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บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
รายงานนี ้เป็ นผลงานของกลุ่มนักวิจยั โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร ที่ทํางานศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อทําความเข้ าใจและสร้ างกระบวนการทํางานร่ วมกับ
ชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ คณะผู้วิจยั มีความสนใจพิพิธภัณฑ์ของ ”ชาวบ้ าน” เนื่องจากโดยความ
เข้ าใจทั่วไปแล้ ว พิพิธภัณฑ์ เป็ นองค์ กรวัฒนธรรมที่มีกําเนิดผูกพันอยู่กับชนชัน้ สูงและรั ฐราชการ การเกิดมี
พิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ านจึงนําไปสู่คําถามว่า เหตุใดชาวบ้ านซึ่งส่วนใหญ่มักหมายถึงผู้ที่มีหรื อเคยมีวิถีชีวิตแบบ
ชนบท จึงสนใจรั บเอาองค์ กรเช่นนี เ้ ข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตประจํ าวันของชุมชนตนเอง และพิพิธภัณฑ์ มี
ความหมายอย่างไรต่อคนในชุมชน หรื อมีความหมายเชื่อมโยงกับรากฐานของชีวิตในท้ องถิ่นของสังคมชนบท
หรื อกึง่ ชนบทกึง่ เมืองอย่างไร
การดําเนินงานโครงการระยะที่สองประกอบด้ วยงาน 4 ส่วนหลักๆ คือ 1) การทํางานวิจยั และพัฒนา
ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นกรณีศกึ ษา 2) การสํารวจพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อทําให้ ฐานข้ อมูลสมบูรณ์ขึ ้น 3) การจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ กับกลุ่มพิพิธภัณฑ์ในเครื อข่าย โดยใช้ สถานที่ที่เป็ นกรณี ศึกษาเป็ นฐานในการ
อบรม และ 4) การจัดทําจุลสาร "ก้ าวไปด้ วยกัน" เพื่อเป็ นเวทีให้ พิพิธภัณฑ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข่าวสาร
โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1 ในส่วนของงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศกึ ษา คณะผู้วิจยั ได้
ร่ วมงานอย่างใกล้ ชิดกับพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จ.นครปฐม พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หิน
หลวง จ.ลําปาง และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จ.ระยอง โดยมีนกั วิจยั ภาคสนามประจําอยูใ่ นแต่ละพื ้นที่
การดําเนินงานในระยะที่ 2 เป็ นการทํางานสองด้ านไปพร้ อมๆ กัน ด้ านหนึ่งเป็ นการทํางานวิจยั โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้ าใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และเป็ นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ ้นมาเมื่อไม่นานมานี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อเข้ าใจพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งภายในบริ บทแวดล้ อมของชุมชน ด้ วย
การตังคํ
้ าถามตามแนวทางมานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้ านที่สองนัน้ เป็ นงานในแนวพัฒนา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ แก่พิพิธภัณฑ์ โดยดําเนินการในแบบที่ชมุ ชนและผู้ปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์
แต่ละแห่งที่เป็ นกรณีศกึ ษามีสว่ นร่วมในการกําหนดกิจกรรมต่างๆ พร้ อมทังกระจายในวงกว้
้
างเท่าที่ทําได้
กิจกรรมที่ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรินธรดําเนินการร่ วมกับพิพิธภัณฑ์แต่ละกรณีศึกษาในโครงการระยะที่ 2
ปี ที่ 1 มีอยูห่ ลายรูปแบบด้ วยกัน ทังนี
้ ้ด้ วยความตระหนักว่า การที่พิพิธภัณฑ์จะมีความเข้ มแข็งและดํารงอยู่อย่าง
ยัง่ ยืนได้ นนั ้ ควรมีการดําเนินงานอย่างน้ อย 3 ด้ านควบคูไ่ ปด้ วยกัน อย่างเป็ นกระบวนการและต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
นัน่ คือ 1) การจัดการและดูแลรักษาวัตถุสิ่งของ 2) การเก็บรวบรวมข้ อมูลและสร้ างเนื ้อหา เรื่ องเล่า และ 3) การ
สร้ างความร่วมมือและการทํางานร่วมกันระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ เพื่อให้ พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา
กิจกรรมที่ศนู ย์ฯ ได้ ดําเนินการร่ วมกับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด ได้ แก่ การจัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
หลายครัง้ อาทิ พิพิธภัณฑสถานบ้ านโป่ งมะนาว จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จ.พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์บ้าน
เขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม ตลาดเก้ าห้ อง ตลาดสามชุก และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี
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นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมร่ วมกับโรงเรี ยนและกลุ่มเยาวชน กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์ การอบรมทํา
ทะเบียนวัตถุ การทําห้ องคลังวัตถุ การอบรมสืบค้ นเรื่ องราวในท้ องถิ่น
ที่พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง นอกจากกิจกรรมทัศนศึกษาร่ วมกับพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดที่พิพิธภัณฑสถาน
บ้ านโป่ งมะนาวและพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวีแล้ ว ยังได้ ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง
กิจกรรมอื่นๆ ได้ แก่ การอบรมทําทะเบียนวัตถุ การทําจดหมายข่าวเพื่อสื่อสารกับคนในชุมชน การจัดประกวด
เรี ยงความและออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายและจัดเสวนาหัวข้ อ "ไหล่หินในอดีต
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ " การเก็บข้ อมูลในท้ องถิ่นเพื่อจัดทําหนังสือ "ท้ องถิ่นไหล่หิน"
้
การจัดกิจกรรมอบรม
ส่วนที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน ได้ ร่วมกันจัดทําทะเบียนตัวหนังทังหมด
แกะสลักหนังใหญ่ตลอดทังกระบวนการ
้
ตังแต่
้ ขนตอนการฟอกหนั
ั้
ง การแกะสลักหนัง จนถึงการลงสี การจัดทํา
หนังสือ "หนังใหญ่วดั บ้ านดอน" เพื่อบันทึกภาพตัวหนังใหญ่ บทพากย์ และเรื่ องราวชีวิตผู้คนที่เกี่ยวข้ อง การ
อนุรักษ์ ลวดลายตัวหนังเก่า ด้ วยการลอกลายตัวหนังเก็บรักษาไว้ ก่อนที่ตวั หนังจะชํารุดผุพงั ไป
หลังจากดําเนินการมาครบระยะเวลา 1 ปี ศูนย์ฯ ได้ จดั ให้ มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานร่ ว มกับ กลุ่ม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นเครื อ ข่ า ย การประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารสํ า หรั บ เครื อ ข่ า ย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครัง้ ที่ 1 เวทีภาคกลาง - ตะวันตก จัดขึ ้นที่วดั ไร่ขิง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน
2549 ครัง้ ที่ 2 เวทีภาคเหนือ จัดขึ ้นที่วดั ไหล่หินหลวง จ.ลําปาง เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2549
จากการศึกษาและร่ วมงานกับพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้วิจยั มีข้อสังเกตในเบื ้องต้ นว่า
ชีวิตประจํ าวันของพิพิธภัณฑ์ แบบชาวบ้ าน มีวงจรเวลาทัง้ คึกคักและเงี ยบเหงาที่เฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์ แบบ
ชาวบ้ า นมี ค วามหลากหลายและยื ดหยุ่น กว่า พิพิธ ภัณ ฑ์ ใ นเมื อ งหรื อ พิ พิธ ภัณ ฑ์ แ บบทางการมาก ทัง้ ในแง่
ลักษณะทางกายภาพ การจัดการ และความสัมพันธ์ ที่พิพิธภัณฑ์มีต่อชุมชน ตามความสามารถของการระดม
ทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนมาใช้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านเป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะกึ่งส่วนตัวกึ่งส่วนรวม มีรูปร่ าง
ลักษณะและการเปิ ดให้ บริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ อาศัยการรู้ จกั ตัวบุคคล ความสนิทสนม ความไว้ วางใจในการ
ติดต่อ
เมื่อพิจารณาพิพิธภัณฑ์ในบริ บทโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในท้ องถิ่น และระหว่างท้ องถิ่นกับภายนอก
พบว่า พิพิธภัณฑ์ทงั ้ 3 แห่งมีความใกล้ ชิดกับวัดเป็ นอย่างมาก การที่พิพิธภัณฑ์มีความคาบเกี่ยวกับวัด ด้ านหนึ่ง
้ าลังทรัพย์ สถานที่ กําลังคน
ก็เป็ นกําลังให้ พิพิธภัณฑ์ซงึ่ เป็ นองค์กรใหม่สามารถพึง่ พิงกําลังทรัพยากรของวัด ทังกํ
แต่ในอีกด้ านหนึ่งก็ทําให้ เกิดบริ เวณที่มีความขัดแย้ งได้ เมื่อคนหลายกลุ่มที่จดั การดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมมี
ความเห็นไม่ตรงกันหรื อผลประโยชน์ไม่สอดคล้ องกัน นอกจากนี ้ บทบาทขององค์กรจากภายนอกชุมชนในการ
กระตุ้น ส่งเสริ มสนับสนุน และกระทําการต่างๆ ให้ เกิดความเคลื่อนไหวด้ านพิพิธภัณฑ์ก็เป็ นส่วนสําคัญที่ไม่อาจ
มองข้ าม ถึงแม้ ว่าพิพิธภัณฑ์เองจะถือกําเนิดมาในช่วงเวลาราวสิบปี ที่ผ่านมา ทว่าการติดต่อสัมพันธ์ กบั องค์กร
ด้ านวัฒนธรรมซึง่ อาจสร้ างพื ้นฐานความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ได้ มีมาก่อนหน้ านันแล้
้ วเป็ นเวลานาน
ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ความคิดและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับแง่มมุ ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านนัน้ มีสว่ น
ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แบบทางการอยู่ แต่อาจมิใช่เกิดจากการที่ชาวบ้ านมีชดุ ของความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่
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แตกต่างออกไปโดยสิ ้นเชิง หากแต่ความรู้ ทัศนะ และปฏิบตั ิการของชาวบ้ านเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ มีความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดมาจากการติดต่อแลกเปลี่ยนกับความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มาเป็ น
เวลานานพอควร ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ ้น หรื อผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้ านในชุมชนเอง ซึง่ ได้
กลายเป็ นคนที่อยูใ่ นโลกสมัยใหม่ จนทําให้ คําว่า ”ชาวบ้ าน” ดูจะไม่มีเส้ นแบ่งทางวัฒนธรรมที่ชดั เจนจากใครก็
ตามที่ไม่ใช่ชาวบ้ าน
ตัวตนของคนท้ องถิ่นที่เป็ นที่จดจําที่พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและวัดไหล่หินเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์
องค์สําคัญในประวัติศาสตร์ ของชุมชน ท่านเหล่านี เ้ ป็ นที่เคารพศรัทธาอย่างสูง และได้ รับการจดจําในฐานะ
ตัวแทนของชุมชนด้ วยความภาคภูมิใจ ขณะที่หนังใหญ่วดั บ้ านดอนดูจะมีฐานะเป็ นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัด
ระยองมากกว่าของชุมชนบ้ านดอน เนื่องจากตัวหนังมีความเกี่ยวข้ องผูกพันจํากัดอยู่เฉพาะในวงของนักแสดง
และทายาทเป็ นหลัก ชาวบ้ า นทั่ว ไปกล่า วกัน ว่ า หนัง ใหญ่ เ ป็ นวัต ถุศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ครู แ รง ไม่ ค วรเข้ า ไปรบกวน
นอกจากนัน้ การที่คนในชุมชนมักจะเห็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ว่าเป็ นการเก็บรักษาวัตถุสิ่งของ ประกอบกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะที่วดั ท่าพูดและวัดบ้ านดอน ซึง่ ทําให้ ชมุ ชนโดยรอบมีรูปแบบชีวิต
แบบคนเมืองมากขึน้ รวมไปถึงการมีกลุ่มคนอพยพมาจากที่อื่น ส่งผลให้ เกิดช่องว่างระหว่างวัตถุสิ่งของและ
เนื ้อหาความรู้ของมรดกวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ กับกลุม่ คนจํานวนมากที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนปั จจุบนั
หลังจากได้ ร่วมงานกันมาเป็ นระยะเวลากว่า 1 ปี คณะวิจยั ได้ ร่วมกับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และชุมชน ร่วมกัน
กําหนดเนื ้อหาการทํางานในระยะต่อไป โดยจะดําเนินการต่อที่พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินอีก
แห่งละ 1 ปี การดําเนินงานในโครงการปี ที่ 2 จะเป็ นการเก็บข้ อมูลชุมชนและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการใหม่
ร่วมกัน
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ท้ องถิ่น: กรณีศกึ ษา คณะผู้วิจยั ได้ ทํางานร่ วมกับพิพิธภัณฑ์ 3 แห่งอย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ 1) พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัด
ท่าพูด จ.นครปฐม 2) พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จ.ลําปาง และ 3) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จ.ระยอง
โดยมีนกั วิจยั ภาคสนามประจําอยูใ่ นแต่ละพื ้นที่
การดําเนินงานในระยะที่ 2 เป็ นการทํางานสองด้ านไปพร้ อมๆ กัน ด้ านหนึ่งเป็ นการทํางานวิจยั โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้ าใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และเป็ นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ ้นมาเมื่อไม่นานมานี ้ เป็ นการวิจยั เพื่อเข้ าใจพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งภายในบริ บทแวดล้ อมของชุมชน ด้ วย
การตังคํ
้ าถามตามแนวทางมานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์ ด้ านที่สองนัน้ เป็ นงานในแนวพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ แก่พิพิธภัณฑ์ โดยดําเนินการในแบบที่ชมุ ชนและผู้ปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่งที่เป็ นกรณีศกึ ษามีสว่ นร่วมในการกําหนดกิจกรรมต่างๆ พร้ อมทังกระจายในวงกว้
้
างเท่าที่ทําได้
จากการศึกษาและร่ วมงานกับพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้วิจยั มีข้อสังเกตในเบื ้องต้ นว่า
พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านเป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่งควรจะได้ รับการศึกษาและทําความเข้ าใจ และการ
พัฒนาควรจะค้ นหารู ปแบบและวิธีการดําเนินการที่เข้ ากับบริ บทของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน ลักษณะเฉพาะ
เหล่านี ้ได้ แก่ วงจรเวลาที่สลับกันระหว่างความคึกคักและเงียบเหงาตามเทศกาลและกิจกรรมของชุมชน ความ
หลากหลายและยื ด หยุ่น ของลัก ษณะทางกายภาพ การบริ ห ารจัด การ การให้ บ ริ ก าร และความสัม พัน ธ์ ที่
พิพิธภัณฑ์มีต่อชุมชน นอกจากนัน้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านยังเป็ นองค์กรที่มีลกั ษณะกึ่งส่วนตัวกึ่งส่วนรวม ที่
อาศัยการรู้จกั ตัวบุคคล ความสนิทสนม ความไว้ วางใจเป็ นพื ้นฐานในการดําเนินงาน
เมื่อพิจารณาพิพิธภัณฑ์ในบริ บทโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในท้ องถิ่นและระหว่างท้ องถิ่นกับภายนอก
พบว่า พิพิธภัณฑ์ทงั ้ 3 แห่งมีความใกล้ ชิดกับวัดอย่างมาก การที่พิพิธภัณฑ์มีความคาบเกี่ยวกับวัด ด้ านหนึ่งก็
เป็ นกําลังให้ พิพิธภัณฑ์สามารถพึ่งพิงกําลังทรัพยากรต่างๆ ของวัด แต่อีกด้ านหนึ่งก็ทําให้ เกิดบริ เวณที่มีความ
ขัดแย้ งได้ เมื่อคนหลายกลุม่ ที่จดั การดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเห็นไม่ตรงกันหรื อผลประโยชน์ไม่สอดคล้ อง
กัน
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การดําเนินงานทางด้ านการพัฒนา คณะวิจยั ได้ สง่ เสริมให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน โดยเน้ น
ที่การแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อถ่ายทอดและสร้ างความรู้ ทางด้ านการอนุรักษ์ วตั ถุ การเก็บ
ข้ อมูลในชุมชน และการทํางานร่ วมกับภาคีต่างๆ ภายในและภายนอกชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้ สมาชิก
กลุม่ ต่างๆ ของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน มีสว่ นร่วมในการเกิดความเข้ าใจกระบวนการของพิพิธภัณฑ์ เช่นการทํา
กิจกรรมกับเยาวชนเพื่อทําทะเบียนวัตถุ การจัดทัศนศึกษาไปดูตวั อย่างและเรี ยนรู้ จากพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน
ด้ วยกัน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ในกระบวนการเหล่านี ท้ ําให้ คณะวิจัยมองเห็นว่า ความคิดความเข้ าใจของชาวบ้ านในชุมชนนัน้ ใน
บางส่วนมีความแตกต่างจากนักวิชาการในเรื่ องบทบาทหน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ ซึง่ แต่ละแห่งมีเป้าหมายของตนเอง
เช่นพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและวัดไหล่หิน มีหน้ าที่เป็ นอนุสรณ์ สถานของพระสงฆ์องค์สําคัญซึ่งได้ รับความเคารพ
ศรัทธาอย่างสูงอยู่มาก ความศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์และศาสนา เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ รับความสําคัญ
อันดับสูงมากกว่าเนื ้อหาเรื่ องราวชีวิตของคนทัว่ ไปในชุมชน ส่วนที่วดั บ้ านดอนนัน้ หนังใหญ่ได้ รับการยกฐานะให้
เป็ นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัด มากกว่าของชุมชน ทําให้ ความผูกพันกับพิพิธภัณฑ์จํากัดอยู่ในวงของนักแสดง
และทายาท มากกว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชน นอกจากนันชุ
้ มชนมักจะเห็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์ว่าเป็ นการเก็บ
รักษา และให้ ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพของอาคารและอาจจะยังไม่เห็นกระบวนการมากนัก
นอกจากนัน้ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะที่วัดท่าพูดและวัดบ้ านดอน ทําให้ ชุมชน
โดยรอบมีรูปแบบชีวิตแบบคนเมืองมากขึ ้น รวมทังมี
้ กลุ่มคนอพยพมาจากที่อื่น ก่อให้ เกิดช่องว่างระหว่างวัตถุ
สิง่ ของและเนื ้อหาความรู้ของมรดกวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ กับกลุม่ คนจํานวนมากที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนปั จจุบนั
แต่ในขณะเดียวกันคณะวิจยั ก็เห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์หรื อผู้ดแู ล ก็เป็ นกลุ่มคนที่ได้ รับความรู้
ความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มาเป็ นเวลานานพอควร จากการติดต่อและการดําเนินการของ
หน่วยงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ความคิดเกี่ยวกับทิศทางของพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั และอนาคต ที่กลุม่ คนต่างๆ ใน
ชุมชนมี จึงมีความแตกต่างหลากหลายกันอยูไ่ ม่น้อย
คณะวิจยั ได้ ร่วมกับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และชุมชน ร่ วมกันกําหนดเนื ้อหาการทํางานในระยะต่อไป โดยจะ
ดําเนินการต่อที่พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและวัดไหล่หินอีกแห่งละ 1 ปี โดยจะเป็ นการเก็บข้ อมูลชุมชนและพัฒนาการ
จัดแสดงนิทรรศการใหม่ร่วมกัน
คําหลัก : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน, มานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์, การพัฒนาพิพิธภัณฑ์, การสร้ าง
ความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน

-5-

Abstract
Project Code : RDG48H0005
Project Title : Research Development Project on community-based museum : Social and cultural
contexts of making and developing of community-based museums in Thailand
Investigators : Paritta Chalermpow Koanantakool, Ph.D.
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)
E-mail Address : Paritta@sac.or.th
Project Duration : January 2005 - March 2006
During the above stated period, the research team worked closely with three museums chosen as
cases for in-depth study : (1) the Folk Museum of Wat Tha Phut, Nakhon Pathom, (2) the Museum of
Wat Lai Hin Luang, Lampang, and (3) the Puppets Museum of Wat Ban Don, Rayong. A field
researcher was posted in each site to collect ethnographic and museum data.
The project at this stage aimed at (1) documenting and understanding museum as a social and
cultural institution and agency, and (2) identifying areas and means for developing capacity-building
activities with local participation to enable museum to be a learning centre at local level.
On the subject of museum anthropology, it is found that temple museums should be understood in
the local context. Temple museums do not operate on a regular basis like state museums, but are
based on personal relationships and trust.
All the three museums were set up in Buddhist monasteries and relied on financial and cultural
resources of the monasteries. Though monasteries are commonly assumed to be social and cultural
centre of a community, it is found that community is not a homogenous entity but a network of groups
with conflicting interests. Local decision making regarding museum activities often become issues of
contention.
As far as capacity building activities are concerned, the team explored several means of introducing
ideas and practices of conservation of objects, community-based participation, and local research
through workshops, meetings, and study tours. The activities culminated in a decision to produce a
publication of puppet collection in Wat Ban Don, and plans to stage a new exhibition at Wat Tha Phut
and Wat Lai Hin in the next phase of the research.
From these activities, discussions and observation, the team noted that the idea of ‘museum’ is
conceived by community members as a combination of sacred site, local shrine, collection of local
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heritage and a source of pride. Local conceptualization of ‘development’ tends to be dominated by
concrete, physical change rather than a learning process promoted by academics and researchers.
It may be concluded that despite one year of intensive engagement, there exists a significant gap
between all parties involved in the direction of museum development.
Keywords: community-based museums, folk museums in Thailand, anthropology of museums,
museum development, capacity building for museums
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ดําเนินงานในลักษณะที่เน้ นการมีสว่ นร่ วม ไม่ว่า
จะเป็ นนักวิจยั ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้ าน และนักวิชาการจํานวนไม่น้อย แต่ละคนต่างมีหน้ าที่ ต่างมีบทบาทที่
แตกต่างกันออกไป จนอาจเรี ยกได้ ว่าโครงการนี ้กําลังสร้ างทังพิ
้ พิธภัณฑ์ชุมชน และชุมชนของพิพิธภัณฑ์ไป
พร้ อมๆ กัน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้ รับคุณปู การอย่างใหญ่หลวงจาก
เจ้ าของวัฒนธรรมในพื ้นที่ท่ีเราได้ เข้ าไปศึกษาและทํางานวิจัย พระครู บุรเขต วุฒิกร เจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอน
อาจารย์อํานาจ มณีแสง ครู ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น จ.ระยอง ผู้ที่ไม่ยอมให้ ลมหายใจของศิลปการแสดงหนังใหญ่
หมดสิ ้นไปตราบใดที่ครูยงั มีลมหายใจอยู่ คุณทรงศักดิ์ แก้ วมูล ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง และพ่อหลวง
แม่หลวงของชุมชนบ้ านไหล่หินที่ทําให้ คณะวิจัยตระหนักถึงคุณค่าของความเป็ นชุมชนภาคเหนือ ลักษณะ
เฉพาะตัวทางวัฒนธรรม ภาษา และแน่นอนสิ่งเหล่านี ้สะท้ อนอย่างเด่นชัดในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์อย่าง
้
มิต้องสงสัย คุณวิรัตน์ น้ อยประชา และคุณมานะ เถียรทวี ผู้ใช้ ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ที่วดั ท่าพูด จ.นครปฐม ทังสอง
ท่านได้ สละเวลาจากกิจการของวัดมาสนับสนุนการทํางานของศูนย์ฯ อย่างทุ่มเท “คุณลุงทังสอง”
้
หวังเพียงลึกๆ
ว่า ความมีชีวิตของพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดจะหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนรุ่ นใหม่ที่เติบโตขึ ้นพร้ อมไปกับการรู้จกั
รากเหง้ าของตนเอง
นักวิชาการจํานวนมากช่วยให้ ปรึกษา จัดกิจกรรม หรื อ “ร่วมหัวจมท้ าย” กับการทํางานของเจ้ าหน้ าที่
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ เป็ นพื ้นที่ทางสังคมเฉกเช่นเดียวกับ
บ้ าน วัด และโรงเรี ยน รองศาสตราจารย์ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ผู้เบิกที่ทางของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในความตระหนัก
รู้ของนักวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ที่ไม่ได้ ให้ คําปรึกษาจากเพียงประสบการณ์ที่
เคยเกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แต่ได้ สาธิตให้ เห็นด้ วยว่า “การเข้ าถึง” ชาวบ้ านเพื่อ “ขับเคลื่อน” ชุมชนเป็ น
เช่นใด อาจารย์วาที และอาจารย์เสนีย์ ทรัพย์สิน สองพี่น้องผู้ทําหน้ าที่เป็ น “ครู” สอนให้ เด็ก และเยาวชนบ้ าน
ดอน ได้ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาช่างทําหนัง ไม่เพียงเท่านัน้ อาจารย์ทงสองยั
ั้
งชวนให้ น้องๆ นักศึกษาจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มาร่วมสืบสานงานช่างแกะสลักเดิมด้ วยการ
ลอกลายหนังใหญ่ อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง อดีตภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้ผนั ตนเองจาก
นักปฏิบตั ิการมาเป็ นนักวิชาการ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม โดยการคํานึงถึง
ศักยภาพและความเป็ นไปได้ ในการลงมือปฏิบตั ิของผู้ดแู ลวัตถุของพิพิธภัณฑ์ “ท้ องถิ่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณา เกรี ยงไกรเพ็ชร์ ครู ภาษาไทยผู้สนใจพิพิธภัณฑ์ และในที่สดุ งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ก็ไปสัมพันธ์ กบั
ภาษาไทยจนได้
้ กวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้ องอีกมากมายที่ร่วมทําหน้ าที่เป็ นวิทยากรถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน
อีกทังนั
ความรู้ และประสบการณ์งานวิจยั ทางมานุษยวิทยาเพื่องานพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการ ได้ แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทตั รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ
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อาจารย์ภูธร ภูมะธน อาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ อาจารย์วิษณุ เอมประณี ตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์
ไพรชาญจิตร์ อาจารย์รุจิรา เชาว์ธรรม อาจารย์สญ
ั ญา สุดเลิศลํ ้า อาจารย์วิภาดา เกตุกลั ยา อาจารย์ลิขิต
สุเมธานุสรณ์ คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล คุณพรศิริ บูรณเขตต์ คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ และคุณพัชรี ศรี มธั ยกุล
ท่านเหล่านี ้คือ บุคคลที่ไม่ “หวงวิชา” เพราะหวังเพียงให้ พิพิธภัณฑ์ได้ ทําหน้ าที่เป็ นคลังสะสมวัตถุและความรู้
ของเรื่ องราวทังอดี
้ ต ปั จจุบนั และอนาคต เป็ นครูให้ สงั คม และเป็ นเวทีของการสนทนาระหว่างความคิดเห็นที่
เหมือนและแตกต่าง เพื่อทําหน้ าที่รับใช้ สงั คมทังในวั
้ นนี ้และวันข้ างหน้ า
ด้ วยความขอบพระคุณยิ่ง
โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บทที่ 1
พิพธิ ภัณฑ์ ในบริบทชีวิตพืน้ บ้ าน : ข้ อสังเกตจากกรณีศึกษา
ความนํา
รายงานเรื่ องนี ้เป็ นผลงานของกลุม่ นักวิจยั ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรที่ทํางานค้ นคว้ าเรื่ องพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น เพื่อทําความเข้ าใจและสร้ างกระบวนการทํางานร่ วมกับชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โครงการ
นี ้มีจุดกําเนิดมาเมื่อประมาณสองปี ที่ผ่านมา ด้ วยข้ อสังเกตว่า ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวเรื่ อง
พิพิธภัณฑ์อย่างมาก ข่าวการจัดตังและเปิ
้
ดตัวพิพิธภัณฑ์แบบต่างๆ มีอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน พิพิธภัณฑ์จึงดูจะ
เป็ นพื น้ ที่ ใ หม่ ที่ กํ า ลัง มี เ นื อ้ ที่ ทัง้ ทางกายภาพและทางวัฒ นธรรม ที่ ข ยายตัว ขึ น้ อย่ า งรวดเร็ ว และมี ค วาม
หลากหลายทังในแง่
้
รูปแบบ เนื ้อหา และวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจยั มีความสนใจพิพิธภัณฑ์ของ ”ชาวบ้ าน” (ซึ่งก็
เป็ นคําที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังที่จะเห็นได้ จากรายงานนี ้) เนื่องจากโดยความเข้ าใจทัว่ ไป
แล้ ว ในสังคมไทยพิพิธภัณฑ์เริ่ มจากสิ่งของอันเป็ นสมบัติส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริ ย์ และคลี่คลายมา
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่เก็บรักษาสิ่งของอันเป็ นทรัพย์สมบัติของชาติ พิพิธภัณฑ์จึงเป็ น
องค์ กรวัฒนธรรมที่มีกําเนิดผูกพันอยู่กับชนชัน้ สูงและรัฐราชการ การเกิดมีพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ านจึงนําไปสู่
คําถามว่า เหตุใดชาวบ้ านซึ่งส่วนใหญ่มกั หมายถึงผู้ที่มีหรื อเคยมีวิถีชีวิตแบบชนบท จึงสนใจที่มีรับเอาองค์กร
เช่นนี ้เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของชุมชนของตนเอง และพิพิธภัณฑ์มีความหมายอย่างไรต่อคนใน
ชุมชน การพูดว่าพิพิธภัณฑ์เป็ น ”แหล่งเรี ยนรู้” ในท้ องถิ่น เป็ นเพียงโวหารเพื่อสนองตอบนโยบายจากเบื ้องบน
และสร้ างความน่า นับ ถื อ ศรั ท ธา เป็ นกลยุท ธ์ ในการเขี ย นของบประมาณหรื อขอทุน วิจัย หรื อ มี ค วามหมาย
เชื่อมโยงกับรากฐานของชีวิตในท้ องถิ่นของสังคมชนบท หรื อกึง่ ชนบทกึง่ เมืองอย่างไรบ้ าง
ผลการศึกษาที่ปรากฏในรายงานนี ้ เป็ นการศึกษาในโครงการระยะที่สอง ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
โครงการระยะที่หนึง่ ซึง่ เริ่มในปี 2546-47 การดําเนินงานในระยะที่หนึ่ง1เป็ นการสํารวจและจัดการประชุมเสวนา
ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ เห็นภาพกว้ าง พอให้ ทราบถึงจํานวนและลักษณะโดยทัว่ ไปของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน
นอกจากนันยั
้ งเป็ นการทําความรู้จกั กับพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่ดแู ลหรื อเกี่ยวข้ องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมทังหา
้
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์ วิธีการดําเนินงาน และปั ญหาต่างๆ
จากการสํ า รวจข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ สัง เกตว่ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ บบชาวบ้ า นนัน้ แท้ ที่ จ ริ ง มี ค วาม
หลากหลายอยู่ไ ม่น้ อ ย ทัง้ ในเชิ ง จุดมุ่ง หมาย การดํ า เนิ น การ และผลที่ เกิ ด ขึน้ ต่อ ความสํา นึก ภายในชุม ชน
ข้ อสังเกตที่คณะผู้วิจยั มีในขณะนี ้ อาจกล่าวได้ วา่ วิถีชีวิตของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน เป็ นการต่อรองกันระหว่าง
นโยบายของรัฐ กับความต้ องการเฉพาะของท้ องถิ่น และปฏิบตั ิการที่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตประจําวันของพิพิธภัณฑ์
เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการต่อรองพลังและความต้ องการของคนกลุม่ ต่างๆ ทังภายนอกและภายในชุ
้
มชน

1

สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น: ระยะที่ 1 สร้ างเครื อข่ ายและ

สํารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน), 2547.
พิพิธภัณฑ์ในบริบทชีวิตพื้นบ้ าน: ข้ อสังเกตจากกรณีศึกษา
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การดําเนินงานในระยะที่สองนี ้ประกอบด้ วย
1. การทํางานวิจยั และพัฒนาร่วมกับพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นกรณีศกึ ษาเฉพาะ 3 แห่ง
2. การสํารวจพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อทําให้ ฐานข้ อมูลสมบูรณ์ขึ ้น
3. การจัดกิจกรรมการอบรมให้ กบั กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในเครื อข่าย โดยใช้ สถานที่ที่เป็ นกรณีศึกษา
เป็ นฐานในการอบรม
4. การจัดทําจุลสาร "ก้ าวไปด้ วยกัน" เพื่อเป็ นเวทีให้ พิพิธภัณฑ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข่าวสาร
ดังนันการดํ
้
าเนินงานในระยะที่สอง จึงเป็ นการทํางานสองด้ านไปพร้ อมๆ กัน ด้ านหนึ่งเป็ นการทํางาน
วิจยั ซึง่ หมายถึงว่าเราพยายามจะทําความเข้ าใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง และ
เป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ มาเมื่ อไม่นานมานี ้ จึงเป็ นการวิจัยเพื่อเข้ าใจพิพิธภัณฑ์ แต่ละแห่ง ภายในบริ บท
แวดล้ อ มของชุม ชน ส่ว นด้ า นที่ ส องนัน้ เป็ นงานในแนวพัฒ นา เพื่ อ สร้ างความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการให้ แ ก่
พิพิธภัณฑ์ โดยดําเนินการในแบบที่ชุมชนและผู้ปฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งที่เป็ นกรณีศึกษา มีส่วนร่ วมใน
การกําหนดกิจกรรมต่างๆ พร้ อมทังกระจายในวงกว้
้
างเท่าที่ทําได้
1 โจทย์ การวิจัยและวิธีดาํ เนินงาน
1.1 โจทย์ การวิจัย
โครงการในระยะที่สองจึงเป็ นการศึกษาที่เจาะลึกยิ่งขึ ้นกว่าในระยะแรก โดยที่มีคําถามหลักสองส่วน
คํา ถามแรก เป็ นคํ า ถามในเชิ ง วิ เ คราะห์ ว่า สถาบัน ทางสัง คมวัฒ นธรรมที่ เ รี ย กว่ า "พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ "
โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึน้ และมีชีวิตอยู่ในบริ บทของสังคมชนบทและกึ่งชนบท ซึ่งยังมีชีวิตแบบพื ้นบ้ านที่
กําลังเปลี่ยนไปเป็ นชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่ รวมทัง้ ได้ รับอิทธิ พลจากกระแสโลกาภิวตั น์ ด้วยนัน้ จะมีลกั ษณะ
อย่างไร พิพิธภัณฑ์ทํางานเกี่ยวข้ องกับชีวิตด้ านใดของคนในท้ องถิ่นและคนภายนอกอย่างไร คนกลุม่ ใดสัมพันธ์
กับพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์เป็ นการแสดงออกของตัวตน หรื อสํานึกความเป็ นชุมชนในลักษณะใด มีการต่อรอง
ในการเมืองวัฒนธรรมอย่างไร คําถามเหล่านี ้ หากจะต้ องพยายามระบุสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นกรอบหรื อ
แนวทาง อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นคําถามในแนวมานุ ษยวิทยาของพิพิธภัณฑ์ (museum anthropology หรื อ
anthropology of museum) ซึ่งมีรากฐานอยู่บนความคิดว่า พิพิธภัณฑ์ในสังคมต่างๆ มีความหลากหลาย
เกิดขึ ้นและมีความสัมพันธ์ กบั บริ บทชีวิตของคนแตกต่างกัน มีการดําเนินงานและเป้าหมายแตกต่างกัน เราไม่
ควรพยายามเข้ าใจพิพิธภัณฑ์ ด้ วยการสร้ างหรื อกําหนดตัวแบบของพิพิธภัณฑ์ไว้ เป็ นมาตรฐานที่ตายตัว และ
พยายามทําให้ พิพิธภัณฑ์ทกุ แห่งเหมือนกัน หรื อมีมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาพิพิธภัณฑ์มีประวัติมายาวนานพอควร ดังที่ได้ สรุปไว้ บ้างแล้ วในรายงานการวิจยั ระยะที่หนึ่ง
ในที่นี ้ขอกล่าวโดยสังเขปว่า ความพยายามที่จะศึกษามานุษยวิทยาของพิพิธภัณฑ์ในบริ บทของสังคมไทยนัน้
มาจากความคิดและความเชื่อที่ว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นองค์กรทางวัฒนธรรมที่สามารถมีบทบาทสําคัญในสังคมร่ วม
สมัยได้ ในสังคมไทยภาพของพิพิธภัณฑ์ยงั คงเป็ นภาพของการเก็บรักษา”ของเก่า”เป็ นหลัก และทําให้ คนทัว่ ไป
นึกถึงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และคลังเก็บของ ซึ่งก็เป็ นภาพแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่เน้ นไปที่การเก็บรักษาของ
เก่า ในขณะที่โลกปั จจุบนั มีพิพิธภัณฑ์มากมายหลายประเภท และมีเนื ้อหาเป็ นเรื่ องของความเป็ นปั จจุบนั และ
พิพิธภัณฑ์ในบริบทชีวิตพื้นบ้ าน: ข้ อสังเกตจากกรณีศึกษา
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การมองไปข้ างหน้ า ในประเทศไทยเองก็มีพิพิธภัณฑ์รูปแบบและแนวทางใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ ในประเทศอื่นๆทัว่ โลกอาจมีพิพิธภัณฑ์ที่ท้าทายจินตนาการยิ่งขึ ้นไปอีก เช่น
ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี มีพิพิธภัณฑ์สายลับ เล่าเรื่ องจารชนคนสําคัญของโลก กรรมวิธีต่างๆ ในการสืบความลับ และ
บทบาทของจารชนต่อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ พิพิธภัณฑ์อวกาศของสถาบันสมิธโซเนียนเป็ นพิพิธภัณฑ์
ั นาการของส้ วม และ
ยอดนิยมของเด็กๆ แห่งหนึ่ง, หรื อในกรุงเดลลี ประเทศอินเดีย มีพิพิธภัณฑ์ส้วม แสดงวิวฒ
การประดิษฐ์ คิดค้ นส้ วมที่เหมาะกับชาวบ้ านอินเดียทัว่ ไป ประวัติของส้ วมไม่เพียงแต่เป็ นเรื่ องของการพัฒนาทาง
สาธารณสุข หากยัง เป็ นประวัติ ข องการช่ ว ยทํ า ให้ ค นวรรณะหนึ่ง ที่ เ คยต้ อ งยัง ชี พ ด้ ว ยการขนอาจมไปทิ ง้
สามารถปลดเปลื ้องตนเองจากชีวิตที่ถกู หยามเหยียดว่าเปรอะเปื อ้ นไร้ เกียรติยศศักดิ์ศรี
แต่ ถึง แม้ ว่า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จํ า นวนมากในประเทศไทยจะมี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ อดี ต คํ า ว่ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละ
ความหมายของพิพิธภัณฑ์ก็ไม่จําเป็ นต้ องจบลงตรงที่วา่ เป็ นเรื่ องของร่องรอยจากโลกที่ได้ ผ่านพ้ นไปแล้ วอย่างไม่
มีวนั กลับ เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่าพิพิธภัณฑ์จะเป็ นกระบวนการที่สามารถสร้ างความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง เป็ น
ตัวการทางสังคม มากกว่าที่เป็ นกระจกสะท้ อนให้ เห็นโลกของชาวชนบทในอดีต กรอบการมองพิพิธภัณฑ์ใน
ฐานะที่เป็ นตัวการสําคัญ ในการก่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม เป็ นแนวทางหนึ่งที่นกั พิพิธภัณฑ์ศึกษา
(museum studies) ในปั จจุบนั ให้ ความสนใจ ในการศึกษาการสร้ างความเป็ นชาติ เบเนดิค แอนเดอร์ สนั ได้ เคย
กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ ว่าเป็ นกลไกอย่างหนึ่งที่ทําให้ ประชาชนเกิดความสํานึกว่ามีชมุ ชนที่เรี ยกว่าชาติ และมีผ้ คู น
อื่ น ๆที่ เ ขาไม่เคยรู้ จัก มาก่อ นที่ ร่ว มเป็ นสมาชิ ก ของชาติเช่น เดี ยวกับ เขา งานของแอนเดอร์ สัน เป็ นการมอง
พิพิธภัณฑ์ในฐานะกลไกระดับของรัฐในยุคของการสร้ างชาติ
แต่ในปั จจุบนั คุณค่าทางสังคมในโลกปั จจุบนั มิใช่การสร้ างความสํานึกชาติเพียงประการเดียว แต่เป็ น
เรื่ องของการแสดงพหุลกั ษณ์ หรื อความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายและการแสดงออกที่แตกต่างหรื อ
ตรงกันข้ ามกันทีเดียว กระบวนการพิพิธภัณฑ์จึงจําเป็ นต้ องสนองตอบต่อการท้ าทายทางวัฒนธรรมเหล่านี ้
ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติว่าด้ วยประวัติศาสตร์ อเมริ กนั มีการปรับตัวขนานใหญ่ภายหลังเหตุการณ์ 9/11
มี ก ารตั ง้ กรรมการขึ น้ มาหลายชุ ด เพื่ อ ที่ จ ะเสนอว่ า การแสดง "ความเป็ นเอกภาพ" ของประวัติ ศ าสตร์
สหรัฐอเมริ กานัน้ จะมีลกั ษณะอย่างไรได้ บ้าง และกรรมการหลายชุดพบว่า การสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของเนื ้อหาเป็ นเรื่ องที่อาจไม่สามารถทําได้ เช่นเดียวกับการจะสร้ างประวัติศาสตร์ อเมริ กนั ฉบับที่ทกุ คน
เห็นพ้ องต้ องกันหมด ก็เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ เช่นกัน คนต่างกลุ่มมีความคิดถึงความเป็ น "อเมริ กนั " แตกต่าง
กัน และแสดงความเป็ นอเมริ กนั แตกต่างกัน การพูดถึงดินแดนแห่งประชาธิปไตยและชีวิตที่มีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการสร้ างเนื อ้ สร้ างตัว ซึ่งครัง้ หนึ่งอาจจะเป็ นความฝั นที่สงั คมอเมริ กันมีร่วมกัน กลายเป็ นอุดมการณ์ ที่คน
อเมริกนั จํานวนมากในปั จจุบนั หมดความศรัทธา
นอกจากจะมีการถกเถียงในประเด็นว่าการเสนอประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑ์ จะอ้ างอิงประวัติศาสตร์
ฉบับหลักฉบับเดียว หรื อมีหลายฉบับที่ขดั แย้ งกันสุดแท้ แต่มมุ มองของคนต่างกลุ่มแล้ ว ประเด็นปั ญหาที่สร้ าง
ความขัดแย้ งในการนําเสนออีกประการหนึ่ง คือมุมของการเสนอเรื่ องราวประวัติศาสตร์ นนั ้ จะหยิบยกเรื่ องราวที่
เป็ นวีรกรรม ความดีงามยิ่งใหญ่เพื่อเป็ นอนุสรณ์ไว้ ให้ คนรุ่นหลังภาคภูมิใจและถือเป็ นตัวอย่าง หรื อว่าจะนําเสนอ
ความผิดพลาด อัปยศ ไว้ เป็ นบทเรี ยนสําหรับอนาคตเพื่อไม่ให้ ประวัติศาสตร์ ซํ ้ารอย กรณีโด่งดังเรื่ องหนึ่งคือเมื่อ
พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศแห่งชาติของสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริ กา ต้ องการจัดแสดงเครื่ องบิน Enola
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Gay ซึง่ เป็ นเครื่ องบินลําที่สหรัฐฯใช้ บินทิ ้งระเบิดปรมาณูญี่ปนในระหว่
ุ่
างสงครามโลกครัง้ ที่สอง นักวิชาการบาง
กลุม่ ต้ องการให้ เสนอภาพเครื่ องบินลํานี ้ว่าเป็ นสิ่งที่นําความหายนะ ความเจ็บปวดขมขื่นมาสูช่ ีวิตมนุษยโลก ทํา
ให้ ผ้ ูบริ สุทธิ์ ต้องล้ มตายและมีชีวิตอยู่อย่างทรมานนับล้ านคน ในขณะที่นักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าการเสนอ
เรื่ องราวในแนวหลังนี ้ เป็ นการสบประมาททหารหาญที่ยอมสละชีพเพื่อชาติ และทําให้ ประชาชนขาดความสํานึก
รักชาติบ้านเกิดเมืองนอน ในท้ ายที่สุดการจัดแสดงจึงจบลงด้ วยการจัดเสนอเรื่ องราวอย่างออกจะจื ดๆ ไม่มี
เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ สงครามและผลของการทิ ง้ ระเบิด อย่า งเข้ ม ข้ น มากนัก แต่ก็ ทํ า ให้ เ ห็น ได้ ว่า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ าจ
กลายเป็ นพื ้นที่สมรภูมิของความคิดเห็นที่แตกต่างขัดแย้ งกันอย่างชัดเจน
ดังนันในกรณี
้
ของสหรัฐอเมริ กา การศึกษาวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์ จึงเกี่ยวข้ องการศึกษาเรื่ องการเมืองของ
วัฒนธรรมในบริ บ ทร่ ว มสมัย ที่ มี อุด มการณ์ เ รื่ อ งความหลากหลาย และพหุลัก ษณ์ เป็ นเรื่ อ งใหญ่ ส่ว นใน
สังคมไทย เรายังไม่อาจสรุ ปได้ ว่า การเมืองวัฒนธรรมเรื่ องความหลากหลาย หรื อพหุลักษณ์ มีความสําคัญ
เพียงใดต่อกระบวนการพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ าน แต่น่าจะกล่าวได้ อย่างกว้ างๆ ว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นเรื่ องของการ
แสดงถึงความมีตวั ตน ผ่านวัตถุ และเรื่ องราวที่เกี่ยวกับวัตถุ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดขึ ้นภายใต้ ขบวนการทาง
สังคมที่ต้องการสร้ างและขยายพื ้นที่ของความเป็ นท้ องถิ่น เพื่อแยกแยะให้ เห็นความมีตวั ตนที่แตกต่างจากความ
เป็ นชาติ (ดูจากรายงานวิจัยระยะที่ 1) โจทย์ในการวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์ของชาวบ้ าน คือพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้
ต้ องการนําเสนอความมีตวั ตนแบบใด ความมีตวั ตนเป็ นเรื่ องของ “วัฒนธรรมท้ องถิ่น” หรื อ “มรดกท้ องถิ่น” หรื อ
“ความหลากหลายในท้ องถิ่น” หรื อ “ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น” เรื่ องราว (narrative) หรื อ สาร (message) นี ้ เป็ นสิ่ง
ที่กําหนดโดยใคร หรื อคนกลุม่ ใด
คํา ถามที่ ส อง เป็ นคํ า ถามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารว่ า การศึก ษาของเราไม่เพี ย งแต่เ ป็ นการศึก ษาเพื่ อ การ
วิเคราะห์ ทําความเข้ าใจความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่ผ้ ูศึกษาเป็ นเพียงผู้เฝ้าพินิจพิเคราะห์ และ
สามารถรักษาระยะห่างจากสิ่งที่ศึกษา แต่เป็ นการศึกษาที่ต้องการร่ วมทุกข์ร่วมสุข ร่ วมคิดว่าจะหล่อหลอม ชัก
นําความคิดและการดําเนินการให้ ไปในทิศทางใด คําถามนี ้เป็ นสิง่ ที่ท้าทายคณะผู้วจิ ยั อย่างยิ่ง เนื่องจากเราไม่ได้
ดําเนินงานโดยเริ่ มด้ วยตัวแบบสําเร็ จรู ปว่า การพัฒนาพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านที่ควรจะเป็ น หรื อในอุดมคตินนั ้
จะต้ องมีลกั ษณะอย่างไร รวมทังมิ
้ ได้ มีรูปแบบ เป้าหมาย ที่กําหนดไว้ ก่อนว่าเรากําลังเดินไปสู่รูปธรรมแบบใด
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ เป็ นการพัฒนาประเภทที่กําหนดหรื อสัง่ การไปจากเบื ้องบน แต่เป็ นกระบวนการที่เราพยายาม
จะทําความเข้ าใจว่า ผู้ที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ ชุมชน รวมทังบุ
้ คคลจากภายนอกชุมชน มี
้ งนํามาพิจารณาแนวทางที่จะสร้ างกิจกรรม
ความต้ องการและความคาดหวังอะไรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จากนันจึ
ต่า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการ และเข้ า กับ สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ชุม ชนมี ค วามสามารถในการ
ดําเนินงานต่อไปได้ อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน แนวทางเช่นนี ้จะมีชื่อเรี ยกเป็ นสาขาวิชาการหรื อไม่อย่างไร ก็อาจจะ
ไม่ มี คํ า ที่ ต รงที เ ดี ย วนัก แต่ อ าจมี แ นวความคิ ด และแนวทางที่ ใ กล้ เ คี ย งหรื อ เกี่ ย วข้ อ งอยู่ นัก วิ ช าการด้ า น
มานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์บางท่านบอกว่าน่าจะเรี ยกว่า engaged museum anthropology หรื องาน
มานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์แบบที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้ าน
รู ปแบบของการทํางานเช่นนี ้ ในประเทศไทย ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านหลายกลุ่ม ได้ บุกเบิกแผ้ วถาง
ทางมาก่อนให้ เห็นเป็ นตัวอย่างหลายแนว นักวิชาการเช่น รศ. ศรี ศกั ร วัลลิโภดม เรี ยกว่า ขบวนการพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น เพื่อแยกแยะให้ เห็นความแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑ์แนวชาวบ้ านกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แนวทาง
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ของ รศ. ศรี ศกั ร และมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์นนั ้ ก็ได้ เป็ นแรงบันดาลใจที่สําคัญในการเริ่ มต้ นโครงการนี ้
อย่างไรก็ตามการทํางานของคณะวิจยั ก็มีความแตกต่างจากแนวทางของ รศ. ศรี ศกั ร อยู่บ้าง ตรงที่แนวทางของ
ท่านมีวตั ถุประสงค์จะสร้ าง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” โดยที่คําว่าท้ องถิ่นในที่นี ้ มีคํานิยามชัดเจนว่าเป็ นความสัมพันธ์
ของกลุ่มคนหลายกลุ่มที่วิวฒ
ั นาการขึน้ มาในพื ้นที่ที่มีลกั ษณะทางนิเวศน์หนึ่งๆ พิพิธภัณฑ์จึงควรจะจัดแสดง
้ ประวัติ
และนําเสนอให้ เห็นเรื่ องราวของการคลี่คลายนี ้ โดยแสดงให้ เห็นลักษณะทางกายภาพของบริ เวณนันๆ
การเข้ ามาของผู้คนกลุม่ ต่างๆ ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาในท้ องถิ่นนันๆ
้
การทํางานในระยะแรกของมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จึงเป็ นการร่ วมมือกับชุมชนชาวบ้ าน สร้ างพิพิธภัณฑ์
ขึ ้น และจัดแสดงตามกรอบของความเป็ นท้ องถิ่นดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึ่งก็มีตวั อย่างที่เป็ นที่ร้ ู จักกันหลายแห่ง
เช่นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์วดั จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ และพิพิธภัณฑ์วดั เขายี่สาร
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามในระยะต่อมา รศ. ศรี ศกั ร และมูลนิธิ ก็ได้ ปรับแนวทางจากการสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ไปเน้ นที่การสร้ างฐานข้ อมูลของท้ องถิ่นในรูปของการวิจยั และสนับสนุนนักวิจยั ที่เป็ นคนในท้ องถิ่น
นอกจากงานของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์แล้ ว ยังมีตวั ละครอีกหลายกลุ่ม ทังสถาบั
้
นการศึกษา
นักวิชาการ องค์ กรด้ านพิพิธภัณฑ์ ของรั ฐ ที่มีการทํางานร่ วมกันกับชุมชนในการดําเนิ นงานพิพิธภัณฑ์ แบบ
ชาวบ้ าน เช่นงานของ ผศ. สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ ที่จงั หวัดน่าน ซึ่งเรี ยกว่างานโบราณคดีชมุ ชน หรื องานของ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานกับชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรีในการขุดแต่งแหล่งโบราณคดีและ
้
พิธภัณฑ์ไทยในการสร้ างเครื อข่ายชุมชนพิพิธภัณฑ์
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ขึ ้นที่วดั โป่ งมะนาว รวมทังงานของสมาคมพิ
งานของศูนย์ ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (สปาฟา) จัดเวทีบรรยายเรื่ องที่
น่าสนใจสําหรั บพิพิธภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ งานของสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรี ยนรู้ แห่งชาติที่ให้ ทุนพิพิธภัณฑ์
ชาวบ้ าน รวมทังองค์
้ การบริ หารส่วนท้ องถิ่น ที่สนับสนุนให้ สร้ างพิพิธภัณฑ์ แต่อาจจะด้ วยวัตถุประสงค์ซ้อนกัน
หลายอย่าง ทังการสร้
้
างความเข้ มแข็งของชุมชน และการดึงดูดนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามคณะวิจยั มีความเชื่อว่า การทํางานในเชิงปฏิบตั ิการนี ้ เป็ นเรื่ องที่ไม่มีสตู รสําเร็จว่าจะต้ อง
ทํางานอย่างไร แต่เป็ นกระบวนการปรับตัวของกลุ่มผู้วิจัยและชาวบ้ านที่ทํางานร่ วมกัน โดยอาศัยการทํางาน
ภาคสนามอย่างใกล้ ชิดและสร้ างความสัมพันธ์ กับสมาชิกในชุมชนเป็ นหลัก รวมทัง้ แสวงหาแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ เพื่อเสริ มศักยภาพให้ ชมุ ชนตระหนักในบทบาทของตนเอง ในการทําให้ พิพิธภัณฑ์
เป็ นองค์กรที่มีความหมาย แนวทางเช่นนี ้เราพบว่าไม่ได้ ง่ายหรื อราบรื่ นเสมอไป มีเรื่ องใหม่ๆ ที่จะต้ องคิดต้ อง
ตัดสินใจในทุกขันตอน
้
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พลิกความคาดหมาย ท้ าทายกําลังใจและความอุตสาหะ แต่ก็ทํา
ให้ คณะผู้วิจยั สามารถเรี ยนรู้ความเป็ นมนุษย์ของผู้ที่ทําพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการหรื อชาวบ้ าน และโลก
แห่งความเป็ นจริ งเกี่ยวกับชุมชนได้ เป็ นอย่างมาก
การศึกษาและทํางานร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ ท่เี ป็ นกรณีศกึ ษา
คณะวิจยั ได้ เลือกพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง มาเป็ นองค์กรและพื ้นที่ ที่มีนกั วิจยั ภาคสนามไปศึกษาและทํางานร่ วมกับ
สมาชิกของชุมชน คือ
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 พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง (โครงการนี ใ้ ช้ ทุนสนับสนุนจากบริ ษัท
จัดการทรัพยากรนํา้ ภาคตะวันออก แต่มีกรอบการวิจยั และการทํางานเหมือนกัน จึงได้ นําเนื ้อหามา
เขียนไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการนี ้ด้ วย)
การเลือกทํางานกับพิพิธภัณฑ์ทงสามแห่
ั้
งนี ้ เป็ นการตัดสินใจด้ วยพื ้นฐานของข้ อมูลและความรู้ ความ
เข้ าใจที่คณะผู้ศกึ ษามีเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2547 ซึง่ ก็พบว่าความเข้ าใจในขณะที่ร้ ูจกั น้ อย กับเมื่อรู้จกั มาก
ขึ ้นแล้ ว ก็มีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี ้ ในเบื ้องต้ นพยายามเลือกพิพิธภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล แต่เป็ นสิ่งที่มีความเป็ น ”ส่วนรวม” ในระดับหนึ่ง และตาม
ความเข้ าใจของคณะวิจยั ในขณะนัน้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน มี”ส่วนร่ วม” ด้ วยการมีสํานึกว่า
เป็ นเจ้ าของร่ วมกัน มี การบริ หารจัดการร่ ว มกัน และมีความสนใจและความพร้ อมในระดับหนึ่งที่ จะทํางาน
ร่ ว มกับคณะผู้วิ จัยเพื่ อจะพัฒนาเนื อ้ หาทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ ฉะนัน้ จะไม่เลือ กพิ พิธ ภัณ ฑ์ ส่วนบุคคล
้ พิธภัณฑ์เป็ นต้ น นอกจากลักษณะพื ้นฐานเหล่านี ้ เราได้ พยายามเลือก
หรื อไม่เลือกชุมชนที่มีการแย่งชิงกันตังพิ
พิพิธภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เป็ นกลุ่มวัฒนธรรมต่างภูมิภาค มีเนื ้อหาทางวัฒนธรรมที่นําเสนอต่างประเภท
กัน และอยูใ่ นบริบทของชุมชนที่มีลกั ษณะทางสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกัน
วัดท่าพูด เป็ นวัดที่ศูนย์ ฯ ได้ ติดต่อมาก่อนช่วงที่จะมีการสํารวจ และเห็นว่าผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดูแล
พิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งไทย ซึ่งเป็ น
พิพิธภัณฑ์อยู่ในเครื อข่ายของชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์นครปฐม ชมรมนี ้ก่อตังโดยพิ
้
พิพิธภัณฑ์เอกชนที่มีบทบาทในการผลักดันให้ พิพิธภัณฑ์ในท้ องถิ่นจังหวัดนครปฐมและบริ เวณใกล้ เคียงมีการ
รวมตัว กัน มี ก ารจัด กิ จ กรรมนํ า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อ กระตุ้น ให้ เ กิ ด ความสนใจและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
พิพิธภัณฑ์ ความกระตือรื อร้ นและตังใจจริ
้
งของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ผนวกกับการที่พิพิธภัณฑ์ได้ รับการสนับสนุน
จากวัดท่าพูดในการจัดตังและดํ
้
าเนินงาน รวมทังได้
้ รับการสนับสนุนจากชาวบ้ านด้ วยการบริ จาคข้ าวของต่างๆ
เป็ นเหตุผลในการที่เราเลือกทํางานกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
ส่วนวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เราได้ ร้ ูจกั เนื่องจากมีนกั วิชาการจากสถาบันราชภัฏ
จัง หวัด ลํ า ปาง ได้ เ คยมี โ ครงการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาหลัก สูต รศิ ล ปศึ ก ษาสํ า หรั บ นัก เรี ย น โดยใช้ สิ่ ง ของและ
สถาปั ตยกรรมของวัดเป็ นเนื อ้ หาในการสร้ างหลักสูตร เมื่อได้ ไปสํารวจและพูดคุยกับชาวบ้ าน คณะผู้วิจัยมี
ข้ อสังเกตว่าวัดนี เ้ ป็ นวัดในภาคเหนื อที่มีความผูกพันกับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น มีองค์ กรที่เรี ยกว่า ศรั ทธาวัด
เชื่อมโยงวัดกับโลกของฆราวาส ทําหน้ าที่คล้ ายกรรมการวัดในภาคกลางแต่มีแบบแผนการปฏิบตั ิและพิธีกรรม
ของท้ องถิ่นที่ทําให้ วดั กับชุมชนดูมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น ผู้เขียนมีความประทับใจในลักษณะทางสุนทรี ย์
ของสถาปั ตยกรรมของวัดไหล่หิน ที่มีซ้ ุมประตูโขง และพระวิหารฝี มือช่างสกุลไทยใหญ่ ที่ มีความงดงามยิ่ง
นอกจากนันวั
้ ดนี ้ยังมีคมั ภีร์ใบลานและเอกสารโบราณจํานวนมาก เป็ นที่ร้ ู จกั และเคยมีนกั วิชาการด้ านเอกสาร
โบราณทางพุท ธศาสนามาเก็บ ข้ อ มูล หลายครั ง้ ความยิ่ง ใหญ่ข องมรดกทางศิล ปวัฒ นธรรม ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ กบั ชุมชน จึงทําให้ ตกลงใจเลือกพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งนี ้
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พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน เป็ นพิพิธภัณฑ์ตวั หนังใหญ่โดยเฉพาะ คณะวิจยั ศึกษาที่นี่เนื่องจาก
ผู้ให้ ทุนสนับสนุนมีความประสงค์จะให้ เน้ นศึกษาในภาคตะวันออก ประกอบกับตัวหนังใหญ่ที่เก็บไว้ มีคุณค่า
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และความน่าสนใจในด้ านประเพณีการแสดงและพิธีกรรมในท้ องถิ่น ซึง่ มีความสําคัญต่อ
ชีวิตของชุมชนในอดีต นอกจากนันพิ
้ พิธภัณฑ์วดั แห่งนีย้ งั ดูมีกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหว เช่นการจัดตังคณะ
้
แสดงหนังใหญ่จากการฝึ กฝนนักเรี ยนในโรงเรี ยน และความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จากภายนอก
1.2 วิธีการวิจัยและการทํางาน
ลักษณะของการวิจัยและการทํางานในแต่ละพิพิธภัณฑ์ ได้ ปรั บมาจากการทํางานภาคสนามแบบ
มานุษยวิทยา โดยมีนักวิจัยประจําสนามแห่งละ 1 คน นักวิจยั สนามแต่ละคนจะอยู่ในชุมชนอย่างค่อนข้ าง
ใกล้ ชิด บางคนเช่นคุณปราโมทย์ ภักดีณรงค์ ค้ างอยู่ที่บ้านไหล่หินหลวง โดยพักอยู่กบั คุณทรงศักดิ์ แก้ วมูล ซึ่ง
เป็ นคนหนุ่มที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้นําด้ านกิจการของวัดและพิพิธภัณฑ์ ในกรณี ของวัดท่าพูด คุณจุฑามาศ ลิ ้มรัตน
พันธ์ พักอยู่ในจังหวัดนครปฐม และเดินทางไปที่วัดท่าพูดเป็ นประจํา ส่วนที่วัดบ้ านดอนมีการเปลี่ยนแปลง
นักวิจยั สนาม แต่คุณนวลพรรณ บุญธรรม นักวิจัยปั จจุบนั ก็ได้ พยายามไปค้ างอยู่ที่บ้านของสมาชิกในชุมชน
ใกล้ วดั บ้ านดอนอยูร่ ะยะหนึง่
บทบาทของผู้วิจัยสนาม งานของนักวิจัยภาคสนามนัน้ ในระยะแรกคือการทําความคุ้นเคยกับชุมชนและ
พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ ภาพอย่างกว้ างๆ ว่า โครงสร้ างของชุมชนมีลกั ษณะอย่างไร และพิพิธภัณฑ์ มีตําแหน่ง
บทบาท และก่อให้ เกิ ดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมอย่างไรบ้ าง อาจกล่าวได้ ว่าผู้วิจัย
สนามทําหน้ าที่เป็ นทังนั
้ กวิจยั ที่ต้องทําความเข้ าใจข้ อมูลภาคสนาม และต้ องเป็ นนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์ร่วมกับ
ชาวบ้ าน ทังสองด้
้
านนี ้ทําควบคู่ไปด้ วยกัน โดยที่มีคําถาม 3 ชุด ที่จะต้ องทําความเข้ าใจและหาคําตอบ และหา
วิธีการที่จะกระตุ้นให้ เกิดความเคลื่อนไหวและสร้ างความเข้ มแข็ง หรื ออาจจะกล่าวได้ ว่าเป็ นการค้ นหาความเป็ น
จริงตามสภาพที่เป็ นอยู่ และจินตนาการว่าอาจจะเป็ นอะไรได้ บ้าง ได้ แก่
1. พิพธิ ภัณฑ์ ในบริบทโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในท้ องถิ่นและระหว่ างท้ องถิ่นกับภายนอก คําถาม
เกี่ ย วกับ ชี วิ ต ประจํ า วัน ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คนกลุ่ม ใด หรื อ ใครในชุม ชนบ้ า ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เกี่ยวข้ องกับคนกลุ่มใด เฉพาะบางกลุ่มหรื อทุกคน ในโอกาสใด เพราะเหตุใด บุคคลหรื อองค์กรจาก
ภายนอกเข้ า มามี ค วามสัมพัน ธ์ อ ย่า งไร สร้ างจิ น ตนาการใดเกี่ ย วกับ บทบาทของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และ
ก่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวอย่างไร นอกจากนัน้ ยังต้ องหาวิธีให้ ภาคีต่างๆที่มีบทบาทด้ านวัฒนธรรม
และการศึกษาในชุมชน เช่น โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น ผู้อาวุโส เด็กๆ เข้ ามามีส่วนร่ วมกับ
งานพิพิธภัณฑ์ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. การจั ด การภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑวิ ท ยาแบบชาวบ้ า น คํ า ถามเกี่ ย วกับ การจัด การ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงว่า วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑ์ มีสภาพอย่างไร ต้ องการการ
้ ่มาจากความคิดเห็นและความต้ องการของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และชุมชน
ดูแล รักษา ปรับปรุง อย่างไร ทังที
และมาจากผู้วิจยั และทีมวิจยั ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนต่อรองกับความต้ องการของคนในท้ องถิ่น พร้ อมทัง้
สนับสนุนให้ มีกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ เช่น การบํารุงรักษา การทําทะเบียน การทํา
ความสะอาด และพยายามให้ กิจกรรมนี ้ก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของคนกลุม่ ต่างๆ
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3. พิพิธภัณฑ์ กับตัวตนของคนท้ องถิ่น คําถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับการเป็ นแหล่งข้ อมูลของชุมชน
และท้ องถิ่น และสื่อสารความเป็ นท้ องถิ่น ซึ่งหมายถึงว่า เนื ้อหาสาระ ที่วตั ถุสิ่งของ และการจัดแสดง
บอกเรื่ องราวอย่างไรเกี่ยวกับชุมชนบ้ านดอน ท่าพูด หรื อไหล่หิน (ความเป็ นคนบ้ านดอน ท่าพูด ไหล่
หิน เป็ นอย่างไร) นอกจากนันแล้
้ ว โครงการยังมีการติดต่อนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่ องท้ องถิ่น มาให้
ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้ านเนื ้อหาว่าอะไรคือความรู้ ท้องถิ่น พร้ อมทังหาวิ
้ ธีการในการที่จะทําให้ ผ้ ดู แู ล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละชุ ม ชน เกิ ด ความสนใจที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการค้ นหา หรื อ ระลึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวจาก
ประสบการณ์ และความทรงจํา หรื อเห็นปั ญหาในชุมชน และนํามาเชื่อมโยงกับสิ่งของในพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้ สามารถสื่อสารเรื่ องราวของชีวิต และความเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ อย่างกว้ างขวางขึ ้น
คําถามเหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นคําถามใหญ่ และในขณะนี ้นักวิจยั อาจจะยังไม่สามารถหาข้ อมูลทุกอย่างได้
อย่างครบถ้ วน รายงานนี ้จึงมิใช่การประมวลคําตอบอย่างสมบูรณ์ แต่เป็ นการตังข้
้ อสังเกตจากข้ อมูลที่มีอยู่แล้ ว
เพื่อเป็ นการเสนอภาพเบื ้องต้ นและเพื่อเก็บข้ อมูลต่อไป
2 ภาพรวมของพิพธิ ภัณฑ์ ในประเทศไทย
ก่อนที่จะนําเสนอข้ อสังเกต ในเบื ้องต้ นนี ้ขอนําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ก่อน
แผนภูมทิ ่ ี 1 พิพธิ ภัณฑ์ จาํ แนกตามองค์ กรที่บริหารจัดการ
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ในปั จจุบนั (ณ พฤษภาคม 2549) ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมได้ 909 แห่ง ในจํานวนนี ้ส่วนหนึ่ง
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่ง ซึง่ จัดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 5 ของพิพิธภัณฑ์ทงหมด
ั้
พิพิธภัณฑ์จํานวน
มาก เป็ นพิพิธภัณฑ์ของวัด (ประมาณ ร้ อยละ 27) โรงเรี ยนและสถานศึกษา (ร้ อยละ 24) หน่วยงานราชการ
(ร้ อยละ 25) พิพิธภัณฑ์ของเอกชน มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 16 และอีก ร้ อยละ 3 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินการ
โดยองค์กรชุมชน จํานวนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ บอกถึงความสําคัญ เช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแม้ จะมี
จํานวนน้ อยแห่ง แต่ก็เป็ นสถาบันที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน มีบุคคลากร องค์ความรู้ และบทบาทสําคัญกว่า
พิพิธภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตามตัวเลขจํานวนพิพิธภัณฑ์บอกได้ ว่า วัด องค์กรชุมชน เอกชน ก็เป็ นสถาบันเข้ ามามี
บทบาทในเรื่ องการจัดการพิพิธภัณฑ์
ยิ่งเมื่อเราพิจารณาพัฒนาการของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยตังแต่
้ ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
เป็ นต้ นมา (หรื อประมาณรัชกาลที่ 4-5 หรื อยุคเริ่ มแรกของความเป็ นสังคมสมัยใหม่) จะเห็นได้ จากแผนภูมิที่ 2
ั้
่ มเกิดขึ ้นอย่างมากในเวลาไม่นานมานี ้เอง คือในกลางทศวรรษ 1980 หรื อประมาณ
ว่าจํานวนพิพิธภัณฑ์นนมาเริ
ปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา ซึ่งสอดคล้ องกับระยะที่เศรษฐกิจ(ฟองสบู่)ขยายตัวอย่างมาก ยิ่งเมื่อดูประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ที่มีอัตราการโตรวดเร็ วในแผนภูมิที่ 3 ก็จะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์วดั และองค์กรชุมชนขยายตัวเร็ วที่สุด
ในช่วงเดียวกันนี ้
แผนภูมิ 2 การขยายตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ในประเทศไทย (1)
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แผนภูมิ 3 การขยายตัวของพิพธิ ภัณฑ์ ในประเทศไทย (2)
Growth of Museums in Thailand (2)
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แผนภูมทิ ่ ี 4 พิพธิ ภัณฑ์ จาํ แนกตามเนือ้ หา
Number of Museums by Theme
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นอกจากนันแล้
้ วเรายังพบว่า เนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่ คือราวร้ อยละ 41 แสดงเรื่ องราวของวิถี
ชีวิตในอดีต และอีกร้ อยละ 29 ซึง่ เป็ นสัดส่วนค่อนข้ างสูง แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับวัด ประวัติ พิธีกรรม และประวัติ
ชีวิตของพระภิกษุที่เป็ นที่เคารพศรัทธา ส่วนที่เหลือนัน้ เป็ นเนื ้อหาแสดงเรื่ องราวของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และเรื่ องเฉพาะทางต่างๆ
อย่างไรก็ตามภาพข้ างต้ นนี ้เป็ นเพียงการจําแนกอย่างหยาบๆ เมื่อเราศึกษาเฉพาะกรณีแล้ วก็จะพบว่า
้
งเนือ้ หา และองค์กรทางสังคมที่จัดการดูแล เช่น
ในพิพิธภัณฑ์หนึ่งๆ อาจมีความคาบเกี่ยวซ้ อนทับกันทังในเชิ
พิพิธภัณฑ์ ที่แสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับวัด กับพิพิธภัณฑ์ ที่แสดงเรื่ องราวของวิถีชีวิตในอดีต อาจจะไม่สามารถ
จําแนกออกจากกันโดยเด็ดขาด เป็ นต้ น
3 ข้ อสังเกตเรื่ อง ชีวติ ประจําวันของพิพธิ ภัณฑ์ แบบชาวบ้ าน
พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านอาจจะมีชื่อเรี ยกได้ หลายอย่าง เช่นคําว่าพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน รวมทังอาจจะไม่
้
ใช้ คําว่าพิพิธภัณฑ์เลยก็ได้ แต่เรี ยกชื่ออื่น เช่น ศูนย์บรู ณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน ซึง่ เป็ นชื่อที่กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้ จดั ตังขึ
้ ้น ก็มีลกั ษณะคล้ ายพิพิธภัณฑ์ ดูเหมือนว่าการ
ใช้ คําว่าพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น พืน้ บ้ าน หรื อชุมชน ถูกใช้ เพื่อที่จะแยกว่ามิใช่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และมิใช่
พิพิธภัณฑ์ที่ดําเนินงานโดยทางการซึง่ หมายถึงหน่วยงานราชการ พิพิธภัณฑ์ที่ไม่เป็ นทางการเหล่านี ้ มีลกั ษณะที่
หลากหลายมาก แต่ละแห่งมีประวัติชีวิตและชีวิตประจําวันของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
ชุมชนที่พิพิธภัณฑ์ตงอยู
ั ้ ่ และตามลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและกลุม่ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เนือ้ หาต่อไปนีเ้ ป็ นข้ อสังเกตที่ได้ จากงานภาคสนาม 3 แห่ง คือที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง การตังข้
้ อสังเกตเหล่านี ้ผู้เขียนจําเป็ นต้ อง
ออกตัวไว้ ก่อนว่า เป็ นการเขียนจากข้ อมูลของนักวิจยั ภาคสนาม ซึง่ ดังที่กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ นว่าทํางานหลายด้ าน
พร้ อมๆกันไป ทังเก็
้ บข้ อมูล ปฏิบตั ิการในพิพิธภัณฑ์เช่นทําทะเบียนวัตถุสิ่งของ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดความสนใจและการเรี ยนรู้ ดังนันอาจจะไม่
้
สามารถเก็บข้ อมูลภาคสนามได้ อย่างเต็มรู ปแบบ ยิ่งกว่านัน้
การที่ ผ้ ูเขี ย นบทนํ าไม่ไ ด้ ทํ างานภาคสนามเอง มี โอกาสสัมผัสสนามค่อนข้ า งน้ อย การใช้ ข้ อ มูลสนามจึง ไม่
สามารถทํ า ได้ อ ย่า งลุ่มลึกละเอี ยดอ่อ น ดัง นัน้ โปรดเข้ า ใจว่า เป็ นการเขี ย นในลัก ษณะของการตัง้ ข้ อ สังเกต
มากกว่าการสรุ ปที่มีข้อมูลสนับสนุนอย่างหนักแน่น หลายเรื่ องยังคงเป็ นคําถามที่ไม่มีคําตอบ แต่ผ้ เู ขียนหวังว่า
ในการทํางานอย่างเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องของโครงการ ข้ อสังเกตเหล่านีจ้ ะเป็ นคําถามสําหรับการดําเนิน
ต่อไปในอนาคต และอาจเป็ นข้ อสมมุติฐานให้ ผ้ ทู ี่สนใจวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์หาข้ อมูลมาถกเถียงกันอย่างหนักแน่น
ต่อไป เรื่ องราวของลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมอาจจะไม่ได้ มี "ประโยชน์" โดยตรงต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ หรื อ
เป็ นมรรคเป็ นผลให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นตัวการในการก่อให้ เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง รวมทังไม่
้ ได้ ตอบคําถาม
ว่าจะตัดสินใจดําเนินงานอย่างไรต่อไป แต่หากว่าหลักการในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เป็ นเรื่ องของการเข้ าใจ
พิพิธภัณฑ์ในสภาพที่เป็ นอยู่ตามธรรมชาติในชุมชนแล้ ว คําถามเหล่านี ้ก็เป็ นพื ้นฐานของความเข้ าใจที่สําคัญ
และเป็ นพื ้นฐานความคิดว่าจะดําเนินการอย่างใดต่อไป
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ลักษณะที่เราสามารถสรุปได้ เบื ้องต้ นคือ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นทางการ มีลกั ษณะ
พื ้นที่หลากหลาย มีวงจรเวลาทังคึ
้ กคักและเงียบเหงา และไม่มีแบบแผนเหมือนกัน หากเราคุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์
ในเมือง หรื อพิพิธภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเป็ นทางการ เราอาจจะมีความคาดหวังบางอย่าง เช่น มีการปิ ดเปิ ดเป็ นเวลา
แน่นอน มีผ้ ดู แู ลประจํา มีกลุม่ วัตถุที่ได้ รับการจัดแสดง หรื อจัดวางไว้ อย่างเป็ นระเบียบหรื อน่าสนใจ แต่ลกั ษณะ
พิพิธภัณฑ์ แบบชาวบ้ านจะมีความหลากหลายและยืดหยุ่นกว่านัน้ มาก ทัง้ ในแง่ลักษณะทางกายภาพ การ
จัดการ และความสัมพันธ์ ที่พิพิธภัณฑ์มีต่อชุมชน ส่วนใหญ่แล้ วอาจจะสรุ ปได้ ว่ามีลกั ษณะตามอัตภาพ คือตาม
ความสามารถของการระดมทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนมาใช้
ทางด้ านรูปลักษณ์ เราพบตัวอย่างที่แตกต่างกัน เช่นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนเป็ นอาคารตึกชัน้
เดียวที่สร้ างขึ ้นใหม่ ตังอยู
้ ่มมุ หนึ่งของวัด ส่วนพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด ใช้ หอไตร กุฎิ และโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
้ กษณะการจัดวางภายในอาคารจึงเป็ นไปตามรู ปทรงของอาคาร
ธรรม ปรับปรุงมาเป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ ดังนันลั
เดิม และใช้ วสั ดุและเครื่ องเรื อนต่างๆ ตามความสะดวกในการจัดเก็บหรื อตามแต่จะมีงบประมาณ เช่นวัดบ้ าน
ดอนสามารถเรี่ ยไรเงินจากญาติโยมมาสร้ างอาคาร รวมทังได้
้ เงินสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนตําบล และซื ้อ
ลิ ้นชักเหล็กขนาดใหญ่แบบที่ใช้ ในสํานักงาน มาใช้ เก็บตัวหนังใหญ่ ตัวหนังบางส่วนจัดแสดงไว้ ในห้ องประชุม
ด้ านข้ าง โดยใส่กรอบกระจกมีไฟส่องด้ านหลัง ให้ เห็นลวดลายที่เกิดจากแสงเงาเด่นชัด ในห้ องประชุมนี ้จัดไว้
้ างใช้
สําหรับคนที่มาเยี่ยมได้ ดวู ีดีทศั น์แนะนําประกอบด้ วย ส่วนที่วดั ท่าพูด อาคารที่ปรับมาจากหอไตรนัน้ ชันล่
ตู้ไม้ ใส่กระจกแบบโบราณที่ชาวชุมชนยกให้ บ้างหรื อเป็ นของวัดมาแต่เดิมบ้ าง มาเป็ นตู้จดั แสดงของ บางส่วน
เช่นแท่นไม้ ก็ทําขึน้ ใช้ เอง ชัน้ บนยังคงลักษณะของสถาปั ตยกรรมที่มีห้องสี่เหลี่ยมทึบตรงกลาง มีประตูมิดชิด
ล้ อมรอบด้ วยระเบียง ห้ องตรงกลางใช้ วางวัตถุมีคา่ จําพวกพระพุทธรูป ส่วนระเบียงเปิ ดวางของพื ้นบ้ านเป็ นหลัก
ส่วนอาคารที่เป็ นกุฏิเดิมซึง่ แสดงเรื่ องราวของเจ้ าอาวาสที่มรณภาพไป จัดทําเป็ นตู้กระจกฝั งในผนัง ที่วดั ไหล่หิน
นันตั
้ วอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นตึกชัน้ เดียวสร้ างใหม่จากเงินบริ จาคของผู้มีจิตศรัทธา ด้ านในจัดวางของโดยใช้ ต้ ู
กระจกโบราณบ้ าง ใช้ ต้ ทู ี่เคยเป็ นโลงศพบ้ าง รวมทังสร้
้ างลูกกรงเหล็กไว้ สําหรับใส่พระพุทธรูปที่มีค่าเพื่อป้องกัน
การโจรกรรมไว้ ตรงกลางห้ อง ผู้ที่ค้ นุ เคยกับพิพิธภัณฑ์ทางการ หรื อพิพิธภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานของโลก เมื่อมาชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ บบชาวบ้ า น ก็ มัก จะมี คํ า วิ จ ารณ์ ทํ า นองที่ ว่า เหมื อ นห้ อ งเก็ บ ของรกๆ ขาดการจัด หรื อ ดูแ ลที่
เหมาะสม คําวิจารณ์ เช่นนี อ้ อกจะเป็ นการมองจากมุมของภาพที่ปรากฏเพียงอย่างเดียว หากได้ ทราบถึงการ
ทํางานที่อยูเ่ บื ้องหลังแล้ วก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่วิจารณ์เช่นนี ้
นอกจากลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันแล้ ว ลักษณะการให้ บริ การหรื อการเปิ ดปิ ด ก็ไม่อาจกําหนด
ได้ ว่ามีเวลาเปิ ดปิ ดตายตัว พิพิธภัณฑ์หลายแห่งถ้ าหากไปในเวลาที่ไม่ได้ นดั ไปก่อนและไม่สามารถค้ นหาพระ
เณร หรื อผู้ที่ถือกุญแจได้ แล้ ว ก็จะไม่สามารถเปิ ดเข้ าชมได้ หรื อหากเปิ ดได้ แล้ วก็อาจจะอยู่ในสภาพที่มีฝนจั
ุ่ บอยู่
ทัว่ ไปจนผู้ที่เปิ ดให้ ก็มกั จะต้ องออกตัวว่าไม่ค่อยมีเวลาหรื อมีคนดูแล ทําให้ อยู่ในสภาพที่ไม่เรี ยบร้ อย พิพิธภัณฑ์
จะอยูใ่ นสภาพที่ “มีชีวิตชีวา” หรื อ “พร้ อมจะรับแขก” ได้ ในบางโอกาสเท่านัน้ โอกาสที่จะมีชีวิตชีวาเป็ นพิเศษนี ้ก็
ไม่จําเป็ นจะต้ องเหมือนกันเสมอไป พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดจะคึกคักมากในช่วงเวลาที่มีงานประจําปี ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากเป็ นช่วงที่มีคนมาวัดเป็ นจํานวนมาก ทังจากบริ
้
เวณใกล้ เคียงและต่างถิ่นเพื่อ
มาทําบุญและนมัสการพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในช่วงนี ้พิพิธภัณฑ์จะเปิ ดให้ คนมาชมและคนที่มาวัดก็
จะเข้ ามาที่พิพิธภัณฑ์ด้วย จากข้ อสังเกตของจุฑามาศ งานประจําปี ในปี 2548 มีกิจกรรมมากเป็ นพิเศษ
พิพิธภัณฑ์ในบริบทชีวิตพื้นบ้ าน: ข้ อสังเกตจากกรณีศึกษา
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
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เนื่ อ งจากมี เ ด็ก นัก เรี ย นจากโรงเรี ย นวัด ท่า พูด มาทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นมัค คุเ ทศก์ อ ยู่ต ามอาคารต่ า งๆ ซึ่ง ทํ า ให้ มี
ผู้ปกครองและญาติมิตรมาดูลกู หลานของตนด้ วยมากเป็ นพิเศษ แต่ความคึกคักนี ้อาจจะไม่สมํ่าเสมอ เช่นในปี
2549 ได้ รับคําบอกเล่าว่าเงียบกว่าปี ก่อนหน้ านัน้ ความคึกคักของงานแต่ละปี อาจขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
เช่น จํานวนนักเรี ยนที่จะมาร่ วมโครงการนําชม ซึง่ เปลี่ยนไปทุกปี ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า หรื อกําลังใน
การระดมกระตุ้นความสนใจ ซึง่ ถ้ าหากมีมากก็อาจสามารถทําให้ มีนกั เรี ยนให้ ความสนใจมาร่วมได้ มาก
ส่วนวัดบ้ านดอนและวัดไหล่หินกลับตรงกันข้ าม ช่วงงานเทศกาลประเพณีไม่ใช่ช่วงที่มีความคึกคัก ที่
วัดบ้ านดอนในช่วงที่มีงานประจําปี ของวัดพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่จะปิ ดไม่ให้ เข้ าชม ส่วนที่วดั ไหล่หินประเพณีใหญ่
ประจําปี คืองานสงกรานต์ พิพิธภัณฑ์ก็จะปิ ดเช่นเดียวกัน โดยมีเหตุผลว่าเมื่อคนมามากๆ เกรงว่าจะดูแลได้ ไม่
ทัว่ ถึงและข้ าวของอาจจะหายได้ ดังนันในสองกรณี
้
หลังนี ้พิพิธภัณฑ์จึงมิได้ เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นส่วนขยายของการมา
ทําบุญที่วดั ในเทศกาล เช่นเดียวกับที่วดั ท่าพูด
โอกาสที่จะมีชีวิตชีวาของพิพิธภัณฑ์ นัน้ ยังขึน้ อยู่กับการมาเยี่ยมชม ของคนกลุ่มต่างๆ ที่อาจมาไม่
ถึงกับสมํ่าเสมอนัก แต่ก็มีเป็ นระยะๆ ในกรณีของวัดท่าพูดเนื่องจากวัดนี ้ตังอยู
้ ร่ ิมแม่นํ ้านครไชยศรี ระหว่างตลาด
ดอนหวายกับวัดไร่ขิง จึงอยูใ่ นเส้ นทางของเรื อท่องเที่ยวที่ให้ บริ การระหว่างตลาดกับไร่ขิง และมักจะมาแวะที่วดั
ท่าพูดอยู่บ้างเนื่องจากวัดนีเ้ ป็ นวัดเก่าแก่และมีพระเจดีย์จุฬามณี เป็ นสัญลักษณ์ เด่นของวัด เหตุการณ์ การมี
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนี ้มักเกิดขึ ้นในวันสุดสัปดาห์เป็ นส่วนมาก ส่วนที่วดั ไหล่หินนันจะมี
้
บางช่วงในรอบปี ที่มี
นักท่องเที่ยวมามาก ได้ แก่ช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี
นอกจากกลุม่ นักท่องเที่ยวแล้ ว การมีกิจกรรมคึกคักอีกประเภทหนึ่งเกิดจากการมาเยี่ยมชม ผู้มาชมมัก
เป็ นนักเรี ยนที่โรงเรี ยนพามาเป็ นหมู่คณะ หรื อข้ าราชการสายที่เกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม บางครัง้ ผู้ที่มา
จากภายนอกเหล่านี ้ก็เป็ นตัวการก่อให้ เกิดกิจกรรมพิเศษขึ ้น ซึง่ ทําให้ พิพิธภัณฑ์มีบทบาทมาก เช่นที่วดั บ้ านดอน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองได้ จดั ให้ มีการแสดงหนังใหญ่เพื่อถ่ายทําวีดิทศั น์ เป็ นเหตุการณ์สําคัญที่มีการ
กล่าวขวัญถึงอยูเ่ นืองๆ บางครัง้ ความคึกคักก็เกิดจากการที่มีเหตุการณ์พิเศษ เช่นที่วดั ท่าพูด เมื่อเดือนสิงหาคม
2548 มี เรื อ งมสมบัติในแม่นํา้ จากจังหวัดอยุธยามาจอดงมของเก่าอยู่ห น้ าวัดท่าพูด ได้ พบของเก่าประเภท
ภาชนะดินเผาจํานวนมาก และพบซากเรื อไม้ 3 ลําที่ท้องแม่นํ ้านครไชยศรี ในระยะแรกทางวัดท่าพูดได้ ว่าจ้ างให้
งมเรื อโบราณขึ ้นมา รวมทังซื
้ ้อภาชนะบางส่วนไว้ แต่ต่อมาเมื่อเรื่ องนี ้ทราบออกไปกว้ างขวาง มีคนมาซื ้อของที่
งมได้ กนั มาก และมีหนังสือพิมพ์ทําข่าว จังหวัดและเจ้ าหน้ าที่ตํารวจจึงได้ มาอายัดของที่งมได้ และนําขึ ้นมาเก็บ
ไว้ ที่ลานวัดท่าพูด เหตุการณ์นี ้เป็ นข่าวหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ ทําให้ มีผ้ ชู มหลัง่ ไหลกันไปชมของเก่าและเรื อ
โบราณกัน อย่า งเนื อ งแน่ น ทางวัด ได้ จัด เต้ น ท์ ว างเรื อ โบราณและของเก่ า ไว้ ที่ ล านหน้ า วัด ตรงหน้ า อาคาร
พิพิธภัณฑ์ (อาคาร 1) พอดี มีป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนให้ มาชมเรื อโบราณและวัตถุโบราณ ทําให้ คนที่มาชมเรื อ
จํานวนมากเข้ ามาชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ติดๆ กันไปด้ วยถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ ให้ ความสนใจเท่ากับเรื อโบราณก็ตาม
เต้ นท์ที่ไว้ เรื อโบราณได้ แปรสภาพเป็ นศาลศักดิ์สิทธิ์ในเวลาอันรวดเร็ ว เนื่องจากผู้คนพากันมาสักการะ บนบาน
และขอเลขมีโชค ทําให้ กิจการขายดอกไม้ ธูปเทียนของวัดเฟื่ องฟูและได้ รับเงินบริ จาคจํ านวนหลายหมื่นบาท
เหตุการณ์นี ้ทําให้ พิพิธภัณฑ์พลอยได้ รับอานิสงส์ไปด้ วย มีคนมาชมอย่างคึกคักอยู่ประมาณ 6 เดือน ในปั จจุบนั
(พฤษภาคม 2549) ยังมีเต้ นท์และเรื อโบราณอยู่ แต่คนเงียบเหงาไปกว่าเดิมมาก
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อย่างไรก็ตามลักษณะของความมีชีวิตชีวาชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ก็ไม่จําเป็ นจะต้ องหมายความว่าพิพิธภัณฑ์
เหล่านี ้ถูกปิ ดตายในเวลาที่เหลือ กลายเป็ นห้ องเก็บของรกๆไม่ประสงค์จะต้ อนรับผู้มาชม ผู้เขียนมักจะพบว่า
ุ แจได้ และอธิบายว่าเป็ นใครมา
เวลาที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยที่มิได้ นดั ไปล่วงหน้ า หากสามารถหาตัวผู้มีกญ
จากไหน โดยเฉพาะหากเป็ นตัวแทนมาจากสถาบันทางการแห่งใดแห่งหนึง่ ก็มกั จะได้ รับความร่วมมืออย่างดีเปิ ด
ให้ เข้ าชมเสมอ ครัง้ หนึ่งผู้เขียนไปพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อําเภอด่านซ้ ายจังหวัดเลย เมื่อไปถึงเป็ นหลังหกโมงเย็น
และพบว่าพิพิธภัณฑ์ปิดไปแล้ ว แต่ว่ามีเณรบางรูปอยู่ในบริ เวณวัด จึงได้ ขอให้ เณรไปหากุญแจมาเปิ ดให้ ก็ได้ รับ
การช่วยเหลือให้ เข้ าชมและถ่ายภาพเป็ นด้ วยความเต็มใจ หรื อบางครัง้ ที่มีแขกต่างประเทศที่มาขอชมพิพิธภัณฑ์
ที่ศนู ย์ฯทํางานด้ วยหรื อมีความสนิทสนม ก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอให้ ผ้ ดู แู ลเปิ ดให้ ได้ เสมอ ซึ่งก็เป็ นเสน่ห์ของ
พิพิธภัณฑ์แบบนี ้สําหรับผู้ที่ร้ ูจกั สนิทสนม
ดังนัน้ ข้ อสังเกตประการแรกว่าด้ วยพิพิธภัณฑ์ แบบชาวบ้ าน จึงเป็ นเรื่ องขององค์ กรที่ มีลกั ษณะกึ่ง
ส่วนตัวกึง่ ส่วนรวม มีรูปร่ างลักษณะและการเปิ ดให้ บริ การที่มีลกั ษณะเฉพาะ อาศัยการรู้จกั ตัวบุคคล ความสนิท
สนม ความไว้ วางใจเป็ นเรื่ องสําคัญในการติดต่อ
3.1 พิพธิ ภัณฑ์ ในบริบทโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในท้ องถิ่นและระหว่ างท้ องถิ่นกับภายนอก
คําถามสําคัญประการหนึง่ ที่เราพยายามตอบในโครงการนี ้ คือพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน สัมพันธ์กบั ใคร
อย่างไร และมีตําแหน่งแห่งที่ และบทบาทอย่างไรในชุมชนที่พิพิธภัณฑ์ตงอยู
ั ้ ่ ลักษณะประการหนึ่งที่ปรากฏ
เด่นชัดจากกรณีศกึ ษาสามแห่งของเรา คือพิพิธภัณฑ์สามแห่งนี ้มีความใกล้ ชิดกับวัดเป็ นอย่างมาก ซึง่ ก็เป็ นเรื่ อง
ที่ไม่น่าแปลกใจเพราะทังสามแห่
้
งตังอยู
้ ่ในบริ เวณวัด แต่เราก็พบว่าถึงแม้ จะอยู่ในวัดเหมือนกันความสัมพันธ์กบั
ชุมชนที่อยูร่ อบวัดก็ไม่จําเป็ นต้ องเหมือนกัน
ความใกล้ ชิดระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั วัดนี ้ มีมลู เหตุจากการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ เราได้ เสนอไว้ ในรายงานปี
ที่ 1 ว่า การเกิดขึ ้นของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน สะท้ อนให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทอันเป็ นเหตุให้
เกิดความปรารถนาที่จะรื อ้ ฟื น้ หรื อรักษาสิ่งที่ตกทอดมาจากอดีต และปั จจัยทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่นซึ่งต้ องการ
สร้ างอนุสรณ์ สถานรํ าลึกถึงพระภิกษุ สงฆ์องค์สําคัญที่เป็ นผู้นําหรื อวีรบุรุษของท้ องถิ่น และปฏิบตั ิการในการ
ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อการนี ้ มักมีวดั หรื อกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องกับวัดเป็ นตัวการสําคัญ เช่นที่วดั ท่าพูดความคิด
ที่จะมีพิพิธภัณฑ์เกิดมาจากความต้ องการของวัดที่จะมีการมีอนุสรณ์ ให้ พระครู พิศาลสาธุวฒ
ั น์ เจ้ าอาวาสองค์
ก่อนที่มรณภาพไปในปี 2540 เนื่ องจากท่านเป็ นผู้ที่ชาวบ้ านเคารพศรั ทธา และมีลูกศิษย์ ลูกหาจํ านวนมาก
ประกอบกับกลุม่ ผู้นําทางวัฒนธรรม ซึง่ มีตําแหน่งสําคัญของวัด อาทิ คุณมานะ และคุณวิรัตน์ เป็ นผู้ที่มีพื ้นฐาน
การศึกษาด้ านงานช่าง และมีความคิดเรื่ องคุณค่าของของเก่า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของต่างๆ ที่เก็บอยู่
ในวัด ซึง่ มักจะสูญหายหรื อถูกแทนที่โดยของใหม่ จึงพยายามรวบรวมของเหล่านี ้มาเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์ ทังสอง
้
คนมักจะยกตัวอย่างของไม้ แกะสลักที่เคยเป็ นชิ ้นส่วนของหน้ าบัน คันทวย หรื อส่วนอื่นๆของสถาปั ตยกรรม ที่
ปั จจุบนั วางไว้ ในพิพิธภัณฑ์ ว่าเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี ้ถูกทิ ้งๆ ขว้ างๆ หรื อเผาทิ ้งไปก็มี แม้ แต่ของที่ปัจจุบนั ถือว่าเป็ น
ของชิ ้นเด่น คือ พระยานมาศไม้ แกะสลัก ก็ไม่มีใครทราบว่าคืออะไร ตราบจนทังสองท่
้
านเก็บมาประกอบและมี
อาจารย์อีกท่านหนึง่ ในท้ องถิ่นมาช่วยค้ นคว้ า จึงได้ ทราบความสําคัญ
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ส่วนที่วดั บ้ านดอนนันก็
้ เป็ นเรื่ องของการมี "ของเก่า" ที่เก็บอยู่ในวัด คือตัวหนังที่ใช้ ในการแสดงหนังใหญ่
จํานวนประมาณ 200 ตัว ซึง่ เชื่อว่ามีอายุราว 200 ปี ตัวหนังเหล่านี ้ถูกวางทิ ้งไว้ ในอาคารเก่า และเริ่ มผุพงั ไป เจ้ า
อาวาสองค์ปัจจุบนั รวมทังอาจารย์
้
อํานาจ และอาจารย์ประเทือง เป็ นผู้ริเริ่ มจัดตังเป็
้ นพิพิธภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ หนัง
ใหญ่เหล่านี ้ไว้ ส่วนพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินนันก็
้ มีกระบวนการเกิดด้ วยอารมณ์ความรู้ สกึ ที่คล้ ายคลึงกัน เนื่องจาก
ของเก่าในชุมชนมีพ่อค้ ามาซื ้อไปเป็ นจํานวนมาก พระและพ่อหลวง (ผู้อาวุโสในชุมชนและมักเป็ นกรรมการวัด)
เป็ นผู้มีบทบาทสูงในการไปเก็บรวบรวม ขอบริจาคของเก่า และหาทุนมาสร้ างอาคารเพื่อเก็บรักษา
นอกจากการก่อตังแล้
้ ว เรายังพบว่าการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เช่นการดูแล การจัด
การเปิ ดปิ ด การต้ อนรับนัน้ ก็จะเป็ นงานของคนกลุ่มที่เป็ นพระหรื อกรรมการวัดหรื อผู้อาวุโสที่เกี่ยวข้ องกับวัด
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ บบชาวบ้ า นนี ้ ไม่ มี ผ้ ูที่ ทํ า งานประจํ า เราจะไม่ พ บผู้ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น "ภัณ ฑารั ก ษ์ " หรื อ ผู้ดูแ ล
พิพิธภัณฑ์ ที่รับผิดชอบเฉพาะงานต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เลย และจากสามแห่งที่เป็ นกรณีศกึ ษาเราพบว่า ถึงแม้ ว่า
บางแห่งอาจจะมีการตังกรรมการมี
้
รายชื่อจํานวนมาก เช่นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนมีกรรมการอนุรักษ์
หนังใหญ่ 44 คน หรื อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีพระสงฆ์ในวัดทังหมดและฆราวาสอี
้
ก 4 คนเป็ นกรรมการ
พิพิธภัณฑ์ แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ ว มีบคุ คลจํานวนไม่มากที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ ชิด บุคคลเหล่านี ้แท้ ที่จริ งแล้ ว
มีงานประจําอื่น หรื อมีภารกิจอื่นในชีวิตประจําวันอยู่ค่อนข้ างมากอยู่แล้ ว ยกตัวอย่างเช่นที่วดั บ้ านดอน อาจจะ
เรี ยกได้ วา่ หลวงพ่อเจ้ าอาวาส เป็ นผู้ที่รับผิดชอบคนสําคัญ แต่ว่าท่านก็มีภารกิจต่างๆ ในฐานะเจ้ าอาวาส รวมทัง้
กิจกรรมอื่นๆ ของวัดเช่นศูนย์นวดแผนโบราณ ท่านจึงมิได้ มีงานพิพิธภัณฑ์อย่างเดียว ส่วนด้ านการให้ เนื ้อหา
ความรู้เกี่ยวกับตัวหนังนันผู
้ ้ ที่ทําหน้ าที่เป็ นวิทยากรคืออาจารย์อํานาจ มณีแสง ซึง่ เป็ นเชื ้อสายของนายหนัง และ
อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยงานของพิพิธภัณฑ์เวลาที่มีกิจกรรมคือ คุณประเทือง เขตสมุทร ไวยาวัจจกร
ของวัด ส่วนที่วดั ท่าพูดนัน้ ผู้ที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์อย่างใกล้ ชิดคือคุณมานะ เถียรทวี ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่ดแู ลกิจการ
งานศพของวัด และคุณวิรัตน์ น้ อยประชา ซึ่งดูแลการเงินและบัญชีของวัด ส่วนที่วดั ไหล่หินนัน้ คุณทรงศักดิ์
แก้ วมูล ผู้เป็ นกรรมการวัด และสมาชิกอบต เป็ นผู้ที่ดแู ลใกล้ ชิดที่สดุ แต่ก็มีพระ และพ่อหลวงในชุมชนช่วยกัน
ทํางานต่างๆ เช่นผลัดกันมาเฝ้า ปิ ดเปิ ด อํานวยความสะดวก และดูแลความเรี ยบร้ อยในพิพิธภัณฑ์
การที่พิพิธภัณฑ์มีความคาบเกี่ยวกับวัด ทังในแง่
้
พื ้นที่ ความเป็ นมา กลุ่มคนที่ดแู ลนี ้ ในด้ านหนึ่งก็ได้
เป็ นกําลังให้ แก่พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นองค์กรใหม่ ทําให้ สามารถพึง่ พิงกําลังทรัพยากรด้ านต่างๆ ของวัด ทังกํ
้ าลังทรัพย์
สถานที่ กําลังคน วัดมักจะให้ การสนับสนุนการสร้ างอาคารสถานที่ และงบประมาณในการซ่อมแซมดูแลอยู่
เท่าที่จะจัดสรรให้ ได้ นอกจากนัน้ การที่วัดเป็ นศูนย์ กลางทางวัฒนธรรมอยู่แล้ ว ก็ทําให้ พิพิธภัณฑ์ ได้ อาศัย
อานิสงส์จากความศรัทธาของชุมชน ทําให้ คนที่มาวัดด้ วยจุดประสงค์อื่นมาชมพิพิธภัณฑ์ไปด้ วย
แต่ในอีกด้ านหนึ่งความเป็ นวัดกับความเป็ นพิพิธภัณฑ์ก็ทําให้ เกิดบริ เวณที่มีความขัดแย้ งได้ เมื่อมีคน
หลายกลุม่ จัดการดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมแต่มีความเห็นไม่ตรงกัน และผลประโยชน์ไม่สอดคล้ องกัน กรณีที่เห็น
ได้ ชดั คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้นอกจากจะมีตวั หนังใหญ่เก็บไว้ แล้ ว ยังมีการจัดตัง้
คณะแสดงหนังใหญ่ขึ ้นมาโดยอาศัยนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนและเด็กในชุมชนเป็ นผู้เชิด และนําตัวหนังเดิม
และมีการแกะตัวหนังใหม่สําหรับใช้ แสดง ในระยะแรกคือประมาณปี 2523 เริ่ มมีการฝึ กหัดกันเพื่อนําไปประกวด
หมู่บ้านดีเด่น จึงมี การเชิดฝึ กหัดกันโดยคนในชุมชนที่เป็ นลูกหลานหรื อได้ รับการสืบทอดการเชิ ดหนังใหญ่
ประกอบกับการแสดงอื่นๆ มาเป็ นครู ฝึกหัดให้ ต่อมาในปี 2546 ภัทราวดีเธียเตอร์ ซึ่งได้ รับ ทุนจากสํานัก
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นายกรัฐมนตรี มีโครงการสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ ได้ มาฝึ กเทคนิคการเชิดและการแสดงให้ โดยอาศัย
เทคนิคการละครสมัยใหม่มาประยุกต์ ทําให้ คณะหนังเป็ นที่ร้ ู จักและเฟื่ องฟูขึน้ มี การจัดแสดงในศาลาวัดที่
ดัดแปลงเป็ นโรงละคร และเริ่มมีการรับงานแสดงภายนอกอย่างค่อนข้ างถี่มากในปี 2546-47 ซึง่ มีรายได้ ในขณะ
เดี ย วกับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล (อบต.)เชิ ง เนิ น ก็ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะให้ ก ารสนับ สนุน ประชาสัม พัน ธ์
พิพิธภัณฑ์และคณะหนังใหญ่ รวมทังรั
้ บงานแสดงต่างๆ จึงมีตัวละครภายในหลายกลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
คณะหนัง และเกี่ ยวข้ อ งกับ การทํ า ให้ ค ณะหนัง เป็ นหน้ า เป็ นตาของชุม ชน และสร้ างรายได้ สภาพการณ์ นี ้
ก่อให้ เกิดปั ญหาว่าระหว่างหลวงพ่อ กับ อบต. และชาวบ้ านและกลุม่ เด็กนักแสดง ใครจะเป็ นผู้ควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานและรับงานของคณะหนังใหญ่ อบต. บางส่วนมีความเห็นว่าหลวงพ่อไม่ใคร่ ยอมให้ องค์กรอื่นมามี
ส่วนร่ วมในการจัดการและพัฒนาคณะหนัง และบางครัง้ เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการว่าจ้ าง
หนังใหญ่เกิดขึ ้น เช่นมีการติดต่อผ่านประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเชิงเนินแล้ วไม่มีการแจ้ งให้ เจ้ าอาวาสทราบ
ก่อน มีปัญหาอัตราค่าจ้ างชุดการแสดงหนังใหญ่ซงึ่ คิดกันคนละมาตรฐาน ในขณะเดียวกันบางครัง้ เด็กบางกลุม่
อาจจะนําตัวหนังไปแสดงโดยที่วดั ไม่ได้ รับทราบ นอกจากนี ้ชาวบ้ านบางกลุม่ มีปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้ วยนักกับการที่
เจ้ าอาวาสเป็ นผู้พากย์บทประกอบการแสดง ฝึ กสอนการเชิดและติดต่อประสานงานการว่าจ้ างหนังใหญ่เอง ด้ วย
เหตุความไม่เหมาะสมกับความเป็ นสมณเพศ ส่วนผู้ที่เคยใกล้ ชิดผูกพันกับการแสดงหนังใหญ่ 2-3 คน ได้ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนในปั จจุบนั ไว้ ว่ามีความรู้ สกึ แปลกแยก ไม่เห็นด้ วยกับ
การประยุกต์ท่าเต้ นนักเชิดให้ เป็ นแบบสมัยใหม่ของภัทราวดี รวมทังหนั
้ งใหญ่ชุดใหม่ที่ทําขึ ้นมีสีฉดู ฉาดเกินไป
และความละเอียดของลวดลายทําได้ ไม่ดีเท่าของเดิม จึงอยากให้ มีการฟื น้ ฟูท่าเต้ นรวมทังแบบแผนการไหว้
้
ครู
อย่างโบราณไว้ ตลอดจนการจัดทําหนังใหญ่ชดุ ใหม่ที่อยากให้ คงลวดลายอย่างแบบดังเดิ
้ มไว้ ให้ มากที่สดุ ด้ วย
ปได้ ว่าการเกิดความเคลื่อนไหวของการมีพิพิธภัณฑ์และการมีคณะหนัง สามารถนําไปสู่ความ
ดังนันอาจจะสรุ
้
คิดเห็นที่แตกต่างและมีความขัดแย้ งกันอยูใ่ นที
แต่ถึงแม้ จะมีความคิดเห็นขัดแย้ งกันระหว่างคนกลุม่ ต่างๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานอยู่บ้าง
งที่เลือกศึกษา ความขัดแย้ งไม่ได้ พฒ
ั นาไปในรูปของการที่มีคนหลายกลุม่ แย่งกันและแข่งกัน
ในกรณีทงสามแห่
ั้
ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ขึ ้นมาสองสามแห่งในบริเวณใกล้ เคียงกัน แต่ละแห่งต่างนิยามว่าตนเองเป็ นตัวแทนของชุมชน และ
อ้ างความเป็ นวัฒนธรรมฉบับ "ของแท้ " หรื อ "ของดังเดิ
้ ม" กันคนละลักษณะ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในหลาย
ชุมชน หากอยูใ่ นรูปของการจัดการตัวหนังและคณะหนังซึง่ กลายเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน และทรัพยากร
นี ้ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทําให้ เกิดความขัดแย้ งว่าจะปฏิบตั ิต่อสมบัติที่มีร่วมกันนีอ้ ย่างไรจึงจะ
เหมาะสม และได้ รับผลประโยชน์เป็ นที่พอใจของแต่ละกลุม่
นอกจากความสัมพันธ์ ระหว่างพิพิธภัณ ฑ์ กับวัด จะเป็ นพื น้ ฐานของการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ แบบ
ชาวบ้ าน และความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั ชุมชนแล้ ว เราไม่ควรจะมองข้ ามบทบาทและความสัมพันธ์ กบั
องค์กรที่มาจากโครงสร้ างการบริ หารในระดับกว้ าง ที่มีประวัติของการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง กระตุ้น ส่งเสริ มสนับสนุน
และกระทําการต่างๆ ให้ เกิดความเคลื่อนไหวด้ านพิพิธภัณฑ์ การเข้ าไปของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรตังแต่
้ ปี
2546 อาจจะเรี ยกได้ ว่าเป็ นน้ องใหม่มาก เมื่อเทียบกับเครื อข่ายของความสัมพันธ์ที่พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้มีอยู่ก่อน
แล้ วกับองค์กรจากภายนอก วัดบ้ านดอนเคยได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด เคยออกรายการ
โทรทัศน์ ได้ รับความช่วยเหลือจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภัทราวดีเธียเตอร์ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด ส่วน
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วั ด ท่ า พู ด ผู้ ด แู ลทั ้งสองท่า นอยู ่ใ นเครื อ ข่า ยของชมรมเพื ่อ นพิพ ิธ ภัณ ฑ์น ครปฐม นัก วิช าการจาก
มหาวิท ยาลัยมหิดล พิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ วัดไหล่หินหลวง นอกจากจะเป็ นที่ที่นักวิชาการด้ านจารึ กและ
คัม ภี ร์ โ บราณจากมหาวิ ท ยาลัย และหอสมุด แห่ ง ชาติ จ ะไปศึก ษามาหลายรอบแล้ ว ยัง มี นัก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อาจารย์ชตุ ิมา เวทการ เคยศึกษาวิจยั และพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถม
โดยใช้ สิ่งของในวัดและพิพิธภัณฑ์เป็ นตัวอย่าง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่หลายคนในชุมชนกล่าวขวัญถึงเสมอ ฉะนัน้
พิพิธภัณฑ์ แบบชาวบ้ านจึงเป็ นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ กับองค์กรและ
บุคคลทัง้ ภายในชุมชนและองค์ กรจากภายนอกมาเป็ นเวลานาน ถึงแม้ ว่า พิพิธภัณ ฑ์ เองจะถื อ กํ าเนิ ดมาใน
ช่วงเวลาราวสิบปี ที่ผ่านมา การติดต่อกับองค์กรด้ านวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะสร้ างพืน้ ฐานความคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม มีมาก่อนหน้ านันแล้
้ วเป็ นเวลานาน
3.2 การจัดการภายในพิพธิ ภัณฑ์ และพิพธิ ภัณฑวิทยาแบบชาวบ้ าน
ชาวบ้ าน หรื อกลุม่ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์มีความคิดเห็น ความเชื่อ หรื อความรู้อย่างใดบ้ างในการจัดการดูแล
หรื อสร้ างจินตนาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของตน เป็ นคําถามที่ผ้ เู ขียนมีความสนใจและคิดว่าน่าจะมีความสําคัญ
เพราะหากว่าการศึกษาและทํางานร่ วมกับพิพิธภัณฑ์เพื่อพัฒนาให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นตัวการก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
และความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม ไม่ต้องการให้ เป็ นการบงการจากนักวิชาการผู้ที่ถือว่าตนเองมีความรู้ ความ
ชํานาญมากกว่า และอยู่ให้ ฐานะผู้ให้ ความรู้ ฝ่ายเดียว แต่ต้องการให้ การทํางานเป็ นการเรี ยนรู้ ระหว่างกันที่ทกุ
คนเป็ นทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอน จึงควรจะมีพื ้นฐานความเข้ าใจว่าอะไรคือความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หรื อพิพิธภัณฑ
วิทยาแบบชาวบ้ าน
แท้ ที่จริ งแล้ วผู้เขียนเองยังไม่สามารถหาคําตอบในเรื่ องนี ้ได้ อย่างเป็ นที่น่าพอใจ นักมานุษยวิทยา
พิพิธ ภัณ ฑ์ท ่า นหนึ่ง คือ คริ สตีน่า เคร็ ปส์ (Kristina Kreps) ได้ นําเสนอว่ามีสิ่งที่เรี ยกว่า indigenous
curatorship ซึ่งอาจถอดความได้ ว่าการจัดการพิพิธภัณฑ์แบบพื ้นเมือง ความคิดของเคร็ บส์มาจากการศึกษา
พิพิธภัณฑ์คนพื ้นเมืองกลุม่ หนึง่ ในอินโดนีเซีย ซึง่ มีโอ่งดินเผาเป็ นของมีค่าและเก็บรักษาเป็ นมรดกตกทอดกันมา
ในครอบครัว โอ่งเหล่านี ้เป็ นของที่ผลิตมาจากภายนอกแต่ก็เป็ นที่แพร่หลายในชุมชนมาเป็ นเวลานานโดยใช้ เป็ น
เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรม ความคิ ด ของเคร็ ป ส์ เ กิ ด มาจากข้ อ สัง เกตว่า ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข อง
กระทรวงมักจะปรารภว่า ชาวบ้ านไม่สนใจในการอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรมของตนเองและไม่มีความรู้ ในเรื่ องโอ่ง
ในขณะที่เคร็ ปส์พบว่าชาวบ้ านมีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูโอ่งเป็ นอย่างดี เพราะเคยมีการซื ้อขายโอ่งเหล่านี ้กัน
มาในอดีต ทําให้ เกิดมาตรฐานของชาวบ้ านในการดูว่าโอ่งแบบใดมีคณ
ุ ค่าสูง แบบใดคุณค่าตํ่า การดูของแท้ กบั
ของทําเลียนแบบ รวมทังการซ่
้
อมแซมหากเกิดแตกหรื อชํารุ ด ผู้เชี่ยวชาญมักจะมองข้ ามความรู้เหล่านี ้และเหมา
รวมว่าชาวบ้ านไม่มีความรู้หรื อไม่สนใจ
เท่าที่มีข้อมูลและประสบการณ์ในขณะนี ้ ผู้เขียนไม่คิดว่าชาวบ้ านมีองค์ความรู้ที่เป็ นระบบเกี่ยวกับการ
จัดการกับวัตถุ หรื อจัดการกับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบแผนชุดเดียวกัน และแตกต่างไปโดยสิ ้นเชิงกับ
ความรู้ พิพิธภัณฑวิทยา หรื อ museology สมัยใหม่ ซึง่ เป็ นความรู้ของนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ แต่อาจจะกล่าวได้
ว่ามีความรู้ที่แฝงอยูใ่ นการปฏิบตั ิ ซึง่ หมายถึงประสบการณ์หรื อมีสามัญสํานึกในการปฏิบตั ิต่อวัตถุสิ่งของในบาง
แบบ หรื อมีการคิดถึงการจัดวางสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ในบางแบบ รวมทังอาจจะมี
้
จินตนาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
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ในอุดมคติของตนเอง ความรู้เชิงปฏิบตั ิเหล่านี ้ก่อตัวขึ ้นมาในท้ องถิ่นและแลกเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ที่ได้ มา
จากภายนอก
เราอาจจะเริ่ มพิ จ ารณาความรู้ เชิ ง ปฏิ บัติแ บบชาวบ้ า น โดยดูจ ากเหตุการณ์ บ างกรณี ที่ เกิ ดขึ น้ ใน
กระบวนการทํางานของทีมวิจยั กรณีแรกเป็ นเรื่ องของการทําความสะอาด โยกย้ ายวัตถุ ในวัดแห่งหนึ่ง ผู้วิจยั คน
หนึง่ ในคณะวิจยั ซึง่ ได้ รับการฝึ กฝนทางด้ านพิพิธภัณฑวิทยามาจากต่างประเทศ รู้สกึ ตกใจและอึดอัดอย่างยิ่ง ที่
ชาวบ้ านที่ดูแลพิพิธภัณฑ์โกยของจากชัน้ หนึ่งไปไว้ อีกชัน้ หนึ่งอย่างฮวบฮาบ ไม่ได้ หยิบจับวัตถุแต่ละชิน้ ด้ วย
ความทนุถนอม นักวิจัยผู้นีก้ ล่าวว่าในกระบวนการฝึ กฝนจากต่างประเทศ จะได้ รับการปลูกฝั งมาว่าวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์เป็ นสิง่ ที่มีค่าควรเก็บไว้ อย่างดีเพื่อให้ มีอายุยืนยาวที่สดุ เท่าที่ทําได้ การหยิบจับปฏิบตั ิการต่างๆ จึงต้ อง
ทําอย่างประณี ตบรรจง มีระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ เช่น ควรสวมถุงมือผ้ า มีกล่องใส่ของ มีอุปกรณ์ ห่อหุ้ม การทํา
ความสะอาด การซ่อมแซมต่างๆ ก็มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ ในขณะที่ชาวบ้ านอาจจะไม่ได้ มีการรับรู้ แบบ
เดียวกับพิพิธภัณฑ์จากยุโรป และของบางประเภทในพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะสิ่งของเครื่ องใช้ พื ้นบ้ าน ก็เป็ นสิ่งของ
ที่ชาวบ้ านเคยเห็นอยูอ่ ย่างเคยชิน มิได้ เห็นว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างทนุถนอมเป็ นพิเศษ
แม้ แต่ของที่เป็ นของพิเศษ ก็เป็ นไปได้ วา่ วิธีการปฏิบตั ิ และความคิดที่อยูเ่ บื ้องหลังและเป็ นที่มาของการ
ปฏิบตั ิต่อวัตถุก็ไม่เหมือนกันกับทัศนะของนักพิพิธภัณฑวิทยา ตัวอย่างที่น่าสนใจเป็ นเรื่ องของตาลปั ตรประเภท
หนึ่ง เรี ยกว่า วี ซึง่ เป็ นของใช้ ของพระสงฆ์ในภาคเหนือและมีเก็บรักษาไว้ ที่วดั ไหล่หินหลวง วีทําจากกระดาษสา
พับจีบ มีแกนทําด้ วยไม้ แกะสลักมีลวดลาย เวลาที่ไม่ใช้ สามารถพับเก็บไว้ ได้ เมื่อจะใช้ จึงคลี่ออกเป็ นวงกลม ทํา
ให้ มีลกั ษณะเป็ นพัดกลมมีด้ามไม้ ขนาดใหญ่ กว่าตาลปั ตร หลังจากที่คณะวิจัยให้ ความสนใจกับวี ชาวบ้ าน
อาวุโสจึงได้ ช่วยกันซ่อมแซมวีเสียใหม่ ด้ วยการพ่นสีด้ามไม้ ให้ สวยสดงดงาม เหตุการณ์นี ้ทําให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์
ที่เริ่ มจะคุ้นเคยกับความคิดเรื่ องการดูแลวัตถุแบบสมัยใหม่ เกิดความตกใจและทักว่าไม่ควรทําเช่นนัน้ ยังความ
เสียใจให้ แก่ผ้ อู าวุโสซึง่ ถือว่าทําด้ วยความปรารถนาดี ต้ องการให้ วีอยู่ในสภาพสวยงาม น่าดูสําหรับผู้มาเยี่ยมชม
ดังนันในทั
้
ศนะของผู้อาวุโส การเก็บรักษาวัตถุไว้ ในสภาพดังเดิ
้ ม ที่แสดงความเก่า ซึ่งเป็ นสิ่งที่อาจจะมีคณ
ุ ค่า
สําหรับแนวคิดพิพิธภัณฑ์บางแบบ อาจจะเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ในกรณีนี ้เรา
จะเห็นว่าการตัดสินใจว่าจะปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อวัตถุ มาจากฐานความคิดเรื่ องคุณค่าที่แตกต่างกัน ฝ่ าย
้ มถูก
นักวิชาการสมัยใหม่เห็นว่าการรักษาวัตถุไว้ ในสภาพเดิมเป็ นสิ่งที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อรักษาไม่ให้ สภาพดังเดิ
บิดเบือนหรื อทําลายไป และทําให้ วตั ถุชิน้ นัน้ เป็ นหลักฐานทางโบราณคดีหรื อประวัติศาสตร์ อย่างแท้ จริ งที่สดุ
เท่าที่ทําได้ ในขณะที่ชาวบ้ านผู้ที่เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรมอาจเห็นว่าควรรักษาวัตถุไว้ ในสภาพที่สวยงามเสมือน
เป็ นของใหม่ เพราะแสดงถึงความตังใจในการดู
้
แล รวมทังอาจจะหมายถึ
้
งการให้ เกียรติผ้ มู าชมซึง่ ให้ ความสนใจ
ต่อสิง่ นัน้ ทํานองเดียวกับเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมบ้ าน เจ้ าของบ้ านจะพยายามจัดหาสิง่ ที่สะอาดสวยงามมาต้ อนรับ
ซึ่งมักหมายถึงของที่เป็ นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าครํ่ าคร่ า ในแง่นีอ้ าจกล่าวได้ ว่านักวิชาการพิพิธภัณฑ์มองวัตถุ
สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็ นหลักฐานโบราณคดี ในขณะที่ชาวบ้ านที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์มองวัตถุสิ่งของเสมือน
ของในบ้ านหรื อในชุมชน ที่เป็ นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าของบ้ านกับผู้มาเยือน
มีตวั อย่างอีกบางกรณีที่ทําให้ เห็นว่า การจัดการต่อวัตถุสิ่งของนัน้ อาจอยู่ภายในเงื่อนไขในท้ องถิ่นบาง
ประการ ที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็ นทางการไม่ต้องประสบ ลักษณะของพื ้นที่และความจํากัดของพื ้นที่ เป็ นเรื่ องใหญ่เรื่ อง
หนึ่งที่ทําให้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านหลายแห่ง แน่นไปด้ วยวัตถุสิ่งของที่จดั วางด้ วยเกณฑ์ต่างๆ เช่นจัดของพวก
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เดียวกันไว้ ด้วยกัน ทําให้ บางตู้จะเต็มไปด้ วยธนบัตรเก่าทังของไทยและต่
้
างประเทศ เงินเหรี ยญ ส่วนอีกตู้หนึ่งก็
จะเต็มไปด้ วยถ้ วยชามแบบคล้ ายๆ กัน อีกตู้หนึ่งอาจจะเป็ นเครื่ องรางของขลัง บางครัง้ เราก็อาจจะพบว่าตู้หนึ่ง
้ ้ ทงของได้
ั้
รับบริ จาคมาจากคนคนเดียวกัน ของที่มีค่าสูง
จะเก็บของหลายประเภทไว้ ด้วยกัน เนื่องจากว่าทังตู
โดยเฉพาะพระพุทธรู ป ซึ่งมักเกิดกรณีถกู ลักขโมยอยู่เนืองๆ ส่วนใหญ่จะทําเป็ นลูกกรงกันไว้
้ อย่างแน่นหนาและ
ไม่ใ ห้ เข้ า ไปใกล้ ซึ่ง ก็ อ าจทํ า ให้ ผ้ ูม าชมรู้ สึก ว่า ทัง้ ไม่ง ดงามและดูไ ม่ส ะดวก แต่ก็ เ ป็ นการแก้ ปั ญ หาสํ า หรั บ
พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านที่ลกู กรงอาจเป็ นคําตอบเดียวในการป้องกันโจรกรรม
การที่ของในพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ าน ส่วนใหญ่แล้ วเป็ นของที่เคยอยู่ในวัด ทังของที
้
่เนื่องในศาสนา เช่น
พระพุทธรู ป ธรรมาสน์ เครื่ องไม้ แกะสลักประดับสถาปั ตยกรรม หีบพระธรรม และของใช้ ที่ชาวบ้ านถวายมาใน
อดีตเช่นถ้ วยชาม เครื่ องทองเหลือง ของใช้ ต่างๆ นอกจากนันเมื
้ ่อมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ของอีกส่วนหนึ่งจะได้ มา
จากการที่ชาวบ้ านในชุมชน นําของที่เป็ นของเก่า ของมีค่าในบ้ านมามอบให้ ของบริ จาคเหล่านีส้ ามารถสร้ าง
เงื่อนไขในการจัดอีกประการหนึ่งให้ แก่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์กรณีภาพถ่ายจากพิพิธภัณฑ์
แห่งหนึ่ง เป็ นภาพของผ้ าเก่าพับเก็บไว้ ในกล่องโลหะ ด้ านบนมีป้ายกระดาษเขียนชื่อผู้มอบให้ ไว้ อย่างเด่นชัด
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้วงว่าทําไมพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงในลักษณะที่โชว์ป้ายชื่อผู้บริ จาค มากกว่าที่จะจัดให้
้ งแม้ จะมอบ
เห็นเนื ้อผ้ า ที่ควรจะได้ รับความสนใจมากกว่า เรื่ องนี ้ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์มีเข้ าใจได้ ว่าผู้ท่ีบริ จาคนันถึ
ของให้ แล้ วก็ยงั วนเวียนมาดูอยู่เนืองๆ ว่าของของตนยังอยู่หรื อเปล่า และได้ รับการจัดแสดงไว้ หรื อเปล่า หากถูก
เก็บไปก็จะไม่พอใจ หรื อจัดโดยไม่มีชื่อตนประกาศไว้ บางคนก็ไม่พอใจเช่นกัน ทําให้ ผ้ ดู แู ลไม่สามารถจะจัดได้
อย่างอิสระเนื่องจากผู้บริ จาคก็เป็ นคนที่ร้ ูจกั กัน อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน หรื อเป็ นญาติพี่น้องกันด้ วย จึงไม่ต้องการให้
มีความขัดใจกันเกิดขึ ้น
นอกจากเรื่ องของวิธีปฏิบตั ิต่อสิ่งของและการจัดแสดงสิ่งของแล้ ว เรื่ องใหญ่ที่คณะผู้วิจยั สังเกตเห็นได้
คือความคิดว่าพิพิธภัณฑ์มีขึ ้นไว้ เพื่ออะไร ในทัศนะของคณะผู้วิจยั พิพิธภัณฑ์คือพื ้นที่ที่สื่อสารเรื่ องราวบางอย่าง
และคาดหวังให้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านสื่อสารเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตชาวบ้ านในท้ องถิ่นหนึ่งๆ ที่แตกต่างจากที่
อื่น และเป็ นเรื่ องราวที่เราอาจจะไม่ได้ รับรู้เพราะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ ฉบับมาตรฐาน สําหรับชาวบ้ านผู้ที่ก่อตัง้
และดําเนินการพิพิธภัณฑ์ คําว่า "แหล่งเรี ยนรู้ เรื่ องราวของท้ องถิ่น" อาจจะเป็ นศัพท์ที่ใช้ กนั ในปั จจุบนั แต่หาก
พิจารณาจากการปฏิ บัติแล้ ว มีข้อสังเกตว่า คําว่าแหล่งเรี ยนรู้ หรื อการเรี ยนรู้ ที่ใช้ คําเดียวกันนี ้ นักวิชาการ
รวมทังคณะผู
้
้ วิจยั อาจจะมีภาพบางอย่าง ในขณะที่ชาวบ้ านอาจจะนึกถึงภาพแบบอื่น
้
ในทัศนะของชาวบ้ านและผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ การเป็ นแหล่งความรู้ คือการรวบรวมเอาวัตถุสิ่งของ ทังของ
เก่า ของชาวบ้ าน รวมทังของต่
้
างๆ ที่อาจจะไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่นมากนัก เช่น โบราณวัตถุจากบ้ านเชียง เป็ น
สิง่ ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งนิยมไปหาซื ้อมาเก็บไว้ หรื อบางแห่งเมื่อทราบว่ามีการขุดของเก่า ก็จะเดินทางไปหาซื ้อ
มาเก็บไว้ สําหรับชาวบ้ านการเก็บรักษาของไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย ซึ่งก็เป็ นเรื่ องที่ต้องระดมกําลังไม่น้อยแล้ ว ถือว่า
เป็ นก้ าวหนึ่งของการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ หรื ออาจจะเป็ นก้ าวหลักก็ได้ เพราะก็ยงั ดูไม่ชดั เจนว่าก้ าวต่อไปควรจะทํา
อย่างไรต่อ ส่วนนักวิชาการ หรื อคณะผู้วิจยั ที่มาจากภายนอก มักจะเห็นว่าวัตถุสิ่งของอย่างเดียวยังไม่ได้ สื่อสาร
ถึงเรื่ องราวที่เพียงพอ บางคนเห็นว่าควรจะมีป้ายอธิบายความหมายหรื อเรื่ องราวของวัตถุสิ่งของเหล่านี ้ บางคน
เห็นว่าควรจะจัดแสดงตามแนวเรื่ องหรื อแนวความคิด มากกว่าจะแสดงทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อให้ สิ่งของเล่าเรื่ องได้
อย่างเต็มที่ แต่สําหรับชาวพิพิธภัณฑ์จํานวนมาก หน้ าที่เบื ้องแรกของพิพิธภัณฑ์คือการเก็บรักษาไว้ อย่างดี ไม่ให้
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สูญหาย ผุพงั หรื อถูกโจรกรรม ทังหมดนี
้
้อธิบายด้ วยคําว่า ”อนุรักษ์ ” คํานี ้จะมาจากหน่วยงานของรัฐเช่นกรม
ศิลปากรอบรมพระภิกษุเรื่ องการอนุรักษ์ โบราณวัตถุสถานอยู่เป็ นประจํา หรื อเป็ นคําที่ไหลเวียนอยู่ทวั่ ไปก็ตาม
แต่กเ็ ป็ นคําที่ชาวพิพิธภัณฑ์ใช้ อธิบายเมื่อพูดถึงบทบาทหน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์
นอกจากนันนั
้ กวิชาการมักเห็นว่า การจะทําให้ พิพิธภัณฑ์สื่อสารได้ นนั ้ ควรจะต้ องมีข้อมูลหรื อความรู้
เกี่ยวกับตัวสิ่งของ ยิ่งเป็ นนักวิชาการด้ านสังคมวัฒนธรรม ก็จะให้ ความสําคัญแก่เรื่ องราวของวิถีชีวิตของชุมชน
ชาวบ้ าน และเห็นว่าชาวบ้ านเป็ นผู้ที่มีความรู้ เรื่ องนี ้มากกว่าผู้อื่น ในขณะที่ชาวบ้ านเองมักจะพูดว่าตนเองไม่มี
"ความรู้" และมองเห็นความรู้เป็ นเรื่ องที่อยู่ไกลตัว เช่นมักจะนึกถึงความรู้ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ หรื อความรู้ ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี โดยมักจะอาศัยหนังสือของกรมศิลปากรเป็ นคู่มือในการระบุอายุ ประเภท
ของศิลปะ หรื อสกุลช่างต่างๆ ความคิดที่ออกจะสวนทางกันนี ้ ส่วนหนึ่งเป็ นความแตกต่างระหว่างความเป็ นคน
ในกับคนนอก สําหรับคนในที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปวัตถุสิ่งของเหล่านี ้ ส่วนใหญ่เป็ นของที่เคยอยู่ในประสบการณ์ชีวิต
ของตนเองมาแล้ ว จนสามารถเชื่อมโยงให้ เกิดความหมายแบบต่างๆ ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องมีคําอธิบายประกอบ
สําหรั บผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ที่ร้ ู จักของเหล่านี อ้ ยู่แล้ ว จึงน่าสนใจหากจะรู้ ว่าพระพุทธรู ปองค์ นีเ้ ป็ นพระสกุลช่าง
สุโขทัย หรื ออู่ทอง หรื ออยุธยา และอายุกี่ร้อยปี มากกว่าที่จะรู้ ว่าพระองค์นีเ้ ดิมอยู่ตรงไหนในวัด และจะนํ า
ออกมาสรงนํ ้าในประเพณีใด ช่วงใดของปี เนื่องจากเป็ นของที่ร้ ู ๆ อยู่แล้ ว ในขณะที่สําหรับนักวิชาการบางกลุ่ม
เรื่ องราวแบบหลังนี ้ซึง่ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของชุมชน มีความน่าสนใจมากกว่า
อย่างไรก็ตาม การพูดว่า “ไม่มีความรู้” ยังมีความหมายในอีกมุมหนึ่งคือการเกิดช่องว่างระหว่างสิ่งของ
้ ่ในชุมชน
ในพิพิธภัณฑ์ กับประสบการณ์ ของคนรุ่ นวัยทํางานและหนุ่มสาวในชุมชน พิพิธภัณฑ์หลายแห่งตังอยู
ชนบทที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างมากในช่วงครึ่ งศตวรรษที่ผ่านมา ชุมชนวัดบ้ านดอนได้ กลายไปเป็ นส่วน
หนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ชุมชนมีลกั ษณะคล้ ายหมู่บ้านจัดสรรที่คนจํานวนมากออกไปทํางาน
ในนิคม ส่วนที่วดั ท่าพูด ชุมชนบริ เวณนันมี
้ ความซับซ้ อน มีทงหมู
ั ้ ่บ้านที่ยงั คงทํานาและเป็ นคนดังเดิ
้ มของที่นนั่
ส่วนชุมชนที่อยู่ใกล้ วดั เป็ นหมู่บ้านของชาวอีสานที่อพยพมาทํางานโรงงาน ในทํานองเดียวกันที่วดั ไหล่หินหลวง
นับตังแต่
้ มีการทําถนนลาดยาง การเดินทางไปเรี ยนและไปทํางานในอําเภอเกาะคา หรื อลําปาง รวมทังการไป
้
ทํางานต่างประเทศก็เป็ นลักษณะทัว่ ไปของหมู่บ้านไหล่หิน ในบริ บทความเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้เราพบว่า ชาวบ้ าน
เองก็ไม่มีความรู้ หรื อไม่มีเรื่ องเล่าเกี่ ยวกับข้ าวของบางส่วนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ หลายอย่างเช่นของใช้ ในพิธี
บางอย่างที่แกะสลักด้ วยไม้ ในพิพิธภัณฑ์ไหล่หิน ชาวบ้ านก็ไม่ทราบว่าคืออะไรหรื อใช้ ทําอะไร ที่วดั บ้ านดอน
ยกเว้ นผู้อาวุโสบางท่านที่อยู่ในวงการการแสดงหรื อสืบเชือ้ สายมาจากนักแสดง ก็จะไม่สามารถบอกได้ ว่าตัว
หนังใหญ่ในพิพิธภัณฑ์เป็ นตัวอะไร ใช้ ในการแสดงตอนใด นอกจากนันคนบางส่
้
วนก็มีความรู้ สกึ เกรงความขลัง
ของตัวหนัง ไม่ใคร่อยากเกี่ยวข้ องด้ วย ทังนี
้ ้ยังไม่รวมเรื่ องของเอกสารโบราณ ทังคั
้ มภีร์ใบลาน และเอกสารตํารา
ต่างๆ ซึง่ มักเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์เป็ นจํานวนมากโดยที่ไม่มีใครสามารถอ่านได้ (หรื อสนใจจะอ่าน) บางส่วนก็เป็ น
ภาษาหรื ออักษรที่คนปั จจุบนั ไม่สามารถอ่านได้ เช่นที่วดั ไหล่หินเขียนด้ วยตัวอักษรล้ านนาที่ปัจจุบนั มีพ่อหลวง
ไม่กี่ทา่ นที่อา่ นได้ หรื อที่อื่นมีตําราภาษาบาลีที่เขียนด้ วยตัวขอมที่พระในปั จจุบนั ไม่สามารถอ่านได้
ประเด็นท้ ายสุด ในขณะที่การทํางานของคณะวิจัยเน้ นการทํ าให้ พิพิธภัณฑ์ เป็ น “แหล่งเรี ยนรู้ ” ของ
ท้ องถิ่น สนองทังคนภายในและคนภายนอก
้
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ และองค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น ก็มีเป้าหมาย
อื่นให้ พิพิธภัณฑ์เป็ น ”แหล่งท่องเที่ยว” เพื่อให้ มีนกั ท่องเที่ยวมาเป็ นจํานวนมาก สามารถจําหน่ายสินค้ าและ
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บริ การท้ องถิ่น และมีเม็ดเงินไหลเข้ ามาในชุมชน เป้าหมายของการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว กับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
จะไปด้ วยกันหรื อขัดแย้ งในระดับของความเข้ าใจและการปฏิบตั ิของคนในท้ องถิ่น ยังไม่สามารถจะตอบได้ แต่
ั ้ อสังเกตไว้ ว่า การปรับเปลี่ยนการรับรู้ เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ให้ กบั
คุณทรงศักดิ์ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ไหล่หินได้ ตงข้
ชาวบ้ า นโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบทบาทสํา คัญในการพัฒนาพิพิธ ภัณ ฑ์และชุมชน ก่อนที่จะเริ่ มการดํา เนิน การ
จัดทํากิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเป็ นเรื่ องสําคัญ ข้ อสังเกตจากคุณทรงศักดิ์ซงึ่ เป็ นคนในชุมชนเองอาจแสดงให้ เห็น
ว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่แล้ วยังมองไม่ออกว่าการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ นนแปลว่
ั้
าอะไรหรื อสําคัญอย่างไร ในขณะนี ้การ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวมองเห็นเป็ นรูปธรรมได้ ง่ายและเห็นประโยชน์ได้ ชดั เจนกว่า
ความซับซ้ อนเกี่ยวกับทัศนะของชุมชนเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ความหมายของพิพิธภัณฑ์ การจัดลําดับ
ความสําคัญของเนื อ้ หาและเรื่ องราวของสิ่งของ รวมทัง้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในชุมชน ทําให้ ผ้ ูเขียนมี
ความเห็นในเบื ้องต้ นว่า ความคิดและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับแง่มมุ ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านนัน้ มีส่วนที่
แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แบบทางการอยู่ แต่อาจจะมิใช่เกิดจากการที่ชาวบ้ านมีชดุ ของความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ที่แตกต่างออกไปโดยสิน้ เชิง แท้ ที่จริ งแล้ วผู้เขี ยนมี ความเห็นว่า ความรู้ ทัศนะ และปฏิบัติการของชาวบ้ าน
เกี่ ยวกับ พิพิธ ภัณฑ์ มี ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ เกิดมาจากการติดต่อแลกเปลี่ ยนกับความรู้ สมัย ใหม่
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มาเป็ นเวลานานพอควร ผ่านกิจกรรมที่หน่วยงานราชการจัดขึ ้น หรื อผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
ในชุมชนเอง ซึง่ ก็ได้ กลายเป็ นคนที่อยู่ในโลกสมัยใหม่ จนทําให้ คําว่า ”ชาวบ้ าน” ดูจะไม่มีเส้ นแบ่งทางวัฒนธรรม
ที่ชดั เจนจากใครก็ตามที่ไม่ใช่ชาวบ้ าน หากแต่เงื่อนไขเกี่ยวกับประวัติชีวิตและชีวิตประจําวันของพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
แปรผันตามสภาพแวดล้ อมของแต่ละแห่ง ทําให้ พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้ านแต่ละแห่งมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง
3.3 พิพธิ ภัณฑ์ กับตัวตนของคนท้ องถิ่น
พิพิธภัณฑ์เป็ นสิ่งที่สร้ างความทรงจําร่ วมกันของกลุ่มคนด้ วยวัตถุสิ่งของ และเรื่ องราวตํานานที่เล่าถึง
สิ่ ง ของเหล่า นี ้ หากพิ จ ารณาจากวัต ถุสิ่ ง ของ และเรื่ อ งราวที่ เ ลื อ กสรรมานํ า เสนอ เราอาจตัง้ ข้ อ สัง เกตว่ า
พิพิธภัณฑ์ต้องการให้ คนจดจําอะไรบ้ างเกี่ยวกับตนเอง
ที่วดั ท่าพูดและวัดไหล่หิน มีแนวโน้ มที่จะจดจําเรื่ องราวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์สําคัญในประวัติศาสตร์
้ ด
ของชุมชน ท่านเหล่านี ้เป็ นพระที่มีบารมี นอกจากเป็ นที่เคารพศรัทธายิ่งแล้ ว ยังเป็ นผู้มีบทบาทในการก่อตังวั
หรื อชุมชน และมีเรื่ องเล่ามาจนถึงปั จจุบนั รวมทังมี
้ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อในบารมีของท่านเหล่านี ้ที่ยงั คง
ถือปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ที่พิพิธภัณฑ์ไหล่หิน มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับครู บามหาป่ า พระภิกษุที่กล่าวตามตํานานว่ามี
อายุในพุทธศตวรรษที่ 23 (ประมาณอยุธยาตอนกลาง) ท่านเป็ นผู้มีบารมีสงู ส่ง และเป็ นผู้ที่สร้ างความศรัทธา
ให้ แก่เจ้ าเมืองเชียงตุง จนท่านได้ มาสร้ างวิหารถวายไว้ ท่ีวดั แห่งนี ้ วิหารนี ้เป็ นวิหารที่มีความงดงามยิ่ง ประดับ
หน้ าบันด้ วยลวดลายปูนปั น้ ฝี มือช่างไทใหญ่ นอกจากวิหารแล้ วยังมีอนุสรณ์รูปปั น้ มะพร้ าวผ่าซีกซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของตํานานที่ทําให้ เจ้ าเมืองเชียงตุงส่งคนมาตามจนพบครู บามหาป่ า ในพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่สําคัญเช่น วี ก็จะ
ได้ รับคําอธิบายว่าใช้ ในพิธีที่สืบเนื่องมาจากครูบามหาป่ า นอกจากนันในหมู
้
่บ้านไหล่หินยังมีศาลของครูบามหา
ป่ า และครูบาองค์อื่นๆ ที่ชาวบ้ านจะนําของมาบวงสรวงก่อนจะเดินทางไกล
้ ตํานานเรื่ องหลวงพ่อรด ผู้เป็ นเจ้ าอาวาสองค์แรกของวัดท่าพูด ที่ได้ รวบรวมผู้คนที่
ส่วนที่วดั ท่าพูดนันมี
หนีมาตังเป็
้ นชุมชน จนพระเจ้ าตากสินส่งของมาพระราชทานให้ เช่น พระยานมาศ กระโถน เรื อ ซึ่งแสดงไว้ ใน
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พิพิธ ภัณ ฑ์ นอกจากหลวงพ่อรดแล้ ว ยัง มีหลวงพ่อแก้ ว ผู้ที่เป็ นเจ้ าอาวาสที่ เป็ นช่างชัน้ ครู และฝากผลงาน
จิตรกรรมไว้ ในพระวิหารซึง่ ถูกลบไปแล้ ว แต่ยงั คงมีร่างอยู่ในสมุดไทย ที่ติดไว้ ตามฝาอาคารพิพิธภัณฑ์ ส่วนพระ
ครู พิศาลสาธุวัฒน์ เจ้ าอาวาสองค์ ก่อนนัน้ มีอาคารพิพิธภัณฑ์ หลังที่สองที่เคยเป็ นกุฏิของท่านแสดงข้ าวของ
เครื่ องใช้ ของท่านโดยเฉพาะ นอกจากนัน้ การก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด เรี ยกได้ ว่าเป็ นผลมาจากงาน
พระราชทานเพลิงศพของพระครู พิศาลสาธุวฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นโอกาสที่วดั และชาวบ้ านรวบรวมสิ่งของทําพิพิธภัณฑ์
เสมือนเป็ นอนุสาวรี ย์แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อท่าน ทังสองกรณี
้
นี ้อาจกล่าวได้ ว่า พิพิธภัณฑ์ทงสองแห่
ั้
งแสดง
ถึงความเป็ น "คนไหล่หิน" หรื อ "คนท่าพูด" ด้ วยพระภิกษุบางรู ปซึ่งมีบารมีสงู เป็ นผู้นําของท้ องถิ่นในอดีต และ
เป็ นผู้ที่สร้ างพลังให้ แก่ชมุ ชน ด้ วยการก่อตังชุ
้ มชน วัด สร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า มีลกู ศิษย์ลกู หาที่กลายมาเป็ น
ข้ า ราชการชัน้ ผู้ใ หญ่ ใ นปั จ จุบัน ท่า นเหล่า นี จ้ ึง ได้ รั บ การจดจํ า ในฐานะที่ เ ป็ นตัว แทนของชุม ชนด้ ว ยความ
ภาคภูมิใจ
แต่นอกจากพระภิกษุสงฆ์ผ้ ทู ี่เป็ นวีรบุรุษของท้ องถิ่นแล้ ว พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดยังให้ ความสําคัญกับการ
นําประวัติศาสตร์ ในท้ องถิ่นไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ชาติฉบับมาตรฐานอย่างใกล้ ชิด โดยเฉพาะกรณีของชิ ้น
เด่น คือพระยานมาศ กระโถนถมปั ทม์ และโขนเรื อ ซึง่ กล่าวกันว่าเป็ นของที่พระเจ้ าตากพระราชทานมา เรื่ องของ
พระราชทานนี เ้ ป็ นตํานานในท้ องถิ่นซึ่งไม่ได้ มีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์ แต่อาศัยการตีความจากรู ปทรงและ
ลวดลายของพระยานมาศ ซึ่งนักวิชาการในท้ องถิ่น และกรรมการวัดเห็นพ้ องกันว่ามีลกั ษณะเป็ นของหลวง
รวมทังมี
้ ความสนใจอย่างยิ่งที่จะให้ มีการค้ นเอกสารในหอสมุดแห่งชาติหรื อหอจดหมายเหตุ เพื่อยืนยันให้ แน่ชดั
แต่ในปั จจุบนั ถึงแม้ จะไม่มีเอกสารหลักฐานใดมารองรับ ชาวบ้ านในแถบนันก็
้ ดจู ะปั กใจว่าของเหล่านี ้เป็ นของ
้ นํ ้านครไชยศรี ที่ไหลผ่านหน้ าวัด ก็เป็ นเส้ นทางที่พระเจ้ าตากเคยยกทัพไปรบกับพม่า ดัง
พระเจ้ าตาก รวมทังแม่
จะเห็นได้ จากในคราวที่ มีการงมเรื อโบราณขึน้ มาเมื่อปี ที่แล้ ว ระหว่างที่ ตงั ้ แสดงไว้ ผู้เขี ยนก็ได้ ฟังเรื่ องเล่าที่
ชาวบ้ านบรรยายให้ แก่กนั และกันฟั งว่า เป็ นเรื อในขบวนเรื อของพระเจ้ าตากยกไปรบกับพม่า และเมื่อพบว่าเรื อ
ลําหนึ่งมีร่องรอยถูกไฟไหม้ ก็มีคําอธิบายว่าเป็ นเรื อของสตรี ที่ปัจจุบนั นับถือว่าเป็ นแม่ย่านาง (และมีคนมาบน
บานและถวายชุดผ้ าไหมกันเต็มตู้) ซึง่ หนีพม่ามา เมื่อหนีไม่พ้นจึงตัดสินใจเผาเรื อเสีย เรื่ องเล่าเหล่านี ้ทําให้ ความ
เกี่ยวข้ องระหว่างชุมชนกับพระเจ้ าตากแตกหน่องอกงามออกไปได้ เรื่ อยๆ ส่วนที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน
นัน้ ก็มีความพยายามเชื่อมโยงเข้ ากับศูนย์กลางอํานาจที่อยู่นอกท้ องถิ่น เช่นเรื่ องที่เชื่อว่าหนังใหญ่ชดุ นี ้ พระยา
ศรี สมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม เจ้ าเมืองระยองเป็ นผู้ที่ซื ้อมาจากพัทลุง นอกจากนันก็
้ ยงั มีความเห็นว่าฝี มือช่าง
ของหนังชุดนี ้ น่าจะเป็ นช่างหลวงเนื่องจากมีความละเอียดงดงาม
การพยายามเชื่อมประวัติศาสตร์ ของชุมชนท่าพูดเข้ ากับประวัติศาตร์ ชาติ เป็ นสิ่งที่สร้ างความรู้ สึก
ภาคภูมิใจ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าคนท่าพูดจะยอมรับหรื อเห็นตามทัศนะของทางการ หรื อวิธีการปฏิบตั ิของ
ข้ าราชการเสมอไป ตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีของการงมเรื อโบราณและสมบัติจากแม่นํา้ นครไชยศรี คุณ
มานะ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่ องนี ด้ ้ วยความรู้ สึกว่า พวกที่มางมเรื อนัน้ เป็ นคนที่ทําคุณประโยชน์ ให้ แก่วัดและ
ชุมชนท่าพูด แต่เมื่อทางราชการทราบเรื่ อง และเข้ ามาจัดการอายัดข้ าวของคณะงมของเก่าไป 700 กว่าชิ ้น
้ คนมาทําข่าว สัมภาษณ์ และมีการพูดไป
เพราะว่าเป็ นทรัพย์แผ่นดิน และจะนําไปให้ กรมศิลปากรดูแล ระยะนันมี
ในทํานองที่วา่ คนงมสมบติใต้ นํ ้าเป็ นพวกที่ทําลายโบราณวัตถุ คุณมานะรู้สกึ ว่าเสียใจกับเรื่ องนี ้และไม่เห็นด้ วยที่
คนงมของเก่าถูกกล่าวหา ในป้ายคําอธิบายเรื่ องการค้ นหาของเก่า ยังเขียนแสดงความรู้ สกึ ไว้ ว่า “ด้วยเหตุใดก็
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ตาม ชาวบ้านท่าพูดก็ยงั คงเป็ นหนี บ้ ญ
ุ คุณ คุณลุงทัง้ สองและคณะผูค้ น้ หาของเก่าที ไ่ ด้นําของเหล่านีจ้ ากแม่นํ้า
ขึ้ นให้คนรุ่นหลังได้พบได้เห็นได้ศึกษาค้นคว้าเพื ่อการเรี ยนรู้ เกี ่ยวกับชุมชนแห่งนี ้สืบไป” ซึ่งก็เป็ นการประกาศ
ทัศนะที่แตกต่างอย่างชัดเจน
ในเรื่ อ งของการสร้ างประวัติท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการอ้ า งอิง หรื อ เชื่ อ มโยงกับ ประวัติศาสตร์ ข องชาติ หรื อ
ศูนย์กลางอํานาจจากภายนอก เมื่อเปรี ยบเทียบพิพิธภัณฑ์ทงสามแห่
ั้
ง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ดูจะมีขอบเขตความ
เกี่ยวข้ องกับชุมชนบ้ านดอนจํากัดกว่าที่ท่าพูดหรื อไหล่หิน และในปั จจุบนั ดูจะมีฐานะเป็ นตัวแทนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดระยองมากกว่าของชุมชนบ้ านดอน การที่เป็ นเช่นนี ้มาจากหลายสาเหตุ ตัวหนังใหญ่เองเป็ นของที่เข้ า
มาในชุมชนบ้ านดอนจากที่อื่น ไม่ใช่ของที่สร้ างขึ ้นในท้ องถิ่น ดังที่เราจะพบว่าในเขตบ้ านดอนไม่มีช่างแกะตัว
หนัง ถึงแม้ มีประวัติวา่ ตัวหนังจะเคยใช้ แสดงที่วดั บ้ านดอนในอดีต ความเกี่ยวข้ องก็คอ่ นข้ างจะจํากัดอยู่ในวงการ
ของนักแสดงและทายาทเป็ นหลัก ชาวบ้ านทัว่ ไปกล่าวกันว่าหนังใหญ่เป็ นวัตถุศกั ดิ์สิทธิ์ ครูแรง ไม่ควรเข้ าไปเล่น
หรื อรบกวน ความรู้ สึกผูกพันใกล้ ชิดระหว่างคนกับวัตถุจึงเกิดขึน้ เฉพาะในคนกลุ่มเล็กๆ นักวิจัยสนามพบว่า
้
ระยะแรกของการผลักดันให้ มีการก่อสร้ างอาคารจัดเก็บตัวหนังใหญ่ของกลุม่ อนุรักษ์ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนนันไม่
ค่อยได้ รับความร่ วมมือบริ จาคเงินจากชาวบ้ านนัก เนื่องจากชาวบ้ านบางส่วนมีความเห็นว่ากลุ่มอนุรักษ์ หนัง
ใหญ่ไม่มีความรู้ความชํานาญ ควรย้ ายโอนชุดหนังใหญ่ไปให้ หน่วยราชการ (กรมศิลปากร) ที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลจะดีกว่า ต่อมาภายหลังเมื่อหนังใหญ่วดั บ้ านดอนเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ชาวบ้ านจึงให้ ความสําคัญ
มากขึ ้น แต่ความสนใจในการมีส่วนร่ วมในการหัดแสดงหนังก็มีข้อจํากัด เนื่องจากชุมชนบ้ านดอนประกอบด้ วย
กลุม่ คนหลายกลุม่ ทังพุ
้ ทธและมุสลิม นักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนมาจากครอบครัวมุสลิมร้ อยละ 40 และไม่
สามารถที่จะมาหัดแสดงหนังได้ ในขณะที่หนังใหญ่ดจู ะมีข้อจํากัดในการเชื่อมโยงคนบ้ านดอน กลับได้ รับการโป
รโมทจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และทําให้ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนเป็ นมรดกวัฒนธรรมของจังหวัด เด่นชัด
กว่าของชุมชนบ้ านดอน
ที่ ก ล่ า วมาเบื อ้ งต้ น นี ้ เป็ นข้ อ สัง เกตที่ เ กี่ ย วกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ บบชาวบ้ า น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
กระบวนการทํางานเบื ้องหลังของพิพิธภัณฑ์ ที่มีความสัมพันธ์ของคนกลุม่ ต่างๆ มีฐานความคิดความเข้ าใจ และ
มีความคิดเกี่ยวกับตนเองที่ซับซ้ อน และเป็ นสิ่งที่ให้ ความหมายแก่พิพิธภัณฑ์และการดําเนินงานเพื่อร่ วมกัน
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าภาพของสิง่ ของจัดแสดงที่ปรากฏอยู่ บทนํานี ้ยังไม่ได้ กล่าวถึง
การทํางานเชิงพัฒนา ซึง่ จะมีรายละเอียดอยูใ่ นรายงานภาคสนามแต่ละกรณีศกึ ษา และได้ สรุปภาพรวมกิจกรรม
้ บทสรุ ปประสบการณ์ การทํางานและข้ อเสนอแนะสําหรับการ
และการดําเนินงานเสนอไว้ ในบทต่อไป รวมทังมี
ทํางานในช่วงต่อไป

พิพิธภัณฑ์ในบริบทชีวิตพื้นบ้ าน: ข้ อสังเกตจากกรณีศึกษา
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บทที่ 2
สรุ ปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรม
วิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น กรณีศกึ ษา
โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1
การดําเนินงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศกึ ษา โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1 ประกอบด้ วย
งาน 3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ 1) การจัดอบรมนักวิจยั ภาคสนาม 2) และการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์กรณีศกึ ษา ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จังหวัด
ลําปาง และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง และ 3) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับเครื อข่าย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภาพรวมโดยสังเขปของการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในโครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การจัดอบรมนักวิจัยภาคสนาม
การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนา2 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2547
ณ ห้ องประชุม 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่
นักวิจยั ภาคสนามของศูนย์ฯ ที่จะเข้ าไปประจําอยูใ่ นแต่ละพื ้นที่กรณีศกึ ษาและเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
คัดเลือกนักวิจยั ภาคสนามเพื่อปฏิบตั ิงานในพื ้นที่กรณีศกึ ษา และเพื่อให้ การอบรมครัง้ นี ้เป็ นการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนาที่ก่อเกิดประโยชน์ในวงที่กว้ างออกไป จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ตัวแทนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเครื อข่ายเข้ าร่ วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย
เนื ้อหาการอบรมประกอบด้ วยความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานศึกษาชุมชนและงาน
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น โดยวิ ท ยากรจากสาขาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ทัง้ นัก มานุษ ยวิ ท ยา นัก วิ ช าการพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
ผู้ปฏิบตั ิงานในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ นกั วิจยั ภาคสนามได้ เรี ยนรู้ มมุ มองและแนวทางการทํางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็ นเบื ้องต้ น และนําไปสูก่ ารพัฒนางานเชิงลึกในภาคสนามต่อไป
เนื ้อหาการอบรมจําแนกเป็ น 4 กลุม่ หลักๆ ได้ แก่ กลุ่มที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ประกอบด้ วย 2 หัวข้ อ คือ 1) ประสบการณ์ การทํางานพิ พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นเพือ่ สร้างสํานึกชุมชน โดย รศ.ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ 2) การทํางานเครื อข่าย: ประสบการณ์ “ชมรมเพือ่ นพิ พิธภัณฑ์แห่ง
นครปฐม” โดย คุณวิษณุ เอมประณีตร์ พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งไทย กลุม่ ที่ 2 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์
และพิพิธภัณฑ์ศกึ ษา ได้ แก่ 1) พิ พิธภัณฑ์: การอนุรักษ์ และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม โดย อาจารย์ปฐมฤกษ์
เกตุทตั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ2) วัตถุและการสร้างความหมาย โดยอาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุม่ ที่3เรื่ องการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็ นการนําเสนอประสบการณ์ การดําเนิ นงาน
พิ พิธภัณฑ์ ท้องถิ่ น: กรณี พิพิธภัณฑ์ บ้านเขายี ่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ
2

โปรดดู กําหนดการ สรุปเนือ้ หาการอบรม และการประเมินผลการอบรมได้ ในภาคผนวก ก.

สรุปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
กรณีศึกษา โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร กลุ่มที่ 4 ว่าด้ วยการศึกษาและการทํางานร่ วมกับชุมชน ประกอบด้ วย 1) แนวทาง
การศึ กษาชุมชนเพื ่อการพัฒนา โดย ผศ.ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ นักวิชาการด้ านมานุษยวิทยา 2)
กระบวนการพิ พิธภัณฑ์ ท้องถิ่ นในงานพัฒนาชุมชน โดย ผศ.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) การจัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นกับความร่ วมมื อระหว่างชาวบ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่ น และนักวิ ชาการ: กรณี
พิ พิธภัณฑ์ บ้านโป่ งมะนาว จ.ลพบุรี โดย รศ.สุรพล นาถะพินธุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ช่วงท้ ายการอบรมเป็ น
การเสวนากลุ่มย่อย หัวข้ อ ประสบการณ์ ทํางานภาคสนาม หน้าที ่ ภารกิ จของเจ้าหน้าที ่วิจยั ภาคสนาม นําการ
เสวนาโดย ดร. ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล หัวหน้ าโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร
2. การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ กรณีศกึ ษา
การดําเนินงานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่วมกับพิพิธภัณฑ์กรณีศกึ ษาทัง้ 3 แห่ง คือ
พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน เริ่ มต้ นอย่างเป็ นทางการ
เมื่อเดือนธันวาคม 2547 หลังจากที่คณะผู้วิจยั ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ เดินทางไปร่วมประชุมหารื อและ
ประสานงานกับพิพิธภัณฑ์กรณีศกึ ษาแต่ละแห่ง ดําเนินการคัดเลือกและอบรมนักวิจยั ภาคสนามจนเสร็จสิ ้น
กระบวนการ นักวิจยั ภาคสนามได้ เริ่มต้ นทํางานภาคสนามในแต่ละพื ้นที่กรณีศกึ ษา การดําเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละกรณีศกึ ษา สรุปได้ ดงั นี ้
2.1 พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด จังหวัดนครปฐม3
นักวิจยั ภาคสนามของศูนย์ฯ เริ่ มต้ นทํางานร่ วมกับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดในเดือนธันวาคม 2547
การทํางานในเบื อ้ งแรก เน้ นที่การศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและพิพิธภัณฑ์ ลักษณะของวัตถุที่มีอยู่และการจัดการเกี่ยวกับวัตถุของพิพิธภัณฑ์ ต่อมานักวิจยั
ภาคสนามได้ เริ่ มทํางานร่ วมกับกลุ่มเยาวชนนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด ที่มีความสนใจเรี ยนรู้ การสืบค้ นเรื่ องราว
ในท้ องถิ่นและสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นเยาวชนกลุม่ ที่เคยช่วยกันสํารวจข้ อมูล จปฐ. ในช่วงก่อนหน้ านัน้
มัคคุเทศก์ นําชมพิพธิ ภัณฑ์ : กิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเยาวชน
กิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเยาวชนได้ พฒ
ั นากลายเป็ นกลุ่มมัคคุเทศก์ นําชมพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา โดย
เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์ฯ ได้ ร่วมกับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จัดอบรมให้ ความรู้ แก่เยาวชนที่สนใจจะเป็ นมัคคุเทศก์นําชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมาของสถานที่ แ ละสิ่ ง ของในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ก ารฝึ กซ้ อ มนํ า ชม
พิพิธภัณฑ์ทงั ้ 3 หลัง ก่อนที่ลงมือปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์ในงานประจําปี วัดท่าพูด ที่กําลัง
จะจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ในงานประจําปี ทุกปี จะมีการเปิ ดพิพิธภัณฑ์ให้ ผ้ ทู ี่มาเที่ยว
งานประจําปี ได้ เข้ าชมตังแต่
้ เช้ าจนถึงกลางคืน โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืนจะเป็ นเวลาที่มีบุคคลทัว่ ไป
เข้ าชมพิพิธภัณฑ์มากเป็ นพิเศษ ซึ่งในปี นี ้ก็เช่นเดียวกัน ระหว่างที่กลุ่มเยาวชนมาทํางานเป็ นมัคคุเทศก์นําชม
3

โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 3 พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ านวัดท่ าพูด: รายงานภาคสนาม

สรุปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
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พิพิธภัณฑ์ ทางวัดได้ อํานวยความสะดวกในเรื่ องต่างๆ ให้ กบั เด็กที่มาช่วยงานเป็ นอย่างดี ทังเรื
้ ่ องอาหาร และ
การจัดรถไปส่งเด็กถึงบ้ านทุกคืนหลังเลิกทํางาน ซึ่งการเป็ นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์ก็สร้ างความสนุกสนาน
และสร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั เด็กเป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี ข้ อจํากัดประการสําคัญของการทํางานร่วมกับเยาวชน ก็คือ การขาดความต่อเนื่องในการ
ทํางาน เนื่องจากเด็กนักเรี ยนจําเป็ นต้ องหยุดทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์เมื่อเข้ าสูช่ ่วงใกล้ สอบปลายภาค ทําให้
การทํางานของพิพิธภัณฑ์หยุดชะงักลง ขณะที่ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน เด็กที่เคยทํางานร่วมกันบางส่วนก็จบ
การศึกษาจากโรงเรี ยนออกไป บางคนย้ ายไปเรี ยนต่อที่อื่น จึงไม่สะดวกที่จะมาช่วยงาน บางส่วนที่ไม่ได้ เรี ยนต่อ
ก็ต้องเข้ าสูร่ ะบบการ ทํางานโดยไปเป็ นแรงงานในโรงงานที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นชุมชน ทําให้ พิพิธภัณฑ์ไม่มีเด็กมาช่วย
ทํางานอย่างต่อเนื่อง
ทัศนศึกษา "พิพธิ ภัณฑ์ บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม"
กิจกรรมทัศนศึกษาเป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่สง่ ผลในทางปฏิบตั ิตอ่ งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ วันที่ 29 เมษายน 2548
ศูนย์ฯ ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาคณะชาวบ้ านท่าพูดไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้ รับอนุเคราะห์จากอาจารย์สิริ
้ น
อาภา รัชตะหิรัญ กรุณามาเป็ นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ชาวบ้ านท่าพูดตลอดทังวั
การจัดแสดงของพิ พิธ ภัณ ฑ์ บ้ านเขายี่ สารเป็ นตัวอย่างให้ ผ้ ูเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมได้ เห็น วิธี การเล่า เรื่ องราว
เกี่ยวกับชุมชน ทังในด้
้ านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น การติดต่อสัมพันธ์
กับภายนอก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในชุมชน การบอกเล่าถึงการก่อตัวและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์บ้าน
เขายี่สาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ในระหว่างการชมพิพิธภัณฑ์ และการร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน ทําให้ เห็นว่า การที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจะดําเนินการไปได้ ดีนนั ้ ต้ องมาจากการทํางานร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนเป็ นสําคัญ
ภายหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด ชาวบ้ าน และอาจารย์จากโรงเรี ยน
วัดท่า พูด ได้ ป ระชุมร่ ว มกัน และแสดงความคิดเห็น ถึง ทิศ ทางและงานสนับสนุน พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ด้า นอื่ น ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงที่ปรากฏคือ ความร่ วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั โรงเรี ยนที่เริ่ มต้ นขึ ้น โรงเรี ยนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การทํางานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น โดยพยายามเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนที่สนใจเข้ า
มาเรี ยนรู้ ในชัว่ โมงชมรม แม้ ว่าในแต่ละครัง้ จะมีเวลาไม่มากนัก แต่ถือได้ ว่าเป็ นกิจกรรมที่จะสร้ างแนวร่ วมการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ตอ่ ไปในอนาคต
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "ทําทะเบียนโบราณวัตถุ"
พิพิธภัณฑ์วัดท่าพูดมีลกั ษณะเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์วัดหลายๆ แห่งที่มีข้าวของหลากประเภทและ
หลายที่มา การพัฒนาพิพิธภัณฑ์จงึ อาศัยงานทะเบียนที่เปิ ดโอกาสให้ เราสํารวจวัตถุที่มีอยู่ งานทะเบียนจะมีสว่ น
ช่วยให้ เรามองเห็นทิศทางในการสร้ างเนื ้อหาและความหมายของข้ าวของ ดังนัน้ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2548
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ศูนย์ฯ จึงได้ จดั การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การทําทะเบียนโบราณวัตถุ" ขึ ้นที่พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด โดยศูนย์ฯ ได้
จัดเตรี ยมอุปกรณ์พื ้นฐานที่ใช้ ในการวัดสัดส่วนต่างๆ ของวัตถุ ไม้ บรรทัด สายวัด และเวอร์ เนีย (vernier caliper)
ที่ใช้ วดั ความหนาของวัตถุ พร้ อมทังวั
้ สดุสําหรับทําความสะอาดและอนุรักษ์ วตั ถุเบื ้องต้ น การอบรมพยายามให้
ภาพรวมของการอนุรักษ์ วตั ถุว่าเหตุใดเราจึงต้ องใส่ใจต่อการปกป้องวัตถุ และเราสามารถปฏิบตั ิอย่างไรได้ บ้าง
เพื่ อให้ วัตถุนัน้ ๆ เสื่อมสลายได้ ช้าลง จากนัน้ เป็ นการให้ ความรู้ ในการทํ าทะเบี ยนวัตถุด้วยการเริ่ มต้ นจาก
ลักษณะทางกายภาพของวัตถุที่เห็น ทังขนาด
้
วัสดุ และข้ อมูลอื่นๆ
เนื่ อ งจากการทํ าทะเบี ยนวัตถุที่ วัดท่า พูดเป็ นงานที่ ป ฏิ บัติโดยนักเรี ย นจากโรงเรี ยนวัดท่า พูด งาน
ทะเบียนที่ดูว่าเป็ นเรื่ องพื ้นๆ ได้ กลายเป็ นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ ระหว่างเพื่อนนักเรี ยน และ
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ผลลัพธ์ ที่ศนู ย์ฯ คาดหมายไว้ เมื่อแรกเริ่ มกิจกรรมการอบรม มีเพียงความต้ องการให้ ชมุ ชน
ย้ อนสํารวจข้ าวของของพิพิธภัณฑ์ และจัดทําทะเบียนวัตถุไว้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบค้ นเรื่ องราวที่
เกี่ยวข้ องกับวัตถุ แต่สงิ่ ที่ได้ กลับมาดูจะมีคณ
ุ ค่าเพิ่มขึ ้นอย่างมิได้ คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม การทําทะเบียนเป็ นเพียงหนึ่งในกระบวนการทํางานพิพิธภัณฑ์ เพราะแม้ เราจะทราบ
เรื่ องราวของวัตถุมากขึน้ เพียงไร แต่การจะทํ าความเข้ าใจภาพโดยรวมของวัฒนธรรม และความเกี่ ยวข้ อ ง
ระหว่างวัตถุกบั สังคมจะต้ องอาศัยการศึกษาเรื่ องราวของท้ องถิ่นอื่นๆ ประกอบกันไปด้ วย ฉะนัน้ ก้ าวต่อไปของ
งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดจึงเป็ นการส่งเสริ มความรู้ ในการสืบค้ นเรื่ องราวของท้ องถิ่น และด้ วยข้ อมูลที่มา
จากการสืบค้ น พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาเป็ นเนื ้อหาหรื อเรื่ องเล่าในนิทรรศการได้ ตอ่ ไป
ทัศนศึกษา "ตลาดเก้ าห้ อง - ตลาดสามชุก - พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ ชาวนาไทย"
วันที่ 20 ตุลาคม 2548 ศูนย์ฯ ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดจัดกิจกรรมอบรมสร้ างความเข้ าใจในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน และทัศนศึกษาการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ที่ จ.สุพรรณบุรี คณะบุคคลที่ร่วมเดินทาง
ประกอบด้ วยผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ผู้อาวุโสของชุมชน ครู ประธานอบต. และสมาชิก อบต.ไร่ ขิง กลุ่มเยาวชนที่มา
ช่วยงานพิพิธภัณฑ์ และชาวบ้ านจากชุมชนท่าพูดที่สนใจ นอกจากนี ้ยังได้ เชิญ อ.สัญญา สุดลํ ้าเลิศ นักวิชาการ
ท้ องถิ่น ร่ วมเดินทางไปด้ วย ช่วงเช้ าเดินทางไปเยี่ยมชมตลาดเก้ าห้ องและพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาตลาด
เก้ า ห้ อ ง ช่ ว งบ่ า ยได้ เ ข้ า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ช าวนาไทย จ.สุพ รรณบุรี หลัง จากนัน้ เดิ น ทางไปชม
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจํานงค์จีนารักษ์ ตลาดสามชุก และพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก
การจัดกิ จกรรมทัศนศึกษาครั ง้ นี ้ ในด้ านหนึ่งเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาสืบค้ นเรื่ องราวประวัติท้องถิ่นและได้ เห็นตัวอย่างการใช้ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ขณะอีกด้ านหนึง่ มุง่ เน้ นไปที่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์การทํางานแบบมีสว่ นร่วม จากตัวอย่างที่ได้ ไปดู
แสดงเห็นว่า การร่ วมมือทัง้ กับคนในชุมชนเอง และกับองค์กรหรื อบุคคลจากภายนอก ต่างก็มีส่วนสําคัญใน
ขับเคลื่อนงานพัฒนาตลาดให้ ฟืน้ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ ด้ วยมุมมองที่ว่า ตลาด คือ "พิพิธภัณฑ์มีชีวิต" กรณี
ตลาดเก้ าห้ องเป็ นตัวอย่างการดําเนินงานพัฒนาที่กําลังอยู่ในระยะเริ่ มต้ น ขณะที่ตลาดสามชุกเป็ นตัวอย่างที่
ประสบความสําเร็จแล้ ว การได้ เยี่ยมชมตลาดและพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดทัง้ 2 แห่ง ทําให้ มองเห็น
แนวทางและประโยชน์ของการทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน และได้ รับฟั งบทเรี ยนประการสําคัญ นัน่ คือ การ
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ทํางานพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมจะต้ องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
ความเข้ าใจในกระบวนการทํางาน ความร่ วมมือในการดําเนินงาน หรื อความขัดแย้ งในหลายๆ กรณี วิธีการ
แก้ ปัญหาที่ทําให้ การทํางานลุล่วงไปได้ คือ ความเอาจริ งเอาจัง อดทนไม่ย่อท้ อ และต้ องพูดคุยปรึ กษาหารื อ
ช่วยเหลือให้ กําลังใจกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูต่ ลอด
การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "สืบค้ นประวัตทิ ้ องถิ่นท่ าพูด"
วันที่ 26 ตุลาคม 2548 ศูนย์ฯ และพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดได้ ร่วมกันจัดอบรมความรู้ และทักษะในการ
สืบค้ นประวัติท้องถิ่นขึ ้นที่วดั ท่าพูด เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากการทัศนศึกษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 กิจกรรม
ในวันนี เ้ ป็ นการอบรมเชิงปฏิ บัติการให้ แก่กลุ่มเยาวชนที่มาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ โดยเรี ยนเชิ ญผู้อาวุโส ผู้ร้ ู ใน
ท้ องถิ่นมาร่ วมเป็ นวิทยากรผู้ให้ ข้อมูล และให้ เยาวชนทดลองสัมภาษณ์ และเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเพื่อนําเสนอในที่
ประชุม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลจากท้ องถิ่น ซึ่งหากนําไปฝึ กฝนต่อก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ าง
ฐานความรู้ของท้ องถิ่นและสามารถใช้ เป็ นเนื ้อหาที่จะนําเสนอในพิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป
การอบรมเริ่มต้ นด้ วยการบรรยายให้ ความรู้และทักษะการสืบค้ นประวัติท้องถิ่นโดยวิทยากร ผศ.สุภาภรณ์
จิ น ดามณี โ รจน์ อาจารย์ ป ระจํ า คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ซึ่ ง เป็ นผู้ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ ง
การศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และทําการศึกษาวิจยั ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นลุ่มแม่นํ ้าแม่กลอง - ท่าจีน มา
ยาวนาน หลังจากการบรรยาย เป็ นการสาธิตทักษะในการสืบค้ นประวัติท้องถิ่น และทดลองปฏิบตั ิจริ ง โดยการ
แบ่งกลุม่ ย่อยตามหัวข้ อหลักๆ ได้ แก่ การทํานา พิธีแต่งงาน พิธีทําขวัญ การรักษาพยาบาลแบบพื ้นบ้ าน ในแต่ละ
กลุ่มจะมีนกั วิจยั สนาม นักวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และคุณครู จากโรงเรี ยนในชุมชน มาช่วยเป็ นพี่
เลี ้ยงประจํากลุม่ ด้ วย หลังจากนันก็
้ จะให้ เยาวชนแต่ละกลุม่ นําเสนอข้ อมูลในที่ประชุม พร้ อมกับเปิ ดให้ ผ้ ฟู ั งร่ วม
ซักถามข้ อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรผู้อาวุโส
การทําห้ องคลังวัตถุท่ พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑ์ วัดท่ าพูด
การดูแลจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็ นงานอีกส่วนหนึง่ ที่ได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
จนกระทั่งปรากฏผลเป็ นรู ปเป็ นร่ าง คือ การทําห้ องคลังเก็บวัตถุ พร้ อมๆ ไปกับงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติการขัน้
พื ้นฐานอื่นๆ ได้ แก่ การทําทะเบียนวัตถุ การทําความสะอาดวัตถุ แต่เดิมทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดไม่มี
ห้ องคลังสําหรับเก็บวัตถุสิ่งของ วัตถุสิ่งของทังหมดจะถู
้
กจัดแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ ห้ องจัดแสดงจึงเต็มไปด้ วย
วัตถุเสมือนเป็ นห้ องเก็บของ เมื่อศูนย์ ฯได้ เข้ ามาทํางานร่ วมกับทางพิพิธภัณฑ์ ได้ พยายามชวนให้ ผ้ ูดูแล
พิพิธภัณฑ์เห็นความสําคัญและความจําเป็ นของการมีคลังเก็บวัตถุสงิ่ ของ ด้ วยการบอกเล่า กล่าวยํ ้า และชวนไป
ศึกษาดูงานจากพิพิธภัณฑ์ที่อื่น ในที่สดุ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ได้ ตดั สินใจเลือกใช้ ห้องเก็บของที่อยู่บนชัน้ 2 ของ
อาคารหลังที่ 2 (กุฏิประชาชโนปถัมภ์) ทําเป็ นห้ องคลังเก็บวัตถุ โดยได้ รับความช่วยเหลือจากพระในวัดท่าพูด
เป็ นผู้ประกอบชันเก็
้ บของให้ ทงหมด
ั้
เมื่อคลังเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อย ทางพิพิธภัณฑ์ได้ ทําการย้ ายวัตถุ
สิ่งของที่อยู่ตามอาคารต่างๆ มาคัดแยก จําแนกประเภท และเก็บรักษาไว้ ที่คลังเก็บวัตถุ แต่เนื่องจากวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์มีเป็ นจํานวนมากทําให้ ชนที
ั ้ ่ทําไว้ มีไม่เพียงพอ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน 2548 ทางพิพิธภัณฑ์
สรุปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
กรณีศึกษา โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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ได้ รับวัตถุที่ได้ จากการงมในแม่นํ ้านครชัยศรี อีกเป็ นจํานวนมาก ทําให้ พื ้นที่ชนบนของอาคารหลั
ั้
งที่ 2 เต็มไปด้ วย
้
วัตถุเดิมของพิพิธภัณฑ์และวัตถุใหม่ที่งมได้ จากแม่นํ ้า ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์จึงตัดสินใจใช้ พื ้นที่บริ เวณชันบนของ
อาคารหลังที่ 2 ทังหมดเป็
้
นคลังเก็บวัตถุ มีการประกอบชันสํ
้ าหรับจัดเก็บวัตถุสิ่งของขึ ้นมาใหม่ โดยรูปแบบของ
ชันเก็
้ บวัตถุก็ยงั คงใช้ รูปแบบและวัสดุในการประกอบแบบเดิม แต่มีขนาดเล็กกว่าชันเดิ
้ มเล็กน้ อย ทางพิพิธภัณฑ์
ได้ ทําการแบ่งแยกประเภทและจัดวางวัตถุทงเก่
ั ้ าและใหม่ไว้ บนชันเพื
้ ่อรอการทําทะเบียนวัตถุตอ่ ไป
2.2 พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดไหล่ หินหลวง จังหวัดลําปาง4
การทํางานภาคสนามกรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์ไหล่หินหลวง นักวิชาการและเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามของ
ศูนย์ฯ เริ่ มปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2548 โดยเน้ นที่การศึกษาสภาพทัว่ ไปของชุมชน ทังโครงสร้
้
างทาง
กายภาพและลัก ษณะทางสังคมวัฒนธรรม ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งชุมชนและพิพิธ ภัณ ฑ์ รวมทัง้ การจัด การ
เกี่ยวกับวัตถุของพิพิธภัณฑ์
จากการสํารวจสภาพปั ญหาของพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
พบว่า พิพิธภัณฑ์ฯ ยังไม่มีคณะหรื อกลุ่มทํางานโดยตรง การดําเนินงานอาศัยกลไกของคณะศรัทธาวัดไหล่หิน
หลวงเป็ นผู้รับผิดชอบและระดมแรงงานในการปรับปรุ งเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ โดยกลุ่มผู้สงู อายุเป็ นผู้มีบทบาท
หลัก คณะผู้วิจยั และผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์จึงมีความเห็นร่ วมกันว่า การปฏิบตั ิงานควรมุ่งเน้ นไปที่การสร้ างความ
ตระหนักของชุมชนต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ นําไปสู่การจัดกิจกรรมสัญจรดูงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง
ดังนี ้
กิจกรรมทัศนศึกษางานพิพธิ ภัณฑ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ จดั กิจกรรมทัศนศึกษาตัวอย่างการทํางานด้ านพิพิธภัณฑ์ ครัง้ ที่ 1 ขึ ้น ใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2548 เดินทางไปที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ
พิพิธภัณฑ์พระครู บาศรี วิชยั อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน และครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2548 เดินทางไป
พิพิธภัณฑ์บ้านโป่ งมะนาว จังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ตามลําดับ การศึกษาดู
งานทัง้ 2 ครัง้ มีวตั ถุประสงค์สําคัญในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทํางานพิพิธภัณฑ์ การขยายการมีสว่ นร่ วม
ของกลุม่ ต่างๆ ภายในชุมชนไหล่หินหลวง และนําไปสูก่ ารหารูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของชุมชนต่อไป
กล่าวได้ ว่า การศึกษาดูงานเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความเข้ าใจต่องานพิพิธภัณฑ์ และกระตุ้นให้
ชุมชนพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ กบั ตนเอง ความหลากหลายในการจัดแสดงและ
รูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์ที่ได้ ศกึ ษาดูงานทัง้ 2 ครัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นความร่วมมือของชาวบ้ านและองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นที่บ้านโป่ งมะนาว ที่ได้ สร้ างความตระหนักในความร่วมมือและการลงมือปฏิบตั ิการผลักดันให้
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้นและดํารงอยู่ จนกลายเป็ นตัวอย่างอันดีของพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน ความหลากหลายในการจัด
แสดง ทังที
้ ่เป็ นการออกแบบที่ต้องลงทุนสูงอย่างหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรื อที่เป็ นการจัดแสดงอย่าง
เรี ยบง่ายด้ วย ข้ าวของที่เคยอยู่ในชีวิตการทํามาหากิน และลําดับไปตามประเภทหน้ าที่ของสิ่งของ แต่เนื ้อหา
4

โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 4 พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดไหล่ หินหลวง: รายงานภาคสนาม

สรุปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
กรณีศึกษา โครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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ได้ รับการถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวาจากวิทยากรนําชมอย่างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี หรื อที่เป็ นการจัดแสดงที่
สร้ างบรรยากาศและความศรัทธาต่อบุคคลสําคัญของพุทธศาสนิกชน ด้ วยเครื่ องบูชา ภาพถ่าย และรู ปจําลอง
รวมถึงเนื ้อหา คําบรรยาย เช่นพิพิธภัณฑ์ครู บาศรี วิชยั ย่อมเป็ นทางเลือกให้ กบั พิพิธภัณฑ์ที่ต้องการการพัฒนา
ได้ เลือกรับ ปรับใช้ และยังเป็ นกระจกสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญต่างๆ ของวัฒนธรรมของตนที่สามารถนํามา
เป็ นสื่อและสาระของพิพิธภัณฑ์ในชุมชน
กิ จกรรมสัญจรดูงานพิ พิธภัณฑ์ จึงเป็ นทัง้ วิ ธีการเพิ่ มพูนความรู้ และเป็ นวิ ธีการขยายการมี ส่วนร่ วมของ
คนกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนไหล่หินหลวง ซึ่ งภายหลังการเดิ นทางดูงานพิ พิธภัณฑ์ทงั้ 2 ครั้ง พบปรากฏการณ์ ที่ผู้
ร่ วมกิ จกรรมดูงานได้พูดคุยถึงประสบการณ์ ทีแ่ ต่ละกลุ่มได้รับ พร้อมกับถ่ายทอดแลกเปลี ย่ นความคิ ดเห็นต่อคน
อื ่นๆ นอกจากนี ้ยงั เกิ ดความตื ่นตัวในการผลักดันงานพัฒนาพิ พิธภัณฑ์ ของท้องถิ่ นขึ้ นมาก โดยเมื ่อวันที ่ 14
มี นาคม 2548 ชุมชนได้จดั ประชุมกลุ่มกรรมการวัดและกลุ่มผูส้ ูงอายุเพื อ่ ร่ ว มพิ จารณาเรื ่องการจัดการ
พิ พิธภัณฑ์ โดยเฉพาะ
นิทรรศการย่ อย และจดหมายข่ าว: ช่ องทางการสื่อสารระหว่ างพิพธิ ภัณฑ์ กับคนในชุมชน
หลังจากที่ศนู ย์ฯ ได้ จดั ทัศนศึกษาให้ กบั ตัวแทนชาวบ้ านจากชุมชนไหล่หินได้ เห็นการทํางานพิพิธภัณฑ์
หลายๆ แห่ง เพื่อนํ าไปสู่การเรี ยนรู้ กระบวนการทํางาน การเปรี ยบเทียบการทํางานของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามได้ จดั เวทีขึ ้นในชุมชนเพื่อ
พูดคุยหาแนวทางพัฒนาพิพิธ ภัณ ฑ์ ร่วมกัน ข้ อตกลงใหญ่ ๆ ที่ไ ด้ จากการประชุมหลายครั ง้ คื อ (1) การ
ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ของอาคารเก่าบางส่วนสําหรับจัดนิทรรศการเพิ่มเติม ซึง่ หมายรวมถึงการได้ พื ้นที่ในการจัดวาง
วัตถุที่มีอยู่จํานวนมากเพิ่มเติม และ (2) การสร้ างเนื ้อหาของนิทรรศการที่แสดงถึงความศรัทธาของชาวบ้ านต่อ
พระมหาป่ าเกสรปั ญโญภิกขุ หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า “ครู บามหาป่ า” วัตถุประสงค์สําคัญของการเลือกเนื ้อหา
ดังกล่าวในการจัดแสดงในนิทรรศการคือ การให้ ผ้ ทู ี่มีโอกาสเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ได้ เข้ าใจถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อของคนในชุมชน
ทว่าความก้ าวหน้ าในการทํางานจากข้ อตกลงข้ างต้ นมี ลักษณะที่ค่อยเป็ นค่อยไป เพราะผู้ที่ลงมือ
ปฏิบตั ิมีจํานวนไม่มากนัก และเนื ้อหาในการทํางานก็เช่นกันมิได้ ม่งุ ตรงไปที่การจัดแสดงเรื่ องราวของครู บามหา
ป่ าดังที่ได้ ตงใจไว้
ั้
การจัดนิทรรศการย่อยเป็ นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ คนที่มีโอกาสร่ วมทัศนศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้ เข้ ามาลงมืออย่างจริ งจัง นิทรรศการชุดแรกเริ่ มต้ นด้ วยการจัดแสดงภาพถ่าย
เก่าเกี่ยวกับวัดและชุมชน จากนัน้ เป็ นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการจักสาน และมาถึงนิทรรศการ
ล่าสุดที่เป็ นการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการวิถีชีวิตของพิพิธภัณฑ์บอกเล่าผ่านภาพถ่าย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์กับชุมชนที่ผ่านมา นักเรี ยนเคยเข้ ามาเรี ยนวาดรู ปที่วดั ผู้สงู อายุเคยนํานักท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์
พ่ออุ๊ยพ่อหลวงเคยเข้ ามาช่วยทํางาน ส่วนกลุ่มที่สองเป็ นภาพบันทึกความทรงจําจากการทัศนศึกษาดูงาน การ
จัดนิทรรศการพยายามยํา้ ให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นเรื่ องที่หลายผู้คนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และจะต้ องได้ รับความ
ร่วมมือจากทุกคนในการปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์
สรุปภาพรวมการดําเนินงานและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น:
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ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นจากนิทรรศการนําไปสูว่ งของการพูดคุยถึงปั ญหาของคนทํางาน และหาทางทําให้ คน
อื่นๆ เข้ ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ผลพวงที่มาจากการสนทนาครัง้ ดังกล่าวคือ วันที่พ่อหลวงห่ออุ๊ยมาเลื่อยไม้
ตอกตะปู ช่วยกันทําฐานวัตถุ ด้ วยเงินที่ปันจากวัด และในวันต่อมา ชาวบ้ านที่เคยทํางานร่วมกันได้ เข้ ามาร่วมจัด
บอร์ ดเกี่ยวกับเครื่ องจักสานในท้ องถิ่น ส่งผลให้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ได้ เริ่ มต้ น
ขึ ้นอีกครัง้
"ข่าวสารพิ พิธภัณฑ์ ทอ้ งถิ่ นวัดไหล่หินหลวง" เป็ นจดหมายข่าวที่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์จดั ทําขึ ้น เพื่อเป็ นอีก
ช่องทางหนึง่ ในการสื่อสารระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั คนในชุมชน จดหมายข่าวขนาด 1 หน้ ากระดาษ A4 บอกเล่าถึง
ความเคลื่อนไหว ความคิด ความหวัง การดําเนินงาน และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ นับตังแต่
้ เริ่ มโครงการวิจยั และ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นร่ วมกับศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้ จดั ทําจดหมายข่าวรวม 5
ฉบับ วิธีการหนึ่งที่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ใช้ ในการส่งจดหมายข่าวถึงคนในชุมชน นอกจากการแจกจ่ายโดยทัว่ ไป คือ
อาศัยความร่วมมือกับโรงเรี ยนในชุมชนจัดส่งให้ เด็กนักเรี ยนนํากลับไปที่บ้านเพื่อส่งให้ แก่สมาชิกในครอบครัว
นิทรรศการภาพถ่ ายและการเสวนาหัวข้ อ "ไหล่ หนิ ในอดีต"
อีกกิจกรรมหนึ่งที่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงและนักวิจยั ภาคสนามของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดขึ ้น คือ
นิทรรศการ “ไหล่หินในอดีต คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ” เป็ นการรวบรวมรูปถ่ายเก่าๆ มาจัดแสดง พร้ อมกับมีเวที
พูดคุยกันเกี่ยวกับอดีตของไหล่หินและประเพณี สวดเบิก กิจกรรมครัง้ นี เ้ ป็ นกิจกรรมสําคัญอันหนึ่งที่สามารถ
สร้ างการมีสว่ นร่ วมและดึงอารมณ์ ความรู้สกึ ร่ วมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนได้ ทําให้ ชาวบ้ านได้ ระลึกถึงเหตุการณ์
ในอดีตที่ปรากฏในภาพ บางคนกลับไปค้ นหารู ปถ่ายเก่าๆ ที่บ้านแล้ วนํามาให้ พิพิธภัณฑ์เก็บไว้ เพื่อใช้ ในงาน
พิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป ขณะที่ผ้ สู งู อายุได้ มีเวทีเล่าถึงประวัติและความเป็ นของชุมชน
การแสดงนิทรรศการจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2548 ณ บริ เวณลานต้ นสะหรี วัดไหล่หิน
หลวง โดยใช้ โอกาสช่วงที่วดั ไหล่หินจะจัดพิธีสวดเบิกในคืนยี่เป็ ง ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของภาคกลาง ในปี นี ้
ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 พิพิธภัณฑ์จึงจัดให้ มีกิจกรรมเสวนาขึ ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ซึง่ เป็ น
วันเปิ ดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เวทีเสวนาเป็ นการเล่าเรื่ อง "ไหล่หินในอดีต คุณค่าทางประวัติศาสตร์ " โดย
กลุม่ ผู้สงู อายุ ซึง่ ก็ได้ รับความสนใจจากคนในชุมชนอย่างมาก นอกจากนี ้ยังมีการแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนไหล่
หินวิทยา และพิธีมอบเกียรติบตั รแก่นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินได้ จัดขึน้ เป็ นระยะๆ
เช่น กิจกรรมประกวดวาดภาพ ออกแบบตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ เขียนเรี ยงความเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
การเก็บข้ อมูลในท้ องถิ่นเพื่อจัดทําหนังสือ "ท้ องถิ่นไหล่ หนิ "
กิจกรรมต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง และศูนย์ฯ ร่ วมกันจัดขึ ้น เป็ นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ในการสร้ าง "กระบวนการมีส่วนร่วม และ "ความรู้ สกึ ร่วม" ระหว่างคนในชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ เป็ นการพยายาม
แสดงให้ เห็นว่าพิพิธภัณฑ์คือส่วนหนึ่งของชุมชน แม้ ว่าชาวบ้ านจะไม่ได้ ใช้ พิพิธภัณฑ์ในวิถีชีวิตประจําวัน แต่
พิพิธภัณฑ์ก็คือส่วนหนึ่งที่สามารถบ่งบอกรากเหง้ าความเป็ นมาเป็ นไปของชุมชนได้ ผลสืบเนื่องจากนิทรรศการ
ภาพถ่ายในอดีต และกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้ านี ้ นําไปสู่การปรึ กษาหารื อกันถึงการเก็บรวมรวมเรื่ องราวของคน
ไหล่หินและท้ องถิ่นไหล่หิน การสืบค้ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในท้ องถิ่นจึงเป็ น "หมุดหมาย"
ต่อไปของการทํางานวิจยั และพัฒนาร่วมกับพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง
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การจัดทําหนังสือขนาดย่อมเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ "ท้ องถิ่นไหล่หิน" เผยแพร่สสู่ าธารณชน เป็ น
อีกแนวทางหนึ่งที่ศนู ย์ฯ กําลังดําเนินการร่ วมกับพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง กระบวนการจัดทําหนังสือดังกล่าว
นําไปสูก่ ารบอกเล่า และบันทึกเรื่ องราว ความรู้เกี่ยวกับพื ้นที่ ผู้คน ข้ าวของ และพิพิธภัณฑ์ไปพร้ อมๆ กัน เพื่อให้
หนังสือดังกล่าวสามารถบอกเล่าเรื่ องราวของชุมชน ประวัติความเป็ นมา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.3 พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง5
นักวิจยั ภาคสนามเริ่มต้ นทํางานร่วมกับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2547 เพื่อ
สํารวจข้ อมูลพื ้นฐานทางกายภาพ และโครงสร้ างทางสังคมของชุมชน ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดบ้ านดอน ฯลฯ หลังจากลงพื ้นที่ศึกษาระยะแรก นักวิจยั ภาคสนามมีข้อค้ นพบในเบื ้องต้ นว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนยังมีช่องว่างอยู่ค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างคนในชุมชนกับวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์
“หนังใหญ่” เป็ นวัตถุวฒ
ั นธรรมเก่าแก่กว่าร้ อยปี ที่ถกู นําเข้ ามาในชุมชนบ้ านดอนจากแหล่งอื่น ไม่ได้ ถกู
สร้ างขึ ้นโดยคนในท้ องถิ่น ขาดบันทึกหลักฐานความเป็ นมาแน่ชดั มีแต่เพียงประวัติบอกเล่า ส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่มีความรู้
เรื่ องหนังใหญ่เสียชีวิตไปแล้ ว เมื่อสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับหนังใหญ่ชาวบ้ านมักจะได้ รับคําบอกให้ ไปสอบถาม
จากอาจารย์อํานาจ มณีแสง ผู้ที่คนในชุมชนให้ ความเคารพยกย่องเป็ นปราชญ์ท้องถิ่น
ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีความเกรงกลัวในอํานาจความศักดิ์สิทธิ์ของหนังใหญ่ ด้ วยมีเรื่ องเล่าขานสืบทอด
กันมาว่า “เป็ นมหรสพโบราณ ถือเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ ครูแรง ผู้ใดมิควรเข้ าไปเล่นหรื อรบกวน” ทําให้ ไม่กล้ าเข้ าไป
ยุ่งเกี่ยว รู ปแบบการแสดงและการถ่ายทอดความรู้ เรื่ องหนังใหญ่จึงเน้ นให้ มีการสืบต่อเฉพาะในวงทายาทของ
อดีตครูหนังหรื อลูกหลานของผู้ที่ได้ ค้ นุ เคยกับการแสดงหนังใหญ่มาก่อน ความรู้ สกึ ผูกพันใกล้ ชิดระหว่างคนกับ
วัตถุจงึ เกิดขึ ้นเฉพาะในคนกลุม่ เล็กๆ
จากการสํารวจสภาพของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน และตัวหนังใหญ่ นักวิจยั ภาคสนามพบว่า
(1) หนังใหญ่วดั บ้ านดอนยังไม่ได้ ทําทะเบียน แม้ จะมีการทําบัญชีตวั หนังเมื่อปี 2538 แต่ภาพถ่ายและฟิ ล์ม
ถ่ายภาพสูญหาย และสติกเกอร์ ชื่อตัวหนังเริ่มหลุดลอก
(2) หนังใหญ่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง มีอายุกว่า 100 ปี หนังบางตัวอยู่ในสภาพชํารุ ด
ทางชมรมอนุรักษ์ หนังใหญ่วัดบ้ านดอนจึงมีความต้ องการที่จะซ่อมแซมหนังดังกล่าวให้ คงสภาพอยู่ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะทําหนังใหญ่ได้ เองเพื่อจัดสร้ างหนังตัวใหม่ และเพื่อจัดทําตัวหนังขนาดเล็กเป็ นของที่
ระลึก แต่ในชุมชนไม่มีผ้ มู ีความรู้ในเรื่ องนี ้
(3) ขาดผู้สืบทอดการเชิดหนังใหญ่และผู้ประสานงาน แม้ ว่าปั จจุบนั จะมีการฝึ กให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้เชิดหนังแต่เมื่อ
เรี ยนจบจากโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนแล้ ว ก็ต้องไปศึกษาต่อที่อื่น บ้ างต้ องประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลามาเชิดหนัง
5

โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 5 พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วดั บ้ านดอน: รายงานภาคสนาม
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รวมถึงการขาดผู้ประสานงาน ทังนี
้ ้ แม้ ในปั จจุบนั จะมีผ้ ทู ําหน้ าที่ประสานงาน แต่ก็อายุมากแล้ ว และยังไม่มีผ้ สู ืบ
ทอดตําแหน่งนี ้
เมื่อพิจารณาจากความต้ องการดังกล่าวของชุมชน ศูนย์ฯ เห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มความรู้ ดงั กล่าว
ให้ กับกลุ่มพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้ านดอน จะกระตุ้นให้ คนในชุมชนบางส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และร่ ว มมองถึ ง ทิ ศ ทางของการทํ า งานของคณะเชิ ด หนัง และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ห นัง ใหญ่ ม ากยิ่ ง ขึ น้ กิ จ กรรมจึ ง
ประกอบด้ วย การจัดทําทะเบียนตัวหนังใหญ่ทงหนั
ั ้ งชุดใหม่ และหนังชุดเก่า การให้ ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุการ
เสื่อมสภาพของหนัง การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และการปฏิบตั ิการสงวนรักษาหนังใหญ่ เช่น การทําความสะอาด
การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ ายอย่างถูกวิธี และการจัดอบรมการทําหนังใหญ่
การสํารวจสภาพตัวหนังและการทําทะเบียนหนังใหญ่
คลังวัตถุวดั บ้ านดอนมีลกั ษณะเฉพาะที่เป็ นเงื่อนไขสําคัญในการวางแผนการทํางานพัฒนา เนื่องจาก
วัตถุข องพิ พิธภัณฑ์ หรื อหนังใหญ่ เป็ นมหรสพชัน้ สูง การสร้ างและการดํารงอยู่ของหนังใหญ่ เกิดขึน้ ภายใต้
ความคิดการทํานุบํา รุ ง “มรดกของชาติ” ด้ ว ยเหตุนี ้ ความเป็ นท้ องถิ่นของพิพิธภัณ ฑ์วดั บ้ านดอนจึงไม่มี
ลักษณะ “ท้ องถิ่น” ในความหมายที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น แต่ความเป็ นท้ องถิ่นเกิดขึ ้นจาก
ความพยายามอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสืบสานการละเล่นหนังใหญ่
ด้ วยเหตุที่การดูแลวัตถุของพิพิธภัณฑ์อยู่ในความรั บผิดชอบของวัดบ้ านดอน จึงทําให้ การตัดสินใจ
ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ คณะหนัง ใหญ่ ห รื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อ ยู่ใ นวงของคนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ หนัง ใหญ่ เ ท่ า นัน้ การพัฒ นา
พิพิธภัณฑ์ตามสภาพการจัดการพิพิธภัณฑ์ส่งผลให้ ศูนย์ฯ พิจารณาผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนในคณะ
หนังใหญ่ และกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องกับคณะหนังใหญ่เป็ นสําคัญ
การทํางานร่วมกันในเบื ้องต้ นคือ การลงทะเบียนตัวหนังในพิพิธภัณฑ์ โดยเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําทะเบียนวัตถุร่วมกับชาวบ้ าน เบื ้องแรกผู้ที่เข้ ามาช่วยงานได้ ลงมือแยกประเภท
ของตัวหนัง โดยผู้อาวุโส เด็กๆ ทําหน้ าที่ในการบันทึกข้ อมูล ทังที
้ ่เป็ นข้ อมูลทางกายภาพของตัววัตถุ และข้ อมูล
วรรณกรรมของหนังแต่ละตัว ในขันตอนนี
้
้ ความสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคน 2 รุ่นเกิดขึ ้นในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมอบรมการแกะสลักหนังใหญ่
การสร้ างความตระหนักต่อมรดกทางวัฒนธรรมกับชาวบ้ านไม่สามารถตีกรอบเพียงการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์ หากแต่ความเป็ นพิพิธภัณฑ์วดั บ้ านดอนฝั งอยู่ในมหรสพหนังใหญ่และตัวหนังใหญ่
ฉะนันเมื
้ ่อทางวัดบ้ านดอนและชาวบ้ านดําริ ที่จะสร้ างตัวหนัง เพื่อทดแทนตัวหนังที่ใช้ แสดงแต่กลับชํารุ ด หรื อชุด
หนังผลิตใหม่ที่ไม่งดงามตามความเห็นของชาวบ้ าน ศูนย์ฯ จึงใช้ โอกาสดังกล่าวในการสร้ างกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูหนังใหญ่
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"การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูหนังใหญ่" ในที่นี ้หมายรวมถึง กระบวนการสืบสานลายหนังใหญ่เดิม การเตรี ยม
หนัง การลอกลาย การแกะหนัง โดยศูนย์ฯ คาดหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ และตอบสนองต่อความต้ องการของชาวบ้ านในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ตอ่ ไปในอนาคต
ศูน ย์ ฯ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่า งดี ยิ่ ง จากวิ ท ยากรที่ มี ค วามสามารถในการแกะสลัก หนัง ใหญ่ คื อ
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน และครู เสนีย์ ทรัพย์สิน ลูกหลานนายหนังเมืองนครศรี ธรรมราช หนังสุชาติ ทรัพย์สิน มา
เป็ นผู้ถ่ายทอดวิธีการแกะสลักหนังใหญ่ให้ กบั เด็กและเยาวชนของคณะเชิดหนัง การอบรมดังกล่าว จัดขึ ้น 3 ครัง้
ด้ วยกัน ครัง้ ที่ 1 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม ครัง้ ที่ 2 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2548 และครัง้ ที่ 3
จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2548
เนื ้อหาการอบรมครัง้ ที่ 1 ประกอบด้ วยการให้ ความรู้ในการใช้ เครื่ องมือ การฝึ กทักษะการตอกและแกะ
หนังให้ ปรากฏเป็ นลวดลาย ครัง้ ที่ 2 เป็ นการสาธิตและการฝึ กปฏิบตั ิการลงสีตวั หนัง และการลอกลายตัวหนัง
ใหญ่เดิมสําหรับการสืบสานงานศิลป์ และแกะสลักหนังใหญ่เพื่อใช้ ในการแสดง ความรู้เกี่ยวกับการฟอกหนังถือ
เป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะอํานวยให้ ชาวบ้ านใช้ วสั ดุในท้ องถิ่นในการสร้ างตัวหนังใหญ่ และครัง้ ที่ 3 คือ การ
ถ่ายทอดทักษะการลงสีบนตัวหนังแกะสลัก และการฟอกหนังเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการแกะสลักหนังใหญ่
กิจกรรมในการอบรมครัง้ ที่ 3 สามารถสร้ างความสนใจและการเข้ าร่ วมกิจกรรมของชาวบ้ านได้ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการอบรม วงของผู้ที่สนใจขยายมากขึ ้นจากการอบรมใน 2 ครัง้ แรก นักเรี ยน เด็ก และ
เยาวชนที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของคณะเชิดหนังใหญ่เริ่ มเข้ ามาเรี ยนรู้การแกะสลักหนังใหญ่ นอกจากนี ้ ผู้ปกครอง
บางส่วนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมไปพร้ อมกับลูกหลานที่เข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวด้ วย การร่วมอบรมดังกล่าวอาจไม่มี
นัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาที่จะเกิดขึ ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ แต่ความร่วมมือดังกล่าวอาจ
สามารถจุดประกายต่อความสนใจในมรดกท้ องถิ่นให้ มากขึ ้นได้ ไม่มากก็น้อย
การจัดทําหนังสือ “หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน”
การทําทะเบียนหนังใหญ่เป็ นหนึ่งในงานพัฒนา นอกจากเพื่อสํารวจสถานภาพของวัตถุที่อยู่ในความ
ครอบครองของพิพิธภัณฑ์ ยังเป็ นความพยายามรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับหนังใหญ่ เพื่อบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทังลั
้ กษณะทางกายภาพ เรื่ องราวที่ปรากฏบนแผ่นหนังสลัก และบทพากย์ ผลการรวบรวมความรู้ดงั กล่าว
มีลกั ษณะเป็ นงานมรดกท้ องถิ่นสําคัญที่ศนู ย์ฯ สามารถให้ การสนับสนุนในเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม งานมรดก
จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นหากสามารถสร้ างความตระหนักต่อสังคมในระดับกว้ างมิใช่เพียงต่อชุมชนท้ องถิ่น ดังนัน้
การดํ า เนิ น งานด้ ว ยการเผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น การผลิ ต หนัง สื อ สามารถทํ า ให้ สัง คมมองเห็ น
ความสําคัญของการสนับสนุนงานมรดกวัฒนธรรม และกระตุ้นเตือนให้ คนในชุมชนในฐานะเจ้ าของวัฒนธรรม
เข้ าร่วมกระบวนการรักษามรดกท้ องถิ่นด้ วยเช่นกัน
หนังสือ “หนังใหญ่วดั บ้ านดอน” ต้ องการนําเสนอวัฒนธรรมท้ องถิ่น และกระตุ้นให้ สาธารณชนมองเห็น
“ความงาม“ ของมรดกทังที
้ ่เป็ นวัตถุคือ หนังใหญ่ และที่เป็ นนามธรรม ได้ แก่ คณะหนังใหญ่ บทพากย์ ชีวิตของ
ผู้คนที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับมรดกหนังใหญ่ นอกจากนี ้ งานพัฒนาของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็ นประเด็นเนื ้อหา
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อีกส่วนหนึ่งที่พยายามยํ ้าให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญของสังคมภายนอก และพัฒนาสถานภาพของวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง และมีฐานะทัดเทียมกับมรดกวัฒนธรรมอื่นๆ
นอกจากภาพงดงามของลายสลักหนังใหญ่ และความสัมพันธ์ ของคนกลุ่มต่างๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
วัตถุเหล่านัน้ จะเป็ นสาระหลักของหนังสือแล้ ว บทพากย์ที่สร้ างสรรค์โดยศิลปิ นพื ้นบ้ านก็จะเป็ นเนื ้อหาที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง ความสําคัญของการสร้ างสรรค์งานวรรณศิลป์ในประเด็นนี ้แสดงให้ เห็นว่า การสร้ างสรรค์งาน
ศิลปะไม่วา่ จะโดยรัฐหรื อราษฎร์ ควรอยูใ่ นสถานะที่เท่าเทียมกัน
กิจกรรมอนุรักษ์ ลวดลายตัวหนังเก่ าด้ วยการลอกลาย
กิจกรรมนี ้สืบเนื่องมาจากโครงการจัดทําหนังสือ “หนังใหญ่วดั บ้ านดอน” ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
อนุรักษ์ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนในรูปแบบของภาพถ่าย ขณะที่ "โครงการลอกลายหนังใหญ่ชดุ เดิม" มีวตั ถุประสงค์
สําคัญ คือ การอนุรักษ์ ลวดลายและเทคนิคการแกะสลักหนังใหญ่ที่มีความงดงามยากที่จะหาช่างฝี มือในปั จจุบนั
ที่สามารถผลิตงานได้ อย่างที่ช่างในอดีต ด้ วยการลอกลายหนังใหญ่เก็บไว้ เพื่อเป็ นการรักษาและสืบสานให้ งาน
ศิลปกรรมคงอยู่ นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์หากทางวัดต้ องการที่จะสร้ างตัวหนังที่มีลวดลายแบบเดิมก็สามรถ
นําแบบที่ลอกลายไว้ แล้ วมาเป็ นต้ นแบบสร้ างตัวหนังขึ ้นได้
การดําเนินการลอกลายหนังใหญ่เป็ นความร่วมมือระหว่างกลุม่ ชาวบ้ านที่มีความสนใจในฐานะเจ้ าของ
วัฒนธรรม ร่ ว มกับ อาจารย์ แ ละนักศึ กษาทางด้ า นศิ ลปะไทยในฐานะผู้ป ฏิ บัติ การทางศิ ลปะ (อาจารย์ ว าที
ทรัพย์สิน และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี) และศูนย์ฯ
ในฐานะสื่อกลางให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างท้ องถิ่น การลอกลายประกอบด้ วย 2 ขันตอนสํ
้
าคัญ คือ การลอกลาย
จากหนังใหญ่ ด้วยกระดาษไข และการทํ าสําเนาพิมพ์เขียวเพื่อเก็บไว้ ใช้ ในการแกะสลักหนังใหญ่ ในอนาคต
ขณะนี ้กําลังอยูร่ ะหว่างการประสานงานและเตรี ยมการจัดกิจกรรม

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารกับเครือข่ ายพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
หลังจากที่กระบวนการวิจยั และพัฒนาร่วมกับพิพิธภัณฑ์กรณีศกึ ษาดําเนินมาได้ ประมาณ 1 ปี ได้ ร่วม
คิดร่ วมทํากิจกรรม ได้ เรี ยนรู้ ไปด้ วยกันจากการทํางานร่ วมกันมาระยะหนึ่ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ จดั ให้ มี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานกับเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยมีพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา
ร่วมเป็ นเจ้ าภาพ ในโครงการระยะที่ 2 ปี ที่ 1 มีการจัดประชุม 2 ครัง้ ด้ วยกัน ครัง้ ที่ 1 เวทีภาคกลาง - ตะวันตก
และภาคตะวันออก ที่วดั ไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2548 และครัง้ ที่ 2 เวทีภาคเหนือ
ที่วดั ไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2549
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3.1 การประชุมเครื อข่ ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น ครั ง้ ที่ 16
การประชุมเครื อข่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครัง้ ที่ 1 จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 25 - 27
พฤศจิกายน 2548 ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เนื ้อหาการประชุมให้ เน้ นที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
อนและความต่าง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการ
ทํางานระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่แต่ละแห่งก็อาจมีทงความเหมื
ั้
จัดประชุมเครื อข่ายครัง้ นี ้ นอกเหนือจากการที่ผ้ รู ับผิดชอบหรื อผู้ปฏิบตั ิการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ แลกเปลี่ยน
และเรี ยนรู้ลกั ษณะการปฏิบตั ิงาน การแก้ ปัญหา และการสร้ างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ ยังเป็ นการค้ นหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงเนื ้อหาและรูปแบบการประชุมเครื อข่ายในครัง้ ต่อไป ให้
มีความเหมาะสมสําหรับการสร้ างเวทีแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้การทํางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ ้น รวมไปถึงได้
รับทราบข้ อมูลและความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ ที่เข้ าร่วมประชุมเครื อข่ายเพื่อนําไปปรับปรุงฐานข้ อมูล
ให้ ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปรอยูท่ กุ ขณะ
การคัดเลือกพิพิธภัณฑ์เข้ าร่วมประชุมเครื อข่ายฯ ในครัง้ นี ้ มิได้ จดั แบ่งพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ ดงั เช่นที่ทํา
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ 2 ภูมิภาค คือ
มาในโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระยะที่ 1 การเลือกพิพิธภัณฑ์ที่ตงอยู
ภาคกลาง - ตะวันตก และภาคตะวันออก เนื่องมาจากความสะดวกในการเดินทาง และมุง่ หมายให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนลักษณะการทํางานระหว่างพิพิธภัณฑ์ใน 2 พื ้นที่ที่แตกต่างกัน
บ่ายวันแรกเป็ นการแนะนําตัวและทําความรู้จกั กันระหว่างผู้เข้ าร่วมประชุม หลังจากนัน้ ดร.ปริตตา
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เล่าถึงความเป็ นมาของโครงการวิจยั และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 และกล่าวนําเกี่ยวกับเนื ้อหาและรูปแบบการประชุมครัง้ นี ้
การประชุมวันที่สอง เสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2549 เริ่มด้ วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หวั ข้ อ ทํา
อย่างไรให้โรงเรี ยนและพิพิธภัณฑ์ร่วมมื อกันได้: ทําไมบางแห่งทําได้ บางแห่งทําไม่ได้ โดย อาจารย์รุจิรา เชาว์
ธรรม พิพิธภัณฑ์วดั จันเสน จ.นครสวรรค์ และคุณจุฑามาศ ลิ ้มรัตนพันธ์ นักวิจยั ภาคสนามของศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธรที่ทํางานร่วมกับพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด หลังจากนันเป็
้ นการบรรยายหัวข้ อ ชาวบ้านสามารถเป็ นนักวิ จยั ได้ไม่
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ จาก
แพ้นกั วิ ชาการ โดย รศ.ศรี ศกั ร วัลลิโภดม มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ และอาจารย์สญ
โรงเรี ยนไร่ ขิงวิทยา ต่อด้ วยการเล่าประสบการณ์ การทํางานวิจยั ท้ องถิ่น หัวข้ อ นักวิ จยั ท้องถิ่ นทํางานอย่างไร
โดย อาจารย์วิภาดา เกตุกัลยา โรงเรี ยนวัดสําโรง จ.จันทบุรี และอาจารย์ลขิ ิต สุเมธานุสรณ์ โรงเรี ยนวัดท่าหัว
แหวน จ.จันทบุรี หัวข้ อสุดท้ ายของวันนี ้เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หวั ข้ อ พิพิธภัณฑ์เลีย้ งตัวเองได้จริ ง
หรื อไม่ โดย อาจารย์วาที ทรัพย์สิน พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จ.นครศรี ธรรมราช และคุณวีระ
พงษ์ กังวานนวกุล ตัวแทนกลุม่ คนเฒ่าคนแก่ จ.เชียงราย
การประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2548 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ วตั ถุและการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ เริ่มต้ นจากการบรรยายนําในหัวข้ อ การอนุรกั ษ์ วตั ถุทีช่ าวบ้านควรรู้และทําเองได้ โดย อาจารย์
6

โปรดดู กําหนดการ สรุปเนือ้ หาการอบรม และการประเมินผลการอบรมได้ ในภาคผนวก ข.
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ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนันเป็
้ นการฝึ กปฏิบตั ิการอนุรักษ์ วตั ถุบางประเภท โดยให้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมแบ่งกลุม่ และทดลองปฏิบตั ิการจริง ช่วงบ่ายเป็ นการเล่าประสบการณ์การจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ หัวข้ อ จัดแสดงง่ายงามตามแบบพื น้ บ้าน โดย อาจารย์ภธู ร ภูมะธน กรณีหอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า จ.
ลพบุรี และคุณพัชรี ศรี มธั ยกุล พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่ น จ.เชียงราย ปิ ดท้ ายการประชุมด้ วยการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วัดท่าพูด โดยมีชาวบ้ านท่าพูดเป็ นเจ้ าภาพต้ อนรับและนําชมพิพิธภัณฑ์
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น ครั ง้ ที่ 27
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครัง้ ที่ 2 (ภาคเหนือ) จัดขึ ้นเมื่อ
วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2549 ณ วัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
การทํางานพิพิธภัณฑ์ และสร้ างเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรี ยนรู้ วิธีการทํางานพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่าง
กันในแต่ละแห่ง เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ ร้ ู จักเพื่อนชาวพิพิธภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็ นเครื อข่ายใน
การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับการดําเนินงานต่อไป และเพื่อเป็ นการศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
เนื อ้ หาและรู ป แบบการประชุม เครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามเหมาะสมและสนองตอบความต้ อ งการได้ เ ต็ ม ที่ ยิ่ ง ขึ น้
นอกจากนี เ้ ป็ นการรวบรวมข้ อ มูลและความเคลื่อ นไหวของพิพิธ ภัณ ฑ์ต่างๆ ที่เข้ า ร่ ว มประชุมเครื อ ข่ายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์และจุลสารของศูนย์ฯ ด้ วย
เนื ้อหาการประชุมเป็ นการนําเสนอความรู้ และทักษะพื ้นฐานในการทํางานพิพิธภัณฑ์ใน 3 ด้ าน ได้ แก่
1) การอนุรักษ์ วตั ถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ 2) การวิจยั ท้ องถิ่นและการนํามาใช้ ในงานพิพิธภัณฑ์ และ 3) การ
ร่ วมมือกับชุมชนเพื่อสร้ างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ การนําเสนอประกอบด้ วยการให้ ความรู้ เบื ้องต้ น และการฝึ ก
ปฏิ บัติเพื่อให้ นําไปใช้ ได้ จริ ง โดยเน้ นที่การแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ การดําเนินงาน
ข้ อจํ ากัดและการแก้ ไข เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเห็นแนวทางการคิดและการทํางานที่จะสามารถนําไปประยุกต์กับ
พิพิ ธภัณฑ์ ของตน รู ป แบบของการประชุม จะมี การบรรยายและการทํ า งานกลุ่ม เพื่ อ ให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และ
แลกเปลี่ยนอย่างมีส่วนร่ วมระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ต่างพื ้นที่กันอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็ นส่วนที่ปรับจาก
การประชุมคราวที่แล้ ว
การประชุมวันแรก ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 เริ่ มต้ นโดย ดร.ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิ ดการประชุม เล่าถึงความเป็ นมาของโครงการวิจัยและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และกล่าวนําเกี่ยวกับเนื ้อหาและรู ปแบบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี ้ หลังจากนันคุ
้ ณทรง
ศักดิ์ แก้ วมูล ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง กล่าวต้ อนรับ และกล่าวถึงการทํางานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ของชุมชนไหล่หินร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วงสายเริ่ มการบรรยายหัวข้ อแรก ชุมชนและชาวบ้านจะสร้างอาสาสมัครพิ พิธภัณฑ์ได้อย่างไร โดย
คุณ เรี ย ม พุ่ม พงษ์ แ พทย์ กลุ่ม วิ จัย สํ า นัก พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ กรมศิ ล ปากร ช่ ว งบ่า ยหลัง จากนํ า ชม
สถาปั ตยกรรมและหอพิพิธภัณฑ์ โดยพ่อหลวงแม่หลวงและเยาวชนบ้ านไหล่หิน เป็ นการทํางานกลุ่มในการ

7

โปรดดู กําหนดการ สรุปเนือ้ หาการอบรม และการประเมินผลการอบรมได้ ในภาคผนวก ค.
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นํ าเสนอแนวทางและกิจกรรมที่จะสร้ างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ และนํ าเสนอผลการระดมความคิ ดเห็นต่อ ที่
ประชุม
เนื ้อหาการประชุมวันที่สอง วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการวิจยั ท้ องถิ่นและการ
นํามาใช้ ในงานพิพิธภัณฑ์ ช่วงเช้ าเป็ นการบรรยายต่อเนื่องกัน 3 หัวข้ อ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเนื ้อหาจากการวิจยั
ท้ องถิ่นท้ องถิ่น การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชน สามารถเชื่อมโยงกับวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ และชีวิตคนในชุมชน
ได้ อย่างไร เริ่ มจาก ข้อสังเกตจากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชน: กรณี ศึกษาชุมชนไหล่หิน โดย ผศ.สุภาภรณ์
จินดามณีโรจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าประสบการณ์การทําวิจยั ท้ องถิ่น โดย คุณวีรพงษ์ กังวานนวกุล หัวข้ อ
ชาวบ้านสามารถเป็ นนักวิ จยั ได้ ต่อด้ วยประสบการณ์ ของพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงในหัวข้ อ สิ่ งของเล่าถึ ง
ประวัติชีวิตชุมชนอย่างไร โดย คุณทรงศักดิ์ แก้ วมูล พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง และคุณปราโมทย์ ภักดีณรงค์
นักวิจยั ภาคสนามของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ช่วงบ่ายหลังกลับจากนมัสการศาลครู บามหาป่ า เป็ นการทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อสืบค้ นประวัติวตั ถุและ
เรื่ องเล่าเกี่ยวกับท้ องถิ่น “เห็นของ ต้องเห็นคน” จากวัตถุในพิ พิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง โดยมีพ่อหลวงแม่หลวง
้ ละ
จากบ้ านไหล่หินสละเวลามาเป็ นวิทยากรเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ หลังจากนันแต่
กลุ่มจะนําข้ อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ นคําบรรยายสันๆ
้ ที่สื่อให้ เห็นถึงชีวิตคนในวัตถุสิ่งของ เพื่อนําเสนอในที่ประชุม
และจัดทําเป็ นตัวอย่างป้ายคําบรรยายแบบง่ายๆ สําหรับตังแสดงในพิ
้
พิธภัณฑ์
เนื ้อหาการประชุมในวันอาทิ ตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ วตั ถุทีช่ าวบ้านควรรู้
และทํ าเองได้
โดย อาจารย์ ประภัสสร โพธิ์ ศรี ทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ พัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการสาธิตวิธีการปฏิบตั ิและแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิการอนุรักษ์ วตั ถุบางประเภท ช่วงสุดท้ าย
เป็ นการเปิ ดเวทีให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมและแนวทางการทํางานเครื อข่าย
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บทที่ 3
พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด
ตําบลไร่ ขงิ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม:
รายงานภาคสนาม
1. พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด
1.1ประวัตคิ วามเป็ นมาของพิพธิ ภัณฑ์
1

ในปี พ.ศ.2540 วัดท่าพูดได้ สญ
ู เสียท่านเจ้ าอาวาสพระครูพิศาลสาธุวฒ
ั น์ไป ทางคณะกรรมการของวัด
จึงได้ เตรี ยมจัดงานพระราชทานศพขึ ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยได้ ตกลงว่าจะจัดทําหนังสือ
้
าให้ สมบูรณ์
ประวัติของวัดท่าพูดขึ ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัตขิ องวัด โรงเรี ยน และชุมชนไปพร้ อมกัน โดยตังใจจะทํ
และครอบคลุมรายละเอียดมากที่สดุ ทางวัดจึงได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทําหนังสือขึ ้น ซึง่ ได้ รับความร่วมมือ
เป็ นอย่างดีทงผู
ั ้ ้ ให้ ข้อมูล ผู้สนับสนุน และผู้จดั ทํา ในช่วงที่หนังสือกําลังอยูใ่ นระหว่างการจัดพิมพ์ คณะกรรมการ
ผู้จดั ทําหนังสือส่วนหนึง่ ได้ แก่ นายสํารวย กันทวี นายมานะ เถียรทวี นายวิรัตน์ น้ อยประชา และอาจารย์สญ
ั ญา
สุดลํ ้าเลิศ ได้ มีการพูดคุยถึงเรื่ องคานหามที่สามารถนํากลับมาประกอบกันจนมีรูปลักษณะอย่างเดิมได้ และมี
ศักดิ์เป็ นถึง “พระยานมาศ” นันว่
้ า ควรนํามาเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย รวมทังสมบั
้ ติเก่าแก่ของวัดท่าพูดที่
คงเหลือพอให้ ได้ ศกึ ษาหาความรู้ก็ยงั มีอยู่ ประกอบกับการจัดทําหนังสือในครัง้ นี ้ สมบัติของวัดเกือบทุกชิ ้นได้ ถกู
นําออกมาถ่ายภาพ และเมื่อหนังสือเล่มนี ้แพร่หลายไป หากสิง่ ที่มีคา่ ของวัดไม่มีการจัดเก็บรักษาที่ดีก็อาจจะสูญ
หาย หรื ออาจจะเกิดผลในทางลบกับทางวัดมากกว่า ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ มีการคิดจัดพิพิธภัณฑ์ของวัดขึ ้น เพื่อใช้ เป็ น
ที่เก็บรักษาสิง่ ของอันมีคา่ เหล่านันไว้
้ อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นที่ศกึ ษาหาความรู้ของคนทัว่ ไปได้ อีกด้ วย
จากนันทางกลุ
้
ม่ ได้ มอบหน้ าที่อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ เป็ นผู้เขียนร่างโครงการเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวัด โดยมีรักษาการเจ้ าอาวาสวัดท่าพูด (ขณะนัน)
้ พระสังเวย คเวสโก เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ และ
2
้ นประธานฝ่ ายฆราวาส ที่ประชุมตกลงอนุญาต
พล.ต.ท.โสภณ วาราชนนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจในขณะนันเป็
ให้ จดั ทําได้ โดยตังคณะกรรมการจั
้
ดทําพิพิธภัณฑ์ขึ ้นหนึง่ ชุด จํานวน 12 ท่าน ส่วนในเรื่ องสถานที่มีผ้ เู สนอให้
ดัดแปลงหอพระไตรปิ ฎกทังชั
้ นบนและชั
้
นล่
้ างให้ เป็ นอาคารพิพิธภัณฑ์ เพราะค่อนข้ างมีความปลอดภัยเนื่องจาก
ตังอยู
้ ใ่ กล้ กฏุ ิพระหลายหลัง ขณะนันหอไตรอยู
้
ใ่ นความดูแลของพระทวี ชนประชา เมื่อท่านทราบเจตนา ท่านก็
อนุญาตและให้ ความอนุเคราะห์ในเรื่ องต่างๆ จากนันงานทุ
้
กอย่างก็เริ่มดําเนินไปตามขันตอนที
้
่วางไว้ ตังแต่
้ การ
รวบรวมศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุของวัดที่ได้ ถ่ายรูปเพื่อนําลงตีพิมพ์ในหนังสือประวัติของวัดมาทําประวัติทกุ
1

เนื ้อหาบางส่วนรวบรวมมาจากบทความเรื่ อง พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย สัญญา สุดลํ ้าเลิศ
ตีพิมพ์ในวารสาร เมืองโบราณ ปี ที่ 25 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 2542)
2
เป็ นบุตรชายของครูเอื ้อน วาราชนนท์ ผู้ซงึ่ เป็ นอดีตครูใหญ่ของโรงเรี ยนวัดท่าพูด (ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2507) และเป็ นที่เคารพ
ของคนในชุมชน
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม: รายงานภาคสนาม
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ชิ ้น ซึง่ ในขันต้
้ นได้ มีการแยกสิ่งของต่างๆ ออกเป็ นกลุม่ เพื่อให้ ง่ายแก่การลงทะเบียนและการจัดกลุม่ ในการจัด
แสดง จากนันเขี
้ ยนรหัสเลขที่ลงบนวัตถุ พร้ อมกับลงประวัติของวัตถุชิ ้นนัน้ ประกอบด้ วยเลขที่ เลขรหัส รายการ
สิง่ ของหรื อชื่อที่ใช้ เรี ยกว่าอะไร ประเภทใด วัสดุทําด้ วยอะไร สภาพสมบูรณ์หรื อไม่ ขนาดกว้ าง ยาว และหมายเหตุ
ขณะที่จดั ทําทะเบียนสิง่ ของอยูน่ นั ้ ทางคณะผู้จดั ทําก็ได้ พยายามเฟ้นหาตู้เก่าของวัด เพื่อจะนํามาใช้
วางจัดแสดงสิง่ ของ ซึง่ ส่วนนี ้ก็ได้ รับความอนุเคราะห์จากพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดที่นําตู้ โต๊ ะ ตัง่ และเตียงที่เคย
เก็บไว้ ในกุฏิออกมาให้
ส่วนที่ชํารุดก็ได้ รับการซ่อมแซมโดยบางส่วนมีช่างชาวบ้ านมาช่วยทําให้ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน นอกจากนี ้ชาวบ้ านยังได้ นําสิง่ ของต่างๆ มาบริจาคให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์อย่างมากมาย เมื่อเสร็จ
จากขันตอนของการลงทะเบี
้
ยนสิง่ ของก็ถกู นําไปจัดวางตามตําแหน่งที่ได้ กําหนดไว้ การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดท่าพูดนันจะใช้
้
สงิ่ ของพระราชทานเป็ นจุดเด่นเพราะเป็ นศิลปะโบราณวัตถุที่มีคณ
ุ ค่า ได้ แก่ “พระ
้ งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตา่ งๆ เช่น พระ
ยานมาศ” “กระโถนถมปั ทม์” และ “หัวเรื อกัญญา” นอกจากนันยั
เครื่ อง และพระบูชาขนาดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นพระสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนพระเครื่ องก็มีแบบต่างๆ ของหลายวัด
ปะปนกัน แต่สําหรับพระพิมพ์ของวัดท่าพูดจะมีการเก็บรวบรวมไว้ ทกุ รุ่นและทุกพิมพ์ ตังแต่
้ ปีพ.ศ.24963 เป็ นต้ น
มา นอกจากพระเครื่ องทางพิพิธภัณฑ์ยงั มีการจัดแสดงกลุม่ ของเอกสารโบราณ เช่น อิฐมอญจารึก สมุดไทยดํา
สมุดไทยขาวที่จดบันทึกเรื่ องราวต่างๆ เช่น ตําราทางไสยศาสตร์ และตํารายา นอกจากนี ้ยังมีสมุดภาพวาดฝี มือ
หลวงพ่อแก้ ว (อดีตเจ้ าอาวาสวัดท่าพูด) ที่เป็ นช่างเขียนที่เคยไปเรี ยนวิชาช่างเขียนจากช่างเมืองเพชรบุรี เมื่อ
กลับมาท่านได้ นําเอาความรู้ที่ได้ เล่าเรี ยนมาเขียนภาพตกแต่งไว้ ในวิหาร
ในปั จจุบนั ทางวัดได้ ทาสีทบั ภาพ
ดังกล่าวหมดแล้ วเมื่อคราวซ่อมวิหารครัง้ ใหญ่ แต่ผลงานของท่านจํานวนหนึง่ ก็ยงั คงมีปรากฏให้ อยูใ่ นสมุดไทย
ดํา ซึง่ คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ได้ นํามาใส่กรอบกระจกจัดแสดงไว้ ในอาคารชันบนของหอพระไตรปิ
้
ฎก อย่างไรก็
ตามการจัดแสดงวัตถุสงิ่ ของในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดนันยั
้ งไม่เป็ นระบบเท่าที่ควร เนื่องจากมีเนื ้อที่ในการ
จัดแสดงที่จํากัดประกอบกับสิง่ ของที่นํามาจัดก็มีมากเกินกว่า บางครัง้ เมื่อจัดวางดูเหมาะสมดีแล้ ว แต่พอมีคน
นําสิง่ ของมาบริ จาคเพิ่มให้ อีกก็ทําให้ ต้องวางแทรกลงไปในที่จดั แสดง ซึง่ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็พยายามจะจัด
วางวัตถุสงิ่ ของให้ เป็ นกลุม่ เดียวกัน
้
3 อาคารคือ 1) หอพระไตรปิ ฎก4 เป็ น
ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด มีอาคารจัดแสดงทังหมด
อาคารสองชัน้ โดยชันล่
้ างหลังจากที่ได้ รับการต่อเติมฝาผนังทังสี
้ ่ด้านแล้ ว ได้ ใช้ เป็ นที่จดั แสดงศิลปวัตถุโบราณที่
สําคัญ ได้ แก่ พระยานมาศ กระโถนถมปั ทม์ หัวเรื อกัญญา พระเครื่ องและพระบูชา เครื่ องกระเบื ้อง และเครื่ อง
้ ่เป็ นของวัดและชาวบ้ านบริจาคมา ส่วนชันบนของหอพระไตรปิ
้
ฎกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่
แก้ วต่างๆ ทังที
เป็ นห้ องพระ จะเป็ นที่จดั แสดงพระพุทธรูปบุเงิน บุทองขนาดต่างๆ ที่ได้ จากกรุพระจุฬามณีเจดีย์ของวัดท่าพูด
3 พระพิมพ์รุ่นปี พ.ศ. 2496 เป็ นพระพิมพ์รุ่นแรกที่สร้ างโดยพระครูพิศาลสาธุวฒ
ั น์ อดีตเจ้ าอาวาสวัดท่าพูด เป็ นพระเครื่ องรุ่นสร้ าง
อุโบสถ ซึง่ พิมพ์มีหลายแบบ แต่ที่นิยมกันมากได้ แก่ พิมพ์พระสมเด็จ ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงหลงเหลือตกค้ างอยู่ที่วดั จํานวนไม่มากนัก
และทางวัดได้ นํามาสมนาคุณผู้ที่ร่วมบริ จาคทรัพย์ทําบุญ
4
หอพระไตรปิ ฎก สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นอาคารทรงไทยสร้ างด้ วยไม้ สกั ทังหลั
้ ง ใต้ ถนุ ปล่อยโล่ง ตอนบนมีระเบียงรอบ ช่อง
หน้ าต่างเจาะเป็ นรูปกลมแบบศิลปะจีน ซึง่ นิยมในสมัยนัน้ ต่อมาภายหลังได้ มีการปรับปรุงกันฝาผนั
้
งทําให้ โถงชันล่
้ างกลายเป็ น
ห้ องจัดแสดงอย่างที่เห็นในปั จจุบนั
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
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ส่วนที่เป็ นชานรอบเป็ นที่จดั แสดงสิง่ ของเครื่ องใช้ ไม้ สอยในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนเช่น เครื่ องตวงวัดของ
ชาวนา เครื่ องจักสาน กระบุง ตะกร้ า และเครื่ องปั น้ ดินเผาที่ใช้ เป็ นภาชนะชนิดต่างๆ ด้ านบนจะเป็ นที่แขวน
ตะเกียงสมัยโบราณ ด้ านนอกของห้ องพระเป็ นที่แสดงภาพเขียนต้ นแบบฝี มือของหลวงพ่อแก้ ว ส่วนอาคารหลังที่
้
โดยชันล่
้ างเป็ นที่จดั แสดง อิฐมอญจารึกโบราณ
2 คือ กุฏิประชาชโนปถัมภ์5 เป็ นอาคารไม้ สกั สองชันขนาดใหญ่
สิง่ ของเครื่ องใช้ ของอดีตเจ้ าอาวาส สมุดไทยโบราณและตู้แสดงสิง่ ของที่เป็ นภูมิปัญญาของชาวชุมชน ชันบนเป็
้
น
ที่แสดงนิทรรศการเรื่ องราวเกี่ยวกับความเป็ นมาของวัดตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ส่วนอาคารหลังที่ 3 คือ
้ างเป็ นใต้ ถนุ โล่งเป็ นที่แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม6 เป็ นอาคารไม้ สกั ทองขนาดสองชัน้ ชันล่
ในการทํานา เช่น เครื่ องสูบนํ ้ารุ่ นต่างๆ ถังฟาดข้ าว เครื่ องสีฝัด เป็ นต้ น ชันบนเป็
้
นตังแสดงของตู
้
้ พระธรรมลายรด
้ นบนของอาคารยั
้
งใช้ เป็ นที่ประชุมของคนในชุมชนอีกด้ วย
นํ ้า และตู้เก็บหนังสือของทางวัด นอกจากนันชั
1.2 วัตถุประสงค์ ของการก่ อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
1) เพื่อเป็ นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่มีคา่ เพื่อการศึกษาของคนทัว่ ไป
2) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่สนใจเกิดความเข้ าใจในประวัติความเป็ นมาของวัดท่าพูดดียิ่งขึ ้น
3) เพื่อเป็ นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าเรื่ องราว หลักฐานต่างๆ ของวัด และชุมชนท่าพูด เพื่อเผยแพร่ให้ กบั คนที่สนใจ
ในโอกาสต่อไป
1.3 การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ยงั ไม่ได้ เปิ ดให้ เข้ าชมได้ ทกุ วัน แต่จะเปิ ดให้ เข้ าชมในช่วงที่มีเทศกาลงานสําคัญๆ
ของวัด อาทิเช่น งานประจําปี ของวัดท่าพูด ซึง่ จะจัดในวันขึ ้น 7 คํ่าถึง 9 คํ่าของเดือนสาม (เดือนไทย) ของทุกปี
หรื องานลอยกระทง เป็ นต้ น ถ้ ามีคนสนใจอยากจะเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ก็สามารถติดต่อล่วงหน้ าเพื่อขอเข้ าชมกับ
ทางวัดได้ ซึง่ คณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์จะคอยอํานวยความสะดวกให้
ในขณะนี ้ก็ยงั คงมีชาวบ้ านนําสิง่ ของเครื่ องใช้ มาบริจาคให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์อยูเ่ รื่ อยๆ ซึง่ เมื่อชาวบ้ านนํา
สิง่ ของมาบริจาคให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์แล้ ว ทางคณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์ (ส่วนใหญ่จะเป็ นคุณวิรัตน์ น้ อย
ประชา) จะจัดการลงทะเบียนไว้ เป็ นหลักฐาน โดยส่วนใหญ่จะบันทึกไว้ เพียงว่า ใครเป็ นผู้บริ จาค และบริจาคให้
ไว้ เมื่อวันที่เท่าไร ซึง่ ไม่ได้ ทําละเอียดเหมือนกับสมัยเริ่มแรก หลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะนําไปจัดวางให้ เข้ ากับ
กลุม่ สิง่ ของที่มีอยูเ่ ดิมในพิพิธภัณฑ์
5

เดิมเป็ นกุฏิของอดีตเจ้ าอาวาส พระครูพิศาลสาธุวฒ
ั น์ ซึง่ สร้ างในปี พ.ศ. 2502 เป็ นอาคารขนาดใหญ่ สองชัน้ สร้ างด้ วยไม้ สกั ทัง้
หลัง เดิมอาคารตังหั
้ นหน้ าไปทางทิศเหนือ คือ ตัวอาคารหันหน้ าลงแม่นํ ้าท่าจีน แต่ภายหลังจากได้ มีบรู ณะอาคารใหม่เสร็ จในปี
พ.ศ. 2542 พระสังเวย คเวสโก เจ้ าอาวาสวัดท่าพูดองค์ปัจจุบนั ประสงค์จะให้ อาคารภายในวัดอยู่ในทิศทางเดียวกันทังหมด
้
เพื่อ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของวัด จึงได้ มีการย้ ายกุฏิดงั กล่าวให้ หนั หน้ ามาทางทิศตะวันออก อย่างที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
6
เป็ นโรงเรี ยนนักธรรมเก่า ที่สร้ างในปี พ.ศ. 2472 เป็ นอาคารสร้ างด้ วยไม้ สกั ทองทังหลั
้ ง ยกพื ้นสูง ใต้ ถนุ ปล่อยโล่ง หลังคาตัดป้านลง
ทรงแบบเรื อนปั น้ หยา มีมขุ ยื่นด้ านหน้ าสําหรับรับแขก ชายคาและระเบียงโดยทัว่ ไปตกแต่งด้ วยแผ่นไม้ ฉลุลวดลายแบบศิลปะยุโรป
ที่เรี ยกว่า “แบบขนมปั งขิง” จุดเด่นของอาคารหลังนี ้คือ จะมีแผ่นไม้ แกะสลักเป็ นศิลปะแบบจีนรูปมังกรคู่กําลังเล่นไฟ ประดับอยู่
เหนือกรอบประตูทางเข้ า และหน้ าบันของอาคารยังเป็ นรูปเครื่ องหมาย “มหามกุฎราชวิทยาลัย” แบบวัดบวรนิเวศ มีการแกะสลักลง
สีและปิ ดทองไว้ อย่างงดงาม ในปี พ.ศ.2542 ทางวัดท่าพูดได้ มีการบูรณะอาคารหลังนี ้ขึ ้นใหม่ ซึง่ มีสภาพอย่างเห็นในปั จจุบนั
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
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1.4 ผู้รับผิดชอบงานของพิพธิ ภัณฑ์
ช่วงเริ่มต้ นของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ทางวัดท่าพูดโดยพระสังเวย คเวสโก รักษาการเจ้ าอาวาสวัดท่าพูด
ในขณะนันได้
้ มีการแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการสํารวจและจัดทําบัญชีขึ ้นทะเบียน พร้ อมทังการดู
้
แลเก็บรักษา
้ นที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
โบราณวัตถุของวัดท่าพูดขึ ้น โดยแต่งตังในวั
1. พล.ต.ท. โสภณ วาราชนนท์
ฝ่ ายอํานวยการ
2. อาจารย์กลิน่ สุวรรณพงษ์
ฝ่ ายอํานวยการ
3. อาจารย์บญ
ุ ธรรม ชนประชา
ฝ่ ายอํานวยการ
ฝ่ ายอํานวยการ
4. นายแพทย์สมพงษ์ เพ่งศรี
5. อาจารย์สนุ ีย์ มงคลวิทย์
ฝ่ ายอํานวยการ
6. นายชาตรี สุวรรณพงษ์
ฝ่ ายอํานวยการ
7. อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
8. นายพนม ศรี สนิท
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
9. นายบุญรอด โพธิ์แดง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
10. นายสํารวย กันทวี
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
11. นายมานะ เถียรทวี
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
12. นายวิรัตน์ น้ อยประชา
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
13. พระประสพโชค ฐิ ติธมโม
ฝ่ ายประสานงาน
14. อาจารย์อดุ ม สิริอาภรณ์
ฝ่ ายศิลป์
สําหรับกุญแจตู้เซฟที่เก็บวัตถุสงิ่ ของจะมีผ้ ทู ี่ถือกุญแจอยู่ 3 ท่านคือ 1) พระสังเวย คเวสโก รักษาการ
เจ้ าอาวาสในขณะนัน้ 2) อาจารย์กลิน่ สุวรรณพงษ์ ไวยาวัจกรและ3) นายแพทย์สมพงษ์ เพ่งศรี คนในชุมชน
ั ้ วนั ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมา
เมื่อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดเปิ ดให้ คนที่สนใจเข้ าชมได้ ตงแต่
ทางวัดท่าพูดโดยพระสังเวย คเวสโก รักษาการเจ้ าอาวาสวัดท่าพูดในขณะนัน้ เห็นว่าควรจะต้ องมีการแต่งตัง้
ั้
กรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ทงหมด
ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเก็บวัตถุโบราณ การลงทะเบียนสิง่ ของ ตลอดจนการแนะนําผู้เข้ าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ดังนัน้
ทางวัดท่าพูดจึงได้ แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบในการดําเนินงานและปฏิบตั ิงานในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดขึ ้น เมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2541 มีรายชื่อคณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด ดังต่อไปนี ้
1. คณะสงฆ์วดั ท่าพูด
ฝ่ ายดูแลพิพิธภัณฑ์
7
ฝ่ ายที่ปรึกษาด้ านวิชาการ และการปฏิบตั ิงาน
2. อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ
8
ฝ่ ายดูแลพิพิธภัณฑ์ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์
3. นายสํารวย กันทวี
7

ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ของโรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็ นนักวิชาการท้ องถิ่นที่มีความรู้เรื่ องศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ ของ อ.สามพรานเป็ นอย่างดี เป็ นผู้เขียนประวัติของวัดใน อ.สามพรานหลายแห่ง รวมทังหนั
้ งสือประวัติวดั ท่าพูดด้ วย
8
เป็ นคณะกรรมการของวัดท่าพูด และปั จจุบนั ยังเป็ นสมาชิกอบต.ไร่ ขิง (หมู่ 9 บ้ านท่าพูด) ด้ วย เนื่องจากเป็ นคนทํางานที่ช่วยเหลือ
งานของวัด และพิพิธภัณฑ์มาตลอด จึงได้ รับความไว้ วางใจจากทางวัดให้ เข้ ามาช่วยบริ หารงานของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
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4. นายมานะ เถียรทวี9
5. นายวิรัตน์ น้ อยประชา10

ฝ่ ายดูแลพิพิธภัณฑ์ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายดูแลพิพิธภัณฑ์ และฝ่ ายการเงิน

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิพบว่า ผู้ที่ทําหน้ าที่หลักในการดูแลพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดก็คือ นายวิ
รัตน์ น้ อยประชา นายมานะ เถียรทวี และพระประสพโชค ฐิ ติธมโม ซึง่ จะทําหน้ าที่ดแู ลพิพิธภัณฑ์ในทุกๆ ด้ าน
ไม่วา่ จะเป็ นการรับวัตถุสิ่งของที่ได้ จากการบริ จาค การลงทะเบียนวัตถุสิ่งของ การจัดวางสิ่งของในพิพิธภัณฑ์
การนําชมพิพิธภัณฑ์ และการทําความสะอาดพิพิธภัณฑ์
1.5 เศรษฐกิจของพิพธิ ภัณฑ์
ั ้ ่มมาจากเงิน
ในขณะนี ้พิพิธภัณฑ์มีกองทุนสําหรับใช้ จ่ายในพิพิธภัณฑ์เอง ซึง่ กองทุนพิพิธภัณฑ์นนเริ
บริจาคของ พล.ต.ท.โสภณ วาราชนนท์ จํานวน 40,000 บาท จากนันทางพิ
้
พิธภัณฑ์ก็ได้ เก็บสะสมเรื่ อยมา มีทงั ้
เงินบริจาคที่คนมาเยี่ยมชมบริจาคให้ และอีกส่วนหนึง่ เป็ นรายได้ ของวัดที่ได้ จากการจัดงานประจําปี ของวัดท่าพูด
ที่แบ่งส่วนมาให้ ตังแต่
้ เริ่มมีกองทุนจนถึงทุกวันนี ้พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด มีเงินสะสมอยูใ่ นกองทุนประมาณ
100,000 บาท ส่วนค่าใช้ จ่ายในพิพิธภัณฑ์ไม่วา่ จะเป็ นค่านํ ้า ค่าไฟ จะรวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายของวัด ส่วนค่าสิง่ ของ
ก่อสร้ าง (กรณีที่ทําห้ องคลังเก็บสิง่ ของ) ได้ ใช้ งบประมาณการก่อสร้ างของทางวัด ส่วนการเดินทางไปศึกษาดู
งานของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พบว่า ทางคณะกรรมการที่เดินทางไปดูงานจะเป็ นคนออกค่าใช้ จ่ายเอง ดังนัน้
อาจจะกล่าวได้ วา่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีรายได้ พอที่จะเลี ้ยงตัวเองได้ ขณะเดียวกันก็ยงั มีกําลังพอสําหรับ
การพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

2. กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูดในระยะที่ 1 (ธ.ค.47 - พ.ค.48)
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นหลังจากมีเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามของศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธรเข้ าไปทํางานร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์ และชุมชนท่าพูด ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่เน้ นการทํางานร่วมกับเด็ก

9

เป็ นชาวบ้ านบ้ านคลองบางซื่อ (ม.11 ของตําบลไร่ ขิง) จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ เป็ นผู้ที่มีความรู้ทางด้ าน
ศิลปะเป็ นอย่างดี ชอบสะสมของเก่า และมีความสนใจในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เมื่อได้ เข้ ามาช่วยเหลืองานของวัดท่าพูดก็ได้
พยายามเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ของวัดไว้ โดยมีความตังใจอยากจะเก็
้
บไว้ ให้ เด็กรุ่นหลังได้ เรี ยนรู้ ประกอบกับในช่วงปี
พ.ศ.2540 ทางคณะกรรมการวัดมีมติจดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดขึ ้น จึงได้ มอบหมายงานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้ ช่วยดูแล
เพราะเห็นว่า เป็ นงานที่มีความสนใจอยู่เดิม ทําให้ ตงแต่
ั ้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาการพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์ไม่วา่ เรื่ องใดก็ตาม จําเป็ นต้ อง
ผ่านความเห็นชอบจากคุณมานะเสียก่อน อาจกล่าวได้ วา่ คุณมานะเป็ นผู้ที่มีอํานาจ และมีบทบาทสําคัญต่อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัด
ท่าพูดเป็ นอย่างมาก
10
เป็ นชาวบ้ านบ้ านคลองฉาง (ม.13 ของตําบลไร่ขิง) จบการศึกษาระดับอนุปริ ญญาทางด้ านการบัญชี จากกรุงเทพฯ เป็ นคนในชุมชน
รุ่นแรกๆ ที่ได้ ไปเรี ยนและทํางานอยู่ที่กรุงเทพฯ จนกระทัง่ ประมาณปี พ.ศ.2539 จึงได้ ย้ายกลับมาทํางานที่บ้าน และได้ เข้ ามา
ช่วยงานที่วดั ท่าพูดตามคําชักชวนของคุณมานะ เถียรทวี โดยได้ เข้ ามาดูแลเรื่ องการเงินและการบัญชีทงหมดของวั
ั้
ดท่าพูด ต่อมาก็
ได้ รับการชักชวนให้ เข้ ามาทํางานด้ านพิพิธภัณฑ์ด้วยกัน ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นความสนใจ และได้ เข้ ารับการอบรมเรื่ องงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จากหลายหน่วยงาน ทําให้ ในปั จจุบนั มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการงานของพิพิธภัณฑ์ได้ เป็ น
อย่างดี
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
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นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดท่าพูดเป็ นหลัก ซึง่ การทํางานในระยะนี ้สามารถแบ่งการทํางานออกได้ เป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะเริ่มต้ น ระยะทดลองงาน และระยะตกตํ่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ระยะเริ่มต้ น เป็ นระยะที่เจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามได้ เข้ าไปร่วมทํางานกับสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทํางาน
ร่วมกับทางชุมชน ส่วนที่ 2 คือ ทํางานร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
ส่ วนที่ 1 การทํางานร่ วมกับชุมชน เริ่มจากเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามเข้ าไปขอข้ อมูลพื ้นฐานเบื ้องต้ น
ของชุมชน ซึง่ ข้ อมูลส่วนใหญ่ได้ มาจากอบต.ไร่ขิง และผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 (บ้ านคลองท่าพูด)
ที่วดั ท่าพูดตังอยู
้ ่ในหมูบ่ ้ านนี ้ สิง่ ที่ตามก็คือ ทางผู้ใหญ่บ้านอยากให้ ช่วยเก็บแบบสอบถามเรื่ องความจําเป็ นขัน้
11
ฐาน (จปฐ ) ให้ กบั ทางหมูบ่ ้ าน (ในมุมมองของเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามที่รับทํานัน้ เพราะว่าการเก็บข้ อมูล
ดังกล่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ เข้ าไปพบปะพูดคุยกับคนในชุมชน และสามารถทําการสํารวจพื ้นที่ของชุมชนได้
ในเวลาเดียวกัน) ดังนันงานเก็
้
บข้ อมูล จปฐ.ของหมูบ่ ้ าน จึงเป็ นงานแรกที่ได้ ทําร่วมกับทางชุมชน
การเก็บข้ อมูล จปฐ.นัน้ ได้ มีการขอความช่วยเหลือจากทางโรงเรี ยนวัดท่าพูด ด้ วยการขอเด็กนักเรี ยน
ในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1- ม.3) จํานวน 20 คนมาช่วยทํางานในครัง้ นี ้ ค่าตอบแทนที่เด็กนักเรี ยนได้ รับจาก
ผู้ใหญ่บ้านที่ไปเก็บข้ อมูลให้ โดยนักเรี ยนจะได้ คนละ 10 บาทต่อแบบสอบถาม 1 ชุดที่เก็บได้ สําหรับอาหาร
กลางวันทางผู้ใหญ่บ้านเป็ นผู้รับผิดชอบให้ ส่วนตัวเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามทําหน้ าที่ในการพาเด็กเข้ าไปในพื ้นที่
ของชุมชน ซึง่ หมูบ่ ้ านที่เข้ าไปช่วยเก็บข้ อมูลให้ ก็คือ หมูท่ ี่ 9 (บ้ านคลองท่าพูด) หมูท่ ี่ 10 (บ้ านคลองบางซื่อ) และ
หมูท่ ี่ 13 (บ้ านคลองบางยาง) ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลคือ 1 เดือน (เดือนธันวาคม 2547) เพราะเด็ก
นักเรี ยนสามารถมาช่วยเก็บข้ อมูลได้ เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
สิง่ ที่ได้ รับจากการเข้ าไปช่วยเก็บข้ อมูลในครัง้ นี ้คือ การได้ ร้ ู จกั พื ้นที่ของชุมชนมากขึ ้น และส่วนหนึง่ เป็ น
การสร้ างกลุม่ เด็กนักเรี ยนที่จะมาช่วยทํางานของพิพิธภัณฑ์
ส่ วนที่ 2 การทํางานร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ เป็ นการทํางานหลังจากเก็บข้ อมูล จปฐ. ให้ กบั ทางชุมชน
โดยถามความสมัครใจของเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยเก็บข้ อมูลว่า มีใครสนใจที่จะมาช่วยทํางานพิพิธภัณฑ์ตอ่ ปรากฏ
ว่า มีเด็กที่สนใจช่วยงานพิพิธภัณฑ์เพียง 6 - 7 คน เนื่องจากงานพิพิธภัณฑ์ไม่มีคา่ ตอบแทนให้ มีเพียงอาหาร
กลางวันเลี ้ยงให้ กบั เด็กที่มาทํางาน แต่ทกุ ครัง้ ที่มาทํางานทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็จะให้ คา่ เดินทางกับเด็กทุกคนๆ
ละ 20 บาท ซึง่ สิ่งที่ทํากับเด็กกลุม่ นี ้ก็คือ การทําให้ เด็กมีความเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นฐานของงานพิพิธภัณฑ์ และ
พยายามเชื่อมโยงให้ เห็นว่า ตัวเขา (เด็กนักเรี ยน) สามารถเข้ ามาช่วยทํางานอะไรได้ บ้างในงานของพิพิธภัณฑ์
และชุมชน
ส่วนวิธีการที่ใช้ คือ การตังคํ
้ าถามปลายเปิ ดกับเด็กให้ เด็กได้ คิด โดยเจ้ าหน้ าที่วิจยั สนามทําหน้ าที่
เชื่อมโยงและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าขาดหายไป คําถามแรกที่ใช้ ถามเด็กก็คือ การมาช่วยทํางาน
พิพิธภัณฑ์คือ การมาช่วยทํางานอะไร คําตอบของเด็กทุกคนที่มาตอบเหมือนกันว่า การมาทํางานพิพิธภัณฑ์คือ
11

เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของแต่ละครอบครัว โดยผู้ใหญ่บ้านเป็ นคนเก็บข้ อมูลส่ง อบต. ทุกปี เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของหมู่บ้าน

และใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนพัฒนาชุมชนในปี ตอ่ ไป
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
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การได้ เป็ นมัคคุเทศก์ชมพิพิธภัณฑ์ ซึง่ สิง่ ที่ทําต่อก็คือ พยายามแสดงให้ เด็กได้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเด็ก
พิพิธภัณฑ์ และชุมชน ด้ วยการอธิบายว่า ตัวเด็กสามารถทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างวัด พิพิธภัณฑ์ ชุมชน
และคนที่มาเที่ยวได้ ด้ วยการอธิบายเรื่ องราวต่างๆ ในฐานะของการเป็ น มัคคุเทศก์ (ตามที่คาดหวังไว้ )

มาเที่ยว

มาเที่ยว

คนภายนอก

วัดท่ าพูด
พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด

ชุมชน
มัคคุเทศก์

มัคคุเทศก์

เด็กนักเรี ยน/เยาวชน
(คนใน)

เมื่อเด็กตอบว่า การเป็ นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์เป็ นสิง่ ที่เด็กอยากจะทํา สิง่ ที่ถามต่อก็คือ การเป็ นมัคคุเทศก์
ที่ดีจําเป็ นที่จะต้ องรู้อะไรบ้ างที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์ ซึง่ คําตอบที่เด็กช่วยกันตอบก็คือ
ประวัติความเป็ นมา
(ใครก่อตัง?
้ ก่อตังทํ
้ าไม? เปิ ดเมื่อไร)
อยากทําอะไรในอนาคต
ปั ญหา/ อุปสรรคในการทํางาน
วิธีแก้ ไขปั ญหา

พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน
วัดท่ าพูด

มีวิธีการดําเนินงานอย่างไร (ใครทํา/ดูแล)
ถ้ าจะมาดูติดต่อใคร/ ค่าใช้ จ่าย?

พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

วัตถุประสงค์
เปิ ดมากี่ปีแล้ ว/ อายุ
เวลาทําการ (เปิ ด/ ปิ ด)
จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์

จํานวนสิง่ ของ/ ประเภทของสิง่ ของ
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คําตอบที่มคั คุเทศก์ที่ดีควรรู้เกี่ยวกับสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์

ประวัติของสิง่ ของ (ของใคร/ ใครบริจาค)

ใช้ อย่างไร (มีหน้ าที่ในการทําอะไร)
มีความสําคัญอย่างไรกับชุมชน

ทําจากอะไร (วัสดุ)
สิง่ ของในพิพิธภัณฑ์

อายุของสิ่งของ (อายุเท่าไร/ เป็ นของในสมัย

ขนาดเท่าไร

เมื่อเด็กตอบสิง่ ที่มคั คุเทศก์ที่ดีควรรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และสิ่งของในพิพิธภัณฑ์แล้ ว ก็ตงคํ
ั ้ าถามต่อไป
ว่า ถ้ าเกิดได้ เป็ นมัคคุเทศก์นําเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้ ว คนที่มาเที่ยวบอกว่า อยากให้ นําเที่ยววัดท่าพูดและชุมชน
ต่อคิดว่า จะนําเที่ยวอย่างไร (จะบอกเล่าเรื่ องราวอะไรให้ คนที่มาเที่ยวได้ ฟัง) แล้ วสิง่ ที่เด็กควรรู้เกี่ยวกับวัดท่าพูด
และชุมชน มีอะไรบ้ าง โดยพยายามอธิบายให้ เห็นว่า ทังชุ
้ มชน วัด และพิพิธภัณฑ์นนมี
ั ้ ความสัมพันธ์กนั เพราะ
พิพิธภัณฑ์นนก็
ั ้ เทียบเสมือนห้ องรับแขกของชุมชน สิง่ ที่ดีที่สดุ ของชุมชนและวัดก็อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนัน้
พิพิธภัณฑ์ยงั สามารถบอกเล่าเรื่ องราวของคนในชุมชนนันได้
้ เป็ นอย่างดี ดังนันการที
้
่จะรู้แต่เพียงประวัติความ
เป็ นมาของสิง่ ของ และพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะถ้ ารู้แค่นนก็
ั ้ เท่ากับท่องจํามาไม่ได้ เข้ าใจ
อย่างแท้ จริง เมื่อถึงเวลานําชมก็จะสามารถเล่าได้ เท่าที่จํามา ทําให้ ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ และขาดความ
สนุกสนาน ส่งผลทําให้ คนที่มาชมไม่ประทับใจเท่าที่ควร คําตอบในเรื่ องสิง่ ที่ควรรู้เกี่ยวกับวัดท่าพูดที่เด็กให้
คําตอบมาก็คือ

การเปลี่ยนแปลงของวัด (การบูรณะซ่อมแซม)
(อะไรที่หายไป/ อะไรเกิดขึ ้นใหม่) เมื่อไร/ ใครทํา

ประวัติความเป็ นมา
ชื่อเดิม? แล้ วชื่อปั จจุบนั มาได้ อย่างไร

คนที่ไหนบ้ างที่มาทําบุญที่วดั
วัดท่ าพูด
ประเพณี/พิธีกรรม/งานบุญของวัด

อาณาเขตของวัด
อดีตเจ้ าอาวาส

สถานที่สําคัญในวัด (เจดีย์/วิหาร/โบสถ์)
(ใครสร้ าง/ สร้ างเมื่อไร/ สร้ างทําไม)

พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

ความสําคัญทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั
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ส่วนคําตอบในสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับชุมชนท่าพูดที่เด็กตอบมาก็คือ

ลักษณะทางกายภาพ (แม่นํ ้า/ลําคลอง)
(ชื่อ?/ทําไมถึงชื่อนี ้/เมื่อไร/ใคร)
ประเพณี/พิธีกรรมที่สําคัญ

ประวัติความเป็ นมา
(ตํานาน/คําบอกเล่า)
ชื่อ?/ทําไมถึงมีชื่ออย่างนี ้
ชุมชน ท่ าพูด

สถานที่สําคัญ/สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ผู้นําเป็ นใคร/ ใครเป็ นที่เคารพนับถือ

จํานวนประชากร/ ครัวเรื อน
ประกอบอาชีพ

ภูมิปัญญา

อาณาเขตชุมชน
เมื่อเด็กให้ คําตอบแล้ ว ก็ต้องพยายามแสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ สิง่ ของใน
พิพิธภัณฑ์ วัดท่าพูด และชุมชน เป็ นสิง่ ที่สําคัญและจําเป็ นในฐานะเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสําหรับการเป็ นมัคคุเทศก์
เพราะสิง่ เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่มคั คุเทศก์สามารถนําไปบอกเล่าเรื่ องราวให้ กบั คนที่มาเที่ยวได้ และยังเป็ นข้ อมูลที่ยงั ไม่
มีใครเก็บรวบรวม ดังนันก่
้ อนที่จะเป็ นมัคคุเทศก์นําเที่ยวได้ ก็ควรจะต้ องมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเหล่านี ้เสียก่อน
ซึง่ ก็เป็ นที่มาของกิจกรรมในการตามหาประวัติของสิง่ ต่างๆ ต่อไป
2.2 ระยะทดลองงาน เป็ นระยะที่เด็กมาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริงในการเป็ นมัคคุเทศก์
นําชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงงานทําบุญประจําปี ของวัดท่าพูดที่มีการเปิ ดพิพิธภัณฑ์ให้ กบั คนที่สนใจและคนที่มา
ทําบุญได้ เข้ าชม เพราะที่ผา่ นมาเมื่อถึงช่วงงานทําบุญประจําปี ของทางวัด พิพิธภัณฑ์ก็จะเปิ ดให้ คนทัว่ ไปได้ เข้ า
ชมโดยไม่มีผ้ นู ําชม แต่เมื่อปี นี ้ทางพิพิธภัณฑ์มีเด็กมาช่วยงานของพิพิธภัณฑ์ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์จงึ เห็นเป็ น
โอกาสดีที่เด็กจะได้ ฝึกการเป็ นมัคคุเทศก์ และการจัดการงานพิพิธภัณฑ์ จึงได้ เริ่ มนําเด็กที่มาช่วยงานของ
พิพิธภัณฑ์มาฝึ กและเตรี ยมตัว
โดยมีการเตรี ยมงานกันตังแต่
้ ปลายเดือนมกราคม 2548 ด้ วยการหาเด็กที่จะมาทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์
นําชมพิพิธภัณฑ์ ปรากฏว่า เด็กที่อาสามาทํางานให้ นนั ้ ทัง้ หมดเป็ นเด็กที่เคยทํางานเก็บแบบสอบถาม จปฐ.
ให้ กบั ทางชุมชนมีจํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน เมื่อได้ จํานวนและรายชื่อของเด็กแล้ วทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ได้ จดั ทํา
หนังสือของเจ้ าอาวาสขอความร่วมมือไปทางโรงเรี ยนวัดท่าพูดเพื่อขออนุญาตให้ เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้มาช่วยงานที่
วัด พร้ อมกันนัน้ ยังได้ ทําหนังสือขอความร่ วมมือ และใบขออนุญาตถึงผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี ้ เนื่องจากเด็ก
้ 10.00 น. จนถึงเวลา 21.00 น. ของทุก
จะต้ องมาทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์อยู่ที่วดั ท่าพูดตังแต่
วันที่มีงาน (งานจัดขึ ้นในวันที่ 15- 17 กุมภาพันธ์ 2548) โดยทางวัดได้ แจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบถึงตารางการ
ทํางานของเด็ก สถานที่ที่เด็กมาช่วยงาน โดยทางวัดเป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องอาหารกลางวัน อาหารเย็นให้ กบั เด็กๆ
และบริการส่งเด็กถึงบ้ านเมื่อเลิกทํางาน

พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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เมื่อได้ เด็กที่จะมาช่วยทํางานแล้ วทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์19 และเด็กได้ มีการประชุมและวางแผนเกี่ยวกับ
รูปแบบของการนําชมพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีอาคารที่จดั แสดงอยูท่ งหมด
ั้
3 อาคาร
จึงมีการแบ่งพื ้นที่ความรับผิดชอบเป็ น 4 กลุม่ ด้ วยคือ
กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุม่ ที่รับผิดชอบในอาคารหลังที่ 1 (หอพระไตรปิ ฎก) โดยจะมีเด็กที่ทํางานในกลุม่ นี ้รวม
ทังหมด
้
5 คน คือ
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าเรื่ องประวัติความเป็ นมาของวัดและพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติความเป็ นมาของพระยานมาศ และกระโถนถมปั ทม์
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติความเป็ นมาของหัวเรือกัญญา และสิง่ ของที่อยูช่ นล่
ั ้ างของหอพระไตรปิ ฎก
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติสงิ่ ของที่อยูใ่ นห้ องพระ (ชันบนของหอพระไตรปิ
้
ฎก)
้
ฎก)
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติสงิ่ ของที่อยูร่ อบนอกห้ องพระ (ชันบนของหอพระไตรปิ
กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุม่ ที่รับผิดชอบในอาคารหลังที่ 2 (กุฏิประชาชโนปถัมภ์) โดยจะมีเด็กที่ทํางานในกลุม่ นี ้
จํานวนทังหมด
้
3 คน คือ
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติความเป็ นมาของกุฏิประชาชโนปถัมภ์ และวัตถุสิ่งของที่จดั แสดงอยูใ่ น
บริเวณชันล่
้ างของอาคาร
ั น์) และสิง่ ของ
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติสงิ่ ของเครื่ องใช้ ของอดีตเจ้ าอาวาส (พระครูพิศาลสาธุวฒ
ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น ที่จดั แสดงในชันล่
้ างของอาคาร
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าถึงนิทรรศการที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางชุมชน และวัดท่าพูดในรอบปี ที่ผา่ นมา
ซึง่ จัดแสดงอยู่ที่ชนั ้ 2 ของอาคาร
กลุ่มที่ 3 เป็ นกลุม่ ที่รับผิดชอบในอาคารหลังที่ 3 (โรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรม) โดยจะมีเด็กที่ทํางานใน
กลุม่ นี ้จํานวนทังหมด
้
3 คน คือ
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติความเป็ นมาของโรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรม
ั ้ างของอาคาร
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติสงิ่ ของเครื่ องใช้ ในการทํานา ที่อยูช่ นล่
- คนที่ทําหน้ าที่เล่าประวัติสงิ่ ของที่จดั แสดงในชันบนของอาคาร
้
กลุ่มที่ 4 จะเป็ นกลุม่ ที่ทําหน้ าที่ในการพาชมพิพิธภัณฑ์ จากอาคารหนึง่ ไปยังอีกอาคารหนึง่ ซึง่ กลุม่ นี ้
จะทําหน้ าที่ในการจัดจํานวนผู้ชม (ในกรณีที่มีคนมาชมพิพิธภัณฑ์มาก) ให้ เหมาะสมกับอาคารแต่ละหลัง โดย
กลุม่ นี ้จะมีเด็กทํางานอยูท่ งหมด
ั้
4 คน
ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
หลังจากแบ่งพื ้นที่ความรับผิดชอบได้ แล้ ว
ความเป็ นมาของสถานที่และสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์ โดยเด็กจะจดข้ อมูลต่างๆ ในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบไปเพื่อ
นําไปท่องจํา นอกจากทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ยงั ได้ สาธิตการนําชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ กบั เด็กๆ ด้ วย
หลังจากนันในวั
้ นเสาร์ - อาทิตย์ที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ มีการประชุมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ทาง
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ในที่นี่ “ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์” หมายถึง คุณมานะ เถียรทวี และคุณวิรัตน์ น้ อยประชา
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กลุม่ นักเรี ยนและมีการฝึ กซ้ อมการนําชมพิพิธภัณฑ์ขึ ้น ซึง่ ทางเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามก็มีหน้ าที่เพียงแนะนําและ
แก้ ไขคําพูดให้ กบั กลุม่ เด็กนักเรี ยนเท่านัน้ (เนื ้อหาที่นําเสนอ เป็ นเรื่ องของทางชุมชน) นอกจากนันยั
้ งได้ มีการ
ั้
ฏิประชาช
เตรี ยมอาคารที่จดั แสดงให้ เรี ยบร้ อยด้ วยการช่วยกันทําความสะอาด และจัดนิทรรศการที่ชนบนของกุ
โนปถัมภ์ รวมทังยั
้ งได้ มีการนํานิทรรศการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมาจัดแสดงใน
งานครัง้ นี ้ด้ วย

การประชุมเตรี ยมงานในครั้งสุดท้ ายที่วดั ท่าพูด

ทําความสะอาดอาคารที่จดั แสดงก่อนถึงวันงาน

ติดตั้งป้ายนิทรรศการของศูนย์ฯ ที่บริ เวณด้ านหน้ าของหอพระไตรปิ ฎก
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เมื่อถึงวันงานจริ งคือ วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2548 ปรากฎว่า คนที่จะมาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์นนแบ่
ั้ ง
ออกเป็ น 2 ช่วงด้ วยกันคือ ในช่วงเช้ าและช่วงเย็นของวัน ซึง่ พบว่า คนที่มาชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงเช้ าไปจนถึงช่วง
้ อง ซึง่ เด็กที่อยู่
บ่ายของวันนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนวัดท่าพูด โดยจะมาขอเข้ าชมพร้ อมๆ กันทังห้
ในกลุม่ ที่ 4 จะเป็ นคนจัดการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ ด้ วยกัน โดยจะมีคนนําพาไปชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละ
อาคาร เมื่อไปถึงยังอาคารต่างๆ ก็จะส่งต่อไปให้ เพื่อนที่มีหน้ าที่นําชมพาเดินชมสิง่ ของในอาคารต่อไป เมื่อชม
เสร็จก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันพาไปชมที่อาคารหลังอื่นต่อไปจนครบทัง้ 3 อาคาร ซึง่ การจัดคนในลักษณะแบบนี ้
ก็นํามาใช้ กบั กลุม่ คนที่มาขอชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงเย็นด้ วย
ส่วนใหญ่ในช่วงเย็นจนถึงช่วงเวลากลางคืนจะเป็ นช่วงที่บคุ คลทัว่ ไปมาเข้ าชมพิพิธภัณฑ์มากที่สดุ
เนื่องจากเป็ นเวลาเลิกงาน ลักษณะของคนที่มาก็จะอยูใ่ นรูปของครอบครัว หรื อไม่ก็เป็ นกลุม่ ขนาดเล็ก การเข้ า
ชมก็พบว่า ถ้ าเป็ นคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็มกั จะชมแค่อาคารหลังที่ 1 เพียงหลังเดียว แต่ถ้าเป็ นคนนอกชุมชนก็
้ กมักจะบอกว่า มีความสนุกมากกว่า
มักจะเดินชมจนครบทัง้ 3 อาคาร การพาชมพิพิธภัณฑ์ให้ กบั คนนอกนันเด็
การพาคนในชุมชนชม เพราะคนนอกชุมชนจะตังใจฟั
้ งและสนใจทุกเรื่ องที่เด็กชี ้ชวนให้ ดู นอกจากนันเด็
้ กยังได้ รับ
คําชมจากคนที่มาเข้ าชมอยูบ่ อ่ ยๆ ซึง่ เป็ นการสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั เด็กได้ เป็ นอย่างดี
ในระหว่างที่ทํางานนัน้ ทางวัดได้ อํานวยความสะดวกในเรื่ องต่างๆ ให้ กบั เด็กที่มาช่วยงานเป็ นอย่างดี
ทังเรื
้ ่ องอาหาร และการจัดรถไปส่งเด็กถึงบ้ านในทุกคืนหลังเลิกทํางาน

การเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์ ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุม่ ออกไปชมยังอาคารต่างๆ
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การนําชมพิพิธภัณฑ์ของเด็กที่ทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์
ในคืนสุดท้ ายของงานทําบุญประจําปี ของวัดท่าพูด (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548) หลังจากทํางาน
เสร็จเจ้ าอาวาสได้ ให้ คา่ ตอบแทนกับเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยงานให้ กบั ทางวัด ซึง่ กลุม่ ที่มาช่วยทํางานพิพิธภัณฑ์ได้
คนละ 150 บาท หลังจากนันก็
้ มีการพูดคุยกันระหว่างเด็กที่เป็ นมัคคุเทศก์ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และชาวบ้ านที่มา
ช่วยงานพบว่า เด็กชอบการทํางานในครัง้ นี ้มาก และอยากจะมาทําอีกในปี หน้ า ส่วนผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ และ
ชาวบ้ านนันก็
้ ชื่นชมในตัวเด็ก เพราะสามารถทําให้ คนที่มาเที่ยวชมงานวัดสนใจเข้ าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น
ข้ อสังเกตจากการทํากิจกรรม พบว่า คนที่ขอเข้ าชมพิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็ นคนนอกชุมชน เพราะไม่
เคยมาชมพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมาก่อน ประกอบกับมีมคั คุเทศก์นําชม ทําให้ การชมพิพิธภัณฑ์เป็ นเรื่ องที่
ไม่น่าเบื่อเกินไป ซึง่ คนนอกชุมชนที่ขอเข้ าชมพิพิธภัณฑ์นนส่
ั ้ วนใหญ่จะเดินชมจนครบทัง้ 3 อาคาร และมีความ
ตังอกตั
้ งใจฟั
้ งมัคคุเทศก์เป็ นอย่างดี ส่วนคนในชุมชนก็มีบางส่วนที่เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ แต่ถ้าเทียบกับจํานวนคน
ั้
นคนนอก อีกทังคนในชุ
้
มชนที่เข้ าชมนันมั
้ กจะ
นอกแล้ วจะพบว่า ร้ อยละ 70 ของคนที่เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ทงหมดเป็
เข้ าชมพิพิธภัณฑ์แค่อาคารหลังที่ 1 (หอพระไตรปิ ฎก) เท่านัน้ มีจํานวนน้ อยมากที่จะเดินไปชมในอาคารหลังที่ 2
(กุฏิประชาชโนปถัมภ์) และอาคารหลังที่ 3 (โรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรม) โดยส่วนใหญ่จะให้ เหตุผลว่า เคยมาชมแล้ ว
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ส่วนเด็กที่ทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์พบว่า เด็กยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์มากพอทังนี
้ ้
เนื่องจากข้ อมูลที่เด็กได้ รับเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเบื ้องต้ นประกอบกับการท่องจําข้ อมูลของเด็ก ทําให้ ในบางครัง้ เด็ก
ไม่สามารถตอบคําถาม หรื อให้ รายละเอียดเกี่ยวกับสิง่ ของชิ ้นนันๆ
้ ได้ วิธีการแก้ ไขก็คือ จะต้ องให้ เด็กได้ ศกึ ษา
และทําความเข้ าใจกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ ของต่างๆ อย่างลึกซึ ้งด้ วยตัวเองมากกว่าการท่องจําข้ อมูลมาพูด
ซึง่ ถือเป็ นสิง่ สําคัญของการเป็ นมัคคุเทศก์นําชม
การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีก็เป็ นอีกข้ อหนึง่ ที่ทําให้ จํานวนคนที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีไม่มาก
เท่าที่ควร ทังนี
้ ้เนื่องจากคนที่มาทําบุญ (โดยเฉพาะคนนอกชุมชน) ไม่ร้ ูวา่ ทางวัดท่าพูดมีพิพิธภัณฑ์และเปิ ดให้
เข้ าชมฟรี มีหลายคนที่ไม่ได้ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์เพราะคิดว่า มีการเก็บเงินค่าเข้ าชมทําให้ เสียโอกาสในการเข้ าชมไป
และเมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2548 ทางศูนย์ฯ ได้ มีโอกาสพาผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ไปศึกษาดูงานที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่ งมะนาวและพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี เพื่อเป็ นการกระตุ้นในเรื่ องของการจัดการงานพิพิธภัณฑ์
ผลจากการไปศึกษาดูงานนัน้
ทําให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์เกิดความคิดอยากจะทําโครงการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ของชุมชนขึ ้น ทังในแง่
้
ของความเชื่อ เรื่ องเล่า ความรู้ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ วิธีการเก็บข้ อมูลก็จะเก็บรวบรวมมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ (ผู้ร้ ู ) ในชุมชน ส่วนงานทางด้ าน
พิพิธภัณฑ์นนก็
ั ้ เกิดความคิดว่า ควรจะต้ องมีการสร้ างห้ องคลังเก็บสิง่ ของขึ ้น และควรจะต้ องมีการจัดแสดงวัตถุ
สิง่ ของในพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาใหม่ เพื่อหาจุดเด่น (จุดขาย) ของพิพิธภัณฑ์ในการดึงดูดคนที่จะมาเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป
การทํางานระยะนี ้เป็ นการทํางานที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทดลองทํางานมัคคุเทศก์ที่ใฝ่ ฝั นอยากจะทํา ซึง่
เด็กส่วนใหญ่ก็มีความสุข สนุก และได้ เรี ยนรู้ จากการทํางานในครัง้ นี ้ มีผลทําให้ เด็กมีความมัน่ ใจ และกล้ า
แสดงออกมากขึ ้น อีกยังสามารถสร้ างแรงกระตุ้นให้ กบั คนในชุมชนให้ หนั มาสนใจงานของพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น
เนื่องจากเห็นการทํางานของพิพิธภัณฑ์ที่มีการพัฒนาขึ ้นเรื่ อยๆ ระยะทดลองงานนี ้จึงเป็ นระยะที่การทํางาน
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เดินหน้ าไปได้ ด้วยดีมากที่สดุ เพราะได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นทางวัด (เจ้ า
อาวาส) ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ผู้นําชุมชน คนในชุมชน ผู้ปกครองของเด็กนักเรี ยน และตัวเด็กนักเรี ยนเอง โดย
หลังจากงานประจําปี วัดท่าพูดจบลงเด็กนักเรี ยนก็ได้ ขอหยุดการทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์เพราะใกล้ สอบปิ ดภาค
เรี ยน ทําให้ การทํางานของพิพิธภัณฑ์หยุดชะงักลง โดยเด็กจะกลับมาทํางานอีกครัง้ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนแล้ ว
(เดือนเมษายน) ซึง่ ก็ทําให้ เกิดเป็ นระยะที่ 3 ระยะตกตํ่าขึ ้น
2.3 ระยะตกตํ่า เป็ นระยะที่เหลือคนช่วยทํางาน (เด็ก) เพียง 2 คนเท่านัน้ ที่เป็ นอย่างนี ้เพราะเด็กส่วน
ใหญ่ที่เคยทํางานร่วมกันจบการศึกษาจากโรงเรี ยนออกไป บางส่วนได้ ย้ายไปเรี ยนต่อที่อื่นซึง่ ไม่สะดวกที่จะมา
ช่วยงานประกอบกับบางส่วนที่ไม่ได้ เรี ยนต่อก็เข้ าสูร่ ะบบการทํางานโดยไปเป็ นแรงงานในโรงงานที่ตงอยู
ั ้ ่ในชุมชน
อีกเหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเด็กช่วยทํางานก็คือ เป็ นช่วงปิ ดเทอมใหญ่ของเด็กนักเรี ยน ซึง่ เด็ก
ส่วนใหญ่จะไปรับจ้ างทํางานเพื่อหาเงินใช้ เป็ นค่าเรี ยนในเทอมต่อไป และมีเด็กบางส่วนที่ตามพ่อแม่ที่มาทํางาน
ในชุมชนเดินทางกลับบ้ านที่ตา่ งจังหวัด และในบางครัง้ ผู้ปกครองของเด็กที่มาช่วยทํางานก็มาขอให้ เด็กหยุดงาน
เพราะจะพาเด็กไปเที่ยวพักร้ อนตามที่พอ่ แม่ลาพักร้ อนได้ ซึง่ ส่งผลต่อการทํางานพิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างมาก เพราะ
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งานไม่ก้าวหน้ าเท่าที่ควร ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวทางชุมชนเองก็มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ประเพณี
สงกรานต์ ที่ทางชุมชนจัดตังแต่
้ วนั ที่ 10 - 18 เมษายน ต่อด้ วยงานทําบุญประจําปี ของวัดไร่ขิงที่ปีนี ้จัดขึ ้นในวันที่
20 - 28 เมษายน มีผลทําให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ (ต้ องไปช่วยงานที่วดั ไร่ขิง) และเด็กไม่สามารถมาช่วยทํางานได้
อย่างเต็มที่ ทําให้ มีกิจกรรมเพียง 2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นกับทางชุมชนท่าพูดในช่วง
ระยะเวลานี ้ คือ
กิจกรรมที่ 1 เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ทางศูนย์ฯ ได้ เชิญอาจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์
และอาจารย์ชมพูนทุ ประศาสน์เศรษฐ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื ้นที่ที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดเพื่อดู
เรื่ องประวัติศาสตร์ ของชุมชน และการเก็บรักษาสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์ ซึง่ การลงพื ้นที่ของอาจารย์ในครัง้ นี ้สร้ าง
ความตระหนักในการดูแลรักษาสิง่ ของในพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ ้น
และมีการคิดเรื่ องการทําห้ องคลังเก็บวัตถุ
สิง่ ของอย่างจริงจัง
กิจกรรมที่ 2 เกิดขึ ้นในวันที่ 29 เมษายน 2548 ทางศูนย์ฯได้ พาคณะผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ คณะครู
โรงเรี ยนวัดท่าพูด คณะครูโรงเรี ยนวัดไร่ขิง เด็กที่มาช่วยทํางานและคณะชาวบ้ านไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์บ้าน
เขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยหวังว่า การไปศึกษาดูงานในครัง้ นี ้จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ บคุ คลหลายๆ
ฝ่ ายได้ เข้ ามามีสว่ นร่วนในการทํางานพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้นหลังจากไปศึกษาดูงานมาที่เห็นเป็ น
รูปธรรมก็คือ คลังเก็บวัตถุสงิ่ ของ (ที่เกือบสมบูรณ์) มีการพูดคุยกันระหว่างทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้ าน และ
คณะครูโรงเรี ยนวัดท่าพูด โดยมีความพยายามที่จะผลักดันให้ มีการนําเอาความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
ความรู้ทางด้ านงานพิพิธภัณฑ์เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนการสอนวิชาหลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยนวัดท่า
พูด ซึง่ ในที่ประชุมทางอาจารย์ที่รับผิดชอบก็รับปากว่าจะนําเข้ าที่ประชุม จนถึงขณะนี ้ก็ยงั ไม่มีความคาบหน้ า
ซึง่ ในที่ประชุมทางอาจารย์ก็ได้ เสนอทางออกว่า
ในชัว่ โมงเรี ยนวิชาชุมนุมของทางโรงเรี ยนน่าจะเป็ นชัว่ โมงที่
นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนวิชาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื องานพิพิธภัณฑ์ได้ โดยที่ประชุมหวังว่าในชัว่ โมง
เรี ยนวิชาชุมนุมนี ้จะทําให้ ได้ เด็กนักเรี ยนที่มีความสนใจในเรื่ องของภูมิปัญญาท้ องถิ่นและงานพิพิธภัณฑ์มาร่วม
ทํางานต่อไป
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2548 เป็ นอีกช่วงหนึง่ ที่งานของพิพิธภัณฑ์ไม่มีความก้ าวหน้ าเท่าที่ควร
เนื่องจากผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ โรงเรี ยน และเด็กนักเรี ยนกําลังเตรี ยมงานในการจัดนิทรรศการ และการแสดง
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จะนําไปแสดงที่พทุ ธมณฑล ในวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ทํา
ให้ ตงแต่
ั ้ ต้นเดือนเป็ นต้ นมามีการเตรี ยมงานและมีฝึกงานต่างๆ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ กบั ทางเด็กนักเรี ยน
โดยทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์เชิญผู้ที่มีความรู้ในงานต่างๆ มาฝึ กงานให้ นกั เรี ยนที่วดั เป็ นการสอนเพื่อให้ เด็กสามารถ
ทําโชว์ในงานได้ การเรี ยนรู้แบบนี ้ก็ยงั เป็ นการเรี ยนรู้แบบชัว่ คราวคือ มีงานก็มานัง่ เรี ยน พอจบงานก็ไม่สามารถ
ทําได้ อีก ทําให้ เป็ นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการเรี ยนที่ตอ่ เนื่อง ซึง่ สิง่ นี ้เองที่ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ และผู้ร้ ูทงหลาย
ั้
(ภูมิ
ปั ญญา) พยายามผลักดันให้ มีการเรี ยนการสอนภูมิปัญญาเหล่านี ้ขึ ้นในโรงเรี ยน
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ยายกรองจันทร์ สอนวิธีการสานเสื่อเตย

ลุงบุญรอดสอนการทําเถรอดเพล

คุณเรื องทิพย์มาช่วยสอนงานใบตอง
ระยะนี ้เป็ นระยะที่ตกตํ่าที่สดุ ตังแต่
้ ทํางานร่วมกับทางชุมชน วัด และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด เนื่องจาก
นักเรี ยนที่คอยช่วยทํางานมีจํานวนลดลงจนไม่สามารถทํางานได้ ตามที่วางแผนไว้ ประกอบกับระหว่างนี ้ทาง
พิพิธภัณฑ์ได้ จดั ทําห้ องคลังเก็บวัตถุขึ ้น จึงทําให้ การทํางานในช่วงนี ้หยุดชะงักไป ซึง่ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์เองก็ได้
วางแผนการทํางานต่อด้ วยการมองหาเด็กนักเรี ยนกลุม่ ใหม่ที่จะมาช่วยทํางาน โดยได้ วางแผนไว้ วา่ เมื่อคลังเก็บ
ั้
พร้ อมกับการย้ ายสิง่ ของออกไปเก็บใน
วัตถุสงิ่ ของเสร็จ จะมีการทําทะเบียนวัตถุสงิ่ ของในพิพิธภัณฑ์ใหม่ทงหมด
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คลังเก็บสิง่ ของเพื่อทําให้ อาคารที่จดั แสดงทัง้ 3 แห่งมีพื ้นที่วา่ งในการจัดพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาใหม่ ซึง่ จะต้ องมีการ
วางแผนในการจัดแสดงวัตถุไปพร้ อมกับการดูแลรักษาวัตถุสงิ่ ของในระยะยาวต่อไป

3. ปั ญหาของพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด
จากการทํางานร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2547 ถึง เดือนพฤษภาคม 2548 พบว่า
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีปัญหาใหญ่เรื่ องการจัดการพิพิธภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการลงทะเบียนวัตถุ การ
ดูแลรักษาวัตถุ การนําเสนอหรื อการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และที่สําคัญคือ การขาดคนช่วย
ทํางานในพิพิธภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ปั ญหาเรื่ องการลงทะเบียนวัตถุ จากสมุดทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดพบว่า
้
912 ชิ ้น แต่ในความเป็ นจริงพบว่า ยังมีวตั ถุสงิ่ ของอีกเป็ น
วัตถุที่ได้ รับการลงทะเบียนแล้ วนันมี
้ จํานวนทังหมด
จํานวนมากในพิพิธภัณฑ์ที่ยงั ไม่มีการลงทะเบียนอีกยังพบว่าในการลงทะเบียนของวัตถุบางชิ ้นก็มีรายละเอียด
ั้
ซึง่ คาดว่ามีวตั ถุที่อยูใ่ น
ไม่ครบ ทําให้ มีความจําเป็ นที่จะต้ องจัดทําทะเบียนวัตถุสงิ่ ของในพิพิธภัณฑ์ใหม่ทงหมด
พิพิธภัณฑ์ประมาณ 1,200 ชิ ้นเป็ นอย่างตํ่า
วิธีการจัดการคือ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ตดั สินใจว่าจะรอให้ คลังเก็บสิง่ ของที่กําลังสร้ างอยู่ ที่ชนั ้ 2 ของกุฏิ
ประชาชโนปถัมภ์ (กุฏิของอดีตเจ้ าอาวาส) สร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยเสียก่อน แล้ วจะเริ่ มทําการลงทะเบียนสิง่ ของใน
พิพิธภัณฑ์กนั ใหม่ทงหมด
ั้
พร้ อมกับการย้ ายสิง่ ของไปเก็บที่คลังเก็บสิง่ ของ
3.2 ปั ญหาเรื่ องวิธีการเก็บรั กษาสิ่งของ พบว่า สิ่งของในพิพิธภัณฑ์มีบางส่วนที่ยงั เก็บรักษาไม่
ถูกต้ อง ซึง่ มีผลทําให้ สงิ่ ของเหล่านันเสี
้ ยหาย ดังนันทางผู
้
้ ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องการจะเรี ยนรู้วิธีการเก็บรักษาที่
้ ใ่ นพิพิธภัณฑ์ได้ นานที่สดุ
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ สงิ่ ของเหล่านันอยู
วิธีการจัดการในขณะนี ้คือ ทางศูนย์ฯ ได้ เคยเชิญอาจารย์ชมพูนทุ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการอนุรักษ์ วตั ถุ)
ลงไปดูการเก็บรักษาวัตถุสงิ่ ของให้ ในพื ้นที่ (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548) ทางอาจารย์ได้ ให้ ข้อแนะนําเบื ้องต้ น
หลายอย่างเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุสงิ่ ของ แต่ในทางปฏิบตั ิก็ยงั ไม่สามารถทําได้ ทกุ อย่างตามที่อาจารย์แนะนํา
เนื่องจากติดขัดทางด้ านสถานที่ แต่ในระยะยาวทางพิพิธภัณฑ์มีความต้ องการที่จะจัดพิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาใหม่ ซึง่
ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็หวังว่า วิธีการเก็บรักษาสิ่งของที่ถกู ต้ องน่าจะถูกนํามาใช้ พร้ อมๆ ไปกับการจัดพิพิธภัณฑ์
ใหม่
3.3. ปั ญหาเรื่ องการนําเสนอหรื อการจัดแสดง พบว่า ในขณะนี ้พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดเป็ น
เสมือนห้ องเก็บของเก่า เนื่องจากจํานวนสิง่ ของที่นํามาจัดแสดงมีมากเกินไป และมีสงิ่ ของที่เป็ นจุดเด่นเพียงไม่กี่
ชิ ้นประกอบกับยังขาดเรื่ องราวบอกเล่าของวัตถุในพิพิธภัณฑ์เลยทําให้ ขาดความน่าสนใจในการเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ ที่เป็ นอย่างนี ้เพราะพิพิธภัณฑ์มีวตั ถุสิ่งของที่ใช้ ในจัดแสดงมากเกินไปและยังไม่ร้ ูวิธีการจัดการกับวัตถุ
และการนําเสนอเรื่ องราวที่แตกต่างกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ
วิธีการจัดการกับปั ญหาที่ผา่ นมาก็คือ การจัดพาให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์อื่นๆที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการงานพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดความคิดและมุมมองใหม่ในการจัดการ
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พิพิธภัณฑ์ โดยพยายามให้ คนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์ลกุ ขึ ้นมาดูแลและใส่ใจพิพิธภัณฑ์ของตนเองมากขึ ้น
สําหรับที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด ทางศูนย์ฯ ได้ จดั กิจกรรมศึกษาดูงาน 2 ครัง้ ด้ วยกัน คือ ในครัง้ แรกได้ พา
ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ไปดูงานที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ งมะนาว จ.ลพบุรี และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2548 หลังจากการกลับมาดูงานครัง้ นันพบว่
้
า ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์เริ่มมองเห็นความสําคัญ
ของคลังเก็บวัตถุมากขึ ้น มีความพยายามในการที่จะจัดพิพิธภัณฑ์ใหม่ (ยังไม่ชดั เจนในเรื่ องที่จะนําเสนอ รู้แต่วา่
อยากจัดใหม่) และมีความภาคภูมิใจในสิง่ ของที่พิพิธภัณฑ์ตนเองมีอยูด่ งั จะเห็นได้ จากคําว่าที่พดู “อย่างนี ้ที่บ้าน
เราก็มี” (กรณีของยาแผนโบราณที่พบในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี) พบว่า มีแนวคิดที่จะพัฒนา และมีความ
ต้ องการในการทํางานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หลายอย่าง แต่ในทางปฏิบตั ิในขณะนันก็
้ ยงั ไม่ได้ ลงมือทําอะไรเป็ นชิ ้น
เป็ นอัน
สําหรับการไปดูงานครัง้ ที่ 2 เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เปิ ดโอกาสให้ คนที่สนใจ ประกอบด้ วย
ชาวบ้ านในชุมชน เยาวชนที่มาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ ครูโรงเรี ยนวัดท่าพูด ครูโรงเรี ยนวัดไร่ขิง และคณะกรรมการ
ดูแลพิพิธภัณฑ์ ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏว่า เมื่อกลับมาเพราะว่า มีการ
ตื่นตัวเรื่ องการจัดพิพิธภัณฑ์ (ใหม่) ขึ ้น คือ มีความพยายามอยากจะให้ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสามารถเล่า
เรื่ องราวของชุมชนตนเองได้ เหมือนกับที่พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารทํา ส่วนความคิดเรื่ องห้ องคลังเก็บวัตถุก็ถกู นํา
คิดและจัดการให้ มีห้องคลังเก็บสิง่ ของขึ ้น (อยูร่ ะหว่างการสร้ างชันเก็
้ บสิง่ ของให้ เรี ยบร้ อย) และมีการวางแผนใน
การจัดพิพิธภัณฑ์ใหม่ โดยที่ประชุม (คณะกรรมการดูแลพิพิธภัณฑ์และกลุม่ ครูโรงเรี ยนวัดท่าพูด) คิดกันว่า
อยากจะจัดอาคารหอพระไตรปิ ฎกให้ เป็ นที่บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของวัดท่าพูด ส่วนอาคาร
กุฏิของอดีตเจ้ าอาวาสจะเป็ นที่บอกเรื่ องราวเกี่ยวกับพระครูพิศาลสาธุวฒ
ั น์ (เจ้ าของกุฏิ) และอดีตเจ้ าอาวาส
องค์ก่อนๆ สําหรับโรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรม ในชันล่
้ างอยากจะบอกเล่าเรื่ องราวของชุมชนชาวนา (เป็ นอาชีพ
ดังเดิ
้ มของชาวบ้ านแถวนี ้) และชันบนเป็
้
นที่เก็บเอกสารเก่าของทางวัด ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ก็ยงั เป็ นเพียงแนวคิดเพราะ
ถ้ าจะต้ องจัดพิพิธภัณฑ์ใหม่คงต้ องศึกษาถึงความเหมาะสมอีกหลายอย่าง อีกสิง่ หนึง่ ที่เกิดขึ ้นหลังจากกลับจาก
การดูงานคือ ทางโรงเรี ยนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการทํางานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมากขึ ้น โดย
พยายามเปิ ดให้ เด็กนักเรี ยนที่สนใจงานทางด้ านพิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้ องถิ่นเข้ ามาเรี ยนรู้ในชัว่ โมงชมร
3.4 ปั ญหาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ พบว่า ในขณะนี ้กลุม่ คนที่เข้ ามาชมพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
นันเป็
้ นกลุม่ เดิมที่เคยมาชม โดยส่วนใหญ่จะเป็ นโรงเรี ยนในละแวกใกล้ เคียงที่จะนํานักเรี ยนมาเยี่ยมชมทุกๆ ปี
เช่น โรงเรี ยนนักเรี ยนร้ อยตํารวจสามพราน โรงเรี ยนยอเซฟ โรงเรี ยนวัดไร่ขิง ซึง่ ถือว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้ าประจําแต่
กลุม่ ลูกค้ าใหม่ (คนกลุม่ อื่น) ไม่คอ่ ยได้ เข้ ามาเยี่ยมชมมากนัก นอกจากช่วงงานประจําปี ที่มีคนจากภายนอกมา
เที่ยวงานแล้ วพบว่า มีพิพิธภัณฑ์จงึ ขอเข้ าชม การที่ไม่คนภายนอกเข้ าชมพิพิธภัณฑ์มากที่เท่าควรนัน้ ส่วนหนึง่
เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีทําให้ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยรู้จกั วัดท่าพูดและไม่ร้ ูวา่ วัดท่าพูดมีอะไรให้ ชม
(ที่สําคัญไม่ร้ ูวา่ วัดท่าพูดมีพิพิธภัณฑ์) เมื่อเทียบกับวัดไร่ขิง และตลาดนํ ้าดอนหวายที่อยูใ่ กล้ เคียง
วิธีการจัดการ คือ พยายามเข้ าไปเชื่อมโยงกับการล่องเรื อโบราณของตลาดนํ ้าดอนหวาย ทังนี
้ ้เนื่องจาก
วัดท่าพูดอยูบ่ นเส้ นทางการเดินเรื อจากตลาดนํ ้าดอนหวายไปสวนพราน ซึง่ ถ้ ามีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีการ
เชื่อมโยงกับบริ ษัทเดินเรื อก็จะทําให้ พิพิธภัณฑ์เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างมากขึ ้น เนื่องจากคนที่มาเที่ยวและล่องเรื อที่
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ตลาดนํ ้าดอนหวายมีเป็ นจํานวนมาก ถ้ าสามารถทําให้ พิพิธภัณฑ์เข้ าไปอยูใ่ นเส้ นทางเดินเรื อได้ ก็จะทําให้ คนใน
วงกว้ างรู้จกั วัด และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดไปในตัว ซึง่ ถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์วดั และพิพิธภัณฑ์ที่ดีอีก
ทางหนึง่
3.5 ปั ญหาเรื่ องขาดคนช่ วยทํางาน พบว่า ในขณะนี ้พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีคนทํางานใน
พิพิธภัณฑ์อยูแ่ ค่ 3 ท่านด้ วยกัน คือ คุณวิรัตน์ น้ อยประชา คุณมานะ เถียรทวี ที่มีหน้ าที่ในการจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์ทกุ อย่าง และมีพระประสพโชค ฐิ ติธมโม เป็ นคนช่วยในการนําชม และจัดทําเอกสารให้ จากการที่ไม่มี
คนช่วยทํางานในพิพิธภัณฑ์ ทําให้ งานหลายอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถทําได้ ส่วนสาเหตุที่
ทําให้ เกิดปั ญหาการขาดคนช่วยทํางานพบว่ามีสาเหตุมาจาก 3 ส่วนด้ วยกัน คือ
1)สภาพชุมชนเปลี่ยนจากชุมชนชนบทมาเป็ นชุมชนเมืองมีผลทําให้ คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กนั
น้ อยลง ดังจะเห็นได้ จากแต่เดิมชุมชนบริเวณนี ้เป็ นชุมชนคนทํานา มีการใช้ และแลกเปลี่ยนแรงงานในครัวเรื อน
ในการทํานาซึง่ กันและกันโดยผ่านในรูปของการลงแขก แต่เมื่อชุมชนเปลี่ยน เริ่ มมีการทํานาเพื่อค้ าขายมากขึ ้น
โดยเฉพาะเริ่มมีการทํานา 2 ครัง้ ในพื ้นที่ (จากการสัมภาษณ์พบว่าเริ่ มมีการทํานา 2 ครัง้ ในพื ้นที่เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2528) พบว่า ความสัมพันธ์ของคนในพื ้นที่ที่เคยแลกเปลี่ยนแรงงานนันเปลี
้ ่ยนไป มีการจ้ างงานเกิดขึ ้น
พร้ อมกันนันก็
้ มีการเข้ ามาของแรงงานที่มาจากที่อื่น (ในขณะนันแรงงานจะมาจากทาง
้
อ.บางเลน ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นแรงงานรับจ้ างเกี่ยวข้ าว เป็ นแรงงานแบบเช้ าไปเย็นกลับ)
แต่สงิ่ ที่ทําให้ ชมุ ชนบริเวณนี ้เปลี่ยนเป็ นชุมชนเมืองอย่างแท้ จริงก็คือการประกาศให้ พื ้นที่เขตนครชัยศรี สามพรานเป็ นเขตอุตสาหกรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จากการประกาศดังกล่าวทําให้ มีโรงงานเข้ ามาตัง้
ในพื ้นที่เป็ นจํานวนมาก ซึง่ เป็ นที่มาของแรงงานอพยพจํานวนมากมายที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ (คนนอกเข้ ามา
ั้
ตสาหกรรม หรื อไม่ก็ถกู
ในพื ้นที่ชมุ ชนเพิ่มมากขึ ้น) ที่ดินในการทําเกษตรถูกเปลี่ยนมือไปเป็ นที่ตงของโรงงานอุ
เปลี่ยนไปเป็ นบ้ านเช่า หรื อหอพักเพื่อเป็ นแหล่งรองรับแรงงานที่ย้ายเข้ ามา การประกาศให้ พื ้นที่บริเวณนี ้เป็ นเขต
อุตสาหกรรมไม่เพียงแต่จะนําคนนอกที่ไม่มีสายสัมพันธ์กบั คนในชุมชนดัง่ เดิมเข้ ามาในพื ้นที่แล้ วยังมีสว่ น
ผลักดันให้ คนในพื ้นที่ (โดยเฉพาะเด็ก) ออกไปจากชุมชนโดยผ่านระบบของการศึกษา และการทํางาน ซึง่ มีสว่ น
ทําให้ ไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนของตนเอง ทําให้ ไม่เห็นความสําคัญในการเข้ ามามีสว่ นร่วมกับการ
ทํางานของชุมชน หรื อของพิพิธภัณฑ์
2) ครอบครัวของคนช่วยทํางาน (โดยเฉพาะครอบครัวของเด็กนักเรี ยน) จากการทํางานพบว่า
ครอบครัวของเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยทํางานเกิดความไม่เข้ าใจว่า เด็กมาช่วยทํางานอะไรในพิพิธภัณฑ์ ทําแล้ วเด็ก
จะได้ อะไร มีคา่ ตอบแทนให้ กบั เด็กหรื อไม่ เพราะในบางครอบครัว วันเสาร์ - อาทิตย์ เด็กจะกลายไปเป็ นแรงงาน
ที่หาเงินเข้ ามาช่วยเหลือครอบครัวได้ อีกแรงหนึง่ ซึง่ เมื่อเด็กขออนุญาตมาทํางานพิพิธภัณฑ์ ก็ทําให้ ครอบครัว
ขาดรายได้ ก็นําไปสูค่ วามไม่เข้ าใจและในบางครัง้ ก็ไม่พยายามที่เข้ าใจ คิดแต่เพียงว่า พิพิธภัณฑ์เป็ นสิง่ ที่
ขัดขวางไม่ให้ เด็กได้ ไปทํางานหาเงิน ในบางครัง้ เราพบว่า เด็กอยากจะมาทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์ แต่ติดที่
จะต้ องไปทํางานเพื่อหารายได้ ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็ก ก็มีสว่ นสําคัญที่ทํา
ให้ เด็กบางคนที่สนใจงานพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมได้ เพราะต้ องออกไปทํางานเพื่อช่วยเหลือ
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ครอบครัวซึง่ ก็สง่ ผลให้ พิพิธภัณฑ์ขาดคนช่วยทํางาน และยังพบว่า ความไม่เข้ าใจของผู้ปกครองเองก็มีสว่ นทําให้
เด็กไม่สามารถมาทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์ได้ ประกอบความไม่ไว้ วางใจของผู้ปกครองที่มีตอ่ เด็กก็เป็ นอีกเหตุผล
้ ้เนื่องจากผู้ปกครองกลัวว่า ถ้ าอนุญาต
หนึง่ ที่ทําให้ ผ้ ปู กครองไม่อนุญาตให้ เด็กออกมาทํางานกับพิพิธภัณฑ์ ทังนี
ให้ เด็กออกมาทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์แล้ ว เด็กจะมาไม่ถงึ พิพิธภัณฑ์ (กลัวเด็กหนีเที่ยว) ประกอบสภาพชุมชน
ที่เปลี่ยนไปทําให้ ผ้ ปู กครองส่วนใหญ่พอใจที่จะให้ เด็กอยูบ่ ้ านเฉยๆ ดีกว่าเสี่ยงให้ เด็กออกมาอยู่ข้างนอกในวัน
เสาร์ – อาทิตย์
วิธีการจัดการกับปั ญหาเรื่ องการขาดคนช่วยทํางาน เนื่องจากสภาพของชุมชนที่เปลี่ยนไป หรื อเกิดจาก
สภาพครอบครัวของคนที่มาช่วยทํางานพบว่า การทําความเข้ าใจกับคนในชุมชน และผู้ปกครองของเด็กเป็ นสิง่ ที่
มีความสําคัญมากที่สดุ เพราะการทําความเข้ าใจจะทําให้ คนในชุมชนที่เป็ นคนนอกและผู้ปกครองของเด็กมีความ
เข้ าใจในการทํางานของพิพิธภัณฑ์วา่ พิพิธภัณฑ์มีการดําเนินงานอย่างไร แล้ วคนที่มาช่วยทํางานนัน้ สามารถ
เข้ ามามีสว่ นร่วมได้ อย่างไร ซึง่ การทําความเข้ าใจอาจจะอยูใ่ นรูปของการประชุมหรื อการทําหนังสือชี ้แจ้ งพร้ อม
ทังทํ
้ าหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่คนช่วยทํางานเป็ นเด็ก ซึง่ ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดก็มี
การออกหนังสือชี ้แจ้ งและขออนุญาตผู้ปกครองทุกครัง้ ที่มีการทํางานกับพิพิธภัณฑ์ โดยมีเจ้ าอาวาสวัดท่าพูด
เป็ นผู้ออกหนังสือให้ ) สิง่ สําคัญก็คือ การพยายามชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑ์ และประโยชน์ที่จะได้ รับ
จากการเข้ ามามีสว่ นร่วมทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองของเด็ก จะต้ องพยายามชี ้ให้ เห็นว่า การที่
ผู้ปกครองอนุญาตให้ เด็กมาทํางานกับพิพิธภัณฑ์เด็กจะได้ รับความรู้และประโยชน์มากมายจากการทํางาน
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีคา่ ตอบแทนที่อยูใ่ นรูปของตัวเงิน แต่ความรู้ที่เด็กจะได้ รับจากการทํางานนันมี
้ ค่ามากกว่าเงินตรา
ที่จะได้ รับ (ซึง่ ตรงนี ้เป็ นเรื่ องที่ทําได้ ยากมาก เพราะฐานะของเด็กหรื อของคนในชุมชนก็ใช่วา่ จะมีฐานะดีทกุ คน
ในบางครัง้ การทําให้ ตวั เองและครอบครัวมีปากท้ องที่อิ่ม ก็เป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญมากกว่าวิชาความรู้ที่จะได้ รับ)
3) บทบาทของโรงเรี ยน พบว่า ที่ผา่ นมาโรงเรี ยนวัดท่าพูดไม่คอ่ ยได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมากนัก จะมีก็เพียงการนํานักเรี ยนมาชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงงานประจําปี ของวัด ซึง่ ก็เป็ นการ
ปล่อยให้ เด็กเดินชมพิพิธภัณฑ์กนั เอง อีกทังครู
้ ก็ไม่ได้ ให้ ความสนใจในการศึกษางานพิพิธภัณฑ์อย่างแท้ จริ ง
นอกจากนี ้ยังพบว่า บทบาทของโรงเรี ยนที่มีหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ในการถ่ายทอด
ความรู้ของท้ องถิ่นหายไป เห็นได้ จากวิชาหลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยนที่ไม่พบการนําเอาความรู้ท้องถิ่น (ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น) รวมถึงงานทางด้ านพิพิธภัณฑ์เข้ าไปบรรจุเป็ นหลักสูตรให้ กบั นักเรี ยนได้ เรี ยน เป็ นผลทําให้
โรงเรี ยนขาดความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ (ต่างคนต่างอยู่) ซึง่ มีผลต่อการขาดคนช่วยทํางานในพิพิธภัณฑ์
ประกอบนักเรี ยนที่เคยช่วยงานของพิพิธภัณฑ์ (เป็ นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์ ช่วงงานประจําปี ) นันจบ
้
การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้ น) ออกจากโรงเรี ยนวัดท่าพูดไปเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอื่นก็ทําให้ ขาดคนที่จะมาช่วย
ทํางานเพิ่มมากขึ ้น
วิธีการจัดการในขณะนี ้คือ มีการประชุมระหว่างผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์กบั คณะครูของโรงเรี ยนวัดท่าพูดถึง
ความเป็ นไปได้ ในการนําเอาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและงานทางด้ านพิพิธภัณฑ์เข้ าไปบรรจุเป็ นหลักสูตรในวิชาท้ องถิ่น
ทางโรงเรี ยนยังไม่แน่ใจว่าความรู้ที่ได้ จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น และความรู้ทางด้ านงานพิพิธภัณฑ์นนจะสามารถ
ั้
ไปเป็ นหลักสูตรให้ นกั เรี ยนเรี ยนได้ หรื อไม่ แต่ทางโรงเรี ยนจะให้ นกั เรี ยนที่สนใจมาศึกษางานทางด้ านพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
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ได้ ในชัว่ โมงชุมนุมซึง่ เป็ นการเปิ ดรับเฉพาะเด็กที่มีความสนใจ และสมัครที่จะทํางาน นอกจากนันยั
้ งมีความคิดว่า
อยากจะให้ เด็กที่มีความสนใจในภูมิปัญญาท้ องถิ่นไม่วา่ จะเป็ น การสานเสื่อเตย การสานหมอนเตย การทําเถร
อดเพล การเขียนลายเบญจรงค์ การกัดกระจก และงานใบตองได้ รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้ าของภูมิปัญญา
นันๆ
้ อย่างละเอียดและสอนจนกว่าจะมีความชํานาญในเรื่ องนันๆ
้ (เสมือนเป็ นการสร้ างตัวตายตัวแทนขึ ้น) แต่
ในขณะนี ้ก็ยงั ไม่มีการดําเนินการใดๆ เพราะครูรับเป็ นหน้ าที่ในการหาเด็กที่สนใจมาให้ ถึงตอนนี ้ก็ยงั ไม่มีการ
จัดการใดๆ ส่วนเรื่ องเด็กที่เคยช่วยงานพิพิธภัณฑ์แล้ วจบจากโรงเรี ยนออกไปทําให้ ต้องย้ ายไปเรี ยนที่อื่นแล้ วไม่
สามารถกลับมาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ได้ อีกก็เป็ นตัวอย่างให้ กบั ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ได้ เหมือนกันว่า เวลาเลือกรับเด็กที่
จะเข้ ามาช่วยทํางานในพิพิธภัณฑ์ ควรเลือกเด็กที่มีความสนใจในงานด้ านนี ้ และควรเลือกเด็กที่มีอายุที่
หลากหลายกัน เพราะเมื่อเด็กโตเรี ยนจบออกไปก็ยงั มีรุ่นน้ องที่สามารถทํางานแทนได้ ซึง่ ก็จะทําให้ งานของ
พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาต่อไปได้ ตลอดเวลา
สําหรับปั ญหาที่ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีอยูใ่ นขณะนี ้สามารถเขียนเป็ นผังได้ ดงั นี ้

วิธีการเก็บรั กษา

การทําทะเบียน

การนําเสนอ

ครอบครั ว
- ผู้ปกครองไม่เข้ าใจ/ ไม่เห็น
ประโยชน์จากการทํางานพิพิธภัณฑ์
- เศรษฐกิจของครอบครัว
ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กนั

ชุมชน
- เปลี่ยนเป็ นชุมชนเมือง
- มีคนนอกเข้ ามาในชุมชน
- คนในออกไปเรี ยน/
ทํางานนอกชุมชน

ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กนั

พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด

คนช่ วยทํางาน

ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กนั
ประชาสัมพันธ์

โรงเรี ยน
- ครูไม่ได้ ให้ ความสนใจเท่าที่ควร
- ความรู้ และภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
ไม่ได้ ถกู ถ่ายทอด
- เด็กจบการศึกษา

ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดส่วนหนึง่ เป็ นปั ญหาเรื่ องการจัดการงานของพิพิธภัณฑ์
กับปั ญหาเรื่ องคนที่จะมาทํางานกับพิพิธภัณฑ์ ปั ญหาทัง้ 2 เรื่ องนี ้เป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
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เนื่องจากปั ญหาการขาดคนช่วยทํางานได้ สง่ ผลให้ งานทางด้ านการจัดการพิพิธภัณฑ์ไม่ก้าวหน้ าเท่าที่ควร ซึง่
เป็ นปั ญหาที่ผกู พันกับหน่วยงานอื่นๆ ของชุมชน ดังนันการแก้
้
ปัญหาก็น่าเป็ นการทําความเข้ าใจหรื อขอความ
ร่วมมือจากหน่วยอื่นในชุมชนเพื่อให้ ทํางานไปพร้ อมๆ กันได้ และในที่สดุ งานของพิพิธภัณฑ์ก็จะได้ รับการพัฒนา

4. การปฏิบัตงิ านร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูดในระยะที่ 2 (มิ.ย.48 - ธ.ค.48)
ในการทํางานระยะที่ 2 ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดพบว่า พิพิธภัณฑ์มีการพัฒนางานของ
พิพิธภัณฑ์ขึ ้นอีกระดับหนึง่ การพัฒนาดังกล่าวอยูใ่ นลักษณะแบบค่อยเป็ นค่อยไป การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้ องกับการจัดการงานขันพื
้ ้นฐานของพิพิธภัณฑ์ (การทําทะเบียนวัตถุ การทําความสะอาดวัตถุ หรื อการทํา
คลังเก็บวัตถุ) มากกว่าการจัดทํานิทรรศการเพื่อการจัดแสดง นอกจากงานจัดการทัว่ ไปที่ได้ ทําไปแล้ วนัน้ ทาง
พิพิธภัณฑ์ยงั ได้ พยายามเชิญชวนให้ ทกุ คน และทุกหน่วยงานในชุมชนไม่วา่ จะเป็ น โรงเรี ยนวัดท่าพูด อบต.ไร่ขิง
เข้ ามามีสว่ นร่วมทํากิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น โดยทางศูนย์ฯ ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการจัดทํากิจกรรม ซึง่
การทํางานในระยะนี ้ของศูนย์ฯ นักวิจยั ภาคสนาม และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดนัน้ บางส่วนเป็ นการทํางานที่
ทําต่อเนื่องกับช่วงแรกคือ การทําคลังเก็บวัตถุ (ในขณะนี ้ถือว่าเรี ยบร้ อยแล้ ว) ขณะเดียวกันก็ทํางานร่วมกับทาง
อบต. ไร่ขิง โรงเรี ยนวัดท่าพูด และชุมชนท่าพูดในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ความคืบหน้ าระยะที่ 2
ของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสามารถเขียนเป็ นผังได้ ดงั นี ้

ความคืบหน้ าของพิพธิ ภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด

ส่วนที่ทําต่อเนื่องจากระยะที่1

ส่วนที่ทําร่วมกับหน่วยงานและชุมชนท่าพูด

คลังเก็บของ

โรงเรี ยน

- การลงทะเบียนวัตถุ
- การทําความสะอาดวัตถุ
- การอนุรักษ์ วตั ถุเบื ้องต้ น
- การจัดเก็บวัตถุ ม.1 และม.2

ชัว่ โมงแนะแนว

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น

อบต.ไร่ขิง

ม.3
กิจกรรมการ

กลุม่ เด็กทํางานเสาร์ - อาทิตย์
4.1 ส่ วนที่ทาํ ต่ อเนื่องจากระยะที่1
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

เข้ า

เข้ าร่วม

กิจกรรมที่ทํากับพิพิธภัณฑ์และชุมชน
- กิจกรรมการทําทะเบียนโบราณวัตถุ
- การไปศึกษาดูงานที่ จ. สุพรรณบุรี
(ตลาดเก้ าห้ อง พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย
และตลาดสามชุก)
- กิจกรรมการสืบค้ นเรื่ องราวท้ องถิ่น

เข้ าร่วม
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การทํางานในส่วนนี ้ได้ แก่การทําคลังเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดให้ เสร็จเรี ยบร้ อย ซึง่ ใน
ปั จจุบนั ทางพิพิธภัณฑ์ได้ ใช้ พื ้นที่ชนั ้ 2 ของอาคารหลังที่ 2 (กุฏิประชาชโนปถัมภ์) ทังหมดทํ
้
าเป็ นห้ องคลังเก็บ
วัตถุ มีการสร้ างชันเก็
้ บของอย่างง่ายๆ ขึ ้นด้ วยฝี มือของพระในวัดและผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ กว่าคลังเก็บวัตถุของทาง
พิพิธภัณฑ์จะลงตัวได้ อย่างในปั จจุบนั นี ้พบว่า ทางพิพิธภัณฑ์ต้องใช้ เวลาในการจัดการนาน ทังนี
้ ้เนื่องจากแต่
ก่อนทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดไม่มีห้องคลังสําหรับเก็บวัตถุสงิ่ ของ ทําให้ วตั ถุสงิ่ ของทุกอย่างถูกจัดแสดงไว้
ในพิพิธภัณฑ์ มีผลให้ ห้องจัดแสดงเต็มไปด้ วยวัตถุเสมือนเป็ นห้ องเก็บของ ต่อมาเมื่อทางศูนย์ฯ ได้ เข้ ามาทํางาน
ร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์จงึ ได้ พยายามกระตุ้นผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ให้ เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นของการมี
คลังเก็บวัตถุสงิ่ ของ ด้ วยวิธีการบอกเล่า ยํ ้าเตือน และการพาไปศึกษาดูงานของจริ งจากพิพิธภัณฑ์อื่น ซึง่
กระบวนการเหล่านี ้กว่าที่ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์จะเปิ ดรับ และเห็นความจําเป็ นของคลังเก็บวัตถุก็ใช้ เวลาในการ
คิด และตัดสินใจอยูน่ าน จนในที่สดุ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็ได้ ตดั สินใจเลือกใช้ ห้องเก็บของที่อยูบ่ นชัน้ 2 ของ
อาคารหลังที่ 2 (กุฏิประชาชโนปถัมภ์) ทําเป็ นห้ องคลังเก็บวัตถุ โดยได้ รับความช่วยเหลือจากพระในวัดท่าพูด
เป็ นผู้ประกอบชันเก็
้ บของให้ ทงหมด
ั้
6 ชัน้ ซึง่ แต่ละชันจะมี
้ ความยาว 1.5 เมตร สูง 2 เมตร มีการแบ่งเป็ นชันๆ
้
้ ามาจากเหล็กฉากและปูด้วยแผ่นกระดานไม้ อดั ต่อมาได้ รับ
รวมทังหมด
้
4 ชันในแต่
้
ละชัน้ โครงสร้ างของชันทํ
คําแนะนําว่าชันแต่
้ ละชันควรจะต้
้
องมีขอบป้องกันการตกหล่นของวัตถุ และควรจะต้ องมีการป้องกันการกระแทก
ของวัตถุกบั พื ้นไม้ อดั ด้ วยต่อมาทางพิพิธภัณฑ์จงึ ได้ จดั ทําขอบของชันแต่
้ ละชันด้
้ วยไม้ อดั และปูทบั พื ้นไม้ อดั ด้ วย
ลังกระดาษที่หอ่ ด้ วยกระดาษขาวบางเพิ่มอีกชันหนึ
้ ง่

สภาพห้ องเก็บของชั้น 2 ก่อนที่จะเป็ นคลังเก็บวัตถุ
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โครงสร้ างของชั้นเก็บวัตถุที่ยงั ประกอบไม่เรี ยบร้ อย

ชั้นเก็บวัตถุที่ประกอบเสร็ จเรี ยบร้ อย

เมื่อคลังเก็บวัตถุของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อย ทางพิพิธภัณฑ์ได้ ทําการย้ ายวัตถุ
สิง่ ของที่อยูต่ ามอาคารต่างๆ มาคัดแยก แบ่งประเภท และเก็บรักษาไว้ ที่คลังเก็บวัตถุ แต่เนื่องจากวัตถุของ
ั้
่ทําไว้ มีไม่เพียงพอ ทําให้ วตั ถุที่ขนย้ ายมาถูกวางกองไว้ กบั พื ้นนอกห้ อง
พิพิธภัณฑ์มีเป็ นจํานวนมากทําให้ ชนวางที
คลังเก็บวัตถุ ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน 2548 ทางพิพิธภัณฑ์ได้ รับวัตถุที่ได้ จากการงมในแม่นํ ้านครชัยศรี
ั้
งที่ 2 เต็มไปด้ วยวัตถุเดิมของพิพิธภัณฑ์และวัตถุใหม่ที่งมได้
อีกเป็ นจํานวนมาก ทําให้ พื ้นที่ชนบนของอาคารหลั
จากแม่นํ ้า ทําให้ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ตดั สินใจใช้ พื ้นที่บริเวณชันบนของอาคารหลั
้
งที่ 2 ทังหมดเป็
้
นคลังเก็บวัตถุ
มีการประกอบชันสํ
้ าหรับจัดเก็บวัตถุสงิ่ ของขึ ้นมาใหม่ โดยรูปแบบของชันเก็
้ บวัตถุก็ยงั คงใช้ รูปแบบและวัสดุใน
การประกอบแบบเดิม แต่ชนที
ั ้ ่สร้ างขึ ้นใหม่มีขนาดเล็กกว่าชันเดิ
้ มเล็กน้ อย ต่อมาทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ มีการ
ั ้ าและใหม่ไว้ บนชันเพื
้ ่อรอการทําทะเบียนวัตถุตอ่ ไป
แบ่งแยกประเภทและจัดวางวัตถุทงเก่

สภาพพื ้นที่ชั้น 2 ก่อนเป็ นคลังเก็บวัตถุ

สภาพหลังทําเป็ นห้ องคลังเก็บวัตถุ (แห่งที่ 2)

ถึงแม้ วา่ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดจะมีคลังสําหรับเก็บวัตถุตามความตังใจแล้
้
วนัน้ ก็ใช่วา่ งานในการ
ดูแลและรักษาวัตถุในห้ องคลังเก็บวัตถุจะหมดไป เพราะการดูแลรักษาและการจัดเก็บวัตถุเป็ นเรื่ องที่ต้องเรี ยนรู้
หาวิธีการและทักษะใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทําให้ งานในการดูแลรักษาและจัดเก็บวัตถุต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
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ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ วตั ถุสามารถอยูไ่ ด้ นานที่สดุ เท่าที่จะทําได้ ดังนันงานในการดู
้
แลรักษาวัตถุและการ
จัดเก็บวัตถุในห้ องคลังเก็บวัตถุจงึ เป็ นงานที่ไม่ได้ หยุดอยู่กบั ที่ แต่เป็ นงานที่จะต้ องได้ รับการพัฒนาต่อไปเรื่ อยๆ
4.2 ส่ วนที่ทาํ ร่ วมกับหน่ วยงานในชุมชนท่ าพูด
การทํางานในส่วนนี ้เป็ นการทํางานที่เกิดจากความตังใจของทางศู
้
นย์ฯ และทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัด
ท่าพูดที่อยากจะเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่อยูใ่ นชุมชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมทํางานกับทาง
พิพิธภัณฑ์มากขึ ้น โดยเฉพาะโรงเรี ยนวัดท่าพูดซึง่ เป็ นหน่วยงานแรกที่ทางศูนย์ฯ และผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์อยากให้
เข้ ามามีสว่ นร่วมกับงานของพิพิธภัณฑ์มากที่สดุ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้ รับความร่วมมือ
จากทางโรงเรี ยนวัดท่าพูดเป็ นอย่างดี ในการเข้ าร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ทางพิพิธภัณฑ์
ยังได้ รับการสนับสนุนจาก อบต.ไร่ขิง ในการจัดทํากิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์ด้วย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การทํางานร่ วมกับโรงเรี ยนวัดท่ าพูด ในช่วงแรกเป็ นการทํางานที่อยูใ่ นรูปของการขอความร่วมมือ
ในการส่งเด็กเข้ าร่วมทํากิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์
ต่อมามีเด็กนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นกลุม่ หนึง่ ได้
อาสาสมัครมาทํางานให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึง่ ในงานทําบุญประจําปี ของวัดท่าพูดเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ (2548) ที่ผ่านมาเด็กกลุม่ นี ้ก็ได้ ทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์นําชมให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ด้วย แต่
ในช่วงปิ ดภาคการศึกษา (เมษายน - พฤษภาคม2548) เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้ก็ไม่สามารถมาทํางานร่วมกับทาง
พิพิธภัณฑ์ได้ อีก เพราะบางส่วนต้ องย้ ายออกไปเรี ยนต่อที่โรงเรี ยนอื่น ประกอบกับบางส่วนกลายเป็ นแรงงานเข้ า
สูร่ ะบบการทํางาน ทําให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวงานของพิพิธภัณฑ์แทบจะไม่มีอะไรคืบหน้ า ในช่วงเวลาดังกล่าว
โดย
ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็ได้ มีการประชุมปรึกษาหารื อกับอาจารย์ของโรงเรี ยนวัดท่าพูดด้ วยกันหลายครัง้
พยายามผลักดันให้ ทางโรงเรี ยนนําความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและงานของพิพิธภัณฑ์เข้ าไปเป็ นส่วน
หนึง่ ของวิชาที่วา่ ด้ วยหลักสูตรท้ องถิ่น พร้ อมกับยินดีเปิ ดพิพิธภัณฑ์ให้ เป็ นสถานที่เรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยน
ความพยายามดังกล่าวได้ นําไปสูข่ ้ อสรุปที่วา่ ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน - เดือนกันยายน (2548) ซึง่ เป็ น
ระยะเวลาในการเรี ยนการสอนของภาคการเรี ยนที่ 1 ในชัว่ โมงแนะแนว ทางโรงเรี ยนวัดท่าพูดจะอนุญาตให้ เด็ก
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นชันปี
้ ที่ 1 – 3 มาช่วยงานกับทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด โดยจะเข้ ามา
ช่วยงานสัปดาห์ละหนึง่ คาบเรี ยนต่อหนึง่ ชันเรี
้ ยน
ซึง่ ความตังใจเดิ
้ มของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตร
ท้ องถิ่นก็คือ แกนนําในการจัดหลักสูตรท้ องถิ่นจะเป็ นหน้ าที่ของทางโรงเรี ยน พิพิธภัณฑ์จะทําหน้ าที่คอยอํานวย
ความสะดวกในเรื่ องสถานที่เรี ยน และจะเป็ นวิทยากรสอนให้ ในบางชัว่ โมง แต่ท้ายที่สดุ ทางโรงเรี ยนวัดท่าพูดก็
ได้ ยกชัว่ โมงแนะแนวของเด็กนักเรี ยนให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีการจัดการใดๆ ทําให้ ทางพิพิธภัณฑ์ต้องทํา
้
ผลปรากฏว่าชัว่ โมงแนะแนวของเด็กนักเรี ยนชัน้
หน้ าที่จดั การเรื่ องการเรี ยนการสอนให้ กบั เด็กนักเรี ยนทังหมด
ม.1 และ ม.2 เป็ นชัว่ โมงที่เรี ยนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึง่ ทางพิพิธภัณฑ์ทําหน้ าที่เชิญผู้ร้ ู (วิทยากรท้ องถิ่น)
มาสอนและถ่ายทอดความรู้ให้ ที่วดั ท่าพูด ส่วนชัว่ โมงแนะแนวของเด็กนักเรี ยนชัน้ ม.3 ที่เป็ นเด็กโตที่สดุ ทาง
พิพิธภัณฑ์คิดว่าน่าจะมีความระมัดระวังมากกว่าเด็กชัน้ ม.1 และม.2 จึงเปิ ดโอกาสให้ เด็กนักเรี ยนเข้ ามาเรี ยนรู้
การทํางานของพิพิธภัณฑ์ โดยได้ เรี ยนรู้เรื่ องการลงทะเบียนวัตถุจากผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ (คุณวิรัตน์) และท้ ายที่สดุ
ได้ กลายมาเป็ นแรงงานช่วยลงทะเบียนวัตถุสงิ่ ของให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ได้ เป็ นจํานวนมาก
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การจัดให้ มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและงานของพิพิธภัณฑ์ให้ กบั นักเรี ยนโรงเรี ยน
วัดท่าพูดนัน้ ทางผู้จดั คือ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ พบว่า ตลอดระยะเวลาหนึง่ ภาคเรี ยนที่ผา่ นมามีปัญหาเกิดขึ ้นกับการ
เรี ยนการสอนมากพอสมควร โดยปั ญหาใหญ่ๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนมากที่สดุ คือ
1) ปั ญหาจํ านวนเด็กนักเรี ยนที ่มีมากเกิ นไป เนื่องจากจํานวนของเด็กนักเรี ยน 1 ห้ องเรี ยนจะอยู่ที่
45 - 50 คน ทําให้ เวลามาเรี ยน วิทยากรผู้สอนเพียงคนเดียวไม่สามารถสอนได้ อย่างทัว่ ถึงประกอบกับความ
ซุกซนของเด็กทําให้ การควบคุมเด็กนักเรี ยนจํานวนมากทําได้ ยาก เมื่อวิทยากรไม่สามารถควบคุมได้ อย่างทัว่ ถึงก็
ทําให้ นกั เรี ยนบางคนไม่สนใจในสิง่ ที่วิทยากรกําลังสอน และในบางครัง้ ก็หลบหลีกไม่มาเข้ าเรี ยน ปั ญหานี ้ส่วน
ใหญ่จะเกิดกับเด็กนักเรี ยนชัน้ ม.1 และ ม.2
แนวทางแก้ ไขสําหรับปั ญหานี ้ก็คือ ในชัว่ โมงที่มีการเรี ยนการสอนคุณครูประจําวิชาควรจะต้ องเข้ ามามี
ส่วนร่วมและอยู่ในชันเรี
้ ยนไปพร้ อมกับเด็ก คุณครูอาจจะมีบทบาทเป็ นผู้ช่วยวิทยากรเพื่อทําให้ การเรี ยนการสอน
้ ยนด้ วยก็ทําให้ นกั เรี ยนเกิดความเกรงใจและ
สามารถทําได้ อย่างทัว่ ถึง ประกอบกับการที่มีคณ
ุ ครูเข้ ามาในชันเรี
ตังใจเรี
้ ยนมากขึ ้น ซึง่ น่าจะช่วยลดปั ญหาเด็กนักเรี ยนหนีเรี ยนได้ หรื อไม่การเรี ยกชื่อในชัว่ โมงเรี ยนก็เป็ นอีก
วิธีการหนึง่ ที่จะทําให้ เด็กนักเรี ยนต้ องเข้ ามาอยูใ่ นชัว่ โมงเรี ยนมากขึ ้น
2) ปั ญหาเรื ่องการมาเรี ยนทีไ่ ม่สมํ่าเสมอของเด็กนักเรี ยน เกิดจากการสื่อสารที่เข้ าใจไม่ตรงกันระหว่าง
ครูผ้ ดู แู ลชัว่ โมงแนะแนวกับทางพิพิธภัณฑ์ ทําให้ หลายครัง้ วิทยากรผู้สอนต้ องมานัง่ รอเพื่อจะสอนเด็กนักเรี ยน
และในบางครัง้ วิทยากรก็ไม่ได้ สอนเนื่องจากไม่มีนกั เรี ยนมาเรี ยน ทําให้ ข้าวของที่เตรี ยมมาเพื่อใช้ เป็ นอุปกรณ์ใน
การสอนได้ รับความเสียหาย ส่งผลให้ วิทยากรเสียทังเวลาและกํ
้
าลังใจในการสอน ทําให้ ในที่สดุ วิทยากรที่ได้ รับ
เชิญมาไม่อยากมาสอนให้ อีกในชัว่ โมงต่อไป
วิธีการแก้ ปัญหาในเรื่ องนี ้ก็คือ ควรมีการวางแผนการเรี ยนการสอนร่วมกันระหว่างทางโรงเรี ยน (ครู
ผู้ดแู ลชัว่ โมงแนะแนว) กับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ แผนการสอนที่ถกู ต้ องและเป็ นที่พอใจร่วมกันทังสองฝ่
้
าย
นอกจากนันการสื
้
่อสารระหว่างกันที่มากขึ ้นก็ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
3) ปั ญหาเรื ่องความไม่ร่วมมื อของเด็กนักเรี ยน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์เป็ นผู้จดั การเรี ยนการสอนทําให้
เด็กนักเรี ยนไม่คิดว่านี่ก็คือ ชัว่ โมงเรี ยน มีผลให้ วิทยากรผู้สอนไม่ได้ รับความร่วมมือจากเด็กนักเรี ยนที่มาเรี ยน
เท่าที่ควร โดยเฉพาะเวลาที่สงั่ งานให้ กลับไปทําที่บ้านแล้ วนํามาส่งในชัว่ โมงต่อไป พบว่า มีเด็กนักเรี ยนเพียงไม่กี่
คนเท่านันที
้ ่นํากลับมาส่ง ทําให้ กิจกรรมที่ทําไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร อีกทังความคุ
้
้ นเคยระหว่างวิทยากรกับ
้ ้เพราะเด็กนักเรี ยนรู้วา่ ถ้ าไม่ทํามาส่ง
นักเรี ยนก็มีผลทําให้ เด็กไม่คอ่ ยเชื่อฟั งและทําตามอย่างที่วิทยากรสัง่ ทังนี
ถึงอย่างไรวิทยากรก็จะไม่ลงโทษเหมือนกับคุณครูที่โรงเรี ยน
ทางออกของปั ญหานี ้ก็คือ การทําความเข้ าใจกับเด็กนักเรี ยนว่า ชัว่ โมงนี ้จะเรี ยน/ทําอะไร เรี ยนกับใคร
โดยอธิบายให้ เด็กนักเรี ยนเห็นถึงความเสียสละของวิทยากรที่มาสอน และปลูกฝั งให้ เด็กเข้ าใจว่า วิทยากรที่มา
สอนเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเปรี ยบเสมือนเป็ นครูอีกท่านหนึง่ ที่เด็กนักเรี ยนต้ องให้ ความเคารพและเชื่อฟั ง
นอกจากนี ้การเปิ ดโอกาสให้ วิทยากรมีสว่ นร่วมในการให้ คะแนนเด็กนักเรี ยนก็เป็ นอีกทางหนึง่ ที่จะช่วยทําให้
นักเรี ยนทํางานมาส่งมากขึ ้น
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สําหรับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ทําให้ ทางพิพิธภัณฑ์ตดั สินใจขอยุติการเรี ยนการ
สอนของนักเรี ยนในภาคการเรี ยนที่ 2 เพราะความไม่พร้ อมของทางพิพิธภัณฑ์ประกอบกับขาดการวางแผนที่ดีใน
เรื่ องการเรี ยนการสอน แต่อย่างไรก็ตามทางพิพิธภัณฑ์ยงั เปิ ดโอกาสให้ กบั ทางโรงเรี ยนสามารถเข้ ามาใช้ พื ้นที่
ของทางพิพิธภัณฑ์ได้ ทกุ เมื่อที่ต้องการ ซึง่ ทางพิพิธภัณฑ์ก็หวังว่า ทางโรงเรี ยนจะเข้ ามาใช้ พื ้นที่ของพิพิธภัณฑ์ใน
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่มีประโยชน์ตอ่ เด็กนักเรี ยนมากขึ ้นพร้ อมกับการเรี ยนการสอนเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นและ
ซึง่ เรื่ องดังกล่าวนี ้สามารถทําได้ ถ้าทาง
งานของพิพิธภัณฑ์จะได้ รับการถ่ายทอดให้ กบั เด็กนักเรี ยนในอนาคต
โรงเรี ยนเล็งเห็นความสําคัญ
และเข้ ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนตารางการเรี ยนการสอนกับทางพิพิธภัณฑ์
อย่างจริ งจัง
แม้ วา่ การเรี ยนการสอนที่ผา่ นมาจะมีปัญหาในเรื่ องการจัดการ แต่สงิ่ ที่ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
ได้ รับก็คือ การได้ ร้ ูจกั เด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดท่าพูดมากขึ ้น รวมถึงการได้ เผยแพร่งานของพิพิธภัณฑ์ให้ กบั
เด็กนักเรี ยนได้ ร้ ูจกั ส่งผลทําให้ มีเด็กนักเรี ยนชัน้ ม.2 และ ม.3 จํานวนหนึง่ (ประมาณ 5 - 6 คน) ที่สนใจมาสมัคร
ช่วยทํางานกับทางพิพิธภัณฑ์ เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้จะมาช่วยงานของพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ มีหน้ าที่
ในการจัดทําทะเบียนวัตถุ ทําความสะอาดวัตถุ จัดเก็บวัตถุเข้ าคลังเก็บของ และคอยช่วยเหลืองานต่างๆ ใน
พิพิธภัณฑ์ เด็กกลุม่ นี ้ถือได้ วา่ เป็ นกลุม่ เด็กนักเรี ยนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์รุ่นที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
วัดท่าพูด นอกจากการทํางานให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์แล้ ว เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้ยังได้ เข้ ามา
มีสว่ นร่วมกับการออกงานของพิพิธภัณฑ์ในเทศกาลต่างๆ ด้ วย อาทิเช่น ในวันที่11 - 15 กรกฎาคมที่ผา่ นมา ทาง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีโอกาสได้ ต้อนรับคณะนักเรี ยนจากโรงเรี ยนยอแซฟ อําเภอสามพราน ที่มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ เด็กกลุม่ นี ้ได้ ทําหน้ าที่เป็ นมัคคุเทศก์ในการนําชมพิพิธภัณฑ์ ในบางครัง้ ที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
และชุมชนได้ รับเชิญให้ ไปออกร้ านแสดงความรู้เรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเทศกาลต่างๆ เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้ก็ได้
เข้ ามาช่วยเหลือเตรี ยมงานและออกแสดงร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์ด้วย เช่น ในงานทําบุญประจําปี ขององค์พระ
ปฐมเจดีย์ที่ผา่ นมา (วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2548) ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดได้ รับเชิญให้ มาออกร้ าน
ขายของ และแสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นในงานลานวัฒนธรรม ในบริเวณหน้ าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซึง่ การออกร้ านในครัง้ นี ้ก็ได้ เด็กนักเรี ยนกลุม่ นี ้มาช่วยจัดทํานิทรรศการและร่วมออกร้ าน
ด้ วย

การแสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยเด็กนักเรี ยนในงานลานวัฒนธรรมองค์พระปฐมเจดีย์
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และเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผา่ นมา ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดได้ รับซากเรื อ และข้ าวของเครื่ องใช้
ในอดีตทังที
้ ่อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์และชํารุดจากการงมวัตถุสงิ่ ของในแม่นํ ้านครชัยศรี
โดยกลุม่ ผู้หาของเก่าจาก
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามาเก็บรักษาไว้ ในพิพิธภัณฑ์อีกเป็ นจํานวนมาก (ประมาณกันว่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 ชิ ้น)
ทําให้ พื ้นที่ของอาคารหลังที่ 1 (หอพระไตรปิ ฎก) และชันบนของอาคารหลั
้
งที่ 2 (กุฏิประชาชโนปถัมภ์) เต็มไป
ด้ วยวัตถุสงิ่ ของที่ได้ จากการงมในครัง้ นี ้ ทางผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์อยากจะจัดเก็บวัตถุสงิ่ ของเหล่านี ้ให้ เป็ นระเบียบ
ร้ อยจึงได้ มีการเร่งทําทะเบียนวัตถุสงิ่ ของขึ ้น โดยได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ ายด้ วยกันอาทิ เจ้ าหน้ าที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ได้ มาช่วยคัดแยกประเภทของวัตถุและบอกแหล่งที่มาของวัตถุให้
บางส่วน โดยเฉพาะเครื่ องกระเบื ้องและเครื่ องปั น้ ดินเผา ส่วนทางโรงเรี ยนวัดท่าพูดได้ ให้ ความอนุเคราะห์ในเรื่ อง
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวัตถุให้ แรงงานในการทําทะเบียนวัตถุที่สําคัญในครัง้ นี ้ก็คือ เด็กนักเรี ยนอาสาสมัครที่มา
ช่วยทํางานให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ ในบางครัง้ ก็มีพระในวัดและคนในชุมชนที่สนใจเข้ ามาร่วมทําทะเบียนวัตถุด้วย
การทําทะเบียนวัตถุสงิ่ ของดังกล่าวได้ ใช้ เวลาในช่วงปิ ดภาคเรี ยน (เดือนตุลาคม 2548) เป็ นหลักเพื่อที่จะให้ เด็ก
ั้
งที่ 2 ได้ มีการ
นักเรี ยนสามารถเข้ ามาช่วยทํางานได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ ในขณะนี ้วัตถุสงิ่ ของที่อยูช่ นบนของอาคารหลั
ทําทะเบียนวัตถุและจัดเก็บวัตถุในห้ องคลังเก็บวัตถุเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ก็จะเหลือวัตถุสงิ่ ของอีกส่วนหนึง่ ที่จดั
แสดงในอาคารหลังที่ 1 ที่ยงั ทําการลงทะเบียนไม่เสร็จเรี ยบร้ อย

การลงทะเบียนและทําความสะอาดวัตถุ โดยกลุม่ เด็กนักเรี ยนอาสาสมัครช่วยงานพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บวัตถุที่งมได้ จากแม่นํ ้านครชัยศรี ในห้ องคลังเก็บวัตถุ
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

การทํางานที่ผา่ นมากับกลุม่ เด็กนักเรี ยนที่มาช่วยงานวันเสาร์ -อาทิตย์ทําให้ ได้ เรี ยนรู้และตระหนักว่า
การทํางานร่วมกับเด็กเป็ นการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้ าใจและความอดทนอย่างมากเป็ นพื ้นฐานในการ
ทํางาน เพราะจากการทํางานพบว่า เด็กที่มาช่วยทํางานแต่ละคนมีบคุ ลิกที่ไม่เหมือนกัน บางคนชอบเขียน บาง
คนไม่ชอบเขียน ดังนันหน้
้ าที่ของคนที่ต้องทํางานร่วมกับเด็กจะต้ องรู้จกั นิสยั และดูบคุ ลิกของเด็กที่มาช่วยงานให้
ออก หลังจากนันจึ
้ งจัดงานที่ตรงกับความชอบของเด็ก ก็จะทําให้ เด็กคนนันสามารถทํ
้
างานต่อไปได้ โดยไม่ร้ ูสกึ
เบื่อหน่าย นอกจากการทําความเข้ าใจธรรมชาติการทํางานของเด็กแล้ ว จะต้ องเข้ าใจลักษณะการทํางานของ
เด็กด้ วย เพราะเวลาที่เด็กทํางานจะไม่มีความละเอียดเหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนันการมอบหมายงานให้
้
เด็กทํา
อาจจะต้ องมีการเลือกงานที่เหมาะสมกับเด็กด้ วย เช่น อาจจะเป็ นงานที่ไม่ต้องการความละเอียดสูง หรื ออาจจะ
เข้ าไปตรวจสอบการทํางานของเด็กบ่อยๆ แล้ วใช้ วิธีการชี ้แจ้ ง อธิบายให้ เด็กเห็นถึงความสําคัญในรายละเอียด
นอกจากจะต้ องเข้ าใจนิสยั และธรรมชาติของเด็กแล้ ว
ความอดทนก็เป็ นอีกสิง่ ที่จําเป็ นเวลาทํางานกับเด็ก
เนื่องจากผู้ใหญ่มีความอดทนมากกว่าเด็ก ทําให้ เวลาทํางานร่วมกับเด็กจะต้ องมีการผ่อนปรนหรื อยืดหยุน่ ให้ กบั
เด็กด้ วย โดยในเวลาทํางานร่วมกันอาจจะต้ องมีเวลาหยุดพักให้ กบั เด็ก เพราะถ้ าไม่มีเวลาหยุดพักให้ กบั เด็ก เด็ก
้
างานร่วมกับเด็กควรที่จะต้ องเรี ยนรู้
จะทํางานต่อไปได้ อีกไม่นาน หรื อไม่งานที่ออกมาก็จะทําได้ ไม่ดี ดังนันเวลาทํ
และดูนิสยั ในการทํางานของเด็กให้ ออก และพยายามนํามาปรับใช้ ในเวลาทํางาน ก็จะทําให้ ทํางานร่วมกับเด็ก
ได้ อย่างราบรื่ นและทําให้ เด็กที่ทํางานร่วมกับเรามีความสุขในการทํางาน
การทํางานร่ วมกับองค์ การบริหารส่ วนตําบลไร่ ขงิ สําหรับหน่วยงานที่ได้ เข้ ามาช่วยเหลืองานของ
ทางพิพิธภัณฑ์ในระยะนี ้ที่ไม่ใช่โรงเรี ยนวัดท่าพูดก็คือ องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ขิง โดยให้ การสนับสนุนเรื่ อง
พาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จงั หวัดสุพรรณบุรี (ตลาดเก้ าห้ อง พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย และตลาด
สามชุก) พร้ อมกันนี ้ยังได้ เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์ การมีสว่ นร่วมของอบต.ไร่ขิง ในครัง้ นี ้เกิด
จากความพยายามของสมาชิก อบต.ท่านหนึง่ (อบต.พนม ศรี สนิท) ที่ผกู พันและช่วยงานของพิพิธภัณฑ์อยูเ่ สมอ
ช่วยเจรจากับทาง อบต.ให้ ในท้ ายที่สดุ อบต.ไร่ขิงก็ได้ ให้ ความอนุเคราะห์กบั ทางพิพิธภัณฑ์ดงั ที่ได้ กล่าวใน
ข้ างต้ น แม้ ว่าการเข้ ามามีส่วนร่วมของ อบต.ไร่ ขิงในครัง้ นี ้จะอยู่ในรู ปของความช่วยเหลือแบบชัว่ คราวเท่านัน้
แต่ทางพิพิธภัณฑ์ก็ถือว่า นี่เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ ของชุมชนจะหันมาให้ ความสําคัญกับทาง
พิพิธภัณฑ์และนําไปสูก่ ารพัฒนาร่วมกันในอนาคต
4.3 กิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด และชุมชนท่ าพูด
ในระยะที่ 2 นี ้ ทางศูนย์ฯ ได้ จดั กิจกรรมร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด 3 กิจกรรมด้ วยกัน คือ
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “การทําทะเบียนโบราณวัตถุ” กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่
ตลาดเก้ าห้ อง พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย และตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
“การสืบค้ นเรื่ องราวท้ องถิ่น” ซึง่ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นส่วนหนึง่ เป็ นการตอบสนองความต้ องการของทางพิพิธภัณฑ์ที่
อยากจะเรี ยนรู้ในเรื่ องนันๆ
้ เช่น กิจกรรมการทําทะเบียนวัตถุ บางกิจกรรมนอกจากเป็ นความต้ องการของทาง
้ ดขึ ้น เนื่องจากศูนย์ฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่
พิพิธภัณฑ์แล้ ว ทางศูนย์ฯ เองก็มีสว่ นผลักดันทําให้ กิจกรรมนันเกิ
คาดว่าจะได้ รับจากการจัดกิจกรรมนันๆ
้ ไม่วา่ จะเป็ น การขยายความรับรู้เกี่ยวกับงานของพิพิธภัณฑ์ไปสูแ่ วดวง
การเมืองท้ องถิ่น หรื อการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ส่วนของชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมกับงานของพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น อาทิเช่น
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กิจกรรมพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรื อกิจกรรมการสืบค้ นเรื่ องราวของท้ องถิ่น กิจกรรมเหล่านี ้ส่วนหนึง่ เป็ น
การเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั ชาวชุมชนท่าพูดในการมองการทํางานของพิพิธภัณฑ์ได้ เป็ นอย่างดี รายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมมีดงั ต่อไปนี ้
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง “ทําทะเบียนโบราณวัตถุ” จัดขึ ้นที่อาคารโรงเรี ยนพระ
ปริยตั ิธรรม วัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 การจัดกิจกรรมในครัง้ นี ้เกิดจากทาง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดเห็นว่า วัตถุสงิ่ ของส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ยงั ไม่ได้ มีการทําทะเบียนวัตถุ ส่วนที่ทําไป
แล้ วบางส่วนก็มีรายละเอียดไม่มากพอ ประกอบกับทางพิพิธภัณฑ์อยากจะจัดทําระบบทะเบียนวัตถุใหม่ทงหมด
ั้
ให้ เป็ นแบบเดียวกัน พร้ อมกับฝึ กวิธีการลงทะเบียนวัตถุให้ กบั เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด เพื่อในอนาคตจะ
ได้ มาเป็ นแรงงานในการจัดทําทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป ซึง่ ทางศูนย์ฯ ก็เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ควรให้ การ
สนับสนุน เพราะเรื่ องการทําทะเบียนวัตถุถือเป็ นเรื่ องการจัดการขันพื
้ ้นฐานของงานพิพิธภัณฑ์ ดังนันศู
้ นย์ฯ จึง
20
ร่วมมือกับทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดจัดกิจกรรมนี ้ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้ างความตระหนัก
ในคุณค่าของสิง่ ของหรื อวัตถุที่ทางชุมชน (ชาวบ้ านบางกลุม่ ) ได้ พิจารณาแล้ วว่า วัตถุเหล่านันเป็
้ นสิง่ ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ และ 2) เพื่อสร้ างเวทีในการถ่ายทอดความรู้ ความทรงจํา และเรื่ องเล่าระหว่างผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์
ผู้ใหญ่ที่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุ กับเด็กเยาวชนที่เข้ ารับการอบรม
การอบรมในครัง้ นี ้มีวิทยากรที่ทําการอบรมได้ แก่ นักวิชาการของศูนย์ฯ และเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม
ั้
ประจํากรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน จังหวัดระยอง โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมอบรมและสังเกตการณ์ทงหมด
20 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
1. พระประสพโชค พลอยจิ๋ว
วัดท่าพูด
2. อ. สัญญา สุดลํ ้าเลิศ
โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา
3. นางเรื องทิพย์ จันทิสา
ชาวบ้ านบ้ านท่าพูด
ชาวบ้ านบ้ านท่าพูด
4. น.ส. นวลพรรณ สุดจิตร์ รัก
5. นายสํารวย กันทวี
อบต.ไร่ขิง (คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์)
6. นายวิรัตน์ น้ อยประชา
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
7. นายมานะ เถียรทวี
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
8. ด.ญ. วริ ศรา ฉัตรแก้ ว
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
9. ด.ญ. จริ ญญา โฉมห่วง
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
10. ด.ช. เกษม ดิษฐเกษร
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
11. ด.ญ. เนตรนภา กระแสร์
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
12. ด.ญ. เบญจวรรณ จันทิมี
13. ด.ญ. จิราพร อยูส่ งค์
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
ชีวสิทธิ์ บุญยเกียรติ (2548) “รายงานการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การทําทะเบี ยนโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จังหวัด
นครปฐม.” วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
20
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ด.ญ. ภัทรภรณ์ พาทอง
ด.ญ. จรี ยา นาใจพรง
ด.ช. ณรงค์ ชายกล้ า
นายชานนท์ แซ่ซิ ้ม
ด.ญ. วัชรี แดงพยนต์
ด.ช. วิโรจน์ กูนา
น.ส. จุฑามาศ ลิ ้มรัตนพันธ์

โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
เจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม

ในการอบรมวิทยากรเริ่มด้ วยการอธิบายถึงความสําคัญของการมีทะเบียนวัตถุ วิธีการทําทะเบียนวัตถุ
หลักขันพื
้ ้นฐานในการปฏิบตั ิตอ่ วัตถุ วิธีการทําความสะอาดวัตถุ การเสื่อมของวัตถุที่อาจขึ ้นในขณะที่ไม่มีการ
ดูแลรักษาที่ถกู วิธี รวมถึงวิธีการเขียนรายละเอียดในใบลงทะเบียนวัตถุ (ทางศูนย์ฯ จัดทํามาให้ ) ต่อจากนันเป็
้ น
ช่วงของการลงมือปฏิบตั ิการ ซึง่ ผู้ปฏิบตั ิการในครัง้ นี ้ได้ แก่เด็กนักเรี ยนที่เข้ าร่วมอบรม โดยมีการแบ่งกลุม่
ออกเป็ น 2 กลุม่ แต่ละกลุม่ จะมีวิทยากรประจํากลุม่ คอยสอนและแนะนําวิธีการทําความสะอาด การจด
รายละเอียด และการเขียนเลขทะเบียนลงบนวัตถุ ระหว่างนันกลุ
้ ม่ ของผู้ใหญ่ที่เข้ าร่วมสังเกตการณ์จะคอยให้
คําปรึกษากับกลุม่ เด็กนักเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา และเข้ ามามีสว่ นในการกําหนดรูปแบบการเขียนเลขทะเบียนวัตถุใน
การทําทะเบียนวัตถุครัง้ นี ้
โดยรูปแบบที่ใช้ ในการเขียนเลขทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดจะเริ่มจากตัวย่อชื่อ
พิพิธภัณฑ์ ตามด้ วยเลขรหัสประเภทโบราณวัตถุ/ ลําดับของวัตถุในประเภทนันๆ/
้
ปี ที่ทําการลงทะเบียน
ตัวอย่างเช่น ท.พ.01/0123/48 หมายถึง วัตถุชิ ้นนี ้เป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดที่ใช้ อกั ษรย่อว่า
ท.พ. ประเภทโบราณวัตถุคือ เครื่ องดิน (กําหนดขึ ้น) วัตถุชิ ้นนี ้เป็ นลําดับที่ 123 ของโบราณวัตถุประเภทเครื่ องดิน
ปี ที่ลงทะเบียนคือ ปี 2548 ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดก็ยงั ใช้ รูปแบบการเขียนเลขทะเบียนวัตถุ
ดังกล่าวสําหรับการทําทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์ด้วย

ตัวอย่างการเขียนเลขทะเบียนวัตถุลงบนวัตถุ
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ในการอบรมนอกจากจะมีการกําหนดรูปแบบการเขียนเลขทะเบียนวัตถุขึ ้นมาใหม่แล้ ว ทางกลุม่ ผู้ใหญ่
ที่เข้ าร่วมสังเกตการณ์ก็ยงั ทําการกําหนดเลขรหัสประเภทของโบราณวัตถุที่ใช้ ในการลงทะเบียนวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์ขึ ้นมาด้ วย เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งแยกวัตถุสงิ่ ของและเป็ นการสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันของคน
ที่จะต้ องมาทําหน้ าที่ลงทะเบียนวัตถุตอ่ ไป ในการกําหนดเลขรหัสแทนประเภทของโบราณวัตถุนนเป็
ั ้ นเสมือน
การคัดแยกแบ่งประเภทของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ โดยการคัดแยกหรื อแบ่งตามเลขรหัสของวัตถุสิ่งของนัน้ จะดูจาก
้
ซึง่ การกําหนดเลขรหัสแทนประเภทของโบราณวัตถุในครัง้ นี ้เป็ น
วัสดุหลักที่นํามาใช้ ทําเป็ นวัตถุสงิ่ ของชิ ้นนันๆ
การกําหนดจากวัสดุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และเลขรหัสดังกล่าวจะเป็ นเลขรหัสที่ใช้ ในการทําทะเบียนวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดต่อไป
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส
เลขรหัส

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

้ ่ องเคลือบ และไม่เคลือบ)
แทนโบราณวัตถุประเภทเครื่ องดิน (ทังเครื
แทนโบราณวัตถุประเภทโลหะ (เงิน ทอง ทองแดง ทองเหลือง ตะกัว่ ฯลฯ)
แทนโบราณวัตถุประเภทไม้
แทนโบราณวัตถุประเภทแก้ ว
แทนโบราณวัตถุประเภทกระดาษ
แทนโบราณวัตถุประเภทพลาสติก
แทนโบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว์ (เขา ฟั น กะโหลก เปลือกหอย ฯลฯ)
แทนโบราณวัตถุประเภทผ้ า
แทนโบราณวัตถุประเภทหนังสัตว์
แทนโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ

นอกจากจะกําหนดเลขรหัสแทนประเภทโบราณวัตถุให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์แล้ ว คณะผู้ใหญ่ที่เข้ าร่ วม
สังเกตการณ์ในครัง้ นี ้ยังได้ ทําความเข้ าใจและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการเขียนจดบันทึกรายละเอียดของวัตถุลง
ในแบบฟอร์ มทะเบียนวัตถุ พร้ อมกันนันยั
้ งได้ มีการเสนอแนะ แก้ ไขเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ มใบลงทะเบียน
้ งคํานึกถึง
วัตถุที่ทางศูนย์ฯ จัดทํามาให้ เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด อีกทังยั
ความสะดวกในการใช้ งานและง่ายต่อการทําความเข้ าใจของเด็กนักเรี ยน เพราะแรงงานในการทําทะเบียนวัตถุ
ของพิพิธภัณฑ์นนจะเป็
ั้
นแรงงานที่จากเด็กนักเรี ยน ซึง่ รูปแบบใบทะเบียนวัตถุที่ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
ใช้ ในขณะนี ้คือ
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ด้ านหน้ า

แบบฟอร์ มทะเบียนวัดท่ าพูด
กลุ่มทะเบียนวัตถุ
เลขลําดับ
...........................................................
เลขทะเบียน - เลขทะเบียนเดิม .................................................................
- เลขทะเบียนวัตถุ ................................................................
กลุ่มรายละเอียดวัตถุ
ชื่อวัตถุ ............................................................
ประเภทโบราณวัตถุ
เครื่ องดิน
โลหะ (ทองเหลือง ทอง เงินฯลฯ)
ไม้
แก้ ว
กระดาษ
พลาสติก
กระดูกสัตว์/เปลือกหอย ผ้า
หนังสัตว์
อื่นๆ......................................
กลุม่ .............................................................
วัสดุ ............................................................
รายละเอียดวัตถุ
ขนาด กว้ าง........................................
สูง..................................................
หนา...............................................

ยาว.................................................

สูงพร้ อมฐาน................................. สูงพร้ อมฝา.....................................
ฐานกว้ าง....................................... ฐานสูง............................................
เส้ นผ่านศูนย์กลาง- ฐาน...................................................
ปาก...................................................
ลําตัว...................................................
รูปพรรณ สีวตั ถุ.................................................................................
รูปทรง...............................................................................
การตกแต่ง..............................................................................................
ประวัติ การได้ มา
บริจาค
ชื่อผู้บริจาค.........................................................
ขุดค้ น/ขุดแต่ง แหล่งที่มา...........................................................
ซื ้อ
แหล่งที่มา...........................................................
อื่นๆ......................................................................
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ด้ านหลัง

สภาพ

สมบูรณ์

ชํารุด ................................................................

ประโยชน์ ใช้ สอย ..................................................................................................................
การกําหนดอายุ - อายุ/ยุคสมัย .........................................................................................
- วิธีที่ใช้ ในการกําหนดอายุ
เทียบเคียง
ใช้ สารเคมีทางวิทยาศาสตร์
อื่นๆ.................................................
- ผู้กําหนดอายุ...........................................................................................
สถานที่เก็บ/จัดแสดง ........................................................................................................
การจัดการวัตถุ
การอนุรักษ์ ปี ที่ทําการอนุรักษ์ ........................................................
หน่วยงาน/ผู้ทําอนุรักษ์ ................................................

วิธีการอนุรักษ์ ..............................................................
การทําจําลอง ปี ที่ทําการจําลอง...........................................................
หน่วยงาน/ผู้ทําการจําลอง ..............................................................
อื่นๆ .............................................................................................
กลุ่มการจัดเก็บข้ อมูล
วันที่ถ่ายภาพวัตถุ

.......................................................................................................

ม้ วนที่/เลขที่ฟิล์ม/ปี ที่ถ่าย ....................................................................................................
ชื่อผู้ลงทะเบียน

.....................................................................................................

วันลงทะเบียนวัตถุ

....................................................................................................

ปี ที่รับวัตถุ

.....................................................................................................

แหล่งค้ นคว้ าเพิ่มเติม
หมายเหตุ

......................................................................................................
.....................................................................................................
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บรรยากาศระหว่างฝึ กอบรมการทําทะเบียนโบราณวัตถุ
ในระหว่างการฝึ กอบรมกลุม่ ผู้เข้ าร่วมอบรมต่างก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ น
กลุม่ ของเด็กด้ วยกันเอง หรื อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เรื่ องที่แลกเปลี่ยนกันในกลุม่ เด็กก็คือ เรื่ องการลงทะเบียน
การวิธีการทําความสะอาดวัตถุ และการเขียนเลขทะเบียนบนวัตถุที่ได้ เรี ยนมาจากวิทยากร ส่วนที่แลกเปลี่ยนกับ
ผู้ใหญ่นนจะเป็
ั้
นเรื่ องราวในอดีตที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุหรื อสิง่ ของที่นํามาเป็ นตัวอย่างสาธิต โดยทางผู้ใหญ่จะทํา
้
หน้ าที่เป็ นผู้บอกเล่าประวัติความเป็ นมาของวัตถุสงิ่ ของ วิธีการใช้ วตั ถุ ตลอดจนความเชื่อที่เกี่ยวกับวัตถุชิ ้นนันๆ
ได้ ทําให้ เด็กที่เข้ าร่วมอบรมได้ รับความรู้เกี่ยวกับที่มาของวัตถุไปพร้ อมๆ กับรู้วิธีการปฏิบตั ิกบั วัตถุที่ถกู ต้ องใน
เวลาเดียวกัน ถือว่าเป็ นเวทีการฝึ กอบรมที่สามารถทําให้ เด็กและผู้ใหญ่เรี ยนรู้ร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
หลังจากการฝึ กอบรมจบลง ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดได้ เริ่มทําทะเบียนวัตถุสงิ่ ของที่มีอยูอ่ ย่าง
จริงจัง ซึง่ ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีของการจัดการกับวัตถุที่ทางพิพิธภัณฑ์มีอยู่ โดยมีกลุม่ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์และกลุม่
นักเรี ยนที่เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นผู้ลงทะเบียนวัตถุ นอกจากนี ้ เด็กนักเรี ยนที่เข้ ารับการฝึ กอบรมยังสามารถทํา
้
่มาเรี ยนรู้งานกับทางพิพิธภัณฑ์ได้ รวมทังยั
้ ง
หน้ าที่ให้ ความรู้ และปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างให้ กบั เพื่อนร่วมชันในเวลาที
สามารถถ่ายทอดงานให้ กบั รุ่นน้ องที่เข้ ามาช่วยงานกับทางพิพิธภัณฑ์ได้ ด้วย ซึง่ ถือเป็ นข้ อดีของการฝึ กอบรมใน
ครัง้ นี ้
ในการลงทะเบียนวัตถุแต่ละครัง้ ทางเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามเองก็พยายามทําให้ เกิดเป็ นเวทีที่เด็กและ
ผู้ใหญ่ (ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์) สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุสงิ่ ของที่ทําร่วมกัน แต่พบว่า มี
น้ อยครัง้ ที่จะเกิดการแลกเปลี่ยน เนื่องจากการทําทะเบียนวัตถุสว่ นใหญ่จะเป็ นการทํากันเองในกลุม่ เด็กนักเรี ยน
ที่มาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่หรื อผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ไม่คอ่ ยได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการทําทะเบียนมากนักเพราะ
ไม่มีเวลา ทําให้ การเรี ยนรู้และการแลกประสบการณ์ระหว่างกันไม่เกิดขึ ้น การไม่มีผ้ รู ้ ู (ผู้ใหญ่ที่ร้ ูเรื่ องวัตถุ) อยู่
ด้ วยในบางครัง้ ก็ทําให้ เกิดปั ญหาเรื่ องการลงทะเบียนได้ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น วัตถุสงิ่ ของบางอย่างเป็ นสิง่ ที่
้ และในบางครัง้ รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับ
พวกเด็กๆ ไม่ร้ ูจกั มาก่อนก็ทําให้ ไม่สามารถทําทะเบียนวัตถุชิ ้นนันได้
วัตถุก็ขาดหายไป เพราะขาดประสบการณ์และคนชี ้แนะซึง่ เป็ นเรื่ องที่น่าเสียดาย วิธีการแก้ ไขในเรื่ องนี ้ก็คือ ทาง
พิพิธภัณฑ์จะต้ องพยายามจัดให้ มีผ้ รู ้ ู (ผู้ใหญ่) เข้ ามาร่วมทํางานกับเด็กๆ ในทุกครัง้ ที่มีการทําทะเบียนวัตถุ ซึง่ ใน
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ความเป็ นจริงการจัดให้ มีผ้ รู ้ ูมาทํางานกับเด็กทุกครัง้ เป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถทําได้ ดังนันการจั
้
ดเป็ นกิจกรรมการทํา
ทะเบียนวัตถุแบบระดมช่วยกันทํา แล้ วขอความร่วมมือจากคนในชุมชน (ผู้ร้ ู/ผู้ใหญ่) เป็ นครัง้ คราวน่าจะเป็ น
ทางออกที่ดีสําหรับการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างตัวเด็ก ผู้ใหญ่ และคนในชุมชน
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ตลาดเก้ าห้ อง อ.บางปลาม้ า พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย อ.เมือง
และตลาดสามชุก อ.สามชุก จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 เป็ นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการสํารวจ
เบื ้องต้ นในพื ้นที่ชมุ ชนท่าพูดของผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (อาจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์) และ
นักวิชาการศูนย์ฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2548 พบว่า พื ้นที่ของชุมชนท่าพูดมีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ มี
เรื่ องเล่าที่มีคณ
ุ ค่าอีกมากมายที่ยงั ไม่ได้ รับการเก็บบันทึก เนื่องจากขาดคนทําหน้ าที่ในการเก็บบันทึก และคนใน
ชุมชนยังคิดว่า การเก็บบันทึกเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เป็ นสิง่ ที่ยากเกินความสามารถที่จะทําได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องน่า
้
เสียดายถ้ าไม่มีการเก็บรักษาเรื่ องราวเหล่านันไว้
ด้ วยเหตุนี ้ทางคณะสํารวจจึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะสามารถแสดงตัวอย่างการสืบค้ นเรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ให้ กบั คนในชุมชนท่าพูดได้ ปฏิบตั ิร่วมกันน่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ แต่เนื่องจากผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์
คนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนไม่เคยทํากิจกรรมเรื่ องการสืบค้ นมาก่อน ประกอบกับขาดความ
มัน่ ใจในเรื่ องที่จะทํา การพาไปดูงานเพื่อให้ เห็นตัวอย่างจากสถานที่จริง โดยเฉพาะที่ประสบความสําเร็จในเรื่ อง
การสืบค้ นทางประวัติศาสตร์ และการจัดแสดง จึงเป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่จะทําให้ คนในชุมชนท่าพูดได้ เรี ยนรู้และ
เข้ าใจถึงความสําคัญของเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ การได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั คนที่ทํางานใน
ลักษณะเดียวกัน (ที่ชมุ ชนตลาดเก้ าห้ องและชุมชนตลาดสามชุก) ก็เป็ นการเติมในส่วนที่ขาดหายไป อีกทังทํ
้ าให้
เห็นถึงปั ญหาและแนวทางแก้ ไขได้ อย่างชัดเจน
เหตุผลที่เลือกชุมชนตลาดเก้ าห้ องและตลาดสามชุกเป็ นที่ศกึ ษา เนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพของ
ทังสองตลาดที
้
่มีความคล้ ายคลึงกับชุมชนท่าพูด กล่าวคือ ลักษณะเป็ นชุมชนริมนํ ้าที่มีความสําคัญและมีความ
เจริญรุ่งเรื องในอดีต แต่ในช่วงเวลาหนึง่ ตลาดได้ ถกู ลดบทบาทลง การร่วมมือกันของคนในชุมชนที่พยายามทํา
ให้ ตลาดกลับขึ ้นมามีบทบาทอีกครัง้ จึงเป็ นเรื่ องที่น่าศึกษาถึงแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิของคนในชุมชนเหล่านี ้ ชุมชน
ที่ตลาดเก้ าห้ องเป็ นตัวอย่างของการทํางานระยะเริ่มต้ น
ขณะที่ชมุ ชนตลาดสามชุกเป็ นตัวอย่างของชุมชนที่
ประสบความสําเร็ จในการทํางานร่ วมกันของคนในชุมชน การได้ ดูงานจากตลาดทัง้ 2 แห่งนีจ้ ะสามารถทําให้
คนในชุมชนท่าพูดเห็นถึงพัฒนาการของความร่วมมือกันของคนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
และการพาไปดูงานที่
พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทยน่าจะมีสว่ นทําให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ และคนในชุมชนท่าพูดเห็นภาพ หรื อแนวทางในการจัด
นิทรรศการของตัวเองมากขึ ้น เพราะชุมชนท่าพูดเองก็เป็ นชุมชนเกษตรกรรมที่มีการทํานา และมีแนวคิดเรื่ องการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับการทํานาและการปลูกข้ าว การได้ เห็นตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่ องราวที่คล้ ายกัน
น่าจะทําให้ เกิดวิธีคิดในเรื่ องการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไป (การนําเสนอ/จัดนิทรรศการรูปแบบใหม่ๆ)
การจัดกิจกรรมในครัง้ นี ้ได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย โดยมีอาจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์ เป็ น
วิทยากรให้ พาหนะในการเดินทางได้ รับความอนุเคราะห์เป็ นพิเศษจากอบต.ไร่ขิง โดยมีนกั วิจยั ภาคสนามและ
นักวิชาการของศูนย์ฯ ร่วมเดินทางด้ วย สําหรับรายชื่อผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมมีดงั นี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

อาจารย์สนุ ีย์ มงคลวิทย์
อาจารย์สมควร คงประชา
อาจารย์อบุ ล สุขทัศน์
อาจารย์รัตนา ธนธนานนท์
อาจารย์ประภาส จันทรโคก
อาจารย์ปราโมทย์ หลีค้า
ด.ญ. วัชรี แดงพยนต์
นายชานนท์ แซ่ซิ ้ม
ด.ญ. วริศรา ฉัตรแก้ ว
ด.ญ. เบญจนพร รูประเสริ ฐ
ด.ช. วิโรจน์ กูนา
ด.ช. ณัฐพงษ์ สวัสดิ์เอียง
ด.ช. อรรถชัย จันทไทย
ด.ช. ณัฐวัตร แย้ มศรี
นางเรื องทิพย์ จันทิสา
ด.ญ. โยทกา จันทิสา
น.ส. นวลพรรณ สุดจิตรัก
อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ
นายบุญรอด โพธิ์แดง
นายวิรัตน์ น้ อยประชา
นายมานะ เถียรทวี
ผู้ใหญ่สวัสดิ์ กลัน่ ประชา

23. นายจํารั ส ตั้งตระกูลธรรม
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายธัวชชัย ปั ถวี
นายประสิทธิ์ โพธิ์แดง
นายสําราญ กลัน่ ประชา
นายพนม ศรี สนิท
นายสํารวย กันทวี
นายสัญญา ภิรมย์
นายโกวิทย์ สังขกุล
นายสมเกียรติ รี เอี่ยม
นายไพโรจน์ พรของอินทร์
น.ส. นงลักษณ์ ศิริคณินทร์
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โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
อาจารย์โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายก อบต. ไร่ ขงิ
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 3
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 6
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 7
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 8
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 9
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 10
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 12
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 13
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 14
กองการศึกษา (นักวิชาการศึกษา) อบต. ไร่ขิง
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34.
35.
36.
37

น.ส. รจวรรณ ยศมัญกิจ
นายปราการ นาคบุญมา
นายสามารถ รุ่ งกิตติวงศ์
นายอาเดียว เหลืองเรื อง

กองช่าง (สถาปนิก) อบต. ไร่ขิง
สํานักงานปลัด (เทศกิจ) อบต. ไร่ขิง
สํานักงานปลัด (ช่างถ่ายรูป) อบต. ไร่ขิง
กองสาธารณสุข อบต.ไร่ขิง

ช่วงแรกของกิจกรรมเป็ นการบรรยายสรุปภาพรวมชุมชนตลาดเก้ าห้ อง และตลาดสามชุกโดยวิทยากร
ที่วดั ท่าพูด หลังจากนันจึ
้ งออกเดินทางไปสถานที่จริง การไปดูงานครัง้ นี ้ทางศูนย์ฯ ได้ ทําการแบ่งกลุม่ คนที่เข้ า
ร่วมทํากิจกรรมออกเป็ น 3 กลุม่ โดยที่แต่ละกลุม่ ก็จะประกอบด้ วยสมาชิกอบต. คุณครูโรงเรี ยนวัดท่าพูด
นักเรี ยนจากโรงเรี ยนวัดท่าพูด (กลุม่ ช่วยงานวันเสาร์ -วันอาทิตย์) ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ ชาวชุมชนท่าพูด และ
เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ฯ การแบ่งกลุ่มในครัง้ นี ้ก็เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนสามารถเข้ าชมส่วนต่างๆ ของตลาดได้ อย่าง
สะดวกและทัว่ ถึง ขณะเดียวกันความหลากหลายของสมาชิกในแต่ละกลุม่ ก็เกิดจากความพยายามที่จะให้ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปั นความคิดมุมมองต่างๆ ระหว่างสมาชิกในกลุม่ ด้ วยกันเอง ซึง่ จะช่วยเปิ ด
มุมมองในการทํางานร่วมกันได้ มากขึ ้น
อีกทังมองเห็
้
นแนวทางในการทําพิพิธภัณฑ์และการสืบค้ นทาง
ประวัติศาสตร์ ไปในทิศทางเดียวกัน
จากการไปศึกษาดูงานพบว่า กลุม่ ที่เข้ าร่วมทํากิจกรรมแต่ละกลุม่ ต่างก็มีความสนใจต่อกิจกรรมที่จดั
ขึ ้นแตกต่างกันไปมีการตอบสนองต่อแนวคิดหรื อเรื่ องราวของพิพิธภัณฑ์ที่ตา่ งกัน เช่น กลุม่ อบต. ก็จะสนใจ
ขณะที่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์สนใจกระบวนการสร้ างความ
เรื่ องราวของตัวอาคารหรื องบประมาณในการก่อสร้ าง
ร่วมมือของคนในชุมชน วิธีการสืบค้ น และนําเอาความรู้ทางประวัติศาสตร์ มาปรับใช้ กบั งานของพิพิธภัณฑ์ ส่วน
กลุม่ อื่นๆ ก็ให้ ความสนใจกับสิง่ ใหม่ที่ได้ พบเจอ แต่ก็ยงั ไม่มีทา่ ทีที่ชดั เจนในการเข้ ามามีสว่ นร่วมกับทาง
พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะการสืบค้ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ อาจกล่าวได้ วา่ การทํากิจกรรมครัง้ นี ้เป็ นความ
พยายามในการปูพื ้นฐานให้ คนในชุมชนได้ เห็นความสําคัญของเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ที่มีตอ่ งานพิพิธภัณฑ์
้ งเป็ นการส่งเสริมความเข้ าใจ
และเป็ นการเปิ ดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการทํางานร่วมกันของคนในชุมชน อีกทังยั
อันดีที่มีตอ่ การทํางานพิพิธภัณฑ์และคนดูแลพิพิธภัณฑ์ให้ มีกําลังใจในการทํางานต่อไป
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง “สืบค้ นเรื่ องราวท้ องถิ่น” จัดที่ศาลาการเปรี ยญของวัดท่า
พูด จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากกิจกรรมพาไปศึกษาดูงานที่ตลาดเก้ า
ห้ องและตลาดสามชุก เป็ นกิจกรรมสาธิตที่เน้ นให้ เห็นถึงวิธีการสืบค้ นของนักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น โดยพยายาม
แสดงให้ เห็นว่า ทุกคนสามารถทํางานวิจยั หรื อค้ นคว้ าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ได้ การจัดกิจกรรมครัง้ นี ้จะเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนท่าพูดได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการทํางานของพิพิธภัณฑ์ และเป็ นเวทีในการถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างคนรุ่นหนึง่ สูค่ นอีกรุ่นหนึง่ (คนเฒ่าคนแก่กบั เด็กรุ่นใหม่) ได้ ด้วย ซึง่ ในท้ ายที่สดุ เนื ้อหาที่ได้ จาก
การสืบค้ นจะถูกนํามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลของพิพิธภัณฑ์ และสามารถนําไปพัฒนาเป็ นเนื ้อหาของนิทรรศการที่ใช้
ในการจัดแสดงต่อไป
กิจกรรมในครัง้ นี ้มีอาจารย์สภุ าภรณ์ จินดามณีโรจน์ เป็ นวิทยากรในการบรรยายและแนะนําวิธีการ
สืบค้ นให้ กบั ผู้เข้ าร่วมอบรมที่มีด้วยกัน 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล เป็ นกลุม่ ของคนเฒ่าคนแก่ที่มีความรู้ใน
พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม : รายงานภาคสนาม
จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
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เรื่ องต่างๆ ของชุมชนท่าพูด ส่วนกลุม่ ที่ 2) กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และคุณครูโรงเรี ยนวัดท่าพูด นอกจากนันยั
้ งมีคนในชุมชนที่ได้ ไปดูงานที่จงั หวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2548 มาเข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมครัง้ นี ้ด้ วย โดยรายชื่อผู้เข้ าร่วมทํากิจกรรมในครัง้ นี ้คือ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางปุ่ น ศิริพนั ธ์
นายบุญโปรด มากรักษา
นางหวาน มารุ่งเรื อง
นางกลุม่ จันทร์ บํารุง
นายนิยม แย้ มประยูร
อาจารย์กลิน่ สุวรรณพงษ์
นายบุญเลิศ อานอาชา
นายฉอ้ อน จินดาวงษ์
นายปอน มณีวงษ์
นายแฉล้ ม พุกประยูร

กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. อาจารย์สนุ ีย์ มงคลวิทย์
2. อาจารย์สมควร คงประชา
3. อาจารย์อบุ ล สุขทัศน์
4. อาจารย์ปราโมทย์ หลีค้า
5. ด.ญ. วัชรี แดงพยนต์
6. นายชานนท์ แซ่ซิ ้ม
7. ด.ญ. วริศรา ฉัตรแก้ ว
8. ด.ญ. เบญจนพร รูประเสริ ฐ
9. ด.ช. วิโรจน์ กูนา
10. ด.ช. ณัฐพงษ์ สวัสดิ์เอียง
11. ด.ช. อรรถชัย จันทไทย
12. ด.ช. ณัฐวัตร แย้ มศรี
13. นางเรื องทิพย์ จันทิสา
14. ด.ญ. โยทกา จันทิสา
15. น.ส. นวลพรรณ สุดจิตรัก
17. อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ
18. นายบุญรอด โพธิ์แดง
19. นายวิรัตน์ น้ อยประชา
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หมอกวาดยาเด็ก
หมอพื ้นบ้ าน
หมอพื ้นบ้ าน
หมอทําขวัญข้ าว (แม่โพสพ)
หมอทําขวัญนาค
หมอขันหมาก (ประเพณีแต่งงาน)
หมอขันหมาก (ประเพณีแต่งงาน)
ชาวบ้ านท่าพูด (การทํานา)
ชาวบ้ านท่าพูด (การทํานา)
ชาวบ้ านท่าพูด (การทํานา)
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
โรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
ชาวชุมชนท่าพูด
อาจารย์โรงเรี ยนวัดไร่ขิงวิทยา
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
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20. นายมานะ เถียรทวี
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
21. ผู้ใหญ่สวัสดิ์ กลัน่ ประชา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
22. นายพนม ศรี สนิท
สมาชิก อบต. ไร่ขิง หมู่ 8
กิจกรรมครัง้ นี ้เริ่ มจากวิทยากรได้ บรรยายสรุปความสําคัญ และการนําเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ มาใช้ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของชุมชน และพิพิธภัณฑ์ มีการแสดงตัวอย่างชิ ้นงานทางประวัติศาสตร์ ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น จดหมายเหตุ ข้ อความในสมุดบันทึก หรื อจดหมาย สิง่ เหล่านี ้ถือเป็ นหลักฐานสําคัญ
้ ทยากรยังได้ เสนอแนะและยกตัวอย่างวิธีการสืบค้ นอย่างง่ายๆ สําหรับคนที่
ในการสืบค้ นเรื่ องราวในอดีต อีกทังวิ
สนใจสามารถนําไปทําได้ นอกจากนี ้วิทยากรยังได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับวิธีการสืบค้ น
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ กบั นักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนท่าพูด (อาจารย์สญ
ั ญา สุดลํ ้าเลิศ) อีกด้ วย
โดยพยายามแสดงให้ เห็นว่าในชุมชนท่าพูดยังมีเรื่ องราวอีกมากมายที่น่าสนใจและควรได้ รับการเก็บบันทึก ซึง่
คนในชุมชนเองก็สามารถทําการบันทึกหรื อสืบค้ นเรื่ องราวในท้ องถิ่นได้ ถ้ ามีความสนใจและได้ รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ ายในชุมชน
หลังจบการบรรยายของวิทยากรก็เป็ นช่วงของการลงมือปฏิบตั ิ โดยในช่วงนี ้ได้ มีการแบ่งกลุม่ ผู้เข้ าร่วม
อบรมออกเป็ น 4 กลุม่ ด้ วยกัน คือ กลุม่ ที่ 1 ทําการสืบค้ นเรื่ องการรักษาพยาบาลแบบพื ้นบ้ าน (หมอกวาดยา
หมอพื ้นบ้ าน) กลุม่ ที่ 2 ทําการสืบค้ นเรื่ องการทําขวัญ (การทําขวัญนาคและการทําขวัญข้ าว) กลุม่ ที่ 3 ทําการ
สืบค้ นเรื่ องประเพณีการแต่งงาน และกลุม่ ที่ 4 ทําการสืบค้ นเรื่ องอาชีพการทํานา โดยแต่ละกลุม่ จะประกอบไป
ด้ วยกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูล (คนเฒ่าคนแก่) และกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ (เด็กนักเรี ยน 2 คนกับคุณครู 1 คน) แต่ละกลุม่ จะมีเวลา
ทดลองทําการสืบค้ นในครัง้ นี ้ประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง โดยมีเจ้ าหน้ าที่และนักวิชาการศูนย์ฯเข้ าร่วมสังเกตการณ์ใน
แต่ละกลุม่ ในช่วงสุดท้ ายของการฝึ กอบรม ผู้ปฏิบตั ิการ (เด็กนักเรี ยน) จะนําเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นต่อ
วิทยากรและผู้เข้ าร่วมอบรม
จากการสังเกตพบว่า ขณะที่มีการสืบค้ นข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล (คนเฒ่าคนแก่) คนที่ทําหน้ าที่ในการ
ซักถามคําถามหรื อข้ อมูลต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นคุณครูที่อยูป่ ระจํากลุม่ เด็กนักเรี ยนในกลุม่ จะทําหน้ าที่เป็ นเพียง
คนจดบันทึกเท่านันทํ
้ าให้ เด็กนักเรี ยนไม่มีโอกาสได้ ฝึกการตังคํ
้ าถามเท่าที่ควร เหตุผลที่ทําให้ เด็กนักเรี ยนไม่ตงั ้
ุ ครู
คําถามถามผู้ร้ ูสว่ นหนึง่ เพราะกลัวคุณครูดุ เพราะก่อนนี ้เด็กนักเรี ยนได้ ถามคําถามบางคําถามกับผู้ร้ ู แต่คณ
กลับมองว่า คําถามนันเป็
้ นสิ่งพื ้นฐานที่นกั เรี ยนควรจะต้ องรู้แล้ วจากการเรี ยนไม่ใช่สงิ่ ที่ควรนํามาตังคํ
้ าถาม จึง
ทําให้ ในเวลาต่อมาเด็กนักเรี ยนไม่กล้ าที่จะตังคํ
้ าถามถามผู้ร้ ูอีก ประกอบกับสถานภาพที่ไม่เท่ากันในความเป็ น
คุณครูกบั ลูกศิษย์ก็มีผลทําให้ เด็กนักเรี ยนเกิดทังความเกรงใจและเกรงกลั
้
ว
ขณะที่การวางตัวเป็ นคุณครู
ตลอดเวลาก็มีผลทําให้ เด็กนักเรี ยนไม่กล้ าที่จะตังคํ
้ าถาม เรื่ องนี ้สามารถแก้ ไขได้ ถ้าคุณครูปรับบทบาทตัวเองลงมา
ั ้ าถามในสิ่งที่อยากถามก็จะ
โดยพยายามวางตัวเป็ นเสมือนผู้คอยชี ้แนะให้ กบั เด็ก และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ตงคํ
ทําให้ เด็กได้ เรี ยนรู้กระบวนการคิด การตังคํ
้ าถาม และการทํางานร่วมกันในการสืบค้ นเรื่ องราวต่างๆ ได้ ดียิ่งขึ ้น
้ นข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป เป็ น
การนําเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นพบว่า ข้ อมูลที่ทงั ้ 4 กลุ่มได้ มานันเป็
ข้ อมูลที่ตอบคําถามที่วา่ ใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึง่ ก็ถือว่าเป็ นคําถามพื ้นฐานในการสืบค้ น ส่วนข้ อมูลในเชิง
ลึกพบว่า ไม่มีกลุม่ ไหนสามารถเก็บข้ อมูลในส่วนนี ้มาได้ เนื่องจากเวลาที่ให้ ใช้ ในการสืบค้ นมีจํากัด และไม่มีการ
กําหนดหัวข้ อในการสืบค้ นที่ชดั เจน ทําให้ ทกุ กลุ่มทําการสืบค้ นอย่างไม่มีทิศทางเป็ นไปตามความพอใจของ
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ตนเอง จึงทําให้ ได้ เฉพาะข้ อมูลทัว่ ไปเท่านัน้ ซึง่ ยังไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ แต่
มุมมองของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์กลับมองว่า สิง่ ที่ได้ จากการทํากิจกรรมในครัง้ นี ้ไม่ใช่ผลลัพธ์หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการ
้ จกรรมนี ้ยังเป็ นการเปิ ดช่องทางให้ กบั
สืบค้ น แต่เป็ นวิธีการที่เด็กนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ในการสืบค้ นมากกว่า รวมทังกิ
ผู้ที่มีความรู้ (คนเฒ่าคนแก่) ได้ มีพื ้นที่ในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการทํางานกับพิพิธภัณฑ์ เป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ (เด็กนักเรี ยน) ได้ เรี ยนรู้และทําความรู้จกั กับคนรุ่นเก่าที่มีความสามารถของชุมชน
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ กิจกรรมการสืบค้ นที่เกิดขึ ้นเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นถึงวิธีการสืบค้ นเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ ที่ทกุ คนในชุมชนสามารถทําได้ ซึง่ กิจกรรมประเภทนี ้ก็สามารถเรี ยกร้ องความร่วมมือจากทุก
ส่วนของชุมชนได้ เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ร้ ูหรื อคนเฒ่าคนแก่ แต่เนื่องจากเรื่ องราวของท้ องถิ่นมีเป็ นจํานวนมาก
การกําหนดประเด็นหรื อหัวข้ อที่ใช้ ในการสืบค้ นจึงเป็ นสิง่ ที่ควรทําก่อนที่จะมีการสืบค้ นทุกครัง้ เพื่อให้ ทกุ คนมี
ความเข้ าใจที่ตรงกันและมีทิศทางในการทํางานแบบเดียวกัน เพื่อท้ ายที่สดุ เนื ้อหาที่ได้ จากการสืบค้ นจะเป็ นข้ อมูล
ที่ตรงกับความต้ องการและเป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้ งานมากที่สดุ
้ นการทํางานร่วมกันระหว่างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดกับทาง
กิจกรรมที่เกิดขึ ้นทัง้ 3 กิจกรรมนันเป็
ศูนย์ฯ โดยพยายามจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ของชุมชนท่าพูดเข้ ามามีสว่ น
ร่วมมากที่สดุ เน้ นการจัดกิจกรรมที่มงุ่ ตอบสนองความจําเป็ นขันพื
้ ้นฐานของงานด้ านการจัดการพิพิธภัณฑ์ และ
เป็ นกิจกรรมที่น่าจะเกิดประโยชน์กบั ทางพิพิธภัณฑ์และชุมชนมากที่สดุ ซึง่ กิจกรรมทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นต่างก็ได้ รับ
การตอบรับและได้ รับความร่วมมือจากทุกส่วนในชุมชน จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีในการขยายความรับรู้เกี่ยวกับงาน
ของพิพิธภัณฑ์ และถ้ ามีการจัดทํากิจกรรมบ่อยๆ ก็น่าจะนําไปสูก่ ารพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ ้น
5. สิ่งที่ควรดําเนินการร่ วมกับพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูดในระยะต่ อไป
การทํางานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดระยะต่อไปนัน้ น่าจะเป็ นการทํางานใน 2 ส่วนด้ วยกัน คือ
1) ส่วนที่ทํางานต่อเนื่องจากสิง่ ที่ยงั ทําไม่เสร็จจากการทํางานที่ผา่ นมา ได้ แก่ การลงทะเบียนวัตถุ การทําความ
สะอาดวัตถุ การอนุรักษ์ และการจัดเก็บวัตถุเบื ้องต้ นไปพร้ อมๆ กับส่วนที่ 2) ที่เป็ นส่วนของสิง่ ที่น่าจะทํากับทาง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดในอนาคตได้ แก่ การสืบค้ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนและวัตถุสงิ่ ของใน
พิพิธภัณฑ์ การจัดทํานิทรรศการทังแบบชั
้
ว่ คราวและถาวร รวมไปถึงรูปแบบการนําเสนอ (การจัดแสดง) ของ
พิพิธภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด
ส่ วนที่ต้องทําต่ อเนื่อง
- การลงทะเบียนวัตถุ
- การทําความสะอาดวัตถุ
- การอนุรักษ์ วตั ถุ
- การจัดเก็บวัตถุ
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ส่ วนที่น่าจะทําในอนาคต
- การสืบค้ นทางประวัติศาสตร์
- การทํานิทรรศการ
- การนําเสนอ/ การจัดแสดง
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5.1 ส่ วนที่ต้องทํางานต่ อเนื่อง เป็ นส่วนงานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดที่ยงั คงค้ างทําไม่สําเร็จ
จากการทํางานในช่วงที่ผา่ นมาโดยเฉพาะงานทางด้ านการจัดการกับวัตถุอนั ได้ แก่ การลงทะเบียนวัตถุ การทํา
ความสะอาดวัตถุ การอนุรักษ์ วตั ถุ และการจัดเก็บวัตถุ เป็ นส่วนของงานที่จะต้ องต่อเนื่องไปจนกว่าวัตถุสงิ่ ของที่
ทางพิพิธภัณฑ์มีในครอบครองจะได้ รับการจัดการที่เรี ยบร้ อย
ประกอบกับสิง่ เหล่านี ้เป็ นการจัดการวัตถุขนั ้
้
ดการวัตถุมีหลายขันตอน
้
พื ้นฐานที่ทางพิพิธภัณฑ์ทกุ แห่งต้ องมีการจัดการ
อีกทังขั
้ นตอนในกระบวนการจั
จําเป็ นต้ องใช้ เวลาและแรงงาน
ในขณะนี ้ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดก็ยงั คงจัดการกับวัตถุตามหลักขัน้
พื ้นฐานที่ได้ รับการฝึ กอบรมจากทางศูนย์ฯอยู่ แต่เนื่องจากยังมีวตั ถุสงิ่ ของอีกเป็ นจํานวนมากในพิพิธภัณฑ์ที่ยงั
ไม่ได้ ผา่ นกระบวนการเหล่านี ้ ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์เองก็ได้ เรี ยนรู้วิธีการอนุรักษ์ และการจัดเก็บวัตถุรูปแบบ
ใหม่อยูเ่ สมอจึงทําให้ งานอนุรักษ์ และการจัดเก็บวัตถุเป็ นงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้ งานของพิพิธภัณฑ์ในส่วนนี ้ยังคงต้ องมีการทําต่อไป
สําหรับการดําเนินงานในส่วนนี ้คิดว่า ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสามารถทํางานส่วนนี ้ต่อไปได้
โดยอาศัยการทํางานของเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยงานของพิพิธภัณฑ์ ค่อยๆ ทําไปพร้ อมกับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ใน
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และในช่วงปิ ดภาคเรี ยน (มีนาคม - เมษายน) หรื ออาจจะจัดเป็ นกิจกรรมช่วยกันทํางาน
โดยขอความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานในชุมชนให้ เข้ ามาช่วยทํา ก็เป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่ทางพิพิธภัณฑ์สามารถ
ทําได้
5.2 ส่ วนที่น่าจะดําเนินการในอนาคต เป็ นส่วนที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดน่าจะได้ มีการทําใน
ส่วนนี ้เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์ยงั ขาดสิง่ เหล่านี ้อยู่ ซึง่ ได้ แก่ ข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ เรื่ องเล่าในอดีตของชุมชน
และเรื่ องราวของวัตถุสงิ่ ของในพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้ ทางพิพิธภัณฑ์จะมีการเก็บรวบรวมเรื่ องราวบางส่วนของชุมชน
ไว้ แล้ ว
แต่ก็เป็ นการเก็บรวบรวมเพียงบางประเด็นเท่านัน้
ข้ อมูลที่มีอยูไ่ ม่สามารถบอกเล่าเรื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนในภาพใหญ่ได้ ดังนันงานที
้
่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดน่าจะคิดและทําต่อ เพื่อให้
เรื่ องราวในพิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นก็คือ การสืบค้ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนท่าพูด และเรื่ อง
เล่าของวัตถุสงิ่ ของที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ จากการสืบค้ นทําให้ เราสามารถเรี ยนรู้เรื่ องราวในอดีต
ของชุมชนได้ มากขึ ้น ประกอบกับใช้ เป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการสืบค้ นเรื่ องราวของชุมชน โดยท้ ายที่สดุ ข้ อมูลที่ได้
จะสามารถนําไปใช้ จดั ทํานิทรรศการทังชั
้ ว่ คราวและถาวรให้ กบั ทางพิพิธภัณฑ์ได้ ด้วย ก็ทําให้ การจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีความสมบูรณ์มากขึ ้น
การทํางานในส่วนนี ้เป็ นการทํางานที่ต้องได้ รับความร่วมมือจากหลายส่วนในชุมชนเพื่อให้ งานสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพราะเป็ นงานที่ต้องทําต่อเนื่องกันยาวนาน และต้ องใช้ เวลาในการทํางานมาก ดังนัน้
รูปแบบการทํางานในส่วนนี ้น่าจะมี 2 รูปแบบ (ทางเลือก) ที่ทางพิพิธภัณฑ์สามารถเลือกดําเนินการได้ คือ
รู ปแบบที่ 1 เริ่มที่การเก็บข้ อมูลพื ้นฐานเบื ้องต้ นทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนท่าพูดอย่างละเอียดก็จะ
ทําให้ เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจน โดยท้ ายที่สดุ ข้ อมูลที่เก็บได้ จะถูกใช้ เป็ นเนื ้อหาในนิทรรศการที่ใช้ จดั
แสดงในพิพิธภัณฑ์ต่อไป ซึ่งการทํางานรู ปแบบนีจ้ ะทําให้ ได้ ข้อมูลในอดีตของชุมชนที่เป็ นประโยชน์ต่องาน
พิพิธภัณฑ์อย่างครบถ้ วน แต่การทํางานแบบนี ้จําเป็ นต้ องใช้ เวลาและแรงงานคนในการเก็บข้ อมูลจํานวนมาก ซึง่
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ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดยังไม่เห็นใครที่จะสามารถมาช่วยทํางานนี ้ได้ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะคุณครูจาก
โรงเรี ยนวัดท่าพูดก็ยงั ไม่ตดั สินใจว่าจะลงมาช่วยทํางานนี ้หรื อไม่ จึงทําให้ การทํางานในรูปแบบนี ้ไม่น่าจะเหมาะ
กับทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด เพราะความไม่พร้ อมของคนที่จะเข้ ามาช่วยทํางาน (คนเก็บข้ อมูล)
รู ปแบบที่ 2 เป็ นรูปแบบการทํางานที่คล้ ายกับรูปแบบที่ 1 เพียงแต่ขนาดของการทํางานจะเล็กลงคือ
เริ่มต้ นที่ให้ ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดเป็ นผู้กําหนดประเด็นหรื อเรื่ องที่ต้องการจะนําเสนอในพิพิธภัณฑ์
้ มาจัดทํานิทรรศการ
เมื่อได้ ประเด็นหรื อเรื่ องที่ต้องการนําเสนอแล้ ว จึงค่อยไปหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
ต่อไป การทํางานในรูปแบบนี ้เป็ นการเก็บข้ อมูลเฉพาะเรื่ องที่สนใจ จึงใช้ เวลาและแรงงานในการเก็บข้ อมูลน้ อย
กว่ารูปแบบที่ 1 ซึง่ การทํางานในลักษณะนี ้น่าจะเหมาะสมกับจํานวนคนและลักษณะการทํางานของพิพิธภัณฑ์
้ อมูลเฉพาะเรื่ องหลายๆ เรื่ องก็สามารถนํามาร้ อยเรี ยงต่อเป็ นภาพใหญ่ของ
พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมากกว่า อีกทังข้
ชุมชนได้ เช่นกัน
ไม่วา่ ทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดจะเลือกการทํางานในรูปแบบใด สิง่ ที่ต้องคํานึกถึงก็คือ คนที่จะ
เข้ ามาช่วยทํางานในการสืบค้ น(คนทํางาน) เพราะลักษณะการทํางานของทัง้ 2 รูปแบบมีความคล้ ายคลึงกัน
เพียงแต่รูปแบบที่ 1 เป็ นการทํางานจากภาพใหญ่ไปหาภาพเล็ก ในขณะที่การทํางานในรูปแบบที่ 2 เป็ นการ
ทํางานจากภาพเล็กไปสูภ่ าพใหญ่ ดังนันการสื
้
บค้ นเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนท่าพูดเป็ นสิ่งที่ทาง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดสามารถทําได้ เพียงแต่จะต้ องเลือกรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะการ
ทํางาน และจํานวนคนที่จะมาช่วยทํางานในพิพิธภัณฑ์ ซึง่ การทํางานในรูปแบบที่ 2 น่าจะเป็ นรูปแบบการทํางาน
ที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมากที่สดุ (ณ ขณะนี ้)

6. ข้ อสังเกตที่ได้ จากการทํางานร่ วมกับทางพิพธิ ภัณฑ์ พนื ้ บ้ านวัดท่ าพูด
-

งานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดจะสามารถดําเนินต่อไปได้ ต้องอาศัยแรงงานจากการทํางานของเด็ก
นักเรี ยนที่มาช่วยงานพิพิธภัณฑ์ เพราะถ้ าให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ (คุณวิรัตน์และคุณมานะ) ทํางานเพียงลําพังนัน้
การพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์คงจะคืบหน้ าได้ ช้ามาก เนื่องจากผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์มีภาระหน้ าที่รับผิดชอบหลาย
อย่างด้ วยกัน นอกจากนันยั
้ งพบว่า การทํางานของเด็กนักเรี ยนที่มาช่วยงานของพิพิธภัณฑ์จะไม่คอ่ ยมีความ
้ ่อให้ ได้ งานตามที่วางไว้ ใน
คาบหน้ าเท่าที่ควรถ้ าไม่มีผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ หรื อผู้ใหญ่เข้ าไปทํางานด้ วย ดังนันเพื
บางครัง้ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องผลัดกันเข้ าไปทํางานร่วมกับเด็กนักเรี ยนด้ วย
- การเข้ ามามีสว่ นร่วมและให้ ความช่วยเหลือกับกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดของหน่วยงานต่างๆ ใน
ชุมชน ไม่วา่ เป็ นจะโรงเรี ยนวัดท่าพูด หรื ออบต.ไร่ขิงยังเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแบบเป็ นครัง้ เป็ นคราวไป
กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่ทางพิพิธภัณฑ์จดั กิจกรรม แล้ วมีหนังสือแจ้ งขอความร่วมมือในการเข้ าร่วมทํากิจกรรมไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ได้ รับแจ้ งมักจะส่งตัวแทนมาเข้ าร่วมทํากิจกรรม หรื อให้
ความช่วยเหลือกับทางพิพิธภัณฑ์ตามที่ขอเป็ นรายครัง้ ไปมากกว่าจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในระยะยาว
- การที่งานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นการจัด
กิจกรรมใดๆ ของพิพิธภัณฑ์นนั ้ ส่วนหนึง่ เกิดจากความสัมพันธ์สว่ นตัวที่ดีของคนในชุมชนที่มีตอ่ ตัวคุณวิรัตน์
และคุณมานะในฐานะผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ อีกทังยั
้ งเป็ นคนที่ทํางานให้ กบั ชุมชนอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ เมื่อใดก็
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ตามที่ทางพิพิธภัณฑ์ต้องจัดกิจกรรมแล้ วไปขอความช่วยเหลือ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านแรงงานหรื อด้ านข้ อมูลต่างๆ ก็
มักจะได้ รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากทุกคนในชุมชน ซึง่ ก็สง่ ผลดีตอ่ การทํางานของพิพิธภัณฑ์ด้วย
- การทํางานแบบระดมกันทําตามงานเทศกาลต่างๆ หรื อการช่วยกันทําแบบเป็ นครัง้ คราว น่าจะเป็ นรูปแบบการ
ทํางานที่เหมาะสมกับการทํางานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด เพราะการทํางานในรูปแบบนี ้เป็ นการทํางานที่
ใช้ เวลาในการทํางานไม่มากนัก และยังเป็ นรูปแบบการทํางานที่ทางพิพิธภัณฑ์จะได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ าย
(วัด โรงเรี ยน อบต. และคนในชุมชน) เป็ นอย่างดี ซึง่ น่าจะส่งผลดีกบั การทํางานของทางพิพิธภัณฑ์
- ปั จจัยเรื่ องระยะทางระหว่างศูนย์ฯ กับพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด ก็มีผลต่อการพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์ด้วย
เนื่องจากที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์มีระยะที่ไม่ไกลจากศูนย์ฯ มากนักทําให้ ศนู ย์ฯ สามารถเข้ ามาให้ คําแนะนําและทํา
กิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์ได้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปั จจัยเรื่ องการเงินของทางพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด
ไม่มีปัญหาในการนําออกมาใช้ ซึง่ ส่งผลให้ คําแนะนําต่างๆ สามารถนําไปลองใช้ และทําได้ ทําให้ การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์สามารถเห็นเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น ดังนันปั
้ จจัยเรื่ องที่ตงั ้ (ระยะทาง) ของพิพิธภัณฑ์ และปั จจัยเรื่ อง
การเงินของพิพิธภัณฑ์ก็มีสว่ นสําคัญทําให้ การพัฒนางานของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูดมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากการทําห้ องคลังเก็บวัตถุสงิ่ ของ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
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บทที่ 4
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดไหล่ หนิ หลวง
ตําบลไหล่ หนิ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง:
รายงานภาคสนาม
1

1. บทนํา
ในอดีตการรับรู้ ความหมายและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์อาจเป็ นเรื่ องของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุที่เป็ นของมีค่าและของแปลกเพื่อนํามาจัดแสดง การก่อตัง้ พิพิธภัณฑ์จึงต้ องมีโบราณวัตถุหรื อ
“ของเก่า” ก่อน ซึง่ แต่ละชุมชนในสังคมไทยที่นบั ถือพุทธศาสนา วัดเป็ นศูนย์กลางรวบรวมวัตถุโบราณได้ มาก ทัง้
เป็ นสิ่งของที่ได้ รับบริ จาคหรื อเป็ นเครื่ องใช้ ของพระสงฆ์สําคัญๆ หรื อใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนพันธกิจของ
วัดต่อความเคลื่อนไหวงานพิพิธภัณฑ์สคู่ วามเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ ้นในช่วงปี พ.ศ. 2507 – 2513
เนื่องจากกรมศาสนากําหนดนโยบาย “วัดพัฒนาตัวอย่าง” ในการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ของชุมชน โดยรวมงานพิพิธภัณฑ์อยูใ่ นขอบเขตของงานนี ้ด้ วย
ในปั จจุบนั แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็ นเรื่ องปฏิกิริยาต่อกระแสโลกาภิวตั น์
จึงมิได้ มองเป็ นอาคารจัดเก็บบรรดาโบราณวัตถุแต่เพียงผิวเผิน พิพิธภัณฑ์ตามแนวคิดนี ้ต้ องสัมพันธ์ กบั เนื ้อหา
ด้ านประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สงั คม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในท้ องถิ่น โดยมีการเล่าเรื่ อง
้
ต ปั จจุบนั และทิศทางในอนาคต ปฏิกิริยา
ให้ เห็นพัฒนาการของชุมชน การดํารงชีวิตของคนในท้ องถิ่นทังในอดี
ต่อกระแสโลกาภิวตั น์ยงั พิจารณาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นพื ้นที่ชนิดใหม่ที่เปิ ดให้ ท้องถิ่นสร้ างศักดิ์ศรี และความมี
้
เป็ นพื ้นที่โต้ ตอบการรุ กลํ ้าล่วงละเมิดทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มอํานาจและทุน
ตัวตนของคนท้ องถิ่นเอง ทังอาจใช้
จากภายนอก หรื อเข้ ามาสร้ างค่านิยมแบบใหม่ๆ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับจารี ตปฏิบตั ิของคนในชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปะทะสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนท้ องถิ่นกับกลุม่ ต่างๆ จึงส่งผลต่อ
ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่หลากหลาย ความแตกต่างของแต่ละความหมายขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของ
ผู้ปฏิบัติการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่ นของตน อาทิ แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นในองค์กรทางการเมืองใน
ท้ องถิ่น ได้ แก่ เทศบาลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พวกเขาอาจมองว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะเป็ นองค์กรที่ต้อง
เกิดขึ ้น เพราะมีความสํานึกร่ วมของชุมชนที่อยากให้ มีพิพิธภัณฑ์และอยากแสดง “ของดี” ในท้ องถิ่นของตน
ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ในความสนับสนุนดูแลขององค์กรเหล่านี ้ก็ถกู ใช้ ขยายผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวตามกระแสการสร้ างรายได้ เข้ าสู่ชุมชนในแนวทางที่เน้ นการพึ่งค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวหรื อ
งบประมาณจากองค์กรภายนอก
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ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเกิดจากแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นองค์ประกอบของ “เมืองน่าอยู่”
โดยพิพิธภัณฑ์ทํางานเป็ นศูนย์กลางในการศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวม และถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น สร้ าง
ความมัน่ ใจให้ คนในท้ องถิ่นรวมตัวกันนําเสนอเรื่ องราววิถีชีวิตของตน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ เพื่อทําความ
เข้ าใจเงื่อนไขการดําเนินชีวิตของคนในท้ องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิดที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดขึ ้น
เพื่อทดแทนอารมณ์ความรู้สกึ โหยหา ต้ องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตของท้ องถิ่น ทําให้ พิพิธภัณฑ์
เป็ นตัวแทนเพื่อรื อ้ ฟื น้ ภาพเก่าๆ ในอดีตและสามารถถ่ายทอดต่อยังคนรุ่นใหม่ได้
ลักษณะเฉพาะของการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อแสดงความมีตวั ตนของคนในท้ องถิ่นนี ้ ยังอาจถูกจัด
ขึ ้นด้ วยความต้ องการระลึกถึงบารมีและถ่ายทอดความศรัทธาของตน ไม่ว่าจะศรัทธาต่อศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
พระสงฆ์ หรื อบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในท้ องถิ่น ความต้ องการดังกล่าวจึงถูกถ่ายทอดความ
ศรัทธาออกมาในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม สัมผัสได้ โดยการจัดแสดงและชมในพิพิธภัณฑ์ซึ่งบรรยายวัตถุด้วยการ
ั ลักษณ์บางอย่างหรื อสิ่งของสําคัญ
เขียนเรื่ องเล่าสําคัญในประวัติศาสตร์ การเขียนตํานานของท้ องถิ่น การใช้ สญ
ที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่ วัตถุหรื อบุคคลอันเป็ นที่เคารพศรัทธานัน้ การจัดแสดงด้ วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวอาจเพื่อ
สื่อสารถึงพลังอํานาจบางอย่างที่คนในท้ องถิ่นเคารพและต้ องการถ่ายทอดให้ คนภายนอกรับรู้เช่นกัน
นอกจากนี ้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังอาจทําหน้ าที่ในการป้องกันของมีค่าจากการสูญหาย การถูกขโมย ไม่
ว่าจะเพราะการจัดเก็บในอาคารที่มนั่ คง หรื อการจัดทะเบียนวัตถุก็ตาม บางครัง้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็ นพื ้นที่ที่
คนท้ องถิ่นจัดแสดงเหตุการณ์ ประสบการณ์ชีวิตของคนร่วมเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่ไม่ถกู เปิ ดเผย หรื อเรื่ องราว
จากแง่มมุ ของคนท้ องถิ่นที่คนภายนอกทัว่ ไปยังไม่ได้ รับรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่อาจจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับ
กบฏเงี ้ยวเมืองแพร่ ในแง่มมุ และประสบการณ์ชีวิตของคนในท้ องถิ่นเอง เป็ นต้ น เราเห็นได้ ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็ นในหลายความหมายและแนวคิด ตามช่วงเวลาและพื ้นที่ของการกําหนดการแสดง ดังนันพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็
ถูกใช้ จดั แสดงเรื่ องราวบอกเล่าถึงความร่ วมมือระหว่างคนในชุมชนหรื อระหว่างคนในชุมชนกับภายนอกในการ
ทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนันได้
้ ด้วยเช่นกัน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547)
ในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งเริ่ ม
จัดตังอย่
้ างเป็ นทางการในช่วง 10 กว่าปี ที่ผ่านมา แม้ จะมีสภาพทัว่ ไปเป็ นอาคารเก็บของเก่า แต่เมื่อใส่ใจกับ
ความรู้ สึกของคนท้ องถิ่นต่อวัตถุต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ เราสามารถสัมผัสได้ ว่ามีระบบความเชื่อของชุมชน
บางอย่างที่สนับสนุนกิจกรรมของวัดในการเก็บรักษาสิง่ ของ
วันนี ้ชุมชนบ้ านไหล่หินมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เพราะนอกจากจะสามารถเดินทางจาก
ศูนย์กลางของตัวเมืองลําปางโดยใช้ เวลาประมาณ 30 นาทีแล้ ว วิถีชีวิตของคนในชุมชนจํานวนมากยังมีรูปแบบ
ของการเดินทางออกไปทํางานในตัวเมืองตอนเช้ าและกลับบ้ านตอนเย็น ขณะเดียวกันยังมีประเพณี ความเชื่อ
้
ตและในปั จจุบนั จึงน่าจะมี
และระบบความสัมพันธ์แบบใกล้ ชิดกันของสมาชิกดํารงอยู่ สภาวะทางสังคมทังในอดี
ความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของพิพิธภัณฑ์ทางใดทางหนึง่ ในที่นี ้คณะผู้เขียนพยายามทบทวนกระบวนการ
สร้ างระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้ องกับการเก็บโบราณวัตถุตา่ งๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ดังหัวข้ อถัดไปนี ้
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2. กระบวนการสร้ างความเชื่อของคนไหล่ หนิ
2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับครู บา
ยังไม่พบบันทึกว่าบรรพบุรุษชาวไหล่หินเป็ นคนกลุ่มใดหรื อโยกย้ ายมาจากที่ไหน ปั จจุบนั ชาวบ้ านจัด
ตัวเองเป็ นคนเมือง2เช่นเดียวกับกลุ่มคนพื ้นราบส่วนใหญ่ในภาคเหนือ แต่เนื่องจากมีสําเนียงภาษาที่แตกต่าง
จากคนเมืองส่วนใหญ่ทงในลํ
ั ้ าปางและชุมชนบางแห่งในบริ เวณใกล้ เคียง ทําให้ สนั นิษฐานว่าน่าจะเป็ นกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและมีที่มาแตกต่างจากกลุม่ อื่นๆ
ในทางประวัติศาสตร์ “ไหล่หนิ ” น่าปรากฏเป็ นสถานที่สําคัญในล้ านนาอย่างน้ อยในช่วงเดียวกับยุคที่มี
การแต่งตํานานพระเจ้ าเลียบโลกซึง่ กล่าวถึงการสร้ างพระธาตุและพระบาทในอาณาจักรแถบลุม่ แม่นํ ้าปิ ง โดยถูก
แต่งขึ ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1899 – 1985 หรื อช่วงสมัยพระเจ้ ากือนาถึงสมัยพระเจ้ าสามฝั่ งแกนแห่งล้ านนา (กตัญญู
ชูชื่น, 2525: 12) ในตํานานดังกล่าวมีการจารึกบอกถึงความรุ่งเรื องทางพุทธศาสนาใน “บ้ านเล็กเมืองน้ อย” บน
ดินแดนแถบล้ านนา หริ ภญ
ุ ชัย และเขลางค์นคร เป็ นตํานานท้ องถิ่นที่บนั ทึกในใบลานว่าสมัยพระอโศกมหาราช
บังเกิดศรัทธาอันแรงกล้ าต่อพระพุทธศาสนา ท่านปรารถนาจะสร้ างเจดีย์บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุจึงทรงแบ่ง
พระบรมสารี ริกธาตุและมอบให้ พระเถระเจ้ านําอัญเชิญบนหลังช้ างเผือกมาจากอินเดีย เพื่อนําไปที่บริ เวณแห่ง
หนึ่งของเขลางค์นคร (ในปั จจุบนั เป็ นที่ตงของพระธาตุ
ั้
ลําปางหลวง) แต่พอขบวนอัญเชิญมาถึงม่อนหินแห่งหนึ่ง
ช้ างเชือกนันก็
้ ไม่ยอมเดินทางต่อ แม้ จะผลักไล่ขบั ไสทุกวิถีทางแล้ วก็ตาม พระเถระเจ้ าพร้ อมผู้ติดตามขบวนจึง
ปรึกษาหารื อว่าเหตุการณ์ ช้างอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุไม่ยอมเคลื่อนนี ้ สมควรที่เราจะสร้ างองค์พระเจดีย์ไว้
จึงแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุสว่ นหนึง่ บรรจุสร้ างองค์เจดีย์ แล้ วทํานายว่าสถานที่แห่งนี ้จักได้ วดั ชื่อตามเหตุการณ์นี ้
ว่า “วัดเสลารัตนปั พพตาราม” ซึง่ ชาวบ้ านเรี ยก “วัดไหล่หินหลวงแก้ วช้ างยืน” เหตุนี ้ผู้เฒ่าผู้แก่จึงรับรู้สืบกันว่าวัด
ไหล่หินเป็ นวัดพี่ของวัดพระธาตุลําปางหลวง (สามเณรดวงจันทร์ ครุขยัน, ม.ป.ป.; สุดา แผ่นคํา, 2545)
ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ใบลาน ราวปี พ.ศ. 2181 ระบุว่ามีวดั ไหล่หินตังอยู
้ ่ก่อนแล้ ว ฉะนันน่
้ าจะมี
ผู้คนและชุมชนศรัทธาที่คอยทํานุบํารุ งวัดและส่งข้ าวให้ พระสงฆ์ในวัดเช่นกัน อันสันนิษฐานได้ ว่าชุมชนศรัทธา
วัดไหล่หินหลวงน่าจะมีจดุ เริ่ มต้ นมาไม่ตํ่ากว่า 350 ปี รอยบันทึกหลักฐานมีเรื่ องราวในช่วงดังกล่าวเกี่ยวกับพระ
เถระเจ้ าอาวาสลําดับที่ 7 แห่งวัดไหล่หินหลวง ผู้มีอจั ฉริ ยะในพระธรรมคําสอนและจารใบลานเป็ นที่อศั จรรย์ จน
มีผ้ คู นเสื่อมใสศรัทธาต่อท่านตังแต่
้ ยงั เป็ นเณรน้ อย ต่อมาเมื่อเป็ นพระภิกษุได้ ฉายาว่า “พระมหาเกสรปั ญโญ
ภิกขุ” ท่านทําให้ วดั ไหล่หินหลวงในสมัยนันเจริ
้ ญรุ่ งเรื องและมีผ้ เู ข้ ามาศรัทธาอย่างมากมายจากหลายที่หลาย
ชุมชน มีเรื่ องเล่าว่าท่านปฏิบตั ิสมณะธรรมอย่างจริ งจังจนจิตเป็ นสมาธิได้ ญาณสมาสมบัติอภินิหาร เดินเหินบน
อากาศได้ ครัง้ หนึ่งท่านไปบิณฑบาตรโปรดสัตว์ถึงชุมชนไทใหญ่เขตแคว้ นเชียงตุง (ปั จจุบนั อยู่ในเขตประเทศ
พม่า) อุบาสกไทใหญ่ผ้ มู ีจิตศรัทธาถามท่านถึงวัดที่ท่านจําพรรษา ท่านได้ ตอบเป็ นปริ ศนาว่า “วัดขบบ่แตก” (วัด
กัดไม่แตก) ในเหตุการณ์นี ้เจ้ าฟ้าเมืองเชียงตุงจึงได้ สงั่ ให้ ค้นหาวัดชื่อตามที่ท่านพระมหาเกสรปั ญโญตอบ ค้ นหา
ทัว่ แคว้ นเชียงตุงก็ไม่พบ จึงสัง่ ให้ ทหารเอามะพร้ าวปลอกเปลือกให้ เกลี ้ยง แล้ วผ่าผลมะพร้ าวออกเป็ นสองซีก
เก็บรักษาไว้ เองซีกหนึ่ง อีกซีกหนึ่งถวายใส่บาตรท่านพระคุณเจ้ าพร้ อมนมัสการขออาราธนาพระคุณเจ้ าฉันเนื ้อ
2

คนไต (ไท) พื ้นราบในภาคเหนือเรี ยกตัวเองว่า “คนเมือง”
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มะพร้ าวแล้ วเก็บกะลาซีกนันไว้
้ ด้วย ภายหน้ าจักได้ มาเอา ต่อมาเจ้ าฟ้าสัง่ ให้ ทหารออกติดตามหาพระคุณเจ้ า
และกะลาซีกที่ถวายกินเวลาเจ็ดเดือนจึงมาพบท่านที่วดั ไหล่หินหลวงแห่งนี ้ แล้ วนมัสการถามถึงกะลามะพร้ าวที่
เจ้ าฟ้าถวายไว้ ยังเก็บไว้ อยู่หรื อไม่ แล้ วได้ เอากะลาอีกซีกจากเจ้ าฟ้ามาประกบดู ปรากฏว่าเข้ าคู่กนั จริ งๆ ทหาร
เหล่านันจึ
้ งกลับไปแจ้ งความที่พบท่านพระมหาเกสรปั ญโญต่อเจ้ าฟ้า ภายหลังเจ้ าฟ้าจึงพาบริ วารเดินทางมาสร้ าง
พระวิหารและประตูโขงถวายพระมหาเกสรปั ญโญ
จากเนื อ้ หาดังกล่าว ชาวบ้ านจึงรับรู้ ว่าโบราณสถาน ได้ แก่ พระวิหารโถงและประตูโขง รวมถึง
โบราณวัตถุบางชิ ้นที่ปรากฏภายในวัดคือสมบัติของท่านพระมหาเกสรปั ญโญซึง่ ครูบาท่านต่อๆ มาและบรรพชน
ของตนดูแลรักษาไว้ ภายหลังชาวไหล่หินเรี ยกพระมหาป่ าเกสรปั ญโญในท้ องถิ่นว่า “ครูบามหาป่ า” และสร้ างกู่
บรรจุอฐั ิ ของท่านไว้ ที่ป่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเพื่อเป็ นสถานที่สําหรับเคารพบูชาและกราบไหว้ ขอ
พรให้ บารมีของครู บามหาป่ าคุ้มครองชุมชนและสมาชิกทุกๆ คน นัน่ แสดงถึงความศรัทธาในครู บามหาป่ าถูก
สร้ างเป็ นสัญลักษณ์ทางวัตถุที่ทําหน้ าที่ค้ มุ ครองสมาชิกของชุมชน
นอกจากนีช้ าวไหล่หินยังเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้ าต่ออดีตเจ้ าอาวาสผู้เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน คือ ครูบากาวีและครูบาปวงคํา โดยตังกู
้ ่บรรจุอิฐของท่านทังสองไว้
้
เคารพกราบไหว้ ในบริ เวณ
เดียวกับกู่ของครู บามหาป่ า ชาวบ้ านเชื่อว่าครู บากาวีใช้ ม้าเป็ นพาหนะในการเดินทางไปจาริ กยังสถานที่ต่างๆ
ท่านสามารถกําหนดจิตคนได้ และรู้ภาษานานาสัตว์ มีคาถาสามารถเดินบนอากาศได้ เช่นเดียวกับครูบามหาป่ า
ในเอกสาร “ประวัติหลวงพ่อครูบากาวีศีลธรรมเจ้ า” เรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์มงคล แผ่นคํา (โรงเรี ยนบ้ าน
ไหล่หิน) กล่าวไว้ ว่า ครัง้ ที่ครู บากาวียงั มีชีวิตอยู่ ท่านได้ บอกญาติโยมเอาไว้ ว่า หากถึงเวลาท่านมรณภาพไป ให้
ญาติโยมนําสังขารของท่านไปเผาที่กลางที่นํ ้ายาวเพื่อให้ นํ ้าพัดพาเถ้ าไหลไปกับนํ ้า แต่หมู่ศรัทธาคิดกันนําสังขาร
ท่านไปเผาที่ป่าบริ เวณกู่ครู บามหาป่ า (มงคล แผ่นคํา, 2545) แต่พ่อหลวงหนานกุ้ม วรรณมณี จดจําเรื่ องเล่า
เกี่ยวกับครู บากาวีที่สืบมาจากพ่อแม่ว่า ครู บากาวีมีสายเลือดของผีกะ เมื่อมรณภาพแล้ วตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
จะต้ องนําสังขารไปเผาและล่องอัฐิไปกับนํ ้ายาว แต่ด้วยบุญบารมีที่ครู บาท่านสัง่ สมทําให้ หมู่ศรัทธาเลื่อมใสจึง
ตกลงร่วมกันว่าควรจัดพิธีเผาศพครูบากาวีให้ เหมาะสมกับบุญบารมีท่าน จึงตัดสินใจเก็บอัฐิของท่านสร้ างเป็ นกู่
ประดิษฐานในบริ เวณเดียวกับกู่ครูบามหาป่ าเพื่อให้ ลกู หลานได้ เคารพบูชาสืบต่อกัน ซึ่งต่อมาด้ วยความศรัทธา
ต่อครู บากาวี พวกพ่อค้ าวัวต่างและชาวบ้ านที่ออกเดินทางไปรับจ้ างแดนไกลมักเข้ ามากราบไหว้ ขอบารมีครู บา
กาวี ค้ ุมครอง พร้ อมกราบไหว้ กู่ครู บ ามหาป่ าเพื่ อ สิริมงคล กระทั่งกลายเป็ นประเพณี ป ฏิบัติสืบต่อมาจนถึง
ปั จจุบนั ซึง่ ชาวบ้ านจะนําหัวหมูมาถวายเป็ นการบนบาน แต่ด้วยความเคยชินคนรุ่นหลังเลยนึกว่าการเลี ้ยงหัวหมู
เป็ นพิธีกรรมเลี ้ยงครูบามหาป่ าไปเพราะเป็ นกู่องค์ใหญ่ที่สดุ นัน่ เอง (มงคล แผ่นคํา, 2545)
นอกจากนี ้ชาวบ้ านยังเชื่อว่าองค์จิตวิญญาณจะคอยปกปั กษ์ รักษาวัดมิให้ ลกู หลานหรื อคนภายนอก
ละเมิดทําลายหรื อปลูกสร้ างอาคารใหม่ในวัด ดังนันการจะทํ
้
าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้ องทําพิธีเสี่ยงทายและ
ขอขมาต่อครูบากาวีเสียก่อน ความเชื่อในอดีตนี ้ทําให้ สล่า (ช่าง) ในบ้ านไหล่หินส่วนใหญ่จึงไม่ยอมรับทํางานรื อ้
ถอนหรื อเปลี่ยนแปลงวัด ครูบากาวียงั ช่วยคุ้มครองลูกหลานในยามเดินทางไกล เวลาต้ องไปทํางานภายนอกคน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง: รายงานภาคสนาม
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ และทรงศักดิ์ แก้ วมูล

86

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ไหล่หินจะมาบนบานให้ ครู บากาวีค้ มุ ครองให้ แคล้ วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ พร้ อมกับไหว้ ครู บามหาป่ าเจ้ า
และครูบาปวงคําเพื่อเสริมกําลังใจและสิริมงคลกับชีวิต (สุดา แผ่นคํา, 2545)

2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับวัดและโบราณวัตถุ
ความเชื่อ ความเคารพศรัทธาต่อครู บากล่อมเกลาให้ คนไหล่หินในอดีตระมัดระวังต่อการกระทําใดๆ
ต่อวัดและเกิดความรู้สกึ หวงแหนโบราณสถานโบราณวัตถุ โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส แต่เมื่อความเชื่อเหล่านี ้
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ก็ทําให้ เกิดการสร้ างคุณค่าความหมายของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเหล่านันแตกต่
้
างหลากหลายออกไป โดยขึ ้นอยู่กบั เจตนารมย์และระบบความเชื่อความคิดของแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งในปั จจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดไหล่หินถูกใช้ ประโยชน์ ทัง้ ในแง่ของการท่องเที่ยว
การศึกษา และการใช้ เพื่อตอบสนองความเคารพศรัทธาของชาวพุทธทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน นอกจากนี ้
สถาปั ตยกรรมของวัดยังถูกนําไปเป็ นแบบอย่างในการก่อสร้ างโรงแรมโดยกลุม่ ทุน
ในความหลากหลายของระบบคุณค่าและความหมายเหล่านี ้ แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ของเก่า
ของโบราณมีความเคลื่อนไหวในชุมชนมาตลอด โดยมีระบบคุณค่าบางอย่างเกี่ยวข้ องกับความศรัทธาต่อครูบา
มหาป่ าเป็ นแรงหนุ น ซึ่ ง แสดงออกในรู ป ของการจั ด เก็ บ รั ก ษาและการระดมทุ น จั ด สร้ างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขึ น้
้ กษณะต่างๆ ขึ ้นอยู่กบั กลุม่ คน
ขณะเดียวกันก็มีพฒ
ั นาการของการดูแลและใช้ ประโยชน์ของโบราณเหล่านันในลั
ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง
นอกจากระบบความเชื่อที่คนไหล่หินมีตอ่ โบราณสถานของครูบาแล้ ว ยังมีความเชื่อเรื่ องผีอารักษ์ วดั ซึง่
เป็ นดังข้ อห้ ามในระดับการปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน ไม่ให้ ชาวบ้ านกระทําการใดๆ รบกวนหรื อละเมิดต่อวัดอันเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ผู้สงู อายุต่างเคร่ งครัดต่อการปฏิบตั ิดงั กล่าวด้ วยกลัวผีอารักษ์ วดั ลงโทษ ได้ แก่ ผีแม่ม่ายที่อยู่
บริ เวณบ่อนํา้ หลังวัด ผีปู่โต๊ ะสะอิ ้งทางทิศใต้ ของวัด ผีไม้ ซางดํากับผีปอเก๊ าแดงทางทิศตะวันตก ผียกั ษ์ อยู่ทิศ
เหนื อ และผี เ หล่า หนองหมูท างทิ ศ ตะวัน ออก ซึ่ง ในอดี ต บริ เ วณที่ ผีเ หล่า นี ส้ ิง สถิ ต อยู่จ ะเป็ นป่ ารกทึบ ทํ า ให้
ชาวบ้ านยิ่งเกรงกลัว พ่อหลวงศรี วรรณ ตาวี อายุ 59 ปี เล่าว่า ในอดีตเวลามีการซ่อมแซมหลังคาวิหารโบราณ
เจ้ าอาวาสจะทําการแก้ เคล็ดโดยจะออกไปจําพรรษาที่วดั อื่นจนกว่างานจะแล้ วเสร็ จเพื่อหลีกเลี่ยงอาถรรพณ์ ที่
อาจเกิดจากการกระทําของผีอารักษ์ วดั
ส่วนประสบการณ์ในปั จจุบนั เองเกิดขึ ้นกับสื่อมวลชนคนหนึ่งซึง่ เข้ ามาทําข่าวที่วดั ไหล่หินหลวง เขาได้
ปั สสาวะภายในบริเวณวัด แต่หลังจากกลับไปแล้ วเขารู้สกึ ไม่สบายตัวอย่างบอกไม่ถกู ขณะที่คนรอบข้ างก็สงั เกต
ว่าเขามีบคุ ลิกแปลกๆ และเปลี่ยนไปจากที่เพื่อนๆ เคยรู้จกั จากเดิมที่เขาเป็ นคนเงียบๆ กลับกลายเป็ นคนโผงผาง
ก้ าวร้ าว โดยที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ วันหนึ่งเขาช็อกเป็ นไข้ ไปให้ แพทย์รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ญาติพี่น้องจึงไต
ร่ ถามว่าเขาได้ ไปกระทําการอะไรหลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหนหรื อเปล่า พอเขานึกออกว่าเคยปั สสาวะภายในวัด
่ดแู ลปกปั กษ์ วดั หลังจากนันเขาก็
้
ร้ ูสกึ หายจากอาการปวด
ไหล่หิน จึงกลับมาทําพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงหลายที
ั้
ไข้ และสามารถควบคุมตัวเองได้ เหมือนเดิม เขาจึงโทรศัพท์มาบอกให้ ผ้ เู ขียน (ที่ 2) ฟั งถึงอาถรรพ์ที่เกิดขึ ้นกับเขา
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3.พัฒนาการของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นวัดไหล่ หนิ หลวง
เป็ นความรับรู้ ของชุมชนศรัทธาครู บามหาป่ าและศรัทธาวัดไหล่หินหลวงว่าโบราณสถานโบราณวัตถุ
ภายในวัดเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าเกี่ยวข้ องกับครูบามหาป่ า เหตุการณ์หนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2487 – 2488 พระสงฆ์รูป
หนึ่งจากบ้ านไหล่หินได้ ไปเรี ยนธรรมที่วดั ในตัวเมืองลําปาง ภายหลังสําเร็ จการศึกษาท่านได้ กลับมาจําพรรษาที่
วัดบ้ านเกิดโดยปรารถนาจะขยายพุทธศาสนาสายธรรมยุตินิกายที่เล่าเรี ยนมาสู่ความศรัทธาของคนในชุมชน
พร้ อมๆ กับปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งก่อสร้ างต่างๆ ภายในวัด ท่านจึงเห็นว่าคณะศรัทธาวัดต้ องนําวัตถุ
โบราณบางส่วนออกจําหน่ายเพื่อนํารายได้ เข้ ามาเปลี่ยนแปลงสภาพของวัด แต่คณะศรัทธาต่างคัดค้ านที่ท่านจะ
นําสมบัติในวัดไปขาย ท้ ายที่สดุ พระสงฆ์รูปนันต้
้ องออกจากวัดไหล่หินไป (พระอธิการทอง อนามโย, สัมภาษณ์
8 มกราคม 2548) อย่างไรก็ตาม หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ปี พ.ศ. 2495 – 2505 วัดไหล่หินมีการปรับปรุ ง
้ รณะพระวิหาร สร้ างกุฏิ ปรับปรุ งอารามและหอ
สิ่งก่อสร้ างหลายอย่างจากทุนบริ จาคของคณะศรัทธาวัด ทังบู
ธรรม รวมถึงปรับปรุ งระเบียบการปกครอง การเรี ยนของพระเณรตามบัญญัติคณะสงฆ์ เปลี่ยนชื่อวัดเป็ นภาษา
บาลีว่า “วัดเสลารัตนปั พพะตาราม” ก่อสร้ างศาลาการเปรี ยญปรับพื ้นที่หน้ าวัดรื อ้ กําแพงเก่าออก สร้ างโรงเรี ยน
พระปริยตั ิธรรม และอื่นๆ (สุดา แผ่นคํา, 2545)
จีรสีโล ภิกขุ (2545) สัมภาษณ์พ่อหนานจันทร์ ตา อุรา หรื อเจ้ าอธิการจันทร์ จันทรังสี อดีตเจ้ าอาวาส
ขณะนัน้ ทําให้ ทราบว่าแรงจูงใจของวัดที่พยายามรวบรวมโบราณวัตถุซงึ่ จัดเก็บกระจายตามอาคารต่างๆ ในวัด
เริ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2503 เมื่อท่านไปศึกษาบาลีไวยากรณ์ที่วดั สําเภา จังหวัดเชียงใหม่ และมีโอกาสไปทัศนศึกษาที่
วัดพระธาตุหริ ภุญชัย จังหวัดลําพูน โดยเข้ าชมหอพิพิธภัณฑ์ของวัดซึ่งจัดเก็บโบราณวัตถุไว้ มากมาย ครัง้ ได้
กลับมาจําพรรษาในวัดไหล่หินหลวงจึงมีความคิดจะเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและของเก่าในวัดไว้ เป็ นสัดส่วน ซึง่
ยังได้ รับคําแนะนําจากพระมหามณี พยอมยงค์ (ในปั จจุบนั คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) มณี พยอมยงค์)
เจ้ าอธิการจันทร์ ตา จันทรังสี เริ่ มเก็บโบราณวัตถุไว้ ในกุฏิแล้ วจัดหาตู้กระจกมาใส่ ในเวลานันมี
้ ญาติ
ผู้ใหญ่ของท่านเสียชีวิตลงท่านจึงปรึกษากับญาติพี่น้องเอาตู้ไม้ ใส่กระจกมาใส่โลงศพ เมื่อเสร็ จพิธีศพแล้ วจะได้
นําไปใส่โบราณวัตถุที่มีอยู่ได้ ต่อมาชาวบ้ านไหล่หินต่างปฏิบตั ิสืบต่อกันในการบริ จาคตู้กระจกให้ วดั เพื่อการ
อุทิศกุศลให้ คนตาย หลังจากนันชาวบ้
้
านก็นําเครื่ องใช้ ของเก่าที่ตนครอบครองออกมาบริ จาคสมทบด้ วย แต่ในปี
พ.ศ. 2515 เกิดเหตุเพลิงไหม้ กฏุ ิที่ใช้ เก็บโบราณวัตถุและของเก่าจนเกือบเสียหาย ทางวัดจึงพยายามหาสถานที่
จัดเก็บที่ปลอดภัยทังในกุ
้ ฏิหลังเก่าและโรงธรรม
ล่วงเลยถึงปี พ.ศ. 2530 ในสมัยพระอธิการทอง อนามโย (เจ้ าอาวาสในปั จจุบนั ) คณะกรรมการวัด
พร้ อมศรัทธาได้ หารื อร่วมกันแล้ วเห็นควรสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและของเก่าเหล่านัน้
โดยเฉพาะ ซึ่งมีพ่อประจวบ และแม่จนั ทร์ ฟอง สุวณ
ั ณะกีฏะ เป็ นประธานอุปถัมภ์จนแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2532
ใช้ ชื่อว่า “หอพิพิธภัณฑ์โบราณล้ านนาสุวณ
ั ณะกีฎะศรัทธาสามัคคี” (จีรสีโล ภิกขุ, 2545) จากสภาพการใช้ พื ้นที่
้ กกรง
สามารถบ่งบอกได้ ว่าหอพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาวัตถุเป็ นหลัก โดยมีการติดตังลู
เหล็ก 2 ชัน้ ภายในใช้ เก็บพระพุทธรูปสําคัญๆ ส่วนประตูทางเข้ าก็เสริ มด้ วยลูกกรงเหล็กอีกชันหนึ
้ ่ง ความเป็ นมา
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ของการรวบรวมโบราณวัตถุเหล่านี ้ นอกจากพ่อหนานจันทร์ ตา อุรา แล้ วยังมีพอ่ คํา สมณา และพ่อกุ้ม วรรณมณี
ร่วมเป็ นหัวเรื่ องหัวแรงในงานนี ้ด้ วย (พระอธิการทอง อนามโย, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2548)
พิพิธภัณฑ์โบราณล้ านนาผ่านการปรับปรุ งอีกครัง้ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีสภาพเป็ น
อาคารก่อปูนชันเดี
้ ยว นอกจากบริ เวณภายในลูกกรงเหล็กแล้ ว พื ้นที่สว่ นอื่นจะเป็ นโถงโลง แต่มีแท่นปูนก่อสูงราว
1.20 เมตร จัดเป็ นซุ้มบูชาพระประธานอยู่เกือบกึ่งกลางห้ อง มีต้ กู ระจกขนาดใหญ่จํานวน 3 ตู้ ซึ่งภายในจัด
แสดงเงินตราโบราณ กล้ องยาสูบดินเผา คนโทเครื่ องจักสานอื่นๆ ซึง่ สังเกตได้ ว่าวัตถุที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
จะถูกจัดเก็บไว้ ในตู้ทงหมด
ั้
ส่วนโบราณวัตถุขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องสูง เสลี่ยง และธรรมาสน์ เป็ นต้ น จะถูกวางชิด
ผนังด้ านใดด้ านหนึ่งเรี ยงรอบห้ อง ในการนี ้พิพิธภัณฑ์จึงยังมีลกั ษณะที่เน้ นการจัดเก็บและการป้องกันการขโมย
วัตถุเป็ นสําคัญ ขณะที่วตั ถุประสงค์ของการจัดแสดงให้ บุคคลภายนอกเข้ าชมไม่ปรากฏว่ามีความชัดเจน แต่มี
การอธิ บายหรื อการสร้ างเรื่ องราวอธิ บายตัววัตถุจึงจัดทําเฉพาะป้ายชื่อเรี ยกวัตถุเท่านัน้ โดยมีวตั ถุภายใน
พิพิธภัณฑ์ที่สามารถจําแนกได้ อย่างน้ อย 12 กลุม่ คือ
1. กลุม่ วัตถุที่เป็ นสัญลักษณ์ของครูบา ได้ แก่ กะลามะพร้ าว บาตรครูบา และเสลี่ยงกง เป็ นต้ น
2. กลุม่ พระพุทธรูปทําจากทองคํา เงิน ทองเหลือง หินแก้ ว และไม้
3. กลุ่มเครื่ องรางของขลัง ได้ แก่ ยันต์ทองเหลือง ยันต์ผ้า และยันต์ไม้ ลูกประคํา พระเครื่ องพระ
พิมพ์ตา่ งๆ
้
ขันดอก ธรรมาสน์โบราณ
4. กลุ่มเครื่ องสักการะ (ส่วนใหญ่ทําจากไม้ ) ได้ แก่ ขันแก้ วทังสาม
ค้ างธรรม เสลี่ยงกง หอสรงนํ ้าพระพุทธรู ป อาสนะไม้ ตุงกระด้ าง ซุ้มพระพิมพ์ วิหารพระ
อุปคุต มณฑป วิหารจําลอง ซุ้มพระเจ้ า และตาลปั ตร เป็ นต้ น
5. กลุม่ คัมภีร์ใบลาน
6. กลุม่ เครื่ องเขินและเครื่ องสาน
7. กลุม่ เครื่ องเงินและเงินตรา
8. กลุม่ เครื่ องโลหะ ได้ แก่ ตะเกียง กระดิ่ง ตะบันหมาก และกรรไกรหนีบหมาก เป็ นต้ น
9. กลุม่ เครื่ องดนตรี ได้ แก่ กลอง ฆ้ อง
10. กลุม่ ไม้ แกะสลัก
11. กลุม่ อุปกรณ์ทอผ้ า
12. อื่นๆ เช่น เปลือกหอย ถ้ วยชามเซรามิก คนโทดินเผา กล้ องสูบยาดินเผา ดาบและฝั กดาบ
เป็ นต้ น
พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตังแต่
้ อดีตจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ได้ แสดงให้ เห็น
วัตถุประสงค์ในการทําพิพิธภัณฑ์ที่แฝงด้ วยระบบคุณค่าบางอย่างเกี่ยวกับความเคารพศรัทธาต่อครู บามหาป่ า
ของคนไหล่หิน ความหวงแหนวัตถุที่แสดงให้ เห็นจากรู ปแบบการจัดเก็บวัตถุเพื่อป้องกันวัตถุเหล่านัน้ ถูกขโมย
อย่างไรก็ตาม แม้ จะเห็นความพยายามในการจัดแสดงให้ บคุ คลภายนอกได้ เข้ าชมบ้ าง แต่ชาวบ้ านก็ไม่มีการจัด
สัดส่วนในการชม รวมถึงไม่มีการนําเสนอข้ อมูลหรื อความรู้เพื่ออธิบายเรื่ องราวของวัตถุตา่ ง ๆ แต่อย่างใด
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สถานการณ์ที่ปรากฏในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่นี่จึงไม่ใช่เรื่ องการขาดแคลนโบราณวัตถุ หรื อของเก่า
หากแต่เป็ นเรื่ องการขาดแคลนระบบความคิดในการสร้ างชุดข้ อมูลหรื อความรู้เพื่ออธิบายวัตถุ ทัง้ ๆ ที่ชดุ ความรู้
เหล่านันบางส่
้
วนดํารงอยู่ในระบบความคิดและวิถีชีวิตของชาวบ้ านเอง เช่น ความศรัทธาต่อครู บามหาป่ า เป็ น
ต้ น ชุดความรู้ที่กล่าวมานี ้อาศัยการสังเกตจากนักวิจยั ดังจะพบในงานเขียนของชุติมา เวทการ (2545) รวมถึง
เป็ นผลจากการสังเกตของนักวิจยั ภาคสนามเช่นกัน ขณะที่ในความคิดของชาวบ้ านธรรมดาทัว่ ไป แม้ ตวั เองจะ
สะสม “ความรู้ ” และประสบการณ์เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านัน้ แต่เพราะวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่ไม่
คุ้นเคยกับการสร้ าง “ชุดความรู้” บวกกับต้ องปะทะประสานกับอํานาจภายนอกจึงส่งผลให้ ชาวบ้ านเองคุ้นชินกับ
การอาศัย “ชุดความรู้” ในระบบผู้เชี่ยวชาญ(นักวิชาการ) ดังประสบการณ์ช่วงแรกของนักวิจยั ภาคสนาม พบว่า
ชาวบ้ านไหล่หินต้ องการให้ ช่วยจัดการเรื่ องการจัดแสดงวัตถุและการสร้ างเรื่ องราวอธิบายวัตถุเหล่านัน้ ขณะที่
ชาวบ้ านซึ่งเป็ นปั ญญาชนที่มีประสบการณ์ทํางานวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการเลือกใช้ ชดุ ความรู้ จาก
ผลงานวิจยั เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลอธิบายวัตถุได้ เช่น สุดา แผ่นคํา (2545) เป็ นต้ น

4. สภาพองค์ ความรู้เกี่ยวกับวัดไหล่ หนิ หลวง
สภาพความรู้เกี่ยวกับวัดไหล่หินหลวงที่มีการจัดพิมพ์ อาจเริ่ มต้ นจากความพยายามในการถอดเนื ้อหา
ทางประวัติศาสตร์ จากคัมภีร์โบราณต่างๆ โดยพระสงฆ์ในอดีต เช่น ผลงานของสามเณรดวงจันทร์ ครุ ขยัน
(ม.ป.ป.) ซึง่ ระบุว่าตนบันทึกไว้ ในปี พ.ศ. 2512 รวมถึงการสํารวจและถอดจารึกใบลานของสถาบันวิจยั ล้ านนา
(สุรพล ดําริห์กลุ , 2544: 73)
ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2517 ศ.ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอสุ ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาและวรรณกรรม
ล้ านนา ได้ รับทุนจากสมาคมวิจยั แห่งเยอรมันเพื่อมาเก็บรวบรวมและถ่ายไมโครฟิ ล์มคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ
ตามวัดต่างๆ โดยทํารายชื่อคัมภีร์แต่ละวัด ทําเป็ น 3 ชุด เก็บไว้ 3 แห่ง คือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ห้ องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมา ศ.ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอสุ ได้ นําทุน
จากรัฐบาลเยอรมันมอบให้ โครงการศูนย์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ ดร.มรว.รุ จยา
อาภากร เป็ นผู้อํานวยการในขณะนัน้ เพื่อดําเนินงานอนุรักษ์ และถ่ายไมโครฟิ ล์มคัมภีร์ใบลานเมื่อปี พ.ศ.2532
(สมพงศ์ วิทยศักดิ์พนั ธุ์, 2544)
นอกจากนี ้ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2524 คณะวิจยั ของสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ เข้ ามาสํารวจ
หลักฐานทางศิลปกรรมสถาปั ตยกรรมของวิหารโถงและซุ้มประตูโขงช่างสกุลลําปาง พบว่า งานศิลปกรรมในวัด
ไหล่หินหลวงสร้ างในต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 มีลกั ษณะพื ้นบ้ านล้ านนาแท้ ด้วยฝี มือช่างพื ้นบ้ าน ภายในวัดมีงานที่
น่าสนใจคือ ซุ้มประตูโขง วิหาร พระธาตุเจดีย์ และกุฏิโบราณ รวมถึงกู่ช้างยืน หมาพราน รู ปปั น้ เคลือบดินเผา
และลายแกะไม้ ที่กฏุ ิโบราณต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็บรรยายพร้ อมภาพประกอบทังสภาพแวดล้
้
อมทางภูมิประเทศ
สภาพอาคารสิ่งก่อสร้ าง และรู ปปูนปั น้ ของวัดไหล่หินที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2524 นอกจากนี ย้ ังนํ าเสนอ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกี่ยวกับครูบามหาป่ าเกสรปั ญโญ และเรื่ องเล่าเกี่ยวกับหมาพราน ซึง่ เป็ นรูปปั น้ รูปสุนขั บน
กําแพงวัดที่ชาวบ้ านสร้ างเป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณความดีและความซื่อสัตย์ของสุนขั ตัวหนึ่งที่มีต่อคนในหมู่บ้าน
(สามารถ สิริเวชพันธุ์, 2546: 26 – 65)
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งานวิชาการเกี่ยวกับวัดไหล่หินส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาศิลปกรรมต่างๆ เช่น สถาปั ตยกรรมวิหารและ
ซุ้มประตูโขง งานศึกษาลายคําและงานปูนปั น้ เป็ นต้ น สุรพล ดําริ ห์กลุ (2539) และ (2544) ศึกษาลายคําประดับ
วิหารวัดไหล่หินหลวง ซึ่งจากการวิเคราะห์การปรากฏแบบลวดลายต่างๆ ทําให้ ประเมินได้ ว่าน่าจะผ่านการ
สร้ างสรรค์ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ กล่าวคือ ส่วนหนึ่งของลายคําเดิมมีอายุพร้ อมๆ กับการสร้ างวิหาร (พ.ศ. 2226)
ต่อมาพบลายคําศิลปะแบบจีนซึ่งน่าจะเกิดจากการซ่อมแซมในระหว่าง พ.ศ. 2459 ครัง้ ที่เจ้ าบุญวาทย์วงศ์
มานิตย์ เจ้ าผู้ครองนครลําปางเป็ นประธานสร้ างพระอุโบสถ และลายคําอีกส่วนหนึ่งถูกซ่อมแซมในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ลงมาเพราะมีฝีมือค่อนข้ างหยาบและลวดลายแตกต่างจากกลุม่ อื่น (สุรพล ดําริ ห์กลุ , 2539 และ
2544)
ผลงานของวรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ (2539) และ (2544) ศึกษาวิหารเครื่ องไม้ ที่สร้ างขึน้ ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 – 24 ได้ บรรยายถึงประวัติการสร้ างวัดโดยพระมหาป่ าเกสรปั ญโญที่มีการซ่อมแซมในช่วง พ.ศ. 2459
และการซ่อมแซมในช่วงประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมา เพราะพบร่องรอยการเปลี่ยนช่อฟ้า ป้านลม ใบระกา หางหงส์
ที่เป็ นปูนหรื อไม้ ในลักษณะแบบภาคกลาง รวมถึงหลังคาที่เป็ นกระเบื ้องซีเมนต์ วรลักจก์ นําเสนอภาพศิลปกรรม
ภายในวิหารที่ปรากฏเห็นในปั จจุบนั ทังการใช้
้
ภาพถ่ายและภาพลายเส้ น นอกจากนี ้ วรลัญจก์ พบว่า แผนผังของ
วิหารวัดไหล่หินหลวงคล้ ายคลังกับแผนผังของวิหารร้ างที่พบมากในเขตเมืองเชียงแสน สอดคล้ องกับเรื่ องราว
ของการสร้ างวิหารนี ้ว่าเป็ นฝี มือของช่างชาวเมืองตุง ซึ่งเป็ นกลุ่มบ้ านเมืองเดียวกับเชียงแสน (วรลัญจก์
บุญยสุรัตน, 2544: 164-175)
ผลงานของ ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ (2541) และ (2545) พบว่า งานปูนปั น้ ตกแต่งซุ้มประตูโขงวัดไหล่
หินหลวงเกิดขึ ้นในยุคที่ล้านนาถูกปกครองโดยอิทธิพลของพม่า (พ.ศ. 2101 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 24) และมี
ความแตกต่างกับงานปูนปั น้ ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งเป็ นงานปูนปั น้ สมัย
ราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ. 1901 – 2100) จึงสันนิษฐานว่าซุ้มประตูโขงของวัดไหล่หินหลวง อาจได้ รับอิทธิพลด้ าน
รูปแบบจากวัดพระธาตุลําปางหลวงและใช้ ลายตกแต่งเป็ นแบบเดียวกัน (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 2545: 181 – 184)
ปี พ.ศ. 2545 จากโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานที่วดั ไหล่หิน โดยชุติมา เวทการ และคณะ (2545) ทําให้ โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาพัฒนา
หลักสูตรวิชาศิลปศึกษาในแนวทางที่ปลูกฝั งนักเรี ยนให้ ผกู พันกับสถาปั ตยกรรมโบราณสถานของวัด โดยมีการ
สร้ างความรู้ เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุทงในส่
ั ้ วนของประวัติศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ และการใช้
ประโยชน์ของคนในท้ องถิ่น ทังยั
้ งเป็ นกระบวนการวิจยั ที่สร้ างจิตสํานึกให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ศิลปะในวัดและเข้ าร่วม
กิจกรรมประเพณีกบั ชุมชน เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็นคุณค่าตนเองและคุณค่าของโบราณวัตถุโบราณสถาน นอกจากนี ้
ยัง ใช้ สื่อ กระตุ้น นักเรี ย นให้ ส นใจ ได้ แ ก่ หนัง สือ พิมพ์ โ รงเรี ย น หนัง สือ พิ มพ์ ท้ อ งถิ่ น หนัง สื อ พิ มพ์ ส่ว นกลาง
รายการโทรทัศน์ วีดิทศั น์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน นิทรรศการและอื่นๆ โดยความร่ วมมือจากสถาบันราช
ภัฏลําปาง (ชุติมา เวทการ และคณะ, 2545)
จากการศึกษาภาคสนาม พบว่า เอกสารองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัดไหล่หินจํานวนน้ อยมากที่อยู่ในการ
ครอบครองของชาวบ้ าน อีกทังชาวบ้
้
านไม่ได้ ใช้ องค์ความรู้ เหล่านัน้ มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
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ท้ องถิ่น ขณะที่ชดุ ความรู้ ที่ชาวบ้ านใช้ บอกเล่าต่อนักวิจยั ภาคสนามในการทํางานพิพิธภัณฑ์จะเป็ นเรื่ องเล่าใน
ท้ องถิ่นเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และบารมีต่างๆ ของครู บามหาป่ า ซึ่งท่านบันดาลให้ เกิดการสร้ างสถาปั ตยกรรม
อันวิจิตรเหล่านี ้

5. ความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
5.1 ความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ในระยะที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2548)
ในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ความเกี่ยวเนื่องของงานวิจยั “โครงการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นวิชาศิลปศึกษา
เพื่อสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ โบราณวัตถุสถานที่วดั ไหล่หิน” ของชุติมา เวทการ และคณะ ทําให้ มีการสํารวจ
ประเภทของวัตถุในพิพิธภัณฑ์เบื ้องต้ น โดยจําแนกออกเป็ น 7 กลุม่ คือ
1. กลุม่ เครื่ องใช้ ในพิธีกรรม ได้ แก่ เครื่ องสักการะต่าง ๆ
2. กลุม่ เครื่ องใช้ พระสงฆ์
3. กลุม่ คัมภีร์ใบลาน
4. กลุม่ พระพุทธรูปและวัตถุมงคล
5. กลุม่ เครื่ องรางของขลัง
6. กลุม่ เครื่ องดนตรี
7. กลุม่ เครื่ องใช้ ชาวบ้ านได้ แก่ เครื่ องมือที่ใช้ ในครัวเรื อน และเครื่ องประดับ
นอกจากนี ้ยังเขียนคําอธิบายวัตถุบางอย่างในงานวิจยั และจัดทําป้ายเรี ยกชื่อวัตถุติดไว้ ในพิพิธภัณฑ์
ด้ วย (สุดา แผ่นคํา, 2545)
แต่เนื่องจากปลายปี พ.ศ. 2547 หลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์ชํารุด ทางวัดจึงปิ ดอาคารเพื่อซ่อมแซมโดย
ได้ รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลด้ วยการประสานงานของคณะผู้วิจัยโครงการพัฒนาหลักสูตร
ท้ องถิ่นวิชาศิลปศึกษาฯ ในการนีช้ าวบ้ านจึงย้ ายโบราณวัตถุบางส่วนเข้ าไปรวมเก็บไว้ ที่กุฏิหลังเก่าซึ่งรอการ
ปรับปรุงเช่นกัน เมื่อเดือนมกราคม 2548 งานซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์แล้ วเสร็จ กรรมการวัดไหล่หินหลวงจึง
ประชุมตกลงว่าจะใช้ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่จดั เก็บโบราณวัตถุ โดยจะพัฒนาอาคารกุฏิหลังเก่าให้ มี
ลักษณะเป็ นหอนิทรรศการที่มีการจัดเก็บข้ อมูลของวัด
อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ที่นี่ไม่มีกลุ่มใดรับผิดชอบโดยตรง เพราะอาศัยคณะกรรมการวัดและศรัทธา
วัดซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ3ที่จะร่ วมกันทํางานเพื่อปรับปรุ งขนย้ ายวัตถุเป็ นครัง้ คราวเท่านัน้ สภาพในอาคาร
พิพิธภัณฑ์โดยรวมจึงมีลกั ษณะการจัดวางที่ไม่เป็ นระเบียบและไม่ได้ จดั หมวดหมู่วตั ถุอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยัง
มีสภาพภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเข้ าชมเพราะมีกลิ่นอับ วัตถุบางอย่างถูกวางซ้ อนทับกันหลายชัน้
3

กลุม่ ผู้สงู อายุมีสมาชิกประมาณ 40 คน เป็ นผู้ชายทังหมด
้
โดยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในกลุม่ เช่น พ่อหลวงสุคํา แก้ วมูล พ่อหลวงศรี มลู
วรรณมณี พ่อหลวงเฮือน เกษณา พ่อหลวงเป็ ง อินต๊ ะ พ่อหลวงแสน อุตโม และพ่ออํานวย(น้ อยอ้ าย) แก้ วมูล เป็ นต้ น
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บางชิ ้นชํารุด และขาดการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ในส่วนโบราณวัตถุที่ถกู จัดเก็บอย่างเป็ นสัดส่วนก็ไม่มี
การอธิบายเนื ้อหา เช่น กลุม่ พระพุทธรูป ซึง่ ทางวัดจัดเก็บไว้ ภายในตู้กระจกโดยล้ อมด้ วยลูกกรงเหล็ก 2 ชัน้ เพื่อ
ป้องกันการถูกขโมย และกลุม่ กล้ องยาสูบดินเผาซึง่ ถูกจัดวางเรี ยงกันเป็ นแถวเฉยๆ
จากการสํารวจด้ านวัตถุในเบื ้องต้ นพบว่า กลุม่ พระพุทธรูปซึง่ ชาวบ้ านไหล่หินให้ คณ
ุ ค่ามากที่สดุ 4จะถูก
จัดเก็บไว้ ในตู้กระจกกันด้
้ วยลูกกรงเหล็กอีก 2 ชัน้ เพื่อป้องกันการถูกขโมย แต่สําหรับวัตถุประเภทอื่นๆ กลับขาด
ความเอาใจใส่เรื่ องการอนุรักษ์ ทําให้ วตั ถุบางชิ ้นชํารุดและขาดการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ ขณะเดียวกัน
การสํารวจด้ านความรู้ ของวัตถุและของคนที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ พบว่า มีการนําชุดความรู้ จากงานวิจยั
ข้ างต้ นมาประยุกต์ใช้ กบั งานพิพิธภัณฑ์ไม่มากนัก
ส่วนสภาพทางสังคมและบทบาทการเป็ นแหล่งความรู้ และเรี ยนรู้ ของคนในชุมชนยังขาดการมีสว่ นร่ วม
และการเข้ ามาใช้ ประโยชน์จากคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน แม้ ว่าโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาจะนํานักเรี ยนเข้ ามา
ศึกษาวิชาศิลปะอยู่บ้าง แต่เน้ นโบราณสถานมากกว่า และขาดความสมํ่าเสมอ ส่วนโรงเรี ยนเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาเคยใช้ โบราณสถานจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเชิงการท่องเที่ยว นํานักเรี ยนเข้ ามาศึกษาวิชา
ศิลปะอยู่บ้าง แต่ก็เน้ นโบราณสถานและขาดความสมํ่าเสมอ จึงอาจกล่าวได้ ว่าพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงมี
ความเด่นชัดในเรื่ องการจัดเก็บวัตถุและป้องกันการถูกขโมย ขณะเดียวกันบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการเรี ยนรู้
หรื อเพื่อพัฒนาความรู้และแนวคิดของคนกลุม่ อื่นๆ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ
นอกจากนี แ้ ม้ ชุมชนจะมีครู และผู้นําชุมชนจํานวนหนึ่งที่มีแนวคิดจะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ไปสู่การเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ท้องถิ่น ทว่าอุปสรรคสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดของตนให้ เป็ นรูปธรรม คือ การไม่มีความร่ วมมือ
กันในกิจกรรมทางด้ านพิพิธภัณฑ์ ส่วนอุปสรรคในระดับชีวิตประจําวันของชาวบ้ าน คือ การไม่มีกิจกรรมการ
รวมกลุ่มทํางานนอกช่วงงานประเพณีหรื อพิธีกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันปั ญหาที่แต่ละคนยังต้ องรับผิดชอบ
ปากท้ องของตนเองและครอบครัวส่งผลทําให้ คนวัยทํางานไม่สามารถรวมกลุม่ เพื่อปฏิบตั ิงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ได้
ในส่วนชุดความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์นัน้ ชุมชนเองยังขาดเครื่ องมือชุดนี ส้ ําหรับใช้ ประโยชน์ เพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรู ปแบบการจัดแสดงหรื อสร้ างเนือ้ หานําเสนอที่ยงั มีลกั ษณะการจัดเก็บวัตถุ
้ คนในชุมชนจํานวนหนึ่ง (ครู อาจารย์และผู้นํา) จะใฝ่ ฝั นให้ พิพิธภัณฑ์เป็ น
มากกว่าเป็ นการจัดแสดง ดังนันแม้
สถานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน แต่จากปั ญหาการมีส่วนร่ วมและการขาดชุดความรู้ ชุมชน
จึงยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
สํา หรั บ กิ จกรรมที่ ท างศูน ย์ ม านุษ ยวิท ยาสิริน ธรดํา เนิ น งานในโครงการวิจัย และพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์
ท้ องถิ่นร่วมกับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง ในระยะที่แรกที่เริ่ มตังแต่
้ เดือนมกราคม 2548 นัน้ เราพยายาม
ต่อยอดชุดความรู้จากงานวิจยั “โครงการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุสถานที่วดั ไหล่หิน” ของชุติมา เวทการ และคณะ (2545) พร้ อมเขียนป้ายชื่อเรี ยกของวัตถุต่างๆ ไว้
4

ก่อนที่จะมีการจัดสร้ างอาคารพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. 2530 กลุม่ พระพุทธรูปกลุม่ นี ้จะถูกเก็บรักษาโดยเจ้ าอาวาส
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โดยพยายามจัดกลุม่ วัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ตามการจําแนกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราต้ องพบอุปสรรคเกี่ยวกับ
เนื ้อที่ของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่คบั แคบ ประกอบกับคณะกรรมการวัดได้ ขนย้ ายวัตถุโบราณทังหมดของวั
้
ดมาไว้
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ตงั ้ แต่เดือนมกราคม 2548 แม้ จะเพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัตถุต่างๆ แต่ทําให้
บรรยากาศภายในอาคารดูแออัดมากยิ่งขึ ้น จนมีกลิน่ อับ ไม่เหมาะสําหรับการจัดแสดงเลย
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2548 ชุมชนไหล่หินโดยการนําของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ทรงศักดิ์
แก้ วมูล) ปั ญญาชนและเป็ นแกนหลักในการปรับปรุ งงานพิพิธภัณฑ์ ร่ วมมือกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัด
ประชุมกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมเป็ นตัวแทนจากกลุ่ม
พระสงฆ์ ครูอาจารย์ ผู้นําชุมชน และกลุม่ ผู้สงู อายุผ้ ดู แู ลกิจกรรมของวัด โดยเริ่ มแรกกลุม่ พระสงฆ์และผู้สงู อายุ
ต่า งมี แ นวคิด ชัด เจนในการมองพิพิ ธ ภัณ ฑ์ ว่า เป็ นทัง้ สถานที่ จัด เก็บ วัต ถุเ พื่ อ ความปลอดภัยและเพื่ อ จัดทํ า
ทะเบียน กลุ่มผู้นําและครู อาจารย์มีแนวคิดเสริ มว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่แสดงประวัติศาสตร์ หรื อเรื่ องราวใน
อดีตของชุมชน และเป็ นสถานที่ที่คนในชุมชนต้ องร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาให้ นกั ท่องเที่ยวและเยาวชนรุ่ นหลังได้
เรี ยนรู้ ต่อมาปั ญหาที่ทกุ กลุม่ เห็นร่วมกันคือคนในชุมชนไหล่หินมักด้ อยเรื่ องความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อชุมชน
จึงคาดว่าจะเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เช่นกัน5
หลังการประชุมดังกล่าว ผู้เขียนที่ 2 ได้ ประสานกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในการออกแบบกิจกรรม
เพื่อพัฒนาแนวคิดในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษางานพิพิธภัณฑ์จํานวน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์
อัฐบริ ขารครู บาศรี วิชยั จังหวัดลําพูน และครัง้ ที่ 2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านโป่ งมะนาวจังหวัดลพบุรี
และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี บูรณเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมทัง้ 2 ครัง้ รวมประมาณ 30
ประกอบด้ วยตัวแทนจากกลุม่ ต่างๆ ได้ แก่ พระสงฆ์ กลุม่ ครูอาจารย์ กลุม่ ผู้นําหมู่บ้าน และกลุม่ ผู้สงู อายุ ผลของ
การทัศนศึกษามีรายละเอียดดังนี ้
การทัศนศึกษางานพิพธิ ภัณฑ์ ครั ง้ ที่ 1
การศึกษาการทํางานด้ านพิพิธภัณฑ์ ครัง้ ที่ 1 ของชาวบ้ านไหล่หินหลวง ประกอบด้ วยพระสงฆ์ กลุ่ม
ผู้นําหมู่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ เดินทางไปยังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พระครู บาศรี วิชยั อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน ผู้เขียนที่ 1 ได้ จดั กิจกรรมให้ ชาวบ้ านตอบ
คําถามก่อนออกเดินทางเพื่อสํารวจความคิดของชาวบ้ านที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ พบว่า กลุ่มพระสงฆ์มีความคิดว่า
พิพิธภัณฑ์จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ศกึ ษาสําหรับคนรุ่นหลังและเห็นว่าพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงยังมีปัญหาเรื่ องการ
จัดหมวดหมู่และขาดคําอธิบายวัตถุ ส่วนกลุ่มผู้นําหมู่บ้านมีความคิดว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นสถานที่เก็บวัตถุโบราณที่
มีค่าของวัด เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ของคนทัว่ ไป และสร้ างการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โดย
กลุ่มผู้นําหมู่บ้านเห็น ถึงปั ญหาการจัดระเบียบและการจัดแสดงวัตถุ รวมถึงปั ญหาเรื่ องการประชาสัมพัน ธ์

5

บันทึกภาคสนาม การประชุมกลุม่ ต่างๆ เพื่อตังคณะทํ
้
างานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
ณ วัดไหล่หินหลวง
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เผยแพร่ วดั ไหล่หินให้ คนทัว่ ไปได้ ร้ ู จกั ขณะที่กลุ่มผู้สงู อายุมีความคิดว่าพิพิธภัณฑ์เป็ นที่เก็บวัตถุโบราณ แต่การ
จัดแสดงยังไม่เป็ นระเบียบ จึงควรปรับปรุงให้ เรี ยบร้ อยให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม
ความเคลื่อนไหวของงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์จึงเริ่ มต้ นจากการเพิ่นพูนแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ผ่าน
การสร้ างประสบการณ์ ของคนในท้ องถิ่ น ทําให้ ชาวบ้ านเกิดความรั บ รู้ เกี่ ยวกับพิพิธ ภัณ ฑ์ ที่ หลากหลาย ซึ่ง
ข้ อสังเกตจากการศึกษางานพิพิธภัณฑ์ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้ านสนใจโครงสร้ าง
ของบอร์ ดและแบบจําลองต่างๆ ของนิทรรศการ เนือ้ หา และวิธีการนําเสนอเนือ้ หา บางคนสามารถเชื่อมโยง
เนื ้อหาเหล่านันเข้
้ ากับชุมชนของตนได้ หรื อนําเนื ้อหาของนิทรรศการมาเป็ นตัวอย่างอธิบายในบริ บทของชุมชน
ไหล่หินได้ เช่น ชาวบ้ านเชื่ อมประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงใหม่เข้ ากับประวัติศาสตร์ ของชุมชนไหล่หินโดยผ่า น
เรื่ องราวของสกุลเจ้ าเจ็ดตน (ต้ นตระกูลเจ้ าเมืองเชียงใหม่) หรื อนํานิทรรศการผังภูมิและคติการตังเมื
้ องเชียงใหม่
มาเปรี ยบเทียบกับการตังชุ
้ มชนของตน และมีแนวคิดว่าควรนําวิธีจดั แสดงด้ วยรู ปภาพ/ภาพถ่ายไปประยุกต์ใช้
กับพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หิน เป็ นต้ น
ส่วนข้ อสังเกตจากการศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชาวบ้ านให้ ความสนใจ
โครงสร้ างของบอร์ ดและแบบจําลองต่างๆ ของนิทรรศการ สนใจตัววัตถุที่จัดแสดง โดยนํามาเปรี ยบเทียบกับ
ทรัพยากรทางวัตถุโบราณที่ชมุ ชนมี เช่น อุปกรณ์ทอผ้ า และเครื่ องมือทําการเกษตร เป็ นต้ น
ขณะที่การเข้ าชมศึกษาพิพิธภัณฑ์ครู บาศรี วิชยั ชาวบ้ านให้ ความเคารพบูชาวัตถุที่จดั แสดง ทังเครื
้ ่ อง
บูชา ภาพถ่าย และรู ปจําลองของครู บาศรี วิชัย สนใจบริ จาคเงินในตู้รับบริ จาคและเขียนสมุดเยี่ยม นอกจากนี ้
ชาวบ้ านยังสนใจรูปแบบการจัดแสดงวัตถุและเนื ้อหาคําบรรยายวัตถุ หลายคนมีความเห็นว่าลักษณะวัตถุที่มีใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้มีความคล้ ายกับกรณีวดั ไหล่หิน รู ปแบบการจัดแสดงก็ใช้ งบประมาณไม่มาก จึงประเมินกันว่า
ชุมชนมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการในลักษณะนี ้ได้
จากการศึกษางานพิพิธภัณฑ์ทงั ้ 3 แห่ง ผู้เขียนที่ 1 สังเกตเห็นได้ ว่า ชาวบ้ านมีความตื่นตัวต่อการ
พัฒ นาพิพ ิธ ภัณ ฑ์ข องท้ อ งถิ่น โดยส่ว นใหญ่เ ริ่ ม จากความคิด ที ่จ ะพัฒ นาพิพ ิธ ภัณ ฑ์ต ามรู ป แบบของหอ
ศิล ปวัฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ มี การพู ดคุย ชี ช้ วนกัน พิ จ ารณารู ป แบบต่ า งๆ ของการจัด แสดง เพราะหอ
ศิลปวัฒนธรรมฯ มีการจัดเรี ยงลําดับเนือ้ หาของสภาพสังคมเชียงใหม่จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้ ชัดเจน และมี
เทคโนโลยีตา่ งๆ ในการนําเสนอ เช่น วีดีโอ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น โดยระหว่างการชมนิทรรศการ กลุม่ ผู้นําหมู่บ้าน
มีการปรึกษาหารื อกันเพื่อหาแนวทางจัดหางบประมาณด้ วย อย่างไรก็ตาม หลังจากชาวบ้ านได้ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์
ครู บ าศรี วิ ชัย ทัง้ หมดเห็ น พ้ อ งกัน ว่ า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วัด ไหล่หิ น ควรจัด ในแนวทางเดี ย วกัน กับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง นี ้
เนื่องจากมีโบราณวัตถุที่คล้ ายวัดไหล่หินหลวง มีการจัดแสดงอย่างเรี ยบง่ายเป็ นระเบียบและแสดงให้ ผ้ ชู มรับรู้ถึง
บารมีของครู บาศรี วิชยั ได้ ที่สําคัญที่สดุ คือใช้ งบประมาณไม่มาก โดยสามารถปรับปรุ งวัสดุต่างๆ ที่มีในวัดไหล่
หินมาใช้ ในงานจัดแสดงวัตถุได้
การทัศนศึกษาครัง้ ที่ 1 จึงช่วยเปิ ดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และการจัดกลุ่มวัตถุ
รวมถึ ง การเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารเก็ บ รั ก ษาวัต ถุโ บราณ หรื อ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ของคนรุ่ น หลัง และ
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นักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่พิพิธภัณฑ์ยงั สามารถจัดแสดงให้ ผ้ เู ข้ าชมสัมผัสถึงความเคารพความศรัทธาที่คนท้ องถิ่น
มีตอ่ โบราณวัตถุและบุคคลในอดีตได้ เช่นกัน
ดังนัน้ เมื่อศูนย์ฯ ร่ วมมือกับชุมชนด้ วยกิจกรรมการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแนวคิด
และความรับรู้ใหม่เกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงรูปแบบการนําเสนอวัตถุจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ ผลลัพธ์
ที่ได้ คือ เราและชาวบ้ านสามารถรื อ้ ฟื น้ ตัวระบบความคิดที่คนไหล่หินเชื่อมโยงวัตถุโบราณบางกลุม่ เข้ ากับระบบ
ศรั ทธาต่อ ครู บามหาป่ าได้ ซึ่ง ภายหลังกิ จกรรมทัศนศึก ษา เรามีประสบการณ์ ร่วมกัน ชุดหนึ่งว่าพิพิธภัณ ฑ์
สามารถจัดแสดงให้ ผ้ ชู มรับรู้ ถึงบารมีของครู บา หรื อสัมผัสถึงความเคารพความศรัทธาที่คนท้ องถิ่นมีต่อครู บา
มหาป่ าเจ้ าได้ 6 ที่สําคัญที่สดุ คือใช้ งบประมาณไม่มาก ตรงตามศักยภาพและความต้ องการของกลุม่ ที่ทศั นศึกษา
โดยเฉพาะกลุ่ม พ่อ หลวงและพระสงฆ์ จึง กล่า วได้ ว่า ตัว ระบบความคิ ด และประสบการณ์ ร่ ว มกัน ชุด นี เ้ ป็ น
เป้าหมายหลักของคนไหล่หินในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การทัศนศึกษางานพิพธิ ภัณฑ์ ครั ง้ ที่ 2
การเดินทางศึกษาดูงานครัง้ ที่ 2 ประกอบด้ วยกลุ่มครู อาจารย์ กลุ่มผู้นําหมู่บ้าน-แม่บ้าน และกลุ่ม
ผู้สงู อายุ เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านโป่ งมะนาว จังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน จ่าทวี บูรณเขตต์ จังหวัด
พิ ษ ณุโ ลก เป็ นการร่ ว มศึก ษาแลกเปลี่ ย นกับ คณะทํ า งานของศูน ย์ ม านุษ ยวิ ท ยาสิริ น ธร และชาวบ้ า นจาก
พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม การเดินทางในวันดังกล่าวจัดขึ ้นเพื่อเป็ นการเปิ ดโลก
ทัศน์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ คนไหล่หินได้ เห็นตัวอย่างในภูมิภาคอื่น ซึ่งสามารถที่จะนําแนวคิดต่างๆ จาก
พิพิธภัณฑ์เหล่านันกลั
้ บมาประยุกต์ใช้ กบั งานพิพิธภัณฑ์ในชุมชนต่อไป การทัศนศึกษาครัง้ นี ้วางเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์และเพื่อขยายการมีส่วนร่ วมจากคนในชุมชน โดยมากกว่าครึ่ งของผู้ร่วมกิจกรรม
เป็ นคนไม่เคยร่วมกิจกรรมในครัง้ ที่ 1 แต่เนื่องจากงบประมาณมีจํากัดจึงมีผ้ รู ่วมเดินทางได้ เพียง 11 ท่าน
ส่ว นแนวคิ ด เกี่ ย วกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข องคนที่ ร่ ว มกิ จ กรรมครั ง้ นี ้ กลุ่ม ครู อ าจารย์ แ ละแม่ บ้ า นเห็ น ว่ า
พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ แก่เด็กนักเรี ยนและนักท่องเที่ยว โดยจะต้ องมีการจัดหมวดหมู่วตั ถุและสร้ างเรื่ องราว
อธิบาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพอาคารและภูมิทศั น์ให้ เหมาะสม
การเดินทางทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์บ้านโป่ งมะนาว ชาวบ้ านไหล่หินสนใจรู ปแบบการจัดแสดงโดยมี
การจัดแยกประเภทของวัตถุ การจัดสถานที่และสภาพแวดล้ อมของการชมวัตถุ รวมถึงมีบุคลากรบรรยายให้
ความรู้ เกี่ยวกับวัตถุได้ นอกจากนี ้ยังได้ แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานที่ต้องมีคณะทํางานที่ชัดเจนจึงจะสามารถ
ผลักดันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ เป็ นจริงได้ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวเป็ นปั ญหาสําคัญในชุมชนไหล่หิน

6

อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 – ต้ นปี พ.ศ. 2548 เหตุการณ์ที่โรงแรมดาราเทวีลอกรูปแบบสถาปั ตยกรรมของวัดไหล่หิน
หลวงไปสร้ างนัน้ ก็สง่ ผลอย่างมากต่อระบบความคิดและการตัดสินใจของชาวบ้ าน รวมถึงการรื อ้ ฟื น้ ระบบความคิดเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างอํานาจศักดิ์สิทธิ์ของครูบามหาป่ ากับวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์นี ้ด้ วย
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ส่วนพิพิธภัณฑ์ พืน้ บ้ านจ่าทวี ชาวบ้ านได้ รับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
พิพิธภัณฑ์ที่แสดงความเป็ นพื ้นบ้ าน หรื อวิถีชีวิตแบบชาวบ้ านได้ ดี ตลอดจนได้ รับแนวคิดเกี่ยวกับการมีผ้ นู ําชม
วัตถุในพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงที่มีคําอธิบาย
สถานการณ์ และการเปลี่ยนยุทธวิธีหลังการทัศนศึกษา
หลังกลับจากการทัศนศึกษา หลายครัง้ ที่ชาวบ้ านได้ เปิ ดวงพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ รับ
ทัง้ แนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดพิพิ ธภัณ ฑ์ ที่มีการจัดกลุ่มวัตถุและการทําให้ ผ้ ูชมรั บ รู้ ถึงความเคารพศรั ทธาที่คน
ท้ องถิ่นมีต่อบุคคลหรื อสถานที่แห่งนี ้ นอกจากนี ้ยังมีการถ่ายทอดและนําแผ่นพับจากพิพิธภัณฑ์ที่ตนไปดูงาน
กลับมาให้ คนอื่นๆ ได้ รับรู้ด้วย
แต่เนื่องจากเดือนเมษายน 2548 เป็ นช่วงเวลาที่ชมุ ชนไหล่หินมีกิจกรรมประเพณีประจําปี คือประเพณี
ปี ใหม่เมือง (สงกรานต์) เป็ นประเพณีใหญ่ที่หมวดวัดต่างๆ ภายในตําบลไหล่หินและละแวกใกล้ เคียงจะจัดขบวน
้
คัวตานมาถวายข้ าวของเครื่ องใช้ ทําบุญที่วดั ไหล่หิน นอกจากนีช้ ุมชนยังมีพิธีกรรมงานบุญต่างๆ ทังงานบวช
งานแต่งงาน งานขึ ้นบ้ านใหม่ และงานศพ ซึง่ คนในชุมชนทุกครัวเรื อนจะต้ องไปร่ วมพิธี โดยเฉพาะกลุม่ ผู้สงู อายุ
และผู้นําชุมชนที่มีบทบาทในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ขณะที่กลุ่มครู อาจารย์และแม่บ้านซึ่งไม่มีบทบาทในงาน
พัฒนาวัดอย่างเด่นชัดก็ไม่มีการประสานงานกับกลุม่ ผู้สงู อายุ หรื อผู้นําเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด เงื่อนไข
ต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ การดําเนินงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถสร้ างความต่อเนื่องได้ และแสดงให้ เห็นว่า
ชุมชนไม่มีกลไกเพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุม่ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
นอกจากนี ้ยังปรากฏว่า นับตังแต่
้ กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 กลุม่ ผู้เคยเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษา
งานพิพิธภัณฑ์ทั ้งสองครัง้ ก็ฝากความหวังและความรับผิดชอบงานพิพิธภัณฑ์ไว้ กบั ผู้เขียนทั ้งสอง โดยเฉพาะ
ทรงศักดิ์ แก้ วมูล ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่พยายามผลักดันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สถานการณ์ดงั กล่าวนี ้
ทําให้ กลุม่ คนที่เคยเข้ าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้ วยกันไม่เข้ าร่วมในระดับปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
นอกจากนี ้ยังพบว่าเงื่อนไขและข้ อจํากัดของการทํางานระยะที่ 1 คือ แม้ วดั เป็ นศูนย์กลางการรวบรวม
วัตถุโบราณและมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจจัดการบริ หารวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ แต่เนื่ องจากงานบริ หาร
พิพิธภัณฑ์ซ้อนอยู่ในระบบเดียวกันของการบริ หารวัด ซึง่ มีรูปแบบของคณะกรรมการวัด ประกอบด้ วย (1) กลุ่ม
ผู้ชายอาวุโส หรื อ “พ่อหลวง” (2) พระสงฆ์ (3) ผู้ใหญ่บ้าน (4) ไวยาวัจกร และ(5) หน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน ได้ แก่
โรงเรี ยน สาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
ภายในคณะกรรมการวัดนี ้ กลุ่มพ่อหลวงในฐานะผู้อาวุโสจะมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด รองลงมา คือ
พระสงฆ์และผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มที่มีอํานาจตัดสินใจน้ อยที่สดุ คือไวยาวัจกร และหน่วยงานอื่นๆ ยกเว้ นบทบาทที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมงานวัดหรื องานระดมทุนจากภายนอก ซึ่งกลุ่มหลังนี จ้ ะมีบทบาทมากในการจัดการและ
ั้
ประสานความร่ วมมือจากกลุ่มองค์กรภายนอก ให้ นําทุนมาทําบุญที่วดั โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทงระบบการ
บริ หารวัดและระบบอาวุโสนี ้ ล้ วนมีผลกระทบโดยตรงต่องานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพราะไวยาวัจกร (ทรงศักดิ์ แก้ ว
มูล) ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินงานได้ เต็มที่
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หลังจากประสบปั ญหาและอุปสรรคหลายด้ าน เราจึงปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใหม่
โดยลดระดับความร่วมมือในการทํางานจากชุมชน ลงมาค้ นหาผู้สนใจในระดับปั จเจก เราพบสล่า (ช่าง) ติ๊บ เกษณา
ลูกชายของแม่หลวงไร เกษณา (ผู้บริ จาควัตถุของใช้ พิพิธภัณฑ์วดั มากที่สดุ คนหนึ่ง) ชาวบ้ านผู้เคยวาดลายเส้ น
ภาพวิหารและซุ้มประตูโขงถวายวัด ทังยั
้ งสนใจงานตกแต่งและปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ เมื่อได้ รับการชักชวนสล่าติ๊บ
ก็แสดงความสนใจและมอบใจมาร่วมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง
การเข้ ามาทํางานของสล่าติ๊บทําให้ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์สามารถเริ่ มต้ นเคลื่อนไหวอย่างเป็ นรู ปธรรม
นับตังแต่
้ ต้นเดือนพฤษภาคม 2548 เป็ นต้ นมา โดยเริ่ มจากการทําความสะอาดอาคารและวัตถุ การทําทะเบียน
วัตถุ และการจัดกลุม่ วัตถุ ผลประจักษ์ ของการทํางานที่ต่อเนื่องนี ้สามารถชวนผู้สงู อายุบางคน คือพ่อเป็ ง อินต๊ ะ
ซึ่งเคยร่ วมทัศนศึกษางานพิพิธภัณฑ์ ครั ง้ ที่ 1 ให้ หันกลับมาสนใจและเข้ าร่ วมทํางานอย่างจริ งจังอี กครั ง้
นอกจากนี ้การลงมือทํางานจริ งของพวกเราทังสี
้ ่คนมีบ่อยครัง้ ที่สามารถเชิญชวนพระสงฆ์ในวัด ผู้สงู อายุคนอื่น
รวมถึงเยาวชนบางคนที่มาวัดให้ เข้ ามาช่วยกันทํางานคนละเล็กละน้ อยด้ วย
อย่า งไรก็ ต ามในการพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ง นี ้ ผู้เ ขี ย นทัง้ สองมี ค วามเห็น ร่ ว มกัน ว่า เราไม่ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เพียงประการเดียว แต่วตั ถุประสงค์หลักคือทําให้
ั นาแนวความคิดของผู้ร่วมกิจกรรมด้ วย ดังนันข้
้ อสังเกตของ
กระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สามารถเป็ นเวทีพฒ
เราเกี่ยวกับการทํางานของสล่าติ๊บ พบว่า แม้ สล่าติ๊บจะแสดงให้ เห็นถึงความตังใจและมี
้
ใจในการจัดระเบียบวัตถุ
และปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ แต่สล่าติ๊บยังไม่สามารถสร้ างเรื่ องราวในการจัดวัตถุให้ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และ
วิถีชีวิตของชุมชนได้ ชัดเจน ซึ่งข้ อจํากัดดังกล่าวนี ้เราพยายามแก้ ไขด้ วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่
ได้ รับจากการดูงานพิพิธภัณฑ์ของเราให้ สล่าติ๊บฟั งบ่อยครัง้ ยิ่งกว่านันพ่
้ อเป็ งยังถือโอกาสนี ้ยกตัวอย่างรูปจําลอง
ที่ เ คยเห็ น ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ไปดู ง านมาเล่ า ให้ สล่ า ติ๊ บ ฟั งด้ วย ปรากฏการณ์ นี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า ใน
กระบวนการพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ มี ก ารเสริ ม ความรู้ และประสบการณ์ จะทํ า ให้ เ กิ ด กระบวนการถ่ า ยทอด
แลกเปลี่ยน และพัฒนาแนวคิดใหม่เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้น
สําหรับความเปลี่ยนแปลงในตัวพ่อเป็ งเอง เราสังเกตเห็นว่าตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ น
มา บ่อยครัง้ ที่พอ่ เป็ งจะเป็ นผู้นํานักท่องเที่ยวเข้ าชมและอธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมต่างๆ ในวัด รวมถึงยัง
้ ที่ชมุ ชนยังไม่ได้ มอบหมายให้ ใครทําหน้ าที่นี ้โดยตรง
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ าชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย ทังๆ
สถานการณ์หลังการทัศนศึกษา แม้ จะไม่สามารถยึดเหนี่ยวคนกลุม่ ต่างๆ ให้ เข้ ามาร่วมรับผิดชอบงาน
พิพิธภัณฑ์ ของชุมชน แต่ทํา ให้ เรารู้ ว่าประโยชน์ ของการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษาสามารถเพิ่มพูนความรู้ และ
แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของคนในชุมชนได้ ขณะเดียวกันยังสามารถสร้ างแนวร่ วมในระดับความคิด
จากกลุ่มต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี ้พบว่ากระบวนการทํางานที่เริ่ มจากความสนใจส่วนตัวของปั จเจกกลายเป็ น
้
กษากระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่
แรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนันการศึ
สนใจถึงระดับปั จเจกในท้ องถิ่นอาจทําให้ ค้นพบเงื่อนไขบางอย่างได้ มากขึ ้น
ปลายเดือนพฤษภาคม 2548 สล่าติ๊บและพ่อเป็ งได้ รับประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่โรงเรี ยนแจ้ หม่ วิทยา อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง ซึง่ จัดทําเป็ นศูนย์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นระดับอําเภอเพื่อการเรี ยนรู้
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ องถิ่นของนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป มีการจัดแสดงภาพวิถีชีวิตในอดีต พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ และความเชื่อของชุมชน แหล่งโบราณคดีภายในอําเภอ ตลอดจนผลงานประดิษฐ์ งานฝี มือของ
นักเรี ยน
้
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กบั บุคคลากรผู้ดแู ล
ประโยชน์ของการดูงานครัง้ นี ้ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทังสองมี
พิพิธภัณฑ์ของโรงเรี ยน และได้ เห็นตัวอย่างการจัดแสดง นอกจากนี ้ยังช่วยให้ สล่าติ๊บและพ่อเป็ งรู้ สึกดีกบั การ
ร่วมงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ทังนี
้ ้เพราะพวกเราได้ เพิ่มพูนความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ไปด้ วยกัน โดยหลังการดูงานครัง้ นี ้
มีการนําแนวคิดเรื่ องการจัดวางวัตถุบนกล่องสี่เหลี่ยมจากตัวอย่างที่เห็นมาประยุกต์ใช้ แทนที่จะจัดเก็บวัตถุไว้ ใน
ตู้อย่างเดียว มีการประสานงานกับกลุ่มผู้สงู อายุคนอื่นๆ มาช่วยกันทําฐานรองวัตถุร่วมกัน พร้ อมกับต่อรองขอ
งบประมาณจัดทําจากทางวัด
จากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับสล่าติ๊บและพ่อหลวงเป็ งนี ้ เรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับการทํางาน
ของสล่าติ๊บและพ่อหลวงเป็ งเปลี่ยนแปลงดังนี ้ คือ
(1) การทํางานช่วงก่อนทัศนศึกษา
ใจในการจัดระเบียบวัตถุและปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ แต่ส
แม้ สล่าติ๊บจะแสดงให้ เห็นถึงความตังใจและมี
้
ล่าติ๊บยังไม่สามารถสร้ างเรื่ องราวในการจัดวัตถุให้ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนได้ ชดั เจน ซึ่ง
ข้ อจํากัดดังกล่าวนี ้เราพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ รับจากการดูงานพิพิธภัณฑ์ของเราให้ สล่าติ๊บ
ฟั งบ่อยครัง้ ยิ่งกว่านันพ่
้ อหลวงเป็ งยังถือโอกาสนี ้ยกตัวอย่างรูปจําลองที่พ่อหลวงเคยได้ เห็นในพิพิธภัณฑ์อื่นมา
เล่าให้ สล่าติ๊บฟั ง จากปรากฏการณ์นี ้เราจึงเห็นได้ ว่าในกระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่มีการเสริ มความรู้ และ
ประสบการณ์แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน จะทําให้ เกิดกระบวนการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และพัฒนาแนวคิดใหม่เกี่ยวกับงาน
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ ้น พร้ อมๆ กับมีนยั บางอย่างของการเกิดกลุม่ หรื อชุมชนของคนทํางาน (อย่างไรก็ตาม เราคิดว่า
กระบวนการข้ างต้ นนี ้เกิดขึ ้นได้ เพราะฐานคิดและความสนใจของปั จเจกเป็ นส่วนสําคัญ)
สําหรับความเปลี่ยนแปลงในตัวพ่อหลวงเป็ งเอง เราสังเกตเห็นว่าตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
เป็ นต้ นมา บ่อยครัง้ ที่พ่อเป็ งจะเป็ นผู้นํานักท่องเที่ยวเข้ าชมและอธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมต่าง ๆ ในวัด
รวมถึงยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ าชมภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย ทังๆ
้ ที่ชมุ ชนยังไม่ได้ มอบหมายให้ ใครทําหน้ าที่นี ้
โดยตรง ความเปลี่ยนแปลงในส่วนของพ่อหลวงเป็ งนี ้ เราคิดว่าเกิดขึน้ จาก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยแรก มาจาก
ความรู้สกึ ร่วมของปั จเจกคนหนึง่ ที่มีต่อแรงยึดเหนี่ยวของชุมชน (วัดไหล่หินหลวงและครู บามหาป่ า) และปั จจัยที่
สอง ความรู้สกึ ร่วมดังกล่าวตังอยู
้ บ่ นฐานความสนใจหรื อประสบการณ์สว่ นตัวของปั จเจก
(2) การทํางานช่วงหลังทัศนศึกษา
สล่าติ๊บและพ่อหลวงเป็ งได้ รับประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ของโรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการจัดแสดงเป็ นศูนย์ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นระดับอําเภอเพื่อการเรี ยนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้ องถิ่นของนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป มีการจัดแสดงภาพ
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วิถีชีวิตในอดีต การพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อของชุมชน ตลอดจนผลงานประดิษฐ์ งานฝี มือ
ประเภทเครื่ องไม้ ของนักเรี ยน
หลังการดูงานครัง้ นี ้ ผู้เขียนทังสองพร้
้
อมสล่าติ๊บและพ่อหลวงเป็ งเสนอแนวคิดเรื่ องการจัดวางวัตถุบน
กล่องสี่เหลี่ยมจากตัวอย่างที่เห็นมาประยุกต์ใช้ แทนที่จะจัดเก็บวัตถุไว้ ในตู้อย่างเดียว จึงมีการประสานงานกับ
กลุม่ พ่อหลวงคนอื่นๆ มาช่วยกันทําฐานรองวัตถุร่วมกัน พร้ อมกับต่อรองของบประมาณจัดทําจากทางวัด
ทว่าปั ญหาและอุปสรรค คือ แทนที่ประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงแนวคิดของทังสล่
้ าติ๊บและพ่อ
หลวงเป็ งจะสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์มากขึ ้น แต่ต้องเผชิญกับข้ อจํากัดทางสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ต่างๆ (ดังที่กล่าวไว้ ในตอนต้ น) ทําให้ สล่าติ๊บซึง่ ไม่มีตําแหน่ง
หน้ าที่หรื ออํานาจใดๆ ต้ องถอนตัวออกไป ส่วนพ่อหลวงเป็ งเมื่อไร้ ค่คู ิดก็ถอนตัวเองออกไปเรื่ อยๆ7 ปรากฏการณ์
ดังกล่าวช่วยให้ เราเห็นภาพของความสัมพันธ์ ทางอํานาจภายในชุมชนที่มีผลโดยตรงต่องานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ดังนันเราจึ
้
งเลี่ยงไม่ได้ ว่ากระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวงต้ องคํานึงถึงระบบความสัมพันธ์
เชิงอํานาจในท้ องถิ่นด้ วย ทังนี
้ ้มิได้ หมายความว่าผู้มีอํานาจทางการเมือง (แบบเป็ นทางการ) จะสามารถควบคุม
กระบวนการพัฒ นาพิพิธ ภัณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่า งสมบูรณ์ ขณะเดี ย วกัน ผู้มีอํ า นาจตามจารี ต เช่น กลุ่มพ่อ หลวงและ
พระสงฆ์ ก็ไม่ได้ ปิดกันกระบวนการพั
้
ฒนาพิพิธภัณฑ์เช่นกัน แต่ก็มีอะไรบางอย่างหรื อช่องว่างบางอย่างระหว่าง
สองชุดอํานาจนี ้ภายใต้ กระแสการพัฒนาท้ องถิ่นซึง่ ยังหาคําตอบไม่ได้ ในขณะนี ้
อย่า งไรก็ต าม เมื่ อ ย้ อ นทบทวนไป เราคิ ด ว่า ยุท ธวิ ธี ที่ เ น้ น จากความสนใจส่ว นบุค คลมี ผ ลต่อ การ
ขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างมาก อีกทัง้ การดําเนินงานของเราก็มีผลทําให้ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น ของกลุ่ม คนในชุม ชนได้ ป รั บ เปลี่ ย นจากเดิ ม ไปมากเช่ น กัน เพี ย งแต่ จ ะผลัก ดัน อย่ า งไรให้ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรมภายใต้ ข้อจํากัดเรื่ องกําลังคน รวมถึงข้ อจํากัดด้ วยระบบความสัมพันธ์ ทางอํานาจใน
มิติต่างๆ ของชุมชน8 ขณะเดียวกัน เรายอมรั บว่ายุทธวิธีที่เน้ นจากความสนใจของส่วนบุคคลหรื อปั จเจกก็มี
ปั ญหา เพราะขึ ้นอยูก่ บั แรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละคน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องฐานะทางสังคมและการ
ที่ยงั ต้ องดิ ้นรนทํากินแบบหาเช้ ากินคํ่า

5.2 ความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ ในระยะที่ 2 (มิถุนายน – ธันวาคม 2548)
แม้ ว่า กิ จกรรมทัศนศึก ษาจะเป็ นยุท ธวิธี ใ นการเพิ่มพูน ความรู้ และแนวคิดเกี่ ย วกับ งานพิพิธ ภัณ ฑ์
รวมถึงเป็ นการขยายการมีส่วนร่ วมของกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน แต่ปัญหาหลักคือขาดการมีส่วนร่ วมอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในระดับการทํางานจริ ง ดังนันเราจึ
้
งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีของงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ เริ่ มต้ น
จากความสนใจของปั จเจก ซึ่งสามารถผลักดันให้ เกิดการปฏิบตั ิงานได้ เช่น กรณีสล่าติ๊บ เกษณา จากนันเรา
้
7

ปรากฏการณ์การถอนตัวของเพื่อนร่ วมปฏิบตั ิงานยังพัวพันกับปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมืองในท้ องถิ่นด้ วย ซึง่ ขอไม่กล่าว
รายละเอียดในที่นี ้

8

นอกจากนี ้ยังมีระบบความเชื่อบางอย่างตามคําเล่าขานว่า “คนยุ่งกับวัด” มักจะอยู่ไม่เป็ นสุข จะป่ วยไข้ ไม่สบาย หรื อไม่ก็จะถูกให้

ร้ ายต่างๆ นานา จนครอบครัวไม่เป็ นสุข ซึง่ มีผลต่อระบบการตัดสินใจเข้ าร่ วมทํางานพิพิธภัณฑ์เช่นกัน
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เพิ่มพูนความรู้ และแนวคิดให้ กบั เพื่อนร่วมงาน ทังด้
้ วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น รวมถึง
นําเพื่อนร่วมงานไปชมตัวอย่างงานพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นเพื่อให้ เห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ยุทธวิธี
ที่เน้ นปั จเจกกลับต้ องเผชิญกับสภาวะความโดดเดี่ยวของผู้ปฏิบตั ิงาน เพราะไม่สามารถเชื่อมแรงสนับสนุนจาก
กลุม่ ต่างๆ ในชุมชนได้ อย่างสมํ่าเสมอ
สถานการณ์ หลังปรั บเปลี่ยนยุทธวิธี
ปลายเดือนมิถนุ ายน 2548 เนื่องจากสล่าติ๊บกระทบกระเทือนใจหลังจากได้ ยินว่าคนในชุมชนกลุม่ หนึ่ง
ไม่ ค่ อ ยพอใจที่ เ ขาเข้ ามามี บ ทบาทในงานพัฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ากสาเหตุที่ เ ขาไม่ มี ตํ า แหน่ ง หน้ าที่ ทั ง้ ใน
คณะกรรมการวัดและชุมชน สล่าติ๊บจึงขอถอนตัวออกจากกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ เราขาดเพื่อน
ทํางานคนสําคัญจนทําให้ พ่อเป็ งปลีกตัวออกไปด้ วย เหตุการณ์นี ้สะท้ อนกลไกทางสังคมของชุมชนที่ควบคุมวิถี
ชีวิตของพิพิธภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็สะท้ อนว่าพิพิธภัณฑ์จะเดินต่อไปได้ ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ ายอย่าง
ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยไม่ปล่อยให้ คนทํางานคิดแก้ ไขปั ญหาโดยลําพังหรื อและอยูใ่ นภาวะโดดเดี่ยว
นับตัง้ แต่ขาดเพื่อนร่ วมทํ างานไป ส่ง ผลให้ งานจัดทะเบี ยนวัตถุค้างคา แต่เราก็ต้องการเพื่ อนที่จะ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป จึงพยายามประสานงานกับครู อาจารย์จากโรงเรี ยนใกล้ เคียงเพื่อนําพิพิธภัณฑ์เข้ าไป
เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอน ซึ่งได้ รับความสนใจจากอาจารย์ธีรภัทร์ คําแปง จากโรงเรี ยนไหล่หินวิทยา
โดยนํานักเรี ยนเข้ ามาสืบค้ นประวัติและการใช้ ประโยชน์ของวัตถุที่มีในพิพิธภัณฑ์ ด้ วยการสอบถามจากผู้สงู อายุ
แล้ ว ให้ นัก เรี ย นนํ า ไปเขี ย นเป็ นบัต รคํ า อธิ บ ายวัต ถุชิ น้ นัน้ ต่ อ ไป ขณะที่ อ าจารย์ สุด า แผ่ น คํ า เสนอให้ ยื ม
นิทรรศการเกี่ยวกับโบราณวัตถุภายในวัดซึง่ โรงเรี ยนบ้ านไหล่หินได้ เคยจัดทําไว้ แล้ ว
นอกจากนี ้ เรายังใช้ ยุทธวิธีการจัดนิทรรศการเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนในชุมชนไปพร้ อมๆ กับ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถนํ ามาต่อรองขอแรงสนับสนุนจากกรรมการวัด
(กลุ่มผู้สงู อายุ) ได้ บ้าง เช่น ของบประมาณและแรงงานจัดทําที่วางวัตถุ เป็ นต้ น และเนื่องจากเราไม่สามารถ
ผลักดันกิจกรรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งของคนอื่นๆ ในชุมชนได้ จึงหันไปเตรี ยมข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นสําหรับอาจใช้ ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะด้ วยวิธีสํารวจเอกสารทางวิชาการ การสัมภาษณ์ ผ้ สู งู อายุ การ
รวบรวมภาพถ่ายในอดีตและเครื่ องมือ/หัตถกรรมพื ้นบ้ านที่กําลังจะสูญหาย เป็ นต้ น
เดือนกรกฎาคม 2548 เราต้ องการบันทึกการทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่ผ่านมาพร้ อมๆ กับนําเสนอให้
คนในชุมชนรับรู้ จึงกําหนดนิทรรศการที่ประกอบด้ วยเนื ้อหา 2 ส่วน คือ 1) แสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ซึง่ ที่ผา่ นมาเคยมีนกั เรี ยนเข้ ามาเรี ยนวาดรู ปที่วดั เคยมีผ้ สู งู อายุนํานักท่องเที่ยวเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ และเคยมีพ่ออุ๊
ยพ่อหลวงบางคนที่เข้ ามาช่วยทํางาน 2) แสดงภาพถ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา ขณะที่ทํานิทรรศการนี ้อยู่ก็มีพี่น้อง
เพื่อนบ้ านเข้ ามาช่วยกันคนละเล็กละน้ อย แต่ก็เรี ยกได้ ว่าสามารถสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านได้
ระดับหนึง่
นอกจากนี ห้ ลังจากที่ ได้ พูดคุยกับพ่อเป็ ง อินต๊ ะ ทําให้ เราคิดกันว่าน่าจากปรั บปรุ งการแสดงโดยมี
ฐานรองวัตถุเหมือนกับที่ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ที่โรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา โดยพ่อเป็ ง เป็ นคนไปเกริ่ นนําภายในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง: รายงานภาคสนาม
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ และทรงศักดิ์ แก้ วมูล

101

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ผู้สูงอายุก่อน แต่เหตุการณ์ กลับเป็ นว่ากลุ่มพ่อหลวงส่วนใหญ่ คดั ค้ านด้ วยเหตุผลว่ารบกวนเงินวัดเกินความ
จําเป็ น พร้ อมกับเสนอทางออกให้ ทําแค่ชนวางของเป็
ั้
นชันๆ
้ ก็พอ
อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ นํ า ชุด นิ ท รรศการไปตัง้ แสดงให้ ก ลุ่ม ผู้สูง อายุเ ห็น ภาพความเปลี่ ย นแปลงของ
พิพิธภัณฑ์ ก็ได้ เปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มผู้สงู อายุและฟื น้ ความทรงจําเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่พวกเราไปทัศนศึกษา
ซึ่งในตอนนั ้นทุกคนคิดเห็นร่ วมกันว่า พวกเราควรกลับมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของตัวเองให้ ดีขึ ้น หลายวันต่อมา
พ่อ เป็ ง อิ น ต๊ ะ ชวนสล่า ติ๊บ และเพื่ อ นบ้ า นอี ก คนหนึ่ง มาจัด บอร์ ด แสดงเครื่ อ งมื อ จัก สานในท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกับ
นิทรรศการชุดนี ้ด้ วย
ตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2548 เราได้ ปรับยุทธวิธีทํางานจากเดิมที่ม่งุ แสวงหาคนร่ วมทํางาน เปลี่ยนเป็ น
การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุและวิถีชีวิตของชุมชน อย่างไรก็ตาม เรายังพยายามประสานกับคนในชุมชน
ต่อไป ทังกลุ
้ ม่ ผู้สงู อายุและครูอาจารย์ เพื่อทํากิจกรรมสร้ างข้ อมูลอธิบายประวัติวตั ถุ ซึง่ ทางโรงเรี ยนบ้ านไหล่หิน
ยินดีให้ ยืมบอร์ ดนิทรรศการที่ทางโรงเรี ยนได้ จดั ทําไว้ เมื่อครัง้ ร่ วมงานกับโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาฯ
โดย ผศ.ชุติมา เวทการ ขณะเดียวกันอาจารย์ธีรภัทร คําแปง จากโรงเรี ยนไหล่หินวิทยา สนใจจะนํานักเรี ยนเข้ า
มาค้ นคว้ าและเขียนคําอธิบายวัตถุให้ ผลงานของนักเรี ยนทําให้ พวกเราตระหนักยิ่งขึ ้นว่าพิพิธภัณฑ์ยงั ขาดข้ อมูล
และความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับชุมชนอีกมาก ต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนกันยายน 2548 เราเตรี ยมโครงการประกวด
เรี ยงความและโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของพิพิธภัณฑ์ สําหรั บนักเรี ยน เพื่อเปิ ดการมี ส่วนร่ วมจาก
โรงเรี ยนอีกครัง้ แต่เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีประกอบกับเป็ นช่วงใกล้ ปิดภาคเรี ยน ทําให้ มีนกั เรี ยนส่ง
ผลงานร่ วมกิจกรรมกับเราเพียง 7 คน โดยทังหมดเป็
้
นนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านมะกอกซึ่งอยู่ในเขตตําบลไหล่หิน
เช่นกัน
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2548 ประโยชน์จากที่ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์ (ทรงศักดิ์ แก้ วมูล) และนักวิจยั สนาม
(ปราโมทย์ ภักดีณรงค์) ได้ เข้ าร่ วมสัมมนาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ งานประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น การประชุม
นานาชาติทงที
ั ้ ่จดั โดยศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ และมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะ
พันธุ์ รวมถึงมีโอกาสเดินทางไปพร้ อมคณะทํางานของศูนย์ฯ สังเกตวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ทังสนาม
้
ชุม ชนท่า พูด จ.นครปฐม ชุม ชนเก้ า ห้ อ ง จ.สุพ รรณบุรี เรานํ า ประสบการณ์ เ หล่า นี ม้ าทดลองทํ า การศึก ษา
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในชุมชนไหล่หิน โดยเริ่ มจากความสนใจของเราเอง คือ สืบประวัติสายตระกูล “วรรณมณี”
ซึง่ เป็ นตระกูลใหญ่ของที่นี่ ผลที่ได้ รับนอกจากจะทําให้ เห็นโครงความสัมพันธ์แบบเครื อญาติเกือบทังชุ
้ มชนแล้ ว
ลูกหลานในสายตระกูลนี ้บางคนเห็นเราสําเนารู ป "พญาศรี วิเลิศ วรรณมณี" ไว้ ก็พากันสําเนาเก็บไว้ ระลึกถึง
ต่อไป นอกจากนี ้ ประสบการณ์ของพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงที่ได้ ร่วมกิจกรรมกับร้ านภูฟ้า ยังทําให้ คนในชุมชน
เห็นความสําคัญของการสร้ างเรื่ องราวของวัตถุ มีการประชุมปรึกษาหารื อกันในการเลือกตัวอย่างวัตถุที่จะร่ วม
แสดงในร้ านภูฟ้า อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถผลักดันให้ คนในชุมชนขับเคลื่อนกระบวนการสร้ างเรื่ องราวของ
วัตถุให้ ตอ่ เนื่องได้ เพราะขาดคนช่วย ขาดวิธีในการเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ และขาดเครื่ องมือสําหรับสร้ างการ
มีส่วนร่ วม วิธีการที่ผ่านมาเรามักใช้ การสัมภาษณ์ ผ้ สู งู อายุเป็ นรายคน ทําให้ ยงั ไม่สามารถร้ อยข้ อมูลต่างๆ ให้
เป็ นเรื่ องราวได้
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นิทรรศการและการเสวนา “ไหล่ หนิ ในอดีต คุณค่ าทางประวัตศิ าสตร์ ”
ต้ นเดือนพฤศจิ กายน 2548 เราพยายามหากิจกรรมที่สามารถทํ าให้ คนมี ความรู้ สึกร่ วมกับงาน
พิพิธภัณฑ์จึงถือโอกาสในวันพิธีสวดเบิก (16 พฤศจิกายน 2548) จัดนิทรรศการ “ไหล่หินในอดีต คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ” แทรกในกิจกรรมของชุมชน เป็ นการรวบรวมรู ปถ่ายเก่าๆ มาจัดแสดง พร้ อมกับมีเวทีพดู คุยกัน
เกี่ยวกับอดีตของไหล่หินและประเพณีสวดเบิก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถดึงการมีส่วนร่ วมและความรู้ สกึ ร่ วม
ของกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนได้ ชาวบ้ านหลายคนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ปรากฏในภาพ บางคนกลับไปค้ นหารูป
ถ่ายเก่าๆ ที่บ้านแล้ วนํามาให้ พิพิธภัณฑ์เก็บไว้ เพื่อใช้ ในงานพิพิธภัณฑ์ตอ่ ไป
ขณะที่พ่อหลวงที่เข้ าร่ วมกิจกรรมก็ได้ มีเวทีเล่าถึงประวัติและความเป็ นของชุมชน ทําให้ ร้ ู สกึ ว่าตนเอง
ยังมีความสําคัญในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ และยังเป็ นประโยชน์ ต่อคนรุ่ นหลัง โดยเฉพาะเมื่อเป็ นเวทีร่วมกับ
คณะทํางานของศูนย์ฯ ทําให้ เวทีสนทนามีประเด็นพูดคุยและเชื่อมโยงเนือ้ หาเป็ นระบบมากขึน้ เราจึงเห็นว่า
พิพิธภัณฑ์มีทิศทางที่จะทําหน้ าที่เป็ นพื ้นที่เก็บรักษาความทรงจําร่ วมของคนในชุมชน โดยมีกลุ่มพ่อหลวงแม่
หลวงเป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ ดังนันจึ
้ งควรมีการบันทึกประวัติศาสตร์ ของชุมชนไหล่หินต่อไป
การทํางานในช่วงท้ ายปี จึงประกอบด้ วยการเข้ ารับฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ ด้านการเก็บข้ อมูลสนาม
และการนํ าเสนอเป็ นนิทรรศการ การสํารวจและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนไหล่หิน
พร้ อมกันนี ้ก็ได้ เตรี ยมกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะขบวนการมีสว่ นร่วมกับกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนต่อไป เช่น กิจกรรมวันเด็ก
้
เราเตรี ยมไปรษณียบัตรเพื่อให้ เด็กนักเรี ยนเขียน/วาดภาพเล่าเรื่ องเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จากนันจะ
ส่งไปยังบุคคลต่างๆ เนื่องในวันเด็กต่อไป
ขณะที่การทํางานพัฒนาศักยภาพของผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ในช่วงท้ ายปี คุณทรงศักดิ์ แก้ วมูล มีโอกาสเข้ า
รับการฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ ด้านการเก็บข้ อมูลสนามและการนําเสนอเป็ นนิทรรศการเพิ่มเติมจากศูนย์ฯ การ
สํารวจและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนไหล่หินยังต้ องดําเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อ
กลางเดือนธันวาคม มีการซ่อมแซมตาลปั ตร หรื อ “วี” ด้ วยวิธีการพ่นสี จึงทําให้ สีกระจายเปื อ้ นทับเนื ้อไม้ เดิมของ
วัตถุ เหตุการณ์ดงั กล่าวสะเทือนใจเราและทําให้ ร้ ูสกึ ผิดที่ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับชุดความรู้หรื อกิจกรรมด้ านการ
อนุรักษ์ ดแู ลวัตถุตงแต่
ั ้ แรก

6. กระบวนการพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในตัวผู้ปฏิบัตงิ าน
ผมชื่อ ทรงศักดิ์ แก้ วมูล อายุ 33 ปี ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ เติบโตมาในครอบครัวที่คณ
ุ พ่อมีบทบาทเป็ นอดีต
ผู้นําในชุมชน ที่บ้านเคยประกอบอาชีพโรงสีข้าว มีรถบรรทุกส่งข้ าวของคันแรกในชุมชน ถื อว่าเป็ นครอบครัว
ฐานะดีและเป็ นที่นับหน้ าถื อตาของคนในชุมชน ถึงแม้ ผมจะเป็ นเด็กไหล่หินคนแรกที่ออกไปเรี ยนในตัวเมือง
ลําปาง แต่ก็มีชีวิตในชุมชนคล้ ายกับเด็กผู้ชายไหล่หินคนอื่นๆ ในสมัย 20 กว่าปี ก่อน คือเป็ นเด็กวัด พวกเราเล่นนอนในวัด ช่วยกันดูแลวัดให้ เรี ยบร้ อย เรี ยนอ่านภาษาพื ้นเมืองและบทสวดมนต์จากพระสงฆ์ ชีวิตของเด็กผู้ชาย
ไหล่หินจึงสนิทสนมกับพระสงฆ์และคุ้นเคยกับวัดเป็ นอย่างดี
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หลังจากที่ผมจบการศึกษาระดับอนุปริ ญญาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ผมไปทํางานในบริ ษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่
กรุ งเทพฯ จนกระทัง่ พ่อเสียชีวิตผมจึงกลับมาอยู่ดแู ลบ้ านตังแต่
้ ปี พ.ศ.2543 เมื่อผมกลับไปดูที่วดั พบว่า วัดที่
้ ่วดั ในหลายที่เมื่อเขามีการพัฒนาก็สามารถ
ผมเคยคุ้นเคยกลับไม่มีคนใส่ใจดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ทังที
เป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ ย วและสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ วัดและคนในชุม ชนได้ ผมจึง ตัดสิน ใจเข้ า มามี บ ทบาทในวัด โดย
เสนอแนะให้ พระสงฆ์และผู้สงู อายุหมุนเวียนกันมาดูแลวัดและขายธูปเทียนดอกไม้ ให้ แก่คนที่เข้ ามาไหว้ พระ
ทําบุญ ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ เข้ าวัดได้ จํานวนมาก นอกจากนี ผ้ มยังเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ ของวัดควรได้ รับการ
พัฒนาให้ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าชม ผมจึงสนใจงานพิพิธภัณฑ์
มากขึ ้น พยายามไปอบรมหาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ ้น
เมื่อชนะการเลือกตังสมาชิ
้
ก อบต. ในปี พ.ศ.2544 ผมจึงเสนอให้ อบต. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง
อาคารกุฏิหลังเก่าสําหรับเตรี ยมใช้ ในงานพิพิธภัณฑ์ ต่อมาผมได้ ทราบว่าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจะเข้ ามา
ทํางานวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงมีความสนใจเป็ นอย่างมาก พร้ อมๆ กับชุมชนมอบหมายให้ ผมเป็ น
ผู้แทนชุมชนเพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ เนื่องจากชุมชนเห็นว่าผมเป็ นคนหนุ่มมีการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นผู้นํา
และที่สําคัญคือมีความสนใจต่อการพัฒนาวัดไหล่หินหลวงอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอตลอดมา ปั จจุบนั ผมจึง
กลายเป็ นแกนหลักในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเมื่อชุมชนฝากความรับผิดชอบงานพิพิธภัณฑ์ไว้ แล้ ว
กลับไม่มีคนหรื อผู้นําคนอื่นเข้ ามาช่วย มีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ ามาช่วยบ้ างแต่ก็มักรอทําตามคําสัง่ ของผม
มากกว่าจะวางแผนการทํางานด้ วยตัวเอง
ระหว่างทํางานร่ วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผมมีโอกาสไปนัง่ ฟั งสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายครัง้ ได้ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของคนทํางานจากพิพิธภัณฑ์ที่อื่นๆ ซึง่ ผมก็
มักนํามาเล่าให้ คนในชุมชนฟั งเพื่อพยายามจูงใจให้ พวกเขาเห็นประโยชน์ของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้
ผมได้ เรี ยนวิธีการเก็บข้ อมูลในชุมชนเพื่อนํามาสร้ างเนื ้อหาในพิพิธภัณฑ์ในโอกาสต่อไป
สล่าติ๊บ เกษณา อายุ 49 ปี จบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นลูกชายคนสุดท้ องจากพี่น้อง 5 คน ของแม่
หลวงไร เกษณา ผู้บริ จาควัตถุของเก่าให้ พิพิธภัณฑ์ของวัดมากที่สดุ คนหนึ่งซึ่งอบรมและฝากสล่าติ๊บรับผิดชอบ
วัตถุโบราณของเก่าสืบต่อแม่กับพ่อ สล่าติ๊บจึงเติบโตมาในบ้ านที่มีกิจกรรมเก็บรักษาของเก่าโดยแม่หลวงไร
ถึงแม้ ว่าในช่วงกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา สล่าติ๊บจะใช้ ชีวิตออกไปขายแรงงานต่างประเทศ (สิงคโปร์ บรูไน ลิเบีย และ
ไต้ หวัน) สลับกับการบินกลับมาทํานาหรื อรับจ้ างก่อสร้ างที่บ้านเกิด เมื่อแม่หลวงไรสิ ้นชีวิตลงราวปี พ.ศ.2520
สล่าติ๊บจึงเป็ นผู้ดแู ลของเก่าทังหมดที
้
่แม่หลวงไรเก็บรักษาไว้ ในบ้ าน
หลังจากมีข่าวว่ากรมศิลปากรจะมาขึ ้นทะเบียนวัดไหล่หินเป็ นโบราณสถาน ประกอบกับวัตถุโบราณ
ของเก่าหลายชิน้ ที่ชาวบ้ านร่ วมกันบริ จาคไม่ได้ รับการดูแลเท่าที่ควร ทําให้ ความรู้ สึกที่ผูกพันกับวัตถุที่แม่เคย
รักษานันผลั
้ กดันให้ สล่าติ๊บตัดสินใจกลับไปขนย้ ายของเก่าที่แม่หลวงไรบริจาคให้ วดั ไปแล้ ว เอากลับมาเก็บรักษา
ไว้ ที่บ้านอีกส่วนหนึง่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าวัตถุโบราณของแม่ไม่สญ
ู หายไปไหน
ตังแต่
้ กลับมาทํามาหากินที่บ้านเกิดอย่างถาวร (พ.ศ.2542) สล่าติ๊บก็ทํางานหาเช้ ากินคํ่า โดยไม่มี
บทบาทใดๆ ในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัดเลย จนกระทัง่ วัดไหล่หินถูกใช้ เป็ นพื ้นที่วิจัยของโครงการพัฒนา
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หลัก สูต รท้ อ งถิ่ น วิ ช าศิ ล ปศึก ษาเพื่ อ สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุรั ก ษ์ โ บราณวัต ถุส ถาน สนับ สนุน โดย สกว.
(พ.ศ.2545) สล่าติ๊บมีแรงบันดาลใจวาดภาพโบราณสถานของวัดไหล่หินหลวงถวายให้ แก่วดั บุคลิกส่วนตัว
ของสล่าติ๊บเองเป็ นผู้สนใจศิลปะพืน้ บ้ าน มีความคิดสร้ างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์ รูปหงส์ที่ใช้
ตกแต่งต้ นสลากภัต จนสร้ างรายได้ ให้ สล่าติ๊บในช่วงงานถวายทานก๋วยสลากของทุกๆ ปี
สล่าติ๊บเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์เนื่องจากผู้เขียนทังสองปรั
้
บเปลี่ยนยุทธวิธีในการทํางานมา
เน้ นส่งเสริ มความสนใจงานพิพิธภัณฑ์ของปั จเจก หลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรกับการสร้ างการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ ายในชุมชน โดยบุคลิกส่วนตัวของสล่าติ๊บเป็ นคนชอบเก็บตัวและไม่มีบทบาทใดๆ ในชุมชน แต่
ตัวเขาเองคิดเห็นต่องานพิพิธภัณฑ์ของวัดว่าเป็ นสมบัติสว่ นรวมของชุมชน ไม่ได้ คิดว่าเป็ นสถานที่เก็บวัตถุที่แม่
ของตนเคยบริ จาคไว้ เท่านัน้ สล่าติ๊บถือว่าการมาร่ วมทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็ นการทําเพื่อส่วนรวม เพราะ
ประเมินแล้ วว่าคนไหล่หินทัว่ ไปไม่มีใครสนใจดูแลของเก่าในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มผู้สงู อายุเองแม้ จะมีบทบาท
กับการบริหารวัด แต่มกั คิดว่าตัวเองไม่มีความรู้เพียงพอที่จะจัดแสดงวัตถุ และส่วนใหญ่ยงั พอใจกับพิพิธภัณฑ์ที่
ทําหน้ าที่จดั เก็บรักษาวัตถุมากกว่าจะเปิ ดให้ คนภายนอกเข้ าชม
ระหว่างร่ วมกันทํางานปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ สล่าติ๊บแสดงความคิดเห็นและกระตือรื อร้ นในการทํางาน
เป็ นอย่างมาก ทว่าหลังจากเขาได้ ยินว่ามีคนในชุมชนบางส่วนไม่พอใจที่เขาเข้ ามาจัดการพิพิธภัณฑ์ เนื่องจาก
เขาไม่ได้ เป็ นคณะกรรมการวัดและไม่ได้ ร่วมทัศนศึกษาทังสองครั
้
ง้ จึงทําให้ สล่าติ๊บท้ อถอยกับคําวิจารณ์ดงั กล่าว
จนขอถอนตัวออกจากงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พ่อเป็ ง อินต๊ ะ อายุ 78 ปี เรี ยนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 อาชีพทํานาทําสวน เป็ นสล่า(ช่าง)ตัดผมและ
งานก่อสร้ าง ชีวิตวัยหนุ่มของพ่อเป็ งไม่แตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆ ในชุมชนที่ไม่ได้ บวชเรี ยน จึงมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมของวัดเฉพาะช่วงงานบุญต่างๆ เท่านัน้ ตัวพ่อเป็ งเองเริ่ มมีบทบาทในวัดเมื่อ 5 ปี ที่ผา่ นมา หลังจาก
ชุมชนได้ จดั ตังกลุ
้ ม่ ผู้สงู อายุเพื่อดูแลวัดและจําหน่ายธูปเทียนดอกไม้ โดยพ่อเป็ งคิดว่าตนมีเวลามากกว่าคนอื่นๆ
เนื่องจากไม่ต้องออกไปหางานรับจ้ างอีก จึงเต็มใจเข้ ามาช่วยงานพัฒนาในวัด
ส่วนบทบาทของพ่อเป็ งในงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เริ่ มต้ นตังแต่
้ พวกเราชวนกลุ่มผู้สงู อายุไปทัศนศึกษา
แต่หลังจากที่ไม่มีคนเข้ ามาช่วยทํางานพิพิธภัณฑ์อย่างจริ งจังและเราหันมาเน้ นพัฒนาความสนใจของปั จเจกให้
มีผลงานออกมา โดยมีสล่าติ๊บเป็ นคนแรกที่ร่วมปฏิบตั ิงาน พ่อเป็ งจึงกลับมาเข้ าร่ วมงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์อีก
ครั ง้ โดยมี ค วามคิ ด ว่ า อยากจะพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วัด ไหล่ หิ น ให้ เ จริ ญ ขึ น้ มาอย่ า งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ อื่ น เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ ยวเข้ ามามากขึน้ อี กส่วนหนึ่งเป็ นเพราะพ่อเป็ งเห็นความตัง้ ใจจากการทํางานของเราที่ พยายาม
ปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ รวมถึงพ่อเป็ งยังตระหนักดีถึงปั ญหาว่าหลังจากทัศนศึกษาแล้ ว ไม่มีคนเข้ ามาช่วยกัน
ทํางานจริ งๆ ทัง้ ที่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ก็ทําเพื่อวัดของชุมชนเอง ทัง้ นี พ้ ่อเป็ งมีมุมมองต่อพิพิธภัณฑ์ ว่าเป็ น
สมบัติของวัดและสามารถพัฒนาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นํารายได้ เข้ าวัดได้ ซึง่ จะช่วยให้ วดั พัฒนาดีขึ ้นไปด้ วย
ทังกรณี
้
ของสล่าติ๊บและพ่อเป็ งสะท้ อนถึงผู้ปฏิบตั ิงานที่เริ่ มต้ นจากความสนใจของระดับปั จเจก ทว่า
ขาดสถานภาพทางสังคมภายในชุมชนรับรอง จึงทําให้ ไม่สามารถขับเคลื่อนกระบวนการทํางานพิพิธภัณฑ์ของ
ตัวเองได้ ขณะที่กรณีของทรงศักดิ์ถึงแม้ จะมีสถานภาพทางการเมืองภายในชุมชนและมีตําแหน่งหน้ าที่ภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง: รายงานภาคสนาม
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ และทรงศักดิ์ แก้ วมูล

105

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัด แต่เนื่องจากไม่ได้ รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเท่าที่ควร โดยเฉพาะความร่ วมมือในระดับ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้ ไม่มีแรงพอที่จะขยับกิจกรรมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ ข้ อเสนอแนะในส่วนนีค้ ือ งานพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ต้องเป็ นกระบวนการที่แสวงหาความร่ วมไม้ ร่วมมือจากหลายฝ่ ายภายในชุมชน หรื ออย่างน้ อยที่สดุ
จะต้ องเป็ นกระบวนการที่สร้ างเพื่อนร่ วมทํางานให้ กับผู้ปฏิบัติงานในท้ องถิ่น ทังนี
้ ต้ ้ องสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนพัฒนาสถานภาพในสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย อาทิ
(1) การเสริ มความรู้/ฝึ กอบรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
(2) การสนับสนุนให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเข้ าร่วมประชุมสัมมนาด้ านพิพิธภัณฑ์หรื อประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่องาน
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
(3) การผลักดันให้ กลุม่ อํานาจต่างๆ ในชุมชนเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานพิพิธภัณฑ์
(4) การสร้ างโครงสร้ างความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีพิพิธภัณฑ์เป็ นสถาบันหรื อเป็ นกลุม่ อํานาจกลุม่ หนึง่ ใน
ชุมชน เป็ นต้ น
7. บทสรุ ปและทิศทางของการสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ์
ปั ญหาประการหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงคือ ขาดการมีสว่ นร่ วมจากคนกลุม่ ต่างๆ อย่างที่ควร
จะเป็ น นั่นสะท้ อนถึงกลไกการทํางานของเราที่มีข้อบกพร่ อง ขณะเดียวกันเราก็เข้ าใจถึงเงื่ อนไขทางสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างกันได้ ดังนัน้ แม้ เราจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีมาเฟ้นหา
ความสนใจถึงระดับปั จเจก แต่ก็พบว่าสังคมแวดล้ อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็ นไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
แห่งนี ้อยูเ่ ช่นกัน
ปั ญหาอีกประการหนึง่ คือ การขาดข้ อมูลและเรื่ องราวเกี่ยวกับวัตถุ-ชุมชน ดังนันวิ
้ ธีหนึ่งของงานพัฒนา
พิพิธภัณฑ์คือการรวบรวมข้ อมูลความรู้ ต่างๆ เกี่ยวกับชุมชน ทว่าวิธีการนีจ้ ะมีประโยชน์มาก หากมีเครื่ องมือ
ส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเริ่มต้ นสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ภายในชุมชนเอง เพื่อบอกเล่าเรื่ องราววิถีชีวิตที่เขามีอยู่นนั ้
้ งๆ ซึ่งข้ อมูลทังหมดนั
้
นถู
้ ก
อันถือว่าเป็ นรู ปแบบการศึกษา การเรี ยนรู้ ที่เป็ นแก่นแท้ ของวัฒนธรรมในชุมชนนันจริ
ถ่ายทอดออกมาจากใจของชุมชน เพื่อนําเสนอให้ บคุ คลภายนอกชุมชนเห็นว่า ชุมชนไหล่หินนันมี
้ ที่มาและมีที่ไป
และมีประวัติศาสตร์ ที่สามารถอ้ างอิงได้ ไม่ว่าจะเป็ นหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีอยู่
หรื อแม้ กระทัง่ หลักฐานตัวบุคคลที่ยงั คงมีชีวิตอยู่ ณ เวลาปั จจุบนั นี ้
จากปั ญหาดังกล่าว นักวิจยั สนามสามารถบรรเทาปั ญหาได้ แค่เพียงทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ โดยค้ นคว้ าข้ อมูลหรื อชุดความรู้ ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นเอกสาร หรื อประสบการณ์จากการเข้ า
ฟั งการอบรมความรู้ หรื อการประชุมทางวิชาการร่ วมกัน นอกจากนีย้ งั ร่ วมกันเก็บข้ อมูลชุมชนเบื ้องต้ นโดยใน
้
น
แนวทางศึกษาทางมานุษยวิทยา ซึง่ การแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี ้มีสว่ นช่วยให้ ผ้ ดู แู ลพิพิธภัณฑ์สามารถตังประเด็
คําถามและดําเนินการเก็บข้ อมูลชุมชนได้ ด้วยตนเอง แม้ ในระหว่างการพูดคุยในชีวิตประจําวัน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดไหล่หินหลวง จังหวัดลําปาง: รายงานภาคสนาม
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ และทรงศักดิ์ แก้ วมูล

106

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กระบวนการมีสว่ นร่วมและการเรี ยนรู้ ร่วมกันข้ างต้ น ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์สามารถศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจาก
ผู้สงู อายุ พระสงฆ์ หรื อผู้ร้ ู ที่ได้ ถ่ายทอดเรื่ องราวในอดีต บางครัง้ เชื่อมโยงถึงโบราณวัตถุที่มีอยู่ได้ อย่างชัดเจน ทัง้
ยังเป็ นวิธีการสร้ างข้ อมูลที่สามารถอ้ างอิงบุคคลเจ้ าของข้ อมูลในชุมชนได้
ส่วนปั ญหาในแง่ลกั ษณะของแหล่งความรู้ เช่น ในคัมภีร์โบราณ ยังไม่มีการสืบค้ นความรู้ อย่างจริ งจัง
ซึ่งหากสามารถใช้ คมั ภีร์ใบลานเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราวของคนในชุมชน และเพื่อเป็ น
ข้ อมูลสําหรับนําเสนอในงานจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ได้ ด้วย ก็จะทําให้ พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงไม่ได้ เป็ นเพียง
แหล่งจัดเก็บวัตถุโบราณเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็ นแหล่งข้ อมูลท้ องถิ่นที่ผ้ สู นใจสามารถสืบค้ นได้
ส่วนชุมชนไหล่หินเองในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ มีโบราณวัตถุและเรื่ องราวมากมายที่น่าสนใจศึกษาและ
พัฒนาข้ อมูล ซึง่ ต้ องใช้ เวลามากในการจัดเตรี ยมข้ อมูล ดังนันคนในชุ
้
มชนทังระดั
้ บปั จเจกและกลุม่ ต่างเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้ มีความต่อเนื่องสืบต่อกันได้ ถ้ าคนในชุมชนยังยืนยันดําเนินงานพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ไปได้ ด้วยชุมชนเอง นั่นคือ การเปิ ดพื ้นที่ให้ กลุ่มต่างๆ มีบทบาทและความรู้ สึกร่ วมในกระบวนการ
สร้ างข้ อมูลหรื อความรู้
อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่ายุทธวิธีที่จะสามารถพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ นนั ้ ควรมีกลไกในการสร้ าง
เพื่อนร่ วมงานให้ กับคนทํางานพิพิธภัณฑ์ด้วย เพราะเพียงการมีส่วนร่ วมและความรู้ สึกร่ วมของคนนัน้ ไม่เพียง
พอที่จะบรรเทาความรู้สกึ โดดเดี่ยวและเหนื่อยล้ าของคนทํางานพิพิธภัณฑ์ได้
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"ข่าวสารพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นวัดไหล่หินหลวง
ฉบับที ่ 1" ที่สะท้ อนความหวังของพิพิธภัณฑ์
ที่จะสื่อสารกับคนในชุมชน

"ทัศนศึกษา" กิจกรรมแรกของโครงการฯ
ที่ต้องการแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้ านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ มากกว่าคือเป็ นกิจกรรมเพื่อแสวงหาแนวร่วม
จากกลุม่ คนต่างๆ ในชุมชน

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

"กําเนิ ดนิ ทรรศการชุดแรกภายใต้ปฏิ บตั ิ การรื ้อฟื ้ นความจํ า"
ปฏิบตั ิการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความทรงจําของกลุม่ พ่อหลวงซึง่ เคยไปทัศนศึกษาด้ วยกัน
ให้ ระลึกถึงความตังใจที
้ ่เคยให้ คํามัน่ กันว่า "เราจะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ถวายครู บา"
เป็ นเสียงเรี ยกร้ องให้ กลุม่ พ่อหลวงเข้ ามาช่วยกันทํางานและสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ในด้ านอื่นๆ
ไม่เกี่ยงว่าจะเป็ นกําลังใจ กําลังแรงงาน
และกําลังวาจาที่จะช่วยพิพิธภัณฑ์ขอเงินสนับสนุนจากทางวัด
นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นเครื่ องมือเผยแพร่งานพิพิธภัณฑ์แก่ชาวบ้ านที่เข้ ามาวัดด้ วย
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

"นิ ทรรศการภูมิปัญญาพ่อหลวงเป็ ง อิ นต๊ะ"
หลังจากที่พอ่ หลวงเป็ งเห็นนิทรรศการชุดแรก
แกก็ชวนสล่าติ๊บและพ่อหลวงตัน ตะวะกะ
มาร่วมจัดนิทรรศการของตัวเองบ้ าง
เน้ นการแสดงงานหัตถกรรมในท้ องถิ่น

"นิ ทรรศการไหล่หินในอดีต" นิทรรศการชุดสุดท้ ายของการทํางานระยะที่ 2
นิทรรศการดึงดูดใจคนไหล่หินให้ เข้ ามาชื่นชมและรื อ้ ฟื น้ "ความหลัง" จากภาพถ่ายในอดีต

"เมื่อผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์
กลายเป็ นนักวิจยั "

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
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"ประชุมเรื่ องพิพิธภัณฑ์" พร้ อม ๆกับความพอใจในงานนิทรรศการ "ไหล่หินในอดีต"
คือเวทีพดู คุยที่ผ้ รู ่วมเสวนามาจากคนกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน ทังครู
้
นักการเมืองท้ องถิ่น ชาวบ้ าน และพ่อหลวงทังหลาย
้
นับเป็ นบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจกันของคนไหล่หินที่ดีที่สดุ ครัง้ หนึง่
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บทที่ 5
พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง:
รายงานภาคสนาม
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับตําบลเชิงเนิน
1.1 สภาพภูมิศาสตร์
ตํ า บลเชิ ง เนิ น อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด ระยอง ตัง้ อยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของตัว เมื อ งจัง หวัด ระยองติ ด ถนน
บายพาส (ทางหลวงหมายเลข 36) อยูห่ า่ งจากที่วา่ การอําเภอเมืองระยองประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ
17.5 ตารางกิโลเมตร หรื อ 10,989 ไร่
ตําบลเชิงเนินมีพื ้นมีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลนาตาขวัญ และตําบลตาขัน อําเภอบ้ านค่าย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลปากนํ ้า เทศบาลนครระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลตะพง และตําบลบ้ านแลง
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตําบลนํ ้าคอกและตําบลทับมา
พื ้นที่ส่วนใหญ่ ของตําบลเชิงเนินมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มและมีหนองนํา้ กระจายอยู่ทวั่ ไป มีแหล่งนํ า้
ธรรมชาติที่สําคัญ คือ แม่นํ ้าระยองหรื อที่ชาวบ้ านตําบลเชิงเนินเรี ยกว่าคลองใหญ่ เป็ นแม่นํ ้าสายสันๆมี
้ ความ
ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านอําเภอปลวกแดง อําเภอบ้ านค่าย อําเภอเมือง และไหลออกทะเลที่ตําบล
ปากนํ ้าในเขตเทศบาลนครระยอง นอกจากนี ้มีลําคลองอีก 2 แห่ง คือ คลองทับมาไหลผ่านพื ้นที่หมู่ 2 และคลอง
กระจิกไหลผ่านพื ้นที่หมู่ 7 ชาวบ้ านใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าดังกล่าวในการทําการเกษตรกรรม และเป็ นแหล่งหาสัตว์
นํ ้าเพื่อนําไปบริ โภค ปั จจุบนั แม่นํา้ ระยองตื ้นเขินและแคบลงมาก นํ ้าในแม่นํ ้ามีสีเขียว ส่วนแหล่งนํา้ ธรรมชาติ
อื่นๆ มีวชั พืชและต้ นกกขึ ้นอยูห่ นาแน่น และนํ ้ามีสีดําส่งกลิน่ เหม็น
ดินในพื ้นที่เป็ นดินปนทราย และพบว่าดินมีสภาพเป็ นด่างสูง ทําให้ การเกษตรกรรมได้ ผลผลิตไม่ดีนกั เมื่อ
ขุดดินลึกลงไป 2 – 3 เมตร พบว่าดินเป็ นดินแข็งและปนด้ วยหินดินดาน
พืชพันธุ์ที่ขึน้ อยู่ในท้ องถิ่น เช่น ดอกบัว ต้ นกก ต้ นยูคาลิปตัส ต้ นชากบก ต้ นพุทรา ต้ นตะเคียน ต้ น
ไมยราบ ต้ นหมาก ต้ นยางขาว ต้ นยางแดง ต้ นระกํา เป็ นต้ น
ดินในพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นดินปนทราย และพบว่ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพของดินที่มีลกั ษณะเป็ นด่างสูง
ทําให้ การปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ ผลดีเท่าที่ควร เมื่อขุดลึกตํ่ากว่าระดับพื ้นดินประมาณ 2-3 เมตร ดินมี
สภาพเป็ นดินแข็งปนด้ วยหินดินดาน
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1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปเป็ นแบบมรสุมเขตร้ อนมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงเมษายน และฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

1.3 ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นและความเป็ นมาของชุมชน
บริ เวณทิศเหนือของพื ้นที่เขตหมู่ที่ 4 บ้ านดอน มีการค้ นพบซากศิลาแลงใกล้ ๆ สระนํ ้า 7 แห่ง ชาวบ้ าน
เรี ยกว่า สระหมู่ และมีถนนรอบสระและร่ องรอยถนนพุ่งข้ ามแม่นํ ้าไปทางทิศเหนือสูบ่ ้ านเก่า อําเภอบ้ านค่าย ซึ่ง
นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่า บริ เวณสระหมูท่ ี่บ้านดอน ตําบลเชิงเนิน อาจเป็ นซากสถานที่สําคัญสร้ างขึ ้นในสมัย
ขอม ปั จจุบนั สระหมูอ่ ยูใ่ นเขตพื ้นที่อยูอ่ าศัยและถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นที่ทํากินของชาวบ้ าน
จากคําบอกเล่าของอาจารย์อํานาจ มณีแสง กล่าวว่า เมื่อประมาณ 60 ปี ก่อน ท่านเคยเห็นฐานพื ้น
ศิลาแลงที่คาดว่าเป็ นซากโบราณสถานศิลปะขอมบริเวณสระหมูแ่ ละค้ นพบเศษชิ ้นส่วนท่อนแขนของ
ประติมากรรม จากบริเวณสระหมู่ (คาดว่ายังเก็บรักษาไว้ ที่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดระยอง โรงเรี ยนระยองวิทยาคม)
นอกจากนี ้ชาวบ้ านที่อาศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียงกับสระหมูเ่ คยขุดพื ้นดินลึกลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร และ
พบเศษชิ ้นส่วนปูนปั น้ ต่างๆ ซึง่ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นเศษปูนปั น้ ชิ ้นส่วนประดับตกแต่งอาคาร

1.4 การปกครอง
ตําบลเชิงเนิน เดิมชื่อ ตําบลหนองบัว เนื่องจากในพื ้นที่นี ้มีหนองนํ ้าขนาดใหญ่และมีดอกบัวขึ ้นอยู่เป็ น
จํานวนมาก ทางราชการจึงได้ ใช้ ลกั ษณะดังกล่าวตังเป็
้ นชื่อตําบลเมื่อปี พ.ศ. 2484 ตําบลหนองบัวแบ่งเป็ น 4
หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 1 บ้ านชากใหญ่ และบ้ านหนองจอก หมู่ 2 บ้ านเกาะหวาย และบ้ านชายกระปอม หมู่ 3 บ้ าน
เกาะลอยและบ้ านหนองบัวแขวง บ้ านสระหมู่ บ้ านดอน บ้ านหนองเต่า และบ้ านหัวไทร ต่อมาทางราชการได้
เปลี่ยนแปลงชื่อตําบลเป็ นตําบลเชิงเนิน ตามตําแหน่งของบ้ านกํานันซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณเชิงเนิน ปั จจุบนั ตําบลเชิง
เนินแบ่งพื ้นที่การปกครองออกเป็ น 7 หมูบ่ ้ าน (ดูแผนที่ตําบลเชิงเนิน) ได้ แก่หมู่ 1 บ้ านหนองจอก หมู่ 2 บ้ านเกาะ
หวาย (พื ้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง) หมู่ 3 บ้ านหนองบัวแฝง (ชาวบ้ านเรี ยก “บ้ านหนองบัว
แขวง”) หมู่ 4 บ้ านดอน หมู่ 5 บ้ านปลวกเกตุ – เนินพุทรา หมู่ 6 บ้ านชากใหญ่ และหมู่ 7 บ้ านหนองบัว (แยกมา
จากหมู่ 4 (เดิม) ชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม แยกเป็ นหมู่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2545)

1.5 ประชากร
ผลการสํารวจสถิติประชากรตําบลเชิงเนินในเดือนเมษายน พ.ศ.2547 มีจํานวนบ้ านเรื อนอาศัยทังสิ
้ ้น
5,204 ครัวเรื อน ประชากรรวม 19,139 คน แยกเป็ นชาย 10,252 คน หญิง 8,941 คน จํานวน 4,446 ครัวเรื อน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,96.74 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพิ่มสูงมาก
ขึน้ กว่าหมู่บ้านอื่นๆ เนื่องจากเป็ นสถานที่ตัง้ หรื อเขตพื น้ ที่ติดต่อกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหมู่ที่ 5
จัดเป็ นเขตนิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัทอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีคลั ไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสวัสดิการสร้ าง
้ ่นฐานชัว่ คราวของคนจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาค
บ้ านพักสําหรับพนักงาน นอกจากนี ้มีการย้ ายเข้ ามาตังถิ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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1.6 อาชีพและสภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลเชิงเนินประกอบอาชีพรับจ้ าง ทังพนั
้ กงานประจําในโรงงานขนาดใหญ่ และ
ลูกจ้ างแรงงานรายวันในธุรกิ จรั บเหมาก่อสร้ างและโรงงานขนาดกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 65 ของประชากร
รองลงมา คือ อาชีพค้ าขาย ร้ อยละ 15 การเลี ้ยงสัตว์ประเภทโค - กระบือ ร้ อยละ 12 (ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย
มุสลิมในหมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 7) รับราชการ ร้ อยละ 3 และอื่นๆ ร้ อยละ 5 (ไม่สามารถระบุอาชีพแน่นอน)
ประชากรมีรายได้ จากการประกอบอาชีพทุกประเภทรวมเฉลี่ย / ครัวเรื อน / ปี สูงสุดอยู่ระหว่าง 30,000
– 49,999 บาท อันดับรองลงมาได้ แก่ 20,000 – 29,999 บาท และ 50,000 – 99,999 บาทและตํ่ากว่า 10,000
บาท ตามลําดับ นอกจากนี ย้ งั มีประชากรที่ไม่สามารถระบุรายได้ อีกกว่า 200 ครัวเรื อน และโดย ทั่วไป
ประชากรมีรายจ่ายรวม / ครัวเรื อน / ปี สูงสุดอยู่ระหว่าง 2,000 – 3,999 บาท รองลงมา คือ 6,000 – 7,999 บาท
และ 4,000 – 5,999 บาท ตามลําดับ
การแก้ ไขปั ญหาเรื่ องความยากจน องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเนินได้ สํารวจและพยายามส่งเสริ มการ
้ นกลุม่ อาชีพต่างๆ ดังนี ้
สร้ างรายเพิ่มให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชน มีการฝึ กอบรมเพิ่มความรู้และจัดตังเป็
-

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา (หมู่ที่ 6) สนับสนุนการทําขนมไทยแปรรู ปจนเป็ นสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาวของชุมชน

-

กลุม่ เลี ้ยงปลาสวยงาม (หมู่ที่ 6) เพาะพันธุ์ปลาทอง ปลากัด เพื่อส่งไปขายต่อยังตลาดจัตจุ กั ร
ในกรุ งเทพมหานคร และบางส่วนส่งไปขายยังตลาดในต่างประเทศที่สิงค์โปร์ ปั จจุบนั สมาชิก
กลุม่ ลดน้ อยลง คงเหลือเพียง 4-5 ครัวเรื อน

-

กลุ่มอนุรักษ์ นวดแผนไทยและอบสมุนไพร (หมู่ที่ 4) เปิ ดสอนการนวดแผนไทยให้ กบั คนใน
ชุมชนและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ เมื่อเรี ยบจบหลักสูตรจะได้ รับใบประกาศรับรองความสามารถ
แต่การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ นวดแผนไทยเพื่อประกอบอาชีพเป็ นหมอนวดบําบัดที่
ศูนย์การนวดแผนไทยวัดบ้ านดอน จะให้ สทิ ธิเฉพาะคนในชุมชนเท่านัน้ ปั จจุบนั ศูนย์ฯ มีสมาชิก
จํานวน 35 คน มีรายได้ เฉลี่ยวันละ 300 - 400 บาท

-

กลุ่ม ปลูก พื ช สมุน ไพร (หมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 6)
มี ก ารตัง้ ศูน ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลเชิงเนิน ทําการฝึ กอบรมเพิ่มความรู้ และแจกพันธุ์ไม้ สมุนไพรให้
ชาวบ้ านนําไปทดลองปลูก เช่น ขมิ ้น ไพล เป็ นต้ น เพื่อนําไปขายให้ กบั ศูนย์นวดแผนไทย หรื อ
โรงพยาบาลวังจันทร์ นําไปแปรรู ปผลิตลูกประคบ ยาเม็ดสมุนไพร ทําเป็ นอาชีพเสริ มรายได้
ปั ญ หาที่ พ บ คื อ สภาพดิ น เป็ นด่า งสูง ทํ า ให้ พัน ธุ์ไ ม้ สมุน ไพรไม่เจริ ญ เติ บ โตเท่า ที่ ค วร และ
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ขาดความอดทน ระยะแรกชาวบ้ านให้ ความสนใจและเข้ าร่ วมการอบรมเป็ น
จํานวนมาก แต่มกั จะถอนตัวภายหลังหันกลับไปประกอบอาชีพรับจ้ างเช่นเดิม เมื่อเห็นว่าเป็ น
อาชีพเสริมที่ต้องเอาใจใส่ดแู ลมาก และใช้ เวลานานกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้
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ชุมชนบ้ านดอนมีชื่อเสียงในด้ านการทําขนมจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะธุรกิจของที่มีการสืบต่อกิจการภายใน
ครอบครัวประมาณ 6 -7 ครัวเรื อน จัดเป็ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โรงงานทําขนมจีนแต่ละแห่งมีลกู จ้ างแรงงาน
ประมาณ 7 – 10 คน ผลผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งไปขายยังลูกค้ าประจําตามตลาดและร้ านอาหารต่างๆ ใน
อําเภอเมืองระยองและเขตโรงงาน การประกอบอาชีพทําขนมจีนในปั จจุบนั ประสบปั ญหาต้ นทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาขึ ้นได้ เพราะมีความขัดแย้ งระหว่างผู้ประกอบการกันเอง มีการแข่งขันตัดราคา และ
แย่งลูกค้ า

1.7 การศึกษา
ตําบลเชิงเนินมีโรงเรี ยนชันระดั
้ บประถมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ได้ แก่ หมู่ที่ 1 โรงเรี ยนบ้ านหนองจอก
หมู่ที่ 3 โรงเรี ยนชุมชนวัดเกาะกลอย หมู่ที่ 4 โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน และหมู่ที่ 5 โรงเรี ยนวัดปลวกเกตุ และมี
้ ่ในเขตหมู่ที่
โรงเรี ยนระดับอาชีวศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรี ยนโปลีเทคนิคระยอง และโรงเรี ยนเทคโนโลยีทีพีไอ ตังอยู
5 นอกจากนี ้ยังมีศนู ย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในมัสยิด 1 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดบ้ านดอน 1 แห่งเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมของเด็กก่อนวัยเรี ยน
้ ้นและเริ่ มเปิ ดการสอนปี การศึกษา 2524 ในปี แรก
โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน เป็ นโรงเรี ยนรัฐบาลที่ก่อตังขึ
โรงเรี ยนจะรับเด็กที่มีอายุครบบริบรู ณ์ตงแต่
ั ้ 5 ปี เข้ าเรี ยนในระดับชันเด็
้ กเล็ก และเรี ยนต่อชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างหลักสูตรการศึกษา โรงเรี ยนวัดบ้ านดอนจึงเปลี่ยนการ
เตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนชันเด็
้ กเล็กมาเป็ นชันเรี
้ ยนอนุบาล จํานวน 2 ชันปี
้ คือ อนุบาล 1 จํานวนหนึ่งห้ อง
และอนุบาล 2 จํานวนหนึ่งห้ อง และมีการขยายชันเรี
้ ยนระดับประถมศึกษาออกเป็ นหกชันปี
้ คือ ประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 ในแต่ละชันปี
้ มีจํานวน 2 ห้ องเรี ยน จํานวนนักเรี ยนประมาณ 35 - 40 คนต่อหนึ่งห้ อง โรงเรี ยนวัดบ้ าน
ดอนเริ่ มต้ นรับเด็กที่มีอายุครบ 4 ปี บริ บูรณ์ เข้ าเรี ยนชัน้ อนุบาลเป็ นเวลา 2 ปี แล้ วจึงเริ่ มเรี ยนในระดับชัน้
ประถมศึกษา เปิ ดรับนักเรี ยนที่อาศัยอยู่ในเขตพื ้นที่บริ การการศึกษาของชุมชนก่อนมี 3 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 จากนันจึ
้ งเปิ ดรับเด็กจากพื ้นที่ใกล้ เคียงและนักเรี ยนจากต่างจังหวัด (ในราวปี พ.ศ.2530 เริ่ ม
มีนกั เรี ยนต่างถิ่นย้ ายมาเข้ าเรี ยนที่โรงเรี ยนวัดบ้ านดอนและเพิ่มจํานวนมากขึ ้นทุกปี )
จากการสํารวจข้ อมูลพบว่าในปั จจุบนั นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนร้ อยละ 40 เป็ นนักเรี ยนไทยมุสลิม
นับถือศาสนาอิสลาม อีกร้ อยละ 40 เป็ นนักเรี ยนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัด ในจํานวนนีก้ ว่าร้ อยละ 10 เป็ น
นักเรี ยนที่มกั จะย้ ายเข้ าออกบ่อยตามการประกอบอาชีพของพ่อแม่ และร้ อยละ 20 เป็ นนักเรี ยนที่อยู่ในท้ องถิ่น
และชุ ม ชนอื่ น ๆใกล้ เคี ย ง นอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า ชาวบ้ านในตํ า บลเชิ ง เนิ น มี ค่ า นิ ย มเรื่ องชื่ อ เสี ย งของ
สถาบันการศึกษาค่อนข้ างสูงแม้ จะอยู่ไกลบ้ าน อันดับความนิยมสูงสุดของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ได้ แก่
โรงเรี ยนอนุบาลระยอง และโรงเรี ยนวัดโขด เรี ยงตามลําดับ ทังสองแห่
้
งตังอยู
้ ่ในเขตเทศบาล เมื่อเด็กเข้ าสู่วยั
เรี ยนครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจดีมกั พยายามส่งบุตรไปเรี ยนที่โรงเรี ยนดังกล่าวด้ วยเหตุผลความพร้ อมทาง
การศึกษาสูง และอยู่ในเส้ นทางผ่านของผู้ปกครองระหว่างเดินทางไปทํางาน และนิยมให้ บตุ รหลานเรี ยนพิเศษ
เพิ่มเติมช่วงเวลาหลังเลิกเรี ยนและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
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1.8 ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลเชิงเนินนับถือพุทธศาสนา มีวดั เป็ นศูนย์กลางของชุมชนและเป็ นสถานที่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งชาวบ้ านมักจะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาตามวัดที่อยู่ใกล้ เคียงบ้ านเรื อน
ของตน ในเขตพื ้นที่ตําบลเชิงเนินมีวดั ต่างๆ ดังนี ้
วัดปลวกเกตุ

ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 5 เป็ นศูนย์รวมของชาวบ้ านหมูท่ ี่ 1 และหมูท่ ี่ 5

วัดเนินพุทธา

ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 5 เป็ นศูนย์รวมของชาวบ้ านหมูท่ ี่ 5

วัดบ้ านดอน

ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 4 เป็ นศูนย์รวมของชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 6

วัดเกาะกลอย

ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 3 เป็ นศูนย์รวมของชาวบ้ านหมูท่ ี่ 3

วัดนํ ้าคอกเก่า

ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 3 เป็ นศูนย์รวมของชาวบ้ านหมูท่ ี่ 3

นอกจากนี ้ประชากรในเขตหมู่ที่ 7 และบางส่วนในหมู่ที่ 3 (ประมาณ 10 ครัวเรื อน) เป็ นคนไทยมุสลิม
นับถือศาสนาอิสลาม มีมสั ยิด 2 แห่ง ใช้ เป็ นสถานที่ประกอบกิจพิธีทางศาสนาและศูนย์รวมของชุมชน คือ
มัสยิดนูร้ ุลอิสลาม ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 3 และมัสยิดนูร้ ุลอิสลามอิบาดะห์ ตังอยู
้ ใ่ นเขตหมูท่ ี่ 7

1.9 ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง
ในอดีตประชากรตําบลเชิงเนินประกอบอาชีพทํานาและทําสวนผลไม้ โดยอาศัยนํ ้าธรรมชาติจากฝนที่
ตกตามฤดูกาลจึงสามารถปลูกข้ าวได้ เพียงปี ละหนึ่งครัง้ ผลผลิตทังหมดไม่
้
มากพอต่อการจําหน่าย ส่วนใหญ่ได้
ผลผลิตประมาณปี ละ 1-2 เกวียน เพียงพอแค่สําหรับบริ โภคเองในครัวเรื อน บางปี เกิดนํ ้าท่วมนาข้ าวเสียหายได้
ผลผลิตไม่พอบริ โภค ต่อมามีการสร้ างเขื่อนขึ ้น 3 แห่ง ได้ แก่ เขื่อนดอกกลาย เขื่อนหนองปลาไหล และเขื่อน
คลองใหญ่ที่อําเภอปลวกแดง และสร้ างฝายกันนํ
้ ้าเพื่อปั นนํ ้าไปใช้ ในพื ้นที่การเกษตรของอําเภอบ้ านค่าย แหล่ง
นํ ้าลําคลองที่ไหลผ่านตําบลเชิงเนินถูกปิ ดกัน้ มีการสร้ างคลองชลประทานขึ ้นเพื่อระบายนํ ้าไม่ให้ ท่วมแต่ไม่เอื ้อ
ประโยชน์ต่อการเกษตร ทําให้ ชมุ ชนขาดแคลนนํ ้า อันเป็ นสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอาชีพกสิกรรมของ
ชุมชน ประกอบกับตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กระแสการปฏิรูปสังคมตามแผนนโยบายพัฒนาประเทศ
ให้ เจริ ญก้ าวหน้ าเทียบทันสังคมโลกผ่านระบบเศรษฐกิจการค้ าแบบทุนนิยมส่งผลทําให้ สงั คมและชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมและการดําเนินชีวิตของชาวบ้ านตําบลเชิงเนินมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ ว รูปแบบการประกอบอาชีพถูกปรับเปลี่ยนอย่างก้ าวกระโดด หรื อละทิ ้งวิถีดงเดิ
ั ้ ม ประชากรในตําบลส่วน
้
ผืนนาที่
ใหญ่ได้ กลายสภาพจากชาวนามาทํางานอาชีพรับจ้ างอย่างเต็มตัวกว่าร้ อยละ 50 ของประชากรทังหมด
เคยปลูกข้ าวของตําบลถูกแปรสภาพเป็ นพื ้นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมหลายแห่งและเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ตาม
การขยายเติบโตของภาคอุสาหกรรม หรื อมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื ้นที่เพื่อการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น การปรับ
พื ้นที่ทํานาเลี ้ยงกุ้ง นาบัว เป็ นต้ น ตลอดจนการทิ ้งร้ างที่ดินไว้ เปล่าประโยชน์ นอกจากนี ้พบว่ามีการจัดสรรพื ้น
ที่ดินใหม่ในตํ าบลเพื่ อสร้ างแหล่ง ที่อ ยู่อาศัยตามจํ านวนประชากรที่ มีการย้ ายเข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานของคนจาก
ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ ้น ดังราคาขายที่ดินในปั จจุบนั ที่ปรับเพิ่มขึ ้นสูง ราคาประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาท
ต่อไร่ (ในอดีต ราคาประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ ) ปั ญหาดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้ านสังคม
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วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต ทําให้ วฒ
ั นธรรมประเพณีบางอย่างถูกล้ มเลิก ขาดการสืบต่อ เช่น การเล่นลิเก
ละครชาตรี การเข้ าผี เป็ นต้ น แม้ แต่ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ของชุมชนบ้ านดอนก็มีการหยุดชะงักไปนานกว่า
30 ปี จึงจะมีการรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นใหม่อีกครัง้

2. พิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
2.1 ประวัตหิ นังใหญ่ วัดบ้ านดอน
ประวัติหนังใหญ่วดั บ้ านดอนยังไม่มีผ้ ศู กึ ษามากนัก ผู้ทําการศึกษา ได้ แก่
อํานาจ มณีแสง กวีท้องถิ่นระยอง ซึ่งเป็ นคนพื ้นเพเดิมของบ้ านดอน อาจารย์อํานาจได้ รวบรวมและ
้ พ.ศ. 2524 –
เขียนประวัติหนังใหญ่วดั บ้ านดอนไว้ หลายเรื่ อง ได้ แก่ “พัฒนาการหนังใหญ่วดั บ้ านดอนตังแต่
ปั จจุบนั ” “อาจารย์อํานาจ มณีแสงกับหนังใหญ่วดั บ้ านดอน” นอกจากนี ้ได้ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตําบลเชิงเนิน
จัดทําหนังสือเรื่ อง “มรดกไทยหนังใหญ่วดั บ้ านดอน” เป็ นต้ น
อาจารย์อํานาจ มณีแสง ได้ ศกึ ษาประวัติหนังใหญ่วดั บ้ านดอนจากการสอบถามผู้สืบสานหนังใหญ่วดั บ้ าน
ดอนและจากพระครูปัญญาวุฒิกร อดีตเจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอน องค์ที่ 6 ซึง่ ท่านเป็ นเจ้ าอาวาสตังแต่
้ พ.ศ. 2487–
2535 ได้ ความว่า หนังใหญ่วดั บ้ านดอนมีอายุประมาณ 200 ปี คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ กล่าวว่าเป็ นฝี มือ
ช่างอยุธยา ในอดีตเคยแสดงอยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย (บางเล่มกล่าวว่าแสดงในงานสําคัญทัว่ ไป) ต่อมา
พระศรี สมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) ซึง่ เป็ นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกของจังหวัดระยอง (ไม่ระบุ
ปี พ.ศ.) ได้ สงั่ ซื ้อหนังชุดนี ้ขณะแสดงอยู่ที่จงั หวัดพัทลุง จํานวน 200 ตัว เป็ นราคาประมาณ 30 ชัง่ (2,400 บาท)
และได้ จ้างครู หนังหรื อนายโรงของหนังชุดนี ้ ทราบชื่อว่า ครูประดิษฐ์ มาเป็ นครู ฝึกถ่ายทอดให้ กบั คนในปกครอง
ของพระศรี สมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) ด้ วย
อาจารย์อํานาจ มณีแสง กล่าวว่า หนังที่ซื ้อมาจากพัทลุงนี ้ มีเรื่ องเล่ากันต่อมาว่า “ขณะที่ขนส่งตัวหนัง
มาทางเรื อโดยแล่นมาทางอ่าวไทย ขณะนันได้
้ เกิดคลื่นลมแรงทําให้ หนังบางตัวพลัดตกนํ ้า ต้ องตามเก็บกันขึ ้นมา
แต่ตัวนางเอก คือ นางสีดา หาเท่าไรก็ไม่พบ เมื่อเรื อถึงฝั่ งจึงพบจึงพบว่าตัวหนังสีดามาติดอยู่ที่หางเสือเรื อ
สําเภานัน้ เอง ซึ่งคงเป็ นเพราะพระรามกับนางสีดา พระเอกกับนางเอกของเรื่ อง ในตอนจบจะไม่พรากจากกัน
แน่นอน” หนังชุดนี ้ ระยะหลังแสดงอยู่ที่วดั จันทอุดม (วัดเก๋ง) ซึ่งเป็ นวัดประจําจังหวัดระยอง และปั จจุบนั เป็ น
ที่ตงของโรงพยาบาลระยอง
ั้
(หลักฐานที่เหลืออยู่คือ เจดีย์องค์เดียว ซึง่ กรมศิลปากรได้ ขึ ้นทะเบียนโบราณสถาน
ไว้ แล้ ว) และได้ เก็บรักษาหนังใหญ่ไว้ ที่วดั นี ้จนถึงประมาณ พ.ศ. 2430 จึงได้ ย้ายหนังใหญ่ชดุ นี ้มาเก็บรักษาไว้ ที่
วัดบ้ านดอน เนื่องจากสะดวกในการนัดฝึ กซ้ อมเพราะผู้เชิดเป็ นคนบ้ านดอนและบ้ านชากใหญ่ นักดนตรี เป็ นคนที่
บ้ านทุ่งโพธิ์ ตําบลนาตาขวัญ หนังใหญ่ชดุ นี ้ได้ นําออกแสดงในงานสําคัญๆ และเก็บรักษาไว้ ที่วดั บ้ านดอนจนถึง
ปั จจุบนั
อเนก นาวิกมูล เดินทางเข้ าไปศึกษาหนังใหญ่บ้านดอนเมื่อ พ.ศ. 2523 ได้ กล่าวถึงประวัติหนังชุดนี ้
โดยสอบถามจากพระครู ปัญญาวุฒิกร เจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอนในขณะนัน้ ท่านได้ เล่าให้ ฟังว่า ตัวหนังชุดนี ้เดิม
เป็ นของ วัดเก๋ง โดยเจ้ าเมืองระยอง คือพระยาศรี สมุทรวิโภคไชย โชคชิตสงคราม เป็ นผู้นํามาจากกรุงเทพฯ เพื่อ
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นํามาเล่นในงานวัดเก๋ง ซึ่งท่านได้ ร่วมสร้ างขึ ้น ต่อมาเมื่อวัดเก๋งร้ างเหลือแต่เจดีย์ จึงได้ ย้ายหนังทังหมดมาอยู
้
่ที่
วัดบ้ านดอน แต่ไม่ทราบแน่ชดั ว่าย้ ายมาสมัยเจ้ าอาวาสองค์ใด การที่นําหนังมาเก็บที่วดั นี ้อาจเป็ นเพราะเป็ นถิ่น
นักเล่นและเจ้ าอาวาสคงเป็ นคนสนใจศิลปะด้ านนี ้ และกล่าวถึงคนคุมหนังหรื อหัวหน้ าคณะชื่อตาเรื อง เป็ นคน
กรุ งเทพฯ ได้ ย้ายมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ที่บ้านชากใหญ่ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 104 ปี (ไม่ระบุปี พ.ศ.) ตัวหนังใหญ่ที่
เจ้ าเมืองระยองนํามา อาจเป็ นฝี มือช่าง 2 สกุลคือช่างกรุ งเทพฯ กับสกุลช่างอยุธยา (แบบสกุลช่างอยุธยาเนื ้อ
หนังละเอียดกว่าแบบสกุลกรุงเทพฯ) แต่จะสร้ างปี ใดไม่ทราบแน่นอน
หนังใหญ่วดั บ้ านดอนมักแสดงในงานสําคัญต่างๆ เช่น งานประจําปี งานปี ใหม่ งานศพผู้หลักผู้ใหญ่
งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ งานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี

2.2 การสืบทอดและการอนุรักษ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
ผู้ที่ได้ รับมอบเป็ นครู หนัง คนแรกที่หนังมาอยู่ที่บ้านดอนคือ นายเรื อง นางแจ่ม รื่ นเริ ง ได้ ฝึกลูกหลาน
และชาวบ้ านให้ เชิดหนังใหญ่ ปี่ พาทย์ใช้ ของนายถัว่ ดนตรี ผู้ร่วมพากย์ คือ นายสวม เป็ นธรรม นายชํ่า ช่างทอง
ขุนวรณ์อาภรณ์ รัตน์ นายเขียว โสภณ ต่อมาเมื่อนายเรื องชราภาพ ผู้เป็ นนายโรงคนต่อมาคือ นายสี รื่ นเริ ง บุตร
ของนายเรื อง รื่ นเริ ง ต่อมาจึงได้ มอบให้ นายเฉลิม มณีแสงเป็ นครู หนัง ผู้พากย์คือ นายเจิม ขอบอรัญ เมื่อนาย
เฉลิม มณีแสงถึงแก่กรรม นายถ่อย หวานฤดี ซึง่ เคยรับสืบทอดเป็ นครูหนังพร้ อมกับนายเฉลิม มณีแสง ได้ เป็ นครู
หนังสืบต่อมา ส่วนเรื่ องปี่ พาทย์ นัน้ ผู้ที่สืบทอดต่อจากนายถั่ว ดนตรี ต่อมาคือ นายสาย วงนายฟุ้ง ชาวดอน
ปั จจุบนั ใช้ ปี่พาทย์ของนายฉลอม พุทธมี
ในระยะแรกทางวัดสร้ างหอสี่เสายกพื ้นสูงเพื่อเก็บตัวหนัง โดยวางตัวหนังซ้ อนกันไว้ โดยหนังยักษ์ อยู่
ล่างสุดถัดขึน้ มาเป็ นหนังทหาร พระราม และหนังเจ้ า ไม่มีผ้ ใู ดเข้ าไปยุ่งเกี่ยวในบริ เวณที่เก็บตัวหนังนอกจาก
ได้ รับการอนุญาตจากนายโรง เพราะเชื่อว่าตัวหนังเป็ นของศักดิ์สิทธิ์และมีครู แรง ดังนันจึ
้ งมีเพียงนายโรงเป็ น
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ ในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 หนังใหญ่ไม่ได้ นําออกแสดง ตัวหนังถูกนําไปเก็บไว้ ที่ต่อมาพายุใต้ ฝนุ่
พัดหลังคาอาคารหารไป หนังใหญ่จงึ เปี ยกฝน และได้ รับความเสียหาย ทางวัดจึงย้ ายหนังใหญ่ไปเก็บไว้ ที่กฏุ ิพระ
(หลวงตาตุ้น) ซึง่ เป็ นอาคารไม้ ชนเดี
ั ้ ยวยกพื ้นใต้ ถนุ ตํ่า
จนเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ตําบลเชิงเนินได้ ส่งหมู่ 1 (บ้ านชากใหญ่) เข้ าประกวดหมู่บ้านดีเด่น
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ ร่วมกันคิดว่าจะนําศิลปะพื ้นบ้ านอะไรไปแสดงในวันประกวดหมู่บ้าน มีผ้ เู สนอว่าควร
รื่ นเริ ง จึงได้ ช่วย
นําหนังใหญ่ออกแสดง ซึง่ ต่างเห็นพ้ องต้ องกันให้ ใช้ หนังใหญ่ในวันประกวดหมู่บ้าน ดังนันนายสี
้
แนะนําการเชิด ฝึ กผู้เชิดออกแสดงในการประกวดหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านก็ได้ รับรางวัลด้ วย ซึ่งทําให้ คนพอที่จะรู้ จกั
หนังใหญ่วดั บ้ านดอน ในครัง้ นันได้
้ สํารวจสภาพหนังใหญ่ พบว่าหนังใหญ่ชํารุดมากเนื่องจากนํ ้าท่วมและปลวก
มอดกัดกิน เหลือตัวหนังที่มีสภาพสมบูรณ์ จํานวน 110 ตัว จึงได้ ย้ายหนังใหญ่ทงหมดไปเก็
ั้
บไว้ ที่ศาลาธรรม
สังเวช และที่ว่างด้ านหลังหลวงพ่อประสาทพร (อเนก นาวิกมูล เข้ ามาศึกษาหนังใหญ่วดั บ้ านดอนเมื่อปี พ.ศ.
2523 พบว่าในขณะนันหนั
้ งใหญ่มีประมาณ 300 ตัว) ในการประกวดครัง้ นี ้ได้ ขอความร่ วมมือจากผู้ที่สนใจหัด
เชิดหนังใหญ่มาเชิดประมาณ 10 คน คนเชิดเดิมประมาณ 10 คน ฝึ กซ้ อมกันเพื่อออกแสดงตามงานต่างๆ โดยมี
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดระยองให้ การสนับสนุนโครงการ
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ต่อมาปี พ.ศ. 2524 เปลี่ยนไม้ ตบั หนีบตัวหนังจากไม้ ไผ่ ซึง่ มักจะถูกมอดและปลวกกัดกิน เปลี่ยนมาใช้
ไม้ เหลาชะโอนที่มีความทนทานกว่า และย้ ายหนังใหญ่ไปเก็บไว้ ที่ศาลาธรรมสังเวชและที่ว่างด้ านหลังหลวงพ่อ
ประสาทพร ต่อมาหนังใหญ่วดั บ้ านดอนได้ รับเชิญให้ ไปแสดงที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า ใน
รายการวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ดําเนินการโดยคุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มิถนุ ายน 2524
หลังจากนัน้ พ.ศ. 2534 อดีตเจ้ าอาวาสพระครู ปัญญาวุฒิกรและชาวบ้ านได้ ร่วมออกทุนส่วนตัวและ
ร่วมกันทอดผ้ าป่ าเพื่อนํารายได้ มาสร้ างอาคารเก็บหนังใหญ่ และเปิ ดใช้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537 คณะกรรมการอนุรักษ์ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนเห็นว่าชุดตัวหนังใหญ่วดั บ้ านดอนมีความ
เก่าแก่ บางส่วนชํารุ ดเสียหายหากนําเชิดต่อไปก็จะเสียหายมากขึน้ จึงลงความเห็นว่าตัวหนังชุดเก่าควรจะ
อนุรักษ์ ไว้ ให้ คนรุ่ นหลังได้ ศึกษา ควรจะจัดเก็บเป็ นพิพิธภัณฑ์ ของวัด ในขณะเดียวกันก็คิดสร้ างหนังชุดใหม่
ขึ ้นมาฝึ กเชิดและนําออกแสดงเผยแพร่ ต่อไป และเห็นพ้ องกันว่าควรจะสร้ างหนังสี เพราะสามารถใช้ แสดงได้ ทงั ้
้ งสํารวจหนังตามเรื่ องที่แสดงครบตอนได้ 77 ตัว อาจารย์ประเทือง เขตสมุทร อดีต
กลางวันและกลางคืน ดังนันจึ
อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน ได้ ประสานงานกับนางสาวอุษา โชติกกุล เจ้ าหน้ าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรี ธรรมราช ที่เคยเข้ ามาเยี่ยมชมและเสนอราคาจัดทําหนังใหญ่ไว้ ติดต่อหาผู้รับจ้ างทําหนังใหญ่ชดุ ใหม่ คือ
นายกิตติ สุวรรณมณี ซึ่งเป็ นช่างแกะหนังตะลุงอยู่ที่จังหวัดนครศรี ธรรมราช การทําหนังชุดใหม่นีท้ ําโดยลอก
รู ปแบบและลวดลายมาจากของเก่าทุกประการ โดยคัดลอกลายจากหนังชุดเก่าด้ วยวิธีอาบกระดาษลอกลาย
ด้ วยแอมโมเนีย นําตัวหนังมาวางทาบบนกระดาษแล้ วนําไปตากแดดเพื่อให้ แอมโมเนียทําปฏิกิริยาเปลี่ยนสี
กระดาษที่แดดส่องไม่ถึงให้ มีสีเข้ มขึน้ และเกิดเป็ นลวดลายบนตัวหนัง ส่วนหนังตัวเก่าที่บางตัวลวดลายหรื อ
ชิ ้นส่วนขาดหายไปนายกิตติจะเป็ นผู้เติมลายให้ หลังจากนันจึ
้ งส่งกระดาษลอกลายไปให้ ช่างแกะหนังแกะตาม
ลวดลายดัง กล่า ว ทางวัด ได้ ระดมเงิน ทุนจากการทํ า บุญของชาวบ้ า น ข้ า ราชการ คนโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการหนังใหญ่ เงินของพระครู ปัญญาวุฒิกร และเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาทยอยจ่ายให้ ช่างเป็ น
งวดๆ ไป
พ.ศ. 2538 หลังจากได้ ตวั หนังชุดใหม่มาแล้ วบางส่วนคณะกรรมการอนุรักษ์ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนได้ ทําการ
้ งชุดเก่าและหนังชุดใหม่จากไม้ ไผ่เป็ นไม้ เหลาชะโอนซึ่งเป็ นไม้ เนื ้อแข็ง มอดและปลวกไม่กิน
เปลี่ยนไม้ ตบั ทังหนั
นอกนี ้ได้ ทําบัญชีตวั หนังทังหมดอย่
้
างง่าย โดยแบ่งตัวหนังออกเป็ นประเภท (ได้ แก่ หนังครู หนังเฝ้าหรื อหนังไหว้
หนังคเนจร หนังง่าหรื อหนังเหาะ หนังเมือง หนังจับ และหนังเบ็ดเตล็ด) และพิมพ์ชื่อตัวหนังลงบนสติกเกอร์ ติดไว้
ที่ด้ามไม้ ตบั ปั จจุบนั ฟิ ล์มภาพสูญหาย ส่วนป้ายชื่อนันหลุ
้ ดลอกเป็ นจํานวนมาก ในปี เดียวกันได้ วางโครงการฝึ ก
เยาวชนเชิดหนังใหญ่ขึ ้นโดยฝึ กให้ เด็กเชิดหนังในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 19.00 – 21.00 น. ซึ่งสามารถ
ฝึ กหัดนักเชิดรุ่นเยาว์ได้ ประมาณ 20 คน
พ.ศ. 2541 จัดทําตู้ลิ ้นชักเหล็กขนาดประมาณ 1.5 เมตร x 2.5 เมตร x 2.5 เมตร สําหรับจัดเก็บตัวหนัง
ชุดเก่า จํานวน 1 ใบ
พ.ศ. 2542 หนังชุดใหม่ที่สงั่ ทําเสร็จเรี ยบร้ อยจึงเปลี่ยนไม้ ตบั และเปลี่ยนลวดเหล็กที่ใช้ มดั ตัวหนังมาใช้
ลวดทองแดงแทน และสัง่ ทําตู้ลิ ้นชักเหล็ก 10 ชัน้ เพิ่มขึ ้นอีก 1 ใบ
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พ.ศ. 2543 องค์การบริ หารส่วนตําบลเชิงเนินให้ งบประมาณต่อเติมอาคารเก็บหนังใหญ่ โดยจัดให้ เป็ น
ห้ องนิทรรศการจัดแสดงตัวหนังใหญ่ โดยจัดให้ มีต้ จู ดั แสดงตัวหนังจํานวน 5 ตู้ และใช้ เป็ นที่ฟังบรรยายสรุปและ
ดูเทปการแสดงหนังใหญ่ของวัดบ้ านดอน
พ.ศ. 2545 จัดทําหนังใหญ่เพิ่มอีก 10 ตัว สําหรับใช้ ประชาสัมพันธ์ เสร็จเรี ยบร้ อยเมื่อปี พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2546 มีโครงการสรรหาส่งเสริ มและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษแห่งชาติ สํากัดสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภัทราวดีเธี ยเตอร์ ได้ เข้ ามาช่วยฝึ กหัดท่าเชิดหนังใหญ่โดยใส่ท่าโขนในการเชิด ปรับ
รู ปแบบจอให้ เหมาะกับศาลาการเปรี ยญ ปรั บการใช้ แสง และปรั บเครื่ องแต่งกายให้ เหมาะสมกับตัวหนัง สี
นอกจากนี ้ยังฝึ กให้ มีนกั เชิดผู้หญิงขึ ้น เพื่อเชิดเป็ นตัวนางสีดา (ช่วงที่ภทั ราวดีเธียเตอร์ เข้ ามา ชาวบ้ านให้ ความ
สนใจหนังใหญ่กนั มาก (ทังคนดู
้
และคนทําช่วยทํางาน) แต่หลังจากนันประมาณ
้
1 ปี เมื่อภัทราวดีไม่ได้ เข้ า
มาแล้ วคนก็พลอยหายไปด้ วยเหลือแต่คณะทํางานชุดเดิมๆ ไม่กี่คนสานต่อมาจนถึงปั จจุบนั )
พ.ศ. 2547 – 2548 องค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยองให้ งบประมาณปี ละ 30,000 บาท สําหรับฝึ กหัด
เด็กให้ เชิดหนังโดยให้ เบี ้ยเลี ้ยงครูผ้ ฝู ึ กวันละประมาณ 100 บาท และเบี ้ยเลี ้ยงผู้เรี ยนวันละประมาณ 30-50 บาท
นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2547 วัดบ้ านดอนยังจัดให้ มีการแสดงหนังใหญ่ทกุ วันเสาร์ ดําเนินการอยู่ได้ ประมาณ 2
เดือนก็ต้องยกเลิกเนื่องจากไม่มีผ้ ชู ม จะมีบ้างในการแสดงครัง้ แรกๆ
พ.ศ. 2548 เจ้ าอาวาส และเด็กที่เชิดหนัง (น้ องเอก น้ องก้ อย น้ องพริ ก น้ องเท่ น้ องบิว)หัดแกะหนัง(ใช้
กระดาษแข็งสีดําแทนหนัง) เพื่อฝึ กหัดการใช้ เครื่ องมือแกะหนัง (ตุ๊ดตู่) ให้ ชํานาญ และช่วงเปิ ดเทอมหลวงพ่อจะ
สอนให้ เด็กแกะหนัง (กระดาษ) โดยให้ นายพิชยั ชาติสวุ รรณเป็ นผู้สอนการเขียนลาย
การฝึ กอบรมเยาวชนเชิดหนังใหญ่
เนื่องจากผู้เชิดหนังรุ่ นเก่าได้ ถึงแก่กรรมลงหมดแล้ ว คณะกรรมการอนุรักษ์ หนังใหญ่ วดั บ้ านดอนจึง
้
งรายนามต่อไปนี ้
ฝึ กหัดเยาวชนให้ เชิดหนังใหญ่ จนถึงปั จจุบนั มีผ้ เู ชิดหนังทังหมดดั
คณะนักแสดงหนังใหญ่ วัดบ้ านดอน รุ่ นแรก
1. นายเรื อง
2. นายหนุด
3. นายขํา
4. นายสี
5. นายเจิม
6. นายขอ
7. นายถ่อย
8. นายเฉลิม
9. นายเสงี่ยม
10. นายทิน

รื่ นเริง
สระหมัด
สนิทราษฎร์
รื่ นเริง
ขอบอรัญ
บุปผาชาติ
หวานฤดี
มณีแสง
รื่ นเริ ง
สกุลเชื ้อ

นายโรงคนแรก นักพากย์ และเชิดหนังได้ ทกุ ตัว
คนทอดหนัง (มีคาถาดับพิษไฟ ตอนสีดาลุยไฟ)
คนทอดหนัง
นักพากย์ และนักเชิดหนัง (ทุกตัว)
นักพากย์ และนักเชิดหนัง (ทุกตัว) (คุณตาของนายวัลลภ)
นักเชิดหนัง (ทุกตัว)
นักเชิดหนังตัวม้ า
นักพากย์
นักเชิดตัวหนุมาน (ผู้ที่เก็บบทพากย์หนังทังหมดไว้
้
)
นักเชิดหนังตัวหนังเมือง, หนังจับ
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11. นายถอด
12. นายเหม่ง
13. นายค่วย
14. นายปลีก
15. นายยม
16. นายทู
17. นายแดง

ศรี สง่า
บุปผาชาติ
สนิทราษฎร์
สนิทราษฎร์
สระหมัด
สนิทราษฎร์
สว่างกรรณ

นักเชิดหนังตัวหนังเมือง, หนังจับ
นักเชิดหนังตัวนาง
นักเชิดหนังหนังคเนจร, หนังง่า, หนังไหว้ และหนังเขน
นักเชิดหนังหนังคเนจร, หนังง่า, หนังไหว้ และหนังเขน
นักเชิดหนังหนังคเนจร, หนังง่า, หนังไหว้ และหนังเขน
นักเชิดหนังหนังคเนจร, หนังง่า, หนังไหว้ และหนังเขน
นักเชิดหนังเบ็ดเตล็ด, ตัวเสนาและจําอวด

นางรําละครชาตรี รํ าประกอบการแสดงในท้ องเรื่ องตอนที่กล่าวถึงงานฉลองต่างๆ และตอนนางสีดาลุยไฟ
1. นางถมยา
โพธิ์แก้ ว
2. นางแมว
สนิทราษฎร์
3. นางแจ่ม
สว่างกรรณ
4. นางชุบ
สนิทราษฎร์
นายโรงหนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
1. นายเรื อง
2. นายสี
3. นายเฉลิม
4. นายถ่อย
5. นายวัลลภ

รื่ นเริง
รื่ นเริง
มณีแสง
หวานฤดี
แสงอรุณ

นายโรงคนแรก
สืบทอดจากบิดานายเรื อง รื่ นเริ ง
สืบทอดจากนายสี รื่ นเริง
สืบทอดจากนายสี รื่ นเริง
สืบทอดจากนายถ่อย หวานฤดี (ปั จจุบนั ) อาชีพเลี ้ยงปลาสวยงาม (ปลา
กัด) และงานอาสาสมัครต่างๆของชุมชน
นักพากย์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน

1. นายเรื อง
รื่ นเริง
2. นายสวม
เป็ นธรรม
3. นายชํ่า
ช่างทอง
4. ขุนวรอาภรณ์รัตน์
5. นายเขียว
โสภณ
6. นายสี
รื่ นเริ ง
7. นายเฉลิม
มณีแสง
8. นายเจิม
ขอบอรัญ
9. นายอํานาจ มณีแสง
10. นายอําไพ บุญรอด
11. นายวิสตู ร สกุลรักษา

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง: รายงานภาคสนาม
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นักเชิดหนังใหญ่ ร่ ุ นปั จจุบัน
1. ด.ช. มานะ
2. นายกุลยส
3. ด.ช. สันติพร
4. ด.ช. รพี
5. ด.ช. วีรยุทธ
6. นายสุรภาพ
7. ด.ช. วิศรุตม์
8. ด.ช.ปกรณ์
9. ด.ช. อครพล
10. นายธวัชชัย
11. ด.ช. คาร
12. ด.ช. พิทยา
13. นายสิทธิศกั ดิ์
14. ด.ช. อานนท์
15. ด.ช. รพี
16. ด.ช. วีระพงศ์
17. ด.ช. อาทิตย์
18. ด.ช. วัฒนา

ล่วงพ้ น
วิเชียรรัตน์
กาญจนเกษตร
วิลยั ลํ ้า
แจ่มกระจ่าง
พงศ์วารินทร์
คุณสาร
วิเชียรรัตน์
เชิงกราย
ศรทะสังข์
แก้ วมหา
มีลาภ
ขวัญดี
นาคเสม
วิลยั ลํ ้า
นิมา
โคตรสีทา
พิมโยยาง

ชัน้ ป.5 ฝึ กหัดเชิดตัวนาง (บ้ านอยูท่ ี่หมู่ 6 บ้ านชากใหญ่)
ชัน้ ป.5 ฝึ กหัดเชิดตัวลิง (ย้ ายมาจากจังหวัดหนองบัวลําภู)
ชัน้ ป.5 ฝึ กหัดเชิดตัวลิง (ย้ ายมาจากจังหวัดหนองบัวลําภู)
ชัน้ ป.5 ฝึ กหัดเชิดตัวลิง (ย้ ายมาจากจังหวัดอุดรธานี)

ผู้ฝึกสอนและควบคุมการบริหารงาน
1. นายวัลลภ
แสงอรุณ
เชิงกราย
2. นายจตุพล
4. นางเสถียร
มณีแสง
5. นายวิสตู ร
สกุลรักษา
6. นายอําไพ
บุญรอด
7. นายอํานาจ มณีแสง
8. พระครูปลัดวิรัตน์ อคคฺธมฺโม

ควบคุมบริหารงาน

การแสดงเผยแพร่ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
1) การแสดงหนังใหญ่ ในโอกาสต่ างๆ
พ.ศ.2525

- งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2 คืน
- แสดงในงานสงกรานต์จงั หวัดชลบุรี 1 คืน
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พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540

- แสดงงานจังหวัดจันทบุรี 1 คืน
- แสดงให้ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติดทู ี่หมูบ่ ้ านชากใหญ่ 1 คืน
- แสดงให้ นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติชมที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
- แสดงในงานสัมมนาวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน
13 – 15 สิงหาคม 2534
- แสดงในงานมหกรรมกวีไทยที่โรงแรมสตาร์
- แสดงในงานพระราชทานเพลิงศพพรูปัญญาวุฒิกร
- แสดงในงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี
- แสดงในงานผลไม้ ของดีจงั หวัดระยอง 2 คืน
- แสดงงานปี ใหม่จงั หวัดระยอง 2 คืน
- แสดงที่วดั ไพรสณฑ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2539
- แสดงที่วดั มาบข่า อําเภอบ้ านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2539
- แสดงที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ งานอนุรักษ์ มรดกไทยวันที่ 2 และ

วันที่ 5 เมษายน 2540
- แสดงในงานแสดงมหกรรมพื ้นบ้ านในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2540 ที่สนามเขาแก่น
จันทร์ จังหวัดราชบุรี
- แสดงที่วดั บ้ านดอน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม และวันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541

- งานไหว้ ครูประจําปี
- งานไหว้ ครูประจําปี บ้ านสําเภาแก้ ว

์ ี่วดั ไพรสัณฑ์ อําเภอปลวกแดง
- แสดงในงานเลื่อนสมณศักดิท
์ ี่วดั มาบข่า กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา
- แสดงในงานเลื่อนสมณศักดิท
- แสดงที่สวนศรี เมืองระยอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2541
- แสดงที่วดั ดอนจันทร์ เมื่อ 25 สิงหาคน 2541
- แสดงเพื่อถ่ายโฆษณาเครื่ องดื่ม กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541
- แสดงในงานเจ้ าพ่อโต๊ ะ ที่ปากนํ ้าระยอง เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2541

พ.ศ. 2542

- งานไหว้ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
- แสดงในงานสงกรานต์ที่วดั ปลวกเกตุ อําเภอเมืองระยอง
- แสดงในงานอาจารย์อาํ นวยพร ที่วดั เขาตาหน่วย แหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
- แสดงงานจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2542

พ.ศ. 2543

- แสดงงานวัดหนองชีม (หลวงพ่อทอง) จันทบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543
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- งานสังคายนาที่วดั สันติคาม จังหวัดชลบุรี 4 พฤษภาคม 2543

พ.ศ. 2544

- แสดงที่วดั เขากระโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2544
- สาธิ ตในรายการตะลอนเกมที่อนุสาวรี ยส
์ ุ นทรภู่ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2544

พ.ศ. 2545

- แสดงที่วดั โขดหิ น จังหวัดระยอง วันที่ 12 เมษายน 2545
- แสดงงานไหว้ครู ประจําปี

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2545

- แสดงที่วดั โขดหิ น อําเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 28 กันยายน 2545
- แสดงที่ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร วันที่ 18 ตุลาคม 2545
- แสดงงานปี ใหม่ จังหวัดระยอง วันที่ 30 ธันวาคม 2545

พ.ศ. 2546

- แสดงงานปี ใหม่ จังหวัดระยอง วันที่
- แสดงที่วดั โขดหิ น อําเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2546
- สาธิ ตแสดงหนังใหญ่ที่หา้ งโลตัส จังหวัดระยอง วันที่ 9 มีนาคม 2546
- แสดงที่ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร 1 เมษายน 2546

- สาธิตงานเบียร์ตราสิ งห์ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง 12 พฤษภาคม 2546
- แสดงที่วดั โขดหิ น อําเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2546
- แสดงที่สภาวัฒนธรรม ลาดพร้าว วันที่ 8 สิ งหาคม 2546
- แสดงที่วดั สุ ทธาโภชน์ ลาดกระบัง

กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2546

- แสดงที่โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง วันที่ 24 กันยายน 2546
- แสดงที่โรงแรมโนโวเทล วันที่ 30 ตุลาคม 2546
- แสดงที่สวนศรี เมืองระยอง 3 พฤศจิกายน 2546
- แสดงในงานพระมหาวน ที่วดั บ้านแลง ระยอง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546
- แสดงในงานเทศกาลเที่ยวทะเลบ้านเพ จังหวัดระยอง วันที่ 6 ธันวาคม 2546
- แสดงที่บริ ษท
ั แหลมฉบังอินเตอร์เนชัน่ แนล วันที่ 16 ธันวาคม 2546

พ.ศ. 2547

- แสดงที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร กรุ งเทพ วันที่ 23 มกราคม 2547
- แสดงที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จังหวัดระยอง วันที่ 26 มกราคม 2547
- แสดงที่โรงเรี ยนบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
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- แสดงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547
- แสดงที่วดั มกุฏิคีรีวน
ั ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา วันที่14 กุมภาพันธ์ 2547
- แสดงที่บริ ษท
ั บูดกร๊ ฟ วันที่ 10 มีนาคม 2547
- แสดงในงานมหกรรมหนังใหญ่แห่ งชาติ ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิ งห์บุรี วันที่
22 เมษายน 2547
- แสดงงานรับธงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่สวนศรี เมือง วันที่ 2 เมษายน
2547
- แสดงที่หา้ งแมคโคร จังหวัดระยอง วันที่ 7 สิ งหาคม 2547
- แสดงในงานเฉลิมพระเกียรติที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 9 สิ งหาคม 2547
- แสดงที่สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย ช่อง 11ที่ตาํ บลนํ้าคอก จังหวัด

ระยอง วันที่ 17 กันยาน 2547
- แสดงที่สาํ นักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ตุลาคม 2547
- แสดงที่วดั หวายกรอง อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547
- แสดงที่วดั บ้านดอน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547
-

พ.ศ. 2548

แสดงในงานเจ้าพ่อโต๊ะ ปากนํ้า ระยอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

- แสดงในงานวันมรดกไทย 2 เมษายน ที่ศูนย์วฒ
ั นธรรม จังหวัดระยอง
- แสดงงานหล่อหลวงพ่อประสาทพร วัดบ้านดอน ระยอง 15 เมษายน 2548

2) การเผยแพร่ ด้านอื่นๆ
- ร่ วมกับศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดระยอง จัดพิมพ์หนังสื อหนังใหญ่วดั บ้านดอน เผยแพร่ และออก
รายการโทรทัศน์
- บันทึกเทปและและจัดทําแผ่นซีดี เพื่อประกอบคําบรรยายในพิพิธภัณฑ์
- จัดทําแผ่นพับ
- จัดพิมพ์เป็ นหนังสืออ่านของนักเรี ยนและหนังสือวรรณกรรมเมืองระยอง
- ลงเป็ นบทความในหนังสือท้ องถิ่น
- เผยแพร่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ตา่ งๆ
- จัดนิทรรศการในงานและสถานที่ตา่ งๆ

2.3 อาคารพิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
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อาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็ นอาคารคอนกรี ตชันเดี
้ ยวปลูกติดพื ้น ตังอยู
้ ใ่ น
อาณาบริเวณวัดบ้ านดอน ทิศเหนือติดกับอุโบสถวัดบ้ านดอน ทิศตะวันออก ติดกับศาลาธรรมสังเวชและฌาปน
สถาน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาคารหลวงพ่อประสาทพร และทิศใต้ ติดกับสระนํ ้า มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ
42 ตารางเมตร แบ่งออกเป็ น 2 ห้ อง คือ ห้ องจัดเก็บหนังใหญ่ และห้ องนิทรรศการ ปั จจุบนั การเปิ ด - ปิ ดอาคาร
พิพิธภัณฑ์และการทําความสะอาดอาคาร อยูใ่ นความรับผิดชอบดูแลของพระลูกวัดที่เจ้ าอาวาสมอบหมายหน้ าที่
้
(พระตัม)

ด้ านหน้ าอาคารพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน

ลักษณะห้ องจัดเก็บหนังใหญ่
ปั จจุบนั ตัวหนังมีที่เก็บ 2 แห่ง คือ บนศาลาการเปรี ยญและในอาคารพิพิธภัณฑ์ บนศาลาการเปรี ยญ
เป็ นที่เก็บตัวหนังชุดใหม่ที่ใช้ แสดงอยูใ่ นปั จจุบนั ตัวหนังถูกพิงไว้ กบั ข้ างฝา ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ใช้ เก็บหนังชุด
เก่าและหนังชุดใหม่ที่ไม่ได้ นําออกแสดง ห้ องจัดเก็บหนังใหญ่มีขนาดความกว้ าง 4x6 ตารางเมตร ภายในห้ องมีต้ ู
ลิ ้นชักเหล็ก 10 ชัน้ ขนาด 1.5 x 2.5 x 2.5 เมตร จํานวน 2 ใบ โดยจัดเก็บชันละ
้ 10 ตัว หน้ าลิ ้นชักมีรายชื่อตัว
หนังที่เก็บในลิ ้นชักนันติ
้ ดอยู่ ผนังด้ านทิศตะวันออกมีหน้ าต่างจํานวน 8 บาน ชนิดบานเลื่อนกระจกติดฟิ ล์มกรอง
แสง กรอบหน้ าต่างด้ านนอกติดเหล็กดัด มีการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศจํานวน 4 เครื่ อง ภายในห้ องมีฝนและ
ุ่
หยากไย่
มีผ้ มู อบพัดลมไอนํ ้าให้ กบั พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน 1 ตัว สําหรับใช้ เปิ ดไอนํ ้าให้ กบั ตัวหนัง
เพื่อให้ ตวั หนังใหญ่ที่บิดงอคลายตัว ทางวัดได้ นํามาเปิ ดใช้ ในพิพิธภัณฑ์เป็ นครัง้ คราว (ข้ อคิดเห็นจากผู้วิจยั
ภาคสนาม - ผู้ดแู ลยังขาดความรู้ในการดูแลหนังใหญ่ เปิ ดพัดลมในห้ องเก็บหนังที่ปิดทึบไม่มีอากาศถ่ายเท
ขณะเปิ ดอากาศในห้ องอบอ้ าวและชื ้นมาก ไอนํ ้ารวมตัวเป็ นหยดนํ ้าอยูบ่ นพื ้นห้ องและตามตัวหนัง ซึง่ อาจทําให้
เกิดเชื ้อราที่ตวั หนังได้ ผู้วิจยั ได้ ปรึกษากับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ในปั ญหานี ้และขอให้ หยุดการใช้ พดั ลงไอนํ ้าไว้ ก่อน
เพื่อรอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการอนุรักษ์ มาแนะนําการแก้ ไขปั ญหาหนังบิดงออย่างเหมาะสม)
ลักษณะห้ องนิทรรศการ
ห้ องนิทรรศการ มีขนาดความกว้ าง 3 x 6 ตารางเมตร ภายในห้ องมีเก้ าอี ้ประมาณ 30 - 40 ตัว สําหรับ
ผู้เข้ าชมนัง่ ฟั งการบรรยายและชมวิดีทศั น์บนผนังห้ องด้ านข้ างจัดแสดงหนังใหญ่ชดุ เก่าที่สวยงามและครบ
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สมบูรณ์มาจัดแสดงไว้ ในตู้กระจกจํานวน 5 ใบ มีแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์สอ่ งด้ านหลังให้ เห็นความประณีต
สวยงามของลวดลาย ผนังด้ านทิศตะวันออกมีหน้ าต่างจํานวน 4 บาน ชนิดบานเลื่อนกระจกติดฟิ ล์มกรองแสง
ุ่
กรอบหน้ าต่างด้ านนอกติดเหล็กดัด มีการติดตังเครื
้ ่ องปรับ อากาศจํานวน 2 เครื่ อง ภายในห้ องมีฝนและหยากไย่

2.4 การบริหารพิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
คณะกรรมการอนุรักษ์ หนังใหญ่
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนมีคณะกรรมการอนุรักษ์ หนังใหญ่ ตังแต่
้ พ.ศ. 2544 – ปั จจุบนั ดังนี ้
1. พระครูปลัดวิรัตน์ อคคธม.โม (เจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอน) ประธานกรรมการ
2. นายอํานาจ มณีแสง
รองประธานกรรมการ
3. นาวาโทประยูร โพธิ์แก้ ว
“
4. เรื อเอกอภิชยั เขตต์สมุทร์
“
5. นายประเทือง เขตสมุทร (ไวยาวัจกรวัดบ้ านดอน)
“
6. นายพิชยั ชาติสวุ รรณ
“
7. นายองอาจ (ผอ.โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน)
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายประสิทธิ์ (ผช.ผอ.โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน)
9. นางนงลักษณ์ สาคะรัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายอุดม นัทธีประทุม
เหรัญญิก
11. นางเสถียร มณีแสง
ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นายวุฒิศกั ดิ์ สนิทราษฎร์
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
13. นายวัลลภ แสงอรุณ
14. นายสุนนั ท์ กล่อมแก้ ว
ผู้ช่วยนายทะเบียน
15. นายบุญธรรม คงสิริ
ประชาสัมพันธ์
16. นายเล็ก มะเดื่อพวง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
17. นายบุญน้ อย วรเวช (อบต.เชิงเนิน)
ปฏิคม
ผู้ช่วยปฏิคม
18. ร.ต.ต. สุชาติ เพิ่มพูน
19. นายสมพงษ์ ขวัญดี
“
20. พ.จ.อ. ใส รัตนเกตุ
“
21. นายประสงค์ นัทธีประทุม
กรรมการ
22. นายสิน บุปผาชาติ
กรรมการ
23. นายอุปถัม ชาติสวุ รรณ
“
24. นายประทีป ชาติสวุ รรณ
“
25. นายคณิต ชาติสวุ รรณ
“
“
26. นายเอี่ยง มนต์ประสิทธิ์
27. นายสายัณห์ สนิทราษฎร์
“
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28. นางฉอ้ อน สนิทราษฎร์
29. นางเกษร ประยูรกรด
30. นางจําปี บุปผาชาติ
31. นางสํารวย ศรี ไทย
32. นางสมศรี เป็ นธรรม
33. นางอุน่ เรื อน เสงี่ยมงาม
34. นางสมใจ วิเชียรรัตน์
35. นางสาวสุรีย์ สนิทราษฎร์
36. นางสมร ขวัญดี
37. นายจักรชัย จริยเวชช์วฒ
ั นา
38. นางคณิน ไชยศิริ
39. นายปรี ชา โรจน์ฤดากร
40. นายสมหมาย สุขศิริ
41. นายพิรุฬห์ โตกุศลวรรณ์
42. นายประชุม ธรรมสุนธร
43. นายณรงค์ ภูธนะกุล
44. นายสัมฤทธิ์ เห่งยี่

“
“
“
“
“
“
“
“
“
กรรมการที่ปรึกษา
“
“
“
“
“
“
“

ผู้เข้ ามาปฏิบัตงิ านพิพธิ ภัณฑ์
เมื่อดูจากรายชื่อผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการหนังใหญ่วดั บ้ านดอนจะเห็นว่ามีผ้ เู ข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
หนังใหญ่วดั บ้ านดอนจํานวนมาก แต่ตามความเป็ นจริงแล้ วมีผ้ เู ข้ ามารับผิดชอบงานน้ อยมาก ไม่วา่ จะเป็ นด้ าน
การแสดงหรื องานด้ านพิพิธภัณฑ์ โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเข้ ามารับรู้เรื่ องหนังใหญ่ตอ่ เมื่อมีการนัดหมาย
ประชุมซึง่ ก็นานๆ ครัง้ บางคนแม้ จะมีรายชื่อเป็ นคณะกรรมการก็ไม่เคยมาประชุมเลย อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มี
ผู้รับผิดชอบการแสดงและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่อย่างจริงจังและคนกลุม่ นี ้ก็ได้ เข้ ามาร่วมงานในการจัดกิจกรรม
ของศูนย์ด้วย ผู้เข้ ามามีสว่ นร่วมกับศูนย์ฯ มีดงั ต่อไปนี ้
- พระครูปลัดวิรัตน์อค.คธม.โม เจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอน เกิดที่ตําบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ท่านเจ้ า
อาวาสเป็ นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรม ท่านพยายามสนับสนุนภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธนรรมของคน
ระยองให้ เกิดขึ ้นในวัด และวางแนวทางในการจัดการให้ วดั เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เช่น การส่งเสริมให้ มีการนวดแผน
ไทยและอบสมุนไพรในวัด การฟื น้ ฟูการเชิดหนังใหญ่ การส่งเสริ มดนตรี ไทยแก่เด็ก การสนับสนุนให้ มีการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์และ โรงละครแสดงหนังใหญ่ เป็ นต้ น
- นายอํานาจ มณีแสง ปั จจุบนั อายุ 72 ปี เดิมเป็ นศึกษานิเทศก์ของจังหวัดระยอง มีความสนใจใน
บทกวีและศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ผลงานของท่านได้ แก่ ภาษาถิ่นจังหวัด
ระยอง มรดกหนังใหญ่วดั บ้ านดอน นิราศต่างๆ ฯลฯ อาจารย์อํานาจเป็ นผู้มีสว่ นสําคัญในการฟื น้ ฟูหนังใหญ่วดั
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง: รายงานภาคสนาม

นวลพรรณ บุญธรรม

130

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บ้ านดอนขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2523 เนื่องจากท่านมีความสนใจศิลปวัฒนธรรม และที่สําคัญท่านเป็ นทายาทของ
นายโรงและนักพากย์ คือนายเฉลิม มณีแสง อาจารย์อํานาจเคยเป็ นหนึง่ ในผู้พากย์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนด้ วย
้
ข้อมูลหนังใหญ่ตอ่ ผู้
ปั จจุบนั อาจารย์อํานาจยังคงเข้ ามามีสว่ นในหนังใหญ่วดั บ้ านดอนอย่างสมํ่าเสมอ ทังการให้
เข้ ามาศึกษา นําชมและบรรยายสรุปในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เขียนบทความเกี่ยวกับหนังใหญ่เพื่อเผยแพร่ ร่วม
เดินทางไปกับคณะหนังใหญ่ในการแสดงที่สําคัญ ฯลฯ
- นายวัลลภ แสงอรุณ อายุ 40 ปี ปั จจุบนั ประกอบอาชีพเพาะเลี ้ยงปลาสวยงามและเป็ นอาสาสมัคร
ด้ านต่างๆ ของหมูบ่ ้ าน นอกจากนี ้ยังเป็ นนายโรงของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนคนปั จจุบนั ซึง่ นายโรงจะต้ องมีความรู้
เกี่ยวกับตัวหนังใหญ่และสามารถประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับหนังใหญ่ เดิมนายวัลลภเป็ นผู้เชิดหนังโดยเริ่มเชิด
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 นอกจากเป็ นผู้เชิดแล้ ว นายวัลลภยังเป็ นทายาทของนายเจิม ขอบอรัญ อดีตนาย
โรงหนังใหญ่วดั บ้ านดอน และเนื่องจากการศึกษาหนังใหญ่จําเป็ นต้ องใช้ ความรู้เฉพาะด้ าน ดังนันนายวั
้
ลลภจึง
ถูกมอบหมายมาให้ เข้ ามาช่วยเหลือผู้วิจยั ในทุกด้ านทังในเรื
้ ่ องของการให้ ข้อมูลตัวหนัง และการทําทะเบียนตัว
หนัง
นอกจากนี ้นายวัลลภยังเป็ นผู้ที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมและเป็ นผู้ที่มีนํ ้าใจเพราะรับเป็ นผู้
ประสานงานโครงการต่างๆ เช่นการฟื น้ ฟูศิลปะพื ้นบ้ านกลองยาว เป็ นต้ น

2.5 หน่ วยงานที่เข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาและส่ งเสริมหนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
- สภาวัฒนธรรมตําบลเชิงเนิน ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลเชิงเนินคนปั จจุบนั นายเกียรติศกั ดิ์ เสือโต
มีสว่ นช่วยให้ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น โดยประชาสัมพันธ์ทงทางวิ
ั้
ทยุท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์ และนํา
นักเชิดหนังไปแสดงสาธิตตามสถานที่ตา่ งๆ
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้ งบประมาณจาก สวช. จํานวน 200,000 บาทจัดทําหนังสือรวบรวม
เรื่ องราวหนังใหญ่วดั บ้ านดอน รวมทังทํ
้ าวีซีดีการแสดงหนังใหญ่โดยมีการแสดงให้ เห็นท่าทางต่างๆ ที่ใช้ เชิดหนัง
และการแสดงหนังใหญ่แบบโบราณด้ วยการใช้ กาบมะพร้ าวจุดไฟให้ แสงสว่างแทนการใช้ สปอตไลท์ให้ แสงสว่าง
จากด้ านหลังจอ และรวบรวมนักเชิดเก่าๆ มาเชิดด้ วย ซึ่งการได้ กลับมาเชิดหนังอีกครัง้ หลังจากร้ างลาไปนาน
ก็ช่วยฟื น้ ความหลังให้ กลับมาอีกครัง้ นักเชิดหลายคนบอกว่าจัดให้ มีการเชิดแบบรวมพลนี ้บ้ างก็สนุกดีเหมือนกัน
ทําให้ เจอเพื่อนฝูงเก่าๆ และคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ขณะเดียวกันเด็กๆ นักเชิดรุ่นเยาว์ก็ได้ ร้ ูจกั กับนักเชิดรุ่นพี่ และ
ได้ เห็นลีลาการเชิดแบบดังเดิ
้ มด้ วย
- องค์การบริ หารส่วนจังหวัดให้ งบประมาณในการฝึ กเยาวชนเชิดหนังปี ละ 30,000 บาท และให้
งบประมาณในการสร้ างโรงละครที่วดั บ้ านดอนในปี พ.ศ. 2548 จํานวน 2 ล้ านบาท
- โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน ร่วมกับวัด และคณะกรรมการหนังใหญ่ จัดทําหลักสูตรวิชาหนังใหญ่เพื่อให้
เด็กๆทุกคนได้ เรี ยนรู้เรื่ องราวของหนังใหญ่วดั บ้ านดอน
- องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบลเชิงเนิน สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้ างห้ องจัดแสดงและ
บรรยายสรุปในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน และโครงการต่างๆ ที่หนังใหญ่วดั บ้ านดอนเสนอไป
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- องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่ องราวของหนังใหญ่ ผ่านสื่อต่างๆ
ได้ แก่ วารสารเพื่อนตะวันออก วารสารพลังชุมชน การเผยแพร่ทางวิทยุท้องถิ่น คลื่น FM 106 และจัดโครงการ
พลิกพื ้นวิถีชมุ ชนตําบลเชิงเนินเพื่อให้ คนในชุมชนฟื น้ ฟูวิถีการดําเนินชีวิตแบบเก่า
บริษัทอุตสาหกรรมปูนทีพีไอ มีนโยบายดูแลสังคม โดยสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่หนังใหญ่วดั บ้ านดอน
หน่วยงานและองค์กรดังกล่าวมีส่วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนละส่งเสริ มหนังใหญ่ วดั บ้ านดอนซึ่งหากมี
การประสานงานกันน่าจะทําให้ พิพิธภัณฑ์และการพัฒนาหนังใหญ่พฒ
ั นาได้ อย่างยัง่ ยืน

2.6 หลักสูตรท้ องถิ่นศึกษา: วิชาหนังใหญ่
โรงเรี ยนวัดบ้ านดอนเป็ นโรงเรี ยนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดแผนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษา มีการสอนศาสนาสองศาสนาในโรงเรี ยนสัปดาห์ละหนึง่ ชัว่ โมง เรี ยนทุกวันพุธ
- ศาสนาพุทธ สอนโดยเจ้ าอาวาส เรี ยนที่วดั บ้ านดอน
- ศาสนาอิสลาม สอนโดยครูสอนศาสนาอิสลาม นายนิคม ทิศา เรี ยนที่โรงเรี ยน
ในปี พ.ศ. 2547 ด้ วยความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างโรงเรี ยน วัด และชุมชนจัดให้ มีการหารื อ
พัฒนาหลักสูตรท้ องถิ่นขึ ้น เพื่อมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ศึกษาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้ องถิ่นที่
ตนอาศัย เช่น การตีเหล็กโบราณ การทําขนมจีน การนวดแผนไทย การแสดงหนังใหญ่ เป็ นต้ น
โรงเรี ยนวัดบ้ านดอนได้ พิจารณาบรรจุสาระความรู้เรื่ องหนังใหญ่ไว้ เป็ นสาระหนึง่ ในสาระการเรี ยนรู้เพิ่ม
เติมกลุม่ ศิลปวัฒนธรรม จัดอยูใ่ นแผนการสอนสําหรับหลักสูตรการศึกษาขันที
้ ่ 2 หรื อระดับชันประถมศึ
้
กษาตอน
ปลาย (ป. 4 – ป.6) หลักสูตรหนังใหญ่ ถูกนําเข้ ามาสอนในโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน เนื่องจากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการต้ องการให้ ทกุ โรงเรี ยนสร้ างหลักสูตรท้ องถิ่นของตนขึ ้น ทางโรงเรี ยนเห็นว่าหนังใหญ่เป็ น
ศิลปะท้ องถิ่นของบ้ านดอนที่มีการสืบสานต่อกันมายาวนาน นับเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น และทางวัดบ้ านดอน
ได้ ฟืน้ ฟูการเชิดหนังขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ ตังแต่
้ พ.ศ. 2523 ขณะเดียวกันทางวัดและโรงเรี ยนก็ได้ ร่วมกันฝึ กเด็กนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนให้ เชิดหนังใหญ่มาหลายปี แล้ ว ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นของวัด
บ้ านดอน อาจารย์พรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล อาจารย์ประจําชัน้ ป.6 และคณะจึงได้ เขียนหลักสูตรหนังใหญ่ โดยมี
นายอํานาจ มณีแสง ครู ภมู ิปัญญา กวีจงั หวัดระยอง และเป็ นผู้สนใจศึกษาวัฒนธรรมท้ องถิ่น โดยเฉพาะหนังใหญ่
วัดบ้ านดอน เป็ นผู้เขียนเนือ้ หาในบทเรี ยนวิชาหนังใหญ่ วิชาหนังใหญ่นําเข้ ามาเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา ในวิชา
เพิ่มเติมของศิลปะ เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยทดลองสอนในปี การศึกษา 2548 เด็กๆ จะเรี ยนวิชาหนังใหญ่ในชัน้ ป. 4
ป. 5 และ ป. 6 เนื ้อหาแบ่งส่วนๆ เพื่อให้ เหมาะกับวัยของผู้เรี ยน นักเรี ยนชัน้ ป. 4 จะเรี ยนประวัติความเป็ นมาของวัด
และหนังใหญ่วดั บ้ านดอน สอนโดยอาจารย์ประจําชัน้ ป.5 เน้ นการสอนท่าเชิดหนังใหญ่ ผู้สอนคือเด็กๆ นักเชิดหนัง
ของวัดบ้ านดอนที่ยงั เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนเป็ นผู้สอนท่าทางให้ กบั เพื่อนๆ ส่วนนักเรี ยนชัน้ ป.6 เน้ นการสอนเรื่ องการ
เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการนําชมด้ วยการฝึ กเด็กนักเรี ยนเต้ นท่าเชิดหนังนันเป็
้ นเพียงการให้ เด็กๆ ได้ เรี ยนรู
เท่านัน้ หากใครสนใจ หรื อมีหน่วยก้ านดีนกั เชิดรุ่ นเยาว์ก็จะชักชวนเพื่อนเข้ าสู่วงการหนังใหญ่และพาไปฝึ กอย่าง
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จริ งจังที่วดั บ้ านดอน ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ ที่ชุมชนคาดหวังจากการจัดทําหลักสูตรท้ องถิ่น เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการผลิตนักเชิดหนังและสืบสานต่อของวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ของชุมชน
หลักสูตรวิชาหนังใหญ่มีแผนการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ดังนี ้
แผนการเรี ยนรู้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สังเขปเนือ้ หา
ประวัติวดั บ้ านดอน
ประวัติความเป็ นมาของหนังใหญ่ไทย
ศิลปะที่เกี่ยวข้ องกับหนังใหญ่
ประวัติหนังใหญ่วดั บ้ านดอน
ประเภทตัวหนัง
เนื ้อเรื่ องประกอบการแสดง
ประวัติผ้ แู สดงหนังใหญ่วดั บ้ านดอน
ทบทวนความรู้เดิม
ประวัติตวั หนัง
การให้ จงั หวะและอุปกรณ์
การฝึ กเต้ นและการจับตัวหนัง
การไหว้ ครูและการทําโรงหนังใหญ่

จํานวนชั่วโมงเรี ยน
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

บรรยากาศของการเรี ยนจะเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง นักเรี ยนทังชายและหญิ
้
ง ชัน้
ประถมปี ที่ 4-6 จะใช้ เวลา 1 ชัว่ โมงในแต่ละสัปดาห์เรี ยนเรื่ องหนังใหญ่จากวิทยากรท้ องถิ่น (เจ้ าอาวาสวัดบ้ าน
ดอนและนายอํานาจ มณีแสง) เรี ยนที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนรวมจํานวน 20 ชัว่ โมง สลับกับการเรี ยนรู้
เรื่ องการนวดแผนไทยที่กลุ่มอนุรักษ์ นวดไทยในวัดบ้ านดอนอีก 20 ชัว่ โมง ตลอดทังสองภาคเรี
้
ยน ส่วนความ
เข้ มข้ นของเนื ้อหาที่เรี ยนจะมีความแตกต่างและคัดเลือกให้ เหมาะสมกับความสามารถในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
แต่ละชันปี
้ สําหรับเด็กนักเรี ยนชัน้ ป.5 และ ป.6 จะเน้ นภาคปฏิบตั ิเพิ่มขึ ้น นักเรี ยนชายจะฝึ กเต้ นและจับตัวหนัง
และนักเรี ยนหญิงฝึ กหัดการนวดฝ่ าเท้ า
นอกเหนือจากการปลูกฝั งจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ ความรู้ สึกรักหวงแหนในวัฒนธรรมของตนให้ แก่
เยาวชนท้ องถิ่นแล้ ว การคัดเลือกเด็กนักเรี ยนที่มีทกั ษะความสามารถในการเชิดหนังด้ วย
อย่างไรก็ตามการเรี ยนการสอนก็ไม่ได้ เป็ นไปตามหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ อีกทังทาง
้
โรงเรี ยนเองไม่ได้ ยงั ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาทําการสอน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้เชิดไม่มีเวลาว่าง ดังนัน้
การสอนจึงมักทําโดยครูในโรงเรี ยนโดยสอนตามหนังสือ ส่วนการฝึ กเต้ นนันสอนโดยเยาวชนที
้
่เป็ นผู้เชิดหนังที่ยงั
ศึกษาในโรงเรี ยน มีบางครัง้ ที่มีนกั เชิดรุ่นพี่มาสอน แต่การฝึ กเต้ นตามหลักสูตรนี ้เป็ นเพียงการเรี ยนรู้เบื ้องต้ น
เท่านันไม่
้ ได้ คาดหวังให้ เด็กฝึ กเต้ นอย่างจริงจัง
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จากหลักสูตรการเรี ยนรู้ข้างต้ น หากโรงเรี ยนสามารถนําบุคลากรในชุมชนที่เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
ตรงในแต่ละด้ านมาให้ ความรู้กบั เด็ก เช่น ดนตรี การพากย์ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับหนังใหญ่ รวมทังอาจ
้
จัดให้ มีการเรี ยนการสอนด้ านแนวทางการการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังใหญ่ หรื อการจัดอบรมมัคคุเทศก์เพื่อ
นําชมในพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ เด็ก พิพิธภัณฑ์ และชุมชน อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มคุณภาพการเรี ยน
การสอนวิชาหนังใหญ่ด้วย

3. รายงานการปฏิบัตงิ านวิจัยและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
3.1 การปฎิบตั งิ านในระยะที่ 1 (ธันวาคม 2547 - พฤษภาคม 2548)
การศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนในระยะ 6 เดือนแรกตังแต่
้ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2548 แบ่งการทํางานออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วง 3 เดือนแรก เป็ นการเก็บข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชน
ทังทางด้
้
านกายภาพและสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี ้ได้ สํารวจสภาพการณ์ปัจจุบนั ของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั
บ้ านดอน ในด้ านลักษณะอาคารและสภาพตัวหนัง และหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์
สามเดือนต่อมา จึงเริ่ มจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้ นให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
กิจกรรมแรกที่ศนู ย์ฯ เข้ าไปร่วมทํากับชาวบ้ านมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การสํารวจสภาพตัวหนังและทําทะเบียนตัวหนังใหญ่
การทําทะเบียนหนังใหญ่จดั ขึ ้นเพื่อสํารวจจํานวนตัวหนังที่แท้ จริ ง และสภาพของตัวหนัง ผู้วิจยั ได้
ร่วมกับวัด โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน และคณะกรรมการหนังใหญ่ ออกหนังสือเชิญประชุมเพื่อนัดประชุม
คณะกรรมการหนังใหญ่ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ที่ศาลาวัดบ้ านดอน มีผ้ มู าร่วมประชุมรวมทังนั
้ กวิจยั
ภาคสนามด้ วยรวม 15 คน
การทําทะเบียนหนังใหญ่ นอกจากต้ องการสํารวจจํานวนและสภาพตัวหนังแล้ ว ยังต้ องการให้ คนใน
ชุมชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการทําทะเบียนด้ วย โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ คณะกรรมการหนังใหญ่ กลุม่ ผู้เชิดหนัง
และนักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน การประชุมครัง้ นันมี
้ มติให้ เริ่ มทําทะเบียนหนังใหญ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2548
การทํางานเริ่มจากปรึกษากันว่าจะจัดระบบการทําทะเบียนตัวหนังอย่างไร ซึง่ ได้ ข้อสรุปว่าจะเริ่มทํา
ทะเบียนจากตัวหนังชุดใหม่ก่อน เพราะจํานวนตัวหนังมีน้อยกว่า และสามารถหยิบจับได้ ง่ายกว่าตัวหนังชุดเก่า
หลังจากนันจึ
้ งช่วยกันขนย้ ายตัวหนังออกมาจากห้ องเก็บที่อยูบ่ นศาลา คุณวัลลภ แสงอรุณ (นายโรง) เป็ นผู้
จัดเรี ยงตัวหนังโดยไล่ลําดับตัวหนังจากการดําเนินเรื่ อง ขณะเดียวกันก็อ้างอิงเลขลําดับหนังจากบัญชีสงั่ ทําตัวหนัง
เมื่อปี พ.ศ. 2538
การทําทะเบียนเริ่มจากการบันทึกรายละเอียดวัตถุ การถ่ายภาพวัตถุ และการเขียนตัวเลขลงบนวัตถุ
โดย อาจารย์อํานาจ และคุณวุฒิศกั ดิ์ เป็ นผู้จดบันทึกรายละเอียดของตัวหนัง เด็กๆ และคนอื่นๆ ช่วยวัดขนาด
บอกสีตวั หนัง และขนย้ ายตัวหนัง ผู้วิจยั เป็ นผู้ถ่ายภาพตัวหนัง เขียนเลขทะเบียนลงบนวัตถุ และแนะนําการ
บันทึกรายละเอียดของตัวหนังลงในแบบฟอร์ ม
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

บรรยากาศในการทําหนังค่อนข้ างครึกครื น้ มีเด็กนักเรี ยนที่มาเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนากับหลวงพ่อแวะ
เวียนมาดู วันแรกทําทะเบียนหนังได้ 23 ตัว
การทําทะเบียนในครัง้ ต่อมามีผ้ วู ิจยั อาจารย์อํานาจ มณีแสง และคุณวัลลภ แสงอรุณ ช่วยกันทํา
ุ วัลลภว่าง เพราะเป็ นผู้ร้ ูจกั ตัวหนังและเนื ้อเรื่ อง
ทะเบียน เนื่องจากการนัดทําทะเบียนในแต่ละครัง้ ต้ องรอวันที่คณ
ที่แสดงมากที่สดุ ซึง่ วันและเวลาที่นดั มักไม่ตรงกับเวลาว่างของเด็กๆ ส่วนสมาชิกท่านอื่นๆ ไม่ได้ มาช่วยงาน
เนื่องจากผู้วิจยั ไม่ได้ ประสานไปและส่วนใหญ่ที่เคยมาช่วยมักกล่าวว่าตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับหนังใหญ่เลย
จึงไม่ร้ ูวา่ จะช่วยอะไรได้ ดังนันสมาชิ
้
กในการทําทะเบียนจึงเหลือจํานวนน้ อย
การประชุมคณะกรรมการหนังใหญ่เรื่ องการทําทะเบียน
หนังใหญ่

การบันทึกรายละเอียดตัวหนังใหญ่

การวัดขนาดตัวหนัง
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โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ทะเบียนวัตถุวัดบ้ านดอน (ตัวอย่ าง)

เลขลําดับ…001……. ทะเบียนวัตถุ……บด01/001…… เลขทะเบียนเดิม……………-…………
ชื่อวัตถุ……ทศกัณฐ์ นงั่ เมือง…………………………………………………………………………
ประเภทวัตถุ………หนังใหญ่……………… ..วัสดุ……หนังวัว ……………………………………
ประเภทหนัง ( ) หนังครู/หนังเจ้ า
( ) หนังเฝ้า/หนังไหว้
( ) หนังคเนจร
( ) หนังเมือง
( ) หนังจับ
( ) หนังง่า/หนังเหาะ
( ) หนังเบ็ดเตล็ด ( …..หนังเตียว ….. หนังเขน
….. หนังรถ )
เรื่ อง/ตอนทีแสดง ………รามเกียรติ์ตอนกําเนิดสองกุมาร……………………………………………………
ลักษณะ ……ทศกัณฐ์ นงอยู
ั ้ ใ่ นปราสาท ด้ านข้ างมีสาวใช้ พดั โบก……………………………………………...
สีวัตถุ …………สีขาวและสีดํา………………………………………………………………………
ขนาด (เซนติเมตร) กว้ าง…………163… ยาว…………………… สูง ………180 …..
ประวัตวิ ัตถุ …เป็ นหนังที่ซื ้อมาจากจังหวัดพัทลุง อายุกว่าร้ อยปี ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
สภาพ
( ) สมบูรณ์ ( ) ชํารุด ………มีรอยขาดตรงส่วนกลางของหนัง……………
การอนุรักษ์ ……………-…………………………………………………………….....................................
้ ่ 5 ………………………………………………………………………………..
สถานที่เก็บ ………ตู้ที่1 ชันที
ผู้บันทึก ………อํานาจ มณีแสง……………… วันที่บันทึก ………14มิ.ย. 48…………………
วันถ่ ายภาพ ………14มิ.ย. 48……………… หมายเลขฟิ ล์ ม ……digital บด01-001……………
หมายเหตุ………………………………………………………………………………………………
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง: รายงานภาคสนาม

นวลพรรณ บุญธรรม

136

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขลําดับ – คือเลขที่เรี ยงไปเรื่ อยๆ ตามจํานวนวัตถุ
ทะเบียนวัตถุ – เป็ นชื่อรหัสของวัตถุที่ศนู ย์มานุษยวิทยาสิรินธรตังขึ
้ ้น ดังนี ้
บด01/001 และ บด02/001
บด = บ้ านดอน
01 = หนังชุดเก่า
02 = หนังชุดใหม่
001 = เลขประจําตัวหนัง
เลขทะเบียนเดิม – เป็ นเลขทะเบียนของวัตถุที่อาจมีผ้ ตู งไม้
ั ้ ก่อนหน้ าแล้ ว
ชื่อวัตถุ- เป็ นชื่อของวัตถุ เปรี ยบได้ กบั ชื่อของคน
ประเภทวัตถุ – เป็ นการจัดหมวดหมูว่ ตั ถุ
วัสดุ – วัตถุที่ใช้ ทําวัตถุ เช่น ไม้ หิน แก้ ว โลหะ ดิน ฯลฯ
ประเภทหนัง – เป็ นการแบ่งชนิดของหัวหนัง ได้ แก่ หนังครู/หนังเจ้ า หนังเฝ้า/หนังไหว้ หนังคเนจร
หนังง่า/หนังเหาะ หนังเมือง หนังจับ หนังเบ็ดเตล็ด
เรื่ อง/ตอนทีแสดง
ลักษณะ – เป็ นการบอกรายละเอียดของวัตถุ ได้ แก่ รูปทรง ลวดลาย จุดเด่นของวัตถุ
สีวัตถุ – สีของวัตถุ
ขนาด – กว้ าง ยาว สูง
ประวัตวิ ัตถุ – การได้ มา
สภาพ – สมบูรณ์ หรื อชํารุด ชํารุดอย่างไร และบริเวณที่ชํารุด
การอนุรักษ์ – วัตถุเคยได้ รับการซ่อมแซมหรื อไม่ อย่างไร โดยใคร
สถานที่เก็บ – สถานที่จดั เก็บวัตถุ
ผู้ หมายเหตุ – เป็ นข้ อมูลของวัตถุนอกเหนือจากที่มีอยูใ่ นแบบฟอร์ ม

3.2 การปฏิบตั งิ านในระยะที่ 2 (มิถุนายน – ธนวาคม 2548)
การทําทะเบียนหนังใหญ่
การทํางานในระยะนี ้สืบเนื่องมาจากในช่วง 6 เดือนแรก คือการทําทะเบียนหนังใหญ่ซงึ่ เสร็จสิ ้นในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคม การทําทะเบียนใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 2548) สํารวจตัวหนังได้ ทังหมด
้
200
ตัว เป็ นหนังชุดเก่า 132 ตัว หนังชุดเก่า 88 ตัว จากการสํารวจพบว่าตัวหนังชุดเก่ามีสภาพชํารุดมากโดย
เฉพาะตัวหนังยักษ์ บางส่วนขาด กรอบเปราะ และบิดงอ ส่วนหนึง่ เนื่องมาจากความเก่าแก่ของตัวหนัง ส่วนหนึง่
เนื่องมาจากการปล่อยปละละเลยไว้ เป็ นเวลานานปล่อยให้ โดนความชื ้น และปลวกกัดกิน และสาเหตุสําคัญที่ทํา
ให้ ตวั หนังใหญ่ชดุ เก่าเสื่อมสภาพก็คือการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม แม้ วา่ ตัวหนังส่วนใหญ่จะถูกจัดเก็บในลักษณะ
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วางราบในตู้เหล็กจะไม่บิดงอและป้องกันฝุ่ นละอองได้ สว่ นหนึง่ แต่จํานวนที่จดั เก็บในแต่ละชันหนาแน่
้
นเกินไป
อีกทังเมื
้ ่อหยิบตัวหนังจากชันชิ
้ ้นส่วนของตัวหนังมักเกาะเกี่ยวกันทําให้ ตวั หนังขาดชํารุ ดมากขึ ้นด้ วย ส่วนตัว
หนังชุดใหม่บางตัวบิดงอ บางตัวสีละลายไหลเข้ าหากันเนื่องจากคุณภาพการผลิตไม่ดีและการถูกความชื ้น
นอกจากนี ้จากจํานวนหนังที่สํารวจ ชาวบ้ านพบว่าตัวหนังบางตัวหายไป จึงต้ องสืบหาว่าใครเป็ นผู้
นําไปและจัดเก็บอยูท่ ี่ใด
การอบรมการแกะสลักหนังใหญ่
ั ้ ในอดีต
การจัดการอบรมการแกะสลักหนังใหญ่ เกิดขึ ้นเพราะหนังใหญ่ที่วดั บ้ านดอนเก็บรักษาไว้ ตงแต่
ถูกซื ้อมาจากต่างถิ่น เมื่อหนังชํารุดมากจนบางตัวไม่สามารถนําออกแสดงได้ ทางคณะกรรมการหนังใหญ่วดั
บ้ านดอนจึงต้ องการที่จะอนุรักษ์ หนังชุดเก่าไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องการสร้ างตัวหนังชุดใหม่เพื่อนําออกแสดงแต่ใน
ชุมชนไม่มีใครแกะได้ ชาวบ้ านจึงสัง่ ทําหนังชุดใหม่จากจังหวัดนครศรี ธรรมราชเพื่อใช้ แสดงแทนหนังชุดเก่า หนัง
ชุดใหม่มีราคาสูง แต่คณ
ุ ภาพไม่ดีนกั และมีลวดลายต่างไปจากของเดิมมากทังที
้ ่ชาวบ้ านบอกว่าช่างได้ มาลอก
ลายจากตัวหนังชุดเก่าไปแต่เมื่อผลิตออกมาแล้ วลวดลายไม่เหมือนเดิมบางตัวก็เป็ นลวดลายของวัดขนอน
ชาวบ้ านจึงอยากแกะหนังได้ เองเพื่อสร้ างทดแทนตัวเก่าที่ยงั ขาดหาย ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเรื่ องการแกะหนัง
เพื่อเป็ นของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน และเพื่อการนําเสนอกระบวนการของหนังใหญ่ให้ ครบ
้ กที่เชิด
วงจร คือ มีทงการสร้
ั้
างตัวหนัง การจัดเก็บและจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงหนังใหญ่ ซึง่ ขณะนันเด็
หนังใหญ่ 5- 6 คน ได้ ฝึกตอกกระดาษเป็ นลวดลายโดยใช้ แบบจากตัวหนังใหญ่ของวัดบ้ านดอน ผู้วิจยั จึงต้ องการ
ใช้ กิจกรรมนี ้กระตุ้นให้ เยาวชนและชาวบ้ านหันมาสนใจหนังใหญ่มากขึ ้น
ขณะเดียวกันก็เป็ นการเสริ มให้ กบั
หลักสูตรวิชาหนังใหญ่ของโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนด้ วย
ดังนันศู
้ นย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ พิจารณาโครงการที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกันที่เคยดําเนินการมาแล้ ว ได้ แก่ โครงการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ หนังใหญ่วดั ขนอน จ.ราชบุรี จึงได้
้
ติดต่อกับนายหนังที่เคยร่วมโครงการให้ เป็ นวิทยากรประจําโครงการ เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน ทังใน
เรื่ องทักษะของการแกะหนังใหญ่ และการถ่ายทอดความรู้ที่เป็ นการพัฒนาทักษะการแกะสลักกับกลุม่ เยาวชน
อาจารย์วาที ทรัพย์สนิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี และอาจารย์เสนีย์
ทรัพย์สนิ นายหนังนครศรี ธรรมราช เป็ นผู้ที่ได้ ร่วมโครงการข้ างต้ น ด้ วยเหตุนี ้ ศูนย์ฯ จึงประสานงานและกําหนด
เนื ้อหาการอบรม รวมทังการจั
้
ดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในกระบวนการแกะหนังใหญ่โดยกลุม่ เป้าหมายผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมคือ ผู้เชิดหนัง นักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน ครู และผู้สนใจ
การเรี ยนการสอนแบ่งออกเป็ น 3 ครัง้ ระยะเวลาตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2548 ครัง้ ที่ 1 – 2
เป็ นการฝึ กทักษะการใช้ เครื่ องมือแกะหนังให้ แก้ ผ้ เู รี ยน ได้ แก่ ตุ๊ดตูซ่ งึ่ จะให้ ลวดลายเป็ นวงกลมและประยุกต์เป็ น
ลายต่างๆ ได้ การใช้ มีดเจาะและตัดหนัง ครัง้ ที่ 3 ฝึ กสอนในเรื่ อง การลงสี และการฟอกหนัง
1) การฝึ กอบรมแกะหนัง ครั ง้ ที่ 1 (23 – 24 กรกฎาคม 2548)
อาจารย์วาทีและอาจารย์เสนีย์ ทรัพย์สนิ สอนการใช้ เครื่ องมือ “ตุ๊ดตู่” ซึง่ เป็ นแท่งโลหะสําหรับใช้ ตอก
้ เบอร์ 8 – 12 ขนาดใหญ่ที่สดุ คือเบอร์ 8 การฝึ กจะให้ ฝึกตอกเป็ น
หนังให้ เป็ นลายต่างๆ มีขนาดต่างๆกัน ตังแต่
ลายกลมๆ บนกระดาษแข็งก่อน แล้ วจึงตอกเป็ นลายอื่นๆ ได้ แก่ ลายดอกจิก ลายวงกลมต่อกันเป็ นเส้ นตรง เส้ น
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โค้ ง ลายคลื่น และลายดอก การตอกจะต้ องมีเขียงรอง เขียงที่ใช้ เป็ นเขียงที่ทําจากไม้ หยี ซึง่ เป็ นไม้ ที่ดีที่สดุ
สําหรับการตอกหนังเพราะเนื ้อไม้ แข็งแน่น เมื่อตอก ตุ๊ดตูจ่ ะไม่จมลงในเนื ้อไม้ และดึงไม้ ขณะเดียวกันก็ต้องหมัน่
จิ ้มปากตุ๊ดตูใ่ นเทียนไขเพื่อให้ ตอกได้ ลื่น
หลังจากนันจึ
้ งฝึ กตอกลวดลายบนกระดาษเป็ นรูปต่างๆ เช่น หน้ าพระ หน้ านาง หน้ าลิง ฯลฯ เมื่อตอก
กระดาษได้ คนละ 3 – 4 จึงเปลี่ยนมาตอกหนังบางๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดข้ อเปรี ยบเทียบระหว่างการตอกกระดาษ
กับการตอกหนัง ขณะเดียวกันการให้ เด็กได้ ตอกหนังบางๆ ก็เป็ นการให้ กําลังใจเด็กว่าเรี ยนวันแรกก็ได้ จบั หนัง
จริงแล้ ว
นอกจากการสอนใช้ เครื่ องมือแล้ ว อาจารย์ทงสองได้
ั้
แนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่ องมือให้ มีคณ
ุ ภาพดี
อยูเ่ สมอ ในขณะเดียวกันได้ สอนให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนเคารพเครื่ องมือทุกชิ ้นเพราะถือว่าเครื่ องมือคือ “ครู” นอกจากนี ้
ยังสอนให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนใช้ อปุ กรณ์ทกุ อย่างอย่างรู้คา่ และประหยัด
การฝึ กฝนการใช้ เครื่ องมือจะต้ องทําอย่างต่อเนื่อง เพราะการแกะหนังให้ เกิดลวดลายที่สวยงามจะต้ อง
มาจากทักษะการใช้ เครื่ องมือได้ อย่างชํานาญ อย่างไรก็ตามหลังจากที่อาจารย์กลับไปก็มีเด็กมาฝึ กใช้ เครื่ องมือ
อีกเพียง 1- 2 ครัง้ ๆ ละ 3 -4 คนเท่านัน้ ซึง่ เด็กจะแกะเป็ นตัวหนังตะลุง (นําแบบมาจากตัวหนังตะลุงกระดาษที่
ซื ้อมา) เพื่อจําหน่ายในงานเทศกาลของวัด
การแกะหนังใหญ่นี ้ได้ รับคําชมจากผู้เข้ าร่วมสังเกตการณ์วา่ เป็ นโครงการที่ดีมาก แต่ยงั เป็ นกังวลใน
เรื่ องมีผ้ เู รี ยนจํานวนน้ อย จากความกังวลในข้ อนี ้ทําให้ การอบรมครัง้ ต่อมาชาวบ้ านจึงพยายามประชาสัมพันธ์
โครงการแกะหนังใหญ่เพื่อหาคนมาเรี ยนเพิ่ม
2) การอบรมการแกะสลักหนังใหญ่ ครั ง้ ที่ 2 (3 – 4 กันยายน 2548)
การอบรมในครัง้ นี ้ยังคงเป็ นการฝึ กความชํานาญในการใช้ ต๊ ดุ ตู่ และเริ่ มฝึ กหัดใช้ มีดแกะหนัง ใบมีดทํา
จากใบเลื่อยนํามาตัดตามขวาง (ทแยง) แล้ วนํามาขัดแต่งให้ แหลมคม ต่อเข้ ากับด้ ามไม้ ทรงโค้ งมน มีดใช้ ตดั และ
เจาะหนังให้ เป็ นลวดลายและตัดเจาะหนังบางส่วนออกไป เช่น ดวงตา ปาก หนวด ฯลฯ ซึง่ การใช้ มีดผู้เรี ยนมัก
บ่นว่ายาก เพราะนอกจากจะต้ องมีจงั หวะในการบังคับมีดให้ ไปข้ างหน้ า การเกร็งข้ อมือ เพื่อให้ มีดตรงลาย และ
ความยากเนื่องจากความหนาของหนังวัวแล้ ว ยังต้ องระมัดระวังอันตรายจากคมมีดอีกด้ วย

เครื่ องมือแกะหนัง
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ฝึ กใช้ ต๊ ดุ ตู่ตอกกระดาษ

ลอกลายด้ วยการพ่นสีสเปรย์บนแบบให้ เกิดลายบนกระดาษ

สอนการใช้ เหล็กเขียนลายบนหนัง

อาจารย์วาที สอนการใช้ มีดแกะหนังให้ กบั
ครูนงลักษณ์ สาคะรัง ครูโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน
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สืบเนื่องจากการอบรมในครั ง้ ที่หนึ่ง หลังจากที่อาจารย์วาทีและอาจารย์เสนีย์กลับไปแล้ ว คุณวุฒิศักดิ์ สนิท
ราษฎร์ ได้ แกะกระดาษเป็ นรู ปปลาทองมาเป็ นแบบให้ เด็กฝึ กใช้ เครื่ องมือตอกหนังด้ วย อย่างไรก็ตาม เด็กๆ มา
ฝึ กใช้ เครื่ องมือน้ อยมาก ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ ได้ แก่ การประสานงานกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม
กับเด็กยังมีไม่มากพอ วันเวลาที่ฝึกแกะหนังตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ เด็กส่วนใหญ่มกั อยู่บ้านดูโทรทัศน์หรื อมี
กิจกรรมอื่น เช่น เด็กชายวีรพงษ์ นิมา ซึ่งเป็ นผู้เข้ าฝึ กอบรมกล่าวว่า “วันเสาร์ ต้องไปเรี ยนวาดภาพ” เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังขาดคนที่สามารถควบคุมเด็กได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงปรึกษากับอาจารย์อํานาจ มณีแสง และเจ้ าอาวาส
วัดบ้ านดอนว่าจะจัดการอย่างไรกับปั ญหาดังกล่าว ขณะเดียวกันผู้วิจยั ได้ มีโอกาสคุยกับอาจารย์พรเพ็ญ กลิ่นนิ่ม
นวล เรื่ องหลักสูตรหนังใหญ่ และการอบรมการแกะสลักหนังครัง้ ที่หนึ่ง อาจารย์มีความสนใจการแกะหนังมาก
ดัง นัน้ จึ ง เห็ น ว่ า การดึง ครู เ ข้ า มาร่ ว มในการอบรมแกะหนัง น่ า จะทํ า ให้ เ ด็ ก มาฝึ กแกะหนัง อย่ า งสมํ่ า เสมอ
นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์ต่อหลักสูตรท้ องถิ่นวิชาหนังใหญ่ ที่สามารถนําการแกะหนังไปเป็ นกิจกรรมเสริ มให้ กบั
เด็กที่เรี ยนวิชานี ้ได้ ดังนั ้น ครู นงลักษณ์ สาคะรัง และครู พรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล จึงเข้ ามาร่ วมในการอบรมครัง้ นี ้
ด้ วย หลังการอบรมครัง้ ที่สองนี ้ ครู ทงสองท่
ั้
านได้ นําเด็กนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มาฝึ กใช้ เครื่ องมือแกะ
กระดาษ อีกสองครัง้ ในวันพุธที่ 7 และ 14 กันยายน 2548 นอกจากนี ้นายสนุก มณีแสง ได้ นําเขียงทําจากไม้
กระถินณรงค์มามอบให้ เพื่อให้ ใช้ ตอกหนัง

ครูพาเด็กพาฝึ กใช้ เครื่ องมือตอกกระดาษ
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3) การอบรมการแกะหนังใหญ่ ครั ง้ ที่ 3 (9 – 16 ต.ค. 2548)
การอบรมแกะหนังในครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าร่ วมหลากหลายมากขึ ้นและมีจํานวนมากขึ ้น มีผ้ เู ข้ าอบรมประมาณ
้ 10 ปี จนถึงอายุ
20 คนมีทงผู
ั ้ ้ เรี ยนกลุ่มเดิมและผู้เข้ าเรี ยนใหม่ มีทงนั
ั ้ กเรี ยน ครู และชาวบ้ าน ในวัยตังแต่
มากกว่า 60 ปี การสอนจึงมีครบกระบวนการการผลิตหนังตังแต่
้ การฝึ กใช้ เครื่ องมือ ตุ๊ดตู่ มีด การลงสีตวั หนัง
การฟอกหนัง รวมถึงการผลิตใบมีดสําหรับขูดหนัง
การลงสีตัวหนัง
อุปกรณ์
1. สีผสมอาหารสีต่างๆ ได้ แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว หมึกเขียนอักษรสีดํา และสีนํ ้าเงิน สีผสม
อาหารสามารถซึมลงไปในเนื ้อหนังได้ ดีทําให้ สีติดทนนานไม่หลุดลอกง่าย และไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกายผู้ผลิต
้
างพอประมาณ
2. เส้ นหวายขนาดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เหลาปลายทังสองข้
3. ยูริเทนและแลคเกอร์ ผสมกันในอัตราส่วน 3:1 ใช้ เคลือบตัวหนังหลังจากทาสีเสร็จแล้ ว
วิธีการลงสี
เมื่อแกะสลักลวดลายบนผืนหนังแล้ วจะเป็ นการระบายสี โดยใช้ เส้ นหวายจุ่มสีแล้ วนํามาทาบนผืนหนัง
การทาจะต้ องออกแรงกดและขยี ้ปลายปลายเล็กน้ อยเพื่อให้ สีซมึ ลงในเนื ้อหนังได้ ดี ส่วนสีดําจะต้ องระบายเป็ นสี
สุดท้ ายเพื่อไมให้ สีละลายปนกับสีอื่น เมื่อสีแห้ งสนิทแล้ วจึงเคลือบด้ วยยูริเทนผสมกับแลคเกอร์ นําไปผึง่ ลมให้ แห้ ง

การระบายสีบนตัวหนัง

ครูโรงเรี ยนวัดบ้ านดอนเข้ าร่วมการอบรมแกะหนัง
ผลงานฝี มือผู้เข้ าอบรมการแกะหนัง
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วิธีฟอกหนัง
1. นําหนังวัวสดวางบนพื ้นซีเมนต์เอาด้ านในของหนังขึ ้นข้ างบน แล้ วใช้ มีดที่ทําจากใบเลื่อยขูดไขมัน
และพังผืดออกให้ หมด
2. ฆ่าหนังด้ วยการนําหัวนํ ้าส้ มสายชู (ตรานางงาม) ซึง่ เป็ นหัวนํ ้าส้ มที่มีความเข้ มข้ นสูงมากมักใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม หรื อเป็ นหัวเชื ้อนํ ้าส้ ม ราดให้ ทวั่ แผ่นหนัง นํ ้าส้ มหนึ่งขวดต่อหนังหนึ่งผืน แล้ วม้ วนแผ่นหนังใส่ในถัง
หมักไว้ 1คืน (หากต้ องการเอาขนวัวไว้ ไม่ต้องหมักหนัง ให้ นําตากได้ เลย)
3. นําหนังที่หมักไว้ หนึง่ คืนมาวางราบบนพื ้นแล้ วขูดขนออกด้ วยมีด
4. นําแผ่นหนังขึงให้ ตึงบนสะดึงไม้ รูปสี่เหลี่ยม แล้ วล้ างด้ วนนํา้ สะอาดและขัดด้ วยแปรงเพื่อกําจัด
เศษขนและไขมันออกให้ หมด จากนันนํ
้ าไปตากให้ หนังแห้ งสนิทซึง่ ใช้ เวลา 2-3 วัน
เมื่อหนังแห้ งสนิทแล้ วจึงแกะออกจากสะดึง แล้ วขูดหนังด้ านในด้ วยมีดที่ทําจากใบเลื่อย เพื่อกําจัดเศษ
ไขมันที่เหลือบนแผ่นหนังและเพื่อให้ หนังบาง ส่วนหนังด้ านนอกหรื อด้ านที่เป็ นขนต้ องขัดด้ วยกระดาษทรายขัด
้
าน หลังจากนันนํ
้ าหนังไปใช้ ได้ ตามต้ องการ
เหล็ก เบอร์ 1000 แล้ วเช็ดด้ วยผ้ าชุบนํ ้าหมาดๆ ทังสองด้

อาจารย์เสนีย์สาธิตการแร่ พงั ผืดและไขมันจากหนังผู้เข้ าอบรมดู

“ฆ่าหนัง” ด้ วยหัวนํ ้าส้ ม
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นําหนังวัวขึงให้ ตงึ บนสะดึงไม้ นําไปตากแดดให้ แห้ ง

หลังจากหมักหนังด้ วยนํ ้าส้ มไว้ หนึง่ คืนจึงนํามาขูดขนออก

เมื่อหนังวัวแห้ งสนิท นํามาขูดไขมันที่เหลือออก เพื่อให้ หนังสะอาดและบาง

การฝึ กอบรมครัง้ นี ้อาจารย์วาที และอาจารย์เสนีย์ นําตัวหนังแบบต่างๆ มาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมฝึ กแกะ ได้ แก่
หน้ าพระราม หน้ านาง หน้ าหนุมาน และเอาใจเด็กๆ ด้ วยการนําแบบรู ปโดราเอมอน และอุลตราแมน ซึ่งเป็ นที่
สนใจของเด็กๆมาก หลังจากฝึ กอบรมได้ 2-3 วัน ผู้เรี ยนบางคนมีผลงาน ตัวหนังที่ระบายสีเรี ยบร้ อยแล้ ว นํามา
แขวนโชว์ไว้ ขณะเดียวกันคณะสภาวัฒนธรรมวัดเสาธงทอง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ มาศึกษาดูงานเรื่ องหนัง
ใหญ่ของวัดบ้ านดอน ได้ ให้ ความสนใจในกระบวนการแกะหนังมากจึงขอซื ้อผลงานฝี มือผู้ฝึกอบรมไป 4 ตัว รวม
เป็ นเงิน 1,100 บาท ซึ่งการจําหน่ายชิ ้นงานได้ สร้ างความภูมิใจและแรงจูงใจให้ กบั ผู้เรี ยนที่จะผลิตผลงานมาก
ขึ ้น สําหรับเงินที่จําหน่ายตัวหนังได้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมมีมติให้ นําไปซื ้อหนังวัวมาฟอกเก็บไว้ อีก ดังนันเงิ
้ นจํานวนนี ้จึง
นําไปซื ้อหนังวัวจากโรงฆ่าสัตว์มาฟอกอีกหนึ่งผืน เป็ นเงิน 1,000 บาท และซื ้อหัวนํ ้าส้ มฟอกหนังอีก 175 บาท
การติดต่อซื ้อหนังวัวและ การซื ้อนํ ้าส้ มสายชู ได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชนในการติดต่อเจรจาซื ้อขาย การ
้ และพื ้นที่ ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกให้
หาสถานที่ ซึ่งคนในพื ้นที่ทําได้ ดีกว่าคนจากภายนอกเพราะรู้ จกั ทังคน
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เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ฯ ได้ มาก ขณะเดียวกันก็ทําให้ ชาวบ้ านได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในทุกขันตอนของกระบวนการฝึ
้
กอบรม
และวิจยั
การอบรมแกะหนังครัง้ ที่ 3 นี ้ ได้ ขยายกลุม่ ผู้เรี ยนออกไป จากเดิมที่มีเพียงเด็กกลุม่ นักเชิดหนังในครัง้
แรก ในครัง้ ต่อมาจึงเริ่มขยายสูก่ ลุม่ ครู ซึง่ ครูก็ช่วยดึงนักเรี ยนให้ เข้ ามาฝึ กอบรม ส่วนการอบรมในครัง้ ที่ 3 ผู้เรี ยน
มีทงกลุ
ั ้ ่มครู จากโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน นักเรี ยน กลุ่มเด็กเชิดหนัง นักธุรกิจ ซึ่งการที่มีจํานวนผู้เรี ยนมากขึ ้นและ
หลากหลายอาจเนื่องมาจากปั จจัยหลายประการ ดังนี ้
1. ช่วงเวลาเป็ นปิ ดเทอมที่เด็กๆ มีเวลาว่าง
2. ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กๆ ว่างจึงส่งมาเรี ยนแกะหนัง เพื่อให้ เด็กรู้ จักใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ซึ่ง
ผู้ปกครองของเด็กที่เข้ ามาเรี ยน และผู้ปกครองท่านนี ก้ ็ร่วมเข้ าฝึ กอบรมด้ วย กล่าวว่า “ช่วงปิ ด
เทอมเด็กๆว่างก็อยากจะหาอะไรให้ทํา พอรู้ว่าที ว่ ดั มี สอนแกะหนังก็เลยตัดสิ นใจพามาเรี ยน ไม่ได้
คาดหวังให้ลูกเก่งหรื อแกะได้สวยหรอกแต่อยากฝึ กเรื ่ องสมาธิ เพราะเขาสมาธิ สนั้ ผมเองก็เรี ยน
ด้วยก็รู้สึกเพลิ นแล้วก็อยากจะส่งเสริ มหนังใหญ่ในเรื ่องอืน่ ๆ ด้วย ..”
3. มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ ้น ส่วนใหญ่จากการบอกต่อของชาวบ้ าน

อาจารย์วาทีให้ คําแนะนําการแกะหนังต่อ
ผู้เข้ าอบรม ในการอบรมวันสุดท้ าย

ส่วนหนึง่ ของผู้เข้ าร่ วมอบรมการแกะหนัง

ภายหลังการอบรมครัง้ นี ้สิ ้นสุดลงได้ เกิดความเคลื่อนไหวในเรื่ องหนังใหญ่พอสมควร เช่น กลุ่มครู จาก
โรงเรี ยนวัดบ้ านดอนได้ กล่าวว่าจะกลับไปปรับหลักสูตรการสอนหนังใหญ่ โดยจะนําการแกะหนังเข้ าไปไว้ ใน
หลักสูตร เพื่อให้ เด็กนักเรี ยนได้ ฝึกแกะหนัง สําหรับเป็ นของที่ระลึก นอกจากนี ้ได้ ร่างโครงการที่จะไปเรี ยนการ
แกะหนังอย่างจริ งจังที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช แต่เนื่องจากระยะเวลาที่มีจํากัดจึงทําให้ โครงการถูกระงับไป แต่
อาจติดต่อให้ อาจารย์วาที ทรัพย์สิน มาสอนแกะหนังที่โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน ส่วนเด็กกลุ่มเชิดหนังที่เข้ ารับการ
อบรมแกะหนังใหญ่มีความคิดว่าจะจัดตังชมรมหนั
้
งใหญ่วดั บ้ านดอน มีการเก็บเงินสมาชิกโดยนําเงินเบี ้ยเลี ้ยงที่
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ได้ จากการฝึ กซ้ อมเชิดหนังมาลงหุ้นกันซื ้อหนังสําเร็ จมาแกะเป็ นของที่ระลึกจําหน่าย ซึ่งอาจารย์วาที ทรัพย์สิน
ได้ กรุณาส่งรูปแบบพวงกุญแจ และที่คนั่ หนังสือที่ทําจากหนังมาให้ เด็กๆ เป็ นตัวอย่าง นอกจากนี ้ เด็กชายธวัชชัย
ศรทะสังข์ ได้ ซื ้อตุ๊ดตูข่ นาดเล็กสําหรับแกะหนังเป็ นของที่ระลึก
เด็กกลุ่มเชิดหนังบางคนได้ นําตัวหนังใหญ่ของวัดบ้ านดอนชุดใหม่มาเป็ นต้ นแบบสําหรับแกะตัวหนัง
ใหญ่ ขึน้ ใหม่ ตัวแรกที่แกะคือตัวเสนาชื่อเจ้ าพร ตัวนี ม้ ีโอกาสนํ าออกแสดงหนึ่งครั ง้ ในการสาธิ ตให้ กับผู้มาดู
งานวัดบ้ านดอน ต่อมาขายให้ กบั ผู้มาดูงานคณะนี ้ ต่อมาจึงแกะตัวเจ้ าพรขึ ้นใหม่และแกะหนังจับลิงหัวคํ่า จับ
สองขึ ้นอีกหนึง่ ตัว โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนําหนังใหญ่ที่แกะขึ ้นใหม่นี ้นําออกแสดงเพื่อหารายได้ ซึง่ สร้ างความไม่
พอใจให้ กบั กลุม่ ผู้ใหญ่
นอกจากนี ไ้ ด้ เกิดปั ญหาเรื่ องขาดคนดูแลเครื่ องมื อและการใช้ ห นังที่ฟอกแล้ ว เนื่ องจากหลังจากที่
อาจารย์และศูนย์กลับไปแล้ วมีคนเข้ ามาฝึ กแกะหนังอีกจํานวนหนึ่ง ใช้ แล้ วก็ไม่ดแู ลรักษา ทําให้ เครื่ องมือกระจัด
กระจาย บางส่วนชํารุ ด สูญหาย เพราะเครื่ องมือจัดวางอยู่บนศาลาวัดอันเป็ นที่ๆ คนผ่านไปมาหยิบฉวยได้ ง่าย
ผู้วิจยั ภาคสนามจึงให้ เด็กช่วยย้ ายอุปกรณ์ การแกะหนังและแผ่นหนังฟอกทังหมดไปเก็
้
บไว้ ทีโรงเก็บหนัง และ
ขอให้ เ ด็ ก ชายธวัช ชัย ศรทะสัง ข์ ช่ ว ยดู แ ลหากมี ค นมาใช้ เครื่ อ งมื อ ควรมี ห ลัก ฐานการเบิ ก ใช้ เครื่ อ งมื อ
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ใหญ่ ที่ประกอบด้ วยครู โรงเรี ยนวัดบ้ านดอน คณะกรรมการหนังใหญ่บางท่าน มีความเห็น
พ้ องต้ องกันว่า ให้ หลวงพ่อแต่งตังอาจารย์
้
นงลักษณ์ สาคะรัง เป็ นผู้ดแู ลและควบคุมการใช้ เครื่ องมือ เนื่องจาก
เป็ นผู้สนใจมาเข้ าอบรมการแกะหนัง นอกจากนี ้เป็ นครู สอนวิชาหนังใหญ่ และเป็ นเลขาคณะกรรมการหนังใหญ่
ด้ วย อีกทังเป็
้ นคนเด็ดขาดและสามารถควบคุมเด็กได้ ซึง่ ทางวัดจึงได้ ออกหนังสือแต่งตังอาจารย์
้
นงลักษณ์ เป็ น
ผู้ดแู ลเครื่ องมืออย่างเป็ นทางการ
การจัดทําหนังสือ "หนังใหญ่ วัดบ้ านดอน"
โครงการจัดทําหนังสือ “หนังใหญ่วดั บ้ านดอน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อบันทึกและรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับ
หนังใหญ่วดั บ้ านดอน และเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ไปสู่การรับรู้ ของผู้คนในระดับกว้ าง นอกจากนี ้เป็ นข้ อมูลสําหรับ
การค้ นคว้ าเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็ นการประชาสัมพันธ์ โครงการของศูนย์ด้วย โดยเน้ นให้
เห็นความงามของลวดลายหนังใหญ่วดั บ้ านดอน คณะหนังใหญ่ บทพากย์ และชีวิตของผู้คนที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง
กับหนังใหญ่ โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี ้
- ประวัติความเป็ นมาของหนังใหญ่วดั บ้ านดอน เน้ นการนําเสนอข้ อมูลหนังใหญ่ที่เขียนขึ ้นโดยเจ้ าของ
วัฒนธรรมและที่เป็ นการศึกษาของนักวิชาการจากภายนอก โดยรวบรวมเนื ้อหาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน
- คณะหนัง แสดงให้ เห็นการก่อตัว วัตถุประสงค์ การดําเนินงาน ชีวิตของผู้คนในคณะเชิดหนัง วงปี่
พาทย์ ผู้พากย์ และผู้สร้ างสรรค์บทพากย์ และอุปกรณ์การแสดง
- ความย่อเรื่ องราวตอนกําเนิดสองกุมารซึง่ เป็ นตอนที่คณะหนังใหญ่ใช้ แสดงในปั จจุบนั
้ ่เป็ นคลังสะสมเดิมและที่ทําขึ ้นใหม่พร้ อมกับบทพากย์
- ภาพหนังใหญ่ที่ใช้ แสดงตอนกําเนิดสองกุมาร ทังที
- การอบรมการแกะสลักหนังใหญ่ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ศนู ย์ฯ เข้ าไปส่งเสริมให้ กบั ชุมชนวัดบ้ านดอน
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ระยะเวลาดําเนินการ ตั ้งแต่เดือนกันยายน 2548 ถึง พฤษภาคม 2549 โดยมีอาจารย์สวุ รรณา
เกรี ยงไกรเพ็ชร์ เป็ นที่ปรึกษาและบรรณาธิการหนังสือ
ทางศูนย์ฯ ร่ วมกับวัดบ้ านดอน เรี ยนเชิญคณะกรรมการหนังใหญ่มาประชุมเพื่อรับรู้ และชี ้แจง รวมทัง้
รับฟั งความคิดเห็นของชุมชนในเรื่ องโครงร่างหนังสือ โครงการจัดทําหนังสือ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม2548
ผู้เข้ าประชุมประกอบด้ วยคณะกรรมการหนังใหญ่วดั บ้ านดอน ครูโรงเรี ยนวัดบ้ านดอน เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้เข้ าประชุมส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับโครงร่างที่ศนู ย์ฯ นําเสนอ ซึง่
ทางศูนย์ฯ จะส่งความคืบหน้ าของงานให้ ดเู ป็ นระยะๆ ขณะนี ้ การดําเนินการอยูใ่ นช่วงการเขียน และเลือก
ภาพประกอบหนังสือ
จากโครงการจัดทําหนังสือนี ้พบข้ อสนใจในเรื่ องของบทพากย์หนังใหญ่ที่ทางวัดบ้ านดอนได้ เก็บรักษาไว้
้ เมื่อใด จาก
บทพากย์มี 2 ฉบับ เป็ นเอกสารเขียนด้ วยลายมือลงในสมุดปกแข็ง ไม่ทราบแน่ชดั ว่าคัดลอกขึ ้นตังแต่
การสอบถามเจ้ าอาวาส อาจารย์อํานาจ มณีแสง และคุณวัลลภ แสงอรุณ ทําให้ ทราบว่าบทพากย์นี ้เล่มหนึง่ เป็ น
้
นนายโรงของหนังใหญ่วดั บ้ าน
ของนายเจิม ขอบอรัญ อีกเล่มหนึง่ เป็ นของนายเฉลิม มณีแสง ซึง่ ทังสองเคยเป็
ดอน บทพากย์ทงสองฉบั
ั้
บมีความต่างกันในเรื่ องของการเริ่ มเรื่ องและการจบเรื่ อง ฉบับแรกเรื่ องราวเริ่มต้ นตังแต่
้
พระรามรับตัวนางสีดากลับมาจากกรุงลงกา พระรามให้ พระลักษมณ์นํานางสีดาไปประหารเพราะเข้ าใจผิดว่า
หลงรักทศกัณฐ์ นางสีดาไปอยูก่ บั พระฤาษี แล้ วให้ กําเนิดพระบุตรซึง่ เป็ นพระโอรสของพระราม จนถึงตอนที่
พระรามกําลังจะออกอุบายรับนางสีดากลับเข้ าเมือง ซึง่ บทพากย์เล่มนี ้ปรากฏเรื่ องราวตอนสีดาลุยไฟ ซึง่ เป็ นการ
แสดงหนังที่ขึ ้นชื่อของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนในอดีต ส่วนบทพากย์อีกเล่มหนึง่ เนื ้อหาเริ่มตังแต่
้ นางสีดาให้ กําเนิด
พระบุตรจนถึงตอนที่พระรามให้ พระบุตรกับพระลบไปรับนางสีดากลับเมือง ซึง่ ฉบับแรกเนื ้อเรื่ องมีความยาวกว่า
จากการสอบถามอาจารย์อํานาจ ได้ ความว่าบทพากย์ของนายเจิมนัน้ ตนเพิ่งเคยเห็นเพราะทายาทของนายเจิม
นํากลับไปเก็บรักษาไว้ นานแล้ ว แต่ไม่ร้ ูวา่ นํากลับมาให้ วดั เก็บรักษาอีกเมื่อใด บทพากย์ที่ใช้ ปัจจุบนั ปรับปรุงจาก
บทพากย์ของนายเฉลิมซึง่ เป็ นอาของอาจารย์อํานาจ ดังนันจึ
้ งไม่มีตอนสีดาลุยไฟ ซึง่ ตนเองก็สงสัยอยูเ่ หมือนกัน
ว่าการแสดงสีดาลุยไฟที่เคยดูตอนสมัยเด็กอยู่สว่ นไหนของเรื่ อง เมื่อเห็นบทพากย์นี ้ จึงทราบว่าการแสดงนี ้อยู่
ตอนใดของเรื่ อง
นอกจากนี ้ยังมีบทพากย์ทงสองฉบั
ั้
บยังมีความแตกต่างกันในเรื่ องของตัวอักษรที่ใช้ เขียนด้ วยซึง่ บท
พากย์ทงั ้ 2 ฉบับนี ้ อาจารย์สวุ รรณาได้ นํามาคัดลอกและปริวรรตแล้ ว

4. สรุ ปบทเรียนจากการทํางานภาคสนาม
4.1 พิพธิ ภัณฑ์ กับชุมชน
ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่มีอาคาร จัดสร้ างอาคารเพื่อจัดเก็บและจัดแสดงหนังใหญ่ อาคาร
พิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารคอนกรี ตชันเดี
้ ยว อาคารแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อจัดเก็บตัว
หนัง ส่วนที่สองสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 สําหรับจัดแสดง ดูวิดีทศั น์และฟั งบรรยายสรุปความเป็ นมาและการ
แสดงหนังใหญ่วดั บ้ านดอน และเริ่มเปิ ดให้ เข้ าชมในปี เดียวกัน พิพิธภัณฑ์เปิ ดให้ เข้ าชมโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย หาก
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จะเข้ าชมต้ องแจ้ งให้ เจ้ าอาวาสทราบและหากต้ องการชมการเชิดหนังต้ องแจ้ งล่วงหน้ า โดยมีวิทยากรนําชมสลับ
สับเปลี่ยนกันสองท่านคือพระครูปลัดวิรัตน์ อค.คธม.โม เจ้ าอาวาสวัดบ้ านดอน และอาจารย์อํานาจ มณีแสง
นอกจากนี ้จัดให้ มีการแสดงเชิดหนังใหญ่ให้ ชมที่วดั ในกรณีที่ผ้ ชู มต้ องการชมการแสดง และออกแสดงในสถานที่
ต่างๆ ตามที่มีผ้ วู า่ จ้ าง ในแง่ของความสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์กบั ชาวบ้ าน พบว่าชาวบ้ านโดยทัว่ ไปไม่ได้ ให้
ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ์มากนัก ส่วนใหญ่มองว่าเป็ นโรงเก็บหนัง ชาวบ้ านส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ าชมในพิพิธภัณฑ์
ส่วนผู้สงู อายุยงั คงมีความเชื่อในเรื่ องความศักดิ์สทิ ธิ์ของหนังใหญ่ ส่วนใหญ่เชื่อว่าครูหนังแรง หากเข้ าไปทําอะไร
้ งไม่เข้ าไปในพิพิธภัณฑ์ ส่วนชาวบ้ านที่เข้ าร่วมเป็ นกรรมการหนังใหญ่นนั ้
ไม่ถกู ไม่ควรอาจทําให้ เจ็บไข้ ได้ ดังนันจึ
มีบางส่วนให้ ความสําคัญกับพิพิธภัณฑ์โดยพยายามพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ให้ ดีขึ ้น เช่น ปรับปรุง
รูปแบบการเก็บหนังโดยเก็บในลิ ้นชักเหล็กที่สามารถเลื่อนเข้ าออกได้ หางบประมาณจัดสร้ างห้ องจัดแสดงและ
บรรยายสรุปหนังใหญ่ ซ่อมแซมตัวหนังที่ชํารุดและจัดสร้ างตัวหนังชุดใหม่เพื่อใช้ แสดงแทนหนังชุดเก่าที่ชํารุด
มาก ซึง่ มีลกั ษณะการทําแบบค่อยเป็ นค่อยไปตามกําลังที่ชมุ ชนและวัดสามารถทําได้ โดยงบประมาณที่นํามา
ปรับปรุ งได้ มาจากหลายแห่ง ได้ แก่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตําบล โรงานอุตสาหกรรมที
พีไอ เงินช่วยเหลือจากคณะกรรมการหนังใหญ่วดั บ้ านดอน พลังศรัทธาของชาวบ้ านที่มีตอ่ วัดและคนในชุมชน
และนอกชุมชนที่เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ หนังใหญ่ แต่สว่ นใหญ่แล้ วจะให้ ความสําคัญและพัฒนา
รูปแบบการแสดงหนังใหญ่มากกว่าการจัดการพิพิธภัณฑ์

4.2 การทํางานร่ วมกับชุมชน
จากประสบการณ์การทํางานภาคสนามของนักวิจยั พบว่าในการทํางานร่วมกับชุมชน ชุมชนให้ ความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีในระดับหนึง่ การเข้ ามาร่วมงานอยูล่ กั ษณะของการเป็ นผู้ให้ ข้อมูล การมาเข้ าประชุม แต่หาก
ต้ องการให้ มาช่วยเหลืองานพิพิธภัณฑ์โดยสมํ่าเสมอนันเป็
้ นเรื่ องยาก เพราะส่วนใหญ่ต้องหาเลี ้ยงชีพ เนื่องจาก
สังคมของบ้ านดอนเป็ นลักษณะสังคมเมือง ชาวบ้ านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้ าง ดังนันจึ
้ งไม่มีเวลาว่างมากนัก โดย
เฉพาะงานพิพิธภัณฑ์เป็ นสิง่ ที่ไม่ได้ ช่วยให้ ชีวิตของเขาดีขึ ้น ดังนันผู
้ ้ ที่เข้ ามาร่วมงานจึงเป็ นกลุม่ ที่มีใจรักในหนัง
ใหญ่จริ งๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่อยูใ่ นคณะกรรมการหนังใหญ่ ได้ แก่ อาจารย์อํานาจและป้าเสถียร มณีแสง คุณ
วัลลภ แสงอรุณ อาจารย์ประเทือง เขตสมุทร ซึง่ ก็ถือเป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับจํานวนคณะกรรมการหนังใหญ่ที่
มีประมาณ 30 คน อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิก็ทําได้ ช้าเนื่องจากต้ องรอเวลาว่างของกลุม่ ที่มาร่วมงาน
การติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนที่มาร่วมงานกับศูนย์ฯ ในระยะแรกค่อนข้ างมีปัญหาเพราะไม่ร้ ู
ว่าควรติดต่อกับใครหรื ออํานาจการตัดสินใจอยูท่ ี่ใคร จึงมักประสานกับท่านเจ้ าอาวาสและอาจารย์อํานาจ มณี
แสง แต่การดําเนินการต่อมักล่าช้ า เนื่องจากทังสองท่
้
านมีภารกิจมาก และมักมีความเกรงอกเกรงใจซึง่ กันและ
กัน เช่นบางครัง้ ผู้วิจยั นําข่าวสารหรื อโครงการจากศูนย์ฯ มาแจ้ งกับอาจารย์อํานาจ อาจารย์จะให้ ลองไปคุยกับ
หลวงพ่อ หากผู้วิจยั ไปแจ้ งกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะลองปรึกษากับอาจารย์อํานาจดูอีกที แต่ทงั ้
สองท่านจะประสานได้ ดีที่สดุ ในเรื่ องของการติดต่อกับโรงเรี ยน ข้ อมูล เอกสาร การร่วมสังเกตการณ์ และการ
เรี ยกคณะกรรมการหนังใหญ่มาประชุม ส่วนการประสานงานเรื่ องต่างๆ เช่น ที่พกั อาศัย สถานที่ อาหาร การนัดผู้
เชิด เมื่อมีการจัดกิจกรรมจะต้ องประสานกับป้าเสถียร มณีแสง และอาจารย์ประเทือง เขตสมุทร (ไวยาวัจกรของ
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง: รายงานภาคสนาม

นวลพรรณ บุญธรรม

148

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัดบ้ านดอน) จะได้ ผลการดําเนินการที่รวดเร็วและแน่นอนกว่า เช่น ในการอบรมแกะสักหนังครัง้ แรก ผู้วิจยั
ประสานงานกับหลวงพ่อให้ ช่วยนัดเด็กที่จะมาเรี ยนแกะหนัง เพราะเด็กที่จะมาเรี ยนต้ องมาซ้ อมเชิดที่วดั เป็ น
ประจํา แต่หลวงพ่อนัดผิดวันคือนัดมาก่อนหน้ าหนึง่ วัน เมื่อถึงวันรุ่งขึ ้นคือวันจริ งที่จะต้ องเรี ยน จึงไม่มีเด็กมา
ดังนันจึ
้ งต้ องตามตัวเด็กที่จะเรี ยนถึงบ้ าน แต่หากประสานงานกับป้าเสถียรป้าจะโทรนัดเด็กให้ ทนั ที เน้ นยํ ้าวัน
เวลา และกําชับให้ เด็กบอกต่อเพื่อนด้ วย เด็กจึงมากันอย่างพร้ อมเพรี ยงหากป้านัด ส่วนคุณวัลลภ แสงอรุณ
(นายโรง) จะเป็ นกําลังสําคัญในการปฏิบตั ิงานทังการให้
้
ข้อมูลของตัวหนังแต่ละตัว การร่วมสังเกตการณ์เมื่อ
ศูนย์ฯ เข้ าไปจัดกิจกรรม และเป็ นแรงงานช่วยในกิจกรรมของศูนย์ฯ ด้ วย ส่วนคุณวุฒิศกั ดิ์ สนิทราษฎร์ ให้ ความ
ช่วยเหลือในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง (พชร.) ยังเป็ นหน่วยงานที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม
้
ญผู้วิจยั ภาคสนามไปสัมภาษณ์ออกอากาศในรายการวิถีชมุ ชนคนเก่ง เพื่อ
ของศูนย์ฯ ทางวิทยุชมุ ชน ทังการเชิ
อธิบายการเข้ าไปทํางานของศูนย์ฯ ในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอน รวมทังช่
้ วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศนู ย์
มานุษยวิทยาสิรินธรเข้ าไปทําในแต่ละครัง้ ด้ วย

4.3 ทิศทางของพิพธิ ภัณฑ์ หนังใหญ่ วัดบ้ านดอนในอนาคต
การศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่อาจพัฒนาไปได้ ในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
การสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับหนังใหญ่
ผู้วิจยั พบว่าอายุของหนังใหญ่ วัดบ้ านดอน ยังไม่ได้ ศึกษาอย่างแน่ชดั ชาวบ้ านเชื่อว่าตัวหนังชุดเก่า
ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ มีอายุกว่า 200 ปี เพราะคุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ ที่เคยเข้ าไปศึกษาหนังใหญ่วดั ขนอน
จังหวัดราชบุรี ได้ เคยเข้ ามาดูตัวหนังของวัดบ้ านดอนแล้ วให้ ความเห็นว่าตัวหนังของวัดบ้ านดอนมีลวดลาย
ประณี ตงดงามมากน่าจะเป็ นฝี มือช่างหลวงสกุลช่างอยุธยา จากจุดนี ช้ าวบ้ านจึงเข้ าใจว่าหนังของตนทําขึน้
ตังแต่
้ สมัยอยุธยา บางท่านเชื่อว่าตัวหนังชุดนี ้มีลวดลายคล้ ายกับ “หนังใหญ่ชุดพระนครไหว” ที่ทําขึ ้นในสมัย
รัชกาลที่ 2 เอนก นาวิกมูล ได้ กล่าวถึงอายุของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนไว้ ในหนังสือหนังตะลุง - หนังใหญ่ ว่าน่าจะ
ผลิตจากฝี มือช่าง 2 สกุล คือ สกุลช่างกรุงเทพฯ และสกุลช่างอยุธยา แบบสกุลช่างอยุธยาจะมีเนื ้อหนังละเอียด
กว่าสกุลช่างกรุงเทพฯ แต่ข้อที่วา่ หนังชุดนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อใดนัน้ ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชดั
นอกจากนี ้อาจารย์วาที ทรัพย์สิน จากภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี ได้ เข้ ามาสอนการแกะหนังใหญ่ที่วดั บ้ านดอน ตังแต่
้ ช่วงเดือนกรกฎาคม – คุลาคม 2548 ได้ ให้ ความ
คิดเห็นเรื่ องอายุของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนว่าเราสามารถกําหนดอายุของ หนังใหญ่อย่างคร่าวๆ ได้ จากเครื่ องมือ
ที่ใช้ ตอกหนัง โดยอาจารย์ชี ้ให้ เห็นว่าลวดลายบนตัวหนังที่เกิดจากการตอกด้ วยตัวตุ๊ดตู่ มักจะเป็ นรูกลมๆ ขนาด
สมํ่าเสมอกัน และรอยตอกค่อนข้ างคม ซึง่ การใช้ ต๊ ดุ ตู่ตอกหนังอย่างแพร่หลายนันอยู
้ ่ในช่วง 60 – 70 ปี มานี ้ หาก
ลวดลายมีข นาดไม่เท่า กันจะเกิดจากการใช้ เหล็ก แผ่น นํ า มาม้ ว นแล้ วตอกลงบนหนังลวดลายบนหนัง จึง ไม่
สมํ่าเสมอและมักเห็นรอยม้ วนของเหล็กที่ติดอยู่บนตัวหนังด้ วย ซึง่ ลวดลายในลักษณะนี ้น่าจะมีอายุเก่ากว่าหรื อ
เกิดขึ ้นก่อนการตอกหนังแบบแรก เพราะเป็ นการตอกหนังแบบที่ยงั ไม่มีการประดิษฐ์ ต๊ ดุ ตู่ขึ ้นใช้ ซึ่งอาจารย์วาที
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ได้ ให้ ความเห็นว่าตัวหนังชุดเก่าของวัดบ้ านดอนอาจจะมีการผลิตขึ ้น 2 ครัง้ ชุดที่มีลวดลายการตอกไม่สมํ่าเสมอ
น่าจะมีอายุกว่าร้ อยปี แล้ ว ส่วนบางตัวที่มีร่องรอยการตอกสมํ่าเสมออาจผลิตขึ ้นเมื่อประมาณ 50 – 60 ปี มานี ้ ซึง่
ชาวบ้ านบางกลุม่ ไม่เห็นด้ วยกับความคิดเห็นของอาจารย์วาทีเพราะชาวบ้ านเชื่อว่าตัวหนังชุดเก่ามีความเก่าแก่
และมีอายุกว่า 200 แล้ ว
จากข้ อมูลดังกล่าวหากมีการศึกษาอย่างจริ งจังก็จะทําให้ ข้อมูลของหนังใหญ่มีความถูกต้ องมากขึน้
นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ ของหนังใหญ่ของไทยด้ วย ซึ่งการวิธีการที่จะกําหนด
อายุของหนังใหญ่วดั บ้ านดอนอาจใช้ วิธีติดต่อผู้มีความรู้ด้านหนังใหญ่มาศึกษาลวดลายเพื่อเปรี ยบเทียบหาอายุ
ที่ใกล้ เคียงของหนังใหญ่ชดุ นี ้
โครงการลอกลายหนังใหญ่ วัดบ้ านดอน
โครงการนี ้มีลกั ษณะที่ตอ่ เนื่องมาจากโครงการจัดทําหนังสือ “หนังใหญ่วดั บ้ านดอน” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
หลักในการอนุรักษ์ หนังใหญ่วดั บ้ านดอนในรูปแบบของภาพถ่าย และเป็ นช่องทางในการเผยแพร่มรดกสําคัญชุด
นี ้ให้ ประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบ ส่วนโครงการลอกลายหนังใหญ่ชดุ เดิมมีวตั ถุประสงค์สําคัญในการสืบทอดหนัง
ใหญ่ที่ทรุ ดโทรมลงไปในทุกขณะ กระบวนการลอกลายหนังใหญ่จึงถือได้ ว่าเป็ นกิจกรรมเพื่อการรักษาและสืบ
สานให้ งานศิลปกรรมคงอยู่ และยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของคนในท้ องถิ่นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมในท้ องถิ่น
ของตน และเป็ นการอนุรักษ์ ลวดลายและเทคนิคการแกะสลักหนังใหญ่ที่มีความงดงามยากที่จะหาช่างฝี มือใน
้ งเป็ นประโยชน์หากทางวัดต้ องการที่จะสร้ างตัวหนังที่มี
ปั จจุบนั ที่สามารถผลิตงานได้ อย่างที่ช่างในอดีต อีกทังยั
ลวดลายแบบเดิมก็สามรถนําแบบที่ลอกลายไว้ แล้ วมาเป็ นต้ นแบบสร้ างตัวหนังขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ โครงการฯ ดําเนินไป
ด้ วยความร่วมมือระหว่างกลุม่ ชาวบ้ านที่มีความสนใจในฐานะเจ้ าของวัฒนธรรม อาจารย์และนักศึกษาทางด้ าน
ศิล ปะไทยในฐานะผู้ป ฏิบ ตั ิก ารทางศิล ปะ (อาจารย์ว าที ทรัพ ย์สิน และนัก ศึก ษา คณะศิล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี) และศูนย์ฯ ในฐานะสื่อกลางให้ เกิดการเรี ยนรู้ ระหว่างท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ยังเป็ นแนวทางการพัฒนาทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่นและเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม
การทํางานประกอบด้ วยขันตอนสํ
้
าคัญ 2 ขันตอน
้
คือ การลอกลายจากหนังใหญ่ด้วยกระดาษไข และ
การทําสําเนาพิมพ์เขียวเพื่อเก็บไว้ ใช้ ในการแกะสลักหนังใหญ่ในอนาคต
การลอกลายและอบรมชาวบ้ านจะมีขึ ้นในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2549 โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 22 เมษายน 2549 และ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 24 พฤษภาคม 2549
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บทที่ 6
บททบทวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม: กรณีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ในระยะการทํางานที่ผา่ นมา (กันยายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2549) โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่น ระยะที่ 2
1

โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ ทํางานใน 2 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลักษณะที่เป็ นกรณีศกึ ษา

2. การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ก ารวิ จัย และพัฒ นาดัง กล่ า วกั บ เครื อ ข่ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ศู น ย์ ฯ ได้
ดําเนินการสํารวจและจัดประชุมไปแล้ วในโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 ใน
รูปแบบของการจัดประชุมเครื อข่ายและการประชุมเชิงปฏิบตั ิ2
จากลักษณะการทํางานดังกล่าว โครงการฯ จัดลําดับการทํางานเป็ น 4 ขันตอนสํ
้
าคัญ ได้ แก่ (1) การ
คัดเลือกพื ้นที่เพื่อวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรื อที่เรี ยกว่า “กรณี ศึกษา” (2) การอบรมและคัดเลือก
เจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามสําหรับการเก็บข้ อมูลและปฏิบตั ิการพัฒนากับชุมชน (3) การดําเนินงานวิจยั และพัฒนา
ในแต่ละพื ้นที่ และ (4) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการของเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จํานวน 2 ครัง้ 3 เมื่อการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสร็ จสิ ้นลง โครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1 ได้ ดําเนินมาถึง
ปลายทาง
การทํางานเท่าที่ผ่านมาถือเป็ นการทดลองการวิจยั และพัฒนาที่พยายามปรับตัวให้ มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้ การวางแนวทางปฏิบัติการอยู่บนพืน้ ฐานของความคิด
สําคัญในการพัฒนา ได้ แก่ การทํางานความเข้ าใจกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็ น “เจ้ าของ”
พิพิธภัณฑ์ ด้ วยกระบวนการทางมานุษยวิทยา การวิเคราะห์และเสนอทางเลือกในการพัฒนาด้ วยหลักเกณฑ์
พิพิธภัณฑ์วิทยา และการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของผู้คนภายในชุมชน ด้ วยกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
ด้ ว ยรู ป แบบและเนื อ้ หาการทํ า งานเช่ น ที่ ก ล่า วมานี ้ โครงการฯ ได้ รั บ บทเรี ย นที่ ใ คร่ วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ เพื่อเสนอเป็ นข้ อสังเกต ข้ อคิด และทางเลือกให้ กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการพัฒนาให้ พิพิธภัณฑ์
ท้ อ งถิ่ น เป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ ของชุม ชนและสัง คมภายนอกได้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ น้ และสํ า หรั บ ตัว ผมแล้ ว ถื อ ได้ ว่า เป็ น
กระบวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม ที่ มีความสําคัญในการกระตุ้นให้ คนได้ พิจารณางานที่ทําอยู่ว่ามีความ
เหมาะสมและเป็ นคุณต่อการบ่มเพาะทางปั ญญาต่อสมาชิกในสังคมได้ มากน้ อยเพียงใด
1

หมายถึง ทีมงานวิจยั ของโครงการ ต่อไปจะใช้ คําว่า “โครงการฯ” และหากข้ อวิเคราะห์หรื อวิจารณ์ใดที่มาจากผู้เขียน ต่อไปจะใช้
คําว่า “ผม”
2
คําเรี ยกที่ใช้ แตกต่างกันนี ้มาจากการประเมินการจัดประชุมในครัง้ ที่ 1 และนําผลจากการประเมินผลมาใช้ ในการปรับเปลี่ยน
เนื ้อหาและรูปแบบการประชุมในครัง้ ที่ 2 ด้ วยเหตุนี ้ ชื่อเรี ยกการประชุมทัง้ 2 ครัง้ จึงมีความแตกต่างกัน (รายละเอียดการประชุมอยู่
ในภาคผนวก ข. และ ค.)
3
ครัง้ ที่ 1 การจัดประชุมเครื อข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคกลาง-ตะวันตกและภาคตะวันออก) ณ วัดไร่ ขิง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 –
27 พฤศจิกายน 2548 และ ครัง้ ที่ 2 กระประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ภาคเหนือ) ณ วัดไหล่หิน จ.ลําปาง เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2549

โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
1. แนวคิดและลําดับขัน้ การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
เมื่อเริ่ มการทํางาน ประเด็นที่ยากมากที่สดุ ของการทํางานกลับอยู่ที่ว่า การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ควรจะมี
ตัวแบบหรื อไม่ ทังนี
้ ้ หากมองย้ อนไปถึงหน้ าที่หลักๆ ของพิพิธภัณฑ์คือ คลังสะสม (collections) การแสวงหา
ความรู้ (research) และการเผยแพร่ความรู้ (communication) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ควรอยู่บนการพัฒนา 3 สิ่ง
นี ้ให้ กระจ่างชัดในการทํางานพิพิธภัณฑ์ นัน่ หมายถึง การทํางานความเข้ าใจว่าสถานการณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่เข้ า
ไปดํ าเนิ นโครงการวิจัยและพัฒนามีสถานภาพและบทบาทของตนเองต่อสังความอย่างไร มี ธรรมชาติ และ
ปฏิบตั ิการต่อวันอย่างไร และท้ ายที่สดุ กิจกรรมการพัฒนาที่จะนําเข้ าไปต่อพื ้นที่นนควรมี
ั้
ลกั ษณะอย่างไรบ้ าง
โจทย์ของการทํางานเบื ้องต้ นจึงอยูภ่ ายใต้ ชดุ คําถามที่โครงการฯ พยายามมองกรณีศกึ ษาไปในทิศทาง ดังนี ้
การสํารวจสถานภาพทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพของชุมชน
ลักษณะประชากรของชุมชน
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา
การสํารวจพิพธิ ภัณฑ์ ท่ เี ป็ นกรณีศกึ ษา
ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์ (สถานที่ตงั ้ อาคาร สถาปั ตยกรรมแวดล้ อม
เครื่ องหมายนําทาง)
ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กบั ชุมชน
ชุมชนคาดหวังอะไรจากพิพิธภัณฑ์ (“ตัวละคร” หลายกลุม่ มองพิพิธภัณฑ์)
ความเป็ นไปได้ ในการได้ การสนับสนุนกับการทํางานในอนาคต (คน เงิน)
ว่ าด้ วยงานสะสม
ลักษณะงานสะสม (ประเภทของงานสะสม วัสดุของงานสะสม)
การจัดการกับงานสะสม
ข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ น
ว่ าด้ วยการทําวิจัย
การวิจยั เกี่ยวกับวัตถุ
การวิจยั เกี่ยวกับชุมชน (เนื ้อหาที่เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์)
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั
ว่ าด้ วยการสื่อสาร
สภาพของการจัดแสดง (แนวทางการนําเสนอ ป้ายคําบรรยาย วัตถุที่ใช้ ในการสื่อสารอื่น ๆ)
การจัดกิจกรรมเพื่อการเข้ ามาใช้ สถานที่ (ภายในชุมชน) ทังที
้ ่เป็ นกิจกรรมของโรงเรี ยนและที่
ดําเนินงานโดยส่วนอื่นๆ ของสังคม
บททบทวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม: กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
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โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาใช้ สถานที่ (รวบรวมจากเอกสารขอเข้ าชม การสอบถาม บันทึกอื่นๆ
ที่แสดงให้ เห็นถึงการใช้ พื ้นที่พิพิธภัณฑ์โดยบุคคลภายนอก)
ข้ อมูลจากข้ อสังเกตต่างๆ ที่ตงไว้
ั ้ นี ้ นําไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาภายใต้ กรอบ
4
ความรู้ ทางพิพิธภัณฑ์วิทยา การกําหนดกิจกรรมในระยะเริ่ มแรก เน้ นที่การสร้ างความเข้ าใจกับชาวบ้ านว่า
(1) พิพิธภัณฑ์ที่สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้และทํางานได้ อย่างต่อเนื่องควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรและปั จจัยใดบ้ าง
ที่ช่วยเกื ้อหนุนให้ เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว และ (2) การจัดการเบื ้องต้ นกับวัตถุในคลังสะสม
เช่น การทําความสะอาดและการทําทะเบียนวัตถุ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพยายามดึงให้ ชมุ ชนเข้ ามาปฏิบตั ิการร่ วมกัน ฉะนัน้ ทังผู
้ ้ รับผิดชอบหลักของ
พิพิธภัณฑ์ เจ้ าหน้ าที่โครงการฯ และชาวบ้ านในชุมชน เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์
ปฏิบตั ิการ ด้ วยเหตุนี ้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมบุคคลร่วมงานพิพิธภัณฑ์ จึงมุ่งหมายที่จะเปิ ดโลกทัศน์และโน้ มน้ าว
ให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะดําเนินการได้ ดีจะต้ องมาจากความร่ วมมือของหลายๆ ฝ่ าย โครงการฯ ได้ เลือก
วิธีการจัดทัศนศึกษาให้ ชาวบ้ านมีโอกาสชมพิพิธภัณฑ์ที่โครงการฯ เห็นว่าเป็ นตัวอย่างที่ดีในการทํางาน เช่น
แหล่งโบราณคดี โป่ งมะนาว จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวี บูรณ
เขตต์ จ.พิษณุโลก ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ล้ วนมีจดุ เด่นที่แตกต่างกันไป แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ งมะนาวและตลาดสามชุกเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของความร่ วมมือระหว่างฝ่ ายต่างๆในชุมชน พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านจ่าทวีแสดงให้ เห็นตัวอย่างของการ
ปรับตัวของพิพิธภัณฑ์เพื่อความอยู่รอด และพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารเปิ ดพรมแดนของพิพิธภัณฑ์ที่มิได้ อยู่เพียง
อาคารจัดแสดงเรื่ องราวของชุมชนเท่านัน้ หากแต่พื ้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์สามารถเสนอตัวตนในฐานะแหล่ง
เรี ยนรู้สําหรับบุคคลภายนอกได้ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การจัดทัศนศึกษาเป็ นเพียงรู ปแบบหนึ่งของการสร้ างความเข้ าใจและการสร้ างความ
ตระหนักถึงหน้ าที่ของชุมชนในการทํางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แต่ความสําเร็ จในการดึงฝ่ ายต่างๆในชุมชนให้ เข้ า
มาทํางานกับพิพธิ ภัณฑ์มิใช่ที่ทําได้ เบ็ดเสร็จในคราวเดียว บทเรี ยนสําคัญที่ทําให้ โครงการฯ ได้ มองเห็นปั จจัยทาง
สังคมที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานวัฒนธรรม คือ (1) เศรษฐกิจหรื อ “การทํามาหากิน” เป็ นปั จจัยอันดับ
แรกที่ผ้ ทู ํางานพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมต้ องคํานึงถึงในปฏิบตั ิการกับท้ องถิ่น เพราะนัยหนึ่งงานวัฒนธรรมดูเหมือน
จะไม่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจําวัน ความอยู่รอดหรื อ “ปากท้ อง” ของชาวบ้ าน และ (2) การเมืองหรื อความสัมพันธ์
เชิงอํานาจระหว่างสมาชิกในชุมชน หลายครัง้ ที่โครงการฯ จะต้ องทบทวนความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็ นแกนนํา
ในงานพัฒนา หรื อเป็ นผู้ให้ ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมในงานสนาม เพราะบุคคลนันๆ
้ มีความสัมพันธ์เฉพาะ
กับกลุ่มคนหนึ่ง และด้ วยความสัมพันธ์ เฉพาะนี ้อาจทําให้ การได้ ข้อมูลชุมชนไม่ครบถ้ วน และอาจกลายมาเป็ น
ปั จจัยให้ ความบางกลุม่ ไม่ได้ เขาร่วมในการทํางานพิพิธภัณฑ์

4

โปรดดูรายงานการสํารวจพิพธิ ภัณฑ์ วัดท่ าพูด จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 (ภาคผนวก ง.1) และรายงาน
การสํารวจพิพธิ ภัณฑ์ วัดไหล่ หนิ หลวง เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2548 (ภาคผนวก ง.2)
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โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เมื่อกิจกรรมการสร้ างความเข้ าใจและแนวร่ วมงานพิพิธภัณฑ์ดําเนินการได้ ระยะหนึ่ง เครื่ องมือชิน้
ต่อไป ได้ แก่ การเริ่ มต้ นให้ ความรู้ พิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการ การทําความรู้ จักกับคลังสะสมของตนเองหรื อการทํา
้ ้ การจัดอบรมงานทะเบียนวัตถุจัดขึ ้นที่
ทะเบียนวัตถุที่โครงการฯ พยายามเสนอให้ ชุมชนใช้ ในการพัฒนา ทังนี
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จ.นครปฐม เพียงแห่งเดียว โดยมีนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดท่าพูดเป็ นผู้เข้ ารับการ
อบรม และลงทะเบียนวัตถุอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรมดังกล่าวเป็ นช่องทางให้ เห็นว่า การอบรมทําทะเบียนวัตถุ
สามารถเป็ นพื ้นที่ของการเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี5
ในขณะที่กรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์อีก 2 แห่ง การจัดทําทะเบียนเป็ นไปในลักษณะที่ต่างออกไป เจ้ าหน้ าที่
วิจยั ภาคสนามประจํากรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ าน ทําหน้ าที่เป็ นผู้ลงทะเบียนวัตถุ (หนังใหญ่) พร้ อม
ไปกับนายโรงและปราชญ์ ท้องถิ่น การทํางานที่จะอาศัยชาวบ้ านหรื อนักแสดงของคณะหนังใหญ่เป็ นไปได้ อย่าง
จํ า กัด เพราะคณะแสดงให้ ความสํา คัญ กับงานแสดงมากกว่าการจัดเก็บและดูแ ลวัตถุข องพิพิธภัณฑ์ หาก
พิจารณาให้ ดี จะเห็นว่า หนังใหญ่เป็ นวัตถุที่มีลกั ษณะเฉพาะ ต่างออกไปจากกรณีศกึ ษาอีก 2 แห่ง ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับวัตถุมีลักษณะที่จํากัดเฉพาะวงของนักแสดงและคณะแสดง ด้ วยเหตุนี ้ การสร้ างสํานึกร่ วมของชุมชนจึง
ปฏิบตั ิแตกต่างออกไปเช่นกัน (รายละเอียดจะปรากฏในหัวข้ อ 2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง : ตัวละครและสถานการณ์)
ส่วนที่พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง การทําทะเบียนดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม ผู้รับผิดชอบ
พิพิธภัณฑ์ (อบต.ทรงศักดิ์ แก้ วมูล) และอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ ซึง่ มาทํางานได้ เพียงระยะเดียว การทํางาน
ในส่วนทะเบี ยนของพิพิธภัณฑ์ แห่งนี ไ้ ม่มีความคืบหน้ ามากนัก ด้ ว ยข้ อจํ ากัดของคน และทักษะพิพิธ ภัณ ฑ์
ปฏิบตั ิการ ด้ วยเหตุนี ้ การอบรมทําทะเบียนวัตถุจะเป็ นหมุดหมายของการทํางานในระยะต่อไป
จากการสร้ างกิจกรรมกระตุ้นแนวร่ วมพิพิธภัณฑ์ สูก่ ารแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์
งานในระยะต่อมาดูจะเป็ นงานที่มีความซับซ้ อนมากที่สดุ แต่เป็ นงานที่มีความสําคัญต่อฐานความรู้ พิพิธภัณฑ์
ได้ แก่ การศึกษาบริ บทสังคมและวัฒนธรรมของวัตถุ โครงการฯ ได้ ใช้ วิธีการสืบค้ นเรื่ องราวด้ วยคําบอกเล่า
เพราะวิธีการดังกล่าวสามารถดึงชาวบ้ านให้ สนใจต่อวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ข้ อมูลจากความทรงจําของชาวบ้ านเป็ น
กลยุทธ์ สําคัญที่จะผลักดันให้ พิพิธภัณฑ์ก้าวเข้ าสูช่ ีวิตของชุมชน นอกจากนี ้ ชาวบ้ านมองเห็นบทบาทของตนเอง
ต่อพิพิธภัณฑ์ เรื่ องราวทางวัฒนธรรมของผู้คนจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงในอนาคต อย่างไรก็ตาม
โครงการฯ พึงระลึกเสมอว่า กิจกรรมที่จดั เวทีให้ ผ้ คู นมาบอกเล่าและถ่ายทอดความรู้ และความรู้ สกึ ที่มีต่อชุมชน
เป็ นงานระยะสันที
้ ่ไม่อาจจะสร้ างฐานข้ อมูลความรู้ให้ พิพิธภัณฑ์ได้ แต่อย่างใด
้
ธีการศึกษาวัตถุ
การสร้ างฐานความรู้ของพิพิธภัณฑ์จะต้ องประกอบด้ วยความรู้ หลายอย่างชุด ทังการวิ
(โบราณคดี มานุษยวิทยาวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ) การศึกษาทางมานุษยวิทยาเพื่อเข้ าใจภาพรวมของสังคม
และการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเพื่อเข้ าใจความเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
อย่า งไรก็ตาม เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่า การศึก ษาและเสริ มต่อ ความรู้ ต้ อ งอาศัย ความเชี่ ย วชาญและการสั่ง สม
ประสบการณ์ รวมทังความสนใจของผู
้
้ ศึกษา ในขณะที่การพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมดูจะเน้ นการมีส่วนร่ วมเป็ น
เบื ้องต้ น เนื ้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมจากการศึกษาอาจไม่ใช่สาระหลักในเบื ้องแรก โครงการฯ จึงต้ องปรับ
วิธีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ การศึกษา และคาดหวังเพียงว่า การโน้ มน้ าวใจให้ คนในชุมชนเข้ า
ร่วมงานพิพิธภัณฑ์ ด้ วยการเป็ นแหล่งข้ อมูล อาจเป็ นเครื่ องหมายที่บง่ ชี ้ถึงความสําเร็จในระดับหนึง่
5

อ่ านรายละเอียดได้ จากรายงานการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การทําทะเบียนโบราณวัตถุ ในภาคผนวก ง.3
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โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ด้ วยเหตุนี ้ ข้ อท้ าทายของการพัฒนาจึงอยู่ที่ว่า เราจะพัฒนาคนให้ ทําหน้ าที่ดแู ล สร้ างความรู้ และทํา
กิจกรรมกระตุ้นคนในชุมชนให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ กําหนดเนื ้อหาของการบอกเล่าเรื่ องราวของชุมชนใน
พิพิธภัณฑ์ หรื อการจัดเก็บประวัติศาสตร์ บอกเล่า หรื อเนื ้อหาวิชาการอื่นๆ จะกระทําได้ อย่างไร บทเรี ยนที่สําคัญ
ที่สดุ มิได้ มาจากการดําเนินโครงการวิจยั และพัฒนานี ้เท่านัน้ หากการสังเกตความเป็ นไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในหลายแห่งได้ ยํ ้าให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง ดูจะไม่ได้ คํานึงความเป็ นไปในอนาคต ไม่ว่าจะด้ วย
ระบบของการบริ หารจัดการ การเสริ มต่อความรู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ อาจเป็ นไปได้ หรื อไม่ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในบางแห่ง
อาจไม่ใช่หนึ่งในวิถีวฒ
ั นธรรมชุมชน เช่น วัด โรงเรี ยน ที่มีสถานภาพ ตัวละคร และการจัดองค์การที่เป็ นรูปธรรม
ผมใคร่ ขอให้ เก็บข้ อสังเกตนี ้ไว้ เพื่อนําไปสู่การถกเถียงต่อไป (รายละเอียดจะปรากฏในหัวข้ อ 4 : บทสรุปและ
ข้ อเสนอการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมในอนาคต
2. ในสนามปฏิบัตกิ าร : ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ตัวละคร และสถานการณ์
เมื่อโครงการฯ ได้ ประยุกต์แนวคิดของการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ สู่กิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม ควบคู่ไปกับ
การทํางานวิจยั เชิงมานุษยวิทยา ผมตังข้
้ อสังเกตในหลายๆ ขัน้ ตอนของการดําเนินงานโดยพยายามทําความ
เข้ าใจกับสภาพของการทํางาน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง และการเผชิญหน้ าต่อโจทย์ใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ ในเส้ นทางของการ
พัฒนา สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในหลายกรณีเป็ นปั จจัยบวกที่ส่งเสริ มให้ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็ นไปในทิศทางเชิง
บวก แต่ในอีกหลายกรณี สนามเป็ นบทเรี ยนสําคัญที่ทําให้ โครงการได้ เรี ยนรู้ และจะนํามาปรับใช้ ต่อการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์รวมถึง(งาน)วัฒนธรรมในอนาคต
อย่างที่ได้ เรี ยนไปแล้ วว่า ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการพัฒนานี ้ประพกอบด้ วยตัวละครหลัก 3 ส่วน ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่โครงการฯ ผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ และชาวบ้ านในชุมชน ข้ อสังเกตที่จะได้ แสดงต่อไปนี ้ เน้ นคู่สมั พันธ์
ระหว่างเจ้ าหน้ าที่โครงการและผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ มากกว่าจะเป็ นการกล่าวถึงคู่สมั พันธ์ ของผู้รับผิดชอบ
พิพิธภัณฑ์และชาวบ้ าน เพราะข้ อจํากัดของผมอยู่ที่การได้ รับข้ อมูลสนามโดยผ่านเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม และ
ความสัมพันธ์กบั ผู้รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์เป็ นครัง้ คราว ด้ วยเหตุนี ้ ผมขอยํ ้าว่าการวิพากษ์ ต่อการทํางานโครงการฯ
มาจากความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้ าหน้ าที่โครงการส่วนกลาง (หรื อเรี ยกได้ ว่า ผู้จดั กิจกรรมพัฒนา – ในที่นี ้คือผม
เอง) และเจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนาม ส่วนตัวละครอีกสองตัวจะกล่าวถึงเป็ นครัง้ คราวจากการที่ได้ มีโอกาสสัมผัสใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมหรื อประชุมในวาระอื่นๆ
ทักษะและความสนใจของเจ้ าหน้ าที่ภาคสนาม เป็ นปั จจัยในอันดับต้ นของงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ของโครงการฯ ที่แตกต่างกันระหว่างกรณีศกึ ษาทัง้ 3 แห่ง เจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามระจําพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด จ.
นครปฐม มีความรู้ พื ้นฐานของกระบวนการพัฒนา และด้ วยบุคลิกภาพที่ “เข้ ากัน” กับเด็กในชุมชนจึงทําให้
เจ้ าหน้ าที่เลือกนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดท่าพูดเป็ นผู้ปฏิบัติการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ พร้ อมทัง้ การสนับสนุนจาก
โรงเรี ยนที่เอื ้อเวลาเรี ยนในบางชัว่ โมงของคาบเรี ยนในการทํากิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ ปั จจัยในเรื่ องของ
ระยะทางระหว่างศูน ย์ มานุษยวิทยาสิรินธรเป็ นอี กเหตุผลหนึ่งให้ การทํ างานพัฒนาพิพิธ ภัณฑ์ แ ห่งนี เ้ ป็ นไป
ตามลําดับที่โครงการฯ ได้ ตงไว้
ั ้ คือ จากการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ส่กู ารลงมือปฏิบตั ิ โครงการฯ
สามารถไปและกลับระหว่างสนามกับศูนย์ฯ เพื่อกําหนดทิศทางกิจกรรม
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โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
แต่ปัญหาที่ยงั คงเป็ นข้ อท้ าทายสําหรับปฏิบตั ิการพัฒนาในอนาคตได้ แก่ ความสืบเนื่องของการทํางาน
พิพิธภัณฑ์ เด็กนักเรี ยนจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุผลของการทํากิน การผัน
ตนเองสู่แรงงานในโรงงาน หรื อการเรี ยนต่อในระดับชัน้ ที่สงู กว่าภายนอกชุมชน ในที่นี ้ ปั จจัยทางเศรษฐกิจมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมในแง่ของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่จะมี หรื อเป็ นไปได้ อย่างต่อเนื่อง
มากน้ อยเพียงใด
กรณี ข องนักวิ จัย ภาสนามในพื น้ ที่ วิ จัย พิพิ ธ ภัณ ฑ์ ห นัง ใหญ่ วัด บ้ า นดอนเป็ นไปในอี กลัก ษณะหนึ่ง
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามมีความรู้ พิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการ เจ้ าหน้ าที่ฯ จึงกลายเป็ นแรงงานหลักในการทําทะเบียนวัตถุ
การสร้ างแนวร่ วมกิจกรรมด้ วยงานทะเบี ยนวัตถุพิพิธภัณฑ์จึงไม่เกิดขึน้ แต่การสร้ างความสํานึกร่ วมในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์กลับใช้ การอบรมการแกะสลักหนังใหญ่ในการสร้ างความตระหนักต่อมรดกท้ องถิ่น6 ส่วน
นักวิจยั ภาคสนามประจํากรณีศกึ ษาพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง กลับใช้ การสร้ างนิทรรศการชัว่ คราวเป็ นกิจกรรม
สร้ างแนวร่ วมการพัฒนา แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การพัฒนาพิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวงมีความต้ องการพัฒนา
งานทะเบียนวัตถุด้วยเช่นกัน เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามฯ ได้ ร่วมมือกับผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ในการลงมือทําทะเบียน แต่
การทํางานกลับไม่ได้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ด้ วยผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง และปั จจัยอีก
ประการที่สําคัญคือ การสนับสนุนความรู้และทักษะพิพิธภัณฑ์จากส่วนกลางก็จํากัดไปด้ วย
ความสามารถในการจัดการของเจ้ าหน้ าที่ส่วนกลางของโครงการ เป็ นที่ต้องยอมรับกันว่า ความรู้
และทัก ษะพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ และปรั บ ความรู้ เหล่า นัน้ ให้ เ หมาะสมกับ การทํ า งานจริ ง ของ
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง ในเบื ้องแรกของการดําเนินงาน โครงการฯ เน้ นยํ ้าว่าพิพิธภัณฑ์มีความต้ องการอะไร โดย
เจ้ าหน้ าที่วิจยั ภาคสนามจะเป็ นผู้เก็บข้ อมูลและถ่ายทอดข้ อมูลเหล่านันให้
้ เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลาง ท้ ายสุด ปั ญหา
หรื อโจทย์ของความต้ องการมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกันหลายประการ การให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการกับวัตถุ
การสืบค้ นเรื่ องราวเกี่ยวกับวัตถุ และเรื่ องราวทางสังคมและวัฒนธรรมของพื ้นที่ โครงการฯ จึงใช้ วิธีการอบรม
และให้ ความรู้พิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการในฐานะเครื่ องมือที่เจ้ าของพิพิธภัณฑ์จะต้ องสามารถลงมือทําได้ ด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ข้ อจํากัดประการสําคัญของการทํางานในช่วงหนึ่งปี ที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า โครงการฯ
ควรเตรี ยมพร้ อมบุคลากรในด้ านทักษะและความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการให้ มากขึ ้น เพราะจากการอบรม
ความรู้และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดําเนินการไปในเดือนกันยายน 2547 เนื ้อหาการอบรมเน้ นเพียงความ
เข้ าใจพิพิธภัณฑ์ ในบริ บทสังคมและวัฒนธรรม และการให้ มุมมองในการวิเคราะห์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แต่ใน
ขณะเดียวกัน โครงการฯ กลับมองข้ ามการพัฒนาทักษะของเจ้ าหน้ าที่วิจัยภาคสนามก่อนการลงมือหรื อใน
ระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ในสนาม
ด้ วยเหตุนี ้ การอบรมและให้ ความรู้ พิพิธภัณฑ์ปฏิบติการกับชาวบ้ านจึงจํากัดอยู่เพียงการจัดกิจกรรม
โดยเจ้ าหน้ าที่ส่วนกลาง การจัดอบรมในทุกพื ้นที่กรณี ศึกษาอยู่ในลักษณะที่จํากัดมิใช่น้อย ในตรงนี ้ ผมขอให้
ข้ อคิดเห็นไว้ ว่า หากคณะบุคคลใดต้ องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้ นความร่ วมมือระหว่างนักวิชาการจาก
6

รายละเอียดการอบรมและบทวิเคราะห์จากกิจกรรมอบรมการแกะสลักหนังใหญ่อ่านได้ ในภาคผนวก ง.4
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ภายนอกกับชาวบ้ าน กลุม่ บุคคลนันๆ
้ จะต้ องคํานึงถึงการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักวิชาการจากภายนอก
เอง ก่อนการเข้ าไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในภาคสนาม ผมขอยืนยันว่า แบบแผนการทํางานพิพิธภัณฑ์เป็ นเพียงเครื่ องมือ
บางอย่างที่จะอํานวยให้ การทํางานพิพิธภัณฑ์เป็ นไปด้ วยความสะดวกเท่านัน้ มิใช่การไป “ยัดเยียด” หรื อกดทับ
ความรู้ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ ว เพราะโครงการฯ ล้ วนตระหนักว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรื อชุมชนหลาย
แห่งน่าจะมีองค์ความรู้หรื อทักษะการจัดการวัตถุที่เป็ นของตนเองในระดับหนึง่ 7
ทางเลือกการสร้ างสํานึกร่ วมของชุมชนด้ วยแนวคิด “มรดกวัฒนธรรม” การสร้ างพันธมิตรหรื อ
แนวร่วมพิพิธภัณฑ์ปฏิบตั ิการเป็ นเรื่ องที่ท้าทายมากที่สดุ สําหรับงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โครงการฯ พูดกัน
เสมอว่า การทํ างานหรื อกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะเกิ ดขึน้ กับกรณี ศึกษาจะต้ องเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่าง
โครงการฯ ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์ กับชุมชนในฐานะเจ้ าของวัฒนธรรม ทังการให้
้
ความรู้เบื ้องต้ นในการจัดการวัตถุและ
การสืบ ค้ นเรื่ อ งราวทางสังคมและวัฒนธรรม ล้ วนเกิ ดขึน้ ภายใต้ แนวคิดดัง กล่า ว คื อ การเรี ยนรู้ เครื่ องมื อ ที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถใช้ งานได้ เองในอนาคต
กิจกรรมการอบรมการทําทะเบียนที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดท่าพูด จ.นครปฐมแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน
ว่า กระบวนการอบรมได้ เปิ ดพื ้นที่ให้ ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมระหว่างคนในช่วงอายุที่ต่างกันได้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม
หรื อความรู้ในอดีตที่คนในรุ่นปั จจุบนั ไม่มีโอกาสเห็นหรื อได้ สมั ผัส ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ทํา
ให้ ข้าวของจํานวนหนึ่งหมดหน้ าที่ไปจากสังคม และข้ าวของเหล่านันถู
้ กนํามาเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์ ด้ วยความคิด
ที่วา่ สิง่ เหล่านันคื
้ อ “ของมีคา่ ” อย่างไรก็ตาม “ของมีค่า” ไม่ถกู ใช้ ประโยชน์ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ แต่อย่าง
ใด กิจกรรมอบรมการทําทะเบียวัตถุจึงเป็ นเวทีการส่งต่อความรู้ ที่เกี่ยวโยงกับวัตถุ และนําไปสูก่ ารถ่ายทอดเรื่ อง
เล่าทางสังคมและวัฒนธรรมไปในขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เวทีของการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ มิได้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กที่มาทํางานไม่มีโอกาส
พบปะผู้อาวุโสของชุมชนในทุกครัง้ ที่มาทําทะเบียนวัตถุ โครงการฯ จึงน่าจะเก็บประเด็นนี ไ้ ว้ พิจารณาในการ
วางแผนงานที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ความสืบเนื่องของการเรี ยนรู้ จะเกิดขึ ้นได้ ด้วยวิธีใด และที่สําคัญองค์ความรู้
เหล่านัน้ จะได้ รับการบันทึกอย่างไรให้ เป็ นระบบ ทัง้ นี ท้ ัง้ นัน้ จุดมุ่งหมายสําคัญของการถ่ายทอดและบันทึก
้
่นหนึ่งไปสู่
เรื่ องราวหรื อเรื่ องเล่าอยู่ภายใต้ แนวคิดของ “วัฒนธรรมไร้ รูป” ที่ต้องการส่งผ่านความรู้ชดุ นันจากคนรุ
คนอีกรุ่ นหนึ่ง ผมขอตังข้
้ อสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ความรู้ ที่ผกู โยงหรื อเกี่ยวข้ องกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
มิใช่ความรู้ ที่ อยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วไป เพราะในหลายกรณี ผู้คนในสัง คมยังมองความรู้ ว่าเป็ นเพียง
เครื่ องมือทํามาหากิน ในจุดนี ้ สําหรับผมแล้ ว กรอบความคิดดังกล่าวได้ กลายเป็ นข้ อจํากัดในการพัฒนา(งาน)
วัฒนธรรม เพราะเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามถูกตังคํ
้ าถามว่า หากมาทํางานพัฒนาพิพิธภัณฑ์จะได้ รายได้ อย่างไร หรื อ
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ข้ อสังเกตนี ้ควรพัฒนาเป็ นโครงการวิจยั “ปฏิบตั ิการกับวัตถุ” แบบดังเดิ
้ ม สําหรับการอนุรักษ์ เพื่อเสนอให้ เห็นทางเลือกการ
อนุรักษ์ วตั ถุที่ไม่อิงกับการอนุรักษ์ วตั ถุที่ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อสํารวจสถานภาพงานอนุรักษ์ ใน
ปั จจุบนั วิธีปฏิบตั ิการกลับอิงรูปแบบการจัดการที่เป็ น “วิทยาศาสตร์ ” อย่างมาก ในขณะที่ “ปฏิบตั ิการกับวัตถุ” แบบดังเดิ
้ มน่าจะมี
อยู่ไม่น้อยในวัฒนธรรมไทย
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การนําเอาพิพิธภัณฑ์ไปผูกโยงกิจกรรมเพื่อหารายได้ พิพิธภัณฑ์ โดยขาดการพิจารณาว่างานพิพิธภัณฑ์มิใช่
จุดประสงค์เบื ้องต้ นของการทํางาน
ผมขอยกตัวอย่างการสร้ างสํานึกร่ วมในกระบวนการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกหนึ่งกรณี การทํางาน
พัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนด้ วยกระบวนการแกะสลักหนังใหญ่ เป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ วัตถุในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนมีลกั ษณะเฉพาะ และมีนยั
ทางสังคมที่แตกต่างไปจากวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีก 2 กรณีศกึ ษา วัตถุพิพิธภัณฑ์หรื อหนังใหญ่เชื่อมโยงกับ
การแสดง การฟื ้นฟูการแสดงหนังใหญ่ ตามประวัติของคณะแสดงสะท้ อนให้ เห็นถึงการสร้ าง “ภาพตัวแทน”
บางอย่างของชุมชนหรื อคณะแสดง ในทํานองของการสร้ างเอกลักษณ์
ตัวหนังทดแทนชุดหนังเดิมถูกสร้ างขึน้ ตัวหนังชุดเดิมจึงกลายมาเป็ นวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่ วัด บ้ า นดอนไปโดยปริ ย าย คณะหนัง ใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจต่อ การแสดง มากกว่า การจัด แสดงวัตถุข อง
พิพิธภัณฑ์ แต่มิได้ หมายความว่า คณะหนังใหญ่มิได้ สนใจการถ่ายทอดความรู้ ของวัตถุต่อสาธารณชน เพราะ
“ห้ องจัดแสดง” ที่อยู่ติดกับคลัง เป็ นที่แสดงตัวอย่างในชุดหนังเก่า พร้ อมการจัดฉายวีดิทศั น์เมื่อมีผ้ มู าชม และ
นอกจากนี ้ การแสดงหนังใหญ่เองถือเป็ นชุดความรู้ ที่ตีความหนังใหญ่ได้ อย่างน่าสนใจไม่มากก็น้อย แต่หากใช้
สายตาของนักพิพิธภัณฑ์วิทยามองพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้ านดอนแล้ ว การพัฒนาคลังสะสมและการจัดการ
วัตถุเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างยิ่งยวด ในขณะที่ความต้ องการของคณะหนังใหญ่และชุมชน กลับให้ ความสําคัญต่อ
การแสดงและการหารายได้ การร้ องขอให้ โครงการฯจัดกิจกรรม อบรมการแกะสลักหนังใหญ่จึงเกิดขึ ้น ภายใต้
ความคิดที่ว่า คณะหนังใหญ่ต้องการความรู้และทักษะดังกล่าวในการสร้ างหนังทดแทนชุดหนังที่ใช้ ในการแสดง
ในปั จจุบนั รวมถึงการนําทักษะดังกล่าวไปใช้ ในการทําของที่ระลึกเพื่อหารายได้ เพิ่มเติมในอนาคต
เมื่อมาถึงจุดนี ้ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงอาจไม่ใช่การใช้ คามรู้ และทักษะพิพิธภัณฑ์วิทยาในแง่
ของการจัดการคลังสะสมและการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัตถุอย่างที่พงึ ปฏิบตั ิกนั ในกรณีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั
บ้ า นดอน ชุม ชนในฐานะเจ้ า ของวัฒ นธรรมได้ เ ลื อ กการแกะสลัก หนัง ใหญ่ ใ นการพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ของ
พิพิธภัณฑ์ การแกะสลักหนังใหญ่ถือเป็ นการเพิ่มเติมความหมายของคลังหนังใหญ่ต่อผู้คนในชุมชน หรื ออย่าง
น้ อยกับคณะแสดง คนจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับหนังใหญ่มาก่อนได้ มีโอกาสใกล้ ชิดหรื อให้ ความสนใจต่อ
มรดกมากขึ ้น ความรู้ ที่สมั พันธ์ กบั วัตถุสะสม แต่ไม่ใช่การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์หรื อการสร้ างความหมายของ
วัตถุในเชิงงานภัณฑารักษ์ เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
อย่ า งไรก็ ดี ผมขอให้ ตัง้ คํ า ถามข้ อ หนึ่ ง ในการพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ด้ ว ยกระบวนการและความรู้ ที่
นอกเหนือไปจากงานภัณฑารักษ์ เราจะแปลงความสนใจต่อมรดกในคลังสะสมให้ เจ้ าของวัฒนธรรมมาใส่ใจการ
พัฒนาการจัดเก็บวัตถุ (รวมถึงการจัดแสดง) และองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุสําหรับการทํางานในอนาคตได้ อย่างไร
เพราะโครงการฯ จะต้ องไม่ลืมว่า ปรัชญาและหน้ าที่พื ้นฐานของการทําพิพิธภัณฑ์ ได้ แก่ การอนุรักษ์ คลังสะสม
การสร้ างองค์ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง และการถ่ายทอดเนื อ้ หาดังกล่าวสู่สาธารณชนด้ วยรู ปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและศักยภาพของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
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3. ข้ อเสนอการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม
หนึ่งในการทํางานพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม ในกรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ “การสร้ างเวที” ในทุกรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างเวทีถ่ายทอดความรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชนด้ วยกันเอง เพื่อส่งต่อความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
วัฒนธรรม การสร้ างเวทีแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ ประสบการณ์การทํางานพิพิธภัณฑ์ระหว่างคนทํางานพิพิธภัณฑ์
หรื อเวทีของการอบรมชุดความรู้ พิพิธภัณฑ์วิทยา มานุษยวิทยา หรื อการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นระหว่าง
้ อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามความ
นักวิชาการจากภายนอกและชุมชน เพื่อประยุกต์ “เครื่ องมือ” เหล่านันต่
เหมาะสมในแต่ละแห่ง
3.1 การพัฒนาองค์ ความรู้ ของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
หากเรายอมรับร่วมกันว่า การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นการเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ตนเองในทุกๆด้ าน ข้ าวของ ข้ อมูล และการสื่อสาร กิจกรรมการพัฒนาควรประกอบด้ วยงาน
อย่างน้ อย 3 ลักษณะ
ความรู้ และทักษะการทําทะเบียนและการจัดการวัตถุเบือ้ งต้ น
การอบรมความรู้ ประเภทดังกล่าวนี ้ถือเป็ นคําแนะนําให้ เจ้ าของ/ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์/ชุมชน ตระหนักถึง
การทําความรู้ จกั และการพัฒนาองค์ความรู้ ทงในเชิ
ั้
งกายภาพและเนื ้อหาที่อยู่เบื ้องหลังวัตถุ การให้ ข้อแนะนํา
อาจประกอบด้ วยแนวทาง การสาธิต แต่ที่สําคัญมากไปกว่านันคื
้ อ การลงมือปฏิบตั ิ การให้ ความรู้ชดุ ดังกล่าวจะ
ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย หากเจ้ าของ/ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์/ชุมชนไม่ได้ ปฏิบตั ิการจริ งและทํางานอย่างต่อเนื่อง
เพราะความรู้ และทักษะดังกล่าวได้ รับการถ่ายทอดอย่างมากจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่ อง
้
สามารถ
พิพิธภัณฑ์ แต่ด้วยข้ อจํากัดของเจ้ าหน้ าที่และงบประมาณดําเนินการ จึงทําให้ หน่วยราชการนันเองไม่
ติดตามผลหรื อไม่สามารถประเมินความเหมาะสมของความรู้และทักษะที่ได้ ถ่ายทอดต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
การทํ า ทะเบี ย นและการจัด การวัต ถุเ บื อ้ งต้ น ถื อ เปิ ดโอกาสให้ เ จ้ า ของวัฒ นธรรมใกล้ ชิ ดกับ มรดก
วัฒนธรรมให้ กบั ชุมชน
การทํางานทะเบียนมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบันทึกเรื่ องราวทางวัฒนธรรม แม้ เนื ้อหาบางส่วนใน
ทะเบียนวัตถุอาจมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากการบันทึกของภัณฑารักษ์ ที่ได้ รับการศึกษาทางวิชาการที่แตกต่าง
ออกไป แต่ประเด็นสําคัญกลับอยู่ที่ว่าความรู้ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุจะได้ รับการบันทึกไว้ ในเอกสาร (1) ข้ อมูล
พื ้นฐานทางกายภาพที่ตาเห็น (2) ประวัติและความเป็ นมา ทังที
้ ่เป็ นความเชื่อหรื อข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์
(3) หน้ าที่การใช้ งานตามที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลในชุมชนมีประสบการณ์ร่วมกับวัตถุ ทังที
้ ่เป็ นประสบการณ์ตรงและคําบอกเล่า
จุดมุ่งหมายสําคัญของงานทะเบียนคือ การบันทึกคําบอกเล่าให้ อยู่ในรูปของเอกสาร ข้ อมูลทางสังคม
และวัฒนธรรมเหล่านี ้ อาจเรี ยกว่าเป็ น “มรดก/วัฒนธรรมที่ไร้ รูป” ตามที่หน่วยงานระหว่างประเทศที่รับผิดชอบ
งานวัฒนธรรมพยายามกระตุ้นให้ องค์ กรทางวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ ใ ห้ ความสนใจกับการบันทึกข้ อมูล
ดังกล่าวมากขึ ้น นอกไปจากการเก็บสะสมและอนุรักษ์ “มรดก/วัฒนธรรมที่จบั ต้ องได้ ” แต่องค์ประกอบที่สําคัญ
ของการทําทะเบียนวัตถุในบริ บทพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น คื อ ผู้คนต่างชั่วอายุได้ มีโอกาสสนทนาผ่านสิ่งของของ
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พิพิธภัณฑ์ เรื่ องเล่ าจะถูกรื อ้ ฟื น้ และส่งผ่านไปยังสมาชิกของชุมชนที่มีอายุที่น้อยกว่า โดยการส่งต่อนันเกิ
้ ดขึ ้น
ใน 2 ลักษณะ ทังทางวาจาและลายลั
้
กษณ์อกั ษร
นอกจากงานทะเบียนแล้ ว การจัดการวัตถุเบื ้องต้ นถือเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เอื ้อให้ สมาชิกได้ ใกล้ ชิด
คลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน การสอดแทรกความรู้ ในการทําความสะอาดและการจับต้ องวัตถุที่
ป้องกันการบุบสลาย สามารถสร้ างความรู้สกึ ของความหวงแหนต่อวัตถุพิพิธภัณฑ์36 มากยิ่งขึ ้น เมื่อพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นทําความรู้จกั และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นระบบ ผลของการพัฒนาดังกล่าวจะ
ช่วยการทํางานขันอื
้ ่นๆ มีความสะดวกมากยิ่งขึ ้น
การพัฒนาองค์ ความรู้ ทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาวัต ถุสู่ก ารสร้ างภาพสัง คมและวัฒ นธรรมในบริ บ ทที่ ก ว้ า งออกไป การพัฒ นางาน
พิพิธภัณฑ์ในขันต่
้ อมาเป็ นการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวของชุมชนและท้ องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้ ทาง
สังคมและวัฒนธรรมเข้ ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากในการให้ ตีความวัตถุ ให้ สิ่งของที่อาจพิจารณาว่าเป็ น
“ของเก่า” เกิดความหมายมากขึน้ กิจกรรมที่จะนําชาวบ้ านในฐานะเจ้ าของวัฒนธรรมสร้ างองค์ความรู้ ดัง
กล่าวคือ การถ่ายทอด “เครื่ องมือ” ของนักชาติพนั ธุ์วรรณา นักมานุษยวิทยา และนักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น โดย
เครื่ องมือการศึกษาจะต้ องได้ รับการปรับให้ เหมาะสมกับความรู้ พื ้นหลังและศักยภาพของคนในชุมชนที่จะศึกษา
ชุมชนและท้ องถิ่นของตนเอง
งานทางชาติพนั ธุ์วรรณา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นอาจดูซบั ซ้ อน แต่หากการศึกษาเกิดจาก
การจัดแบ่งเนื ้อหาที่มาจากการระดมความคิดร่วมกันระหว่างชาวบ้ านและนักวิชาการจากภายนอก และกําหนด
เป้าหมายในการทํางานศึกษาไปแต่ละประเด็น ความรู้ จากการศึกษาดังกล่าวจะค่อยๆ พัฒนาเป็ นองค์รวมหรื อ
ภาพรวมทางสังคมและวัฒนธรรม บทบาทระหว่างคนในชุมชนและนักวิชาการจากภายนอกอาจมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันออกไป ชาวบ้ านอาจเริ่ มต้ นจากการศึกษาในประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งที่ต่างกัน และนักวิชาการจาก
ภายนอกสามารถทําหน้ าที่ “ร้ อยรัด” ประเด็นเหล่านันขึ
้ ้นเป็ นภาพรวม ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ลืมว่า นักวิชาการภายนอก
คงต้ องให้ ความเคารพต่อเจ้ าของวัฒนธรรมในการตัดสินใจที่จะบันทึกเรื่ องราวของตนไปเช่นไร
การถ่ายทอดเครื่ องมือ พร้ อมไปกับการสร้ างองค์ความรู้ ทางสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นสิ่งที่ต้อง
อาศัยเวลาในการพัฒนา ทังการพั
้
ฒนาคนที่จะเข้ าใจและสามารถใช้ เครื่ องมือ และการพัฒนาเรื่ องราวที่จะประ
้ ากับวัตถุในพิพิธภัณฑ์ การเก็บ
ติดปะต่อเรื่ องราวจากจุดหนึ่งไปสูอ่ ีกจุดหนึ่ง และการเชื่อมต่อเรื่ องราวเหล่านันเข้
ข้ อมูลควรได้ รับการบันทึกอย่างเป็ นระบบ ไม่วา่ จะเป็ นการสัมภาษณ์ การสําเนาหลักฐานบางอย่าง มโนคติที่ควร
เกิดขึ ้นในระหว่างการพัฒนาองค์ความรู้ คือ
(1) ข้ อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมควรมาจากมวลชน มิใช่ตวั บุคคล อย่างน้ อยที่สดุ การเปิ ดเวที
ในการวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นต่อเรื่ องราวที่ได้ รับการเก็บรวบรวมโดยสมาชิกคนใดคน
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อย่ างไรก็ตาม ในตรงนี ้ ขอให้ อ่านสรุ ปผลการจัดอบรมทะเบียนและทําความสะอาดวัตถุเบือ้ งต้ น กรณีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้ านวัดท่ าพูด จ.นครปฐม รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง.3 หัวข้ อเรื่ อง “ทัศนะการมองวัตถุพพ
ิ ธิ ภัณฑ์ ใน
มุมมองของชาวบ้ าน"
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บททบทวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม: กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
หนึ่งในพื ้นที่ เป็ นสิ่งที่พงึ กระทําเพื่อให้ ชมุ ชนมีความเข้ าใจร่ วมกันเสมอว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็ นของชุมชน
(2) เครื่ องมือที่ชาวบ้ านเรี ยนรู้ ไปพร้ อมๆ กับนักวิชาการนี ้ สามารถจะนําไปใช้ สร้ างความรู้ ต่างๆ
ต่อไปในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้ านต้ องการบอกเล่าเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในสังคมเพิ่มเติม
ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่องค์ความรู้ที่ได้ รับการรวบรวม เรี ยบเรี ยง และเบ็ดเสร็ จภายในครัง้
เดียว หากแต่พิพิธภัณฑ์จะต้ องเพิ่มเติมและเสริมความรู้ตอ่ เนื่องไป
อย่างไรก็ตาม ข้ อเท็จจริ งจากการทํางานวิจยั และพัฒนายํ ้าให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีข้อจํากัดใน
การผลักดันให้ เป็ นองค์กรที่มีความเติบโตทางวิชาการ เฉกเช่นพิพิธภัณฑ์เชิงสถาบันโดยทัว่ ไป เพราะชีวิตของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นไปตามชีวิตและการทํางานมากินของคนในชุมชน สภาพความสนใจของผู้นําในชุมชน ทัง้
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ในขณะที่งานวิชาการของพิพิธภัณฑ์เชิงสถาบันคือ ชีวิตของคนทํางานใน
พิพิธภัณฑ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ มิได้ หมายความว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะไม่สามารถผลักดันตนเองเป็ นองค์กรทางสังคม ที่
เข้ ามามีบทบาทต่อผู้คนในชุมชนได้ อย่างแท้ จริ ง ในหลายกรณีที่พิพิธภัณฑ์ที่จดั ตังโดยผู
้
้ คนหลายฝ่ าย ได้ พิสจู น์
ให้ เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถเป็ นหนึง่ ในศูนย์กลางของชีวิตชุมชนได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึง่
การนิยามความเติบโตของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอาจต้ องหันมาพิจารณาการคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์เป็ น
ประเด็นหลัก นัน่ หมายถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังคงได้ รับความดูแลจากชุมชนมากน้ อยเพียงใด และเมื่อใดก็ตามที่
ชุมชนพร้ อมสําหรับการนําเครื่ องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ทางสังคมและวัฒนธรรมมาใช้ ในการศึกษา และ
การนําประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์และวิจารณ์ ร่วมกัน ชุมชนพึงตัดสินใจร่ วมกันเองในการทํางานศึกษา เรี ยบ
เรี ยง และเผยแพร่ความรู้นนสู
ั ้ ส่ าธารณชนต่อไป
3.2 การประชุมเครื อข่ าย/การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร : การสื่อสารข้ ามพิพธิ ภัณฑ์
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นอีกลักษณะหนึ่ง คือ การสร้ างเวทีสนทนาระหว่างคนทํางาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จากประสบการณ์ ของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 โครงการฯ เล็งเห็นถึง
ความสํ า คัญ ของการเปิ ดโอกาสให้ คนทํ า งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ องถิ่ น ด้ วยกั น เองได้ ส นทนาและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ของการทํางานพิพิธ ภัณ ฑ์ ด้วยกัน เวที ดังกล่าวเป็ นโอกาสของการปลดปล่อยความรู้ สึก และ
ก่อให้ เกิดสัมพันธภาพที่นําไปสู่การเป็ นมิตรระหว่าง “เพื่อนร่ วมอุดมการณ์ ” อย่างไรก็ตาม การสร้ างเวทีในการ
ประชุมในโครงการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 กลับมีลกั ษณะที่แตกต่างออกไปบางประการ การ
จัดประชุมประกอบขึ ้นด้ วยกลุม่ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ใน 3 กลุม่ เนื ้อหา ได้ แก่
1) กลุ่มเนื ้อหาว่าด้ วยกิจกรรมและความสัมพันธ์ กบั ตัวละครต่างๆ ในชุมชน เพื่อสนับสนุนและ
ใช้ พื ้นที่พิพิธภัณฑ์
2) กลุม่ เนื ้อหาว่าด้ วยการกระตุ้นและแสดงตัวอย่างการทํางานวิจยั ทางสังคมและวัฒนธรรมโดย
คนท้ องถิ่น
3) กลุม่ เนื ้อหาว่าด้ วยความรู้เบื ้องต้ นในการจัดการและการดูแลวัตถุ
บททบทวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม: กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
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โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
การจัดประชุมในลักษณะเช่นนี ้ ทําให้ โครงการฯ ค้ นพบว่า บทสนทนาระหว่างการประชุมเปลี่ยนไปจาก
การกล่าวถึงเพียงลักษณะหรื อรู ปแบบการทํางานที่เป็ นของพิพิธภัณฑ์ใดพิพิธภัณฑ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว เนื ้อหา
ในกลุ่มที่หนึ่งจะเป็ นส่วนพิพิธภัณฑ์มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทํางานมากที่สุด เพราะคนทํางาน
พิพิธภัณฑ์ต้องสัมพันธ์ กับกลุ่มคนหลายลักษณะในชุมชน กิจกรรมและความสัมพันธ์ ดังกล่าวจึงมีลกั ษณะที่
แตกต่างไปตามแต่ละพิพิธภัณฑ์ การสนทนาในประเด็นดังกล่าวนี ้ ดึงให้ คนวงประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และความรู้สกึ ร่วมได้ ดี
กลุม่ เนื ้อหาที่สองเป็ นประเด็นที่มีความท้ าทายมาก เพราะเป็ นที่ทราบกันดีว่า ความรู้และทักษะในการ
ทําวิจัยไม่ใช่สิ่งที่เรี ยนรู้ ได้ ในเพียงชั่วยาม หากจะต้ องมาจากการสัง่ สมประสบการณ์ และความรู้ ของผู้ที่สนใจ
ศึกษา วัตถุประสงค์ สําคัญของการกํ าหนดกลุ่มเนื อ้ หาดังกล่า วในการประชุมคือ การกระตุ้นและเสนอแนว
ทางการทํางานเบื ้องต้ นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมคุณค่าด้ วยการเล่าเรื่ องราวของวัตถุในพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้ สะท้ อนความเป็ นชุมชนและท้ องถิ่นผ่านสื่อในพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้ างคลังข้ อมูลความรู้ท้องถิ่นของ
ผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สงู อายุ องค์ความรู้ ดงั กล่าวจะได้ รับการบันทึก และสามารถส่งผ่านไปยังชัว่ อายุคน
ต่อไป
การประเมินความสัมฤทธิ์ ผลของการจัดกลุ่มเนือ้ หาที่สองเป็ นสิ่งที่กระทําได้ ยาก นั่นหมายความว่า
โครงการฯ ได้ เ สนอกรณี ข องการพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ทางสัง คมและวัฒ นธรรมของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
กรณีศกึ ษาของโครงการเอง หรื อเป็ นโครงการที่ศกึ ษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโดยชาวบ้ านที่ดําเนินการโดยกลุม่ วิจยั
อื่ น ๆ แต่โ ครงการฯ ไม่ อ าจทราบได้ ว่ า เครื่ อ งมื อ หรื อ ตัว อย่ า งวิ ธี ก ารทํ า วิ จัย เช่ น นัน้ จะสามารถนํ า ไปใช้ ใ น
ปฏิบตั ิงานจริ งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากน้ อยเพียงใด แต่หากพิจารณาเพียง “เสียง” ตอบกลับของผู้ที่เข้ าร่ วม
ประชุม เนื ้อหาดังกล่าวสร้ างความสนใจหรื อกระตุ้นให้ คนทํางานพิพิธภัณฑ์กลับไปคิดหนทางของตนเองต่อไป37
ส่วนกลุ่มเนื ้อหาสุดท้ ายเป็ นกลุ่มเนื ้อหาที่สร้ างความน่าสนใจต่อผู้เข้ าร่ วมประชุมอย่างมาก แม้ เนื ้อหา
บางส่วนเช่นการอนุรักษ์ วตั ถุพิพิธภัณฑ์จะเป็ นสิ่งที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจํานวนไม่น้อยได้ รับรู้ จากการเข้ าร่ วมอบรม
กับหน่วยงานราชการอื่นที่เคยมีมาก่อนหน้ านัน้ แต่ด้วยรู ปแบบของการให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมได้ ทดลองทํางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มในการสร้ างชิ น้ งานสําหรั บประโยชน์ ในการจัดเก็บหรื อจัดแสดงวัตถุบางประเภท ผู้เข้ าร่ วม
ประชุมจึงเกิดความรู้ สึกสนุกในการเรี ยนรู้ วิธีการอนุรักษ์ วตั ถุที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานพิพิธภัณฑ์ของ
ตนเอง
นอกจากองค์ประกอบของเนื ้อหาจะแตกต่างไปจากการประชุมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโครงการวิจยั และ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 แล้ ว การกําหนดผู้เข้ าร่ วมประชุมก็มีลกั ษณะที่แตกต่างไปด้ วยเช่นกัน
โครงการฯ ได้ คดั เลือกตัวแทนพิพิธภัณฑ์ที่เข้ าร่วมประชุมจํานวนประมาณ 25 แห่ง รวมไปถึงการเชิญผู้ที่สามารถ
พัฒนาเป็ นแนวร่ วมในการทําพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นกรณีศึกษา โครงการฯ หวังว่า จํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมที่น้อยจะ
เปิ ดโอกาสให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นและเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ร ะหว่า งพิพิธ ภัณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น กัน เองได้ ดีมากยิ่ง ขึ น้
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของผู้เข้ าร่ วมประชุมเองเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะนําความสําเร็ จมาสู่การประชุม เพราะ

37
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บททบทวนการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรม: กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

162

โครงการวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ระยะที่ 2 ปี ที่ 1
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
หากผู้เข้ าร่วมประชุมมาจากพิพิธภัณฑ์ประเภทที่คล้ ายคลึงกัน หรื อมีความสนใจในทํานองเดียวกัน จะทําให้ การ
แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้เพิ่มมากด้ วยเช่นกัน
งานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นหนึ่งในการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมที่มีความประสงค์เพิ่มศักยภาพ
ของคนทํางานพิพธิ ภัณฑ์ให้ มีความเข้ าใจหรื อเรี ยนรู้เครื่ องมือในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของตนเองให้ ทําหน้ าที่ของ
พิพิธภัณฑ์ในการสะสมและสื่อสารความรู้กบั สาธารณชนในทุกๆระดับ การพัฒนาพิพิธภัณฑ์คงไม่ใช่การกําหนด
รู ป แบบของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ค วรจะเป็ น แต่ เ ป็ นการสร้ างความตระหนัก ว่ า พัน ธะและกระบวนการทํ า งานที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถทําได้ มีอะไรบ้ าง นัน่ หมายถึง เมื่อพิพิธภัณฑ์ได้ เลือกพัฒนาตนเองด้ วยวิธีการใดก็ตาม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกําลังพัฒนาการเรี ยนรู้ สงั คมและวัฒนธรรมระหว่างคนกลุม่ ชนเดียวกัน หรื อข้ ามกลุม่ สังคมไป
ได้ ดียิ่งขึ ้น และนี่เองคือการพัฒนา(งาน)วัฒนธรรมให้ เกิดการสื่อสารและส่งต่อองค์ความรู้ระหว่างชัว่ อายุคนได้ ดี
มากยิ่งขึ ้นเช่นกัน
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