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พิพิธภัณฑระเบียบวิธีในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพมีกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
ประกอบไปดวยบุคลากรในพิพิธภัณฑผูนําทองถิ่นหรือปราชญชาวบาน บุคลากรในสถานศึกษา 
ชาวบานในชุมชน และประชาชนทั่วไปผานการศึกษาเอกสาร การสังเกตการณการสัมภาษณโดย
ผานเคร่ืองมือในการวิจัย สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบ
บรรยาย โดยใชวิธีการตีความ แปลความหมาย หาขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมที่ไดมาจากการ
กระบวนการเก็บขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นั้น ประกอบไปดวย
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา ทั้งทรัพยากรทางโบราณคดีภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากร
วัฒนธรรมที่แสดงออก หรือศิลปะการแสดง แตหากมองในแงของหนาที่พิพิธภัณฑทองถิ่น พื้นบาน
แลว พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ยังมีความขัดแยงกับบทบาทของพิพิธภัณฑ
พื้นบาน ๘ ประการ อันประกอบไปดวย การรวบรวมวัตถุ ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และ
ศึกษาวิจัยการทําบันทึกหลักฐาน การซอมสงวนรักษาวัตถุ การรักษาความปลอดภัยการจัดแสดง 
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 The objectives of this thesis are: 1) To study and gather data on the history and 

management concepts of  Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum as well as its existing 

strengths and weaknesses. 2) To propose recommendations for appropriate management of 

this Folk Museum. Documentary study and qualitative research methodology of participation 

and non-participant to observation as well as formal and informal interviews were used. The 

research population consists of Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum staffs, community 

leaders, local scholars in folk wisdom, educational officers, community members and museum 

visitors. Descriptive analysis techniques were used to analyze, interpret, and present the 

research data.  

 The research findings are: Wat FungKhlong (Thai-Puan) Folk Museum holds many 

valuable cultural recourses, including archaeological resources, local wisdom, and performing 

arts. However, it does not perform all of the normal roles expected of folk museums in 

collecting, identifying, classifying, researching, recording, conserving, and preserving cultural 

resources as well as providing museum security, organizing exhibition/educational activities, 

and social functions. There are five aspects of recommendations for appropriate measures for 

museum management, namely, information management, site management, budget 

management, community participation, and responsible persons for museum management. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี จากความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.
มณีวรรณ ผ่ิวนิ่ม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่สละเวลามาคอยช้ีแนะ ปรับแก วิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่คอยถามไถ มอบคําแนะนําที่ดี
เสมอมา 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารยชนัญ วงษวิภาค ที่มอบคําติชมตาง ๆ ใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สมบูรณแบบยิ่งข้ึน 
 ขอบพระคุณอาจารยทุกทานในสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกทานที่ทําให
ความรูทางดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และทําใหเขาใจวาการจะเรียนจบปริญญาโทไมใช
เร่ืองงายดาย 
 กราบขอบพระคุณ พระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง และชาวบานทาแดง เกาะ
หวาย ฝงคลอง และบานใหมทุก ๆ ทานที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปน
อยางดี 
 ขอบพระคุณ คุณกมเลศ แดงขํา มัคคุเทศกภาษาไทยพวนจําเปน ทําใหการเก็บขอมูล
ชุมชน และการส่ือสารกับชาวไทยพวนในชุมชนเปนไปดวยความราบร่ืน 
 กราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแมผูเปนที่เคารพรักยิ่ง ที่ชวยเหลือเร่ืองคาเลาเรียน    
ตาง ๆ ทั้งยังมอบของขวัญพิเศษชิ้นใหญใหตั้งแตยังเรียนไมสําเร็จ และคอยที่เปนหวงในเรื่อง
การเรียนเสมอมา 

ขอบพระคุณ พี่สาวที่แสนดี ที่ชวยสนับสนุนในเร่ืองการศึกษาและใหกําลังใจเสมอมา  
 ขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ชาว CRM2 ทุกทาน ที่ชวยผลักดัน และเปนธุระแทนในหลาย ๆ 
โอกาส 
 ขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ทํางาน ที่คอยเปนกําลังใจ ชวยเหลือในสวนตาง ๆ เปนอยางดี 

ขอบคุณ คุณพจนาถ พจนาพิทักษ ที่คอยเคียงขาง เปนกําลังใจ ชวยเหลือ ดูแล ส่ังสอน  
 ขอบคุณ ญาติ ๆ ที่เขาพระและภูเก็จทุกคน ที่คอยเปนกําลังใจเสมอในทุก ๆ เร่ือง 
 และสุดทาย ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่ทําใหการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญ 
 พิพิธภัณฑแหงแรกของประเทศไทย เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ โดยพระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะใหพิพิธภัณฑเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรในการตอสูกับการลาอาณานิคมของตางชาติในสมัยนั้นหลังจากนั้นเปนตนมา ประเทศ
ไทยจึงมีที่การจัดต้ังพิพิธภัณฑเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ แตการจัดทําพิพิธภัณฑสวนใหญกลับเปนไป
เพียงเพื่อแสดงขอมูลชิ้นงานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ลักษณะการนําเสนอก็
มุงเนนใหความสําคัญกับกิจกรรมการคนควา วิจัยรวบรวม จัดเก็บตัวอยางชิ้นงานเพื่อความรู
มากกวาการจัดแสดงใหประชาชนชม รูปแบบการจัดแสดง (Display) มีลักษณะที่ผูชมสามารถดู
ไดเพียงอยางเดียว และเปนการต้ังแสดงแบบนิ่ง (Static) เนื้อหาที่นําเสนอก็ใหความสําคัญไปที่
ชิ้นงานโดยเฉพาะมากกวาการสรางเร่ืองราว (Story Line) ที่จูงใจผูชม ตลอดจนการจัดแสดงเนื้อหาก็
ไมอาจสรางบรรยากาศที่ทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลินในลักษณะการบันเทิง (Entertainment) ได
นอกจากนี้นิทรรศการยังไมสรางความเขาใจและดึงดูดความสนใจของผูเขาชม ในทางกลับกันกลับ
สรางความเบื่อหนายจนไมเกิดความสนใจที่จะกลับมาเขาชมอีกในคร้ังตอไป 
 กลาวคือการจัดการพิพิธภัณฑในอดีต มักมุงเนนที่วัตถุเปนสําคัญพิพิธภัณฑจึงมี
บทบาทหนาที่เปนเพียงสถานที่รวบรวมของมีคาเพื่อแสดงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมเทานั้น
อันไมสอดรับกับโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงของส่ิงตาง ๆ อยางรวดเร็ว การพัฒนาภูมิปญญา
เปนเร่ืองที่ตองเรงทํา และยกระดับใหทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อความรูที่ เทาทันส่ิงตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูเทาทันเทคโนโลยี อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมสมัยใหมเพื่อปองกัน
การถูกกลืนยุทธศาสตรของพิพิธภัณฑสมัยใหมจึงตองใหความสําคัญกับผูเขาชม (Audience 
Driven) เปนหลักในการดําเนินงาน โดยผูจัดการพิพิธภัณฑตองเขาใจกอนวา กลุมผูเขาชมคือใคร 
จึงจะสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมายผูเขาชมจึงจะสนใจในพิพิธภัณฑ มา
เยี่ยมชมซ้ํา ตลอดจนไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑอยางสูงสุด กระทั่งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
(ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๔: ๙-๑๓)ไดในที่สุดพิพิธภัณฑจึงจะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลง
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พันธกิจการดําเนินการใหบังเกิดประโยชนตอสังคมโดยแนวคิดเชนนี้ ไมผูกติดอยูกับพิพิธภัณฑ
ระดับชาติ หรือระดับจังหวัดเทานั้น แตหมายรวมถึงพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑพื้นบานดวย 

 เนื่องจากปจจุบันกระแสวิวัฒนาการทางสังคมกําลังเขาสูยุคประชาสังคม หรือยุคที่
สังคมมีบทบาทในการจัดการตนเองมากกวาที่จะพึ่งพิงรัฐอยางแตกอน พิพิธภัณฑทองถิ่นพื้นบาน
จึงตองมีภาระหนาที่ในการเปนดังคลังทางภูมิปญญาของชุมชนที่ยังตองเรียนรูเพื่อเพิ่มเติม
ศักยภาพในการดํารงชีวิตเพื่อปรับปรนตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมอยางมีดุลภาพทั้งทางดาน
วัตถุและจิตใจ (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๔: ๗) 
 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ต้ังอยู ณ วัดฝงคลอง เลขที่ ๘๔ หมู ๔ 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กอต้ังในป ๒๕๔๑ ทามกลางกระแสวัฒนธรรม
สมัยใหมที่ถาโถมเขามาในชุมชน โดยการนําพระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) เจาอาวาส
วัดฝงคลอง ที่แมจะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน แตทานพระครูกลับมีความตระหนักในคุณคา และ
ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุทองถิ่นที่ตนเองอาศัย จากประสบการณในอดีต
เชื่อมโยงเขากับความสัมพันธในชาติพันธุ กอกําเนิดเปนศูนยรวมจิตใจที่สําคัญภายใตสถานการณ 
และสังคมที่เปล่ียนแปลงไป โดยการนําเอาเร่ืองราวในอดีตมาสรางความมีตัวตนใหมีความเดนชัด
และปรากฏข้ึนในสังคมไทยดวยหลากหลายกระบวนการหนึ่งในนั้นคือการจัดสรางพิพิธภัณฑ
ชุมชน หรือแหลงเรียนรูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาของชาติพันธุไทยพวนใหสง
ตอไปยังคนรุนหลัง และประกาศออกไปสูสังคมภายนอก อันเปนการยืนยันการมีอยูของชาติพันธุ
ไทยพวนในสังคมไทย (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗: ๘๔) 

 

 
 

ภาพที่ ๑ บรรยากาศดานหนาพิพิธภัณฑ 
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 แตเดิมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีฐานะเปนศูนยวัฒนธรรมไทย

สายใยชุมชนในดานพิพิธภัณฑชุมชน (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑: ๑๗) ที่มีแนวทางการ

ดําเนินงานตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของกระทรวงวัฒนธรรมปจจุบันพิพิธภัณฑ

ไดรับการยกฐานะใหเปนสวนหนึ่งของ “ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง” แหลงการเรียนรูทาง

วัฒนธรรมท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพ เปนศูนยกลางในการรวบรวมและนําเสนอขอมูลความรู

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศในพื้นที่

อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และขอมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาว

ไทยพวนและของทองถิ่นที่มีความเปนเอกลักษณและยังคงดํารงอยูผานลูกหลานรุนตอ ๆ มา โดย

ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เผยแพรใหแกคนในชุมชนและผูสนใจทั่วไป เขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษฟนฟู สืบสานและพัฒนามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังสามารถใชเปนสถานที่

ในการศึกษาคนควาขอมูล การจัดแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมการถายทอด และการแลกเปล่ียน

เรียนรู เพื่อสงเสริมการตอยอดทางศิลปวัฒนธรรม การถายทอด และการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ

สงเสริมการตอยอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหเกิดคุณคาและมูลคาเปนประโยชนตอชุมชน สังคม 

และประเทศชาติตอไปดวยแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑดวยหลักคิด “บวร” ตามแนวทาง

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หรือแนวทางการจัดการภายใตโครงสรางพิพิธภัณฑ

สามสวน ประกอบไปดวย บาน วัด และโรงเรียน ตามแนวทางของพุทธศาสนา โดย “บาน” ทํา

หนาที่ในการเสาะหาขาวของจัดแสดง “วัด” ทําหนาที่เก็บรวบรวมส่ิงของที่หามาได และ “โรงเรียน” 

ในที่นี้ คือ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพลี และโรงเรียนตาง ๆ ทําหนาที่ในการ

จัดทําพิพิธภัณฑการดําเนินกิจการ โดยกิจกรรมของพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง(ไทยพวน) นั้น

ไดรับความรวมมือจากชุมชนดวยดี มีความชวยเหลือ เกื้อกูลกัน ดังเห็นไดจากการที่วัดมีกิจกรรม

ทางศาสนา ประชาชนก็มารวมกิจกรรมใหความรวมมือกับวัดดวยความเต็มใจ เนื่องจากชุมชนเห็น

ประโยชนของพิพิธภัณฑ หลังจากที่พิพิธภัณฑเปดใหคนเขาชม วัดไดรับความรวมมือจากชุมชนใน

การดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการแตงต้ังคณะบริหารงานพิพิธภัณฑจากหลายสวน ทั้ง ภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน ใหไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพิพิธภัณฑมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ

กัน เชน เมื่อมีผูมาเยี่ยมชมโดยติดตอไวลวงหนา พิพิธภัณฑจะมีฝายตอนรับ ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายนําชม และพิพิธภัณฑยังไดรับความรวมมือจากโรงเรียนในการจัดการแสดงลําพวนตอนรับ 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนอีกดวย 

 



๔ 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) เปนหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวไทยพวน 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในฐานะเปนแหลงรวบรวมความรูภูมิปญญาของชาวไทยพวนที่มี
ศักยภาพ และความพรอมทั้งในดานสถานที่ ส่ิงของจัดแสดง และคน หรือชาวบานที่พรอมจะ
รวมมือในการจัดการพิพิธภัณฑเปนอยางยิ่งแตในปจจุบันพิพิธภัณฑ กําลังประสบปญหาในการ
ขาดแนวทางบริหารจัดการ และการจัดการองคความรู ภูมิปญญาที่มีอยูอยางถูกตองและ
เหมาะสมตลอดจนปญหาในการพัฒนาพิพิธภัณฑที่ยังเนนไปที่การพึ่งพาดานงบประมาณจาก
ภาครัฐ และความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนอันทําใหการพัฒนาในกาวยางตอไปของพิพิธภัณฑ
ไมสามารถเกิดข้ึนได แตหากชาวบานในชุมชน มีทัศนคติ และแนวความคิดในการจัดการ และ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองโดยพ่ึงพารัฐ หรือรับความชวยเหลือจากภายนอกอยางเหมาะสมตลอดจนมี
แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ และการจัดการองคความรู ภูมิปญญาตาง ๆ  อยางถูกตอง
แลว พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) จะเปนพิพิธภัณฑที่เปนเสมือนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตของชุมชนอยางยั่งยืนดวยศักยภาพดานทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนและความพรอม
ดานตาง ๆ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ในปจจุบัน
นั้น มีความนาสนใจ และสมควรอยางยิ่งที่จะศึกษาปญหาและคนหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ
พื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) เพื่อใหสามารถทําหนาที่มอบความรูเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ความเปนอยู 
ภูมิปญญา ประเพณี จารีต วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาของชาติพันธุไทยพวน 
และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนไดอยางเหมาะสม ยั่งยืน แกลูกหลานชาวไทยพวน 
ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไปผูมีความสนใจใหไดตระหนัก รูจัก และ
เขาใจในชาติพันธุไทยพวน ดวยหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนแนวทางเลือกหนึง่ของ
การจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) และพ้ืนที่อ่ืน ๆ อันเปนหนึ่งในยุทธศาสตร
กระบวนการ “สืบ-สาน-สราง” (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗: ๗๙) วัฒนธรรมไทยพวนใหคง
อยูคูสังคมไทยสืบไป 
  
คําถามในการวิจัย 
 ๑. รูปแบบ และโครงสรางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบล
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในปจจุบันเปนอยางไร 
 ๒. แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบล
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ควรจะเปนอยางไร 
 

 



๕ 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา แนวทางและรูปแบบ
การจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ตลอดจนจุดเดน และจุดดอยของการจัดการพิพิธภัณฑที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ๒. เพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 สามารถรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา แนวทางและรูปแบบการจัดการ
พิพิธภัณฑ ตลอดจนจุดเดน และจุดดอยของการจัดการพิพิธภัณฑที่เปนอยูในปจจุบัน และมี
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ๑. ขอบเขตดานพื้นที่ 
  พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) หมู ๔ บานฝงคลอง ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเกาะหวาย อันประกอบไปดวย
อีก ๓ หมูบาน คือ บานทาแดง บานเกาะหวาย และบานใหม ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก รวมบานฝงคลองนับเปน ๔ ชุมชนประวัติศาสตรชาติพันธุไทยพวนของจังหวัด
นครนายก เนื่องจากเปนชุมชนแรกที่ชาวไทยพวนอพยพเขามาต้ังรกราก กอนจะกระจายตัวไปยัง
พื้นที่อ่ืน ๆ ตอไป ดังในปจจุบัน 
 ๒. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม งาน
ศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษา รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและรูปแบบการจัดการ
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน)  ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก    
ในอดีตและปจจุบัน  
  ๒.๒ ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยพวน บานฝงคลอง หมู ๔ ตําบล
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และหมูบานไทยพวนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล    

 



๖ 

 

เกาะหวาย อันประกอบไปดวย  บานทาแดง บานเกาะหวาย และบานใหม ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
  ๒.๓ ศึกษา รวบรวมขอมูล การจัดการ สภาพปจจุบัน และปญหา อุปสรรคในการ
จัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 ๓. ขอบเขตดานประชากร  
  ประชากรในการศึกษานี้ ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน 
วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไดแก เจาอาวาสวัดฝงคลอง ผูกอต้ัง และประธานคณะกรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) บุคลากรในพิพิธภัณฑ บุคลากรในสถานศึกษา ผูนํา
ทองถิ่นหรือปราชญชาวบาน ชาวบานในชุมชน และประชาชนทั่วไปที่เขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการศึกษา
ดวยการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ดวยการสังเกตการณ และการสัมภาษณ โดยมี
ระยะเวลาการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ 
 
 



 

 

บทที่ ๒ 
 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในบทนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบล เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” 
จากเอกสารประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย ตลอดจนวารสาร 
บทความ เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการวิจัยตอไป โดยเฉพาะวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิด
หลักที่ใชในการวิจัยเร่ืองนี้ มีอยู ๒ แนวคิด คือ 
 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม 
 ๒. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวมเปนแนวคิดการปลูกฝงความคิด
ในดานตาง ๆ ของคน ๓ ชวงวัยในชุมชน ที่ไมควรเปนเร่ืองที่ตองผลักภาระไปใหภาครัฐ (วีระวัจน 
ทองม่ันคง, ๒๕๕๑: ๗๓) ดวยแนวทางความคิดในการแกไขปญหา ซึ่งเปนแบบแผน ที่นักพัฒนา
ชุมชนทั่วไปมักนิยมใชกัน เม่ือไมเห็นปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนกับการจัดการ หรือการพัฒนาของตน ก็
มักจะปดไปใหเปนความผิดที่ภาครัฐไมเขามาจัดการดูแล ในกรณีนี้เปนเร่ืองที่ชัดเจนอยางมากวา
การอบรมดูแล มอบความคิด ปลูกฝงทัศนคติใด ๆ กับผูคนในชุมชน หรือการจะกระชับความสัมพันธ 
เพื่อลดชองวางระหวางวัยของกลุมคนในชุมชนนี้ ไมควรจะเปนหนาที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ยิ่งไมควรเปนเร่ืองที่ตองกําหนดเปนแผนงาน หรือโครงการลงมา ยิ่งหากยึดแนวทางการพัฒนา 
หรือการจัดการแบบชุมชนมีสวนรวมดวยแลว จะเห็นวาความยั่งยืนจะเกิดข้ึนได จากการที่ชุมชน
รูจักที่จะพึ่งมาตนเองใหมากที่สุด ตลอดจนพึ่งพารัฐใหนอยที่สุดดวยโดยการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวมนั้น สามารถจําแนกความหมายออกเปนสวน ๆ ได ดังนี้ 
 การจัดการ หมายถึง การวางแผน นโยบาย การดําเนินการ และการควบคุม เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายหรือเกิดประโยชนข้ึน โดยการใชบุคคลและทรัพยากร (เถาวัลย นันทาภิวัฒน, 
๒๕๒๑) การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ตองมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีแนวทาง 
แนวคิด และวิธีการ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมอยางมีระบบ ผานการวางแผน การศึกษาวิจัย การอนุรักษ สงวนรักษา ปองกัน และ
เผยแพร 

๗ 
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 ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยทั่วไปแลว หมายถึง สวนประกอบ หรือผลผลิตของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ซึ่งเปนส่ิงที่ตกทอดจากบรรพบุรุษในอดีต อาจมีการปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือสรรคสรางข้ึนใหมใหเหมาะสมกับการใชประโยชนและวิถีชีวิตของคนปจจุบัน 
ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ประกอบดวยวัฒนธรรมทางวัตถุที่เปนรูปธรรมสามารถมองเห็น และ
สัมผัสได (Tangible) เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในประจําวัน และวัฒนธรรมที่
เปนนามธรรมที่ไมสามารถมองเห็น หรือสัมผัสได (Intangible) เชน ความรู ภูมิปญญา ความคิด
ความเชื่อ จารีตประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะการแสดง ซึ่งส่ิงเหลานี้สามารถจัดการใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และสังคมได 
 พิสิฐ เจริญวงศ ผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม อธิบาย
วา ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) นั้นมีทั้งของเกาจากอดีต เปนมรดก (Heritages) 
ที่ตกทอดมาถึงคนรุนเรา และมีของใหม (Creations) ที่เราสรางข้ึนมา พรอมทั้งระบุวาทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง องคประกอบของวัฒนธรรมทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ (Materials Culture) 
ในรูปของวัตถุ  (Objects)  ส่ิ งกอสร าง  (Structures)  สถานที่ /แหล ง  (Sites)  และภูมิทัศน 
(Landscapes) วัฒนธรรมที่ยังดํารงอยู (Living Culture) และวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive 
Culture) เชน ดนตรี งานฝมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณีบอกเลา และภาษา ฯลฯ ซึ่งเปนความ
ตอเนื่องจากอดีตผานปจจุบันไปสูอนาคต โดยระบุวาวัฒนธรรมมีคุณสมบัติเปนองคอินทรีย หรือ
หนวยชีวิต (Organism) ที่สามารถวิวัฒน (Evolving) ไปไดเร่ือย ๆ  
 ในชุมชนทั่ว ๆ ไปมีทรัพยากรวัฒนธรรมหลัก ๆ ทั้งชนิดที่เปนมรดก และทรัพยากร
วัฒนธรรมรวมสมัยที่สรางสรรค และพัฒนาข้ึนใหมสามารถพบเห็นและศึกษาไดในปจจุบัน  
๓ กลุม (สายันต ไพรชาญจิตร, ๒๕๕๐: ๑๔) ประกอบไปดวย 

 ๑. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) 
 ๒. ภูมิปญญาทองถิ่น (Homegrown/Indigenous Wisdom) 
 ๓. ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) 
 ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) เปนทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทจับตองได (Tangible Cultural Resources) ในกลุมที่เรียกวา มรดก (Heritages) ในที่นี้ 
หมายถึง สถานที่ ส่ิงกอสราง รวมทั้งวัตถุส่ิงของที่เกี่ยวของกับมนุษยและวัฒนธรรมในอดีตทุกยุค
ทุกสมัย และเปนส่ิงที่สามารถนํามาจัดการใหเปนคุณประโยชนตอการดํารงชีวิตของฅนสมัย
ปจจุบัน ซึ่งไดแก แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และวัตถุโบราณ หรือโบราณวัตถุมีความหมาย
ครอบคลุมถึงส่ิงกอสราง ส่ิงของ และวัตถุตาง ๆ ที่มีอายุต้ังแตเมื่อวานนี้ยอนไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
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ความหมายและสําคัญของวัตถุส่ิงของนั้น ๆ วามีคุณคาและความสําคัญตอฅนท้ังในระดับปจเจก 
ระดับชุมชน และระดับสังคมโดยรวมมากนอยเพียงใด หากมีคุณคาและความสําคัญตอระดับ
ชุมชนมาก ก็ถือวาเปนทรัพยากรวัฒนธรรมได เพราะวัฒนธรรมเปนเร่ืองของฅนหมูมาก วฒันธรรม
เปนเร่ืองของชุมชน เปนเร่ืองของสวนรวม เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับมหาชน (สายันต ไพรชาญจิตร, 
๒๕๕๐: ๒๘-๒๙) 
 สายันต ไพรชาญจิตต (๒๕๕๐: ๒๙-๓๒) ยังไดกําหนดประเภทและความหมายของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีไว ๓ กลุมใหญ ๆ คือ 

 ๑. แหลงโบราณคดี (Archaeological Sites) 
 ๒. โบราณสถาน/ อนุสรณสถาน (Ancient Structures/Monuments) 
 ๓. วัตถุโบราณ/โบราณวัตถุ (Ancient Objects) 
 โดยในการศึกษาคร้ังนี้จะขอกลาวถึงแตเฉพาะ วัตถุโบราณ/โบราณวัตถุ (Ancient 
Objects) อันหมายถึง วัตถุ ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ที่เกิดจากการประดิษฐดวยฝมือฅน หรือ
เกิดจากการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติ ตามภูมิปญญาความรูของฅนในยุคสมัยตาง ๆ เพื่อ
ใชประโยชนในการดํารงชีวิตและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ทั้งดานเศรษฐกิจ (การทํามา  
หากิน) การศึกษา (การอบรมสั่งสอน) การรักษาพยาบาลและปองกันโรคภัยไขเจ็บ การประกอบ
พิธีกรรมตามความเช่ือในวาระตาง ๆ ของชีวิตเฉพาะบุคคล (เกิด-เจริญเติบใหญ-เปล่ียนวัย-ได
คูครอง-หายจากโรค-มีโชคมีเคราะห-ปวยไขไมสบาย-ตาย) และพิธีกรรมของกลุมฅน ชุมชนและ
สังคม การคาพาณิชย การอุตสาหกรรม หัตถกรรม การเดินทาง-ขนสงและการส่ือสาร การ
เพาะปลูก การเล้ียงสัตว การขุดแร ถลุงโลหะ หลอเคร่ืองมือ ทําเคร่ืองประดับ ตีเหล็กทํามีดพรา
อาวุธและเคร่ืองมือการเกษตร ทําเครื่องมือ/เคร่ืองประดับหิน ทําเคร่ืองมือ-ภาชนะ-เคร่ืองประดับ
แกว ทําเคร่ืองมือ/เคร่ืองประดับดวยโลหะสําริด ทองเหลือง ทองแดง เงิน หรือทองคํา เคร่ืองมือจับ
และดักสัตวบกสัตวน้ําสัตวปก เคร่ืองมือและผลผลิตในการปนดาย-ทอผา เคร่ืองมือ/อุปกรณและ
ผลผลิตในการปนหมอ การสรางเตาเผาถวยชาม เคร่ืองมือและอุปกรณในการทําเกลือ จักสาน
ภาชนะใสขาวและพืชผัก ภาชนะตักน้ํา-ใสน้ํา ภาชนะและอุปกรณในการเตรียม-การปรุง-การ
ถนอม-การแปรรูป-การบรรจุอาหาร เคร่ืองมือ/อุปกรณในการสรางงานศิลปะและช้ินงานศิลปะ
ประเภทแกะสลักไม แกะสลักหิน ภาพวาด ปูนปน หลอโลหะ หนังสือ ศิลาจารึก คัมภีรใบลาน 
สมุดขอย หนังสือปบสา สมุดธรรมปบหลั่น เหรียญเงิน วัตถุสมมติแทนเงินตรา ธนบัตร เส้ือผา
เคร่ืองแตงกาย รูปเคารพในศาสนาและระบบความเชื่อตาง ๆ ธรรมมาสน อาสนะ ยานพาหนะและ
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต กลไกสวนประกอบรถยนต รถถีบ รถลาก เรือชนิดตาง ๆ เกวียน ลอลาก 
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เล่ือน ราชยาน คานหาม เสล่ียง ครกตําขาว โกรงบดยา แทนบดยา เคร่ืองชั่ง ตวง วัด เฟอรนิเจอร 
ตู เตียง เกาอ้ี มุง หมอน ที่นอน เส่ือ สาด วัสดุกอสราง เคร่ืองดนตรี กลองถายภาพ เคร่ืองพิมพดีด 
วิทยุ โทรทัศน ขวดเหลา ไหสาโท เคร่ืองมือและอุปกรณ อาวุธยุทโธปกรณในการทําสงคราม ปน
ใหญ ปนส้ัน ปนยาว ลูกระเบิด เคร่ืองกระสุน หนาไม หอก ดาบ โล แหลน ฯลฯ รวมทั้งส่ิงของ
สําหรับเด็กเลน และอุปกรณการกีฬาตาง ๆ ที่เคยมีอยูในชุมชนตาง ๆ ในอดีต ทั้งที่มีอายุเกาแก
มากและที่มีอายุไมกี่ป หรือไมกี่เดือนที่ผานมา ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้หมายรวมถึง วัตถุส่ิงของที่มี
ความสําคัญทางชาติพันธุ (Resources of ethnic importance) และโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ระบุวา โบราณวัตถุ หมายถึง 
สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนส่ิงประดิษฐ หรือส่ิงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือเปน
สวนใดสวนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแหงการ
ประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ 
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี และศิลปวัตถุ หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นดวยมืออยางประณีตและมี
คุณคาในทางศิลปะดวย 

 ภูมิปญญาทองถิ่น (Homegrown/Indigenous Wisdom) สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
เลมที่ ๑๙ (๒๕๔๐: ๒๔๕-๒๔๘) อธิบายวาภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง “ความรูของชาวบานซึ่ง
เรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติ พี่นอง และความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูใน
หมูบานในทองถิ่นตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเร่ืองการทํามาหากิน เชน การจับปลา การจบัสัตว 
การปลูกพืช การเล้ียงสัตว การทอผา การทําเคร่ืองมือการเกษตร ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบ
ไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิมนั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ 
หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา 
พิธีกรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใชความรูนั้นเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ความรูเหลานี้เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิต เปนแนวทาง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกของ
ครอบครัว ความสัมพันธกับคนอ่ืน ความสัมพันธกับผูลวงลับไปแลว กับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และกับ
ธรรมชาติ” 
 เอกวิทย ณ ถลาง (๒๕๔๐: ๑๑-๑๒) ไดใหความหมายของภูมิปญญาไวในงานวิจัย
เร่ือง ภูมิปญญาชาวบานส่ีภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย ไววา ภูมปิญญา 
คือ  
 

 



๑๑ 

 
 ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนท่ีกลุมชนไดจากประสบการณ
ท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมท่ีไดมีการพัฒนาสืบสานกันมา 
 ภูมิปญญาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนท่ีเปนผลของ
การใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตาง ๆ ในพื้นท่ีท่ีกลุมชนน้ันต้ังหลักแหลงถิ่นฐานอยู และ
ไดแลกเปล่ียนสังสันทนทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น ๆ จากพื้นท่ีอื่น ส่ิงแวดลอมอื่นท่ีไดมี
การติดตอสัมพันธกัน แลวรับเอา หรือปรับเปล่ียนนํามาสรางประโยชน หรือแกปญหาไดใน
ส่ิงแวดลอมและประสบการณในพื้นท่ี ภูมิปญญาท่ีมาจากภายนอก และภูมิปญญาท่ีผลิต
ใหม หรือผลิตซ้ําเพื่อการแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความ
เปล่ียนแปลง (เอกวิทย  ณ ถลาง, ๒๕๔๐: ๑๑-๑๒) 

 
 สายันต ไพรชาญจิตร (๒๕๕๐: ๗๖-๗๘) ใหความเห็นวา ภูมิปญญาน้ีเปนระบบ
วัฒนธรรมและเปนทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากภูมิปญญา หมายถึง ระบบความรู ความเช่ือ 
ความสามารถทางพฤติกรรม  หรือทักษะในการแกไขปญหาของมนุษย  ในการจัดระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน ทั้งในระดับปจเจกกับปจเจก ระดับกลุมกับกลุม 
ระหวางมนุษย กับธรรมชาติกายภาพ และระหวางมนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติใหอยูในสภาวะ
สมดุลเปนปกติ อยูเสมอ 
 ภูมิปญญาทั้งแบบสากล และแบบทองถิ่น ลวนเปนส่ิงที่ผูกพันอยางแนบแนนอยูกับ
วัฒนธรรม หรือจะเหมารวมวาเปนส่ิงเดียวกันกับวัฒนธรรมก็นาจะได เพราะวัฒนธรรมเปนกลไก
ในการจัดระเบียบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
และความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ทั้งในระดับปจเจก ระดับกลุม ระดับชุมชน 
และระดับสังคมใหอยูในสภาวะปกติ เปนธรรมชาติสมดุลอยูเสมอ นั่นเอง ภูมิปญญาจึงเปนทั้ง
ระบบวัฒนธรรมที่ทําหนาที่สําคัญในชุมชน/สังคมมนุษย และเปนทรัพยากรวัฒนธรรม: Cultural 
Resource ประเภทหนึ่งที่มนุษยสามารถเอามาจัดการใหเกิดประโยชนทางการพัฒนาชุมชนได 
 โดยภูมิปญญา ในฐานะที่เปนทั้ง ความรู และทรัพยากรวัฒนธรรม โดยทั่วไปมี ๒ 
ประเภท และมีแหลงที่อยู ๒ ลักษณะ ไดแก 
 ๑. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) หรือ ความรูในคน ความรูติดตัวคน เปนความรู
ชนิดที่เกิดจากการเรียนรูสะสม ผานประสบการณ ลองผิด ลองถูกของแตละคน หรือเกิดจากการ
คนควาทดลองดวยตนเอง จนเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงสามารถนํามาปฏิบัติ หรือแสดงออกเชิง
พฤติกรรมจนชํานิชํานาญเปนทักษะในการกระทําใหเปนประโยชนตอการดํารงอยูอยางปกติของ

 



๑๒ 

 

ตนเอง กลุม ชุมชน และสังคมที่ตนเองสังกัดอยูได ความรูชนิดนี้มีอยูในตัวคนท่ียังมีชีวิตอยู เปน
ความรูที่ผนึกแนนอยูในสมองของคนที่เปนเจาของความรูนั้น ซึ่งอาจเรียกวาเปน ความรูคูชีพ 
 ๒. ความรูนอกตัวฅน ความรูในตํารา ความรูติดของ (Explicit Knowledge) เปนความรู
ชนิดที่ฝง หรือแฝงอยูกับวัตถุส่ิงของ ส่ิงกอสราง วัสดุอุปกรณ หรือทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดที่จับ
ตองได (Tangible Cultural Resource) ที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึนมาใชประโยชน ตามความรู 
ความสามารถในแตละภูมินิเวศในแตละยุคสมัย หรือแตละชวงเวลาในอดีตที่อาจจะตองมีวิธีการ
จัดการขุด-คน-สกัด สังเคราะห เอาความรูเกาที่ผูคนปจจุบันอาจไมเขาใจ หลงลืม ขาดทักษะความ
ชํานาญในการใชสอย หรือในอีกลักษณะหนึ่งก็เปนความรูที่ไดรับการบันทึกถายทอดออกมาใน
รูปแบบของสื่อบันทึกความรูรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่หนังสือ ตํารา เทปบันทึกเสียง คําสอน ปายนิเทศ 
นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งความรูสําเร็จรูปบางเร่ืองสามารถนํามาใชไดเลย แตบางเร่ืองก็จําเปนตอง
ศึกษา แปลความ และทําความเขาใจกันใหมจึงจะนําไปใชประโยชนได 
 เสรี พงศพิศ (๒๕๓๖: ๑๔๕-๑๔๗) กลาววาภูมิปญญายังสะทอนออกมาเปนในเร่ือง
ของความสัมพันธ ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. ความสัมพันธอยางใกลชิดกัน คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก ส่ิงแวดลอม พืช 
สัตว ธรรมชาติ 
 ๒. ความสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ ที่รวมกันในสังคม หรือชุมชน 
 ๓. ความสัมพันธกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษยไมสามารถสัมผัสได
ทั้งหลาย 
 ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (๒๕๔๕: ๗๔-๒๔๘) กลาววา ชาวบานมีวิธีการถายทอดภูมิ
ปญญา ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร ไดแก การบอกเลาใหฟงตอ ๆ กันมา 
ลักษณะของการบอกเลามี ๓ ลักษณะ คือ 
  ๑.๑ การบอกเลาโดยตรง อาทิ การอบรมส่ังสอนกิริยามารยาท การส่ังสอนวิชาชีพ 
และการสอนหนังสือ เปนตน 
  ๑.๒ การบอกเลาโดยผานพิธีกรรม อาทิ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และพิธีสูขวัญ เปนตน ในพิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้จะมีคําสอนแทรก
อยู ซึ่งเปนลักษณะของการเชื่อมโยงประสบการณ 
  ๑.๓ การบันเทิง ไดแก ลิเก ลําตัด โนรา หนังตะลุง หมอลํา และคําซอ เปนตน จะมี
เนื้อหาของคํารองตาง ๆ อาทิ ประวัติศาสตรทองถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น คติ

 



๑๓ 

 

คําสอนของศาสนา การเมืองการปกครอง การประกอบอาชีพ การรักษาโรคพื้นบาน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีตาง ๆ  
 ๒. การถายทอดแบบเปนลายลักษณอักษร ในอดีตจะใชวิธีจารึกหรือเขียนใสใบลาน 
หรือสมุดขอยที่ชาวใตเรียกบุดดํา บุดขาว บางแหงใชวิธีจารึกในแผนหิน 
 ๓. การถายทอดแบบผานส่ือมวลชน เปนการถายทอดภูมิปญญาชาวบานดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งจะออกมาในรูปของส่ิงตีพิมพทุกประเภท ส่ืออิเล็กซทรอนิกส และส่ิง
โทรคมนาคมตาง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน วีดีทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เทเลเท็กซ 
โทรศัพท โทรสาร ตลอดจนโทรประชุม (Teleconference) 
 ศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) ไดแก 
ศิลปะ (Arts) วรรณกรรม (Writing) ดนตรี (Music) การละเลน (Plays) การแสดง (Performances) 
ปรัมปราคติ (Myths) นิทาน (Tales) ขนบธรรมเนียม (Customs) ประเพณี (Traditions) ความเชื่อ 
(Beliefs) พิธีกรรมตามความเช่ือ (Rites) ฯลฯ โดยท่ัวไปหมายถึง ผลิตผลทางดานศิลปะ (Arts) 
ของมนุษยที่อาจจะอยูในรูปของวรรณกรรม ดนตรี การละเลน การแสดง ปรัมปราคติ นิทาน 
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี พิธีกรรมตามความเชื่อ อันเปนองคาพยพที่สําคัญในระบบ
วัฒนธรรม (สายันต ไพรชาญจิตร, ๒๕๕๐: ๘๓) 
 สายันต ไพรชาญจิตร (๒๕๕๐: ๘๖) ไดใหความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทวัฒนธรรมการแสดงออก หรือศิลปะ หรือศิลปวัฒนธรรม วาหมายถึง ผลผลิตทางศิลปะ 
ความคิด ความหมายของงานศิลปะที่เช่ือมโยงกับระบบนิเวศวัฒนธรรมของสังคมที่เปนตนกําเนิด
ผลงานนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งสวนที่เปนส่ิงกอสราง สถานที่ และวัตถุทางกายภาพที่สัมผัสจับตองได 
(Tangible Forms) และสวนที่เปนนามธรรม เปนเสียง เปนส่ืออ่ืน ๆ ที่สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส
ทางหู หรือทางใจ (Intangible Forms) ซึ่งมีความหมายและคุณลักษณะรวมอยูในทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภททรัพยากรทางโบราณคดีและภูมิปญญาทองถิ่นดวย 
 ศิลปวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่แสดงออกดานสุนทรียะประเภทจารีต ประเพณี 
การมหรสพ วิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมเชิงนามธรรมอยูในกลุมที่เรียกวา มรดกทาง
วัฒนธรรมแบบออน (Software) ที่สามารถเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลสมัย ศิลปวัฒนธรรมมี
ความสําคัญตอการดํารงอยูของความเปนชาติ (กลุม/ชุมชน) ในฐานะเปนเคร่ืองแสดงเอกลักษณ
ที่เปนแบบแผนเฉพาะของตนเอง ไมเหมือนกับชาติอ่ืน (กลุม/ชุมชนอ่ืน) และบางเร่ืองอาจจะไดรับ
อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ก็สามารถนํามาดัดแปลงปรับปรุงใหเขากับลักษณะ
โดยเฉพาะของตนเองได 

 



๑๔ 

 

 คุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมวิลเลียม ดี ไลป (Lipe, 1984: 2-10 อางถึงใน สายันต 
ไพรชาญจิตร, ๒๕๕๐: ๒๕-๒๗) ยังเสนอวา ทรัพยากรวัฒนธรรม มีคุณคา ๔ แบบดวยกัน คือ 
 ๑. คุณคาที่แสดงนัยของอดีต (Associative/Symbolic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรม
ทุกประเภทลวนเปนส่ิงที่เกิดข้ึนในหวงเวลาตาง ๆ ในอดีตทั้งส้ิน โดยเฉพาะทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทที่เปนส่ิงกอสรางและเปนวัตถุส่ิงของ (Tangible Culture Resources) นั้นเปนหลักฐานเชงิ
ประจักษที่ใชยืนยันเร่ืองราวที่เกิดข้ึนในอดีตไดดวยสภาพของตัวมันเอง ในขณะที่หลักฐานเอกสาร 
หรือขอเขียนทางประวัติศาสตรที่แตงข้ึนไมสามารถใชยืนยันไดดีเทาหลักฐานที่เปนวัตถุจริง ๆ 
เพราะไมวาจะเปนเร่ืองที่บันทึกไว เร่ืองเลา ตํานาน นิทาน ก็เปนเพียงบันทึกวาเคยมีอะไรเกิดข้ึน
บาง แตสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไมไดปรากฏอยูจริง ณ เวลานี้แลว ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนวัตถุสิ่งของ
จริง ๆ สามารถจับตองได พิสูจนไดดวยวิธีทางวิทยาศาสตรยอมมีน้ําหนักและความสําคัญในฐานะ
ที่เปนตัวแทนของอดีตที่เชื่อถือไดมากกวา ซึ่งสายันต ไพรชาญจิตร ไดใหความเห็นในอีกแงมุมหนึ่ง
ไววา ทรัพยากรประเภทท่ีเปนนามธรรมจับตองไมได ก็มีคุณคาไมนอยไปกวากัน เพราะในปจจุบัน
วิทยาศาสตรจิตวิวัฒน หรือวิทยาศาสตรจิตวิญญาณ (Spiritual Sciences) และควอนตัมฟสิกสก็
เร่ิมเปนที่ยอมรับมากข้ึน และเชื่อวาจะสามารถใชในการอธิบายเร่ืองราวของอดีตผานการแปล
ความจากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทนามธรรมไดอีกมิติหนึ่ง และหากความรูภูมิปญญาที่แปล
และสกัดไดจากทรัพยากรวัฒนธรรมในฐานะที่เปนนัย เปนสัญลักษณ หรือตัวบงช้ี และเปนความ
ทรงจําของอดีต (Memory of the past) ที่มีพลังสูงในการส่ือสารถึงคนสมัยปจจุบันใหสามารถทํา
ความเขาใจอดีตของมนุษยชาติไดโดยงาย ในสังคมตะวันตกทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบสถ
โบราณ สนามรบสําคัญในประวัติศาสตร รูปปน หรือบานของบุคคลสําคัญมักถูกใชเปนส่ือในการ
สงผานสาระที่ตองการกระตุนเตือนใหผูคนในสังคมตระหนักถึงระบบความคิด ความเช่ือที่ยึดถือ
สืบตอกันมายาวนาน หรือเตือนใหระลึกถึงเหตุการณสําคัญ ๆ ในประวัติศาสตรที่เปนตนตอกอเกิด
ความมั่นคงของสังคมปจจุบัน 
 ๒. คุณคาทางวิชาการ (Informational Value) ในขณะที่ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปน
วัตถุส่ิงของ ส่ิงกอสราง ภูมิทัศนวัฒนธรรม มีคุณคาในฐานะที่เปนตัวแทนของอดีตในตัวของมันเอง
แลว ตัววัสดุที่นํามาสราง และบริบทที่เกี่ยวของกับวัตถุนั้น ก็เปนแหลงขอมูลที่ชวนใหสนใจเรียนรู
เร่ืองราววาไดมาจากไหน ไดมาอยางไร ซึ่งวัตถุทางวัฒนธรรมไมวาจะมีขนาดเล็ก ขนาดยอม หรือ
ขนาดใหญ กวางขวาง เล็กแคบอยางไรก็ลวนแตแฝงไวดวยพลังในการบอกใหเรารูเร่ืองราวในอดีต
ทั้งส้ิน แตการจะรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ถูกตองตามที่เปนจริง หรือใกลเคียงกับเปนจริงที่เคยเกิดข้ึนใน
อดีตไดนั้น จําเปนจะตองผานกระบวนการต้ังคําถามและมีวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสมที่เรา

 



๑๕ 

 

เรียกวา การศึกษาวิจัยนั่นเอง ซึ่งการวิจัยพื้นฐานที่นิยมใชหาคําตอบเก่ียวกับอดีต ไดแก การวิจัย
ทางโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภูมิประวัติศาสตร ธรณีวิทยา 
ดึกดําบรรพวิทยา ชาติพันธุวิทยา ประวัติศาสตร คติชนวิทยา ภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ ซึ่งเปน
การศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ใชทั้งการพิสูจนเชิงประจักษดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเชิงปริมาณ/กายภาพเช่ือมโยงกับการแปลความจากทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปน
นามธรรมในแบบแผนวิทยาศาสตรเชิงคุณภาพที่อาจจะตองอธิบายดวยระบบความเช่ือ ศาสนา 
จิตวิทยา และระบบความสัมพันธ 
 ๓. คุณคาดานความงาม หรือสุนทรีย (Aesthetic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
ส่ิงกองสราง วัตถุส่ิงของ และภูมิทัศนวัฒนธรรมบางช้ิน บางสถานท่ีมีรูปทรง ลักษณะพื้นผิว และ
คุณลักษณะภายนอกอ่ืน ๆ ที่เม่ือมองเห็นแลวเกิดความรูสึกช่ืนชอบ เพราะวามีความงดงามถูกตา
ตองใจกวาช้ินอ่ืน ๆ สวยงามกวาแหงอ่ืน ๆ ในมุมมองของผูคนในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ที่มีมาตรวัด
และเกณฑกําหนดคุณคาของความสวยงามแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนเร่ืองที่คอนขางซับซอน 
คุณคาดานความงามอาจจะไมไดเกิด หรือมีอยูในตัววัตถุทางวัฒนธรรมนั้นเพียงอยางเดียว แต
อาจจะถูกกําหนดจากปจจัยตาง ๆ ไดแก แบบแผนและความงามที่เปนประเพณีนิยมในสังคมและ
ในหวงเวลาที่วัตถุนั้นถูกสรางข้ึน หรืออาจจะเกิดจากขอวิจารณทางดานประวัติศาสตรศิลปะ 
หรือไมก็เปนไปตามความนิยมของตลาดซื้อขายชิ้นงานทางศิลปะหรือวัตถุทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 
ก็ได 
 ๔. คุณคาทางเศรษฐศาสตร (Economic Value) ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหลือเปน
มรดกอยูทุกวันนี้ ถือเปนสวนประกอบของวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของสังคมในปจจุบัน ทั้งสวน
ที่ยังคงถูกใชสอยสืบทอดตอเนื่องเร่ือยมา และสวนที่กําลังถูกละทิ้งไมไดใชสอย หรือจัดการใหเปน
ประโยชน ปจจุบันไมวา ณ แหงหนใดในโลกทรัพยากรวัฒนธรรมกําลังถูกนับรวมเขาไปสู
กระบวนการสรางมูลคาเชิงปริมาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนมาตรวดัที่
มีมิติทางเศรษฐศาสตรเขามากํากับคุณคา ในทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรวัฒนธรรมอาจจะ
เกิดจากมูลคาของตัวส่ิงกอสราง หรือวัตถุส่ิงของท่ีสามารถใชใหเกิดประโยชนตอการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของคนปจจุบันได เชน อาคารสถานท่ี ส่ิงกอสรางใชเปนที่อยูอาศัย ใชเปน
สํานักงาน เปนตน นอกจากนี้ คุณคาพื้นฐานดานอ่ืน ๆ ทั้งดานที่เปนตัวแทนของอดีต ดานความ
สวยงามก็ถูกนํามาคิดคํานวณเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตรที่เปนปจจัยพื้นฐานสําหรับผูบริโภคทีจ่ะ
เต็มใจ หรือไมเต็มใจในการจายเงินเปนคาเขาไปชม ซื้อมาเปนเจาของ ลงทุนใด ๆ เพื่อใหเกิดกําไร 
หรือเพื่อการอนุรักษเอาไวตามคุณคาและความสําคัญที่มีอยูในทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ และ
แมวาโดยทั่วไปคุณคาในทางวิชาการอาจจะไมถูกแปลงเปนมูลคาทางการตลาดโดยตรง แตการ

 



๑๖ 

 

ลงทุนในงานศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาทางวิชาการก็มักจะไดรับความกระทบกระเทือนจาก
กระบวนการตัดสินใจที่ตองอางอิงมาตรวัดทางการเงิน เร่ืองตนทุน-กําไร หรือ Cost-benefit อยู
เสมอ ๆ ในปจจุบัน ภูมิปญญาที่มีมูลคาทางเศรษฐศาสตร เชน ความรูเร่ืองยา อาหาร การ
ประดิษฐคิดคน เทคโนโลยี งานศิลปะ คํารอง-ทํานองดนตรี เพลง วรรณกรรม หนังสือ แฟช่ัน รูป
สัญลักษณทางการคา ฯลฯ กลายเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตองจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
ปองกันการละเมิดหรือทําซํ้าเพื่อการคา จนทําใหคุณคาและมูลคาเกือบจะกลายเปนเร่ืองเดียวกัน
ไปในทางเศรษฐศาสตรทุนนิยมอุตสาหกรรม 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงหมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดประสงคในการพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน และการ
ใชประโยชนทรัพยากรวัฒนธรรมอยางคุมคา โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่การรักษาคุณคาและ
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเหลานั้นใหดํารงอยูตอไป โดย 
 ๑. เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมเหลานั้น สําหรับการวางแผนและ
การปองกันในข้ันตอนการดําเนินงานข้ันตอไป 
 ๒. เพื่อปกปองทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสม 
โดยที่การอนุรักษและสงวนรักษานั้น เปนเปาหมายรองลงมา  
 ๓. เพื่อใหประชาชน สาธารณชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเขาถึงแหลง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมไดอยางเทาเทียม 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ 
(๒๕๔๓: ๒๘) ไดกลาวถึงชุมชนวา  
 

 ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอยูอาศัยในอาณาบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มี
ฐานะและอาชีพท่ีคลายคลึงกัน มีลักษณะการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ต้ังแตระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบาน และผูท่ี
อาศัยอยูในชุมชน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากน้ี ยังมีการดํารงรักษา
คุณคา และมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย 

 
 หรือ “ชุมชน” (Community) หมายถึง กลุมคนหรือบริเวณที่กลุมคนนั้น ๆ อยูรวมกันได 
ทั้ง ๆ ที่แตละคนมีความแตกตางกัน หรือความหลากหลายในชุมชนนั้น เชน ความแตกตางในดาน
ความตองการ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อ 
เปนตน (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕: ๔๔) 

 



๑๗ 

 

 และ ประเวศ วะสี (๒๕๔๐: ๓๓) ที่กลาววา ความเปนชุมชน อาจหมายถึง การที่คน
จํานวนหนึ่งเทาใดก็ได มีวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอส่ือสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทร
ตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการ เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
รวมกัน 
 โดยสามัญสํานึกแลว “ชุมชน” นั้น หมายถึง ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวมาอยูรวมใน
บริเวณเดียวกัน มีลักษณะเปนเพื่อนบานกัน ซึ่งอาจเปนญาติพี่นองกันหรือไมก็ได ดังนั้น คนที่อยู
รวมในบานเรือนหรือครอบครัวเดียวกัน จึงไมใชชุมชน (สนธยา พลศรี, ๒๕๔๕: ๑๙) เพราะคนที่
อยูรวมบานหลังเดียว ถึงจะมีอาณาบริเวณเปนภูมิลําเนารวมกัน ก็เรียกวาเปน “ครอบครัว” หรือ 
“ครัวเรือน” ไมเปน “ชุมชน” เพราะความรูสึกที่วา “ชุมชน” ตองประกอบดวยหลาย ๆ ครัวเรือนที่อยู
ใกลเคียงกัน ซึ่งทุกคนยอมรับวาอยูรวมในบริเวณเดียวกันนั้นเอง 
 สรุปแลว ชุมชน หมายถึง กลุมทางสังคมที่อยูอาศัยรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน 
เชน ครอบครัว ละแวกบาน หมูบาน ตําบล หรือเรียกเปนอยางอ่ืน มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน มี
การติดตอส่ือสาร และเรียนรูรวมกัน มีความผูกพันเอ้ืออาทรกัน ภายใตบรรทัดฐานและวัฒนธรรม
เดียวกัน รวมมือและพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน (สนธยา พลศรี, 
๒๕๔๕: ๒๒) นอกจากนี้ ยังจําแนกความหมายของชุมชน แบงออกไดเปน ๓ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. ชุมชน หมายถึง กลุมทางสังคม ที่มีความสัมพันธกันตามบรรทัดฐานทางสังคม มี
ความผูกพันกัน และมีความเปนปกแผนมั่นคง ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับความหมายโดย       
รูปศัพทที่วา “ชุมชน” หมายถึง หมูชน กลุมคนที่รวมตัวกันเปนสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูในบริเวณ
เดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน และอาจหมายถึงกลุมคนที่มีสายสัมพันธเดียวกัน เชน ครอบครัว 
เผาชนตาง ๆ ดวย 
 ๒. ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตรซึ่งเปนที่อยูอาศัยของกลุมคน เชน 
ละแวกบาน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เปนตน 
 ๓. ชุมชน หมายถึง องคการทางสังคม ที่มีวัตถุประสงคแนชัด และรวมกันในระยะเวลา
ที่นานพอสมควร จนเกิดระบบความสัมพันธและความผูกพันกันข้ึน เชน องคการบริหารสวนตําบล 
พรรคการเมือง กลุมอาชีพตาง ๆ เปนตนนอกจากนี้ ชุมชนยังควรมีลักษณะสําคัญ (สนธยา พลศรี, 
๒๕๔๕: ๒๒-๒๓) ดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ เปนการรวมกันของกลุมคน (Group of People) ในรูปของกลุมสังคม (Social 
Group) กลาวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติตอกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม 
(Social Interaction) เอ้ืออาทรตอกัน และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 



๑๘ 

 

  ๓.๒ สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร เชน โครงสรางของประชากร
ประกอบดวยเพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพโยกยายถิ่น เปนตน 
  ๓.๓ มีอาณาบริเวณ (Area) สําหรับเปนที่อยูอาศัย หรือเปนที่ประกอบกิจกรรม 
ตาง ๆ ของสมาชิกและกลุมสังคม สวนขนาดของชุมชนอาจมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ โดย
ข้ึนอยูกับจํานวนของสมาชิกในกลุมสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเปนสําคัญ เชน เผาชน 
ครอบครัว ละแวกบาน (Neighborhood) หมูบาน ตําบล ไปจนถึงประเทศและโลก 
  ๓.๔ มีลักษณะเปนการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพื่อควบคุม
ความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน เชน บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) สถาบันทางสังคม 
(Social Institution) และวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน 
  ๓.๕ สมาชิกมีความสัมพันธทางสังคม (Social Relationship) คือ มีการติดตอ
สัมพันธกัน มีความสนใจทางสังคมรวมกัน มีกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน มีความสนิทสนมกัน มี
ความสัมพันธแบบพบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซึ่งจะนําไปสูการใชชีวิตในดานตาง ๆ รวมกัน 
ไมใชตางคนตางอยู หรือแบบตัวใครตัวมัน 
  ๓.๖ สมาชิกมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินชีวิตรวมกัน 
  ๓.๗ สมาชิกไดรับผลกระทบที่เกิดข้ึนในชุมชนรวมกัน 
  ๓.๘ สมาชิกมีระบบการติดตอส่ือสารและการเรียนรูรวมกัน เพื่อทําใหมีความรู
ความเขาใจในส่ิงตาง ๆ รวมกัน และทําใหลักษณะในขอ ๓.๑-๓.๗ ดํารงอยูรวมกันได 
 การมีสวนรวม เพื่อใหชุมชนสามารถบรรลุเปาประสงคหนึ่งนั้น ก็คือ การพัฒนาชุมชน 
อันหมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในทุกข้ึนตอนของโครงการ
พัฒนาชนบท การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนา เขามามีสวนรวมในการพฒันาอยาง
แทจริงและถาวรซ่ึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยทั่วไป มีดังตอไปนี้ (ปาริชาติ วลัยเสถียร 
และคณะ, ๒๕๔๓: ๑๔๓) 
 ๑. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ทํางาน และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา 
 ๒. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่
ตองใช 
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 ๓. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน 
เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอก 
 ๔. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชน ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และ
สังคม 
 ๕. การมีสวนรวมในการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดทันทีโดย รูปแบบการมีสวนรวมจะมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑ การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมที่
เกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวาหรือมีทรัพยากรหรือ
มีความรูดอยกวา เปนตน 
  ๕.๒ การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) หรือการมีสวนรวมแบบที่
รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลงมาวาตองการอะไร โดยที่รัฐไมรูความตองการของชาวบาน ดังนั้นการมี
สวนรวมก็เปนเพียงแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น 
  ๕.๓ การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) อันเปนการมีสวนรวมในทุก
ข้ันตอนต้ังแตการกําหนดปญหา ความตองการ การตัดสินใจในแนวทางการแกปญหา และความ
เทาเทียมกันของทุกฝาย (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕: ๑๑๕) 
 นอกจากรูปแบบ แนวทางการมีสวนรวมขางตนแลว ยังมีปจจัยสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, ๒๕๔๓: ๗) อีกดวย โดยปจจยัดังกลาวนี ้มไิดหมายความ
วา หากภาครัฐซึ่งเคยมีบทบาทหลักในการพัฒนาอยูเดิมลดบทบาทลง แลวภาคประชาชนจะมี
บทบาทในการพัฒนามากข้ึนโดยอัตโนมัติ หากแตยังมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมและกระตุนให
เกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซึ่งควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ปจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดันนโยบาย มาตรการและระดับการ
ปฏิบัติการที่เอ้ืออํานวย หรือสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชน จําเปนที่จะตองทําใหการ
พัฒนาเปนระบบที่เปด ที่มีความเปนประชาธิปไตย มีความโปรงใส รับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
และมีการตรวจสอบได 
 ๒. ปจจัยดานประชาชน มีสํานึกตอปญหาและประโยชนรวม มีสํานึกตอความสามารถ
และภูมิปญญาในการจัดการปญหาซ่ึงเปนผลจากประสบการณและการเรียนรูรวม ทั้งมีการสราง
พลังเชื่อมโยงในรูปกลุม องคกร เครือขาย และประชาสังคม  
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 ๓. ปจจัยดานนักพัฒนา และองคกรพัฒนา มีบทบาทในการกระตุน สงเสริม เอ้ืออํานวย 
กระบวนการพัฒนา สนับสนุนขอมูลขาวสาร และทรัพยากรตลอดจนรวมเรียนรูกับสมาชิกชุมชน 
โดยมี องคประกอบที่ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิผล (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, ๒๕๔๓: 
๑๔๗-๑๔๘) ดังนี้ 
  ๓.๑ มีสวนรวมในกระบวนการทํางานพัฒนาของโครงการ 
  ๓.๒ มีการแยกแยะกลุมคนยากจน และกลุมที่มีสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ
แตกตางกัน 
  ๓.๓ มีการระดมความคิดเห็นจากประชาชน แบบลางข้ึนบน (Bottom up) 
  ๓.๔ มีใชหลักของการพึ่งตนเองแทนการพึ่งพา 
  ๓.๕ มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยใชกระบวนการกลุม เพื่อรวมกันแกไข
ปญหาของชุมชน 
  ๓.๖ มีกิจกรรมในโครงการพัฒนา มีการควบคุมโดยกลุม 
 นอกจากนี้ OH (1983, 32, อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, ๒๕๔๓: ๑๓๗-
๑๓๘) ยังไดใหความเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา วาควรมีเนื้อหาดังนี้ 
 ๑. การเนนคุณคาของการวางแผนระดับทองถิ่น 
 ๒. การใชเทคโนโลยี และทรัพยากรที่จะหามาไดในทองถิ่น 
 ๓. การฝกอบรม ที่เนนใหประชาชนสามารถดําเนินการพัฒนาดวยตนเองได 
 ๔. การแกไขปญหาความตองการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน 
 ๕. การชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามแบบประเพณีด้ังเดิม 
 ๖. การใชวัฒนธรรมและการส่ือสารที่สอดคลองกับการพัฒนา 
 การมีสวนรวมของประชาชนนั้น มิไดมีความหมายเพียงการดึงประชาชนเขามาทํา
กิจกรรมตามที่ผูนําทองถิ่นคิด หรือจัดทําข้ึนเทานั้น เพราะแทจริงแลวในหมูบาน หรือชุมชนตาง ๆ 
มักจะมีกิจกรรม และวิธีดําเนินงานของตนอยูแลว โดยประชาชนมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาหมูบาน
ของตนได แตผูบริหารการพัฒนามักไมสนใจส่ิงที่มีอยูแลว โดยพยายามสรางส่ิงใหม ๆ ข้ึนมา
เพื่อใหไดชื่อวาเปนความคิด หรือโครงการของตน โดยการมีสวนรวมของชุมชนที่แทนั้น คือ การที่
ประชาชน หรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาทองถิ่น 
อันเปนกระบวนการข้ันตนของการวางแผนในการพัฒนาทองถิ่น ที่เปนที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิต
ของตน และหลังจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคและแผนงานรวมกัน และปฏิบัติงานตามแผนงาน
ของโครงการดังกลาวรวมกัน แลวนอกจากนี้ ยังมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการบริการ 

 



๒๑ 

 

รวมทั้งมีสวนในการควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถิ่น ซึ่งอาจเปนไปโดยทางออม คือ 
ผานกรรมการที่เปนฝายบริหารงานของหมูบาน หรือเปนไปโดยทางตรง คือ ไดเขาไปมีสวนรวม
ดวยตนเอง (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕: ๑๑๔) ดังนี้ จึงจะคือการมี
สวนรวมของชุมชนอยางแทจริงโดยสุดทายแลว การจะดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการได
นั้นตองสราง “สํานึกรวม” ซึ่งในที่นี้ คือ ความรูสึกที่วาเราเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความเช่ือและ
ความรูสึกรวมกัน ถาคนในสังคมไมมีส่ิงนี้ สังคมก็จะเสื่อมสลายต้ังอยูไมได ถาคนไมมีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ก็จะไมคิดที่จะมีวัฒนธรรมรวมกัน เชน แตละคนพูดภาษาของ
ตนเอง หรือมีหิ้งบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์เปนของสวนตัวไมตองยุงกับคนอ่ืน เพราะฉะนั้นในเร่ืองของ
ศาสนาและวัฒนธรรมนั้นถาตางคนตางเชื่อ ก็จะไมเกิดพลังที่จะไปขับเคลื่อน และถาหากมนุษยไม
มีสํานึกรวมที่วานี้ มนุษยก็จะไมทําตามกฎหมาย องคกรทั้งหลายถาหากไมมีสํานึกรวมกับสังคม ก็
จะอยูไมได สํานึกรวมจึงเปนแกนที่ยึดเหนี่ยวใหสมาชิกในสังคมมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
(สุภางค จันทวานิช, ๒๕๕๑: ๓๙) โดยการมีสวนรวมของชาวบาน ก็คือ การใหโอกาสชาวบานไดมี
สวนในการกําหนด การตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินการนั่นเอง 
 จากขอมูลขางตน ในทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมนั้น จะพบวามีคํา คําหนึง่ซึง่
ควบคูมากับกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการนั้น คือ กระบวนการเรียนรู อันหมายถึง ส่ิงที่
เรียนรูและผานการแลกเปล่ียนกับคนอื่น โดยกระบวนการเรียนรูของชุมชนน้ี จะไมแยกขาดจาก
สํานึกสาธารณะ การเรียนรูของชุมชนจะเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก “เปนเจาของ” ชุมชน การสรางความเปนชุมชน อันสอดคลอง
กับคําวา “สํานึกรวม” ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันกับการกระตุนให
เกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่อุดมไปดวยชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพดี หรือชุมชนที่มีประชา
สังคมเขมแข็ง จึงมิไดเปนอะไรอื่น นอกจากชุมชนแหงการเรียนรู อันจะกระตุนใหชุมชนต่ืนตัวตอ
การพัฒนา และสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตนเองมีในครอบครอบโดย เทคนิควิธีการในการ
เสริมสรางการเรียนรูของชุมชน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, ๒๕๔๓: ๗-๑๐) มีดังนี้ 
 ๑. การเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรูจากการปฏิบัติจัดวา
เปนการเรียนรูที่กอใหเกิดความรูจริง ไมแยกการเรียนรูออกจากการดํารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
สามารถสรางการเรียนรูใหเกิดข้ึนไปพรอมกับการมีสวนรวมในการทํางานชุมชนในข้ันตอนตาง ๆ 
ไดแก การศึกษาและวิเคราะหชุมชน การกําหนดปญหา การแสวงหาทางเลือก การวางแผน การ
ปฏิบัติ การควบคุมติดตาม และการประเมินผล 

 



๒๒ 

 

  นอกจากนี้ ยังจัดการเรียนรูไดโดยสาธิต และทดลอง ซึ่งรูปแบบการสาธิตและ
ทดลอง ควรจะจัดภายใตเงื่อนไขเดียวกับที่สมาชิกในชุมชนมีอยู เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในข้ันตอนตอไป 
 ๒. การเรียนรูจากประสบการณ นอกจากการเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง 
เรียนรูไดจากประสบการณของผูอื่น โดยการศึกษาดูงาน ที่ไมใชรูปแบบของการไปเที่ยวหรือ
เยี่ยมเยียนกันอยางปกติ แตเปนการไปอยางมีจุดมุงหมาย มีการวิเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
มีการสรุปบทเรียน มีการเตรียมการทั้งผูไปดูงานและผูใหการดูงาน 
 ๓. การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เปนการเรียนรูจากปราชญชาวบาน หรือสถาบัน
ในชุมชนและนํามาผสมผสานกับองคความรูสมัยใหมใหเหมาะสมกับสภาพ และเงื่อนไขของ
ทองถิ่น 
 ๔. การเรียนรูจากสถานการณจําลอง หรือตัวอยาง ไดแก กรณีศึกษา การแสดง
บทบาท สมมติ การแสดงละคร เกม กิจกรรม 
 ๕. การเรียนรูจากการถายทอด เปนการเรียนรูจากการถายทอดเนื้อหาความรูโดยตรง 
เชน การใหขอมูลขาวสาร การบอกเลา การบรรยาย การอภิปราย นิทรรศการ และส่ือตาง ๆ  
 ทนงศักด์ิ คุมไขน้ํา (๒๕๓๔: ๑๔-๑๖) ไดกลาวถึง การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติที่เปน
การใหการศึกษาเรียนรูชุมชน เพื่อการพัฒนา สามารถสรุปไดวา การใหการศึกษาชุมชนเพื่อการ
พัฒนา (Community Education for Development) มีความหมายแยกเปน ๒ สวน กลาวคือ 
 ๑. การใหการศึกษาชุมชน (Community Education) คือ การกระตุนสงเสริมใหคนใน
ชุมชนเรียนรูถึงสภาพปญหา ขอจํากัด และความตองการที่แทจริงของคนในชุมชนของตนเอง 
 ๒. การใหการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education) คือ การกระตุนและ
สงเสริมใหคนในชุมชนเรียนรู เพื่อคนหาแนวทางหรือวิธีการแกไขปญหาขอจํากัดของชุมชน จน
สามารถตัดสินใจรวมกันในการกําหนดแผนงานที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ขามขีด
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู 
 ดังนั้น การใหการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา คือ วิธีการกระตุนและสงเสริมใหคนใน
ชุมชนเรียนรู และศึกษารวมกันในขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และตระหนักถึงปญหา 
ความตองการของชุมชนที่แทจริง ตลอดจนสามารถคนหาและกําหนดวิธีการตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยตนเองโดยในเร่ืองการศึกษา รัฐควรให
ปราชญชาวบานไดมีสวนในการวางหลักสูตรบางสวนในระดับทองถิ่น ที่จะทําใหชาวบานสามารถ
ถายทอดภูมิปญญาและคุณคาที่ดีงามของชุมชนแกลูกหลานเขา อยางสอดคลองกับแตละพื้นที่ 

 



๒๓ 

 

ไมใชทุกอยางคิดและวางแผนมาจากสวนกลางหมดแลวมาใหชาวบานเขารวมตรงปลายสุด เชน 
ใหเปนกรรมการศึกษาในโรงเรียนชุมชน (เสรี พงศพิศ, ๒๕๓๖: ๔๗) 
 กระบวนการ เทคนิค วิธีการตาง ๆ ที่สรางข้ึน เพื่อใหการมีสวนรวมในชุมชนสัมฤทธิ์ผล
นี้ มีหมุดหมายสูงสุด อยูที่การพึ่งตนเองไดของชุมชน โดยการที่ชุมชนจะสามารถพ่ึงพาตนเองได
อยางแทจริงนั้น สามารถเกิดข้ึนได ดวยแนวคิด (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕: ๖๙-๗๐) ดังตอไปนี้ 
 ๑. การพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี (Technological Self – Reliance) หมายถึง การมี
ปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ เชน เคร่ืองไมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล และเทคโนโลยี
ทางสังคม เชน การรูจักวางโครงการ รูจักจัดการ มนุษยสัมพันธ เปนตน การรูจักใชอยางมี
ประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยูเสมอเพื่อใชงานเทคโนโลยีในความหมายนี้ รวมทั้ง
ของสมัยใหม และของด้ังเดิมของทองถิ่นที่เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” (Folk - Wisdom) ดวย 
 ๒. การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ (Economic Self-Reliance) หมายถึง ความสามารถ
ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ (ทํามาหาเล้ียงชีพ) ที่มีความมั่นคงสมบูรณสุขพอสมควร หรือหากมองใน
แงความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน จุดสมดุลก็จะตองสูงพอสมควรถึงข้ันสมบูรณพูนสุข
ดังกลาว 
 ๓. การพึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ (Nature Resources Self-Reliance) 
ทรัพยากรธรรมชาติในที่นี้ หมายถึง ส่ิงใด ๆ ที่มีอยูโดยธรรมชาติในชุมชน หรือสามารถหามาไดจาก
ธรรมชาติ การพึ่งตนเองไดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การมีทรัพยากรธรรมชาติ ความสามารถ
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรนั้น และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหดํารงอยู 
ไมใหเส่ือมเสียหมดส้ินไป หรือไมใหเสียสมดุลธรรมชาติมากนัก ตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 
ดิน ปาไม สัตวบกและสัตวน้ํา รวมทั้งแรธาตุตาง ๆ ที่มีคา และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย 
 ๔. การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ (Psychological Self - Reliance) ในทฤษฎีนี้ หมายถึง 
สภาพจิตใจที่กลาแข็งในที่กลาแข็งในการที่จะตอสูกับปญหาอุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ การ
พัฒนาชีวิตใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน ในการปกครองตนเอง ในการปองกันกิเลสตัณหา ไมใหโลภ 
โกรธ หลง หรืออยากได อยากมี จนเกินความสามารถของตน 
 ๕. การพึ่งตนเองไดทางสังคม (Social Self - Reliance) หมายถึง สภาวการณที่กลุม
คนกลุมหนึ่ง ๆ มีความเปนปกแผนเหนียวแนน มีผูนําที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํากลุมคนเหลานี้
ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ หรืออาจของความชวยเหลือจากภายนอกก็ได ปกติกลุมคนที่หมายถึงนี้ตองมี

 



๒๔ 

 

ขนาดใหญพอสมควร เชน ขนาดหมูบานใหญ หรือตําบล ในปจจุบันของไทย เปนกลุมคนที่มีความรู
ความสามารถระดับหนึ่ง ติดตอสัมพันธดวยดีและสม่ําเสมอ ซึ่งเปนปจจัยยอยนําไปสูความเปน
ปกแผนแนนหนาและการมีผูนําที่ดีดังกลาว 
 นอกจากนี้ สายันต ไพรชาญจิตร (๒๕๔๗: ๖๗-๖๘) ไดเสนอแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ดวยกระบวนการ  3E-Model ไว ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการเรียนรูและการปลูกจิตสํานึก (E1 - Education) เนนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง (Learning by doing) การจัดการศึกษาที่เนนการส่ือสารสองทางแบบไมเปน
ทางการ (Informal two - way communication) การแลกเปล่ียนการเรียนรูประสบการณในหมู
นักวิชาการ นักจัดการ เจาหนาที่ ในหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และประชาชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อ
ความเขาใจรวมกันในเร่ืองคุณลักษณะทางวิชาการ เปนการสรางจิตสํานึกในคุณคาและความสําคัญ
ของทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทตาง ๆ รวมทั้งการเล็งเห็นประโยชนของทรัพยากรทางโบราณคดี
ในทางการพัฒนาชุมชน 
 ๒. การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมในการจัดการ (E2 - Engineering) หมายถึง 
การคิดคนรูปแบบวิธีวิทยา (Methodology) และเทคนิควิธีที่เหมาะสม (Appropriate Technique/ 
Technology) ในการจัดการดานวิชาการ หรือการวิจัย (Research) ดานการอนุรักษ (Conservation) 
การสงวนรักษา (Preservation) และแบบแผนการพัฒนา (Development Pattern) รวมไปถึงการ
สรางเงื่อนไข (Conditions) กฎเกณฑหรือขอบัญญัติ (Regulations) และกฎหมาย (Acts) เพื่อใช
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนแกชุมชนทั้งในระดบัทองถิน่ ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
 ๓. การบังคับใชกฎระเบียบ (E3 - Enforcement) หมายถึง การนําเอาเงื่อนไขกฎเกณฑ 
ขอบัญญัติและกฎหมายที่ชุมชน และสังคมตราข้ึนมารวมกันมาบังคับใชเพื่อคุมครอง ปองกันและ
เอ้ืออํานวยใหกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเปนไปอยางราบร่ืนไมสะดุดหยุดลงกลางคัน 
หรือไมถูกละเมิดใหเส่ือมคาหรือเส่ือมสภาพไปดวยเหตุอันไมสมควร 
 ปจจุบัน การพัฒนาชุมชนที่กระทํากันอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเปนเวลายาวนาน 
กอใหเกิดบทเรียนที่สําคัญสําหรับนักพัฒนาวา ความพยายามในการแกไขปญหาและเปล่ียนแปลง
ชุมชน โดยการหยิบยื่นความปรารถนาดี เมตตาจิต และทรัพยากรอ่ืนใดจากคนภายนอกชุมชน
เพียงลําพังนั้น ไมเคยประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรไดเลย แตในทางตรงกันขามการพัฒนาใน
แนวทางดังกลาวกลับไมไดทําใหประชาชนในชุมชนไดรับประโยชนเทาที่ควร แตทําใหชมุชนทีไ่ดรับ
การพัฒนากลับตองพึ่งพาคนและทรัพยากรภายนอกชุมชนมากข้ึน และบอยคร้ังที่การพัฒนา

 



๒๕ 

 

กอใหเกิดปญหาสังคมติดตามมานานัปการ ทั้งที่มีการวางแผนในการใหความชวยเหลือตาม
โครงการตาง ๆ เปนอยางดี เชน สงผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ อยาง
แทจริงเขาไปศึกษาปญหา ศึกษาชุมชน และเสนอแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมโดยจัดสรรเงิน
ชวยเหลือแบบใหเปลาจํานวนมหาศาล แตกลับไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรนั้นมีสาเหตุมา
จากส่ิงใด 
 นักวิชาการดานการพัฒนาจํานวนมากใหความเห็นวาการพัฒนาในแนวทางเกาที่
ทุมเทความชวยเหลือทั้งดานบุคลากร วิชากร และทรัพยากรจากภายนอกเขาไปเพียงฝายเดียวนั้น
ไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได เพราะการแกไขปญหา
และการพัฒนาชุมชนจะบังเกิดผลเมื่อมีการเรียนรูรวมกันจากการกระทําของทั้งนักพัฒนาและ
ประชาชนที่อยูในชุมชนนั้น ๆ โดยมีประชาชนเปนผูกระทํา (Actor) ในการพัฒนามิใชเปาหมาย 
หรือผูถูกกระทําในกระบวนการดังกลาว การเรียนรูรวมกันผานการดําเนินงานจะกอใหเกิด “ปญญา” 
และ “พลัง” ในการกาวผานความยากลําบากในการแกไขปญหาและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึน
ในชุมชนไดอยางมั่นคง ในการพัฒนา ยุคปจจุบัน จึงไดมีการกลาวถึงการพัฒนาแบบมีสวนรวม
มากย่ิงข้ึน จนกลายเปนกระแสหลักของการพัฒนาสังคมของทุกประเทศ (สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕: ๑๑๒) เนื่องจากเปนการพัฒนาที่เนนกระบวนการการมี
สวนรวมของคนในชุมชนเจาของทรัพยากร ตลอดจนใหความสําคัญกับความตองการของคนใน
พื้นที่ จึงทําใหกอเกิดเปนการพัฒนาที่ตรงจุด เหมาะสมกับชุมชน จนเปนความยั่งยืนในที่สุด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน 
 คนเรานั้น เมื่อเปนเด็กอาศัยโรงเรียนเปนที่ศึกษาหาความรู คร้ังเติบโตข้ึนก็เขาเรียนตอ
ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตามระดับความรู ความสามารถของแตละคน แตการศึกษาของ
คนเราไมไดหยุดอยูเพียงในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเทานั้น เราจําเปนตองศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมระดับสติปญญาของตนเองเสมอ หลายคนอาจเรียนเรื่องราวตาง ๆ บางคนอาจทําการ
ทดลอง หรือคนควาวิทยาการใหม ๆ แตมีอีกเปนจํานวนมากท่ีตองศึกษาหาความรูจากการอาน
หนังสือพิมพ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน เลนอินเตอรเน็ต หรือการไปคนควาอานจากเอกสารตามหองสมุด
ตาง ๆ ตามความสนใจของแตละคน ในบรรดาสถานท่ีสําหรับศึกษาของคนเราภายหลังจบ
การศึกษาจากโรงเรียนดังกลาวมาแลว มีพิพิธภัณฑรวมอยูดวย โดยพิพิธภัณฑจะทําหนาที่ในการ
รวบรวมวัตถุประเภทตาง ๆ เชน วัตถุทางธรรมชาติวิทยา วัตถุทางศิลปกรรม วัตถุทางประวัติศาสตร
และโบราณคดี วัตถุทางประเพณีและชีวิตความเปนอยู ฯลฯ จัดแสดงในอาคาร โดยเขียนคํา

 



๒๖ 

 

บรรยายอยางส้ัน ๆ และงาย ๆ สําหรับประชาชนเขาชม เพื่อเพิ่มพูนความรูตามสาขาวิชานั้น ๆ 
(นิคม มุสิกะคามะ และคณะ, ๒๕๒๑: ๑) 
 พิพิธภัณฑแหงแรกของประเทศไทย เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ (ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร, ๒๕๔๔: ๙) โดยพระองคทรงมีพระราชประสงคที่
จะใหพิพิธภัณฑเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรในการตอสูกับการลาอาณานิคมของตางชาติในสมัย
นั้น หลังจากนั้นเปนตนมาประเทศไทยจึงมีที่การจัดต้ังพิพิธภัณฑเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ  
 สมลักษณ เจริญพจน (๒๕๔๗: ๕) กลาววา คําวา “พิพิธภัณฑ” มีรากศัพทมาจากคํา
วา “พิพิธ” แปลวา ตาง ๆ กัน ผนวกกับคําวา “ภัณฑ” ซึ่งแปลวา ส่ิงของเมื่อนํามารวมกันแลวมี
ความหมายวา สิ่งของตาง ๆ ที่รวบรวมไว เพื่อประโยชน ในการศึกษา เมื่อเติมคําวา “สถาน” 
เขาไป เปน “พิพิธภัณฑสถาน” แปลวา สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวม และแสดงส่ิงตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญดานวัฒนธรรม หรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมาย เพื่อประโยชนตอ
การศึกษาเลาเรียน และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ 
 ทั้งคําวา “พิพิธภัณฑ” และคําวา “พิพิธภัณฑสถาน” ปรากฏใชอยูในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ จนกระทั่งไดมีการปรับปรุงพจนานุกรมฉบับนี้ข้ึนในเวลา
ตอมา ซึ่งเมื่อมีการจัดพิมพฉบับปรับปรุงออกมาเผยแพรในพุทธศักราช ๒๕๔๒ ทั้งคําวา
“พิพิธภัณฑ” และ “พิพิธภัณฑสถาน” ที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมฉบับนี้กลับถูกปรับเปล่ียนใหเปน
คําที่มีความหมายเดียวกันคือ ความหมายเดิมของคําวา “พิพิธภัณฑสถาน” เทานั้น  

 ปจจุบัน พิพิธภัณฑ คือ สถาบันที่ต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุอันมี
ความสําคัญทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควาและความ
เพลิดเพลิน (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, ๒๕๒๑: ๓) โดยควรทําหนาที่เปนศูนยกลางชุมชน และ
บริการชุมชนซ่ึงประกอบดวยประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และยิ่งไปกวานั้นยัง
ควรทําหนาที่ในการนําพิพิธภัณฑไปสูชุมชนทุกแหงหนที่อยูหางไกลทั่วถึงอีกดวยโดยจะตองปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนของชุมชน เชื่อมโยงอดีต ปจจุบัน และอนาคต เร่ิมดวยการรวบรวมสงวนรักษา
วัตถุสําคัญใหดํารงอยูตลอดไป ไมสูญสลาย ทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวของวัตถุที่รวบรวมนั้น 
นําออกจัดแสดงเผยแพรความรูแกประชาชน 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน (Folk Museum) หมายถึง สถานที่รวบรวมขาวของ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชพื้นเมือง หรือของใชของชาวบานในทองถิ่นสะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี วิธีคิด 
การดําเนินชีวิต ตลอดจนภูมิปญญาของชาวบานในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเปนสถานท่ี บานเรือน 
ส่ิงกอสรางสมัยโบราณที่โดยอายุ รูปแบบศิลปะ สถาปตยกรรม หรือประวัติความเปนมาเปน

 



๒๗ 

 

ประโยชนตอการศึกษาเร่ืองราวของชุมชนนั้น ๆ ที่รวมเรียกวา โบราณสถาน แหลงโบราณคดี หรือ
อาคารสถานที่ที่กอสรางข้ึนใหมเพื่อใชจัดแสดงขอมูล หลักฐานทางโบราณคดี และทรัพยากร
วัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชนอีกดวย (จิรา จงกล, ๒๕๓๒: ๓๑) 
 โดยพิพิธภัณฑพื้นบานนี้ จัดเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กในระดับทองถิ่น (Small and 
Local Museum) ที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้น พิพิธภัณฑพื้นบานจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธใหมากข้ึนดวยวิธีการตาง ๆ เชน แจกใบปลิว โฆษณาในหนังสือพิมพทองถิ่น ติด
ประกาศตามที่ตาง ๆ และการประชาสัมพันธนั้นควรจะแสดงภาพลักษณของพิพิธภัณฑที่สดใส 
สวางไสว เปนที่ที่ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังควรแสดงใหเห็นชัดเจนวา
พิพิธภัณฑยินดีตอนรับเด็กและผูคนในชุมชนทุกกลุม นอกจากนี้ ดําเนินการยังควรตองคํานึงถึง
ความตองการ และใหความสําคัญกับชุมชนอยางมาก (เพ็ญพรรณ เจริญพร, ๒๕๔๘: ๖๒) ดังที่ 
ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๔๔: ๑) กลาววา พิพิธภัณฑทองถิ่น (พื้นบาน) เปนของคนในทองถิ่น ไมใช
ของหนวยงานราชการ หรือของคนอ่ืน ๆ จากภายนอก ส่ิงที่จะนํามาแสดง ก็คือ เนื้อหาที่เปน
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น และเมื่อพิพิธภัณฑเกิดข้ึนมาแลวทองถิ่นก็เปนเจาของ ทําหนาที่ดูแล
กันเอง รวมทั้งการอธิบายและนําชม 
 นอกจากนี้ งานในหนาที่ของพิพิธภัณฑโดยตรงท่ีละเลยไมไดนั้น คือ การรวบรวม การ
ตรวจพิสูจน การทําหลักฐาน การสงวนรักษา การจัดแสดง การใหการศึกษา และหนาที่ตอ
ประชาชน (จิรา จงกล, ๒๕๓๒: ๓๒-๔๒) ดังนี้ 
 ๑. หนาที่การรวบรวมวัตถุ (Collecting) หนาที่ประการแรกของพิพิธภัณฑ คือ ตอง
รวบรวมวัตถุ การรวบรวมสะสมเปนนิสัยของมนุษยมาแตด้ังเดิม ต้ังแตเร่ิมรูจักสะสมอาหาร อาวุธ 
ส่ิงของเคร่ืองใช เคร่ืองนุงหม และพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เมื่อมีอารยธรรมสูงข้ึน ก็รูจักสะสมสมบัติ
ทรัพยสิน เพื่อแสดงความมั่งค่ังและฐานันดรในสังคม โดยวัตถุที่พิพิธภัณฑมีหนาที่สะสมรวบรวม
ไว ไดแก การรวบรวมวัตถุที่ไดรับบริจาคจากประชาชน การรวบรวมวัตถุที่เกิดข้ึนจากการขุดคน
ทางโบราณคดี และการรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ 

 ๒. หนาที่ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, 
Research) เมื่อพิพิธภัณฑทําหนาที่เก็บรวบรวมวัตถุ พิพิธภัณฑจึงจะตองตรวจสอบ บอกไดวา
เปนอะไร สามารถจําแนกแยกประเภท กําหนดอายุ แบบสมัย ที่มาของวัตถุที่รวบรวมนั้น หาก
รวบรวมวัตถุไดแลว ยังไมสามารถตรวจสอบจําแนกตามลักษณะวัตถุได ตองทําการศึกษาวิจัย 
คนควาใหได โดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบ และวิธีทดลองตรวจสอบหรือพิสูจนอายุทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหไดขอมูลเร่ืองราวที่แนนอน 

 



๒๘ 

 

  การบริการแกประชาชนในเรื่องการตรวจสอบวัตถุและใหขอเท็จจริงทางวิชาการ
มีความสําคัญมาก ที่จะทําใหพิพิธภัณฑมีความนาเชื่อถือ หากพิพิธภัณฑละเลยหนาที่วิจัยแลว 
วัตถุที่รวบรวมไวก็ไมกอใหเกิดเปนผลงานทางวิชาการแตอยางใด ซึ่งยอมเปนความบกพรอง
ทางงานวิชาการของพิพิธภัณฑ และประชาชนจะขาดความเล่ือมใส ศรัทธา ขาดความเช่ือถือใน
ที่สุด 
 ๓. หนาที่ในการทําบันทึกหลักฐาน (Recording) การบันทึกหลักฐาน คือ การจัดทํา
ทะเบียนวัตถุทุกช้ินที่รวบรวมเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ อันเปนงานหลักที่สําคัญยิ่ง ความสําคัญ
ประการหนึ่งคือ เปนหลักฐานไมใหเกิดสูญหาย หรือทุจริตจากเจาหนาที่ อีกประการหนึ่งเปน
หลักฐานทางวิชาการ เพราะเปนทะเบียนประวัติหลักฐานแนนอนในเร่ืองที่มาวัตถุ ซึ่งมี
ความสําคัญมากสําหรับการศึกษาคนควา วัตถุใดที่ไมมีประวัติเปนหลักฐานจะไมมีคุณคาทาง
วิชาการ ไมสามารถใชอางอิงเปนหลักฐาน โดยการจัดทําทะเบียนวัตถุ จะบันทึก บรรยาย
รูปลักษณะเพียงเทานั้นไมได จะตองมีภาพถายติดบัตรดวย การทําทะเบียนหลักฐานวัตถุเปนงาน
ใหญที่ตองใชความละเอียดถี่ถวน และสมุดทะเบียนจะตองมีสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัย 
เนื่องจากหลักฐานวัตถุจากทะเบียนนี้จะเปนเอกสารเบ้ืองตนของการคนควาวิจัยทางวิชาการ 
  พัชนี จันทรสาขา (สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗: ๒๕-๒๖) กลาวถึง 
การทําทะเบียนบัญชีวัตถุพิพิธภัณฑ วามีวัตถุประสงคและความสําคัญ คือ การจัดทําเอกสาร
สําคัญ ประวัติเร่ืองราวของวัตถุข้ึนไวเปนหลักฐานสําคัญในการรักษาความปลอดภัยจากการ
ทุจริตของเจาหนาที่ ทะเบียนบัญชีเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่งในการปองกันวัตถุที่รวบรวมไว
ไมใหสูญหาย การจัดทําทะเบียนทะเบียนก็คือการทําหลักฐานเร่ืองราวของวัตถุแตละช้ินทําให
ทราบที่มา ประวัติเร่ืองราว ตลอดจนจํานวนรายการวัตถุทั้งหมดของพิพิธภัณฑ ประวัติของทุกช้ิน
ในการเขามาหรือออกไป วัตถุใดที่ไมมีทะเบียนประวัติเปนหลักฐานที่แนชัด ยอมจะขาดความ
สมบูรณหรือคุณคาทางวิชาการ โดยการจัดทําทะเบียนวัตถุมีประโยชน ดังนี้ 
  ๑. เพื่อควบคุมจํานวนวัตถุที่เปนสมบัติของพิพิธภัณฑใหเก็บอยางมีระเบียบและ
สะดวกในการตรวจสอบ 
  ๒. เพื่อการจัดทําเอกสารสําคัญ ประวัติเร่ืองราวของวัตถุแตละชิ้นไวเปนหลักฐาน 
ทําใหทราบที่มา ประวัติ จํานวนของวัตถุทุกชิ้นในการเขามาหรือออกไป รวมทั้งประวัติการ
เคล่ือนยายไปที่ใด ๆ  
  ๓. เปนหลักฐานเคร่ืองมือปองกันวัตถุที่รวบรวมเก็บรักษาไวไมใหสูญหาย 
  ๔. เปนหลักฐานปองกันและคุมครองความปลอดภัยจากการทุจริตของเจาหนาที่
ในวงงาน 

 



๒๙ 

 

  ๕. เปนหลักฐานสําคัญกรณีเกิดโจรภัย หากวัตถุถูกขโมยไป หลักฐานที่แสดงแก
เจาหนาที่ตํารวจ คือ ทําเบียนบัญชี บัตรประจําวัตถุ พรอมภาพถายซึ่งเปนหลักฐานพิสูจนทาง
กฎหมายได 
  ๖. เพื่อการศึกษา คนควา เร่ืองราวของวัตถุ ทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และ
โบราณคดี 
  โดยผูปฏิบั ติ งานดานทะเบียน  ควรจะตองมีความรูทั่ วไปทางดานศิลปะ 
ประวัติศาสตร และโบราณคดี ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชถอยคํา การจัดทํารายละเอียด หลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับส่ิงของ ตองมีความสนใจศึกษา คนควาเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุพิพิธภัณฑ 
ผูปฏิบัติหนาที่ทะเบียนตองมีความรับผิดชอบตอวัตถุที่เขามาเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ ตองมี
ความสามารถในการจัดทําบันทึกที่ถูกตองและสมบูรณ ตองเขาใจวารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุ
เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของพิพิธภัณฑโดยการทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑมีระเบียบ
และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. การกําหนดเกณฑการรับวัตถุเพื่อการรวบรวมเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ 
  ๒. การวิเคราะหวัตถุที่รับเขามา 
  ๓. การลงทะเบียนวัตถุ การทําบัญชี การทําบัตรประจําวัตถุ 
  ๔. การเก็บรักษาวัตถุและการควบคุมการเคลื่อนยาย 

  ๕. การตรวจสอบบัญชี 
 ๔. หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) พิพิธภัณฑจะตอง 
“สงวนรักษา” วัตถุที่รวบรวมไวใหคงทนถาวร ไมมีการเส่ือมสภาพ วัตถุทุกช้ินที่รวบรวมรักษาไว
เปนสมบัติของพิพิธภัณฑจะตองใหเจาหนาที่สงวนรักษา ตรวจสภาพ ทําความสะอาด หรือ
ปฏิบัติการปองกันการเส่ือมสภาพกอนสงเขาจัดแสดง หรือเก็บรักษาในคลัง วัตถุที่ชํารุดจะตอง
ซอมรักษาเสียกอน 

  จิราภรณ อรัณยะนาค (สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗: ๔๙-๕๑) กลาว
วา นอกจากจะตองปกปอง คุมครอง ปองกันมิใหวัตถุพิพิธภัณฑสูญหายแลว ยังตองอนุรักษวัตถุ
พิพิธภัณฑเหลานั้นคงสภาพและมีอายุยืนยาวมากที่สุดเทาที่จะทําได บทบาทของภัณฑารักษและ
เจาหนาที่พิพิธภัณฑ มุงเนนที่การชะลอการชํารุดเสื่อมสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ โดยการควบคุม
สภาพแวดลอมและปกปองวัตถุพิพิธภัณฑจากปจจัยที่ทําใหเกิดการเสื่อมสภาพ จัดแสดงและ
จัดเก็บดวยวิธีการที่เหมาะสม 

 



๓๐ 

 

  หลักการสําคัญในการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ เร่ิมดวยการเรียนรูธรรมชาติของ
วัสดุแตละชนิดตลอดจนจุดออนที่พึงระวัง ทําความคุนเคยกับสาเหตุที่ทําใหเกิดการชํารุด
เส่ือมสภาพ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน จากนั้นหาทางปองกัน หยุดยั้งหรือชะลอ
อัตราการเปล่ียนแปลงดวยวิธีการตาง ๆ เชน เพิ่มความระมัดระวังในการจับตอง เคล่ือนยาย บรรจุ
หีบหอ การควบคุมสภาพแวดลอม การจัดเก็บและการจัดแสดงดวยวิธีที่ถูกตอง โดยสาเหตุการ
ชํารุดเส่ือมสภาพ ไดแก 
  ๑. สาเหตุภายใน วัตถุพิพิธภัณฑหลายชนิดเกิดจากการชํารุดเส่ือมสภาพไดจาก
สาเหตุภายในตัววัตถุพิพิธภัณฑเอง 
  ๒. มนุษย ทําใหวัตถุพิพิธภัณฑชํารุดเส่ือมสภาพไดทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจ ความ
เสียหายสวนใหญเกิดจากความสะเพรา รูเทาไมถึงการณ ขาดความระมัดระวังในการหยิบยกจับ
ตองเคล่ือนยาย การแตะตองสัมผัส การเก็บรักษาและการจัดแสดงดวยวิธีการไมเหมาะสม 

  ๓. สภาพแวดลอม ทําใหวัตถุพิพิธภัณฑ เกิดการเปล่ียนแปลงไดมากมาย ทั้งการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและการเปล่ียนแปลงทางเคมี มีทั้งการเปล่ียนแปลงอยางชา ๆ และการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจัยสภาพแวดลอมที่ทําใหวัตถุพิพิธภัณฑเกิดความชํารุดเสื่อมสภาพ 
ไดแก ความช้ืน อุณหภูมิ แสงสวาง แมลง รา สัตวอ่ืน ๆ กาซตาง ๆ ในอากาศ ฝุนละออง และเกลือ 

 ๕. หนาที่รักษาความปลอดภัย (Museum Security) หนาที่ของพิพิธภัณฑเปนที่รูดีวา
ตองปกปอง คุมครองวัตถุที่รวบรวมไวใหปลอดภัย ไดแก การสงวนรักษาใหปลอดภัยจากการเส่ือม
ชํารุดตามสภาพกาลเวลา และคุมครองความปลอดภัยจากโจรภัย และอัคคีภัย พิพิธภัณฑทุกแหง
จะตองมีเจาหนาที่ฝายรักษาความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบโดยตรง และมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ทันสมัย (Security System) พิพิธภัณฑจะตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ยาม
รักษาการณ (Guard) เจาหนาที่ประจําหอง (Attendant) 
  ศักด์ิชัย พจนนันทวาณิชย (สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗: ๑๐๐-๑๐๒) 
กลาววา พิพิธภัณฑที่ดีนั้น จะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี สามารถคุมครองปองกัน
วัตถุที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑใหปลอดภัยได พิพิธภัณฑที่มีภาพลักษณที่ดี ในเร่ืองความปลอดภัย
จะไดรับความเช่ือถือ ศรัทธา และไดรับกระแสตอบรับจากสังคมเปนอยางดี ซึ่งจะนําไปสูการ
สนับสนุนพิพิธภัณฑในดานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนการบริจาควัตถุ การชวยเหลือ อุปถัมภ
ทางการเงิน และอ่ืน ๆ สําหรับพิพิธภัณฑที่ละเลยในเร่ืองความปลอดภัย จะสงผลถึงช่ือเสียงและ
ภาพลักษณที่ไมดีของพิพิธภัณฑนั้น ๆ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑจึงเปนบทบาท
หนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของการบริหารงานพิพิธภัณฑ เพื่อใหพิพิธภัณฑปลอดภัยจากภยันตราย

 



๓๑ 

 

ทั้งปวง ที่จะเกิดข้ึนกับอาคารพิพิธภัณฑ และวัตถุภายในพิพิธภัณฑ โดยภยันตรายที่สงผลกระทบ
ตอพิพิธภัณฑ และวัตถุในพิพิธภัณฑนั้น มีปจจัยมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน ซึ่งอาจพอ
สรุปได ดังนี้ 
  ๑. ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม แผนดินไหว 
อุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสวางเปนตน 

  ๒. ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษยแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ  
   ๒.๑ การกระทําโดยต้ังใจ เชน การโจรกรรม การจลาจล และการกอความไม
สงบ 
   ๒.๒ การกระทําโดยไมตั้งใจ เชน ความประมาทเผอเรอของเจาหนาที่และ
ความรูเทาไมถึงการณของผูชม 
  นอกจากนี้ สถานที่ต้ัง ตลอดจนอาคารพิพิธภัณฑ ก็เปนส่ิงสําคัญที่ตองพิจารณา
โดยละเอียด รอบคอบ เนื่องจากสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ คือ สาเหตุหลายประการท่ีกอใหเกิดปญหา
ความเสียหายกับตัวอาคาร และวัตถุในพิพิธภัณฑ ดังนั้นการสํารวจสภาพแวดลอมของที่ต้ัง
พิพิธภัณฑ เพื่อวางแผนการรักษาความปลอดภัยได 
  ในการเลือกสถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ เพื่อปองกันภยันตรายตาง ๆ จึงควรพิจารณาถึง
เร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ควรเปนบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และมีเสนทางติดตอไดมากกวาหนึ่ง 
หากเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถใชเสนทางอ่ืนแทนได 
  ๒. ไมไกลจากชุมชนเส่ียงตอการโจรกรรมของโจรผูราย 
  ๓. ไมอยูในยานการคาที่การจราจรคับค่ัง และยากแกการปองกันอัคคีภัย 
  ๔. ไมอยูในยานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ ฝุนละอองเปนอันตรายตออาคาร
และวัตถุในพิพิธภัณฑ 
  ๕. ไมเปนพื้นที่ที่อยูในเสนทางของลม พายุ หรือแผนดินไหว 
  ๖. ไมเปนที่ลุมน้ําทวมขัง หรือเคยเกิดอุทกภัยอยูเปนประจํา 
  ๗. ไมเปนที่ที่มีแรธาตุใตดินที่เปนส่ือนําใหเกิดฟาผา 
  ๘. ไมควรอยูในยานที่เส่ียงตอการจลาจล ชุมนุมประทวง 
  ๙. ไมอยูติดกับถนนที่มีแรงส่ันสะเทือนสูงจากยวดยานพาหนะที่วิ่งไปมา 
  สวนอาคารพิพิธภัณฑที่ใชกันอยูในปจจุบันทั่วโลกมี ๒ ประเภท คือ อาคาร
พิพิธภัณฑอาคารเกาที่มีอยูเดิม และอาคารที่สรางข้ึนใหม ดังนั้นในการวางแผนรักษาความ

 



๓๒ 

 

ปลอดภัยของอาคารพิพิธภัณฑ จึงตองพิจารณาถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารพิพิธภัณฑ  
แตละประเภท เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการออกแบบ เพื่อปองกันภัยตาง ๆ ทั้งโจรราย อัคคีภัย 
และภัยพิบัติ อ่ืน ๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบอาคารแตละแหงดวย โดยอาคาร
พิพิธภัณฑที่ถูกหลักในการปองกันภัย ควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. เปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของวัตถุที่จัดแสดงได 
  ๒. มีการออกแบบที่ไมสลับซับซอนจนทําใหผูเขาชมหลงทิศ และไมสามารถหาทาง
ออกไดในกรณีฉุกเฉิน 
  ๓. ไมควรมีประตู-หนาตางมากเกินไป จนยากตอการรักษาความปลอดภัย 
  ๔. มีประตูทางเขาออกสําหรับผูเขาชมเปนทางเดียว สําหรับเจาหนาที่ควรมีประตู
ทางเขาออกเฉพาะตางหากและมีประตูทางออกฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัย 
  ๕. ใชวัสดุในการกอสรางผนัง ฝาเพดาน ประตู หนาตางที่มีความแข็งแรง ทนทาน
ปองกันการโจรกรรมได 
  ๖. ควรติดต้ังระบบสัญญาณปองกันโจรภัย  และอัคคีภัยแบบตาง  ๆ  ตาม
ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดง 
  ๗. ติดต้ังระบบควบคุมประตูเปด ปดอัตโนมัติเพื่อปองกันโจรกรรม 
  ๘. ไมควรออกแบบใหมีบันได ทอหรือรางน้ําบริเวณดานนอกอาคาร และไมควร
ออกแบบภูมิทัศนที่มีตนไมใหญใกลอาคารที่จะเปนหนทางใหโจรผูรายใชในการปนข้ึนอาคารได 
  ๙. มีการจัดต้ังสายลอฟาเพื่อปองกันฟาผา 
  ๑๐. จัดหองมั่นคงหรือหองนิรภัย เพื่อปองกันโจรภัยและอัคคีภัย 
  ๑๑. มีหองรับฝากของบริเวณดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑ 
  ๑๒. ในการจัดทําแผนที่หรือแผนผังอาคารพิพิธภัณฑ เพื่อประกอบการชม
พิพิธภัณฑ ควรยกเวนการแสดงหรือเผยแพรหองที่สําคัญ หรือหองที่ตองการรักษาความปลอดภัย
ในแผนที่ แผนผัง 
  การรักษาความปลอดภัยเปนงานซึ่งสําคัญที่สุดที่ตองปฏิบัติประการหน่ึงของ
พิพิธภัณฑ เพราะเปนงานซ่ึงจะอํานวยประโยชนใหพิพิธภัณฑ สามารถธํารงไวซึ่งทรัพยากรทาง
บุคคล และทรัพยสินตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย โดยไมมีการสูญเสียหรือสูญหายแตประการใด 
นํามาสูความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนที่พิพิธภัณฑ การรักษาความปลอดภัยจึงเปนส่ิงจําเปนที่
หนวยงานตาง ๆ ควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนใน
ทุก ๆ ดาน 

 



๓๓ 

 

 ๖. หนาที่ในการจัดแสดง (Exhibition) พิพิธภัณฑเปนสถานท่ีจัดไวสําหรับผูเขาชม 
พิพิธภัณฑจะตองเปนสถาบันที่ใหทั้งความรู ความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุก
ระดับการศึกษา พิพิธภัณฑจึงตองจัดแสดงดวยเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม การจัด
แสดงจะตองใหทั้งความรู และความเพลิดเพลินดวย ที่สําคัญ การจัดแสดงถาวรนั้น ตองไม
ตลอดไป แตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยูเสมอ ไมใหผูเขาชมเบื่อหนาย และนอกจากการ
จัดแสดงถาวรแลว พิพิธภัณฑจะตองมีการจัดการแสดงพิเศษ หรือจัดแสดงช่ัวคราว (Temporary 
Exhibition) หรือมีหองซ่ึงจัดการแสดงเปลี่ยนอยูเปนประจํา (Changing Exhibition) เพื่อเรียกรอง
ใหประชาชนเขาชมบริการของพิพิธภัณฑอยูตลอดเวลาดวย 
  กชพร หัสดิน (สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗: ๖๗) กลาววา นิทรรศการ
ทําหนาที่ในฐานะที่เปน “สื่อ” ที่มีความใกลเคียงกับหนังสือ และภาพยนตร มุงเนนใหผูชมไดรับ
ทั้งสาระและความบันเทิงไปในเวลาเดียวกัน ความสนุกสนานเพลิดเพลินในระหวางการเขาชม 
ถือเปนประสบการณสําคัญที่ผูชมควรจะไดรับ ในขณะเดียวกัน การถายทอดเนื้อหาทางวิชาการ   
ก็ควรไดรับการนําเสนออยางเหมาะสมดวย 
  ประสบการณที่ไดรับจากการเขาชมนิทรรศการที่ดีนาจะมีลักษณะคลายกับการที่
เราไดชมภาพยนตร อานหนังสือ ดี ๆ หรือ ไปเที่ยวสวนสนุก ควรเปนความรูสึกเชนเดียวกับเมื่อเรา
ไดเขาชมนิทรรศการที่ดี ความเหมือนอยูที่การนําผูชมไปสูโลกอีกโลกหน่ึง ที่มีความแตกตางจาก
โลกในชีวิตประจําวัน เปนความรูสึก นึกคิด ความฝนและจินตนาการ สามารถเปนจริงได ส่ิงที่ผูชม
เรียนรูระหวางการเขาชม เปนการเรียนรูดวย “ความรูสึก” ดวย “ความสมัครใจ” และดวย “ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน” 
 ๗. หนาที่ใหการศึกษา (Museum Education) ปจจุบันการศึกษานอกแบบ หรือนอก
ระบบ (Non-Formal Education) มีความสําคัญอยางมากแกเยาวชน และประชาชนทั่วไป และ
สถานที่สําคัญสําหรับการศึกษานอกระบบแหงหนึ่งก็คือ พิพิธภัณฑ เนื่องจากการศึกษาเรียนรูใน
พิพิธภัณฑเปนการศึกษาจากวัตถุของจริง ไมใชการศึกษาจากหนังสือ 
  เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง มีการเรียกรองใหพิพิธภัณฑมีสถานบริการเพื่อการศึกษาแก
คนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกวัยแลว พิพิธภัณฑจึงมีการปรับปรุงกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการ
จัดแสดงที่ตองทําหนาที่ใหทั้งความรู ความเพลิดเพลิน และเหมาะสมแกคนทุกระดับการศึกษา 
จะตองมีกิจกรรมและบริการดานการศึกษา มีเจาหนาที่การศึกษา (Museum Education Officer) 
เปนผูรับผิดชอบใหการศึกษาแกเยาวชน ประชาชน ชุมชนทุกประเภทแลว ยังตองมีบริการกิจกรรม
แกบุคคลพิเศษ เชน คนพิการ หูหนวก ตาบอด และแนวโนมของพิพิธภัณฑในปจจุบัน ยังเนนหนัก

 



๓๔ 

 

ในหนาที่จัดกิจกรรมการศึกษาแกชุมชนอยางมาก โดยหนาที่ในการใหการศึกษาของพิพิธภัณฑมี
ดังนี้ 
  ๗.๑ ใหความรู โดยอาศัยหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ จากวัตถุที่รวบรวมไวใน
พิพิธภัณฑ ใหเร่ืองราววัตถุที่จัดแสดงไว เมื่อการศึกษาตองอาศัยการเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
สําหรับพิพิธภัณฑ คือ ใหความรูจากวัตถุของจริงที่รวบรวมจัดแสดงไว 
  ๗.๒ ใหความคิด ทําใหคนคิด ใชความคิด และเกิดความคิด เกิดปญญา วัตถุใน
พิพิธภัณฑจึงตองเราความสนใจใหเกิดความคิด ความอยากรู อยากเห็นในส่ิงซ่ึงไมเคยสนใจ หรือ
เอาใจใสมากอน เมื่อเกิดความคิดแลว ก็จะนําไปสูการคนควาเร่ืองราวเกิดเปนความรูข้ึนในที่สุด 
  ๗.๓ การจูงใจ และสรางความประทับใจ ใหเกิดรูสึกช่ืนชมเห็นคุณคาของวัตถุที่
พิพิธภัณฑรวบรวมรักษาไว จะเปนคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม หรือวิทยาศาสตร เทคโนโลยีก็ตาม 
จะตองทําใหผูชมเกิดความสํานึกในคุณคา ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดงน้ัน และ 
  ๗.๔ สรางทัศนคติที่ดี และถูกตองแกผูเขาชม  
 ๘. หนาที่ทางสังคม (Social Function) หนาที่ทางสังคมของพิพิธภัณฑนั้น มี
ความสัมพันธใกลชิดกับงานในหนาที่การศึกษา ดําเนินการตามความตองการของสังคม จัดบริการ
แกชุมชนอยางกวางขวาง  ซึ่งมีผลทําใหพิพิธภัณฑไดกลายมาเปนศูนยกลางของชุมชน 
(Community Center) 
 ปจจุบันการจัดทําพิพิธภัณฑสวนใหญกลับเปนไปเพียงเพื่อแสดงขอมูลชิ้นงานที่มี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ลักษณะการนําเสนอก็มุงเนนใหความสําคัญกับกิจกรรม
การคนควา วิจัย รวบรวม จัดเก็บตัวอยางช้ินงานเพื่อความรูมากกวาการจัดแสดงใหประชาชนชม 
รูปแบบการจัดแสดง (Display) มีลักษณะที่ผูชมสามารถดูไดเพียงอยางเดียว และเปนการต้ังแสดง
แบบนิ่ง (Static) เนื้อหาที่นําเสนอก็ใหความสําคัญไปที่ชิ้นงานโดยเฉพาะ มากกวาการสราง
เร่ืองราว (Story Line) ที่จูงใจผูชม ตลอดจนการจัดแสดงเนื้อหาก็ไมอาจสรางบรรยากาศที่ทําให
ผูชมเกิดความเพลิดเพลินในลักษณะการบันเทิง (Entertainment) ได นอกจากน้ี นิทรรศการยังไม
สรางความเขาใจ และดึงดูดความสนใจของผูเขาชม ในทางกลับกันกลับสรางความเบื่อหนาย จน
ไมเกิดความสนใจที่จะกลับมาเขาชมอีกในคร้ังตอไป 
 การจัดการพิพิธภัณฑในอดีต มักมุงเนนที่วัตถุเปนสําคัญ (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 
๒๕๔๔: ๙-๑๓) พิพิธภัณฑจึงมีบทบาท หนาที่เปนเพียงสถานที่รวบรวมของมีคาเพื่อแสดงความ
เจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมเทานั้น อันไมสอดรับกับโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงของส่ิงตาง ๆ 
อยางรวดเร็ว การพัฒนาภูมิปญญาเปนเร่ืองที่ตองเรงทํา และยกระดับใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

 



๓๕ 

 

เพื่อความรูที่ เทาทันส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูเทาทันเทคโนโลยี อารยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม เพื่อปองกันการถูกกลืน ยุทธศาสตรของพิพิธภัณฑสมัยใหมจึงตองให
ความสําคัญกับผูเขาชม (Audience Driven) เปนหลักในการดําเนินงาน โดยผูจัดการพิพิธภัณฑ
ตองเขาใจกอนวา กลุมผูเขาชมคือใคร จึงจะสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง ตรงตามเปาหมาย 
ผูเขาชมจึงจะสนใจในพิพิธภัณฑ มาเยี่ยมชมซ้ํา ตลอดจนไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑอยาง
สูงสุด กระทั่งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดในที่สุด พิพิธภัณฑจึงจะตองปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
พันธกิจการดําเนินการใหบังเกิดประโยชนตอสังคม โดยแนวคิดเชนนี้ ไมผูกติดอยูกับพิพิธภัณฑ
ระดับชาติ หรือระดับจังหวัดเทานั้น แตหมายรวมถึงพิพิธภัณฑทองถิ่น หรือพิพิธภัณฑพื้นบานดวย  
 กลาวโดยสรุป คือ พิพิธภัณฑจําเปนตองศึกษาวัตถุจนเขาใจอยางถองแทและเชื่อมโยง
กับบริบททางสังคมที่ประกอบวัตถุใหได เพื่อนํามาใชเปนเนื้อหาขององคความรูซึ่งนับเปน
ความสําคัญอันดับแรกที่ตองดําเนินการ ลําดับตอไปคือตองพิจารณาหาแนวความคิดทาง
การศึกษา ลําดับสุดทาย คือ การหากลยุทธผสมผสานองคความรูกับแนวคิดทางการศึกษาและ
เผยแพรออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๔: ๑๖) ดวยแนวทาง 
(สุมาลี สังขศรี และคณะ, ๒๕๔๘: ฉ) ดังตอไปนี้ 
 ๑. ตองประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการใหขาวสารขอมูลทางส่ือที่หลากหลาย เชน วิทยุ
ทองถิ่น หนังสือพิมพทองถิ่น แผนพับ หอกระจายขาว ประชาสัมพันธผานหนวยงานที่เปนครือขาย 
การประชุมของชาวบาน ประชาสัมพันธในงานตาง ๆ ของวัด การออกหนวยประชาสัมพันธเคล่ือนที่ 
และประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต 
 ๒. สํารวจและกําหนดขอบเขตของกลุมเปาหมายในพื้นที่เพื่อนํามาใชในการวางแผน
จัดกิจกรรมใหสนองความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 
 ๓. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในวิชาพิพิธภัณฑใหเรียนในบทเรียนแลวใหนักเรียนมาศึกษา 
ดูงานเพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑในทองถิ่น และเมื่อนักเรียนมาศึกษาหาความรูแลวสามารถนําไปเทียบ
โอน คิดเปนหนวยกิตได 
 ๔. ใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ 
 ๕. ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการของพิพิธภัณฑ 
 ๖. ประสานงานเพื่อสรางเครือขายกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
 ๗. เขาถึงกลุมเปาหมายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธถึงตัว การจัดกิจกรรม
ในพื้นที่และในหนวยงานของกลุมเปาหมาย 
 ๘. ปรับและพัฒนาขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 
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 ๙. ผูบริหารพิพิธภัณฑตองมีวิสัยทัศน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางเต็มที่ 
 ๑๐. มีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
 ๑๑. ตองทําใหพิพิธภัณฑไดรับการยอมรับวา เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนประเภทหนึ่ง 
 โดยการจัดทําพิพิธภัณฑนั้นจะอาศัยเพียงหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไมสามารถ
ดําเนินการไดสําเร็จโดยลําพัง ตองอาศัยความรวมมือของทุกหนวยงานทุกองคกรที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรตาง ๆ และประชาชนในชุมชน (สุมาลี สังขศรี, ๒๕๔๔: ๒๑๓)  
 จะเห็นวาการจัดต้ังพิพิธภัณฑพื้นบานอันเปนพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับความเปน
ทองถิ่นนี้ตองอาศัยความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ตลอดจนการรวมเขามาจัดการ บริหารงานของ
คนในชุมชนทองถิ่น ผูเปนเจาของทรัพยากรวัฒนธรรม และมักจะมีลักษณะการจัดต้ังที่เปนไปดวย
ความผอนปรน ไมมีลักษณะการจัดการ ควบคุมที่เครงครัดอยางพิพิธภัณฑระดับประเทศ แต
มักจะมุงเนนไปที่ความเปนทองถิ่น พื้นบาน เนนถายทอดวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชน เพื่อหนาที่
หลักในการเปนแหลงการเรียนรูคูชุมชน ที่มีหนาที่รองในการเผยแพรประชาสัมพันธชุมชนของ
ตนเองไปสูสังคมภายนอกตอไป 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ผูศึกษาไดทําการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาตอไป ดังนี้ 
 นวลพรรณ บุญธรรม (๒๕๔๑) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดแสดงและการดูแลรักษา
โบราณศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน: กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” เสนอวา ชาวบานมวงเปนชุมชนมอญที่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับ
ประเพณีและความเชื่อด้ังเดิมประกอบกับความมีน้ําในเอ้ืออารีของชาวบานและผูนําชุมชน นับแต
เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน และผูเฒาผูแกทั้งหลาย ทําใหหมูบานเปนสถานที่ศึกษาการทํางาน
ภาคสนามทั้งในดานภาษาศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตรทองถิ่น ในหมู
นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ ทั้งในทองถิ่นและตางประเทศ ความสนใจของนักวิชาการ
ตอชีวิตความเปนอยู ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบานมวง ชวยเสริมสรางความ
พอใจและความเขาใจในประวัติความเปนมาของบรรพบุรุษ และวัฒนธรรมของชาวบานมวง ซึ่ง
เห็นไดจากการที่เจาอาวาสและชาวบานไดพยายามรวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงความเจริญทาง
ภูมิปญญาประเพณีอันดีงามของชุมชน เชน คัมภีร และผาหอใบลานจํานวนมาก ศิลปวัตถุที่พบใน
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เขตลุมแมน้ําแมกลอง เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่สะทอนวิถีชีวิตในอดีตที่
ผูกพันกับประเพณีความเชื่อ และการทํามาหากินของชีวิตชาวนา 
 เจาอาวาสวัดมวงและชาวบานมวง ตองการจะสืบทอดความภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรมเหลานี้ไวในรูปแบบพิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อเปนแหลงศึกษาภูมิปญญาและประเพณีของ
ชุมชนสืบไป ตามกําลังงบประมาณที่วัดมีอยู 
 เนื้อหาและส่ิงของที่จัดแสดง การสรางแหลงคนควาตอเนื่อง ตลอดจนงบประมาณใน
การกอสรางตัวอาคาร โดยถือเปนโครงการรวมกัน ระหวางชาวบานกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
เปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ ดวยทางเห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน ทรงสนับสนุนใหมีการสืบสานและสืบทอดตลอดมา 
ทั้งการจัดต้ังพิพิธภัณฑทองถิ่นจะเปนโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหแกชุมชนในทองถิ่นดวย 

 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงมีวัตถุประสงคในการจัดแสดงเพื่อเผยแพรและอนุรักษ
วัฒนธรรมของทองถิ่น การจัดแสดงสามารถส่ือถึงเร่ืองราวของชุมชน ทําใหผูชมทั่วไปในทองถิ่น
และจากที่อ่ืนไดรับความรูและเกิดความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมของวัฒนธรรมทองถิ่นดี
ยิ่งข้ึน 

 ในดานความปลอดภัยของวัตถุคอนขางมีความปลอดภัยจากการโจรกรรม ฝุนละออง 
ส่ิงมีชีวิต เชน นก หนู แมลง เพราะรูปแบบของอาคารและตูจัดแสดงถูกออกแบบใหมีความ
ปลอดภัยตอวัตถุคอนขางสูง แตคอนขางที่จะมีปญหาในเร่ืองของการควบคุมปริมาณรังสีอุลตราไว
โอเลต โดยเฉพาะอินทรียวัตถุซึ่งไดรับรังสีนี้ในปริมาณคอนขางสูง เนื่องจากตําแหนงที่ต้ังของวัตถุ 
และที่ต้ังของแหลงกําเนิดแสงไมคอยเหมาะสม ซึ่งอาจทําใหวัตถุเกิดการเสื่อมสภาพข้ึนในอนาคต
อันใกล หากไมไดรับการแกไขอยางถูกวิธี นอกจากนี้ ควรมีระบบปองกันหรือระบายความรอนจาก
รังสีอินฟราเรด ในบริเวณจัดแสดงหรือตูจัดแสดงท่ีใชหลอดทังสเตน 

 นอกจากนี้ควรติดไฮโกรมิเตอร เพื่อวัดความชื้นสัมพัทธภายในตูจัดแสดง เพื่อที่จะ
สามารถทราบความเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธไดตลอดเวลา ซึ่งจะเปนประโยชนในการควบคุม
ความชื้นสัมพัทธใหมีความเปล่ียนแปลงนอยที่สุด เพราะความช้ืนจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ข้ึนกับวัตถุไดหลายประการ เชน ทําใหวัตถุเปอยยุย หรือทําใหโลหะเกิดสนิมเมื่อมีความช้ืนมาก
เกินไป  
 การจัดแสดงและดูแลรักษาโบราณวัตถุเปนส่ิงที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนการให
เร่ืองราวและอนุรักษหลักฐานทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคามากมายมหาศาล 
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ดังนั้นในการจัดแสดงและการดูแลรักษาจะตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย เชนเจาหนาที่
ประจําหอง ภัณฑารักษ เจาหนาที่สงวนรักษา สถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร หนวยรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ ชวยกันดูแลรักษาโบราณศิลปวัตถุเพื่อใหวัตถุนั้นมีอายุยืนนานที่สุด ซึ่งเปนการชวย
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไวใหชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

 เปรมรัศมี ธรรมรัตน (๒๕๕๒) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหคุณคาและการดํารงอยู
ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน: กรณีศึกษาหนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เสนอ
วา วัดขนอนมีการจัดเผยแพรงานหนังใหญในรูปแบบของการจัดพิพิธภัณฑแสดงความรู ตามแนว
พระราชดําริพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายในเปนที่จัดแสดงตัวหนังใหญและเปนที่
ฝกซอมการแสดงหนังใหญดวย การจัดแสดงตัวหนังใหญแตละตัวมีรายละเอียดความรูเร่ืองราว
ของหนังใหญ ในดานของประวัติความเปนมา การสรางตัวหนัง การอนุรักษหนังใหญวัดขนอน ซึ่ง
ในเอกสารเผยแพรจะมีการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการบรรยาย มีรูปภาพประกอบคํา
บรรยาย ผูที่อยากไดเอกสารเผยแพรนี้สามารถหยิบไดจากพิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอนและ
บริจาคตามจิตศรัทธา 
 นอกจากนี้ เกือบทุกเดือนจะมีรายการสารคดีทางโทรทัศนจะมาถายทําและบันทึกเทป
งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานหนังใหญวัดขนอนและนําไปออกอากาศเปนประจํา เชน รายการไทย
โชว รายการวันวานยังหวานอยู รายการมรดกไทย นอกจากนี้มีเอกสารงานวิชาการในทองถิ่นจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่พยายามตีพิมพและเผยแพรความรูหนังใหญวัดขนอนใหคนทั่วไปไดรับทราบ 
เชน หนังสือพิพิธภัณฑราชบุรี หนังประวัติศาสตรเมืองราชบุรี หนังสือทองเที่ยวเมืองราชบุรี เปนตน 
มีการเผยแพรทางเว็บไซตของจังหวัดราชบุรี และเว็บไซตของสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง การเผยแพรทางนานาชาติในเว็บไซต http://www.accu.or.jp/en/culture/ 
และเผยแพรการแสดงใน http://www.youtube.com 

 ศิริพร รัตนดํารงอักษร (๒๕๔๔) ศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพิพิธภัณฑพื้นบาน “ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมมอญ” ตอ ความสํานึกทางชาติพันธุ กรณีศึกษา ชุมชนมอญบางกระด่ี” เสนอวา 
พิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บรวบรวม และอนุรักษวัตถุส่ิงของที่บงบอกถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม
แบบมอญ หรือที่ชาวมอญบางกระด่ีเคยใช เพื่อเก็บรักษาไวใหลูกหลานชาวมอญบางกระด่ีไดรูจัก
และเห็นถึงขาวของเคร่ืองใชที่บรรพบุรุษเคยใชในอดีต และไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
บรรพบุรุษของพวกเขา 
 อุปสรรคในการดําเนินการจัดสรางพิพิธภัณฑสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับครุภัณฑ ไดแก 
ตูสําหรับวางส่ิงของที่จะจัดแสดง และศักยภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ 

 

http://www.accu.or.jp/en/culture/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.accu.or.jp/en/culture/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://www.youtube.com/


๓๙ 

 

 คุณธวัชพงศไดขอความรวมมือจากทางคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเขา
มาจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุใหแกทางพิพิธภัณฑ 
 งานสวนใหญในพิพิธภัณฑมีคุณธวัชพงศเปนผูดําเนินการ ไมวาจะเปนการนําชม
พิพิธภัณฑแกนักศึกษาและนักทองเที่ยว หรือการจัดแสดงสิ่งของภายในพิพิธภัณฑ โดยการนําชม
พิพิธภัณฑนั้นในบางครั้งคุณธวัชพงศไมสามารถทําหนาที่ไดเนื่องจากติดภารกิจงานประจํา คุณถวิล
ก็จะทําหนาที่นําชมรวมกับนักศึกษาที่เคยเขามาทําการศึกษาในพิพิธภัณฑ ที่คุณธวชัพงศไดติดตอ
ไว และมีความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมมอญมาเปนผูนําชมแทน แตไมมีการฝกอบรม
เยาวชนในชุมชนใหสามารถเปนผูนําชมพิพิธภัณฑแกนักทองเที่ยวได สวนการจัดแสดงส่ิงของ
ภายในพิพิธภัณฑ ไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดเขาไปศึกษาเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑ
เปนผูจัดแสดงส่ิงของรวมกับคุณธวัชพงศโดยที่ชาวบานบางกระด่ีไมไดเขาไปมีสวนรวม 

 ในสวนของการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเรียบรอยภายในพิพิธภัณฑ 
คนในครอบครัวของคุณธวัชพงศจะเปนผูดูแล โดยสวนใหญคุณถวิลจะเปนผูดูแลรักษาความ
สะอาดภายในพิพิธภัณฑ คนในชุมชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในเร่ืองการดูแลรักษาความสะอาดของ
พิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน “ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ” บางกระด่ี มีบทบาททางดานจิตใจของ
ชาวมอญบางกระด่ี กลาวคือ การที่คนภายนอกสนใจเขาชมพิพิธภัณฑของชุมชนบางกระด่ีทําให
ชาวมอญบางกระด่ีเกิดความภาคภูมิใจและดีใจที่คนภายนอกใหความสนใจในประเพณี และ
วัฒนธรรมมอญ นอกจากนี้ยังทําใหชาวมอญบางกระด่ีไดตระหนักวาประเพณี และวัฒนธรรมแบบ
มอญของชาวชุมชนบางกระด่ีมีคุณคาจึงทําใหคนภายนอกสนใจที่จะรูจักและศึกษาเรียนรู ทําให
ชาวมอญบางกระด่ีตองการรักษาประเพณี และวัฒนธรรมของตนใหดํารงอยูตอไป 

 ชาวบางกระดี่สวนใหญตองการใหพิพิธภัณฑตั้งอยูที่วัดบางกระดี่ เพราะสามารถ
เขาชมพิพิธภัณฑและเขาไปมีสวนรวมชวยเหลืองานตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑไดสะดวกเนื่องจาก
วัดบางกระดี่เปนสาธารณสมบัติของชุมชน แตหากพิพิธภัณฑจัดตั้งขึ้นที่วัดบางกระดี่จะตองมี
การบริหารงานพิพิธภัณฑอยางเปนระบบเพื่อใหมีผูดูแลพิพิธภัณฑ โดยอาจจะมีการจัดต้ัง
เจาหนาที่ฝายตาง ๆ ข้ึนซ่ึงเปนคนในชุมชนรวมกันดูแลกิจกรรมและการดําเนินงานภายใน
พิพิธภัณฑ เปนตน 

 พัชรภรณ เพิ่มกวาเกา (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยเร่ือง “พิพิธภัณฑทองถิ่น: กรณีศึกษา
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี” เสนอวา จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวเปนพพิธิภัณฑที่
จัดต้ังข้ึนเพื่อคนในชุมชน ถามองในดานที่เห็นไดชัดเจน จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวนั้นก็เปนสวน

 



๔๐ 

 

สําคัญที่ทําใหชุมชนนั้นเขมแข็งและกาวไกล มีเชื่อเสียงมากข้ึน แตแทจริงแลวจิปาถะภัณฑสถาน
บานคูบัวก็ยังไมสามารถเขาถึงคนภายในชุมชนทั้งหมดไดอยางแทจริง จะเห็นไดจากปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวดังนี้ 
 ๑. ดานความเขาใจของประชาชนบางสวน ซึ่งเปนสวนนอยในชุมชนคูบัวไมเขาใจ
วัตถุประสงคและประโยชนของพิพิธภัณฑชุมชน จึงมีประโยค วลี ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของ
คณะทํางาน เกิดข้ึนในวงสนทนาทั้งที่เปนชาวบานและภิกษุบางรูป บางวัดในคูบัววา “สรางแลววัด
จะไดอะไร? สรางไปทําไม? สรางข้ึนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว ถาไมไดอะไรจะมาสรางทําไม ชวย
ทําไมใหไดดีคนเดียว ทําใหวัดคับแคบ ฯลฯ” บางคนหามปรามไมใหเพื่อพี่นองบริจาคสิ่งของใหแก
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว 
 ๒. ดานการเงินสนับสนุนการตกแตง บางคร้ังเงินที่ไดรับบริจาคหมด แตการตกแตงยัง
ไมแลวเสร็จ ตองดําเนินการตอไป คณะดําเนินการตองแสวงหาผูบริจาค บางคร้ังตองยืมเงินจาก
คณะกรรมการดําเนินงานบางทาน หรือบุคคลอ่ืน เมื่อไดรับบริจาคเพิ่มเติมก็นําเงินไปใชคืน เปน
การแกปญหาเฉพาะหนาเชนนี้เกิดซ้ําแลวซ้ําอีกอยูหลายคร้ัง 
 ๓. ดานการรวมมือรวมใจใหกําลังใจสนับสนุน คณะทํางานไดรับความรวมมือและ
กําลังใจจากผูคนในชุมชนคูบัว และหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเปนสวนมาก แตก็มี สวนนอยที่
พูดทําลายกําลังใจการทํางาน ซึ่งอาจเปนเพราะการจัดต้ังพิพิธภัณฑไมใชวัตถุประสงคของเขาหรือ
มีความขัดแยงทางความคิดสวนตัวกับดร. อุดม สมพร ซึ่งเปนผูนํา จึงทําใหการทํางานของคณะ
ตองตอสูกับภาวะเสียดทานสูงเปนอยางยิ่ง 
 สวนการจัดแสดงภายในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวจากการเก็บขอมูลนั้นคนสวน
ใหญคิดวามีการจัดแสดงท่ีเหมาะสมดีแลว ส่ิงที่อยากใหปรับปรุงก็จะเปนเร่ืองขนาดหองจัดแสดงที่
อยากใหขยายใหญกวานี้ และปายคําบรรยายท่ียังมีอยูนอย ปายบางปายก็ลําบากในการอาน 
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวนั้นยังขาดบุคลากรดานการบรรยายนําชม จะมีการบรรยายนําชม
เฉพาะบุคคลที่ไปเปนหมูคณะ และบุคลากรในการบรรยายนําชมนั้นยังไมมีความสามารถดีพอใน
การบรรยาย ควรจะมีจุดสําหรับนั่งพักผอนไดบาง และที่สําคัญจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ควรมี
การประชาสัมพันธที่ดีเพื่อใหประชาชนไดรูจัก เพื่อเปนการดึงดูดผูเขาชมใหมาเยี่ยมชมมากข้ึน 

 ปญหาที่สําคัญที่เปนตัวทําใหการจัดต้ังพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นไมสัมฤทธ์ิผลคือ ปญหา
ดานความสัมพันธกับชุมชน ปญหานี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวาจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ยังมี
ปญหาทางดานความมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งควรที่จะไดรับการแกไขในจุดนี้เปนอันดับแรก 
เพราะวาพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นจัดต้ังข้ึนมาเพื่อคนในทองถิ่นและการที่พิพิธภัณฑนั้นจะดําเนินไป

 



๔๑ 

 

ไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะตองอาศัยความรวมมือกันภายในชุมชน แตก็ไมไดหมายความวา
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวนั้นจะไมไดรับความรวมมือจากคนในทองถิ่นเลย เพราะวายังมีคน
สวนมากที่เห็นถึงความสําคัญของการจัดต้ังจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว รวมมือรวมใจกันพัฒนา
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญของทองถิ่นคูบัว  
 ประพจน อยูสําราญ (๒๕๕๒) ศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทพิพิธภัณฑในการพัฒนา
ชุมชน: พหุกรณีศึกษาพิพิธภัณฑพื้นบาน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เสนอวา พิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดสําโรงเปนสถานที่อันบงบอกถึงความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเปนอยางดีแลวกจิกรรม
ตาง ๆ ที่จัดทําข้ึนโดยวัด ยังไดรับความรวมมืออยางดี ทั้งสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบล 
องคกรชุมชนที่จะรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีวัดเปนศูนยกลาง แมแตเยาวชนและนักเรียนใน
โรงเรียนวัดสําโรงและสถานศึกษาใกลเคียงยังมีโอกาสรวมกันทํากิจกรรมในโครงการตาง ๆ เปน
ประจํา เชน กิจกรรมฟนฟูของเกาเลนวาวไทย ๆ การจัดทํานิทรรศการพิพิธภัณฑและการจัด
พิพิธภัณฑสัญจรในงานวิชาการของโรงเรียนตาง ๆ งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ
งานอ่ืน ๆ โดยขอแรงชาวบานที่วางภารกิจชวยขนยายของและนํามาจัดพิพิธภัณฑเคล่ือนที่ มีครู
และนักเรียนของโรงเรียนวัดสําโรงเปนวิทยากรประจําซุมนิทรรศการ มีการสอดแทรกผลงาน
นักเรียนในการจัดแสดงดวย รวมถึงนําผลิตภัณฑที่มีในชุมชนมาจําหนาย เปนรายไดพิเศษแก
นักเรียนอีกดวย 

 การจัดพิพิธภัณฑพื้นบานเกิดจากความรวมมือรวมและรวมแรงกันทํา การออกแบบ 
จัดวางวัตถุ รวมถึงการบอกเลาประวัติที่มาของวัตถุ ไมมีบทบรรยายสําหรับวิทยากร องคความรู
ตาง ๆ ที่บรรยายกับผูชมลวนบอกเลามาจากประสบการณชีวิตที่ไดส่ังสมมา การถายทอดความรู
ผานวัตถุชิ้นตาง ๆ คนในชุมชนสามารถบอกเลาไดเปนอยางดีแมแตเยาวชนในชุมชนที่ซึมซับจาก
คําบอกเลาจากผูสูงอายุ ที่มารวมกิจกรรม หรือมาทําบุญที่วัด ซึ่งมีเปนประจํา เชน งานประจําป 
งานเทศกาล วันพระ หรือวันสําคัญตาง ๆ เด็กนักเรียนซึ่งอยูในโรงเรียนวิถีพุทธจะมารวมทําบุญกับ
พุทธศาสนิกชนที่วัดทุกคร้ังที่วัดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เด็ก ๆ จะซึมซับประสบการณ
รวมถึงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนในอดีตจากผูใหญที่ไดสนทนาและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

 นอกจากนั้นการใชสถานที่ของหนวยงานราชการ องคกรเอกชน รวมถึงชุมชน ที่มาขอ
ใชสถานที่ศาลาบริเวณดานหนาพิพิธภัณฑเพื่อประชุมและทํากิจกรรมตาง ๆ สถานที่นี้จึงเปน
แหลงพบปะแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันในดานการประกอบอาชีพ ตลอดถึงคุยเร่ืองทุกขสุข
ตาง ๆ นอกจากนั้นบริเวณนี้ยังเปนสถานที่วางรานคาตลาดนัดชุมชน เปนศาลาเอนกประสงคของ
ชุมชนอยางแทจริง 

 



๔๒ 

 

 การสอนในโรงเรียน เร่ืองพิพิธภัณฑกับการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว
ในชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบานแหลม จํานวน ๔๐ ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปดวย
การศึกษาความหมายของพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑชุมชน ความเปนมาพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทของพิพิธภัณฑ การจําแนกพิพิธภัณฑ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เปนการเรียนรูที่
ตองศึกษา และลงมือปฏิบัติจริง โดยผูที่ทําการสอนเปนผูทรงภูมิปญญามีประสบการณผานวิถี
ชีวิตเหลานั้นมากอน 
 การศึกษาของนักเรียนและเยาวชนบานลานแหลม นอกจากเรียนในตําราแลวยัง
สามารถเรียนรูไดจากส่ิงของ การกระทํา และคําพูดของผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งเปนผูทรงจํา
ประวัติศาสตรของชุมชน และการเปล่ียนแปลงของชุมชนไดเปนอยางดี 

 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม เปนสถานท่ีศึกษาเรียนรูของคนชุมชน
และชุมชนอ่ืน ๆ รวมถึงมีบทบาทการอนุรักษภูมิปญญาในการดํารงชีวิตของชาวลานแหลมในอดีต 
โดยนํามาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหเยาวชนในชุมชนไดศึกษา 
 ปณฑชิตา กิจวัติ (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑวัดบาง
ออยชาง จังหวัดนนทบุรี” เสนอวา พิพิธภัณฑวัดบางออยชางเปนพิพิธภัณฑที่กอต้ังข้ึนโดยทาน
พระครูนนทวัตรวิบูลย อดีตเจาอาวาสวัดบางออยชาง เปนผูริเร่ิมเก็บรวบรวมและดูแลรักษา
โบราณวัตถุมาเปนเวลานานจนกระทั่งกอต้ังเปนพิพิธภัณฑข้ึนโดยความรวมมือรวมใจของ
ชาวบานบางออยชางเพื่อทําการจัดเก็บรักษาสมบัติที่มีอยูในวัดอยางถูกวิธีและเปนแหลงขอมูล
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน งบประมาณสวนใหญที่ใชในการบริหารและ
จัดการพิพิธภัณฑมาจากเงินบริจาคของทางวัด เนื่องจากพิพิธภัณฑไมไดของบประมาณเพราะ
เห็นวายังไมมีความจําเปน เนื่องจากรายจายประจําเล็ก ๆ นอย ๆ เชน คาไฟ คาโทรศัพท คา
อุปกรณเคร่ืองเขียนสําหรับเวลามีนักเรียน นักศึกษา มาขอขอมูล ที่ผานมาเร่ืองรายรับและรายจาย
จึงไมมีปญหาใด ๆ สวนเร่ืองบุคลากรนั้นจะมีผูดูแลพิพิธภัณฑ ๒ ทาน แมจะนอยก็สามารถดูแล
พิพิธภัณฑไดอยางราบร่ืนเปนอยางดี อาจเปนเพราะมีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ ๆ 
รวมถึงมีการจัดประชุมเดือนละ ๑ คร้ังจึงทําใหวัดบางออยชางเปนพิพิธภัณฑที่มีความเคล่ือนไหว
อยูเสมออีกทั้งนายธีรวัฒน กลีบผ้ึง ไดเขามาดูแลทุก ๆ เร่ืองต้ังแตความสะอาด สอดสองดูแลความ
ปลอดภัย ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เปนวิทยากรบรรยายนําชม ปรับปรุงการจัดแสดงและ
เคล่ือนยายโบราณวัตถุอยูเสมอ เปนตน ซึ่งพิพิธภัณฑเปดใหบริการใหเขาชมเฉพาะวันเสารและ
อาทิตย จึงทําใหสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงแมจะมีบุคลากรนอย 

 



๔๓ 

 

 ปญหาที่ทางพิพิธภัณฑกําลังประสบอยูในขณะน้ี คือ พิพิธภัณฑไมมีผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการอนุรักษสงวนรักษาวัตถุและไมมีผูที่มีความรูทางดานพิพิธภัณฑโดยตรง ดังนั้นงานใน
สวนอนุรักษจึงถูกพักไวกอน แตพิพิธภัณฑทุกที่ไมไดมีบทบาทแคเพียงจัดแสดงเทานั้นแตตอง
รักษาดวยในเร่ืองนี้พิพิธภัณฑจึงควรหาแนวทางแกไข ซึ่งอาจทําไดโดยศึกษาเบ้ืองตนดวยตนเอง
หรือติดตอกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาอบรมความรู สวนอีกเร่ืองที่ตอง
อาศัยความรวมมือกันในชุมชน คือ ชวยกันสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัย 

 จีรยศ ธูปเมืองยักษ (๒๕๕๑) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “พิพิธภัณฑทองถิ่น: กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑวัดพรหมราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” เสนอวา พิพิธภัณฑวัดพรหมราช ถอื
ไดวาประสบความสําเร็จอยูบางในการที่เปนแหลงการเรียนรูของคนในชุมชน และเปนแหลง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น แตยังขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยูมาก การเขา
ไปศึกษาพบวายังมีแนวทางที่จะพัฒนาใหพิพิธภัณฑเติบโตข้ึนไดอีกในอนาคต และอาจจะ
กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของอําเภอปกธงชัย    
ก็เปนได โดยจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากหลาย ๆ ฝาย ไมวาจะเปนชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน เขามารวมกันพัฒนาใหพิพิธภัณฑมีระบบการบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน มีการทํางานที่เปน
ระบบ และสามารถเปดใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบใหกับผูเขาชม ปรับปรุงดานรูปแบบการจัด
แสดง การดูแลรักษาวัตถุจัดแสดงใหเปนระบบ ปรับปรุงดานการรองรับนักทองเที่ยวและการ
บริการขอมูลทางวิชาการใหไดมาตรฐาน รวมไปถึงจะตองมีการประชาสัมพันธที่ดี ก็จะสามารถ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว สามารถสรางอาชีพ สรางรายไดดานการทองเที่ยวใหกับชุมชนได 
 ซารีนา จุลธีระ (๒๕๕๐) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑเพื่อ
การศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” เสนอวา พิพิธภัณฑจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองไดรับความรวมมือสนับสนุนจากกลุมคนทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในชุมชน ที่ถือ
ไดวามีความใกลชิดกับพิพิธภัณฑมากที่สุด และมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนา
พิพิธภัณฑใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งพิพิธภัณฑควรจะกระตุนใหคนในชุมชนหันมาสนใจอยาก
เขามาใชบริการพิพิธภัณฑ และตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการพิพิธภัณฑ ซึ่งทาง
พิพิธภัณฑอาจทําไดโดยการประชาสัมพันธดวยวิธีการตาง ๆ เชน แจกใบปลิว โฆษณาใน
หนังสือพิมพทองถิ่น ติดประกาศตามที่ตาง ๆ และการประชาสัมพันธนั้นควรจะแสดงภาพลักษณ
ของพิพิธภัณฑสถานที่สดใส เปนที่ที่ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังควรแสดงให
ชัดเจนวาพิพิธภัณฑสถานยินดีตอนรับเด็กและผูคนในชุมชนทุกกลุม 

 



๔๔ 

 

 นอกจากกลุมคนในชุมชนแลวยังหมายรวมถึงกลุมคนจากภาคสวนอ่ืน ๆ เชน คนใน
ชมุชนใกลเคียง โรงเรียนในชุมชน วัด นักวิชาการ ผูที่สนใจ นักวิจัย องคกรตาง ๆ เปนตน 

 พิพิธภัณฑสถานจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความสัมพันธที่ดีรวมกันระหวางตัว
พิพิธภัณฑเองและกลุมคนจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหพิพิธภัณฑสามารถธํารงอยูไดทามกลาง
กระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน โดยพิพิธภัณฑควรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางชุมชน 
หรือองคกรตาง ๆ ข้ึน ในทางกลับกันชุมชนเองก็ควรเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
พิพิธภัณฑดวยเชนกัน ไปศึกษาดูงานระหวางพิพิธภัณฑดวยกันเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการแลกเปล่ียน
ความคิดของกระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑอาจเขารวมการจัด
เวทีปราศรัยในประเด็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ทองถิ่นเพื่อเปนการกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางชุมชนดวยกันเอง อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือรวมใจระหวางพิพิธภัณฑ
และยังเปนการสรางการประชาสัมพันธรวมกันอีกดวย 

 ศศิมา ชื่นกล่ิน (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน” เสนอวา การดําเนินการของพิพิธภัณฑทองถิ่นเขต  
บางขุนเทียน สามารถประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับจากชุมชนเปนอยางดีไดนั้น ก็
เพราะวาเปนการดําเนินงานที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจในลักษณะของพิพิธภัณฑที่ยั่งยืน
นั่นเอง 
 ซึ่งลักษณะของพิพิธภัณฑที่ยั่งยืนก็คือ การจัดการบริหารงาน ดําเนินงานอยาง
เหมาะสม และมีความชัดเจนในวัตถุประสงคที่แทจริงของการจัดทําพิพิธภัณฑ อีกทั้งที่สําคัญก็คือ
ไดรับการตอบรับจากชาวบานเกิดปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนและพิพิธภัณฑอยางตอเนื่อง 
 จุดเดนของการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทยีน คือ 
การที่กลุมคณะทํางาน ซึ่งก็คือกลุมชาวบาน มีความเขมแข็งในจิตใจสํานึกรักทองถิ่น และมองเห็น
ทางแกปญหาเร่ืองคนไมชอบพิพิธภัณฑไดอยางทะลุปรุโปรง ไมวาจะเปนการกระตุนใหคนเขามา
จับและสัมผัสสิ่งของได เปดใหความรูอยางใกลชิด และเนนสรางบรรยากาศที่ไมอึดอัด เนนความ
เปนกันเองอยูเสมอ แมวาการดําเนินในเร่ืองนี้อาจจะไมไดเปนไปตามข้ันตอนของการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑทั่วไป เชน ไมไดมีการจัดทําทะเบียนวัตถุ หรือวามีการจัดต้ังตําแหนงภัณฑารักษเพื่อมา
ดูแลศึกษาวัตถุตาง ๆ เปนเร่ืองเปนราว เปนตน แตทั้งนี้ก็คือ เปนไปตามความเหมาะสมของสภาพ
สังคมในทองถิ่น และตามขอจํากัดของพิพิธภัณฑที่ไมสามารถจางบุคลากรเฉพาะดานไดเนื่องจาก
ตองการบุคลากรที่มาจากในทองถิ่นเทานั้น และ ณ ขณะนี้บุคลากรในทองถิ่นยังไมมีความพรอม
มากพอ 

 



๔๕ 

 

 จุดเดนอีกขอของพิพิธภัณฑแหงนี้คือการนําเอาการทองเที่ยวเขามามีสวนรวมกับ
พิพิธภัณฑ ดึงจุดขายของความเปนทองถิ่นบางขุนเทียนมาเปนสวนประกอบในการจัดแสดง
นิทรรศการ ทําใหผูที่เขามาชม สามารถออกไปทองเที่ยวชมสถานที่จริงไดอยางตอเนื่อง และเปน
การทองเที่ยวในเชิงอนุรักษอยางแทจริง เนื่องจากไดรูจักความสําคัญและเรียนรูประวัติความ
เปนมาของสถานที่มาจากพิพิธภัณฑแลวนั่นเอง 
 วิไลวรรณ อยูทองจุย (๒๕๕๓: ๑๕๓-๑๕๖) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาหารูปแบบการ
จัดการคลังโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติกรุงเทพมหานคร” เสนอวา รูปแบบและแนว
ทางการจัดการคลังที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑการเรียนรู นั้นควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาจาก
เอกสารทางดานประวัติศาสตร การขุดคนทางโบราณคดี และหลักฐานทางโบราณคดีมาเปนสวน
ในการจัดนิทรรศการ เพื่อใหคนไดรับรูถึงประวัติศาสตร กอนที่พื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช
งานมาเปนพิพิธภัณฑการเรียนรู  
 นอกจากนี้การเรียนรูผานการจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยกิจกรรมที่จัดข้ึน
เปนกิจกรรมที่ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองแหลงโบราณคดี โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ เปนกิจกรรม
สําหรับสงเสริมและใหความรูแกผูสนใจ พรอมทั้งเปนการสอดแทรกใหรับรูถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีอันเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่บงบอกเร่ืองราวความเปนมาในอดีตไดเปน
อยางดี 

 วินิษา ติคํา (๒๕๕๓ : ๒๑๕-๒๓๒) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑเชิงบูรณา
การ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดนาน” เสนอวา การจัดการพิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนชื่นของดาบตํารวจมนัส-คุณ
สุนัน ติคํา และครอบครัว เปนการดูแลจัดการพิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนช่ืนอยางเรียบงายตาม
วิถีแบบพอเพียงที่ไมสรางความเดือดรอนใหใคร และไมคาดหวังวาใครจะมาชวยเหลือการดูแล
จัดการพิพิธภัณฑ เปนการจัดการแบบคอยเปนคอยไปตามศักยภาพ พิพิธภัณฑเฮือนบานสวก
แสนช่ืนจึงเปนพิพิธภัณฑที่มีอัตลักษณที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ดวยความคิดที่วาพิพิธภัณฑเฮือน
บานสวกแสนช่ืนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ที่เกิดจากการจัดการตามศักยภาพท้ังความรู 
ความสามารถ การเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย เปนการจัดการที่อยูบนพื้นฐานของ
การพึ่งตนเองและพึ่งพาภายนอกอยางเหมาะสม เพื่อใหพิพิธภัณฑบานสวกแสนช่ืนเปนแหลง
เรียนรูของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ ในการเขาเยี่ยม
พิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนช่ืนและเพื่อสรางคุณประโยชนใหแกชมุชนและสังคม 

 



๔๖ 

 

 

 ปจจุบันการจัดการที่ทุมเทความชวยเหลือจากภายนอกเขาไปเพียงฝายเดียวไม
สามารถที่จะแกไขปญหาของชุมชนได เพราะการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนจะบังเกิดผล
เม่ือมีการเรียนรูรวมกันจากการกระทําของทั้งนักพัฒนาและประชาชนที่อยูในชุมชน ที่เรียกวา 
พัฒนาแบบมีสวนรวมที่เนนกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชนเจาของทรัพยากร และให
ความสําคัญกับความตองการของคนในพื้นที่ จึงทําใหกอเกิดเปนการพัฒนาที่ตรงจุด เหมาะสมกับ
ชุมชน จนเปนความย่ังยืน กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานก็เชนกัน ที่เปนกิจกรรมที่อาศัย
เพียงบุคคล หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเขามาจัดการเพียงฝายไมได หากแตตองอาศัยความ
รวมมือ รวมแรง รวมใจ ตลอดจนการรวมเขามาจัดการ บริหารงานของคนในชุมชนทองถิ่น ผูเปน
เจาของทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อทําใหพิพิธภัณฑทําหนาที่ในการเปนแหลงการเรียนรูคูชุมชนที่ทํา
หนาที่ในการเผยแพรประชาสัมพันธชุมชนของตนเองไปสูสังคมภายนอกตอไป โดยขอมูลทั้งหมด 
ทั้งที่เปนเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ ตลอดจนวิทยานิพนธ งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม และแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการพิพิธภัณฑพื้นบานเหลานี้ จะนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในบทตอไป 
 
 



 
 

บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวธิีการวิจยั 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน)
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” ใชรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับพิพิธภัณฑ และชาติพันธุไทยพวน ทั้งขอมูลดาน
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภูมิปญญา รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมของบานฝงคลอง 
หมู ๔ ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิธีการเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่
สํารวจชุมชนบานฝงคลอง และหมูบานใกลเคียง เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของชาติพันธุไทย
พวน บานฝงคลอง รวมถึงหมูบานใกลเคียง เพื่อทราบเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการพิพิธภัณฑที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ไดศึกษาสภาพการจัดการพิพิธภัณฑฯ ในปจจุบัน ตรวจสอบหาอุปสรรคและ
ปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม เพื่อเปนการอนุรักษวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเปนอยู ความเชื่อ ตลอดจน      
ภูมิปญญาของชาติพันธุไทยพวนใหคงอยูสืบไป ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ สามารถนําไปสู 
การปฏิบัติการไดจริง และสามารถใชเปนแบบอยางแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานแหง
อ่ืน ๆ ตอไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการวิจัยหลักที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบดวย  

 ๑. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การวิจัยเร่ือง “แนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” ใช
ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากเอกสาร ทั้งเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารงานวิจัยตาง ๆ 
รวมทั้งจากสื่อทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยังไดลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลชุมชนที่บาน 
ฝงคลอง หมู ๔ ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และหมูบานใกลเคียง เพื่อทํา
การสํารวจ และสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหรวมกับขอมูลเอกสารที่ไดรวบรวม
ไว ไดแก การคนควารวบรวมเก็บขอมูลหรือองคความรูเทาที่มีอยูจากขอเขียนที่ปรากฏอยูในแหลง

๔๗ 



๔๘ 
 

วิชาการตาง ๆ อันไดแก หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการตาง ๆ ประเด็นที่ทบทวนในส่ิงตีพิมพ
เหลานี้ เกี่ยวของกับเร่ืองราวที่ตองการทําการศึกษา ทําใหผูศึกษาทราบขอมูล ขอเท็จจริง ในเร่ืองที่
ตองการศึกษาในการเบ้ืองตน ซึ่งจะทําใหผูศึกษาเขาใจลักษณะของปญหา และยังทําใหทราบวามี
อะไรบางที่สามารถตอบปญหาไดแลว หรือยังไมสามารถตอบได และส่ิงที่ไดรับคําตอบแลวนั้น มี
ความสัมพันธกับหัวขอที่จะทําการศึกษาหรือไม อยางไร จึงทําใหประหยัดเวลา ทรัพยากร และ
งบประมาณในการดําเนินการวิจัยตอไป เปนการสรางองคความรูใหม โดยการตอยอดจากส่ิงที่มี
อยูเดิม 

  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยชุมชนมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังพิพิธภัณฑพื้นบาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัยนํามาปรับใชเปนแนวทางการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากนี้ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนบานฝงคลอง ชุมชนใกลเคียง และชาติพันธุไทยพวน ทั้งขอมูลประวัติศาสตร และขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนที่ฝงคลอง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการพพิธิภัณฑ
พื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ดานตาง ๆ เพื่อคนหาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมสําหรับ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
  ตลอดจนศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ ผลงานวิจัย 
บทความ เอกสารที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ ซึ่งแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้มาจาก 

  ๑. หอสมุดสาขาวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
  ๒. หองวารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร 
  ๓. หองสมุดกศน. ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

  ๔. พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
  ๕. สภาวัฒนธรรมอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

  ๖. ส่ือทางอินเตอรเน็ต 
  ๗. ฯลฯ 

๒. การศึกษาภาคสนาม (Fieldwork study) ซึ่งแบงออกเปน  

  ๒.๑ การสังเกตการณ (Observation) ประกอบดวย การสํารวจชุมชนและการ
สังเกตการณทั้งในแบบที่ไมมีสวนรวม ดวยการเขาไปสังเกตการณสถานที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ ในชุมชน 
เพื่อสังเกตวิถีชีวิตความเปนอยู และปฏิสัมพันธของชาวบานในชุมชน รวมทั้งการสังเกตการณแบบ
มีสวนรวมดวยการเขาไปรวมกิจกรรมที่ทางวัดและพิพิธภัณฑเปนผูจัดข้ึน อันถือวาเปนอีก
กระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่เปนความ

 



๔๙ 
 

จริงที่สุด และเปนปจจุบันที่สุด ซึ่งการลงพื้นที่ในการทําวิจัยเร่ืองนี้จําเปนที่จะตองเก็บขอมูลเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลทางการจัดการพิพิธภัณฑ และทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งดานสภาพการจัดการ
ปจจุบัน ปญหาอุปสรรคในการจัดการ ลักษณะทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อนําไปวิเคราะหประกอบ
กันในข้ันตอนของกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ ซึ่งมีผลตอการวางแผนแนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน)  
   ผูศึกษาไดทําการสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนในเทศบาลตําบลเกาะหวาย 
อันประกอบดวยหมูบานชาวไทยพวน ๔ หมูบาน ไดแก หมูบานทาแดง หมูบานเกาะหวาย หมูบาน
ฝงคลอง และหมูบานบานใหมไมวาจะเปน ถนนสายหลักของชุมชน แมน้ําทาแดงเสนเลือดใหญ
ของชาวตําบลเกาะหวาย วัดประจําชุมชนท้ัง ๔ ชุมชนองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย 
โรงเรียน ตลาด ฯลฯ นอกจากนี้  ยังสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมตําบลเกาะหวาย ไมวาจะเปน     
รอยพระพุทธบาทที่วัดเกาะหวาย พระพุทธรูปโบราณที่อุโบสถวัดทาแดง พระบรมสารีริกธาตุที่    
วัดปทุมวงษาวาส (บานใหม) ตลอดจนศาลปูตา หรือศาลตาปูส่ิงศักด์ิคูทุกชุมชนในเทศบาลตําบล 
เกาะหวาย ตลอดจน “ศาลจาวพอสุนันทา” บรรพบุรุษของชาวไทยพวนจังหวัดนครนายก ฯลฯ  
   นอกจากนี้ ยังไดสังเกตการณทั้งในแบบที่ไมมีสวนรวมและที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ เชน สังเกตพฤติกรรมของผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑและการมีสวนรวมของ
ชุมชน ตลอดจนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน การทอผามัดหมี่ของกลุมทอผา
ที่วัดปทุมวงษาวาส (บานใหม) และประเพณีแหเขยหรือพิธีมงคลสมรสแบบไทยพวนดั้งเดิมของ
นางสาวณปภา โยคะสิงห บุตรสาวนางประนอม โยคะสิงห เจาของรานอาหารประนอม รานอาหาร
ชื่อดังของจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตลอดจนการสังเกตการณแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) ในงานบุญตาง ๆ ที่จัดข้ึนที่วัดฝงคลอง และงานกิจกรรมที่จัดข้ึน
ยังพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
  ๒.๒ การสัมภาษณ (Interview) การสัมภาษณเปนกระบวนการที่จําเปนในการ
รวบรวมขอมูลเชนเดียวกันกับการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล หรือ
ความคิดเห็นตาง ๆ ซึ่งเปนส่ิงสําคัญ ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informant Interview) แบบเปนทางการ (Formal Interview) จํานวน ๔ คน คือ  
   ๑. พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) เจาอาวาสวัดฝงคลอง ผูกอต้ัง 
และประธานคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
   ๒. อาจารยราชกิจ อุนเรือน อดีตผูอํานวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร
ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง  

 



๕๐ 
 

   ๓. นางสุรีย สะเภาทอง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมู ๑ 
เขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย และ 
   ๔. นายสุนันท จันนาเลขานุการกลุมผาทอไทยพวนบานใหม 
 ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง ๔ คน ใชโครงสรางการสัมภาษณที่มีประเด็นการ
สัมภาษณหรือคําถามหลัก ดังตอไปนี้ (ดูภาคผนวก) 
 ๑. ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา  
 ๒. สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย 
 ๓. ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรและทรัพยากรวัฒนธรรมชาติพันธุไทยพวน 
 ๔. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 
 ๕. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) 
 นอกจากนี้ยังไดดําเนินการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) กับ
ผูใหขอมูลทั่วไปจํานวน ๖ คน คือ นายวีระวัจน ทองมั่นคง ผูเคยทํางานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนบาน
ใหม-ฝงคลอง พระอิทธิวัตร พันทา พระลูกวัดวัดทาแดง นางกมเลศ แดงขํา นายวณาสินธุ คะชิน
ฤทธิ์ นายสุภิชัย เปยคํา นายสันติราษฎร จันสา ชาวบานเกาะหวาย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปที่เขา
มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ จํานวน ๖ คน ไดแก นางอุบล เกียรตินันท นางทองหลอ รัชตปวุฒิ นาย    
ปยพงษ ไทยมา นางสาวอภิสมัย วุฒิพรพงษ นางจิตราภรณ เข็มนาค และนางเรณู เพชรใหมโดย
ใชโครงสรางการสัมภาษณที่มีประเด็นการสัมภาษณหรือคําถามหลัก ดังตอไปนี้ 
 ๑. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับชาติพันธุไทยพวน 
 ๒. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน)  
 ในปจจุบัน เชน เวลาทําการเหมาะสมหรือไม การเดินทางมายังพิพิธภัณฑมีความ
สะดวกสบายหรือไม ภูมิทัศนโดยรอบพิพิธภัณฑเปนอยางไร ความสะอาดในพิพิธภัณฑ การจัด
แสดงส่ิงของ นิทรรศการ กิจกรรมพิเศษตาง ๆ และผูนําชมพิพิธภัณฑเหมาะสมหรือไม ตลอดจน
ความพึงพอใจในการเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 
 
 
 
 

 



๕๑ 
 
ระยะเวลาและขั้นตอนในการศึกษา 
 

ระยะเวลา ขั้นตอนการดําเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คนควาศึกษาและรวบรวมขอมูล ซึ่งเกี่ยวของกับ
ประเด็นและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาจากเอกสาร ทั้ง
จากหนังสือ นิตยสารและฐานขอมูลออนไลน เพื่อ
สร า งข อสมมติฐานการศึกษาและเสนอหั วข อ
การศึกษา  เต รียมพรอมจัดตารางเวลากอนลง
ภาคสนาม อาจมีการสํารวจพื้นที่กอนทําการศึกษา
อยางนอยหนึ่งคร้ัง 

เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ศึกษาภาคสนามโดยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
ไมมีสวนรวม ติดตอสัมภาษณผูใหขอมูลเชิงลึก (Key 
Information) ที่สามารถใหประวัติความเปนมาของ
ชุมชนบานฝงคลอง ชุมชนใกลเคียง และพิพิธภัณฑ
พื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ได 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
พรอมตรวจสอบขอมูลที่ไดจากเอกสารกับขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณวาตรงกัน หรือไม 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวบรวมขอมูลที่ตรวจสอบ นํามาเรียบเรียง แกไขและ
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ๑. สมุดจดบันทึกและเคร่ืองเขียน 
 ๒. กลองถายภาพ 
 ๓. เคร่ืองบันทึกเสียง 
 

 



๕๒ 
 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) คือ การนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัยมา
จัดทําใหเปนระบบ โดยการหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยง และหา
ความสัมพันธของขอมูลกับแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการที่ใชเปนกรอบในการศึกษา เพื่อให
นําไปสูความเขาใจตอการดํารงอยู การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางในการจัดการปรากฏการณที่
ศึกษา ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบบรรยาย (Descriptive 
Analysis) โดยใชวิธีการตีความ แปลความหมาย หาขอสรุปจากขอมูลที่เปนรูปธรรมที่ไดมาจาก
การกระบวนการเก็บขอมูล อันไดแก  
 ๑. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  (Documentary Analysis) 
 ๒. การลงพื้นที่สํารวจ (Survey) 
 ๓. การสัมภาษณคนในชุมชน และผูที่เกี่ยวของ (Interview)  
 โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีที่ไดรวบรวมไวในบทที่ ๒ ประกอบดวย แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังพิพิธภัณฑ
พื้นบาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพื่อใชในเปนแนวทางใน
กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตอไป โดยเร่ืองที่จะนํามาวิเคราะห 
เชน เร่ืองจุดมุงหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ การบริหารงานพิพิธภัณฑบุคลากรผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดการพิพิธภัณฑกิจกรรมที่พิพิธภัณฑควรจัดทําการมีสวนรวมของชุมชนการ
ประสานงานกับหนวยงานและการสรางเครือขายการติดตามประเมินผลและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เปนตน 
     
การนําเสนอขอมูล 
 การศึกษาวิจัยในเร่ือง “แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” มีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาในลักษณะ
ของการบรรยายพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ผูศึกษาจะเขียนเปนวิทยานิพนธ และ
ตีพิมพเผยแพรบทความ อันรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญา ประวัติทองถิ่น ตลอดจนแนวทาง
การจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ที่เหมาะสมเพื่อเปนประโยชนกับผูที่สนใจ
ตอไป 



 
 

บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับความเปนมา แนวทางและรูปแบบการ
จัดการ ตลอดจนจุดเดน และจุดดอยของการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อเปนพื้นฐานในการ
นํามาวิเคราะหหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑที่เหมาะสมตอไป โดยแบงผลการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ออกเปน ๒ สวน ไดแก 
 ๑. ขอมูลชุมชนหมู ๔ บานฝงคลอง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
 ๒. ขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
 
ขอมูลชุมชนหมู ๔ บานฝงคลอง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
 จังหวัดนครนายกต้ังอยูในภาคตะวันออกตอนบน ระหวางเสนรุงที่ ๑๔ องศาเหนือ 
และเสนแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครเปนระยะทางประมาณ ๑๒๐ 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑,๕๐๘,๗๔๙ ไร คิดเปนรอยละ ๖.๖๓ ของภาคตะวันออก และ
คิดเปนรอยละ ๐.๔๕ ของประเทศ จากรายงานสถิติจํานวนประชากร และครัวเรือนรายจังหวัด 
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ พบวาจังหวัดนครนายกมีประชากรทั้งสิ้น ๒๕๒,๗๓๔ คน 
รวม ๘๒,๗๖๘ ครัวเรือน และแบงเขตการปกครองออกเปน ๔ อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองนครนายก 
อําเภอบานนา อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลี (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, ๒๕๓๙: ๒๑) 
 ดานลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดนครนายกโดยทั่วไปเปนที่ราบ ทางตอนเหนือ และ
ตะวันออกมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงชัน ซึ่งต้ังอยูในเขตอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และ
อําเภอปากพลีอันเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาดงพญาเย็นในเขตวนอุทยานแหงชาติเขาใหญ สวน
ทางตอนกลาง และตอนใตของจังหวัดมีลักษณะเปนที่ราบกวางใหญอันเปนสวนหน่ึงของที่ราบ
สามเหล่ียมลุมแมน้ําเจาพระยา พื้นดินมีลักษณะเปนดินปนทราย และดินเหนียว จึงเหมาะแกการ
ทํานา และสวนผลไม โดยประชากรสวนใหญ ประมาณรอยละ ๗๕ ของจังหวัด ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๑๑-๑๕) 

๕๓ 



 ๕๔ 

 ดานเศรษฐกิจ “นครนายก” ทําหนาที่เปนแหลงเสบียงอาหารทั้งในยามสงบ และยาม
ศึกสงคราม เปนแหลงจับชางใชในราชการที่มีความสําคัญ รวมถึงเปนแหลงสวยของปาหลายชนิด 
นอกจากนี้ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน “นครนายก” ยังทําหนาที่เปนแหลงพํานักของชาวจีน 
ชาวลาว และชาวไทยมุสลิมจากภาคใตที่อพยพ หรือถูกกวาดตอนเขามาต้ังถิ่นฐานปะปนกับชาว
ไทย และชาวเขมรที่อยูอาศัยมากอนอีกดวย (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, ๒๕๓๙: ๖๖) 
 ความสําคัญของ “นครนายก” ปรากฏเดนชัดข้ึน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ “นครนายก” 
มีฐานะเปนเมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดานสําคัญในสมัยสมเด็จพระเจาอูทอง กระทั่ง พ.ศ. 
๒๔๓๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการเมือง การปกครอง
หัวเมืองใหเปนแบบ “มณฑล” ในข้ันแรกจัดต้ังเพียง ๒ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก และมณฑล
ปราจีนบุรี ในคร้ังนั้น “นครนายก” ถูกควบรวมไปอยูในมณฑลปราจีนบุรี อันประกอบดวย เมือง
ฉะเชิงเทรา เมืองปราจีนบุรี เมืองพนมสารคาม และเมืองนครนายก โดยมีศูนยกลางมณฑลอยูที่
เมืองฉะเชิงเทรา จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหเปล่ียน “เมือง” เปน “จังหวัด” “เมืองนครนายก” จึงเปล่ียนเปนจังหวัดนครนายก  
แตก็ยังคงข้ึนอยูกับมณฑลปราจีนบุรี กระท่ังเมื่อการปกครองแบบเทศาภิบาลไดถูกยกเลิกไป       
ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ จังหวัดตาง ๆ ไปข้ึนอยูกับ
รัฐบาลกลางที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๔๘๖ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดประกาศลดฐานะ
จังหวัดนครนายกใหเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเรียกวา อําเภอนครนายก รวมอําเภอ
ปากพลี และอําเภอองครักษ ยกเวนอําเภอบานนาที่ไปข้ึนอยูกับจังหวัดสระบุรี จนเม่ือวันที่ ๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙  อําเภอนครนายกจึงไดรับการยกฐานะข้ึนเปนจังหวัดนครนายกอีกคร้ัง
จวบจนปจจุบัน (โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, ๒๕๓๙: ๒๑) 
 อําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกต้ังอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 
๕๙๐.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๖๙๐.๓๗ ลานไร คิดเปนสัดสวนประมาณ ๑ ใน ๖ ของพื้นที่
จังหวัดนครนายกทั้งหมด จากรายงานสถิติจํานวนประชากร และครัวเรือนรายอําเภอ ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวาอําเภอปากพลีมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน ๒๒,๗๐๕ คน รวม ๗,๐๙๐ 
ครัวเรือน มีลักษณะภูมิประเทศแบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ทางตอนเหนือเปนปา และภูเขาสูง คิดเปน
พื้นที่ประมาณรอยละ ๓๕ ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบไปดวยภูเขาสมอปูน เขานกกี้ เขาแมเฒาตา 
เขาหินลาด เขามะสิงห เขาไมซาง (แมเชง) เขานอย เขาปลายลํากระตุก เขาทาโจก เขาทางูเหลือม 
เขาตาดสองแง เขาประตูแลง เขาวังน้ําแร เปนตน โดยเทือกเขาเหลานี้ต้ังอยูในเขตพื้นที่วนอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ สวนภูมิประเทศทางตอนกลางมีลักษณะเปนที่ราบสลับเชิงเขา เหมาะแกการ



 ๕๕ 

เพาะปลูก และเล้ียงสัตว ผิดกับพื้นที่ทางตอนใตที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม แตดินเปนดินเหนียว 
และบางพื้นที่เปนดินเปร้ียว 
 ดวยความที่อําเภอปากพลีเปนอําเภอที่มีอาณาเขตติดตอกับหลายจังหวัดนี้เองจึงทํา
ใหประชากรในอําเภอปากพลีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ไมวาจะเปนลาว พวน หรือจีน 
โดยแมจะมีเชื้อชาติที่แตกตางกัน แตทุกเชื้อชาติ ตางก็มีศาสนาพุทธเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ดุจเดียวกัน โดยพบวาในอําเภอปาพลีเพียงอําเภอเดียวมีวัดอยูตามหมูบานตาง ๆ รวมทั้งส้ินถึง 
๓๘ แหง และสํานักสงฆอีก ๑ แหง (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๓๕-๔๑) สําหรับประวัติความ
เปนมาของอําเภอปากพลีนั้น คาดวาต้ังข้ึนในราว พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยแตเดิมมีชื่อวาอําเภอบุงไร 
ตอมาใน พ.ศ.๒๔๔๘ ไดเปล่ียนช่ือเปนอําเภอหนองโพธ์ิ และหลังจากที่ยายที่วาการอําเภอไปอยู 
ณ บานทาแดง ริมคลองทาแดง ตําบลปากพลี จึงไดเปล่ียนช่ืออีกคร้ังเปนอําเภอเขาใหญ กระทั่งใน
ทายที่สุด เมื่อปพ.ศ. ๒๔๕๒ จึงไดเปล่ียนช่ือมาเปน “ปากพลี” ตามช่ือตําบลที่ต้ังดังปจจุบัน โดย
ที่มาของชื่อ “ปากพลี” นี้ เชื่อวามาจากการที่เดิมทีในสมัยโบราณประชาชนสวนใหญมักจะสัญจร
กันทางเรือ ยังไมมีถนนเหมือนดังปจจุบัน และในบริเวณปากคลองยางชวงฤดูน้ําหลาก จะมีน้ําวน 
ทําใหเรือที่ผานไปมา มักไดรับอันตรายอยูบอยคร้ัง บางคร้ังถึงแกชีวิต ชาวบานจึงรวมใจกันสราง
ศาลพลีกรรม เพื่อเปนการทําบุญเซนสรวงดวงวิญญาณ เทวดา และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ และเพื่อขอใหมี
ความปลอดภัย แคลวคลาดจากอันตราย ชาวบานจึงเรียกคลองนี้วา “คลองปากพลี” และเรียกเปน
ชื่อหมูบาน ตําบล และอําเภอไปในที่สุด โดยอําเภอปากพลีนี้ แบงเขตการปกครองออกเปน ๑ 
เทศบาล กับ ๗ ตําบล คือ เทศบาลตําบลเกาะหวาย ตําบลเกาะหวาย ตําบลเกาะโพธิ์ ตําบล
ปากพลี ตําบลโคกกรวด ตําบลทาเรือ ตําบลหนองแสง และตําบลนาหินลาด 
 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ประมาณ ๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๑,๒๕๐ ไร คิดเปนรอยละ ๐.๓๓ ของพื้นที่อําเภอปากพลี ต้ังอยูหางจากอําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ๗ กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๒๕ กิโลเมตร    
จากรายงานสถิติจํานวนประชากร และครัวเรือนรายตําบล ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
พบวาตําบลเกาะหวาย มีทั้งส้ิน ๖๖๖ ครัวเรือน และประชากรรวม ๒,๐๑๑ คน (จังหวัดนครนายก, 
๒๕๔๘: ๔๔) 
 สําหรับความเปนมาของชื่อ "เกาะหวาย" คําวา “เกาะ” ในที่นี้ ไมไดมีที่มาจาก “เกาะ” 
อันหมายความถึง เกาะแกงในน้ําแตอยางใด หากแตหมายถึง “เกาะกลุม” ของบานที่อยูรวมกัน
เปนคุมเดียว โดยชาวบานเกาะหวายจะรักกัน และอยูรวมกัน เปนหมู เปนพวกดังคําผญาที่วา   
“ฮักหมูฮักเช้ือ จิกินเกลือ ก็บวา” (นาวี ผาจันทร, ๒๕๕๒) สวนคําวา “หวาย” นั้นมาจากการท่ีแต



 ๕๖ 

เดิมบริเวณนี้เปนปาดงดิบ มีตนหวายข้ึนเปนเครืออยูมากมาย (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๔๘) 
นั่นเอง ชาวบานจึงเรียกสถานที่แหงนี้ วา “เกาะหวาย” กันเร่ือยมา 
 บานฝงคลองเปนหมูบานหนึ่งในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
เปนหมูบานที่มีขนาดใหญที่สุด โดยบานฝงคลองนี้ ต้ังอยูหางจากตัวจังหวัดนครนายก ประมาณ ๙ 
กิโลเมตร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่อ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ บานยอยไฮ หมู ๖  
 ทิศใต ติดตอกับ บานเกาะหวาย หมู ๑และตําบลเกาะโพธ์ิ อําเภอปากพลี 
    จังหวัดนครนายก 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานทาแดง หมู ๓  

ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานเกาะหวาย หมู ๑และตําบลเกาะโพธ์ิ อําเภอปากพลี  
    จังหวัดนครนายก 
 

 
 
ภาพที่ ๒ แผนที่ชุมชน 
 
 จากขอมูลทะเบียนราษฎร ที่วาการอําเภอปากพลี วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ พบวา
บานฝงคลองมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน ๑,๒๓๐ คน ๓๑๓ ครัวเรือน โดยประชากรถึงประมาณ   
รอยละ ๙๕ เปนชาวไทยพวน  



 ๕๗ 

 ประวัติชุมชน 
 ชาวไทยพวนที่อาศัยอยูใน หมู ๔ บานฝงคลอง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก เปนกลุมชาวไทยพวนที่เดินทางอพยพยายถิ่นฐานมาจากแขวงเมืองเชียงขวาง 
เมืองพวน และเขตเมืองหัวพันทั้งหาทั้งหก เมืองซําเหนือซําใต (หรือเมืองเวียงชัยในปจจุบัน) 
(โพธิ์ แซมลําเจียก, ๒๕๓๗: ๑๖) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปจจุบันสราง
บานอาศัยอยูกันหนาแนนในบริเวณบานฝงคลอง โดยจะไมไดอยูรวมกันเปนกลุมเดียว เนื่องจาก
ในอดีตการกวาดตอนเขามาในฐานะเชลยสงครามนั้น จะกระจายผูคนออกไปอยูตามหมูบานตาง ๆ 
กัน เพื่อปองกันการรวมตัว อันเปนเหตุแหงการกระดางกระเดื่องทางการปกครอง (อภิรัชศักด์ิ 
รัชนีวงศ, ๒๕๕๑: ๒๔) โดยเช่ือกันวาชาวไทยพวนกลุมแรกของจังหวัดนครนายกนี้ เดินทางมา
พรอมกันกับภิกษุรูปหนึ่ง มีนามวา “หลวงพอภาระ” และนายทหารกลา “พอสุนันทา” โดยเม่ือ
ขบวนของทานทั้งสองเดินทางมาถึงบริเวณอันเปนทาน้ําใส ไหลสะอาด อันมีดินเหนียวสีแดงจึง
ตัดสินใจต้ังรกรากอยูที่นี่ (พระอิทธิวัตร พันทา, ๒๕๕๗) ตอมาจึงเรียกดินแดนแหงนั้นวา “บานทา
แดง” อันเปนชุมชนแรกที่ชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกเขามาต้ังถิ่นฐาน และติดตามมาดวย
บานเกาะหวาย บานฝงคลอง และบานใหมในที่สุด (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) กอนจะกระจายตัว
กันอยูทั่วไปในอําเภอปากพลี ตลอดจนบางสวนของอําเภอเมืองนครนายก ปจจุบันยังพบหลักฐาน
ที่สอดคลองกับการเขามาของ “หลวงพอภาระ” เปนเจดียเก็บอัฐิของหลวงพอภาระที่ประดิษฐาน
อยู ณ ดานหลังอุโบสถ วัดทาแดง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และศาล 
“จาวพอสุนันทา” บริเวณหลังที่วาการอําเภอปากพลี โดยการอพยพมาในคร้ังนั้นหลวงพอภาระยัง
ไดอัญเชิญพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ติดทองชางมาดวย ๓ องค คือ พระศรีอาริยเมตไตรยองคหนึ่ง และ
พระพุทธรูปไมปรากฏนามอีก ๒ องค ปจจุบันพระศรีอาริยที่ประดิษฐานในอุโบสถนั้นเปนองคที่
จําลองข้ึนใหม เนื่องจากองคเดิมถูกโจรกรรมไปนานมากแลว (พระอิทธิวัตร พันทา, ๒๕๕๗) แต
พระพุทธรูปอีก ๒ องคนั้น ยังประดิษฐานในอุโบสถวัดทาแดงจวบจนปจจุบัน  
 



 ๕๘ 

 
 
ภาพที่ ๓ รูปหลอจําลอง “หลวงพอภาระ” 
 

 
 
ภาพที่ ๔ สถูปบรรจุอัฐิ “หลวงพอภาระ” บริเวณดานหลังอุโบสถวัดทาแดง 
 
 
 
 



 ๕๙ 

 

    
 
ภาพที่ ๕ พระพุทธรูปเกาแก ๒ องคที่คาดวาหลวงพอภาระนําติดทองชางมาดวยเมื่อคร้ังอพยพ

มาต้ังรกราก ณ บานทาแดง 
 
 กลุมชาติพันธุ 
 กลุมชาติพันธุหลักในชุมชนหมู ๔ บานฝงคลอง ไดแก กลุมชาวไทยพวน ในอําเภอ
ปากพลี อําเภอเดียวมีประชากรไทยพวนอาศัยอยูเปนจํานวนทั้งส้ินกวา ๘,๐๐๐ คน (ปญญา วาร
ปรีดี และคณะ, ๒๕๕๐: ๔) 
 “ไทพวน” “ไทยพวน” “ลาวพวน” “พวน” “ลาวกะเลอ” หรือ “ไทยกะเลอ” เปนคําที่ใช
เรียกชาติพันธุพวน ในปจจุบันแมจะไมมีหลักฐานที่แนนอนเกี่ยวกับคําวา “พวน” วามีความหมาย
และที่มาอยางไร แตสันนิษฐานวา คําวา “พวน” มาจากภูมิประเทศที่ตั้งบานเมืองในอดีตของ
ชนกลุมนี้ กลาวคือ คนกลุมนี้คงอาศัยอยูใกลภูเขา (ปราณี วงษเทศ, ๒๕๒๕: ๗๕) หรือแมน้ําพวน 
ซึ่งเปนแมน้ําสายหนึ่งในเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาเรื่องราวจาก พงศาวดารเมืองแถน ชวงที่กลาวถึงกําเนิดของผูคนในดินแดนแถบนี้
ไมพบคําวา “พวน” หรือกลุมไทพวนปรากฏอยู สอดคลองกับความเห็นของปฐม หงษสุวรรณ 
(ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗: ๕๙) ที่กลาววา “พวน” นาจะเปนคําเรียกช่ือกลุมชนอันอิงกัน
กับถิ่นที่อยูอาศัยมิไดเปนการแบงตามชาติพันธุ แมวาชาวไทพวนจะมีภาษาพูดเปนเอกลักษณของ
ตนเองก็ตามแตเมื่อพิจารณาแลว ไทพวนคือ คนไทอีกกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในเมืองพวนนั่นเอง 
โดยตามตํานาน เลากันวา “พวน” เปนเมืองเกาแกที่ถูกสรางข้ึนโดย “ขุนเจ็ดเจือง” โอรสองคที่ ๗ 



 ๖๐ 

ของขุนบรม ผูสรางเมืองแถง หรือแถน ที่เมื่อขยายอาณาเขตการปกครองกวางขวางออกไป ในป 
พ.ศ.๑๒๘๐ จึงไดใหโอรสทั้ง ๗ องค ไปสรางบานเมืองของตนเอง โดยขุนเจ็ดเจืองไปสรางเมืองพวน
สวนคําเรียกขานท่ีแตกตางกันออกไป โพธิ์ แซมลําเจียก (๒๕๓๗: ๒๐๒) ใหความเห็นวา ในภาค
อีสานมักเรียกชาติพันธุนี้วา “ไทยพวน” ในภาคกลางเรียก “ลาวพวน” สวน “ไทพวน” เปนคําที่
นักวิชาการนิยมใช อันมีที่มาตามความเปนชาติพันธุ “ไท” กลุมหนึ่ง และตรงกับคําที่ชาวพวนใช
เรียกตนเองในอดีต 
 ปจจุบันชาวพวนนิยมเรียกตนเองวา “ไทย” อันเปนคําที่แสดงวาตน คือ คนไทย พบวา 
เมื่อตองการสอบถามคนในชาติพันธุเดียวกันจากทองถิ่นอ่ืนวา ทานเปนคน (พวนจากทองถิน่) ทีใ่ด 
จะ “ปะ” หรือพูดวา “เจาเปนไทยบานเลอ” กระท่ังกลายมาเปนคําเรียกชาติพันธุของตนวา “ไทย
พวน” อันมีความหมายถึง การเปนชาวไทยเช้ือสายพวนในที่สุด สวนคําวา “ลาวกะเลอ” หรือ “ไทย
กะเลอ” นั้น  มีที่มาจากทํานองเสียง สําเนียง ภาษาพูดที่เพี้ยน แปรงปรา และอุดมไปดวยสระเออ 
(อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ, ๒๕๕๑: ๔-๓๕) ทวามีเสนห ชวนฟง และมีความไพเราะอยางประหลาด 
ตางจากภาษาลาวเวียงที่จะส้ัน หวน นอกจากนี้ สําเนียงการพูดของชาวไทยพวนยังมีลักษณะที่
คลายคลึงกับภาษาพูดของชาวผูไทย และไทยลานนา แตศัพทสวนมากจะคลายกับภาษาไทย
อีสาน โดยในภาษาไทยพวนจะมีเสียง ญ นาสิกเพิ่มเขามาจากภาษาไทยมาตรฐาน และจะไมมี
เสียง ช หรือ ฉ โดยจะออกเสียงเปน ซ หรือ ส แทน นอกจากนี้ ยังจะไมมีเสียง ร โดยจะออกเสียง
เปน ฮ หรือ ล แทน  ดังนั้น ในภาษาไทยพวนแท ๆ จึงจะไมมีการออกเสียงควบกลํ้า 
 การออกเสียงภาษาไทยพวนเมื่อมีอักษรกลาง (ก จ ด ต บ ป อ) เปนพยัญชนะตน 
ชาวไทยพวนจะออกเสียงเปนเสียงตรี และในคําตาย เสียงส้ัน ชาวไทยพวนจะออกเสียงเปนเสียง
สูง สวนเสียงวรรณยุกตจัตวา ชาวไทยพวนจะออกเสียงตํ่า คลายเสียงวรรณยุกตเอก นอกจากนี้ 
ในคําที่ ก ทําหนาที่เปนพยัญชนะทาย ประสมกับสระเสียงยาว ชาวไทยพวนจะออกเสียงเปนเสียง
ส้ัน และเสียงหยุดที่เสนเสียง เชน ปาก ออกเสียงเปน ปะ หรือออก ออกเสียงเปน เอาะ เปนตน 
ตลอดจนชาวไทยพวนยังออกเสียงสระ “ใ” เปนสระเอออีกดวย 
 ตัวอยางภาษาพูดของชาวไทยพวน 
 คําลําดับเครือญาติ 
 ภาษาไทยพวน ภาษาไทยมาตรฐาน 
 อ่ีพอ พอ 
 อ่ีแม แม 
 อาว อาผูชาย 
 ค้ัว อาผูหญิง 



 ๖๑ 

 ภาษาไทยพวน ภาษาไทยมาตรฐาน 
 สาว นาสาว 
 บาว นาชาย 
 อาย พี่ชาย 
 เอย พี่สาว 
 เอยเภอ พี่สะใภ 
 คําสรรพนาม 
 ภาษาไทยพวน ภาษาไทยมาตรฐาน 
 เฮา, ขานอย, ขอยนอย, ขอย, กัน ฉัน (สรรพนามบุรุษที่ ๑) 
 โตว, เจา เธอ (สรรพนามบุรุษที่ ๒) 
 เพิ่น เขา (สรรพนามบุรุษที่ ๓) 
 คําเรียกอวัยวะตาง ๆ  
 ภาษาไทยพวน ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ฮูดัง จมูก 
 แฮว ฟน 
 กน กน 
 บา ไหล 
 ปูม ทอง 
 กระดน ทายทอย 
 แอว เอว 
 

 
 
ภาพที่ ๖ อักษรที่ใชถายทอดภาษาพวนบนปายบอกชื่อส่ิงของที่จัดแสดง 
 



 ๖๒ 

 แตเดิมชาวไทยพวนจะใช “อักษรไทยนอย” จารึกเร่ืองราวทางโลก เปนตนวา นิทาน
พื้นบาน ตาง ๆ และใช “อักษรธรรม” เมื่อจารึกถึงเร่ืองราวทางธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาลง
บนใบลาน ปจจุบันทั้งอักษรไทยนอย และอักษรธรรมเส่ือมความนิยมไปจากสังคมไทยพวนเปน
อยางมาก เนื่องจากภาษาไทยเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของชาวไทยพวนมากข้ึนตามลําดับ 
จนแทบจะไมมีผูที่สามารถอาน เขียนอักษรไทยนอย และอักษรธรรมไดอีกเลยโดยในจังหวัด
นครนายกนี้ สุรีย สะเภาทอง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หมู ๑ เขตองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะหวาย เลาวา  มีเพียงพันเอก โสภณ เครือเพ็ชร ที่อยูบานฝงคลอง คนเดียว
เทานั้นที่ยังสามารถอานและเขียนภาษาไทยพวนได โดยแตกอนนั้นยังมีพอเฒาสุรินทร สะเภาทอง 
ปราชญชาวบาน บิดาของสุรียที่อานและเขียนภาษาพวนได แตปจจุบันเมื่อทานเสียชีวิตลง 
คงเหลือแตพันเอกโสภณ เครือเพ็ชรเพียงคนเดียว (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) 
 ปจจุบันไมเพียงแตภาษาเขียนของชาวไทยพวนเทานั้นที่ตกอยูในสภาวะวิกฤต ภาษา
พูดก็เชนกัน ดังที่ทานพระครูวิริยานุโยค (ปญญา วารปรีดี และคณะ, ๒๕๕๐: ๑๐) กลาวแสดง
ความกังวลไววาทุกวันนี้อะไร ๆ มันก็เปล่ียนไปหมด เด็ก ๆ ไมพูดภาษาไทยพวน โรงเรียนไมสอน 
พอแมก็ไมพูด วัฒนธรรมประเพณีถูกกลืนไปหมด อยากใหไทยพวนมีเอกลักษณซึ่งสอดคลองกับ
คําบอกเลาของ สุรีย สะเภาทอง (๒๕๕๗)  ที่วา ปจจุบันเด็ก ๆ พูดภาษาพวนกันไมไดแลว แมแต
เด็ก ๆ ที่อยู ที่เกิดที่นี่ โตที่นี่ก็จะฟงออก แตให “ปะ” ก็ “ปะบได” แมสุรียจะใหขอมูลเพิ่มเติมวา 
ตอนนี้มีการสอนวิชาทองถิ่นของเราอยูที่โรงเรียนอนุบาลบานเกาะหวาย โดยสอนภาษาไทยพวน 
หัดใหเด็ก ๆ ลําพวน และในทุก ๆ วันอังคารก็จะใหเด็กแตงกายดวยชุดไทยพวนไปโรงเรียนดวยอยู
แลวก็ตาม 
 

 
 
ภาพที่ ๗ ภาพถายเกา พอเฒาสุรินทร สะเภาทอง กําลังอานหนังสือพวน 



 ๖๓ 

 
 
ภาพที่ ๘ หนังสือใบลานของพอเฒาสุรินทร ที่สุรียเก็บรักษาไวคาดวาจะเปนนิทานกอม 
 

สภาพเศรษฐกิจ  
 แตเดิมชาวไทยพวนท่ีตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกมักจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไร แตปจจุบันเมื่อประชากรในตําบลเกาะหวายไดรับ
การศึกษากันเพิ่มมากข้ึน จึงหันไปประกอบอาชีพที่เปนหนา เปนตาในสังคม อยางรับราชการครู 
ทหาร ตํารวจ หมอ หรือพยาบาล โดยสวนมากผูที่เลือกประกอบอาชีพเหลานี้ มักจะเดินทางไป
ทํางานที่อ่ืน เชน ในตัวเมืองจังหวัดนครนายก หรือตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และตอมาความเจริญ
ทางดานอุตสาหกรรมรุกคืบเขามาภายในชุมชนจากการที่ทางจังหวัดปราจีนบุรีเปนเปาหมายหนึ่ง
ในการเปนเมืองที่เหมาะสมสําหรับการกอต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เปนตน
วา โรงงานผลิตชิ้นสวนเคร่ืองใชไฟฟายี่หอตาง ๆ มากข้ึนตามลําดับ ชาวบาน หรือเด็กรุนใหมจงึหนั
ไปใหความนิยมกับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีมากข้ึน  
 ลักษณะทั่วไปภายในชุมชนยังมีลักษณะเปนชุมชนชนบทอยูมาก และเปนชุมชนชนบท
ปกติที่จะมีแตผูเฒา ผูแก และเด็กนอย เนื่องจากกลุมวัยทํางานเดินทางออกไปทํางานตางพื้นที่ 
ดวยการเดินทางติดตอกับภายนอกชุมชนนั้นสามารถกระทําไดอยางสะดวกสบาย ทัง้เดินทางไปยงั
ตัวเมืองจังหวัดนครนายก ดวยถนนสุวรรณศร เพื่อเดินทางตอไปยังกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสระบุรี 
หรือนครราชสีมา และการเดินทางตอไปยังตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปนเสนทางตอไปยัง
จังหวัดสระแกว หรือฉะเชิงเทรา ดวยทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ก็ไดอีกเชนกัน แตเนื่องจากตําบล
เกาะหวายไมไดมีสถานที่ต้ังอยูใกลกันกับสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครนายก อยางน้ําตก หรือ
ภูเขาที่นักทองเที่ยวใหความนิยมสนใจมาทองเที่ยวพักผอนกัน ชุมชนจึงไมมีปญหาเร่ืองมี
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บุคคลภายนอก หรือนายทุนมากวานซ้ือที่ดินแตอยางใด สวนลักษณะบานเรือน ในปจจุบันชาว
ไทยพวนนิยมสรางบานกออิฐถือปูนแบบสมัยใหม จนแทบจะหาบานเรือนไมไทยพวนแท ๆ ไมไดเลย 
เนื่องจากความเจริญ และแนวคิดแบบสังคมสมัยใหมเขามาในชุมชน จากการที่ชาวบานในชุมชน
เดินทางไปทํางานภายนอกชุมชน ไดรู ไดเห็น ไดมีทัศนคติแบบสังคมสมัยใหม เม่ือตนเองสามารถ
ลืมตาอาปาก พอจะสราง หรือปรับปรุงบานเรือนของตนเองไดจึงเลือกที่จะกอสรางแบบสมัยใหม
มากกวา เนื่องจากเช่ือวามีความคงทนถาวรกวาแบบเรือนไทยพวนดั้งเดิม โดยลักษณะการต้ัง
บานเรือนของชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวายยังเปนรูปแบบเกา คือ อยูรวมกันเปนกลุมใกลกับวัด 
สวนรานคาในชุมชน โดยมากจะยังเปนชาวไทยพวนขายกันเอง งาย ๆ โดยดัดแปลงพ้ืนที่หนาบาน
เปนพื้นที่ขายสินคาอุปโภค บริโภคเล็ก ๆ นอย ๆ หรือมีลักษณะเปนรานขายของชํา หรือรานอาหาร
จําพวกกวยเต๋ียวอยางคนไทยท่ัวไป ไมไดเปนรานอาหารพื้นบานชาวไทยพวน เนื่องจากอาหาร
พื้นบานสวนมากชาวไทยพวนจะนิยมทํารับประทานกันในครัวเรือนเปนปกติอยูแลว สวนรานคา
ขายที่ตลาดเทศบาลตําบลเกาะหวายน้ัน ในสวนที่เปนแผงคาถาวรสวนมากจะเปนชาวไทยเชื้อ
สายจีน และคนไทย สวนที่เปนตลาดนัดยามเชาทุกวัน และตลาดนัดยามเย็นวันเสารนั้น โดยมาก
จะเปนพอคา แมคาจากภายนอกชุมชน 
 การศึกษา 
 ในหมูบานจะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบาน
เกาะหวาย ที่ชาวบานนิยมเรียกวา “โรงเรียนยวย” ยอมากจาก โรงเรียนยวย โพธิ์แดงผูอุปถัมภ
โรงเรียน เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ชาวบานในตําบลเกาะหวาย 
ไมเฉพาะลูกหลานชาวไทยพวนโดยมากนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาที่ “โรงเรียนยวย” แตเมือ่จบชัน้
ประถมศึกษาแลว หากเปนครอบครัวชนชั้นกลางจะนิยมสงลูกหลานไปเรียนที่ตัวเมืองนครนายก 
หรือตัวเมืองปราจีนบุรีมากกวาที่จะใหศึกษาตอที่โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนประจําอําเภอ 
นอกจากนี้ในอําเภอปากพลียังมีโรงเรียน กศน. ประจําอําเภอปากพลีอีกดวยที่ชาวบานนิยมเขา
ศึกษากัน โดยสวนมากจะเปนกลุมวัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสมัยอยู
ในวัยศึกษาเลาเรียน โดยโรงเรียน กศน. นี้ จะใชพื้นที่ของวัดฝงคลองเปนสถานท่ีสอนนักเรียนใน
วันเสาร อาทิตย โดยทั้ง ๓ สถาบันการศึกษา ไมวาจะเปน โรงเรียนอนุบาลบานเกาะหวาย โรงเรียน
ปากพลีวิทยาคาร และโรงเรียน กศน. อําเภอปากพลีนี้ ลวนมีสวนอยางมากในการดําเนินงาน 
ชวยเหลือพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ในระยะเร่ิมกอต้ัง โดยทางพิพิธภัณฑได
แรงสมอง และแรงงานจากทั้งโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และโรงเรียน กศน. อําเภอปากพลี เขามา
ชวยเหลือในดานการจัดแสดงส่ิงของ ทําปายบอกชื่อส่ิงของ  ทําปายนิเทศตาง ๆ ในพิพิธภัณฑ
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ตลอดจนวางระบบการบริหารงานตาง ๆ สวนโรงเรียนอนุบาลบานเกาะหวายมีสวนชวยในดานการ
นําเด็กนักเรียนมาแสดงศิลปะการแสดงตาง ๆ อันเปนเอกลักษณของชาวไทยพวน เพื่อเติมเต็มให
พิพิธภัณฑมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  
 ระบบความเชื่อ  
 ชาวไทยพวนนับถือศาสนาพุทธ โดยมีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลาอัน
สังเกตไดจากพิธีการ งานบุญตาง ๆ ของชาวไทยพวนจะมีความเก่ียวของสัมพันธกับพระ วัด และ
พุทธศาสนาเสมอ โดยพระครูวิริยานุโยคเปนพระรูปหนึ่งที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ
เปนอยางมาก เนื่องจากทานเปนพระนักพัฒนาที่ไมเคยหยุดที่จะคิดสรางสรรคส่ิงใหมตาง ๆ อยู
เสมอ ตลอดจนใหความสําคัญตอชาติพันธุไทยพวนเปนอยางมาก แมวาตนเองจะไมไดเปนชาว
ไทยพวน โดยความที่มิไดเปนชาวไทยเช้ือสายพวนนี้เอง ทําใหในชวงแรก ๆ ของการเขามาอยูที่วัด
ฝงคลองมีปญหาอยางมาก ทั้งภาษาที่ส่ือสารกันไมเขาใจ และทัศนคติที่สรางความเขาใจที่ไม
ตรงกันในเร่ืองตาง ๆ แตปจจุบันทานพระครูสามารถพิสูจนตนเองจนเปนที่เคารพนับถือในหมูชาว
ไทยพวน จะมีก็แตการที่ทานพระครูใหความสําคัญกับการพัฒนาวัด และสืบสานงานพิพิธภัณฑ
มาก จนทําใหถูกมองวาละเลย หรือทําหนาที่เกินขอบเขตของความเปนสงฆ แตกระนั้นชาวบานใน
ชุมชนก็ยังใหความเคารพนับถือ โดยเม่ือวัดฝงคลอง หรือพิพิธภัณฑมีงานใด ๆ ก็จะเห็นชาวบาน
รวมมือ รวมแรง รวมใจมาชวยเหลือจนงานนั้นสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีในทุก ๆ คร้ัง  
 นอกจากความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลว ชาวไทยพวนยังมีความเชื่อใน
เร่ือง “ผี” อีกดวย โดย “ผี” ที่ชาวไทยพวนใหความเคารพนับถือนี้ ไดแก ผีปูตา หรือผีตาปู ที่ทุก
หมูบานจะตองมี "ศาลปูตา" หรือ “ศาลตาปู” ซึ่งเชื่อกันวา คือ ผูรักษาหมูบาน  โดยชาวบานจะ
สรางศาลปูตา หรือตาปูไวทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือของหมูบานและจะมีพิธีเล้ียงผีปูตา   
หรือตาปูในเดือน ๓ และ ๖ ของทุกป ปละ ๒ คร้ัง โดยเหตุที่ชาวไทยพวนยังคงสามารถดํารงรักษา
ความเช่ือ และพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาผีของตนไวไดนี้ เกิดจากสาเหตุอยางนอย ๓ ประการ คือ 
ประการแรก ความผูกพันและยึดติดอยูกับถิ่นที่อยูเดิม ประการที่สอง คือ ตองการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมที่มีมาแตเดิม และประการสุดทาย คือ ความมั่นคงและแบบแผนแนวปฏิบัติ
ของคนในสังคม (ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน), ๒๕๔๗: ๘๔-๘๕) นั่นเอง 
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ภาพที่ ๙ ศาลปูตาประจําหมูบานทาแดง ต้ังอยูภายในวัดทาแดง 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ศาลปูตาประจําหมูบานเกาะหวาย ต้ังอยูบริเวณหลังวัดเกาะหวาย 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑ ศาลปูตาประจําหมูบานบานใหม ต้ังอยูบริเวณทายหมูบาน 
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 สําหรับ “ปูตาหรือตาปู” อันเปนที่เคารพสักการะของชาวบานหมู ๔ บานฝงคลอง คือ  
ปูตา “ขุนเดชศักด์ิสิทธิ์” ซึ่งมีศาลบูชาต้ังอยูบริเวณทายหมูบาน ริมคลองทาแดง ความเปนมาของ
ศาลปูตาบอกเลาตอ ๆ กันมาวา เมื่อประมาณ ๗๐ ปมาแลว ศาลปูตาจะต้ังอยูกลางนาทั่วไป มี
ลักษณะเปนปบสังกะสีส่ีเหล่ียมเจาะรูดานหนา ดานบนตีเปนหนาจั่วบาง หรือเปนรูปทรงเดิมบาง 
ต้ังอยูบนไมหลักสูงประมาณสายตาคน หรือตํ่ากวา เม่ือถึงขางข้ึน หรือขางแรม ๒ คํ่า หรือ ๑๒ คํ่า 
ในเดือน ๓ และเดือน ๖ จะมีพิธีเล้ียงผีปูตา ที่จัดข้ึนปละ ๒ คร้ัง เปนการทําบุญเล้ียงผีเจาบาน 
หรือผีปูตา (ตาปู) โดยทุกบานจะนําไกตม ๑ ตัว เหลา หมาก พลู บุหร่ี ธูปเทียน และเงิน ๑ บาท ไป
ที่หนาศาลปูตา (ตาปู) เมื่อเสร็จพิธีชาวบานจะแบงอาหารไวถวายพระ สวนที่เหลือจะแบงปนกันไป 
โดยส่ิงของทั้งหมดที่นํามาเล้ียงปูตาเรียบรอยแลวนั้น หากผูมาเซนไหวกินไมหมดจะไมนํากลับบาน 
ไมเวนแมแตกระดูก เหลา หรือน้ํา โดยจะเทใสทุกอยางรวมกันหลุมแลวนําดินมากลบ เรียกวา 
“ปลูกหลุมบาน” (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) หลังจากนั้นชาวบานจะไปรวมตัวกันที่วัด โดยนํา
กระทงที่ทําจากกาบกลวย เปนรูปสาม หรือส่ีเหล่ียม ตัดกาบกลวยเปนรูปชาย หญิง และสัตวตางๆ 
(เปนสัญลักษณแทนตัว) ปนขาวดํา ขาวแดง ใหผีไมมีญาติ ใสในกระทง นิมนตพระสวดสะเดาะ
เคราะห โดยชาวบานจะอธิฐานวา ลูกขอเศษอาหารที่เปนมงคลนี้ เอามาใหลูกหลานกินเปนมงคล 
อยาใหเจ็บปวยไข ทํามาคาข้ึน อยูเย็นเปนสุข มีโชคลาภเนือง ๆ เพื่อจะไดมีเงินมีทองมาบูรณะปูตา 
ซึ่งเปนพอบานปกปกรักษาลูกบานใหอยูเย็น เปนสุขนี้ตลอดไปเทอญ 
 และสวดคาถาปลุกเสกหญาคา น้ํา และทราย โดยทุกบานจะนําหญาคา ๑ กํา ไป
เสียบไวที่หลังคาบาน น้ํา ๑ แกว ทราย ๑ กระปอง นําไปหวานรอบ ๆ บานเพื่อปองกันส่ิงไมดีที่จะ
มารบกวน โดยประเพณีเล้ียงผีปูตานี้ ถือเปนประเพณีที่สืบตอกันมาของชาวไทยพวน  
 

 
 
ภาพที่ ๑๒ ศาลปูตา “ขุนเดชศักด์ิสิทธิ์” 



 ๖๘ 

 นอกจากความเช่ือความศรัทธาที่มีตอผีปูตา หรือตาปูแลว ชาวไทยพวนยังใหความ
เคารพกับ “จาวพอสุนันทา” ทหารผูทัพนําชาวบานมาจากเวียงจันทน เมื่อคร้ังที่กลุมชาวไทยพวน
ถูกกวาดตอนมา ซึ่งในคร้ังนั้น พอสุนันทาเดินทางเคียงคูมากับหลวงพอภาระ เมื่อทานทั้งสอง
เสียชีวิตลงชาวบานจึงไดใหเคารพบูชาเร่ือยมา โดยศาลของ “พอสุนันทา” นี้ ต้ังอยูบริเวณดานหลัง
ที่วาการอําเภอปากพลี โดยจะมีการบวงสรวงเซนไหว “จาวพอสุนันทา” ในเดือน ๗ ของทุกปดวย  
 

 
 
ภาพที่ ๑๓ ศาล “จาวพอสุนันทา” หลังปจจุบันบริเวณดานหลังที่วาการอําเภอปากพลี 
 
 ปจจุบัน “ศาลจาวพอสุนันทา” ยังไมมีทางเขา โดยตองอาศัยการเดินผานประตูเล็ก ๆ 
ที่อยูดานหลังที่วาการอําเภอปากพลีไปตามคันนาเปนระยะทางประมาณกวา ๕๐๐ เมตรนั้น    
พระครูวิริยานุโยค (๒๕๕๗) เจาอาวาสวัดฝงคลอง กลาวถึงการทําทางเขา “ศาลจาวพอสุนันทา” วา 
มีหลายเร่ืองที่ชุมชนพยายามจะทํากัน แตราชการไมสงเสริม เพราะทําอะไรก็ตองใชงบประมาณ
ทั้งนั้น โดยขณะนี้ไดรับงบประมาณมาแลว สําหรับทําโครงการ ๓-๔ โครงการ หนึ่งในนั้น คือ 
การจะพัฒนาศาลเจาพอสุนันทา ทําปาย ฯลฯ วาเดิมอยูจาวพอสุนันทาเปนอยางไร ทําประวัติ 
ฯลฯ ชาวบานก็พยายามทํากันอยู อนุรักษ ร้ือฟน ฯลฯ เพราะจาวพอสุนันทา ทานก็ถือวาเปนผูหลัก
ผูใหญ ตนตระกูลไทยพวนท่ีอพยพมา ดังนี้เขาจึงต้ังศาลให นอกจากน้ี ทานพระครูยังต้ังขอ
สัณนิษฐานวา “จาวพอสุนันทา” นี้นาจะเกี่ยวของ หรือเปน ตนเคาของตระกูล “สุนันทา” อันเปน
นามสกุลหนึ่งของชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวายอีกดวย โดยในสวนของการศึกษาวิจัยเร่ือง



 ๖๙ 

พงศาวลีเครือญาติของชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวายนี้  ราชกิจ อุนเรือน อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ใหขอมูลวา ตอนนี้กําลังไดงบประมาณมาทําเร่ืองแผนภูมิเครือญาติ วา
ไทยพวนที่อยูในอําเภอปากพลี โดยเนนที่ชุมชนเทศบาล ๔ ชุมชน คือ ทาแดง เกาะหวาย ฝงคลอง 
บานใหม จะสืบคน และนําเรื่องของวงศตระกูล เชน ตระกูลแสงทอง เริ่มตนแลวโยงใยเรื่อยไป 
เพื ่อหานามสกุลใดวาเปนนามสกุลแรกของชาวไทยพวน เมื่อสําเร็จแลวก็จะนํามาแสดงไวที่
พิพิธภัณฑดวย (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) 
 ไมเพียงแตการนับถือผีตาง ๆ เทานั้น ชาวไทยพวนยังมีขนบความเช่ือที่ยึดถือ ปฏิบัติ
สืบตอกันมาอยางยาวนาน ในเร่ือง “ฮีต ๑๒ คอง ๑๔” อันเปนคําสอนที่เนนการปฏิบัติตนออนนอม 
และหมั่นทําบุญทําทาน (ปยะพร วามะสิงห, ๒๕๓๘: ๑๙) โดยชาวไทยพวนใหความสําคัญกับฮีต 
๑๒ คอง ๑๔ เปนอยางมาก 
 “ฮีต ๑๒” หมายถึง “จารีต ๑๒ ประการ” หรือ ประเพณี ส่ิงที่นิยมนับถือปฏิบัติสืบ ๆ 
กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม เชนเดียวกันกับประเพณี ๑๒ เดือนในภาคกลาง โดยฮีต 
๑๒ ของชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวายที่ยังปฏิบัติสืบตอกันมาจวบจนปจจุบัน มีดังนี้ (สุรีย 
สะเภาทอง, ๒๕๕๗) 
 ฮีตเดือนอาย (เดือนหนึ่ง) ไดแก เกี่ยวขาว เฮานา เอาแรง นวดขาว 
 ฮีตเดือนยี่ (เดือนสอง) ไดแก นาขาวเขายุง ทําบุญลานขาว เอาฟน เอาแวง งานกินดอง
บวชนาค 
 ฮีตเดือนสาม ไดแก เดือน ๓ ข้ึน ๓ คํ่า ทําบุญกําฟา ทานขาวหลาม ทานขาวจี่ เฮี่ยะ
ขวัญ ขาวเขายุง สูขวัญขาว  
 ฮีตเดือนส่ี ไดแก งานประจําปปดทองรอยพระพุทธบาท วัดเกาะหวาย งานกินดอง ข้ึน
บานใหม 
 ฮีตเดือนหา ไดแก บุญสงกรานต อาบน้ํากอนกา สูตรเส้ือสูตรผา สรงน้ําพระพุทธ 
พระสงฆ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ กอพระทราย  
 ฮีตเดือนหก ไดแก ทําบุญเปตะพี (เปรตพลี) เล้ียงปูตา สงกระทง สะเดาะเคราะห 
ทําบุญกลางบาน  
 ฮีตเดือนเจ็ด ไดแก สูขวัญพระพุทธ บาสีพระสงฆ 
 ฮีตเดือนแปด ไดแก บุญเขาพรรษา 
 ฮีตเดือนเกา ไดแก ประเพณีสารทพวน สูขวัญควาย 
 ฮีตเดือนสิบ ไดแก ทานขาวสะ (บุญสลากภัตร) 
 ฮีตเดือนสิบเอ็ด ไดแก บุญออกพรรษาตักบาตรเทโว จะนา 



 ๗๐ 

 ฮีตเดือนสิบสอง ไดแก ทําบุญกฐิน บุญพระเวส ลอยกระทง ทานขาวเมา เล้ียงขาวเมา
ปูตา 
 สําหรับ “คอง ๑๔” นั้น คือ ธรรมนองคลองธรรม ๑๔ ประการ อันหมายถึง แบบแผนของ
สังคม แนวทางในการปกครองที่ควรประพฤติปฏิบัติ โดย คอง ๑๔ ประการที่ชาวไทยพวนที่ตําบล
เกาะหวายยังยึดถือมั่นเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) มีดังนี้ 
 ๑. เมื่อผลไมในสวน ขาวในนาเปนผลเปนรวงแลว ไมควรกินกอน เอาใหผูมีศีลกินกอน 
คนจึงกินตามภายหลัง 
 ๒. อยาโลภตายอยตาชิง อยาจายเงินแดง อยาแบงเงินควาง อยากลาวคํากลา อยาวา
คําแข็งตอกัน 
 ๓. มีวัดใหมีกําแพงลอม มีบานใหมีร้ัว ปลูกหอไหวทั้ง ๔ ทิศ และมีที่ใหลางเทา 
 ๔. ข้ึนบานใหลางเทา 
 ๕. เมื่อถึงยามวันพระ ๗ คํ่า ๘ คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ใหขอสมากอนเสา แมคีไฟ แม
บันได และประตู 
 ๖. กอนจะเขานอนใหลางเทาเสียกอน 
 ๗. เมื่อถึงวันศีล วันพระใหเอาดอกไมขอสมาผัว เอาดอกไมไปประเคนพระสังฆเจา 
 ๘. เม่ือถึงวันพระเต็มเดือน ใหนิมนตพระสังฆเจามาสวดมนตที่บาน ใหทาน รักษาศีล 
และฟงธรรมเทศนา 
 ๙. เมื่อใสบาตรพระ ไมใหใสรองเทา ถืออาวุธ และเอาผาคลุมหัว 
 ๑๐. เมื่อเห็นพระสงฆเดินผานมา ใหยกมือไหวเสียกอนแลวคอยพูดจา  
 ๑๑. เมื่อพระภิกษุ เขาปริวาสกรรมชําระเบ้ืองตนนั้น มีขันดอกไม ธูปเทียน และเคร่ือง
อัฐบริขารไปถวายทาน  
 ๑๒. อยาเหยียบเงาเจาภิกษุ ผูมีศีลบริสุทธิ์ 
 ๑๓. อยาเอาอาหารเหลือกิน ไปใหทานพระภิกษุสงฆ สามเณร และอยาเอาใหผัวกิน 
 ๑๔. อยาเสพกามคุณในวันศีล วันเขาพรรษา ออกพรรษา วันมหาสงกรานต และวัน
เกิดของตน 
 ปจจุบันแมความเช่ือบางสวนของชาวไทยพวนจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
แตความเชื่อในเร่ือง “ฮีต ๑๒ และคอง ๑๔” ยังปรากฏใหเห็นอยู โดยที่เห็นไดอยางเดนชัด จะเปน
ในสวนของ “ฮีต ๑๒” เนื่องจากมีการปฏิบัติที่คอนขางเครงครัด โดยปจจุบัน “ฮีต ๑๒” ของชาวไทย
พวนท่ีอําเภอเกาะหวาย จังหวัดนครนายกนี้จะเร่ิมตนข้ึนใน เดือน ๓ คือ ฮีต ทานขาวหลาม ทาน
ขาวจี่ ที่กระทําในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนสาม หรือประมาณกลางเดือนสาม เปนการทําบุญในชวง



 ๗๑ 

เทศกาลวันมาฆบูชาชาวบานจะจัดเตรียม “ขาวจ่ี” ขาวเหนียวนึ่งสุก โขลกใหเหนียว ปนเปนกอน
กลม ชุบไข แลวนําไปปงจนเหลืองหอม บางคร้ังอาจมีไสเปนน้ําตาลเค่ียวกับงา มะพราว และเกลือ 
พรอมดวยอาหารคาว นําไปถวายพระภิกษุ สามเณรที่วัดเมื่อพระฉันเสร็จแลวจะมีการฝงเทศน
ฉลองขาวจี่ รับพร และในตอนคํ่าจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถโดยในป ๒๕๕๗ นี้ เปนปที่วัด
ฝงคลองจัดงานมหกรรมบุญขาวจี่ ประเพณีไทยพวน อยางยิ่งใหญ ไปเม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๗ กิจกรรมในงานจะมีการรับประทานพาแลง (อาหารเย็น) แบบขันโตก พรอมกับการชมการ
แสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชาติพันธุไทยพวน โดยคิดคาเขาชมงานรวมคา
รับประทานพาแลงดวย ๖๐๐ บาท ตอ ๖ ทาน รายไดเขาการบํารุงงานพิพิธภัณฑ โดยกิจกรรมการ
เล้ียงพาสาย (อาหารกลางวัน) หรือพาแลงนี้ เปนกิจกรรมที่พิพิธภัณฑดําเนินการกันอยูเปนปกติ
อยูแลว โดยหากผูที่เขามาเยี่ยมชมเปนหมูคณะตองการทางพิพิธภัณฑสามารถจัดการใหได แตใน
สวนนี้จะมีคาใชจายเพิ่มเติม 
 ประเพณีกําฟา กํา หมายถึง ยึด หรือถือ กระทํากันในวันข้ึน ๓ คํ่า เดือน ๓ สําหรับชาว
ไทยพวนแลว ถือเปนวันระลึกถึงคุณงามความดีของดวงวิญญาณบรรพบุรุษบนสวรรคชั้นฟา อยาง
ที่ราชกิจ อุนเรือน (๒๕๕๗) กลาววา กําฟาเปนเร่ืองของการบูชาจะวาผีก็ไมใช แตเปนการทําความ
เคารพตอเทพยดา เร่ิมแรกเปนการแสดงความเคารพตอกษัตริย หรือผูนําชุมชนของคนพวน ตอมา
ก็เปนการเคารพเทวดาฟาดินใหอยูเย็นเปนสุข ประเพณีกําฟาจะเร่ิมตนข้ึน เมื่อไดยินฟารอง คือ ให
เร่ิมกําฟา หรือหยุดทํางานทุกชนิด ตั้งแตเชาถึงเย็นทําไดเฉพาะความสะอาดบานเรือน และหุง
อาหารเทานั้นโดยเชื่อกันวาการหยุดทํางานทําใหไมเกิดเสียงดังแขงกับเสียงฟารองเปนการลดบาป
และฝนจะตกตอไปดังความเชื่อของชาวไทยพวนที่เชื่อวา “ฟาบละเดือนสาม ฝนบอฮามเดือนส่ี” 
หมายถึงฟาจะรองในเดือน ๓ และฝนจะตกในเดือน ๔ อนึ่ง การฟงเสียงฟารองนี้ชาวไทยพวนจะ
ฟงวาเสียงมาจากทางทิศไหนเนื่องจากฟารองแตละทิศลวนมีความหมาย เชน หากฟารองมาจาก
ทิศใต ทํานายวาจะอดเกลือ ฟารองมาจากทางทิศเหนือจะอดขาว ฟารองมาจากทางทิศตะวันตก
จะเอาจา (จอบ) มาทําหรอก ฟาทางทิศตะวันออกจะเอาหอกมาทําจา อันมีความหมายวา หากฟา
รองทางทิศใตฝนจะแลงขาวกลาในนาจะเสียหาย ชาวบานจึงจะอดเกลือ หากฟารองทางทิศเหนือ 
ฝนจะตกดีทํานาก็จะไดขาวดี หากฟารองมาจากทางทิศตะวันตกฝนจะนอย เกิดความแหงแลงทํา
นาไมคอยไดผลนาในที่ลุมดี นาในที่ดอนจะเสียหาย ขาวยากหมากแพงชาวบานจะเดือดรอนเกิด
เร่ืองทะเลาะวิวาท รบราฆาฟนกัน และหากฟารองมาจากทางทิศตะวันออกชาวบานจะอยูดวย
ความรมเย็นเปนสุขไมมีการรบราฆาฟนกัน ไมมีโจรผูราย (วัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี: ๑) ปจจุบันเปนที่นาเสียดายที่แมแตฮีตในเดือน ๓ ที่สําคัญอยาง 
ฮีต “กําฟา” ที่ถือเปนฮีตที่เปนเอกลักษณของชาวไทยพวน ก็ไมไดมีการทํากันอยางเปน “มหกรรม” 



 ๗๒ 

ดังที่ทานพระครูวิริยานุโยค (๒๕๕๗) กลาว แตจะเปนการ “ถือ” กันอยูที่บาน โดยปกติ ฮีต “กําฟา” 
นี้ ชาวบานมักจะไปรวมตัวกันกระทําที่วัดเกาะหวาย อันเปนวัดประจําตําบลเกาะหวาย แตปจจุบนั
ประเพณีกําฟาที่บานเกาะหวายคอย ๆ สูญหายไป เนื่องมาจากหลวงพอเจาอาวาสวัดเกาะหวาย 
วัดประจําตําบลเกาะหวาย ทานก็ไมคอยนําพาประเพณีไทยพวน คร้ันถึงเดือน ๓ ข้ึน ๓ คํ่า กลับไม
ลงมากําฟา ชาวบานตองทํากันเอง ทั้งที่ทานก็เปนคนพวน แตหัวสมัยใหม (สุรีย สะเภาทอง, 
๒๕๕๗) 
 ฮีตเดือนหา อยางบุญสงกรานต เปนการทําบุญวันข้ึนปใหม นิยมทําในเดือนหาเร่ิม
ต้ังแตวันที่ ๑๓ เมษายน เปน วันมหาสงกรานต วันที่ ๑๔ เมษายน เปนวันเนา และวันที่ ๑๕
เมษายน เปนวันเถลิงศก โดยคําวา สงกรานตนี้ เปนคําสันสกฤต มีความหมายวา ผาน หรือ
เคล่ือนยาย ในที่นี้หมายถึงการที่พระอาทิตยผาน หรือเคลื่อนยายออกจากราศีมีนยางเขาสูราศีเมษ
นับเปนวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม การทําบุญสงกรานตจะมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ ผูใหญ 
ผูเฒาผูแก ดังที่สุรีย สะเภาทอง (๒๕๕๗) เลาวา  การรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูเฒาผูแกนี้ ที่บาน  
เกาะหวายนี้จะกระทําเวียนกันไป กวาจะครบทุกบาน โดยใชเวลานานนับอาทิตย ที่เปนดังนี้เปน
เพราะทุกคนในชุมชนลวนเกี่ยวของสัมพันธกันดุจเครือญาติ คนในครอบครัวเดียวกัน โดยในวัน
สงกรานตชาวบานยังจะทําบุญตักบาตรกอพระเจดียทราย และมีการละเลนสาดน้ํากันอยาง
สนุกสนานนานตลอดทั้ง ๓ วัน นอกจากนี้ ชาวไทยพวนยังประเพณีอาบน้ํากอนกา สูตรเส้ือสูตรผา 
ที่จะกระทํารวมกันในชวงประเพณีสงกรานตอีกดวย โดยประเพณีอาบกอนกาจะกระทําในวัน
สงกรานต ชวงกอนสวางโดยชาวบานจะอาบน้ําชําระรางกายเช่ือวาการอาบน้ํากอนนกกาจะเปน
การชําระส่ิงไมดีออกจากรางกายเพื่อความเปนสิริมงคลในการตอนรับปใหมซึ่งเปนโบราณอุบาย
ใหคนต่ืนแตเชาขยันทํางานดังคํากลาวที่วา “อาบน้ํากอนกา มากอนไก” สวนประเพณสูีตรเส้ือ สูตร
ผานี้ มักทําทุกบานในหมูบานไทยพวน โดยชาวบานจะจัดเตรียมส่ิงของตาง ๆ อันไดแก เส้ือผาบุคคล
ในครอบครัวทุกคน คนละ ๑ ตัว เทียนซึ่งมีความยาว “เวียนหัว” รอบศีรษะของแตละคน หรือความ
ยาวจากศอกถึงปลายกอย เรียก “ศอกกอย” หรือจากคอหอยถึงสะดือ เรียก “คาดคีง” แลวใชเล็บ 
หรือมีดจักรเทียนเบา ๆ เปนขีดใหเกินอายุของเจาของเทียนอยู ๑ ป นอกจากนี้ ยังตองเตรียม ขาว
ปน ๙ กอน กลวย ๙ ผล หรือ ๙ ชิ้น ขนมตัด ๙ ชิ้น ผลไมหรือขนมอ่ืน ๆ ตามความตองการอีก ๙ ชิ้น 
ธูปและดอกไมอยางละ ๕ ดอก เม่ือเตรียมของครบดังนี้แลว ชาวบานจะนิมนตพระมาสวดสะเดาะ
เคราะห เพื่อความสุข ความเจริญ และความรมเย็นเปนสุขของครอบครัว โดยสุรีย สะเภาทอง 
(๒๕๕๗) เลาวาประเพณีสูตรเส้ือ สูตรผา เปนเหมือนการสะเดาะเคราะหของคนไทยพวน ทุกบาน
จะตองนําส่ิงของใสถาดส่ิงของไปกระทํากันที่วัด โดยในชวงเทศกาลสงกรานตนี้ ที่วัดฝงคลอง
มักจะจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานตไทยพวน โดยชูกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ ทําบุญตักบาตร ปลอย



 ๗๓ 

นก ปลอยปลา รวมงานสรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ชมการประกวดกอพระเจดียทราย รับ
ศีลรับพรจากพระสงฆ รวมพิธีสูตรเส้ือสูตรผาไทยพวน เพื่อความเปนสิริมงคลในชีวิตเร่ิมตนที่ป
ใหมไทย ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยพวน และรวมรําวงพื้นบานกับชาวชุมชนบานฝงคลอง ทําบุญ
ตักบาตร ฉลององคเจดียทรายวันสงกรานต และถวายภัตตาหารเพลทําบุญเปรตพลีรวมญาติ เพื่อ
อุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ รวมทั้งบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศใหบรรพบุรุษ เปนตน 
 

 
 
ภาพที่ ๑๔ สุรียเตรียมตัวไปสูตรเส้ือ สูตรผาที่วัดเกาะหวาย 
 
 ฮีตเดือนหก ยังมีการทําบุญเปตะพี (เปรตพลี) เล้ียงปูตา สงกระทง สะเดาะเคราะห   
ทํา บุญกลางบานกันอยูฮีตเดือนเจ็ด มีการทําสูขวัญพระพุทธ บาสีพระสงฆ 
 

 
 
ภาพที่ ๑๕ ประเพณีสูขวัญขาว 
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ภาพที่ ๑๖ ชาวไทยพวนรวมกันประกอบพิธีสูขวัญขาว 
 
 ฮีตเดือนแปด ยังมีการบุญเขาพรรษาตามอยางพุทธศาสนิกชนทั่วไป สวนฮีตเดือนเกา
มีประเพณีสําคัญอยาง ประเพณีสารทพวน ที่จะกระทําในวันแรม ๑๔ คํ่า เดือน ๙ หรือวันส้ินเดือน 
๙ วันนี้ ชาวบานจะนํากระยาสารท หรือ “ขาวสาด” อันมีสวนผสมของขาวตอก ขาวเมา หรือขาว
พอง ถั่วลิสงค่ัว งาดํา-งาขาว น้ําตาลปบ แปะแซ พรอมอาหารคาวหวานไปทําบุญที่วัด โดยจะมี
การนิมนตพระจากวัดของหมูบานอ่ืนที่ไมไดมีพิธีสารทมารวมดวย โดยเม่ือเสร็จพิธีแลวจะมีการ
แบงกระยาสารทใหกับพระที่รับนิมนตกลับไปฉันที่วัดของตนเอง โดยพิธีนี้ ชาวไทยพวนถือวาเปน
พิธี “ปุพพเปรตพลี” อันหมายถึง การทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหญาติที่ลวงลับไปแลวดวย โดยจะ
นําขาวหอใบตอง ๙ หอไปกระทําพิธีที่วัด เพื่อนํากลับมาวางบนที่นา ที่ดินทํากินของตนตอไป โดย
เปนประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวนยึดถือปฏิบัติ เปนแนวทาง วิถีทาง ทํานองคลองธรรม มาต้ังแต
บรรพบุรุษ เพื่อส่ังสอนลูกหลานดวยความเล่ือมใสศรัทธา อาจจะเปลี่ยนแปลงบาง ตามยุคสมัย 
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนที่แทรกเขามาบดบัง สภาพเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม โดยประเพณีสารทพวน เปนการแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถันในการทํางาน เร่ิมต้ังแต
การเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณสําหรับการทํากระยาสารท การแสดงความมีน้ําใจ ความสามัคคี
รวมแรงรวมใจกัน มีการชวยเหลือกัน ผูที่ทําเสร็จแลว ก็ชวยผูที่ยังทําไมเสร็จ การแสดงความ
กตัญูตอพื้นดินทํากิน โดยมีการนําสํารับคาวหวาน และทําหอขาว ไปใสในนา และทําหาบผียี่ ผี
เจียงไปสงไวนอกบานดวย เพื่อสงผลใหพืชผลในไร นาอุดมสมบูรณ ไดผลผลิตมีกินตลอดป โดย
นอกจากจะกระทํากันแตเฉพาะชาวบานในชุมชนที่เปนเชื้อสายไทยพวน เพื่อเปนการปฏิบัติตาม
ประเพณีแลว ยังมีการจัดประเพณีสารทพวน โดย ศูนยเฉลิมราช วัดฝงคลองเปนเจาภาพในการจัด 
และเชิญชวนชุมชนอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมในการจัด ตลอดจนเชิญชวนสถานศึกษาในเขตตําบล
เกาะหวาย ตําบลปากพลีใหไดเขามารวมศึกษา ตลอดจนมีสวนรวมในการปฏิบัติตามข้ันตอนของ
ประเพณีอีกดวย 



 ๗๕ 

 ฮีต เดือนสิบ มีประเพณีทานขาวสะ (บุญสลากภัตร) ที่มักกระทําหลังวันสารทพวน 

เปนการทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหคนตายโดยมีการทําสลากใหพระจับ เพื่อที่จะไดถวายของตาม

สลากนั้นโดยชาวบานจะนําขาวสาร กลวย ออย เผือก มัน และอาหารตาง ๆ ที่สามารถเก็บไว

บริโภคไดนาน ๆ มาถวายโดยพระจะเขียนคาถาวา “กินบบก จกบลง” อันหมายความวา “กินเทาไหร

ก็ไมพรอง ตักเทาไรก็ไมยุบ เต็มอยูเสมอ” ใสใบตองใหทุกคนนํากลับบานไปใสในไหขาวสาร หรือ

ยุงฉางดวยโดยประเพณีบุญขาวสะนี้เปนการทําบุญที่ตอเนื่องจากพิธีในเดือนเกา เพราะถือวาเปน

การทําบุญสงผูที่ลวงลับไปแลวใหกลับสูแดนของตนหลังจากที่ไดออกมาทองเที่ยวโดยในเดือนสิบ

นี้ชาวบานจะนําหอขาวสะไปวางไวบริเวณวัดพรอมจุดเทียน และบอกใหญาติมิตรที่ลวงลับไปแลว

มารับอาหาร และผลบุญที่อุทิศให 

 ฮีตเดือนสิบเอ็ด มีบุญออกพรรษาตักบาตรเทโว จะนา และฮีตเดือนสิบสอง ยังกระทํา

ทําบุญกฐิน บุญพระเวส ลอยกระทง โดยงานลอยกระทงที่วัดฝงคลองนี้ จัดเปนงานประจําปที่ข้ึน

ชื่อของจังหวัดนครนายกอีกดวย โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม ชมการประกวดกระทงสวยงาม

และใชวัสดุธรรมชาติ หนูนอยนพมาศการแสดงพื้นบาน “วัฒนธรรมไทยพวน” ชมการแสดงมหรสพ

ตลอดจนรวมลอยกระทงการกุศล สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ภายในงานจะมีกระทงทําจากวัสดุ

ธรรมชาติจําหนาย รวมถึงการจับฉลากชิงโชคดวย นอกจากนี้ เดือนสิบสองยังมีฮีต ทานขาวเมา และ

เล้ียงขาวเมาปูตากันอยู โดยนอกจากฮีต ๑๒ อันเปนฮีตที่จําเปนตองปฏิบัติอยางที่สุรีย สะเภาทอง 

(๒๕๕๗) กลาววา จะทิ้งไดอยางไร ปูยาตายายจะสาปแชง เราอยูเย็นเปนสุขมาก็เพราะฮีต ๑๒ 

คอง ๑๔ แลวชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวายยังมีฮีตที่ไมบังคับกระทํากันอยูอีกดวย เปนตนวา     

ฮีตเล้ียงพอเฒา แมเฒา โดยพอเฒา แมเฒานี้ หมายถึง ปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษของครอบครัว

หนึ่งที่ตายไป เวลาลูกหลานบานแตก สาแหรกขาด หนีมาก็เรียกใหมาดวย เพื่อคุมครอง พอไดที่

ทํากิน ปลูกบานอยูแลว ก็ทําหอ แลวเชิญทานอยูเพื่อดูแลลูกหลาน มีเร่ืองทุกขรอน ก็จะมาบอก

กลาว บนไว ก็สําเร็จทุกอยาง พอถึงขวบปก็จะเล้ียง ๑ คร้ังในวัน แรม ๒ คํ่า เดือน ๖ โดยเคร่ืองเซน

ก็จะมีขันธ ๕ หนึ่งชุด หมากพลู บุหร่ี ขันน้ํามนต พาขาว (สํารับอาหาร) ฯลฯ นํามาวางหนาศาล 

เปนกุศโลบายใหญาติพี่นองไดกลับมารวมกันในรอบ ๑ ปอีกดวย 

 ฮีตบายศรี สูขวัญ การสูขวัญคือการเรียกขวัญใหมาอยูกับตัว เชน เวลาเจ็บปวย สูขวญั

ออกไฟ สูขวัญทิดสึกใหม สูขวัญแขกผูใหญที่มาเย่ียม เพื่อเปนการเสริมสิริมงคล และใหเกียรติ

อยางสูงของชาวไทยพวน โดยผูที่มาเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) แบบ

เปนหมูคณะ และติดตอนัดหมายการเขาเยี่ยมชมลวงหนา ทางพิพิธภัณฑจะมีการจัดบายศรี สูขวัญ
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ตอนรับเพื่อสรางความประทับใจแรกใหกับผูเขามาเยี่ยมชมอีกดวย นอกจากนี้ยังมีฮีตข้ึนบานใหม

ที่มีความเช่ือวา เมื่อปลูกบานเสร็จไดทําพิธีข้ึนบานใหมจะไดอยูเย็นเปนสุข โดยเม่ือข้ึนบานใหม

เจาของบานจะตองหาบส่ิงของขึ้นบาน อันประกอบไปดวย ไซ หัวหมู แห ไมคอน ส่ิวและหอก 

หลังจากนั้นจะมีคนถือเส่ือ ที่นอน หมอน มุง ถาดขาวตม ขนมหวาน สําหรับทําขวัญเรือนเมื่อญาติ

พี่นองมากันพรอมหนา จะเร่ิมพิธี สูขวัญเรือน โดยตามประเพณีแลวการนอนเรือนใหมจะตองมีคน

นอนใหครบทุกหองเปนเวลา ๓ คืน ในคืนที่ส่ีเจาบานจะตองจัดทําขาวตม ขนมหวานเลี้ยงดูญาติ

พี่นองที่มานอนเปนเพื่อน (นาวี ผาจันทร, ๒๕๕๒) และยังมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดอยาง

การโกนผมไฟ เพื่อใหเด็กที่เกิดใหมอยูเย็นเปนสุข มีสุขภาพแข็งแรง เปนคนดี เรียนเกง และเชื่อฟง

พอแม ฮีตที่เกี่ยวเนื่องกับการแตงงาน ที่ชาวไทยพวนเรียกวา “พิธีแหเขย” หรือประเพณีที่ใครจะมา

เปนลูกเขยชาวพวนจะตองตะพายดาบ คลายเปนเคร่ืองแสดงความแข็งแกรง เปนผูนาํ และขยนัทาํ

มาหากิน (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) นอกจากนี้ ในประเพณีแตงงานของชาวไทยพวนยังมีการให

เจาบาวเหยียบบนใบตอง แลวใหสาวพรหมจรรยลางเทาใหกอนข้ึนเรือน และยังมีพิธีสูขวัญบาว

สาว ที่เปนดังการใหศีลใหพรการครองเรือน เพื่อความเปนสิริมงคล (ประนอม โยคะสิงห, ๒๕๕๗)  

 

 
 
ภาพที่ ๑๗ เจาบาวยืนเหยียบบนใบตองเพื่อใหสาวพรหมจรรยลางเทาใหกอนข้ึนเรือน 
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ภาพที่ ๑๘ พิธีสูขวัญบาวสาว 
 
 ตลอดจนประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความตาย อยางพิธีกรรมการชักบังสกุลเปน บังสกุล
ตาย โดยมีความเช่ือวาผูปวยที่จะไมรอด ก็จะทําพิธี บังสกุลเปน บังสกุลตาย เพื่อใหหากตายก็จะ
ไปแบบไมทรมาน หรือหากรอดก็คลายกับเปนการกลับชาติ เนื่องจากมีความเช่ือวาคนที่ปวยอยู
นั้นไดตายไปแลวจึงชักบังสกุลตาย พอเกิดใหมก็ชักบังสุกุลเปน 
 สวนการประพฤติ ปฏิบัติตามแนวทางของคอง ๑๔ นั้น จะแสดงออกในรูปแบบของ
ความเชื่อฝงลึกอยูในจิตใจของคนไทยพวน โดยเม่ือหากผูใดประพฤติผิดคอง ตัวผูประพฤติจะ
ทราบโดยสามัญสํานึกเองวาตนเอง “ขะลํา” (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) 
 จากการประพฤติปฏิบัติตนตาม “ฮีต ๑๒ คอง ๑๔” ของชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวายนี้
จะพบวามีอีกส่ิงที่มักจะมาคูกันกับเทศกาลงานร่ืนเริงเสมอ ก็คือ การละเลนพื้นบาน โดยปจจุบันที่
ตําบลเกาะหวายมีการละเลนพื้นบานของชาวไทยพวนเหลืออยูไมมาก แตมีผูพยายามจะรักษา
ไมใหสูญหาย ดังที่พระครูวิริยานุโยค (๒๕๕๗) กลาววา ปจจุบัน จะมีกลุมการแสดงอนุรักษ
การละเลนพื้นบานอยู ๒๐ กวาคน โดยเปนกลุมบุคคลที่มาจากขาราชการบํานาญ เกษียณราชการ
แลวทุกหนวย ทั้งทหาร ตํารวจ หมอ กลุมเหลานี้ จะจัดการแสดงวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งเลนเองดวย 
และฝกสอนใหกับเยาวชนดวย โดยศิลปะการแสดงหลัก ๆ จะเปนชุด ๓ ลํา คือ ลําพวน ลําตัด รํา
โทน ในบางครั้งจะมีการตีกลองทาน  โดยการละเลนลําพวน รําโทน และตีกลองทานนี้ เปน
เอกลักษณของชาวไทยพวน สวนลําตัด ทางกลุมอนุรักษเสริมเขามาโดยดัดแปลงใหรองเลนเปน
ภาษาพวน (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) การละเลนพื้นบานชาวไทยพวนตําบลเกาะหวาย ที่ยังเลน
กันอยูในปจจุบัน มีดังนี้ 
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 “ลําพวน” (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๑๐๕) ลําพวน เปนเพลงพื้นบานของชาวไทย
พวนที่สืบทอดตอกันมาต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษ นิยมรองรํากันในอําเภอปากพลี โดยหมอลําชาย หมอ
ลําหญิงจะรองโตตอบกันคร้ังละ ๑ คู ๒ คู หรือ ๓ คู สลับสับเปลี่ยนกันไป มีการเปาแคนประกอบ 
เมื่อหมอลํารองถูกอกถูกใจ หรือรองกลอนจบแตละตอนลูกคู หรือผูฟงจะพากันสงเสียงรอง “ปบ” 
เพื่อเพิ่มความสนุกสนานเราใจ 
 การลําพวนนั้นแตเดิมฝายชายจะนั่งยอง เอามือเทาคางหันไปทางฝายหญิง สวนฝาย
หญิงจะนั่งพับเพียบเอามือเทาคางรองโตตอบฝายชาย สวนคนดูจะนั่งลอมวงกัน แตปจจุบันเมื่อ
ผูคนใหความสนใจดูลําพวนมากข้ึน การนั่งยอง หรือนั่งพับเพียบ ดังนั้นทําใหคนดูมองไมเห็นคน
รอง จึงเปลี่ยนใหคนรองสองฝาย รวมทั้งคนเปาแคนยืน เพื่อใหผูชมสามารถมองเห็นไดอยางทั่วถึง 
โดยเนื้อหาของ “ลําพวน” นั้น จะเปนเร่ืองการไถถามสารทุกข สุกดิบ การเกี้ยวพาราสี ตลอดจน
เร่ืองทั่ว ๆ ไป 
 โดยลําพวนนี้ จะมีการ “ติดเพิงแคน” คนเปาแคน คือ การนําเงินไปเสียบที่ปลายแคน 
คลายเปนรางวัล หรือคาตอบแทน เนื่องจากการเลนลําพวนจะรํากันทั้งวัน เพราะสมัยกอนไมมี
การละเลนอะไร พอตกกลางคืน บานไหนบวชนาค บานไหนทํากฐิน บานไหนข้ึนบานใหม จะมี
ลําพวน “ซิงซูกัน” หรือ ตอกลอนกัน ทั้งคืน คนดูก็นั่งลอมวงดู ผูหญิงผูชายหันหนาใสกัน ตรงกลาง
เปนเช่ียนหมาก ขันน้ํา และคนเปาแคน (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗)  
 การละเลน ลําพวนนี้ นิยมเลนกันในเทศกาลงานร่ืนเริงตาง ๆ ไมวาจะเปนบุญกฐิน 
งานสงกรานต หรืองานบุญอ่ืน ๆ เวลาการเลนนั้นมักเลนต้ังแตเวลากลางคืนไปจนถึงสวางเลยก็มี 
ปจจุบันยังมีการเลนลําพวนใหเห็นอยูบางแตไมไดเลนเปนคณะลําพวนอาชีพดังแตกอน เนื่องจาก
ความนิยมในการชมลําพวนลดนอยลงไปมาก แตปจจุบันมีผูพยายามชุบชีวิตลําพวน แตก็ลวนเปน
ผูสูงอายุแลวทั้งส้ิน นําโดย นายสุรศักด์ิ สิงหวิบูลย นางทัศนีย ฮงพานิชตระกูล นางเสนห แดงไสว  
และนางสํารอง พรหมสวัสด์ิ โดยสุรีย สะเภาทอง (๒๕๕๗) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปจจุบันลําพวน จะ
มีแสดงที่วัดฝงคลอง เวลามีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก็จะมีการลําพวนตอนรับ 
 ตัวอยางเพลงลําพวน (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๑๐๖) 
  แมน...ทวาโอ...คนงามเอย พี่นองฮักเอย 
 เฮาก็เนาวไวในหอง หวายทองบานเพิ่นวา 
 ตําบลนั้นหนาช่ือเกาะหวาย อําเภอนั้นชื่อปากพลี 
 นครนายกนั้นคือจังหวัด เฮาอยูมาแตนอย 
 เฮากะกลอยใจเศรา นําไทยพวนบฮูสวง 
 ชื่อบดังสะทาน ด่ังบานอ่ืนเขา 



 ๗๙ 

 อันไทยพวนเฮานี้ จวบกันแลวเวาพวนกันแดแม 
 คนฮูจักพวนหลาย ชื่อพวนกะดังกอง 
 คิดบ่ึงแตพี่นองแมว ดอยแกวฮอกะเหร่ียง 
 ชื่อเพิ่นดังสะทอน คนฮูยิ่งกวาพวน 
 หากวาจวบกันแลว เฮอพากันเวาภาษาเหงาแหงพวน 
 อยาเฮอเขาดูแคลน จั่งจี่มีคนฮู 
 อยาเฮอมันสูญเซ้ียง ภาษาพวนซิดับชาติ 
 อยากเฮอโลกฮูไว พวนนั้นกหามี..นั่นละเนอ... 
 “รําโทน” สุรีย สะเภาทอง (๒๕๕๗) เลาวาในการเลนรําโทน จะใชกลองรํามะนา หาก
ไมมีก็ใชปบน้ํามันแทน กองเชียรรองเพลงก็แตงกันในวงรํานั้นเอง ออกรํากันเปนคู ๆ ในการรํา
ผูหญิงจะทําทาไปตามเนื้อเพลงที่รอง สวนการแตงกายของนางรํา มักจะนุงกระโปรงยาว เส้ือ
ตามแตที่จะหาได จะเปนคอกลมแขนยาว แขนส้ันก็ได ถาเลนอยูในหมูบานก็จะนุงผาถุง 
 

 
 
ภาพที่ ๑๙ การละเลน “รําโทน” 
 
 “ตีกลองทาน” “กลองทาน” เคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนกลองขนาดใหญมี ๒ 
หนา ที่โดยปกติกลองทานนี้ จะตีที่วัด ในหมูชุมชนไทยพวน ยามมีงานบุญ งานทานจะตองดี บอก
ใหรูตอนนี้ มีงานบุญ มารวมกัน มาชวยกัน เมื่อชาวบานไดยินเสียงกลอง แสดงวามีงานบุญแน
แลว (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) ในยามที่นํามาแสดงจะใชผูเลน ๓ คน สําหรับ กลอง ๑ ใบ ฆอง ๒ 
ใบ และฉาบ ๑ คู รวมกันตีใหเขากันเปนจังหวะ ๓ แบบ คือ ๑) ตุม ตุย มุย ๒) ตุย หน่ํา สม ๓) กุย 
หลุย สุม (ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง, ๒๕๕๕: ๓) 



 ๘๐ 

 
 
ภาพที่ ๒๐ กลองทาน ต้ังอยู ณ วัดทาแดง 
 
 “นางดง นางสุม นางลิงลม นางสะ (สาก) และนางกวัก” การละเลน นางดง นางสุม 
นางลิงลม นางสะ (สาก) และนางกวัก เปนการละเลนที่ฝงแฝงไปดวยความเชื่อในเร่ืองภูติ 
วิญญาณของชาวไทยพวน โดยกระทําเพื่อติดตอวิญญาณของผูที่ตายไปแลว เพื่อถามสารทุกขสุกดิบ
และเร่ืองตาง ๆ ของผูตายวามีความเปนอยูอยางไรตองการอะไรบาง  เพื่อทางญาติพี่นองยังมีชีวิต
อยู จะไดอุทิศสวนกุศลไปให  ดวงวิญญาณจะไดสงบสุข มีความเปนอยูในภพที่ดี หรือแมแตบาง
คนจะถามถึงเรื่องโชคลาภ วาสนา เนื้อคูอีกดวย โดยการละเลนนางดง  นางสุม นางลิงลม นาง
สะ (สาก) และนางกวักนี้ มีลักษณะการเลนคลายคลึงกัน ผิดกันแตอุปกรณที่ใชเลนเทานั้นเอง ซึ่ง
การละเลนดังกลาวนี้ คลายกับการดูหมอ ซึ่งจะทําใหผูถามเกิดความกระจาง และความสบายใจ
ในส่ิงที่เปนกังวลใจ โดยมีตัวแทนของผูเลนที่มีอาวุโสเปนผูอัญเชิญและทําพิธีขอขมาลาโทษตอ 
เจาที่เจาทางกอนที่จะทําการเลน ตัวอยางคํารองเชิญดวงวิญญาณเขาทรงของผีนางกวัก เชน 
นางกวักเอย นางกวักทักแท เหเจาแหญ อีแมแญญอง หาคนญาคนญองเหอ สูงเพียงชาง เจาอยา
อางตางหู เดือนหงาย สานลิงสานลาย เดือนหงายเดือนแจง เจาอยางแอง อีแทนางกวัก กวักเจา
กวัก นางกวักทักแท  (นาวี ผาจันทร, ๒๕๕๒) 
 การรองเชิญดวงวิญญาณเขาทรงจะรองวนข้ึนตนกันใหม รองซ้ําไปเร่ือย ๆ จนกวา
วิญญาณจะเขาเมื่อผีเขาจะรูได โดยสังเกตจากคนทรงจะเร่ิมส่ันไหวและด้ินกระโดดไปมา แสดงวา
วิญญาณเขาทรงแลว ผูเลนจะเร่ิมต้ังคําถามตาง ๆ ที่ตนเองอยากรู โดยคนทรงจะใชวิธีตอบคําถาม
โดยการเขียนหนังสือโตตอบขอความส้ัน ๆ เชน ใช ไมใช ได ไมได ดี ไมดี  เปนตน ลงบนทรายใน
กระดงเมื่อเปนที่พอใจแลว จะเชิญวิญญาณออก โดยทําพิธีไปสงที่จุดแรกที่เชิญเขาทรงเมื่อ
วิญญาณออกแลว คนทรงจะมีอาการสงบนิ่ง ๒๕๕๒) (นาวี ผาจันทร, 
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 ปจจุบันการละเลน นางดง นางสุม นางลิงลม นางสะ (สาก) และนางกวัก ไมมีคนเลน
แลว สุรีย สะเภาทอง หนึ่งในผูสืบสานการละเลนนางดงเลาวา นางดง เปนกาละเลนสมัยโบราณ
ในหมูไทยพวน ๔ ชุมชน (บานทาแดง บานเกาะหวาย บานฝงคลอง และบานใหม) ก็มีแตเกาะหวาย
เทานั้น ที่ยังมีเลนกันอยู ซึ่งก็เปนการแสดงแบบสาธิตแลว (สุรีย สะเภาทอง, ๒๕๕๗) 
 โดยสุรีย เลาถึงเหตุผลที่ทําใหการละเลนนี้กําลังจะสูญหายไปวาเปนเพราะการละเลน
นี้เปนของมีครู คนจึงไมกลาเลน เวลาเลนก็เปนการสาธิต เพราะเจาของ (รางทรง) เขายัง “คุม” อยู 
เวลาจะแสดงก็ตองไปขออนุญาต และเมื่อเลนเสร็จก็ตองนํา “ของ” (อุปกรณการเลน) ไปไวบนหิ้ง
ใหเขาตามเดิม 
 ปจจุบันมีเพียงสุรีย และเพื่อนเทานั้นที่ยังเลนอยู หมดจากนี้แลว ไมรูจะมีใครเลน มี
ครูที่โรงเรียนบานเกาะหวายทานวาจะพานักเรียนเลน ก็ไมรูวาจะอยางไร ครูตองเปนคนนํา ตอนนี้
ก็มีคนบานบานใหมนําไปเลน  แตการละเลนนี้ เปนของมีครู จะไปเลนเฉย ๆ ไมได ปหนึ่ง เมื่อมี
การลงขวง ผูเลนตองไปหาคนทรง ไปข้ึนครูทุก ๆ ป 
 สุรีย เลาวา ตนเองเคยถามคนทรง วาหากเขาตายไปแลว จะทําอยางไร ทานก็บอกให
นํา “ของ” (อุปกรณการเลน) ใสโลงไปใหดวย เพราะไมมีใครทําตอแลว 
 ปจจุบันชาวไทยพวนมีความผสมกลมกลืนกันไปกับชาติพันธุไทยเปนอยางมาก จนแทบ
จะแยกไมออก ไมวาจะเปนลักษณะที่อยูอาศัย เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย หรือแมแตภาษาพูด ดังที่
โสภณ เครือเพ็ชร กลาววา 
 

 ชีวิตไทยพวนเด๋ียวน้ีกลายเปนคนไทยเต็มตัวแลว เราจะพูดถึงเร่ืองความแปลกแยกมัน
ก็จะไดแตอดีต ฉะน้ันจะบอกไหนบานพวน บานพวนเปนตึกไปแลว อาชีพแตกอนยึดการ
กสิกรรม หรืออาชีพเกษตร เล้ียงตัวเองอยางพอเพียง เด๋ียวน้ีตางอาชีพไปหมด ท้ังรับราชการ 
กรรมกรโรงงาน ภาพแหงวิถีวัฒนธรรม และการดํารงอยูคงเหลืออยูบางเล็กนอย (โสภณ 
เครือเพ็ชร, ๒๕๕๔) 

 
 หัตถกรรมทองถ่ิน 
 แตกระนั้นวิถีชีวิตของชาวไทยพวนโดยทั่วไป สวนใหญจะยังประกอบอาชีพทํานา มีวิถี
แบบเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพิง อิงอาศัยธรรมชาติเปนหลักในการดํารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ตลอดจนการละเลนตาง ๆ จึงมักจะเกี่ยวของ สัมพันธกับการทํานา ทําไร ทําสวน หรือทําการ
ประมง โดยอุปกรณประกอบการละเลนก็มักเปนส่ิงที่หาไดงายจากในครัวเรือน อันเปนภูมิปญญา
ชาวบานที่สืบทอดกันมาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่อาศัยเวลาวางจากการทํานา ทําสวนนั้นเอง ผลิต
อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการทํานา ทําสวน ทําไรตาง ๆ ไมวาจะเปน คันชัก หัวหมู แมคราด ลูก
คราด คันคราด และแอก นอกจากนี้ ยังมีภูมิปญญาการนําไมไผอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
ทั่วไปในพ้ืนที่มาจักรสาร ที่ทุกครัวเรือนสามารถทําเองได โดยงานจักรสานที่ชาวบานนิยมใช ไมวา
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จะเปน เคร่ืองใชในครัวเรือน ไดแก กระบุง กระบาย ตะกรา กะโล กระดง หมวกกะโล งอบ ตะแกรง 
กระชอน คุตักน้ํา บุงกี๋ กระจาด และพัด หรือ อุปกรณในการจับปลา ไดแก ของ (ของต้ัง ของลอย 
ของเปด) สุม ไซ ชะนาง ตุม อีจู กระสุน นอกจากนี้ ยังมีการใชไมไผในการปลูกสรางบานเรือน และ
ทําหางสําหรับเฝานา ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ทําเองดวยมือทั้งส้ิน โดยส่ิงของ เคร่ืองใชเหลานี้ลวนมี
จัดแสดงไวยังพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ทั้งส้ิน แตเปนการจัดแสดงอยูแตเพียง
ถายเดียว หาไดมีการเช่ือมโยงภูมิปญญาและจักสานเหลานี้เขาดวยกันไม โดยสําหรับชาวไทย
พวนที่ตําบลเกาะหวาย ยังมีภูมิปญญาอีกส่ิง คือ การทอเส่ือกกข้ึนใชเองเนื่องจากพื้นที่ในอําเภอ
ปากพลีมีสภาพเปนหนองจึงมีตนกกตามธรรมชาติข้ึนอยูเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงนิยมนํากกมา
ทอเปนเส่ือข้ึนใชเองในครัวเรือน และแบงขายใหกับเพื่อนบานในบางคราว และภูมิปญญาดานการ
ทอผา เนื่องจากผามีความเก่ียวของ และมีความสําคัญกับชาวไทยพวนทั้งชาย หญิงอยางมาก 
โดยมีคํากลาวกันวาชาวไทยพวนผูชายมักจะมีผาขาวมาติดรางกายเสมอ  
 ปจจุบันทุกชุมชนยังใหการสนับสนุนกิจกรรมการทอผา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ชุมชนวัด
ปทุมวงศาวาส หรือชุมชนบานใหมที่มีการคิดคนผาทอลายใหม โดยนายสุนันท จันนา เปนลาย
ดอกสุพรรณิกา ดอกไมประจําจังหวัดนครนายกจนเปนที่ โดงดังไปทั่ว แตกวาจะประสบ
ความสําเร็จนั้น  สุนันทเลาวา 
 

 คิดคนผาลายดอกสุพรรณิกา ดอกไมประจําจังหวัดนครนายก ใชเวลา ๕ ปในการ
คิดคน คร้ังแรกอาจารยเผาทอง ทองเจือ มาดูวา ลายคลายตุกตา ไมเหมือนดอกไม แตผมไม
เชื่อ ไปพาอาจารยบวรรัตน (คมเวช) อาจารยจากคณะมัณฑณศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาดู แลวทานวาน่ีแหละ งานศิลปะจะใหเหมือนดอกไมจริงไดอยางไร (สุนันท จันนา, 
๒๕๕๗) 

 

 
 
ภาพที่ ๒๑ ผาไหมมัดหมี่ลายดอกสุพรรณิกาดอกไมประจําจังหวัดนครนายก 
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 โดยนอกจากที่ทางกลุมผาทอไทยพวนบานใหมจะประดิษฐคิดคนผาทอลายใหมแลว 
ยังสืบสานผาทอลายด้ังเดิมอยาง ลายพื้นฐานของชาวไทยพวนที่เม่ือเห็นหญิงใดนุงผาลายดังนี้ให
สันนิษฐานไวกอนไดเลยวาเปนชาวไทยพวน ไมวาจะเปน ลายพญานาคนอย ลายขอ ลายตุมตัน 
ลายโพธ์ิศรี ลายปลองออย โดยลายผาแตละลายลวนมีความหมายฝงแฝงอยู  
 

 ชื่อลายผานี้มีความหมาย อยางลายขอ ก็มีความหมายในเชิงการขอพร สวนลาย
พญานาคนี่คนไทยพวน ถือวาเปนสัตวที่รํ่ารวย และมีอํานาจ เหนือสัตวอื่น คนพวนถือผี 
เชื่อวานุงผาลายพญานาคแลวเปนการคุมครองตนเอง ใสแลวมีทรัพยสมบัติ ลายตุมก็เปน
เรื่องของการบูชาตุม ลายโพธิ์ศรีก็เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ความดีงาม ลายปลองออย 
ออยก็เปนพืชท่ีมีคุณกับคน เพราะแตกอนไมมีนํ้าตาล เปนความหมายของลายผาที่เลาสืบ
ตอกันมา  (สุนันท จันนา, ๒๕๕๗) 

 

 
 

ภาพที่ ๒๒ ผาไหมมัดหมี่ ลายด้ังเดิมของชาวไทยพวน 
 
 แตเดิมกี่ทอผา จะไมใชกี่กระตุกแบบที่ทางกลุมฯ ใชทออยูอยางในปจจุบัน แตจะเปนกี่
ที่มีลักษณะเปนฟมไมหนากวาง สองคืบ สามคืบ หกคืบบาง แลวนํามาเย็บตอกันเอา ลายผาจึงจะ
สลับลายกันได และสีที่ใชยอม จะเปนสีจากธรรมชาติ ปจจุบันที่ทางกลุมฯ ใชเปนสีเคมีแลว แตไม
เปนอันตราย เนื่องจากใชในปริมาณที่นอยมาก ๆ เพื่อปองกันการตกสี และที่กลุมฯ นี้ยังยอมสีผา
และมัดหมี่เอง (สุนันท จันนา, ๒๕๕๗) 
 นอกจากชาวไทยพวนจะมีภูมิปญญาในดานเคร่ืองมือการทํามาหากิน และเคร่ืองนุงหม
แลว ชาวไทยพวนยังมีภูมิปญญาในการสรางที่อยูอาศัยที่ในอดีตชาวไทยพวนมีความเชื่อในเร่ือง
การปลูกเรือน อันตองเร่ิมต้ังแตการเส่ียงทายหาพื้นที่โดยผูสูงอายุของหมูบาน เนื่องจากเช่ือวาจะ
ไดสถานที่ปลูกเรือนที่ดี เปนสิริมงคล เมื่ออยูอาศัยแลวจะทําใหอยูดีกินดี มีความสุข โดยชาวไทย
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พวนนิยมปลูกเปนเรือนเคร่ืองผูกทรงสูงมัดดวยหวาย หลังคาทรงมะนิลา ต้ังหันหนาไปทางทิศ
ตะวันตกมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมทําดวยไมไผ ฝาทําดวยฟาก มีการสลักล่ิมแทนการตอกตะปู 
หลังคามุงดวยหญาคา หรือแปนเกล็ด หนาจ่ัวนิยมสลักดวยไมเปนรูปตาง ๆ เชน สิงห นาค ตระเข 
บัวเถา เปนตน พื้นและฝาเรือนปูดวยกระดานไมไผสีสุกสับแผออกเปนแผน ๆ เรียกวาฟาก ใตถุน
เรือนใชทําประโยชนหลายอยาง เชน ทําคอก วัวควาย เลาเปดไก ต้ังเคร่ืองสําหรับผูกหูกทอผา โดย
สาเหตุที่ชาวไทยพวนตองปลูกเรือนดวยไมไผนี้ สุนันทสันนิษฐานวา เปนเพราะชาวไทยพวนเปน
คนข้ีกลัวพรอมที่จะเคล่ือนยาย หากมีโจรปา เสือ หรือคนรังแก จะยายถิ่นฐานทันที ยายไปก็ไม
ยายบานไปจะปลอยทิ้งเลย (สุนันท จันนา, ๒๕๕๗) 
 ตัวเฮือนพวน นิยมแบงเปน ๒ สวน คือ เรือนกับชาน กั้นเปนหอง ๓ หอง เปน หองเปง
สําหรับพอแม หองกลางสําหรับลูก ๆ นอนรวมกัน และหองกลอยสําหรับลูกสาว แตหากมีลูกเขย
แลว จะเรียกวา หองสวม สวนชานทํายื่นออกมาจากตัวเรือน มี ๒ ประเภท คือ ชานฝน คือชานที่
โลงไมมีหลังคาและชานนํ้า ซึ่งเปนชานแบบมีหลังคา นอกจากนี้ยังมีหองครัวซ่ึงนิยมต้ังทางทิศ
ตะวันตก บันไดเรือนต้ังทางทิศเหนือหรือทิศใต และมีจํานวนค่ี เพราะถือตามคติวา “ค่ีอยู คูหนี” 
สวนบริเวณบานมีศาล หรือหอผีต้ังไวทางทิศตะวันตก บางบานมียุงขาว ต้ังทางทิศตะวันออกของ
ตัวเรือน โดยการปลูกเรือนนี้ มักมีฤกษปลูกในเวลาเชา และจะปลูกใหเสร็จภายในวัน เดียว 
หลังจากนั้นจะเปนหนาที่ของฝายหญิง ในการทําเลาไก เตาไฟ  
  

 
  
ภาพที่ ๒๓ เฮือนพวนจําลอง บริเวณดานหนาพิพิธภัณฑ 



 ๘๕ 

 ปจจุบันความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือน หรือความเชื่อในเร่ืองข้ึนบานใหมของชาวไทย
พวน แทบจะไมเหลือใหเห็นแลว เนื่องจากชาวไทยพวนนิยมสรางบานดวยปูนที่มีความแข็งแรง
ทนทาน และทันสมัยมากกวา ไมเวนแมแตลักษณะการแตงกาย อีกอัตลักษณหนึ่งของชาวไทย
พวนที่ในอดีต โดยเฉพาะในสตรี เคร่ืองแตงกาย สามารถใชบงบอกอายุ และสถานภาพของผูสวม
ใสได สวนมากหญิงชาวไทยพวนจะนุงผาซิ่น โดยมีผาขาวมารัดนมเรียกวา “แหงตู” นอกจากน้ี 
หญิงสาวรุนชาวไทยพวนจะสวมเส้ือพวง คาดผาแพล สาวใหญจะสวมเส้ือกั๊ก กับผาสะไบ แมเฒา
จะสวมเส้ือมะกะแหลง แขนเดียว หากเปนสาวแก แมหมายจะสวมผาแถบ คาดผาแพล สวนผูชาย
เมื่ออายุ ๒๐ ปข้ึนไปจะสวมเสื้อปาน กับกางเกงแพล แตโดยปกติชาย และหญิงชาวไทยพวนจะไม
สวมเส้ือ เวนแตเวลาไป ไรนา จะสวมเส้ือสีดํา หรือสีคราม ผูหญิงสวมเส้ือรัดตัวแขนยาวถึง ขอมือ 
กระดุมเส้ือใชเงิน กลมติดเรียงลงมาต้ังแตคอถึงเอว โดยชาวไทยพวนชายหญิงเมื่อโกนผมไฟแลว 
ผูหญิงจะไวผมจุก พออายุ ๑๔ – ๑๖ ปจะไวผมยาว เมื่อถึงอายุ ๑๘ – ๑๙ ปตองไวผมทรงโคงผม 
คือ หยิบเอาผมที่ปลอยลงไปมาทําเปนรูปโคง พออายุ ๒๐ปข้ึนไปจะตองนําผมมาขมวดเปนกระจุก
ไวที่กลางศีรษะเรียกวา เกลาผมจุกกระเทียม ปกหนามแนน และเม่ือแตงงานแลวจะเลิกปกสวน
ผูชายนั้น จะโกนผม จนโตเปนหนุมจึงไวผมยาว สวมกางเกงและผานุงโจงกระเบน มีผาขาวมา
พาดบา หรือคาดเอว ที่ในปจจุบันแทบจะไมมีชาวไทยพวนคนใดแตงกายอยางด้ังเดิมอยูเลย  
 

 
 
ภาพที่ ๒๔ ลักษณะเคร่ืองแตงกายของสตรีชาวไทยพวนในอดีตที่จัดแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑ 



 ๘๖ 

 ดานอาหารของชาวไทยพวนจะมีขาวเปนหลัก ไมวาจะเปน เขาสุก (ขาวสวย) เขาเปยะ 
(ขาวตม) เขานึ่ง (ขาวเหนียว) และเขาปุน (ขนมจีน) โดย เขาปุนนี้ มีความสําคัญมากตอชาวไทย
พวน กระทั่งมีคํากลาววา งานบุญไทยพวนไหนไมมีเขาปุน งานนั้นไมใชงานของชาวไทยพวนเลย
ทีเดียว สวนกับขาวพื้นฐานที่เปนที่นิยมอยางมาก เรียกไดวาตองมีทุกครัวเรือน คือ “ปลาแดะ” 
(ปลาแดก หรือปลารา) ที่มักจะนําปลาดุกตมใสลงในหมอดวย เมื่อถึงเวลาอาหารก็จะนําเนื้อปลา
มาบ้ีดวยมือใหละเอียด ใสหอมแดงทุบ โรยพริกปน และผักชี เรียกวา “หญําเจี่ยว” หากตําใสครก
จะเรียกวา “ตําเจี่ยว” กินจ้ิมกับผักตาง ๆ เรียกวา “ตุยเจ่ียว” นอกจากนี้ พระครูวิริยานุโยค ยังเลา
วา กับขาวอีกหนึ่งอยางที่เปนเอกลักษณของชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวายเลย คือ “แกงจาน” 
หรือแกงหนอไม ที่มีลักษณะคลายแกงปา หรือแกงสมที่ใสปลาดุก สําหรับอาหารหวาน ชาวไทย
พวนนิยมรับประทานผลไมสุก แตจะมีทําขนมอยูบาง ที่นิยมจะเปน ขาวปาด (ขนมกวน) ขนมคาบ
หมู ขนมญั่นเสิง (ลักษณะคลายขนมตมแดง) ขาวจี่ ขาวเมา ขาวพอง (ขนมนางเล็ด) เปนตน 
(พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 
 การเมืองการปกครอง 
 ตําบลเกาะหวาย มีการปกครองแบบองคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดข้ันตอนในการ
ดําเนินงานในยามที่ตองอนุมัติโครงการตาง ๆ ในชุมชนลงไปไดมาก นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีการ
กอต้ังกลุมอยางเปนทางการอยาง อสม. ประจําหมูบาน และมีการกอต้ังกลุมกันอยางไมเปน
ทางการอยางกลุมสาธิตการทอผาวัดฝงคลอง กลุมทําไขเค็มสูตรใบเตยหอม สูตรเฉพาะของวัด  
ฝงคลอง กลุมทําดอกไมประดิษฐ กลุมทําไมกวาด และกลุมทําปลาดู โดยเมื่อการจัดต้ังกลุมอาชีพ
ตาง ๆ เหลานี้ประสบความสําเร็จสามารถสรางรายไดใหกับชาวบานในชุมชนได จึงทําใหเปน
ตนแบบใหกับชุมชนอ่ืน อยางชุมชนบานใหมที่ปจจุบันมีการต้ังกลุมทอผาของตนเองที่มีความ
เขมแข็งอยางมาก และกําลังจะตอยอดงานพิพิธภัณฑของตนเองอีกส่ิงหนึ่งดวย โดยชาติพันธุไทย
พวนนี้สืบเครือขายโยงใยกันไปทั่วประเทศ โดยเมื่อมีการจัดประชุมทางวิชาการของชาติพันธุไทย
พวนที่ใดก็จะมีการเชิญชวนไปยังทุก  ๆ ที่ โดยมีศูนยกลางการสงขาวสารหลัก ๆ ที่ ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร 
 ปจจุบันชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีวิถีชีวิตที่
คลายคลึงกับคนไทยเปนอยางมาก จนแทบจะแยกไมออก แตทวาหากไดลองพูดคุย หรือสัมผัส
ใกลชิดแลว จะทราบไดทันทีวาความรูสึก หรือสํานึกในชาติพันธุพวนของลูกหลานชาวไทยพวนนี้ 
ยังมีอยูอยางเต็มเปยม โดยเหลานั้น ฝงแฝงอยูในระบบคิด ความเชื่อ และการดําเนินชีวิตของคน
ไทยพวนอยางแนนแฟนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยางที่ชาวไทยพวนเองไมอาจจะทราบได โดยเฉพาะ



 ๘๗ 

การยึดถือในเร่ืองฮีต ๑๒ คอง ๑๔ และการศรัทธานับถือในผีบรรพบุรุษอยางสูง ตลอดจนการ
พยายามที่จะอนุรักษ และธํารงไวซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของชาติพันธุตนไวอยาง
เต็มกําลังความสามารถ เพื่อสืบตอ สงทอดชาติพันธุไทยพวนใหเหยียบยืนในสังคมไทยตราบ
นานเทานาน 
 ปจจุบันแนวทางการอนุรักษทรัพยากรวัฒนธรรม ชาติพันธุไทยพวนไดรับการถายทอด
ออกมาในลักษณะของพิพิธภัณฑพื้นบาน โดยการนําของพระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) 
เจาอาวาสวัดฝงคลอง ผูนําที่ไมไดมีเชื้อสายไทยพวนแตมีความประสงคจะสืบสานทรัพยากร
วัฒนธรรมในทองถิ่นที่ตนเองอิงอาศัยจึงมีระบบบริหาร และแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑดวย
สายตา และความเขาใจในแบบบุคคลภายนอกโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลในชุมชนที่อยูใน
ชนช้ันปญญาชนไมวาจะเปน ครู หมอ ทหาร หรือขาราชการบํานาญในการใหคําแนะนําปรึกษา 
แตจากการที่พิพิธภัณฑไมมีเสียงสะทอนจากชาวบานในชุมชนผูเปนเจาของทรัพยากรวัฒนธรรม
อยางแทจริงจึงทําใหพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไมสามารถเปนพิพิธภัณฑที่ส่ือ
ความหมายได ไมวาจะเปน การที่ส่ิงของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑไมสามารถบอกเลาเร่ืองราว หรือ
เช่ือมโยงกับชุมชนชาวไทยพวนไดเลย ตลอดชาวบานเจาของวัฒนธรรมก็หามีความรูสึกวา
พิพิธภัณฑแหงนี้เปนพิพิธภัณฑของตนเองไม ทั้งที่ส่ิงของที่จัดแสดงไวภายในพิพิธภัณฑลวนเปน
ส่ิงของที่ชาวบานในชุมชนคิดคน สราง ใชงานสืบตอกันมาตั้งแตสมัยบรรพกาล เพราะแทแลว
ส่ิงของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑนั้นชาวบานในชุมชนหาไดเห็นคุณคาและความสําคัญอยางแทจริง
ไม นั่นเพราะส่ิงของการจัดแสดงสวนมากมาจากส่ิงของที่แตก หัก เสียหาย หรือไมมีประโยชน 
สําหรับตนเองแลว ตลอดจนเปนส่ิงของจากภายนอกชุมชนนั่นเอง โดยส่ิงของชนิดใดที่ชาวบาน
เห็นวาเปนส่ิงที่มีคาจะยังคงถูกเก็บรักษาไวยังครัวเรือนตนเพื่อเปนสมบัติที่ถูกสงตอกันในตระกูล
ตอไป เพราะเช่ือวาเมื่อนํามาบริจาคใหกับพิพิธภัณฑแลว ส่ิงของมีแตจะพัง เสียหาย จากผูที่เขา
มาเยี่ยมชม หรือการที่พิพิธภัณฑไมไดมีมาตรการในการสงวนรักษาส่ิงของจัดแสดง เหลานี้เองทํา
ใหส่ิงของจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑจึงเปนการจัดแสดงแบบนิ่ง คือใหความสําคัญไปท่ีส่ิงของ
มากกวาเร่ืองราวแวดลอมที่จะทําใหของช้ินนั้น ๆ มีคุณคา 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน)  
 ความเปนมาในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ต้ังอยู ณ วัดฝงคลอง เลขที่ ๘๔ หมู ๔ 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวัดฝงคลองนี้ เปนวัดสังกัดมหานิกาย เขต
ปกครองคณะสงฆ ตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่แตเดิมเรียกวา “วัดฮิม คลอง” 



 ๘๘ 

เนื่องจากต้ังอยูริมคลองทาแดง ภายหลังเปล่ียนช่ือเปน “วัดฝงคลอง” ตามชื่อหมูบาน ปจจุบันวัด
ฝงคลองมีพระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) ดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาส และรองคณะ
อําเภอปากพลี  
 

 
 
ภาพที่ ๒๕ วัดฝงคลอง 
 

 
 
ภาพที่ ๒๖ พระครูวิริยานุโยคและผูศึกษา 
 



 ๘๙ 

 พระครูวิริยานุโยค ชื ่อเดิม สมบัติ บุญประเสริฐ มีฉายาทางพระพุทธศาสนาวา      
ฐิตปฺุโญ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๙๑ พื้นเพเปนชาวบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา
เรียนจบช้ันประถมศึกษาปที่ ๗ จากโรงเรียนวัดสามรมไพบูลยปญญา ตําบลบางตลาด อําเภอ 
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาสูรมกาสาวพัตรต้ังแตอายุ ๒๑ ป โดยบวชครั้งแรกที่วัดแจง ตําบล
บางคลา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา (วีระวัจน ทองม่ันคง, ๒๕๕๑: ๗๖) ตลอดระยะเวลาที่
เดินทางมาจําวัดที่วัดฝงคลอง ทานพระครูวิริยานุโยคไดกอสราง และบูรณะส่ิงกอสรางตาง ๆ 
ภายในวัด ไดแก เมรุ ศาลาธรรมสังเวชอนุสรณกรมการแพทย อุโบสถ ศาลาเทิดพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษามหาราชินี ศาลาตรงกิจไพศาล ศาลาบุญมา ศาลาทาน้ําเครือแดง เข่ือนริมคลอง กุฏิเจา
อาวาส หมูกุฏิสงฆ หอกลอง หอระฆัง มณฑป สถูป หองสมุดขอมูลขาวสาร ศูนยการเรียนรูชุมชน 
เสาไฟฟาเก็บอัฐิ หองน้ํา หองสุขา สวนหยอมไมดอกไมประดับ น้ําตก น้ําพุ กระถางตนไมประดับ
ตาง ๆ ศูนยทอผากี่กระตุก สนามกีฬาอเนกประสงค ศูนยการเรียนรูชุมชนวัดฝงคลอง ศูนยทอผา
พื้นบานไทยพวน ฯลฯ พรอมทั้งต้ังกลุมชุมชนดีเดน หมู ๔ บานฝงคลอง และจัดการเรียนสายอาชีพ 
เชน การทอผาดวยก่ีกระตุก พิมพดีด คอมพิวเตอร ผูกผาประดับงานพิธี แกะช่ือหินออน น้ํามัน
หอมตาง ๆ น้ํายาสุขภัณฑ สบู และไขเค็มสูตรใบเตยหอม (สูตรของวัดฝงคลอง) และจัดต้ังกลุม
แปรรูปผลิตภัณฑพื้นบาน อําเภอปากพลี รวมถึงการกอตั้งหอพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) ดวย  กระทั่งทําใหวัดฝงคลอง ไดรับรางวัลเกียรติคุณตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน     
วัดพัฒนาตัวอยางในป พ.ศ. ๒๕๓๘ วัดพัฒนาตัวอยางมีผลงานดีเดน ป พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้
พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) ยังไดรับรางวัล เสมาทองคํา ผูทําคุณประโยชน ป พ.ศ. 
๒๕๔๒ ประเภทสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา และรางวัลกลุม
ชุมชนดีเดน หมู ๔ บานฝงคลอง ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกดวย 
 การดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) (ปญญา วารปรีดี และ
คณะ, ๒๕๕๐: ๘-๑๒) เกิดขึ้นในป ๒๕๔๑ เมื่อกรมศิลปากรไดจัดสงเจาหนาที่มาเยี่ยมนมัสการ
วัดตาง ๆ ในจังหวัดนครนายก และมาเยี่ยมที่วัดฝงคลองไดพิจารณาเห็นความศรัทธาพระครู   
วิริยานุโยค ที่ตระหนักถึงคุณคามรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น จึงไดกราบอาราธนานิมนตใหเขารวม
ประชุมสัมนาการศึกษาดูงานตามโครงการของกรมศิลปากรในเร่ืองการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากความสนใจที่มีตอวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวไทยพวน จึงจุดประกายให
ทานพระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) ต้ังคณะทํางานนําโดยอาจารยปรีชา ชื่นชนกพิบูลย 
หัวหนาโรงเรียน กศน. ประจําอําเภอปากพลีในขณะนั้น เขาไปทําความรูจัก และสอบถามขอมูล   
พี่นองไทยพวนถึงในแขวงเชียงขวาง สปป.ลาวเพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ ปจจุบัน 
อาจารยปรีชาก็ยังคงเปนที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ หลังจากที่ทานไดมีโอกาสเขารวมประชุมสัมมนา



 ๙๐ 

ศึกษาดูงานตามโครงการของกรมศิลปากรในเร่ืองการดูแลทรัพยสินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ในสวนของพระสังฆาธิการและตระเวนศึกษาดูงาน พรอมกับไดรับคําแนะนําจากกรมศิลปากร
ประกอบกับที่วัดเองมีส่ิงของอันไดรับมาจากชาวบานเก็บไวอยูจํานวนหนึ่งจากการที่ชาวบานสวน
ใหญในหมูบานฝงคลอง และหมูบานใกลเคียง ที่มักประกอบอาชีพการเกษตรกรรมกันเปนสวน
ใหญ อันมีวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพิง พึ่งพาธรรมชาติ ทั้งในดานการทํานา ทําสวน ทําไร และจับสัตวน้ํา 
ชาวบานจึงมีการสรางเคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้ึนมาอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปน 
เคร่ืองมือที่ใชในการทํานา เคร่ืองมือดักจับสัตวน้ํา เคร่ืองมือที่ใชในการทอผา เปนตน ส่ิงเหลานี้ 
ลวนอยูคูกับวิถีชีวิตชาวบานมาต้ังแตสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงยุคสมัยที่มีการตัดถนน ทําใหมี
ความสะดวกสบายในการคมนาคม ตลอดจนการติดตอกับบุคคลภายนอก และจังหวัดใกลเคียง 
ทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปราจีนบุรี อันนําเอาเทคโนโลยี และส่ิงของทันสมัยตาง ๆ เขามา
ในชุมชนดวย ไมวาจะเปน เคร่ืองจักรกลสําหรับไถนา สําหรับลําเลียงพืชผล หมอหุงขาวไฟฟา 
เส้ือผาสําเร็จรูป ส่ิงของอันเปนภูมิปญญาในระยะเร่ิมแรกจึงหมดความสําคัญไป แตดวยความที่มี
จิตใจผูกพันกับวัดเปนอยางสูง ชาวบานบางสวนจึงเล็งเห็นวา แมส่ิงของเหลานั้นจะไมมีประโยชน
กับตนเองแลว แตอาจมีคุณคาและความสําคัญกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอนุชนคนรุนหลัง ชาวบาน
จึงนําส่ิงของ ไมวาจะเปน สีขาว เกวียน แอก ไถ กระบุง ของ ลอบ ไซ กี่ทอผา ฯลฯ ไปรวบรวมกนัไว
ที่วัด ในระยะแรกวัดจึงกลายสภาพเปนแหลงรวบรวมของเกา (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๔๑) 
 

 ตอนป ๒๕๔๑ น้ัน งานพิพิธภัณฑใหมกวาน้ีมาก เรียกวาสมัยน้ันใครทําพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นไดถือวาเกงแลว เพราะเปนชวงจังหวะท่ีกอนน้ัน ขาวของไมวาบานใครจะกระจัด
กระจาย แลวย่ิงของท่ีอยูในพิพิธภัณฑท่ีน่ีจะถูกซาเลงมาซื้อเอาไป มาแลกเอาไปเกือบหมด 
เหลืออยูก็คือตามยุงขาว ตามบานท่ีร้ือแลวมียุงขาว ก็จะนําขาวของไปเก็บในยุงขาว ของเกา ๆ 
ก็เกือบหมดเลย จึงเปนเร่ืองยาก ของถูกขายเปนเศษเหล็ก แลวจะไปรวมกันอยูท่ีรานรับซื้อ
ของเกา ท่ีเปนรานใหญ ๆ เปนโรงงานเลย ท่ีน่ันแหละ คือ พิพิธภัณฑ อยางดีเลย (พระครูวิริ
ยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 ในสวนของทานพระครูเหลานี้นับเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหทานตัดสินใจวาเมื่อมีโอกาสจะ
จัดต้ังพิพิธภัณฑ โดยในปเดียวกันนั้นเอง จังหวัดนครนายกกําหนดใหมีการจัดงาน “นครนายก
มรดกธรรมชาติ” จังหวัดนครนายกไดมีการประชุมกําหนดงาน เชน อําเภอบานนาเปนการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติ อําเภอองครักษเปนไมดอกไมประดับ อําเภอเมืองนําเสนอเมืองโบราณดงละคร อําเภอ
ปากพลีเปนแหลงทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมพื้นบานไทยพวน  



 ๙๑ 

 เมื่อเปนเจาอาวาส ก็ไดไปอบรมกับกรมศิลปากร เก่ียวกับการอนุรักษวัฒนธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น วัดก็ดี ท่ีอื่นก็ดี ไปอบรม ไปดูงานเปนสัปดาห กอนท่ีจะทําพิพิธภัณฑ
ก็ไดไปอบรมเร่ืองเหลาน้ี การอนุรักษ วัตถุ ขาวของ อันเปนหนาท่ีโดยตรงของการทํา
พิพิธภัณฑ  
 และกอนป ๒๕๔๑ ไดไปอบรม เมื ่อไปอบรมแลวจังหวัดนครนายก กําหนดงาน   
เรื่องการทองเที่ยว ๔ อําเภอของจังหวัด ชื่องาน “นครนายกมรดกธรรมชาติ” สมัยนั้น   
ด.ร. พีรพล ไตรทศาวิทย เปนผูวาฯ เชน อําเภอบานนาก็มีแหลงทองเที่ยว อําเภอเมืองก็มี
นํ้าตก ที่ปากพลีไมมีอะไร มีแตวัฒนธรรมประเพณี ผูวาก็ชอบ เพราะเปนการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทองถิ่น คือ วัฒนธรรมไทยพวน” (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 คร้ังนั้น พระครูวิริยานุโยค ไดจัดสถานที่เพื่อเก็บรักษาของเกามรดกทางวัฒนธรรม
พื้นบานไทยพวนไวเปนพิพิธภัณฑที่อยูในชุมชนของชาวพวน โดยพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) ถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนมีความเกี่ยวของกับคนใน
ชุมชนทําใหคนรุนหลังไดทราบถึงประวัติของทองถิ่นรวมถึงความเปนมาของบรรพบุรุษที่สืบทอด
กันหลายช่ัวอายุคน เห็นถึงประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ตกทอดสืบตอกันมา 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) จึงถือกําเนิดข้ึนในป ๒๕๔๑ จากจุดเร่ิมตน
ที่ชาวบานพรอมใจกันนําส่ิงของที่ตนเองไมใชแลวตาง ๆ มาเก็บรวบรวมไวที่วัดฝงคลอง ประกอบ
กับความต้ังใจอยางแรงกลาของทานพระครูวิริยานุโยคที่ตองหาเอกลักษณทางดานการทองเที่ยว
ใหอําเภอปากพลี ทามกลางกระแสวัฒนธรรมสมัยใหมที่ถาโถมเขามาในชุมชน ที่แมทานพระครูจะ
เปนลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีน (วีระวัจน ทองม่ันคง, ๒๕๕๑: ๔๒) แตกลับมีความตระหนักใน
คุณคา และความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติพันธุของทองถิ่นที่ตนเองอิงอาศัย ทาน
พระครูจึงรวมกับชาวบานในชุมชนจํานวนหนึ่งรวมกันดําเนินงานกิจการของพิพิธภัณฑ ซึ่งทาน
พระครูวิริยานุโยค เลาถึงการไปขอบิณฑบาตสิ่งของเพื่อมาใชจัดแสดงในพิพิธภัณฑไววา 
 

 วัดฝงคลองนี้ คือ จุดหนึ่ง ถาไปตามลําคลองทาแดงจะไปเปนหมูบานเกาะกา   
ทาประดิษฐ แขมโคง จนออกแมนํ้าบางประกงที่บานสราง (ปราจีนบุรี) พวกน้ีเปนหมูบาน
ชาวไทยพวนที่อพยพไปจากแถวน้ีท้ังน้ัน ก็มีเครือขาย ไดเครือขายแลว หาญาติพี่นองท่ี
นามสกุลเดียวกัน ชอบพอกัน เคยรูจัก เคยบวชนาค เปนลูกศิษยอะไรแบบนั้น ไปขอของ 
ไปทีหน่ึงก็จะไดของมา หรือทางเหนือขึ้นไปก็ไทยพวนเหมือนกัน ตําบลหนองแสง เปนตําบล
ใหญ มีตั้ง ๘-๙ หมูบาน ก็ทําลักษณะเดียวกัน คือ พาโยมผูหลักผูใหญไป เพราะคนพวน
เขาจะรูจักกันหมด ไปมาหาสูกันหมด บานน้ีมีบุญทางโนนก็ขึ้นมา เปนญาติพี่นอง (พระครู  
วิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 



 ๙๒ 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีลักษณะเปนอาคารกออิฐถือปูนสองช้ัน 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง ๗.๒๐ เมตร และยาว ๑๘.๘๐ เมตร โดยเปนการจัดบูรณะปรับปรุงตกแตง
บริเวณหอฉันเดิมใหเปนหอพิพิธภัณฑ โดยบริเวณชั้นลางเปนสวนพิพิธภัณฑ จัดแสดงสิ่งของ ชั้น
บนจัดแสดงในสวนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศในพื้นที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และขอมูล
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนและของทองถิ่น อีกสวนยังไมเปด
ใหบริการ พระครูวิริยานุโยค ( ๒๕๕๗) เลาวา ดานซายจะแบงเปน ๖ หอง ทําเปนหองหุน เลาเร่ือง 
อพยพมาจากพวน เชียงขวาง อพยพมาต้ังถิ่นฐาน ฯลฯ 
 เมื่อเดินผานประตูทางเขาพิพิธภัณฑมาจะพบโถงเล็ก ๆ กอนถึงหองจัดแสดง เปน
สถานที่จัดนิทรรศการใชสําหรับตอนรับผูมาเย่ียมชม มีโตะวางสมุดเยี่ยม และทางดานขวาจะเปน
นิทรรศการแสดง ประวัติความเปนมาของวัดฝงคลอง ประวัติความเปนมาของอําเภอปากพลี 
สวนดานซายมือจะเปนนิทรรศการแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวไทยพวน และภาพปริศนาธรรมที่เปน
ภูมิปญญาของชาวไทยพวน ณ วัดศรีมงคล (วัดคลองคลา) ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 
 สําหรับผูที่มาเปนหมูคณะและติดตอนัดหมายการเขาเยี่ยมชมลวงหนาพระครูวิริยานุโยค
จะทําหนาที่เปนผูบรรยายใหขอมูล รวมถึงชมวีดีทัศนแสดงประวัติความเปนมาของชาวไทยพวน 
ณ หองบรรยายซึ่งจะอยูทางดานซายมือเมื่อเดินเขามาในพิพิธภัณฑ 
 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ 
 ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ทําหนาที่ในการรวบรวมเครื่องใช
พื้นบานของชาวบานในชุมชนบานฝงคลอง และชุมชนใกลเคียง ดวยวัตถุประสงคหลักเพื่อแสดงให
เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ปจจุบันวิถีชีวิตพื้นบาน
แบบไทยพวนเหลานี้ ไดคอย ๆ สูญหายไปจากสังคมไทย 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ โดยจัดเปน
สถานที่ใหเปนแหลงเรียนรูดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม สุนทรียะ ความเปนมาของชาวไทย
พวนที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตลอดจนความเปนอยู ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แบงพื้นที่
การจัดแสดงออกเปนชั้นบน และช้ันลาง 
 
 



 ๙๓ 

 
  
ภาพที่ ๒๗ บริเวณดานหนาหองจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
 
 ชั้นบนเมื่อข้ึนบันไดไปจะพบวามีหองการจัดแสดง แบงเปน ๒ ฝง ทางซายมือ ภายใน
แบงเปน ๖ หอง คือ สวนการจัดแสดงในอนาคตที่พระครูวิริยานุโยคหวังจะใหเปนหองหุนข้ีผ้ึงจัด
เลาเร่ือง อพยพมาจากพวน เชียงขวาง อพยพมาต้ังถิ่นฐาน ฯลฯ สวนหองจัดแสดงทางซายมือ  
เพิ่งเปดใหบริการไปเมื่อตนป ๒๕๕๖ จัดแสดงในสวนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดง
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศในพื้นที่อําเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก และขอมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย
พวนและของทองถิ่น 
 

 
 
ภาพที่ ๒๘ แผนผังแสดงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั้นบนพิพิธภัณฑ 



 ๙๔ 

 
 
ภาพที่ ๒๙ ดานหนาสวนการจัดแสดงนิทรรศการชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ 
 

 
 
ภาพที่ ๓๐ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ 
 

 
 
ภาพที่ ๓๑ บรรยากาศนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 



 ๙๕ 

 
  
ภาพที่ ๓๒ บริเวณชั้น ๒ ที่จะไดรับการพัฒนาเปนหองหุนข้ีผ้ึงในอนาคต 
 
 ชั้นลาง เม่ือเดินทางเขามาในพิพิธภัณฑจะพบหองขนาดเล็ก สําหรับตอนรับคณะผูมา
เยี่ยมชม โดยบริเวณหองพักรับรองนี้ จะมีนิทรรศการที่วาดวยเร่ืองราวประวัติความเปนมาของวัด
ฝงคลอง ความเปนมาของอําเภอปากพลี นิทรรศการแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวไทยพวน รวมถึง
ภาพปริศนาธรรมที่วัดศรีมงคล (วัดคลองคลา) ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
อันแสดงถึงภูมิปญญาของชาวไทยพวนจัดแสดงอยู รวมถึงมีสมุดเยี่ยมเพื่อใหผูมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑไดเขียนบอกเลาความประทับใจ ตลอดจนคําติและชมดวย  
 

 
 
ภาพที่ ๓๓ โตะสมุดเยี่ยม บริเวณหองพักรับรองผูเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑฯ 



 ๙๖ 

 
 
ภาพที่ ๓๔ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
 

 
 
ภาพที่ ๓๕ นิทรรศการแสดงประวัติความเปนมาของอําเภอปากพลี 
 



 ๙๗ 

 
 
ภาพที่ ๓๖ นิทรรศการแสดงภาพปริศนาธรรมวัดศรีมงคล (คลองคลา) 
 

 
 
ภาพที่ ๓๗ แผนผังแสดงพื้นที่ชั้นลางของพิพิธภัณฑ 
 



 ๙๘ 

 เมื่อเดินตรงตอเขามาจะพบหองจัดแสดง โดยภายในพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) นี้ จัดแสดงเคร่ืองมือ เคร่ืองใชพื้นบานชาวไทยพวนในชุมชนบานฝงคลอง และชุมชน
ใกลเคียงประมาณ ๔๐๐ ชิ้น บนพื้นที่การจัดแสดงเปดเปนโถงตอเนื่องกันตลอด แบงการจัดแสดง
เปน ๒ ลักษณะ คือ จัดวางเคร่ืองใชเปนประเภทอยางเดียวกันเปนกลุมและการจัดวางเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในลักษณะของการจําลองสภาพชีวิตความเปนอยู แบบ “เฮือนไทยพวน” 
 การจัดวางเคร่ืองใชเปนประเภทอยางเดียวกันเปนกลุม จัดแสดงท้ังเคร่ืองมือการทํานา 
เคร่ืองมือดักจับสัตวน้ํา เคร่ืองมือที่ใชในการทอผา รวมทั้งเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และผาทอลาย
โบราณอายุนับรอยป (จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๔๒) ที่ลูกหลานชาวไทยพวนไดเก็บสะสมไว 
และนํามามอบใหกับพิพิธภัณฑ  
 

 
 
ภาพที่ ๓๘ เคร่ืองมือการทํานา 
 

 
 
ภาพที่ ๓๙ เคร่ืองมือดักจับสัตวน้ํา 



 ๙๙ 

 
 
ภาพที่ ๔๐ เคร่ืองมือที่ใชในการทอผา 
 

 
 
ภาพที่ ๔๑ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และผาทอลายโบราณอายุนับรอยป 
 
 การจัดวางเคร่ืองมือเคร่ืองใชในลักษณะของการจําลองสภาพชีวิตความเปนอยู แบบ 
“เฮือนไทยพวน” ที่จําลองบาน และเครื่องใชไมสอยตาง ๆ ภายในครัวเรือน พรอมนิทรรศการเร่ือง 
“อยูดี กินดี มีสุข สวยงาม” ที่บอกเลาวิถีชีวิตของชาวไทยพวนต้ังแต การสรางบาน ที่อยูอาศัย (อยู
ดี) การทํามาหากิน อาหาร (กินดี) การละเลนนางดง นางสุม การรองรําทําเพลง (มีสุข) เคร่ืองแตง
กาย ผาทอ ซิ่น (สวยงาม) ผานขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ อาทิสมุดขอยโบราณ เคร่ืองทองเหลือง 
เชี่ยนหมาก ขัน พาน เคร่ืองจักสานประเภทกระบุง ตะกรา ถวยชามกระเบ้ือง กบไสไม ตะเกียง โม 
กระตายขูดมะพราว หีบใสผา เตารีดใสถาน โอง ไหดินเผา หมอน้ําดินเผา กี่ทอผา เคร่ืองมือทํานา
เคร่ืองมือจับปลา แคน ปนชา หมอกาแฟ 
 



 ๑๐๐ 

 
 

ภาพที่ ๔๒ การจําลองสภาพชีวิตความเปนอยู แบบ “เฮือนไทยพวน” 
 

 
 

ภาพที่ ๔๓ จําลองเคร่ืองใชไมสอยตาง ๆ ภายในครัวเรือน 
 

 
 

ภาพที่ ๔๔ สมุดขอยโบราณ 



 ๑๐๑ 

 
 
ภาพที่ ๔๕ เคร่ืองทองเหลือง 
 

 
 
ภาพที่ ๔๖ เชี่ยนหมาก 
 

 
 
ภาพที่ ๔๗ เคร่ืองจักสานประเภทกระบุงตะกรา 



 ๑๐๒ 

 

    

 

 

ภาพที่ ๔๘ ถวยชามกระเบ้ือง 
 

 
 

ภาพที่ ๔๙ กบไสไม 
 

 

    
 
ภาพที่ ๕๐ ตะเกียง 



 ๑๐๓ 

 
 
ภาพที่ ๕๑ โมหิน 
 

 
 
ภาพที่ ๕๒ กระตายขูดมะพราว 
 

 
 
ภาพที่ ๕๓ หีบใสผาและเตารีดใสถาน 
 



 ๑๐๔ 

 

    

 

 
ภาพที่ ๕๔ โอง ไหดินเผา 
 

 
 

ภาพที่ ๕๕ หมอน้ําดินเผา 
 

 
 

ภาพที่ ๕๖ แคน 



 ๑๐๕ 

 โดยส่ิงของจัดแสดงสวนใหญจะมีปายชื่อเรียกทั้งภาษาไทยและพวน อักษรพวน วิธีใช
และประโยชนการใชงาน (โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น, ๒๕๕๕) นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงครัวไฟ การจําลองการทอผาดวยกี่กระตุก และเคร่ืองใชในการประกอบอาชีพทํานา 
เปนตน โดยสิ่งของทั้งหมดที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑนี้ ลวนเปนสิ่งของที่ชาวไทยพวนเคยใชกันมา
แตอดีตทั้งส้ิน โดยทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและเกาแกของพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) (ปญญา วารปรีดี และคณะ, ๒๕๕๐: ๓๑) ที่เมื่อมาเยือนแลวอยาลืมเยี่ยมชม คือ  

 

 
 

ภาพที่ ๕๗ ตูเก็บสมุดขอยโบราณ 
 
 ตูเก็บสมุดขอยโบราณ ที่บรรจุทั้งสมุดขอยขาว และสมุดขอยดํา จากหลักฐานที่ยังพอ
เหลืออยู แมจะไมทราบแนชัดวามีอายุสมัยเทาใด แตที่เกาแกที่สุด คงจะอยูในชวงกลางของสมัย
กรุงศรีอยุธยา 
 

 
 

ภาพที่ ๕๘ ผาซิ่น เส้ือมะกะแหลง และสไบ อายุกวา ๒๐๐ ป 



 ๑๐๖ 

 ผาซ่ิน และเส้ือมะกะแหลง และสไบ อายุกวา ๒๐๐ ป ผาทอจากฝายสับปะรดเมือง
เวียงจันทน เจาของ คือ พอปูเพ็ง ยาอํา จันทรเพ็ง ตอมาไดตกทอดมาอยูกับลูกคนที่ ๖ คือ นาง
ประทุม จันทรเพ็ง ชาวไทยพวนที่อพยพมาจาก บานคลองคลา ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก ผูบริจาคใหเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑ 
 กิจกรรมของพิพิธภัณฑ 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไดมีกิจกรรมสงเสริมศิลปะการแสดงชุด ๓ 
ลํา คือ ลําพวน ลําตัด รําโทน ในบางคร้ังจะมีการตีกลองทาน  โดยการละเลนลําพวน รําโทน  และ
ตีกลองทานนี้ เปนเอกลักษณของชาวไทยพวน สวนลําตัด ทางกลุมอนุรักษเสริมเขามาโดย
ดัดแปลงใหรองเลนเปนภาษาพวน (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) เพื่อจัดแสดงประกวดรวมกันไปกับ
พิพิธภัณฑ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ โดยแนวความคิดของพระครูวิริยานุโยค ยังมีแผนการดําเนินการ
ในอนาคต คือ การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑโดยอิงกันกับฮีต ๑๒ อันเปนประเพณีที่ชาวไทยพวน
ยึดถือปฏิบัติกันอยูแลว โดยในป ๒๕๕๗ นี้ไดนํารองการจัดกิจกรรมแรกไปแลวในฮีตเดือน ๓ กับ
ประเพณีบุญขาวจี่ ที่จัดงานมหกรรมบุญขาวจ่ี ประเพณีไทยพวน อยางยิ่งใหญที่วัดฝงคลอง ไป
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 
 ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่มี
สวนรวมในการบริหารพิพิธภัณฑ ดังนี้ 
 ๑. พระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง  ประธานกรรมการบริหาร 
 ๒. นายสมจิตร เสือหลา รองประธานกรรมการบริหาร 
 ๓. นางสาวละออ หอมทวี รองประธานกรรมการบริหาร 
 นอกจากนี้ มีกรรมการบริหารอีก ๒๕ ทาน ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ อยางที่อาจารย 
ราชกิจ อุนเรือน (๒๕๕๗) ๑ ใน กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ เลาวา กลุมของเรามีสมาชิก ทั้งสภา
เทศบาล ผูใหญบาน มีครู มีเภสัชกร มีทหาร มีตํารวจขาราชการบํานาญ รวมถึงนักวิชาการ
วัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อยางนางสาวอังคณา บุญยอย และ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อยางนายกรกฤช พงศพัสสะระดวย 
โดยผูเปนกําลังหลักในการดําเนินการ และตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ คือ พระครูวิริยานุโยค เจาอาวาส
วัดฝงคลอง รวมถึงรับหนาที่เปนผูนําชมพิพิธภัณฑรวมกันกับอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดาน  
ชาติพันธุไทยพวนจากโรงเรียนปากพลีวิทยาคารและกศน. อําเภอปากพลี ซึ่งยังทําหนาที่ในการจัด
แสดงส่ิงของ ทําทะเบียน และคําอธิบาย บรรยายตาง ๆ ที่มีทั้งตัวอักษรพวน และไทยตาง ๆ ดวย
โดยมีบุคลากรทานอ่ืนคอยเปนที่ปรึกษา และมีพระลูกวัดฝงคลองเปนผูดูแลพิพิธภัณฑ โดยมีโยม
อุปฐากเปนผูคอยทําความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ  



 ๑๐๗ 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ดําเนินแนวทางการจัดการตามรอยพระราช
ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานไวเม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔ ภายใต
แนวคิด "บวร" หรือโครงสรางพิพิธภัณฑ ๓ สวน ประกอบไปดวย บาน วัด และโรงเรียน ตามแนวทาง
ของพุทธศาสนา โดย “บาน” ทําหนาที่ในการเสาะหาขาวของจัดแสดง “วัด” ทําหนาที่เก็บรวบรวม
ส่ิงของที่หามาได และ “โรงเรียน” ในที่นี้ คือ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพลี และ
โรงเรียนตาง ๆ ทําหนาที่ในการจัดทําพิพิธภัณฑ (สภาวัฒนธรรมอําเภอปากพลี และศูนยบูรณา
การวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, ๒๕๔๘: ๑๐)  
 โดย คําวา "บวร" ตามพจนานุกรมคํานี้มีหมายถึง ประเสริฐหรือล้ําเลิศ แตดวยพระ
อัจฉริยภาพในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคทรงมองคํานี้ดวยความลึกซึ้งและ
ละเอียดออน ยิ่งไปกวานั้นทรงใชอธิบายลักษณะความสัมพันธภายในสังคมแบบไทย ๆ วา "บวร" 
เกิดจากการนําอักษรสามตัวมาเรียงตอกันจนเกิดเปนคําที่มีความหมาย 
 เร่ิมจาก บ.ใบไม แทนความหมายดวยคําวา บาน ซึ่งบานคือที่พักอาศัยหรือครอบครัวก็
ได บานใหความรักความอบอุนผูกพัน แมจะเปนหนวยหรือสถาบันเล็กที่สุดในโครงสรางของสังคม 
แตเปนจุดเร่ิมตนของสังคมใหญ ๆ เปนฟนเฟองชิ้นเล็กที่มีความหมายสําคัญมาก 
 ว.แหวน แทนความหมายดวยคําวา วัด วัดเปรียบเสมือนศูนยกลางทางจิตใจของคน
ไทยมาแตคร้ังอดีตเปนสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมส่ังสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดใหประพฤติ
ถูกทํานองคลองธรรม วัดนอกจากจะเปนสถานท่ีประกอบศาสนกิจของพระสงฆแลว สําหรับ
ชาวบานยังเปนสถานที่ใหคนในชุมชนพบปะกัน ใครเดือดเนื้อรอนใจก็มาปรึกษากัน กลับจากวัดก็
ไดคําสอนดี ๆ กลับไปมากมาย  
 ร.เรือ แทนความหมายดวยคําวา โรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่ใหความรูอยางมีแบบ
แผน สําหรับเยาวชนซ่ึงจะเติบโตข้ึนเปนผูใหญในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนักอยูบางใน
ปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนตองดูแลเหลาลูกศิษยเหมือนลูกหลานของตน นอกจากนี้โรงเรียน
จะตองใหความรูทางวิชาการอยางเต็มที่รวมถึงทําใหศิษยเปนคนดีแกสังคม 
 

 เร่ืองการทําพิพิธภัณฑ คือ ตองอาศัย บวร บาน วัด โรงเรียน โรงเรียนน้ีรวมถึงราชการ
ดวย เพราะราชการก็สําคัญ ยอนไปในสมัยป ๒๕๔๐ กวา ๆ ราชการยังสําคัญมาก ๆ เพราะ
ยังเปนอําเภอ ยังบริหารอยูท่ีอําเภอ ยังไมมีอบต. เมื่อกอนมีแตสุขาภิบาล ราชการถือวา
สําคัญมาก ตองเขาหานายอําเภอ เขาหาปลัด แตตอนน้ีนายอําเภอกลายเปนนายไปรษณีย
แลว เพราะเขาไมไดมีงาน อะไรก็มาข้ึนอยูกับอบต. หมดแลว แตสมัยกอนยังสําคัญ (พระครู
วิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 



 ๑๐๘ 

 นอกจากนี้ทานพระครูยังเลาถึงเร่ืองราวการเร่ิมทําพิพิธภัณฑในครั้งแรกที่ตองอาศัยทั้ง
บาน วัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียนซึ่งในที่นี้คือ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร (โรงเรียนมัธยมประจํา
อําเภอปากพลี และ กศน.) อําเภอปากพลีวา 
 

 สมัยน้ันก็จะคุยกับโรงเรียนของอาจารยราชกิจ (อุนเรือน)  คือ โรงเรียนปากพลีวิทยา
คาร และตรงขามตลาดจะมีบานอาจารยปรีชา ชื่นชนกพิบูลย หัวหนาศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน จึงมาตรงกับหลักการบวร คือ บาน วัด โรงเรียน รวมกันทําอาศัยศูนย กศน. สมัย
น้ันเขากําลังทําหองสมุด โครงการในพระราชดําริของพระเทพ คือ หองสมุดเฉลิมราช สมเด็จ
พระเทพ เปนโครงการท่ี กศน. ตองทําทุกจังหวัด และทาง กศน. จะมีเครือขายกันท่ัวประเทศ 
เราก็ไปนําเครือขายของเขาท่ีเคยจัดหองสมุด ซึ่งก็เปนพิพิธภัณฑกลาย ๆ ใหมาชวยกัน
ตกแตง และขอมูลทางวิชาการอะไรก็ใหทานชวย ก็ไดไปสวนหน่ึง แลวเร่ืองการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม จริง ๆ ท่ีวัดทําอยูประจําอยูแลว เวลามีงาน โรงเรียนก็จะนําวัฒนธรรม นํา
อะไรมาแสดงกัน เหลืออีกเร่ือง คือ เร่ืองรวบรวมขาวของ ก็คุยกับปราชญชาวบาน ผูหลัก
ผูใหญ (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 รูปแบบการจัดการการดําเนินการ ปจจุบันพิพิธภัณฑฯ เปดใหบริการทุกวัน ต้ังแตเวลา 
๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐น. โดยขอแมวาตองนัดหมายการเขาเยี่ยมชมลวงหนา ที่หมายเลขโทรศัพท 
๐๓๗-๓๙๙๘๘๓ และ ๐๘๑-๔๕๘๘๒๐๐ เนื่องจากพิพิธภัณฑไมไดเปดตลอด เพราะพิพิธภัณฑ
ไมไดมีคนเฝาประจํา เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินสูญหาย ดวยหากมีคนเฝาก็จําตองมีรายจาย  
ซึ่งหากเปนพิพิธภัณฑที่ข้ึนทะเบียนกับหนวยราชการ สวนนั้นจะมีงบในการบริหารจัดการ (ราชกิจ 
อุนเรือน, ๒๕๕๗) 
 

 เราไมไดขึ้นทะเบียน พิพิธภัณฑพื้นบานจะข้ึนกับศูนยมานุษยวิทยาสิริธร เราเปน
เครือขายกัน เพราะวาพิพิธภัณฑพื้นบาน จะอยูท่ีน่ันหมด เขาจะออกสํารวจหมด เมื่อมี
กิจกรรมใด ๆ ตองชวนเราไปแสดง ไปสัมมนา ไปประชุม และจะมีวารสารสงมาเสมอวา
พิพิธภัณฑใดมีการเคล่ือนไหว เพราะเปนเครือขายกัน แตไมไดไปข้ึนกับกรมศิลปากร และ
ตอนน้ีเราก็ไมไดขึ้นกับใคร (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗)  

 



 ๑๐๙ 

 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ยังเปดใหเขาชมโดยไมเสีย
คาใชจายอีกดวย คงมีแตเพียงตูรับบริจาคที่ใชขอความนาสนใจวา “บริจาค...รวมเปนเจาของ
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง” 
 

 
 
ภาพที่ ๕๙ ตูรับบริจาค บริเวณดานหนาหองจัดแสดง 
 

 เร่ืองการเก็บคาเขาชมท่ีน่ี คงไม (เก็บ) เพราะไมคอยชอบเทาไหร ดูเปนธุรกิจ 
พิพิธภัณฑน่ีมันเปนสาธารณะ ก็คิดวาถาอยูได ก็อยูไป แตจะไปเก็บแบบคาเขาชม แลวมา
บํารุง หรืออะไร ก็ไมตองทําแลวก็ได เพราะมันเปนสาธารณะ เปนแหลงเรียนรู ในเมื่อเปน
แหลงเรียนรู ก็ไมนาจะเสียสตางค (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 แมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) จะมีผูดูแลหลัก คือ พระครูวิริยานุโยค 
เจาอาวาสวัดฝงคลอง โดยหากทานพระครูไมอยูสามารถติดตอใหพระลูกวัดเปนผูเปดพิพิธภัณฑ
ใหเขาชมได โดยการมาเยี่ยมชมเปนหมูคณะและติดตอนัดหมายลวงหนานั้น จะไดรับการนําชม
จากพระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง และครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ผูมีความรูเกี่ยวกับ
ชาติพันธุไทยพวน สวนผูที่เดินทางกันมาเปนกลุมยอยสามารถศึกษาดวยตนเองไดจากขั้นตอนที่
ทางพิพิธภัณฑแจงไว นอกจากนี้สําหรับผูติดตอนัดหมายลวงหนาเพื่อเขาชมเปนหมูคณะ พระครู   
วิริยานุโยค ไดบอกเลาถึงความพิเศษที่คณะจะไดรับวา 
 



 ๑๑๐ 

 ถามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑเปนหมูคณะแจงลวงหนา จะมีการจัดลําพวนตอนรับ เขา
หองบรรยาย ไดแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองภาษากัน หรือกลุมอะไรที่เขาสนใจ ก็แลกเปล่ียน
เรียนรู เพราะเรามีภูมิปญญาแตละเร่ือง ตําบลเกาะหวายเปนชุมชนผูสูงอายุดีเดน เปน  
ธรรมเนียมของพิพิธภัณฑวา เมื่อลงรถมาเราจะมีกลองยาวไปแหรับ จัดพิธีสูขวัญใหดวย 
สรางความกินใจ ประทับใจ (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗)    

 
 นอกจากนี้ หากผูมาเยี่ยมชมสนใจที่จะรับประทานอาหารพื้นเมือง ทางพิพิธภัณฑ  
ก็พรอมที่จะบริการทั้งพาสาย (อาหารกลางวัน) และพาแลง (อาหารเย็น) แบบขันโตก ซึ่งตองส่ัง
จองลวงหนาเชนกัน 
 

 อาหารในโตกอาจไมใชอาหารพื้นบานของชาวไทยพวน แตจะคลาย ๆ เชน แกงเลียง
หมอดิน แกงข้ีเหล็ก ของชาวบานจริง ๆ ก็จะมีปลาเค็ม ปลาดุกแดดเดียว ลาบปลา และ
นํ้าพริกปลา หรือเปนนํ้าพริกปลาดูซึ่งคลาย ๆ กับปลารา แตหากเปนอาหารของชาวไทยพวน
จริง ๆ จะเปน “แกงจาน” หรือแกงหนอไม เปนแกงหนอไมท่ีไมใสกะทิ เปนแนวแกงปา แกง
สม เปนแกงสมหนอไม และใสปลาดุกแตแกงหนอไมท่ีเราตัดออกไป เพราะบางคนกิน
หนอไมไมได (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 
 

 สําหรับคาใชจายของพิพิธภัณฑหลัก ๆ คือ คาไฟ และคาน้ํา ระดมเงินทุนจากหลาย
ฝาย ไดแกเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา งบชวยเหลือจากเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
แตเนื่องจากพิพิธภัณฑจะเปดใหเขาเยี่ยมชม เมื่อมีผูมาติดตอเยี่ยมชม คาใชจายในสวนนี้จึงไม
มาก โดยผูเขามาเยี่ยมชมสวนมาก คือ นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดนครนายก และทั่วประเทศ 
นอกจากนี้จะเปนกลุมเครือขายพิพิธภัณฑตาง ๆ ที่มาติดตอขอดูงาน นักศึกษา นักวิชาการมาขอ
ศึกษาวิจัย ตลอดจนประชาชนผูใหความสนใจ สวนบทบาท ความรวมมือของชุมชนท่ีมีตอ
พิพิธภัณฑนี้ ในระยะแรกของการจัดต้ังนี้ ชาวบานไมไดเขามามีสวนรวมในการออกความคิดเห็น
ในการจัดต้ัง แตจะมีสวนรวมในการบริจาคส่ิงของการจัดแสดง ออกแรงงานในการตอเติมอาคาร
ใหกลายเปนพื้นที่จัดแสดงส่ิงของ ตลอดจนขนยายส่ิงของเขามาในพิพิธภัณฑ สําหรับความขดัแยง
มีความขัดแยงเล็ก ๆ นอย ๆ อยางตองการใหมีชื่อตนบนวัตถุที่จัดแสดง หรือตองการใหสิ่งของ
ของตนไดจัดแสดงดานในพิพิธภัณฑ นอกจากนี้มีความขัดแยงในดานงบประมาณที่ไดรับใน
ระยะแรกบาง เนื่องจากความเขาใจที่ไมตรงกัน อยางการเขามาทาํงานรวมกับพิพิธภัณฑบางคร้ัง
ไดรับคาตอบแทน แตบางครั้งกลับไมได เมื่อไมไดคาตอบแทนก็ไมตองการเขามาชวยงานท่ี



 ๑๑๑ 

พิพิธภัณฑอีก เปนตน ซึ่งพระครูวิริยานุโยคตอบคําถามในเร่ืองนี้วาเปนเพราะงบประมาณที่ไดมา
แตละคร้ัง จากแตละแหลงทุนนั้นมีความแตกตางกัน ทําใหบางคร้ังจึงมีคาตอบแทน และบางครั้ง
ก็ไมมี แตปจจุบันเมื่อพิพิธภัณฑประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเชนนี้ ทําใหชาวบานบางสวนมา
เขารวมงานกับพิพิธภัณฑ ดวยรูสึกภาคภูมิใจในชาติพันธุตน แมไมไดรับคาตอบแทนก็ยังยินดี 
 

 ใหม ๆ ก็ทะเลาะกัน คือ เร่ืองไมเขาใจ ส่ือความหมายแลวรับไมได ก็เหมือนกับเร่ือง
ประชุมอะไรทั้งเดือนท้ังป ๒ ป ๓ ป ก็มันไมรูเร่ืองก็ตองประชุม จนรุนน้ีออกไป รุนโนนเขามา 
เขามาแลวไมเอา ออกไป แลวประชุมไมใชวามีงบอะไร เราไมไดมีเบี้ยเล้ียงให บางโครงการ
มีเบี้ยเล้ียง บางโครงการต้ังงบประมาณไวเปนแคคาอาหารกับคาเบรกแคน้ี นอกจากน้ันเปน
คาเอกสาร ฯลฯ ของกลุมแคน้ัน ทีน้ีบางทีลงกันไมไดก็เพราะเร่ืองงบ เร่ืองเงินน่ีเอง วาทําไม
กลุมน้ันประชุมแลวได อันน้ีไมได ก็เลยคนโนนออก คนน้ีเขาใหม เด๋ียวน้ีเขาใจกันแลวเร่ือง
งานวิจัย เพราะทํารวมกันมานาน ทํามาหลายป ทํามา ๕-๖ ปแลว (พระครูวิริยานุโยค, 
๒๕๕๗) 

 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) เปดดําเนินการมาเปนเวลากวา ๑๕ ป โดย
มีการปรับปรุงพื้นที่ และการจัดแสดงมาแลว ๔ คร้ัง (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) โดยปรับปรุง
ลาสุดในมกราคม ๒๕๕๖ คือ เพิ่มเติมในสวนของการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ชั้น ๒ 
ของอาคาร นอกจากนี้ ในปพ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนการปรับปรุงคร้ังที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดนํานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ชั้นปที่ ๔ มาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวไทยพวนอําเภอปากพลี ณ พิพิธภัณฑแหงนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 ปจจุบัน ต้ังแต ปพ.ศ.๒๕๕๖ พิพิธภัณฑไดรับการยกฐานะใหเปนสวนหนึ่งของ “ศูนย
วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง” (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖: ก) 
ซึ่งไดรับคัดเลือกภาคละ ๑ ศูนย พิพิธภัณฑ ไดเปนตัวแทนภาคกลาง ๒๕ จังหวัด เปนศูนยตนแบบ 
ดีเดน เปน ๑ ใน ๕ ศูนยของประเทศ ที่จะมีประจําตามภาคตาง ๆ (ราชกิจ อุนเรือน, ๒๕๕๗) อัน
ทําหนาที่แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมที่มีความพรอมและมีศักยภาพ เปนศูนยกลางในการ
รวบรวมและนําเสนอขอมูลความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศในพื้นที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และขอมูลเกี่ยวกับมรดก 
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนและของทองถิ่น ที่มีความเปนเอกลักษณและ
ยังคงดํารงอยูผานลูกหลานรุนตอ ๆ มา โดยผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เผยแพรใหแกคนในชุมชน
และผูสนใจทั่วไป เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานและพัฒนามรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งยังสามารถใชเปนสถานท่ีในการศึกษาคนควาขอมูล จากเมื่อแรกที่พิพิธภัณฑ
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ต้ังใจจะทําหนาที่เปนเพียงแหลงรวบรวม จัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใชของชาวไทยพวน แตปจจุบันรับ
หนาที่ในการเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรม ที่มุงเนนการเผยแพร และสรางการเรียนรูข้ึน
เพิ่มเติม เหลานี้ ทําใหชาวไทยเชื้อสายพวนในจังหวัดอ่ืน ๆ เร่ิมสนใจ และพยายามสรางเครือขาย
การแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกันมากข้ึนเพื่อพยายามตามหารากเหงาของตนเอง  
 

 เจาของพาตา ปนเกลา (วินัย เสริมศิริมงคล) ก็เปนไทยพวน ลพบุรี ทุกปจะจัดงานไทย
พวนท่ีน่ัน คนท่ีเปนไทยพวน แลวไปต้ังรกรากท่ีกรุงเทพ ท่ีอื่นก็จะเขามา มาดู (พิพิธภัณฑ) 
แลวพยายามจะส่ือหาชาวไทยพวนดวยกัน ทํากิจกรรมตาง ๆ แตมักจะเปนวัยเกษียณแลว 
ซึ่งจะทําอะไรก็ยากแลว (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีแนวทางการพัฒนาโดยพระครูวิริยานุโยค
ไดประเมินผลการใหบริการจากสมุดตรวจเย่ียมที่มีผูมาเยี่ยมชม ทั้งนักเรียนนักศึกษา ทั้งชาวไทย
และตางประเทศบันทึกติชมไว กระทั่งนําความคิดเหลานั้นมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ รวมถึงไดนํา
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยของอาจารยนวลลออ ทินานนท ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นมาเปนสวนประกอบในการพัฒนา  
 บทบาทของพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
 แตเดิม พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ทําหนาที่เปนศูนยวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนในดานพิพิธภัณฑชุมชนที่มีแนวทางการดําเนินงานตามโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนของกระทรวงวัฒนธรรม อันดําเนินงานตามองคประกอบ ๖ ดาน (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครนายก, มปป.) ดังนี้ 
 ๑. ดานคลังสมองหรือภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลเกาะหวาย มีภูมิปญญาทองถิ่น
มากมายหลายดาน เชน ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร ดานศิลปะการแสดง ดานชางฝมือ
พื้นบาน ดานศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม  
 ๒. ดานอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางรายได ไดแก 
กลุมทอผาพื้นบานไทยพวน กลุมทําเค็มสูตรใบเตยหอม และกระจายอยูตามบานผูนํากลุม ไดแก 
กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมสมุนไพร 
 ๓. ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “วัดฝงคลอง” เปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แกคนในชุมชน โดยจัดต้ังศูนยสงเสริมศีลธรรมอําเภอปากพลีและศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย เปนศูนยปฏิบัติธรรม อบรมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม แกนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชนทั้งในชุมชน และนอกชุมชน มีการจัดคายอบรมปฏิบัติธรรมอยูเสมอ 



 ๑๑๓ 

 ๔. ดานวัฒนธรรม การดําเนินงานดานนี้ เปนการจัดงานประเพณีตามเทศกาล และวัน
สําคัญทางศาสนามีการจัดกิจกรรม ในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเพณีบุญขาวจ่ี ที่จะจัดข้ึนเปน
ประจําทุกป โดยวัด รวมกับชุมชนเปนผูจัด โดยใชสถานที่ “วัดฝงคลอง” เปนสถานที่จัดกิจกรรม
การถายทอดศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมดานการกีฬา และการออกกําลังกาย 
 ๕. ดานศูนยสารสนเทศและหองสมุดชุมชน มีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูชุมชน และ
หองสมุดชุมชนข้ึนภายใน “วัดฝงคลอง” โดยมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพลี ใหการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหเปนสถานที่ พบกลุมของ
นักเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียน การฝกอาชีพตามความสนใจใหแกประชาชน และเปนแหลง
คนควาหาความรู เ ร่ืองประวัติศาสตร คนไทยพวน อําเภอปากพลีของนักเรียน นักศึกษา
มหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อทําวิจัยผลงานและวิทยานิพนธ 
 ๖. ดานพิพิธภัณฑชุมชน เปนการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากกวาทุก ๆ ดาน 
ทั้งนี้ ไดมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง โดยพระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง 
ต้ังแตป ๒๕๔๑ และไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากหลายหนวยงาน ทําใหไดรับ การพัฒนาเปน
พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนแหลงทองเที่ยว แหลงรวบรวมสิ่งของเคร่ืองใชที่แสดงถึงประวัติศาสตร
ความเปนมา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมชนไทยพวนบานฝงคลอง อําเภอ
ปากพลี มีผูใหความสนใจทั้งในจังหวัดและจังหวัดอ่ืน มาศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องอีกดวย  
 ปจจุบันพิพิธภัณฑทําหนาที่เปน “ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง” ที่ไดดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีกิจการพิพิธภัณฑเปนองคประกอบหนึ่งดังนี้  
 ๑. จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยจัดแสดง
องคความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
 ๒. จัดนิทรรศการถาวรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดแสดงองคความรู
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน 
 ๓. จัดนิทรรศการถาวรวิถีชีวิตความเปนอยูและประวัติศาสตรของชุมชน 
 ๔. จัดกิจกรรมเผยแพรและสาธิตองคความรูทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาวไทยพวน อาทิ งานทอผา งานอาหาร งานส่ิงประดิษฐ งานจักสาน เปนตน 
 ๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดองคความรูจากปราชญทองถิ่น มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนประจํา ภายในศูนย เชน ภูมิปญญาดานการทอผา และอักษรพวน 
 ๖. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีสวนรวม
ในการจัดแสดงและสาธิตผลงาน 
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 ๗. จัดใหมีการประชุมรวมกันทางวัฒนธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค
ความรูทางวัฒนธรรม รวมกับบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอปากพลี ณ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช
อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง เพื่อพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมภายในศูนย 
 ๘. จัดจําหนายผลิตภัณฑจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และอาหาร  
 ๙. จัดใหมีอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปน
ประจําทุกวัน 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไดรับการยกยองใหเปน “ศูนยวัฒนธรรม
เฉลิมราชวัดฝงคลอง” อันเปนศูนยตนแบบ ศูนยแรกในภาคกลาง ๒๕ จังหวัด (ราชกิจ อุนเรือน, 
๒๕๕๗) ที่ยอมตองอาศัยการมีสวนรวมของคนชุมชน ดังที่ทานพระครู กลาววา ที่พิพิธภัณฑสําเร็จ
มาไดนี้เปนเร่ืองของชาติพันธุดวย เพราะคนไทยพวนโอบออมอารีย ใครมาขอความรวมมืออยางไร 
ก็ทําประโยชนรวมกันนอกจากนี้ทานพระครูยังเนนย้ําหัวใจของการทําพิพิธภัณฑใหประสบ
ความสําเร็จวา 
 

 ท่ีสําคัญคือตองรวมคนใหได รวมนักวิชาการ นักคิด นักเขียน เพราะวาการทํา
พิพิธภัณฑ ถาเปนพิพิธภัณฑอยางเดียว เด๋ียวน้ีก็เจงไปแลว ยิ่งพิพิธภัณฑทองถิ่นดวย คนดู
เท่ียวเขาไมมา เขาเลิก ท่ี น่ีเปนพิพิธภัณฑแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต พิพิธภัณฑจะอยูได 
พิพิธภัณฑตองมีชีวิต  พิพิธภัณฑเราจัดปฏิทินทองเที่ยวไว  ๑๒  เดือน  เราก็ดึงเ ร่ือง
ศิลปะการแสดง เชน เดือนอาย เขานา คือ ลงนา ลงแขกเก่ียวขาว เดือนน้ีกําฟา เดือน ๓ 
ขาวจี่ เดือน ๔ สงกรานต พิพิธภัณฑท่ีอยูไดก็เพราะแบบน้ี ทําใหมันมีชีวิต คนท่ีเคยมาเย่ียม
ชมแลวก็กลับมาเย่ียมชมซ้ํา (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 โดยกวาจะมาถึงจุดที่ทานพระครูวิ ริยานุโยคพึงพอใจ หรืออาจกลาวไดวาเปน
ความสําเร็จอยางปจจุบันนั้น ทานพระครูเลาวา 
 

 กวาจะมาถึงจุดน้ีได ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๙ ก็นานโข กวาจะขายความคิดไป กวาจะให
คนเห็นดีดวย แตบังเอิญมีกลุม (ชาวบาน) เขาจะไมมองวาเปนบานฝงคลอง บานเกาะหวาย 
บานทาแดง บานใหมอะไร คือ คนทาแดงก็จะบอกวาน่ีเปนของเขา เร่ืองของเขาถึงเวลาก็จะ
มากัน แตเมื่อกอนไมได บานใครบานมัน บานใครดีกวาไมได จะเปนลักษณะน้ันไป (พระครู
วิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 



 ๑๑๕ 

 การจะเดินทางมาไดถึงจุดที่กลุมคนทํางาน ถือวาประสบความสําเร็จยอมไมมีอะไร
งายดาย โดยเม่ือแรกที่ทานพระครูเร่ิมทําการพัฒนาแบบดึงชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ก็ประสบ
ปญหาเชนเดียวกันกับชุมชนอ่ืน ๆ คือการไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรจากชุมชน 
 

 งบประมาณที่ไดรับมาตาง ๆ สวนมาก หมดไปกับเรื่องประชุมเสียมาก สัก ๗๐% 
แลวแผนประชุมนี้ คนไมรูบางคน เขาก็วา เอางบมาถลุง มาประชุม มากินกันทั้งปทั้งชาติ 
๔ ป ๕ ปไมเสร็จสักที จริง ๆ แลวเรื่องประชุมเปนเรื่องสําคัญ คือ คลายกับเปนการปลุก
ระดม ใหผูคนออกมา มาออกความคิดกัน คนสมัยเกาก็จะไมคอยพูด ถาไมประชุมแลว
ความคิดจะออกมาไดอยางไร นั่งอยูบานก็แบบเดิม ตองระดมกัน ประชุม ประชุมแลว 
ประชุมอีก ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง ไมรูเรื่องก็ตองประชุมอีก ระดมสมองออกมา ตองเริ่ม ตนเอง
ไมรู ก็ตองไปหาคนอื่นมา สําคัญมาก เมื่อระดมความคิดออกมาไดแลว ก็เอาหลักฐานมา
ทําเปนรูปเลมก็แคน้ี  
 งานวิจัย งานปฏิบัติ งานวิจัยนี้ตองทําเปนเนื้องาน สงเขาไป แลวเบิกงบประมาณ
ออกมา ไมใชงบประมาณเอามาแบบเปนกอนหนึ่งแลวทําออกมาไมใช ไมงั้นมันก็ไมใช
ราชการ ราชการเขาตองมีระบบ ดูแลระบบ ควบคุมระบบของเขาอยู (พระครูวิริยานุโยค, 
๒๕๕๗) 

 
 ปจจุบันจากที่ตองเดินทางไปดูงานที่โนนที่นี่ตามที่ตาง ๆ เพื่อนํามาขยายผลในชุมชน
ของตนเอง วันนี้ชุมชนในตําบลเกาะหวายกลายมาเปนตนแบบของชุมชนอ่ืนใหตองเขามาขอ
ความรู คําแนะนําในเร่ืองการพัฒนาทองถิ่น แบบชุมชนมีสวนรวม  
 

 เดี๋ยวนี้กลายเปนวาใครจะเริ่มทําวิจัย ตองมาดูตนแบบ ก็จะมาที่นี่ มาสัมมนาท่ีน่ี 
ท้ังกลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก เพราะเราทํามานาน ทําอะไรก็ไดหมด ทํามาหลายเร่ือง
แลว ปญหาเกือบทุกชุมชนก็จะคลาย ๆ กัน แตเขาจะดูไมออก ขยายไมได พอมาดูตนแบบ 
เขาบอกยอดเยี่ยม ก็เราทํามาต้ังนานแลว ตอนแรกเราก็ตองไปดูท่ีอื่น ไปดูจนท่ัว (พระครู     
วิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 

 
 นอกจากนี้ ทานพระครูยังฝากถึงชุมชนอ่ืนที่กําลังคิดริเร่ิมในเร่ืองงานพิพิธภัณฑพื้นบาน
ไวอยางนาสนใจ วา  
 



 ๑๑๖ 

 ฝากอยางหนึ่งสําหรับ ไปขยายผลในเรื่องการทําพิพิธภัณฑ คือ เมื่อเรามีพิพิธภัณฑ
แลว เราดึงเอากลุมชาวบานเขามาแลว ตองมีเวทีใหเขาไดแสดงออกดวย อยางกลุมการ
แสดง ฝกการแสดงตาง ๆ บางครั้งใชงบ แลวไมมีเวทีก็ไมมีความหมาย (พระครูวิริยานุโยค, 
๒๕๕๗) 

 
 สุดทาย ทานพระครูยังไมปดทาง สําหรับชุมชนที่อาจไมไดมีเอกลักษณทางชาติพันธุ 
หรืออะไรที่โดดเดน แตแทแลวหากมีความต้ังใจจริงที่จะรวมตัวกัน รวมมือ รวมแรง รวมใจกัน 
สรางสรรคหมูบานตน ชุมชนตนใหมีชื่อเสียง หรือเปนที่รูจักแลว มีส่ิงดีใดอยูสามารถดึงข้ึนมาเปน
จุดเดนไดเสมอ อยางที่ทานพระครู แนะนําวา 
 

 หากจะพูดกันอยางถึงท่ีสุดแลว หากไมคิดมาก ชุมชนมีอะไรก็แสดงออกมา ไมมีใคร
วาอะไร ไมตองไปตามอยางกรมศิลปากร มันคนละเรื่อง กรมศิลปากร คือ ตนแบบ เราไมใช
ตนแบบ เราคือ ชาติพันธุ เรายังไงก็ได (พระครูวิริยานุโยค, ๒๕๕๗) 
 

 ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นี้ เมื่อมองดวยสายตาของบุคคล 
ภายนอกนั้น คลายวาจะเปนพิพิธภัณฑที่ประสบความสําเร็จ ดวยหลักฐานยืนยันไมวาจะเปนการ
ที่พิพิธภัณฑเปดทําการมาอยางยาวนานเปนเวลากวา ๑๕ ป การมีผูคนใหความสนใจเขามาเยี่ยม
ชม ดูงาน และรางวัลการันตีมากมาย ยังไมนับรวมถึงงบประมาณที่พิพิธภัณฑไดรับ หรือการไดรับ
การยอมรับจากชาวบานในชุมชนในฐานะที่สรางช่ือเสียงและรายไดใหกับชุมชน แตหากมองลึกลง
ไปแลว พิพิธภัณฑยังไมสามารถเปนพิพิธภัณฑพื้นบานของชุมชนอยางแทจริง ทั้งในดานการสื่อ
ความหมายของสิ่งของจัดแสดง ที่ยังไมสามารถเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรชุมชนได ทั้งการที่
ชาวบานในชุมชนช่ืนชมก็เปนไปในลักษณะของคนนอกมองเขามา ชาวบานหาไดมีสวนรวม หรือ
ความภาคภูมิใจในฐานะที่พิพิธภัณฑนี้ คือ สวนหน่ึงของวิถีชีวิตของชุมชนไม ทั้งที่ส่ิงของการจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ สวนมากลวน คือ ภูมิปญญา วิถีชีวิตของชาติพันธุ ทั้งนี้เนื่องมาจากส่ิงของจัด
แสดงในพิพิธภัณฑปจจุบันนั้นเร่ิมตนจากส่ิงของที่ไมจําเปนในชีวิตประจําวันของชาวบานแลว จึง
นําไปไวที่วัด ไมวาจะเปนส่ิงของที่ชํารุด ส่ิงของที่ไมมีความจะเปนตองใชงานอีก ในวันที่ส่ิงของ
เหลือใชของชาวบาน กลายเปนพิพิธภัณฑชุมชน ชาวบานจึงไมมีความตื่นเตน ยินดี หรือมสีวนรวม
เทาที่ควร กอปรกับพิพิธภัณฑแหงนี้ไดรับการบริหารแบบผูกขาดโดยกลุมบุคคลจากภายนอก
ชุมชน ทั้งจากผูนําที่ไมใชคนในชาติพันธุ แมจะอยูรวมในชุมชนมาอยางยาวนาน แตสํานึก 



 ๑๑๗ 

ตลอดจนการรับรูในความเปนชาติพันธุนั้น เปนส่ิงที่ไมสามารถสรางเสริมกันได และจาก “คนใน” 
ที่อยูชนช้ันปญญาชน หาไมมีความรู ความเขาใจทรัพยากรวัฒนธรรมอยางแทจริงไมกระท่ังวัน
เวลาผานไปพิพิธภัณฑมีบุคคลจากภายนอกหันมาใหความสนใจมากข้ึนตามลําดับ ชาวบานจึงหัน
มาใหความใสใจ เนื่องจากเหลานั้น พวงมาดวยเรื่องทางเศรษฐกิจ และช่ือเสียงของชุมชน แต
ชาวบานก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมกับพิพิธภัณฑในฐานะเจาของทรัพยากรวัฒนธรรมได 
เนื่องจากพิพิธภัณฑมีภาพลักษณวาเปนของคนมีความรู คนมีการศึกษา การมีสวนรวมของ
ชาวบานเจาของทรัพยากรวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงไมมีความจําเปนอีกตอไป เมื่อปจจุบันพิพิธภัณฑ
สามารถดํารงรุงเรืองมาไดโดยไมตองไดรับความรวมมือจากชุมชน ชาวบานจึงกระทําไดเพียง
ภาคภูมิใจในพิพิธภัณฑอยูหาง ๆ รอวันที่คณะผูบริหารพิพิธภัณฑจะมาขอความรวมมือในบาง
ชวงเวลา อันทําใหพิพิธภัณฑไมสามารถทําหนาที่เผยแพร ประชาสัมพันธ อนุรักษ สืบสาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติพันธุไทยพวน ตลอดจนเปนพิพิธภัณฑพื้นบานของชุมชนไดอยาง
แทจริงและยั่งยืน 



 
 

 
 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบล 
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” นี้ ผูศึกษาไดสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป โดยมีลําดับ
การนําเสนอ ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ ๑  สรุปผลการศึกษา 
 สวนที่ ๒  อภิปรายผลการศึกษา 
 สวนที่ ๓  ขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ 
 ๑. เพื่อศึกษา และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา แนวทางและรูปแบบ
การจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ตลอดจนจุดเดน และจุดดอยของการจัดการพิพิธภัณฑที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ๒. เพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทย
พวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงคที่ ๑ ของการศึกษา ดังนี้ 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลองไทยพวน เกิดจากการรวบรวมสิ่งของเคร่ืองใช ไมสอย 
อันเปนเครื่องสะทอนถึงทรัพยากรวัฒนธรรมของชาวไทยพวนที่ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายกอันเปนกลุมชาวไทยพวนท่ีเดินทางอพยพยายถิ่นฐานมาจากแขวงเมืองเชยีงขวาง 
เมืองพวน และเขตเมืองหัวพันทั้งหาทั้งหก เมืองซําเหนือซําใต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมากมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําสวน ทําไรโดยชาวไทยพวนนี้
มักมีความศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา นอกจากนี้ ชาวไทยพวนยังมีความเชื่อในเร่ืองผีปูตา 
หรือผีตาปู จาวพอสุนันทา และหลวงพอภาระ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการดําเนินชีวิตตามฮีต ๑๒ 
คอง ๑๔ 

๑๑๘ 



๑๑๙ 

 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) แบงการจัดแสดงเปน ๒ ลักษณะ คือ จัด
วางเคร่ืองใชเปนประเภทอยางเดียวกันเปนกลุมและการจัดวางเคร่ืองมือเคร่ืองใชในลักษณะของ
การจําลองสภาพชีวิตความเปนอยู แบบ “เฮือนไทยพวน” แตการจัดทําขอมูล (แผนปาย) แสดง
รายละเอียดของส่ิงของไมเปนเอกภาพ บางแสดงรายละเอียด ประกอบไปดวย ชื่อภาษาไทย ชื่อ
ภาษาพวน ชื่อเขียนดวยอักษรพวน วัสดุที่ผลิตข้ึนเปนส่ิงของ วิธีใช และประโยชนใชสอย บางบอก
แตชื่อภาษาไทย กับชื่อผูบริจาค และบางก็ไมไดแสดงรายละเอียดใด ๆ เลย โดยจะเห็นไดวา
ทั้งหมดที่แสดงรายละเอียดนี้ ไมมีรายละเอียดในเร่ืองการกําหนดอายุสมัยแตอยางใด 

 โดยในยามปกติที่พิพิธภัณฑไมไดมีกิจกรรม หรือมีผูติดตอเขาชมเปนหมูคณะน้ัน ที่
พิพิธภัณฑจะไมมีเจาหนาที่ดูแล สวนหนึ่งอาจเปนเพราะพิพิธภัณฑยังเนนการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองสําหรับผูที่เขามาเยี่ยมชมเปนกลุมยอย สวนนิทรรศการใหความรูภายในพิพิธภัณฑนี้ เปน
การจัดแสดงถาวรโดยนิทรรศการบางชิ้นนั้น จัดแสดงมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังพิพิธภัณฑซึ่งก็เปนเวลา
รวม ๑๕ ปมาแลว แตในสวนของกิจกรรมพิเศษตาง ๆ พิพิธภัณฑมีการจัดแสดงเสมอ ไมวาจะเปน
กิจกรรมสงเสริมศิลปะการแสดงชุด ๓ ลํา คือ ลําพวน ลําตัด รําโทน ในบางคร้ังจะมีการตีกลอง
ทาน  โดยการละเลนลําพวน รําโทน และตีกลองทานนี้ เปนเอกลักษณของชาวไทยพวน สวนลําตัด 
ทางกลุมอนุรักษเสริมเขามาโดยดัดแปลงใหรองเลนเปนภาษาพวน เพื่อจัดแสดงประกวดรวมกันไป
กับพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ ยังมีแผนการทําเนินการในอนาคต คือ การจัดกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑโดยอิงกันกับฮีต ๑๒  
 ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ โดย
จัดเปนสถานที่ใหเปนแหลงเรียนรูดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม พิธีกรรม สุนทรียะ ความเปนมาของชาว
ไทยพวนที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตลอดจนความเปนอยู ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แต
กลับพบวาพิพิธภัณฑกําลังประสบปญหาเร่ืองการสื่อความหมาย คือ ส่ิงของที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑไมสามารถเช่ือมโยงกันไดกับประวัติศาสตรทองถิ่น ทําใหพิพิธภัณฑขาดความนาสนใจ 
นอกจากนี้พิพิธภัณฑยังประสบปญหาดานการมีสวนรวมของชุมชน เนื่องจากพิพิธภัณฑนั้นถูก
ผูกขาดการบริหารจัดการโดยคนเพียงไมกี่คนทําใหพิพิธภัณฑไมสามารถทําหนาที่เผยแพร 
ประชาสัมพันธ อนุรักษ สืบสานทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติพันธุ ตลอดจนเปนพิพิธภัณฑพื้นบาน
ของชุมชนไดอยางแทจริง 
 



๑๒๐ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ตามแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ดวยกระบวนการ 3E-Model ของ สายันต 
ไพรชาญจิตร (๒๕๔๗) ชุมชนบานฝงคลอง สามารถกระทําได โดยสรางกระบวนการเรียนรูและ
การปลูกจิตสํานึก โดยเนนการเรียนรูจากการรวมกันปฏิบัติงานจริง โดยจัดการศึกษาที่เนนการ
ส่ือสารสองทางแบบไมเปนทางการ อยางการจัดประชุมหมูบานเพื่อระดมความคิดในการพัฒนา
ชุมชน หมูบาน การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมใหมในการจัดการ คือ การรวมกันคนหา
วิธีการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะของชุมชน อยางการที่ ชุมชนบานฝงคลองที่
ปจจุบันมีการผูกติดการดําเนินงาน บริหารจัดการอยูกับบุคคลเพียงคนเดียว อันมีลักษณะ
คลายคลึงกับที่ชุมชนบางกระด่ีที่พิพิธภัณฑไดรับการจัดการจากกลุมคนไมกี่คน โดยการควบคุม
ของบุคคลเพียงคนเดียวอันเปนผลมาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑพื ้นบาน 
“ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ” ตอ ความสํานึกทางชาติพันธุ กรณีศึกษา ชุมชนมอญบางกระด่ี”    
โดยศิริพร รัตนดํารงอักษร (๒๕๔๔) วา 
 

 งานสวนใหญในพิพิธภัณฑมีคุณธวัชพงศเปนผูดําเนินการ ไมวาจะเปนการนําชม
พิพิธภัณฑแกนักศึกษาและนักทองเที่ยว หรือการจัดแสดงส่ิงของภายในพิพิธภัณฑ โดยการ
นําชมพิพิธภัณฑน้ันในบางครั้งคุณธวัชพงศไมสามารถทําหนาท่ีไดเน่ืองจากติดภารกิจงาน
ประจํา คุณถวิลก็จะทําหนาท่ีนําชมรวมกับนักศึกษาท่ีเคยเขามาทําการศึกษาในพิพิธภัณฑ 
ท่ีคุณธวัชพงศไดติดตอไว และมีความรูเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมมอญมาเปน
ผูนําชมแทน แตไมมีการฝกอบรมเยาวชนในชุมชนใหสามารถเปนผูนําชมพิพิธภัณฑแก
นักทองเท่ียวได สวนการจัดแสดงส่ิงของภายในพิพิธภัณฑ ไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีไดเขาไปศึกษาเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑเปนผูจัดแสดงส่ิงของรวมกับคุณธวัช
พงศโดยท่ีชาวบานบางกระด่ีไมไดเขาไปมีสวนรวม 
 ในสวนของการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดเรียบรอยภายในพิพิธภัณฑ 
คนในครอบครัวของคุณธวัชพงศจะเปนผูดูแล โดยสวนใหญคุณถวิลจะเปนผูดูแลรักษา
ความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ คนในชุมชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในเร่ืองการดูแลรักษา
ความสะอาดของพิพิธภัณฑ 

 
 วิธีการจัดการที่เหมาะสม และมีลักษณะเฉพาะชุมชนนี้ก็เพื่อจะไดใชเปนแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนแกชุมชน และสุดทาย คือ การนํา
กฎระเบียบ อันเปนที่ยอมรับในชุมชนอยูแลวมาเปนสวนชวยในการจัดการ อยางชุมชนบาน 



๑๒๑ 

ฝงคลองนี้ ชาวบานโดยมากมักจะมีความเช่ือถือศรัทธาใน “ฮีต ๑๒ คอง ๑๔” อันเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตที่ชาวไทยพวนใหความสําคัญมาเปนตัวชวยจัดการ คุมครอง ปองกันและ
เอ้ืออํานวยใหกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมตาง ๆ ในชุมชนสําเร็จลุลวงไป เนื่องดวยการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนี้ ส่ิงที่จะละเลยไปไมไดเลย คือ การมีสวนรวมของคนในชุมชน ผูซึ่ง
เปนเจาของทรัพยากร ตลอดจนตองไมลืมที่จะใหความสําคัญกับความตองการของคนในพืน้ทีก่อน
การจัดการนั้น ๆ จึงจะเปนการจัดการที่ตรงจุด และเหมาะสมกับชุมชน จนเกิดเปนความยั่งยืน 
 พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นั้น ไดรับการยอมรับจากชาวบานในชุมชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยตัวอยางที่สามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน คือ การที่พิพิธภัณฑ
พื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไดรับการยกยองใหเปน “ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง” 
อันเปนศูนยตนแบบศูนยแรกใน ๒๕ จังหวัดภาคกลาง ที่ทั่วประเทศมีศูนยที่เปนตัวแทนของแตละ
ภาคเพียง ๕ ศูนยเทานั้น กอปรกับมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาเปนอยางมาก แตหากมอง
ในแงของหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น พื้นบานตามแนวคิดของจิรา จงกล (๒๕๓๒) กับสมลักษณ 
เจริญพจน และคณะ (๒๕๔๗) แลว ผูศึกษาพบวามีหลายประเด็นที่นาพิจารณาในแงของความ
สอดคลอง และไมสอดคลองกันกับแนวคิดดานบทบาทพิพิธภัณฑพื้นบานตามที่จิรา จงกล (๒๕๓๒) 
กับสมลักษณ เจริญพจน และคณะ (๒๕๔๗) กลาวไวในประเด็นตาง ๆ คือ 
 ๑. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) 
 ๒. หนาที่ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, 
Research) 
 ๓. หนาที่ในการทําบันทึกหลักฐาน (Recording) 
 ๔. หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) 
 ๕. หนาที่รักษาความปลอดภัย (Museum security) 
 ๖. หนาที่ในการจัดแสดง (Exhibition) 
 ๗. หนาที่ใหการศึกษา (Museum Education) 
 ๘. หนาที่ทางสังคม (Social Function) 
 จากการศึกษาพบวาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีความ
สอดคลองและไมสอดคลองกับแนวคิดดานบทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑพื้นบาน ดังตอไปนี้ 
 ๑. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) หนาที่ประการแรกของพิพิธภัณฑ คือ ตองรวบรวม
วัตถุ การรวบรวมสะสมเปนนิสัยของมนุษยมาแตด้ังเดิม ต้ังแตเร่ิมรูจักสะสมอาหาร อาวุธ ส่ิงของ
เคร่ืองใช เคร่ืองนุงหม และพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เม่ือมีอารยธรรมสูงข้ึน ก็รูจักสะสมสมบัติทรัพยสิน 



๑๒๒ 

เพื่อแสดงความมั่งค่ังและฐานันดรในสังคม โดยวัตถุที่พิพิธภัณฑมีหนาที่สะสมรวบรวมไว ไดแก 
การรวบรวมวัตถุที่ไดรับบริจาคจากประชาชน วัตถุที่เกิดข้ึนจากการขุดคนทางโบราณคดี และวัตถุ
ที่จัดซ้ือมาสําหรับพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นี้ ส่ิงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ลวน
ไดมาจากการรวบรวมวัตถุที่ไดรับบริจาคจากประชาชนท้ังส้ิน เนื่องจากชาวบานสวนใหญใน
หมูบานฝงคลอง และหมูบานใกลเคียง มักประกอบอาชีพการเกษตรกรรมกันเปนสวนใหญ มีวิถี
ชีวิตที่ตองพึ่งพิง พึ่งพาธรรมชาติ ทั้งในดานการทํานา ทําสวน ทําไร และจับสัตวน้ํา ชาวบานจึงมี
การสรางเคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้ึนมาอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ไมวาจะเปน เคร่ืองมือที่ใช
ในการทํานา เคร่ืองมือดักจับสัตวน้ํา เคร่ืองมือที่ใชในการทอผา เปนตน ส่ิงเหลานี้ ลวนอยูคูกับวิถี
ชีวิตชาวบานมาต้ังแตสมัยโบราณ จนกระทั่งถึงยุคสมัยที่มีการตัดถนน ทําใหมีความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม ตลอดจนการติดตอกับบุคคลภายนอก และจังหวัดใกลเคียง ทั้งกรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดปราจีนบุรี อันนําเอาเทคโนโลยี และส่ิงของทันสมัยตาง ๆ เขามาในชุมชนดวย ไมวาจะ
เปน เครื่องจักรกลสําหรับไถนา สําหรับลําเลียงพืชผล หมอหุงขาวไฟฟา เสื้อผาสําเร็จรูป สิ่งของ
อันเปนภูมิปญญาในระยะเร่ิมแรกจึงหมดความสําคัญไป แตดวยความที่มีจิตใจผูกพันกับวัดเปน
อยางสูง ชาวบานบางสวนจึงเล็งเห็นวา แมส่ิงของเหลานั้นจะไมมีประโยชนกับตนเองแลว แตอาจ
มีคุณคาและความสําคัญกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอนุชนคนรุนหลัง ชาวบานจึงนําส่ิงของ ไมวาจะ
เปน สีขาว เกวียน แอก ไถ กระบุง ของ ลอบ ไซ กี่ทอผา ฯลฯ ไปรวบรวมกันไวที่วัด ในระยะแรกวัด
จึงกลายสภาพเปนแหลงรวบรวมของเกา กอนจะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในการแสดงวิถี
ชีวิตของชุมชนมีความเกี่ยวของกับคนในชุมชนทําใหคนรุนหลังไดทราบถึงประวัติของทองถิ่น
รวมถึงความเปนมาของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันหลายชั่วอายุคน เห็นถึงประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นที่ตกทอดสืบตอกันมาดังปจจุบัน  
 ๒. หนาที่ตรวจสอบ  จําแนกแยกประเภท  และศึกษาวิจัย  ( Identifying, 
Classifying, Research) ปจจุบันพิพิธภัณฑขาดบุคลากรในการทํางาน ซึ่งในความเปนจริงแลว
เร่ืองการทํางานภายใตบุคคลกรที่จํากัดนี้ ไมไดเปนปญหาแตอยางใด หากพิพิธภัณฑมีการจัดการ
ที่เหมาะสมตามศักยภาพของตน ดังเชนผลการวิจัย เร่ือง “การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑวัดบาง
ออยชาง จังหวัดนนทบุรี” โดย ปณฑชิตา กิจวัติ (๒๕๕๑) ที่วา 
 

 เร่ืองบุคลากรน้ันจะมีผูดูแลพิพิธภัณฑ ๒ ทาน แมจะนอยก็สามารถดูแลพิพิธภัณฑได
อยางราบร่ืนเปนอยางดี อาจเปนเพราะมีการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ ๆ รวมถึงมี
การจัดประชุมเดือนละ ๑ คร้ังจึงทําใหวัดบางออยชางเปนพิพิธภัณฑท่ีมีความเคล่ือนไหวอยู
เสมออีกท้ังนายธีรวัฒน กลีบผ้ึง ไดเขามาดูแลทุก ๆ เร่ืองต้ังแตความสะอาด สอดสองดูแล



๑๒๓ 

ความปลอดภัย ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เปนวิทยากรบรรยายนําชม ปรับปรุงการ
จัดแสดงและเคล่ือนยายโบราณวัตถุอยูเสมอ เปนตน ซึ่งพิพิธภัณฑเปดใหบริการใหเขาชม
เฉพาะวันเสาร-อาทิตยจงทําใหสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึงแมจะมีบุคลากรนอย 

 
  จากการที่มีบุคลากรจํานวนจํากัด และในขอจํากัดนั้นทุกคนตางมีภาระหนาที่ประจํา
ของตนเอง ทั้งครู อาจารย และพระสงฆ โดยในยามปกติที่พิพิธภัณฑไมไดมีกิจกรรม หรือมผูีติดตอ
เขาชมเปนหมูคณะนั้น พิพิธภัณฑจะไมมีเจาหนาที่ดูแลอยูเลย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะพิพิธภัณฑ
เนนการศึกษาเรียนรูดวยตนเองก็เปนได จึงไมไดใหความสําคัญกับการมีเจาหนาที่นําชม หรือ  
คอยใหคําแนะนํา หรือตอบปญหาแกผูเขามาเยี่ยมชมแบบเปนกลุมยอย 
 

 
 
ภาพที่ ๖๐ แผนผังวิธีการศึกษาดวยตนเอง สําหรับผูที่ไมไดมาเปนหมูคณะ 
 
  เร่ืองความขาดแคลนบุคลากรกลับมีความสําคัญตอพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) เนื่องจากพิพิธภัณฑปรับเปล่ียนบทบาทที่จากเดิมประสงคแคจะเก็บรวมรวมวัตถุ 
ส่ิงของเก่ียวกับเร่ืองมรดก ภูมิปญญา วิถีชีวิตของไทยพวนแตเพียงถายเดียว จึงใหความสําคัญไป
ที่วัตถุการจัดแสดง หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible) อันเปนส่ิงที่ชาวบานในชมุชน
บริจาคมาให โดยไมไดคิดจะมีการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางสิ่งของและประวัติความเปนมาวา 
วัตถุส่ิงนั้น คือ อะไร มาจากไหน ใชงานอยางไร เคยมีความสําคัญมากแคไหน กอนที่การเขามา
ของเทคโนโลยีจะทําใหส่ิงเหลานั้นหมดความสําคัญลง ตลอดจนวัตถุเหลานั้นมีความเช่ือมโยงกับ
ชุมชนอยางไร เพื่อใหคนรุนหลังเห็นคุณคา ความสําคัญของส่ิงของการจัดแสดง และทําให
พิพิธภัณฑดูนาสนใจ และมีน้ําหนักความนาเชื่อถือในการทําหนาที่ เปนแหลงการเรียนรู
ประวัติศาสตรชาติพันธุไทยพวน โดยปญหาการที่พิพิธภัณฑไมสามารถเช่ือมโยง อดีตกับวัตถุ
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ส่ิงของการจัดแสดงน้ี เปนปญหาที่มีพบไดโดยทั่วไปในพิพิธภัณฑตาง ๆ หลายแหงดังผลการ
ศึกษาวิจัย เร่ือง “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร” โดย วิไลวรรณ อยูทองจุย (๒๕๕๓) ที่วา 
 

 รูปแบบและแนวทางการจัดการคลังท่ีเหมาะสมกับพิพิธภัณฑการเรียนรู น้ันควรนํา
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจากเอกสารทางดานประวัติศาสตร การขุดคนทางโบราณคดี และ
หลักฐานทางโบราณคดีมาเปนสวนในการจัดนิทรรศการ เพื่อใหคนไดรับรูถึงประวัติศาสตร 
กอนท่ีพื้นท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงการใชงานมาเปนพิพิธภัณฑการเรียนรู  
 นอกจากน้ีการเรียนรูผานการจัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เปนกิจกรรมท่ีใหความรูเก่ียวกับเร่ืองแหลงโบราณคดี โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ เปน
กิจกรรมสําหรับสงเสริมและใหความรูแกผูสนใจ พรอมท้ังเปนการสอดแทรกใหรับรูถึง
ความสําคัญของทรัพยากรทางโบราณคดีอันเปนทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีบงบอกเร่ืองราว
ความเปนมาในอดีตไดเปนอยางดี 

 
  นอกจากนี้ การนําเสนอและเผยแพรขอมูล การทําแผนพับ/Internetในปจจุบันยังมี
การประสัมพันธนอยมาก ๆ และขอมูลที่มีอยูเปนขอมูลเกา ไมมีขอมูลทันสมัยที่มาจากชุมชนอีก
ดวย โดยปญหาเหลานี้ อาจเกิดจากการที่ตอนเร่ิมจัดต้ังไมมีความรู ไมไดคิด ไดแตขอของจาก
ชาวบานมาเก็บไว ไมมีการเก็บขอมูล/จัดเก็บอยางเปนระบบ สวนผูนําชมในปจจุบันหลัก ๆ จะเปน
พระครูวิริยานุโยค ทําหนาที่ในสวนของการบอกเลาประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ สวนขอมูล
ในสวนของชาติพันธุไทยพวนจะเปนอาจารยจากโรงเรียนปากพลีวิทยาคารผูมีความรูเกี่ยวกับ  
ชาติพันธุไทยพวน ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาชวยงาน การใหความรูเร่ืองพิพิธภัณฑอันเปนขอมูล
พื้นฐานทั่วไปของชาติพันธุไทยพวน ไมไดลงรายละเอียดถึงชาวไทยพวนที่ชุมชนบานเกาะหวาย 
นอกจากนี้พิพิธภัณฑควรจัดกิจกรรมที่เปนระบบ ควรมีการเตรียมคนรับชวงงาน แตสวนมาก
แรงงานของพิพิธภัณฑสวนใหญจะเปนผูที่มีงานประจําทําอยูแลว และชาวบานโดยมากไมไดเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเพราะรูสึกวาเปนงานของคนที่มีความรู มีการศึกษา 
ชาวบานจะคอยมาเขารวมในยามที่พิพิธภัณฑตองการงานที่ใชแรงงานอยางแทจริง 
 ๓. หนาที่ในการทําบันทึกหลักฐาน (Recording) ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัด     
ฝงคลอง (ไทยพวน) ตองการบุคลากรที่เขามาจัดการเร่ืองนี้โดยตรงเพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางใน
การเผยแพร เรียนรูวัฒนธรรมไทยพวน นอกจากนี้ ยังจําเปนตองมีกําลังคน เพื่อมานําชม ใหขอมูล
หรือเผยแพร แมพิพิธภัณฑจะเนนการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง แตกลับไมไดมีเอกสารแสดงขอมูล
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เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ และมีปายนิเทศแสดงขอมูลในพิพิธภัณฑ หรือรายละเอียดเก่ียวกับชาติพันธุ
ไทยพวนไวคอนขางนอย นอกจากนี้ การรวบรวมขอมูล ก็ไมไดรับการตรวจสอบความถูกตอง 
หรือการจัดทําขอมูล (แผนปาย) แสดงรายละเอียดของสิ่งของไมเปนเอกภาพ บางแสดง
รายละเอียด ประกอบไปดวย ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาพวน ชื่อเขียนดวยอักษรพวน วัสดุที่ผลิต
ข้ึนเปนส่ิงของ วิธีใช และประโยชนใชสอย บางบอกแตชื่อภาษาไทย กับช่ือผูบริจาค และบางก็ไมได
แสดงรายละเอียดใด ๆ เลย 
 

 
 
ภาพที่ ๖๑ แสดงรายละเอียดส่ิงของจัดแสดง 
 

 
 
ภาพที่ ๖๒ ส่ิงของจัดแสดงท่ีปายแสดงรายละเอียดไมครบถวน 
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ภาพที่ ๖๓ ส่ิงของจัดแสดงท่ีไมแสดงรายละเอียด 
 
  ลักษณะเหลานี้ เปนลักษณะทั่วไปของพิพิธภัณฑพื้นบาน พิพิธภัณฑทองถิ่น 
ตลอดจนพิพิธภัณฑขนาดเล็ก ดังที่ปณฑชิตา กิจวัติ (๒๕๕๑) ศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการ
จัดการพิพิธภัณฑวัดบางออยชาง จังหวัดนนทบุรี” เสนอไววา  
 

 ปญหาท่ีทางพิพิธภัณฑกําลังประสบอยูในขณะน้ี คือ พิพิธภัณฑไมมีผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการอนุรักษสงวนรักษาวัตถุและไมมีผูท่ีมีความรูทางดานพิพิธภัณฑโดยตรง ดังน้ัน
งานในสวนอนุรักษจึงถูกพักไวกอน แตพิพิธภัณฑทุกท่ีไมไดมีบทบาทแคเพียงจัดแสดง
เทาน้ันแตตองรักษาดวยในเรื่องน้ีพิพิธภัณฑจึงควรหาแนวทางแกไข ซึ่งอาจทําไดโดยศึกษา
เบื้องตนดวยตนเองหรือติดตอกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เก่ียวของเขามาอบรม
ความรู 

 
  ตามแนวคิดของพัชนี จันทรสาขา (สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗) การ
ทําทะเบียนบัญชีวัตถุพิพิธภัณฑ มีวัตถุประสงคและความสําคัญอยางมาก คือเปนการจัดทํา
เอกสารสําคัญ ประวัติเร่ืองราวของวัตถุข้ึนไวเปนหลักฐานสําคัญในการรักษาความปลอดภัยจาก
การทุจริตของเจาหนาที่ ทะเบียนบัญชีเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางยิ่งในการปองกันวัตถุที่รวบรวมไว
ไมใหสูญหาย นอกจากนี้ การจัดทําทะเบียน ก็คือ การทําหลักฐานเร่ืองราวของวัตถุแตละชิ้นทําให
ทราบที่มา ประวัติเร่ืองราว ตลอดจนจํานวนรายการวัตถุทั้งหมดของพิพิธภัณฑ ประวัติของทุกช้ิน
ในการเขามาหรือออกไป วัตถุใดที่ไมมีทะเบียนประวัติเปนหลักฐานที่แนชัด ยอมจะขาดความ
สมบูรณหรือคุณคาทางวิชาการ โดยนอกจากนี้ การบันทึกหลักฐาน หรือการทําทะเบียนจะ
ประโยชนในการจัดทําทะเบียนวัตถุ เพื่อควบคุมจํานวนวัตถุที่เปนสมบัติของพิพิธภัณฑใหเก็บ
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อยางมีระเบียบและสะดวกในการตรวจสอบ มีการจัดทําเอกสารสําคัญ ประวัติเร่ืองราวของวัตถุแต
ละช้ินไวเปนหลักฐาน ทําใหทราบที่มา ประวัติ จํานวนของวัตถุทุกช้ินในการเขามาหรือออกไป 
รวมทั้งประวัติการเคลื่อนยายไปที่ใด ๆ เปนหลักฐานเคร่ืองมือปองกันวัตถุที่รวบรวมเก็บรักษาไว
ไมใหสูญหาย และยังสามารถเปนหลักฐานปองกันและคุมครองความปลอดภัยจากการทุจริตของ
เจาหนาที่ในวงงาน นอกจากนี้ยังจะเปนหลักฐานสําคัญกรณีเกิดโจรภัย หากวัตถุถูกขโมยไป 
หลักฐานที่แสดงแกเจาหนาที่ตํารวจ คือ ทะเบียนบัญชี บัตรประจําวัตถุ พรอมภาพถายซึ่งเปน
หลักฐานพิสูจนทางกฎหมายได และมีประโยชนตอการศึกษา คนควา เร่ืองราวของวัตถุ ทางดาน
ศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี โดยผูปฏิบัติงานดานทะเบียน ควรจะตองมีความรูทั่วไป
ทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชถอยคํา การจัดทํา
รายละเอียด หลักฐานที่เกี่ยวของกับส่ิงของ ตองมีความสนใจศึกษา คนควาเร่ืองราวตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับวัตถุพิพิธภัณฑ ผูปฏิบัติหนาที่ทะเบียนตองมีความรับผิดชอบตอวัตถุที่เขามาเปน
สมบัติของพิพิธภัณฑ ตองมีความสามารถในการจัดทําบันทึกที่ถูกตองและสมบูรณ ตองเขาใจวา
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุเปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของพิพิธภัณฑ โดยการจัดทําก็มี
ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑอยู ดังนี้ 
  ๓.๑ กําหนดเกณฑการรับวัตถุเพื่อการรวบรวมเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ เพื่อ
ควบคุมปริมาณ และคุณภาพของส่ิงของที่จะนําเขามายังพิพิธภัณฑ โดยปจจุบันทางพิพิธภัณฑ
พื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไมไดมีการกําหนดเกณฑการรับของเขามายังพิพิธภัณฑทําใหเกิด
ปญหาของลนพิพิธภัณฑ จนตองนําส่ิงของเหลานั้นออกมาจัดแสดงบริเวณริมทางเดิน หรือหนา
หองน้ํา ตามแตจะมีพื้นที่ 
 

 
 
ภาพที่ ๖๔ ส่ิงของจัดแสดงบริเวณหนาหองน้ํา ที่ความช้ืนอาจทําใหเสียหายได 
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  ๓.๒ การวิเคราะหวัตถุที่รับเขามาเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ ดวยการกําหนดอายุ
สมัย รูปแบบศิลปะ กอนที่จะทําการลงทะเบียนวัตถุ ซึ่งในปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 
(ไทยพวน) ยังไมมีการวิเคราะหวัตถุส่ิงของการจัดแสดง ดวยการกําหนดอายุสมัย หรือรูปแบบ
ศิลปะแตอยางใด 
  ๓.๓ การลงทะเบียนวัตถุ การทําบัญชี การทําบัตรประจําวัตถุ ปจจุบันการลงทะเบียน
วัตถุที่พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ถูกจัดทําข้ึนอยางงาย ๆ โดยคณะทํางานโดยมี
รายละเอียดแสดง ลําดับที่ รายการ จํานวน ชนิดของครุภัณฑ ชนิดของลหุภัณฑ ไดมาอยางไร 
เมื่อไร และหมายเหตุ โดยพบวาสวนใหญเกือบทั้งหมดมีการลงรายการเฉพาะในชองลําดับที่ 
รายการ ไดมาอยางไรเทานั้น 
 

 

    
 
ภาพที่ ๖๕ บัญชีบันทึกรายนามสิ่งของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง 

(ไทยพวน) ที่จัดทําข้ึนอยางงาย ๆ  
 
  ๓.๔ การเก็บรักษาวัตถุและการควบคุมการเคลื่อนยายปจจุบันยังไมมีการควบคุม
ในสวนนี้แตอยางใดโดยพบวาการเก็บรักษาวัตถุในปจจุบันเปนไปตามสภาพ หรือตามมีตามเกิด 
ไมเปนระบบ เส่ียงตอการเส่ือมเสีย หรือสูญหายของวัตถุส่ิงของที่จัดแสดงได จากการเก็บรักษาที่
ไมถูกตอง ดวยการนําวัตถุส่ิงของตาง ๆ มาวางตามทางเดินทําใหเส่ียงตอการแตก พัง เสียหาย คือ 
รับเขามาอยางไรก็จัดแสดงไปอยางนั้นตามสภาพ สวนส่ิงของที่เหลือจัดแสดงก็ถูกนํามาเรียงไว
ตามพื้นที่วางบริเวณใกลกันกับหองจัดแสดง เปนตนวา ริมทางเดิน และพ้ืนที่หนาหองสุขา เปนตน 
  ๓.๕ การตรวจสอบบัญชี จากการศึกษาไมพบการตรวจสอบบัญชี หรือการสุม
ตรวจสอบวัตถุการจัดแสดงวายังครบถวนตามบัญชีต้ังตนหรือไมแตอยางใด 
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 ๔. หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) พิพิธภัณฑ
จะตองมีหนาที่ในการ“สงวนรักษา” วัตถุที่รวบรวมไวใหคงทนถาวร ไมมีการเส่ือมสภาพ วัตถุทุกชื้น
ที่รวบรวมรักษาไวเปนสมบัติของพิพิธภัณฑจะตองใหเจาหนาที่สงวนรักษา ตรวจสภาพ ทําความ
สะอาด หรือปฏิบัติการปองกันการเส่ือมสภาพกอนสงเขาจัดแสดง หรือเก็บรักษาในคลัง วัตถุที่
ชํารุดจะตองซอมรักษาเสียกอนตามแนวความคิดของ จิราภรณ อรัณยะนาค (อางถึงใน สมลักษณ 
เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗) นอกจากจะตองปกปอง คุมครอง ปองกันมิใหวัตถุพิพิธภัณฑ     
สูญหายแลว พิพิธภัณฑยังตองอนุรักษวัตถุพิพิธภัณฑเหลานั้น ใหคงสภาพ และมีอายุยืนยาว  
มากท่ีสุดเทาที่จะทําได โดยหนาที่ของพิพิธภัณฑ คือ ตองมุงเนนที่การชะลอการชํารุดเส่ือมสภาพ
ของวัตถุพิพิธภัณฑ โดยการควบคุมสภาพแวดลอม และปกปองวัตถุพิพิธภัณฑจากปจจัยที่ทําให
เกิดการเสื่อมสภาพ จัดแสดงและจัดเก็บดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยยึดหลักในการดูแลรักษาวัตถุ
พิพิธภัณฑ ดวยการเร่ิมตนการเรียนรูธรรมชาติของวัสดุแตละชนิด ตลอดจนจุดออนที่พึงระวัง ทํา
ความคุนเคยกับสาเหตุที่ทําใหเกิดการชํารุดเส่ือมสภาพ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน จากนั้นหาทางปองกัน หยุดยั้ง หรือชะลออัตราการเปล่ียนแปลงดวยวิธีการตาง ๆ เชน เพิ่ม
ความระมัดระวังในการจับตอง เคล่ือนยาย บรรจุหีบหอ การควบคุมสภาพแวดลอม การจัดเก็บ
และการจัดแสดงดวยวิธีที่ถูกตอง ซึ่งปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ไมไดทํา
หนาที่ในสวนนี้แตอยางได เนื่องจากไมมีผูเช่ียวชาญทางดานการอนุรักษดูแลวัตถุเมื่อเกิดการ
แตกหัก เสียหายทั้งจากสาเหตุภายใน อยางการชํารุดเส่ือมสภาพไดจากสาเหตุภายในตัววัตถุ
พิพิธภัณฑเอง หรือจากการที่มนุษย ทําใหวัตถุพิพิธภัณฑชํารุดเส่ือมสภาพ ทั้งโดยต้ังใจและไม
ต้ังใจ และความเสียหายอันเกิดจากสภาพแวดลอม ทั้งการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ และการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีที่มีทั้งการเปล่ียนแปลงอยางชา ๆ และการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ลวน
เปนปจจัยที่ทําใหวัตถุพิพิธภัณฑเกิดความชํารุดเสื่อมสภาพ ไมวาจะจาก ความชื้น อุณหภูมิ แสง
สวาง แมลง รา สัตวอ่ืน ๆ กาซตาง ๆ ในอากาศ ฝุนละออง และเกลือ 
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ภาพที่ ๖๖ ตูเก็บสมุดขอยซึ่งมีลักษณะเปดโลงเส่ียงตอความเสียหายนานัปการ 
 
 ๕. หนาที่รักษาความปลอดภัย (Museum security) ปจจุบันอาคารพิพิธภัณฑไมได
ออกแบบมาใหรองรับงานพิพิธภัณฑในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากเปนอาคารที่ดัดแปลง
จากอาคารเกาใหกลายมาเปนอาคารพิพิธภัณฑจึงมีความคับแคบ การเขาเยี่ยมชมแบบเปนหมู
คณะแบบที่พิพิธภัณฑตองการ ในแตละคร้ังตองใชเวลานานอยางมากเนื่องจากตองแบงเปนกลุม
เขาไปเยี่ยมชม ดวยสถานที่แออัด คับแคบไมเอ้ืออํานวยตอการตอนรับผูเยี่ยมชมคราวละมาก ๆ 
ดังที่ ทองหลอ รัชตปวุฒิ (ผูเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ, ๒๕๕๕) กลาววา สถานที่จัดนิทรรศการ 
สิ่งของตาง ๆ คับแคบเวลามีผูเขาชมมาก ๆ ตองคอยระวังจะโดนสิ่งของตกแตก อาจเพราะ
พิพิธภัณฑมีของจํานวนมาก อยากใหจังหวัดจัดสรรงบประมาณจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑให
เอกเทศ และมีขนาดใหญข้ึน 
  นอกจากนี้ เมื่อมีส่ิงของการจัดแสดงเพิ่มมากข้ึนจึงทําใหสถานที่แออัด และไมมีที่
เก็บส่ิงของการจัดแสดงที่มีมาตรฐานเพียงพอ ซึ่งปญหาดานสถานที่นี้ก็เกิดข้ึนกับจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัวดังผลการศึกษาวิจัยของ พัชรภรณ เพิ่มกวาเกา (๒๕๕๑) เร่ือง “พิพิธภัณฑทองถิ่น: 
กรณีศึกษาจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี” ที่วาสวนการจัดแสดงภายในจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัวจากการเก็บขอมูลนั้นคนสวนใหญคิดวามีการจัดแสดงที่เหมาะสมดีแลว ส่ิงที่อยาก
ใหปรับปรุงก็จะเปนเร่ืองขนาดหองจัดแสดงท่ีอยากใหขยายใหญกวานี้ 
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  ความคับแคบของสถานที่ทําใหการดูแลสิ่งของจัดแสดงไมทั่วถึง ซึ่งนับเปนความ
เสี่ยงอยางมาก หากเกิดอัคคีภัย หรือการโจรกรรมสิ่งของการจัดแสดงขึ้น โดยในความเปนจริง
แลวในการเลือกอาคารเกามาดัดแปลงเปนอาคารพิพิธภัณฑก็มีกฎเกณฑในการคัดเลือกอยูไมนอย 
วาจะเปนการที่อาคารตองมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของวัตถุที่จัดแสดงไดมี
การออกแบบที่ไมสลับซับซอนจนทําใหผูเขาชมหลงทิศ และไมสามารถหาทางออกไดในกรณี
ฉุกเฉิน ไมควรมีประตู-หนาตางมากเกินไป จนยากตอการรักษาความปลอดภัย มีประตู
ทางเขาออกสําหรับผูเขาชมเปนทางเดียว สําหรับเจาหนาที ่ควรมีประตูทางเขาออกเฉพาะ
ตางหาก และมีประตูทางออกฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัย ใชวัสดุในการกอสรางผนัง ฝาเพดาน 
ประตู หนาตางที ่มีความแข็งแรง ทนทานปองกันการโจรกรรมได ควรติดตั้งระบบสัญญาณ
ปองกันโจรภัย และอัคคีภัยแบบตาง ๆ ตามความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดง ติดตั้งระบบควบคุม
ประตูเปด ปดอัตโนมัติเพื่อปองกันโจรกรรม ไมควรออกแบบใหมีบันได ทอหรือรางน้ําบริเวณดาน
นอกอาคาร และไมควรออกแบบภูมิทัศนที่มีตนไมใหญใกลอาคารที่จะเปนหนทางใหโจรผูรายใช
ในการปนขึ้นอาคารได มีการจัดตั้งสายลอฟาเพื่อปองกันฟาผา จัดหองนิรภัย เพื่อปองกันโจรภัย
และอัคคีภัย มีหองรับฝากของบริเวณดานหนาทางเขาพิพิธภัณฑ และควรจัดทําแผนที่หรือ
แผนผังอาคารพิพิธภัณฑ  เพื่อประกอบการชมพิพิธภัณฑ  ควรยกเวนการแสดงหรือเผยแพรหอง
ที่สําคัญ หรือหองที่ตองการรักษาความปลอดภัยในแผนที่ แผนผัง 
  ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีเพียงอาคารที่มีความมั่นคง 
แข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของวัตถุที่จัดแสดง และการโจรกรรมได การออกแบบไมสลับซับซอน 
คือ มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีทางเขาออกทางเดียวสําหรับผูเยี่ยมชม สําหรับเจาหนาที่
สามารถออกทางดานหลังที่ทะลุไปยังศาลาวัดได มีประตู-หนาตางที่ไมมากเกินไป ไมมีประตู
ทางออกฉุกเฉินในกรณีเกิดอัคคีภัย ไมมีการติดต้ังระบบสัญญาณปองกันโจรภัย และอัคคีภัย ไมมี
การติดต้ังระบบควบคุมประตูเปด ปดอัตโนมัติเพื่อปองกันโจรกรรม นอกจากนี้ ยังมีตนไมใหญใกล
อาคาร และไมมีสายลอฟา และหองนิรภัย รวมถึงหองรับฝาก และการทําแผนที่หรือแผนผังอาคาร
พิพิธภัณฑดวย 
  นอกจากนี้ พิพิธภัณฑยังควรเปนสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก และมีเสนทาง
ติดตอไดมากกวาหนึ่ง หากเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถใชเสนทางอื่นแทนได อยูไมไกลจากชุมชน
เส่ียงตอการโจรกรรมของโจรผูราย ไมอยูในยานการคาที่การจราจรคับค่ัง และยากแกการปองกัน
อัคคีภัย ไมอยูในยานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ ฝุนละอองเปนอันตรายตออาคารและวัตถุใน
พิพิธภัณฑ ไมเปนพื้นที่ที่อยูในเสนทางของลม พายุ หรือแผนดินไหว ไมเปนที่ลุมน้ําทวมขัง หรือ
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เคยเกิดอุทกภัยอยูเปนประจํา ไมเปนที่ที่มีแรธาตุใตดินที่เปนส่ือนําใหเกิดฟาผา ไมควรอยูในยานที่
เส่ียงตอการจลาจล ชุมนุมประทวง ไมอยูติดกับถนนที่มีแรงส่ันสะเทือนสูงจากยวดยานพาหนะท่ี
วิ่งไปมา โดยพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นี้ ต้ังอยูริมถนนใหญที่มีการคมนาคมสะดวก 
และมีเสนทางติดตอไดมากกวาหนึ่ง คือทั้งทางถนน และทางน้ํา คือ คลองทาแดง ที่ต้ังอยูไมไกล
จากชุมชน นอกจากนี้ยังไมไดต้ังอยูในยานการคาที่การจราจรคับค่ัง และยานโรงงานอุตสาหกรรม 
ไมไดเปนที่ลุมน้ําทวมขัง แตเคยเกิดอุทกภัยเนื่องจากตั้งอยูริมคลอง แตไมไดต้ังอยูในยานที่เส่ียง
ตอการจลาจล ชุมนุมประทวง และถึงแมทางเขาจะอยูติดกับถนนใหญ แตตัวพิพิธภัณฑไมไดรับ
แรงส่ันสะเทือนจากยวดยานพาหนะท่ีวิ่งไปมา 
  การรักษาความปลอดภัยเปนงานซึ่งสําคัญที่สุดที ่ตองปฏิบัติประการหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ เพราะเปนงานซึ่งจะอํานวยประโยชนใหพิพิธภัณฑ สามารถธํารงไวซึ่งทรัพยากรทาง
บุคคล และทรัพยสินตาง ๆ ไดอยางปลอดภัย โดยไมมีการสูญเสียหรือสูญหายแตประการใด 
นํามาสูความเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชนที่พิพิธภัณฑ การรักษาความปลอดภัยจึงเปนส่ิงจําเปน
ที่หนวยงานตาง ๆ ควรยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในทุก ๆ ดานและปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ยังไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง
ในเรื่องการดูแล รักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑแกอาคารพิพิธภัณฑ และสิ่งของจัดแสดง 
เนื่องจากพระผูดูแลจัดการพิพิธภัณฑมีจํานวนนอย ทั้งสถานที่เปนลักษณะเปดโลง บุคคลทั่วไป
สามารถเขาออกได โดยปจจุบันทําไดเพียงปดพิพิธภัณฑตลอดเมื ่อไมมีผู เข ามาเยี ่ยมชม 
นอกจากนี ้ในสวนของทรัพยสินในพิพิธภัณฑที ่จะเสียหาย หรือถูกโจรกรรมไปก็ไมไดมีการ
ตรวจสอบแตอยางใด วาทุกชิ้นที่ลงทะเบียนไวยังอยูครบถวน ในสภาพที่เรียบรอยดีหรือไมอีก
ดวย ทั้งที่ควรจะเปนแลวพิพิธภัณฑตองปกปอง คุมครองวัตถุที่รวบรวมไวใหปลอดภัย ไดแก  
การสงวนรักษาใหปลอดภัยจากการเส่ือมชํารุดตามสภาพกาลเวลา และคุมครองความปลอดภัย
จากโจรภัย และอัคคีภัย โดยพิพิธภัณฑจะตองมีเจาหนาที่ฝายรักษาความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย  โดยศักดิ์ชัย พจนนันทวาณิชย 
(อางถึงใน สมลักษณ เจริญพจน และคณะ, ๒๕๔๗) กลาววา พิพิธภัณฑที่ดีนั้น จะตองมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่ดี สามารถคุมครองปองกันวัตถุที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑใหปลอดภัย
ได พิพิธภัณฑที่มีภาพลักษณที่ดี ในเรื่องความปลอดภัยจะไดรับความเชื่อถือ ศรัทธา และไดรับ
กระแสตอบรับจากสังคมเปนอยางดี ซึ่งจะนําไปสูการสนับสนุนพิพิธภัณฑในดานตาง ๆ มากมาย 
ไมวาจะเปนการบริจาควัตถุ การชวยเหลือ อุปถัมภทางการเงิน และอื่น ๆ โดยสําหรับพิพิธภัณฑ
ที่ละเลยในเรื่องความปลอดภัย จะสงผลถึงชื่อเสียงและภาพลักษณที่ไมดีของพิพิธภัณฑนั้น ๆ 
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โดยภยันตรายที่สงผลกระทบตอพิพิธภัณฑ และวัตถุในพิพิธภัณฑนั้น มีปจจัยมาจากสาเหตุหลาย
ประการไมวาจะเปนปรากฏการณธรรมชาติ เชน พายุ น้ําทวม แผนดินไหว อุณหภูมิ ความช้ืน และ
แสงสวาง หรือการกระทําของมนุษย ทั้งโดยต้ังใจ อยางการโจรกรรม การจลาจล และการกอความ
ไมสงบ และไมต้ังใจ อยางความประมาทเผอเรอของเจาหนาที่ และความรูเทาไมถึงการณของผูชม 
โดยนอกจากน้ี สถานที่ต้ัง ตลอดจนอาคารพิพิธภัณฑก็เปนส่ิงที่ตองใหความสําคัญ เนื่องจาก
สถานที่ต้ังพิพิธภัณฑ คือ สาเหตุหลายประการที่กอใหเกิดปญหาความเสียหายกับตัวอาคาร และ
วัตถุในพิพิธภัณฑได ดังนั้น การสํารวจสภาพแวดลอมของท่ีต้ังพิพิธภัณฑ เพื่อวางแผนการรักษา
ความปลอดภัย โดยพิพิธภัณฑพื้นบานวัด ฝงคลอง (ไทยพวน) มีทําเลที่ต้ังติดถนนใหญ คือ ทาง
หลวงหมายเลข ๓๓ แตปจจุบันมีทางเขา-ออก ทางเดียว ซึ่งเปนทางเขา-ออกเดียวกันกับวัดฝง
คลอง และไมมีปายบอกทางพิพิธภัณฑกํากับไว คงมีแตปายบอกสถานที่วัดฝงคลองดังที่ อภิสมัย 
วุฒิพรพงษ ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ (๒๕๕๕) กลาววา “ควรปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบใหเหมาะสม 
และสรางจุดเดนใหพื้นที่ เวลาผานไปมาจะไดเห็นพิพิธภัณฑไดอยางชัดเจน เพราะสถานท่ีติดริม
ถนนใหญ ไดเปรียบในเร่ืองการเดินทางอยูแลว” 
 ๖. หนาท่ีในการจัดแสดง (Exhibition) พิพิธภัณฑเปนสถานที่จัดไวสําหรับผูเขาชม 
พิพิธภัณฑจะตองเปนสถาบันที่ใหทั้งความรู ความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุก
ระดับการศึกษา พิพิธภัณฑจึงตองจัดแสดงดวยเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม การจัด
แสดงจะตองใหทั้งความรู และความเพลิดเพลินดวย ที่สําคัญ การจัดแสดงถาวรนั้น ตองไม
ตลอดไป แตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยูเสมอ ไมใหผูเขาชมเบื่อหนาย และนอกจากการ
จัดแสดงถาวรแลว พิพิธภัณฑจะตองมีการจัดการแสดงพิเศษ หรือจัดแสดงชั่วคราว หรือมีหองซึ่ง
จัดการแสดงเปล่ียนอยูเปนประจํา เพื่อเรียกรองใหประชาชนเขาชมบริการของพิพิธภัณฑอยู
ตลอดเวลาดวยปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีการปรับปรุงพื้นที่ และการจัด
แสดงมาแลว ๔ คร้ัง โดยปรับปรุงลาสุดในมกราคม ๒๕๕๖ คือ เพิ่มเติมในสวนของการจัดแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ชั้น ๒ ของอาคาร นอกจากนี้ ในปพ.ศ.๒๕๕๐ อันเปนการปรับปรุง
คร้ังที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดนํานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ชั้นปที่ ๔ มาศึกษาวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยพวน อําเภอปากพลี ณ พิพิธภัณฑแหงนี้ เมือ่วนัที ่๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ดวย 
 ๗. หนาที่ใหการศึกษา (Museum Education) ปจจุบันการศึกษานอกแบบ หรือนอก
ระบบมีความสําคัญอยางมากแกเยาวชน และประชาชนทั่วไป และสถานที่สําคัญสําหรับการศึกษา
นอกระบบแหงหนึ่งก็คือ พิพิธภัณฑ เนื่องจากการศึกษาเรียนรูในพิพิธภัณฑเปนการศึกษาจากวัตถุ
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ของจริง ไมใชการศึกษาจากหนังสือเมื่อสังคมเปล่ียนแปลง มีการเรียกรองใหพิพิธภัณฑมีสถาน
บริการเพื่อการศึกษาแกคนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกวัยแลว พิพิธภัณฑจึงมีการปรับปรุงกันอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะการจัดแสดงท่ีตองทําหนาที่ใหทั้งความรู ความเพลิดเพลิน และเหมาะสมแก
คนทุกระดับการศึกษา จะตองมีกิจกรรมและบริการดานการศึกษา มีเจาหนาที่การศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบใหการศึกษาแกเยาวชน ประชาชน ชุมชนทุกประเภทแลว ยังตองมีบริการกิจกรรมแก
บุคคลพิเศษ เชน คนพิการ หูหนวก ตาบอด และแนวโนมของพิพิธภัณฑในปจจุบัน ยังเนนหนักใน
หนาที่จัดกิจกรรมการศึกษาแกชุมชนอยางมาก โดยหนาที่ในการใหการศึกษาของพิพิธภัณฑ ควร
ใหความรู โดยอาศัยหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ จากวัตถุที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑ ใหเร่ืองราววัตถุ
ที่จัดแสดงไว เม่ือการศึกษาตองอาศัยการเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สําหรับพิพิธภัณฑ คือ ใหความรู
จากวัตถุของจริงที่รวบรวมจัดแสดงไว ซึ่งปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มี
เพียงแตการจัดแสดงวัตถุแตเพียงถายเดียว โดยที่ผูเยี่ยมชมเองไมสามารถเชื่อมโยงส่ิงเหลานั้นได 
แตผูมาเย่ียมชมเปนหมูคณะอาจไดรับความรูอันเกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุไทยพวนบางจากการฟง
บรรยาย และชมวีดีทัศนกอนเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  
  พิพิธภัณฑตองใหความคิด ทําใหคนคิด ใชความคิด และเกิดความคิด เกิดปญญา 
วัตถุในโดยพิพิธภัณฑตองเราความสนใจใหเกิดความคิด ความอยากรู อยากเห็นในสิ่งซึ่งไมเคย
สนใจ หรือเอาใจใสมากอน เมื่อเกิดความคิดแลว ก็จะนําไปสูการคนควาเร่ืองราวเกิดเปนความรู
ข้ึนในที่สุด ในสวนนี้พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ยังไปไมถึงจุดนี้ เนื่องจาก
พิพิธภัณฑมีการจัดแสดงแบบนิ่ง ทําใหไมสามารถเราอารมณผูที่เขาเยี่ยมชมได  
  พิพิธภัณฑตองจูงใจ และสรางความประทับใจ ใหเกิดรูสึกช่ืนชมเห็นคุณคาของ
วัตถุที่พิพิธภัณฑรวบรวมรักษาไว จะเปนคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม ตองทําใหผูชมเกิดความ
สํานึกในคุณคา ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดงน้ัน สวนนี้ บุคคลภายนอกที่เขามาเยี่ยมชมอาจไม
สามารถรูสึกจูงใจ ประทับใจ ชื่นชมหรือเห็นคุณคาของวัตถุที่พิพิธภัณฑรวบรวมรักษาไวได เนื่องจาก
วัตถุจัดแสดงไมไดมีส่ิงเช่ือมโยงกับอดีตจนผูเขาชมจะสามารถรูสึกได แตในสวนของชาวบานใน
ชุมชน และคนในชาติพันธไทยพวนแลว เมื่อเขามาเยี่ยมชมจะสามารถรูสึกประทับใจไดอยาง
แนนอน เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานความเขาใจอยูแลวนั่นเอง นอกจากนี้สุดทาย พิพิธภัณฑตอง
สามารถสรางทัศนคติที่ดี และถูกตองแกผูเขาชม สําหรับผูที่เขามาเยี่ยมชมเปนหมูคณะนั้นการ
สรางทัศนคติที่ดี ที่ถูกตอง และตรงกันระหวางพิพิธภัณฑและผูเขามาเยี่ยมชมนั้น อาจเกิดข้ึนได
อยางแนนอน แตหากเปนการเดินทางมาเยี่ยมชมเปนกลุมยอย หรือไมไดนัดหมายลวงหนาอันตอง
ศึกษาเรียนรูดวยตนเองน้ัน การที่จะสรางทัศนคติที่ดี หรือความเขาใจที่ถูกตองนั้น ดูจะเปนไปไดยาก 



๑๓๕ 

 ๘. หนาที่ทางสังคม (Social Function) พิพิธภัณฑนั้น ตองมีความสัมพันธใกลชิดกับ
งานในหนาที่การศึกษา ดําเนินการตามความตองการของสังคม จัดบริการแกชุมชนอยาง
กวางขวาง ซึ่งมีผลทําใหพิพิธภัณฑไดกลายมาเปนศูนยกลางของชุมชน แตปจจุบันการจัดทํา
พิพิธภัณฑสวนใหญกลับเปนไปเพียงเพื่อแสดงขอมูลชิ้นงานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ลักษณะการนําเสนอก็มุงเนนใหความสําคัญกับกิจกรรมการคนควา วิจัย รวบรวม 
จัดเก็บตัวอยางช้ินงานเพื่อความรูมากกวาการจัดแสดงใหประชาชนชม รูปแบบการจัดแสดง 
(Display) มีลักษณะที่ผูชมสามารถดูไดเพียงอยางเดียว และเปนการต้ังแสดงแบบนิ่ง (Static) 
เนื้อหาที่นําเสนอก็ใหความสําคัญไปที่ชิ้นงานโดยเฉพาะ มากกวาการสรางเร่ืองราว (Story Line) ที่
จูงใจผูชม ตลอดจนการจัดแสดงเนื้อหาก็ไมอาจสรางบรรยากาศที่ทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน
ในลักษณะการบันเทิง (Entertainment) ได นอกจากนี้ นิทรรศการยังไมสรางความเขาใจ และ
ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม ในทางกลับกันกลับสรางความเบื่อหนาย จนไมเกิดความสนใจที่จะ
กลับมาเขาชมอีกในคร้ังตอไป 
 แตเดิม พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ทําหนาที่เปนศูนยวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนในดานพิพิธภัณฑชุมชนที่มีแนวทางการดําเนินงานตามโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนของกระทรวงวัฒนธรรม อันดําเนินงานตามองคประกอบ ๖ ดาน 
 ๑. ดานคลังสมองหรือภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลเกาะหวาย มีภูมิปญญาทองถิ่น
มากมายหลายดาน เชน ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร ดานศิลปะการแสดง ดานชางฝมือ
พื้นบาน ดานศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม  
 ๒. ดานอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางรายได ไดแก 
กลุมทอผาพื้นบานไทยพวน กลุมทําเค็มสูตรใบเตยหอม และกระจายอยูตามบานผูนํากลุม ไดแก 
กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมสมุนไพร 
 ๓. ดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “วัดฝงคลอง” เปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แกคนในชุมชน โดยจัดต้ังศูนยสงเสริมศีลธรรมอําเภอปากพลีและศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา      
วันอาทิตย เปนศูนยปฏิบัติธรรม อบรมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม แกนักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน และประชาชนทั้งในชุมชน และนอกชุมชน มีการจัดคายอบรมปฏิบัติธรรมอยูเสมอ 
 ๔. ดานวัฒนธรรม การดําเนินงานดานนี้ เปนการจัดงานประเพณีตามเทศกาล และ
วันสําคัญทางศาสนามีการจัดกิจกรรม ในรูปแบบตาง ๆ เชน ประเพณีบุญขาวจี่ ที่จะจัดข้ึนเปน
ประจําทุกป โดยวัด รวมกับชุมชนเปนผูจัด โดยใชสถานที่ “วัดฝงคลอง” เปนสถานที่จัดกิจกรรม
การถายทอดศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมดานการกีฬา และการออกกําลังกาย 



๑๓๖ 

 ๕. ดานศูนยสารสนเทศและหองสมุดชุมชน มีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูชุมชน และ
หองสมุดชุมชนข้ึนภายใน “วัดฝงคลอง” โดยมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปากพลี ใหการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหเปนสถานท่ี พบกลุมของ
นักเรียน นักศึกษานอกระบบโรงเรียน การฝกอาชีพตามความสนใจใหแกประชาชน และเปนแหลง
คนควาหาความรูเร่ืองประวัติศาสตร คนไทยพวน อําเภอปากพลีของนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เพื่อทําวิจัยผลงานและวิทยานิพนธ 
 ๖. ดานพิพิธภัณฑชุมชน เปนการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จมากกวาทุก ๆ ดาน 
ทั้งนี้ ไดมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง โดยพระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง 
ต้ังแตป ๒๕๔๑ และไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากหลายหนวยงาน ทําใหไดรับ การพัฒนาเปน
พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนแหลงทองเที่ยว แหลงรวบรวมสิ่งของเคร่ืองใชที่แสดงถึงประวัติศาสตร
ความเปนมา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ของกลุมชนไทยพวนบานฝงคลอง อําเภอ
ปากพลี มีผูใหความสนใจทั้งในจังหวัดและจังหวัดอ่ืน มาศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องอีกดวย  
 ปจจุบันพิพิธภัณฑทําหนาที่เปน “ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง” ที่ไดดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีกิจการพิพิธภัณฑเปนองคประกอบหนึ่ง ดังนี้  
 ๑. จัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยจัดแสดง
องคความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
 ๒. จัดนิทรรศการถาวรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม โดยจัดแสดงองคความรู
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน 
 ๓. จัดนิทรรศการถาวรวิถีชีวิตความเปนอยูและประวัติศาสตรของชุมชน 
 ๔. จัดกิจกรรมเผยแพรและสาธิตองคความรูทางมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาวไทยพวน อาทิ งานทอผา งานอาหาร งานส่ิงประดิษฐ งานจักสาน เปนตน 
 ๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอดองคความรูจากปราชญทองถิ่น มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปนประจํา ภายในศูนย เชน ภูมิปญญาดานการทอผา และอักษรพวน 
 ๖. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีสวนรวม
ในการจัดแสดงและสาธิตผลงาน 
 ๗. จัดใหมีการประชุมรวมกันทางวัฒนธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค
ความรูทางวัฒนธรรม รวมกับบุคลากรทางการศึกษาในอําเภอปากพลี ณ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช
อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง เพื่อพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมภายในศูนย 
 ๘. จัดจําหนายผลิตภัณฑจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และอาหาร  



๑๓๗ 

 ๙. จัดใหมีอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเปน
ประจําทุกวัน 
 จะเห็นวาการจัดต้ังพิพิธภัณฑพื้นบานอันเปนพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับความเปน
ทองถิ่นนี้ตองอาศัยความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ตลอดจนการรวมเขามาจัดการ บริหารงานของ
คนในชุมชนทองถิ่น ผูเปนเจาของทรัพยากรวัฒนธรรม และมักจะมีลักษณะการจัดต้ังที่เปนไปดวย
ความผอนปรน ไมมีลักษณะการจัดการ ควบคุมที่เครงครัดอยางพิพิธภัณฑระดับประเทศ แต
มักจะมุงเนนไปที่ความเปนทองถิ่น พื้นบาน เนนถายทอดวิถีชีวิต ภูมิปญญาของชุมชน เพื่อหนาที่
หลักในการเปนแหลงการเรียนรูคูชุมชน ที่มีหนาที่รองในการเผยแพรประชาสัมพันธชุมชนของ
ตนเองไปสูสังคมภายนอกตอไป 
 อยางไรก็ตามทั้งหมด คือ มุมมองในแงของหนาที่ของพิพิธภัณฑตามมาตรฐานเทานั้น 
เนื่องจากความสําเร็จ หรือลมเหลวของพิพิธภัณฑไมสามารถวัดไดจากการที่พิพิธภัณฑสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางครบถวน แตหากคือ การที่พิพิธภัณฑเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน ผูเปน
เจาของทรัพยากรวัฒนธรรม ดังผลการศึกษาเร่ือง “การศึกษาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน” โดยศศิมา ชื่นกล่ิน (๒๕๕๑)  ที่วา 
 

 จุดเดนของการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
คือ การท่ีกลุมคณะทํางาน ซึ่งก็คือกลุมชาวบาน มีความเขมแข็งในจิตใจสํานึกรักทองถิ่น 
และมองเห็นทางแกปญหาเร่ืองคนไมชอบพิพิธภัณฑไดอยางทะลุปรุโปรง ไมวาจะเปนการ
กระตุนใหคนเขามาจับและสัมผัสส่ิงของได เปดใหความรูอยางใกลชิด และเนนสราง
บรรยากาศท่ีไมอึดอัด เนนความเปนกันเองอยูเสมอ แมวาการดําเนินในเร่ืองน้ีอาจจะไมได
เปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินงานพิพิธภัณฑท่ัวไป เชน ไมไดมีการจัดทําทะเบียนวัตถุ 
หรือวามีการจัดต้ังตําแหนงภัณฑารักษเพื่อมาดูแลศึกษาวัตถุตาง ๆ เปนเร่ืองเปนราว เปน
ตน แตท้ังน้ีก็คือ เปนไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคมในทองถิ่น และตามขอจํากัด
ของพิพิธภัณฑท่ีไมสามารถจางบุคลากรเฉพาะดานไดเน่ืองจากตองการบุคลากรท่ีมาจากใน
ทองถิ่นเทาน้ัน และ ณ ขณะน้ีบุคลากรในทองถ่ินยังไมมีความพรอมมากพอ 

 
 ปจจุบันกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญจําเปนอันมีผลตอการ
พัฒนาชุมชน และการใชประโยชนทรัพยากรวัฒนธรรมอยางคุมคา โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การ
รักษาคุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมเหลานั้นใหดํารงอยูตอไป เพื่อใหไดขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมเหลานั้น สําหรับการวางแผนและการปองกันในข้ันตอนการ
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ดําเนินงานข้ันตอไปเพื่อปกปองทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทําใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
เหมาะสม โดยที่การอนุรักษและสงวนรักษานั้น เปนเปาหมายรองลงมา ตลอดจนเพื่อใหประชาชน 
สาธารณชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมไดอยาง
เทาเทียมการพัฒนาชุมชนที่กระทํากันอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเปนเวลายาวนาน กอใหเกิด
บทเรียนที่สําคัญวา ความพยายามในการแกไขปญหาและเปล่ียนแปลงชุมชน โดยการหยิบยื่น
ความปรารถนาดี เมตตาจิต และทรัพยากรอ่ืนใดจากคนภายนอกชุมชนเพียงลําพังนั้น ไมเคย
ประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรไดเลย แตในทางตรงกันขามการพัฒนาในแนวทางดังกลาวกลับ
ไมไดทําใหประชาชนในชุมชนไดรับประโยชนเทาที่ควร แตทําใหชุมชนที่ไดรับการพัฒนากลับตอง
พึ่งพาคนและทรัพยากรภายนอกชุมชนมากข้ึน และบอยคร้ังที่การพัฒนากอใหเกิดปญหาสังคม
ติดตามมานานัปการ ทั้งที่มีการวางแผนในการใหความชวยเหลือตามโครงการตาง ๆ เปนอยางดี  
เชน สงผูเช่ียวชาญที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ อยางแทจริงเขาไปศึกษาปญหา 
ศึกษาชุมชน และเสนอแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมโดยจัดสรรเงินชวยเหลือแบบใหเปลาจํานวน
มหาศาล แตกลับไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากการพัฒนาในแนวทางเกาที่ทุมเทความ
ชวยเหลือทั้งดานบุคลากร วิชากร และทรัพยากรจากภายนอกเขาไปเพียงฝายเดียวนั้นไมเพียง
พอที่จะแกไขปญหาของชุมชนใหเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาได เพราะการแกไขปญหาและการ
พัฒนาชุมชนจะบังเกิดผลเมื่อมีการเรียนรูรวมกันจากการกระทําของทั้งนักพัฒนาและประชาชนที่
อยูในชุมชนน้ัน ๆ โดยมีประชาชนเปนผูกระทํา ในการพัฒนามิใชเปาหมาย หรือผูถูกกระทําใน
กระบวนการดังกลาว การเรียนรูรวมกันผานการดําเนินงานจะกอใหเกิด “ปญญา” และ “พลัง” ใน
การกาวผานความยากลําบากในการแกไขปญหาและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดข้ึนในชุมชนได
อยางม่ันคง ในการพัฒนายุคปจจุบัน การพัฒนาแบบมีสวนรวมเปนกระแสหลักของการพัฒนา
สังคมเน่ืองจากเปนการพัฒนาที่เนนกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชนเจาของทรัพยากร 
ตลอดจนใหความสําคัญกับความตองการของคนในพื้นที่ จึงทําใหกอเกิดเปนการพัฒนาที่ตรงจุด 
เหมาะสมกับชุมชน จนเปนความยั่งยืนในที่สุด 
 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง (ไทยพวน) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงส่ิงของ เคร่ืองใชที่
สะทอนภูมิปญญา ตลอดจนการจําลองวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายพวนในพื้นที่ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ชุมชนใกลเคียง และถิ่นฐานเดิมของชาวพวนที่เมืองเชียงขวาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบันพิพิธภัณฑ ไมไดทําหนาที่เปนเพียงแหลง
รวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติพันธุไทยพวน ที่ดําเนินงานเพื่อคนในชุมชนเพียงเทานั้น 
หากแตยังทําหนาที่เปนศูนยศึกษาเรียนรูที่เผยแพรวัฒนธรรมไทยพวนไปสูภายนอกชุมชน และเปน
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แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดนครนายก นอกจากนี้ ยังเปนความภาคภูมิใจ
ของชาวบานในตําบลเกาะหวาย ตลอดจนอําเภอปากพลี อันเปนผลมาจากการที่พิพิธภัณฑมี
ความประสบความสําเร็จ และสรางช่ือเสียงใหกับชุมชนเร่ือยมา แตในดานของบทบาทการทํา
หนาที่พิพิธภัณฑพื้นบาน ทองถิ่นอยางแทจริงแลว หากไดรับการจัดการอยางเหมาะสมแลว 
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยพิพิธภัณฑควร
ใหความสําคัญกับส่ิงของการจัดแสดง อันเปนหัวใจสําคัญของพิพิธภัณฑ แตปจจุบันพิพิธภัณฑ
เลือกที่จะใหความสําคัญกับกิจกรรมเสริมที่อิงกันกับฮีตสิบสองเสียมาก ซึ่งในความเปนจริงแลว 
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหพิพิธภัณฑมีความเคล่ือนไหว เปนแรงจูงใจใหผูที่เคยมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑแลว หวนกลับมาอีกเปนส่ิงที่ดี แตหากพิพิธภัณฑละเลยหัวใจหลักของการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ อันคือการเก็บรักษาส่ิงของแลว วันหนึ่งที่ส่ิงของการจัดแสดงชํารุด เสียหายไมอยูใน
สภาพที่จะสามารถจัดแสดง หรือเปนส่ิงจูงใจใหคนมาเยี่ยมชมแลว กิจกรรมที่จัดเสริมเขามาก็คง
จะไรความหมาย 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา “แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) ตําบล 
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” ดวยการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลัก และผูใหขอมูล
ทั่วไป สามารถประมวลขอเสนอแนะออกมาเปน ๔ ดาน คือ ดานการจัดการขอมูล ดานสถานที่ 
ดานงบประมาณ และดานการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 
 ๑. ดานการจัดการขอมูล รัฐควรใหปราชญชาวบานไดมีสวนในการวางหลักสูตร
บางสวนในระดับทองถิ่น ที่จะทําใหชาวบานสามารถถายทอดภูมิปญญาและคุณคาที่ดีงามของ
ชุมชนแกลูกหลานเขา อยางสอดคลองกับแตละพื้นที่ ไมใชทุกอยางคิดและวางแผนมาจาก
สวนกลางหมดแลวมาใหชาวบานเขารวมตรงปลายสุด เชน ใหเปนกรรมการศึกษาในโรงเรียน
ชุมชน (เสรี พงศพิศ, ๒๕๓๖: ๔๗) ขอมูลพื้นฐานทางดานประวัติศาสตรของชุมชนที่มีผูเก็บ
รวบรวมไวทางดานเอกสารนั้นมีมากเพียงพอแลว แตยังขาดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับการผลิตบทบาทหนาที่ การใชงานของวัตถุที่จัดแสดงซึ่งเปนความรูเฉพาะเจาะจง
ของทองถิ่น ยังไมมีผูเก็บรวบรวมไว มาตรการแกไข คือหาความรูมากข้ึนโดยการสัมภาษณ
ผูสูงอายุในชุมชนและปราชญพื้นบาน อยางพันเอกโสภณ เครือเพ็ชร ผูมีความรูความชํานาญใน
การอานและเขียนอักษรไทยพวนควรใหทานไดมีสวนในการวางหลักสูตรบางสวนในระดับทองถิ่น 
ที่จะทําใหชาวบานสามารถถายทอดภูมิปญญาและคุณคาที่ดีงามของชุมชนแกลูกหลานเขา
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อยางสอดคลองกับแตละพื้นที่ ไมใชทุกอยางคิดและวางแผนมาจากสวนกลางหมดแลวมาให
ชาวบานเขารวมตรงปลายสุดโดยสามารถลงมือปฏิบัติการพัฒนาชุมชน หรือการทํางานแนว
วัฒนธรรมชุมชนไดดวยโดยผูดําเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทําไดสองระดับคือใหผูรู ครูอาจารย
เก็บอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมีการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อพัฒนาไปสูการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่โรงเรียนอนุบาลบานเกาะหวายอันเปนโรงเรียนประถมศึกษาประจํา
หมูบานที่ชาวไทยพวนนิยมสงบุตรหลานไปศึกษาเลาเรียน หรือใหเจาอาวาสทําหนังสือเสนอให
ความรวมมือในการเก็บขอมูลวิทยานิพนธไปตามสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตางเพื่อเชิญชวน
ใหมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับชาติพันธุไทยพวน อีกระดับหนึ่งอาจใหครูนํานักเรียนไปสัมภาษณ
ผูสูงอายุ ซึ่งไมเนนความถูกตองของขอมูลแตไดปลูกฝงความรูความภาคภูมิใจใหสมาชิกชุมชน 
ทั้งตัวเด็กผูสัมภาษณและตัวผูสูงอายุที่ใหสัมภาษณ อันจะนําไปสูการสรางความรวมมือกับ
ชุมชน ใหสมาชิกเกิดความรูสึกมีสวนรวมมากข้ึน  
  นอกจากนี้ ยังพบปญหาดานขาดวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการนําชมพิพิธภัณฑ
ปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) เนนบริการผูมาเยี่ยมชมเปนหมูคณะที่นัดหมาย
ลวงหนาเทานั้น เนื่องจากผูที่ทําหนาที่ในนําชมพิพิธภัณฑ คือ ครู อาจารยที่สอนเกี่ยวกับวิชา
ทองถิ่นของเราโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลบานเกาะหวาย และกศน. ในอําเภอปากพลี 
ซึ่งมีภาระหนาที่ของตนเองอยูแลวแตดวยกลุมคนเหลานี้เปนผูรวมบุกเบิกงานพิพิธภัณฑรวมกัน
กับทานเจาอาวาสมาตั้งแตตน และเปนผูมีความรูเกี่ยวกับชาติพันธุไทยพวน ดังนั้น ชุมชน 
ควรถายทอดความรูในการเปนผูนําชมพิพิธภัณฑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับชาติพันธุไทยพวนให
ลูกหลานที่เมื่อวางจากการศึกษาเลาเรียนแลว จะไดเปนการเรียนรูเกี่ยวกับชาติพันธุของตนเองไป
ดวยในตัว อันเปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามตั้งแตยังเล็ก นอกจากนี้ยังควรถายทอดองคความรู
แหงการเปนผูนําชมพิพิธภัณฑใหกับผูเฒา ผูแกในชุมชนดวย เพื่อกระตุนใหผูเฒา ผูแกรูสึกวา
ตนเองมีคุณคาอีกคร้ัง โดยผูเฒา ผูแกในชุมชนนี้เหมาะอยางมากกับการทําหนาที่เปนผูนําชม 
เนื่องจากผูเฒา ผูแกโดยมากมักอยูบานเฉย ๆ ไมไดทํางานประจําใด ๆ อยูแลว การมอบหนาที่    
นําชมนี้ใหกับพวกทานจะทําใหผูเฒาผูแกมีความสุข รูสึกวาตนเองมีคุณคา ความสําคัญ ทั้งผูเฒา     
ผูแกยังเปนศูนยรวมของภูมิปญญาทองถิ่นในตนเองอยูแลวโดยที่ไมตองเรียนรูเพิ่มเติมมาก        
จึงเหมาะอยางยิ่งในการทําหนาที่เปนผูนําชมพิพิธภัณฑ เพียงเทานี้ปญหาการตองปดพิพิธภัณฑ
เนื่องจากผูรับผิดชอบในการดูแลพิพิธภัณฑติดภารกิจของตนเองก็ลดนอยลง 
  นอกจากนี้ ควรจัดการบรรยายใหความรูโดยวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ชาติพันธุ และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของชาวไทยพวนใหผูเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
ไดทราบกอนที่จะเขาชมหองจัดแสดงวัตถุ ส่ิงของการผลิตสื่อส่ิงพิมพเผยแพรความรูจัดทําแผนพับ
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วาดวยเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชาติพันธุพวนที่คนในชาติพันธุอื่นควรทราบ เชน ประวัติศาสตร
ชาติพันธุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ภาษา ฯลฯ สําหรับแจกใหกับผูที่เขามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑและควรเผยแพรความรูโดยส่ือพื้นบานเชน การจัดใหมีรายการทางเสียงตามสายวา 
ดวยเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชาติพันธุไทยพวน ในชวงเวลานั้น ๆ เชน ความหมาย ความสําคัญ หรือ
ขอควรปฏิบัติของพิธีกรรมที่กําลังจะมาถึง เปนตน โดยสวนนี้ นอกจาก ผูมาเยี่ยมเยียนชุมชนจะ
ไดรับความรูเกี่ยวกับชาติพันธุพวนที่นาสนใจแลว เยาวชน ชาวบานในชุมชนเองก็จะไดทราบความ
เคล่ือนไหวภายในชุมชนตนเอง อันจะกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในชาติพันธุดวย   
สวนการจัดนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑนั้นควรนําเสนอเร่ืองราว เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ชาติพันธุไทยพวนปจจุบันเนนจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับทองถิ่น คือ เร่ืองราวของอําเภอ
ปากพลีในอดีต ซึ่งเปนเร่ืองชุมชน ไมไดเกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุไทยพวน โดยการท่ีจัดนิทรรศการ   
ในเร่ืองของชาติพันธุไทยพวน เปนตนวา ในเรื่องของประวัติศาสตรชาติพันธุอันจะทําใหชาวบาน
ตระหนักรู ถึงคุณคา ความสําคัญของชาติพันธุตนที่ยิ่งใหญ ทั้งผูเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก็จะได
ทราบวาชาติพันธุไทยพวนมีความนาสนใจอยางไร 
  นอกจากนี้ยังควรจัดทําปายแสดงรายละเอียดส่ิงของจัดแสดงใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งพิพิธภัณฑเพื่อความมีเอกภาพโดยสวนนี้ไมตองวุนวายในเร่ืองการสืบคนหาขอมูลใหม
แตอยางใด เพราะพิพิธภัณฑมีบัญชีทรัพยสินส่ิงของจัดแสดงทุกช้ินอยูแลว เพียงอาจตองใชเวลา
ในการแกไขเปล่ียนแปลงจนครบทุกชิ้นเทานั้น  นอกจากนี้ ยังควรนําผูเชี่ยวชาญดานประวติัศาสตร
ศิลปะมาทําการกําหนดอายุสมัยของส่ิงของจัดแสดง  ดวยอายุสมัยเปนอีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญในดาน
การบอกเลาเร่ืองราวคุณคาทางประวัติศาสตร และความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล ดังนั้น ส่ิงของที่
นํามาจัดแสดงทุกชิ้น ควรไดรับการกําหนดอายุสมัยเพื่อการเปนพิพิธภัณฑที่นาเช่ือถือ  นอกจากนี้
การนําชมพิพิธภัณฑยังควรนําชมดวยภาษาไทยมาตรฐานโดยการนําภาษาไทยพวนมาใชใน
ชีวิตประจําวันนั้นเปนส่ิงที่ดี ในแงของการไดเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษทรัพยากรวัฒนธรรมดี ๆ 
แตการที่นําภาษาไทยพวนมาใชในการนําชมนี้ อาจทําใหผูเขาเยี่ยมชมเกิดความสับสน และไดรับ
ขอมูลผิด ๆ ได โดยหากตองการจะยึดการใชภาษาไทยพวนเชนนี้ตอไป ควรแปลเปนภาษาไทย
มาตรฐานดวยเสมอ หรือควรหาทางเผยแพรภาษาไทยพวนไปยังภายนอกชุมชนดวยวิธีอื่น เชน 
จัดหลักสูตรเรงรัดสอนพูดภาษาไทยพวนในชีวิตประจําวันแกผูมาเยี่ยมชมดวยภาษาไทยพวนเปน
ภาษาที่มีอัตลักษณงดงาม มอบความประทับใจดวยลําพวนตอนรับ บายศรีสูขวัญ และรับประทาน
พาขาวงาย พาขาวแลงคงยังไมพอ การสรางหลักสูตรเรงรัดในการส่ือสารกับชาวไทยพวนงาย ๆ นี้ 
จะทําใหผูมาเยี่ยมชมไดรูสึกเปดประสบการณใหมในการเรียนรูภาษาที่ตนไมเคยสัมผัสมากอน 
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 ๒. ดานสถานที่ ควรจัดทําปายบอกการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ และปายทางเขา
พิพิธภัณฑโดยจัดทําปายบอกการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ ตามสถานที่ทองเที่ยว หรือสําคัญ
ตาง ๆ เชน อําเภอเมืองจังหวัดนครนายก อําเภอปากพลี พิพิธภัณฑทองถิ่นปากพลี เปนตน และ
จัดทําปายบอกทางเขาพิพิธภัณฑ บริเวณทางเขาวัดฝงคลอง นอกจากนี้ควรจัดหาสถานที่เก็บวัตถุ 
ส่ิงของที่มีลักษณะเดียวกันที่มีจํานวนมาก เนื่องจากปจจุบันความแออัดของพิพิธภัณฑ สวนหนึ่ง
นั้นมาจากการที่พิพิธภัณฑมีส่ิงของลักษณะเดียวกันมากเกินไป ในการจัดแสดงส่ิงของนั้น จํานวน
ไมไดมีความสําคัญมากไปกวาคุณคา ความสําคัญของสิ่งของ ดังนั้น หากผูที่มีสวนรวมชวยกัน 
นําเอาส่ิงของที่เหมือนกันหลาย ๆ ชิ้น แยกสถานที่เก็บไวอาจทําใหพิพิธภัณฑมีพื้นที่ใชสอยเพิ่ม
มากข้ึนปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยในหองจัดแสดง ปจจุบันพื้นที่ภายในหองจัดแสดงแบงเปน ๒ ฝง 
โดยจะเหลือพื้นที่โลงตรงกลาง หากลองปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอย เชน จัดพื้นที่จัดแสดง ตรงกลาง  
ที่เคยโลงขึ้นมาอีก ๑ แถว อาจทําใหวัตถุสิ่งของที่ตองกระจัดกระจายอยูตามทางเดินลดลงได
การตอเติมอาคารพิพิธภัณฑจึงอาจเปนวิธีการแกไขปญหาที่งาย และตรงจุดที่สุด โดยสวนนี้ อาจ
ตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐ และชาวบานในชุมชนในการบริจาคทรัพยในการขยายตอเติม
นอกจากนี้ ควรจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ โดยอาจใชชาวบานในชุมชนผลัดเปล่ียน
เวรยามกันเองอยางงาย ๆ เพื่อหาผูรับผิดชอบโดยตรงในการรักษาความปลอดภัยอาคาร
พิพิธภัณฑ และวัตถุส่ิงของจัดแสดง บนแนวคิดพื้นฐานที่วาพิพิธภัณฑนี้เปนสมบัติของเราทุกคนที่
ตองชวยกันมีสวนรวมในการรักษาดูแล นอกจากนี้ การติดกลองวงจรปดก็เปนส่ิงสําคัญอีกอยาง 
ในการจะชวยปองอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนกับพิพิธภัณฑได โดยเฉพาะในระหวางที่ยังไมมี
ผูรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑโดยตรง และยังควรเปล่ียนกระจกพิพิธภัณฑเปน
กระจกกันไฟ และติดสัญญาณเตือนเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย ดวยอัคคีภัยเปนภัยรายแรง โดยเฉพาะ
เมื่อเกิดกับพิพิธภัณฑ เนื่องจากพิพิธภัณฑเปนแหลงรวบรวมทรัพยสินที่มีคาอยางมากตอชาติพันธุ
ไทยพวน เพื่อเปนการปองกันวัตถุส่ิงของจัดแสดงในพิพิธภัณฑเสียหาย จากอัคคีภัยแลว กระจกท่ี
ใชในพิพิธภัณฑจึงควรเปนกระจกที่ทนความรอนสูงได เพื่อยืดระยะเวลาท่ีทรัพยสินอันมีคาใน
พิพิธภัณฑจะถูกทําลาย หรืออยางนอยที่สุดควรมีการปองกันเหตุอัคคีภัยดวยการติดต้ังสัญญาณ
เตือนเมื่อมีเหตุเกิดข้ึน 
 ๓. ดานงบประมาณ โดยมากงบประมาณจะเกิดจากการระดมเงินทุนจากหลายฝาย 
ไดแกเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา งบชวยเหลือจากเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด แมใน
ปจจุบันพิพิธภัณฑจะไมไดประสบปญหาเปนหนี้ เปนสินจากการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑ แต
พิพิธภัณฑประสบปญหาในการเปนผูพึ่งพิงภายนอกชุมชน พิพิธภัณฑจึงตองไมหยุดนิ่งที่จะทํา
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กิจกรรมตาง ๆ และวุนวายกับการคิดโครงการอยูเสมอ เนื่องจากเมื่อใดที่หยุดคิด เทากับ
พิพิธภัณฑก็จะขาดงบประมาณลงไปทันที ที่เปนดังนี้ อันเนื่องมาจากการที่พิพิธภัณฑเลือกที่จะไม
เก็บคาเขาชม นอกจากนี้พิพิธภัณฑอาจประเมินแลววา แมจะเก็บคาเขาชมก็ไมสามารถครอบคลุม
คาใชจายอยูดี เนื่องจากพิพิธภัณฑไมไดมีผูเขามาเยี่ยมชมเปนจํานวนมากตลอดเวลาสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการที่พิพิธภัณฑไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดี ทั้งที่ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัด
ฝงคลอง สวนหนึ่งดําเนินกิจกรรม ICT แตพิพิธภัณฑ กลับแทบจะไมมีการประชาสัมพันธทาง
อินเตอรเน็ตเลยโดยสวนนี้อาจเปนปกติวิสัยของพิพิธภัณฑพื้นบานทั่วไป ที่มุงเชิดชูอัตลักษณ ไม
แสวงหากําไร และขาดการจัดการทางดานการบริหารเงินงบประมาณที่ถูกตองโดยหากพิพิธภัณฑ
มีความคิดที่จะไมแสวงหากําไรแลว ส่ิงหนึ่งที่พิพิธภัณฑควรจะไดรับการสงเสริม คือ ความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ไมวาจะเปนการพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี คือรูจักใชอยางมีประสิทธิภาพ 
บํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยูเสมอ หรือความสามารถในการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ คือ สามารถ
ดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจตลอดจนความสามารถในการพ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ 
สามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากรและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหดํารงอยู ไมใหเส่ือมเสีย
หมดส้ินไป หรือไมใหเสียสมดุลธรรมชาติมากนัก และการพึ่งตนเองไดทางดานจิตใจ หมายถึง การ
สภาพจิตใจที่กลาแข็งในที่กลาแข็งในการที่จะตอสูกับปญหาอุปสรรคในการหาเล้ียงชีพ ตลอดจน
การพึ่งตนเองไดทางสังคมอันหมายถึง การมีผูนําที่มีประสิทธิภาพ สามารถนํากลุมคนเหลานี้
ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ หรืออาจของความชวยเหลือจากภายนอกได โดยวิธีการการมีสวนรวมของ
พิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) นี้ยังใชยุทธวิธี “บนลงลาง” อยู เจาอาวาสควรเปลี่ยน
ทัศนคติ เปน “ลางข้ึนบน” คือ เลิกการมองชาวบานวา ขาดแคลนทุกส่ิง มาเปนการเติมเต็มให
ชุมชนมาคิดรวมกันในการสานตอวัฒนธรรมเดิม และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสุดทาย
ใชยุทธวิธีการมีสวนรวมอยางแทจริงของชาวบานในการพัฒนา 
 ๔. ดานการมีสวนรวมของชุมชน ชาวบานในชุมชนโดยมากมักหวังที่จะไดรับ
คาตอบแทนจากการมาชวยงานพิพิธภัณฑ แตเมื่อมารวมแลวไมไดรับคาตอบแทน หรือไดรับ
คาตอบแทนนอยกวาที่ตนเองคาดก็ไมไมกลับมาชวยงานพิพิธภัณฑอีก แรงงานสําคัญของ
พิพิธภัณฑจึงเปนกลุมผูมีความรูมีการศึกษาในชุมชนที่ไมตองการคาตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ จาก
พิพิธภัณฑ แตมีความต้ังใจจริงในการจะอนุรักษ สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทยพวนของตนไปสู
สายตาสังคมภายนอก โดยเหลานี้กลับทําใหพิพิธภัณฑอยูหางไกลจากชุมชนเพิ่มมากข้ึนไปอีก 
ดวยเขาไปตอกย้ําวาพิพิธภัณฑเปนของคนมีความรู ไมใชของชาวบานทุกคนอยางแทจริง 
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  พิพิธภัณฑควรปรับปรนตนเองโดยยอมรับความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ชาวบานในชุมชนในการที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ รวมถึงควรพูดคุยกัน
ใหเขาใจ หรือโปรงใสต้ังแตแรกในเรื่องงบประมาณวาในสวนนี้เปนงานที่ขอความรวมมือ หรือเปน
งานที่จะสรางรายไดใหกับบุคคลผูเขามาชวยเหลือ 
 ๕. ดานผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ปจจุบันมีคณะกรรมการที่มี
สวนรวมในการบริหารพิพิธภัณฑ ดังนี้ 
  ๕.๑ พระครูวิริยานุโยค เจาอาวาสวัดฝงคลอง ประธานกรรมการบริหาร 
  ๕.๒ นายสมจิตร เสือหลา รองประธานกรรมการบริหาร 
  ๕.๓ นางสาวละออ หอมทวี รองประธานกรรมการบริหาร 
  นอกจากนี้ มีกรรมการบริหารอีก ๒๕ ทาน ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ อยางที่
อาจารยราชกิจ อุนเรือน  (๒๕๕๗) ๑ ใน กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ เลาวา กลุมของเรามีสมาชิก 
ทั้งสภาเทศบาล ผูใหญบาน มีครู มีเภสัชกร มีทหาร มีตํารวจขาราชการบํานาญ รวมถึงนักวิชาการ
วัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อยางนางสาวอังคณา บุญยอย และ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อยางนายกรกฤช พงศพัสสะระ ดวย 
เปนที่นาสังเกตที่ไมมีพิพิธภัณฑพื้นบานที่มุงเนนชาวบานในชุมชนเปนหลัก แตรายช่ือคณะ
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑกับไมพบรายช่ือชาวบานเขามามีสวนรวมแตอยางใด ทั้งกรรมการ
เหลานี้โดยมากแลวเปนคณะกรรมการแตเพียงในนามเทานั้น เพราะผูดําเนินการเรื่องตาง ๆ 
อยางแทจริงแลวเปนกลุมบุคคลเพียงไมกี่คนที่ชวยเหลือดูแลพิพิธภัณฑรวมกับทานเจาอาวาส ใน
สวนการแกปญหาดานคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑนี้ สามารถทําไดโดยการท่ี
ทานเจาอาวาสจะตองเปดใจยอมรับฟงความคิดความเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจาก
คณะกรรมการที่กํากับดูแลใกลชิดดวย อันจะเปนการแบงเบาภาระทานเจาอาวาส และงาน
พิพิธภัณฑจะเดินหนาไปไดอยางรวดเร็วมากข้ึนจากความรวมมือกันของหลาย ๆ ฝาย หลาย ๆ 
บุคคล ทั้งพิพิธภัณฑไดทําหนาที่เปนพิพิธภัณฑของชุมชนอยางแทจริงอีกดวย 
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 มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ปยพงษ  ไทยมา.  (๒๕๕๕).  ผูมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ.  สัมภาษณ, ๒๘ ตุลาคม. 
เปรมรัศมี  ธรรมรัตน.  (๒๕๕๒). “การวิเคราะหคุณคาและการดํารงอยูของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน:  
 กรณีศึกษาหนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญา 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
พระครูวิริยานุโยค. (๒๕๕๔).  เจาอาวาสวัดฝงคลอง.  สัมภาษณ,  ๕ พฤษภาคม.  
 . (๒๕๕๗).  เจาอาวาสวัดฝงคลอง.  สัมภาษณ,  ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต).  (๒๕๔๕).  จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแหงสังฆะ.  กรุงเทพฯ:  
 กรมการศาสนา. 
พระสํารวย  หนองขอม.  (๒๕๕๗).  พระลูกวัด วัดทาแดง.  สัมภาษณ, ๑๖ กุมภาพันธ. 
พระอิทธิวัตร  พันทา.  (๒๕๕๗).  พระลูกวัด วัดทาแดง.  สัมภาษณ, ๑๖ กุมภาพันธ. 
พัชรภรณ  เพิ่มกวาเกา.  (๒๕๕๑).  “พิพิธภัณฑทองถิ่น: กรณีศึกษาจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว  
 จังหวัดราชบุรี.” สารนิพนธปริญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
เพ็ญพรรณ  เจริญพร, ผูรวบรวม.  (๒๕๔๘).  “พิพิธภัณฑสถานวิทยา (Museology).” เอกสาร 
 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ๓๐๐ ๒๑๖ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (อัดสําเนา) 
เพ็ญรุง  สุริยกานต. (๒๕๕๓).  “การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุงมาน ตําบลเวียง 
 กาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search%7ES0?/a%7bu0E1E%7d%7bu0E23%7d%7bu0E30%7d%7bu0E18%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E21%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E34%7d%7bu0E0E%7d%7bu0E01%7d/a|bec3d0b8c3c3c1bbd4aea1/1%2C8%2C215%2CB/frameset&FF=a|bec3d0b8c3c3c1bbd4aea1+bb+cd+bbc2d8b5b5e2&1%2C%2C4


 ๑๔๘ 

โพธ์ิ  แซมลําเจียก.  (๒๕๓๗).  ตํานานไทยพวน.  กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาร. 
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย.  (๒๕๔๕).  กระบวนทัศนใหมแหงการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑.   
 กรุงเทพฯ: การศึกษา. 
มนัส  แกวบูชา และคณะ.  (๒๕๔๒).  การวางแผนโครงการสําหรับงานพิพิธภัณฑเพื่อการ 
 จัดกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑบานยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.   
 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ราชกิจ  อุนเรือน.  (๒๕๕๗).  อดีตผูอํานาวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร.  สัมภาษณ,  
 ๑๕ กุมภาพันธ. 
เรณู  เพชรใหม.  (๒๕๕๕).  นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง  (ไทยพวน). 
 สัมภาษณ, ๒๓ ตุลาคม. 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, กองวิชาประวัติศาสตร.  (๒๕๓๙).  ประวัติศาสตรเมือง 
 นครนายก. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
วณาสินธุ  คะชินฤทธิ์.  (๒๕๕๕).  ชาวบานเกาะหวาย.  สัมภาษณ, ๓๑ ตุลาคม. 
วนิษา  ติคํา.  (๒๕๕๓).  “การจัดการพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่น 
 แหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน.”  
 วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วรัญญา  จันทรหอม.  (๒๕๕๕).  ชาวบานเกาะหวาย.  สัมภาษณ, ๒๔ ตุลาคม. 
วิเชียร  วงศวิเศษ.  (๒๕๒๕).  ไทยพวน.  กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
วิไลวรรณ  อยูทองจุย.  (๒๕๕๓). “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี 
 พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วีระวัจน  ทองม่ันคง.  (๒๕๕๑).  “ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยพวนบานใหม-ฝงคลอง หมูที่ ๔  
 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.”  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณทิต  
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ศศิมา  ชื่นกล่ิน.  (๒๕๕๑).  “การศึกษาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  
 เขตบางขุนเทียน.”  สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร. 



 ๑๔๙ 

ศิริพร  รัตนดํารงอักษร.  (๒๕๔๔).  “บทบาทพิพิธภัณฑพื้นบาน “ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ”  
 ตอความสํานึกทางชาติพันธุ กรณีศึกษา ชุมชนมอญบางกระด่ี.”  สารนิพนธ 
 ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน).  (๒๕๔๗).  ความเปนไทย/ ความเปนไท.   

 กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร. 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  
 มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๔๔). “พิพิธภัณฑไทยในศตวรรษใหม.”  เอกสารประกอบ 
 การสัมนา ณ หอประชุม ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๓-๒๔ มีนาคม. (อัดสําเนา) 
ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง.  (๒๕๕๕).  “พิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง”.   
 โครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการองคความรูพิพิธภัณฑไทยพวน.” 
ศรีศักร  วัลลิโภดม.  (๒๕๔๔).  กรุงศรีอยุธยาของเรา.  กรุงเทพฯ: มติชน. 
สภาวัฒนธรรมอําเภอปากพลี และศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อําเภอปากพลี 
 จังหวัดนครนายก.  (๒๕๔๘).  กรณีตัวอยาง สังคมวัฒนธรรมอําเภอปากพลี.   
 ราชบุรี: ธรรมรักษการพิมพ,  
สัญญา  สัญญาวิวัฒน.  (๒๕๒๓).  หลักสังคมวิทยา.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สันติราษฎร  จันสา.  (๒๕๕๕).  ชาวบานเกาะหวาย. สัมภาษณ, ๓๑ ตุลาคม. 
สายันต  ไพรชาญจิตร. (๒๕๔๗). การฟนฟูพลังชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 

 และพิพิธภัณฑ: แนวคิด วิธีการ และประสบการณจากจังหวัดนาน. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สุนันท  จันนา.  (๒๕๕๗).  เลขานุการ กลุมผาทอไทยพวน บานใหม.  สัมภาษณ, ๘ กุมภาพันธ 
สุภิชัย  เปยคํา.  (๒๕๕๕).  ชาวบานเกาะหวาย.  สัมภาษณ, ๒๖ ตุลาคม. 
สุมาลี  วีระวงศ.  (ม.ป.ป.).  “ภาษาและวรรณกรรม: เอกลักษณของวัฒนธรรมไทย.”  เอกสารเขียน 
 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ังทรงปรับหลักสูตร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ. (อัดสําเนา) 
สุมาลี  สังขศรี และคณะ.  (๒๕๔๘).  รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรู 
 ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
 .  (๒๕๔๔).  รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑.  
 กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
สุรีย  สะเภาทอง.  (๒๕๕๗).  ประธานกลุม อสม.  สัมภาษณ, ๘ กุมภาพันธ. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search%7ES0?/a%7bu0E28%7d%7bu0E23%7d%7bu0E35%7d%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d+%7bu0E27%7d%7bu0E31%7d%7bu0E25%7d%7bu0E25%7d%7bu0E34%7d%7bu0E42%7d%7bu0E20%7d%7bu0E14%7d%7bu0E21%7d/a|c8c3d5c8d1a1c3+c7d1c5c5d4c0e2b4c1/1%2C1%2C102%2CB/frameset&FF=a|c8c3d5c8d1a1c3+c7d1c5c5d4c0e2b4c1&7%2C%2C102/indexsort=-
http://www.opac.lib.su.ac.th/search%7ES0?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E32%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E0D%7d%7bu0E32%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E31%7d%7bu0E12%7d%7bu0E19%7d%7bu0E4C%7d/a|cad1adadd2+cad1adadd2c7d4c7d1b2b9ec/1%2C1%2C45%2CB/frameset&FF=a|cad1adadd2+cad1adadd2c7d4c7d1b2b9ec&45%2C%2C45/indexsort=-


 ๑๕๐ 

เสรี  พงศพิศ.  (๒๕๓๖).  ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปญญา. 
สนธยา  พลศรี.  (๒๕๔๕).  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
สมลักษณ  เจริญพจน และคณะ.  (๒๕๔๗).  คูมือพิพิธภัณฑทองถ่ิน.  กรุงเทพฯ: สํานัก 
 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร. 
อภิรัชศักด์ิ  รัชนีวงศ.  (๒๕๔๓).  คนพวนในประเทศไทย.  มิถุนายน ๒๕๕๑. (อัดสําเนา) 
อภิสมัย วุฒิพรพงษ.  (๒๕๕๕).  นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง  
 (ไทยพวน).สัมภาษณ, ๒๙ ตุลาคม. 
อริยา  อรุณินท.  (๒๕๕๓).  จากทฤษฎีสูปฏิบัติสําหรับนักบริหารเมือง.  กรุงเทพฯ:  
 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อุบล  เกียรตินันท.  (๒๕๕๕).  นักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑพื้นบานวัดฝงคลอง   
 (ไทยพวน). สัมภาษณ,  ๒๖ ตุลาคม. 
Phanwit.  (๒๕๕๕).  แผนท่ีจังหวัดนครนายก.  เขาถึงเมื่อ ๓ กุมภาพันธ. เขาถึงไดจาก  
 http://www.panteethai.com/maps/province/Nakhonnayok.jpg. 
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  ๑๕๒ 

แบบสัมภาษณสาํหรับครู/อาจารย/เจาหนาที ่
ชื่อโครงการวจิัย แนวทางการจัดการพพิิธภณัฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 

ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
หลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

ผูศึกษาวิจยั.......นางสาวบุษยมาส....แดงขํา........วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.............................. 
เวลา.......................สถานที่................................................................................................... 
  
๑. สถานภาพทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชื่อ-สกุลของผูถูกสัมภาษณ..........................................................เพศ.................อายุ........ป  
 สถานภาพสมรส.....................อาชพี..........................ระดับการศึกษา.................................. 
 ทานมีเชื้อสายไทยพวน  ใช   ไมใช           
  
๒. ขอมูลเกี่ยวกบัชาติพันธุไทยพวน ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 ๒.๑ ทานทราบประวัติความเปนมาของชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี หรือไม 

และอยางไร (เชน ถิ่นฐานเดิม/เหตุแหงการอพยพ).......................................................... 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 ๒.๒ ทานคิดวาอะไร คือ “อัตลักษณ” (เอกลักษณ) ของชาติพนัธุไทยพวน ทาํไมจึงคิดเชนนั้น
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 ๒.๓ ทานคิดวา “ภูมิปญญา” ของชาติพันธุไทยพวน หมายถงึส่ิงใดบาง   
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
     ๒.๔ ประเพณีใดของชาวไทยพวน ที่ทานทราบ และยังพบเหน็การปฏิบัติอยูจนถงึปจจุบนั........ 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 



  ๑๕๓ 

 ๒.๕ คติ ความเช่ือของชาวไทยพวนในเร่ืองใดบางที่ทานทราบ และพบเห็นการถือปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน...................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  
๓. ขอมูลเกี่ยวกบัการจัดการพิพิธภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
     ๓.๑ ทานมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารพพิิธภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) อยางไรบาง 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
     ๓.๒ ทานคิดวาปจจุบันพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) มีแนวทางทางบริหาร

พิพิธภัณฑอยางไร (บริหารโดยบุคคลเดียว/บริหารโดยกลุมบุคคล/บริหารโดยชุมชนมีสวน
รวม) ทําไมจึงคิดเชนนั้น............................................................................................... 

  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
     ๓.๓ ทานคิดวาอะไรคือเอกลักษณของพิพิธภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน).................... 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 ๓.๔ ทานคิดวาขอควรปรับปรุงของพพิิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) คืออะไร............. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 



  ๑๕๔ 

แบบสัมภาษณสาํหรับประชาชนท่ัวไป 
ชื่อโครงการวจิัย แนวทางการจัดการพพิิธภณัฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 

ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
หลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

ผูศึกษาวิจยั.......นางสาวบุษยมาส....แดงขํา........วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.............................. 
เวลา.......................สถานที่................................................................................................... 
  
๑. สถานภาพทัว่ไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชื่อ-สกุลของผูถูกสัมภาษณ..........................................................เพศ.................อายุ........ป  
 ระดับการศึกษา..................................ทานมเีชื้อสายไทยพวน  ใช   ไมใช        
  
๒. ความรู ความเขาใจ เกีย่วกับชาติพันธุไทยพวน 
  ทานรูจักชาติพันธุไทยพวนมากอนหรือไม  รูจัก  จากแหลงใด (โปรดระบุ)........................ 

    ไมรูจัก 

 ทานทราบหรือไมวาชาวไทยพวนมีภาษาเปนของตนเอง  ทราบ คือ ภาษา.......................... 

   ไมทราบ 

 ทานทราบหรือไมวาชาวไทยพวนอพยพยายถิน่ฐานมาจากประเทศอะไร................................. 

  
๓. ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการจดัการพพิิธภณัฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
 เวลาทําการ (เปด-ปด)  

  เหมาะสมดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 การเดินทาง 

  สะดวก  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 ภูมิทัศนโดยรอบพิพิธภัณฑ 

  สวยงามดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 



  ๑๕๕ 

 ความสะอาดทั้งภายในและโดยรอบพิพธิภัณฑ 

  สะอาดดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 ความสะดวกสบายภายในพิพิธภัณฑ 

  สะดวกสบายดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 ปายบอกทาง/ปายช่ือและละเอียดส่ิงของจัดแสดง/ปายนิเทศ/นทิรรศการภายในพพิิธภัณฑ 

  เหมาะสมดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 มัคคุเทศก/ผูนาํชมภายในพพิิธภัณฑ 

  เหมาะสมดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

 กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนภายในพพิิธภัณฑ 

  เหมาะสมดี  ควรปรับปรุง เพราะเหตุใด (โปรดระบุ).......................................... 

  
๔. ความพึงพอใจหลงัจากการเขาเยี่ยมชมพิพธิภณัฑ 
 ทานรูจักชาติพันธุไทยพวนเพิ่มมากข้ึนหรือไม 

  ใช  ไมใช เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)....................................................... 

 ทานทราบประวัติศาสตร/วัฒนธรรม/ความเชื่อ/ประเพณีของชาวไทยพวนเพิม่มากข้ึนหรือไม 

  ใช  ไมใช เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)....................................................... 

 ทานจะกลับมาเยี่ยมชมพิพธิภัณฑอีกหรือไม 

  ใช  ไมใช เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)....................................................... 

 ทานคิดวาจุดเดนของพพิิธภัณฑพืน้บาน วดัฝงคลอง (ไทยพวน) คืออะไร................................ 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 



  ๑๕๖ 

 ทานคิดวาขอควรปรับปรุงของพพิิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) คืออะไร.................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
  
๕. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๗ 

แบบสัมภาษณสาํหรับเยาวชน 
ชื่อโครงการวจิัย แนวทางการจัดการพพิิธภณัฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 

ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก 
หลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 

ผูศึกษาวิจัย.......นางสาวบุษยมาส....แดงขํา........วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ.............................. 
เวลา.......................สถานที่................................................................................................... 
  
๑. สถานภาพท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชื่อ-สกุลของผูถูกสัมภาษณ..........................................................เพศ.................อาย.ุ.......ป  
 ระดับการศึกษา..................................ทานมีเชื้อสายไทยพวน  ใช   ไมใช        
  
๒. ขอมูลเกี่ยวกับชาติพันธุไทยพวน ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
     ๒.๑ ทานทราบประวัติความเปนมาของชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี หรือไม 

และอยางไร (เชน ถิ่นฐานเดิม/เหตุแหงการอพยพ).......................................................... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ๒.๒ ทานคิดวาอะไร คือ “เอกลักษณ” ของชาวไทยพวน เพราะเหตุใด..................................... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
     ๒.๓ ทานคิดวา “ภูมิปญญา” ของชาติพันธุไทยพวน มีอะไรบาง.............................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ๒.๔ ประเพณีใดบางของชาวไทยพวน ทีท่านรูจัก และยังพบเห็นไดในปจจุบัน......................... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 



  ๑๕๘ 

 ๒.๕ คติ ความเชื่อของชาวไทยพวนใดบางที่ทานทราบ และยังคงถือปฏิบัติอยูจนปจจุบัน......... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  
๓. ขอมูลเกี่ยวกบัการจัดการพิพิธภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 
 ๓.๑ ทานเคยไปเยีย่มชมพิพิธภัณฑพืน้บานวดัฝงคลองหรือไม หากเคยทานรูสึกอยางไร........... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ๓.๒ ทานคิดวาอะไรคือลักษณะเดนของพพิิธภัณฑพืน้บาน วดัฝงคลอง (ไทยพวน).................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
     ๓.๓ ทานคิดวาขอควรปรับปรุงของพิพธิภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) คืออะไร............. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
     ๓.๔ ทานมีสวนรวมในการจัดการพิพิธภัณฑพืน้บาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) หรือไม อยางไร..... 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
 ๓.๕ ทานคิดวาใคร คือ ผูที่มีสวนสําคัญในการกอต้ังพิพิธภัณฑพื้นบาน วัดฝงคลอง (ไทยพวน) 

(เจาอาวาส/กลุมผูบริหารพิพิธภัณฑ/ชาวบานในชุมชน) เพราะเหตุใด.............................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................. 
๔. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
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