รายงานการวิจยั

เรื่ อง

พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในประเทศไทย
บทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมระดับท้ องถิ่น
มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑสถานไทย

โดย

ต่อจรัส พงษ์ สาลี

เสนอต่อ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน

มีนาคม 2547

พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในประเทศไทย
บทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมระดับท้ องถิ่น
มุมมองจากการทบทวนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของงานพิพิธภัณฑสถานไทย
พิพิธภัณฑสถานนับวันจะมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ ้น
มรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ

และระดับท้ องถิ่น

เพราะเป็ นหน่วยงานที่อนุรักษ์

ตลอดจนเป็ นแหล่งที่คนในสังคมจะสามารถ

แสวงหาความรู้ และความบันเทิงทางวิชาการได้ อย่างกว้ างขวาง ประเทศไทยมีการดาเนินงานด้ าน
พิพิธภัณฑสถาน มาเป็ นเวลากว่า 140 ปี นับตังแต่
้ มีการจัดตังห้
้ องจัดแสดงนิทรรศการส่วนพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 4 ซึง่ เป็ นการดาเนินการกุศโลบายทางการฑูต
เพื่อแสดงให้ ชาติตะวันตกเห็นว่า บ้ านเมืองเรามีอารยธรรม ไม่ได้ เป็ นบ้ านป่ าเมืองเถื่อน อย่างที่ชาติ
ตะวันตกเข้ าใจแต่อย่างใด

ซึง่ การดาเนินงานพิพิธภัณฑ์สว่ นพระองค์

ต่อมาได้ พฒ
ั นามาสู่

พิพิธภัณฑสถานสาหรับประชาชน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเวลาต่อมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ได้ แสดงบทบาทเป็ นเสมือนหน่วยงานหลักของงานพิพิธภัณฑสถานใน

ประเทศไทย และเป็ นหน่วยงานที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อถ่ายทอดและตอบสนองแนวนโนบาย ของรัฐที่
เกี่ยวข้ องกับงานวัฒนธรรมไทยในระดับชาติสู่สงั คม เป็ นหลัก เช่น เน้ นความเป็ นมาของชนชาติไทย
ความมีวฒ
ั นธรรมและศิลปะแบบไทย โดยเฉพาะงานพุทธศิลป์ เป็ นต้ น
ดังที่กล่าวข้ างต้ นว่า ประเทศไทยเริ่มมีการจัดพิพิธภัณฑสถานมาเป็ นเวลากว่า
ดังนันการจั
้
ดพิพิธภัณฑ์จงึ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ในประเทศไทย

140

ปี

แต่พฒ
ั นาการของพิพิ ธภัณฑสถานใน

ประเทศไทยมีลกั ษณะอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และมีความกระจุกตัวทางด้ านรูปแบบและเนื ้อหาอยู่สงู
ทาให้ การรับรู้ถึงความสาคัญของพิพิธภัณฑสถานของคนไทย ยังไม่ได้ แพร่หลายมากเพียงใด มีคน
จานวนไม่น้อยที่คิดว่า พิพิธภัณฑสถาน เป็ นเพียงสถานที่เก็บรวบรวม รักษาสิ่งของเก่าแก่ มีคา่
คุณค่า รวมทังมี
้ ความสาคัญต่อชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็ นสถานที่ที่น่าเบื่อหน่าย ไม่น่า
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เข้ าชม ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ วพิพิธภัณฑสถานเป็ นที่ยอมรับในวงการการศึกษาของต่างประเทศว่า
เป็ นสถาบันการศึกษานอกระบบ ที่มีคณ
ุ ค่าอย่างหนึง่ ในสังคม เพียงแต่พิพิธภัณฑสถานในประเทศ
ไทยมิได้ นาเสนอความสาคัญของพิพิธภัณฑสถาน ในรูปแบบที่ตอบสนอง และนาเสนอในเรื่ องที่
ห่างไกลต่อความต้ องการของผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทังในเครื
้
อข่ายการศึกษาของประเทศไทย
เอง นอกจากนัน้ การใช้ พิพิธภัณฑสภานเพื่อรองรับการเรี ยนการสอนของระบบการศึกษาของไทย
ยังไม่ได้ รับการยอมรับในกลุ่มคนในแวดวงการศึกษาเท่าที่ควรจะเป็ น
ปัจจุบนั รูปแบบตลอดจนเนื ้อหาของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย มีความหลากหลาย
มากขึ ้นกว่าเดิมมาก ปัจจุบนั เรามีพิพิธภัณฑสถานอยูม่ ากมาย กระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค ทังใน
้
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจัง หวัด รวมถึงระดับท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นพิพิธภัณฑสถานของรัฐ ที่อยู่
ภายใต้ การดูแลของกรมศิลปากร

ที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในนามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,

พิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ได้ สงั กัดกรมศิลปากร เช่น พิพิธภัณฑสถานตาม
สถาบันการศึกษา หน่วยงานกรมกองต่างๆ เป็ นต้ น รวมทังพิ
้ พิธภัณฑสถานที่ริเริ่มและดาเนินการ
โดยเอกชน องค์กรมูลนิธิ หรื อแม้ แต่พิพิธภัณฑสถานที่อยู่ในสถาบันทางศาสนา ซึง่ การจาแนก
ประเภทของพิพิธภัณฑสถานอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้ วนัน้

เป็ นการจาแนกตามลักษณะของการ

บริ หารและจัดตัง้ เช่น การจาแนกตามหน่วยงานต้ นสังกัด หรื อผู้เป็ นผู้ก่อตังหรื
้ อผู้เป็ นเจ้ าของ
ประเภทหนึ่ง ส่วนลักษณะการจาแนกประเภทของพิพิธภัณฑสถานในอีกรูปแบบหนึง่ นัน้ ได้ แก่ การ
จาแนกตามลักษณะของวัตถุ หรื อเนื ้อหาที่นาเสนอของพิพิธภัณฑสถานนันๆ
้ ตามแขนงสาขาวิชา
เช่น พิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ชาติ
พันธุ์วิทยา หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นต้ น ซึง่ ตามปกติแล้ ว การจาแนกตามสาขาวิชานัน้ จะ
สามารถจัดเข้ าเป็ นหมวดหมู่ได้ คือ วิทยาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ -ประวัติศาสตร์ , ศิลปะ และประเภท
ทัว่ ไป หรื อประเภทรวม
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา

การไหลบ่าเข้ ามาของกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศรวมทัง้
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กระแสเรื่ องผลกระทบของโลกาภิวตั น์ที่มีตอ่ วัฒนธรรมไทย

ได้ รับความสนใจในหมู่แวดวง

นักวิชาการที่ห่วงใย และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย ทาให้ เกิดการรณรงค์เพื่อ
การฟื น้ ฟูภมู ิปัญญาของไทย ซึง่ เป็ นเรื่ องที่ได้ รับการกล่าวขานเป็ นอย่างมาก รวมทังแนวทางและ
้
นโยบาย เพื่อการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ซึ่ง
เน้ นนโยบายที่แตกต่างจากนโยบายที่ผา่ นๆมาของรัฐที่เน้ นความเป็ นส่วนกลาง

จนส่งผลให้

วัฒนธรรมในภาพรวมของประเทศครอบงาวัฒนธรรมท้ องถิ่น จึงอาจกล่าวได้ ว่าการกระจายอานาจ
ตามรัฐธรรมนูญใหม่นี ้ เป็ นการจุดประกายของการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น หรื อ วัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนมากขึ ้น ซึง่ การก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตามชุมชนต่างๆ เป็ นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของการฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมในระดับชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การลงมือปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวของรัฐ ยังขาด
การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะยังขาดกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่ออกมารองรับ และมีผลบังคับ
ใช้ ได้ จริง
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความต้ องการในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในท้ องถิ่นต่างๆ ได้ มีขึ ้น
อย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีอยู่หลายประการ ส่วน
ใหญ่ชมุ ชนที่มีความต้ องการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้ เป็ นการนาเสนอความคิดเห็นของกลุ่มคนที่
มีความเป็ นผู้นาในชุมชน

หรื อได้ รับการชี ้นาความคิดจากผู้นาชุมชนนันเอง
้

เช่น

พระสงฆ์

นักการเมืองในท้ องถิ่น ซึ่งมองเห็นความเป็ นไปได้ และความสาคัญในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ จึงทา
ให้ สถานที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีสถานที่จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์อยู่ในวัด หรื อ
ในพื ้นที่ความครอบครองของวัด ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทย ทังนี
้ ้อาจเป็ น
เพราะ วัดในท้ องถิ่น เป็ นศูนย์รวมของชุมชน นอกจากนันวั
้ ดยังเป็ นแหล่งที่มีสิ่งของต่างๆ รวบรวม
อยู่ พระสงฆ์ซงึ่ ได้ รับความเชื่อถือและมีบทบาทสาคัญในชุมชนระดับท้ องถิ่น ได้ รับการถวายจากผู้มี
จิตศรัทธาในวาระต่างๆ

ทาให้ เป็ นแหล่งที่มาของวัตถุที่จะสามารถนาไปจัดแสดงเพื่อสื่อให้ เห็นถึง

วิถีชีวิต รวมทังรู้ ปแบบวัฒนธรรมของชุมชนได้ เป็ นอย่างดี แม้ ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะไม่มี
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ปัญหาในเรื่ องวัตถุที่จะนาเสนอ แต่มีอปุ สรรคในการจัดตัง้ เรื่ องทุนในการจัดตัง้ รวมทังปั
้ ญหาการ
ขาดบุคลากรที่ทาการศึกษาเรื่ องราว และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่มีความรู้ ในเรื่ องงาน
พิพิธภัณฑ์ ในประเทศไทย ยังไม่เป็ นที่แพร่หลายดังในหลายๆ ประเทศ ทาให้ มีปัญหาในเรื่ องวิธีการ
และแนวทางการนาเสนอ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่ง ดาเนินการจัดตังและจั
้
ดการด้ านต่างๆ ด้ วย
ตนเอง ตามกาลังเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่ง ได้ รับการ
สนับสนุนการจัดตังจากองค์
้
กรของรัฐ และภาคเอกชน ทาให้ ดาเนินการจัดตัง้ รวมทังมี
้ การศึกษา
แนวทางการนาเสนออย่างเป็ นวิชาการ เช่น พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วง พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร เป็ น
ต้ น แต่เนื่องจากองค์กรสนับสนุนในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น สถาบันการศึกษา องค์กร
มูลนิธิตา่ งๆ

เองมีข้อจากัดทางด้ านงบประมาณ

และอัตรากาลังของบุคลากรที่จะทางานเพื่อ

ตอบสนองความต้ องการในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในที่ตา่ งๆ

ได้

ประกอบกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้ องกับงานพิพิธภัณฑ์ และงานทางด้ านวัฒนธรรม ตลอดจนความล้ าสมัยของกฏหมาย และ
ความไม่เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนของนโยบายของรัฐทาให้ ขาดการประสานงานที่ดี

ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิด

ความร่วมมือ และความคล่องตัว ในการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเท่าที่ควร ส่งผลต่ออัตราการ
ขยายตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ เป็ นไปอย่างช้ าๆ
การศึกษาทางด้ านพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ยังเป็ นเรื่ องใหม่ในแวดวงการศึกษา มักเน้ น
การศึกษาในเรื่ องวัตถุ และตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นหลัก กล่าวคือ ให้ ความสาคัญกับการศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการจัดตัง้

ตลอดจนนาเสนอแนวทางในจัดตัง้

และนาเสนอเนื ้อหาข้ อมูลของ

พิพิธภัณฑ์ มากกว่าเน้ นความสาคัญ ของการศึกษาผลกระทบที่ตามมาของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อชุมชน
หรื อศึกษาเรื่ องราวที่นอกเหนืองานในหน้ าที่หลักของงานพิพิธภัณฑ์ รวมทังทบทวนบทบาทหน้
้
าที่
ของพิพิธภัณฑ์ การศึกษาในครัง้ นี ้ของผู้ค้นคว้ า อาจกล่าวได้ ว่า เป็ นการนาเสนอมุมมองใหม่ต่องาน
การศึกษางานพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ซึง่ ยังเป็ นส่วนที่ไม่เป็ นที่แพร่หลายในปัจจุบนั
พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ปัจจุบนั ประมาณการว่ามีมากกว่า

4

500

แห่ง ซึ่งอยู่ใน

รูปลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์รูปแบบต่างๆ กระจัดการจายอยูต่ ามสถานที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นเป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยที่ได้ รับการกล่าวขานถึง และจับตาม
องจากฝ่ ายต่างๆ เป็ นอย่างมากในช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้ ผู้ค้นคว้ า
มีวตั ถุประสงค์

ที่จะนาเสนอมุมมองของการก่อกาเนิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยผ่าน

การทบทวนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย รวมทังมองบทบาทที
้
่
ผ่านมาของระบบกลไกของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่มีสว่ นผลักดันให้ เกิดกระแสของการก่อตัง้
พิพิธภัณฑสถาน ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี ้ ผู้
ค้ นคว้ ายังต้ องการนาเสนอถึงบทบาทของวัด ในฐานะสื่อกลางในการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมระดับท้ องถิ่น
โดยมองผ่านมุมมองของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

พัฒนาการงานพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
พิพธิ ภัณฑสถานในช่ วงแรกเริ่ม
ก่อนการติดต่ออย่างกว้ างขวางกับประเทศในยุโรป ราชอาณาจักรสยามมีความสัมพันธ์
ทางการค้ ากับประเทศในเอเชียมาเป็ นระยะเวลายาวนาน สินค้ าจากจีน อินเดีย และอาหรับ ได้ รับ
ความนิยมในหมูช่ นชันสู
้ งและคหบดี

ความสนใจในการเก็บสะสมของต่างประเทศได้ เกิดขึ ้นอย่าง

ต่อเนื่องในหลายๆ ระดับ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึ่งเป็ นช่วงที่การค้ าขาย
กับจีนรุ่งเรื องเป็ นอย่างมาก มีการนาของเข้ าาจากเมืองจีนจานวนมาก และตุ๊กตาจีนที่ประดับอยู่
ตามวัดต่างๆ ทีสร้ างขึ ้นในสมัยนัน้ กล่าวกันว่า ใช้ เป็ นอับเฉาเรื อสินค้ าจากเมืองจีน เป็ นหนึ่งใน
ประจักษ์ พยานของการเป็ นนักสะสมของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เป็ นอย่างดี แม้ จะ
เป็ นช่วงเวลาที่แนวคิดเรื่ องการพิพิธภัณฑ์ยงั ไม่ได้ เริ่มต้ น แต่การสะสมของพระองค์ก็อาจนับได้ ว่า
เป็ นพื ้นฐานสาคัญของการสะสมวัตถุเฉพาะด้ านประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากศาสนวัตถุเช่นในอดีต
(กาธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ, 2539:22)

5

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงสนพระทัยวิชาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
และทรงสนพระทัยศึกษาเล่าเรี ยนวิทยาการจากยุโรป มาแต่ครัง้ ยังไม่ได้ เสวยราชสมบัติ ขณะเมื่อ
ทรงผนวช ได้ เสด็จธุดงค์ไปตามหัวเมืองต่างๆ เป็ นเหตุให้ ได้ ทอดพระเนตรโบราณสถานโบราณวัตถุ
แบบและสมัยต่างๆ ทาให้ พระองค์ทรงสนพระทัยศึกษาหาความรู้มากขึ ้น ทรงห่วงใยมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันล ้าค่าของชาติจะสูญหายพังทลาย จึงทรงเก็บรวบรวมโบราณศิลปวัตถุตา่ งๆ เข้ า
มาไว้ ที่กรุงเทพฯ เป็ นสมบัติสว่ นพระองค์
ครัน้ เมื่อพระองค์เสด็จขึ ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
พระองค์ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ.
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พระองค์จงึ ทรงจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ส่วน

ณ พระที่นงั่ ราชฤดี1 พระที่นงั่ องค์นี ้ เป็ นตึกแบบฝรั่ง ทรง

โปรดให้ สร้ างขึ ้นข้ างพระที่นงั่ อมรินทรวินิจฉัยด้ านตะวันออก สาหรับเป็ นที่ประทับว่าราชการ และ
เป็ นที่ตงแสดงโบราณศิ
ั้
ลปวัตถุตา่ งๆ

ที่พระองค์ทรงเก็บรวบรวมไว้ จากการเสด็จประพาสหัวเมือง

ต่างๆ ตลอดจนเครื่ องราชบรรณาการต่างๆ ที่นานาประเทศส่งเข้ ามาทูลเกล้ าถวายเป็ นพระราช
ไมตรี ไว้ ให้ พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ชนผู
ั ้ ้ ใหญ่ทอดพระเนตร
ต่อมาเมื่อหมูพ่ ระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึง่ เป็ นกลุม่ พระที่นงั่ แบบตะวันตกที่โปรดเกล้ าฯให้ สร้ าง
ขึ ้นเสร็ จลง ทรงมีพระราชดาริวา่ เครื่ องราชบรรณาการจากต่างประเทศนันมี
้ อยูม่ าก และเมื่อบรรดา
ราชฑูตจากประเทศต่างๆ เข้ าเฝ้าก็มกั จะถามถึงบรรณาการจากประเทศตน จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงั ้
เครื่ องราชบรรณาการจากต่างประเทศในพระที่นงั่ อนันตสมาคม

ซึง่ ใช้ เป็ นท้ องพระโรงรับราชฑูต

จากประเทศต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ นาสิ่งของจากพระที่นงั่ ราชฤดี มาจัด
แสดง ณ พระที่นงั่ องค์หนึง่ ในหมู่พระที่นงั่ อภิเนาว์นิเวศน์ คือ พระที่นงั่ ประพาสพิพิธภัณฑ์ 2 เปิ ดให้
บรรดาฑูตานุฑตู รวมทังข้
้ าราชการบริพาร ขุนนางทังหลายได้
้
มีโอกาสเข้ าชม ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ การจัดตัง้
พิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์นนั ้ เกี่ยวเนื่องอยู่บนพื น้ ฐานความศรัทธาในพระพุทธศาสนาประการ
หนึง่ และยังเป็ นพระราชกุศโลบาย ในการสร้ างชาติอีกประการหนึ่งด้ วย ที่ต้องการแสดงให้ บรรดา
1
2

อยูบ่ ริ เวณที่สร้ างพระที่นงั่ จันทรทิพโยภาส (กาธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ, 2539:26)
อยูบ่ ริ เวณที่สร้ างพระที่นงั่ ศิวาลัยมหาปราสาทในปั จจุบนั
6

ชาวต่างประเทศ เห็นว่า ประเทศสยาม เป็ นประเทศที่มีอารยธรรม มิได้ เป็ นบ้ านป่ าเมืองเถื่อนแต่
อย่างใด ประพาสพิพิธภัณฑ์ ซึง่ ในแปลได้ ว่า การชมสิ่งของอันหลากหลาย นับได้ วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้ บคุ คลอื่นได้ ชมบ้ างตามโอกาส ในฐานะของสะสมส่วนพระองค์
ครัน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั

ซึง่ เป็ นช่วงของการเร่ งรี บ

สร้ างบ้ านแปลงเมือง ให้ เจริ ญทัดเทียมอารยประเทศ ในแถบตะวันตก เพื่อให้ รอดพ้ นจากการตกเป็ น
อาณานิคมของชาติมหาอานาจที่กาลังแพร่อิทธิพลคุกคามเข้ ามา

นอกจากนันการที
้
่พระองค์ได้

เสด็จพระราชดาเนินเยือนต่างประเทศ ทาให้ ได้ มีพระราชดาริจดั ตัง้ กรมทหารมหาดเล็ก และจัดให้ มี
การสร้ างอาคาร เพื่อเป็ นสโมสรทหารมหาดเล็ก เรี ยกตามชื่ อสโมสรทหารที่เมืองปั ตตาเวีย ซึ่งเป็ น
ต้ นแบบว่า หอคองคอเดีย หรื อที่เรี ยกภายหลังว่า ศาลาสหทัยสมาคม ตึกนี ้ใช้ เป็ นที่ประชุมการงาน
ต่างๆเป็ นครัง้ คราว กระทัง่ ต่อมาใน พ.ศ. 2417 ได้ โปรดฯ ให้ ใช้ เป็ นที่ตงแสดงสิ
ั้
่งของต่างๆให้ มหาชน
ชม ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 21 พรรษา และเป็ นปี ที่จะได้ รับสิทธิขาดในการบริ หารราชการ
แผ่นดิน เรี ยกว่า ตังมิ
้ วเซียม โดยมีบรรดานายทหารมหาดเล็กเป็ นผู้จดั ขึ ้น ในการตังมิ
้ วเซียมในครัง้
นัน้ มีเจ้ าพระยาภาสกรวงษ์ (พร บุนนาค) และนายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์ 3 ชาวอังกฤษ ที่เข้ ามารับ
ราชการเป็ นกาลังสาคัญ และได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ มีการตังมิ
้ วเซียมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึ ้น
อีกในปี ตอ่ ๆมา และมีการประกาศเชิญชวนให้ บคุ คลภายนอกส่งสิ่งของเข้ าร่วมในการจัดแสดงด้ วย
ใน พ.ศ.

2419

ซึง่ การตังมิ
้ วเซียมในสมัยนันนั
้ บได้ วา่ เป็ นการปรับเปลี่ยนจากของสะสมส่วน

พระองค์ ที่ไม่ได้ เปิ ดให้ คนทั่วไปเข้ าชม เป็ นการจัดแสดงนิทรรศการชัว่ คราว ตามวาระที่จดั เนื่องใน
โอกาสสาคัญ เพื่อเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าชม เช่น ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิม
ฉลองพระนครครบ 100 ปี เป็ นต้ น การจัดการพิพิธภัณฑ์สมัยนัน้ เป็ นแนวทางที่ได้ รับมาจากการจัด
แสดงสินค้ า และการจัดแสดงศิลปวัตถุในต่างประเทศ โดยมุง่ หมายให้ เป็ นการเผยแพร่ ผลิตผล
ทางการเกษตร งานฝี มือและสิ่งต่างๆ อันเกิดจากความสามารถของคนสยามให้ คนทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั
3

ต้ นสกุล เศวตศิลา
7

จนกระทัง่ เริ่ มมีความคิดที่จะสถาปนาให้ การจัดแสดงที่เคยเป็ นการชัว่ คราวให้ มีเป็ นการถาวรขึ ้น
โดยเริ่มมีระบบการจัดเก็บและจัดแสดงที่มีกระบวนการที่เป็ นระเบียบมากขึ ้น มีการจัดทาบัญชีศิลป
โบราณวัตถุ การแบ่งเนื ้อหาของศิลปวัตถุที่จดั แสดง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในหมูผ่ ้ เู ข้ าชมมากขึ ้น
เมื่อมีการยกเลิกตาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

ในพุทธศักราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ ทรงโปรดฯ ให้ ย้าย มิวเซียม มาอยูท่ ี่พระที่นงั่

3

2430

พระองค์ใน

พระราชวังบวรสถานมงคล4 เรี ยกว่า มิวเซียมหลวงที่วงั หน้ า หลังจากที่ได้ ตงอยู
ั ้ ท่ ี่หอคองคอเดีย ใน
พระบรมมหาราชวังมาเป็ นเวลากว่า

13

ปี

นับตังแต่
้ มีการย้ ายมิวเซียมมาที่พระราชวังบวรสถาน

มงคลแล้ ว ได้ เปิ ดพิพิธภัณฑ์ให้ ประชาชนเข้ าชมเป็ นปกติ สัปดาห์ละ

2

ครัง้ การที่ได้ ไปดูงานของ

พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ทาให้ งานพิพิธภัณฑ์ที่วงั หน้ าได้ มีพฒ
ั นาการไปอย่างมาก มีการแบ่งแยก
ของที่ตงแสดงเป็
ั้
นหมวดหมู่มากขึ ้น มีการจัดทาแคตตาล็อคทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษขึ ้นเป็ น
ครัง้ แรก แม้ ว่าจะไม่มีพฒ
ั นาการทางวิชาการไปมากเท่าใด แต่นบั ได้ ว่า มีพฒ
ั นาการทางด้ านการ
ให้ บริ การ โดยเริ่มพัฒนาให้ มีนิทรรศการถาวร เพื่อเปิ ดให้ เข้ าชมได้ เป็ นประจา ไม่ได้ เป็ นลักษณะ
ชัว่ คราวเช่นแต่ก่อน ซึ่งนับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของพิพิธภัณฑ์สาหรับประชาชน ตามคาจากัดความของ
พิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั และในระยะนี ้เอง เป็ นระยะที่เริ่มมีการใช้ คาว่า พิพิธภัณฑ์ แทนการใช้ คา มิว
เซียม มากขึ ้น
ต่อมาในพ.ศ.

2445

สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ ทรง

แนะนาพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เตชะคุปต์) ข้ าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า รวบรวมศิลป
โบราณวัตถุ จัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานขึ ้น ณ โรงม้ า พระราชวังจันทรเกษม พระนครศรี อยุธยา ตัง้ ชื่อว่า
อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน 5 นับเป็ นพิพิธภัณฑสถานประจาท้ องถิ่นแห่งแรก ที่จดั ตังในหั
้ วเมือง และ
เป็ นแบบอย่างให้ กบั สมุหเทศาภิบาลอื่นๆ ในเวลาต่อมา อาทิ พิพิธภัณฑสถานที่ วัดราชธานี สุโขทัย
และที่พระปฐมเจดีย์ นครปฐม เป็ นต้ น
4
5

ปั จจุบนั คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ในปั จจุบนั
8

พุทธศักราช

2466

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชโองการ

ให้ มีประกาศจัดการตรวจตรารักษาของโบราณขึ ้น

เนื่องจากได้ ทรงตระหนักถึงวาระแห่งความ

จาเป็ นที่ต้องมีการดาเนินการด้ านการอนุรักษ์สมบัตวิ ฒ
ั นธรรมของชาติ ให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อความ
มัง่ คงในเอกราช นับเป็ นประกาศฉบับแรกที่กล่าวถึงงานสงวนรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถานใน
พระราชอาณาจักร อันเป็ นต้ นแบบแห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยโบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสมัยต่อมา กล่าวคือ ได้ ทรงวางแนวทางไว้ แล้ วว่า พิพิธภัณฑสถานนัน้
คือ

สถาบันที่จะต้ องเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ ดงั กล่าว

ฉะนันแนวทางของพั
้
ฒนา

พิพิธภัณฑสถาน จึงได้ ดาเนินมาในทิศทางที่ทรงวางไว้ ตามสถานการณ์ทางสังคมของโลกและสากล
ที่มงุ่ เน้ นการรวบรวม และจัดแสดงเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อให้ ชนในชาติได้ ตระหนักถึงความเป็ น
ตัวเอง

และให้ ตา่ งชาติ

รู้จกั ความเป็ นไทแห่งชาติไทย

อนึง่ ในปี เดียวกันนี ้ ได้ มีการจัดตัง้

พิพิธภัณฑสถานในท้ องถิ่นขึ ้นอีกแห่งขึ ้นที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึง่ ทางราชการได้ รวบรวม
ศิลปโบราณวัตถุแถบเมืองลพบุรี และจัดตังเป็
้ น ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ เสด็จฯขึ ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ทรงเห็นว่า
งานพิพิธภัณฑ์ยงั ขาดนักวิชาการ จึงทรงให้ โอนกิจการพิพิธภัณฑสถานให้ มาขึ ้นอยู่กบั กรรมการหอ
พระสมุดสาหรับพระนคร เมื่อวันที่
ความก้ าวหน้ า

21

มกราคม

2469

เนื่องจากทรงเห็นว่า งานพิพิธภัณฑ์คงมี

และมีประโยชน์ตอ่ สาธารณชนได้ มากขึ ้น

และได้ ทรงพระราชทานนาม

พิพิธภัณฑสถานนี ้ให้ เป็ น พิพิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร เพื่อเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงให้ เห็น
พัฒนาการในด้ านสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ที่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ ปรับปรุงเพื่อให้ เป็ น
ของประชาชนอย่างแท้ จริง โดยมีพระราชบัญญัตจิ ดั ตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร ขึ ้นเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2469
และเมื่อทรงโปรดฯให้ ตงราชบั
ั้
ณฑิตยสภาขึ ้น โดยมีสมเด็จ ฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ

9

ดารงตาแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา มีหน้ าที่บารุงกิจการทางวรรณคดี โบราณคดีและศิลปากร
หอสมุดสาหรับพระนคร และพิพิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร ด้ วยเหตุที่ทรงเป็ นผู้นาในด้ าน
การศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทย ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้ มี
ชาวต่างชาติมีความสนใจเข้ ามาศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับศิลปะ

และประวัติศาสตร์ ในภูมิภาคนี ้อยู่

หลายคน และทรงมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลเหล่านัน้ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ข้ อปัญหาวิทยาการอยู่เนืองๆ จึงได้ ชกั ชวนให้ ศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดย์ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส ซึ่ง
กาลังศึกษาค้ นคว้ า

ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเขมร

มาร่วมจาแนกประเภทวัตถุใน

พิพิธภัณฑสถาน เพื่อกาหนดเนื ้อหา และวางรูปแบบการจัดแสดง งานพิพิธภัณฑสถานในสมัยนัน้
จึงมีการเริ่มต้ นจากงานศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการก่อนเป็ นหลัก

โดยพิจารณาจากประเภทและ

จานวนของศิลปโบราณวัตถุที่มีอยู่ แล้ วจึงแยกกลุม่ ของวัตถุ จัดแสดงเป็ นเรื่ องๆ ไป ทาให้
พิพิธภัณฑสถานในสมัยนี ้ มีความโดดเด่น และมีความเป็ นวิชาการอย่างเด่นชัด การปรับปรุ งการจัด
แสดงของสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพในครัง้ นี ้ ทาให้ พิพิธภัณฑสถานมีความเป็ นสากลมาก
ขึ ้น การดาเนินการดังกล่าว ทาให้ รูปแบบเนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนไปจากการที่เป็ นพิพิธภัณฑ์
สถานประเภททัว่ ไป ให้ เป็ นพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวม สงวนรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอนั เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ (จิรา จงกล,

2532:49)

โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้

เสด็จพระราชดาเนินมาทรงทาพิธีเปิ ดพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร เมื่อวันที่

10

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2469
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นับได้ ว่า

เป็ นการเริ่ มงานศิลปโบราณคดีใ นประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานเป็ นที่รวบรวม สงวนรักษาศิลปโบราณวัตถุ อันเป็ นสมบัตลิ ้าค่าของชาติ ทรง
จัดแบ่งอายุสมัยและลักษณะของศิลปะขึ ้นเป็ นหลักไว้

เป็ นรากฐานของงานโบราณคดี

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสืบจนปัจจุบนั
การขยายตัวของพิพิธภัณฑสถานในส่วนภูมิภาคนัน้ มิได้ หยุดการขยายตัว เมื่อ พ.ศ.

10

2470

พิพิธภัณฑสถานวัดพระธาตุหริภณ
ุ ไชย

ได้ เปิ ดทาการขึ ้นเป็ นพิพิธภัณฑสถานในท้ องถิ่น

ภาคเหนือ ร่วมสมัยเดียวกันกับ พิพิธภัณฑสถาน ที่วดั มหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี ที่ก่อตังขึ
้ ้นใน พ.ศ.
2472

(กาธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ, อ้ างแล้ ว: 78) แสดงให้ เห็นว่า มีการให้ ความสาคัญในการ

ขยายพิพิธภัณฑสถานออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศด้ วยอย่างต่อเนื่อง

พิพธิ ภัณฑสถานไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช
ดูแลบริ หารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

2475

ได้ มีการจัดตังรั้ ฐบาลเพื่อ

อันเป็ นผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริ หาร

พิพิธภัณฑสถาน ในปี ตอ่ มารัฐบาลได้ จดั ตังกรมศิ
้
ลปากรขึ ้นใหม่ และมีประกาศพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร ให้ มีกองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี

6

ขึ ้นมาอีกกองหนึง่ ในกรม

ศิลปากร มีหน้ าที่ในการดาเนินการจัดตัง้ ดูแลรักษาพิพิธภัณฑสถาน และสารวจขุดค้ น บูรณะและ
ดูแลรักษาโบราณวัตถุสถานทัว่ พระราชอาณาจักร

และในปี

พ.ศ.

2477

ได้ มีประกาศตัง้

พิพิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร เป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตามพระราชบัญญัติ ว่า
ด้ วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช

2477

อันเป็ น

จุดเริ่มของการเปิ ดประวัติศาสตร์ หน้ าใหม่ของการเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภายหลังการประกาศให้ พิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนครเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แล้ ว การดาเนินงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ มีพฒ
ั นาการไปตามแนวทางที่วางไว้ คือ เพื่ อ
เป็ นสถาบันเพื่ออนุรักษ์ ความเป็ นชาติ เทคนิควิธีการได้ มีพฒ
ั นาการก้ าวหน้ าไปตามลาดับเวลา แต่
กระบวนการยังเป็ นเช่นเดิม กล่าวคือ เก็บรวบรวมศิลปโบราณวัตถุ ทังที
้ ่ได้ จากการขุดค้ นทาง
โบราณคดีของกรมศิลปากร และจากการบริ จาค เพื่อนามาศึกษาเรื่ องราวของวัตถุเหล่านัน้ ให้ ได้ มา
ซึง่ วิทยาการใหม่ๆทังในด้
้ านศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทย แล้ วจึง
6

มีการเปลี่ยนชื่ออยูห่ ลายครัง้ เช่น กองพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ และท้ ายสุดเป็ น กองโบราณคดี
11

นาเสนอเผยแพร่ด้วยการจัดแสดง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล รัชกาลที่

8

ยังได้ มีการจัดตัง้

พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ อีกหลายแห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น พิพิธภัณฑ์ประเภทศิลปะและโบราณคดี
แต่ที่นบั เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงความก้ าวหน้ าในวิทยาการ ก็คือ มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์แร่และหิน
ขึ ้นมา โดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งนับเป็ นพิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่ องแห่งหนึ่ง พิพิธภัณฑ์แร่ และหิน
นี ้ ความจริ งมีรากฐานการจัดตังมาแต่
้
ครัง้ พ.ศ.
การศึกษาแก่คนไทยในเรื่ องแร่ธาตุตา่ งๆ

2468-2469

เป็ นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เพื่อให้

แต่ตอ่ มาพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ ได้ ถกู ยุบรวมไปจัดแสดงที่

พิพิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร จนกระทัง่ ได้ มีการจัดตังการธรณี
้
แห่งประเทศไทยขึ ้น พิพิธภัณฑ์
แร่และหิน จึงถือกาเนิดอย่างเป็ นทางการ เมื่อพุทธศักราช 2477 (กาธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ,
อ้ างแล้ ว: 85)นอกจากนันยั
้ งมีพิพิธภัณฑสถานอื่นๆ อีกคือ
พิพิธภัณฑสถาน ในบริ เวณวัดพระบรมธาตุไชยา7 สุราษฎร์ ธานี ตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2478
พิพิธภัณฑสถาน ในวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ8 พิษณุโลก ตังเมื
้ ่อ พ.ศ.

2480

อยูท่ ี่ระเบียง

คดพระวิหาร พระพุทธชินราช ต่อมาขยายไปที่ พระวิหารพระพุทธชินสีห์
พิพิธภัณฑ์ในวัดโบสถ์ 9 อาเภออินทร์ บรุ ี สิงห์บรุ ี ตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2482
พิพิธภัณฑสถาน ณ วัดมัชฌิมาวาส10 สงขลา ตังเมื
้ ่อ พ.ศ. 2483

ปัจจุบนั งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ มีพฒ
ั นาการเรื่ อยมา แม้ จะมี การเปลี่ยนแปลง
หลายครัง้ ในการจัดรูปแบบการบริหารองค์กรของรัฐบาล แต่งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ยังคงอยู่
ในความดูแลของกรมศิลปากรมาโดยตลอด ซึง่ ปั จจุบนั มีฐานะเป็ น สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ต่อมาได้ รับการยกฐานะเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตามข้ อกาหนดในพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504
8 ต่อมามีฐานะเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธชินราช
9 ต่อมามีฐานะเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์ บร
ุี
10 ต่อมามีฐานะเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิ มาวาช
7

12

มีหน้ าที่ดแู ลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีอยู่

46

แห่งทัว่ ประเทศ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มี

รูปแบบและพัฒนาการซึง่ สามารถแบ่งได้ เป็ นระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2469-2504) นับตังแต่
้ มีการจัดตังกรมศิ
้
ลปากรขึ ้นมา จนถึงมีการประกาศ
พระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยโบราณสถาน
พุทธศักราช

2504

โบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุ

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ซึง่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว งานพิพิธภัณฑสถานที่อยู่ในความดูแลของกรม

ศิลปากรยังไม่มากนัก ประกอบด้ วย พิพิธภัณฑสถาน สาหรับพระนคร และพิพิธภัณฑ์บางแห่งในหัว
เมือง เช่น อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน11 ลพบุรีพิพิธภัณฑ์12 และพิพิธภัณฑสถาน วัดมหาธาตุ จังหวัด
เพชรบุรี ถึงแม้ ว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ตามวัดต่างๆ อีกหลายแห่ง
ดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น แต่ทางกรมศิลปากรเอง ยังไม่ได้ เข้ าไปดูแล หรื อดาเนินการอย่างเต็ม ตัวแต่
อย่างใด
ระยะที่

2

(พ.ศ.

2504-2517)

เป็ นระยะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีจานวนเพิ่มขึ ้นจาก

การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน ประจาแหล่งขุดค้ น เริ่ มจากการที่มีการเปิ ดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้ า
สามพระยา ขึ ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อเป็ นที่จดั แสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นได้
จากกรุพระปรางค์ วัดมหาธาตุ ใน พ.ศ. 2500 และประกาศใช้ พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช

2504

ทาให้ พิพิธภัณฑสถานทุก

แห่งที่อยูใ่ นความดูแลของกรมศิลปากร ได้ รับการยกฐานะเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทังการ
้
ยกฐานะของพิพิธภัณฑสถานที่สะสมโบราณวัตถุของวัด เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามความ
ในพระราชบัญญัติ

ซึง่ ในที่นี ้ มีวดั ที่ทาการรวบรวมศิลปโบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จานวน

11

ได้ รับการยกฐานะเป็ น

แห่ง ได้ แก่ วัดพระเชตุพนฯ และวัดเบญจมบพิตร

กรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี วัดสุทธจินดา
11
12
13

ต่อมามีฐานะเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
ต่อมีมีฐานะเป็ น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
13

13

จังหวัด

นครราชสีมา วัดโบสถ์ อาเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม วัดพระ
มหาธาตุ14 จังหวัดนครศรี ธรรมราช วัดพระธาตุหริภณ
ุ ไชย จังหวัดลาพูน วัดมัชฌิมาวาส จังหวัด
สงขลา วัดพระบรมธาตุ15 จังหวัดชัยนาท และวัดพระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นใหม่ในช่วงระยะนี ้ นอกเหนือจากวัดทัง้

11

แห่งแล้ วยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้ านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้ านเชียง จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ใน พ.ศ. 2510 มีการปรับปรุงการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร โดยเน้ นการจัดแสดงทางด้ านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ แต่ในระหว่าง พ.ศ.
2515-2517

แนวทางการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

โดยมีแนวทางที่เปลี่ยนจากการจัดแสดงที่เน้ นประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลป์ และโบราณคดีเป็ น
หลักแต่เพียงอย่างเดียว

เป็ นการนาเอาเนื ้อหาทางด้ านมานุษยวิทยา

ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้ องถิ่นเข้ ามาเสริ มเนื ้อหาการจัดแสดงด้ วย
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ไปตามภูมิภาคต่างๆ

แห่งชาติ ระดับภูมิภาคขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ใน พ.ศ.

2515

ชาติพนั ธุ์

รวมทัง้

และมีนโนบายขยายการ

โดยเริ่ มจากการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน
ที่จงั หวัดขอนแก่น พ.ศ.

2516

ที่จงั หวัด

เชียงใหม่ และพ.ศ 2517 ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช.
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2518-2529) เป็ นช่วงที่มีการแยกหน่วยงานทางพิพิธภัณฑสถานออกจาก
งานโบราณคดี มีการส่งเสริ มการขยายเนื ้อหาของงานพิพิธภัณฑสถาน และเริ่มมีการนางานบริ การ
การศึกษาเข้ ามาเสริ มงานพิพิธภัณฑสถานใน พ.ศ.
2522

2520

มีการจัดตังหอศิ
้ ลปแห่งชาติขึ ้นใน พ.ศ.

และมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับจังหวัดขึ ้นเป็ นแห่งแรกที่จงั หวัดลาพูน ได้ แก่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภณ
ุ ไชย นอกจากนันยั
้ งมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตาม
14
15

เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระบรมธาตุ
เป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
14

อนุสรณ์สถานต่างๆ เช่น พระนครคีรี หอศิลป พีระศรี อนุสรณ์ เป็ นต้ น รวมทังมี
้ การจัดตัง้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เฉพาะเรื่ องขึ ้น เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรื อพระราชพิธี และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้ างต้ น เป็ นต้ น
ในปี 2524 ได้ มีการริ เริ่มการปรับปรุงจัดแสดง โดยเพิ่มเนื ้อหาเกี่ยวกับท้ องถิ่นเข้ าไปในการ
จัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โดยนาเสนอเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์

โบราณคดี

มานุษยวิทยา โดยเริ่ มจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เป็ นโครงการนาร่อง
ระยะที่

4 (2530

เป็ นต้ นมา) เริ่มขยายการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระดับจังหวัด

เพิ่มขึ ้น โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ได้ รับการจัดตังใหม่
้ นี ้ มีการเพิ่มเนื ้อหาทางด้ านธรณีวิทยา
และภูมิศาสตร์ ของจังหวัดนันๆ
้ และเน้ นหนักเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่นและประชาชนในบริ เวณ
นันเพิ
้ ่มเติม เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ราชบุรี และถลาง ซึ่งทังสามแห่
้
งนี ้ เป็ นที่มา
ของโครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง ของกรมศิลปากรในช่วงเวลาต่อมา ซึ่ง
โครงการดังกล่าว เป็ นโครงการต่อเนื่องใช้ ระยะเวลา

10

ปี ตังแต่
้ พ.ศ.

ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภูมิภาคจานวน

16

แห่ง และพยายามจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถาน

2536-2545

โดยมีโครงการ

แห่งชาติให้ ครบทุกจังหวัด แต่ในระยะเวลาของโครงการดังกล่าว ทางกรมศิลปากรสามารถจัดตัง้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใหม่ ตามแนวทางของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง ได้ เพี ยง

4

แห่งเท่านัน้ คือที่จงั หวัดร้ อยเอ็ด จันทบุรี ชุมพร และสุพรรณบุรี ซึง่ ความพยายามของกรมศิลปากรที่
จะจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมืองนัน้ กล่าวได้ วา่ เป็ นความพยายามที่จะพัฒนา
รูปแบบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้ มีความเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากยิ่งขึ ้นทางหนึ่งด้ วย ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวค่อนข้ างสอดคล้ องกับการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในต่างประเทศ แต่แตกต่างกัน
ตรงที่พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศมักจะจัดตังโดยองค์
้
การบริ หารส่วนท้ องถิ่นเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมืองของไทยนัน้ จัดตังโดยรั
้
ฐบาล หรื อจากส่วนกลาง ทาให้
มุมมอง เนื ้อหา มีความผสมผสานกันระหว่างความเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแบบเดิม และ

15

ความเป็ นท้ องถิ่นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง
จะเห็นได้ ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในช่วงหลัง ได้ มีการเปลี่ยนแนวทางการจัดแสดง
จากเดิมที่เน้ นเนื ้อหาสาระประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชาติ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ศิลปะ
เป็ นหลัก

มาสู่การจัดพิพิธภัณฑ์แบบเน้ นเนื ้อหาประจาท้ องถิ่น

ในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ประจาเมืองนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมืองนัน้ เป็ นพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นในรูปแบบหนึง่ แต่เนื่องจากขอบเขตการนาเสนอของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง
นี ้ อาศัยการแบ่งเขตการปกครองแบบแต่ละจังหวัด ทาให้ มีการนาเสนอภาพในมุมกว้ างมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตาม สามารถนามาเป็ นพื ้นฐานในการทาความเข้ าใจท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี

ประเภทของพิพธิ ภัณฑสถานในประเทศไทย
พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยนัน้ นอกจากจะมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้ ว

ยังมี

พิพิธภัณฑ์อื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก แต่เนื่องจากที่ผา่ นมา ยังไม่มีการกาหนดในกฏหมายที่ต้องจด
ทะเบียนหรื อขออนุญาตในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานขึ ้น และการทาสารวจจานวนพิพิธภัณฑสถาน
นันยั
้ งทาได้ ไม่ทวั่ ถึง ทาให้ ไม่ทราบสถิตจิ านวนพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยที่แน่นอน แต่จากการ
ประมาณการแล้ ว ปั จจุบนั ผู้ค้นคว้ าคาดว่า จานวนพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย มีแนวโน้ มว่า
น่าจะมีมากกว่า

500

แห่ง ซึง่ ในจานวนนีส้ ามารถแบ่งตามประเภทของพิพิธภัณฑสถาน ตามการ

จัดตังและด
้
าเนินการ ออกเป็ นกลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
1.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ จานวน

46

แห่ง คือ

พิพิธภัณฑสถานที่ดาเนินการควบคุมและบริ หารโดยรัฐบาลกลาง (กรมศิลปากร) มีฐานะและความ
รับผิดชอบตามกฏหมายและระเบียบที่รัฐกาหนดขึ ้น

นอกเหนือจากหน้ าที่โดยพื ้นฐานของงาน

พิพิธภัณฑสถาน16แล้ ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้ องทาหน้ าที่เก็บรักษา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
16

รวบรวม จาแนก จัดทาบัญชี ซ่อมสงวน จัดแสดง บริ การทางการศึกษา
16

อันเป็ นทรัพย์สินของแผ่นดิน 17 ทาให้ สว่ นใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็ นพิพิธภัณฑสถานที่เน้ น
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในระดับกว้ างเป็ นส่วนใหญ่
2.

พิพิธภัณฑสถานที่ก่อตังโดยหน่
้
วยงานราชการ

พิพิธภัณฑสถานประเภทนี ้ เป็ น

พิพิธภัณฑสถานที่ก่อตังขึ
้ ้นตามหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิค หรื อประวัติ
ความเป็ นมา ของหน่วยงานเป็ นสาคัญ
3.

พิพิธภัณฑสถานในสถาบันการศึกษา

จัดตังอย่
้ างแพร่หลาย

ทังระดั
้ บมัธยมศึกษา

เป็ นพิพิธภัณฑสถานอีกประเภทหนึง่ ที่มีการ
และอุดมศึกษา

ทังนี
้ ้เพราะมีนโยบายจาก

กระทรวงศึกษาธิการที่มงุ่ เน้ น การศึกษาท้ องถิ่น และการพยายามพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ที่เสริมการเรี ยนรู้นอกระบบ

หรื อการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัยด้ วย

พิพิธภัณฑสถานในระดับ

สถาบันการศึกษานี ้ เริ่ มดาเนินการมาพร้ อมๆ กับแนวคิดการจัดตัง้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจา
เมือง ของกรมศิลปากร โดยเน้ นการจัดตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในสถาบันราชภัฏ ทัว่ ประเทศ และการ
จัดตังศู
้ นย์วฒ
ั นธรรมประจาจังหวัด หรื ออาเภอ ในสถาบันการศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
4.

พิพิธภัณฑสถานเอกชน หมายรวมถึงพิพิธภัณฑสถานที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยหน่วยงาน หรื อ

องค์กร ที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานส่วนบุคคล พิพิธภัณฑสถานในศาสนสถาน หรื อ
พิพิธภัณฑ์วดั ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑสถานที่จดั ตังขึ
้ ้น หรื อมีการบริหารดาเนินการ หรื อมีสถานที่จดั แสดง
อยู่ในบริเวณศาสนสถาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็ก
นอกเหนือจากการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย

ตามการจัดการ

บริ หารดูแลแล้ ว ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกรูปลักษณ์หนึง่ ที่แบ่งตามเนื ้อหาของการนาเสนอแล้ ว สามารถพบ
ได้ ในพิพิธภัณฑสถานประเภทต่างๆ ทุกรูปแบบที่กล่าวมาข้ างต้ น คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

17

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช

2535
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พิพธิ ภัณฑสถานประจาหน่ วยงานของรั ฐ
ปัจจุบนั มีหน่วยงานของภาครัฐ

ตลอดจนรัฐวิสาหกิจอื่น

พิพิธภัณฑสถานประจาหน่วยงานของตนจานวนมาก

ที่ดาเนินการจัดตัง้

เพื่อสนองแนวคิดและนโยบายของรัฐบาล

ในช่วงสมัยหนึง่ ที่พยายามให้ มีการสร้ างพิพิธภัณฑสถานประจาหน่วยงาน เพื่อที่จะเปิ ดบริ การสู่
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้ นคว้ า ในสาขาวิชาที่ทางหน่วยงานนันๆ
้ มีความเกี่ยวข้ อง
ตลอดจนเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา 18 ในสังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรี ยน ซึง่ เริ่มดาเนินงานตังแต่
้ พ.ศ.

2504

พิพิธภัณฑ์แร่และหิน กรมทรัพยากรธรณี พิพิธภัณฑ์

พระที่นงั่ วิมานเมฆ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
รูปแบบนี ้

มีขนาดของพิพิธภัณฑ์ทงใหญ่
ั้
และเล็ก

พิพิธภัณฑสถานประเภทนี ้บางแห่ง

ซึง่ ขนาดของพิพิธภัณฑสถานใน

นอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว

เป็ นพิพิธภัณฑสถานที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์

และ

ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของหน่วยงานนันๆ
้
ซึง่ มักจะจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่สามารถ
จัดการเพื่อบริ การแก่สาธารณชนได้ ในบางโอกาส เช่น พิพิธภัณฑ์อยั การไทย พิพิธภัณฑ์กรม
ราชทัณฑ์ เป็ นต้ น แม้ ว่าหลายแห่งยังไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหลักการพิพิธภัณฑสถานวิทยาได้
อย่างครบถ้ วนก็ตาม

ทังนี
้ ้เนื่องจากความรู้ความเข้ าใจต่อการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานและการ

ดาเนินงานพิพิธภัณฑสถานของบุคลากรระดับบริ หารไม่เพียงพอ

และปั ญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่

ดาเนินงานเป็ นหลัก แต่เนื่องจากหน่วยราชการแทบทุกกระทรวง นิยมจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานประจา
หน่วยงานของตนมากขึ ้น ทาให้ ประเภทสาขาของพิพิธภัณฑ์ประเภทนี ้มีความหลากหลายมากขึ ้น
อาทิ
1.

ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวการคิดค้ นทาง

ประกอบด้ วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ศูนย์บริภณ
ั ฑ์เพื่อการศึกษา และท้ องฟ้าจาลอง สังกัด
สานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิก าร มีหน้ าที่จดั พิพิธภัณฑ์ในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติ
วิทยา และกิจกรรมเยาวชนในด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เน้ นการจัดการศึกษาและจัดแหล่งข้ อมูลทางการศึกษาเพื่อ
ประชาชนในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ปั จจุบนั มี 14 แห่ง

18

18

วิทยาศาสตร์ ผลผลิตทางด้ านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
2.

ประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

จัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้ อม เช่น พืช สัตว์ แมลงต่างๆ เป็ นต้ น เช่น ศูนย์ชีวภาพทางทะเล จังหวัดภูเก็ต สวนสัตว์
และอุทยานแห่งชาติตา่ งๆ เป็ นต้ น
3.

ประเภทมานุษยวิทยา ชาติพนั ธุ์วิทยา และวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นพิพิธภัณฑสถานที่

จัดแสดงเรื่ องราวของมนุษย์ และวัฒนธรรม เป็ นประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่ได้ รับการจัดตังมากกว่
้
า
ประเภทอื่น เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
4.

ประเภทประวัติศาสตร์

เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวสาคัญในประวัติศาสตร์ และ

ความสาคัญที่เกี่ยวเนื่อง เป็ นการรวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เฉพาะเรื่ อง เช่น
การเมือง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม เช่น อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้ า
พิพิธภัณฑ์อยั การไทย พิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆ เป็ นต้ น
5.

ประเภทเฉพาะเรื่ อง เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์เหรี ยญกษาปณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เป็ นต้ น

พิพธิ ภัณฑสถานประจาสถานศึกษา
ในปัจจุบนั สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ในระดับต่างๆ มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานประจา
สถาบันเอาไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้ นคว้ าวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ
แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และผู้สนใจทัว่ ไป
การเริ่มต้ นของการศึกษาเรื่ องราวจากวัตถุจริง

ซึง่ เป็ นจุดกาเนิดของพิพิธภัณฑสถานใน

สถานศึกษานัน้ เริ่มจากกรมทรัพยากรธรณี ได้ นาเอาตัวอย่างหินและแร่ไปตังแสดงเป็
้
นอุปกรณ์
การศึกษา แผนกธรณีวิทยาและเหมืองแร่ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2475 อีกแห่งหนึ่ง
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คือ พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-กองดอน ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ.

2491

เพื่อเป็ นศูนย์การศึกษาค้ นคว้ าทาง

เทคนิคการแพทย์ และการรักษาโรค ให้ แก่นกั ศึกษาแพทย์และพยาบาล ในโรงพยาบาลศิริราช
พยาบาล พิพิธภัณฑสถานสาขาการแพทย์นนั ้ มีอยู่เกือบทุกภาควิชาเป็ นเวลานานแล้ ว ต่อมาได้
ขยายไปในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ประวัติธรรมชาติ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ แต่ในช่วง

10

ปี ที่ผ่าน

มา สาขาวิชาด้ านมานุษยวิทยา ชาติพนั ธุ์ และศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นที่นิยมแพร่หลาย ทังได้
้ รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ในการให้ เพิ่มจานวนของสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงวัตถุสิ่งของ
ด้ านศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

วิถีการดารงชีวิต

ฯลฯ

เพื่อจัดตังให้
้ เป็ น

พิพิธภัณฑสถาน หรื อศูนย์วฒ
ั นธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม ดังเช่น ในสถาบันราช
ภัฏ และมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ศูนย์วฒ
ั นธรรมอี สาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจยั ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา เป็ นต้ น
นอกจากนันแนวโน้
้
มของการให้ มีพิพิธภัณฑสถานในสถานศึกษา ได้ กระจายลงไปสู่ระดับ
โรงเรี ยน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หลายแห่งได้ มีการแบ่งพื ้นที่ขนาดพอประมาณ
สาหรับเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุประเภทต่างๆ

ที่ได้ ในท้ องถิ่นและบริ เวณใกล้ เคียง

ที่ทาง

โรงเรี ยน โดยหมวดวิชาสังคมศึกษา จัดให้ นกั เรี ยน ไปรวบรวมวัตถุตา่ งๆ เพื่อนามาใช้ ประกอบ
การศึกษาเรี ยนรู้ เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดอ่างทอง ในโรงเรี ยนสตรี อา่ งทอง ศูนย์ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น อาเภอแจ้ หม่ ในพิพิธภัณฑสถานโรงเรี ยนแจ้ ห่มวิทยา จังหวัดลาปาง ศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเภอ
บางพลี พิพิธภัณฑ์โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บารุง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ก้ ารจัด
พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาระดับโรงเรี ยนจะได้ รับการสนับสนุนหรื อไม่ นนั ้
วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารโรงเรี ยนค่อนข้ างสูง

จากการเก็บข้ อมูลพบว่า

มีความเกี่ยวเนื่องกับ
พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับโรงเรี ยน มีความเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยูค่ อ่ นข้ างมาก

และยัง

ครอบคลุมเนื ้อหาที่ใกล้ ตวั มากกว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จดั ทาในระดับอุดมศึกษา และภายหลังจาก
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การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี
ท้ องถิ่นขึ ้นในสถานศึกษาของตน

2542

นัน้ มีหลายโรงเรี ยนที่จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์

เพื่อให้ เป็ นการสนองตอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

มากขึ ้น

พิพธิ ภัณฑสถานเอกชน
พิพิธภัณฑสถานเอกชน ในที่นี ้ หมายถึง พิพิธภัณฑสถานที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยหน่วยงาน องค์กร
ที่ไม่ใช่ของรัฐ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานส่วนบุคคล และพิพิธภัณฑสถานตามวัดต่างๆ ด้ วย ซึ่งจัดเป็ น
พิพิธภัณฑสถานขนาดเล็ก พิพิธภัณฑ์ประเภทนี ้ มีทงพิ
ั ้ พิธภัณฑ์ที่เป็ นองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์
หลังจากที่ไทยได้ มีการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรป ทาให้ เริ่ ม
เกิดการสะสมของเก่า วัตถุโบราณต่างๆ ซึ่งโดยมากเป็ นความนิยมส่วนบุคคล จากการเริ่ มสะสม
วัตถุในหมูช่ นชันสู
้ ง เจ้ านาย และเจ้ าขุนมูลนาย ระดับต่างๆ สิ่งของมีคา่ ของวงศ์ตระกูล สิ่งของ
พระราชทาน และวัตถุจากการที่รวบรวมตามความนิยมชมชอบเป็ นการส่วนตัว ของผู้สะสม เชื่อว่า
การเริ่มสะสมของต่างๆ นัน้ น่าจะเริ่ มมาเป็ นเวลาช้ านานแล้ ว แต่ไม่ได้ สะสมเพื่อการจัดแสดง แต่
เป็ นเพื่อประดับบารมี ยศฐาบรรดาศักดิ์ พิพิธภัณฑ์วงั สวนผักกาด ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่น
นครสวรรค์ศกั ดิพ์ ินิต (พระองค์เจ้ าจุมภฏพงษ์ บริ พตั ร) และพระชายา คือ หม่อมราชวงศ์ พันธุ์ทิพย์
บริพตั ร ตังแต่
้ พ.ศ. 2495 ซึง่ นับว่าเป็ นพิพิธภัณฑสถานเอกชนแห่งแรกที่เปิ ดให้ สาธารณชนเข้ าชม
พิพิธภัณฑ์เอกชนเริ่มมีมากขึ ้นในช่วงหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
ส่วนใหญ่เอกชนจะเป็ นเจ้ าของ

อย่างไรก็ตามนอกจากนันแล้
้ วก็ยงั มีพิพิธภัณฑ์เอกชนอื่นๆ อีก

เช่น พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของส่วนตัวและเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชม
พื ้นบ้ านต่างๆ

ซึ่ง

พิพิธภัณฑ์วดั

พิ พิธภัณฑ์

หรื อแม้ แต่พิพิธภัณฑ์ที่ทางหน่วยงานภาคเอกชนจัดทาขึ ้นเพื่อแสดงประวัติความ

เป็ นมาของกิจการของตน ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์เหล่านี ้ เช่น พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน จ่าทวี ที่จงั หวัด
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พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี ้ผึ ้งไทย ที่จงั หวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
และ บ้ านพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น

พิพธิ ภัณฑสถานท้ องถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ มีสาระสาคัญที่เปลี่ยนแปลง
และแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ

หลายประการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการจัดการ

สิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยได้ กาหนดแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐไว้ ใน มาตรา 81
มาตรา

289

และ มาตรา

290

กาหนดบทบาทขององค์กรปกครองท้ องถิ่นในการจัดการ

สิ่งแวดล้ อมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติไว้ อย่างชัดเจน โดยมีเนื ้อหาโดยสรุ ปว่า รัฐ
ต้ องให้ ความสาคัญต่อการส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ ทังในส่
้ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ยังสนับสนุนการ
ค้ นคว้ าวิจยั เพื่อนาภูมิปัญญาที่ได้ ผ่านการกลัน่ กรอง คัดสรร และวิจยั แล้ วมาประยุกต์ปรับใช้ ในวิถี
ชีวิต และการจัดการศึกษาบนพื ้นฐานความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรมอีกด้ วย นอกจากนันมาตรา
้

46

เสริ มการมี

ส่วนร่วมของชุมชนท้ องถิ่นว่า บุคคลซึง่ ร่วมกันเป็ นชุมชนท้ องถิ่นดังเดิ
้ มย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรื อฟื น้ ฟู
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วม
ในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างสม
ดุลยและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ตามกฏหมายบัญญัติ
ส่วนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กาหนดไว้ ในมาตรา 25 ว่า รัฐ
ต้ องส่งเสริ มการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้ แก่ ห้ องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้อื่นๆอย่างพอเพียงและมี
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ประสิทธิภาพ มาตรา 18 ข้ อ 3 เรื่ อง ศูนย์การเรี ยน ได้ แก่ สถานที่เรี ยนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น องค์กรเอกชน และ
สถาบันสังคมอื่นเป็ นผู้จดั และในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่
กาหนดแนวทางส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา

8

(พ.ศ.2540-2544) ได้
โดยให้ หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน สนับสนุนความคิดริ เริ่มของชาวบ้ าน ในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมทังประสานการเรี
้
ยนรู้ทงในระบบ
ั้
และ
นอกระบบให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนอย่างเต็มที่
ข้ อความที่ได้ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.

2542

และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่

8

มีข้อความตรงกันในการที่รัฐมีนโยบาย

สนับสนุนและส่งเสริ ม โดยเน้ นความสาคัญของการให้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ การค้ นคว้ าวิจยั เพื่อนาภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นมาประยุกต์ปรับใช้ ในวิถีชีวิต แหล่งข้ อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้อื่นๆอย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ

แนวทางส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา

โดยให้ หน่วยงานของรัฐ

สถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน สนับสนุนความคิดริเริ่มของชาวบ้ าน ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สิ่งแวดล้ อมและสัง คม ซึง่ จะเห็นได้ วา่ รัฐมีนโยบายให้ ความสาคัญ
ในการส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี และการเรี ยนรู้ทกุ รูปแบบ และหนึ่งใน
นัน้ คือ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้ องถิ่น คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน่ เอง
พิพิธภัณฑสถานท้ องถิ่น หรื อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ น เป็ นรูปแบบหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งมุ่งเน้ น
ในการจัดแสดงเรื่ องราวของท้ องถิ่น กว้ างกว่าระดับชุมชนทังในแง่
้
ของความเป็ นมา ประวัติ วิถีชีวิต
ประเพณี สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ชาติพนั ธุ์วิทยา ตลอดจนเรื่ องราวอื่นๆ ของ
ท้ องถิ่น ตังแต่
้ ในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต นับว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้ เป็ นแนวคิดที่
ค่อนข้ างใหม่สาหรับสังคมไทย ซึง่ โดยปกติแล้ ว คนไทยจะคุ้นเคยและติดอยูก่ บั ภาพลักษณ์ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายใต้ การดูแลของกรมศิลปากร ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้ มีอยู่ใน
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สังคมไทยนานแล้ ว แต่ได้ ถกู จัดรวมแฝงอยูก่ บั พิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวข้ างต้ น และเราไม่
เคยพูดกันถึงเรื่ องคาจากัดความของพิพิธภัณฑ์ประเภทนี ้กันอย่างจริ งจังว่า เราจะใช้ เกณฑ์ใดเป็ น
ตัวกาหนดว่า พิพิธภัณฑ์ใดเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรื อไม่
อย่างไรก็ตามแม้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะมีแฝงอยูใ่ นสังคมไทยมานานแล้ ว แต่เพิ่งจะมีการ
ตื่นตัวเพื่อการจัดตังอย่
้ างเป็ นจริ งเป็ นจัง เมื่อประมาณ
ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยา ในปี พ.ศ.
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10-15

ปี ที่ผา่ นมาหลังจากการจัดตังศู
้ นย์

นับได้ วา่ เป็ นการเริ่มเปิ ดตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ต่อสังคมอีกครัง้ และเมื่อมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านที่วดั ม่วง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.
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ยิ่งเป็ นการเริ่ มจุดประกายความคิด การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในที่ตา่ งๆ มากขึ ้น และเริ่ มตื่นตัว
อย่างจริงจังอีกครัง้ หลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั

และการประกาศใช้ กฎหมายลูก

อื่นๆ เช่น พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น เป็ นต้ น
ทาให้ คนในท้ องถิ่นเริ่ มหันมาสนใจเรื่ องราวของตัวเองมากยิ่งขึ ้น ประกอบกับการต้ องการสร้ างแหล่ง
เรี ยนรู้เพื่อนาไปใช้ ประกอบการศึกษา ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คานิยามที่เกี่ยวข้ องกับพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
จากความเหลื่อมทับทางความหมายของท้ องถิ่นและชุมชน

ทาให้ มีความสับสนในเรื่ อง

การใช้ คาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในภาษาไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน แต่อย่างไรก็ตามมีการใช้
และ

Folk Museum

Community Museum, Local Museum, Regional Museum

ในภาษาอังกฤษ หรื อแม้ แต่ในภาษาญี่ปนุ่ มีการใช้

hakubutsukan19 ), 地域博物館(Chiiki hakubutsukan20)

郷土博物館(Kyodo

หรื อ コミュニティ・ミュージア

พิพิธภัณฑ์ประจาถิ่นกาเนิด ส่วนใหญ่ก่อตังขึ
้ ้นประมาณทศวรรษที่ 60-70 มีเนือ้ หาการนาเสนอ 2 รูปแบบ คือ เป็ นพิพิธภัณฑ์
เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ เน้ นประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต หรื อ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ และธรรมชาติของท้ องถิ่น
20 พิพิธภัณฑ์ประจาท้ องถิ่ น มีวต
ั ถุประสงต์การจัดแสดงด้ วยเทคนิคและวัตถุต่างๆ เพื่อให้ เข้ าใจประวัติศาสตร์ และลักษณะพิเศษ
ของท้ องถิ่น รวมทังลั
้ กษณะทางธรรมชาติด้วย
19

24

ム(Community Museum 21 )

หรื อ

エコミュージアム (Ecomuseum 22 )

แต่จากการค้ นคว้ า

พบว่า ส่วนใหญ่คาที่ใช้ ตา่ งๆนี ้ ล้ วนต้ องการสื่อ ความหมายหมายถึงพิพิธภัณฑ์ประเภทเดียวกัน นัน่
คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่นเดียวกัน แต่ทงนี
ั ้ ้ขอบเขตของเนื ้อหาที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์ หรื อ
กลุม่ เป้าหมายหลักของพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวมีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ยกเว้ นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
(Folk

Museum)

นันเป็
้ นเพียงพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กล่าวคือ ไม่ได้

หมายความว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้ องเป็ นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านเสมอไป
ผู้เชี่ยวชาญจาก โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยาแห่งชาติ ของ
ประเทศแม็กซิโก

(Mexico’s

Ethnomuseums)

ได้ ให้ คาจากัดความไว้ ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในการดูแลของ

National

Program

of

Community

Museum

and

ชุมชม ได้ รับการก่อตัง้ พัฒนา และบริหารงานโดยชุมชนเพื่อชุมชน ( The Japan Foundation Asia
Center, 1998:8)

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ให้ คาจากัดความเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ วา่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็ นของคนท้ องถิ่น สิ่งที่จะนาเสนอ คือ เนื ้อหาที่เป็ นชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น และเมื่อเกิด
มาแล้ ว คนท้ องถิ่นก็เป็ นเจ้ าของ ทาหน้ าที่ดแู ลกันเอง รวมทังการอธิ
้
บายและการนาชม (ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545b:10)
พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ กล่าวว่า ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้ องมองในสองประเด็น คือ
ประเด็นการก่อตังและการด
้
าเนินการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นและดาเนินการโดย
สถาบันหรื อองค์กรท้ องถิ่น ส่วนอีกประเด็นหนึง่ คือ เนื ้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะแตกต่าง
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึง่ จะมองประวัติศาสตร์ จากส่วนกลางลงไป แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะ
แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของท้ องถิ่น เป็ นมุมมองที่มาจากท้ องถิ่น (ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
พิพิธภัณฑ์ชมุ ชน
Ecomuseum เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ของชุมชนที่เชื่อมโยงอดีต และปั จจุบน
ั เข้ าด้ วยกัน เป็ นกลยุทธ์ ในการต่อรองกับความต้ องการ
ของสังคมในอนาคต มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะพัฒนาเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
21
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รินธร, 2539:91)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น น่าจะเป็ นสถานที่เก็บเรื่ องราวอันจาเพาะของท้ องถิ่น นันๆ
้ เป็ นเรื่ องราว
อันเต็มไปด้ วยความรู้สกึ ร่วมและเคลื่อนไหวคล้ อยตามได้ ตลอด

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรเป็ น

พิพิธภัณฑ์ชาวบ้ าน ชาวบ้ านรับรู้ได้ ง่าย ทังเรื
้ ่ องอดีต ปั จจุบนั จนถึงเรื่ องที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต (อพิสิทธิ์ ธี ระจารุ วรรณ, 2540:82-86)
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยเห็นชัดมาได้ ไม่นานก็จริง แต่คนท้ องถิ่นต่างๆ
มีสานึกเรื่ องนี ้มานานมากแล้ ว โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้ า ครู หรื อผู้นาท้ องถิ่น คนเหล่านี ้มักจะ
รวบรวมสิ่งของไว้ ด้วยความตังใจที
้ ่ว่าอยากจัดทาพิพิธภัณฑ์ เพียงแค่ยงั ไม่ร้ ูวิธีการ ไม่มีกาลัง และ
ไม่มีเงิน (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม อ้ างใน อพิสิทธิ์ ธี ระจารุ วรรณ, 2540:82)
ดังนันจึ
้ งอาจสรุปความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ ว่า ประเภทที่หนึ่ง เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
จัดแสดงวัตถุและมีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนใดชุมชนหนึง่ หรื อท้ องถิ่นใดท้ องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เผยแพร่ และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมของชุมชนนันๆ
้ ประเภทที่สอง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องถิ่นต่างๆ แต่ไม่ได้ มงุ่ เน้ นที่นาเสนอเนื ้อหาเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่นใด
ท้ องถิ่นหนึง่ เป็ นพิเศษ แต่พยายามนาเสนอถึงเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา การดาเนินชีวิตของคน หรื อ
เรื่ องราวของท้ องถิ่นนันโดยรวมทั
้
งทางตรงและทางอ้
้
อม โดยนาเสนอผ่านวัตถุที่รวบรวมไว้
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านประเภทต่างๆ

เช่น

และประเภทสุดท้ าย เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ดาเนินโดยเปิ ดโอกาสให้

คณะบุคคลในท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทหน้ าที่ในการบริ หารจัดการ ดาเนินงาน และร่วมกิจกรรม และ
เปิ ดให้ ประชาชนในท้ องถิ่นเข้ าไปหาความรู้

ส่วนประเด็นเรื่ องการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้

สามารถเป็ นได้ ทงริ
ั ้ เริ่ มจากบุคคลหรื อองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น หรื อนักวิชาการภายนอก รวมทัง้
จากภาครัฐด้ วย

ดังนันพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็ นพิพิธภัณฑสถานที่มีขอบเขต

ความหมาย

ครอบคลุมพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น กล่าวคือ ทังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถานสังกัดหน่วยงานของรัฐ พิพิธภัณฑสถานในสถาบันการศึกษาต่างๆ หรื อแม่แต่
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พิพิธภัณฑ์เอกชน ที่มีเข้ าข่ายลักษณะหนึง่ ลักษณะใดใน

3

ประการข้ างต้ น ก็นบั ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์

ท้ องถิ่นแล้ ว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มิได้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบตายตัวแน่นอน หรื อแม้ แต่กฏเกณฑ์ที่
เป็ นเสมือนคูม่ ือในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบใดแบบหนึง่ เพียงรูปแบบเดียว แต่พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว ทาให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายที่จะ
สามารถปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ เป็ นไปในรูปแบบต่างๆ

มีความคาดหวัง ในการ

พัฒนาท้ องถิ่น แต่ที่สาคัญคือ ท้ องถิ่นต้ องการอะไรบางสิ่งที่สามารถตอบสนองเพื่อการดารงอยู่และ
สนับสนุนประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่น

และเพื่อเพิ่มพลังให้ สมาชิกในชุมชนสามารถอนุรักษ์

เอกลักษณ์ ตลอดจนความภาคภูมิใจในชุมชนของพวกเขาเอง แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ได้ หมายความถึงเพียงแค่
อาคารจัดแสดงที่บอกกล่าวเรื่ องราวของท้ องถิ่นเท่านัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ยังสามารถรวมถึงพื ้นที่
อื่นๆ ที่สามารถสื่อถึงความเป็ นมาและความสาคัญต่อท้ องถิ่นด้ วย เช่น วัด โรงเรี ยน ศาลผี หรื อศาล
เจ้ า ป่ าชายเลน หนองน ้าในท้ องถิ่น เป็ นต้ น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสมควรเป็ นคลังความรู้ที่สามารถ
ตอบคาถามได้ ว่า ทาไมแต่ละถิ่นมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน

วัตถุประสงค์ ของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีที่มีอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวันนี ้ ได้ ก่อให้ เกิด
ความกังวลห่วงใยต่อศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ านอย่างมาก

ทังจากผู
้
้ ที่ทางานเกี่ยวข้ องและผู้อยู่นอก

วงการ จนเกิดการสถาปนาหน่วยงานทางวัฒนธรรมขึ ้นมามากมาย เพื่อสกัดกันความเปลี
้
่ยนแปลง
และอนุรักษ์สิ่งที่เห็นว่า เป็ นของเก่า อันนับว่าเป็ นสิ่งดี แต่น่าเสียดายว่า เรามิได้ ศึกษาให้ ละเอียด
ลึกซึ ้งถึงความเป็ นไปได้ หรื อมิได้ ตระหนักว่า ภาวะปกติของสังคมนัน้ มิได้ หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากมี
การเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
พิพิธภัณฑสถานต่างๆ

มีความหมายและความสาคัญโดยตรงต่อการศึกษานอกระบบ
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กล่าวคือ เป็ นแหล่งที่อบรมความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่ องมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ให้ แก่คนในสังคม
ช่วยให้ คนในสังคมแต่ละท้ องถิ่น แต่ละภูมิภาครู้จกั ตนเอง และอีกประการหนึง่ ก็คือ การแสดงให้ คน
ภายนอกท้ องถิ่นได้ ร้ ูถึงความเป็ นมาในทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นเราอย่างถูกต้ อง

จึงนับว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเองมีบทบาทที่สาคัญยิ่งทางการศึกษา
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ได้ กล่าวว่า การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็ นการสร้ างระบบการศึกษา
ให้ แก่เด็ก ให้ เด็กหรื อคนในท้ องถิ่นได้ ร้ ูจกั ตนเองว่า มีความเป็ นมาอย่างไร ในท้ องถิ่นมีทรัพยากร
อย่างไร และอีกหลายสิ่งหลายอย่าง การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนอกจากจะนามาซึ่งการรู้จกั ตนเอง
แล้ ว ยังเป็ นการรู้จกั ผู้อื่นด้ วย เนื่องจากเด็กหรื อผู้คนในท้ องถิ่น ได้ มีโอกาสรู้จกั และไปเยี่ยมเยียน
ผู้คนในท้ องถิ่นอื่น ทาให้ ร้ ูจกั ทังตนเองและเพื
้
่อนบ้ าน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545a:6)
นักวิชาการในต่างประเทศ ได้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ ว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ถูกก่อตังโดยความคาดหวั
้
งและความต้ องการที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน วัตถุประสงค์
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถกาหนดได้ โดยสมาชิกของชุมชน หรื อแม้ แต่ได้ รับการแนะนาของผู้ที่
ทราบความคาดหวังและความต้ องการของชุมชน
พัฒนาท้ องถิ่นได้

นอกจากนัน้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นสถาบันที่สามารถช่วย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม ประชากร อาณาบริ เวณต่างๆ รอบๆ ชุมชนได้ โดยมีบทบาทและหน้ าที่เพื่อกระตุ้นให้ เกิด
การเรี ยนรู้ อนุรักษ์ ศึกษาวิจยั สื่อสาร และจัดแสดงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเอง
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา และความเพลิดเพลิน แต่เป้าหมายสูงสุดของการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นนันไม่
้ ใช่เพื่อวัฒนธรรม ความรู้ หรื อความเพลิดเพลิน แต่เป็ นเครื่ องมืออันหนึง่ ของท้ องถิ่นที่
มีไว้ เพื่อก่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของท้ องถิ่น ( The Japan Foundation Asia Center,
1998:56-58)

อันที่จริง ความมุง่ หมายของการจัดพิพิธภัณฑ์นนั ้ ก็เพื่อการศึกษาของสังคมอันเป็ นคา
จากัดความที่สนั ้ ทว่ายังขาดความเข้ าใจที่ถ่องแท้ ที่ปรากฏทุกวันนี ้ การจัดพิ พิธภัณฑ์จึงได้ เน้ นแต่
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รูปแบบของการจัดแสดง เช่น พื ้นที่ แสงที่ส่องตกกระทบวัตถุ คือให้ ดสู วยงาม แม้ แต่การเลือกวัตถุก็
ล้ วนแต่มงุ่ เฉพาะสิ่งที่สวยงาม หรื อศิลปวัตถุเป็ นสาคัญ แต่ในเวลาเดียวกันพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใน
เวลานี ้ เป็ นเพียงแหล่งที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ เก่าแก่มาตังแสดงเท่
้
านัน้ มีลกั ษณะเป็ นการ
ให้ ความรู้ที่ไม่ปะติดปะต่อ

เน้ นอดีตที่หา่ งไกลที่คนไม่ร้ ูจกั แล้ ว ไม่สามารถนามาเชื่อมต่อให้ เข้ า

ใจความเป็ นไปทางสังคม และวัฒนธรรมในปั จจุบนั ได้
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากจะทาให้ คนในท้ องถิ่นรู้จกั ตนเอง มีความภาคภูมิใจ
และศรัทธาในตัวเองแล้ ว ยังทาให้ คนในท้ องถิ่นอื่นได้ เข้ ามาชมและเรี ยนรู้เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับ
วัฒนธรรมของชุมชนของตน ซึง่ หมายความว่า นอกเหนือจากการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีหน้ าที่หลัก
อนุรักษ์ จัดแสดงและให้ การศึกษามรดกทางวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นบทบาทโดยทัว่ ไปของพิ พิธภัณฑ์แล้ ว
หากแต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังจะมีบทบาทในการนามาซึง่ ความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจและสามารถ
สร้ างกาลังใจให้ คนในท้ องถิ่นสามารถพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามศักยภาพของตน

ดังนัน้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมท้ องถิ่นด้ านต่ างๆ
ดังนี ้
1.

มีบทบาทในการสร้ างจิตสานึก

และความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น
2.

เป็ นองค์กรที่สงวนรักษาอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น

3.

มีบทบาทในการเป็ นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น

4.

มีบทบาทในการให้ บริ การการศึกษาแก่คนในท้ องถิ่นและต่างถิ่ น

5.

มีบทบาทในการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตให้ แก่คนในท้ องถิ่น

นอกจากนี ้ วัตถุประสงค์ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกประการหนึง่ ที่มองข้ ามไม่ได้ นนั ้
คือ การที่มองว่าพิพิธภัณฑ์จดั ตังขึ
้ ้นมาเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจหมู่บ้าน สร้ างความเจริญ และสร้ างชื่อเสียงให้ กบั ท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นแนวคิด
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สาคัญอีกประการหนึง่ ทังพิ
้ พิธภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศนามาใช้ เป็ นวัตถุประสงค์ในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้ วย นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการเรี ยนรู้ และเพื่อชุมชน

รู ปแบบและเนือ้ หาของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
Kato Yuji

และคณะได้ อธิบายถึงรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศญี่ ปนไว้
ุ่

3

รูปแบบดังนี ้ (Kato Yuji and others, 2001:31)
1.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสังคมท้ องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรูปแบบนี ้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

จะเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตประจาวันของคนในท้ องถิ่น

เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ให้

ความสาคัญกับประชาชนที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์
2.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบนี ้ จะจัดตังได้
้ ก็ต่อเมื่อ

ท้ องถิ่นมีความพร้ อมในเรื่ องปัจจัยทางด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยว

ในสังคมปัจจุบนั ที่มีการ

เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวก็มีการพัฒนาตามไปพร้ อมๆกันด้ วย พิพิธภัณฑ์
เพื่อการท่องเที่ยวนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นในท้ องถิ่น และ
เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร เพื่อที่จะสร้ างความเข้ าใจอันดีของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ ชุมชน
3.

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการศึกษาวิจยั

การศึกษาผ่านการจัดแสดง

การศึกษาวิจยั ที่กล่าวถึง

เป็ นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เน้ นงานบริ การ
ไม่ได้ หมายความถึงการศึกษาวิจยั ใน

พิพิธภัณฑ์ ซึง่ หมายถึงการวิจยั อย่างผู้ชานาญการของนักวิชาการที่ อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ และมีการ
แสดงผลงานการศึกษาผ่านการจัดแสดงหรื อรายงานการวิจยั แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
รวมถึง

การรวบรวมวัตถุที่มีความสัมพันธ์กบั ท้ องถิ่นเพื่อการศึกษาวิจยั

แต่หมาย

และมีการเผยแพร่ ต่อ

สาธารณชน รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทางานวิจยั ในท้ องถิ่ น และใช้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
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ที่มีอยู่เพื่อเป็ นแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาด้ วย
งามพิศ สัตย์สงวน ได้ เสนอแนวทางการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ ว่า พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นขนาดเล็กควรจัดแสดงให้ เห็นความจาเป็ นทางวัฒนธรรมของชุมชน 3 ส่วน คือ
1.

ด้ านเทคโนโลยี หมายถึง บ้ าน ที่อยู่อาศัย เครื่ องแต่งกาย เครื่ องมือทามาหากิน สิ่งที่

แสดงถึงปัจจัยสี่ของชุมชน
2.

ด้ านการจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ การอบรมเยาวชน การ

ทางาน การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน
3.

ด้ านระบบความเชื่อ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับความกลัว โรคภัยไข้ เจ็ บ ความตาย

ความลี ้ลับต่างๆ และความคิดเกี่ยวกับโลกหน้ า
ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดใหญ่ ควรคานึงถึงมโนภาพย่อยของวัฒนธรรมอีกอย่าง
หนึง่ คือ องค์ภาพรวม (holistic) ซึง่ หมายถึงกิจกรรมทุกด้ านของมนุษย์ เช่น ชีวิตประจาวัน
เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี พิธีกรรมต่างๆ วิธีการทามาหากิน การบริ โภคสิ่งต่างๆ
นิทาน ฯลฯ ซึง่ องค์ภาพรวม มีความสาคัญเพราะทาให้ เข้ าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ในชุมชนต่างๆ ได้ ซึ่ง
หมายถึง การนาเสนอภาพรวมของวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ สมบูรณ์ที่สดุ โดยแสดงให้ เห็นถึงวิถี
ชีวิตของกลุ่มชนแต่ละกลุม่ ชนที่อยู่ในชุมชนนันๆ
้ อันประกอบด้ วย

9

ด้ าน คือครอบครัวและเครื อ

ญาติ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา การแพทย์และการสาธารณสุข ระบบการ
สื่อสาร ศิลปะ และนันทนาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2540:11-22)
สิ่งที่พบกันทัว่ ไปในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ มักจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุ
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะจัดแสดงง่ายกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วตั ถุ ซึง่ หมายถึง ส่วนของวัฒนธรรมที่
จับต้ องสัมผัสไม่ได้ เพราะไม่มีรูปร่าง ขนาด น ้าหนัก แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาก ซึ่ง
ประกอบด้ วย บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมประเภทที่เกี่ยวกับการควบคุมทาง
สังคม ศิลปะ ภาษา และพิธีกรรม ทังๆที
้ ่สามารถจัดแสดงได้ ด้วยวิธีการต่างๆ
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ศรี ศกั ร วัลลิโภดม กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นเรื่ องการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ คู นได้ ร้ ูจกั ตนเอง
และรู้จกั ผู้อื่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้ องไม่เน้ นที่รูปแบบของอาคาร เทคนิคในการนาเสนอ อย่างเช่น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ของรัฐ แต่จะต้ องใช้ ความรู้ในท้ องถิ่นเป็ นตัวนา และจะต้ องสื่อองค์ความรู้ที่มี
อยู่นนให้
ั ้ ผ้ คู นในท้ องถิ่นหรื อต่างท้ องถิ่นให้ ได้ โดยวิธีการใดๆ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของท้ องถิ่น
แต่ประเด็นสาคัญประการแรกที่ควรจะต้ องให้ ความสาคัญ อยูท่ ี่ต้องได้ สาระหรื อความรู้ของท้ องถิ่น
ซึง่ มิตใิ นสังคมไทยเกี่ยวกับการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ มิติของพื ้นที่และดินแดน ถ้ าเป็ นไปได้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ควรจะต้ องนาเสนอประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ซึง่ ประกอบด้ วยประวัติศาสตร์ ทาง
วัฒนธรรม ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความเป็ นมาของผู้คนในพื ้นที่ ที่ต้องอาศัยนักโบราณคดีช่วยในการศึกษา
ตีความ และประวัติศาสตร์ ทางสังคมซึง่ เกี่ยวข้ องกับผู้คนที่อยูส่ ืบต่อกันมา หมายถึงเรื่ องราวของ
อดีตที่ไม่ทราบว่าท้ องถิ่นแต่เดิมนันมี
้ ใครอยุ่อาศัยมาก่อนแล้ วบ้ าง แต่ได้ ทิ ้งร่องรอยที่เป็ นหลักฐาน
ทางด้ านวัฒนธรรมไว้ ซึง่ ให้ เห็นถึงความเจริ ญ ความเป็ นมา อาจจะในรูปของตานาน หรื อเรื่ องเล่า
ในท้ องถิ่น เป็ นต้ น (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545a:7-10)
นอกจากนันในการสั
้
มมนาทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.

2539

ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ นาเสนอขันตอนการจั
้
ดทาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดม่วง ซึ่งมีลกั ษณะพิเศษที่มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไปในประเด็นต่อไปนี ้ (ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2540:123)
1.

ท้ องถิ่นเป็ นผู้ริเริ่ม จัดทา และดาเนินการ กล่าวคือ ความต้ องการในการจัดตัง้

พิพิธภัณฑ์ ควรจะต้ องเกิดจากความต้ องการ หรื อเกิดจากการริ เริ่มในท้ องถิ่น บางแห่งอาจมี
หน่วยงานภายนอกเข้ ามาช่วยเหลือบ้ าง แต่ชาวบ้ านจะต้ องทาหน้ าที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และ
ดาเนินการเอง
2.

เนื ้อหาที่นาเสนอ เป็ นเรื่ องราวของชุมชนในด้ านต่างๆ อันได้ แก่ ประวัติความเป็ นมา

ของชุมชน การทามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรื อท้ องถิ่น
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เป็ นสาคัญ
3.

มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละที่จะมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ อันเป็ น

เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน

ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจถึงความแตกต่างหลากหลายทาง

วัฒนธรรม
4.

เน้ นความเรี ยบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน

วัตถุที่นามาจัดแสดงมีอยู่ในท้ องถิ่น

นันๆ
้ ไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นของมีคา่ อาจจะเป็ นศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว้ หรื อ
ศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้คนในท้ องถิ่น
อารี ย์ อัศวนุภาพ (2532) ได้ เสนอแนะไว้ ว่า เนื ้อหาที่ควรจัดในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ควรเน้ น
วิถีทางการดาเนินชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น

เพื่อปลูกฝัง ชาวบ้ านในท้ องถิ่นให้ เกิดความรัก

ความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นของตน รู้จกั การรักษาเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นไม่ให้ สญ
ู หายไป แต่ด้วยใน
ฐานะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร จึงควรจัดกิจกรรมที่เน้ นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโล
ยี่ในท้ องถิ่น การพัฒนาอาชีพของท้ องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนสามารถนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ได้ ซึง่ จะก่อให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในท้ องถิ่น โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ นหมวดหมูด่ งั นี ้
เนื ้อหาด้ านวิถีการดาเนินชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ควรจัดแสดงโดยแบ่งเป็ นหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
หมวดศิลปกรรม เช่น วรรณกรรมพื ้นบ้ าน นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ
หมวดมนุษยศาสตร์ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ค่านิยม
หมวดการช่างฝี มือ เช่น การปัน้ แกะสลัก การทอผ้ า
หมวดกีฬาและนันทนาการ เช่น กีฬาพื ้นเมือง การละเล่น
หมวดคหกรรมศาสตร์ เช่น อาหาร การแต่งกาย
เนื ้อหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพในท้ องถิ่น ควรจัดแสดง
หมวดเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การเลี ้ยงสัตว์
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หมวดไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ เช่น การทาหม้ อแปลงไฟฟ้า การสื่ อสาร
หมวดดาราศาสตร์ เช่น สภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศ
หมวดการสาธารณสุข เช่น การดูแลสุขภาพอนามัย
ธัญญา น่วมทอง (2538) ได้ ศกึ ษาแนวทางในการกาหนดรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง พบว่า ส่วนใหญ่เห็นความสาคัญของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน และต้ องการให้ มีการจัดตัง้
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นโครงการที่มีประโยชน์ตอ่ การศึกษาและพัฒนาในด้ านต่างๆ โดยให้ ขึ ้นตรงต่อ
จังหวัด และมีผ้ วู ่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และศูนย์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น เป็ นแกนนาในการ
จัดตัง้ ซึ่งจะต้ องมีการประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการจัดตังโดยอาศั
้
ยสื่อทุกรูปแบบ ด้ านการให้
ความร่วมมือ ส่วนใหญ่จะช่วยในด้ านการประชาสัมพันธ์ และแนะนาแหล่งบุคคลที่จะบริ จาควัตถุ
สิ่งของเพื่อการจัดแสดง ด้ านการบริ หาร การดาเนินการ เห็นว่า ควรเป็ นรูปคณะกรรมการที่มี
ตัวแทนจากประชาชนให้ ความสนใจในด้ านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันเป็ นแกนนาในการจัดตัง้

โดยมี

อิสระในการบริ หาร ดาเนินการแบบเอกชน เนื ้อหาการจัดแสดงจะต้ องแสดงถึงเอกลักษณ์ในท้ องถิ่น
และเห็นด้ วยกับการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในพิ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน

โดยจะต้ องใช้ อย่าง

เหมาะสมสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่จดั แสดงเป็ นสาคัญ
จากการที่นกั วิชาการต่างๆ ได้ กล่าวถึงรูปแบบและเนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดังที่กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า การจัดการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอาจจะไม่จาเป็ นต้ องมีรูปแบบเฉพาะ
แบบไหนอย่างไรก็ได้ ถ้าให้ ความหมายในเรื่ องราวนันครบถ้
้
วน

อย่างไรก็ดีไม่ควรเป็ นเรื่ องหยุดนิ่ง

หรื อมีแต่เพียงนามธรรมที่ไม่อาจสื่อถึงชาวบ้ านได้ ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ที่ถกู ต้ องและมีรูปแบบที่ดี
นัน้ มิได้ มีความหมายเพียงแค่การนาสิ่งของมาจัดวางหรื อตังเรี
้ ยงกันเท่านัน้ หากแต่ต้องสามารถสื่อ
ความหมายให้ ได้ และสิ่งของที่เลือกมาใช้ ในการจัดแสดงนันไม่
้ จาเป็ นต้ องเป็ นของมีคา่ ไม่จาเป็ น
จะต้ องใช้ โบราณวัตถุของจริ งในการจัดแสดง การใช้ รูปถ่าย หรื อวัตถุจาลองอาจเป็ นทางเลือกหนึง่
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น นับเป็ นกลไกสาคัญในการสร้ างความรู้ และความเข้ มแข็ง
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ให้ กบั ท้ องถิ่น รวมถึงการให้ การศึกษานอกระบบเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ และความเข้ าใจในวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของท้ องถิ่นต่างๆ ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
การดาเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุตา่ งๆ แล้ ว ยัง
จาเป็ นต้ องจัดแสดงให้ เห็นกลุม่ คน วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ และมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความ
เคลื่อนไหวอย่างสืบเนื่อง ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการศึกษาวิจยั การแสวงหาความร่วมมือ และการสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้ านผู้เป็ นเข้ าของท้ องถิ่น

เพื่อให้ เกิดองค์

ความรู้และความเข้ าใจในบริ บททางสังคมวัฒนธรรมในท้ องถิ่นร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบ
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพูดถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่วนใหญ่เรามักจะคิดถึงพิพิธภัณฑ์ ที่ม่งุ
นาเสนอเนื ้อหาทางด้ านสังคม ประวัติศาสตร์ รวมทังประเพณี
้
วัฒนธรรมต่างๆ แทบจะไม่มีใคร
คิดถึงพิพิธภัณฑ์ที่นาเสนอเนื ้อหาทางด้ านเทคโนโลยี หรื อด้ านวิทยาศาสตร์ เพราะแม้ ว่าในปั จจุบนั
จะมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในสังกัดของหน่วยงานของรัฐจัดตังอยู
้ ่ตามสถานที่ตา่ งๆ

บ้ าง

แต่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เหล่านัน้ ก็ไม่ได้ นาเสนอเรื่ องราว ที่เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่นแต่อย่างใด ยังเน้ น
อยู่กบั การให้ ความรู้ตามหลักการวิทยาศาสตร์ เพียงด้ านเดียว

ไม่มีการตีความวิเคราะห์เรื่ อง

เทคโนโลยี การใช้ วตั ถุดิบ ภูมิปัญญาต่างๆ ด้ วยหลักการหรื อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เลย ที่ผ่านมา
มีความพยายามนาเนื ้อหาของท้ องถิ่นเข้ ามาจัดในพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม
ปลายปี
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จังหวัดนครศรี ธรรมราช

เช่น

ที่ศนู ย์

แต่จากการไปเยี่ยมสารวจเมื่อ

ที่ผ่านมาพบว่า ทางศูนย์ฯได้ มีการยกห้ องจัดแสดงดังกล่าวออก แล้ วปรับปรุ งให้ เป็ น

ห้ องสาหรับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ไปแล้ ว

จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าให้ คิดและติดตามว่า

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเนื ้อหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อเทคโนโลยี จะเกิดขึ ้นได้ ในสังคมไทยหรื อไม่

แนวคิดพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในต่ างประเทศ
หากจะพิจารณาถึงจุดกาเนิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในต่างประเทศ
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เปรี ยบเทียบกับ

ประเทศไทยแล้ ว จะเห็นได้ วา่ มีทงความแตกต่
ั้
างและคล้ ายคลึงกันที่น่าสนใจ กล่าวคือ
กระแสในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นครัง้ แรกในทวีปยุโรป เมื่อคริ สตศตวรรษที่
รูปร่างเมื่อคริ สตศตวรรษที่

19

18

เริ่ มมี
และเป็ น

นี ้เอง ซึง่ สาเหตุนนมาจากการที
ั้
่สงั คมยุโรป ได้ รับผลกระทบจาก

ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม รวมทังบทบาทที
้
่มีมากขึ ้นของชนชันกลาง
้
ส่งผลให้ ชนชันสู
้ งพยายามที่จะลด
ความตึงเครี ยดที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าว ชนชันสู
้ งจึงเริ่ มหันไปนิยมสร้ างวิถี
ชีวิตที่เรี ยบง่ายแบบชนบท

ชนชันกลางของประเทศสวี
้
เดน

เริ่มรวบรวมเพลงพื ้นบ้ านไว้ เพื่อ

การศึกษา ต่อมานักภาษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ชาวสวีเดน ชื่อ อาเธอร์ อาซีลสั (Arthur
Hazelus)

เกรงกลัวว่า ประเพณี วัฒนธรรมของท้ องถิ่นจะสูญหาย จึงรวบรวมสะสมวัตถุเกี่ยวกับ

ท้ องถิ่นเพื่อการศึกษา นามาสู่การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
ประเทศสวีเดนในที่สดุ
มหาวิทยาลัยต่างๆ

Scandinavian Folklore Museum

จากนันแนวคิ
้
ดดังกล่าว
ในกลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวียน

ขึ ้นที่

ได้ แพร่หลายไปยังวงการศึกษาในระดับ
ต่อมาได้ มีการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ ้นหลายแห่งในสหราชอาณาจักร ตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1912

และสหรัฐอเมริ กา ตังแต่
้ ประมาณ ค.ศ.1920-1930 ส่วนประเทศต่างๆในทวีปยุโรป รวมทัง้

ญี่ปนุ่ มีการเก็บรวบรวมวัตถุจากท้ องถิ่นมาเพื่อการศึกษาด้ านคติชนวิทยา ประวัติศ าสตร์ ท้องถิ่น
และชาติพนั ธุ์วิทยา มาตังแต่
้ ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ ว
แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นนัน้ เริ่มก่อตัวขึ ้นเมื่อกลางทศวรรษที่
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โดย

อาศัยแนวคิดของนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ อิโต้ โทชิโร่ ( Ito Toshiro) ผู้ซึ่งนาเสนอแนวทางการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ในชุมชน โดยเน้ นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งแรกของญี่ปนุ่
ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์เมืองของอาเภอฮิราทสึกะ จังหวัดคานะกาวะ ซึง่ เปิ ดดาเนินการในปี 1976 ปั จจุบนั
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปนุ่ ส่วนใหญ่เป็ นพิพิธภัณฑสถานของรัฐบาลท้ องถิ่น ระดับตังแต่
้
จังหวัด อาเภอ ลงไปตามลาดับ เป็ นสถาบันที่สร้ างขึ ้นโดยนโยบายของผู้บริ หารของรัฐบาลท้ องถิ่น
ที่พยายามตอบสนองความต้ องการของคนในท้ องถิ่น เพื่อประโยชน์สาหรับท้ องถิ่น และเพื่อใช้ เป็ น
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สถาบันที่รองรับการศึกษาตลอดชีวิต

และเป็ นสถาบันสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั ประชาชนอย่าง

ลึกซึ ้ง ซึง่ แนวคิดของอิโต นัน้ ได้ นาเสนอวิวฒ
ั นาการของพิพิธภัณฑสถานไว้

3

ยุคสมัย ซึ่งมีเนื ้อหา

และรายละเอียดในด้ านต่างๆ พอสรุปได้ ดงั ตารางข้ างล่างนี ้

ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ใน 3 ยุคสมัยของพัฒนาการพิพิธภัณฑ์
หัวข้ อ/ ยุค
วัตถุประสงค์

ยุคที่ 1
เพื่อเก็บรวบรวม

ยุคที่ 2
เพื่อการจัดแสดงวัตถุ

วัตถุ
นักวิชาการประจา ไม่มี

ยุคที่ 3
เพื่อการมีสว่ นร่วมของ
สังคมท้ องถิ่น

ภัณฑารักษ์

ภัณฑารักษ์ และ
เจ้ าหน้ าที่เฉพาะทาง

การจัดแสดง

เน้ นที่วตั ถุเป็ นหลัก

เน้ นการนาเสนออย่างมีหวั เน้ นการนาเสนอเรื่ องราว
เรื่ อง

ที่เกี่ยวกับวัตถุเพื่อให้ เกิด
ความรู้

คาบรรยาย

ไม่มี

บางแห่งมีปา้ ย บางแห่งใช้ มีการให้ ข้อมูลในรูปแบบ
เจ้ าหน้ าที่ช่วยในการ

ต่างๆ

บรรยาย
การศึกษาค้ นคว้ า ไม่มี

เรื่ องที่ภณ
ั ฑารักษ์ สนใจ

วิจยั

เรื่ องที่ตอบสนองความ
ต้ องการประชาชน

ปัจจุบนั แม้ ว่าประเทศญี่ปนุ่ จะมีการพัฒนาทางด้ านต่างๆ

ไปมาก

แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ได้

หมายความว่า พิพิธภัณฑสถานในประเทศญี่ปนุ่ เองได้ พฒ
ั นาเป็ นยุคที่ 3 ทังหมดแล้
้
ว ในความเป็ น
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จริ งยังคงมีพิพิธภัณฑ์ในทุกรูปแบบอยู่ แต่พิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่ในปัจจุบนั มักจะพยายามผลักดัน
ตัวเองให้ เข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ในยุคที่

3

โดยพยายามเน้ นการมีส่วนร่วมกับท้ องถิ่นให้ มากที่สุด ซึ่ง

พิพิธภัณฑ์ในยุคแรกที่ยงั คงอยูส่ ่วนใหญ่นนั ้ จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก หรื อของสะสมส่ วนบุคคล
นอกจากนัน้

Kawazoe Noboru (2001:3)

ได้ กล่าวถึงความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ไว้ ว่า พิพิธภัณฑ์ที่ก่อตังโดยองค์
้
การบริ หารส่วนท้ องถิ่นระดับจังหวัด หรื อเล็กกว่า รวมทังพิ
้ พิธภัณฑ์
ที่ก่อตังอยู
้ ่ในท้ องถิ่นหลากหลายประเภท

ที่มีความใกล้ ชิดกับชุมชน

ทังพิ
้ พิธ ภัณฑ์ที่ก่อตังโดย
้

ผู้เชี่ยวชาญหรื อธุรกิจของประชาชน ซึง่ มีเนื ้อหาหลากหลาย ครอบคลุมทังพิ
้ พิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติ
วิทยา โบราณคดี ประเพณี ผลิตผล วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ รวมถึง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง ที่เป็ น
เสมือนที่ชมุ นุมชน หอจดหมายเหตุประจาท้ องถิ่น
แนวคิด
โดย

Ecomuseum

Georges Henri Riviere

ของฝรั่งเศส ซึง่ ได้ รับการนาเข้ าไปประยุกต์ใช้ ในญี่ปนุ่ ถูกนาเสนอ
ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม แห่งรัฐบาลฝรั่งเศส

โดยแนวคิดดังกล่าวได้ มีการพัฒนาทางด้ านนิยามของพิพิธภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปั จจุบนั
หมายถึง สถาบันทางวัฒนธรรมที่มีวิธีการดาเนินการต่างๆ โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้ อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตนันๆ
้

ทาหน้ าที่ในการศึกษาวิจยั

สงวนรักษา

จัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็ นตัวแทนของรูปแบบการใช้ ชีวิต และสิ่งแวดล้ อมในเขตนันๆ
้ ( Tansei
Institute, 2001: 14)

นอกจากนัน้ Nancy J. Fuller ได้ ให้ ความเห็นว่า Ecomuseum เป็ นสถาบัน

ทางสังคมที่ตงอยู
ั ้ ่บนความเชื่อที่วา่

พิพิธภัณฑ์กบั ชุมชนควรจะมีความเกี่ยวข้ องซึ่งกันและกันทัง้

ระบบชีวิต นอกจากนันยั
้ งเป็ นเสมือนศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของชุมชน และ
ยังเชื่อมโยงอดีต ปั จจุบนั และเป็ นยุทธวิธีในการตอบสนองความต้ องการในอนาคตของสังคม โดย
กิจกรรมและวัตถุในพิพิธภัณฑ์สะท้ อนให้ เห็นว่า อะไรมีความสาคัญต่อชุมชน โดยมีพนั ธกิจเพื่อ
พัฒนาชุมชนและรักษาความเป็ นอัตตลักษณ์ของชุมชน

มีการแบ่งการดาเนินงานออกเป็ น

คณะกรรมการดาเนินการฝ่ ายต่างๆ มีการแบ่งออกเป็ นพิพิธภัณฑ์ศนู ย์กลาง ( core) และหน่วยงาน
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เสริ ม (Satellites) ตามสถานที่ตา่ งๆ ในท้ องถิ่นเดียวกัน หรื อท้ องถิ่นใกล้ เคียง ซึ่งนอกจากจะเป็ น
การร่วมมือของคนในชุมชนเดียวกันแล้ ว

ยังเป็ นการสร้ างเครื อข่ายสาหรับชุมชนใกล้ เคียงที่อยู่ใน

บริ เวณท้ องถิ่นเดียวกัน ซึง่ แนวคิดนี ้เป็ นที่นา่ สนใจศึกษา สาหรับการนามาประยุกต์ใช้ กบั พิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นในประเทศไทย

แนวคิดพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นในประเทศไทย
สาหรับแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยนัน้ ไม่สามารถหาหลักฐานอ้ างอิงได้ อย่าง
แน่ชดั ว่า ได้ เริ่มมีการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาตังแต่
้ เมื่อใด ทังนี
้ ้ เพราะในอดีต วัดต่างๆ ได้ มีการ
สะสมวัตถุมาเป็ นเวลาช้ านานแล้ ว เท่าที่มีการอ้ างอิงได้ นนั ้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีการก่อตังมาเป็
้
น
เวลานานแล้ วในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วดั หรื อของสะสมของพระสงฆ์ เพราะหากมองย้ อนกลับไปดู
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานไทยแล้ ว จะพบว่า วัดใหญ่ๆ หลายแห่งตามเมืองต่างๆ ได้ เริ่ มมีการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ของวัดมาตังแต่
้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เช่น พิพิธภัณฑ์ที่วดั ราชธานี จังหวัด
สุโขทัย พิพิธภัณฑ์ที่วดั พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ที่วดั พระธาตุหริ ภุณไชย จังหวัด
ลาพูน

และพิพิธภัณฑ์ที่วดั มหาธาตุ

จังหวัดเพชรบุรี

เป็ นต้ น

และเมื่อดูพฒ
ั นาการของ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในช่วงกลาง จะพบว่า ก่อนการยกฐานะพิพิธภัณฑสถานประจาวัด
แห่งให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ ใน พ.ศ.

2505

11

นัน้ ทางกรมศิลปากรเอง

ก็ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั ต่างๆ เหล่านันอยู
้ ่แล้ ว และการที่กรมศิลปากรพยายามที่จะกระจายการก่อตัง้
พิพิธภัณฑสถานไปตามภูมิภาค

และจังหวัดต่างๆ

แสดงให้ เห็นถึง

ความพยายามของ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่จะตอบสนองแก่ท้องถิ่น แต่ทงนี
ั ้ ้ การดาเนินงานยังมีข้อจากัดอยู่มาก
เนื่องจากความเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทาให้ เนื ้อหาและขอบเขตของการนาเสนอ กว้ างเกิน
กว่าที่ควรจะเป็ น อาทิ ตามเขตการปกครองส่วนจังหวัด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนันตั
้ งอยู
้ ่
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า ความจริงแล้ วการเกิดขึ ้นของ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยนัน้ เกิดขึ ้นมา
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นานแล้ ว หากแต่ยงั ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ได้ แต่ทาตามศักยภาพของตนเอง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กาลังเป็ นกระแสความคิดแนวใหม่ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ในประเทศ
ไทย แม้ ปัจจุบนั ตามจังหวัดต่างๆ แทบทุกจังหวัดจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตังอยู
้ ่ก็ตาม แต่กระนันก็
้ ยงั
ถือว่าเป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับจานวนชุมชนและท้ องถิ่นที่มีอยู่เป็ นจานวนมากในประเทศไทย ที่ยงั
ขาดแคลนขุมคลังทางปั ญญาท้ องถิ่นไว้ ให้ ลกู หลานได้ ศกึ ษาหาความรู้

เพื่อเป็ นแนวทางในการ

ดาเนินชีวิต และการพัฒนาท้ องถิ่น เพราะนอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะเป็ นสถานที่ที่ให้ ความรู้แก่
คนในท้ องถิ่นแล้ ว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็ นกลไกที่ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อ

ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันดาเนินการของท้ องถิ่น เพื่อคนในท้ องถิ่นเอง ซึ่งจะนาไปสู่
ความร่วมมือกันในการพัฒนาท้ องถิ่น

สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการขยายการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแก่ชมุ ชน อันเป็ นแนวทางของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
2540:123)

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม และ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ อ้ างใน ศริ นทิรา ปัทมาคม,

2544: 49)

ได้ กล่าวถึงแนวคิดกับพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์

ท้ องถิ่นไว้ สรุปได้ ว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบ้ านเมืองที่พฒ
ั นาแล้ ว มักพยายามที่จะ
ทาความเข้ าใจถึงชีวิต วัฒนธรรม โลกทัศน์ และค่านิยมของคนในสังคมท้ องถิ่น ก่อนที่จะดาเนินการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลง และนอกจากการพัฒนาแล้ ว ก็ยงั ต้ องมีเรื่ องการอนุรักษ์ อีกด้ วย ในกระบวนการ
อนุรักษ์นนั ้ การจัดให้ มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรื อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน นับเนื่องเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มี
ความหมายในเรื่ องของการศึกษา

เป็ นการศึกษาที่จะทาให้ คนในท้ องถิ่นได้ ร้ ูจกั ความเป็ นมาของ

ตนเอง และรู้จกั สังคม ศิลปวัฒนธรรมของตนเองว่าเป็ นอย่างไร เหมือนและแตกต่างกันไปจากกลุ่ม
ชนในท้ องถิ่นอื่นที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียงและห่างไกลออกไปเช่นใด การรู้จกั ตนเองทาให้ เกิดสติปัญญาที่
จะวินิจฉัยสิ่งใดๆ หรื อกิจกรรมใดๆ ด้ วยตนเองได้ ไม่ต้องคอยแต่หลงเชื่อผู้อื่นซึง่ อาจจะนาไปผิดทาง
ได้ ในขณะที่ความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นและชุมชนของตนเองนัน้ เป็ นสิ่งที่อาจต่อต้ านการขานรับ สิ่ง
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ใหม่ๆ หรื อวัฒนธรรมใหม่ๆ จากภายนอกที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ เช่นเดียวกัน แต่การ
ที่จะจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ ้นมาให้ เกิดจิตสานึก และความมัน่ คงทางสังคมนัน้ หาใช่เพียงการ
นาเอาโบราณศิลปวัตถุมารวบรวมไว้

และจัดแสดงให้ เห็นดูแปลกตาและประทับใจ

เหมือนกับ

พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ มีอยูใ่ นขณะนี ้ เพราะจุดมุง่ หมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ได้ อยู่ที่การจัดแสดง
สิ่งของหายาก เก่าแก่ สวยงาม และมีมลู ค่าราคาสูง หากแต่ต้องการให้ มองผ่านวัตถุเหล่านันเข้
้ าไป
ถึงคนในมิติของชีวิตวัฒนธรรมที่มีความซับซ้ อน
ในช่วงก่อนปี พทุ ธศักราช
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ยังไม่มีรูปแบบและการ

จัดตังให้
้ เห็นได้ อย่างชัดเจนนัก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในช่วงแรกนี ้ ส่วนใหญ่เป็ น การจัดแสดงวัตถุสะสม
ต่างๆ

ของวัดหรื อพระสงฆ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์วดั ขนาดเล็กนันมี
้ ให้ เห็นอยูบ่ ้ าง

แต่ไม่ได้ เป็ นที่

แพร่หลายมากนักในช่วงแรกๆ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะแนวคิดเรื่ องการจัดพิพิธภัณฑ์ในช่วงนัน้ ยังคงยึด
ติดอยูก่ บั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็ นหลัก

พิพิธภัณฑ์วดั ที่เปิ ดให้ ประชาชนได้ เข้ าชมในช่วง

ระยะแรกนัน้ เช่น พิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้ จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์วดั เกาะ จังหวัดเพชรบุรี
พิพิธภัณฑ์เรื อ วัดยาง ณ รังษี จังหวัดลพบุรี นอกจากนันยั
้ งมี พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัย
ภูเบศก์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็ นต้ น และในจังหวัดต่างๆ มีบคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลที่สะสมศิลปวัตถุ
พื ้นบ้ าน หรื อวัตถุที่เกี่ยวกับความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ไว้ บางแห่งได้ มีการจัด
แสดงส่วนบุคคลในบ้ านของตนเอง บางแห่งเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ผ้ สู นใจเข้ าชม เช่น พิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ าน จ่าทวี ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่นาเสนอเรื่ องราวของวัฒนธรรมท้ องถิ่น เริ่ มในพ.ศ. 2526
พุทธศักราช
999

2530

ล้ านเยน (ประมาณ

อยุธยา

170

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ รับการสนับสนุน แบบให้ เปล่าจานวน
ล้ านบาท) จากรัฐบาลญี่ปนุ่ ในการจัดตังศู
้ นย์ศกึ ษาประวัติศาสตร์

ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตังเพื
้ ่อเป็ นศูนย์วิจยั ระดับนานาชาติด้านอยุธยาศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ ไทยสมัยที่พระนครศรี อยุธยาเป็ นราชธานี และเพื่อจัดพิพิ ธภัณฑ์ที่
นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อยุธยาในฐานะต่างๆ และเพื่อที่จะเป็ นศูนย์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
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อยุธยาศึกษาสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยาของนักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ซึง่ การจัดตังศู
้ นย์
ศึกษาประวัติศาสตร์ อยุธยาในครัง้ นัน้ กระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวทางด้ านการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่น ได้ เป็ นอย่างดีในช่วงระยะเวลาหนึง่ และเป็ นตัวอย่างของรูปแบบพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ที่เน้ น
การนาเสนออย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ซึง่ ในช่วงเวลานันใน
้

ประเทศไทย ยังไม่มีการตื่นตัวและกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ท้ องถิ่นอย่างแพร่หลายอย่างในทุกวันนี ้ ทังๆ
้
ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ กระจายอยู่ตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น วัด สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ หรื อของสะสมส่วนบุคคลอยู่บ้างแล้ ว เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็ น เพียงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กๆ
เท่านัน้
ในปี พ.ศ.
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ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้ านม่วง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ

ร่วมกันจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วงขึ ้น

พระบรมราชินีนาถ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่างๆ
ที่ทางวัดม่วง (โดยเจ้ าอาวาส พระครูวรธรรมพิทกั ษ์) ได้ รวบรวมไว้ เป็ นจานวนมาก ซึง่ จากการที่
นักวิชาการเข้ าไปช่วยในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ดงั กล่าว ทาให้ เกิดเป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเป็ นไปใน
รูปแบบและการนาเสนอเนื ้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน ตามหลักการวิชาการพิพิธภัณฑ์ นับได้ ว่า
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วงเป็ นตัวอย่างและเป็ นจุดกระตุ้นให้ เกิดความตื่นตัวอีกระลอกหนึง่ ใน
สังคมไทย ในเรื่ องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพราะหลังจากที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดม่วงได้ รับการสนับสนุน
ในการจัดตังแล้
้ ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจานวนมากได้ รับการจัดตังอย่
้ างต่อเนื่อง ทังพิ
้ พิธภัณฑ์ที่ได้ รับ
การสนับสนุนทางด้ านวิชาการ เช่น หอวัฒนธรรมนิทศั น์ วัดศรี โคมคา จังหวัดพะเยา พิพิธภัณฑ์วดั
จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นต้ น และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ชาวบ้ านจัดทากันเองตามกาลังและ
ความสามารถที่มีอยู่
ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้

ออกมาในรูปแบบของความพยายามของกรมศิลปากร ในการที่จะผลักดันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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ให้ นาเสนอมิติด้านท้ องถิ่น ได้ ถกู นาเสนอในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง ซึ่ง
ทางรัฐบาลได้ สนับสนุนการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาเมือง ตามจังหวัดต่างๆ ให้ ครบ
ทุกจังหวัด ตามโครงการระยะยาว

10

ปี ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ จดั การปรับปรุงเนื ้อหาของ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเดิมที่มีอยู่บางแห่ง และจัดตังพิ
้ พิธภัณฑสถานแห่งชาติใหม่ ในโครงการ
ดังกล่าวอีก 5 แห่ง
ในระยะเวลาใกล้ เคียงกันนัน้

กระทรวงศึกษาธิการได้ สนับสนุนให้ สถาบันการศึกษาใน

ระดับต่างๆ ได้ รวบรวม ศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้ องถิ่นที่แต่ละสถาบันการศึกษา
นันๆ
้ ตังอยู
้ ่ ซึง่ จะออกมาในรูปของศูนย์วฒ
ั นธรรมประจาสถานศึกษานันๆ
้ ซึง่ เป็ นสถานที่รวบรวม
วัตถุตา่ งๆที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น ที่ได้ ทาการศึกษาทางวิชาการของนักเรี ยน นักศึกษา รวมทัง้ บุคลากรของ
สถาบันการศึกษานันๆ
้ แล้ ว แต่อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตามสถานศึกษานี ้ ได้ ซบเซาลงไป
อย่างมาก

จนกระทัง่ หลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ ว

ทาให้

สถาบันการศึกษาต่างๆ กลับมาให้ ความสนใจในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสถาบันการศึกษา
อีกครัง้ เพื่อจัดทาให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ รองรับต่อการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
หลังจากช่วงที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ รับการนิยมจัดตังโดยหน่
้
วยงานต่างๆ ทางด้ านเอกชน
หรื อบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจหรื อมีความเชี่ยวชาญทางด้ านต่างๆ ได้ หนั มาเก็บรวบรวม และ
นาเสนอเรื่ องราวต่างๆ เฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ผ่านการจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ เช่น เรื่ องผ้ า ที่
พิพิธภัณฑ์ผ้า ป้าแสงดา บันสิทธิ์ ทางภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ทางภาคใต้
เป็ นต้ น และในขณะที่วดั ต่างๆ มีความสนใจที่จะจัดทาพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นกันอย่างแพร่หลาย ทังนี
้ ้
เนื่องจากปัจจัยประการสาคัญ คือ วัดมีวตั ถุตา่ งๆ ที่สะสมไว้ เป็ นจานวนมาก แต่เนื่องจากความรู้
ความเข้ าใจในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ และข้ อจากัดทางด้ านผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ คาปรึกษา คาแนะนา
ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการทังหมดได้
้
ทาให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ต้ องจัดหาวิธีการในการจัดตัง้ จัดแสดง นาเสนอต่างๆ ด้ วยตนเอง ทา
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ให้ ขาดความสมบูรณ์ของการเป็ นพิพิธภัณฑ์ตามหลักวิชาการเท่าที่ควร
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยนัน้

ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า

เกิดจากความต้ องการอนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการรู้จกั ที่มา สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมของตนเอง
ตลอดจนรักและภูมิใจในถิ่นกาเนิด

ถึงแม้ ว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้ าน

การบริหารจัดการ และเนื ้อหาของงานวิชาการก็ตาม แต่ต้องนับว่าเป็ นนิมิตรหมายที่ดี ที่ท้องถิ่น
ต่างๆ เริ่มให้ ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ไว้ ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ก่อนที่จะสูญหายไปความทรง
จาของคนรุ่นใหม่ๆ ที่นบั วันจะห่างเหินจากวัฒนธรรมท้ องถิ่นออกไปทุกขณะ

พิพธิ ภัณฑ์ วัด
พิพิธภัณฑ์ในศาสนสถานหรื อพิพิธภัณฑ์วดั นัน้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี

เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นตัวแทนของ

และดูเหมือนจะเป็ นลักษณะเฉพาะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

ประเทศไทยที่ พิพิธภัณฑ์วดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จดั ตังอยู
้ ่ในบริเวณศาสนสถาน หรื อพิพิธภัณฑ์
ที่วดั ทาหน้ าที่ในการบริ หารดาเนินงาน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั ตังขึ
้ ้นและมีการใช้ สถานที่การจัดแสดง
ของพิพิธภัณฑ์อยูใ่ นวัด พิพิธภัณฑ์วดั บางแห่งเป็ นการริเริ่มความคิดของพระสงฆ์ หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
กับวัด เช่นคณะกรรมการบริ หารวัด แต่บางแห่งเป็ นความต้ องการของท้ องถิ่น แต่ด้วยความที่วดั เป็ น
ศูนย์กลางของท้ องถิ่น จึงอาศัยบริเวณส่ว นหนึง่ ของวัด จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์วดั ใน
ประเทศไทยนัน้ มีเป็ นจานวนมาก อาจประมาณครึ่งหนึ่งของจานวนพิพิธภัณฑสถานในประเทศ แต่
ยังไม่สามารถระบุถึงจานวนที่ชดั เจนได้ เนื่องจากยังไม่มีการสารวจอย่างเป็ นทางการ โดยส่วนใหญ่
พิพิธภัณฑ์วดั นี ้ สามารถจัดกลุม่ ตามประเภทประเด็นการนาเสนอได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ พิพิธภัณฑ์วดั
ประเภทที่นาเสนอประเด็นเนื ้อหาเป็ นเรื่ องราว เช่น เรื่ องศาสนา คัมภีร์ ชีวประวัติของพระภิกษุสงฆ์
หรื อเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์วดั ที่ไม่ได้ มีการ
นาเสนอเนื ้อหาทัว่ ไป ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเรื่ องราวใดๆ แต่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เน้ นการรวบรวมวัตถุต่างๆ แล้ ว
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นามาแบ่งแยกประเภทเพื่อการจัดแสดง ซึ่งเราจะพบพิพิธภัณฑ์ประเภทหลังนี ้อยูม่ ากมาย แต่ทงนี
ั้ ้
พิพิธภัณฑ์วดั โดยมากนันจะจั
้ ดตังขึ
้ ้นเพื่อจัดแสดงวัถตุประเภทต่างๆ
ครอบครองดูแล

และอีกส่วนได้ รับการบริจาคจากประชาชน

ที่ทางวัดได้ เก็บสะสม
หลังจากเริ่มจัดทาพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วดั ไม่มีความจาเป็ นจะต้ องเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีการนาเสนอเรื่ องราว

หรื อจัดแสดงวัตถุที่

เกี่ยวข้ องกับศาสนาหรื อวัดเสมอไป บางแห่งจัดแสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชีพ และ
วัตถุที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันของชาวบ้ าน
ความคล้ ายคลึงกันของพิพิธภัณฑ์วดั ในภูมิภาคต่างๆ นัน้ จากการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วัดในภาคต่างๆ พบว่า มีลกั ษณะร่วมกัน คือ ส่วนใหญ่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั ทากันตามความเข้ าใจ
ของแต่ละที่ตอ่ งานพิพิธภัณฑ์ มักเริ่ มจากการระดมเก็บรวบรวมวัตถุตา่ งๆ และทาการแบ่งประเภท
วัตถุเพื่อนาเสนอ เนื่องจากเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้ านจัดทากันเอง ทาให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เน้ นวัตถุ
มากกว่าเนื ้อหา ขาดวิธีการนาเสนอและการถ่ายทอดข้ อมูลที่ดี วัตถุสว่ นใหญ่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์
วัด นอกเหนือจากศาสนวัตถุ หรื อวัตถุที่มีความเกี่ยวข้ องกับศาสนาแล้ ว ยังมีวตั ถุที่สะท้ อนให้ เห็น
ชีวิตประจาวันในอดีต เช่น เครื่ องถ้ วย เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชีพ เป็ นส่วนใหญ่ จะมี
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค หรื อของสะสมของแต่ละวัดไปบ้ าง เช่น พิพิธภัณฑ์วดั ใน
ภาคเหนือมักจะจัดแสดงพระพุทธรูป และสิ่งของที่ใช้ ในศาสนพิธีของชาวล้ านนาเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ได้
เน้ นการนาเสนอเรื่ องราว ในวัตถุบางสิ่งเป็ นพิเศษ กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนใหญ่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เสนอ
เรื่ องราวทัว่ ไป ไม่มีหวั ข้ อหลักในการนาเสนอมากนัก ในขณะที่วดั บางวัดในภาคกลาง พยายาม
นาเสนอวัตถุบางประเภท ที่ทางวัดได้ เก็บสะสม เป็ นเนื ้อหาหลักของพิพิธภัณฑ์ของตนเอง เช่น หนัง
ใหญ่ ที่วดั ขนอน จังหวัดราชบุรี และวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บรุ ี เรื อที่วดั ยาง ณ รังสี เป็ นต้ น แต่
มีพิพิธภัณฑ์จานวนมากที่นาเสนอวัตถุ เพื่อแสดงให้ เห็นวิถีชีวิตความเป็ นคนลุม่ น ้าภาคกลาง ผ่า น
เครื่ องใช้ ไม้ สอยต่างๆ และเมื่อสังเกตลักษณะพิเศษของพิพิธภัณฑ์วดั ในภาคต่างๆ แล้ ว พบว่า
เนื ้อหาของพิพิธภัณฑ์วดั ตามภูมิภาคต่างๆ

จะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป
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เช่นใน

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก พิพิธภัณฑ์วดั ส่วนใหญ่ จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั เก็บและจัด
แสดงเรื่ องราววัตถุที่เกี่ยวข้ องกับศาสนวัตถุ

และเครื่ องใช้ ไม้ สอยในชีวิตประจาวัน

ในขณะที่

พิพิธภัณฑ์วดั ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ มีส่วนคล้ ายภาคเหนือแต่มีลกั ษณะพิเศษประการหนึ่ง
คือ มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นอนุสรณ์สถานสาหรับพระภิกษุที่ได้ รับการนับถือว่าเป็ นเกจิอาจารย์ หรื อพระที่
มีชื่อเสียง กระจายอยู่เป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพระภิกษุ
สายวิปัสสนากรรมฐานที่เป็ นที่ศรัทธานับถือของประชาชนจานวนมาก และได้ มีการสร้ างพิพิธภัณฑ์
เพื่อเป็ นอนุสรณ์หลังจากที่พระภิกษุรูปนันมรณภาพลง
้

ซึง่ ส่วนใหญ่จะได้ รับความร่ วมมือจาก

หน่วยงานราชการต่างๆ ในการก่อสร้ างอาคาร ในรูปแบบของเจดีย์ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์วดั ทาง
ภาคใต้ นนส่
ั ้ วนใหญ่ไม่ได้ มีความแตกต่างที่เด่นชัดจากภาคอื่นๆมากนัก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ที่วดั พระ
บรมธาตุ นครศรี ธรรมราช มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมวัตถุตา่ งๆ โดยเฉพาะมีส่วนที่จดั แสดงของมีค่า
ต่างๆ

ที่ประชาชนนามาถวายเพื่อบูชาพระธาตุ

หรื อเป็ นพุทธบูชา

อาทิแก้ วแหวนเงินทอง

เครื่ องประดับ ซึง่ ไม่คอ่ ยพบในพิพิธภัณฑ์วดั ทัว่ ไป

บทบาทของหน่ วยงานต่ างๆที่มีต่อพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ เริ่มมีบทบาทอย่างเห็นได้ ชดั ในฐานะกลไกสาคัญ เพื่อการศึกษานอก
ระบบ อันสะท้ อนให้ เห็นถึงวิวฒ
ั นาการของสังคมมนุษย์ เพราะวัฒนธรรมส่วนกลางอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการแสดงความเป็ นชาติ หน้ าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงไม่เพียงแต่สอนคนให้ ร้ ูจกั คิด
หากยังปลุกสานึกที่แนบแน่นกับบ้ านเกิดของตัวเองอีกด้ วย

ซึ่งภายหลังจากการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินนั ้ มีความตื่นตัวในเรื่ องแหล่งการ
เรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ และปกป้องวัฒนธรรมท้ องถิ่นมากยิ่งขึ ้น ทางหน่วยงานของรัฐ อาทิ กรม
ศิลปากร สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
นอกโรงเรี ยน สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ องค์กร มูลนิธิตา่ งๆ ตลอดจนนักวิชาการ
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ได้ เข้ ามามีบทบาท และมีส่วนในการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านต่างๆ เช่น การให้ คาปรึ กษาทาง
วิชาการ การจัดการ แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายๆ แห่ง นอกจากนี ้ยังมีการส่งเสริมทางด้ านนโยบาย
เช่นนโยบายของกรมการศาสนา

ในเรื่ องการพิจารณาวัดพัฒนาดีเด่น

นโยบายของกระทรวง

วัฒนธรรม ที่ต้องการใช้ วดั เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมประจาท้ องถิ่น ทาให้ เป็ นปั จจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
เกิดการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ขึ ้นมาอย่างมากมายในระยะหลัง
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน

และบุคลากรจากภายนอกท้ องถิ่นแล้ ว

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์วดั นันยั
้ งต้ องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรที่
มีอยู่ในท้ องถิ่น เช่นวัด โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้นา
ท้ องถิ่น นักวิชาการท้ องถิ่น และปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่ องต่างๆ เฉพาะทาง
อีกด้ วย และนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว สิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการจัดตัง้ บริ หารจัดการเรื่ อง
ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ ความร่วมมือของประชาชนที่อยูใ่ นท้ องถิ่นนันๆ
้ นัน่ เอง

ปั ญหาที่พบในพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย มีปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยูม่ ากมายตังแต่
้ การริ เริ่ ม การ
จัดตัง้ การจัดแสดง การบริ หาร การบริ การ ปัญหาทางด้ านวิชาการ และลักษณะความรู้ความเข้ าใจ
ในงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถรวบรวมประเด็นปัญหาได้ ดังนี ้
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,

2545b)

แสดงทัศนะที่มีต่อพิพิธภัณฑ์

ท้ องถิ่นในประเทศไทย ว่า พิพิธภัณฑ์สว่ นใหญ่ในประเทศไทย มุง่ ไปที่รูปแบบการจัดแสดง มีอาคาร
ที่หรูหรา แต่ของที่นามาจัดแสดงนันซ
้ ้าซ้ อนกันมากมายจนน่าเบื่อ ดูแล้ วสวยงามแต่ไม่ได้ นาเสนอ
เนื ้อหาสาระ ความหมาย ความสาคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่เป็ นเจ้ าของวัตถุแต่อย่างใด และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

มีการลอกเลียนแบบอย่างในการนาเอาสิ่งของซ ้าแล้ วซ ้าเล่ามาจัดแสดง

พิพิธภัณฑ์ที่มีเงินหน่อยก็จดั แสดงได้ สวยงาม แต่ถ้ายากจนหน่อยก็ดเู ป็ นโกดังเก็บของไป มองดูแล้ ว
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ไม่ร้ ูเรื่ อง แต่ทงหมดแล้
ั้
ว สรุปได้ ว่า เป็ นการจัดแสดงสิ่งของที่ไม่เห็นคน และชีวิตของคนในท้ องถิ่น
แต่อย่างใด
สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวไว้ ในศิลปวัฒธรรมว่า กิจการพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ยังเป็ น
เพียงสถานที่เก็บรวบรวมของเก่าๆ ไว้ ในโกดัง ยังไม่ก้าวหน้ าถึงขนาดทาให้ คนรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
อย่างเอาจริ งเอาจัง ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ กลุม่ ผู้จดั พิพิธภัณฑ์ขาดความรู้ ความ
เข้ าใจในท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง หรื อมิฉะนันก็
้ เอาทัศนะส่วนกลางไปครอบงาท้ องถิ่น ทาให้ เรื่ องราว
ของท้ องถิ่นขาดความลึกซึ ้ง ไม่ชดั เจน และไม่ช่วยให้ คนดูร้ ูเขา รู้เรา รู้ โลก ทาให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ไม่ตอบสนองความต้ องการของผู้คน ชุมชน และสังคม เห็นได้ จากการจัดพิพิธภัณฑ์จานวนมาก
เป็ นการจัดแสดงเรื่ องราวที่ห่างไกลจากความต้ องการของชุมชนและสังคม
สภาพการณ์ปัจจุบนั

มีพิพิธภัณฑ์ไม่มากนักที่ให้ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สงั คม

วัฒนธรรมของท้ องถิ่นแก่ผ้ ชู ม

อย่างมากเป็ นเพียงสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ไร้ เรื่ องราว

ปะติดปะต่อ

ไม่สามารถนามาเชื่อมต่อให้ เข้ าใจถึงความเป็ นไปในสังคมและวัฒนธรรมปั จจุบนั ได้

ซึง่ การให้ ความหมายและความรู้เกี่ยวข้ องกับของสิ่งนันๆ
้

ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ

เพราะสิ่งนี ้คือ

ตัวกระตุ้นให้ คนในท้ องถิ่นเกิดความภูมิใจกระทัง่ กลายเป็ นแนวร่วม
ประเด็นหนึง่ ที่ต้องทบทวนกันใหม่ โดยเฉพาะเรื่ อง วัดกับพิพิธภัณฑ์ สังคมไทยปั จจุบนั
ชอบผลักดันให้ คนไปวัด ไปหาพระ แต่ไม่ร้ ูจกั วัด ไม่ร้ ูจกั พระ คนไทยชอบบริจาคของให้ วดั อะไร
เก่าๆ แก่ๆ ต้ องเอาไปไว้ วดั คนเฒ่าคนแก่ ต้องเข้ าวัด ของเก่าของแก่ก็ต้องไปเก็บไว้ ที่วดั ฉะนันวั
้ ด
บางวัดจึงมีของเก่าแก่มากมาย

มีทงของวั
ั้
ดเองที่เป็ นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ

และมีทงของ
ั้

บริ จาค แต่วดั ไม่ร้ ูจกั พิพิธภัณฑ์ พระไม่ร้ ูจกั พิพิธภัณฑ์ ยิ่งวัดใหญ่ที่มีสมบัติมากมายยิ่งไม่ร้ ูจกั และดู
เหมือนจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งของเหล่านันด้
้ วย มีไม่น้อยที่ถกู ทาลายไป บางทีเอาของเก่าในวัดออกไป
ขายด้ วยซ ้า นอกจากนี ้ นักการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ก็กลับเอาของเก่าออกจากวัด พยายามแยกวัด
กับพิพิธภัณฑ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด บางวัดบริจาคของเก่าให้ ทางราชการ แต่ทางราชการกลับ

48

จะเอาของออกจากวัด

บางแห่งเอาของไปไว้ ในพิพิธภัณฑ์นอกวัด

แล้ วลืมวัดไปเรี ยบร้ อย

นักวิชาการลืมไปว่า ประวัติวดั คือ ประวัตชิ มุ ชน เพราะวัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์ คือผู้
สืบทอดคาบอกกล่าวเล่าเกี่ยวกับวัดและชุมชน เมื่อแยกวัดออกไปจากประวัตชิ มุ ชน เลยไม่ร้ ูจกั
ประวัตชิ มุ ชนที่แท้ จริ งสักที ถ้ าหากมีพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัด พระสงฆ์ในวัดนัน่ แหละ ที่จะทาหน้ าที่เป็ น
ภัณฑารักษ์ได้ ดีพอๆ กับฆราวาส บางประเด็นอาจดีกว่า เพราะพระสงฆ์ มีผ้ เู คารพนับถือกราบไหว้
และอยูก่ บั วัด แต่น่าเสียดายที่การศึกษาสมัยใหม่ ดูถกู พระสงฆ์ ถ้ าหากไม่ดถู กู แล้ วยอมรับอย่าง
จริงใจพร้ อมกับถวายความรู้เรื่ องกิจการพิพิธภัณฑ์ให้ พระสงฆ์อย่างจริ งจังแล้ ว วัดจะต้ องเป็ นแหล่ง
พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สดุ อีกแห่งหนึง่ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2540:16-18)
จากการออกสารวจพิพิธภัณฑ์วดั ในที่ตา่ งๆ ที่ผ่านมา พบว่า พิพิธภัณฑ์วดั ที่จดั ทากันอยู่
ในปัจจุบนั แบ่งออกได้ เป็ น

2

ประเภท คือ พิพิธภัณฑ์ได้ รับการสนับสนุนชี ้แนะในเรื่ องการจัดทา

พิพิธภัณฑ์จากนักวิชาการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กับพิพิธภัณฑ์ประเภทที่ทาเองตามกาลังและ
ความเข้ าใจ ซึง่ ทาให้ พิพิธภัณฑ์ประเภทหลังที่จดั กันอยู่โดยทัว่ ไป ขาดความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่มี
หัวข้ อที่นาเสนอที่ชดั เจน มีแต่วตั ถุ มองไม่เห็นความสัมพันธ์ของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ กับชุมชน หรื อ
ท้ องถิ่น ไปที่ไหน ก้ อเสนอเรื่ องราว ซ ้าๆ คล้ ายๆกัน ขาดเอกลักษณ์และความเป็ นตัวของตัวเอง
ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในวัด และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
สังกัดหน่วยราชการโดยตรง หรื อเกิดขึ ้นจากการสนับสนุนจากภาครัฐ มักประสบปัญหาเรื่ องการ
ขาดการสนับสนุนทางด้ านต่างๆ จากรัฐ หรื อองค์การบริหารส่วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุน
ทางด้ านวิชาการ และงบประมาณ
แต่ปัจจุบนั ปัญหาใหม่ที่พบตามมา คือ นโยบายของหน่วยงานรัฐ ที่ม่งุ เน้ นที่จะจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในท้ องที่ตา่ งๆ ทังๆ
้ ที่ท้องถิ่นนันยั
้ งขาดความพร้ อมในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เรื่ องเกี่ยวกับความเข้ าใจในความสาคัญของพิพิธภัณฑ์ที่จะมีตอ่ ชุมชน การยัดเยียดในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกรณีดงั กล่าว

เนื่องจากไม่ได้ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากความต้ องการและความพร้ อม
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ของประชาชนในท้ องถิ่นเอง จะทาให้ ประชาชนขาดความรู้สกึ ผูกพันธ์ตอ่ พิพิธภัณฑ์ที่จดั ตังขึ
้ ้นมา
นอกจากนันยั
้ งมีปัญหาใหญ่อีกประการหนึง่ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์
วัด คือ ปั ญหาด้ านวัตถุ ซึง่ ปั ญหานี ้นับว่าเป็ นปัญหาใหญ่ ประการหนึ่ง กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์มีวตั ถุใน
ครอบครองจานวนมาก แต่เนื่องจากขาดความเข้ าใจในหลักการทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ จึงพยายาม
จัดแสดงสิ่งของที่มีอยูท่ งหมด
ั้
เพื่อแสดงให้ ผ้ เู ข้ าชมเห็นว่า พิพิธภัณฑ์มีวตั ถุที่เก็บรวบรวมไว้ มาก
และเพื่อแก้ ปัญหาการถามหาวัตถุของตนที่ ประชาชนทัว่ ไปได้ บริจาคให้ พิพิธภัณฑ์ นอกจากนันยั
้ ง
ขาดการจัดแบ่ง และจัดวางวัตถุอย่างเป็ นระบบ แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ นยั
้ งมีปัญหาหลักที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุอีก
ประการหนึ่งคือ ความรู้สึกเป็ นเจ้ าของในวัตถุที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ ทังนี
้ ้วัตถุในพิพิธภัณฑ์ ส่วนหนึ่ง
เป็ นวัตถุที่ทางพระสงฆ์เก็บรวบรวม

หรื อเก็บรักษาไว้

ทาให้ เกิดความหวงแหน

และความ

หวาดระแวงต่อความปลอดภัยของวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ ที่จดั แสดง นอกจากนันพิ
้ พิธภัณฑ์วดั ส่วนใหญ่
ยังขาดการลงบันทึกรายการวัตถุ และการลงทะเบียนวัตถุ ซึ่งจะทาให้ สามารถตรวจสอบวัตถุที่มีอยู่
ในพิพิธภัณฑ์ได้

และเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในวัดส่วนใหญ่มีพื ้นที่ในการจัดแสดงอยู่อย่าง

จากัด เน้ นการจัดแสดงสิ่งของทังหมดที
้
่มี ทาให้ มีสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เป็ นจานวนมาก แต่ทงนี
ั ้ ้ ขาด
คาอธิบายเนื ้อหา และความสาคัญของวัตถุตา่ งๆ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในปั จจุบนั บางแห่งขาดการเชื่อมโยงกับชุมชนรอบข้ าง ยังไม่
สามารถทาความเข้ าใจถึงความสาคัญในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ กบั ประชาชนในท้ องถิ่นได้ ดี
พอ

ทาให้ ขาดการสนับสนุนและการเข้ ามาใช้ ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของประชาชน

เท่าที่ควร แม้ ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบางแห่งจะมีการทางานโดยอาศัยความร่วมมือกับทางโรงเรี ยนใน
ท้ องถิ่น แต่ยงั นับว่าเป็ นส่วนน้ อย ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง อยู่อย่างโดดเดี่ยวโดย
ปราศจากการเหลียวแลของประชาชนรอบข้ าง
การไม่มีเครื อข่ายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนัน้

มีผลเชื่อมโยงต่อการพัฒนาของพิพิธภัณฑ์

ท้ องถิ่นในประเทศไทย เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งนัน้ ยังไม่เข้ าใจปัญหาที่ตนเองมีอยู่
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดพิพิธภัณฑ์ตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การสร้ างองค์กร
เครื อข่ายนัน้ จาเป็ นต้ องศึกษาถึงความพร้ อมของหลายๆ ฝ่ าย ทังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอง และ
หน่วยงานที่จะทาหน้ าที่เป็ นตัวประสานงานให้ กบั พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ ด้ วย

สถาบันสงฆ์ กับบทบาทต่ อวัฒนธรรมท้ องถิ่น
พระสงฆ์กบั ประชาชนนันมี
้ ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดมาตังแต่
้ พทุ ธกาลแล้ ว เฉพาะใน
ประเทศไทย วัดหรื อพระสงฆ์ได้ มีสว่ นช่วยในการพัฒนาท้ องถิ่นมาโดยตลอด แต่ละท้ องถิ่นจะมีวดั
ประจาท้ องถิ่นของตนเป็ นศูนย์กลาง และประชาชนต่างมีความรู้สึกว่า วัดเป็ นสมบัตสิ ่วนหนึ่งของ
ส่วนรวม วัดในอดีตนัน้ ในทางสังคมถือว่า วัดเป็ นศูนย์กลางของสังคมหรื อชุมชน เป็ นที่รวมของ
ชาวบ้ านในโอกาสต่างๆ ที่ทาให้ ชาวบ้ านได้ มาชุมนุมกัน เมื่อวัดมีงาน งานสนุ กสนานรื่ นเริ งก็จดั ที่วดั
มีเรื่ องทุกข์หรื อเดือดร้ อนใจ ก็มาหาพระที่วดั วัดเป็ นที่พกั คนเดินทาง สิ่งของสาหรับใช้ ในกิจการ
สาคัญๆ ก็อยูท่ ี่วดั เมื่อครัวเรื อนใดมีกิจต้ องใช้ ก็มาขอยืมไปจากวัด ทาให้ ประชาชนมีความรู้สึกว่า
วัดเป็ นของกลาง เป็ นสมบัติสว่ นรวมของคนทุกคนในท้ องถิ่นนันๆ
้ นอกจากนันในด้
้ านการศึกษา วัด
ทาหน้ าที่เป็ นเสมือนโรงเรี ยน คือเป็ นที่ศกึ ษาวิชาหนังสือสาหรับกุลบุตร เพราะในสมัยก่อนคนรู้
หนังสือมีน้อย ใครที่อยากเรี ยนหนังสือส่วนมากก็มกั ไปฝากตัวเป็ นลูกศิษย์วดั หรื อบวชเรี ยน ส่วน
ด้ านการคมนาคม พระสงฆ์ในอดีต มีส่วนช่วยเหลือเป็ นผู้นาชักชวนชาวบ้ าน พระเป็ นผู้นาของ
ประชาชนทังในทางจิ
้
ตใจและสังคม เมื่อมีกิจเนื่องด้ วยผลประโยชน์ร่วมกันของชุนชน เช่น สร้ าง
โรงเรี ยน ขุดบ่อน ้า ทาทาง สร้ างสะพาน เป็ นต้ น พระมักจะเป็ นผู้นา เมื่อ พระที่เป็ นหัวหน้ าสงฆ์ใน
ชุมชนนันออกปากร้
้
องขอว่าจะทาการใดๆ ชาวบ้ านมักจะมาช่วยเหลือโดยพร้ อมเพรี ยงกันจนสาเร็ จ
ลุลว่ งไปด้ วยดี เป็ นการทาด้ วยแรงศรัทธา เพราะคนส่วนมากนับถือเลื่อมใสในพระสงฆ์อยู่แล้ ว ด้ าน
การอาชีพ ปรากฏว่า พระสงฆ์ในสมัยก่อน มักเป็ นช่างอย่างใดอย่างหนึง่ อยู่ด้วย เช่น ช่างแกะสลัก
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ช่างปัน้ ช่างเขียน เป็ นต้ น ปรากฏอยูเ่ สมอว่า พระได้ ถ่ายทอดวิชาเหล่านันให้
้ ศิษย์ จนสามารถนาไป
เลี ้ยงชีพได้ ในเรื่ องการอนามัยนัน้ เห็นได้ ชดั ว่า วัดเป็ นเสมือนโรงพยาบาลทีเดียว มักมีการมาขอยา
จากพระ ซึ่งสมัยก่อนมักเป็ นสมุนไพรหรื อยากลางบ้ าน บางครัง้ พระก็รดน ้ามนต์ให้ บ้างเพื่อเป็ นการ
รักษากาลังใจไปด้ วย นอกจากนัน้ ยังพบตารายาต่างๆ ถูกเขียนและเก็บรักษาไว้ ในคัมภีร์ใบลาน
สมุดไทย ซึง่ ได้ รับการเก็บรักษาเอาไว้ ที่วดั จานวนมาก

นอกจากนี ้ศิลปะและวรรณคดีส่วนใหญ่

เกิดขึ ้นด้ วยอาศัยวัดเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ และวัดยังเป็ นแหล่งที่เก็บรวบรวมผลงาน
ต่างๆ ไว้
แต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั ความเจริ ญที่ขยายตัวเป็ นสังคมแบบเมืองที่ไป
ยังท้ องถิ่นต่างๆทาให้ สงั คมไทยได้ เปลี่ยนแปลงปรับตัวรองรับความเจริญที่เกิดขึ ้น แต่สถาบันสงฆ์ยงั
ไม่สามารถปรับตัวตามสังคมที่เปลี่ยนไปได้ ทนั ท่วงที ทาให้ ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชนลดน้ อยลง
คนเข้ าวัดน้ อยลง และมีแนวโน้ มลดลงไปเรื่ อยๆ จนเกิดมีการวิตกถึงบทบาทของสงฆ์ตอ่ สังคมว่าจะ
ค่อยๆ ลดลงไป ซึง่ มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสงฆ์นนั ้ คือความเจริ ญที่เข้ ามา ได้ นา
สถาบันต่างๆ แบบใหม่เข้ ามารับเอาบทบาทเดิมของวัดไปดาเนินการเสียหมด โดยเฉพาะเมื่อรัฐได้
ดึงหน้ าที่หลักๆ คือ เรื่ องการจัดการศึกษา และการรักษาพยาบาล ซึง่ ถูกยกออกไปและแยกขาดไป
จากวัด เช่น การมีโรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงแรม โรงมหรสพ สถานเริ งรมย์ตา่ งๆ แยกกระจาย
บทบาททางสังคมของวัดเดิมออกไปทังหมด
้
ทาให้ การดารงฐานะของวัดและพระสงฆ์ไม่ขึ ้นอยู่กับ
บทบาทเหล่านี ้ทังหมดเช่
้
นแต่ก่อน

ถึงแม้ ว่าบทบาทบางอย่างซึง่ เป็ นเพียงส่วนประกอบหรื อส่วนที่

ยังคงฝากเอาไว้ กับวัดนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปจากเดิม ทาให้ เกิดช่องว่างระหว่างวัด
กับชุมชนมากยิ่งขึ ้น บทบาทการเป็ นผู้นาทางสังคมของชุมชนของพระสงฆ์ก็ลดลงไป
แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากวัดยังคงเป็ นแหล่งกลางในกิจกรรมทางศาสนา ยังทาหน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางในการพบปะรื่ นเริ งของชาวบ้ าน และงานที่เกี่ยวข้ องกับส่วนรวมอื่นๆ เช่น การพัฒนา
ท้ องถิ่น การเข้ าค่ายลูกเสือชาวบ้ าน การซ่อมแซมและพัฒนาวัดเป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์นี ้
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มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน
เศรษฐกิจ

สังคม

และวัฒนธรรมต่างกัน

โดยเฉพาะชุมชนที่มีสภาพทาง

ความใกล้ ชิดระหว่างชุมชนกับวัดจะต่างกันไปด้ วย

นักวิชาการทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย ต่างเห็น
พ้ องต้ องกันว่า วัดและชุมชนทุกแห่งมีความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น เช่นจากงานการศึกษาของมิ
เชล นอร์ แมน (2513 อ้ างใน มณีวรรณ ผิวนิ่ม, 2524:6) พบว่า วัดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน วัดช่วย
สนับสนุนให้ ชาวบ้ านยึดถือหลักการพึง่ พาและตอบแทนซึ่งกันและกันผ่านทางการทาบุญและการจัด
งานพิธีตา่ งๆ ซึง่ ชาวบ้ านต้ องช่วยเหลือและตอบแทนกัน วัดช่วยสร้ างความเสมอภาคในทรัพย์สิน
ส่วนตัว ฝึ กอบรมและให้ หลักประกันแก่ผ้ นู าหมูบ่ ้ าน โดยการให้ การศึกษาผ่านทางการบวชเรี ยน
นอกจากนี ้วัดยังเป็ นศูนย์รวมของความจงรักภักดีและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้ าน

ช่วย

เชื่อมโยงระหว่างกลุม่ ชนต่างๆ ในชนบท ซึง่ จะเห็นว่า บทบาทนี ้ล้ วนแต่เกี่ยวข้ องกับสถาบันทาง
การเมือง การศึกษาและเศรษฐกิจของหมูบ่ ้ านทังสิ
้ ้น ในขณะที่
มณีวรรณ ผิวนิ่ม,

2524:7)

เป็ นสมบัตสิ ่วนรวมของชุมชน

J.M. Potter

(1976 อ้ างใน

พบว่า วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด ชาวบ้ านถือว่าวัด
เป็ นหน้ าที่ของทุกคนที่จ ะต้ องสละแรงงานและกาลังทรัพย์เพื่อช่วย

ดูแลซ่อมแซมวัดให้ อยูใ่ นสภาพดี คอยดูแลทุกข์สขุ จัดสวัสดิการให้ แก่พระเณร วัดเป็ นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมสังคม การเมืองและการพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้ าน
ซึง่ ในช่วง

2-3

ทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันสงฆ์ได้ มีการปรับตัวในด้ านบทบาททางสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ ซึง่ เราจะเห็นได้ ว่า พระสงฆ์กลับเข้ ามามีบทบาทในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนมากขึ ้น แทนที่จะจากัดตัวเองอยูก่ บั การเทศน์ การสอน และการสวด
มนต์เท่านัน้ พระสงฆ์จานวนไม่น้อยทางานเพื่อชุมชนด้ วนความคิดริเริ่ มของท่านเอง มิใช่เพราะการ
ชักนาของหน่วยงานรัฐเพื่อสนองนโยบายรัฐในบางโครงการ

หลายท่านได้ เริ่ มช่วยเหลือชาวบ้ าน

ด้ วยกิจกรรมพื ้นๆ เช่น การจัดตังศู
้ นย์เด็กในวัด การอบรมเยาวชน ต่อมามีการขยับขยายไปสู่การ
ช่วยเหลือทางด้ านเศรษฐกิจหรื อความเป็ นอยู่ เช่น ทาโครงการฝึ กอาชีพ ธนาคารข้ าว บ้ างก็

53

สงเคราะห์ชาวบ้ านทางด้ านสุขภาพอนามัย เช่น ส่งเสริมการแพทย์พื ้นบ้ าน ให้ คาแนะนาด้ าน
สุขภาพอนามัย หรื อบาบัดผู้ป่วยโรคเอดส์ และโครงการอื่นๆ อีกหลากหลาย จากความเคลื่อนไหว
ของพระสงฆ์เหล่านี ้ทาให้ คาว่า พระนักพัฒนา เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายในสังคม นอกจากนันยั
้ งมี พระ
นักอนุรักษ์ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากปั ญหาการตัดไม้ ทาลายป่ า และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ของสังคมและวัฒนธรรม ทาให้ พระสงฆ์บางรูปออกมาเคลื่อนไหวในการที่จะปลุกกระแส ความ
เข้ าใจถึงความสาคัญของการต้ องอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม และวัฒนธรรมให้ คงอยู่ ทังนี
้ ้บทบาทที่
พระสงฆ์กระทาอยู่นี ้ ไม่ได้ เป็ นบทบาทใหม่แต่อย่างใด เป็ นเพียงการรื อ้ ฟื น้ เอาบทบาทเดิมที่ถูก
ละเลยให้ เลือนหายไปในอดีตเนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐเข้ าไปทาหน้ าที่แทนไป
สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมนัน้ วัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นวัฒนธรรมที่บุคคล
กลุม่ หนึ่งคิดขึ ้น แต่เป็ นที่ยอมรับและปฏิบตั สิ ืบทอดต่อกันมา ทังนี
้ ้เพื่อความเป็ นระเบียบในสังคม
และช่วยให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในกลุม่ นันดี
้ ขึ ้น สังคมในทุกๆ ภาค ก็มีวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
ของตนเอง และเป็ นวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าแก่การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับสภาพของสังคมแต่ละยุคสมัย

เพื่อความดารงอยู่ของวัฒนธรรมท้ องถิ่น

ต่อไป แต่ปรากฏว่า ในระยะที่มีการพัฒนาประเทศให้ ทนั สมัยนี ้ มีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก
มาปฏิบตั ิ โดยถือกันว่า ผู้เจริญต้ องรู้วฒ
ั นธรรมของสากล ทาให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นถูกละเลยไป และ
ที่ผา่ นมามีการศึกษาวัฒนธรรม

แต่ไม่ได้ เน้ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ านที่มีอยู่ในท้ องถิ่น

การศึกษา

วัฒนธรรมในสังคมที่ผ่านมา มักจะเป็ นการศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับรัฐ หรื อพระมหากษัตริ ย์ หรื อ
ข้ าราชการ การศึกษาที่เป็ นระบบ ระเบียบเป็ นการศึกษาจากสิ่งที่มีบนั ทึกเอาไว้ เช่นว่าด้ วยพระราช
พิธีตา่ งๆ พระราชพงศาวดาร ทาให้ มองภาพของวัฒนธรรมที่เป็ นของรัฐหรื อจากส่วนกลางเสียเป็ น
ส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันในสังคมไทย มีวฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านดารงอยู่ในท้ องถิ่นต่างๆ แต่ยงั ไม่ได้
รับการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ความเชื่อเรื่ องผี พีธีกรรมเกี่ยวกับผี การบูชาบรรพบุรุษและเครื อญาติ
พิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ นิทานพื ้นบ้ าน ดนตรี อาหาร การรื่ นเริง งานบุญเหล่านี ้มีอยู่ มี
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ความสาคัญต่อการผลิตและการดารงชีวิตของชาวบ้ าน เช่น ประเพณีไหว้ ผีปตา
ู่ หรื องานบุญ ซึ่ง
ส่งเสริ มความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ความสามัคคีของหมูบ่ ้ าน มีผลต่อการลงแขก ต่อการปลูกข้ า ว
ต่อการผลิตของหมูบ่ ้ าน นิทานพื ้นบ้ านก็มกั จะมีเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับการทามาหากินและชีวิตประจาวัน
ของชาวบ้ าน

ประเพณีงานปอยหรื องานประเพณีพิธีกรรมต่างๆ

การเรี ยกขวัญทาให้ ชาวบ้ านมี

ชีวิตชีวา ทาให้ เกิดพลังที่จะทางาน ที่จะต่อสู้ชีวิตที่ยากลาบากของเขา ความรื่ นเริงของชาวบ้ านดู
เผินๆ ไม่มีระเบียบแบบแผนอะไร แต่ความจริ งแล้ วความไม่เป็ นระเบียบแบบแผนของชาวบ้ าน เป็ น
ที่มาของความมีชีวิตและพลังของชาวบ้ าน วัฒนธรรมพื ้นบ้ านมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ส่งต่ อกันด้ วย
ปาก พูดหรื อบอกเล่าต่อๆ กันไป หรื อสอนคนในครอบครัว ในชุมชน แต่ก่อนนี ้ไม่นิยมบันทึ กเอาไว้
ไม่เหมือนวัฒนธรรมทางด้ านรัฐที่มีการบันทึก

เอกลักษณ์สาคัญที่สดุ ของวัฒนธรรมพื ้นบ้ านคือ

เกี่ยวข้ องกับการผลิตและชีวิต
การที่การศึกษาวัฒนธรรมที่ผา่ นมาไม่ได้ มงุ่ เน้ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน

ทาให้ การศึกษา

วัฒนธรรมห่างจากชีวิต เพราะวัฒนธรรมส่วนที่ใกล้ กบั การทามาหากินและชีวิตเรา วัฒนธรรมที่ ถูก
ศึกษาจึงมักไม่คอ่ ยเกี่ยวกับชีวิต เป็ นการศึกษาวัฒนธรรมว่าสวยงามอย่างไร จะจรรโลงวัฒนธรรม
โดยเฉพาะของรัฐอย่างไร เพราะวัฒนธรรมเหล่านันถู
้ กถือว่า ดารงอยู่ตลอดกาล ไม่วา่ เวลาหรื อยุค
สมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร

เพราะว่าไม่ได้ โยงวัฒนธรรมกับวิถี การผลิต

ค่อนข้ างมองวัฒนธรรมในแง่หยุดนิ่ง

หรื อการก่อรูปของสังคม

ปั ญหาอีกประการหนึง่ คือมีความสนใจน้ อยในเรื่ องของ

วัฒนธรรมของชนกลุม่ น้ อย เพราะถือว่าไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับรัฐ ดังนันวั
้ ฒนธรรมที่ไม่ได้ เป็ นวัฒนธรรม
หลักในสังคมจึงถูกละเลยไป
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เสนอไว้ ว่า แนวคิดการพัฒนาประเทศนัน้ วัฒนธรรมดังเดิ
้ มไม่ใช่เป็ น
สิ่งขัดขวาง แต่ว่า เป็ นสิ่งบวกสาหรับการพัฒนา ความรักกันฉันพี่น้องในหมู่บ้าน การแบ่งปั น
ช่วยเหลือ สมถะ จิตสานึกในท้ องถิ่นเหล่านี ้เป็ นพลังศักยภาพพื ้นฐานของวัฒนธรรมไทย (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา,

2537:8)

เมื่อวัฒนธรรมพื ้นบ้ านมีความสาคัญต่อการพัฒนาแล้ ว วิธีการที่เราจะสามารถ
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ฟื น้ ฟูรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมพื ้นบ้ านนัน้ ฉัตรทิตย์ นาถสุภา ได้ ให้ แนวทางไว้ ดงั นี ้ (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา, 2537:8-12)
1.

บทบาทของปัญญาชนในท้ องถิ่นมีความสาคัญมาก วัฒนธรรมจะคงสืบเนื่องต่อไป

ได้ จะต้ องมีการผลิตซ ้า ปั ญญาชนเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้ างการผลิตซ ้านี ้ ปัญญาชนใน
ท้ องถิ่นน่าจะสัมพันธ์กบั ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่ องประวัติศาสตร์ ชมุ ชนให้ ปัญญาชนใน
ท้ องถิ่นฟั ง ปัญญาชนซักถามและคิดร้ อยกรองข้ อมูลที่ได้ รับ แล้ วถ่ายทอดคืนกลับสู่สมาชิกของ
ชุมชนกระบวนการนี ้จะทาให้ วฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านมีความชัดเจนและสามารถส่งต่อข้ ามรุ่นอายุได้
2.

วัฒนธรรมจะอยูไ่ ด้ จะต้ องมีองค์กรทางสังคมที่สนับสนุน คือว่า วัฒนธรรมของชุมชน

จะอยู่ได้ เราต้ องช่วยดูแลรักษาชุมชนด้ วย

ทาให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็งด้ วย

ชุมชนอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง ปรับรูป แต่ถ้าวัฒนธรรมขาดชุมชนหรื อชุมชนอ่อนแอลงไปมาก วัฒนธรรมก็ถูก
กระทบกระเทือนได้ ฉะนันเพื
้ ่อที่จะส่งเสริ มวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน จะต้ องสนับสนุนให้ มีสงั คมหรื อชุมชน
ในรูปลักษณะที่เอื ้อต่อการคงอยูข่ องวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
3.

ปรับส่วนที่ก้าวหน้ าของวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมพื ้นบ้ านให้ เข้ ากันให้ ได้ สิ่งนี ้

มีความสาคัญเพราะว่า วัฒนธรรมพื ้นบ้ านอย่างเดียว อาจไม่มีพลวัตพอ น่าจะมีสว่ นที่ก้าวหน้ าของ
วัฒนธรรมอื่นมาผสมด้ วย
4.

เพื่อส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน ต้ องค้ นคว้ าหาจุดกาเนิดของวัฒนธรรม

พื ้นบ้ านด้ วย การศึกษาต้ นกาเนิดของวัฒนธรรมไทยสัมพันธ์กบั การอธิบาย หรื อการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม
ซึง่ จากแนวทางทัง้ 4 ที่ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เสนอไว้ นนั ้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ กับงาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอง ส่วนใหญ่ถือกาเนิดมาจากความ
ต้ องการอนุรักษ์

สงวนรักษาไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมท้ องถิ่ น

มิให้ ถกู กระแสการพัฒนากลืนหายไปจาก

ท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์สามารถเป็ นตัวกลางในการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้
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ของผู้เฒ่าผู้แก่ในท้ องถิ่น

ในการดารงอยูซ่ งึ่ ภูมิปัญญาและกระบวนการต่างๆ

ทางสังคมของ

วัฒนธรรมท้ องถิ่น และสามารถเป็ นองค์กรที่ สง่ เสริ ม และสนับสนุนให้ เกิดความเข้ มแข็งและความรุ้
สึกเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของชุมชน กล่าวคือเป็ นองค์กรหนึง่ ที่ช่วยให้ เกิดชุมชนเข้ มแข็งอีกทางหนึ่ง
ด้ วย

การศึกษาค้ นคว้ าทางวัฒนธรรมนัน้ นอกจากจะกระทาได้ ตามพิพิธภัณฑสถาน หรื อศูนย์
วัฒนธรรมต่างๆ แล้ ว ประชาชนสามารถเข้ าไปศึกษาค้ นคว้ าได้ จากวัด ทังนี
้ ้เพราะความที่วดั เป็ น
ศูนย์กลางของศิลปแขนงต่างๆ นอกจากนันวั
้ ดยังเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์รวมของการบริ การชุมชนต่างๆ
อยู่เสมอ เช่น เป็ นที่ตงของห้
ั้
องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน เป็ นต้ น และเนื่องจากใน
ปัจจุบนั มีวดั จานวนมากที่พระสงฆ์ภายในวัดได้ เล็งเห็นคุณค่าของศิลปโบราณวัตถุที่มีอยู่ภายในวัด
และภายในท้ องถิ่น ได้ ทาการเก็บรวบรวมศิลปโบราณวัตถุตา่ งๆ เอาไว้ ที่วดั มากมาย เพื่อให้
ประชาชนที่สนใจเข้ าไปศึกษาหาความรู้ ตัวอย่างวัดที่มีบทบาทเด่นมากในเรื่ องนี ้ เช่น วัดบุปผาราม
จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นต้ นนอกจากนี ้ วัดยังเป็ นแหล่งรวบรวมของบริ จาคที่ประชาชนที่มีศรัทธาต่อวัด
บริ จาคสิ่งของเครื่ องใช้ หรื อจัดทาสิ่งต่างๆ ถวายเพื่อเป็ นพุทธบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้ ทราบ
ว่าทางวัด มีโครงการจัดทาพิพิธภัณฑ์ขึ ้นภายในวัด ชาวบ้ านจะมามอบสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ เพื่อ
หมายให้ วดั นามาใช้ ในการจัดแสดง เป็ นจานวนมาก ซึง่ การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์วดั นัน้ จะเป็ นการส่งเสริ มประเด็นต่อไปนี ้
1.

ด้ านการศึกษา

เพราะการศึกษาเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่ างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบนั ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี ้

ทังนี
้ ้มิได้ หมายความเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรี ยน

เท่านัน้ แต่รวมถึงจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น
2.

ด้ านการรักษาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ ถูก
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ละเลย ทังๆ
้ ที่เป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นมาก เพราะประเพณีวฒ
ั นธรรม เป็ นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกความเป็ น
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่น การพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี คือการรักษาและส่งเสริมประเพณีที่มี
อยู่แล้ วให้ คงอยู่ หรื อให้ ดีขึ ้น รู้จกั เลือกสรรเอาส่วนที่ดีมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพชีวิต
ปัจจุบนั ไม่ใช่การทาลายของเก่าแล้ วสร้ างของใหม่ขึ ้นมาแทน
3.

แสดงให้ เห็นพัฒนาการสังคม โดยเฉพาะบริ เวณท้ องถิ่นที่พิพิธภัณฑ์จดั ตังอยู
้ ่ อย่าง

น้ อยพิพิธภัณฑ์จะช่วยให้ คนในปัจจุบนั โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ได้ รับรู้ ได้ เห็นภาพ เรื่ องราว ในอดีตที่
ผ่านมาของท้ องถิ่นในบางแง่มมุ เป็ นการถ่ายทอด เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับอดีตของท้ องถิ่นให้ คนรุ่ น
หลังได้ เห็น

ตัวอย่ างของพิพิธภัณฑ์ วัดที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ และฟื ้ นฟูวัฒนธรรมท้ องถิ่น
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า วัดเป็ นที่รวมศิลปแขนงต่างๆ ของคนในท้ องถิ่น เนื่องจากวัด
เป็ นศูนย์รวมความรู้ หรื อแหล่งความรู้แขนงต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้ านศิลปกรรม และ
วรรณกรรม รวมทังศิ
้ ลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ การที่วดั จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ขึ ้นมา แน่นอนที่สุดบทบาท
ทางด้ านการอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมนันต้
้ องกระทาอย่างแน่นอน ทังนี
้ ้ด้ วยเหตุการรวบรวมวัตถุเพื่อ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์นนก็
ั ้ นบั ได้ ว่า เป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ วตั ถุและศิลปวัฒนธรรมหนทางหนึง่

ด้ านศิลปการแสดง และดนตรี ไทย
วัดที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น

ประเภทศิลปการแสดงนัน้

ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนในกลุม่ นี ้ คือเรื่ องของ หนังใหญ่ เมื่อเอ่ยถึงหนังใหญ่ คงมีคนจานวนไม่มาก
ที่ไม่ร้ ูจกั การแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอน จังหวัดราชบุรี เพราะได้ รับการสนับสนุนในการเผยแพร่
จากทังการท่
้
องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ มาเป็ นเวลานานแล้ ว และนอกเหนือจาก
วัดขนอน แล้ วยังมีวดั ที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ และนาเสนอหนังใหญ่ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์หนัง
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ใหญ่แล้ ว ยังมีการนามาฟื น้ ฟูให้ มีการจัดแสดงออกเผยแพร่เป็ นระยะ ที่วดั สว่างอารมณ์ จังหวัด
สิงห์บรุ ี และวัดบ้ านดอน จังหวัดระยอง อีกด้ วย ซึง่ วัดทังสามแห่
้
งนี ้ นอกจากจะรวบรวม เก็บรักษา
และทาการอนุรักษ์หนังที่มีอยูใ่ นรูปของพิพิธภัณฑ์แล้ ว ยังมีการฝึ กสอนให้ เด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในท้ องถิ่น
ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และเข้ ามาร่วมการแสดงหนังใหญ่ของทางวัดอีกด้ วย ซึ่งการแสดงหนังใหญ่
นี ้นับวันจะหาดูได้ ยาก เนื่องจากขาดแคลนคนเชิดหนัง ได้ การจะเป็ นคนเชิดหนังได้ นนจะต้
ั้
องได้ รับ
การฝึ กฝนเป็ นอย่างดี แต่วดั ทังสามแห่
้
ง ก็ได้ พยายามฝึ กฝนเยาวชนในท้ องถิ่นให้ สามารถทาการ
แสดงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วดั สว่างอารมณ์นนั ้ ยังมีบคุ ลากรที่สามารถแกะหนังใหญ่ได้ อยู่ใน
ท้ องถิ่น ซึ่งเปิ ดสอนให้ กบั คนที่สนใจในท้ องถิ่นอีกด้ วย
ทางด้ านศิลปทางการดนตรี ไทยนัน้ มีหลายวัดที่มีการเปิ ดสอนดนตรี ไทยให้ กบั เยาวชนใน
ท้ องถิ่น

เพื่อเป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์

และเป็ นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกด้ วย

นอกจากนัน้ เป็ นการจูงใจให้ เด็กได้ เข้ ามาเรี ยนรู้เพื่อนาความสามารถทางด้ านดนตรี ไทย เพื่อไปใช้
เป็ นความสามารถพิเศษในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้นต่อไปได้ อีกทางหนึ่งด้ ว ย วัดที่มีโครงการเปิ ด
สอนดนตรี ไทย เช่น วัดเขากระโดน จังหวัดระยอง วัดเทพเจริ ญ จังหวัดชุมพร เป็ นต้ น

งานด้ านสถาปั ตยกรรม
พิพิธภัณฑ์วดั ปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี เป็ นอีกตัวอย่างของวัดอีกแห่งหนึ่งที่ทาการ
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมมอญที่นบั วันจะหาดูได้ ยาก คือ การผลิตโลงเหม ซึง่ หมายถึงโลงศพที่ทาด้ วยทอง
หรื อโลงศพที่มีเครื่ องยอด

เป็ นโลงที่ทาขึ ้นเพื่อแสดงสมณศักดิ์

มรณภาพนัน้ ซึ่งสาหรับชาวมอญ

หรื อเกียรติยศของพระสงฆ์ที่

โลงเหมถืองานชิ ้นสุดท้ ายที่พวกเขาสามารถทาให้ พระสงฆ์ที่

ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ แต่จากคติความเชื่อของชาวมอญที่วา่ เครื่ องใช้ ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศพนันเป็
้ น
ของอัปมงคล จะเป็ นต้ องเผาทิ ้งไปกับพิธีกรรมนัน้ จึงเป็ นเหตุให้ โลงเหมที่สร้ างขึ ้นมาแต่ละครัง้ ต้ อง
ถูกเผาทาลายไป เมื่อมีความจาเป็ นต้ องใช้ โลงเหมอีก จะไม่มีต้นแบบโลงเหมให้ ช่างรุ่นหลังได้ รับรู้
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เนื่องจากความรู้เรื่ องในการสร้ างโลงเหมจะติดอยู่กบั ตัวบุคคล ซึ่งถ่ายทอดความรู้ตอ่ กันมาแบบการ
บอกเล่า

ทาให้ ความรู้ที่มีอยูส่ ญ
ู หายไปพร้ อมเมื่อบุคคลนันเสี
้ ยชีวิต

(เหลือ) มรณภาพ เมื่อ

2536 ทางวัดปรมัยยิกาวาส

ดังนันเมื
้ ่อพระครูสงั ฆรักษ์

ซึง่ เป็ นวัดเดียวที่ยงั มีผ้ ทู ี่สามารถจัดทาโลงเหม

ได้ ในขณะนัน้ ได้ ดาเนินการก่อสร้ างงานโครงสร้ างตัวโลงเป็ นเวลาประมาณ 1 ปี และด้ วยวิสยั ทัศน์
ของเจ้ าอาวาสในขณะนัน้ ที่เห็นว่า คนรุ่นหลังได้ เห็นโลงเหมน้ อยลงไปเรื่ อยๆ ท่านจึงได้ เสนอให้ ไม่
เผาโลงเหมไปกับพิธี และเก็บโลงเหมไว้ ในพิพิธภัณฑ์ของวัด เพื่อให้ ลกู หลานและผู้เยี่ยมชมได้ มี
โอกาสศึกษาและชื่นชมฝี มือช่างมอญที่นบั วันจะเหลือน้ อยลงไปทุกที
เช่นเดียวกับ งานแทงหยวกประดับเมรุเผาศพสาหรับพระสงฆ์ ที่ทางพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูด
จังหวัดนครปฐม จัดให้ มีการสาธิตให้ ผ้ เู ข้ าชมพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดได้ ชม ทังนี
้ ้เนื่องจากงานแทงหยวก
ประดับเมรุเผาศพนี ้ ในปัจจุบนั แทบจะหาดูไม่ได้ ง่ายนัก และเทคนิคการแทงหยวกให้ เกิดลวดลาย
ต่างๆ นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความสามารถเฉพาะตัว ซึง่ ต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญชานาญเป็ นอย่างมาก การ
ที่พิพิธภัณฑ์เห็นคุณค่าของงานดังกล่าว นับว่าเป็ นการมองเห็นถึงคุณค่าของงานที่สมควรได้ รับการ
สืบทอด แต่เนื่องจากการใช้ งานในปัจจุบนั นัน้ น้ อยลงไปอย่างมาก ทาให้ ศลิ ปะการแทงหยวกนี ้ ไม่
ค่อยได้ รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในท้ องถิ่นเท่าที่ควร

แม้ ว่าบุคคลที่ยงั สามารถถ่ายทอดศิลป

แขนงดังกล่าวนันจะได้
้
รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นดีเด่นของจังหวัดนครปฐมก็ตาม

การละเล่น
ที่วดั ท่าพูด จังหวัดนครปฐมนัน้ นอกจากจะมีการแทงหยวกแล้ ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งนับได้
ว่า นับวันจะหาดู และทาได้ ยากมาก นัน่ คือ เถรอดเพล ซึง่ ถือว่า เป็ นเครื่ องเล่นโบราณชนิดหนึ่งทา
ด้ วยไม้ ซึง่ นิยมทาอวดฝี มือกัน โดยมีจดุ กาเนิดมาจากพระสงฆ์ ที่มีฝีมือทางงานช่างอยู่แล้ ว พอมี
เวลาว่างก็จะประดิษฐ์ เศษไม้ หรื อชิ ้นไม้ เล็กๆ ให้ สามารถเกาะเกี่ยวกันได้ ด้วยการบาก หรื อเจาะลง
ไปอย่างสลับซับซ้ อน จากนันจะถอดออกแล้
้
วในใส่ขวดทีละชิ ้น เพื่อนาไปประกอบกันข้ างในขวด ซึ่ง
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ทาได้ ยากจนกระทัง่ ลืมฉันเพล จึงเป็ นที่มาของชื่อเครื่ องเล่นดังกล่าว ซึง่ ปั จจุบันทางวัดได้ เปิ ดสอน
การประดิษฐ์ เถรอดเพลอยูท่ ี่วดั และยังออกไปสอนตามสถาบันการศึกษาในบริเวณนัน้ เพื่อไม่ให้ ภูมิ
ปัญญาในแขนงดังกล่าวต้ องสูญหายไปจากแผ่นดิน

ศิลปกรรม จิตรกรรม
วัดท่าม่วง จังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นหนึง่ ในสามวัดในชุมชนท่าม่วงที่สะสมคัมภีร์ใบลานต่างๆ
จานวนมาก นอกจากนัน้ ยังมีวตั ถุที่สาคัญคือ ผ้ าผะเหวด ซึง่ เป็ นม้ วนผ้ าที่เขียนภาพเกี่ยวกับพระ
พุทธประวัติ โดยเฉพาะการเขียนเรื่ อง พระเวสสันดร เพื่อ ใช้ ประกอบพิธีบญ
ุ ผะเหวด ผ้ าผะเหวดผืนที่
ทางวัดเก็บสะสมไว้ นบั ได้ ว่าเป็ นผืนที่มีความเก่าและความสมบูรณ์คอ่ นข้ างมาก ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้หา
ผ้ าผะเหวดเช่นนี ้ได้ ยาก ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผลงานทางศิลปกรรมของชาวบ้ านในท้ องถิ่น ท่านเจ้ า
อาวาส มีความคิดเพื่อที่จะทาอย่างไรที่จะอนุรักษ์ ประเพณีบญ
ุ ผะเหวดไว้ ได้ และเนื่องจากการที่
ท่านเจ้ าอาวาสเป็ นผู้ที่มีความรู้ความชานาญทางด้ านคอมพิวเตอร์

จึงได้ ร่วมกับนักวิชาการใน

ท้ องถิ่น ทาการบันทึกภาพและบรรยายภาพประกอบ และผู้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาโบราณที่อยู่ใน
คัมภีร์ใบลานที่วดั เก็บรักษาไว้ เพื่อทาการปริ วรรตภาษา ลงในลักษณะของสื่อสารสนเทศ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ทังนี
้ ้เพื่อความพยายามที่จะอนุรักษ์ ประเพณีบญ
ุ ผะเหวดไว้ ตอ่ ไป

ประเพณีเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
วัดอินทาราม (วัดหนองขาว) จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นอีกวัดหนึง่ ที่มีการดาเนินการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในอาคารเรี ยนเก่าที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตวัด นอกจากการดาเนินการทางด้ านพิพิธภัณฑ์
แล้ ว

ทางวัดยังได้ นาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้ ามาเป็ นส่วนประกอบของการดาเนินการของ

พิพิธภัณฑ์ โดยมีการนาท่องเที่ยวสถานที่ตา่ งๆ ในชุมชน เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เห็นถึงสภาพการดาเนิน
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ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของชาวบ้ าน ซึง่ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาวนัน้ ในช่วงระยะเวลาที่มี
การทานา จะมีการนาไปชม การสาธิตพิธีการทาขวัญข้ าว ซึง่ ยังคงปฏิบตั ิอยู่ ทาให้ ผ้ เู ข้ ามาเยี่ยมชม
ได้ รับรู้ถึงประเพณีที่ท้องถิ่นปฏิบตั ิอยู่ และการสาธิตดังกล่าว เป็ นการส่งเสริ มการอนุรักษ์ ประเพณี
ปฏิบตั ใิ ห้ ยงั ดารงอยู่ตอ่ ไป

นอกจากนี ้ การสร้ างละคร ไอ้ บญ
ุ ทองบ้ านหนองขาว ขึ ้นมาเพื่อแสดงให้ เห็นวิถีชีวิตในอดีต
ของชาวบ้ านหนองขาว เป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ของการฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น อย่างน้ อยทาให้ เยาวชน
ในท้ องถิ่น ที่เข้ ามามีส่วนร่วมกับการแสดงได้ รับรู้ถึง ประเพณีของชาวหนองขาว ที่ สมั พันธ์ต่อวัด ต่อ
ชุมชน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้ านเขายี่สาร นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับประเพณีเพื่อบูชา คุณปู่ ศรี
ราชา ซึ่งเป็ นศาลสิ่งศักดิส์ ิทธิที่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณวัด ซึง่ เป็ นสิ่งที่ ชาวบ้ านบ้ านเขายี่สารเคารพบูชา ซึ่ง
เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อของชาวบ้ านบ้ านเขายี่สาร

ให้ เห็นถึงการเปลี่ยน

แปลงตามกาลเวลาของพิธีกรรม นอกจากนันยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงวิ ถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการทามา
หากิน จากการปลูกไม้ โกงกาง เพื่อเผาถ่าน และการดารงชีวิตของชาวบ้ านเขายี่สารอีกด้ วย

นอกจากการที่วดั จะเป็ นแหล่งที่สนับสนุนการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นแล้ ว ยัง
เป็ นแหล่งที่ใช้ เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆ สู่ประชาชน เช่น การพัฒนาท้ องถิ่น การ
พัฒนาอาชีพ จะเห็นได้ วา่ วัดหลายๆ แห่งได้ ทาการเปิ ดศูนย์พฒ
ั นาท้ องถิ่นในแขนงต่างๆ ภายใน
บริ เวณวัด เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตด้ านต่างๆ ของประชาชนในท้ องถิ่น เช่น วัดเขากะโดน จังหวัด
ระยอง วัดฝั่ งคลอง จังหวัดนครนายก ที่ทางวัดจัดให้ มีศนู ย์ฝึ กอบรมทางอาชีพ เช่น พิมพ์ดีด
คอมพิวเตอร์ ทอผ้ ากี่กระตุก และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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จากตัวอย่างที่ยกมา แสดงให้ เห็นถึงบทบาทส่วนหนึง่ ของวัดที่มีตอ่ การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมท้ องถิ่น

ซึง่ วัดแต่ละแห่งจะดาเนินงานตามรูปแบบและแนวทางที่ตนเองเห็นว่า

เป็ น

ประโยชน์กบั ท้ องถิ่นของตนได้ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทดังกล่าวไม่ได้ เกิดกับทุกวัดที่มีพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นอยู่ ทังนี
้ ้เพราะวัดที่จดั ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปั จจุบนั หลายๆ แห่งยังตอบคาถามในการ
จัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ภายในวัดได้ มากกว่า ต้ องการจัดแสดงวัตถุโบราณที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ไม่ได้ ทาให้
มองไม่เห็นถึงความสาคัญที่ทางวัดจะสามารถกระทาได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่

แต่อย่างไรก็ตามความ

ต้ องการจัดทาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในวัดต่างๆนัน้ ถือได้ ว่าเป็ นรากฐานสาคัญประการหนึง่ ในการช่วย
การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น ทังนี
้ ้การที่มีการจัดตังพิ
้ พิธภัณ ฑ์ท้องถิ่นแล้ ว จะมีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นให้ เกิดกระแสการหวงแหน การรักษาไว้ ซึ่งความเป็ นท้ องถิ่นของตน แต่ทงนี
ั ้ ้ การที่จะ
ทาการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นนัน้

คงไม่ได้ เป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องกระทาของวัดหรื อ

พระสงฆ์ตามลาพังแต่เพียงผู้เดียว กระบวนการดังกล่าวจะเกิ ดขึ ้นไม่ได้ เลย ถ้ าขาดความเข้ าใจ
ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนที่เป็ นสมาชิกของท้ องถิ่นนันๆ
้

โดยบุคคลากรต่างๆที่มีอยู่ใน

ท้ องถิ่น เช่น ครู ผู้นาท้ องถิ่น องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น เป็ นต้ น โดยมีนกั วิชาการท้ องถิ่น
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาจากภายนอก และหน่วยงานของรัฐ คอยเป็ นปั จจัยเสริมในการ
ดาเนินการดังกล่าวให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้

แต่เนื่องจากสภาพความเป็ นจริงของพิพิธภัณฑ์

ท้ องถิ่นที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั พบว่า สภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่ยงั เป็ น
เพียง พิพิธภัณฑ์(ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน)ท้ องถิ่น มากกว่าที่ทาหน้ าที่เป็ นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างจริ งจัง ทังที
้ ่
ความตังใจและวั
้
ตถุประสงค์ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ นันเป็
้ นที่ยอมรับการโดยทัว่ ไปแล้ ว
ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้นมานันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ใด แต่ทางด้ านการดาเนินการยังคงมี
ปัญหาต่างๆ อยู่ ที่เห็นได้ ชดั คือ พิพิธภัณฑ์ตา่ งๆ ยังต้ องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คาแนะนาทางด้ านวิชาการ ในด้ านการจัดหมวดหมู่ การจัดแสดง และการถ่ายทอดเนื ้อหาที่ต้องการ
บอกเล่าให้ กบั ผู้เข้ าชม ซึง่ ประเด็นนี ้ คงต้ องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้ อมจะให้
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คาแนะนา ปรึกษา และชี ้แจง ทาความเข้ าใจกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้ มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นให้ มีความเกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่น

และทาให้ คนในท้ องถิ่นตระหนักถึงความสาคัญของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั และคงจะเป็ นไปได้ ว่า บทบาทของการอนุรักษ์ และ
ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น จะเห็นเป็ นรูปธรรมมากกว่าที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั
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