รายงานการสํารวจศึกษาปั จจัยและแนวทาง
การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ ให้ ย่ งั ยืน กรณีชุมชนมีส่วนร่ วม

ยุภาพร ธัญวิวัฒน์ กุล

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจยั
สําหรั บพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ในโครงการเทศกาลพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นครัง้ ที่ 1/2551
ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การมหาชน)

บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากขอมูลการสํารวจของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรเกี่ยวกับภาพรวมสถานภาพของพิพิธภัณฑ
ในประเทศไทย พบวามีพิพิธภัณฑกอตั้งขึ้นแลวกวา 900 แหง และมีพัฒนาการอยางรวดเร็วในชวงเวลา
ไมเกินสองทศวรรษที่ผานมา ในจํานวนนี้มีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดตั้งและดําเนินงานภายใตการบริหาร
จัดการโดยวัดและองคกรชุมชนจํานวนมากคิดเปนรอยละ 30 ของทั้งหมดและมีแนวโนมขยายจํานวน
เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ทั้งนี้มีผลพวงมาจากการปฏิรูปการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 สอดรับกับนโยบายกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลางสูทองถิ่นที่เปนกลไกสําคัญสรางแรง
ขับเคลื่อนใหเกิดกระแสการสรางพื้นที่ใหมทางวัฒนธรรมในฐานะเปนแหลงเรียนรูทางเลือกแกสังคม
ในบริบทของพิพิธภัณฑ
กระบวนการจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ นประเทศไทยพบว า ส ว นใหญ มี ลั ก ษณะไม แ ตกต า งกั น
โดยทั่วไปเริ่มจากการสะสมและอนุรักษเก็บรักษาชิ้นมรดกวัตถุ สรางอาคารสถานที่และจัดแสดง
นิทรรศการ มีบางพิพิธภัณฑที่ศึกษาวิเคราะหและรวบรวมสาระขอมูลมากกวาการระดมจัดหาวัตถุ
โบราณ แม ก ระนั้ น การก อตั้ ง องค ก รยั ง คงเน น ความสมบูร ณ ใ นเชิ ง โครงสร า งกายภาพ การละเลย
ความสําคัญของแนวทางการดําเนินงานใหพิพิธภัณฑสามารถดํารงเสถียรภาพยั่งยืนอยูไดทั้งในทาง
เศรษฐกิจ และมีคุณคาในฐานะเปนแหลงศึกษาเรียนรู รวมทั้งการมีบทบาทสําคัญตอการอนุรักษและสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของสังคมชุมชนนํามาสูปญหาหลักในภายหลัง เมื่อเปดใหบริการแลวพิพิธภัณฑ
หลายแหงมักมีสภาพนิ่งเฉย ขาดความตื่นตัวในการพัฒนาองคกรจนกลายเปนพิพิธภัณฑไรชีวิตชีวา
หรือเสื่อมโทรมจนบางแหงตองลมเลิกไป เนื่องจากไมมีทิศทางการดําเนินงานและระบบบริหารจัดการ
ที่ดีพอ รวมทั้งขาดงบประมาณในการดูแลรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
อย า งไรก็ ดี การดํ า เนิ น งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น มี ลั ก ษณะที่ ยื ด หยุ น ไม มี รู ป แบบเฉพาะและ
ขั้นตอนตายตัว ความยั่งยืนของพิพิธภัณฑขึ้นอยูกับหลายปจจัยทั้งการสนับสนุนและอุปสรรค การสราง
ความรวมมือและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑโดยกลุมคนหลายฝายในชุมชนที่มี
สํานึกเปนเจาของรวมกันนับเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยเสริมสรางรากฐานความเขมแข็งใหกับองคกร
ชุมชนดังปรากฏผลสําเร็จในหลายพิพิธภัณฑ เชน พิพิธภัณฑจันเสน จ. นครสวรรค พิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนโปงมะนาว จ. ลพบุรี พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง จ. นครนายก และหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรี
โคมคํา จ.พะเยา ซึ่งอาศัยการเรียนรูจากประสบการณและพัฒนาหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพ
และลักษณะพื้นฐานองคกรจนสามารถดําเนินงานพิพิธภัณฑผานมาไดอยางมั่นคงตอเนื่องเปนระยะเวลา
หนึ่ง ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกโจทยศึกษาเหตุปจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการองคกร ทั้งภายนอก

และภายใน การมีสวนรวมและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน บทบาทของผูนํา รวมทั้งสภาพปญหา
และวิธีการจัดการปญหาเพื่อถอดบทเรียนจากประสบการณและความสําเร็จจากพิพิธภัณฑกรณีตัวอยาง
นํามาวิเคราะหสรุปเปนแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑอยางยั่งยืนสําหรับใชเปนตัวอยางศึกษา
และพัฒนาพิพิธภัณฑตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งและแผนการบริหารดําเนินงานพิพิธภัณฑที่เปนกรณีศกึ ษา
2. เพื่อศึกษาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรที่มีผลกระทบตอสถานภาพความยั่งยืนของ
พิพิธภัณฑ
3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ
4. เพื่อศึกษาวิเคราะหดัชนีชวี้ ัดความอยูรอดของพิพิธภัณฑทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคม
วิธีการดําเนินงานและขอบเขตการศึกษา
1) สํารวจจากฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถิ่น คนหาตัวอยางพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีรูปแบบการ
บริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวม และมีระยะเวลาเปดดําเนินการมานานกวา 5 ปขึ้นไป รวมทั้งมี
กิจกรรมและการพั ฒนาอย างตอเนื่ อง จากนั้น คัดเลื อ กพิพิธภัณ ฑกรณีศึ ก ษาคงเหลือ 4 แหง ได แ ก
พิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค พิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดฝงคลอง จังหวัดนครนายก และหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา จ. พะเยา
2) วิธีการศึกษาและเก็บขอมูลใชระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 แบบ
2.2.1 การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลจากบันทึกจํานวนสถิติผูเขาเยี่ยมชม
ตั้งแตพิพิธภัณฑเริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการ เพื่อสํารวจความถี่และกลุมประเภทผูมาใชบริการ
รวมทั้งขอมูลรายรับรายจายในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ ใชเปนดัชนีชี้วัดสถานภาพ
ความมั่งคงในเบื้องตนควบคูกับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
2.2.2 การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณโดยการสุม
ตัวอยาง
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความรวมมือ มีสวนรวมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทั้งทางตรงและ
ทางออม ไดแก คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนและสถานศึกษา ชุมชนรอบพิพิธภัณฑ องคการบริหาร
สวนทองถิ่น องคกรจากภายนอก สื่อมวลชน ผูใชบริการ ผูบริจาคสิ่งของหรือทุนสนับสนุน รวมทั้ง
ขอมูลการบันทึกคําแนะนํา/ติชมเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการจัดการพิพิธภัณฑ
ตลอดจนปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอสถานภาพความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ
บทนํา

2

ผลที่คาดวาจะไดรับ
รายงานการสํารวจปจจัยและแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑใหยั่งยืนเพื่อใชเปนตัวอยาง
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพธิ ภัณฑทองถิน่
ปญหาและอุปสรรค
จาการลงพื้นที่ภาคสนาม พบวามีขอจํากัดในการสุมเก็บขอมูลสัมภาษณบุคคล เนื่องจากการ
คัดเลือกตัวอยางสัมภาษณ ตองขอความรวมมือจากพิพิธภัณฑกรณีศึกษาในการประสานติดตอชาวบาน
ทั้งนี้ตัวอยางสัมภาษณจึงจํากัดเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพิพิธภัณฑ และมักเลี่ยงการ
ตอบคําถามที่แสดงปญหาและความขัดแยง ทําใหเก็บขอมูลไดเพียงดานเดียว ขาดความหลากหลาย
นอกจากนี้พิพิธภัณฑกรณีศึกษาบางแหงไมมีบันทึกขอมูล และจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ เชน รายรับ
รายจ ายของพิ พิธภั ณ ฑ จํ า นวนผูเ ข าชม สมุด ลงนามเยี่ ยมชม ไมสามารถตรวจสอบขอเท็จ จริ ง เพื่ อ
นํามาใชประกอบการวิเคราะหหาปจจัยที่ชี้วัดความยั่งยืนได

บทนํา

3

บทที่ 2
แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑอยางยั่งยืนกรณีศึกษา 4 แหง
2.1 พิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
พิพิธภัณฑจันเสน ตั้งอยูชั้นลางของอาคารพระมหาธาตุเจดียศรีจนั เสน ภายในบริเวณวัดจันเสน
ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

ภาพที่ 1 และ 2 แสดงอาคารพิพิธภัณฑจันเสนและการจัดแสดงนิทรรศการ
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ นําเสนอประวัติเปนมาของพื้นที่ทองถิ่นที่คนพบหลักฐานวัตถุ
แสดงถึง พัฒนาการทางดานสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดีของประเทศไทยอยาง
ตอเนื่องยาวนานนับหลายพันป ตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร ยุครัฐโบราณทวารวดีและยุคอาณาจักร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา รวมถึ ง สั ง คมใหม ยุ ค ร ว มสมั ย ในป จ จุ บั น โดยเฉพาะมุ ง เน น ความสํ า คั ญ และความ
เจริญรุงเรืองในอดีตสมัยทวารวดี ดังปรากฏการคนพบโบราณวัตถุจํานวนมากที่ขุดไดในบริเวณพื้นที่
ของชุมชนจันเสน นับไดวา พิพิธภัณฑจันเสนเปนแหลงศึกษาคนควา และเรียนรูเรื่องอาณาจักรยุค
โบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
ความเปนมาของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ
จันเสน เปนชุมชนริมทางรถไฟในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ชาวบานเริ่มตั้งหลักแหลง
กันเมื่อมีการกอสรางทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบานดั้งเดิมในชุมชนสวนใหญมีอาชีพทํา
เกษตรกรรมสวนผูที่ยายเขามาอยูอาศัยมักทํามาคาขายและทํางานรับจางการคมนาคมที่สะดวกเปนปจจัย
สําคัญทําใหสังคมชุมชนขยายตัว ภาพอดีตของชุมชนจันเสนมีความเจริญและคึกคักมากดวยมีตลาด
ขนาดใหญเปนแหลงจับจายสินคาของคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียง ตอมาในชวงป พ.ศ.2498 ไดมี
การขุดคลองชลประทานเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงในอําเภอตาคลี พรอมกับมีการ
สรางถนนเลียบคลองกอเกิดเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ ไดอยางรวดเร็วทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับชุมชน ความเจริญคอยๆ แผวเบาจนสงบนิ่งเนื่องดวยตลาดลดความนิยมลงจน
พอคา แมขายทยอยถอยย ายไปยั งขายยัง แหลงอื่นจนกลายเปนตลาดร างในที่สุด และคนรั บจ างขาย
แรงงานตางยายถิ่นออก 1
ในชวงป พ.ศ. 2509 – 2511 นักโบราณคดีไทยและตางประเทศไดเขามาทําการสํารวจขุดคน
บริเวณเมืองเกา โดยสันนิษฐานจากภาพถายทางอากาศที่แสดงใหเห็นรูปรอยของคูน้ําคันดินลอมเปน
วงกลมขนาดใหญซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเมืองโบราณ และจากการขุดคนพบหลักฐานทางโบราณคดี
พบว า ในอดี ต บริ เ วณชุ ม ชนจั น เสนเคยเป น ที่ ตั้ ง ของสั ง คมเมื อ งที่ เ จริ ญ รุ ง เรื อ งในสมั ย ทวารวดี
โบราณวัตถุมากมายสูญหายและถูกแลกเปลี่ยนไปใหกับนักสะสมของเกา ตอมาในป พ.ศ. 2537 มีการ
ขุดคนทางโบราณคดีอีกครั้งใกลกับวัดจันเสนในบริเวณโคกจันเสนซึ่งเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป การขุดคนพบทั้งโครงกระดูกมนุษย ภาชนะเครื่องปนดินเผา
เครื่องมือหิน เครื่องประดับทําจากเปลือกหอยและสําริด อาวุธและเครื่องมือเครื่องใชทําจากสําริดเปน
จํานวนมาก
พระครูนิวิฐธรรมขันธ หรือหลวงพอเจริญ (เจาอาวาสปจจุบัน) ซึ่งขณะนั้นเปนผูรับใชใกลชิด
หลวงพอโอด ทานมีความสนใจใครรูทางดานประวัติศาสตรโบราณคดีและวัฒนธรรมในทองถิ่นจึงมัก
ไปรวมสังเกตการณและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะนักโบราณคดีอยูเสมอ นับเปนแรงดลใจอยางแรงกลา
ทําใหเกิดความตระหนักในคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของชุมชนจันเสน ดังนั้นเมื่อพระครู
นิสัยจริยคุณหรือหลวงพอโอด (อดีตเจาอาวาส) มีดําริที่จะสรางพระมหาธาตุเจดียขึ้นเพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ เปนปูชนียสถานใหพุทธศาสนิกชนไดเคารพบูชา รวมถึงเปนศูนยกลางรวมใจของชุมชน
หลวงพอเจริญจึงไดเสนอใหมีการจัดสรางพิพิธภัณฑขึ้นควบคูไปกับพระเจดียธาตุ เพื่อเปนแหลงเรียนรู
และเก็บรักษาโบราณวัตถุที่เปนทรัพยสมบัติของชุมชนใหคงอยูใหคนรุนหลังไดศึกษาตอไป ซึ่งหลวง
พอโอดทานก็เห็นดีดวย การจัดตั้งพิพิธภัณฑจันเสนใชเวลาดําเนินการอยางตอเนื่องเปนเวลานานหลาย
ปกวาจะสําเร็จอยางเปนรูปธรรม จนกระทั่งหลวงพอโอดมรณภาพก็ยังไมแลวเสร็จ เมื่อไดรับตําแหนง
เปนเจาอาวาส หลวงพอเจริญจึงรับดําเนินโครงการตอโดยถือเปนภารกิจสําคัญของทานที่ตองสืบสาน
ตอเจตนารมณของหลวงพอโอด2
โครงการกอสรางพระมหาธาตุเจดียและพิพิธภัณฑจันเสนเริ่มดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2532 ใน
การออกแบบกอสรางพระมหาธาตุเจดียและพิพิธภัณฑโดยไดรับความชวยเหลือจากอาจารยวนิดา พึ่ง
สุนทร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ผศ. บัญชา ชุมเกษร ดูแลดานวิศกรรม ทั้ง
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ยังไดรับความชวยเหลือดานขอมูลวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการจากคณะนักวิชาการโดย รศ.
ศรีศักร วัลลิโภดม และมูลนิธิเล็ก - ประไพวิริยะพันธุงบประมาณที่ใชในการกอสรางทั้งหมดไดรับการ
สนับสนุนเงินบริจาคจากชาวบานในชุมชนรวมกับเหลาสานุศิษยตางๆ ที่เคารพศรัทธาในหลวงพอโอด
มีทุนทรัพยจํานวนมากกวา 40 ลานบาท ถูกนํามาใชสรางอาคารมณฑปและจัดแสดงนิทรรศการถาวรจน
เสร็จสมบูรณไดโดยไมตองพึ่งงบประมาณจากภาครัฐ ตลอดจนความรวมมือจากชาวบานที่ชวยกัน
บริจาคเงินและโบราณวัตถุรวมทั้งอุทิศแรงกายชวยงานของพิพิธภัณฑเปนอยางดี ทําใหพิพิธภัณฑจัน
เสนเริ่มเปดใหเขาชมตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา และไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑจันเสน อยางเปนทางการใน
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2542
กระบวนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
แนวทางการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑจันเสนยึดถือตามหลักการของ “บวร” (บาน วัด และ
โรงเรียน) กลาวคือเปนการพยายามบูรณาการความรวมมือจากหลายสวนเขามามีบทบาทและสวนรวม
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑอันเปนพื้นที่สวนรวมของชุมชน
บวร (บาน) จากแนวคิดที่มุงหมายจะสรางใหพระมหาธาตุเจดียอันเปนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อยู
ชั้นบนเคียงคูกับพิพิธภัณฑในชั้นลาง ทําใหพิพิธภัณฑจันเสนมีความแตกตางจากพิพิธภัณฑภายในวัด
แหงอื่นๆ ประเด็นที่นาศึกษา คือ การออกแบบสรางใหพระมณฑปและพิพิธภัณฑรวมเปนอาคารหลัง
เดียวนั้นสามารถระดมทุนเงินบริจาคไดอยางงายดายไมมีขอติดขัด ชาวบานในชุมชนและสานานุศิษย
ทั้งหลายมีความยินดีสละทรัพยและแรงกายเพื่อการสะสมสรางบุญ นับเปนกุศโลบายสําคัญที่กอเกิด
ความรูสึกถึงความมีสวนรวมสรางและเปนเจาของรวมกันแลวยังมีผลตอจิตสํานึกที่เปนภาระหนาที่ของ
พุทธศาสนิกชนที่ดีตองชวยทํานุบํารุงรักษาไวไมใหเสื่อม อีกทั้งการเขามากราบไหวบูชาพระมหาธาตุ
ชวยชักนําใหคนไดเขามาศึกษาเรียนรูในพิพิธภัณฑดวยทางหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขารวมรับฟงและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานสรางนิทรรศการของพิพิธภัณฑยังมีสวนสําคัญมาก ทั้งนี้
มิใชเพียงการแจงใหรับทราบและระดมสะสมสิ่งของโบราณวัตถุจากชาวบาน แตเปดรับฟงเสียงความ
ตองการในการจัดใหพิพิธภัณฑเปนพื้นที่ที่ชุมชนแสดงความเห็นชอบรวมกัน
การมีสวนรวมของชุมชนกับพิพิธภัณฑจันเสนอีกแนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนาสงเสริมอาชีพ
สรางงานและรายได เพื่อฟนฟูสถานะทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งเกิดการรวมกลุมแมบานในชุมชนผลิต
สินคาและงานบริการ ไดแก กลุมสตรีทอผา กลุมจักสาน กลุมขนมของฝาก รานคาชุมชน กลุมนวดแผน
ไทย กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผา เปนตน โดยเฉพาะกลุมทอผาสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนและ
จัด สรรผลกํ า ไรให เ ป น ทุ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การพิ พิ ธภั ณ ฑจั น เสนถึ ง ร อ ยละ 25 ทุ ก ป อย า ง
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ตอเนื่องตั้งแตพิพิธภัณฑเริ่มใหบริการ อยางไรก็ตาม ผลลัพธสําคัญที่คาดหวังไวเปนความตระหนักใน
คุณคาของพิพิธภัณฑและจิตสํานึกรวมดูแลรักษา ดังที่หลวงพอเจริญกลาววา
“เราตองการจะสรางกลุมใหเขามีสวนรวมกับพิพิธภัณฑดวย ใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของ เราพยายามจะผลัก ไมไดผลักไปเลยแตสรางความรูสึกใหชุมชนเปนเจาของพิพิธภัณฑ
ไมใหมีความรูสึกวาเปนของวัดเขาจะไดชวยกันดูแลรักษาตอไปในอนาคต 3 ”
บวร (วัด) แมวาพิพิธภัณฑจันเสนจะตั้งอยูในอาณาบริเวณของวัดและมีเจาอาวาสเปนผูริเริ่ม
กอตั้งขึ้น แตมีการบริหารจัดการดวยรูปแบบคณะกรรมการพิพิธภัณฑ โดยคงไวเพียงบทบาทของวัดใน
ฐานะเจาของพื้นที่เชิงกายภาพ เปนทั้งผูนําและผูสนับสนุนตลอดจนศูนยกลางของประสานติดตองาน
เทานั้น เพื่อกอใหเกิดความรูสึกวาพิพิธภัณฑไมใชสมบัติของวัด แตเปนของชุมชนและเปนพื้นที่ที่ทุก
คนตองรวมมือกันดูแลรักษา โดยการเสริมบทบาทของพิพิธภัณฑใหทําหนาที่เปนศูนยกลางที่เชื่อมโยง
ผสานวัฒนธรรมเขากับวิถีแหงชีวิตของชุมชนทั้งนี้เพื่อ “เปลี่ยนจากงานวัดเปนงานวัฒนธรรมทองถิ่น”
โดยความพยายามรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี และจัดกิจกรรมตางๆ ทางสังคมเปนประจําทุกปบริเวณ
ดานหนา พิพิธภัณฑ ไดแก การทําบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปใหม การจัดงานวันแมแหงชาติ วันพอ
แหงชาติ วันอนุรักษมรดกไทย งานประเพณีกวนขาวทิพย งานประเพณีเทศกาลสงกรานต งานประเพณี
ลอยกระทง ฯลฯ
บวร (โรงเรียน) คณะกรรมการพิพิธภัณฑระดมความคิดสรางแผนงานกิจกรรมตางๆ ขึ้นเพื่อ
สรางความเคลื่อนไหว และสรางบรรยากาศการเขามาศึกษาเรียนรูอยางมีชีวิตชีวาในพิพิธภัณฑ โดย
ริเริ่มใหเยาวชนเข ามามีสวนรวมในการดําเนินงานพิพิธภัณฑดวยการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศก มี
นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาในชุ ม ชนเข า รั บ การฝ ก อบรมเป น ยุ ว
มัคคุเทศกใหมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ รวมทั้งประวัติศาสตรและโบราณคดีใน
ทองถิ่น
การเชื่อมโยงพิพิธภัณฑเขากับสถานศึกษาในชุมชนนับวาเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดวยโรงเรียน
มีหนาที่หลักในการสรางองคความรูเกี่ยวกับความเขาใจในตนเองและรากเหงาความเปนมาของทองถิ่น
ผานกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรทองถิ่นศึกษา แนวทางบูรณาการเรียนการสอนในพิพิธภัณฑเขากับ
การฝกปฏิบัติเปนมัคคุเทศกนําชมพิพิธภัณฑของโรงเรียนวัดจันเสนไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี และ
กลายเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนหลายแหงในเวลาตอมา
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การริ เ ริ่ม ใหเยาวชนเขามามี สว นรวมในการดํา เนินงานพิพิ ธภัณ ฑด ว ยการเปนอาสาสมั คร
มัคคุเทศก มีนักเรียนจากโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในชุมชนเขารับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับเรื่องราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ รวมทั้งประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่นเปนการ
พั ฒ นาความรู ค วามสามารถและต อ ยอดความรู ไ ด อ ย า งต อ เนื่ อ งทั้ ง ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา
โครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศกพิพิธภัณฑจันเสนประสบผลสําเร็จดวยดี เยาวชนไดรับคําชื่นชม
เปนที่ยอมรับความสามารถจากทั้งนักทองเที่ยว และหนวยงานตางๆ รวมทั้งคนในชุมชนหันมาใหความ
สนใจและใหความรวมมือกับพิพิธภัณฑมากขึ้น โครงการฝกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศกจึงไดรับการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.2540 จนถึงปจจุบัน

ภาพที่ 3 และ 4 ยุวมัคคุเทศกและการนําชมนิทรรศการพิพิธภัณฑจันเสน
ผลลัพธสําคัญของโครงการยุวมัคคุเทศกมิไดมุงหวังแคเพียงมีอาสาสมัครบรรยายนําชมเทานั้น
หากแตพิพิธภัณฑตองการปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักรูในคุณคาของอดีต ประวัติศาสตร โบราณสถาน
และโบราณวัตถุของทองถิ่นคอยๆ หลอหลอมความรูสึกนึกคิด รวมทั้งทัศนคติผานกิจกรรมวัฒนธรรม
และประเพณีตางๆ อยางเปนธรรมชาติทําใหยุวชนจันเสนซึมซับและเหนี่ยวนําใหเกิดความผูกพันกับ
รากเหงาของตนมากยิ่งขึ้น
แนวทางการดําเนินงานพิพิธภัณฑจันเสน
ในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑจันเสนที่ตองการเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและ
วัดเพื่อใหพิพิธภัณฑเปนของชุมชนอยางแทจริงนั้น หลวงพอเจริญจึงไดมอบหมายใหคุณวลัยลักษณ
ทรงศิริ (มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ) เปนผูวางรูปแบบการบริหารจัดการใหพิพิธภัณฑจันเสนโดยมีวัด
และผูนําทางศาสนาเปนแกนนําหลัก มีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการ 2 สวน คือ
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1) คณะกรรมการที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑที่เชิญบุคลากรจากหนวยงานในหลายภาคสวนของ
ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ครูอาจารย
จากสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนหัวหนาหนวยงานราชการในทองถิ่น เชน สถานีตํารวจ
สถานีอนามัย ที่ทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ เปนตน มีคณะกรรมการทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ในแตละป
มีการประชุมใหญสามัญสรุปผลงานเปนประจํา ปละ 1 ครั้ง มีหนาที่ใหคําปรึกษาหารือ อํานวยความ
สะดวกในทุกดานเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ทั้งนี้มี หลวงพอเจริญเปน
องคประธานดําเนินการพิพิธภัณฑฝายสงฆ และนายอําเภอตาคลีเปนประธานดําเนินการฝายฆราวาส
2) คณะกรรมการพัฒนาวัดจันเสนไดประชุมและจัดแบงหนาที่ในการบริหารงานตางๆ ใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ให ก ารทํ า งานเป น ไปอย า งมี ร ะบบ แบ ง เป น กลุ ม คณะกรรมการย อ ย รู ป แบบการ
ดําเนินงานมีลักษณะกึ่งราชการที่ยึดหลักการประชุมติดตามและสรุปงานทุกๆ 2 เดือนเฉพาะหัวหนาฝาย
และผูที่เกี่ยวของเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานใหม รวมทั้ งปญหาและอุปสรรคเพื่ อใหที่
ประชุมพิจารณา โดยมีโครงสรางการบริการจัดการดังนี้
• คณะกรรมการฝายภัณฑารักษ ทําหนาที่ทางดานวิชาการ ดูแลโบราณวัตถุ และกิจกรรม
นําชม ฝกอบรมยุวมัคคุเทศก
• คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของพิพิธภัณฑจันเสน
ผานสื่อมวลชน เพื่อใหพิพิธภัณฑจันเสนเปนที่รูจักทั้งในฐานะเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลงทองเที่ยว
• คณะกรรมการฝายนันทนาการวัฒนธรรม ทําหนาที่จัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชมชน
• คณะกรรมการฝายจัดจําหนายของที่ระลึก ทําหนาที่จัดทํา จัดหา จัดซื้อและจัดจําหนาย
สินคาที่ระลึกในพิพิธภัณฑและรานคาผลิตภัณฑชุมชน
• คณะกรรมการฝายการเงิน ทําหนาที่ในการบริหารจัดการระบบการเงินของพิพิธภัณฑ
การจัดทําบัญชีรายได-รายจาย ประจําแตละเดือน
• คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ ทําหนาที่ดูแลรักษาโบราณวัตถุ ความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในพิพิธภัณฑและบริเวณโดยรอบ
• คณะกรรมการฝายศิลปกรรม ทําหนาที่ดูแลงานศิลปทุกดานในพิพิธภัณฑ รวมทั้งการจัด
กิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ
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ปจจัยชี้วัดความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ
จํานวนผูใชบริการ
การเก็บขอมูลเชิงสถิติเบื้องตนของพิพิธภัณฑตั้งแตเริ่มเปดใหบริการในป พ.ศ. 2540 – 2549
โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑนับและจดบันทึกเฉพาะจํานวนผูเขาชมในแตละวัน รวบรวม
สถิติเปนรายงานประจําเดือน การจําแนกประเภทลักษณะของผูเขาชมออกเปน 3 กลุมอยางงาย คือ เด็ก
ผูใหญ และชาวตางชาติ จากขอมูลสถิติแสดงจํานวนผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป เฉลีย่
เดือนละ 1,500 คน ในชวง 2-3 ปที่ผานมามีอัตราขยายเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 คนตอป
จากการศึกษาขอมูลในสมุดลงนามเยี่ยมชม (Guest books) ของพิพิธภัณฑ ลักษณะของผูเยี่ยม
ชมกลุมหลักของพิพิธภัณฑมักเปนผูใหญและชาวไทยทั้งในจังหวัดนครสวรรคและพื้นที่ใกลเคียง และ
สถานศึกษาทั้งในและนอกชุมชนเขามาใชพิพิธภัณฑเปนแหลงศึกษาเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นเปน
ประจํา ทั้งนี้ การศึกษายังพบวากลุมผูคนมีเหตุผลการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑจันเสนมากกวา 1 ครั้งที่
แตกตางหลากหลายดังนี้
“กราบไหวหลวงพอโอด”
“เยี่ยมครอบครัวและบรรพบุรุษ”

“บูชาวัตถุมงคล”
“ศึกษาดูงาน”
“บังเอิญแวะผานมา”

ป พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

“ซื้อผาทอกลุมสตรี”
“เที่ยวงานบุญ งานประจําป”

จํานวน (คน)
15,367
14,623
20,135
18,551
17,989
17,527
18,276
18,732
20,742
20,807

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสถิติจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑจนั เสนตั้งแตป พ.ศ. 2540 - 2549
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เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เด็ก
641
949
284
254
214
209
468
535
579
281
295
1,708
6,417

จํานวนผูเขาชม (คน)
ผูใหญ
ชาวตางชาติ
1,533
2
637
5
654
2
1,263
5
875
1
976
1,403
4
1,729
3
1,363
6
1,434
5
692
2
1,806
2
1,4356
34

รวมจํานวน
2,176
1,591
940
1,519
1,090
1,176
1,875
2,267
1,948
1,720
989
3,516
20,807

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลสถิติจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑจันเสนแตละเดือนในป พ.ศ. 2549
นอกจากนี้พบวาความคิดเห็นของผูเขามาเยี่ยมชมผูชมกวารอยละ 80 แสดงความพึงพอใจตอ
การจั ด บรรยากาศ สิ่ ง แวดล อ ม และรู ป แบบการจั ด แสดงนิ ท รรศการที่ เ ปน ระบบระเบี ย บ สะอาด
เรีย บรอย โดยเฉพาะการชื่นชมในความพยายามดูแลอนุรักษขาวของ โบราณวัตถุที่ เป นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของทั้งชุมชนและของประเทศชาติ อยางไรก็ตาม มีกลุมผูเยี่ยมชมจํานวนหนึ่งได
แสดงความคิดเห็นและขอแนะนําใหพิพิธภัณฑดําเนินการปรับปรุงแกไขในหลายจุด เชน เพิ่มการติดตั้ง
ปายชี้บอกเสนทางมาพิพิธภัณฑ, ปรับปรุงการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปไดรูจักมากยิ่งขึ้น, เพิ่มพัดลม
ระบายอากาศภายในพิพิธภัณฑ, เพิ่มขนาดตัวอักษรคําบรรยายและเพิ่มคําอธิบายรายละเอียดของวัตถุจัด
แสดง เปนตน

ภาพที่ 5.1 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
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ภาพที่ 5.2 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
งบประมาณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ จั น เสนเป ด ให ป ระชาชนเข า เยี่ ย มชมโดยไม เ ก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม และไม ไ ด รั บ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานพิพิธภัณฑจากองคกรภาครัฐอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการ
พิพิธภัณฑสามารถหาแนวทางสรางรายไดใหพิพิธภัณฑสามารถเลี้ยงตนเองได หรือมีงบประมาณ
เพียงพอ ดวยวิธีการดังนี้
• การตั้งตูรับบริจาค 2 ตู ภายในพิพิธภัณฑ แบงแยกเปนตูบริจาคสําหรับคาน้ํา – คาไฟฟา
ดวยคนไทยมีนิสัยชอบการทําบุญจึงมักมีผูบริจาคใหมากกวาตูบริจาคเพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ
• พิพิธภัณฑมีรายไดอื่นๆ เพิ่มจากการหักเงินคาบํารุงจากผลกําไรรอยละ 25 ของกลุม
อาชีพแมบาน และรายไดจากการจําหนายหนังสือและการเชาบูชาเหรียญทาวกุเวร เปนตน
• มีหนวยงานภาครัฐหลายแหงเขามาใหการสนับสนุนงบประมาณบางสวน ไดแก สํานัก
พุทธศาสนาแหงชาติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และองคการบริหารสวนตําบลจันเสน
ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑมีรายจายคงที่เฉลี่ยปละ 150,000 บาท เพื่อใชจายในการบริหาร
จั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เช น ค า น้ํ า -ค า ไฟฟ า ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ดู แ ลและทํ า ความสะอาดพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
คาตอบแทนยุวมัคคุเทศก-ยุวบรรณารักษ คาตอบแทนเจาหนาที่รานคาชุมชน คาวัสดุทําความสะอาด
และอุปกรณไฟฟา คาวัสดุและซอมแซมคอมพิวเตอรฯลฯ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายรับ
ตูบริจาคคาน้ํา - คาไฟ
ตูบริจาคพิพิธภัณฑ
จําหนายเหรียญกุเวร
จําหนายหนังสือ
กําไร 25% จากกลุมแมบาน
กําไร 25% จากรานคาชุมชน
กําไรจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด (รานคาชุมชน)
กําไรจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด (พิพิธภัณฑ)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน (2548)
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน (2549)

จํานวนเงิน (บาท)
84,295
47,140
4,520
4,799
12,647
7,274
17,515
6,120
3,651.47
4,459.26

ตารางที่ 3 สรุปรายรับของพิพิธภัณฑจันเสน ประจําป 2549
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายจาย
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายอาคารสถานที่ (ทําความสะอาด)
ฝายอาคารสถานที่ (อุปกรณไฟฟา)
เบี้ยเลี้ยงยุวมัคคุเทศก
เบี้ยเลี้ยงยุวบรรณารักษ
คาตอบแทนเจาหนาที่ในพิพิธภัณฑ
คาตอบแทนเจาหนาที่ทําความสะอาด
คาตอบแทนเจาหนาที่รานคาชุมชน
คาซอมคอมพิวเตอรและซื้อเครื่องพิมพ
อบรมยุวมัคคุเทศก
กลุมเครดิตยูเนียนจันเสนยืมสํารองคาใชจาย

จํานวนเงิน (บาท)
25,880
3,000
5,000
13,120
6,800
24,000
30,000
24,000
10,000
5,000
20,000

ตารางที่ 4 สรุปรายรับของพิพิธภัณฑจันเสน ประจําป 2549
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ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของพิพิธภัณฑทองถิ่น
1) บทบาทและภาวะของผูนํา
ปญหาหลักในการดําเนินงานระยะแรกของพิพิธภัณฑจันเสน เกิดจากความไมเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑ สวนใหญคนในชุมชนไมเขาใจวาพิพิธภัณฑมีความนาสนใจหรือสําคัญ
อยางไรกับชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนมีเพียงสวนนอยที่เคยมีประสบการณไปชมพิพิธภัณฑ และมี
ทัศนคติวาพิพิธภัณฑไมตางจากสถานที่เก็บของเกาจึงไมใหความสําคัญกับพิพิธภัณฑ รวมทั้งสวนใหญ
มีความคิดเห็นวาการกอตั้งสรางพิพิธภัณฑเปนเรื่องใหญและเปนบทบาทหนาที่ของรัฐมากกวาที่วัดและ
ชุมชนจะสามารถจัดการได นอกจากนี้ชาวบานจันเสนมักประกอบอาชีพทําเกษตรกรรมและรับจาง
สวนใหญยังมีสถานะทางเศรษฐกิจไมมั่นคง จึงทําใหไมคอยใหความรวมมือเปนอาสาสมัครสนับสนุน
ชวยเหลือดานแรงงานใหกับพิพิธภัณฑ
ภาวะผู นํ า ของชุ ม ชนจึ ง นั บ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลกระทบต อ ทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การ
พิพิธภัณฑทองถิ่น โดยเฉพาะความมุงมั่นตอปณิธานและความอดทนในการชี้แจง อธิบายเพื่อสราง
ความเขาใจกับคนในชุมชนซึ่งจําเปนตองอาศัยระยะเวลา ดังตัวอยางการกอตั้งพิพิธภัณฑจันเสนที่สําเร็จ
ลุลวงไดเพราะความเคารพศรัทธาในตัวบุคคลเปนสําคัญ เริ่มจากพระครูนิสัยจริยคุณ (อดีตเจาอาวาส)
และหลวงพ อ เจริ ญ เจ า อาวาส (ป จ จุ บั น ) คนในชุ ม ชนมี ค วามศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การ
พิพิธภัณฑและเห็นชอบในการตัดสินใจของทานในทุกเรื่อง
...บางทีในชวงที่จัดพิพิธภัณฑมีกรรมการบางคนทั้งๆที่เราก็คุยกันในที่ประชุมแลววา
งานนี้เมื่อเสร็จแลวมันจะมีผลดีตอชุมชนของเราอยางไร ก็ชี้แจงใหเขาหมดเราก็คิดวาเขาเขาใจ
แลว แตบางทีเขาไมเขาใจ บางคราวในการทํางานตรงนี้มันใชงบประมาณสูง... พอยอดหมดไป
เปนสิบๆลาน ก็มีเสียงบน วาทําไมถึงตองทุมเทถึงขนาดนี้ นาจะเอาไปใชอยางอื่นบาง ก็มีเสียง
คานเขามา อาตมาก็ตองคอยปรับคอยแกความเขาใจ โดยเฉพาะคนที่มีวัยสูงเขาเสียดายเงิน
กรรมการรุนเกา อาตมาเองก็ใชวิธีการคุยผานลูกกับหลานเวลาเขาเขามาวัด... ในชวงนั้นเอง
อาตมาก็ยังเปนเจาอาวาสใหมๆ ก็ยังไมแนใจวาชาวบานมอบความไววางใจแคไหน ยังไมรูใจ
เขาตองใชวิธีทางออม... ก็ตองคอยปรับบทบาทคนกลุมนี้ กระแสนี้เยอะพอสมควร เมื่อเราทํา
ไปแลวผลตอบรับเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาอยูเรื่อยๆ กลุมบุคคลคณะนี้ไปคณะนั้นมา ทีนี้เขาก็
เริ่มเห็นผลและเมื่อป พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาเปดพิพิธภัณฑที่นี่ กระแสนี้ลดลงไป
ตอนนี้ปญหานี้หายไปแลว...4

4
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2) การยอมรับจากสังคม
คณะกรรมการพิพิธภัณฑจันเสนอาศัยความพยายามและมุงมั่นดําเนินงานอยางไมยอทอและ
ระยะเวลาหลายปเปนบทพิสูจนเพื่อปรับเปลี่ยนความรับรูและสรางความเขาใจเรื่องสถานะภาพและ
บทบาทของชุมชนตอการจัดการพิพิธภัณฑของทองถิ่น มีตัวแปรสําคัญ คือ การยอมรับและชื่นชมจาก
สังคมภายนอก ทั้งนี้ เมื่อการสรางพิพิธภัณฑสําเร็จคนในชุมชนจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติที่ดีตอ
พิพิธภัณฑ และเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาหลวงพอเจริญในฐานะผูนําการพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธาน
ในพิธีเปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2542 และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑจันเสนในป พ.ศ. 2545 นั้น สรางความ
ปลาบปลื้มและภาคภูมิใจอยางมากแกคนในชุมชน ทําใหปจจุบันคนในชุมชนสวนใหญมีความเขาใจ
และตระหนักในความสําคัญของพิพิธภัณฑในฐานะเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาของชุมชนทองถิ่นและ
เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด จึงใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เปนอยางดี
สภาพปญหาและวิธีการจัดการปญหา
พิพิธภัณฑจันเสนมีแนวทางการบริหารจัดการที่เปนระบบ โดยระดมความรวมมือจากกลุม
ขาราชการในชุมชน จัดตั้งเปนคณะทํางานในรูปของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ รูปแบบการทํางานเปน
ลักษณะอาสาสมัคร การเสียสละเวลาดวยความเต็มใจมาชวยเหลืองานของพิพิธภัณฑเทาที่แตละคนถนัด
และสามารถทํ า ได แ ม ว า ทุ ก คนมี ภ าระหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในงานประจํ า สู ง ทํ า ให วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานตองปรับตัวใหมีลักษณะยืดหยุนคลองตัวสูงในแบบชาวบาน บางครั้งบางคราวก็ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มที่เทาที่ควร
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑเปนกลุมบุคคลที่ทําหนาที่เดิมตลอดเวลาหลายปที่
ผานมามีทั้งขอดีขอเสีย คือ ผูปฏิบัติไมตองเรียนรูระบบและรูปแบบการทํางานใหม มีความตอเนื่องใน
การติดตอประสานงาน หากแตมีขอเสีย คือ ผูปฏิบัติงานเกิดความเคยชินจนไมเกิดการคิดสรางสรรค
หรือพัฒนางานใหมๆ รวมทั้งอาจเกิดการยึดติดรูปแบบการทํางานกับตัวบุคคลมากจนเกินไปทําใหเกิด
ขอจํากัดวิธีดําเนินงาน เชน ปญหาดานการประชาสัมพันธที่ยังไมสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขได
...การประชาสัมพันธอันนี้เปนปญหาที่เราพูดกันมาตลอด ทุกวันนี้เราก็ยังถือวาการ
ประชาสัมพันธเรายังออนอยู แตเรายังไมโดเดนเทาที่ควร...ในเรื่องการประชาสัมพันธ ถึงแมวา
เราจะแตงตั้งไวแลวแตก็อยูในขอบเขตที่จํากัด ที่มองเห็นก็คือ เวลาของคณะกรรมการในฝายนี้
จะมาทุมเทเวลาใหเราไดไมมากนักในหนาที่การงานของเขาก็มี...5
5
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ปจจัยจากภายนอก
 ความชวยเหลือและสนับสนุนดานวิชาการจากนักวิชาการภายนอก
พิพิธภัณฑจันเสนจัดเปนพิพิธภัณฑประเภทประวัติศาสตรและโบราณคดี รูปแบบการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรมีสาระสําคัญที่แสดงพัฒนาการทางสังคมของชุมชนจันเสนที่มีความตอเนื่องยาวนาน
มาตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคแรกเริ่มของสมัยประวัติศาสตรในชวงรัฐทวารวดี และยุค
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการคนพบโบราณวัตถุจํานวนมากในชวงยุคสมัยทวารวดีที่เปน
หลักฐานขอมูลสําคัญตอการศึกษาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี นับไดวาพื้นที่ชุมชนจันเสน
และพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูสําคัญทั้งดานการศึกษาประวัติศาสตรของทองถิ่นและประเทศ
เนื่องจากองคความรูทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีจัดเปนศาสตรความรูเฉพาะที่ตอง
ผานการขุดคนตรวจสอบและวิเคราะหตีความดวยนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเทานั้น ซึ่งมักเปนนักวิชาการ
จากสวนกลาง ดังนั้นการศึกษาวิจัยและวิเคราะหขอมูลความรูเกี่ยวกับชุมชนจันเสนและขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไมคอยไดรับความสนใจนักจากนักวิชาการทองถิ่น เหตุนี้ไดกลายเปนขอจํากัดของการพัฒนา
องคความรูทางดานวิชาการสําหรับงานพิพิธภัณฑ
...เราจะจัดงานครบรอบ 40 ปการขุดคนพบเมืองโบราณคดีจันเสน ก็จะมีการอภิปราย
โดยอาจารยศรีศักร อาจารยลอม เพ็งแกว และนักวิชาการอื่นๆ ที่กําลังมองดูอยู เราจะเอาขอมูล
อันนั้นมาออกหนังสือเอกสารตามที่มีแผนอยู ถาเปนนักวิชาการในทองถิ่นที่มีความรูลึกๆเรื่อง
นี้ มี จํ ากั ด และหายาก คงต อ งไปอิ งกั บ ระดับ โน น เพราะมี ก ารสํ ารวจขุ ด ค น อยู ต ลอดทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน เวียดนาม ซึ่งจาก 40 ปที่ผานมานาจะมีการปรับเปลี่ยนขอมูลให
สอดคลองกับยุคสมัย ในสมัยหนึ่งอาจจะสรุปวาใช แตตอมาอีกยุคหนึ่งมีการสํารวจขุดคนมาก
ขึ้นเจอหลักฐานใหม เกิดการปรับใหมก็ตองมีการเปลี่ยนแปลง…6
...การพัฒนาและปรับปรุงแมแตในตัวอาคารเอง ตอนนี้เราไดดําเนินการมา 11 ป แลวก็
มองเห็นวาเราควรจะปรับปรุงไดแลว รองรับเพื่อใหคนที่มาเยี่ยมชมใหเขามองเห็นวามีสิ่ง
แปลกๆใหมๆ เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงบาง ใหเขาไดมีความรูใหมๆ เกิดขึ้น การปรับปรุงการ
ขยับตัวแตละครั้งใชงบประมาณ ทีนี่ก็อยูในความคิดวาถามีงบประมาณพอสมควรแลวก็จะ
ประชุมปรับแผนก็จะนํากลุมนักวิชาการสวนกลาง กลุมบุคคลที่เคยรวมงานกันมาหารือกัน
ขณะนี้ถึงเวลาที่ควรจะปรับปรุงแลวจะปรับปรุงในทิศทางใดบาง จะปรึกษาหารือกันตอไป…
อยางไรก็ตาม การศึกษาขอมูลความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่นและพัฒนาการของชุมชนในลักษณะ
สัง คมร ว มสมั ย ไม ส ามารถพั ฒ นาต อ ยอดองค ค วามรู จ ากเดิ ม ที่ ก ลุ มนั ก วิ ช าการจากภายนอกเข า มา
ดําเนินการไวได ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองของนักวิชาการทองถิ่น
6
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ดั ง ที่ แ ฝงอยู ใ นคํ า สั ม ภาษณ อ าจารย รุ จิ ร า เชาวน ธ รรม ผู ดู แ ลงานฝ า ยวิ ช าการและภั ณ ฑารั ก ษ ข อง
พิพิธภัณฑจันเสน กลาวถึงเรื่องการดําเนินงานคนควาวิจัยวา
“ครูไมมีความรู มีหนาที่ชวยในการสรางพิพิธภัณฑ ทําฝกอบรมและดูแลยุวมัคคุเทศก ซึ่งเปน
ภาระที่ ม ากเพี ย งพอแล ว ไม คิ ด ว า หน า ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย จั ด แสดง และทํ า นิ ท รรศการจะต อ งเป น ความ
รับผิดชอบของครู ควรใหคนที่เรียนมาโดยเฉพาะรับผิดชอบไปมากกวา 7 ”
หากขาดการสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ จากนั ก วิ ช าการภายนอกแล ว พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก็ ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการเรื่ององคความรูทางวิชาการได ทําใหงานดานวิชาการและการคนควาวิจัยของพิพิธภัณฑจัน
เสนอยูในสภาพหยุดนิ่ง ดังนั้น การกระตุนผลักดันหรือใหความชวยเหลือสนับสนุนจากกลุมนักวิชาการ
ภายนอกจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่ง
ปจจัยภายใน
 การขาดแคลนบุคลากรดานพิพิธภัณฑ
แม ว าพิ พิ ธภั ณ ฑ จั นเสนมีค ณะกรรมการพิพิ ธภัณ ฑ ระดมความคิ ด วางแผนและดํ า เนิน งาน
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหพิพิธภัณฑมีความเคลื่อนไหว และสรางบรรยากาศการเขามาศึกษาเรียนรูที่อยางมี
ชีวิตชีวา และมียุวมัคคุเทศกทําหนาที่บรรยายใหมีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ
แตการขาดแคลนบุคลากรดานพิพิธภัณฑนับเปนปญหาที่มีทวีความสําคัญขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมสงผลกระทบตอแนวโนมที่จะระดมความรวมมือใน
ลักษณะอาสาสมัครจากกลุมคนรุนหนุมสาวในชุมชนไดยาก ทําใหปจจุบันคณะกรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑไดตระหนักถึงปญหานี้ จึงริเริ่มแผน ‘สรางคน’ โดยการ สงเสริมทุนการศึกษาใหกับยุว
มัคคุเทศกที่มีผลการเรียนดีและมีความใจรักในงานพิพิธภัณฑ เพื่อสนับสนุนใหคนในชุมชนมีคุณภาพ
การศึ ก ษาสู งและหั น กลั บ มาทํ า งานพั ฒ นาในบ า นเกิ ด พรอ มสร า งอาชีพ และตํ า แหน ง งานทางด า น
วัฒนธรรมไวรองรับ

7
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2.2 พิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว ตั้งอยูใ นบริเวณวัดโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ภาพที่ 6 และ 7 แสดงสวนจัดแสดงหลุมขุดคนทางโบราณคดีและนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) หองนิทรรศการถาวร จัดแสดง
ประวั ติ เ ป น มาด า นภู มิ ศ าสตร ข องพื้ น ที่ ท อ งถิ่ น
และโบราณวั ต ถุ จํ า นวนมากในยุ ค สมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรที่ไดจากการขุดคนของนักโบราณคดี และ 2) หลุมขุดคนทางโบราณคดี โดยมุงเนนการ
นําเสนอความสําคัญและความเจริญรุงเรืองของชุมชนโปงมะนาวในอดีต ซึ่งนับเปนแหลงฝงศพใน
สมัยกอนประวัติศาสตรที่มีอายุเกาแกกวา 3,000 ป และมีขนาดใหญที่สุดของประเทศ
ความเปนมาของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ
บานโปงมะนาวตั้งอยูในพื้นที่ดอน ลักษณะเปนพื้นที่ลอนลูกคลื่นเชิงภูเขา มีหวยสวนมะเดื่อ
เปนทางน้ําธรรมชาติ ใ พ.ศ. 2543 พื้นที่บริเวณนี้ถูกขุดหาโบราณวัตถุอยางผิดกฎหมาย โดยมีการขุด
คนพบโครงกระดูกมนุษยกอนประวัติศาสตรจํานวนมากฝงอยูพรอมเครื่องใชและเครื่องประดับกระจาย
อยูทั่วบริเวณ ซึ่งเคยเปนชุมชนและสุสานในสมัยกอนประวัติศาสตร 3,500 – 2,300 ป
ตอมาวัดโปงมะนาว คณะกรรมการหมูบานและผูนําองคกรตาง ๆ ในทองถิ่นไดรวมกันอนุรักษ
เป น แหล ง โบราณคดี โดยปรั บ ปรุ ง หลุ ม จั ด แสดงโครงกระดู ก มนุ ษ ย ส มั ย โบราณและรวบรวม
โบราณวัตถุมาจัดแสดงไวที่วัดโปงมะนาว และไดประสานงานกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอความรวมมือในการขุดคนทางโบราณคดีและการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้น
การขุดคนทางโบราณคดีตั้งแตป พ.ศ. 2544 – 2549 พบการฝงศพของมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตรจํานวนมาก โครงกระดูกทั้งเด็กและผูใหญ เพศหญิง - ชาย ถูกฝงไวอยางเปนระเบียบใน
หลุมตื้นๆ โดยจัดวางศพใหอยูในทานอนหงายเหยียดยาว และใชเศษภาชนะดินเผาหลายใบที่ถูกทุบให
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แตกปูรองกอนวางศพลงแลวจึงนําดินมากลบทับ นักโบราณคดีวิเคราะหและสรุปวาโครงกระดูกมนุษย
แตละโครงมีสิ่งของเครื่องใชถูกฝงเปนเครื่องเซนบูชา เครื่องใชที่ถูกฝงไวกับทุกศพ ไดแก ภาชนะดิน
เผา บางศพฝงพรอมกับเครื่องมือหรืออาวุธทําดวยเหล็ก บางศพพบเครื่องประดับทําจากวัสดุชนิดตางๆ
เชน แกว หิน สําริด และกระดองสวนหนาอกของเตาทะเล นอกจากนี้มีโครงกระดูกอยางนอย 4 โครงที่
มีกระดูกปลายขาของหมูวางอยูเปนเครื่องเซน และพบเด็กทารกแรกเกิดฝงอยูในหมอดินเผา 1 โครง
แสดงใหเห็นวา บริเวณบานโปงมะนาวเคยเปนชุมชนและสุสานสมัยกอนประวัติศาสตร โดยอาจแบงได
เปน 2 สมัย คือ สมัยที่ 1 อายุราว 3,500 – 3,000 ปมาแลว และสมัยที่ 2 อายุราว 2,500 – 2,300 ปมาแลว
แนวทางการดําเนินงานพิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว
การศึกษาพบวาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว มีปญหาความขัดแยงขั้น
รุนแรงแบงออกเปน 2 ฝาย 2 ระยะ คือ ในระยะแรกของการกอตั้งมีกลุมชาวบานบางสวนไมเห็นดวย
และคัดคานการกอตั้งพิพิธภัณฑในเขตพื้นที่ของวัดเนื่องจากความไมเขาใจคุณคาและความสําคัญของ
งานพิพิธภัณฑตอชุมชน ไมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเขตพื้นที่ของสงฆทําใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงกับชมรมอนุรักษฯ
“…แตแรกเริ่มเลยชาวบานจะคัดคานวามันเปนวัดแลวจะมาทําเปนอยางนี้ขึ้นมามันจะ
วุนวาย เปนที่ทองเที่ยวมันจะมีความวุนวายจะมาเอาวัดเปนที่หากิน ชาวบานคือคัดคานแรกๆ
เลย ทางคุณหมอก็จะสรางก็จะทําพัฒนาขึ้นมา ไมฟง เสียงชาวบานพอทํามาหลายปๆ เขา
ชาวบานยินยอมวาดี จริงๆแลวเริ่มแรกเลยมีปญหาชาวบานคัดคานเลย สวนใหญจะคัดคานสวน
ชอบเห็นดีเห็นงามจะสวนนอยเพราะชาวบานเปนคนบานนอก คิดตามแบบคนบานนอกวัดเปน
เขตสงฆจะมาทําอยางนี้ไมไดวุนวาย คนโนนมาคนนีไ้ ปเปนที่ทองเที่ยวไมยนิ ยอมกัน อยางคุณ
หมอกับนายกก็ไมฟงเสียงชาวบานก็จะทําความเจริญขึ้นมา หนักเขา 3-4 ป จึงเห็นดีเห็นชอบ
เงินทองก็สะพัดเอาโนนนี้มาขายได ชาวบานมีอะไรก็ขนมาฝากขาย ที่นี้ก็เลยเห็นดีเห็นชอบไม
มีใครมาคัดคาน” 8
ตอมาระยะที่ 2 เมื่อพิพิธภัณฑเริ่มเปนที่รูจักมีผูเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก ชาวบานสวนใหญ
จึงใหการยอมรับและมีความเขาใจเห็นคุณคาประโยชนของพิพิธภัณฑมากขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐเริ่มให
งบประมาณสนับสนุนเปนเงินกอนใหญในการปรับปรุงและปลูกสรางอาคารสิ่งอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว กอใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชมรมอนุรักษฯ กับ (อดีต) เจาอาวาสวัดโปงมะนาว
เนื่องจากวัดตองการมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเองโดยอางสิทธิ์ความเปนเจาของ
8
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พื้นที่ อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวไดคลี่คลายหลังจากเจาอาวาสยายออกจากพื้นที่และมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการรายได
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑโดยชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบล
หวยขุนรามนั้นใชรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแตเดิมมีจํานวนสมาชิกกวา 20 คน ตอมาเกิดปญหา
ความขัดแยงภายในกลุมคณะกรรมการชมรมฯ และกรรมการสวนใหญมีภาระความรับผิดชอบไม
สามารถใหความรวมมือทํางานใหไดเต็มที่จึงปรับลดจํานวนใหคงเหลือเพียง 10 คนในปพ.ศ. 2550 และ
อํานาจสิทธิการตัดสินใจขึ้นอยูกับประธานชมรมฯ
ในการดําเนินงานชมรมอนุรักษฯ ไดจัดทําแผนการพัฒนาพิพิธภัณฑอยางตอเนื่องตั้งแตชวงป
พ.ศ. 2552-2555 เพื่อใหสอดรับกับโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพของจังหวัด ดังนี้
 การออกแบบปรับปรุงสวนจัดแสดงนิทรรศการวัตถุโบราณ (อาคารหลังใหม)
งบประมาณ 4.5 ลานบาท
 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเมืองโบราณซับจําปาและจัดนิทรรศการที่อาคารพิพิธภัณฑหลังใหม
งบประมาณ 8.5 ลานบาท
 การกอสรางอาคารพิพิธภัณฑชุมชนศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมยุคกอนประวัติศาสตร ณ วัด
พนมวัน งบประมาณ 5 ลานบาท
รายชื่อคณะทีป่ รึกษาและกรรมการชมรมแหลงอนุรักษโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติ
ตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปพ.ศ. 2550
ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษฯ
1. รศ.สุรพล นาถะพินถุ
2. นายสุบรรณ จิระพันธุวาณิช
3. นายพัลลภ ภัทรบดี
4. นายทองดี ภักดี
5. นายแกว นีมะเริง
คณะกรรมการชมรมอนุรักษ
1. นายสมสวน บูรณพงษ
2. ผูใหญชูชาติ ภักดี
3. นายสุนทร จาคภักดี
4. นายทองสุข ภักดี
5. นายวินัย เขียวภูมิ

แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

คณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี
สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
หัวหนาชุดปฏิบัติการตําบลหวยขุนราม
ประธานชมรมอนุรักษฯ
รองประธานชมรมอนุรักษฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นายไสว จันทรนิฤทัย
7. นางสุนันท แกวมา
8. นางทองใบ ศรีสวัสดิ์
9. อาจารยสวน คลังผา
10. จาสิบตํารวจพชิระ ชูเลิศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประชาสัมพันธชมรมอนุรักษฯ
เลขานุการชมรมอนุรักษฯ

กระบวนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ชาวบานในชุมชนสวนใหญไมมีบทบาทสวนรวมโดยตรงในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ทั้งนี้
เนื่องจากความไมรูจักพิพิธภัณฑ ไมเขาใจคุณคาและความสําคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้นในชุมชน
ชาวบานมีความเขาใจและรับรูเพียงวาพิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บและจัดแสดงวัตถุสิ่งของโบราณที่หา
ยากและแปลก ทําใหคนตางถิ่น ตางชาติอยากมาดูมาศึกษา สามารถชวยสรางรายไดใหกับชุมชนจากการ
จําหนายสินคาและของที่ระลึก พิพิธภัณฑจึงมีคุณคาในเชิงเปนแหลงทองเที่ยวมากกวาแหลงเรียนรู
สําคัญของทองถิ่น
“...ชาวบานสวนใหญพูดตรงไมคอยมีความเรื่องพิพิธภัณฑ คือยังไงก็ไดมีก็ดี ไมมีกไ็ ด
แลวชาวบานเราก็ไมคอยสนใจมากสนใจแตเรื่องทํามาหากิน” 9
“...อยากใหมพี ิพิธภัณฑเกิดขึ้นเพราะหนึ่งทําใหชาวบานมีรายไดเกิดขึน้ คนนี้ทําอันนี้คนโนน
ทําอันนั้นมาขายกันมีคนมาทองเที่ยวมีคนมาศึกษาดูเขาก็พากันซื้อติดไมติดมือกลับไปก็ทําให
ชาวบานรายไดสะพัดมาก ดีมากทีเดียวชวยเหลือคนไดเยอะเลย” 10
นอกจากนี้โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 4 แหง ในทองถิ่นยังไมมี
แผนการบรรจุหรือกําหนดใหการศึกษาเรียนรูเรื่องแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นอยางเปนทางการ และขาดการมีสวนรวมอื่นๆ กับพิพิธภัณฑ
ในกรณียุวมัคคุเทศกทั้งหมดเปนอาสาสมัครดวยความสมัครใจของตนเอง กลุมนักเรียนเหลานี้มีบานอยู
ใกล หรือละแวกเดียวกับพิพิธภัณฑ และมาจากโรงเรียนตางกัน นักเรียนที่เปนยุวมัคคุเทศกมีแรงจูงใจที่
แตกตางกัน สวนใหญมักถูกชักชวนจากเจาหนาที่พิพิธภัณฑ ญาติพี่นอง จึงตองการเขามาชวยงาน
บริการนําชมพิพิธภัณฑและแหลงโบราณคดีดวยมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตรและโบราณคดี รวมทั้ง
ตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองและใชเวลาวางใหเปนประโยชน ขณะที่บางคนตองการรายไดจาก
คาตอบแทนเปนสําคัญเพื่อชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง
9

สัมภาษณนางขวัญเรือน สิงหทา วันที่ 17 กุมภาพันธ 2551

10

สัมภาษณนางมณี พันอุดม วันที่ 17 กุมภาพันธ 2551
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ปจจัยชี้วัดความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ
จํานวนผูใชบริการ
จากบันทึกสถิติจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑเบื้องตนตั้งแตเริ่มการขุดคนทางโบราณคดีและยังไม
เปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการในชวงป พ.ศ. 2543 – 2546 แสดงจํานวนผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตอป
ระหวางจํานวน 2,000-5,000 คน เฉลี่ยเดือนละ 340 คน ตอมาในป พ.ศ. 2547 จึงมีพิธีเปดพิพิธภัณฑ
อยางเปนทางการทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก และชวง2-3 ปที่ผานมา (ป พ.ศ.
2548-2550) มีอัตราขยายกาวกระโดดเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 50,000 คนตอป ทั้งนี้ ลักษณะของผูเยี่ยมชม
สวนใหญเปนชาวไทยทั้งในจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งสถานศึกษานอกชุมชนที่เขามาใช
พิพิธภัณฑเปนแหลงศึกษาเรียนรูมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรทองถิ่นเปนประจํา
ป พ.ศ.
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ผูเขาเยี่ยมชม
ชาวไทย ชาวตางประเทศ
4,430
10
2,626
5
2,234
17
5,613
35
12,176
55
42,300
306
71,536
459
72,784
683

จํานวนรวม (คน)
4,440
2,631
2,251
5,648
12,231
42,606
71,995
73,467

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลสถิติจํานวนผูชมพิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2550
จากขอมูลในสมุดลงนามเยี่ยมชมของพิพิธภัณฑ (Guest books) ลักษณะของผูเยี่ยมชมกลุมหลัก
ของพิ พิ ธภั ณ ฑ มั ก เป น กลุ มนั ก ทอ งเที่ ย วชาวไทยในจั ง หวั ด ลพบุรี แ ละพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง รวมทั้ ง คณะ
นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ มีจํานวนมากถึงรอยละ 80 นอกจากนี้พิพิธภัณฑยังคอนขางเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวย ไดแก ประเทศนอรเวย ฝรั่งเศส, แคนาดา, อังกฤษ, สวีเดน, เกาหลี,
แอฟริกา ฯลฯ ทั้งนี้เพราะมีการสงเสริมการประชาสัมพันธผานโทรทัศนและแผนพับแผนที่ของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจําจังหวัด อีกทั้งยังมีกลุมคนที่มาชมพิพิธภัณฑมากกวา 1 ครั้ง และ
ชักชวนบอกตอกันจํานวนหนึ่ง โดยมีสิ่งที่ประทับใจแตกตางกันไป ไดแก ชอบการจัดแสดงนิทรรศการ
และรูปแบบการนําเสนอที่ดี ชอบการบรรยายนําชมของยุวมัคคุเทศกรุนจิ๋วที่มีความสามารถมาก และ
เปนแหลงการศึกษาเรียนรูที่มีคุณคา
แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น
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นอกเหนือความประทับใจกลุมผูชมไดมีขอเสนอแนะติชมพิพิธภัณฑในหลายเรื่อง ไดแก ปาย
บอกทางมีนอยเกินไป อยากใหมีการขยับขยายพื้นที่เพิ่ม รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธใหพิพิธภัณฑ
เปนที่รูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 8.1 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม

ภาพที่ 8.2 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
งบประมาณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
งบประมาณที่ใชในการกอสรางปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตั้งแตป พ.ศ.2543 – 2550 ไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐ และองคการบริหารสวนทองถิ่นในหลายระดับ ไดแก กองทุนเพื่อสังคมจังหวัดลพบุรี (SIF)
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี งบประมาณสนับสนุนพิเศษ
จากผูวาราชการจังหวัด (CEO) รวมทั้งเงินรางวัลจากการประกวดแขงขันโครงการตางๆ ทั้งนี้
พิพิธภัณฑไดรับการสนับสนุนเงินเดือนและอัตราจางจากองคการบริหารสวนตําบลสําหรับคาจาง
เจาหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑ 1 คน และเจาหนาที่ทําความสะอาด รดน้ําตนไมบริเวณรอบพิพิธภัณฑ 1 คน
เปนประจําทุกเดือน
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ป พ.ศ.
2543
2544
2545

แหลงที่มางบประมาณ
กองทุนเพื่อสังคมจังหวัดลพบุรี
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
2546
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
2547
เงินรางวัลการประกวดโครงการเพชรในถิน่ ระดับจังหวัด
เงินรางวัลการประกวดโครงการเพชรในถิน่ ระดับเขต
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม
2547- 2549 งบพิเศษจากผูวาราชการจังหวัด (CEO)

จํานวนเงิน (บาท)
291,042
45,000
65,000
80,000
96,000
98,800
565,000
30,000
200,000
200,000
25,000
735,000

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว
จากการศึกษาพบวารูปแบบการบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑขาดการจัดการบัญชีอยางเปน
ระบบและไมมีรายไดสม่ําเสมอ ทั้งนี้รายไดสวนใหญมาจากตูบริจาค การใหเชาบูชาพระพิมพ และการ
จําหนายหนังสือซึ่งบางครั้งไดไมเพียงพอสําหรับคาสาธารณูปโภคทั่วไปของพิพิธภัณฑและวัดโปง
มะนาว (จายคาน้ํา-คาไฟรวมกัน) โดยเฉลี่ยใชจายราว 3,000 – 7,000 บาท ตอเดือน ในเบื้องตนการ
จัดการบริหารรายไดแยกยอยแบงออกเปน 3 สวน
 การตั้งตูรับบริจาคและการเชาบูชาพระพิมพในพิพิธภัณฑ ชมรมอนุรักษฯ มอบรายไดทั้งหมด
ใหวัดนําไปใชจายคาน้ํา-คาไฟฟา และเพิ่มเติมในกรณีที่มีผูเขาชมเปนหมูคณะ ชมรมอนุรักษฯ ขอเรียก
เก็บคาบริการหองบรรยายครั้งละ 500 บาท
 หากมีการบริจาคเงินทุนใหกับชมรมอนุรักษฯ ตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ชมรมอนุรักษฯ จะหัก
เงินจํานวนรอยละ 10 มอบใหกับวัด สวนเงินบริจาคที่เหลือชมรมอนุรักษฯ นํามาใชบริหารจายคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในพิพิธภัณฑ
 รายไดจากการจําหนายหนังสือแนะนําแหลงโบราณคดีโปงมะนาวทั้งหมด และเงินรายได
พิเศษจากนักทองเที่ยวมอบใหกับยุวมัคคุเทศกทุกคนในแตละวันถูกหักเงินรอยละ 10 จากรายไดนําเขา
กองทุนเพื่อเปนสวัสดิการสําหรับยุวมัคคุเทศก
อยางไรก็ตามรายไดสวนนี้ในบางครั้งมีจํานวนไมเพียงพอกับรายจายคาน้ํา- คาไฟฟาจําเปนตอง
อาศัยเงินบริจาคกองกลาง (คาน้ํา) ของชุมชน หรือการเสียสละเงินสวนตัวของผูดูแลพิพิธภัณฑ
แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

24

ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของพิพิธภัณฑทองถิ่น
บทบาทและภาวะของผูนํา
ภาพรวมการดําเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาวคอนขางจํากัด
เฉพาะบุคคลเพียง 2-3 คน ชาวบานเคารพนับถือและเชื่อมั่นในการตัดสินใจแทนชาวบาน ดังนั้นบทบาท
ของผูนํามีความสําคัญสูงมาก ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความเปนผูนํา มีภูมิความรูและความอดทนเพื่อให
ชาวบานยอมรับ มีวิสัยทัศนการพัฒนาพิพิธภัณฑในเชิงสรางสรรค
“ปจจัยสําคัญที่สุดนาจะอยูที่ตัวผูนํา ในที่นี้หมายความถึงสองดาน คือ ในแงชุมชน เพราะเรา
กลาวไวตลอดวาที่นี่จัดการดวยภาคชุมชน ฉะนั้นผูนําคนแรกคือผูนําดานชุมชนกอนและมีผูสืบ
ทอด และอีกหนึ่งคือผูนําดานการเมือง หมายถึงตัวนายกคนถัดไป ซึ่งจะเปนฝายใดฝายหนึ่งก็
ไมไดเพราะในองคการบริหารสวนทองถิ่นยังไมมีวิสัยทัศนที่จะมาทําดานโบราณคดี สวนดาน
ชุมชนทุกคนที่มาทํามีจิตอาสาทั้งนั้นเลยอยากจะมาทํา มาชวยพัฒนา ตองเอาทั้ง 2 สวนนี้มา
ผสมกัน...” 11
ปจจัยจากภายนอก
 ความชวยเหลือและสนับสนุนดานวิชาการจากนักวิชาการภายนอก
พิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาว จัดเปนพิพิธภัณฑประเภทกลุมประวัติศาสตรและโบราณคดียุค
กอนประวัติศาสตรที่จําเปนตองพึ่งพาความรวมมือจากนักวิชาการเฉพาะสาขาใหความชวยเหลือดาน
ขอมูลวิชาการ คําแนะนําปรึกษาในการจัดตั้ง รวมถึงรูปแบบการแสดงจัดนิทรรศการ ซึ่งกลายเปน
ขอจํากัดของการพัฒนาองคความรูทางดานวิชาการโดยคนในทองถิ่น
ปจจัยภายใน
 การขาดแคลนบุคลากรดานพิพิธภัณฑ
ปจจุบันบุคลากรประจําที่รับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑมีจํานวนนอยและไมเพียงพอ โดยชมรม
อนุรักษฯ ไดพยายามปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิดใหกลุมเยาวชนในทองถิ่น และผลักดันใหมีการสราง
บุคลากรที่เปนคนในทองถิ่นใหมีความรู ความสามารถเพื่อมารับชวงสานตอดูแลพิพิธภัณฑในอนาคต
“...เมื่อใดที่องคการบริหารสวนตําบลเราเขมแข็งเพียงพอแลว ที่เราตองใสเขาคือคุณตองเตรียม
บุคลากรดานโบราณคดีที่มีใจรัก ที่เติบโตจากกลุมคนภายในตําบล ใครที่ใจรักเราสงไปเรียน
แลวมาบรรจุทํางานอยูกับเรา เปนหัวหนาหรือเปนผูดูแล เพราะอยางไร อบต.ก็ตองมาควบคุม
เอง ตองใชคนที่มีประสบการณและความรูดานนี้ ใหคนในชุมชนไปเรียนแลวกลับมา เปนการ
แกปญหาการขาดแคลนบุคลากร” 12
11

สัมภาษณนายสมสวน บูรณพงษ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2551

12

สัมภาษณนายสมสวน บูรณพงษ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2551
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2.3 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง จังหวัดนครนายก
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง ตั้งอยูชั้นลางของอาคารหอฉันภายในบริเวณวัดฝงคลอง ตําบล
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ภาพที่ 9 และ 10 แสดงรูปแบบนิทรรศการและการจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการนําเสนอประวัติเปนมา รูปแบบวิถีการดํารงชีวิต การแตงกาย
ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เครื่องมือการทํามาหากิน และภาษาของคนไทยเชื้อสายพวนที่อพยพ
จากประเทศลาวมาตั้งรกรากในเขตอําเภอปากพลีนานนับรอยป ซึ่งยังคงดํารงเอกลักษณทางชาติพันธุ
วัฒนธรรม และแบบแผนประเพณีไว
ความเปนมาของการจัดตัง้ พิพิธภัณฑ
ตามประวัติความเปนมาของชุมชนไดกลาวอางวาแตเดิมชาวบานในอําเภอปากพลีสืบเชื้อสาย
มาจากชาวพวนจากเมืองเชียงขวางประเทศลาว ซึ่งไดถูกกวาดตอนใหอพยพเขามาอยูในประเทศไทย
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 และเขามาตั้งหลักแหลงบริเวณลุมน้ําลําคลองใกลกับคลองทาแดงในปจจุบนั จึงตัง้
ชื่อที่อยูใหมตามสีของดินในลําคลองวาบานทาแดง ตอมาชาวบานจํานวน 12 ครัวเรือนไดแยกออกมาตั้ง
หมูบานใหมอยูริมฝงคลองทาแดง ตั้งชื่อหมูบานวา บานฮิมคลอง (ริมคลอง) ในป พ.ศ. 2424 พระ
อาจารยอุนและพระอาจารยสิมไดเปนผูนําใหมีการสรางวัดขึ้นชื่อวาวัดฮิมคลอง ภายหลังจึงไดเปลีย่ นชือ่
เปนวัดฝงคลองตามชื่อหมูบาน 13
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง ตั้งอยูที่วัดฝงคลอง ริมถนนสุวรรณศร ตําบลเกาะหวาย จังหวัด
นครนายก กอตั้งขึ้นโดยพระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) เจาอาวาสวัดฝงคลอง แมวาทานมิไดมี
ความเกี่ยวของหรือสืบเชื้อสายพวนเลย หากแตทานมีความสนใจเรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานไทยพวนในชุมชนเปนทุนเดิมอยูแลว ประกอบกับวิถีชีวิตความเปนอยูและรูปแบบ
13

นวลลออ ทินานนท. 2547. รายงานวิจัยการศึกษาพิพิธภัณฑทองถิน่ ในจังหวัดนครนายก (เอกสารสําเนา). หนา 61 และ 99.
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การทํามาหากินเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทําใหชาวบานมักนําสิ่งของที่ไมไดใชและของเกาโบราณ
นํามาถวายวัดอยูเนื่องๆ นอกจากนี้ทานยังไดรับการถวายความรูการเกี่ยวกับการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและไดรับคําแนะนําจากกรมศิลปากรในการทําพิพิธภัณฑจึงเปนแรงบันดาลใจ
ใหทานคิดจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้นอยางเปนรูปธรรม
จากแนวคิดดังกลาว พระครูวิริยานุโยค ไดทําความเขาใจกับคนในชุมชนถึงความคิดที่จะจัดตั้ง
พิพิธภัณฑขึ้น จัดเปนกิจกรรมหนึ่งใน “งานนครนายก มรดกธรรมชาติ” โดยประชาสัมพันธโครงการ
พิพิธภัณฑและขอความรวมมือใหชาวบานนําเครื่องมือเครื่องใช หรือสิ่งของที่หมดความจําเปนใชสอย
มาบริจาคเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวบานเปนอยางดี เนื่องจากวัดเปนศูนย
รวมชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือกับนายอําเภอ ผูใหญบาน ตัวแทนชาวบาน และหนวยงาน
ราชการบางแหง เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเขามาชวยกันดําเนินงาน วางรูปแบบ โดยสถานที่ใช
อาคารหลังใหมที่เพิ่งสรางเสร็จเปนอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นลางเปนหอฉัน และชั้นบนเปนหอสวดมนตตาม
การใชงานแบบประเพณีโบราณ จึงมีการเปลี่ยนประโยชนใชสอยคือใชหอฉันเปนที่ตั้งพิพิธภัณฑและ
หองสมุดสําหรับการคนควา ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑไดรับความรวมมือในการจัดรูปแบบพิพิธภัณฑจาก
ผูอุปถัมภวัดผูหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณในการจัดทําพิพิธภัณฑชาวเขามาชวยวางรูปแบบพิพิธภัณฑ การ
กอตั้งพิพิธภัณฑจึงสําเร็จในป พ.ศ. 2541 และเปดใหประชาชนเขาชม
กระบวนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
การจัดทําพิพิธภัณฑไทยพวนวัดฝงคลองไดรับความรวมมือจากหลายฝายในชุมชนบานเกาะ
หวาย ทั้งผูที่เขามารวมทํารวมคิด คือ พันเอก(พิเศษ) ทํานอง โดยอาสา และวาที่รอยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
ในการนําสิ่งของจากที่บานและแสวงหาของจากในชุมชนใกลเคียงเพื่อมารวบรวมไวในพิพิธภัณฑ โดย
ชาวบานที่นํามาใหตางมีความเขาใจในความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่นในการเปนสถาบันที่ใหความรู
เกี่ยวกับทองถิ่นและยังเปนการอนุรักษเครื่องใชพื้นบาน มิใหเสื่อมโทรมผุผังไปตามสภาพแวดลอมและ
กาลเวลา พิพิธภัณฑจึงไดรับความรวมมือจากชาวบานตั้งแตเริ่มตน
การเก็ บ รวบรวมสิ่ ง ของเครื่ อ งใช น อกจากการประชาสั ม พั น ธ ภ ายในวั ด คนในชุ ม ชนยั ง
ประสานงานกับชุมชนใกลเคียงในการขอรับบริจาค รวมทั้งการไปรับบริจาคดวยตนเอง สวนใหญเปน
เครื่องมือเครื่องใชในการทํานา เนื่องจากการทํานาในสมัยปจจุบันเปลี่ยนไปใชเทคโนโลยีแทนการทํา
นาแบบพื้นบาน หรือเลิกอาชีพทํานา นอกจากนี้ชาวบานในชุมชนยังใหความชวยเหลือวัดโดยไม
คํานึงถึงคาตอบแทน โดยใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ในชวงเทศกาล หรืองานเฉพาะกิจ จะ
มีการจัดแบงหนาที่กัน เชน ฝายนิทรรศการฝายสถานที่ ฝายตอนรับ ฝายจําหนายสินคา โดยจะมีการ
ประชุมเตรียมงานกอนทุกครั้งและประชุมสรุป หากมีนักทองเที่ยวมาติดตอขอเขาชมพิพิธภัณฑ และ
ตองการชมวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น พิพิธภัณฑจะรับเปนผูประสานจัดเตรียมขอความรวมมือไป
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ยังโรงเรียนในทองถิ่น (โรงเรียนอนุบาลปากพลี และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร) ในการจัดกิจกรรมการ
แสดงต า งๆ เช น การฟ อ นรํ า การแต ง กายแบบไทยพวน หรื อ การประสานกั บ ชาวบ า นในการจั ด
ทําอาหารพื้นบานใหกับนักทองเที่ยว
แนวทางการดําเนินงานพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง
ในอดีตพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลองไมมีคณะกรรมการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และไมมี
ภัณฑารักษเนื่องจากไมมีงบประมาณ แตวัดไดรับความรวมมืออยางดีจากชาวบานในกลุมผูสูงอายุของ
ชุ ม ชนในลั ก ษณะอาสาสมั ค รช ว ยเหลื อ งานของวั ด โดยเฉพาะกลุ ม ข า ราชการบํ า นาญที่ มี ค วามรู
ความสามารถและยินดีมาชวยทํางานแมไมมีคาตอบแทน เจาอาวาสเปนผูจัดแบงงานและภาระหนาที่
ความรับผิดชอบใหแตละคนตามความถนัด มีการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ
หากมีผูชมพิพิธภัณฑเปนหมูคณะแตไมไดแจงลวงหนา พระครูวิริยานุโยค รับเปนผูทําหนาที่
อธิบายใหความรู แตหากมีการแจงมากอนและมาเปนหมูคณะจะมีการประชุมแบงงานกัน แมวาจะไมมี
คาตอบแทนใด แตผูรวมงานทําดวยใจรัก โดยถือวาเปนเจาของบานตองออกมาทําหนาที่ตอนรับแขก
แบงการอธิบายออกเปน 2 สวน คือ การบรรยายภาพรวม ประวัติความเปนมาของชุมชน และการ
บรรยายนําชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวไทยพวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
รูปแบบวิถีชีวิต เครื่องมือเครื่องใชตางๆ วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยพวน
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะทํางานพิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดฝงคลองอยางเปนทางการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดกรอบทิศทางและนโยบายการ
บริหารพิ พิธภัณ ฑพื้ นบ านวัด ฝงคลองใหเป นศูนยกลางการแลกเปลี่ ยนเรียนรู และจั ดกิจกรรมทาง
วั ฒ นธรรมประเพณี ท อ งถิ่ น รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ป รึ ก ษาและ
คณะทํางานดําเนินการมอบหมาย มีลักษณะโครงสรางดังนี้
คณะกรรมการนโยบายพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝง คลอง (ไทยพวน) ประกอบดวย
1. เจาคณะจังหวัดนครนายก
ที่ปรึกษา
2. เจาอาวาสวัดฝงคลอง (พระครูวิริยานุโยค)
ที่ปรึกษา
3. วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
ที่ปรึกษา
4. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ที่ปรึกษา
5. นายก อบจ.นครนายก
ที่ปรึกษา
6. นายอําเภอปากพลี
ที่ปรึกษา
7. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะหวาย
ประธานคณะกรรมการ
8. นายก อบต.เกาะหวาย
รองประธานคณะกรรมการ
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9. ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอปากพลี
10. ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอปากพลี
11. ผอ.รร. ปากพลีวิทยาคาร
12. ผอ.รร.อนุบาลอําเภอปากพลี
13. ผกก. หัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอปากพลี
14. สมาชิกสภาอบจ. นครนายก
15. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะหวาย
16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
17. ประธานชมรมไทยพวนจังหวัดนครนายก
18. ประธานประชาคม, ประธานชุมชนเทศบาลเกาะหวาย
19. กํานัน, แพทย, สารวัตรกํานัน, ผูใหญบา นฯ อําเภอปากพลี
20. วาที่ ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง
21. ร.ต.นิกุล จันนา
22. นายสุรัตน ดีชวย
23. นายกอบชัย อาฒยะพันธุ

รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ประกอบดวย
1. เจาอาวาสวัดฝงคลอง (พระครูวิริยานุโยค)
ประธานพิพิธภัณฑฯ
2. นายสมจิตร เสือหลา
ประธานคณะทํางาน
3. นางสาวละออ หอมทวี
รองประธานคณะทํางาน
4. พ.อ. (พิเศษ) ทํานอง โดยอาสา
รองประธานคณะทํางาน
5. นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย
คณะทํางาน
6. พ.อ. โสภณ เครือเพ็ชร
คณะทํางาน
7. เภสัชกรสุนทร กิตติสุนทโรภาส
คณะทํางาน
8. นายจวง มาตยนอก
คณะทํางาน
9. นายบรรจง มงคลยง
คณะทํางาน
10. ร.ต. สุภาพ สมวงษ
คณะทํางาน
11. นางสํารอง พรหมสวัสดิ์
คณะทํางาน
12. นางมะลิวรรณ ยงกระสัน
คณะทํางาน
13. นายเพชร บุญเพื่อน
คณะทํางาน
14. นางอัมพร จันทบาล
คณะทํางาน
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15. นายสมชาย ธูปเงิน
16. นายสมชาย พรเชนศวรพงษ
17. นายราชกิจ อุนเรือน
18. นายสุทัศน และนางสาวิตรี แสงมณี
19. พ.จอ.อ.สืบพงษ และนางเสนห แดงไสว
20. นางเยาวลักษณ แตงแดง
21. นายบุญโชค อุดมชัย
22. นางภิรมย สวนศรี
23. นางอัมพร ดีชว ย
24. นางวิลัย นวลสําเนียง
25. ร.ต.สมร อาจสาลี
26. นายสมทรง บุญมา
27. นางทองชุบ เจริญพร
28. วาที่ ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง
29. ร.ต.นิกุล จันนา
30. นายสุรัตน ดีชวย
31. นายกอบชัย อาฒยะพันธุ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
กรรมการเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูชวยเลขานุการ

แผนนโยบายการบริหารและดําเนินงานพิพิธภัณฑ
คณะกรรมการบริหารและคณะทํางานพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลองไดกําหนดกรอบทิศทาง
แผนนโยบายการบริ ห ารและดํ า เนิ น งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ดั ง นี้ คื อ โครงการปรั บ ขยายพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสวนใหญเห็นพองกันวาพิพิธภัณฑควรเปนเอกเทศและแยกออกจากอาคารหอฉันซึ่งคับ
แคบ โดยจัดทําโครงรางแผนงาน 4 ป และงบประมาณ (5, 000,000 บาท) เพื่อขอการสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรมในการจัดสรางเรือนไทยพวน (ขนาดเทาจริง) และจําลองสภาพวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชาวไทยพวนในลักษณะเหมือนจริง รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มเติมใหสมบูรณขึ้น และมีแผน
จัดการฝกอบรมมัคคุเทศกนอยใหนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นอกจากนี้ วั ด และชุ ม ชนมี แ ผนการพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
นครนายก โดยประสานความรวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคการบริหารสวนทองถิ่นและ
ภาคธุรกิจเอกชนจัดทําโปรแกรมและเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงเพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ไดแก การบรรยายนําชมพิพิธภัณฑดวยภาษาถิ่น ทานอาหารพื้นเมือง (พาแลง) ชม
ศิลปการแสดงพื้นบานของชาวไทยพวน และซื้อสินคาทองถิ่น วันละ 2 รอบในชวงวันหยุด คือ รอบ
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10.00–12.00 น. และรอบ 14.00–16.00 น. และอาจเพิ่มรอบพิเศษ 18.30-20.30 น. คาดวาจะเริ่มทดลอง
ใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้มีความคาดหวังวาการตอนรับนักทองเที่ยวจะชวยใหทั้งชุมชน
และพิพิธภัณฑมีรายไดเพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดจางบุคลากรประจําพิพิธภัณฑ
ปจจัยชี้วัดความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ
จํานวนผูใชบริการ
การศึกษาจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑยังไมมีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบทําใหไม
ทราบจํานวนเชิงสถิติที่แนนอนมีเพียงสมุดลงนามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ (Guest books) ตั้งแตเริ่มเปด
พิพิ ธ ภั ณ ฑ จากข อ มู ล ในสมุ ด ลงนามเยี่ ย มชมของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ลั ก ษณะของผู เ ยี่ ย มชมกลุ ม หลั ก ของ
พิพิธภัณฑมักเป นกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคีย ง โดยเฉพาะ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ) และโรงเรียนอนุบาลปากพลีมักนํากลุม
นักเรียนนักศึกษาเขามาชมพิพิธภัณฑอยูเปนประจําเพื่อศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ภูมิปญญาและวิถี
ชีวิตชาวไทยพวน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและสื่อมวลชนใหความสนใจพิพิธภัณฑเนื่องจากเปนแหง
เดียวในจังหวัดที่ไดรับการคัดเลือกจัดตั้งเปนศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ทําใหชาวบาน
มีความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีตอพิพิธภัณฑและใหความรวมมือสนับสนุนเปนอยางดี
กลุมผูเยี่ยมชมมีความประทับใจตอพิพิธภัณฑที่แตกตางกันไป ไดแก ชื่นชมในความพยายาม
จัดตั้งใหพิพิธภัณฑเปนแหลงการศึกษาเรียนรูที่มีคุณคา การเก็บรวบรวมและอนุรักษโบราณวัตถุตางๆ
ชอบการจั ด แสดงนิ ท รรศการที่ เ ป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยและสะอาด ชอบรู ป แบบการนํ า เสนอที่ ใ ห
ความสําคัญกับภาษาทองถิ่น ฯลฯ อยางไรก็ดีมีผูชมจํานวนหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นติชมและ
เสนอแนะใหพิพิธภัณฑดําเนินการปรับปรุงในหลายจุด

ภาพที่ 11.1 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
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ภาพที่ 11.2 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
งบประมาณในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
งบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสวนใหญใชเงินกองกลางของวัด เนื่องจากพระ
ครูวิริยานุโยคเห็นวาวัดควรเปนที่ใหการศึกษาหลากหลายรูปแบบโดยไมคิดคาตอบแทน การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑก็เปนการใหการศึกษาแบบหนึ่ง เงินกองกลางของวัดก็ไดมาจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา
บริจาคทําบุญใหกับวัดฝงคลอง แมวาพิพิธภัณฑจะไมไดเก็บคาเขาชมและมีรายไดเพียงเล็กนอยจากตูรับ
เงินบริจาค แตก็ไมประสบปญหาเนื่องจากคาใชจายหลักมีเพียงคาน้ํา-คาไฟฟา และคาจางผูดูแลทําความ
สะอาดพิพิธภัณฑเทานั้น ทั้งนี้ พิพิธภัณฑใชวิธีดําเนินงานแบบขอแรงอาสาสมัครชวยเหลือจากคนใน
ชุมชน
นับตั้งแตเปดใหบริการแกสาธารณชนมาเปนระยะเวลา 10 ป พิพิธภัณฑดําเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดแสดงถึง 4 ครั้งตามความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีจํากัดซึ่งสวนใหญ
เปนเงินบริจาคกองกลางของวัดเพียงอยางเดียว โดยอาศัยคําแนะนําติชมในสมุดเซ็นเยี่ยมพิพิธภัณฑเปน
แนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ ไดแก การจัดทําปายชื่อและคําบรรยายรายละเอียดวัตถุจัดแสดงทั้ง
ภาษาไทยและภาษาไทยพวน การจัดแบงหมวดหมูของวัตถุตามลักษณะการดํารงชีวิต เปนตน ทั้งนี้สวน
ใหญการปรับปรุงจะดําเนินการเฉพาะในสวนที่ใชงบประมาณไมมาก หรือไมซับซอนและสามารถทํา
ไดกอน
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ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของพิพิธภัณฑทองถิ่น
ปจจัยภายใน
 ความไมเขาใจเกี่ยวกับงานดานวิชาการพิพธิ ภัณฑ
ดานงานภัณฑารักษและทะเบียนวัตถุ ชวงเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑเคยจัดทําบัญชีวัตถุอยางงาย
ตอมาไดสูญหายไป และเริ่มจัดทําขึ้นใหมอยางเรงดวนในคราวที่ปรับปรุงพิพิธภัณฑครั้งลาสุดเมื่อป
พ.ศ. 2550 เพื่อการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงนําคณะอาจารยและ
นักเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มาทัศนศึกษา โดยพิพิธภัณฑไดรับรวมมือจากคณะ
ครู โ รงเรี ย นปากพลี วิ ท ยาคารดํ า เนิ น การแบ ง แยกชนิด ของวั ตถุ ต ามประเภทหนา ที่ใ ช ส อย และใช
หลักการทะเบียนพัสดุในการกําหนดเลขหมวดหมู เขียนลงบนกระดาษสติ๊กเกอรติดลงบนผิวของวัตถุ มี
การบันทึกภาพถายและขอมูลของวัตถุทั้ งภาษาไทยและภาษาไทยพวนลงในคอมพิวเตอร ปจจุบัน
สามารถดําเนินการไปไดประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนวัตถุทั้งหมด หากแตยังไมมีแผนที่จะดําเนินการ
ตอใหแลวเสร็จเมื่อใด

ภาพที่ 12 การทําทะเบียนวัตถุดวยการติดสติ๊กเกอรลงบนผิววัตถุโดยตรง

ภาพที่ 13 สภาพโองน้ําใชที่เริ่มชํารุดเสื่อมสลาย
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นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวามีวัตถุบางชิ้น (ขนาดเล็ก) ในตูจัดแสดงที่ไมไดติดกระจกปองกัน
และล็อคกุญแจจึงถูกขโมย และจากการสังเกตวัตถุที่จัดแสดงบางสวนเริ่มปรากฏลักษณะการชํารุดเสื่อม
สลายจากมลพิษในสภาพแวดลอมและการหยิบจับ ทั้งที่มีผูเยี่ยมชมตั้งขอสังเกตและเขียนเสนอแนะให
พิพิธภัณฑจัดการเรื่องระบบการปองกันมาตั้งแตเริ่มเปดพิพิธภัณฑเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน หากประเด็นนี้
คณะกรรมการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ห็ น ว า ยั ง ไม เ ป น ป ญ หาและไม ไ ด ดํ า เนิ น การใดๆ ด ว ยมี ข อ จํ า กั ด เรื่ อ ง
งบประมาณจัดทําตู อีกทั้งกรรมการบางทานรูสึกวาวัตถุที่จัดแสดงเปนเพียงของเกาที่ชาวบานมอบให มี
มูลคาราคาไมสูง หรือไมมีความสําคัญนัก สามารถหามาเพิ่มใหมได และกรณีชุดเครื่องแตงกายที่มีอายุ
เกาแก (เสื้อมะกะแหลง) หากจัดแสดงไวในตูจะเปนอุปสรรคเพราะผูที่มีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตองการชม
วัตถุอยางใกลชิด

ภาพที่ 13 ลักษณะการจัดแสดงชุดเครื่องแตงกายของชาวไทยพวน
อยางไรก็ตาม พิพิธภัณฑพื้ นบานวั ดฝงคลองมีปจจัยความเสี่ยงจากภายในองคกรเรื่ องการ
จัดการดูแลรักษาวัตถุ เนื่องจากบุคลากรที่พิพิธภัณฑจัดสงเขารวมอบรมความรูไมไดปฏิบัติหนาที่และ
รับผิดชอบโดยตรง และพระลูกวัดไมใหความสนใจกับงานพิพิธภัณฑ ดังนั้นในการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑตองอาศัยความรวมมือจากคณะทํางานพิพิธภัณฑเปนสําคัญซึ่งกรรมการบางสวนยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพิพิธภัณฑที่ถูกตอง
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2.4 หอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา
หอวัฒนธรรมนิทัศนวดั ศรีโคมคํา จัดเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่อยูในความดูแลของวัดศรีโคมคํา
ที่มีการจัดสรางอาคาร และมีระบบการบริหารจัดการองคกรลักษณะรูปแบบพิพิธภัณฑอยางชัดเจนและ
เปนเอกเทศ ตัง้ ขึ้นตั้งอยูบนถนนพหลโยธิน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่ตอเนือ่ งติด
กับมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยและวัดศรีโคมคํา และดานหลังอาคารจัดแสดงติดกับแหลงน้ํา “กวานพะเยา”

ภาพที่ 14 และ 15 แสดงอาคารหอวัฒนธรรมนิทัศนวดั ศรีโคมคํา และการจัดแสดงนิทรรศการ
รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ นําเสนอประวัติเปนมาของพื้นที่ทองถิ่นที่คนพบหลักฐานวัตถุ
แสดงถึงพัฒนาการทางดานสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและโบราณคดีของทองถิ่นตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตร การกอตั้งเปนอาณาจักรรัฐ ความเจริญรุงเรือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยตางๆ
รวมถึงเรื่องกวานพะเยาและวิถีชีวิตของชาวพะเยาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความเปนมาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
หอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา เริ่มขึ้นจากพระธรรมวิมลโมลี เจาอาวาสวัดศรีโคมคํา ทาน
ตองการจะสรางอาคารเก็บโบราณวัตถุที่ทานเก็บรักษาไวเปนเวลานานตั้งแตพ.ศ. 2512 ซึ่งชวงแรกนั้น
ทานไดเห็นมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขึ้นหลายแหงจึงเกิดความคิดอยากจัดสรางที่นี่เปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําจังหวัดพะเยาเพียง โดยไดพยายามติดตอประสานกับกรมศิลปากรเพื่อ
เสนอโครงการสรางพิพิธภัณฑหลายครั้ง จนตอมาเมื่อนายมงคล บุญวงศ (รองอธิบดีกรมศิลปากร) ได
ยายมารับตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงไดนําโครงการสรางพิพิธภัณฑของ
พระธรรมวิมลโมลีมาปรับประยุกตใหมีรูปแบบที่สอดคลองกับการจัดหอไทยนิทัศนที่เปนโครงการ
ภายใตก ารดูแ ลของหน ว ยไทยนิ ทัศ น (ดร.ศศิ ธ ารา พิชั ย ชาญณรงค ผูอํ า นวยการส ว นไทยนิทั ศ น
ขณะนั้น)
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การจัดวางโครงสรางเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงมีพื้นฐานมาจากงานศึกษาคนควาของพระ
ธรรมวิมลโมลี ซึ่งทานไดเก็บรวบรวมวัตถุโบราณและศึกษาคนควาขอมูลเองมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องศิลาจารึกตางๆ ที่คนพบในจังหวัดพะเยา และวิถีชีวิตแลภูมิปญญาชาวบานของคนเมือง
พะเยา จากนั้นในป พ.ศ. 2537 ไดมีการจัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อระดมความคิดและปรึกษาหารือกับกลุม
นักวิชาการตางๆ ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิ ครูอาจารยจากสถาบันศึกษา ตลอดจนปราชญทองถิ่น โดยมี
หน ว ยงานหลายฝ า ยใหค วามร ว มมื อ ได แ ก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, กรมศิลปากร, หนวยราชการของจังหวัดพะเยา, วัดศรีโคมคํา, ศูนย
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) เปนตน จากงานสัมมนาทําใหสามารถสรุป
สาระขอมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการไดผลอยางเปนรูปธรรม และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาการจัดแสดงใน
สวนที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของกวานพะเยา และลักษณะธรณีสัณฐานของพื้นที่โดยรอบ
เพื่อใหมีสาระครบถวน
หอวัฒนธรรมฯ ดําเนินการกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 แลวเสร็จในปพ.ศ. 2539 การจัดสราง
อาคารออกแบบเปนอาคารลานนาแบบประยุกต ขนาด 2 ชั้น มีลานเปดตรงกลาง โดยใชงบประมาณการ
ก อสรา ง 14,800,000 บาท ซึ่ ง เปน เงิน ทุน จากการสรา งพระพุทธรู ป จํ า ลอง (พระเจา ตนหลวง) ให
ประชาชนเชาบูชาและการบริจาคทอดผาปา สวนการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการไดจัดจางบริษัทซิตี้
นีออน เปนผูดําเนินการตามรูปแบบที่ไดแนวทางมาจากการจัดแสดงของหอไทยนิทัศน กรุงเทพฯ เปน
จํานวนเงิน 10,000,000 บาท การตกแตงและปรับภูมิทัศนดานนอกอาคารไดรับงบประมาณสนับสนุน
3,000,000 บาทจากจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคคงเหลืออีกประมาณ 2,000,000 บาท ได
นํามาจัดตั้งเป นมู ลนิธิเพื่ อใช ในการบริ หารกิจการ จากนั้น จึงไดรับพระมหากรุณ าธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดหอ
วัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2539
แนวทางการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา
ตั้งแตเริ่มกิจการหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคําไดตนแบบแนวทางการบริหารจัดการองคกร
มาจากสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ อยูในรูปแบบคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีกรอบโครงสรางอัตราเจาหนาที่จํานวน 20 คน และปฏิบัติงานเปน
ลู ก จ า งประจํ า โดยในช ว งป แ รกมี อ าจารย วิ ม ล ป ง เมื อ งเหล็ ก ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารงานของหอ
วัฒนธรรมนิทัศน และเปดใหบริการเขาชมฟรี ทําใหประสบปญหาขาดทุนดวยมีรายจายสูงแตไมคอยมี
รายรับและผูบริหารดําเนินงานไดไมเต็มที่เนื่องจากมีอาชีพหลัก ดังนั้นในการดําเนินงานชวงที่ 2 (พ.ศ.
2540-2546) คณะผูบริหารไดแกไขปญหาการขาดทุนโดยปรับลดจํานวนเจาหนาที่คงเหลือไวเฉพาะ
ตําแหนงหนาที่จําเปนเพียง 7 คน และเปลี่ยนตัวผูบริหารใหปฏิบัติหนาที่แบบเต็มเวลา รวมทั้งการ
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จัดเก็บคาธรรมเนียมการเขาชม แบงออกเปน 3 ราคา คือ เด็ก- ผูใหญ และชาวตางประเทศ อยางไรก็ตาม
กิจการของหอวัฒนธรรมฯ ยังคงประสบปญหาการขาดทุนอยางตอเนื่องและใชเงินทุนจากมูลนิธิฯ ใน
การบริหารเรื่อยๆ
ตอมาการบริหารหอวัฒนธรรมฯ ชวงที่ 3 (พ.ศ.2547 – ปจจุบัน) พระมหาโยธิน ฐานิสสฺโร
ไดรับมอบหมายจากทานเจาอาวาสวัดศรีโคมคําใหเขามาชวยปรับกลยุทธการบริหารงานใหมอีกครั้ง ทํา
หนาที่เปนหัวหนาฝายวิชาการและบริหารงานทั่วไป โดยในชวงแรกทานใชกระบวนการวิเคราะห
ปญหา (SWOT) เพื่อหาแนวทางแกไขจุดบกพรอง-จุดแข็งของหอวัฒนธรรมฯ ไดแ ก การเพิ่ม
ประชาสัมพันธเชิงรุก การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่ใหมีความกระตือรือรนใหบริการ เปนตน
มาตรการที่หอวัฒนธรรมนิทัศนนํามาใชในปรับปรุงการบริหารและคุณภาพการบริการ คือ “ปด-ปรับเปลี่ยน-เปด” รายละเอียดดังนี้
1. ปด คือ การปดจุดออนดานการประชาสัมพันธดวยการผลักดันใหเกิดการประชาสัมพันธเชิง
รุกไดแก การสงหนังสือเอกสารไปยังโรงเรียนและหนวยงานทุกแหงในจังหวัด การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยสวนภูมิภาค และบริษัททัวรตางๆ กวา 90 แหง
2. ปรับ คือ การปรับทัศนคติของเจาหนาที่ประจําใหมีใจรักในงานการใหบริการ มีอัธยาศัย
ไมตรี แ ละมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ต อ งานโดยการสลั บ เปลี่ ย นหน า ที่ ทํ า ให เ จ า หน า ที่ ทุ ก คนสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได
3. เปลี่ยน คือ การเปลี่ยนมุมมองของคนภายนอกทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีดวยการซอมแซม
บํารุงสวนตางๆ ทั้งในเรื่องโครงสรางภายในและภายนอกหอวัฒนธรรมนิทัศนใหอยูในสภาพสมบูรณ
และการเพิ่มเติมรูปแบบการใหบริการตางๆ ใหทันสมัยตอบสนองความตองการ เชน เครื่องใหบริการ
นําชมระบบ Pocket PC
4. เปด คือ การเปดตัวหอวัฒนธรรมนิทัศนตอผูชม ดวยการประชาสัมพันธในวงกวางภายหลัง
ดําเนินการ ปด-ปรับ-เปลี่ยนเรียบรอยแลว
แผนนโยบายการบริหารและการพัฒนางานของหอวัฒนธรรมนิทัศน
การดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศนมีแผนการพัฒนาตอเนื่อง ปพ.ศ. 2549-2553 (5 ป ) ดังนี้
• การพัฒนาดานประสิทธิภาพหอวัฒนธรรมนิทัศน จัดทําโครงการซื้อหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมลานนา และจัดนิทรรศการหองปราชญ เพื่อใหบริการศึกษา
คนควาขอมูลแกนกั ทองเที่ยวทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
• การพัฒนาดานบุคลากร จัดโครงการจัดอบรม ดูงานและสัมมนา เพื่อใหบุคลากรสามารถนํา
ความรูที่ไดจากการอบรม ดูงานและสัมมนามาประยุกตใชในการทํางาน และเพื่อเพิ่มขวัญ
กําลังใจในการทํางาน
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• การพัฒนาดานอาคารสถานที่ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหหอวัฒนธรรมนิทศั นมี
บรรยากาศที่รมรื่น นาสนใจเขาชม และโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมในการจัด
แสดงวัตถุและซอมบํารุงวัสดุอุปกรณใหพรอมใชงานไดสะดวก
• การพัฒนาขอมูลดานสารสนเทศ จัดโครงการจัดเก็บรวบรวมขอมูลโบราณวัตถุและจัดทําระบบ
ทะเบียนสมาชิกหอวัฒนธรรมนิทัศนดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวมทั้งการปรับปรุง
ขอมูลขาวสารตางๆ ผานเว็บไซตของหอวัฒนธรรม
โครงสรางการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํา
ผูอํานวยการหอวัฒนธรรมนิทัศน
|
รองผูอํานวยการหอวัฒนธรรมนิทัศน
|
หัวหนาฝายวิชาการและบริหารงานทั่วไป
|
ฝายวิชาการหอวัฒนธรรมนิทัศน
สารบรรณ - คอมพิวเตอร
กิจกรรม
วิจัย
สัมมนา
นิทรรศการ
ขอมูลทางวิชาการ
วิทยากรประจํา

ฝายบริหารงานทั่วไปหอวัฒนธรรมนิทัศน
ประชาสัมพันธ - จําหนายบัตร
การเงิน - บัญชี
โสตทัศนูปกรณ - ขับรถ
รักษาความปลอดภัย
แมบาน - คนสวน
วิทยากรประจํา

กระบวนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทศั น
เนื่องจากวัดศรีโคมคําเปนวัดเกาแกสําคัญคูบานคูเมืองของจังหวัดพะเยา การมีสวนรวมของ
ชาวบานจึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะในเขตชุมชนที่มีพื้นที่ใกลเคียงตอเนื่องกับวัด หากแตตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเคารพศรัทธาตอพระเจาตนหลวงและเจาอาวาสวัดศรีโคมคํา การมีสวนรวมของชุมชนชาว
พะเยากับหอวัฒนธรรมนิทัศนซึ่งเปนกิจสวนหนึ่งของวัดศรีโคมคําจึงดําเนินในลักษณะการชวยทํานุ
บํารุงและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ตามแบบพุทธศาสนิกชน ไดแก การนําโบราณวัตถุ
และสิ่งของมาให การบริจาคเงิน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ เปนตน
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นอกจากนี้รูปแบบจากการกอตั้งหอวัฒนธรรมนิทั ศนมีห นวยงานราชการหลายแหงเขามา
สนับสนุนกอใหเกิดภาพลักษณและความรูสึกแบบเปนทางการ อันเปนเหตุใหประชาชนสวนใหญมี
ความเขาใจผิดวาหอวัฒนธรรมนิทัศนเปนหนวยงานราชการ
ปจจัยชี้วัดความยั่งยืนของหอวัฒนธรรมนิทัศน
จํานวนผูใชบริการ
จากบันทึกจํานวนผูเขาชมหอวัฒนธรรมนิทัศน นับตั้งแตปพ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545 จํานวนผู
เยี่ ย มชมหอวั ฒ นธรรมนิ ทั ศ น มี ลั ก ษณะไม ค งที่ ส ม่ํ า เสมอ สถิ ติ ผู ช มลดจํ า นวนลงจากป แ รกที่ เ ป ด
ใหบริการถึงกวารอยละ 50 เฉลี่ยเดือนละ 174 คน จากนั้นตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา หอวัฒนธรรม
นิทัศนปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหมีผูเขาชมเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางชัดเจน โดยมีจํานวนคาเฉลี่ยผูเขาชมสูงถึง 22,394 คนตอป หรือ 1,866 คนตอเดือน ทั้งนี้ ลักษณะผู
เขาชมสวนใหญเปนชาวไทยทั้งในจังหวัดพระเยาและพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งนักทองเที่ยวที่แวะเยี่ยมชม
ระหวางการเดิ นทางสู จั งหวั ด เชียงราย นอกจากนี้ห อวั ฒนธรรมนิทั ศนยังนับเปน แหลงเรี ยนรูด าน
ประวัติศาสตรโบราณคดีที่สําคัญที่สุดเพียงแหงเดียวของจังหวัดพะเยา ทําใหมีคณะครูและนักเรียนจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ เขามาศึกษาคนควาขอมูลอยูเปนประจําสม่ําเสมอตลอดทั้งป
ป พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

จํานวนผูเขาชม
25,164
11,423
15,614
15,542
11,836
8,149
14,717
21,901
21,538
22,142
26,216
20,174

ตารางที่ 7 แสดงขอมูลสถิติจํานวนผูเขาชมหอวัฒนธรรมนิทัศน ตั้งแตป พ.ศ.2539 - 2550
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นอกจากนี้พบวาขอความในสมุดลงนามเยี่ยมชมของหอวัฒนธรรมนิทัศน (Guest book) ผูเ ขามา
เยี่ยมชมเขียนแสดงความคิดเห็นเปนจํานวนมาก กวารอยละ 70 ผูชมแสดงความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดแสดงนิทรรศการที่เปนระบบ ความสะอาด การจัดบรรยากาศภายในและสิ่งแวดลอม โดยสวนใหญมี
ความชื่นชมและประทับใจในจัดแสดงประวัติศาสตรความเปนมาของจังหวัดพะเยา มัคคุเทศกบรรยาย
และนําชมไดดี โบราณวัตถุที่เปนรักษามีคุณคามาก อยางไรก็ตาม มีกลุมผูเยี่ยมชมจํานวนหนึ่งไดแสดง
ความคิดเห็นและขอแนะนําใหหอวัฒนธรรมนิทัศนดําเนินการปรับปรุงแกไขในหลายจุด ไดแก การเปด
ประตู-หนาตางเพื่อระบายอากาศภายในหองจัดแสดงที่มีกลิ่นเหม็นอับ การเพิ่มรายละเอียดคําอธิบาย
วัตถุสิ่งของ การทําลูกศรชี้นําเสนทางการเดินชมนิทรรศการใหเปนระบบและครบถวน การเพิ่มระบบ
รักษาความปลอดภัย การใสใจใหความสําคัญเรื่องทําความสะอาดโบราณวัตถุ และการจําหนายบัตรเขา
ชมมีราคมแพง เปนตน

ภาพที่ 16.1 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม

ภาพที่ 16.2 ตัวอยางขอเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดลงนามเยีย่ มชม
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งบประมาณในการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศน
งบประมาณหลักที่ใชในการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมนิทัศนวัดศรีโคมคํามาจากรายรับตางๆ
ของหอวัฒนธรรมนิทัศน ไดแก คาธรรมเนียมการเขาชม การจําหนายของที่ระลึก/ หนังสือ กําไรจาก
ของที่ระลึกฝากจําหนาย เงินจากตูบริจาคภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน เงินจากตูบริจาคในพระวิหารวัด
ศรีโคมคํา เงินสมัครสมาชิก เงินบํารุงคาสถานที่และเงินดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีของมูลนิธิฯ เปนตน ทั้งนี้
รายรับทั้งหมดนํ ามาใชเ ปน คาใช จายตางๆ ของหอวัฒนธรรมนิทัศน ได แก คาน้ํา-ไฟฟา เงิ นเดือน
เจาหนาที่และเงินสมทบประกันสังคม คาสาธารณูปโภค (โทรศัพท, น้ําดื่ม, อุปกรณสํานักงาน, อุปกรณ
ทําความสะอาด – การดูแลสวน, ซอมบํารุงอุปกรณ) และคาใชจายอื่นๆ เปนตน
ในระยะแรกของการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศน (พ.ศ. 2539-2545) ประสบปญหารายจาย
เกินดุลตอเนื่อง ภายหลังการปรับเปลี่ยนกลยุทธจึงทําใหสถานภาพทางเศรษฐกิจของหอวัฒนธรรม
นิทัศนอยูในเกณฑดีขึ้นมาก ไมเพียงแตสามารถบริหารจัดการใหหอวัฒนธรรมนิทัศนมีรายรับพอเพียง
กับการรายจายแลวยังคงเหลือเปนผลกําไรดวย
ป พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

รายรับ
529,510
273,493
223,911
164,171
201,083
176,969
168,022
415,173
599,052
932,906
876,782.25

รายจาย
1,794,296
403,804
238,685
389,111
451,419
415,376
446,344
376,262
455,704.47
831,437.92
802,604.79

รายจายเกิน
1,264,786
130,311
14,774
224,940
250,336
238,407
278,322
-

กําไร
38,911
143,347
101,468
74,177

ตารางที่ 8 แสดงขอมูลรายรับ-รายจายของหอวัฒนธรรมนิทัศน ตั้งแตป พ.ศ.2539 - 2549
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รายรับ
1. จําหนายบัตร
2.จําหนายหนังสือและสินคาที่ระลึก
3.ตูบริจาคภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน
4. ตูบริจาคภายในพระวิหารวัดศรีโคมคํา
5. คาสมัครสมาชิก
6.คาบํารุงสถานที่
7.เงินถวายผาปา (10 ป หอวัฒนธรรมฯ)
8. ดอกเบี้ยเงินฝากของมูลนิธิฯ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
231,313
60,481
36,661
344,651
200
38,803
98,450
66,223.25
876,782.25

ตารางที่ 9 แสดงขอมูลรายรับของหอวัฒนธรรมนิทัศน ในป พ.ศ. 2549

รายจาย
1. เงินเดือนจางเจาหนาที่
2. คาน้ําประปา
3.คาไฟฟา
4.คาใชจายในสํานักงาน
5.คาสาธารณูปโภค
6.เงินสมทบประกันสังคม
7.คาวัสดุอุปกรณ
8.คาซอมแซมอุปกรณ
9.คาใชจายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
438,055
21,900
80,594.79
84,047
13,124
17,325
53,517
69,123
24,919
802,604.79

ตารางที่ 10 แสดงขอมูลรายจายของหอวัฒนธรรมนิทัศน ในป พ.ศ. 2549
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ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของหอวัฒนธรรมนิทัศน
ปจจัยภายใน
• วิสัยทัศนของผูนํา
ในการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศน วัดศรีโคมคํา นับเปนตัวอยางองคกรที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส รวมทั้งมีแผนกลยุทธในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานทุก
ดานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ วิสัยทัศนของผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหองคกรสามารถ
ดําเนินไปสูความสําเร็จได ดังที่พระมหาโยธิน ฐานิสสฺโร กลาวไววา
“...พระที่ ม ารั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารตรง อาตมาว า ต อ งมี โ ลกทั ศ น คื อ มองความเปลี่ ย นแปลง
ภายนอกบาง ไมใชวามานั่งเฝาของเกา แตวาเราตองมองวาดานนอกเขาเปลี่ยนแปลงกันอยางไร
เราจะปรับตัวใหเขากับเคาอยางไร ไมใชวามีเฉพาะอาคารเก็บวัตถุโบราณ มีอยูหลายวัดที่กําลัง
จะเปดแลวขอใหอาตมาไปชวยดู วางแผนบริหาร อยางบางวัดก็ทําเลที่ตั้งของวัดไมไดอยูในจุด
ที่เปนแหลงทองเที่ยวได เปนมุมอับ แตก็อยากตั้งเปนพิพิธภัณฑ มีของ แตไมอยากมอบใหวัดที่
มีความเหมาะสมแลวก็มีความพรอม แตมีของเก็บไว วัดจะตองมีพิพิธภัณฑ มีคนงานแตลืมมอง
วาตัวเองนะ หนึ่ง ความพรอมดานสถานที่ บุคคลากรอะไรตางๆมันไมพรอม เหมือนกับวา คือ
มีได มีพิพิธภัณฑไดแตจะอยูไมได”
“…เราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วางแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาวก็ทําเปนระบบเสริมสราง
ไอที พั ฒ นาแบบมี ส ว นร ว ม เป น ศู น ย ร วมข อ มู ล แล ว ก็ เน น เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ
เจาหนาที่ นี่คือแนวคิดที่วาเราจะทํา เสริมสรางไอทีก็คือปรับปรุงระบบภายใน เกี่ยวกับไอที
ทั้งหมด แลวก็พัฒนาแบบมีสวนรวมก็คือใหชุมชนเขามามีสวนรวม แลวก็เปนศูนยรวมขอมูลก็
พยายามจัดใหหอวัฒนธรรมนิทัศนเปนแหลงเรียนรูขอมูลดานประวัติศาสตรภาคเหนือทั้งหมด
จัดเก็บเอกสาร ขอมูลอะไรตางๆ ใหนักเรียนนักศึกษา ไดเขามาสืบคน”14
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บทที่ 3
สรุปวิเคราะห และขอเสนอแนะ
หากพิจารณาความยั่งยืนของพิพิธภัณฑตามแนวคิดของ เกล เด็กซเตอร ลอรด (Gail Dexter
Lord) ในบทความเรื่อง “พิพิธภัณฑและความยั่งยืน: ธุรกิจ วัฒนธรรมและชุมชน” 15 ที่กลาวไววา
กระบวนการสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความยั่งยืนใหกับพิพิธภัณฑได คือ ความรวมมือเปนกระบวนการ
สําคัญและเปนพลังอํานาจสําคัญที่นําพาพิพิธภัณฑไปสูหนทางแหงความอยูรอดได ทั้งความรวมมือ
กันเองระหวางเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑและการใหความรวมมือสนับสนุนจากชุมชนรอบพิพิธภัณฑ
สามารถชวยลดตนทุนคาใชจายและแรงงาน ซึ่งมีนัยสําคัญมากตอความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ นอกจากนี้
การวางแผนยังเปนกลยุทธที่มีความสําคัญและสนับสนุนใหองคกรอยูรอดไดหากพิพิธภัณฑสามารถ
เตรียมความพรอมสําหรับสิ่งที่จําเปนไวลวงหนา และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนกรณีศึกษา 4 แหง พบวาแตละแหงมีทั้งจุด
แข็งและจุดออน มีแนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนการดําเนินงานพิพิธภัณฑที่แตกตางกันไป
ในแตละทองที่ รวมทั้งกระบวนการสรางรวมมือของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะอันมีปจจัยมาจากพื้นฐาน
เดิมของสังคมในทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาซึ่งเปนเงื่อนไขกําหนดรูปแบบลักษณะ
วิธีการจัดการขององคกร บทเรียนที่ประสบความสําเร็จจากแหงหนึ่งจึงไมสามารถนํามาคัดลอกสวมทับ
ใหกับอีกแหงหนึ่งไดแนบสนิทพอดีหากตองมีการปรับเปลี่ยนประยุกตใชใหเหมาะสมกับรูปแบบ
องคกร โดยผลการศึกษาพิพิธภัณฑกรณีศึกษาทั้ง 4 แหง สามารถสรุปวิเคราะหขอดีขอดอยของแตละ
แหงไดดังนี้
1. พิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
จุดแข็ง
- เปนแหลงเรียนรูสําคัญดานประวัติศาสตรและโบราณคดีในยุคสมัยทวารวดี
- มีโบราณวัตถุที่เปนของชิ้นเอก
- พิพิธภัณฑมีอาคารสถานที่เปนเอกเทศและกวางขวาง
- ยุวมัคคุเทศกมคี วามสามารถ
- เยาวชนและคนในชุมชนมีสาํ นึกรวมและเห็นคุณคาความสําคัญของพิพิธภัณฑ
- พื้นที่อยูใ กลกรุงเทพฯ และเขาถึงไดงาย
15
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เมื่อ 18 ตุลาคม 2550)

จุดออน
- ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
- ไมมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงและทํางานเต็มเวลา
- ขาดการปรับปรุงรูปแบบการจัดนิทรรศการถาวรใหมีขอมูลเนื้อหาที่ทันสมัย
- ขาดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและนิทรรศการหมุนเวียน
อุปสรรค
- วิสัยทัศนของคณะผูบริหาร
- ทัศนคติของบุคลากร
- ขาดการวางแผนงานพัฒนาทีเ่ ปนระบบอยางตอเนื่อง
2. พิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี

จุดแข็ง
- เปนแหลงเรียนรูสําคัญดานประวัติศาสตรและโบราณคดีในยุคกอนประวัติศาสตร
- มีโบราณวัตถุสําคัญที่เปนของชิ้นเอก
- พิพิธภัณฑมีอาคารสถานที่เปนเอกเทศและกวางขวาง
- ไดรับความรวมมือจากกลุมเครือขายพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมภายในทองถิ่นที่เขมแข็ง
- มัคคุเทศกนอยมีความสามารถ
- พื้นที่อยูใ กลกรุงเทพฯ
จุดออน
- บุคลากรขาดความรูในเรื่องเฉพาะดานโบราณคดี
- ขาดความรวมมือจากชุมชนในทองถิ่นระดับปฏิบัติการ
- ขาดการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาในทองถิ่น
- ขาดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและนิทรรศการหมุนเวียน
อุปสรรค
- งบประมาณสําหรับใชจายบริหารจัดการเบือ้ งตนไมเพียงพอ
- ขาดแคลนบุคลากร
- เยาวชนในทองถิ่นขาดสํานึกรวมและไมตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของพิพิธภัณฑ
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3. พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง จังหวัดนครนายก
จุดแข็ง
- เปนแหลงเรียนรูสําคัญดานประวัติศาสตรทองถิ่นและชาติพันธุของจังหวัด
- มีกลุมอาสาสมัคร (ขาราชการเกษียณ) ที่มเี วลาและความพรอมชวยปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ
- พื้นที่อยูใ กลกรุงเทพฯ และเขาถึงไดงาย
- มีการรวมกลุมทางวัฒนธรรมประเพณีทเี่ ขมแข็ง
จุดออน
- อาคารสถานที่คับแคบและไมมีสัดสวนเปนเอกเทศ
- บุคลากรขาดความรูความเขาใจในเรื่องพิพธิ ภัณฑวิทยา
- ขาดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและนิทรรศการหมุนเวียน
อุปสรรค
- ไมมีแหลงทุนและขาดรายไดสําหรับคาใชจายบริหารจัดการเบื้องตน
- เยาวชนในทองถิ่นขาดสํานึกรวมและไมตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของพิพิธภัณฑ
- วิสัยทัศนของคณะผูบริหารและทัศนคติของบุคลากร
- ขาดการวางแผนงานพัฒนาทีเ่ ปนระบบอยางตอเนื่อง
4. หอวัฒนธรรมนิทัศน วัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยา
จุดแข็ง
- เปนแหลงเรียนรูสําคัญดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเพียงแหงเดียวของจังหวัดพะเยา
- มีโบราณวัตถุสําคัญที่เปนของชิ้นเอก
- พิพิธภัณฑมีอาคารสถานที่เปนเอกเทศและกวางขวาง
- พื้นที่ตั้งอยูใ นแหลงทองเที่ยวและใกลชุมชนสามารถเขาถึงไดงาย
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและกระตือรือรนตอการทํางานพิพธิ ภัณฑ
- มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี และมีการวางแผนพัฒนาที่ชดั เจนตอเนื่อง
จุดออน
- ขาดการปรับปรุงรูปแบบการจัดนิทรรศการถาวรใหมีขอมูลเนื้อหาที่ทันสมัย
ขอสังเกต
1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑในวัด
จากตัวอยางกรณีศึกษาทั้ง 4 แหง ตางเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ตั้งอยูในอาณาบริเวณพื้นที่ของวัด
รูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นในวัดจึงมักจะไดรับความรวมมือสนับสนุนจากชุมชน โดยสวน
สรุปวิเคราะหและขอเสนอแนะ
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ใหญชาวบานมีความเห็นชอบดวยเพราะวัดมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตชุมชน การที่พระสงฆแสดง
บทบาทเปนผูนําการชวยเก็บรักษาวัฒนธรรมจึงนับเปนเรื่องกุศล คงมีเพียงกรณีของพิพิธภัณฑสถาน
ชุมชนโปงมะนาวที่มีขอขัดแยงในตอนตนของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ นอกจากนี้การระดมความรวมมือ
ชวยเหลือแรงงาน หรือความรูสามารถดําเนินไปไดโดยงายทั้งนี้เปนอํานาจบารมีมาจากเจาอาวาสที่
ชาวบานใหความเคารพศรัทธา รวมทั้งเงินทุนจากการรับบริจาคซึ่งเปนการทําบุญที่สอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติของวิถีพุทธ
2. อาสาสมัครมัคคุเทศก
 พิพิธภัณฑจันเสน มีรูปแบบการฝกอบรมความรูใหกับยุวมัคคุเทศกผานกระบวนการศึกษา
ในหลักสูตรทองถิ่น โดยโรงเรียนวัดจันเสนเริ่มบูรณาการสาระความรูหลายสาขาวิชาเขากับพิพิธภัณฑ
ใหนักเรียนระดับประถมศึกษาในชวงชั้นที่ 2 (ประถมปลาย) เรียนรูและฝกหัดเปนผูนําชมพิพิธภัณฑ
และหากเยาวชนมีความสนใจสามารถพัฒนาความสามารถไดจนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ ซึ่งการปลูกฝงอยางตอเนื่องกวา 8 ปนี้สงผลใหเยาวชนซึมซับ
เรื่องราวความสําคัญของทองถิ่น เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชุมชน ป จ จัย สําคั ญ คื อ ชุม ชนจันเสนมีค วามพรอ มในเชิ งโครงสรางระบบการศึก ษาภาคบั งคับ มี
โรงเรียนตั้งอยูในทองถิ่นเอื้อประโยชนตอการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก ทําใหพิพิธภัณฑจันเสนประสบ
ความสําเร็จในการหลอหลอมเยาวชนใหเปนรากฐานของคนรุนหนุมสาวที่จะเชื่อมตอการสรางอนาคต
ใหพิพิธภัณฑดํารงอยูตอไปไดอยางยั่งยืน
 พิพิธภัณฑสถานชุมชนโปงมะนาวยังไมมีรูปแบบการฝกอบรมความรูใหกับอาสาสมัคร
มัคคุเทศกอยางเปนรูปธรรมผานกระบวนศึกษาหลักสูตรทองถิ่น เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญในทองถิ่น
ยังไมเห็นความสําคัญและคุณประโยชนของพิพิธภัณฑ ทั้งนี้โรงเรียนยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่บูรณาการประสานความรูเขากับพิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูในชุมชน อยางไรก็ตาม
อาสาสมัครมัคคุเทศกนอยของพิพิธภัณฑซึ่งสมาชิกสวนใหญเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต
ป.1 – ป.6 สามารถปฏิบัติหนาที่นําชมนิทรรศการไดเปนอยางดีดวยกระบวนการเรียนรูแบบซักถามทองจํา และฝกหัดแบบพี่สอนนอง ซึ่งกระบวนเรียนรูอยางไมเปนทางการนี้ทําใหอาสาสมัครสามารถ
พัฒนาความรูไดรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูฝกอบรม (คุณสมสวน บูรณพงษ) มีความคิดเห็นวาการอบรมความรูให
เด็กเล็กในชั้นประถมศึกษาตอนตนนั้นฝกหัดไดงาย และเด็กสามารถปฏิบัติหนาที่เปนอาสาสมัครได
หลายปจนกวาจบการศึกษา หากจัดฝกอบรมใหเยาวชนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษามักไมคอยไดผลและไม
คอยมีคนสนใจเปนอาสาสมัคร
 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลองยังไมไดริเริ่มโครงการฝกอบรมความรูใหกับนักเรียนใน
ทองถิ่นเพื่อเปนอาสาสมัครมัคคุเทศก ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหาสาระในนิทรรศการของพิพิธภัณฑเปนเรื่อง
วิถีชีวิตความเปนอยูคนไทยพวนซึ่งเปนเรื่องราวคุนเคยใกลตัวและวัตถุจัดแสดงเปนสิ่งรวมสมัยที่คุนตา
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ทําใหเยาวชนในทองถิ่นสวนใหญไมคอยใหความสนใจพิพิธภัณฑ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
พิพิ ธ ภั ณ ฑ มี ค วามเห็ น ว า การปลูก ฝ ง ให เ ยาวชนซึ ม ซับ เรื่ องราวความสํ าคั ญ ของท อ งถิ่ น เกิ ด ความ
ตระหนักและเห็นคุณคาความเปนมาของชุมชนเปนหนาที่โดยตรงของโรงเรียน การพัฒนาและสืบสาน
ให พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ดํ า เนิ น ต อ ไปได เ ป น หน า ที่ ข องผู ใ หญ โดยเฉพาะอาสาสมั ค รที่ เ ป น กลุ ม ข า ราชการ
เกษียณอายุซึ่งเปนผูมีทั้งความรูความสามารถ มีประสิทธิภาพและความพรอมสามารถเสียสละเวลา
ทํางานใหกับพิพิธภัณฑไดอยางเต็มที่
 หอวัฒ นธรรมนิ ทั ศน วั ด ศรีโ คมคํา ยัง ไมมีก ารประสานความร ว มมือกับ โรงเรีย นจัด ทํ า
โครงการฝกอบรมความรูใหกับนักเรียนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากหอวัฒนธรรมไมได
ตั้ ง ความคาดหวั ง ให อ าสาสมั ค รเข า มาช ว ยงานนํ า ชมเพราะมี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า รั บ ผิ ด ชอบนํ า ชม
นิ ท รรศการอยู แ ล ว ดั ง นั้ น การฝ ก อบรมเพื่ อ ความรู ใ ห กั บ เยาวชนทั่ ว ไปที่ มี ค วามสนใจอยากเป น
อาสาสมัครมัคคุเทศกโดยอาศัยความรวมมือกับองคการบริหารสวนทองถิ่น จัดเปนคายอบรมความรู
และพัฒนาทักษะความสามารถการพูดและใชภาษา มีการทดสอบปฏิบัติหนาที่
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยพบวาขอมูลที่ไดในการลงพื้นที่ศึกษาเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ทั้งนี้เพราะการสํารวจและ
เก็บขอมูลมีระยะเวลาสั้นขอมูลจึงคอนขางจํากัดเฉพาะกลุมตัวอยางศึกษา และขาดการสังเกตการณอยาง
มีสวนรวม ในการศึกษาตอไปจึงควรขยายระยะเวลาการเก็บขอมูลและควรสํารวจพิพิธภัณฑเบื้องตน
กอนเลือกเปนกรณีตัวอยางศึกษาขอมูลเชิงลึก
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