 หลัง ตังอยู
หมูบ่ ้ านเป็ นกระท่อมไม้ ไผ่มงุ จาก จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเขากลุม่ ต่างๆ ในประเทศไทย ด้ วย
รู ปถ่ายและแผ่นป้ายคําบรรยาย จัดแสดงสิ่งของประเภทต่างๆ เช่น เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องใช้ ไม้ สอยใน
บ้ าน เครื่ องจักสาน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปลูก/กรี ดฝิ่ น หน้ าไม้ เครื่ องมือทําการเกษตร เครื่ องดนตรี หลังหนึ่งจัดเป็ น
บ้ านตัวอย่างแสดงวิถีชีวิตชาวม้ ง มีสว่ นแท่นบูชา ครัวไฟ และห้ องนอน
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บ้ านร้ อยอันพันอย่ าง ตําบลหางแก้ ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชน ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2538 โดยคุณชรวย สุนทร อดีตข้ าราชการครู ซึง่ ได้ เก็บรวบรวม
งานไม้ แกะสลักจากช่างฝี มือเยี่ยมในจังหวัดเชียงใหม่ไว้ เป็ นจํานวนมากและพยายามที่จะหาทางสนับสนุน
ส่งเสริ มอาชีพช่างแกะสลักไม้ โดยการหางานให้ ช่างและรับซื ้อผลงานมาเก็บรักษาไว้ โดยเริ่ มสะสมมาเกือบ 20
ปี บางส่วนก็จะขายต่อ บางส่วนก็จดั แสดงไว้ ให้ คนมาชม อาคารพิพิธภัณฑ์ชนล่
ั ้ างเป็ นสํานักงานและห้ องแสดง
ั้
ดแสดงชิ ้นงานไม้ แกะสลักร่วมกับ
สินค้ า เป็ นชิ ้นงานไม้ แกะสลักลวดลายวิจิตรหลากหลายรู ปแบบ พื ้นที่ชนบนจั
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุแบบล้ านนา เพื่ออนุรักษ์ งานศิลปกรรมและเผยแพร่ผลงานของช่างล้ านนา
พิพธิ ภัณฑ์ ต๊ ุกตา ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จัดตั้งขึ ้นเมื่อปี 2529 โดยคุณยุทธนา บุญประคอง ผู้ซงึ่ สืบทอดงานฝี มือทํา
ตุ๊กตา และกิจการโรงงานทําตุ๊กตาต่อจากคุณแม่คือ คุณเยาวภา บุญประคอง อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นบ้ าน
ไม้ ทรงไทยล้ านนา ชั้นล่างทั้งหมดเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงตุ๊กตาแบบต่างๆ ที่คณ
ุ ยุทธนาได้ สะสมไว้ รวม
ไปถึงตุ๊กตาต้ นแบบต่างๆ ที่มีผ้ สู งั่ ทําทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็ นงานฝี มือที่ประณีตงดงาม
เน้ นเครื่ องแต่งกายให้ เหมือนจริ งให้ มากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็ นการปั กเลื่อม ดิ ้นเงินดิ ้นทอง การใช้ ผ้าลูกไม้
หลากสีสนั ตุ๊กตาที่จดั แสดงไว้ ก็มีหลากหลายรูปแบบ ชุดที่โดดเด่นอย่างเช่น ตุ๊กตาไทยชุดโขนรามเกียรติ์
ชุดชาวเขาเผ่าต่างๆ ชุดการละเล่นของเด็กไทย ชุดตุ๊กตาประจําชาติตา่ งๆ
30 ตุลาคม 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์วดั สันก้ างปลา จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยเขิ น วัดสันก้างปลา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ก่อตังขึ
้ น้ โดยพระอธิการอดิศกั ดิ์ ปุณฑวุโธ เจ้ าอาวาสวัดสันก้ างปลา แล้ วเสร็ จในปี 2537 โดยเป็ น
อาคารไม้ 2 ชัน้ แบบไทเขิน ชัน้ บนเป็ นไม้ ซึ่งได้ จากบ้ านเก่าที่ได้ รับบริ จาคมา สร้ างและออกแบบเพื่อเป็ น
พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดแสดงและเก็บรักษาศิลปวัตถุของชาวไทเขินให้ คงอยู่ การจัดแสดงชัน้
้ างจัดแสดงเครื่ องแต่ง
บนเป็ นการจําลองชีวิตของชาวไทเขินในอดีต อาทิ ห้ องนอน ห้ องครัวไฟ ห้ องพระ ส่วนชันล่
กายของชาวไทเขิน และนิทรรศการประวัติความเป็ นมาของเมืองสันกําแพง ชีวิตของผู้คนในสันกําแพง ของดีของ
อําเภอสันกําแพง
13 พฤศจิกายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์มเู ซอดํา อําเภอเมือง จังหวัดตาก
พิพธิ ภัณฑ์ มูเซอดํา อําเภอแม่ สอด จังหวัดตาก
พิพิธภัณฑ์มเู ซอดําตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 28 - 29 ริ มทางหลวง
หมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้อยู่ในความ
ดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นอาคารชัน้
เดียวทรง 8 เหลี่ยม ภายในมีต้ ูจัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ของชาวมูเซอจัดเป็ นหมวดหมู่ ได้ แก่ เครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน เครื่ องมือดักสัตว์ เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ เครื่ องดนตรี บนผนังอาคารนําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต
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ประเพณี พิธีกรรมของชาวมูเซอดํา ด้ านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์มีบ้านหลังหนึ่งติดป้ ายว่า "ภูมิปัญญาชนเผ่า
บ้ านไร้ ตะปูมเู ซอดํา" ด้ านข้ างมีอาคารอีกหลังหนึ่งชื่อว่า "เส้ นสายลายปั ก" ภายในแสดงผ้ าและลายปั กของ
ชาวม้ ง
15 - 17 พฤศจิกายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุจอมปิ ง จังหวัดลําปาง
พิพธิ ภัณฑ์ วัดพระธาตุจอมปิ ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วัดพระธาตุจอมปิ งเป็ นวัดเก่าแก่ ตามตํานานกล่าวว่าสร้ างขึ ้นในสมัยพระนางจามเทวี พระบรมธาตุมี
ลักษณะคล้ ายพระธาตุหริ ภุญไชย ภายในโบสถ์ ปรากฏเงาของพระธาตุเป็ นที่เลื่องลือถึงความน่าอัศจรรย์ ใจ
พิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุจอมปิ ง ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็ นอาคารชันเดี
้ ยว ภายในอาคารมีต้ กู ระจกขนาดใหญ่
จัดแสดงวัตถุสิ่งของหลากหลายชนิดรวมอยู่ในตู้เดียวโดยให้ ผ้ ชู มเดินชมได้ โดยรอบ วัตถุสิ่งของที่จดั แสดง ได้ แก่
โบราณวัตถุที่ขุดพบภายในบริ เวณวัด อาทิ ชิ ้นส่วนโครงกระดูก กําไล ปลอกแขน ตะขอสําริ ด ลูกปั ดหิน ลูกปั ด
แก้ ว วัตถุสิ่งของอื่นๆ ได้ แก่ พระพุทธรูป ตะกรุด ผ้ ายันต์ ลูกประคํา เหรี ยญสตางค์ กล้ องสูบยาดินเหนียว รูป 12
นักษัตร ทําจากสําริด เปลือกหอย ฯลฯ ด้ านนอกอาคารมีเรื อนแถวทอดยาวตลอดทางเดิน ภายในจัดแสดงเครื่ อง
อัฐบริ ขาร เครื่ องมือทอผ้ า เครื่ องมือทําครัว เครื่ องมือดักสัตว์ และเครื่ องดนตรี
พิพธิ ภัณฑ์ วัดพระธาตุเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
วัดพระธาตุเสด็จเป็ นวัดสําคัญวัดหนึ่งในจังหวัดลําปาง มีพทุ ธสถานที่สําคัญคือ องค์พระธาตุเสด็จ ซึ่ง
เป็ นเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ า นอกจากนี ม้ ีวิหารใหญ่ เรี ยกว่า “วิหารกลาง” ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําริ ดปางลีลาองค์ใหญ่มีพทุ ธลักษณะงดงามนามว่า “หลวงพ่อห้ ามญาติ” วิหารหลวง เรี ยกว่าวิหาร
จามเทวี และวิหารพระพุทธ สําหรับพิพิธภัณฑ์นนเป็
ั ้ นอาคารก่ออิฐถือปูนชันเดี
้ ยว ภายในจัดแสดงข้ าวของของ
วัดและของที่ชาวบ้ านถวายวัด อาทิ พระพุทธรู ป พระพิมพ์ ตู้พระธรรม จองเบิ่ง(อาสนะ) ยอดพระธาตุเจดีย์
กลองล้ านนา ธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์ เป็ นต้ น เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ในวัดหลาย ๆ แห่ง ที่ข้าวของที่จดั แสดง
ภายในเป็ นเพียงแต่เอาของมาตังวางไว้
้
ของบางอย่างวางสุมรวมกัน ไม่มีการจัดหมวดหมู่ หรื อคําอธิบายวัตถุแต่
อย่างใด
พิพธิ ภัณฑ์ วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
วัดพระธาตุลําปางหลวง เป็ นวัดคู่เมืองลําปาง และถือว่าเป็ นวัดไม้ เก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สดุ ของประเทศ มี
คุณค่าทางด้ านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมอย่างยิ่ง การวางผังวัดยึดคติความเชื่อในจักรวาลทางพุทธ
ศาสนา สิ่งก่อสร้ างที่สําคัญในวัด ได้ แก่ วิหารหลวง วิหารพระพุทธ วิหารนํ ้าแต้ ม หอพระพุทธบาท ซุ้มประตูโขง
้
3 หลัง หลังแรกจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุลําปางหลวง มีอาคารที่จดั แสดงข้ าวของสําคัญของวัดทังหมด
งานสถาปั ตยกรรมไม้ แกะหลัก เครื่ องไม้ จําหลัก เป็ นต้ น อาคารหลังที่สองจัดแสดง พระพุทธรู ป เครื่ องเขิ น
ภาชนะดินเผา เป็ นต้ น และอาคารที่สามคือหอพระแก้ ว จัดแสดง พระพุทธรูป เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเงิน กล้ อง
สูบยาดินเผา เครื่ องลายคราม เป้ง เป็ นต้ น
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23 - 28 ธันวาคม 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดน่าน รวม 15 แห่ง ได้ แก่
อนุสรณ์ สถานภูพยัคฆ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา บ้ านสันเจริ ญ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหนองบัว หอศิลป์ริ มน่าน หอ
ศิ ล ป์ พิ ง พฤกษ์ ศูน ย์ วัฒ นธรรมชาวเขา บ้ า นสองแคว ศูน ย์ ส่ง เสริ ม อาชี พ และหัต ถกรรม บ้ า นกลางพัฒ นา
พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้ านสวกแสนชื่น พิพิธภัณฑ์ดงปู่ ฮ่อ พิพิธภัณฑ์เครื่ องหีบอ้ อยโบราณ พิพิธภัณฑ์วดั บ้ านนาซาว
สามัคคี พิพิธภัณฑ์บ้านก้ อดสวรรค์ทนั ใจ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ และแหล่งเรี ยนรู้ วัดนํ ้าล้ อม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน และคุ้มเจ้ าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)
อนุสรณ์ สถานภูพยัคฆ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ าน
อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา ภายในบ้ านนํ ้ารี พฒ
ั นา ก่อตังโดยกลุ
้
ม่ ประชาชนชาวลัวะ ม้ งใน
พื ้นที่จงั หวัดน่าน อบต.ขุนน่าน หน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน และสหายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่
เคยเคลื่อนไหวในพื ้นที่จังหวัดน่านมาก่อน เพื่อเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ยืนในทางประวัติศาสตร์ ให้ กับผู้ที่เข้ าร่ วมกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การจัดแสดงประกอบด้ วยอาคาร 2 หลัง ได้ แก่ อาคารประวัติศาสตร์
ประชาชน ที่จารึกรายชื่อสหายผู้เสียสละ และนิทรรศการว่าด้ วยประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของฐานที่มนั่ จังหวัด
น่าน การปกครองในฐานที่มนั่ และการสิ ้นสุดของฐานที่มนั่ จังหวัดน่าน และอาคารพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์ม้ง-ลัวะ ที่
จัดแสดงประวัติศาสตร์ ชีวิตวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ม้ง-ลัวะ
ศูนย์ วัฒนธรรมชาวเขา บ้ านสันเจริญ อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
บ้ านสันเจริ ญ เป็ นหมู่บ้านกลุม่ ชาติพนั ธุ์เมี่ยน หรื อเย้ า ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา บ้ านสันเจริ ญ ก่อตังขึ
้ ้น
โดยศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน ภายในบริ เวณศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา ประกอบไปด้ วยหมู่
อาคารหลัก ๆ จํานวน 3 หลัง ได้ แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ ร้ านจําหน่ายอาหาร ร้ านจําหน่ายหัตถกรรม และบ้ าน
ตัวอย่าง อย่างไรก็ดีสภาพร้ านค้ าจําหน่ายอาหารหรื อหัตถกรรม เป็ นเพียงแต่อาคารว่างเปล่าที่ดเู หมือนไม่ได้ ถกู
ใช้ งานมานาน ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงข้ าวของต่าง ๆ พร้ อมคําเรี ยกชื่อในภาษาเมี่ยน อาทิ ด่าง
ตน(เก้ าอี ้นัง่ ) ฮะโล่ว(นํ ้าเต้ า) ติ ้วจ้ าน(แก้ วเหล้ า) ฟั นจิ่วปุ้น(ครกตําพริ ก) เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ ชุมชนวัดหนองบัว อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
วัดหนองบัวเป็ นวัดเก่าแก่ประจําหมูบ่ ้ านหนองบัว จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองบัวนับเป็ นจิตรกรรมที่
มีคณ
ุ ค่าทางด้ านศิลปกรรมและวรรณกรรมมาก มีหลักฐานว่าวาดขึ ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 โดยช่างชาวพวน
จากลาว โดยเป็ นภาพเกี่ยวกับเรื่ องจันทคาธชาดก และภาพพุทธประวัติ ประชากรส่วนใหญ่ของบ้ านหนองบัว
ส่วนใหญ่สืบเชื ้อสายไทลื ้อมาจากเมืองล้ า แคว้ นสิบสองปั นนา ประเทศจีน ยังคงสืบต่อประเพณีต่าง ๆ ของไทลื ้อ
้ ่ในวัดหนองบัว เป็ น
ไว้ อาทิ ประเพณีเลี ้ยงเทวดาหลวงหรื อเจ้ าหลวงเมืองล้ า พิพิธภัณฑ์ชุมชนหนองบัว ตังอยู
เรื อนไทลื ้ออายุร้อยกว่าปี โดยจําลองภาพชีวิตของชาวไทลื ้อ ผ่านข้ าวของที่จดั แสดงบนเรื อน ทังกี
้ ่ทอผ้ า และครก
ตําข้ าวที่อยูใ่ ต้ ถนุ ส่วนบนเรื อนแบ่งเป็ นห้ องนอน ครัวไฟ และส่วนจัดแสดงเครื่ องมือทํามาหากินประจําวัน เครื่ อง
จักสาน เป็ นต้ น
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หอศิลป์ริมน่ าน อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
หอศิลป์ริ มน่าน ดําเนินงานโดยภาคเอกชน คือคุณวินัย ปราบริ ปู ศิลปิ นชาวน่านที่ สร้ างสรรค์ งาน
ศิลปะ ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในแวดวงศิลปะ หลังจากรํ่ าเรี ยน สัง่ สมประสบการณ์ทํางานด้ านศิลปะ
มาหลายสิบปี จึงได้ หนั กลับมาสร้ างหอศิลป์ที่บ้านเกิดของตน หวังที่จะถ่ายทอดความงามของศิลปะให้ แก่ผ้ คู น
และเยาวชนของจังหวัดน่าน โดยการจัดแสดงแบ่ง 2 ส่วนหลัก คือชันบนจั
้
ดแสดงนิทรรศการถาวร ที่แสดงผลงาน
ศิลปะและงานสะสมของคุณวินัย ปราบริ ปู ส่วนชัน้ ล่าง เป็ นนิทรรศการหมุนเวียน นําผลงานของศิลปิ นแขนง
ต่างๆ มาหมุนเวียนจัดแสดง โดยในปี ที่ผา่ นมา เป็ นนิทรรศการความประทับใจกับภาพเสมือนจริง
หอศิลป์พิงพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ก่อตังขึ
้ น้ โดยคุณสุรเดช กาละเสน ศิลปิ นชาวน่าน ที่ไม่เคยผ่านการรํ่ าเรี ยนด้ านศิลปะโดยตรงจาก
สถาบันการศึกษาใด แต่อาศัยความรักด้ านศิลปะพร้ อมกับการฝึ กฝนด้ วยตนเอง นอกเหนือจากงานประจําใน
โรงพยาบาลจังหวัดน่าน คุณสุรเดชได้ อทุ ิศเวลาให้ กบั งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวาดภาพจิตรกรรม
ุ สุรเดชได้ เสียชีวิตลงกะทันหันก่อนจะเปิ ดหอศิลป์ที่ตนก่อ
ฝาผนังให้ กบั วัดมิ่งเมือง ในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ดีคณ
ร่ างไว้ ปั จจุบัน คุณโสภา กาละเสน ภรรยาจึง พยายามสานงานต่อจากคุณสุรเดช ภายในหอศิลป์ พิงพฤกษ์
นอกเหนือการจัดแสดงผลงานภาพวาดของคุณสุรเดชแล้ ว เพื่อเป็ นการระลึกถึงผู้ก่อตังหอศิ
้ ลป์แห่งนี ้มีการจัดมุม
โต๊ ะทํางานและอุปกรณ์วาดภาพของคุณสุรเดชด้ วย
ศูนย์ วัฒนธรรมชาวเขา บ้ านสองแคว อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา บ้ านสองแคว คล้ ายกับศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขาบ้ านสันเจริ ญ คือก่อตัง้ ขึน้ ใน
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน โดยภายในบริ เวณศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขา
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน โดยศูนย์พฒ
บ้ านสองแคว ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็ นเผ่าม้ ง ประกอบไปด้ วยหมู่อาคารหลักๆ จํานวน 3 หลังเช่นกัน ได้ แก่
อาคารพิพิธภัณฑ์ ร้ านจําหน่ายอาหาร ร้ านจําหน่ายหัตถกรรม และบ้ านตัวอย่างเผ่าม้ ง สภาพโดยรวมก็ไม่ต่าง
จากศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเขาบ้ านสันเจริญ คืออยูใ่ นสภาพร้ าง ขาดการดูแล เนื่องมาจากขาดการวางแผนมาตังแต่
้
เริ่ มก่อตัง้ เป็ นเพียงการเข้ ามาสร้ างอาคารให้ โดยรัฐ แต่ขาดการวางแผนการดําเนินงาน และกิจกรรมที่จะสร้ าง
ความต่อเนื่องให้ กบั ศูนย์ฯ
ศูนย์ ส่งเสริมอาชีพและหัตถกรรม บ้ านกลางพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
บ้ านกลางพัฒนาเป็ นหมู่บ้านที่ทางจังหวัดส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งหนึ่งของจังหวัด
น่าน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวเมี่ยน ศูนย์ส่งเสริ มอาชีพและหัตถกรรมบ้ านกลางพัฒนา เกิดขึน้ ด้ วยงบของ
ศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาและงบจากผู้ว่า CEO ภายในประกอบไปด้ วยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ศูนย์สาธิต
ผลิตภัณฑ์การทําเครื่ องเงินของกลุม่ แม่บ้าน ร้ านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ และบ้ านตัวอย่างชนเผ่า
เมี่ยน โดยการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์มีเจ้ าหน้ าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เข้ ามาช่วยจัด
และให้ คําปรึกษา โดยจัดแสดงภาพถ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ เสด็จมายังบ้ าน
กลางพัฒนา แผนผังของหมูบ่ ้ าน เครื่ องมือเครื่ องใช้ ของเผ่าเมี่ยน การแต่งกาย ลายผ้ าปั ก เป็ นต้ น
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พิพธิ ภัณฑ์ เฮือนบ้ านสวกแสนชื่น อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
เตาโบราณบ้ านบ่อสวก เป็ นแหล่งผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาที่สําคัญในอดีตของเมืองน่าน การค้ นพบเตา
โบราณ ภายในบ้ านของจ่าสิบตรี มนัส ติคํา เป็ นปฐมบทเริ่ มต้ นของการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ เมื่ออาจารย์สายันต์
ไพรชาญจิตร์ อาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ ามาช่วยขุดค้ นและได้ นํา
นักศึกษาเข้ ามาทํางานในชุมชนภายใต้ โครงการโบราณคดีชมุ ชน ก่อให้ เกิดพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้ านสวกแสนชื่นขึ ้น
พร้ อมกับ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของชาวบ้ า นบ่อสวก โดยอาคารจัดแสดงเป็ นเรื อ นพื น้ ถิ่ น บ้ านบ่อ สวก ชัน้ บน
ประกอบด้ วย นิทรรศการว่าด้ วยเตาโบราณและเครื่ องปั น้ ดินเผาโบราณบ้ านบ่อสวก ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่ขดุ
พบ วัตถุทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตบ้ านบ่อสวก เครื่ องมือเครื่ องใช้ ภายในบ้ าน และเครื่ องมือทํามาหากิน
เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ ดงปู่ ฮ่ อ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
เป็ นหมู่อาคารชัน้ เดียวขนาดใหญ่ที่ก่อสร้ างใกล้ กับเตาโบราณดงปู่ ฮ่อ โดยงบประมาณขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดน่าน ประกอบไปด้ วยพื ้นที่โล่งจัดนิทรรศการว่าด้ วยเรื่ อง การร่ วมขุดค้ นเตาปู่ ฮ่อเมื่อปี 2547
โดยชาวบ้ า นบ่ อ สวก ละอ่อ นปั น้ ดิน สื บ งานศิล ป์ บ้ า นสวก ของดี บ้ า นสวก บ้ า นสวกพัฒ นา นอกจากนี ย้ ัง มี
ห้ องสมุดเฟื อ้ งหม้ อ และห้ องประวัติศาสตร์ แต่ปัญหาของที่นี่คือขาดผู้ดแู ล อาคารอยู่ในสภาพค่อนข้ างร้ าง ห้ อง
ต่าง ๆ ถูกปิ ด ทางเลือกเพี ยงอย่างเดียวของผู้มาเยือนคือ การเดินไปชมเตาโบราณปู่ ฮ่อ และศาลปู่ ฮ่อ ที่อยู่
ด้ านข้ างของอาคารพิพิธภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องหีบอ้ อยโบราณ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
้ ยวไม่มีผนัง เป็ นอาคารเปิ ดโล่ง พื ้นที่
ก่อสร้ างขึ ้นโดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดน่าน เป็ นอาคารชันเดี
ส่วนหนึง่ จัดแสดงเครื่ องหีบอ้ อยโบราณ โดยมีภาพวาดประกอบการทํางานของเครื่ องหีบอ้ อย โดยในอดีตบ้ านป่ า
คามีอาชีพปลูกอ้ อยเพื่อมาเคี่ยวนํ ้าตาล เครื่ องมือในการผลิตนํ ้าตาลอ้ อยที่สําคัญคือเครื่ องหีบ หรื อที่ภาษาเหนือ
เรี ยกว่า “อีด” สําหรับคันนํ
้ ้าอ้ อย ลักษณะเป็ นไม้ กลมสามท่อนตังเรี
้ ยงชิดกัน ส่วนบนของท่อนกลางมีคานยื่น
ออกไป เมื่อจะใช้ งานจะใช้ ควายเทียมคานนี ้ เพื่อให้ ไม้ สามท่อมหมุนบดอ้ อย เมื่อได้ นํ ้าอ้ อยแล้ วจึงไปเคี่ยวและ
ปั น้ เป็ นก้ อนต่อไป
พิพธิ ภัณฑ์ วัดบ้ านนาซาวสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ชุมชนบ้ านนาซาวเป็ นชุมชนดัง้ เดิมมีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ที่เป็ นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุสมัยโบราณจํานวนมากและมีวดั นาซาวเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน พิพิธภัณฑ์วดั
บ้ านนาซาววสามัคคีกําเนิดขึน้ จากโครงการโบราณคดีชุมชน ของอาจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ โดยเข้ าไป
ส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยชาวบ้ านเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ จาควัสดุ
ั ้ ่ในวัดบ้ านนาซาว
ก่อสร้ าง และเครื่ องมือเครื่ องใช้ วัตถุโบราณ สําหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ตงอยู
เป็ นอาคารไม้ ชัน้ เดียว ภายในจัดแสดงวัตถุทางศาสนา พระพุทธรู ปไม้ คัมภีร์ใบลาน หีบพระธรรม เครื่ องไม้
เครื่ องใช้ ในการทํานา เครื่ องครัว เครื่ องมือทอผ้ า และเครื่ องมือจับสัตว์
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พิพธิ ภัณฑ์ บ้านก้ อดสวรรค์ ทันใจ อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ชุมชนบ้ านก้ อดสวรรค์ เป็ นชุมชนใหม่ที่เพิ่งแยกตัวออกไปจากชุมชนบ้ านนาซาว ยังไม่มีศนู ย์กลางทาง
วัฒนธรรมชุมชนที่แน่นอน เพิ่งจะมีการตังอารามบ้
้
านก้ อดเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับ
พิพิธภัณฑ์วดั บ้ านนาซาวสามัคคี พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการเข้ าไปทํางานของอาจารย์สายันต์ ไพรชาญ
จิตร์ ในงานโบราณคดีชมุ ชน ร่ วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีชาวบ้ านในชุมชนเข้ ามามีส่วน
ั ้ ่ในอารามบ้ านก้ อด ภายในจัดแสดง
ร่ วมในการก่อสร้ าง บริ จาคสิ่งของเครื่ องใช้ แก่พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ตงอยู
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ เครื่ องมือทํานา เครื่ องมือจับสัตว์ เครื่ องมือทอผ้ า ตะเกียง จาน ชาม เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ พระพุทธรู ปไม้ และแหล่ งเรี ยนรู้ ชุมชน วัดนํ้าล้ อม อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
วัด นํ า้ ล้ อ มเป็ นวัด เก่ า แก่ ข องจัง หวัด น่ า น ไม่ มี ห ลัก ฐานชี ช้ ัด ว่ า สร้ างมาตัง้ แต่ ส มัย ใด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
พระพุทธรู ปไม้ เกิดขึ ้นจากการที่ชมุ ชนทําโครงการเข้ าไปเสนอขอเงินจาก โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน (SML) ซึง่ เป็ นโครงการของรัฐบาลที่เปิ ดกว้ าง โดยต้ องการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ มีความพร้ อม
ในกระบวนการสร้ างสรรค์ความคิด และนําไปสู่แนวทางปฏิบตั ิในด้ านการดํารงชีวิตและมีอาชีพสุจริ ต โดยทาง
้
ดแสดงพระพุทธรู ปไม้ ซึ่งเป็ นสมบัติของวัด จํานวนกว่า 200
ชุมชนได้ ดดั แปลงศาลาพิทกั ษ์ ไทยของวัดชันบนจั
องค์ พร้ อมวัตถุเกี่ยวเนื่องศาสนาอาทิ คัมภีร์ใบลาน หีบพระธรรม ปราสาทจําลองเป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ น่ าน อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตังอยู
้ ่ภายในบริ เวณคุ้มของอดีตเจ้ าผู้ครองนครน่าน อาคารพิพิธภัณฑ์
เดิมเป็ นหอคํา โดยกรมศิลปากรได้ รับมอบตัวอาคารสําหรับจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์เมื่อปี 2517 ภายในจัดแสดงเชิง
ประวัติศาสตร์ ศิลป์ โบราณคดี และชาติพนั ธุ์วิทยา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็ นสองส่วน คือ ห้ องจัดแสดงชัน้
บนเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลป และโบราณคดี ส่วนชันล่
้ างจัดแสดงเรื่ องราวของชาติพนั ธุ์ของชาว
ไทยพื ้นเมืองภาคเหนือ และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดน่าน
คุ้มเจ้ าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่ าน) อําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2409 เพื่อเป็ นคุ้มของเจ้ าน้ อยมหาพรหม ณ น่าน ต่อมาเมื่อได้ รับสถาปนาเป็ นมหา
อํามาตย์โท และนายพลตรี เจ้ ามหาพรหมสุรธาดา เจ้ าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 จึงยกคุ้มนี ้ให้ บตุ รชายคือ เจ้ า
ประพันธุ์พงศ์ (เจ้ าน้ อยหมอกฟ้า ณ น่าน) และให้ เลื่อนเป็ นเจ้ าราชบุตร เมื่อถึงแก่อนิจกรรมคุ้มแห่งนี ้จึงตกแก่
ทายาทคือ เจ้ าโคมทอง ณ น่าน ปั จจุบนั เป็ นสมบัติของเจ้ าสมปรารถนา ณ น่าน ซึ่งท่านไม่ได้ เปิ ดคุ้มให้ เข้ าชม
อย่างเป็ นทางการ แต่เมื่อมีผ้ มู าขอเข้ าชมจึงจะเปิ ดให้ เข้ าชมโดยเจ้ าสมปรารถนา และสามี จะเป็ นผู้นําชม ชัน้
ล่างจัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ตงแต่
ั ้ อดีตของท่านเจ้ าของคุ้ม อาทิ แหย่งช้ าง ตะเกียง เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ เป็ นต้ น ส่วน
ชันบน
้ จัดเป็ นมุมเคารพของบรรพบุรุษของเจ้ าของคุ้ม มีภาพถ่าย เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับยศ ฯลฯ ข้ าวของ
เครื่ องใช้ แต่ละชิ ้น หรื อแต่ละมุมของบ้ าน ก็ล้วนแต่มีเรื่ องเล่า ที่ทําให้ ผ้ ชู มหวนนึกกลับไปถึงอดีตในอันรุ่ งโรจน์
ของเมืองน่านผ่านเรื่ องราวของท่านเจ้ าของคุ้มแต่ละรุ่น
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13 - 18 กันยายน 2549 เดินทางไปสํารวจและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง
3 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ศนู ย์ถ่านหินลิกไนต์ศกึ ษา พิพิธภัณฑสถานภูมิปัญญาท้ องถิ่นโรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา และ
ศูนย์บ้านปูนิทศั น์
พิพธิ ภัณฑ์ ศูนย์ ถ่านหินลิกไนต์ ศกึ ษา อําเภอแม่ เมาะ จังหวัดลําปาง
เหมืองแม่เมาะเป็ นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย เริ่ มดําเนินการมาตังแต่
้ ในรัชสมัย
้ ้นเมื่อปี
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พิพิธภัณฑ์ศนู ย์ถ่านหินลิกไนต์ศกึ ษา(เหมืองแม่เมาะ) จัดตังขึ
2548 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เป็ นอาคารชั ้นเดียวตั ้งอยู่ภายในบริ เวณ
สวนพฤกษชาติของเหมืองแม่เมาะ ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็ นโถงต้ อนรับ พร้ อมกับ
ห้ องจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ส่วนที่ 2 ให้ ความรู้ เบื ้องต้ นแก่ผ้ ชู ม
เกี่ยวกับธรณีวิทยา การกําเนิดโลก วิวฒ
ั นาการของโลกและสิ่งมีชีวิต โดยการฉายภาพยนต์ 3 มิติ ส่วนที่ 3 จัด
แสดงเรื่ องเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ แสดงมีวิดีทศั น์สาธิตกระบวนการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์ แบบจําลอง
การทําเหมืองเปิ ดถ่านลิกไนต์ ส่วนด้ านนอกอาคารเป็ นจุดชมวิวตัวเหมืองแม่เมาะ และส่วนจัดแสดงรถขุดแร่
พานลําเลียง และเครื่ องจักรขนาดใหญ่
พิพธิ ภัณฑสถานภูมปิ ั ญญาท้ องถิน่ โรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
พิพิธภัณฑสถานภูมิปัญญาท้ องถิ่นโรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยความร่ วมมือ
ของคณะผู้บริ หาร ครู อาจารย์ สมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา ผู้ปกครองนักเรี ยน ชาวบ้ านในอําเภอ
แจ้ ห่ม และหน่วยงานในท้ องถิ่นอําเภอแจ้ ห่ม โรงเรี ยนแจ้ ห่มได้ ปรับสภาพอาคารเรี ยนเพื่อเป็ นอาคารจัดแสดงใช้
ชื่อว่า อาคารอดุลปั ญญา ภายในแบ่งเนือ้ หาการจัดแสดงออกเป็ นส่วนๆ อาทิ ข้ อมูลเกี่ยวกับอําเภอแจ้ ห่ม วัด
และโบราณสถาน ประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อ ดนตรี พื ้นบ้ าน ผ้ าและการแต่งกาย การละเล่นพื ้นบ้ าน เรื อน
อาศัย และอาชีพและการทํามาหากิน มีคําบรรยายประกอบการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ได้ ขยายผลไปสู่การ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในท้ องถิ่น และเป็ นห้ องเรี ยนสําหรับนักเรี ยนในวิชาท้ องถิ่นศึกษาอีกด้ วย
ศูนย์ บ้านปูนิทัศน์ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
ศูนย์บ้านปูนิทศั น์ จังหวัดลําปาง ก่อตังโดยกลุ
้
่มบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) โดยต้ องการให้ เป็ น
แหล่งความรู้ เบื ้องต้ นทางธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้ อม และระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่ใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน บริ ษัทบ้ านปู จํากัด พื ้นที่จดั นิทรรศการแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ส่วนแรกเป็ นมุมประวัติความเป็ นมา
และแนวคิดธุรกิจของกลุม่ บริษัทบ้ านปู จํากัด ส่วนที่สอง เป็ นมุมความรู้เกี่ยวกับการทําเหมืองถ่านหิน ส่วนที่สาม
จัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนที่สี่ จัดแสดงข้ อมูลและ
้
าเนิดถ่านหินที่พบจาก
ตัวอย่างซากบรรพชีวิน (fossil) ที่น่าสนใจซึง่ เกี่ยวโยงถึงเรื่ องธรณีวิทยา และขันตอนการกํ
แหล่งถ่านหินต่างๆ ของบริ ษัท ส่วนที่ห้า เป็ นห้ องแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร่วมอยู่ในโครงการ
ส่งเสริมและฝึ กอาชีพให้ ชมุ ชน เพื่อเป็ นอาชีพรองรับให้ กบั คนในชุมชน หลังจากที่เหมืองแร่ปิดตัวลง
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4 – 6 พฤศจิกายน 2549 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดลําปาง 1 แห่ง คือ
พิพิธภัณฑ์วดั ปงสนุก และจังหวัดลําพูน 1 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์อฐั บริขารครูบาเจ้ าศรี วิชยั
พิพธิ ภัณฑ์ วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ราวปี 2548 ที่ผ่านมา ทางชุมชนปงสนุกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะและโบราณคดี และนักวิชาการ
ท้ องถิ่น ได้ หารื อและร่ วมกันก่อตังโครงการบู
้
รณะวิหารพระจ้ าพันองค์ขึ ้น หลังจากนันทางวั
้
ดและชุมชนจึงตื่นตัว
้ านข้ าง
ในการอนุรักษ์ และรักษามรดกท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับ ห้ องแสดงศิลปวัตถุวดั ปงสนุก ได้ รับการจัดตังด้
วิหารพระเจ้ าพันองค์ จัดแสดงโบราณวัตถุดงเดิ
ั ้ มของวัดราว 4 - 5 ชิ ้น ได้ แก่ สัตตภัณฑ์ อาสนะ ขันดอก แผงพระ
ั นา แต่ปัจจุบนั
ไม้ ติดกันเป็ นห้ องแสดงภาพถ่ายของวัดปงสนุก ฝี มือการถ่ายภาพโดยคุณแอนเจลา ศรี สมวงศ์วฒ
นิทรรศการดังกล่าวได้ ถูกเก็บออกไปแล้ ว หากแต่ภาพถ่ายได้ นํามาจัดพิมพ์ เป็ นชุดโปสการ์ ดออกขายเพื่อหา
รายได้ มาบูรณะวิหารของวัด ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ทางชุมชนและนักวิชาการท้ องถิ่นได้ ร่วมกันจัด
นิทรรศการภาพพระบฏ "ตุงค่าว จาวเขลางค์" แสดงตุงค่าวอายุราว 100 ปี ที่ถกู ค้ นพบโดยบังเอิญในหอไตรของ
วัดระหว่างการทํางานบูรณะวิหาร เป็ นตุงที่ทําด้ วยผ้ าเนื ้อละเอียดและบางส่วนเป็ นตุงกระดาษสา จํานวนหลาย
สิบชิน้ แต่ละชิน้ เขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกด้ วยลวดลายวิจิตรสวยงาม ในอดีตใช้ ประกอบพิธี
เทศน์มหาชาติของวัด
พิพธิ ภัณฑ์ อัฐบริขารครู บาเจ้ าศรี วชิ ัย วัดบ้ างปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
วัดบ้ านปางเป็ นวัดบ้ านเกิดของครูบาศรี วิชยั มีสงิ่ ก่อสร้ างเกี่ยวกับครูบาฯ ที่น่าสนใจ อาทิ กุฏิของครูบา
ฯ มณฑปเก่าที่ตงศพของครู
ั้
บาฯ และพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขารครู บาเจ้ าศรี วิชยั ภายในพิพิธภัณฑ์บริ เวณโถงชันบน
้
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ หุ่นขี ้ผึ ้งครู บาศรี วิชยั และสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับครู บาฯ และวัด
บ้ านปาง อาทิ หีบธรรม หนังสือ เงินตราโบราณ ภาพถ่ายครู บาฯ รอยมือและรอยเท้ าของครู บาฯ ที่ประทับลง
ซีเมนต์ พระบรมสารี ริกธาตุที่ชาวบ้ านขุดพบอยู่ในผอบทองเหลืองใต้ ฐานเจดีย์วดั ร้ างด้ านเหนือวัดบ้ านปาง อัฐิ
ธาตุ เส้ นผม ประคําของครูบาฯ ตํารายา เป็ นต้ น ส่วนชันล่
้ าง จัดแสดงวัตถุขนาดใหญ่ อาทิ รถสามล้ อของหลวง
อนุสารที่ใช้ บรรทุกอาหารถวายครู บาฯ เสลี่ยงที่ใช้ หามครู บาฯ แท่นอัดผ้ าไตร ผ้ าอังคพันธ์ มดั อกครู บาเจ้ า เตียง
หวายที่ครู บาฯ ใช้ นอน แท่นจารคัมภีร์ ตราประจําตัวของครู บาฯ รถยนต์คนั แรกที่เปิ ดทางขึน้ ดอยสุเทพ เมื่อปี
2478 เป็ นต้ น ด้ านข้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็ นอาคารหอพระครูบาเจ้ าศรี วิชยั จัดแสดงภาพเก่าของครูบาฯ ในช่วง
ชีวิตต่างๆ รวมถึงภาพเก่าของวัดบ้ านปาง และวัดสําคัญทางภาคเหนือที่ครู บามีส่วนเกี่ยวข้ องในการสร้ างและ
พัฒนา อาทิ วัดจามเทวี จ.ลําพูน วัดวังหลวง จ.ลําพูน ภาพงานพิธีศพของครูบาฯ เป็ นต้ น
17 – 21 มกราคม 2550 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม
ทังสิ
้ ้น 8 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรี ยง ศูนย์วฒ
ั นธรรมอําเภอแม่สะเรี ยงและพิพิธภัณฑ์โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง
ั นธรรมท้ องถิ่นพิพิธภัณฑ์สงครามโลก
บริ พตั รศึกษา พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วฒ
ครัง้ ที่2 พิพิธภัณฑสถานวัดจองกลาง พิพิธภัณฑ์เจ้ าคุณโสภณสามัคคีนสุ รณ์ วัดพระนอน หอวัฒนธรรมนิทศั น์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิพิธภัณฑ์ปกากะญอ วัดแม่ปิง
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พิพธิ ภัณฑ์ แม่ สะเรี ยง อําเภอแม่ สะเรี ยง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
อาคารพิพิธภัณฑ์ตงอยู
ั ้ ่ริมถนนใหญ่ บริ เวณทางเข้ าอําเภอแม่สะเรี ยง เป็ นอาคารขนาดใหญ่มีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรมโดดเด่นสะดุดตา ขณะนี ้อยู่ระหว่างดําเนินการออกแบบและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ปั จจุบนั
บริเวณชันล่
้ างใช้ เป็ นศูนย์บริ การข้ อมูลนักท่องเที่ยว อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริ หารส่วนตําบลแม่
สะเรี ย ง ภายในอาคารชัน้ บนสามารถขึ น้ ไปนมัส การพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ซึ่ง ได้ รับ พระราชทานจากสมเด็จ
พระสังฆราช พระพุทธรู ปหินอ่อน และรู ปเหมือนครู บาผาผ่า นอกจากนี ย้ งั มีบอร์ ดนิทรรศการจัดแสดงเนือ้ หา
เกี่ยวกับอําเภอแม่สะเรี ยง ประเพณี ตํานาน สถานที่สําคัญ ประวัติบคุ คลสําคัญ และภาพวาดแสดงแบบร่างการ
จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ใ้ นอนาคต ประกอบด้ วยส่วนที่จัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
เมืองยวม พระพุทธศาสนากับศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ห้ องกระเหรี่ ยงที่จดั แสดงวิถีชีวิตทังที
้ ่เหมือนและต่างของ
กระเหรี่ ยงสองกลุม่ ชาติพนั ธุ์คือ กระเหรี่ ยงสกอร์ และกระเหรี่ ยงโปว์
พิพธิ ภัณฑ์ โรงเรี ยนแม่ สะเรี ยงบริพัตรศึกษา และศูนย์ วัฒนธรรมอําเภอแม่ สะเรี ยง จ.แม่ ฮ่องสอน
พิพิธภัณฑ์โรงเรี ยนแม่สะเรี ยงบริ พตั รศึกษาอยู่ในความดูแลและริ เริ่ มดําเนินการโดยครู กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนแม่สะเรี ยงบริ พัตรศึกษา เพื่อใช้ เป็ นห้ องเรี ยนภูมิปัญญา
สําหรับนักเรี ยน ต่อมาได้ รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเพื่อจัดตังเป็
้ น
ศูนย์วัฒนธรรมอําเภอแม่สะเรี ยงด้ วย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเล่าถึงวิถีชีวิตของคนแม่สะเรี ยง
สภาพธรรมชาติของท้ องถิ่ นซึ่งเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้ อนมีความงดงาม เสนาะเสียงแม่นํา้ สาละวิน นําเสนอ
เรื่ องราวเกี่ยวกับแม่นํ ้าสาละวิน หนึ่งในแม่นํ ้านานาชาติสายสําคัญ กล้ วยไม้ หอมเอื ้องแซะซึ่งเป็ นดอกไม้ ประจํา
ถิ่น สถานที่สําคัญได้ แก่ พระธาตุสี่จอม คือ จอมทอง จอมมอญ จอมกิตติ และจอมแจ้ ง ประเพณีออกหว่า และ
เรื่ องเกี่ยวกับผ้ าทอกระเหรี่ ยง ที่นําเสนอตังแต่
้ ลวดลาย กรรมวิธีการทอ และตัวอย่างผ้ าทอ
พิพธิ ภัณฑ์ ชนเผ่ า ศูนย์ ศลิ ปาชีพจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงอยู่ที่บริ เวณชัน้ 3 ของอาคารศูนย์ศิลปาชีพ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้ างจากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชันล่
้ างของอาคาร
เป็ นร้ านจําหน่ายสินค้ าของศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพ ชันสองจั
้
ดแสดงพระราชกรณียกิจด้ านการพัฒนาและโครงการ
้
นส่วนจัดแสดง
ราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ชันสามเป็
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทังนี
้ ้เนื่องจากดินแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นที่อยู่อาศัยของ
ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ วิถีชีวิตชนเผ่าที่จดั แสดง ได้ แก่ ลีซู ลาฮู ม้ ง ลัวะ ไทยใหญ่ ปกากะญอ การจัดแสดง
เป็ นการจําลองบรรยากาศวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่าไล่เรี ยงเป็ นลําดับไปทีละชนเผ่า ประกอบด้ วย บ้ านจําลอง มี
หุน่ คนแสดงเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย จัดแสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวัน อาหารการกิน ผ้ าทอ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการทอผ้ า ย้ อมผ้ า ฯลฯ
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ศูนย์ วัฒนธรรมท้ องถิน่ พิพธิ ภัณฑ์ สงครามโลกครั้ งที่2 อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ศูนย์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ริ เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นโดยพันตํารวจโท เชิดชาย ชมธวัช
อดีตรองผู้กํากับการหัวหน้ าสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนยวม ซึง่ ย้ ายมาประจําการอยู่ที่อําเภอขุนยวม เมื่อปี 2538
หลังจากที่ได้ มีโอกาสเยี่ยมเยียนพบปะกับประชาชนในพื ้นที่ ก็พบว่ามีสิ่งของเครื่ องใช้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
กระจัดกระจายอยู่มากมาย จึงได้ เริ่ มสะสมรวบรวมข้ าวของเครื่ องใช้ ของทหารญี่ปนุ่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ที่เดินทางเข้ ามาตังกองกํ
้
าลังที่แม่ฮ่องสอนเพื่อสร้ างทางสายแม่มาลัย - ปาย เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กบั
แม่ฮ่องสอนเพื่อเป็ นทางออกสู่พม่า หลังจากรวบรวมสิ่งของและข้ อมูลความรู้ ได้ มากขึ ้นก็มีความคิดว่าจะจัดตัง้
เป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมในแง่ที่เป็ นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
ของอําเภอขุนยวมเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของเยาวชนและเพื่อการท่องเที่ยวของอําเภอขุนยวม ประกอบกับ
ช่วงนันทางอํ
้
าเภอได้ ก่อสร้ างอาคารศูนย์วฒ
ั นธรรมอําเภอขุนยวมแล้ วเสร็ จ แต่ยงั ไม่มีเนื ้อหาที่จะนํามาจัดแสดง
จึงได้ ให้ นําเอาวัตถุสิ่งของและเรื่ องราวเกี่ยวสงครามโลกครัง้ ที่สองมาจัดแสดงไว้ ที่นี่ เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
พิพธิ ภัณฑสถานวัดจองกลาง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
วัดจองกลางเป็ นวัดโบราณ ลักษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบพม่า มีหลักฐานที่ระบุว่ามีการสร้ างศาสน
อาคารในวัด คือ วิหาร นับแต่ พ.ศ.2410 ทางวัดได้ รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจดั แสดงไว้ บนวิหารเพื่อให้
สาธารณชนได้ เข้ าชม ภายในห้ องพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตุ๊กตาแกะสลักเรื่ องพระเวสสันดรชาดก ฝี มือช่างพม่า
นํามาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ.2400 นอกจากนี ้ยังมีภาพประวัติพระเวสสันดรชาดกติดบนฝาผนัง
พระพุทธรูปสมัยต่างๆ พระบัวเข็ม สมุดไทย คัมภีร์ใบลาน พระไตรปิ ฎก หนังสือไทยใหญ่ เครื่ องเขิน อาวุธโบราณ
วัตถุโบราณ และของใช้ สมัยโบราณประเภทต่างๆ
พิพธิ ภัณฑ์ เจ้ าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ วัดพระนอน ต.จองคํา อําเภอเมือง จังหวัด แม่ ฮ่องสอน
วัดพระนอนเป็ นวัดเก่าแก่ วิหารสร้ างในสมัยพญาสิงหนาทราชา เจ้ าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน เชื ้อ
สายไทยใหญ่ ลักษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบพม่า ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน)
ขนาดยาว 11.90 เมตร ด้ านซ้ ายมือเป็ นห้ องที่ใช้ เป็ นสถานที่จดั แสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ คือพิพิธภัณฑ์เจ้ าคุณ
โสภณสามัคคีนสุ รณ์ ก่อตังขึ
้ ้นโดยพระใบฏีกาศาสน์ สาสโน เจ้ าอาวาสองค์ที่ 7 ของวัดพระนอน โดยริ เริ่ มนํา
้ พ.ศ.2533
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่วดั ได้ รับบริ จาคและที่สะสมไว้ มาจัดแสดง เริ่ มเปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชมตังแต่
ภายในห้ องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ เครื่ องถ้ วยสมัยต่างๆ หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา
พระพุทธรูปสมัยต่างๆ พระเครื่ อง เหรี ยญกษาปณ์ และธนบัตรนานาชาติ พระไตรปิ ฎกหลากหลายภาษา หนังสือ
ธรรมะภาษาไทยใหญ่ สิง่ ของเครื่ องใช้ ของทหารญี่ปนสมั
ุ่ ยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
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หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน อําเภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
หอวัฒนธรรมนิ ทศั น์เป็ นการดําเนิ นงานตามที ่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มอบหมาย
แต่ละจังหวัดในการสร้างหอวัฒนธรรมเพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชน และ
ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดแสดงเรื ่ องราววิ ถีชีวิตของผู้คน และความเป็ นมาท้องถิ่ น
แม่ฮ่องสอน เปิ ดเป็ นทางการเมื ่อวันที ่ 4 พฤศจิ กายน พ.ศ.2544 โดยมี สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็ นผู้ดูแล อาคารหลังเดิ มปั จจุบนั ปิ ดดําเนิ นการ และได้ปรับเปลี ่ยนวัตถุประสงค์ ไปเป็ นโรงละคร
สําหรับจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี แผนว่าจะใช้อาคารขนาดใหญ่ หลัง
ใหม่ ที่ปัจจุบัน สร้ างเสร็ จแล้วอยู่ในบริ เวณใกล้ๆ กันเป็ นพื ้น ที ่จัดแสดงแห่ งใหม่ ขณะนี ้กําลังอยู่ ระหว่ างการ
รวบรวมวัตถุสิ่งของและข้อมูลเรื ่องราวต่างๆ ทีจ่ ะจัดแสดง
พิพธิ ภัณฑ์ ปกากะญอ วัดแม่ ปิง อําเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พิพิธภัณฑ์ปกากะญอเดิมตังอยู
้ ่ที่วดั แม่ปิง จัดแสดงสิ่งของเครื่ องใช้ ของคนปกากะญอ ต่อมาได้ ปิดตัว
ลงเนื่องจากขาดผู้ดแู ลและประสบปั ญหาวัตถุในพิพิธภัณฑ์ถกู ลักขโมย ปั จจุบนั ข้ าวของบางส่วนที่ยงั เหลืออยู่ถกู
ย้ ายไปเก็บไว้ ที่ศนู ย์โอทอปของบ้ านแม่ปิง ซึ่งเป็ นที่แสดงและจําหน่ายสินค้ าหัตถกรรมพื ้นบ้ านที่ผลิตโดยกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้ านแม่ปิง ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื ้นบ้ านของบ้ านแม่ปิงได้ รับการส่งเสริมให้ เข้ าไปอยู่ในโครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้ านแม่ปิงเคยได้ รับรางวัลประเภทผ้ าทอและจําหน่ายในโอกาสที่มีการเสด็จ
ของสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําให้ ผ้าทอของบ้ าน
แม่ปิงมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ปั จจุบนั ก็มีการพัฒนาลวดลาย สีสนั และรูปแบบผลิตภัณฑ์อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
11 - 12 มีนาคม 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรี สทุ ธาวาส
พิพธิ ภัณฑ์ เล่ นได้ อําเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เป็ นการดําเนินการอีกรู ปแบบหนึ่งของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่ าแดด ที่ต้องการให้
พิพิธภัณฑ์ เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่ น ผ่านการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ในการทําของเล่น
พื ้นบ้ านในแต่ละยุคสมัยให้ แก่เด็และผู้ที่สนใจ ภายในพิพิธภัณฑ์มีของเล่นพื ้นบ้ านและของเล่นที่คิดประดิษฐใหม่
มากมายจัดแสดง และสามารถหยิบจับทดลองเล่นได้ ทุกชิน้ พร้ อมชื่อเรี ยกและคําอธิ บายแบบง่าย อ่านสนุก
บอกที่ มาที่ ไ ป ที่ ล้ว นสะท้ อ นถึง วิ ถีชี วิ ต วัฒ นธรรม และการเปลี่ ย นแปลงในสัง คม อาทิ ลูก ข่ า งสตางค์ ที่ มี
คําอธิบายว่า “สมัยที่สตางค์มีรู ปู่ ย่านําเหรี ยญมามัดกันทําเป็ นลูกข่าง สมัยนี ้ไม่มีสตางค์รู ก็เหลาไม้ ใส่แทน…”
ลูกข่างโว้ ลูกข่างสะบ้ า สัตว์ล้อต่าง ๆ สัตว์ชกั พญาลืมแลง พญาลืมงาย เต่ากระต่ายวิ่ง กําหมุน จานบิน โหวด
อมรเทพ ครกมอง ควายกินหญ้ า งู คนตําข้ าว ถึ่มถึ ้ม กังหันลม เป็ นต้ น พื ้นที่ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ได้ แบ่งเป็ น
ร้ านขายของผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ของเล่นของกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ผ้ าฝ้ายทอมือย้ อมสีธรรมชาติ ผ้ าพันคอ
ผ้ า ขาวม้ า กระเป๋ า เสื อ้ ยื ด โปสการ์ ด พวงกุญ แจ ผลิต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพร เป็ นต้ น รายได้ ส่ว นหนึ่ง แบ่ง มาเป็ น
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
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พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ วัดศรี สุทธาวาส อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย
วัดศรี สทุ ธาวาส เป็ นแหล่งศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์ของคนชุมชนเวียงป่ าเป้า และชาวบ้ านยังคงมี
สํานึกร่ วมกันในการบํารุ งรักษาวัฒนธรรมของตนเอง กลายเป็ นแรงผลักดันให้ ท่านเจ้ าอาวาสและชุมชนรอบวัด
ร่ วมกันก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ศรี สทุ ธาวาสขึ ้นในปี 2540 พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูนชันเดี
้ ยวรู ปทรงแบบ
ล้ านนาประยุกต์ เนื ้อหาการจัดแสดงได้ รับการสนับสนุนจัดทําข้ อมูลทางวิชาการและทําทะเบียนโบราณวัตถุจาก
นักวิชาการท้ องถิ่น และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ของที่จดั แสดงส่วนใหญ่เป็ นวัตถุทางธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ศาสนา อาทิ พระดิน เศียรพระจากวัดร้ าง ฮางรินสรงนํ ้าพระ เครื่ องประกอบวิหารเก่า หีบธรรม แว่นพระเจ้ า ศิลา
จารึ ก เครื่ อ งเที ย มยศหรื อ เครื่ อ งสูง แบบล้ า นนา สัต ตภัณ ฑ์ คัม ภี ร์ โ บราณ บางส่ว นจัด แสดงเครื่ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน อาทิ ผ้ าทอลวดลายไทลื ้อ เหรี ยญกษาปณ์ ธนบัตร เขนงใส่ดินปื น ตะเกี ยง กานํ า้ ทองเหลือง
เครื่ องแก้ ว ถ้ วยชามกระเบื ้อง รวมไปถึงเศษเครื่ องถ้ วยเตาเวียงกาหลง ตัวอย่างแร่ซีไลท์ และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ อง
กับการทําเหมืองแร่ซีไลท์ที่ดอยหมอก ข้ าวของอีกส่วนหนึง่ นําไปจัดแสดงไว้ ที่วิหารราย ซึง่ ดัดแปลงพื ้นที่เป็ นศูนย์
การเรี ยนรู้ ตําบลเวียง ภายในจัดแสดงอุปกรณ์เครื่ องใช้ ในวิถีการผลิตด้ านเกษตรกรรมของชาวบ้ าน อาทิ เสวียน
กี่ทอผ้ า ก๊ อบแก๊ บ เครื่ องซอยยาสูบ เครื่ องจักสาน เขื่อนปั่ นฝ้าย โม่ข้าวโพด ไถง้ อนหัวหมู ไถก้ านกล้ วย จักรยาน
รุ่นเก่า เฟื องปั่ นหญ้ า เป็ นต้ น
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สํารวจพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในภาคกลาง – ตะว ันตก

การสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง-ตะวันตก นอกจากจะไปตามแผนการสํารวจ หลายครัง้
เป็ นการร่วมเดินทางไปกับงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรื อไปร่ วมงานของพิพิธภัณฑ์ตามวาระโอกาส
ต่า งๆ เช่น งานประเพณี งานประจํ า ปี การแสดงทางวัฒ นธรรม และกิจ กรรมต่า งๆ ที ่พ ิพ ิธ ภัณ ฑ์จ ดั ขึ ้น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง – ตะวันตกที่คณะผู้วิจยั เดินทางไปสํารวจในโครงการระยะที่ 2 มีดงั นี ้
11 กันยายน 2547 เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่งในจังหวัดราชบุรี คือ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดขนอนและพิพิธภัณฑ์วดั คงคาราม
พิพธิ ภัณฑ์ วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดคงคารามก่อตังในปี
้
2542 โดยใช้ กฏุ ิ 9 ห้ อง ซึง่ เป็ นเรื อนไม้ ทรงไทยที่ใหญ่และ
งดงามแห่งหนึ่งเป็ นที่แสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุลํ ้าค่าที่เป็ นสมบัติตกทอดของวัดมาแต่สมัยโบราณ พื ้นที่
บนกุฏิ 9 ห้ อง ดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์ โดยก่อสร้ างหมู่เรื อนไทยเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับตัวกุฏิ เดินทะลุถึงกันได้ ข้ าว
ของที่ทางวัดเก็บไว้ จํานวนมาก ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตของชาวมอญ วัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑ์คือ โลงมอญ
อายุกว่า 200 ปี แกะสลักลายดอกพุดตาลลงรักปิ ดทองประณีตงดงาม คัมภีร์ใบลานและสมุดไทยที่จารเป็ น
ภาษามอญ หีบและตู้พระธรรม เครื่ องปั น้ ดินเผาศิลปะมอญสลักลวดลายวิจิตร เครื่ องมือช่างสมัยโบราณ อาทิ
กบไสไม้ ขนาดต่าง ๆ หนังช้ างอานม้ าลงรักปิ ดทอง ตาลปั ตรพัดยศ เครื่ องแต่งกายชาวมอญ เครื่ องถ้ วยลายคราม
เครื่ องทองเหลือง ฯลฯ พิพิธภัณฑ์จดั หมวดหมู่สิ่งของ และแบ่งพื ้นที่การจัดแสดงออกเป็ น 10 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องตู้
เก็บคัมภีร์ใบลาน ห้ องคัมภีร์ ห้ องเครื่ องมือช่าง ห้ องทองเหลือง ห้ องลายคราม ห้ องเครื่ องปั น้ ดินเผาสุโขทัยอยุธยา ห้ องดนตรี ไทย ห้ องเครื่ องถ้ วยชา ห้ องหนังสือ และห้ องร่วมสมัย
พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หนังใหญ่วดั ขนอนสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยอดีตเจ้ าอาวาสคือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่
กล่อม) ท่านได้ ชกั ชวนครูองั๋ ช่างจาด ช่างจ๊ ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้ างตัวหนัง หนังชุดแรกที่สร้ างคือ ชุดหนุ
มานถวายแหวน ต่อมาได้ สร้ างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด มีตวั หนังรวม 313 ตัว เป็ นสมบัติของวัดที่ร่วมกันรักษาสืบทอด
มา ปี 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะในตัวหนัง
ใหญ่ ทรงมีพระราชดําริ ให้ ทางวัดช่วยอนุรักษ์ ตวั หนังชุดเก่า และจัดทําหนังใหญ่ชดุ ใหม่ขึ ้นแสดงแทน พร้ อม
ดําเนินโครงการสร้ างพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ขึน้ ในวัด โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานจัดทําตัวหนัง
ทังหมด
้
อาคารพิพิธภัณฑ์ เดิมเป็ นกุฏิสงฆ์และศาลาการเปรี ยญ ลักษณะเป็ นหมู่เรื อนไทย ต่อมาได้ บรู ณะและ
ดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เพื่อใช้ เป็ นสถานที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ชดุ เก่า และเป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าแก่
ผู้สนใจทัว่ ไป พิพิธภัณฑ์เปิ ดอย่างเป็ นทางการปี 2542 ในวาระร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
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7 มีนาคม 2548 เดินทางสํารวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ และสิงห์บรุ ี มีพิพิธภัณฑ์ที่ได้
สํารวจรวมทังสิ
้ ้น 3 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดเกยไชยเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ และพิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่นํ ้าน้ อยในจังหวัดสิงห์บรุ ี
พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดสว่ างอารมณ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์ บุรี
หนังใหญ่วดั สว่างอารมณ์ สืบทอดมาตังแต่
้ สมัยหลวงพ่อเรื อง เจ้ าอาวาสที่ได้ รวบรวมตัวหนังใหญ่จาก
ฝี มือช่างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลายเอาไว้ จากนันมี
้ การฝึ กหัดการเชิดให้ กบั ชาวบ้ านบางมอญ และมีการส่ง
ต่อความรู้ด้านการพากษ์ การเชิด และการแกะหนังใหญ่เรื่ อยมา จนมีชื่อเสียงคือสมัยนายนวม ศุภนคร (ขุนบาง
มอญกิจประมวญ) ปั จจุบนั วัดสว่างอารมณ์ มีตวั หนังเก่าจํานวนกว่า 280 ตัว และสร้ างใหม่เพิ่มอีก 50 ตัว
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2545 โดยนําหนังใหญ่ชดุ เก่ามาจัดแสดงไว้ บนชันสองของศาลาการเปรี
้
ยญ
พร้ อมกันนี ้ยังมีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่โดยเด็กๆ ในชุมชนให้ แก่ผ้ สู นใจและเข้ าใจในงานศิลปะที่กําลังจะ
สูญหายแขนงนี ้ด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ เตาเผาแม่ นํ้าน้ อย อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์ บุรี
เตาแม่นํา้ น้ อย ตัง้ อยู่ในบริ เวณวัดพระปรางค์ ซึ่งเป็ นแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผาสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ลักษณะตัวเตาจะก่อด้ วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ ายเรื อประทุน จึงเรี ยก "เตาประทุน" ตัวเตาเผานับว่ามีขนาดใหญ่
ภาชนะดินเผาที่ผลิตโดยเตาเผาแม่นํ ้าน้ อยส่วนหนึ่งเป็ นภาชนะที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเอกลักษณ์
ของภาชนะเตาแม่นํ ้าน้ อยคือ ไหสี่หู ไหสองหู เป็ นต้ น โดยตัวอย่างเครื่ องปั น้ ดินเผาต่าง ๆ ที่ขดุ ได้ บริ เวณเตาเผา
แม่นํา้ น้ อย สามารถชมได้ ในกุฏิของท่านเจ้ าอาวาสวัด นอกจากนี ใ้ นบริ เวณวัด กรมศิลปากรได้ จัดสร้ างเป็ น
พิพิธภัณฑ์เตาแม่นํ ้าน้ อยขึ ้น เป็ นอาคารขนาดใหญ่ หลังคาอาคารโปร่งโล่งคลุมเตาเผาไว้ 2 เตา
พิพธิ ภัณฑ์ พื้นบ้ านวัดเกยไชยเหนือ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดเกยไชยเหนือ ก่อตังขึ
้ ้นราวปี 2540 โดยความร่ วมมือระหว่างวัดเกยไชยเหนือ
โรงเรี ยนวัดเกยไชยเหนือ องค์การบริ หารส่วนตําบล และชาวบ้ าน ของที่จดั แสดงได้ แก่ของใช้ เจ้ าอาวาสองค์เดิม
ของส่วนตัวที่ชาวบ้ านมาถวาย หรื อของที่ชาวบ้ านงมได้ จากก้ นแม่นํ ้าน่านที่อยู่หน้ าวัดแล้ ว พิพิธภัณฑ์วดั เกยไชย
เหนือประกอบไปด้ วยอาคารพิพิธภัณฑ์จํานวน 2 อาคาร โดยทังสองอาคารสร้
้
างด้ วยไม้ ตาล ซึง่ เป็ นไม้ เศรษฐกิจ
ของท้ องถิ่นอําเภอชุมแสง ของที่จดั แสดงอาทิ เครื่ องเบญจรงค์ เครื่ องจักสาน โทรทัศน์รุ่นเก่า เครื่ องปั น้ ดินเผา
เครื่ องแก้ ว ตะเกียง เตารี ด จระเข้ สตัฟฟ์ นอกจากนี ้ทางโรงเรี ยนวัดเกยไชยเหนือยังได้ ฝึกยุวมัคคุเทศก์จํานวน
ทังสิ
้ ้น 13 คน เพื่อนําชมพิพิธภัณฑ์และแก่ผ้ เู ยี่ยมชมจากภายนอกที่สนใจเข้ ามาชม
21 - 22 เมษายน 2548 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง จังหวัด
ลพบุรี สิงห์บรุ ี และนครสวรรค์ รวมทังสิ
้ ้น 4 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า และพิพิธภัณฑ์เรื อ
พื ้นบ้ าน วัดยาง ณ รังสี จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดกุฎีทอง จังหวัดสิงห์บรุ ี และพิพิธภัณฑ์วดั หนองกลับ
(หนองบัว) จังหวัดนครสวรรค์
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พิพธิ ภัณฑ์ หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่ า อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2540 ด้ วยความดําริ ของพระครูโสภณธรรมรัต (อาศรม ธมฺมที
โป) เจ้ าอาวาสวัดเชิงท่า เพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา ศิลปกรรม
ประวัติศาสตร์ อันเป็ นสมบัติเก่าแก่ของวัดและของส่วนตัวของท่านพระครูโสภณธรรมรัต การจัดแสดงศิลปกรรม
โบราณวัตถุเริ่ มเมื่อพ.ศ. 2542 และสําเร็จเรี ยบร้ อยใน พ.ศ. 2544 เนื ้อหาที่จดั แสดงกล่าวถึงพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จัดแสดงเรื่ องพระพุทธเจ้ า ด้ วยพระพุทธรู ป ภาพพระบฏชาดกเรื่ องพระเวสสันดร
จัดแสดงเรื่ องพระศรี อาริย-เมตไตรย ซึง่ เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต จัดแสดงเรื่ องพระสงฆ์ ด้ วยเรื่ องราวชีวประวัติ
พระครู โ สภณธรรมรั ต พระสงฆ์ ผ้ ูอุทิ ศ ตนต่ อ พุท ธศาสนามาชั่ว ชี วิ ต จัด แสดงเรื่ อ งพระธรรม ด้ ว ยคัม ภี ร์
พระไตรปิ ฎก ตู้พระธรรม ผ้ าห่อคัมภีร์
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อพื้นบ้ านวัดยาง ณ รั งสี อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็ นศาลาการเปรี ยญไมัของวัด สร้ างเมื่อ พ.ศ.2470 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ทาง
วัดมี โครงการจะสร้ างศาลาการเปรี ยญคอนกรี ตหลังใหม่ จึงดําริ ที่จะรื อ้ ศาลาหลังเดิมทิง้ ทางชมรมอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้ อม จังหวัดลพบุรี ทราบเรื่ องจึงได้ ขอให้ ทางวัดเก็บรักษาไว้ และช่วยหาทุนในการ
บูรณะซ่อมแซมให้ จนแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2531 และนําเงินที่เหลือจากการบูรณะซ่อมแซมมาใช้ ในการจัดทํา
พิพิธภัณฑ์เรื อพื ้นบ้ าน เพราะเห็นว่าศาลาหลังนีค้ วรได้ ใช้ ประโยชน์ ประกอบกับตังอยู
้ ่ริมแม่นํา้ ลพบุรี ในอดีต
ชาวบ้ านในละแวกนี ้ผูกพันอยู่กบั แม่นํ ้า ในแต่ละบ้ านจะมีเรื อพื ้นบ้ านรูปแบบต่างๆ เช่น เรื อมาด เรื อหมู เรื อพาย
ไม้ เรื ออีโปง ฯลฯ แต่ในปั จจุบนั ได้ ถกู ทอดทิ ้งไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ จึงได้ รวบรวมเรื อรู ปแบบต่างๆ มาจัดแสดงไว้ ใน
ศาลาหลังนี ้
ศูนย์ ศลิ ปวัฒนธรรมไทยพวน วัดกุฎีทอง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์ บุรี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยพวนแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ที่วดั กุฎีทอง ในเขตตําบลบางนํ ้าเชี่ยว พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ก่อตัง้
โดยพระครู เมตตานุศาสน์ เจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั เนื่องจากเห็นว่าวัตถุโบราณของไทยพวนกําลังจะสูญหายไป
หมด และภูมิปัญญาของไทยพวนก็จะหมดไปด้ วย เมื่อวิถีชีวิตชาวนาหมดไป กลัวว่าคนรุ่ นหลังจะไม่ร้ ู จกั จึงได้
ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวันของชาวไทยพวน ได้ แก่ เสื ้อผ้ า
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ เครื่ อ งจัก สาน เครื่ องมือ ดักสัตว์ เช่น ไซ ตะข้ อ ง ลัน ดักปลาไหล ขอชักกบ
เครื่ องมือทํานา หีบกําปั่ น ถ้ วยชาม ฯลฯ ซึ่งเป็ นของที่เก็บสะสมรวบรวมมาตังแต่
้ สมัยพระครู นาควรคุณ (นาค
ศรี นวลวงศ์) อดีตเจ้ าอาวาส
พิพธิ ภัณฑ์ วัดหนองกลับ (หนองบัว) อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ตงอยู
ั ้ ่ที่วดั หนองกลับ (หนองบัว) ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เกิดขึ ้นจากดําริ ของท่าน
พระครู วาปี ปทุมรั กษ์ เจ้ าอาวาสวัดหนองกลับ เจ้ าคณะอําเภอหนองบัว เพื่อให้ เป็ นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุ
โบราณวัต ถุทัง้ ที่ พ บในแหล่ง โบราณคดี ห รื อ โบราณสถานในอํ า เภอหนองบัว และที่ ไ ด้ จ ากการบริ จ าคของ
ประชาชนที่มีจิตศรัทธาต่อวัดและท่านเจ้ าอาวาส อาคารพิพิธภัณฑ์หลังแรกจัดแสดงแสตมป์ไทย เงินตราและ
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เหรี ยญกษาปณ์ไทย เครื่ องราช – เหรี ยญที่ระลึกสมัย ร. 9 อาวุธโบราณ เครื่ องถ้ วยเบญจรงค์สมัยรัตนโกสินทร์
เครื่ องถ้ วยชามสมัยสุโขทัย และอยุธยา อีกหลังหนึ่งเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน เป็ นที่รวบรวมวัสดุอปุ กรณ์
ข้ าวของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ที่จําเป็ นในชีวิตประจําวัน และในการประกอบอาชีพ
6 มิถุนายน 2548 ได้ สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 3 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์วดั กําแพงแสน พิพิธภัณฑ์วดั บางช้ างใต้ และศูนย์อนุรักษ์ ของใช้ พื ้นบ้ าน วัดโพธิ์งาม
พิพธิ ภัณฑ์ วัดกําแพงเสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พิพิธภัณฑ์วัดกําแพงแสนริ เริ่ มโดยพระปลัดสุวฒ
ั น์ สุชีโว เจ้ าอาวาสวัดกําแพงแสน ได้ ริเริ่ มรวบรวม
้ ่เป็ นโบราณวัตถุที่พบในท้ องถิ่น คือ โบราณวัตถุสมัยทวารวดีและโบราณวัตถุ
โบราณวัตถุต่างๆ ในท้ องถิ่น ทังที
อื่นๆ ที่มีผ้ มู ีจิตศรัทธานํามาถวาย เช่น เครื่ องถ้ วย เครื่ องทองเหลือง เครื่ องจักสาน ฯลฯ และได้ จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์
วัดกําแพงแสนขึ ้น มีห้องแสดงโบราณวัตถุ 1 ห้ อง จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยทวารวดีจากเมืองโบราณกําแพงแสน
ประกอบไปด้ วยเศษประติมากรรมปูนปั น้ และชิน้ ส่วนสถาปั ตยกรรม ภาชนะดินเผาสมัยต่างๆ เช่น สมัยบ้ าน
เชียง หรื อ เครื่ องถ้ วย เครื่ องใช้ ในครัวเรื อนประเภทต่างๆ เช่น เครื่ องจักสาน และเครื่ องทองเหลือง พระพุทธรู ป
และพระพิมพ์หลายยุคหลายสมัย
พิพธิ ภัณฑ์ วัดบางช้ างใต้ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัดบางช้ างใต้ เป็ นเก่าแก่ ตั ้งอยู่ริมแม่นํ ้านครชัยศรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ริ เริ่ มโดยท่านรองเจ้ าอาวาส พระ
ครู อรุ ณธรรมวิสทุ ธิ์ (อาจารย์กลึง) ซึ่งมรณภาพไปกว่า 7 ปี แล้ ว การขาดผู้สานงานต่อทําให้ งานพิพิธภัณฑ์
หยุดชะงักไป พิพิธภัณฑ์จึงไม่ได้ เปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าไปชม เว้ นแต่จะทําหนังสือขออนุญาตแจ้ งมายังวัด
ก่อน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารทรงไทยสองชัน้ เดิมเป็ นหอฉัน ชันบนจั
้
ดแสดงข้ าวของสะสมของวัด และของที่
ชาวบ้ านผู้มีจิตศรัทธาบริ จาคมา วัตถุที่จดั แสดง ได้ แก่ พระพุทธรูปโบราณ พระบุเงิน ตาลปั ตร รอยพระพุทธบาท
จําลอง เครื่ องใช้ ต่างๆ อาทิ เครื่ องลายคราม เครื่ องปั น้ ดินเผา ตู้ไม้ แกะสลัก หีบพระธรรม ตู้พระธรรม คัมภีร์ใบ
ลาน ภาพถ่ายเก่าของวัด ชันล่
้ างเดิมตังใจจะจั
้
ดแสดงเรื อพื ้นบ้ านที่ทางวัดเก็บสะสมไว้ กว่า 100 ลํา แต่เนื่องจาก
รองเจ้ าอาวาสมรณภาพเสียก่อน งานจัดแสดงนี ้จึงหยุดชะงักไป ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่เก็บของของวัดและเรื อพื ้นบ้ าน
บางส่วน
ศูนย์ อนุรักษ์ ของใช้ พ้ืนบ้ าน วัดโพธิ์งาม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์อนุรักษ์ ของใช้ พื ้นบ้ าน ตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดโพธิ์งาม เป็ นที่เก็บรวบรวมเครื่ องมือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับ
การทําเกษตรกรรม และของใช้ พื ้นบ้ าน ซึ่งชาวบ้ านบริ จาคมา วัตถุประสงค์หลักในการจัดตัง้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ และการศึกษาค้ นคว้ าของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโพธิ์ งาม ซึ่งอาจารย์จะนํานักเรี ยนมาทํากิจกรรม และให้
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรกรรม การทํานา การทําข้ าวซ้ อมมือ อาคารจัดแสดงทัง้ 2 หลังเป็ นอาคารชันเดี
้ ยว
หลังแรกจัดแสดงเครื่ องจักสาน ตะเหล็บ ตะแกรงร่ อน ตะเกียง เครื่ องสีฝัด หีบใส่ผ้าซิ่น หนังสือเก่า โทรทัศน์เก่า
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เป็ นต้ น อาคารหลังที่ 2 ซึง่ อยู่ติดกันจัดแสดงสิ่งของคล้ ายคลึงกับในอาคารแรก ได้ แก่ รถสามล้ อถีบ เครื่ องสีฝัด
เครื่ องจักสาน ตะเกียงเจ้ าพายุ ฯลฯ
18-19 มิถุนายน 2548 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี มี
พิพิธภัณฑ์ที่ทําการสํารวจรวมทัง้ สิ ้น 6 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วัดดงสัก พิพิธภัณฑ์พืน้ บ้ านวัดหวายเหนียว
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ความทรงจํ า ช่ อ งเขาขาด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อัก ษะและเชลยศึ ก หอศิ ล ป์ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์วดั ถํ ้ามังกรทอง
พิพธิ ภัณฑ์ วัดดงสัก อําเภอท่ ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตังโดยท่
้
านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั คือ พระครู จริ ยาภิรัต โดยดัดแปลงหอสวดมนต์ ซึ่งเป็ นอาคารไม้
้ ยวใต้ ถนุ สูง ของที่จดั แสดงอาทิ ตะเกียงนํ ้ามัน ลายปูนปั น้ สมัยทวารวดี ตะเกียงนํ ้ามันหล่อด้ วยสําริ ดที่
สักชันเดี
เลียนแบบของจริ งที่ขดุ พบในโบราณสถานพงตึก หม้ อทะนาน พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูป ขวานหินขัด เครื่ อง
้ มของวัด ของที่พบ
ลายคราม เครื่ องเบญจรงค์ เครื่ องเล่นแผ่นเสียง วิทยุเก่า เป็ นต้ น วัตถุส่วนหนึ่งเป็ นของดังเดิ
จากแม่นํ ้าแม่กลองหน้ าวัดและท่านเจ้ าอาวาสเสาะหามาเพิ่มเติม ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างดําเนินการย้ าย
ของไปอีกศาลาหนึง่
พิพธิ ภัณฑ์ พ้ืนบ้ านวัดหวายเหนียว อําเภอท่ ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เปิ ดให้ เข้ าชมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2543 โดยเป็ นอาคารก่ออิฐถือปูนชันเดี
้ ยว
ภายในจัดแสดงของใช้ พื ้นบ้ านในวิถีชีวิตเกษตรกรรม อาทิ เครื่ องจักสาน ไห เครื่ องโม่แป้ง เครื่ องสีฝัดข้ าว ครก
ตําข้ าว ถังไม้ แอก เกวียน เรื อพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งความทรงจํา ช่ องเขาขาด อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจํ า ช่องเขาขาด ได้ รับเงินทุนสนับสนุนจากรั ฐบาลออสเตรเลียและ
ก่อสร้ างโดยได้ รับความร่ วมมือกับรัฐบาลไทย เมื่อ 7 ปี มาแล้ ว เพื่อรํ าลึกถึงทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรและทหาร
ออสเตรเลียที่ได้ รับทุกข์ทรมานและเสียชีวิตในสภาพของการเป็ นเชลยศึกที่ทํางานสร้ างทางรถไฟสายไทย-พม่า
นอกจากนี ้ยังได้ สร้ างทางเดินในบริ เวณที่เรี ยกว่าช่องเขาขาด และทางเดินต่อไปจากทางรถไฟเดิมอีก 4 กิโลเมตร
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมีโอกาสเดินเที่ยวชมสถานที่เกิดเหตุการณ์จริง
พิพธิ ภัณฑ์ สงครามอักษะและเชลยศึก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
้ ปี 2520 อาคารจัดแสดงที่ 2 หลัง หลัง
ตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เปิ ดให้ เข้ าชมตังแต่
แรกจําลองที่พกั เชลยศึก ด้ านในจัดแสดงภาพถ่าย ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ ภาพวาด ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่
ของเชลยศึก และเหตุการณ์สร้ างทางรถไฟสายไทย-พม่า ในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาคารหลังที่สอง จัด
แสดงเครื่ องใช้ ไม้ สอยของเชลยศึก และสิ่งของที่เกี่ยวกับการก่อสร้ างทางรถไฟไทย-พม่า อาทิ หมวกทหาร ปื น
ฆ้ อนตอกหมุดรางรถไฟ ลูกระเบิด เครื่ องแบบทหาร เป็ นต้ น
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หอศิลป์และพิพธิ ภัณฑ์ สงครามโลกครั้ งที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชน การจัดแสดงแบ่งเป็ น 3 อาคาร อาคารหลังแรก จัดแสดงประวัติเมืองกาญจนบุรี
สงครามไทยพม่า วีรชนที่เสียสละชีวิตในสงคราม โดยแสดงผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของตึก และข้ าวของ
ต่างๆ อาทิ ดาบ ปื น เครื่ องปั น้ ดินเผา อาคารที่สอง ว่าด้ วยเรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ การสร้ างทางรถไฟสาย
ไทย-พม่า ภาพชีวิตเชลยศึกในค่าย ของใช้ เชลยศึกและทหารญี่ปนุ่ เป็ นต้ น ส่วนอาคารสาม แสดงของสะสมของ
เจ้ า ของได้ แ ก่ นาฬิ ก า จัก รเย็ บ ผ้ า กล้ อ งถ่า ยรู ป เครื่ อ งฉายภาพยนตร์ เหรี ย ญและธนบัต รไทย เครื่ อ งเล่น
แผ่นเสียง เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ วัดถํา้ มังกรทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตังเมื
้ ่อ 4 ปี ที่แล้ ว โดยดัดแปลงศาลาทําบุญ ซึง่ เป็ นศาลาไม้ ทรงไทยชันเดี
้ ยว มาทําเป็ นพิพิธภัณฑ์
โดยความร่ วมมือระหว่างวัดและเอกชนที่เช่าที่ขายของในบริ เวณวัด โดยตังใจจะจั
้
ดแสดงเรื่ องราวประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับเมืองกาญจนบุรี การสร้ างทางรถไฟสายไทย-พม่า แต่เนื่องจากอาคารจัดแสดงทรุ ดโทรมและผุพงั มาก
ทางวัดจึงปิ ดเอาไว้ ไม่ให้ เข้ าชม เนื่องจากเกรงอันตราย
28 กรกฎาคม 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกรุ งเทพมหานคร 2 แห่ง คือ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าวบางกอก หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น กรุ ง เทพมหานครเขตบางรั ก และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น
กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน โรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์
พิพธิ ภัณฑ์ ชาวบางกอก หรื อพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานครเขตบางรั ก
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เริ่ มดําเนินการเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ อิน-สารทสอาง อาคารหลังแรกเป็ นเรื อนไม้ 2 ชัน้ ทรงปั น้ หยาหลังคามุงกระเบื อ้ งว่าวสีแดง ภายในอาคารจัดวาง
เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทังตู
้ ้ โต๊ ะตัง่ เตียง ข้ าวของส่วนใหญ่เหมือนเมื่อครัง้ ที่คณ
ุ สอางค์ คุณแม่ของ อ.วราพร ยังมีชีวิตอยู่
อาคารไม้ 2 ชัน้ หลังที่ 2 สร้ างขึ ้นในปี 2472 เดิมตังอยู
้ ่บริ เวณทุ่งมหาเมฆ คุณหมอฟรานซิส คริ สเตียน ชาว
อินเดียซึง่ จบวิชาแพทย์จากประเทศอังกฤษ สามีของคุณสอางค์มีดําริ จะทําคลีนิครักษาคนไข้ แต่ท่านเสียชีวิตไป
เสียก่อน จึงได้ เปิ ดบ้ านให้ เช่าและต่อมาได้ ผาติกรรมมาไว้ ที่นี่ อาคารหลังที่ 3 เดิมเป็ นตึกแถวให้ เช่าขนาด 8 คูหา
มี 2 ชัน้ ต่อมาปรับปรุ งเป็ นอาคารจัดแสดง ในอนาคตตั ้งใจจะทําเป็ นห้ องสมุดไว้ ให้ บริ การแก่คนในชุมชน ปี
พ.ศ. 2546 กรุ งเทพมหานครมีโครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการนําร่อง 4 แห่ง
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็ นหนึง่ ในโครงการนําร่องนี ้ ภายใต้ ชื่อ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ กรุ งเทพมหานครเขตบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
ตังอยู
้ ่ในบริ เวณโรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร สุดสาย
ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล บางขุนเทียนได้ ชื่อว่าเป็ นพื ้นที่ชายทะเลหนึ่งเดียวของกรุ งเทพมหานคร ปั จจุบนั
ยังคงหลงเหลือพื ้นที่ที่เป็ นสภาพแวดล้ อมป่ าชายเลนตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เป็ นพิพิธภัณฑ์โครงการนํา
ร่ อง 1 ใน 4 แห่งของโครงการพิพิธภัณ ฑ์ ท้ องถิ่ นกรุ งเทพมหานคร ภายในอาคารพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้องถิ่ น
กรุ งเทพมหานครเขตบางขุนเทียนจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับภาพรวมของกรุ งเทพมหานคร บางขุนเทียนบน
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เส้ นทางประวัติศาสตร์ สวนบางขุนเทียน ชาวพื ้นเมืองในบางขุนเทียน ทะเลกรุ งเทพ บุคคลสําคัญของบางขุน
เทียน สถานที่สําคัญของบางขุนเทียน และบางขุนเทียนวันนี ้ นอกจากนี ้ทางโรงเรี ยนคลองพิทยาลงกรณ์ยงั จัดให้
มีกิจกรรมค่ายเยาวชนหลายลักษณะสําหรับนักเรี ยนนักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คน
ที่อาศัยอยูก่ บั ป่ าชายเลน
6 กันยายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์วดั ปรมัยยิกาวาส ตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พิพธิ ภัณฑ์ วัดปรมัยยิกาวาสและหอไทยนิทัศน์ เครื่ องปั้ นดินเผา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคาร 2 ชัน้ เดิมเป็ นกุฏิอดีตเจ้ าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส ชันบนจั
้
ดแสดงเครื่ อง
สังเค็ดที่อดีตเจ้ าอาวาสได้ รับพระราชทานในงานพระราชพิธีต่างๆ ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 วัตถุสิ่งของอื่นๆ ที่ได้ รับ
พระราชทานเช่น เตียงพระบรรทมของพระบรมมไหยิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ข้ าวของเครื่ องใช้
ส่วนพระองค์ ฯลฯ นอกจากนี ้ยังจัดแสดงศิลปกรรมแบบมอญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น งานแกะดุน
โลหะยอดพระมหารามัญเจดีย์ งานเครื่ องกระดาษ เช่น เหมหรื อโลงศพพระเถระ ชัน้ ล่างเป็ นหอไทยนิทัศน์
้ ่ องปั น้ ดินเผาของชาวมอญเกาะเกร็ด
เครื่ องปั น้ ดินเผา จัดแสดงเครื่ องปั น้ ดินเผายุคต่างๆ รวมทังเครื
9 กันยายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคกลาง ได้ แก่ เรื อนพระลพ
จังหวัดสระบุรี และแหล่งโบราณคดีวดั พรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี
เรื อนพระลพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เรื อนพระลพ เป็ นบ้ านของอาจารย์ภูธร ภูมะธน นักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อดีต
หัว หน้ า พิ พิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ นารายณ์ ร าชนิ เ วศน์ และอาจารย์ สถาบัน ราชภัฎ เทพสตรี จัง หวัด ลพบุรี
อาจารย์ภูธรได้ รวบรวมเรื อนไทยจากภาคต่างๆ และพรรณไม้ หายากหลากหลายชนิดมาไว้ ยงั ที่แห่งนี ้ เช่น ต้ น
ก้ านเหลือง ต้ นกันเสนียด ต้ นยางน่อง ยางไม้ ชนิดนี ้สามารถนํามาใช้ ทํายาพิษได้ ดังที่ปรากฏในเรื่ องเงาะป่ า ต้ น
จําปี สิรินธร ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า จําปา นอกจากนี ้ยังเป็ นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ ไผ่หายากไว้ อีกหลายชนิด
แหล่ งโบราณคดีวัดพรหมทินใต้ ตําบลหลุมข้ าว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ความเป็ นมาของการขุดคุ้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี ้ เริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 กรม
ศิลปากรได้ เข้ ามาสํารวจเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี และสํารวจพบเมืองโบราณหลายแห่ง เช่น เมืองโบราณ
ซับจําปา เมืองโบราณดงมะรุม รวมไปถึงเมืองโบราณพรหมทินใต้ แห่งนี ้ ลักษณะเมืองโบราณไม่ปรากฏคูนํ ้าคัน
ดินให้ เห็นชัดเจน ภายในพบสระนํ ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าอยู่ 2 แห่ง ปรากฏซากโบราณหนึ่งแห่งคาดว่าจะเป็ นโบสถ์
เก่า นอกจากนี ้ยังพบโบราณวัตถุอีกหลายอย่าง เช่น จารึ ก เหรี ยญเงิน โครงกระดูกมนุษย์ เครื่ องประดับสําริ ด
ลูกปั ด เครื่ องเคลือบ เศษภาชนะดินเผา เศษมลทินแร่ เศษเบ้ าหลอมโลหะ ฯลฯ ขณะนี ้กลุม่ ชาวบ้ านมีความคิด
ว่าอยากจะสร้ างพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็ นที่เก็บโบราณวัตถุ และเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ ามาชมและศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราว
เกี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี ้
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4 ตุลาคม 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 3 แห่ง ได้ แก่ ตลาด
เก้ าห้ อง ตลาดสามชุก - พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงค์จีนารักษ์ และสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าบึงฉวากเฉลิมพระ
เกียรติ
ตลาดเก้ าห้ อง อําเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดเก้ า ห้ อ งเป็ นชุม ชนร้ านตลาด อยู่ฝั่ ง ตรงข้ า มกับ บ้ า นเก้ า ห้ อ ง บ้ า นของขุน กํ า แหงฤทธิ์ เป็ น
บ้ านเรื อนไทย ริ มนํ ้า ภายในบ้ านแบ่งออกเป็ น 9 ห้ อง เป็ นที่มาของชื่อ "เก้ าห้ อง" ในอดีตเมื่อ 70 - 80 ปี ก่อน
ตลาดเก้ าห้ องเคยมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางการค้ าขายของชาวบ้ านในทุ่งฟากตะวันตกของบางปลาม้ า ทังยั
้ งเป็ น
ทางผ่านของเรื อเมล์โดยสารระหว่างสุพรรณบุรี - งิ ้วราย หลังจากมีการตัดถนน ศูนย์กลางการค้ าริ มนํ ้าก็เริ่ มหมด
้ ม รวมไป
ความสําคัญ แม้ ว่าวันนี ้ตลาดเก้ าห้ องจะไม่คกึ คักเหมือนในอดีต แต่ก็ยงั คงสภาพตลาดริ มนํ ้าแบบดังเดิ
ถึงสภาพบ้ านเรื อนไม้ แบบเก่า ร้ านค้ าต่างๆ เช่น ร้ านขนมเปี๊ ยะ ร้ านห่านพะโล้ เรื อกาแฟ ร้ านขนมหวาน ยังคงมี
้ นคณะกรรมการพัฒนาตลาดเก้ าห้ องเพื่อให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ให้ เห็นอยู่ ปั จจุบนั ชุมชนได้ รวมกลุม่ กันจัดตังเป็
เชิงอนุรักษ์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ตลาดสามชุก และพิพธิ ภัณฑ์ บ้านขุนจํานงค์ จีนารั กษ์ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
้ ท่ ี่ตลาดสามชุก ริมแม่นํ ้าสุพรรณบุรี ในอดีตตลาดแห่งนี ้เป็ นตลาดใหญ๋ที่เป็ นชุม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ตังอยู
ทางการติดต่อค้ าขายที่สําคัญของสุพรรณบุรี ต่อมาเมื่อมีถนนตัดผ่านตลาดแห่งนี ้ก็ซบเซาลงไป แต่ก็กลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครัง้ เมื่อมีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาตลาดโดยชาวตลาดสามชุก เพื่อพลิกฟื น้ ตลาดแห่งนีใ้ ห้
กลับมามีชีวิตอีกครัง้ โดยมีมูลนิธิชุมชนไทเข้ ามาเป็ นผู้ประสานงานและพี่เลี ้ยงในการให้ คําแนะนํา และหนึ่ง
กิจกรรมที่จะพลิกฟื น้ ตลาดสามชุกคือการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงจีนารักษ์ ซึง่ เป็ นอาคารไม้ 3 ชัน้ เดิมเป็ น
บ้ านของขุนจํานงฯ นายอากรสุรา-ฝิ่ น สมัยรัชกาลที่ 7 ภายในจัดแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับร้ านรวงตลาดสามชุก
ประวัติชีวิตของขุนจํานงฯ และนิทรรศการหมุนเวียนที่ผดั เปลี่ยนในวาระต่าง ๆ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์ นํ้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อยู่ในความดูแลของกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารที่ ไ ด้ สํ า รวจเป็ นอาคารหลัง ที่ 2
เพิ่ ง สร้ างใหม่ เ นื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงครองราชย์เป็ นปี ที่ 50 เริ่ มก่อสร้ างในปี 2544 ตามดําริ ของนายบรรหาร ศิลป
อาชา นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2545 เป็ นอาคารสองชันครึ
้ ่ง ภายในจัด
แสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าจืดและนํ ้าเค็ม ประกอบด้ วย ตู้ปลานํ ้าจืดขนาดเล็กจํานวน 30 ตู้ ตู้ปลานํ ้าเค็มจํานวน 2 ตู้
และตู้ปลานํ ้าจืดขนาดใหญ่ความจุ 400 ลูกบาศก์เมตรอีก 1 ตู้ จุดเด่นของอาคารหลังนี ้คือ มีอโุ มงค์ลอดใต้ ต้ ปู ลา
ขนาดใหญ่เพื่อให้ ผ้ ชู มสามารถเดินชมความเคลื่อนไหวของสัตว์นํ ้าได้
26 ตุลาคม 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
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พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติชาวนาไทย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ก่อตังขึ
้ ้น
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวทรงเสด็จเป็ นองค์
ประธานในพิธีทําปุ๋ยหมักธรรมชาติและทรงทํานาเกี่ยวข้ าวในท้ องที่จงั หวัดสุพรรณบุรี เป็ นอาคาร 2 ชัน้ ภายใน
จัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาและการทํานา วัตถุที่จดั แสดงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์ที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ ทรงใช้ อาทิ เคี ย วด้ ามทองคํ า บัวรดนํ า้ พลั่ว รถไถ เครื่ องนวดข้ า ว พัน ธุ์ ข้ า ว
พระราชทาน รวงข้ าวมงคล 9 รวงแรกที่ทรงเกี่ยว และ 2) เครื่ องมือเครื่ องใช้ ของชาวนา เช่น คันไถ คันโพงหรื อโซ
งโลง ไม้ กะทุ้งกล้ า เคียว กรูด แกะ ขอฉาย คันหลาว พัดหรื อวี กระด้ ง สีฝัด ปฏิทินชาวนา เสื ้อผ้ าชุดชาวนาพร้ อม
หมวก หุน่ และฉากจําลองบ้ านชาวนา
8 พฤศจิกายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไทย จังหวัดนครปฐม
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพยนตร์ ไทย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
้
ณโดม สุขวงศ์ อยู่ภายใต้ การดําเนินงานของหอภาพยนตร์
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ ไทย ริ เริ มก่อตังโดยคุ
แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ แห่งนี เ้ ริ่ มจัดทํามาตัง้ แต่ 2542 อาคารพิพิธภัณฑ์ จําลองแบบมาจากอาคารโรงถ่าย
ภาพยนตร์ เสียงศรี กรุ ง ของพี่น้องตระกูล “วสุวัต” ผู้บุกเบิกกิจการภาพยนตร์ ไทย ภายในแบ่งการจัดแสดง
ออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็ นนิทรรศการกึ่งถาวร จัดแสดงเรื่ อง 100 ปี ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ในประเทศไทย
ส่ว นที่ สองเป็ นส่วนหอเกี ยรติยศ ที่ จัดฉากจํ า ลองมาจากฉากในหนังที่ มีชื่อ เสียง แสดงวัตถุสิ่งของมี ค่า ทาง
้ ก่อนถ่ายทํา จนถึงการ
ประวัติศาสตร์ และความทรงจํา ส่วนที่สาม จัดแสดงขบวนการผลิตภาพยนตร์ ไทย ตังแต่
จัดฉายภาพยนตร์
26 พฤศจิกายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตงั ้ จังหวัดนครปฐม
พิพธิ ภัณฑ์ จ่าง แซ่ ตั้ง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จ่าง แซ่ตงั ้ ศิลปิ นและกวี ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทย แม้ ท่านจะเสียชีวิตไปแล้ ว แต่ผลงานทัง้
ภาพวาด และบทกวีของท่านได้ ถกู รวบรวมมาจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตงั ้ โดยคุณทิพย์ แซ่ตงั ้ บุตรชาย
จ่าง แซ่ตงั ้ ซึง่ เป็ นผู้ดําเนินการและบริ หารพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ เดิมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ตังอยู
้ ่บริ เวณฝั่ งธน แต่เนื่องจาก
ปั ญหาการเวนคืนที่ดิน ทําให้ ต้องมีการย้ ายที่อยู่กนั ใหม่ ในที่สดุ มาก่อสร้ างบริ เวณอําเภอนครชัยศรี ไม่ไกลจาก
ตลาดนํา้ ดอนหวาย พิพิธภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชน ที่เจ้ าของทุ่มเททังแรงกายและเงิ
้
นทุนส่วนตัว เพื่อ
ต้ องการเผยแพร่ผลงานของบิดาให้ กบั คนที่สนใจแต่ขาดโอกาสในการเข้ าถึง โดยเฉพาะตามต่างจังหวัด คุณทิพย์
ได้ นําภาพผลงาออกไปเสนอและจัดแสดง พร้ อมทําเอกสารประกอบการชมนิทรรศการ เพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ าชม
ด้ วยตนเองอีกด้ วย
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29 พฤศจิกายน 2548 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
พิพธิ ภัณฑ์ การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ กรุ งเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นแหล่งการอนุรักษ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
ด้ านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่ องมือ
ทางการสื่ อ สารมวลชน และเชื่ อ มโยงภาพการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและวัฒ นธรรมจากอิ ท ธิ พ ลของการ
สื่อสารมวลชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเปิ ดประตูต้อนรับผู้เข้ าชมครัง้ แรกอย่างเป็ น
ทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึง่ เป็ นวันที่กรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 72 ปี
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ กรุ งเทพมหานคร เขตพญาไท
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท จัดแสดงภายในอาคารเดียวกับพิพิธภัณฑ์การกระจาย
เสียง มีพื ้นที่จดั แสดง 80 ตารางเมตร เป็ นนิทรรศการที่ว่าด้ วย พญาไทในอดีต ที่มาของชื่อพญาไท หน่วยงาน
สําคัญในเขต ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น อาทิ วัดไผ่ตนั และบ้ านดนตรี ไทย ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนท้ องถิ่น ของ
ดีและแหล่งท่องเที่ยวของเขตพญาไท เช่น พิพิธภัณฑ์ออมสิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถาบันแพทย์
แผนไทย เป็ นต้ น
11 เมษายน 2549 สํารวจพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์บญ
ุ ราศีนิโคลาส จังหวัดนครปฐม
พิพธิ ภัณฑ์ บุญราศีนิโคลาส อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พิพิธภัณฑ์บญ
ุ ราศีนิโคลาส เป็ นส่วนหนึ่งใน “สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุ ง” วัด
นักบุญเปโตร จ.นครปฐม สักการสถานแห่งนี ้เป็ นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติประวัติแห่งการเป็ นบุญราศีของคุณ
พ่อ นิ โ คลาส บุญเกิ ด กฤษบํา รุ ง ท่า นทํางานอภิบ าลที่ วัดต่าง ๆ หลายแห่ง ต่อมาถูกจับหลังจากประกอบ
ศาสนกิจที่วดั นักบุญยอแซฟ บ้ านหัน จ.นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2484 ในข้ อหากบฏ ในห้ วงเวลาที่ไทยเรี ยกร้ อง
้ ท่านเป็ นพระสงฆ์ที่เอาใจใส่
ดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ท่านถูกตัดสินจําคุก 15 ปี และถึงแก่มรณภาพในคุกนันเอง
งานอภิบาล มีใจเมตตาต่อคนยากจน และมีความกระตือรื อร้ นที่ในงานธรรมทูต สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น
ปอล ที่ 2 ประกอบพิธีสถาปนาท่านเป็ นบุญราศีมรณสักขีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
ประเทศอิตาลี ภายในห้ องนิทรรศการ ได้ รวบรวมเอกสาร รูปภาพ และสิง่ ของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุญราศี ความ
เป็ นมา และกระบวนการเพื่อการแต่งตังคุ
้ ณพ่อนิโคลาสเป็ นบุญราศี วีรกรรมของคุณพ่อนิโคลาส บุญราศีทงั ้ 7
บ้ านสองคอน ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย และยังได้ รวบรวมวัตถุที่มีคณ
ุ ค่า อาทิ พระธาตุของนักบุญ
ต่าง ๆ ที่บรรดามิชชันนารี ในยุคแรกได้ นําติดตัวมา เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อความศรัทธาแก่คริ สตชน หนังสือ
สัพพะจะนะ พาสาไท พิมพ์ครัง้ แรกที่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1854 เหรี ยญที่ระลึกราชทูตไทยเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา
อินโนเซนต์ที่สอง
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17 พฤษภาคม 2549 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์และ
ห้ องปฏิบตั ิการก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน
พิพธิ ภัณฑ์ และห้ องปฏิบัตกิ ารก่ อนประวัตศิ าสตร์ สุด แสงวิเชียร โรงพยาบาลศิริราช กรุ งเทพมหานคร
ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร ผู้ก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ฯ เป็ นผู้สนใจศึกษาศาสตร์ ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่กายวิภาคศาสตร์
หากยัง สนใจสาขาต่า ง ๆ ของแพทยศาสตร์ พัน ธุ ศ าสตร์ มานุษ ยวิท ยากายภาพ และโบราณคดี สมัยก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เมื่อท่านมีโอกาสเข้ าร่ วมขุดค้ นทางโบราณคดี ที่ บ้ านเก่า จ.กาญจนบุรี ใน พ.ศ. 2504-2505 และ
ได้ เก็บรวบรวมเศษเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ชํารุ ดหรื อที่ชาวบ้ านบริ จาค นํามาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน จนใน
ที่สุดนําวัตถุที่ขุดพบมาจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปิ ดและ
ทอดพระเนตรในวันที่ 24 กันยายน 2515 เรื่ องราวหลัก ๆ ที่จดั แสดงคือ วิวฒ
ั นาการของมนุษย์ และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เล่าเรื่ องผ่านทัง้ ภาพวาด ภาพถ่าย ส่วนต่าง ๆ ของโครงกระดูก
มนุษย์ ตัวอย่างเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่ขดุ พบ หุ่นจําลอง เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มี
เครื่ องมือหินครบถ้ วนทุกสมัย จัดแสดงแบ่งตามยุค ได้ แก่ ยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ โลหะ หลังสมัยโลหะ และ
ย่างเข้ าสมัยทวารวดี นอกจากนี ้ยังจัดแสดงโลงผีแมนจากถํ ้าเรื อ ต.บ้ านเก่า กาญจนบุรี หุ่นจําลองแสดงการทํา
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในสมัยหินใหม่ในประเทศไทย ผลงานวิจยั และข้ อเขียนของท่าน ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร
พิพธิ ภัณฑ์ กายวิภาคศาสตร์ คองดอน โรงพยาบาลศิริราช กรุ งเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คองดอน ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2470 เพื่อใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษา
แพทย์ เมื่อทางมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ได้ ส่งศาสตราจารย์ เอ็ดการ์ ด เดวิดสัน คองดอน มาสอนวิทยาการแพทย์
ตะวันตกให้ กบั นักศึกษา หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พิพิธภัณฑ์จึงเปิ ดอย่างเป็ นทางการ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
แบ่งเป็ น 2 ห้ องใหญ่ คือ ห้ องกายวิภาคศาสตร์ ทวั่ ไป และห้ องกระดูก ซึง่ จัดแสดงอวัยวะต่าง ๆ มากกว่า 1,000
ชิน้ ห้ องกายวิภาคศาสตร์ ทั่วไปประกอบด้ วยตู้จัดแสดงอวัยวะรั บความรู้ สึกพิเศษต่างๆ เช่น หู ตา จมูก ลิน้
แสดงระบบหลอดเลือด หัวใจ ระบบประสาท รวมไปถึงการเจริ ญเติบโตเป็ นระยะๆ ของระบบดังกล่าว เราจะเห็น
ระบบเส้ นประสาททุก ๆ เส้ นที่อ ยู่ภ ายในร่ างกาย ระบบหลอดเลือดแดงทั่ว ร่ างกายที่มีเพี ยงชัน้ เดียวในโลก
วิวฒ
ั นาการเติบโตของเด็กในครรภ์ตงแต่
ั ้ อายุไม่เกิน 8 สัปดาห์ จนครบกําหนดคลอด นอกจากนี ้ยังแสดงระบบ
ต่าง ๆ ในร่ างกาย เช่น ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ หลอดนํ ้าเหลือง
และระบบต่อมไร้ ท่อ อีกทังยั
้ งมีฝาแฝดติดกันในลักษณะต่าง ๆ สําหรับห้ องกระดูก จัดแสดงกระดูกทุกชิ ้นของ
ร่างกายมนุษย์ คุณสมบัติกระดูก การคาดคะเนอายุจากกระดูก และกระดูกที่ผิดปกติตามอาการของโรคต่าง ๆ
28 พฤศจิกายน 2549 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในกรุ งเทพมหานครจํานวน 2 แห่ง คือ
พิพิธภัณฑ์เครื่ องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย และพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
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พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องเล่ นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์เครื่ องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเกิดขึ ้นจากปณิธานของคุณพฤฒิพล ประชุมผล ที่ใช้
เวลากว่า 20 ปี ในการเก็บสะสมและต้ องการจะเผยแพร่ ความรู้ และบอกเล่าความเป็ นมาและกระบวนการ
บันทึกเสียงที่เริ่ มมีครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดงกระบอกเสียง เครื่ องเล่นแผ่นเสียง และ
แผ่นเสียงหายากที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย อาทิ กระบอกเสียงที่บนั ทึกเพลง Siamese Patrol
เพลงทหารกองเกียรติยศ ชาวสยาม ประพันธ์ ขึ ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเป็ นครัง้ แรก จานเสียงปาเต๊ ะรุ่ นแรก แผ่นเสียงเพลงชาติเนื ้อร้ องขุนวิจิตร
มาตรา ฯลฯ ทางพิพิธภัณฑ์พยายามร่ วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ กบั หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
อนุรักษ์ และจดหมายเหตุที่เกี่ ยวข้ อง อาทิ พิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ การ
กระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ หอสมุดดนตรี สริ ินธร เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ ธงสยาม เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ธงสยาม อยู่บริ เวณภายในเดียวกับพื ้นที่จดั แสดงพิพิธภัณฑ์เครื่ องเล่นกระบอกเสียงและหีบ
เสียงไทย และมีเจ้ าของคนเดียวกันคือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึง่ เริ่ มเก็บสะสมสิ่งของอันเนื่องด้ วยธงสยามมาก
ว่ายี่สิบปี และเริ่ มนํามาจัดแสดงเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา โดยจัดวางไว้ ในตู้กระจก 4 ตู้ ภายในมุมหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ์เครื่ องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ของที่จดั แสดงอาทิ หนังสือเก่า บัตรสะสมบุหรี่ ผ้ าสักหลาด
กระดุม ผ้ าเช็ดหน้ า โปสการ์ ด ภาพถ่ายเก่า โน้ ตเพลง ฉลากหน้ ากล่องไม้ ขีดไฟ บอร์ ดเกมส์ เป็ นต้ น ของแต่ละ
ชิ ้นล้ วนมีแต่รูปธงช้ างติดหรื อประดับไว้ ของชิ ้นเด่นที่เจ้ าของภาคภูมิใจคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธง
สยาม ร.ศ.110 (พ.ศ. 2434) กฎหมายเรื่ องธงฉบับแรกของสยามซึง่ มีเพียง 1,000 ฉบับในโลก ส่งไปพิมพ์ถึงที่
เมืองไลป์ซิก ประเทศเยอรมนี เป็ นสี่ภาษา คือไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน พร้ อมด้ วยรูปธงแบบต่างๆ ของ
สยามยุคนัน้ พิมพ์สีสวยงาม
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สํารวจพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่ ในภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ

25 – 29 พฤศจิกายน 2547 คณะผู้วิจยั เดินทางไปสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร มีพิพิธภัณฑ์ที่ทําการสํารวจรวมทังสิ
้ ้น 18 แห่ง ดังนี ้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ แก่
จังหวัด
เขมปั ตตเจดีย์บรรพตคีรี พิพิธภัณฑ์บ้านเกวียนมุก หอแก้ วมุกดาหาร และวัดบึงสา-วัดถํ ้าผาป่ อง
นครพนม ได้ แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรี โคตรบูร บ้ านท่านโฮจิมินห์ และโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทยั นธรรมไทยโส้ พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มนั่ ภูริทตั ตเถระ พิพิธภัณฑ์
เวียดนาม จังหวัดสกลนคร ได้ แก่ ศูนย์วฒ
หลวงปู่ หลุย จันทสาโร พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ บ้านบึงสา พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ ครบรอบ 100 ปี หลวงปู่
ั นธรรมไฮหย่อง
เทสก์ เทสรังสี พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร ศูนย์ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ วฒ
โรงเรี ยนบ้ านไฮหย่อง แหล่งโบราณคดีวดั ชัยมงคล และพิพิธภัณฑ์พระครูวิมลญาณวิจิตร
เขมปั ตตเจดีย์บรรพตคีรี อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
เขมปั ตตเจดีย์เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ของหลวงปู่ หล้ า เขมปั ตโต ลักษณะของอาคาร
เป็ นเจดีย์ทรงระฆังควํ่า เปิ ดให้ เข้ าชมเมื่อปี 2540 ภายในมีรูปจําลองของหลวงปู่ หล้ า มีต้ กู ระจกโดยรอบแสดง
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้ องกับประวัติของหลวงปู่ เครื่ องอัฐบริ ขารและผลงาน ต้ นฉบับงานเขียน หนังสือคําสอน เทป
ธรรมะ พร้ อมทังการอธิ
้
บายที่มาที่ไปของสิ่งที่จดั แสดง ความหมายที่เกี่ยวโยงกับสังฆปฏิบตั ิ ด้ านล่างอาคารเป็ น
ห้ องจัดแสดงประวัติโดยละเอียดของหลวงปู่ หล้ า
พิพธิ ภัณฑ์ บ้านเกวียนมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
บ้ านเกวียนมุกเป็ นทัง้ ร้ านอาหารและพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงของเก่าและเรื่ องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อีสาน พิพิธภัณฑ์ประกอบด้ วยอาคารหลายหลัง 1) เรื อนของเก่า จัดแสดงเครื่ องถ้ วย เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเงิน
เครื่ องโลหะ เชี่ยนหมาก เงินตราโบราณ ตราชัง่ ฯลฯ 2) เรื อนพื ้นบ้ าน จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนของ
ชาวอีสาน 3) โฮงเกวียน จัดแสดงเกวียนและนิทรรศการเรื่ องเกวียน 4) โรงสีข้าว จัดแสดงเครื่ องสีข้าว
หอแก้ วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เปิ ดดําเนิ นการครั้งแรกเมื ่อปี 2539 โดยเนื อ้ หาที ่นําเสนอแบ่งจัดแสดงออกเป็ นชัน้ ต่างๆ ชัน้ ที ่ 1 จัด
แสดงภาพปั้ นดิ นเผาและประวัติความเป็ นมาของเมื องมุกดาหาร ชัน้ ที ่ 2 จัดแสดงเครื ่องแต่งกายไทยมุกดาหาร
8 เผ่า เรื ่องราวการก่อตัง้ และการปกครองเมื อง ชัน้ ที ่ 6 นิ ทรรศการความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศผ่านแม่นํ้าโขง
นอกจากนี ้ บริ เวณกระจกโดยรอบจัดเป็ นหอชมวิ ว และส่องกล้องทางไกลชมทิ วทัศน์ ของแม่นํ้าโขงและฝั่ งลาว
ชัน้ ที ่ 7 จัดเป็ นทีป่ ระดิ ษฐานพระพุทธนวมิ่ งมงคลมุกดาหาร (พระประจํ าเมื อง)
ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมรั ตนโมลีศรี โคตรบูร อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จัดทําขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ ในงานฉลองอายุครบ 80 ปี พระธรรมราชานุวตั ร (แก้ว อุทมุ มาลา) ซึ่ งเปิ ด
อย่างเป็ นทางการในปี 2530 โดยดัดแปลงจากกุฏิพระเดิ ม ภายในจัดแสดงพระพุทธรู ปหิ นและทองเหลื อง เครื ่อง
สักการะ เครื ่องอุปโภคของสงฆ์ เครื ่องประดับและฉัตรพระธาตุพนมองค์ เดิ ม ซึ่ งขุดพบที ่กําแพงพระธาตุที่พระ
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วิ หารหอแก้ว นอกจากนี ย้ งั มี ภาพเขี ยนที ่ฝาผนังโดยรอบ เนือ้ หาในภาพอิ งคําสอนทางศาสนา และยังมี ตูห้ นังสื อ
พระธรรม ศิ ลาจารึ กพระยาลิ ขิต (ราชธานีโคตรบูร)
บ้ านท่ านโฮจิมนิ ห์ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
บ้ านท่านโฮจิมินห์ตงอยู
ั ้ ่ในหมู่บ้านของคนไทยเชื ้อสายเวียดนามที่อพยพเข้ ามาในช่วงปี 2460 ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โดยรอบเป็ นพืน้ ที่ทางการเกษตร ทําสวนผัก และไม้ ประดับต่างๆ บ้ านลุงโฮจัดเป็ นบ้ านบุคคล
สําคัญ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์จดั ตังขึ
้ ้นโดยนายเตียว เหงียนวัน ซึ่งพ่อของท่าน
เคยเป็ นเพื่อนกับโฮจิมินห์และท่านได้ มาพํานักอยู่ในบ้ านหลังนี ้ระยะหนึ่ง ภายในบ้ านจัดแสดงภาพถ่ายโฮจิมินห์
และจําลองบรรยากาศให้ เหมือนกับอดีตสมัยที่ทา่ นโฮจิมินห์อาศัยอยู่
โครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โครงการหมูบ่ ้ านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้ จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ โครงการพัฒนาบ้ านนาจอกให้ เป็ นหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเมื่อปี 2542 โดยการสนับสนุนของกองทุนเครื อข่ายวิจยั เพื่อ
การพัฒนา พิพิธภัณฑ์เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 นิทรรศการประกอบด้ วยเนื ้อหา
3 กลุม่ ใหญ่ คือ (1) ประวัติและความเป็ นมาของโครงการความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (2) ประวัติประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ (3) สถานที่ทอ่ งเที่ยวในจังหวัดนครพนม
ศูนย์ วัฒนธรรมไทยโส้ อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยโส้ ตงอยู
ั ้ ่ในบริ เวณศูนย์ราชการอําเภอกุสมุ าลย์ ภายในมีรูปปั น้ ที่มีป้ายสลักประวัติ
ย่อของพระอรัญอาสา ซึ่งเป็ นเจ้ าเมืองคนสุดท้ าย ลักษณะการจัดแสดงเป็ นการรวบรวมข้ าวของไว้ ในตู้จํานวน
ในชีวิตประจําวัน เช่น เต้ าปูน หม้ อนึ่งข้ าวทองเหลือง หีบเหล็ก ของสําคัญทางประวัติศาสตร์
13 ตู้ มีทงของใช้
ั้
เช่น ศาตราวุธ ปื น “เงินหมากค้ อ” ที่ใช้ ในการซื ้อขายแลกเปลี่ยน เป็ นต้ น ด้ านหลังอาคาร จําลองเรื อนโส้ มาให้ ชม
ปั จจุบนั ศูนย์ฯ ขึ ้นกับกองการศึกษา สํานักงานปลัดอําเภอ
พิพธิ ภัณฑ์ พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ภายในอาคารจัดแสดงรู ปจําลองพระอาจารย์มนั่ เป็ นประธานของอาคาร ตู้กระจกใสติดผนังจํานวน 8
ตู้แสดงเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับพระอาจารย์มนั่ ได้ แก่ 1) ชีวประวัติ 2) หนังสือธรรมศึกษา พระพุทธรู ปปางมาร
วิชยั แสดงให้ เห็นการบําเพ็ญตนของพระอาจารย์ 3) อัฐบริ ขารของพระธุดงค์ 4) ผ้ าอื่นๆ 5) ปฏิปทาทางธุดงค์วดั
คือ การถือผ้ าบังสกุลเป็ นวัตร 3 ผืน 6) เครื่ องใช้ ประจําวัน คนโฑนํ ้า ฟั นสํารอง 7) บริ ขารเบ็ดเตล็ด 8) งาน
ประชุมเพลิง ในวันที่ 31มกราคม 2493 (มรณภาพเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2492 ในขณะที่มีอายุ 80 ปี พรรษา
ที่ 57 ล่วง) ณ วัดป่ าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
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พิพธิ ภัณฑ์ หลวงปู่ หลุย จันทสาโร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่ หลุย จันทสาราเถระ เป็ นพระเถระผู้ใหญ่สายวิปัสสนาธุระ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรง
ร่างแบบเจดีย์ และมีกระแสรับสัง่ ให้ สร้ างไว้ ใกล้ กบั อัฐิของพระอาจารย์มนั่ ลักษณะของอาคารเป็ นทรงเจดีย์ฐาน
แปดเหลี่ยม ชันล่
้ างของอาคารจัดแสดงเนื ้อหา ได้ แก่ 1) โลกมืดด้ วยอวิชชา 2) พระสัมมาสัมพุทธะเจ้ าอุบตั ิใน
โลก 3) อริ ยสัจสี่ 4) พระพุทธดํารัสตรัสสัง่ 5) พระสังคายนาครัง้ ที่ 1 6) พระเถราประกาสพระศาสนา 7) คณะ
สงฆ์ไทยฝ่ ายธรรมยุติ และได้ กล่าวถึงพระสงฆ์ผ้ ทู ี่สงั่ สอนสายวิปัสสนาธุระ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระ
อาจารย์ มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์ หลุย จันทสาโร ชัน้ บนแสดงรู ปจําลองพระอาจารย์ หลุย โดยมีวัตถุที่
เกี่ยวข้ องกับหลวงปู่ จัดแสดงไว้ ด้วย
พิพธิ ภัณฑ์ ก่อนประวัตศิ าสตร์ บ้านบึงสา อําเภอเต่ างอย จังหวัดสกลนคร
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จัดตังโดยพระครู
้
โสภณ ขันติพลากร โดยเห็นว่าบริ เวณหมู่บ้านเป็ นแหล่งโบราณวัตถุที่
มีอายุไม่น้อยกว่า 2500 ปี มาแล้ ว มีค่ามากทางโบราณคดี อาทิ เครื่ องมือเหล็ก เครื่ องปั น้ ดินเผา ลูกปั ด
หลากหลายสี เครื่ องประดับกําไลแขน กําไลคอ ลูกกระพวน สําริ ด สิ่งเหล่านี ้โดนพวกหาของเก่าขุดไปขาย ทิ ้ง
เศษเหล็กเศษเครื่ องปั น้ ดินเผาต่างๆ เกลื่อนไปทัว่ เมื่อต้ นปี พ.ศ. 2542 ท่านจึงคิดก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์แห่งนี ้ขึ ้น โดย
รวบรวมโบราณวัตถุวตั ถุที่ชาวบ้ านบริ จาค พิพิธภัณฑ์เปิ ดให้ เข้ าชมในปี 2545 โดยใช้ ชนล่
ั ้ างของกุฏิพระสงฆ์เป็ น
ห้ องจัดแสดงวัตถุโบราณหรื อของเก่า การจัดแสดงนอกเหนือจากโบราณวัตถุที่ขดุ พบแล้ ว ยังมีเครื่ องมือใช้ ในการ
ทํามาหากิน ของใช้ ในบ้ านที่มีอายุราว 50 ปี ที่ผา่ นมา เครื่ องดนตรี อีสาน เป็ นต้ น
วัดถํา้ ผาป่ อง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พระครูโสภณ ขันติพลากร หรื อ “อาจารย์แจ๋ว” ได้ ขอบริ จาคภาชนะดินเผา เครื่ องมือเหล็กที่ชาวบ้ านขุด
พบมาเก็บรักษาไว้ ที่วดั เพราะตนเองมีความสนใจในงานประวัติศาสตร์ และคิดว่าลูกหลานจะได้ เรี ยนรู้เรื่ องราว
ของสิ่งเหล่านี ้ โดยจัดเก็บและแสดงไว้ หน้ าองค์พระในตู้กระจกจํานวน 8 ตู้ และวัตถุที่เกี่ยวข้ องกับศาสนาอาทิ
พระเครื่ อง พระพุทธรูป เครื่ องรางของขลัง ซึง่ จะเก็บไว้ ในเจดีย์
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ อนุสรณ์ ครบรอบ 100 ปี หลวงปู่ เทสก์ เทสรั งสี อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้สร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ นที่ระลึกต่อหลวงปู่ เทสก์ พิพิธภัณฑ์เริ่ มต้ นการก่อสร้ างในปี 2542
ซึง่ เป็ นร้ อยปี ชาตกาลของหลวงปู่ การก่อสร้ างดําเนินการแล้ วเสร็จในปี 2545 แต่เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่
26 เมษายน 2546 เป็ นอาคาร 2 ชัน้ พื ้นที่ชนล่
ั ้ างเป็ นโถงขนาดกว้ างสําหรับการประกอบพิธีกรรม ชันสองจั
้
ด
แสดงวัตถุสําคัญที่ผกู โยงกับหลวงปู่ คือ อัฐิธาตุ ภาพถ่าย เครื่ องใช้ เครื่ องแก้ ว เครื่ องกระเบื ้องของหลวงปู่ เทสก์
พิพธิ ภัณฑ์ พระอาจารย์ ฝ้ั น อาจาโร อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์มีลกั ษณะเป็ นองค์เจดีย์ ลักษณะคล้ ายกลีบบัวควํ่า ภายในกลีบบัวของฐานด้ านล่าง
เป็ นภาพดินเผาแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับพระอาจารย์จํานวน 56 ภาพ ภายในพิพิธภัณฑ์ ตู้จดั แสดง 4 หัวข้ อหลัก
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ติดตังกั
้ บผนังรายล้ อมรู ปปั น้ พระอาจารย์ฝัน้ โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับประวัติ เครื่ องธุดงค์ เครื่ องใช้ และประวัติการ
สร้ างพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ ยังมีการแสดงอัฐิธาตุภายในตู้
ศูนย์ ส่งเสริมการท่ องเที่ยวและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไฮหย่ อง และโรงเรี ยนบ้ านไฮหย่ อง อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ ฯ แห่งนี ม้ ี ลกั ษณะที่เสื่อมโทรม ไม่ได้ รับการดูแล โดยเมื่อสอบถามจากชาวบ้ านที่อยู่ใกล้ เคียง
ทราบว่า ศูนย์ฯ อยู่ในความดูแลขององค์การบริ หารส่วนตําบล โดยจัดตังขึ
้ ้นมาได้ ประมาณ 3 ปี แต่ในปั จจุบนั
ขาดผู้ดแู ล ภายในอาคาร มีวตั ถุเครื่ องจักรสาน เครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวัน จัดแสดงไว้ บนชันไม้
้ เมื่อเดินทางไปที่
โรงเรี ยนและได้ สมั ภาษณ์ อาจารย์สมจิต ทิพย์มณี ผู้รับผิดชอบห้ องจริ ยวัฒนธรรม ซึ่งสร้ างขึ ้นด้ วยแนวคิดของ
การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมบ้ านไฮหย่อง เรื่ องเด่นคือ ประวัติและเรื่ องราวการเซิ ้งผีโขนในพิธีบุญพระเวส หัวผีโขน
เครื่ องประดับหน้ ากาก เนื ้อเพลงที่ใช้ ในการแหล่จากเอกสารใบลานและหนังสือได้ รับการเก็บรักษาไว้ ในห้ องนี ้
แหล่ งโบราณคดี วัดชัยมงคล อําเภอสว่ างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
แหล่งโบราณคดีวดั ชัยมงคล เป็ นแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยเดียวกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดย
ชาวบ้ านได้ ขุดพบโบราณวัตถุที่ฝังอยู่ในบริ เวณรอบๆ วัดชัยมงคล บางกลุ่มนําไปขายให้ กับพ่อค้ าโบราณวัตถุ
บางกลุม่ นํามาบริจาคและเก็บไว้ ที่วดั ปั จจุบนั ข้ าวของที่ขดุ พบยังเก็บรักษาไว้ ในวัด ยังมิได้ มีการนําออกจัดแสดง
แต่อย่างใด เนื่องจากชาวบ้ านเห็นว่าตนเองยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในด้ านโบราณคดี แต่ชาวบ้ านก็ยงั รวมตัว
กันเพื่ออนุรักษ์ แหล่งโบราณคดีแห่งนี ้ และรอการสนับสนุนจากกรมศิลปากรในการเข้ ามาให้ ความรู้และจัดแสดง
ข้ าวของที่ขดุ พบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี ้
พิพธิ ภัณฑ์ พระครู วมิ ลญาณวิจติ ร อําเภอสว่ างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
พิพิธภัณฑ์พระครูวิมลญาณวิจิตร ตังอยู
้ ภ่ ายในวัดศรี สว่างแดนดิน ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นเจดีย์
ทรงจตุรมุข ชันล่
้ างเป็ นพื ้นที่ปฏิบตั ิธรรม ส่วนชันบนภายในจั
้
ดแสดงรูปหล่อของหลวงปู่ บุญ ชินวังโส หรื อพระครู
วิมลญาณวิจิตร ซึง่ เป็ นเจ้ าอาวาสองค์ก่อน รวมทังข้
้ าวของเครื่ องใช้ อัฐบริ ขาร อัฐิธาตุของท่าน พิพิธภัณฑ์สร้ าง
ราวปี 2536 ออกแบบโดยอาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8-12 มกราคม 2549 เดินทางไปสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 10 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทย วัดพระธาตุเรื องรอง จังหวัดศรี สะเกษ และในจังหวัดอุบลราชธานี:
ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์พื ้นเมืองวัดท่าไห พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้ านปะอาว พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภทั โท)
พิพิธภัณฑ์วดั ภูเขาแก้ ว เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาร์ กตตสีโล หอศิลปวัฒนธรรมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี หอวัฒนธรรมอุบลนิทศั น์ พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้ านเหลือง
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พิพธิ ภัณฑ์ สี่เผ่ าไทย วัดพระธาตุเรื องรอง อําเภอเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
วัดพระธาตุเรื องรองหรื อวัดสร้ างเรื อง ก่อตังเมื
้ ่อปี 2524 โดยหลวงปู่ ธัมมา พิทกั ษา เจ้ าอาวาสวัดอมร
ั ้ ่บนชัน้ 2 และ 3 ของพระธาตุเรื องรอง ที่สงู
ทายิการาม(วัดใหม่ยายมอญ) บางกอกน้ อย กทม. พิพิธภัณฑ์ตงอยู
กว่า 43 เมตร โดยบริเวณมุขยื่นทัง้ 4 ด้ านบนชันสอง
้
ภายในจําลองชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ 4 กลุม่ ที่
อาศัย อยู่ใ นจัง หวัด ศรี ษ ะเกษ คื อ ลาว เขมร ส่ว ย และเยอ โดยสร้ างเป็ นหุ่น ขนาดย่อ ส่ว น แสดงให้ เ ห็น ถึง
ชีวิตประจําวันของแต่ละกลุ่ม เช่น เผ่าส่วย แสดง การตีมีด และปั่ นฝ้าย เผ่าเยอ จําลองการร้ องรํ าทําเพลงและ
ประเพณ๊ แข่งเรื อ เผ่าลาว จําลองวิถีชีวิตในหมู่บ้าน การตําข้ าว เป่ าแคน การนับถือพุทธศาสนา ส่วนเผ่าเขมร
จําลองพิธีกรรมความเชื่อของชาวเขมร ส่วนชันที
้ ่ 3 จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ พื ้นบ้ านของชาวอีสาน อาทิ โฮงกระ
บอง กระดิ่งผูกคอวัวควาย แคน เครื่ องมือทอผ้ า พานหมาก กระติบข้ าว เตารี ดโบราณ ตะเกียง เครื่ องมือดักสัตว์
เครื่ องมือหาปลา เครื่ องปั น้ ดินเผา กระบอก(บัง)ใช้
้ เก็บเอกสาร เปลือกหอยทะเล แผ่นเสียงเก่า เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑ์ พื้นเมืองวัดท่ าไห อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
้ ช่วง 200 กว่าปี ที่ผ่านมา ในอดีตมีชื่อเสียงใน
บ้ านท่าไห เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานมาตังแต่
การปั น้ ไหขายให้ กบั ชุมชนละแวกใกล้ เคียง หากแต่ปัจจุบนั การปั น้ ไหเริ่มสูญหายไปจากหมูบ่ ้ าน เนื่องจากวิถีชีวิต
้ พิธภัณฑ์ เพื่อเก็บ
ความเป็ นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้ อมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ท่านเจ้ าอาวาสคิดจะตังพิ
ข้ าวของเก่า ๆ ที่เริ่ มหายไปจากหมู่บ้านให้ คนรุ่นหลังได้ ศกึ ษา โดยเริ่ มลงมือสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์ตงแต่
ั ้ ปี 2543
แล้ วเสร็ จ ปี 2548 เมื่อชาวบ้ านทราบว่าทางวัดจะจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์ จึงมาบริ จาคข้ าวของต่าง ๆ รวมถึงเงินทุน
สนับสนุน อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารไม้ สองชัน้ ภายในมีวตั ถุที่จดั แสดงหลายชิ ้นน่าสนใจ อาทิ รางลินที่ทําด้ วย
ไม้ แ กะสลัก เป็ นรู ป นาค ตุ้ม ดัก ปลาขนาดใหญ่ กระต่ า ยขูด มะพร้ าว เครื่ อ งกิ น หมาก โฮงกระบอง เครื่ อ ง
ั ้ ยงรายจํานวนมากอยูด่ ้ านหน้ าพิพิธภัณฑ์
ทองเหลือง เตารี ด กระบวย เกวียน และไหของบ้ านท่าไหที่ตงเรี
พิพธิ ภัณฑ์ ชุมชนบ้ านปะอาว วัดบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้ านปะอาวมีชื่อเสียงในการทําผลิตภัณฑ์เครื่ องทองเหลือง เป็ นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ
ใกล้ กบั ศูนย์หตั ถกรรมท้ องเหลืองบ้ านปะอาว เป็ นที่ตงอยู
ั ้ ่วดั บูรพา ที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ชมุ ชนบ้ านปะ ที่เริ่ มก่อตัง้
มาตังแต่
้ ปี 2540 โดยหลวงพ่อพระครูธรรมสุทรนิวิฐ เจ้ าอาวาส และคนในชุมชน วัตถุที่จดั แสดง อาทิ พระเครื่ อง
ตู้พระคัมภีร์ อาสนะ เครื่ องมือทอผ้ า ที่ฟักไข่และออกใยไหมของตัวหม่อน โฮงกระบอง โปม(ถาดใส่ข้าวเหนียว)
กระติบข้ าว กระดึง เงินฮาง ผ้ าหอคัมภีร์ ผ้ าไหม-บังสุกลุ เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องทองเหลือง พานหมาก ตะเกียง
วิทยุเก่า เป็ นต้ น เงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่นํามาจัดทําตู้จดั แสดง ป้าย แผ่นพับ เป็ นเงินสนับสนุนจากโครงการ
รุ่ งอรุ ณ ที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนโรงเรี ยนปะอาว เรี ยนรู้ สงั คมและสิ่งรอบตัว ไม่ใช่เรี ยนรู้ แค่ในโรงเรี ยนอย่างเดียว
นอกจากนี ้ชุมชนยังพยายามฟื น้ ฟูป่าชุมชนเนื ้อที่ประมาณ 200 ไร่ ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ของเยาวชนและผู้สนใจ
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พิพธิ ภัณฑ์ พระโพธิญาณเถระ(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่ าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วัดหนองป่ าพงเป็ นเป็ นวัดป่ าฝ่ ายอรัญวาสี ก่อตัง้ ในปี 2497 โดยพระโพธิ ญาณเถระ(ชา สุภัทโท)
เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีผ้ เู ลื่อมใสจํานวนมาก นอกจากวัดหนองป่ าพงจะเป็ นสํานักปฏิบตั ิธรรมที่
แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั สงบเงียบ แล้ ววัดหนองป่ าพงยังประกอบไปด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะอีสานกับศิลปะร่ วมสมัย อาทิ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ที่บรรจุอฐั ิ หลวงพ่อชา และพิพิธภัณฑ์ซ่ึงรวบรวมประวัติ
และผลงานของท่านไว้ ก่อตังในปี
้
2527 เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ชันที
้ ่ 3 เป็ นที่ประดิษฐานหุ่นขี ้ผึ ้งหลวงปู่ ชา เจดีย์แก้ ว
บรรจุเกศา ภาพถ่ายอัฐิธาตุของหลวงปู่ ชา เครื่ องอัฐบริขาร ภาพถ่าย นอกจากนี ้ยังมีห้องที่แสดงพระพุทธรูป พระ
พิมพ์ พระผง จากวัดต่าง ๆ รวมถึงข้ าวของเครื่ องใช้ พื ้นบ้ านอีสาน อาทิ กระติบข้ าว กระบวย พานหมาก แคน โฮ
งกระบอง ชัน้ 2 แสดงเครื่ องใช้ ตา่ งๆ อาทิ เครื่ องทองเหลือง แอบใส่ยา เต้ าปูน เงินตรา ส่วนชันที
้ ่ 1 แสดงแท่นโลง
ศพของหลวงปู่ ชา รอยมือและเท้ าของหลวงปู่ นอกจากนี ้ยังมีต้ โู ครงกระดูก เพื่อเป็ นอนุสติแก่ผ้ เู ข้ าชม บริ เวณ
ด้ านหน้ าอาคารยังจัดแสดงนิทรรศการประวัติวดั และประวัติหลวงปู่ ชา
พิพธิ ภัณฑ์ วัดภูเขาแก้ ว อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
้ วยประสงค์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติสสมหาเถร อ้ วน) และพระอาจารย์เสาร์
วัดภูเขาแก้ ว ก่อตังด้
กนตสีโล ที่ต้องการจะเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนา และอบรมปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวพิบลู มังสา
ั ้ อตังขึ
้ ้นโดยหลวงปู่ โชติ อา
หาร วัดภูเขาแก้ วได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2492 ส่วนพิพิธภัณฑ์นนก่
ภัคโค เจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั วัตถุสว่ นใหญ่เป็ นของที่ชาวบ้ านบริ จาคให้ กบั ทางวัด พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารสองชัน้
ใต้ ถนุ โล่ง โดยชันบนนอกจากใช้
้
เป็ นที่จดั แสดงข้ าวของต่าง ๆ แล้ ว ยังเป็ นกุฏิที่พํานักของท่านเจ้ าอาวาส บริเวณ
โถงกลางห้ อง เป็ นโต๊ ะหมูบ่ ชู าที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ทา่ นต่าง ๆ รวมถึง พระพุทธรู ปอีกจํานวนหนึง่
ส่วนบริ เวณโดยรอบเป็ นชันไม้
้ และตู้กระจกที่จดั แสดงข้ าวของต่าง ๆ อาทิ พระพิมพ์ ชิ ้นส่วนพระพุทธรูป ภาชนะ
ดินเผา เครื่ องเคลือบ เครื่ องลายคราม หม้ อทองเหลือง ผ้ าทอพื ้นเมือง เงินตราและธนบัตรสมัยเก่า เปลือกหอย
ทะเล
เจดีย์พพ
ิ ธิ ภัณฑ์ พระอาจารย์ เสาร์ กนตสีโล วัดดอนธาตุ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หลวงปู่ เสาร์ กนตสีโล พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ซึ่งมีกิจวัตรอันงดงาม และบําเพ็ญ
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม หลังจากที่หลวงปู่ เสาร์ มรณภาพไปตังแต่
้ ปี 2484 บรรดาลูกศิษย์ลกู
หาจึงร่ วมกันสร้ างเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ เสาร์ กนฺตสีโล ขึน้ ในปี 2544 ที่วดั ดอนธาตุ อันเป็ นสถานที่ที่
หลวงปู่ เสาร์ เคยจําพรรษา เจดีย์ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางแมกไม้ ใหญ่ ที่ยงั รักษาสภาพป่ าไม้ ธรรมชาติเดิมไว้ ภายในเป็ น
ที่ ป ระดิษ ฐานรู ป ปั น้ และอัฐิธ าตุข องหลวงปู่ เสาร์ ผนัง ด้ า นในจัดทํ า เป็ นตู้จัด แสดงประวัติ ภาพถ่ า ย เครื่ อ ง
อัฐบริ ขาร และข้ าวของเครื่ องใช้ ของหลวงปู่ เสาร์ เบื ้องหน้ าเจดีย์ทางซ้ ายมีกฏุ ิที่หลวงปู่ เสาร์ เคยอยู่จําพรรษา เป็ น
กุฏิไม้ เล็กๆ ปลูกสร้ างอย่างง่ายๆ สมถะ ถัดมาเป็ นแท่นหิน ที่นงั่ กรรมฐานของหลวงปู่ เสาร์ เบื ้องหน้ าเป็ นทางเดิน
จงกรมที่หลวงปู่ เสาร์ เคยใช้ เดินจงกรม และมีทางเดินจงกรมที่หน้ าบันไดกุฏิด้วย ทําให้ เห็นถึงปฏิปทาของหลวงปู่
เสาร์ ที่ม่งุ มัน่ ปฏิบตั ิสมาธิภาวนา โดยรอบพระเจดีย์เป็ นลานกว้ าง ใช้ ปฏิบตั ิศาสนกิจ เช่น เวียนเทียน และมีทาง
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เชื่อมศาลากับเจดีย์เป็ นลานคอนกรี ต ที่ยงั เก็บรักษาต้ นไม้ ที่มีอยู่ไว้ จึงมีต้นไม้ ใหญ่ผดุ ขึ ้นในลานดูร่มรื่ น และให้
บรรยากาศของวัดป่ า
หอศิลปวัฒนธรรมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หอศิลปวัฒนธรรม เป็ นอาคารชันเดี
้ ยวหลังคาทรงไทย ก่อสร้ างในปี 2529 เพื่อเป็ นที่เก็บโบราณวัตถุ
และสิ่งของสําคัญของวัด วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็ นอารามหลวงชันตรี
้ สร้ างใน พ.ศ. 2393 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ด้ วยที่เป็ นวัดเก่าแก่และเป็ นวัดศูนย์กลางธรรมยุติกนิกายแห่งแรกใน
ภาคอีกสาน โบราณวัตถุชิ ้นสําคัญ ๆ ของภาคอีสานจึงถูกนํามาเก็บไว้ ที่วดั แห่งนี ้ด้ วย อาทิ ศิลาจารึก 4 หลัก ที่
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสโส อ้ วน) อดีตเจ้ าอาวาสและสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ไทย นํามาเก็บไว้ ที่วดั
นอกจากนี ้ยังมีทบั หลังอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ประติมากรรมหินทรายพระคเณศ เครื่ องอัฐบริ ขารของ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติสสมหาเถระ พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรู ป ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ป เงินรู เงินฮาง ไหเคลือบ
แบบขอม เครื่ องลายคราม ถ้ วยชาม ภาพถ่ายอดีตเจ้ าอาวาสองค์ต่าง ๆ ตู้พระไตรปิ ฏกลายรดนํ ้า ตาลปั ตร ยอด
มณฑป หม้ อทองเหลือง เครื่ องกรองนํ ้า คนโท เปลือกหอย ปะการัง เป็ นต้ น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เดิมเป็ นศาลากลางจังหวัด สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2461 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ฯ เป็ นตึกชันเดี
้ ยวยกพื ้นสูง ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน หลังคาทรงปั น้ หยา
ในปี พ.ศ. 2526 ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ มอบอาคารให้ กรมศิลปากรทําการบูรณะ และใช้ ประโยชน์
้ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรมุง่ เน้ นเรื่ องราวด้ านต่างๆ ของจังหวัด
จัดตังเป็
อุบลราชธานี ทังทางด้
้
านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื ้นบ้ าน และ ชาติพนั ธุ์
วิทยา โดยแบ่งหัวข้ อเรื่ องนิทรรศการเป็ น 10 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องข้ อมูลทัว่ ไปของจังหวัดอุบลราชธานี ห้ องภูมิศาสตร์
ธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้ องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ห้ องสมัยประวัติศาสตร์ เริ่มแรก วัฒนธรรม
ทวารวดี และวัฒนธรรมเจนละ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 15 ห้ องวัฒนธรรมขอมสมัยเมืองพระนคร ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 15 - 18 ห้ องวัฒนธรรมไทย-ลาว ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 23 - 25 ห้ องผ้ าโบราณและผ้ าพื ้นเมือง
อุบลราชธานี ห้ องดนตรี พื ้นเมือง ห้ องศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ าน และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน และห้ องการปกครอง
และงานประณีตศิลป์เนื่องในพุทธศาสนา
หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หอวัฒนธรรมอุบลนิทศั น์ อยูภ่ ายในการบริ หารงานโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ตังขึ
้ ้นเพื่อต้ องการให้ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ท้องถิ่นของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้ เคียง
เสริมสร้ างสํานึกท้ องถิ่นในด้ านต่าง ๆ โดยทําเป็ นห้ องนิทรรศการถาวรที่รวบรวมเรื่ องราวความรู้ด้านต่าง ๆ ของ
เมืองอุบลฯ มาจัดแสดงไว้ ในสถานที่แห่งเดียว โดยจัดแสดงอยูใ่ นชันที
้ ่ 1 และ 2 ของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก รวม 5 ห้ อง ได้ แก่ ห้ องภูมิเมือง(ภูมิศาสตร์ ) ห้ องภูมิราชธานี(ประวัติศาสตร์ ) ห้ องภูมิธรรม
(ศาสนา) ห้ องภูมิปัญญา(วิถีชีวิต) และห้ องภูมิราชภัฏ(ประวัติการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี) โดยแต่ละห้ อง
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ใช้ ทงวิ
ั ้ ดีทศั น์ ภาพวาด ภาพถ่าย หุน่ จําลอง เพื่อสื่อสารความเข้ าใจเนื ้อหาในแต่ละห้ อง หอวัฒนธรรมอุบลนิทศั น์
เปิ ดให้ เข้ าชมอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2545
พิพธิ ภัณฑ์ แหล่ งโบราณคดีบ้านก้ านเหลือง วัดบ้ านก้ านเหลือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตงของบ้
ั้
านก้ านเหลือง มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2533 มีการ
ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ทําให้ ทราบว่า พื ้นที่บริเวณบ้ านก้ านเหลืองในอดีตมีคนมาใช้ พื ้นที่ตงแต่
ั ้ ยคุ ก่อน
ประวัติศาสตร์ ตอนปลายต่อกับระยะเริ่มต้ นประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานอาทิ เครื่ องมือเหล็ก ขี ้แร่ที่เหลือจาก
การถลุง แกลบข้ าว เศษภาชนะดินเผา แท่นดินเผาไฟ ภาชนะบรรจุกระดูกขนาดใหญ่จํานวน 11 ใบ 7 แบบ เป็ น
ต้ น บริ เวณที่ขดุ พบมีพื ้นที่กว้ างกว่า 3 ตารากิโลเมตร บางส่วนอยูใ่ นที่ดินของเอกชน และหลุมขุดค้ นโบราณคดี
ส่วนหนึง่ อยูใ่ นบริเวณวัดบ้ านก้ านเหลือง หลุมขุดค้ นดังกล่าวทําเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง(site museum) โดยทํา
หลังคาคลุมเพื่อป้องกันนํ ้าฝน ภายในหลุมขุดค้ นแสดงให้ เห็นวัตถุตามสภาพเดิมที่ขดุ พบ ส่วนใหญ่เป็ น
เครื่ องปั น้ ดินเผา ส่วนโบราณวัตถุที่สําคัญนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และ
โบราณวัตถุสว่ นหนึง่ ถูกเก็บไว้ ในศาลาไหว้ พระ ที่อยูด่ ้ านข้ างของหลุมขุดค้ น บริเวณปากหลุมขุดค้ น มีนิทรรศการ
เล็ก ๆ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ นมาของหลุมขุดค้ นดังกล่าว
18 - 22 ธันวาคม 2549 สํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 13 แห่ง
ได้ แก่ เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ(เทสก์ เทสรังสี) จังหวัดหนองคาย หอพิพิธภัณฑวัดศรี คุณเมือง
โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ป่ าใต้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทดําบ้ านนาป่ าหนาด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ าย หอ
พิพิธภัณฑ์พระแก้ วอาสา ศูนย์วฒ
ั นธรรมตําบลนาหอ วัดศรี ภูมิ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวิจารณ์สงั ฆกิจ วัดศรี จนั ทร์ ศูนย์ศิลปสิรินธร จังหวัดเลย พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ขาว อนาลโย
วัดถํ ้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลําภู แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจิมินห์) และพิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เจดีย์พพ
ิ ธิ ภัณฑ์ พระราชนิโรธรั งสีฯ(เทสก์ เทสรั งสี) อําเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสีฯ(เทสก์ เทสรังสี) อยู่ภายในวัดหินหมากเป้ง อําเภอศรี เชียงใหม่ ซึ่ง
เป็ นวัดที่หลวงปู่ เทสก์จําพรรษาเป็ นเวลา 20 กว่าปี ก่อนที่อาพาธและมรณภาพ ณ วัดถํ ้าขาม จังหวัดสกลนคร
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2534 เมื่อก่อสร้ างแล้ วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ
และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินมาเป็ นองค์ประธานทรงบรรจุอฐั ิ หลวงปู่ เทสก์
เทสรังสี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 ภายในองค์เจดีย์ ตรงกลางเป็ นที่ประดิษฐานรู ปหล่อของหลวงพ่อ และ
อัฐิธาตุของหลวงพ่อ ส่วนบริ เวณผนังรอบเจดีย์เจาะเป็ นชัน้ จัดแสดงของใช้ ต่างๆ ของหลวงพ่อ อาทิ แว่นตา
ปากกา รวมถึงเครื่ องอัฐบริ ขาร จีวร บาตร ย่าม กานํ ้า แปรงสีฟัน ตาลปั ตร ไม้ เท้ า ร่ ม และหนังสือทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ
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หอพิพธิ ภัณฑ์ วัดศรี คุณเมือง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดศรี คณ
ุ เมืองเป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงคาน ไม่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้ างมาแต่สมัยใด ตามจารึกบน
ฐานพระพุทธรูประบุว่า วัดนี ้สร้ างขึ ้นก่อนพ.ศ. 2377 สถาปั ตยกรรมที่สําคัญคือ พระอุโบสถที่มีศิลปกรรมแบบ
ล้ านช้ างผสมล้ านนา และพระพุทธรูปไม้ จําหลักเก่าแก่ ส่วนหอพิพิธภัณฑ์นนก่
ั ้ อตังขึ
้ ้นในปี 2542 ริ เริ่ มโดยพระครู
สิริปัญญาวิสทุ ธิ์ ท่านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั ท่านเห็นว่าปั จจุบนั เชียงคานเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป ข้ าวของเครื่ องใช้
ต่างๆ ของพื ้นบ้ านต่อไปไม่มีให้ ลกู หลานได้ เห็นได้ ศกึ ษา ท่านจึงพยายามเก็บและหาข้ าวของต่างๆ ไว้ ทังที
้ ่ญาติ
พี่ น้ อ งหามาให้ และที่ ช าวบ้ า นมาถวายให้ อย่า งไรก็ ดี ก ารจัด แสดงภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ยัง ไม่ เ สร็ จ เรี ย บร้ อย
เนื่องจากท่านเจ้ าอาวาสทําคนเดียวและท่านยังติดภาระกิจงานอื่น
โครงการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ วัดป่ าใต้ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
้ ้ได้ ลงมือสร้ าง
พระครู ปิยธรรมนิวิธ เจ้ าอาวาสวัดป่ าใต้ มีดําริ ที่จะสร้ างพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงคาน ทังนี
อาคารแล้ วแต่ยงั ไม่แล้ วเสร็จเนื่องจากยังขาดปั จจัยอีกจํานวนหนึ่ง ท่านได้ วางแผนไว้ ว่าอาคารดังกล่าว มี 3 ชัน้
ชันล่
้ างเป็ นห้ องสมุด และศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเชียงคาน ชันที
้ ่สอง จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ของพื ้นบ้ าน ส่วน
ชันที
้ ่สาม จัดแสดงพระพุทธรู ปต่าง ๆ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการระดมทุนเพิ่มและรับบริ จาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อ
นํามาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ศูนย์ วัฒนธรรมไทดําบ้ านนาป่ าหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
บ้ านนาป่ าหนาด เป็ นหมู่บ้านของชาวไทดําที่อพยพมาจากฝั่ งลาว สมัยรัชกาลที่ 5 และชาวบ้ านยัง
พยายามรักษาวัฒนธรรมดังเดิ
้ มบางอย่างไว้ ทังเรื
้ ่ องประเพณี ความเชื่อ และภาษา ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทดําบ้ านนา
ั นธรรมไท
ป่ าหนาดก่อตังขึ
้ ้นในปี 2546 โดยนักวิชาการท้ องถิ่นในจังหวัดเลยร่วมกับชาวบ้ าน มีสมาคมอนุรักษ์ วฒ
ดํา เป็ นผู้แล อาคารของศูนย์วฒ
ั นธรรมแบ่งเป็ น 2 อาคารคือ บ้ านจําลองของไทดํา และอาคารทอผ้ า แต่ดู
เหมือนว่าการทอผ้ าของกลุ่มแม่บ้านได้ ร้างราไปนานแล้ ว เหลือแต่บ้านไทดําซึ่งใช้ งานได้ เฉพาะใต้ ถุน โดยมี
นิทรรศการเล็ก ๆ เกี่ยวกับการอพยพของชาวไทดําเข้ าสู่ประเทศไทย ผังอักษรไทดํา และใช้ เป็ นที่เก็บและจัด
แสดงผลิตภัณฑ์ของทางสมาคมฯ ได้ แก่ ผ้ าทอ สบู่สมุนไพร ส่วนชันบน
้ จัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ของชาวไทดํา
แต่ถกู ปล่อยทิ ้งและกลายเป็ นที่เก็บของไป อย่างไรก็ดีการพยายามสร้ างเครื อข่ายระหว่างคนเชือ้ สายไทดําใน
จังหวัดอื่นของประเทศไทย ดูจะเป็ นงานที่ทางชุมชนสนใจและให้ ความสําคัญ
หอพิพธิ ภัณฑ์ พระแก้ วอาสา วัดศรี ภูมิ อําเภอด่ านซ้ าย จังหวัดเลย
พระแก้ วอาสา เป็ นเจ้ าเมืองด่านซ้ าย ในแผ่นดินรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
วีรกรรมของท่านที่ สําคัญคื อ เป็ นผู้บังคับกองทหารเมืองด่านซ้ ายไปรบในศึกฮ่อ และต่อมาได้ ดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอด่านซ้ านคนแรก บริ เวณบ้ านนาหอเคยเป็ นเมืองเก่า วัดศรี ภมู ิ ซึง่ ชาวบ้ านเล่าสืบต่อกันมาว่าข้ าวของ
บางอย่างที่อยู่ในวัดนี ้เป็ นของพระแก้ วอาสา ราวปี 2547 ชาวบ้ านและวัดจึงรวบรวมข้ าวของต่าง ๆ ที่กระจัด
กระจายอยู่ภายในวัด พร้ อมกับได้ ขอบริ จาคของจากทายาทเพิ่มเติม นํามาเก็บไว้ แล้ วนํ ามาจัดแสดง ณ หอ
พิพิธภัณฑ์พระแก้ วอาสา ได้ แก่ เตียงนอน เสื ้อ ดาบ โต๊ ะบูชา และภาพเหมือน
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พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ เมืองด่ านซ้ าย วัดโพนชัย อําเภอด่ านซ้ าย จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ าย ตังอยู
้ ่ในวัดโพนชัย โดยใช้ กฏุ ิเจ้ าอาวาสหลังเดิมเป็ นอาคารจัดแสดง
้ วยความร่ วมมือระหว่างการศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดเลย วัดโพนชัย และชาวบ้ าน โดย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ก่อตังด้
ได้ รับงบสนับสนุนจากองค์บริ หารส่วนจังหวัดเลย เรื่ องราวที่จดั แสดงแบ่งเป็ นห้ องต่างๆ ได้ แก่ ห้ องเมืองด่านซ้ าย
และพระธาตุศรี ส องรั ก ที่ แ สดงประวัติ ค วามเป็ นมาของเมื อ งด่า นซ้ า ยและพระธาตุศ รี สองรั ก สิ่ง ศักดิ์ สิท ธิ์
คู่บ้านคู่เมือง ห้ องผีตาโขน ที่เล่าเรื่ องงานประเพณีบญ
ุ หลวงและการละเล่นผีตาโขน ตัวอย่างหน้ ากากผีตาโขนที่
ได้ รับรางวัลจากการประกวด วัสดุอปุ กรณ์ ที่ใช้ ทําหน้ ากาก ห้ องวิดีทศั น์ที่จะจัดฉายเรื่ องราวของเมืองด่านซ้ าย
และประเพณีการละเล่นผีตาโขน นอกจากนี ้ยังมีมมุ ขายของที่ระลึกที่จะหักรายได้ ส่วนหนึ่งเพื่อบํารุ งงานด้ าน
พิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป
ศูนย์ วัฒนธรรมตําบลนาหอ วัดศรี ภูมิ อําเภอด่ านซ้ าย จังหวัดเลย
ั นธรรมตําบลนาหอ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2547 และเปิ ดให้ เข้ าชมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549
ศูนย์วฒ
โดยตัวอาคารได้ รับงบประมาณก่อสร้ างจากองค์การบริ หารส่วนตําบลนาหอ ส่วนข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ ได้ รับ
้ ่ในวัดศรี ภมู ิ ข้ าว
การบริ จาคจากชาวบ้ าน อาคารศูนย์วฒ
ั นธรรมตังอยู
้ ่ติดกับหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ วอาสา ตังอยู
ของที่จดั แสดงมีทงที
ั ้ ่เป็ นวัตถุธรรมของวัด และเครื่ องใช้ ไม้ สอยในครัวเรื อน ของจัดแสดงในตู้กระจกที่ตงเรี
ั ้ ยงราย
อยูภ่ ายใน อาทิ คัมภีร์ใบลาน ตู้พระธรรม อาสนะ พระพุทธรูป เครื่ องทองเหลือง เครื่ องลายคราม เครื่ องมือทอผ้ า
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เพิ่งเปิ ด การจัดการยังไม่เรี ยบร้ อย แต่ทางชุมชนพยายามอย่างยิ่งในการนําชมและ
แนะนําหมูบ่ ้ าน
ศูนย์ วัฒนธรรมจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
ั นธรรมจังหวัดเลย ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2530 อยู่ภายใต้ การจัดการและดูแลโดยสํานักศิลปะและ
ศูนย์วฒ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดห้ องนิทรรศการแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ด้ านหน้ าเป็ นห้ องนิทรรศการ
หมุนเวียน มีแผนที่แหล่งท่องเที่ยว เครื่ องมือและเครื่ องใช้ พื ้นบ้ าน อาทิ เครื่ องจักสาน อุปกรณ์ทอผ้ า อุปกรณ์จบั
สัต ว์ นํ า้ พระพุท ธรู ป เก่ า รู ป จํ า ลองพระธาตุศ รี ส องรั ก และประวัติ ข องพระเกจิ อ าจารย์ ส่ว นถัด มาคื อ ห้ อ ง
โสตทัศนูปกรณ์ ที่จะฉายวิดีทศั น์เกี่ยวกับจังหวัดเลย เพื่อให้ ผ้ ชู มเห็นภาพรวมเบื ้องต้ นของจังหวัด ส่วนที่สามคือ
ห้ องนิทรรศการถาวร เรื่ องราวที่จดั แสดง ได้ แก่ โบราณคดีและธรณีวิทยาของเลย รอยเท้ าไดโนเสาร์ เครื่ องมือหิน
ั ้ ม คือ ไท
ที่ขดุ พบในแหล่งโบราณคดี แหล่งแร่ แบบจําลองสามมิติของวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องกลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงเดิ
เลย ไทดํา และไทใต้ ศิลาจารึ กเก่าแก่ตามวัดเก่า คัมภีร์ใบลาน ประเพณีและความเชื่อที่สําคัญ อาทิ บายศรี สู่
ขวัญ บุญผะเหวด ผีตาโขน และประวัติบคุ คลสําคัญของเลย
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พิพธิ ภัณฑ์ พื้นบ้ านวิจารณ์ สังฆกิจ วัดศรี จันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์พืน้ บ้ านวิจารณ์ สงั ฆกิจ ตังอยู
้ ่ภายในวัดศรี จันทร์ ตัง้ ชื่ อตามนามของท่านเจ้ าอาวาสองค์
ก่อนที่ชาวนาอ้ อเคารพนับถือมาก คือ พระครู วิจารณ์ สงั ฆกิจ และดํารงตําแหน่งเจ้ าคณะอําเภอเมืองเลย การ
ก่อตั ้งพิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้นจากความร่ วมมือระหว่างชาวบ้ านนาอ้ อ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย กรมศิลปากร โดย
ั ้ งที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
นํากุฏิทา่ นเจ้ าอาวาสองค์ก่อน ใช้ เป็ นอาคารจัดแสดง กุฏิดงั กล่าวเป็ นอาคารไม้ ทงหลั
แบบบ้ านของชาวไทเลย ข้ าวของที่จดั แสดงมีทงของที
ั้
่เป็ นสมบัติของวัดและข้ าวของเครื่ องใช้ ที่ชาวบ้ านบริ จาค
อาทิ หีบพระธรรม รางฮด พระไม้ ศิลาจารึ กวัดห้ วยฮาว เครื่ องมือทอผ้ า เงินตราโบราณ เตารี ดถ่าน ตะเกียง
เชี่ยนหมาก ปื นแก๊ บ ผ้ าทอพื ้นเมือง เครื่ องหีบอ้ อย ที่เขี่ยบุหรี่ ทองเหลืองของทหารฝรั่งเศสยุคอาณานิคม และ
นิทรรศการเล็กๆ เกี่ยกวับประวัติของพระครูวิจารณ์สงั ฆกิจ และเหตุการณ์ความสําคัญทางประวัติของบ้ านนาอ้ อ
ในสมัยยุคอาณานิคม
ศูนย์ ศิลป์สิรินธร อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ศูน ย์ ศิลป์สิริน ธร อยู่ภ ายในบริ เวณโรงเรี ยนศรี สงคราม อํ า เภอวัง สะพุง จังหวัดเลย จัดตัง้ ขึน้ ด้ ว ย
ความคิดริ เริ่ มของครู สงั คม ทองมี ครูสอนศิลปะของโรงเรี ยนศรี สงคราม ด้ วยต้ องการให้ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้
ด้ านศิลปะให้ กบั เยาวชนในต่างจังหวัด ตัวอาคารแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
ซึง่ จะนําผลงานศิลปะของเยาวชน นํามาจัดแสดงหมุนเวียนกันไปตามแต่โอกาส ส่วนที่สองเป็ นโรงฝึ กงานซึ่งจะ
ใช้ เป็ นสถานที่ ใ นการเรี ย นการสอนศิ ล ปะของโรงเรี ย นและของศูน ย์ ฯ ตามแต่โ อกาส ส่ว นที่ สามคื อ อาคาร
สํานักงาน นอกจากนี บ้ ริ เวณโดยรอบร่ มรื่ นด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ และตกแต่งด้ วยงานประติกรรมขนาดใหญ่ และ
ภาพวาดบนกําแพงของเด็ก ๆ ทําให้ บรรยากาศของศูนย์ศิลป์แห่งนี ้มีชีวิตชีวา
พิพธิ ภัณฑ์ หลวงปู่ ขาว อนาลโย วัดถํา้ กลองเพล อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
วัดถํ ้ากลองเพล เป็ นวัดป่ าที่มีชื่อเสียง เคยเป็ นสถานที่จําพรรษาและวิปัสสนาของหลวงปู่ ขาว อนาลโย
ภายในวัดร่ มรื่ นด้ วยบรรดาพันธุ์ไม้ ต่างๆ ส่วนอุโบสถอยู่ในพื ้นที่สว่ นชะง่อนหิน คล้ ายถํ ้า ทางวัดดัดแปลงทําเป็ น
โถงขนาดใหญ่เมื่อทําสังฆกรรม ในปี 2526 เมื่อหลวงปู่ ขาวมรณภาพ บรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้ สร้ างพิพิธภัณฑ์
รวบรวมเครื่ องอัฐบริ ขาร และรู ปปั น้ หุ่นขีผ้ ึ ้งของหลวงปู่ ขาวไว้ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้ มากราบไหว้ บูชา โดย
พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็ นสองอาคาร อาคารแรกคือพิพิธภัณฑ์อฐั บริ ขาร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เสด็จพระราช
ดําเนินทรงเปิ ดในปี 2532 โถงกลางประดิษฐานรูปปั น้ สําริ ดและอัฐิธาตุของหลวงปู่ ผนังโดยรอบจัดแสดงประวัติ
เครื่ องอัฐบริขาร ข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ ของหลวงปู่ ขาว หนังสือประวัติ และหนังสือที่จดั พิมพ์เพื่อเป็ นอนุสรณ์ใน
งานพระราชทางเพลิงศพ ตัวอย่างยาและถ้ วยยาของหลวงปู่ ส่วนอีกอาคารเป็ นพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งหลวงปู่ ขาว
อนาลโย ภายในจัดแสดงหุ่นขี ้ผึ ้งหลวงปู่ ขาว อนาลโย และหลวงปู่ แหวน สุจิณโณ หนังสือประวัติ และรถเข็นของ
หลวงปู่ ที่ใช้ ตอนอาพาธ
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แหล่ งศึกษาและท่ องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ (โฮจิมนิ ห์ ) อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อกว่า 80 ปี มาแล้ ว ลุงโฮ หรื อโฮจิมินห์ ผู้นําการกู้ชาติชาวเวียดนามสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส เคยหลบ
เข้ ามาในประเทศเพื่อขอแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากคนเวียดนามที่อาศัยอยู่ในไทย พื ้นที่หนึ่งที่ลงุ โฮเคย
เข้ ามาพักอาศัยคือ บ้ านหนองโอน จังหวัดอุดรธานี ชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี จึงรวมใจกัน
จัดสร้ างอนุสรณ์สถานของลุงโฮขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึงวีรกรรมของลุงโฮ และต้ องการให้ เป็ นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยจําลองบ้ านของลุงโฮเหมือนครัง้ ที่เคย
อาศัยอยู่ พร้ อมจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและประวัติชีวิตและผลงานต่าง ๆ ของลุงโฮ ภาพถ่ายวิถีชีวิตของ
ชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในประเทศไทย
พิพธิ ภัณฑ์ เมืองอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดการและดูแลด้ วยเทศบาลนครอุดรธานี ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารเก่า
ที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม สร้ างมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 เดิมเป็ นอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนอุปภัมภ์นารี สร้ างขึ ้น
เพื่ออุทิศส่วนกุศลน้ อมเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนารถ พระพันปี หลวง โดยพระยาศรี สรุ ิ ย
ราชวรานุวตั ร (ศุข ดิษยบุตร) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลอุดรและได้ ใช้ เป็ นอาคารเรี ยนมาจนถึง พ.ศ.
้ พิธภัณฑ์เมือง
2473 กรมศิลปากรขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานในปี 2541 และทางจังหวัดอุดรธานีได้ จดั ตังพิ
อุดรธานีขึ ้น ณ อาคารหลังนี ้ ในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี 111 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2547 ในพิพิธภัณฑ์
มีการจัดแสดงเรื่ องราวต่างๆ เกี่ ยวกับ จังหวัดอุดรธานี นับตัง้ แต่ ธรรมชาติวิทยาและธรณี วิ ทยา โบราณคดี
มานุษยวิทยาและชาติพนั ธุ์ ประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเมืองของพลตรี พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ประวัติและพระเกี ยรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคมผู้ก่อตัง้ เมือง
อุดรธานี พระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ของจังหวัดอุดรธานี
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8 - 9 กรกฏาคม 2548 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคตะวันออก ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์วดั ตาขัน และสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าระยอง จังหวัดระยอง และร่ วมสังเกตการณ์ การแสดงหนังใหญ่
วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง
พิพธิ ภัณฑ์ วัดตาขัน ตําบลตาขัน อําเภอบ้ านค่ าย จังหวัดระยอง
ปั จจุบนั ที่วดั ตาขันยังไม่ได้ มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์อย่างเป็ นทางการ ภายในศาลาวัดมีต้ เู ก็บวัตถุสิ่งของ
จํานวนหนึง่ ซึง่ ญาติโยมที่มาทําบุญที่วดั และมีศรัทธาต่อท่านเจ้ าอาวาส พระครูวิบลู ย์ภารกิตติ์ นํามาถวาย ของที่
เก็บรวบรวมไว้ เช่น เปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิด ข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ ฯลฯ เนื่องจากท่านเจ้ าอาวาสเป็ นผู้
ที่ให้ ความสําคัญกับการศึกษาจึงมีดําริ ให้ สร้ างโรงเรี ยนและพัฒนาวัดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ของเยาวชน ปั จจุบนั
กําลังดําเนินการก่อสร้ างอาคารห้ องสมุดหลังใหม่ การทําพิพิธภัณฑ์ก็เป็ นอีกงานหนึ่งที่ท่านให้ ความสนใจแม้ ว่า
ขณะนี ้จะยังไม่ได้ ลงมือทําอย่างจริงจังเป็ นรูปธรรมเนื่องจากยังคงมีภารกิจอื่นๆ ค้ างอยูอ่ ีกมาก
สถานแสดงพันธุ์สัตว์ นํ้าระยอง (Rayong Aquarium) ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ตังอยู
้ ่ที่บริ เวณริ มอ่าวเพ สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นํ ้าระยอง หรื อระยองอควาเรี่ ยมแห่งนี ้ เป็ นกลุม่ งานหนึ่ง
ของศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่ ง ตะวันออก สถาบัน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป ระมงทะเล
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดให้ เข้ าชมครัง้ แรกในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2546 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นสถานที่รวบรวมพันธุ์ปลาและสัตว์นํ ้าสวยงาม เพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของสัตว์นํ ้าในท้ องทะเลแก่ประชาชน และเป็ นสถานที่ศึกษาเป็ นแหล่งข้ อมูลทดลองและ
วิจยั เกี่ยวกับสัตว์ทะเล พรรณไม้ นํ ้า รวมไปถึงเครื่ องมือประมงชนิดต่าง ๆ สําหรับผู้ที่สนใจและต้ องศึกษาค้ นคว้ า
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1 - 3 พฤศจิกายน 2548 คณะผู้วิจยั เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในพื ้นที่ภาคใต้
มีพิพิธภัณฑ์ที่ได้ สํารวจรวม 8 แห่ง ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์วดั เทพเจริ ญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดนาห้ วย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั พลับพลาไชย อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์กลั ยาณวุฒิกร วัดเขากระจิว อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัด
มาบปลาเค้ า อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอํา โรงเรี ยนชะอําคุณหญิ งเนื่องบุรี อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทรงดํา โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา อําเภอเขาย้ อย จังหวัด
เพชรบุรี และพิพิธภัณฑ์ปาน-ถนอม อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
พิพธิ ภัณฑ์ วัดเทพเจริญ อําเภอท่ าแซะ จังหวัดชุมพร
วัดเทพเจริ ญ หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า วัดถํ ้ารับร่อ เป็ นวัดสําคัญในจังหวัดชุมพร สถานที่แห่งนี ้เกี่ยวข้ อง
กั บ เหตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ในอดี ต คื อ การเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนาของเจ้ าพระยาศรี ธ รรมโศกราช เจ้ าเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช และสงครามเก้ าทัพ ในสมัยรัชกาลที่ 1 วัตถุในพิพิธภัณฑ์สว่ นหนึ่งเป็ นข้ าวของที่อดีตเจ้ าอาวาส
ุ่
ระหว่างที่ขนของหนีนํ ้า
เก็บรวบรวมไว้ หลังจากท่านมรณภาพไปก็ไม่มีใครทราบ จนกระทัง่ เมื่อเกิดพายุใต้ ฝนเกย์
จึงได้ พบว่าท่านสะสมวัตถุสิ่งของไว้ เป็ นจํานวนมาก ท่านเจ้ าอาวาสองค์ปัจจุบนั จึงดําริ ให้ จดั ตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์
ขึ ้นมา นอกจากนี ้ยังมีโบราณวัตถุที่ค้นพบภายในบริ เวณถํ ้า และข้ าวของที่ชาวบ้ านนํามาบริ จาค โบราณวัตถุที่
สําคัญคือ รอยพระพุทธบาทแกะสลักจากหินทรายแดง ยาวประมาณ 1 เมตร ด้ านบนมีภาพมงคล 108 ประการ
สลักลวดลายคล้ ายสัญลักษณ์ของราชวงศ์ปทุมวงศ์ ของพระยาศรี ธรรมโศกราชแห่งนครศรี ธรรมราช
พิพธิ ภัณฑ์ พ้ืนบ้ านวัดนาห้ วย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัดนาห้ วยตัง้ อยู่ที่ตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น
อารามหลวงในสมัยอยุธยาเนื่องจากมีสีมาคู่ ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของพระอาราหลวงในสมัยอยุธยา พิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดนาห้ วย ปั จจุบนั เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมตําบลปราณบุรี ริ เริ่ มจัดตังโดยพระครู
้
ประจักษ์ ศีลคุณ เจ้ าอาวาส
วัดนาห้ วยองค์ปัจจุบนั อาคารจัดแสดงเป็ นห้ องโถงขนาดใหญ่ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นห้ องสมุด
และส่วนที่เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่วดั ได้ รวบรวมสะสมของเก่าไว้ เป็ นจํานวนมาก ได้ แก่ คัมภีร์
ใบลาน ตู้พระธรรมลายรดนํ า้ ไม้ แกะสลัก เขาสัตว์ หัวจระเข้ กระดองตะพาบ เปลือกหอย เครื่ องปั น้ ดินเผา
เครื่ องเคลือบ คนโทนํ ้า เหรี ยญสตางค์ รูปหล่อโลหะ ภาพเขียนสีบนกระจก รูปหนังตะลุงเรื่ องรามเกียรติ์ เครื่ อง
ดนตรี
พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั พลับพลาไชย เป็ นหนึ่งในสี่วดั ของไทยมียงั มีการเก็บสะสมตัวหนังใหญ่เอาไว้
โดยก่อนหน้ านี ้ตัวหนังใหญ่ชดุ นี ้เคยอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร ต่อมาทางวัดได้ ดําเนินการขอตัวหนังของ
้ ้น 33 ตัว วิธีการจัด
วัดทังหมดกลั
้
บมาไว้ ที่วดั แล้ วโดยนํามาจัดแสดงในวิหารพระกันธารราฐ โดยมีตวั หนังทังสิ
แสดงนันขึ
้ งหนังไว้ ในตู้ไฟที่ติดไว้ ด้านข้ างผนังภายในรอบวิหาร มีป้ายบอกชื่อตัวหนังแต่ละตัว นอกจากนี ้มุมผนัง
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ด้ านหนึ่งยังมีนิทรรศการเล็ก ๆ ที่เล่าความอย่างย่อของมหากาพย์รามเกียรติ์ เพื่อให้ ผ้ ชู มเข้ าใจเนื ้อหาที่สมั พันธ์
กับตัวหนังแต่ละตัวได้ ดียิ่งขึ ้น
พิพธิ ภัณฑ์ กัลยาณวุฒกิ ร วัดบรรพตาวาส (วัดเขากระจิว) อําเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พ◌ิ พิธภัณฑ์กลั ยาณวุฒิกร ตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัดบรรพาวาส หรื อวัดเขากระจิว ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2535 โดย
พระครู กัลยาณวุฒิกร (บุญรวม อ่วมพ่วง) เจ้ าอาวาสวัดบรรพตาวาส เนื่ องจากในวันที่เดินทางไปสํารวจ
ุ แจเปิ ดให้ เข้ าชมภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ปิดทําการ และไม่มีผ้ ทู ี่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หรื อมีกญ
พิพิธภัณฑ์ได้ จึงไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์ และวัตถุสิ่งของที่จดั แสดงใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
พิพธิ ภัณฑ์ ไทยพวน วัดมาบปลาเค้ า อําเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดมาบปลาเค้ า ก่อตังขึ
้ ้นประมาณปี พ.ศ. 2538 คนที่นี่สืบเชื ้อสายมาจากไทย
พวน เริ่ มแรกไม่ได้ มีหลักวิชาการอะไรมาก มีแนวคิดว่าน่าจะเก็บข้ าวของเก่าๆ เอาไว้ ให้ ลูกหลานดู เพราะ
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีประวัติที่เป็ นบันทึกเอาไว้ อย่างน้ อยก็ยงั มีข้าวของเก็บไว้ ให้ ดใู ห้ ได้ ร้ ู จกั เป็ นการมาช่วยกัน ไม่ได้ มี
้
ส่วนหนึ่งเป็ นของวัด เช่น
การตังคณะทํ
้
างานหรื อกรรมการอะไร ชาวบ้ านช่วยกันรวบรวมข้ าวของมาตังวางไว้
ธรรมมาสน์ของหลวงพ่อองค์ก่อน ส่วนหนึ่งเป็ นของที่ชาวบ้ านบริ จาค อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี ้มีผ้ บู ริ จาคให้ เป็ น
อาคารชัน้ เดียว ภายในจัดแสดงข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวันของคนไทยพวน อุปกรณ์ ทอผ้ า เครื่ องมือ
การเกษตร เครื่ องดนตรี ชุดละครเก่า
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิน่ ชะอํา โรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชะอําอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อตัง้ ขณะนีม้ ีบ้านทรงไทยที่เตรี ยมไว้ สําหรับเป็ น
อาคารพิพิธภัณฑ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุ งซ่อมแซม และเตรี ยมการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรีกบั ชุมชนที่ได้ ช่วยกันเก็บรวมรวมสิง่ ของเก่าๆ ที่เป็ นของรักของหวง
เอามาไว้ ที่โรงเรี ยน พร้ อมกับเล่าเรื่ องราวความทรงจําเกี่ยวกับสิ่งของที่เขารัก และฝากไว้ ให้ ทางโรงเรี ยนเก็บ
รักษาเอาไว้ เพื่อให้ เด็กรุ่ นหลังได้ ศึกษา แต่เนื่องจากโรงเรี ยนเองก็ยงั ไม่มีสถานที่เก็บรักษา จึงคิดกันว่าน่าจะ
้
ดแสดงให้ คนชม
สร้ างบ้ านทรงไทยขึ ้นภายในบริเวณโรงเรี ยนเพื่อเป็ นที่เก็บรักษาวัตถุสงิ่ ของเหล่านันและจั
ศูนย์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้ องถิน่ ไทยทรงดํา อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทรงดํา ตังอยู
้ ่ที่โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 เนื่องใน
วาระฉลองปี กาญจนาภิเษกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภายในอาคารเก็บรวบรวมเครื่ องใช้ ใน
วิถีชีวิต จัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่ องราวประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของกลุ่มชนที่เรี ยกตนเองว่า "ไทยทรง
ดําหรื อลาวโซ่ง" ตังแต่
้ เกิดจนตาย ผลงานภาพวาดโดยครูอาจารย์ นักการ นักเรี ยน และคนในชุมชน รู ปแบบการ
นําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับท้ องถิ่นที่น่าสนใจอันหนึ่งคือ การล้ วงความรู้ จากหม้ อ ได้ แก่ หม้ อคําพูด หม้ อคํากํา (ข้ อ
ห้ าม) หม้ อสุภาษิ ต หม้ อคําทายและหม้ อคําด่า เพราะหม้ อหรื อไหเป็ นสัญลักษณ์ การครองชีพพื ้นฐานที่ทกุ บ้ าน
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ต้ องมี เช่น ไหหมักปลาร้ า ไหหน่อไม้ ดอง แสดงถึงการรู้ จกั ถนอมอาหารและดํารงชีวิตอย่างประหยัดอดออม ซึ่ง
เป็ นพื ้นฐานของชีวิตคนไทยทรงดํา
พิพธิ ภัณฑ์ ปาน-ถนอม อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
เป็ นพิพิธภัณฑ์สว่ นบุคคลของอาจารย์ถนอม คงยิ ้มละมัย อาจารย์ 3 โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา ซึง่ เป็ นผู้มี
บทบาทสําคัญในการก่อตังศู
้ นย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทรงดํา โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา ด้ วยความที่อยากจะ
รักษาและเชิดชูภมู ิปัญญาไทยทรงดํา ให้ เด็กๆ คนรุ่ นลูกรุ่ นหลานได้ เรี ยนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็ น
ลาวโซ่งหรื อไทยทรงดํา อาจารย์ได้ เก็บรวบรวมข้ าวของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวัน จัดแสดงเอาไว้ ภายในบริ เวณ
บ้ านชันล่
้ าง เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ าชมได้ ตังชื
้ ่อว่า "พิพิธภัณฑ์ปาน-ถนอม" นอกจากเก็บรวบรวมสิ่งของที่จบั ต้ องได้
อาจารย์ถนอมยังให้ ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ของ
ไทยทรงดําหรื อลาวโซ่งอีกด้ วย เช่น พิธีเรี ยกขวัญ พิธีแต่งงาน พิธีฆ่าควาย โดยบันทึกเอาไว้ ทงในรู
ั ้ ปของเอกสาร
และภาพถ่ายจํานวนมาก
20 - 26 กุมภาพันธ์ 2550 เดินทางสํารวจและเก็บข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร กระบี่
ภูเก็ต ตรัง สงขลา นครศรี ธรรมราช และสตูล รวม 16 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วดั ประเดิม พิพิธภัณฑ์วดั ชุมพรรังสรรค์
จังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑ์เทพนารายณ์ภรณ์ วัดนารายณิการาม จังหวัดพังงา พิพิธภัณฑ์วดั พระทอง พิพิธภัณฑ์
วัดพระนางสร้ าง บ้ านชินประชา และศูนย์อนุรักษ์ มรดกท้ องถิ่นกระทู้ จังหวัดภูเก็ต หอพิพิธภัณฑ์หตั ถกรรม
พื ้นบ้ าน พิพิธภัณฑ์และศูนย์หตั ถกรรมพื ้นบ้ าน จังหวัดกระบี่ และศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดกระบี่ พิพิธภัณฑ์ของ
เล่นเด็ก จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงู จังหวัดสตูล สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา บ้ านอรรถโฆษิ ต (หนังฉิ ้น ธรรม
โฆษณ์) จังหวัดสงขลา
พิพธิ ภัณฑ์ วัดประเดิม อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
พิพิธภัณฑ์วดั ประเดิมหรื อพิพิธภัณฑ์ตําบลตากแดด ตังอยู
้ ่ที่ตําบลตากแดด อําเมือง จังหวัดชุมพร วัด
ประเดิมเป็ นวัดเก่าแก่ของจังหวัดชุมพร สันนิษฐานว่าสร้ างมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา เนื่องจากพบใบเสมาและเศียร
พระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาจํานวนหนึง่ ที่วดั แห่งนี ้ วัดประเดิมมีโบราณสถานที่สําคัญ คือ พระปรางค์ ก่ออิฐ
ถือปูน ภายในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุบรรจุ เป็ นที่สกั การะบูชาของประชาชนทัว่ ไป ในวันขึ ้น15 คํ่า เดือน 6 จะ
มีงานปิ ดทองห่มผ้ าพระธาตุเป็ นประจําทุกปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ยังไม่ได้ มีการจัดแสดงหรื อเปิ ดอย่างเป็ นทางการ
ปั จจุบนั กําลังเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และข้ าวของ และข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีคุณลุง
สมคิด พยุหกฤษ เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงสําคัญ
พิพธิ ภัณฑ์ วัดชุมพรรั งสรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วัดชุมพรรังสรรค์ ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ศาลากลางจังหวัดชุมพร เดิมชื่อวัดราชคฤห์ดาวคะนอง หรื อที่ชาวบ้ าน
เรี ยกว่าวัดท่าตะเภาเหนือ วัดชุมพรรั งสรรค์ มีประวัติเกี่ยวเนื่ องกับพระยาเพ็ชรกําแหงสงคราม นามเดิม ซุ่ย
บุคคลสําคัญของจังหวัดชุมพร ท่านเคยดํารงตําแหน่งปลัดเมืองชุมพรและตําแหน่งเจ้ าเมืองชุมพร ในสมัยรัชกาล
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ที่ 2 เป็ นกําลังสําคัญในการปกป้องและพัฒนาเมืองชุมพรให้ เจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ นผู้นําในการนําทหารออกต่อสู้กบั
กองทัพพม่าที่ยกเข้ ามาตีเมืองชุมพร และสามารถตีเมืองชุมพรคืนจากพม่าได้ ในปี พ.ศ.2352 หลังจากนันได้
้
ก่อสร้ างวัดราชคฤหัสน์ดาวคะนอง (หรื อวัดชุมพรรังสรรค์ในปั จจุบนั ) เพื่อเป็ นอนุสรณ์ที่รบชนะพม่า ปั จจุบนั ยังมี
ตู้เก็บข้ าวของเครื่ องใช้ บางอย่างของท่าน เป็ นต้ นว่า ชุดเครื่ องแต่งกายเจ้ าเมือง อาวุธ เช่น ดาบ หอก นอกจากนี ้
ยังมีพระพุทธรูปจําลองจากองค์ของพระประธานที่มีชื่อเสียงของวัดนามว่า หลวงพ่อรอดสงคราม เนื่องจากทัว่ ทัง้
วัดเคยถูกระเบิดเสียหายหนักในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยกเว้ นแต่พระประธานในโบสถ์เพียงองค์เดียวที่ไม่ได้
รับความเสียหาย
พิพธิ ภัณฑ์ เทพนารายณ์ ภรณ์ วัดนารายณิการาม อําเภอกะปง จังหวัดพังงา
วัดนารายณิ การามเดิมชื่ อว่าวัดในเหล เหตุที่ชื่อว่าวัดนารายณิ การามเพราะมีการขุดค้ นพบเทวรู ป
นารายณ์ในบริ เวณวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระครูโสภณประชานุกลู เจ้ าอาวาสวัดนารายณิการามได้ นําภิกษุและ
สามเณรไปช่วยกันขุดโคนต้ นตะแบก พบเศียรและชิ ้นส่วนของเทวรู ปพระนารายณ์ พระลักษมณ์ และนางสีดา
จึงนํามาประดิษฐานไว้ ที่วดั โดยเทวรูปดังกล่าวทําด้ วยหินขนาดใหญ่มีความสูงเท่าตัวคน เป็ นศิลปะแบบปั ลลวะ
อินเดียใต้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๔ ต่อมาเทวรูปพระนารายณ์ได้ ถกู ย้ ายไปตังแสดงไว้
้
ที่พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต โดยกรมศิลปากรได้ ทําองค์จําลองไว้ ให้ ที่วดั แทน ตัวเจ้ าอาวาสเองมีฝีมือในการแกะสลัก
หิน จึงได้ สร้ างเทวรู ปจําลองอื่นๆ เพิ่มเติมด้ วยตนเอง และก่อตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมา เริ่ มเปิ ดให้ เข้ าชมตังแต่
้ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ ห้ องพิพิธภัณฑ์อยู่ในศาลาใกล้ กฏุ ิเจ้ าอาวาส จัดแสดงโบราณวัตถุที่สําคัญได้ แก่ องค์นางสีดา จักร
ของเทวรูปพระนารายณ์ เศียรส่วนนบนของพระนารายณ์ ชายผ้ าพระนารายณ์ ฐานบัวที่พระนารายณ์ประทับยืน
มือของเทวรู ปพระลักษณ์ ศิวลึงค์ใหญ่ทําด้ วยศิลา นอกจากนี ้ยังมีภาชนะดินเผา เครื่ องมือทํามาหากินของคน
โบราณ รวมทังหมดกว่
้
า 3,000 ชิ ้น
บ้ านชินประชา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
บ้ านชินประชาเป็ นบ้ านหลังแรกของภูเก็ตที่สร้ างขึน้ ตามแบบสถาปั ตยกรรมที่เรี ยกว่า ชิโน-โปรตุกีส
สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2450 เจ้ าของบ้ าน คือ พระพิทกั ษ์ ชินประชา นามเดิม ตันมาเสียง ต้ นตระกูล
ตัณฑวณิช มีอาชีพทําเหมืองแร่ และเป็ นผู้มีความรู้ ความชํานาญในการทําเหมืองแร่ เคยดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
ของกรมโลกหกิจเกี่ยวกับการทําเหมืองแร่ ต่อมาได้ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และนามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 6
เจ้ าของบ้ า นในปั จ จุ บัน คื อ นายประชา ตัณ ฑวณิ ช เป็ นทายาทผู้ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ นนั ก อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต เป็ นผู้ที่ชอบสะสมของเก่า ไม่ว่าจะเป็ น ถ้ วยเคลือบ แจกัน เหรี ยญ
เงิน เหรี ยญทองแดง โต๊ ะเก้ าอี ้ เครื่ องมุก ภาพถ่าย ฯลฯ และเก็บรักษาดูแลให้ อยู่ในสภาพดี ปั จจุบนั บ้ านพิทกั ษ์
ชินประชาเป็ นสถานที่ให้ การศึกษาแก่นกั เรี ยน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจด้ านการอนุรักษ์ โบราณสถาน
และโบราณวัตถุ ไม่ได้ เปิ ดให้ เข้ าชมอย่างเป็ นทางการ แต่สามารถติดต่อขอเข้ าชมได้ เป็ นกรณี ๆ ไป เนื่องจาก
ปั จจุบนั ยังเป็ นที่พกั อาศัยของเจ้ าของบ้ านและครอบครัว
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พิพธิ ภัณฑ์ วัดพระทอง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์วดั พระทอง ริ เริ่ มการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์โดยพระครูสวุ รรณพุทธาภิบาล (สุขมุ อิสิญาโน) อดีต
เจ้ าอาวาสที่มรณภาพไปเมื่อ ปี 2535 ท่านได้ เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ สิ่งของมีค่าต่างๆ และข้ าวของที่ญาติโยม
นํามาถวาย ก่อตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์ขึน้ มา อาคารพิพิธภัณฑ์ปัจจุบนั เป็ นอาคารสร้ างใหม่ชื่อ “ศาลาพุทธสุวรรณ
้
ดทําเป็ นพิพิธภัณฑ์
นิมิต” เป็ นอาคาร 2 ชัน้ กว้ าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร ชันล่
้ างเป็ นที่ประกอบศาสนกิจ ชันบนจั
ก่ อ นที่ ท่า นเจ้ า อาวาสองค์ ก่ อ นจะมรณภาพ ท่า นเป็ นผู้จัด สิ่ง ของเอง แต่เ มื่ อ ท่า นอาพาธและมรณภาพไป
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก็ ปิ ดตัว ไประยะหนึ่ง เมื่ อ เสร็ จ สิ น้ งานพระราชทานเพลิง ศพ เจ้ า อาวาสองค์ ใ หม่ไ ด้ ส านต่อ งาน
พิพิธภัณฑ์จนแล้ วเสร็จ สิง่ ของที่จดั แสดงเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ของชุมชนรอบวัด ส่วนใหญ่เป็ นโบราณวัตถุ
ที่ชาวบ้ านนํามาบริจาค ของที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวไทย จีน มุสลิม ในภูเก็ต เช่น จัง่ ซุ้ยหรื อเสื ้อกันฝนของ
ชาวเหมืองแร่ เสี่ยหนา เป็ นเครื่ องจักสานคล้ ายตะกร้ า ใช้ ใส่สินสอดของฝ่ ายชายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี
จีน รองเท้ าตีนตุก ของหญิ งชาวจี นซึ่งมีขนาดเล็กจิ๋วกว่ารองเท้ าธรรมดาหลายเท่า กริ ชของชาวมุสลิมหลาย
รูปแบบ ถ้ วยชามกระเบื ้องแบบตะวันตกที่ชาวจีนมีฐานะนิยมใช้ กนั
พิพธิ ภัณฑ์ วัดพระนางสร้ าง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วัดพระนางสร้ างเป็ นวัดโบราณคู่กับเมืองถลางมาแต่อดีต ตามตํานานเล่าว่าพระนางเลือดขาวเป็ น
ผู้สร้ างวัดนี ้ขึ ้น ภายหลังจากไปนมัสการพระทันตธาตุที่กรุ งลังกากลับมา ต่อมาชาวบ้ านจึงเรี ยกกันว่า “วัดพระ
นางสร้ าง” จากโบราณวัตถุที่ขุดพบในวัดพอจะประมาณได้ ว่าวัดนีม้ ีอายุไม่ตํ่ากว่าสมัยอยุธยา ภายในวัดมี
โบราณสถานสําคัญได้ แก่ อุโบสถ(เก่า)เคยเป็ นสถานที่อา่ นพระบรมราชโองการแต่งตังวี
้ รสตรี ท้าวเทพกษัตรี ท้ าว
ศรี สนุ ทร ปั จจุบนั แปลงเป็ นวิหารเพราะได้ สร้ างโบสถ์ ใหม่แทน เจดีย์ทรงลังกายอดประดับกระเบื ้องโมเสก หอ
ระฆังมีได้ รับอิทธิพลศิลปะจีน และพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารเก่าสองชัน้ เป็ นกุฎิเจ้ าอาวาสเก่า ปั จจุบนั ไม่เปิ ดให้ เข้ า
ชมและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ภายในพิพิธภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ ถลาง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ก่อตัง้ ขึน้ จากความร่ วมมือของชาวจังหวัดภูเก็ตและกรมศิลปากร
เพื่ อให้ เป็ นสถานที่ จัดแสดงเรื่ องราวของจังหวัดภูเก็ตและฝั่ งทะเลอันดามัน และเชิ ดชูวีรกรรมของท้ าวเทพ
กระษัตรี และท้ าวศรี สนุ ทร สองวีรสตรี แห่งเมืองถลางในวาระครบรอบ 200 ปี ศึกถลางเมื่อ พ.ศ. 2328 เปิ ดอย่าง
เป็ นทางการเมื่อ 14 มีนาคม 2532 จากนันในปี
้
พ.ศ.2540 ได้ มีการก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์พร้ อม
ทั ง้ ปรั บ ปรุ ง การนํ า เสนอที่ ค ลอบคลุ ม เรื่ อ งราวด้ านต่ า งๆ ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต นิ ท รรศการถาวรภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ประกอบด้ วย ห้ องโถงจัดแสดง “ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย” ห้ องจัดแสดง
ที่ 1 “ธรณีวิทยาเกาะภูเก็ต และโบราณคดีฝั่งทะเลอันดามัน” ห้ องจัดแสดงที่ 2 “วีรสตรี เมืองถลาง” ห้ องจัดแสดง
ที่ 3 “ชาวจีนกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต” ห้ องจัดแสดงที่ 4 “คนภูเก็ต” และนิทรรศการกลางแจ้ ง “หมู่บ้านชาวไทย
ใหม่” โบราณวัตถุชิ ้นสําคัญ คือ พระวิษณุ หรื อพระนารายณ์ เป็ นเทวรู ปหินทราย ศิลปะศรี วิชยั อิทธิพลอินเดีย
แบบปั ลวะ พุทธศตวรรษที่ 14
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ศูนย์ อนุรักษ์ มรดกท้ องถิน่ กระทู้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์อนุรักษ์ มรดกท้ องถิ่นกะทู้เริ่ มจากเพียงห้ องพิพิธภัณฑ์แร่ ดีบุกของโรงเรี ยนบ้ านกะทู้ก่อน แต่ด้วย
ความสนใจเรื่ องเหมืองแร่ และประวัติศาสตร์ เมืองภูเก็ตเป็ นการส่วนตัวของคุณไชยยุทธ ปิ่ นประดับ อดีตสภา
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อดีตลูกนายเหมืองเก่า ซึง่ เป็ นผู้หนึ่งที่สนใจประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษชาวจีนในเมืองกะทู้
ในฐานะที่เป็ นถิ่นของแร่ และเป็ นชุมชนชาวจีนที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เนื่องจากเห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดแสดงเกี่ยวกับเหมืองแร่ จึงได้ เสนอแนวคิดและสนับสนุนให้ โรงเรี ยนทําเป็ นพิพิธภัณฑ์
เหมืองแร่ขึ ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมาเปลี่ยนเป็ นชื่อเป็ นศูนย์อนุรักษ์ มรดกท้ องถิ่นกะทู้ เปิ ดอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๐ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงแร่ ดีบุกและแร่ ธาตุอื่น ๆ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับ
เหมืองแร่ วิธีการทําเหมืองแร่ เครื่ องจักรทําเหมืองแร่สมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง พร้ อมมีคําบรรยายและแผ่น
พับให้ ความรู้เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่
ศูนย์ วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดกระบี่เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการส่งเสริ ม เผยแพร่ ศึกษา วิจยั ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท้ องถิ่นและของชาติ ดําเนินงานตามภารกิจนโยบายและแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2521 จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2542 สวช. ได้ มอบหมาย
ให้ จงั หวัดกระบี่เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน เฉลิม
ั นธรรมฯ 1 ล้ านบาทเพื่อปรับปรุ งอาคารและจัดสร้ างหอ
พระเกียรติ โดยจัดสรรงบประมาณให้ กับศูนย์วฒ
วัฒนธรรมนิทศั น์จงั หวัดกระบี่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กระบี่ 40,000 ปี ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็ น 2
ส่วน คือ 1) นิทรรศการประวัติศาสตร์ กระบี่ ยุค 40,000 ปี จัดแสดงเป็ นถํ ้าจําลอง ประกอบด้ วย สุสานหอย 75
ล้ านปี , แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ถํ ้าหลังโรงเรี ยน บ้ านทับปริ ก อ.เมือง, แหล่งภาพเขียนสีถํ ้าผีหวั โต,
ภาพเขียนสีถํ ้าไวกิ ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณควนลูกปั ด อ.คลองท่อม และ 2). นิทรรศการกระบี่ปัจจุบนั จัด
แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชีพ การใช้ ชีวิตประจําวัน แผนที่จงั หวัดกระบี่
พิพธิ ภัณฑ์ วัดคลองท่ อม อําเภอคลองท่ อม จังหวัดกระบี่
้ ปี พ.ศ.2509
คลองท่อมเป็ นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญแห่งหนึง่ ในคาบสมุทรภาคใต้ ฝั่งตะวันตก นับตังแต่
มีการขุดและขโมยโบราณวัตถุจากควนลูกปั ด ในอําเภอคลองท่อมกันมาก พระครู อาทรสังวรกิจ(สวาท กนต
สงโธ)เจ้ าอาวาสวัดคลองท่อมเกรงว่าสมบัติของชาติจะสูญหาย จึงพยายามเก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบ
จากควนลูกปั ดไว้ ตงแต่
ั ้ บดั นัน้ และนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ภายในวัดคลองท่อม โดยเปิ ดให้ ประชาชนชมเพื่อ
ศึกษาหาความรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯได้ เสด็จเป็ นประธานในการเปิ ดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นทางการ พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคาร 2 ชันๆ
้ ล่าง จัด
แสดงโบราณวัตถุบนชันเหล็
้ ก ของส่วนใหญ่เป็ นเศษโบราณวัตถุ เช่น เศษแก้ ว เศษถ้ วยชาม ครกหิน หินบดยา
หินลับ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สมัยก่อน ชันบน
้ จัดแสดงของจําพวกกําไล แหวน ขวานหินขนาดและรูปร่ างต่างๆ
้
ดแสดงโบราณวัตถุชนสํ
ั ้ าคัญ เช่น ลูกปั ดหน้ าคน สันนิษฐานว่าเป็ นรู ป “พระสุ
บริ เวณปี กซ้ ายของอาคารชันบนจั
ริ ยเทพ” แก้ วหลอมและเศษแก้ วหลายสี บางก้ อนมีเศษลูกปั ดติดอยู่ในเนื ้อแก้ ว สันนิษฐานว่าควนลูกปั ดเคยเป็ น
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แหล่งผลิตแก้ วและลูกปั ด ตราประทับที่จารึ กด้ วยอักษรปั ลลวะ อายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10–12 ปั จจุบนั
พิพิธภัณฑ์ดทู รุดโทรมไปมาก อีกทังกํ
้ าลังประสบปั ญหาเรื่ องวัตถุจดั แสดงถูกลักขโมยและเสื่อมสภาพ
พิพธิ ภัณฑ์ ของเล่ นเด็ก แปลนครี เอชั่น อําเภอย่ านตาขาว จังหวัดตรั ง
พิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็ก ก่อตังและบริ
้
หารจัดการโดยบริ ษัทแปลนครี เอชัน่ จํากัด ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่ง
ส่วนจัดการแสดงออกเป็ นส่วนต่างๆ ได้ แก่ ส่วนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ส่วนจัดแสดงผลงานการออกแบบ
้ งแต่
้ อนุบาลจนถึงระดับมัธยมของโรงเรี ยนใกล้ เคียง เช่น ล้ อไม้ เข็มยึกยัก ฯลฯ
ของเล่นของนักเรี ยนระดับชันตั
ส่วนจัดแสดงสื่อการเรี ยนการสอนของเด็กแต่ละวัย ส่วนจัดแสดงการแนะนําชนิดของของเล่นที่เหมาะสมกับวัย
ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของของเล่นที่ผลิตในแต่ละปี แบบจําลองกระบวนการผลิตของบริ ษัท และ
พัฒนาการการออกแบบของเล่น ส่วนสุดท้ ายจัดแสดงของเล่นที่ได้ รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ของแต่ละปี
พิพธิ ภัณฑ์ พ้ืนบ้ านละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงูก่อตังโดยคุ
้
ณชัยวัฒน์ ไชยกุล ซึง่ ชื่นชอบการสะสมของเก่าอยู่ก่อนแล้ ว โดยเริ่ ม
สะสมตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2528 เมื่อของสะสมมีมากขึน้ เรื่ อยๆ คุณชัยวัฒนจึง์นําของสะสมมาจัดแสดงเปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ ณ บ้ านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ในปี พ.ศ. 2531 พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านละงูกลายเป็ นที่ร้ ูจกั
ของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู เข้ ามาช่วยเหลือและ
สนับสนุนการทําพิพิธภัณฑ์ โดยสนับสนุนเงินทุนก่อสร้ างอาคารจัดแสดงให้ สองหลัง บริ เวณใกล้ กับสํานักงาน
เทศบาลตําบลกําแพง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อยู่บนชัน้ สองของอาคาร ของที่จัดแสดงมีทงั ้ โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และภูมิปัญญาชาวบ้ าน เช่น เครื่ องปั น้ ดินเผาโบราณ เครื่ องแก้ ว จานชาม เตารี ด
้ างจําหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองตําบลกําแพง บริ เวณ
โบราณ แต่จดุ เด่นคือหม้ อ 3 หู อายุกว่า 4,000 ปี ส่วนชันล่
พิพิธภัณฑ์ยงั มีโรงงานขนาดเล็กแสดงกรรมวิธีการทําผ้ าบาติก และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าให้ กับนักท่องเที่ยว
ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่บ้านก็ยงั จัดแสดงอยูเ่ ช่นเดิม
พิพธิ ภัณฑ์ คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เริ่ มก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี พ.ศ. 2518 และเปิ ดทําการเมื่อพ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้ การ
้
มีศาสตราจารย์สธุ ิ วงศ์ พงศ์
บริ หารจัดการของสถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ริ เริ่ มก่อตังโดย
ไพบูลย์ ผู้อํานวยการคนแรก พิพิธภัณฑ์นี ้ถือว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สําคัญของภาคใต้ เป็ นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้ าน
ทักษิ ณคดีศึกษาที่สมบูรณ์แบบในระดับภาคพื ้นเอเชีย ภายในพิพิธภัณฑ์สะสมและจัดแสดงวัตถุสิ่งของอันเป็ น
ภูมิปัญญาของชาวบ้ านที่ตกทอดมาหลายชัว่ อายุคน กว่า 60,000 ชิ ้น ของส่วนใหญ่ได้ มาจากการเก็บรวบรวม
สะสมเป็ นระยะเวลายาวนานของศาสตราสุธิวงศ์ สิ่งของทังหมดจั
้
ดแสดงอยู่ในห้ องต่างๆ มากกว่า 30 ห้ อง เช่น
ห้ องประวัติศาสตร์ และชาติพนั ธุ์ ห้ องลูกปั ดและเครื่ องประดับ ห้ องมีดและศาสตราวุธ ห้ องอาชีพหลัก ห้ อง
เครื่ องมือจับสัตว์ ห้ องเครื่ องปั น้ ดินเผา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้มีคําบรรยายประกอบและวิทยากรนําชม
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บ้ านอรรถโฆษิต (หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ) อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หนังฉิ ้น ธรรมโฆษณ์ หรื อหนังอรรถโฆษิ ต นามเดิมฉิ ้น อรมุต เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2474 ที่บ้าน
ธรรมโฆษณ์ หมูท่ ี่ 3 ตําบลสทิงหม้ อ อําเภอเมืองสงขลา ปั จจุบนั เป็ นอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็ นนายหนัง
ตะลุงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา “หนังอรรถโฆษิ ต” เป็ นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ.2508 แปลว่า "คณะหนังตะลุงที่ประกาศความดี" หนังฉิ ้นมีประสบการณ์ทางการเล่น
หนังตะลุงสูงมาก นอกจากตระเวนเล่นเกือบทัว่ ภาคใต้ ยังไปเล่นที่ภาคกลางและประเทศมาเลเซียหลายครัง้
ประมาณการว่าเล่นมาไม่น้อยกว่า 6,000 ครัง้ นอกจากนี ้ยังมีผลงานด้ านการเขียนบทความ เช่น ความรู้ เรื่ อง
หนังตะลุง บทกลอนเกี่ยวกับหนังตะลุง และการเขียนบทหนังตะลุงอีกเป็ นจํานวนมาก ปี 2532 สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยกย่องหนังฉิ ้น อรมุต เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
และเป็ นครูผ้ ฝู ึ กสอนหนังตะลุงตามโครงการสืบสานผลงานของศิลปิ นแห่งชาติในปี 2540 อีกด้ วย
พิพธิ ภัณฑ์ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรั พย์ สนิ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สุชาติ ทรัพย์สนิ เป็ นนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงคนหนึง่ ในภาคใต้ ไม่เพียงเป็ นนายหนังเล่นหนังตะลุงยัง
เป็ นช่างแกะตัวหนังด้ วย แรงบันดาลใจในการก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์เริ่ มขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เมื่อได้ มีโอกาสถวายการ
แสดงหนังตะลุงต่อหน้ าพระพักตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระองค์ทา่ นทรงมีพระราชดํารัสกับนาย
หนังสุชาติวา่ ขอบใจมากที่รักษาศิลปะการแสดงแขนงนี ้ไว้ ทําให้ นายหนังสุชาติตดั สินใจเปิ ดบ้ านของตัวเองเป็ น
ั ้ ภ่ ายในบริเวณบ้ านของ
พิพิธภัณฑ์โดยมุ่งหวังที่จะไม่ให้ ศิลปะการแสดงหนังตะลุงสูญหายไป พิพิธภัณฑ์ตงอยู
นายหนังสุชาติ เมื่อเดินเข้ ามาจะพบกับอาคารชันเดี
้ ยวหลังเล็กๆ ที่แสดงวิธีการแกะหนังตะลุงและเป็ นที่ขาย
สินค้ าที่ระลึกเกี่ยวกับหนังตะลุง อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มี 2 หลัง หลังแรกเป็ นอาคารไม้ สองชันใต้
้ ถนุ โล่ง
้
ดแสดงตัวหนังตะลุงเก่าที่หาดูได้ ยากอายุกว่า 200 ปี เป็ นรูปเกี่ยวกับรามเกียรติ์ หนังตะลุงจากประเทศ
ชันบนจั
ต่างๆ เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี หลังที่ 2 เป็ นอาคารไม้ 2 ชันใต้
้ ถนุ โล่งจัดแสดงเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในการทํามากิน เครื่ องจักสาน มีดพร้ าชนิดต่างๆ
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บทที่ 5
้ านข้อมูลพิพธ
รายงานการใชฐ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่

ปณิตา สระวาสี
นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นงานส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เดิมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรพัฒนาฐานข้ อมูลมา
ก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ยงั ไม่อาจเรี ยกว่าเป็ นฐานข้ อมูล เนื่องจากเป็ นลักษณะ web page และไม่สามารถค้ นหา
รายชื่อ หรื อ คํา สํา คัญ ได้ ต่อ มาเมื่อ ทางศูน ย์ม านุษ ยวิท ยาสิริน ธรริ เ ริ่ ม โครงการวิจยั และพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์
ท้ องถิ่น จํานวนข้ อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่ มมีมากขึ ้นตามลําดับ ทางโครงการฯ ตระหนักถึงข้ อจํากัด
บางประการของฐานข้ อมูลเดิม อาทิ การไม่มีระบบสืบค้ น ทําให้ มีปัญหาการเข้ าถึงข้ อมูล และยังขาดการบูรณา
การข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องพิพิธภัณฑ์ จึงมีการพัฒนาฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการและการใช้ งานให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
ลักษณะของฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นใหม่ ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านหน้ าจอ “การติดต่อ
กับผู้ใช้ บริ การ” (user interface) ทั ้งจากระบบแผนที่ และระบบการสืบค้ นคําสําคัญ นอกจากนี ้ ยังนํา
คลังข้ อมูลที่มีอยู่มาบูรณาการลงบนฐานข้ อมูล เพื่อใช้ ข้อมูลที่มีให้ เกิดประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ได้ แก่ ภาพถ่าย
วิดีโอ พิกัดทางภูมิศาสตร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิจัย จุลสารก้ าวไปด้ วยกัน แหล่งข้ อมูลที่
สามารถสืบค้ นเพิ่มเติมหรื ออ้ างอิงได้ (references) นอกจากนี ้ยังเชื่อมโยงแหล่งข้ อมูล (link) กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่
น่าสนใจ
กล่าวได้ ว่าโครงสร้ างและหน้ าตา ของฐานข้ อมูลใหม่ สามารถแบ่งโครงสร้ างออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
ส่วนประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมนูในหน้ าหลัก ประกอบไปด้ วย เมนูร้ ู จัก
โครงการฯ จุลสารพิพิธภัณฑ์ ข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ กระดานสนทนา museum society และติดต่อ
ั ้ าเภอ จังหวัด ภาค)
เรา ส่วนที่สองคือส่วนระบบสืบค้ น ประกอบไปด้ วยการสืบค้ นผ่านชื่อและคําสําคัญ ที่ตง(อํ
การบริหารจัดการ เนื ้อหาการจัดแสดง เมื่อคลิกเข้ าสูแ่ ต่ละพิพิธภัณฑ์แล้ ว จะปรากฏรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ แห่งนัน้ ๆ ได้ แก่ ที่ตัง้ เบอร์ โทรศัพท์ เวลาทําการ ค่าเข้ าชม ปี ที่ก่อตัง้ พร้ อมกับภาพถ่าย แผ่นพับ
เอกสารอ้ างอิง เว็บไซด์ และคลิปวิดีโอ ของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
งานพัฒนาฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่ มลงตัวและอยู่ตวั ในแง่โครงสร้ างราวเดือนมิถนุ ายน 2549
โดยเปิ ดให้ บริ การออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www4.sac.or.th/museumdatabase/ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอข้ อมูลให้ ดียิ่งขึ ้น ฐานข้ อมูลได้ ใช้ บริ การการตรวจสอบสถิติการเข้ าชมฐานข้ อมูล
ผ่านระบบของทรูฮิต(Truehits) เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2549 ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่บอกสถิติที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
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การใช้ งานของผู้ที่เข้ ามาใช้ โดยตังแต่
้ เดือน มิถนุ ายน 2549 – ธันวาคม 2550 สถิติต่างๆ ที่รวบรวมได้ สรุ ปได้
ดังนี ้ (รายละเอียดสถิติตา่ งๆ ตลอดปี 2549 - 2550 สามารถดูได้ ในตารางท้ ายบทความนี ้)
1. จํานวนคนที่ เ ข้ ามาใช้ ฐ านข้ อมู ล (UIP) เติบ โตขึน้ ตามลํา ดับ จากจํ านวนหลักร้ อยในไตรมาสแรก
(กรกฎาคม – กันยายน 2549) คือ 598 IP จนไตรมาสที่สามของปี 2550คือ กรกฎาคม – กันยายน 2550 จํานวน
ผู้เข้ าชมเพิ่มเป็ นหลักหมื่น ซึง่ เป็ นจํานวนที่มากที่สดุ คือ 11,085 IP และไตรมาสสุดท้ ายของปี 2550 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2550) จํานวน IP ลดลงเพียงเล็กน้ อย คือมีจํานวน 9,141 IP จํานวนคนที่เข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูลต่อวัน
โดยเฉลี่ยในปี 2549 คือ 7.49 IP ส่วนปี 2550 เพิ่มขึ ้นเป็ น 85.50 IPต่อวัน
2. จํา นวนหน้ าที่ เ ปิ ดดู (Pageview) เติ บ โตขึ น้ ตามลํ า ดับ เช่ น กัน โดยในเดื อ นแรกคื อ มิ ถุน ายน 2549 มี
pageview 1,359 หน้ า จนถึงสิ ้นปี คือในเดือนพฤศจิกายน 2549 pageview ขึ ้นมาเกือบเท่าตัว คือ 2,085 และ
จํานวนหน้ าที่ผ้ เู ข้ ามาใช้ เปิ ดดู เติบโตขึ ้นตามลําดับ จนทะลุไปถึงหลักหมื่น โดยเดือนที่มีผ้ เู ข้ ามาเปิ ดชมมาที่สดุ
คือเดือนพฤศจิกายน 2550 คือมีจํานวนหน้ าที่เปิ ดดูถงึ 13,705 หน้ า สอดคล้ องกับจํานวนคนที่เข้ ามาใช้ ฐานซึง่ มี
มากที่สดุ ในเดือนนีเ้ ช่นกัน ทังนี
้ ้สถิติ Pageview เฉลี่ยต่อวันในปี 2549 คือ 57.49 และในปี 2550 เพิ่มเป็ น
238.55
(หมายเหตุ ไม่นําสถิติในเดือนธันวาคม 2549 มาพิจารณา เนื่องจากมีการปิ ดเว็บไซต์ชวั่ คราวเนื่องจากมีปัญหา
server สถิติจงึ คลาดเคลื่อน)

สถิตริ ายเดือนปี 2549
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เดือน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

UIP
0
0
0
0
0
237
177
174
247
138
235
79

สถิตริ ายเดือน ปี 2549
USS
0
0
0
0
0
361
289
287
482
453
579
118

สถิตริ ายไตรมาส ปี
UIP
0
237
598
452
1,287

ไตรมาส
มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถน
ุ ายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
Total

Pageview
0
0
0
0
0
1,359
1,822
1,578
2,944
1,199
2,085
453

2549
USS
0
361
1,058
1,150
2,569

Pageview
0
1,359
6,344
3,737
11,440

สถิตริ ายเดือนปี 2550
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เดือน
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

UIP
374
512
485
1,191
1,872
3,040
3,630
3,712
3,743
2,030
4,536
2,575

สถิตริ ายเดือน ปี 2550
USS
588
774
720
1,506
2,357
3,943
4,651
4,773
4,885
2,594
5,989
3,173

สถิตริ ายไตรมาส ปี 2550
UIP
USS
ไตรมาส
1,371
2,082
มกราคม-มีนาคม
7,806
เมษายน-มิถน
ุ ายน 6,103
14,309
กรกฎาคม-กันยายน 11,085
9,141
11,756
ตุลาคม-ธันวาคม
Total
27,700
35,953

Pageview
1,869
2,630
3,397
3,594
6,368
9,737
10,208
10,746
10,847
6,418
13,705
7,075

Pageview
7,896
19,699
31,801
27,198
86,594

3. รายชื่อหน้ าที่คนเข้ ามาใช้ ในลําดับต้ นๆ คือ หน้ าข่าวพิพิธภัณฑ์ บทความพิพิธภัณฑ์ และรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการฯ จากสถิติดงั กล่าวทําให้ ทราบว่านอกเหนือจากความต้ องการในการดูข้อมูลของแต่ละพิพิธภัณฑ์
ั ้ งวิชาการเช่น บทความ
แล้ วของผู้ใช้ แล้ ว ซึง่ เป็ นงานหลักของฐานข้ อมูล สิง่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ทงในเชิ
พิพิธภัณฑ์ และข่าวสารข้ อมูลทัว่ ไปอย่างข่าวพิพิธภัณฑ์ เป็ นจุดสําคัญที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ เข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์
ในส่วนนี ้ทางโครงการฯ จึงให้ ความสําคัญและมีการอัพเดทอยูเ่ สมอ เพื่อจะทําให้ มีผ้ เู ข้ าใช้ ฐานข้ อมูลเพิ่มขึ ้น
ส่วนพิพิธภัณฑ์ที่คนคลิกเข้ ามาอ่านมากที่สดุ ในปี 2549 คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร เขต
บางกอกใหญ่ คือ 105 ครัง้ รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จ.ลําปาง คือ 92 ครัง้ และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
วัดม่วง จ.ราชบุรี จํานวน 74 ครัง้ ส่วนในปี 2550 พิพิธภัณฑ์ที่คนคลิกเข้ ามาอ่านมากที่สดุ คือ พิพิธภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย จํานวน 1,070 ครัง้ รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์เรื อพื ้นบ้ าน วัดยาง ณ รังสี จ.ลพบุรี จํานวน 898
ครัง้ และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จ.พิษณุโลก จํานวน 856 ครัง้
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4. คีย์เวิร์ด(key word) ที่คนค้ นพบเว็บของฐานข้ อมูล มีความหลากหลายมาก แต่เมื่อเรี ยงลําดับตามความถี่
จากน้ อยไปหามาก ในปี 2549 คีย์เวิร์ดที่คนค้ นพบเว็บของฐานข้ อมูล คือคําว่า บ้ านพิพิธภัณฑ์ จํานวน 44 ครัง้
ฐานข้ อมูล จํานวน 17 ครัง้ ข่าวพิพิธภัณฑ์จํานวน 15 ครัง้ อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์จํานวน 14 ครัง้ ส่วนในปี 2550
เรี ยงตามลําดับความถี่ คือคําว่า พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จํานวน 252 ครัง้ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
จํานวน 216 ครัง้ ตลาดสามชุก จํานวน 213 ครัง้ ฐานข้ อมูล จํานวน 189 ครัง้
ปั จจุบนั การใช้ search engine เป็ นที่นิยมผู้ใช้ อินเตอร์ เนตและเป็ นช่องทางสําคัญที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูจกั และ
เข้ าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการ เว็บไซต์ที่ได้ รับความนิยมและมีคนคลิกเข้ ามาชมบ่อยจะอยู่ในลําดับต้ น ๆ ของ search
result จากการตรวจสอบการใช้ search engine ยอดนิยม อาทิ google search เพื่อค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ พบว่าเว็บไซต์ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นถือได้ ว่าอยู่ในลําดับต้ น ๆ ของ search result ในหมวดที่
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ โดยถ้ าผู้ใช้ พิมพ์คําว่า “ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์” หรื อ “พิพิธภัณฑ์” เว็บไซต์ของฐานข้ อมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะขึ ้นมาในลําดับต้ นๆ ของ google search
สถิตริ ายชื่อ search keyword 20 อันดับแรก เรี ยงจากมากไปน้ อย ปี 2549
ื่ search keyword
รายชอ
จํานวนครงั้
44
บ ้านพิพธิ ภัณฑ์
17
ฐานข ้อมูล
15
ข่าวพิพธิ ภัณฑ์
14
อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์
12
ภูมภ
ิ าคในประเทศไทย
12
แม่ปัน
้ ดินพ่อทําสวน
12
พิพธิ ภัณฑ์ของจิว๋
ื่ พิพธิ ภัณฑ์
11
ชอ
11
พิพธิ ภัณฑ์กรุงเทพฯ
10
พิพธิ ภัณฑ์ตํารวจ
ั จร
8
พิพธิ ภัณฑ์ของจิว๋ สญ
8
ของเล่นจากกะลา
7
บ ้านนํ้ ารีพัฒนา
7
ภูพยัคฆ์
7
ลุงโฮ
7
เถรอดเพล
6
การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
6
พิพธิ ภัณฑ์วัดท่าพูด
5
สถาบันสมิธโซเนียน
5
พิพธิ ภัณฑ์
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สถิตริ ายชื่อ search keyword 20 อันดับแรก เรี ยงจากมากไปน้ อย ปี 2550
ื่ search keyword
รายชอ
จํานวนครงั้
252
พิพธิ ภัณฑ์พน
ื้ บ ้านจ่าทวี
216
พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
213
ตลาดสามชุก
189
ฐานข ้อมูล
188
บ ้านโป่ งมะนาว
176
พิพธิ ภัณฑ์หน
ุ่ ขีผ
้ งึ้
172
พิพธิ ภัณฑ์ของจิว๋
148
วัดพะโคะ
135
พิพธิ ภัณฑ์มด
131
ภูพยัคฆ์
130
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
121
พิพธิ ภัณฑ์เมืองอุดรธานี
121
หนังใหญ่
119
้ น
ของใชพื
้ บ ้าน
109
บ ้านพิพธิ ภัณฑ์
ื ปลา
102
วัดกระทุม
่ เสอ
98
พิพธิ ภัณฑ์ท ้องถิน
่ เขตบางรัก
92
่ งั ้
จ่าง แซต
91
พิพธิ ภัณฑ์ของเล่น
87
วัดปรมัยยิกาวาส

5. ผู้ท่ ีเข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูล มากกว่าร้ อยละ 95 อยู่ในประเทศไทย มีผ้ ใู ช้ ที่อยู่ต่างประเทศบ้ างเพียงเล็กน้ อย
อาทิ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สวีเดน จีน ทังนี
้ ้อาจเนื่องจาก
ฐานข้ อมูลยังเป็ นภาษาไทยทังหมด
้
สถิติดงั กล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ ทําให้ ทราบว่าพฤฒิกรรมของผู้ใช้ เป็ น
อย่างไร ซึ่งโครงการฯ พยายามปรับตัวให้ ตรงกับต้ องการของผู้ใช้ ให้ มากที่สดุ อย่างไรก็ตามมีเสียงสะท้ อนมา
จากผู้ใช้ ฐานข้ อมูลโดยตรงเช่นกัน ทัง้ ผ่านการส่งอีเมล์ หรื อโทรศัพท์เข้ ามาแจ้ ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของการ
อัพเดทข้ อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงเวลาการเปิ ดปิ ด การเพิ่มเติมรายชื่อพิพิธภัณฑ์ การแก้ ไขข้ อมูลรายละเอียด
ประวัติความเป็ นมา
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นอกจากนี ย้ งั มีการติดต่อขอความช่วยเหลือหรื อขอคําปรึ กษาเกี่ ยวกับการจัดทําพิพิธภัณฑ์ และขอ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์ ต่าง ๆ เพื่อนํ าไปจัดทํารายงาน งานวิจัย หนังสือ ซึ่งส่วนใหญ่ ทราบข้ อมูลและรู้ จัก
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อาจกล่าวได้ ว่าฐานข้ อมูล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ สงั คมรู้จกั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ ้น และเป็ นเวทีให้ ชาวพิพิธภัณฑ์ได้
ส่งข่าวสารข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อันที่จะทําให้ สงั คมรู้จกั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแง่มมุ ต่างๆ มากขึ ้น

้ านข้อมูลพิพธ
สถิตก
ิ ารใชฐ
ิ ภ ัณฑ์ทอ
้ งถิน
่
ปี 2549 – 2550 หรือ 2006 – 2007
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