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52260906: สาขาวิชาพฒันศกึษา 
ค าส าคญั:  รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/การเรียนรู้/ชมุชนเข้มแข็ง 
                 รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม: การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชน. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. ธีรศกัดิ์ อุน่อารมย์เลิศ, อ.ดร. ลยุง วีระนาวิน และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. 685
หน้า. 
 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และบทบาทของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชม และ 3) เพื่อพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชน โดยใช้วิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บ
ข้อมลูจากผู้บริหาร ผู้ ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ จ านวน 39 คน ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 300 คน ประชาชนที่ไม่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ จ านวน 30 คน และการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมลูผู้ ให้ข้อมลูหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน/ภณัฑารักษ์/ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหาร/บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนใน
ชมุชน จ านวนทัง้สิน้ 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้หา  ผลการศกึษาพบวา่ 

1. พิพิธภณัฑ์สว่นใหญ่อยูใ่นบริเวณวดั ตวัอาคารมีทัง้ก่อสร้างอาคารขึน้มาใหมแ่ละดดัแปลงจากอาคารอ่ืน โดยมีการน า
ชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนเป็น
ส าคญั มีการจดัแสดงโดยจดัตัง้วตัถแุละมีค าบรรยายประกอบซึง่พิพิธภณัฑ์เป็นผู้ด าเนินการในการจดัออกแบบวิธีการจดัแสดงด้วย
ตนเอง มีการให้บริการสถานที่ในการจัดงานประเพณี ศิลปวฒันธรรมของชุมชน และมีการให้บริการความรู้โดยจัดพิมพ์เอกสาร 
หนงัสือออกเผยแพร่ และมีการน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความสมัพันธ์อนัดีในการประสานความร่วมมือ
กนัระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และมีการใช้การประชาสมัพนัธ์โดยบคุคลเป็นหลกั ทัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์มีรายได้หลกัจากวดัและการ
บริจาค อีกทัง้พิพิธภณัฑ์มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการพิพิธภณัฑ์ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทที่ส าคญั 4 
ด้านคือ ด้านการศกึษา ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 

2. วิธีปฏิบัติที่ดี ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือ แนวทางในการบริหารจัดการและการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในแนวคิดส านึกท้องถ่ิน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ สภาพทางกายภาพ 
จดุมุง่หมาย หลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ การมีสว่นร่วมของชมุชน เครือข่าย งบประมาณ และการประเมินผล  
                 3. รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีองค์ประกอบ 9 ประการ
ดงัต่อไปนี ้1) องค์ประกอบด้านรูปแบบสภาพทางกายภาพ 2) องค์ประกอบด้านจดุมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบด้านหลักการ 4) 
องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้  5) องค์ประกอบด้านการให้บริการ 6) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 7) 
องค์ประกอบด้านเครือข่าย 8) องค์ประกอบด้านงบประมาณ 9) องค์ประกอบด้านการประเมินผล ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคณุวฒิุ โดยผลการประเมินทกุด้านได้คา่เฉลี่ยมากกวา่ 3.50 ถือวา่รูปแบบใช้ได้ 
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52260906: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 
KEY WORD:  MODEL OF LOCAL MUSEUM/ LEARNING/ COMMUNITY EMPOWERMENT 
 RATCHADAPORN KETANON NEAWHEANGTHAM: DEVELOPMENT OF LOCAL MUSEUM MODEL TO 
PROMOTE LEARNING FOR COMMUNITY EMPOWERMENT. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. THIRASAK 
UNAROMLERT, Ph.D., LUYONG VERANAVIN, Ph.D. AND ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D. 685 
pp.  
                 This research objectives are 1) to study the present operation model of a local museum and the role of local 
museums for community empowerment, 2) to study the best practices of the local museum to enhance the learning 
process to strengthen to the community, and 3) to develop a local museum model to promote learning to strengthen 
the community in order to beneficially be applied for the of the local museums to promote learning in strengthening the 
community. The research methodology is a combination between quantitative research by collecting information from 
the 39 executives who work in a museum, 300 museum visitors, and 30 people who never visit museum before, and 
qualitative research by collecting information of the main contributors which include executives, curator, local museum 
curator, local scholars, administrators, staff in schools and 25 people in the community.  Tools used in the research 
are the questionnaire and the interviews. Data were analyzed by using percentage values, mean, standard deviation, 
and content analysis 
                    1. Most of the museum is located in the temple. Some of museum buildings are newly built and some are 
renovated from old buildings. Local museum mostly was established and managed by local community. The aim of 
establishment is to promote learning in community empowerment. Inside a museum, objects with narration are 
designed to exhibit by community. The traditional, arts, cultural events are allowed to organize in a museum. The 
museum also provides knowledge by publishing documents, contributing books, and touring by the curator/speakers. 
They have a good relationship to coordinate between the various institutions and do public relations by individuals. 
The main income comes from the temple and museum donations. The museum also contains an evaluation of the 
implementation by the Board of Directors of the Museum. The local museum has four important role aspects:  
education, social and cultural, economic, and political aspects. 
                    2. The best practices of the local museum is the guidelines on the management and operation of the local 
Museum, according to the learning process of community collaboration in local realization concept that consists of 9 
elements: physical environment, aims, the, learning activities, services, community involvement, network, budget and 
evaluation 
                    3. A local museum model to promote learning for community empowerment evaluated by experts 
consisting of nine areas: 1) physical environment 2) aims 3) the principle 4) learning activities 5) services 6) 
community involvement 7) network 8) budget 9) evaluation. This model is evaluated by experts. Assessments on all 
sides have an average of more than 3.50. It proved that this model is practicable. 
 
Department of Education Foundations                                                                   Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature...............................................                                                               Academic Year 2013                                                              
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ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตา่งๆ  ซึง่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้   

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจัยและเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และประชาชนในพืน้ท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่ง ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  และขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับคุณอังคณา พุ่มผกา ผู้ อ านวยการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ท่ีได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือ         
แก่ผู้ วิจยัเป็นอย่างดีย่ิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเสรี – คุณแม่กอบเกือ้ เกตานนท์ เป็นอย่างสูงท่ีเป็นก าลงัใจและ
สนับสนุนการศึกษาของผู้ วิจัยเสมอมา และขอขอบคุณมิตรรักเพ่ือนสนิทภาควิชาพัฒนศึกษาทุกท่าน
ส าหรับการช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจอันดีเย่ียมของผู้ วิจัยด้วยความซาบซึง้เป็นอย่างย่ิง 
รวมทัง้คุณณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล และคุณวรานิษฐ์ ล าใย กัลยาณมิตรคนส าคัญของผู้ วิจัยท่ีคอย
ช่วยเหลือผู้ วิจยัในทกุๆ ด้าน นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ วิจยัด้านตา่งๆ  อีกหลายท่าน ซึง่ผู้ วิจยั
ไมส่ามารถกลา่วนามได้หมดในที่นี ้จงึขอขอบพระคณุท่านเหลา่นีไ้ว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

คณุงามความดี คณุคา่ และประโยชน์อนัพงึมีนานปัการจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ผู้ วิจยั  ขอมอบไว้
แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทุกแห่ง ผู้ บริหาร ภัณฑารักษ์ ชุมชน และ
ประชาชนคนไทยทุกคนท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอันดีงาม และรักในการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม      
อนัทรงคณุคา่ของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไปตราบจนนานเท่านาน 
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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โลกปัจจุบนัได้ก้าวเข้าสู่ยุคสงัคมฐานความรู้ (Knowledge based Society) หรือ 
สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge base Economy) ซึ่งเป็นสงัคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีใช้
พลังความคิดมากกว่าก าลังกายและใช้เทคโนโลยีการผลิตมากกว่าแรงงานหรือวัตถุดิบ ระบบ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัได้ถูกขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อให้ เกิดผลผลิต 
ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร ซึง่ประกอบด้วย ความรู้ของพนกังาน สติปัญญาซึ่งมีความส าคญั
ยิ่งกว่าทุนทางด้านกายภาพ หรือทรัพย์สินถาวร (โค้ชข้างสงัเวียน, 2554) กระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร (ส านกั
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2551: 23) และการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีสามารถเห็นได้อย่างชดัเจน
คือสงัคมต้องพึ่งความรู้มากขึน้ ระบบเศรษฐกิจ 2 ใน 3 ของโลก กลายเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ี
ความรู้กลายเป็นสิ่ง ท่ีมีมูลค่ามากขึน้เ ร่ือยๆ และด้วยการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปทุกวินาทีนัน้ ท าให้ความรู้ท่ีเคยมีอยู่กลายเป็นสิ่งท่ีล้าสมยัและใช้การไม่ได้ ดงันัน้
ความส าคญัของการอยูร่อดในสงัคมคือต้องพยายามเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพ่ือให้
พร้อมก้าวเข้าสู่ยุค สังคมฐานความรู้ ท่ีเป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ฉะนัน้ คนรุ่นตอ่ไปจึงต้องพฒันาตวัเอง ให้มีนิสยัเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ความรู้ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก ในการท าความเข้าใจกระแสแห่งการเปล่ียนแปลง รู้จกั
วางแผนการใช้เทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด โดยสามารถน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ
ของตวัเองและในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่ว่าสงัคมในปัจจบุนัหรืออนาคตจะเป็นอย่างไรความรู้จะเป็น
สิ่งส าคญัท่ีท าให้คนอยู่รอดได้อย่างมัน่คง (อภิรดี กันเดช, 2551: 2) สงัคมฐานความรู้จึงเป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีเกือ้หนนุส่งเสริมให้บคุคลหรือสมาชิกในชมุชน สงัคม เกิดการเรียนรู้ โดย
ผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทกัษะ มีระบบการ
จดัการความรู้ และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนั ท า
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ให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกและการตัดสินใจเพ่ือ
แก้ปัญหาและพฒันาได้อยา่งเหมาะสมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

จากภาพรวมของสงัคมโลกดงักล่าวข้างต้น ประเทศไทย ได้พยายามปรับตวัไปสู่ทิศ
ทางการพฒันาอนัเหมาะสมโดยมียทุธศาสตร์เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างต่างๆ ให้มี
ศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์และสร้างฐานความรู้ให้เป็น
ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทนั ควบคู่ไปกับการกระจายการพฒันาท่ีเป็น
ธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสงัคมและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน 
โดยก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2550-2554) ได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคณุภาพของคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นการศกึษาท่ีเกิดแบบผสมผสานขึน้ระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั หรือการเรียนรู้จากแหล่งความรู้อ่ืนๆ ตลอดชีวิตตัง้แตเ่กิดจนตาย เพ่ือ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์อย่างเต็มศกัยภาพให้มีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ เพ่ือด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในสงัคมข้อมลูขา่วสารและกระแสการเปล่ียนแปลงได้อยา่งเหมาะสมถกูต้องทกุช่วง
อายุของชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในอนาคตหรือใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งยิ่ง รัฐบาลจงึมีการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือสงัคมไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 2544: 101) โดยนโยบายคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ ด้านนโยบายสังคมและคณุภาพชีวิตการเรียนรู้ ได้ระบุถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้อง
ปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ และจดัให้มีศนูย์การศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแตล่ะ
พืน้ท่ี รวมถึงเร่งสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชน (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 
2555) สืบเน่ืองมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)      
ท่ียงัคงก าหนดประเด็นหลกัในการพฒันาคน เพ่ือพฒันาสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลง โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่
สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยให้
ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีจิตใจท่ีส านึกในคณุธรรม จริยธรรม และรู้คณุคา่ความเป็นไทย 
ควบคูก่บัการเสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดบัชมุชนให้
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบนัทางสังคมให้
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เข้มแข็งและเอือ้ตอ่การพฒันาคน รวมทัง้ส่งเสริมการพฒันาชมุชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งและสามารถ
สร้างภมูิคุ้มกนัให้คนในชมุชนและเป็นพลงัทางสงัคม  

การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา ให้สอดรับกับการพัฒนาดังกล่าวนัน้ สามารถ
ด าเนินการได้โดยการเร่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ท่ีไม่หยดุนิ่งในการพฒันา
ความรู้ และเป็นสังคมท่ีประชาชนมีความสุข สนุกสนานกับการหาความรู้และประสบการณ์ ซึ่ง
รัฐบาลจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศอย่างสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน  ท่ีตอบรับกับบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบั พ.ศ.2550 ท่ีก าหนดให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดบั และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
และสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องสง่เสริมการด าเนินงานและจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุ
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545: 
112) ซึง่จะเห็นได้วา่ จดุมุง่หมายส าคญัตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ คือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของคนไทยให้ก้าวไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้พร้อมรับและมีภูมิคุ้มกนัตอ่
การเปล่ียนแปลง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตวัเองได้ในทุกเวลาและทุก
สถานท่ี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2555) และปัจจยัท่ีจะสนบัสนุนให้บคุคล
สามารถเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ได้แก่ แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต ทัง้นีเ้พราะแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเป็นศูนย์รวมของความรู้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการของการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ในแง่การกระจายโอกาสทาง
การศกึษา 

จากนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สถาบนัหนึ่งท่ีมี
บทบาทในการให้การศกึษา และเป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน คือ พิพิธภณัฑ์สถาน 
หรือท่ีเรียกกันสัน้ๆ ว่า พิพิธภัณฑ์ แหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ คือแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยประเภทหนึ่งท่ีทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาค้นคว้าได้
ตลอดเวลา พิพิธภณัฑ์ จึงมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมีความส าคญัในฐานะการเป็นสถาบนัท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมสงวนรักษาวตัถุต่างๆ ท่ีเป็นหลักฐานส าคญัทางวัฒนธรรมและประวตัิศาสตร์ท่ีมีความ
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เก่ียวพนักบัมนุษย์และธรรมชาติเพ่ือการปลูกจิตส านึกในการสืบสานอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 
ให้บริการกับประชาชน ชุมชน โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆ เพ่ือการเรียนรู้ ความเพลิดเพลิน ตามความ
ต้องการของแตล่ะบคุคล (มนญัญา นวลศรี, 2552: 34) แตอ่ย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั พิพิธภณัฑ์ได้
มีบทบาทมากกว่าการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยมีบทบาทเป็นสถาบนัหนึ่งของ
สงัคมท่ีชว่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ โดยเฉพาะ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน       

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัต่อ
ชมุชน ด้วยเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมและสงวนรักษาสิ่งของและน าเสนอเร่ืองราวของชมุชนในด้าน
ต่างๆ อันได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ วิถีชีวิต 
ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชนหรือท้องถ่ินเป็นส าคญั ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะมีลักษณะ
พิเศษท่ีแตกตา่งไปจากพิพิธภณัฑ์สถานทัว่ไป คือ เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้จากภายในท้องถ่ิน โดย
คนในท้องถ่ินจะเป็นผู้ ริเร่ิมจดัท าและด าเนินการหรืออาจมีหนว่ยงานจากภายนอกมาร่วมช่วยเหลือ
บ้าง โดยใช้ของท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เป็นคลงัความรู้ท่ีสะสมภมูิปัญญาท่ีบรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ให้ชน
รุ่นหลงั โดยมีเปา้หมายให้คนในท้องถ่ินได้รู้จกัตวัเองเป็นส าคญั สิ่งท่ีต้องการแสดงคือความหมาย
ท่ีอยู่เบือ้งหลงัวัตถุท่ีน ามาจัดแสดงนัน้ ซึ่งเนือ้หาท่ีน าเสนอจะเป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนให้เห็นชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถ่ินตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัในด้านต่างๆ มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินและเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน  ดงัท่ี ดร.ปริตตา 
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้ อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) กล่าวในงาน
พิพิธภณัฑ์เสวนา ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เร่ือง สถานภาพพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ประเทศไทย ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นมากกว่าสถานท่ีเก็บของหรือวตัถ ุแตเ่ป็นกระบวนการทาง
สงัคม คือ ความคิดอะไรบางอย่างเก่ียวกับสังคมและการเปล่ียนแปลง แล้วเกิดรูปแบบของการ
ปฏิบตัิต่างๆ ความคิดอนันีท้ าให้การมองพิพิธภัณฑ์ด้วยความหมายอีกแบบหนึ่ง คือการมองว่า
พิพิธภัณฑ์เป็นกระบวนการท่ีจะสนองตอบต่อสิ่งท่ีต้องการ ท าให้คนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเกิด
ความส านึกและตระหนกัถึงความส าคญัของประวตัิศาสตร์และรากเหง้าของตนเอง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตวัเอง เพราะฉะนัน้การท าพิพิธภัณฑ์แบบนีไ้ม่ใช่เพ่ือท่ีจะแสดงให้คนอ่ืนเห็นอย่าง
เดียว แต่ท าเพ่ือกระตุ้นความเข้าใจตวัเอง กระตุ้นความส านึกบางอย่างเก่ียวกบัตวัเอง  (ปริตตา 
เฉลิมเผ่า กออนนัตกูล, 2554) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นแหล่งรวบรวมประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีมี
ความหมายให้ชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้อย่าง
ภาคภมูิใจ  
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พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงมีความส าคญัในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และสถาบนัทางสงัคมท่ี
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดงัท่ี ศรีศกัร วัลลิโภดม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า เพราะ
บ้านเมืองและสังคมได้เปล่ียนแปลงเข้าสู่สมัยโลกาภิวัตน์แล้ว สังคมในท้องถ่ินแทบทุกแห่งคือ
สงัคมท่ีซบัซ้อน จ าเป็นต้องมีสถาบนัใหมท่ี่ท าหน้าท่ีเฉพาะอยา่งขึน้ ซึง่ในกรณีนี ้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ก็คือสถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนท่ีเกิดขึน้และถือเป็นเคร่ืองมือท่ีท้องถ่ินหรือชุมชนสามารถ
น ามาใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ของท้องถ่ินท่ีจะท าให้คนในท้องถ่ินได้รู้จักตวัเอง มีความ
เข้มแข็ง คดิเป็น ท าเป็น จงึจะสามารถต้านสิ่งท่ีมาจากภายนอกได้ ความส านึกรักในท้องถ่ิน ส านึก
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ การรู้จกัตวัตนของคนในท้องถ่ิน 
การอนรัุกษ์และการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมเป็นสิ่งจ าเป็น บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึง
เร่ิมโดดเดน่ขึน้มาอย่างชดัเจนในฐานะท่ีเป็นกลไกท่ีส าคญัเพ่ือการศกึษานอกระบบท่ีท าให้คนคิด
เป็น ควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึกความรักในมาตุภูมิห รือท้องถ่ินบ้านเกิด อีกทัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินสามารถเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตของ
ท้องถ่ินการมองศิลปวัฒนธรรมอย่างรู้คณุค่าและเข้าใจ ท าให้ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินมีชีวิตอนัจะ
เป็นฐานข้อมูลส าคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนชนบทท่ี
ท้องถ่ินสามารถน าความรู้ท่ีได้มาสร้างรายได้ เน่ืองจากข้อมลูประวตัิศาสตร์นัน้ถือเป็นฐานส าคญั
ในการน าไปใช้เพ่ือสร้างและปรับปรุงการบริหารงานต่างๆ นอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะเป็น
สถานท่ีให้ความรู้แก่คนในท้องถ่ินแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังเป็นกลไกท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการ
รวมตวักนัของคนในชมุชน เพ่ือร่วมกนัคดิ ร่วมกนัตดัสินใจและร่วมมือกนัด าเนินกิจการของท้องถ่ิน
เพ่ือประโยชน์แก่ท้องถ่ินเอง เป็นการสร้างความสมานฉันท์ในชมุชน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมย์ของรัฐบาลท่ีต้องการขยายการมีส่วนร่วมในการพฒันาแก่ชุมชนอนัเป็นแนวทางของ
การพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือเตรียมรับการก้าวเข้าสูส่งัคมแหง่การสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สงัคมฐานความรู้  

อยา่งไรก็ตาม แม้จะตระหนกัได้ว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัทางการศกึษาท่ีเป็น
คลงัความรู้ท่ียิ่งใหญ่ มีประโยชน์มากมายมหาศาลในฐานะการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
คนในสงัคม และแม้ในปัจจบุนัท้องถ่ินในหลายพืน้ท่ีจะต่ืนตวัในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้ใน
ชมุชนของตนเองเพ่ือเป็นแหล่งแสดงอัตลกัษณ์และถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในท้องถ่ินและมี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้อย่างมากมายในปัจจุบนั แต่กระนัน้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ก็ยังประสบ
ปัญหาในการจัดตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท่ีผ่านมาท่ียังไม่ได้รับความสนใจจาก
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ประชาชนเท่าท่ีควร ทัง้นีอ้าจเป็นด้วยภาพลกัษณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบง่บอกถึงความเก่าแก่ 
ล้าสมัย ขาดการประชาสัมพนัธ์ การจดัแสดงหรือนิทรรศการท่ีไม่เร้าความสนใจกับผู้ ชมในกลุ่ม
ตา่งๆ ไมมี่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นความสนใจและใฝ่รู้ ขาดงบประมาณในการสนบัสนนุกิจการ 
ประกอบกบัการขาดการด าเนินการท่ีเป็นเชิงรุกและทนัตอ่สถานการณ์ เชน่ ขาดการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารอย่างทั่วถึง และต่อเน่ืองตลอดเวลา พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังไม่สามารถตอบสนองในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในทุกวยั ทุกกลุ่ม ประชาชนยงัไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วน
ร่วมแตอ่ย่างใด ด้วยเหตนีุพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องหายทุธศาสตร์ในการด าเนินการใหม่ๆ 
ให้เกิดขึน้อย่างมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และรองรับ
การเปล่ียนแปลงตา่งๆ และพร้อมท่ีจะก้าวไปสูส่งัคมฐานความรู้อยา่งเตม็รูปแบบ ดงันัน้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินทุกแห่งจึงต้องปรับบทบาทหน้าท่ีของตวัเองให้เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป ละทิง้
รูปแบบการจัดตัง้และด าเนินการท่ีติดอยู่กับราชการและการพึ่งพาบุคคลภายนอกมากเกินไป 
พิพิธภณัฑ์ต้องพฒันาให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามมาตรา 25 ปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ใหม่ ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนทกุกลุ่มเห็นความส าคญัและคณุคา่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้าน
การเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ การอ านวยความสะดวกให้ผู้บริการสามารถเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
และกระบวนเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นการเรียนรู้ท่ี
สร้างความสุข การเข้ามาเรียนรู้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะสามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้
ของผู้ เรียนได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นแหล่งท่ีจะให้บุคคลเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง สามารถเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และสามารถเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตจริงได้ โดยมีเป้าหมายคือคนไทยสามารถพฒันา
คณุภาพชีวิตได้อย่างดีมีความสขุ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเปล่ียนบทบาทจากโกดงัเก็บของโบราณ
ให้กลายเป็นแหลง่เรียนรู้ชมุชนท่ีทรงประสิทธิภาพ มีเนือ้หา มีเร่ืองเล่าและวิธีการเล่าเร่ืองผ่านวตัถุ
โบราณและสิ่งของอย่างมีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นองค์กรทางสงัคม
ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยัง่ยืนด้วยการปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมกนัสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีชีวิต ให้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และการ
สร้างความร่วมมือของชุมชน ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการในการให้บริการท่ีควรจะ
เป็นท่ีท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้มากท่ีสุดใน 3 ประการ คือ เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตามอธัยาศยั เป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงการศกึษาในระบบและนอกระบบ และเป็นศนูย์
ข้อมลูของชมุชนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรและชมุชนในท้องถ่ินพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึง
ต้องมีการพัฒนาปรับเปล่ียนทัง้ในด้านกระบวนทัศน์และการปฏิบัติเพ่ือให้สอดรับกับการ
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เปล่ียนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึน้ และต้องสนองตอบการพัฒนาในอนาคต การปรับเปล่ียนการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงต้องเป็นการมองภาพในมิติของแหล่งการเรียนรู้ท่ีเคล่ือนเข้าสู่
สงัคมใหม ่การท างานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นองค์กร
ในการพฒันาสงัคม ซึ่งในยุคสงัคมฐานความรู้นัน้ ความรู้และผู้ ใช้ความรู้คือปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจ (บดินทร์ วิจารณ์, 2547: 34) ดงันัน้การพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซึ่งถือว่าเป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ของบุคคลทัง้จากการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั และเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชมุชนในการปลกูจิตส านกึท้องถ่ิน และการสร้างความร่วมมือ จึงเป็นกระบวนการน าไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเป็นการน าสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ท่ีมีความ
มัน่คงอยา่งยัง่ยืนได้อยา่งถกูทิศทาง 
 ด้วยคณุประโยชน์นานปัประการดงัท่ีกลา่วมานี ้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึเป็นหนึ่งในแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นข้อก าหนดของกฏหมาย
การศกึษา หากแตเ่ป็นฐานความรู้ท่ีจะสามารถพฒันาคณุภาพของประชากรของประเทศโดยรวม
ได้อย่างกว้างขวาง ในฐานะท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถส่งเสริมการศึกษา การ
ถ่ายทอดประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เป็นคลงัความรู้ของชมุชน และเป็นองค์กรทางสงัคมท่ี
ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคนในชุมชนให้รู้จกัตวัเอง ให้คิดเป็น ท าเป็น ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม เกิดความปรองดองสมานฉันท์กนัของคนในชมุชน ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกนั สร้างจิตส านกึร่วมให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน เหล่านี ้นบัเป็นประโยชน์อนั
นานบัประการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพฒันาชุมชนให้เป็นไป
อยา่งตอ่เน่ืองและมีความยัง่ยืน เพ่ือสอดรับกบัเปา้หมายในการพฒันาสงัคมของประเทศท่ีต้องการ
เตรียมคนให้พร้อมรับและมีภมูิคุ้มกนักบัการอยูใ่นสงัคมฐานความรู้ได้อยา่งมัง่คงและยัง่ยืน 
 ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิธีการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ
พฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และน าเสนอแนวคิดใหม่ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมตลอดชีวิตท่ีดีของชุมชน และเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีทรงประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีดี น าไปสูก่ารสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ พฒันาคณุภาพ
ชีวิต สร้างความร่วมมือ เป็นองค์กรท่ีเช่ือมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
ประชาชนทกุเพศ ทกุวยัได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมผ่านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือสร้างให้คนใน
ชุมชนได้รู้จักตนเอง รู้จกัรากเหง้าของตนเอง รู้จกัชุมชน รู้จักสงัคม อันจะก่อให้เกิดจิตส านึกใน
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ชมุชนท่ีบง่บอกถึงความเป็นเจ้าของ และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินของตน
ให้เข้มแข็ง เพราะเม่ือคนในชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบในสิ่งใดๆ ก็ตาม ย่อมน ามาซึ่งความหวงแหน รักษา พัฒนา จนน าไปสู่การมีจิต
วิญญาณชมุชน เป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ มีองค์กรภายในชมุชนท่ีเข้มแข็ง มีการจดัการชมุชนท่ีดี มี
เครือขา่ยชมุชน มีภาวะผู้น าชมุชนเกิดขึน้ เป็นชุมชนท่ีพึ่งตนเองได้ เป็นชมุชนสขุสงบ และเป็นการ
พฒันาชมุชนแบบยัง่ยืน 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีรูปแบบการด าเนินงาน และมีบทบาทท่ีส าคญัใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนอย่างไร 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีวิธีการปฏิบตัท่ีิดีในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชนอยา่งไร 

3. รูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทควรเป็นอยา่งไร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ
บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

2. เพ่ือศกึษาวิธีปฏิบตัท่ีิดีของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ศกึษา การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เป็นการวิจยัท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพในรูปพหุกรณีศึกษา (Multi-
Case Studies) ในการแสวงหาความจริงในสภาพท่ีเป็นอยู่โดยธรรมชาติ ท่ีจะท าให้สามารถ
อธิบายบริบท และแนวคิดได้อย่างครอบคลุมทุกๆ มิติของการวิจยั เพ่ือพฒันารูปแบบพิพิธภัณฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 
ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ซึ่งขอบเขตของการวิจัย 
ประกอบด้วย  
 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
1.1 บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ใน 4 

มิต ิคือ ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
       1.2 การปฏิบตัท่ีิดี (Best Practice) ในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้แก่ 
วิธีการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ประกอบด้วย 1) ข้อมลูทัว่ไปของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ทัง้ลกัษณะทาง
กายภาพ จุดมุ่งหมาย หลักการ ประวัติความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
กระบวนการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 2) การบริหารจดัการ และการด าเนินงาน 3)จุดเด่นของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 4) กิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนของพิพิธภณัฑ์ 
5) แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 6) ผลการเรียนรู้ท่ีเกิด
ขึน้กับชุมชน 7) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 8) ปัญหาและ
อปุสรรคในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 9) จดุแข็ง และจดุอ่อนของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 10) บทเรียนท่ีชุมชนได้รับจากการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  และ
ข้อเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
      1.3 รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชนเป็นรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ โดยการ
สงัเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ และแนวคิด
เก่ียวกบัชมุชนเข้มแข็ง ท่ีได้จากการทบทวนเอกสาร ต ารา วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้ว
น ามาบรูณาการเข้ากบักรอบแนวคดิในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 
ของ อารีย์ อัศวนุภาพ (2532), หัสนัย ริยาพันธ์ (2540), สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) 
และมนัญญา นวลศรี (2552) โดยรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ของ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 9 องค์ประกอบ ได้แก ่ 
                  1. สภาพทางกายภาพ (Physical Environment) 
                  2. จดุมุง่หมาย (Goal) 
                  3. หลกัการ (Principle) 
                  4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) 
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                  5. การให้บริการ (Service) 
                  6. เครือขา่ย (Network) 
                  7. การมีสว่นร่วมของชมุชน (Participation) 
                  8. งบประมาณ (Budget) 
                  9. การประเมินผล (Evaluation) 
 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง และผู้ให้ข้อมลูหลกัของการวิจยั แบง่ตามขัน้ตอนการวิจยั ดงันี ้
       2.1 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบในการด าเนินงาน และบทบาทของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
                 2.1.1 ประชากร จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดัและชุมชน ใน
ภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ แบง่เป็น 2 กลุม่ได้แก่  

1.  ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผู้ด าเนินการ ภณัฑารักษ์ และนกัวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 80 คน 

2.  ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ตามสถิตผิู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของ
แตล่ะแหง่ ในแตล่ะเดือน จ านวน 1,600 คน 

3.  ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
                2.1.2 กลุ่มตวัอย่าง  จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดัและชมุชน 

ในภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
1. ผู้ บริหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  ผู้ ด าเนินการ ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการด้าน

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ท่ีได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie      
& Morgan จ านวน 39 คน  

2.  กลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท่ีได้จากการก าหนดขนาดกลุม่ 
ตวัอยา่ง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan จ านวน 310 คน 

3.  กลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ด้วยการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ านวนทัง้หมด 30 คน  
      2.2. ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  
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                 2.2.1 พืน้ท่ีในการวิจัย เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวัดและ
ชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซึ่งเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจัดตัง้และด าเนินงานโดย
ชมุชนในท้องถ่ินตามแนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในท้องถ่ิน ท่ีบริหารจดัการ
โดยวดัและชมุชน จ านวน 4 แห่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง จงัหวดัราชบุรีพิพิธภัณฑ์เขาย่ี
สาร จังหวัดสมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีและพิพิธภัณฑ์จันเสน 
จงัหวดันครสวรรค์ 
           2.2.2 ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ 
ได้แก่ 

1.  ผู้บริหาร หรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์  
2. เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ 
3. ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 
4. ผู้บริหาร บคุลากรในสถานศกึษา 
5. ประชาชนในชมุชน 

        2.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
                 2.3.1 ประชากร เป็นผู้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ใน
การท างานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน มีผลงานและความช านาญการในเร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและ
การศกึษาตลอดชีวิต จ านวน 5 ทา่น 
 

3. ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 
        ขอบเขตด้านพืน้ท่ี แบง่ตามวิธีวิจยัดงันี ้

        3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตด้านพืน้ท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการ
โดยวดัและชมุชน จากภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ ดงันี ้
                                   3.1.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดั ได้แก่  

1. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัทา่พดู จงัหวดันครปฐม 
2. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัส าโรง จงัหวดันครปฐม  
3. พิพิธภณัฑ์วดัถ า้มงักรทอง จงัหวดักาญจนบรีุ 
4. พิพิธภณัฑ์วดัสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
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                                  3.1.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยชมุชน ได้แก่  

1. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านบางแพ จงัหวดัราชบรีุ 
2. พิพิธภณัฑ์ตลาดเก้าห้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

                                  3.1.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดัและชมุชน ได้แก่  
1. พิพิธภณัฑ์วิถีชาวนาไทยลุ่มแมน่ า้นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
2. พิพิธภณัฑ์วดัภมุรินทร์กฎีุทอง จงัหวดัสมทุรสงคราม  

      3.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ ขอบเขตด้านพืน้ท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซึ่งเป็นต้นแบบ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจัดตัง้และด าเนินงานโดยชุมชนในท้องถ่ินตามแนวคิดการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงในประเทศไทย     
ท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชน จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย ของศูนย์
มนษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวฒันธรรม จ านวน 4 แหง่ ดงันี ้

1. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง จงัหวดัราชบรีุ  
2. พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร จงัหวดัสมทุรสงคราม  
3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบรีุ  
4. พิพิธภณัฑ์จนัเสน จงัหวดันครสวรรค์  

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 บทบำท หมายถึง หน้าท่ีท่ีพึงมีหรือพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนด หรือคาดหมาย การ
ปฏิสมัพนัธ์กับชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในฐานะสถาบนัทางสงัคมและสถาบนัทางการศึกษา 
รวมถึงบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ใน 4 ด้าน คือ  

1. บทบาทด้านสงัคมและวฒันธรรม คือ เป็นแหลง่สงวนรักษาไว้ซึง่มรดกทาง 
วฒันธรรม เป็นศนูย์รวมทางวฒันธรรมและแหล่งข้อมลูข่าวสารทางวิชาการ มีบทบาทในการสร้าง
จิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน ตลอดจน
เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในพิพิธภณัฑ์ เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่มพิพิธภณัฑ์
การอาสาสมคัรร่วมกิจกรรมในโครงการตา่งๆ  

2. บทบาทด้านการศกึษา คือ เป็นแหลง่ข้อมลูซึง่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็น 
องค์ความรู้ซึง่ได้ถ่ายทอดในสาขาวิชาตา่งๆ เชน่ สาขาเกษตรกรรม สาขาคหกรรม สาขาศิลปกรรม 
สาขาสาธารณสขุ เป็นต้น 

3. บทบาทด้านเศรษฐกิจ คือ การอธิบายความคงอยูแ่ละความเปล่ียนแปลงของ 
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สภาพเศรษฐกิจของท้องถ่ิน การเป็นแหล่งท่องเท่ียว การกระจายรายได้ และการจ้างงานจากการ
ขายสินค้า ของท่ีระลึก รวมทัง้การบริการด้านอ่ืนๆ เช่น เป็นสถานท่ีในการจดัอบรมสมัมนา การ
บรรยายตา่งๆ ท่ีพิพิธภณัฑ์จดัขึน้ 

4. บทบาทด้านการเมือง คือ บทบาทในการสร้างความรู้สกึท้องถ่ินนิยมให้แก่คน 
ในท้องถ่ิน โดยปลูกฝังให้คนในท้องถ่ินเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาพัฒนาการของสังคม           
ภูมิปัญญาดัง้เดิมของท้องถ่ินและเปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินได้ศึกษา รากเหง้า และเห็นคณุค่า
ของท้องถ่ินตน เกิดความภาคภูมิใจ และความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ สามารถจรรโลง
วฒันธรรมอนัดี และยึดคนในท้องถ่ินให้อยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นมัน่คงให้ชุมชน
และประเทศชาต ิ

 รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ของ
การด าเนินงานตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
โดยรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินประกอบด้วยองค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
จดุมุง่หมาย ด้านหลกัการ ด้านกิจกรรมการให้บริการ ด้านเครือข่าย ด้านการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ด้านงบประมาณ และด้านการประเมินผล 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง สถาบันทางสังคมและสถาบันทางการศึกษาท่ีให้
การศกึษาแบบเปิด ท่ีเป็นขมุพลงัแหง่ปัญญา เป็นคลงัความรู้ท่ียิ่งใหญ่ เป็นศนูย์ข่าวสารข้อมลูทาง
วิชาการ ท าหน้าท่ีในการรวมรวบข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อนุรักษ์ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน เป็นขมุพลงัท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงสงัคม
ท่ีเป็นอยู่สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าให้คนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย          
ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่ง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกตา่งไปจากพิพิธภณัฑ์สถานทัว่ไป คือ ท้องถ่ินจะเป็นผู้
ริเร่ิมจดัท าและด าเนินงานหรืออาจมีหนว่ยงานจากภายนอกมาร่วมชว่ยเหลือบ้าง เนือ้หาท่ีน าเสนอ
จะเป็นเร่ืองราวของชมุชนในด้านตา่งๆ แสดงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน แสดงถึงความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน และเน้นความเรียบง่ายแตมี่ความหมายตอ่ชมุชน 
 กำรปฏิบัตทิี่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ด้านการบริหารงานท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ ตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพ
ทางกายภาพ จดุมุ่งหมาย หลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ เครือข่าย การมีส่วน
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ร่วมของชมุชน งบประมาณ และการประเมินผล ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผลงานท่ีเป็นแบบอย่าง ท่ีผู้ อ่ืน
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัไิด้ 
 กำรเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมและประสบการณ์ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ท่ีท าให้ผู้ เข้าชมเกิดการรับรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สมัผสั และน าไปสู่
การเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาและวฒันธรรมของท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการรู้จกัตนเอง รู้จกั
ชมุชน และมีจิตส านกึชมุชนเพ่ือน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนตอ่ไป 
      
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้รูปแบบการด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน รวมทัง้ได้ทราบความ
คดิเห็นและแนวคดิเก่ียวกบัการจดัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท่ีสามารถน าไปก าหนดนโยบาย และ
แนวทางการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท่ีสามารถตอบรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ได้ทราบวิธีปฏิบตัิท่ีดี ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และองค์ความรู้ในการพัฒนา
รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือให้บคุลากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน าไป
ปรับใช้เพ่ือพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนได้ 

3. ได้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชนท่ีเหมาะสมส าหรับสังคมไทยท่ีนักการศึกษา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในบริบทท่ีเหมาะสมตอ่ไป  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ         
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
พืน้ฐานความคิดน าไปสู่กรอบความคิดในการวิจยั และประกอบการศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายผล 
โดยน าเสนอในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. แนวคดิเก่ียวกบัชมุชน 

1.1 ความหมายของชมุชน 
1.2 ลกัษณะของความเป็นชมุชน 

2. แนวคดิเก่ียวกบัชมุชนเข้มแข็ง 
2.1 ความหมายของชมุชนเข้มแข็ง 
2.2 ความส าคญัของชมุชนเข้มแข็ง 
2.3 องค์ประกอบของชมุชนเข้มแข็ง 
2.4 ลกัษณะของชมุชนเข้มแข็ง 
2.5 บทบาทของชมุชนเข้มแข็งตอ่การพฒันา 
2.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

3. แนวคดิกระบวนการเรียนรู้ 
3.1 นิยามและความหมาย 
3.2 ขัน้ตอนหรือกระบวนการของการเรียนรู้ 
3.3 ลกัษณะทัว่ไปของกระบวนการเรียนรู้ 
3.4 ปัจจยัท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 

4. แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.1 ความหมายของแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 ความส าคญัของแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 ประเภทของแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.4 รูปแบบการจดัแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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5. แหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
5.1 ความหมายของแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
5.2 ความส าคญัของแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
5.3 บทบาทและหน้าท่ีของแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
5.4 ประเภทของแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
5.5 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 

6. แนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ 
6.1 ประวตัคิวามเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ 
6.2 ความหมายของพิพิธภณัฑ์ 
6.3 หน้าท่ี บทบาทของพิพิธภณัฑ์ 
6.4 รูปแบบพิพิธภณัฑ์ของไทย 
6.5 การจดัการพิพิธภณัฑ์เพ่ือการศกึษา 
6.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
8. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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1.แนวคิดเก่ียวกับชุมชน  
 

มนุษย์ เป็นสตัว์สงัคมซึ่งต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือความอยู่รอดในสภาพแวดล้อม     
การรวมตวัเป็นกลุ่มกันนีจ้ะอยู่ในพืน้ท่ี หรืออาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อาจเป็นหมู่บ้าน เมือง 
นครหรือ มหานคร ซึง่อาจใช้ค ากลางๆ เรียกว่า ชมุชน (Community) จากความเป็นสตัว์สงัคมของ
มนษุย์นีเ้อง ชมุชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากอย่างหนึ่งของการด าเนินชีวิต การก่อตัง้ชมุชนของมนษุย์
นัน้พบวา่มีวิวฒันาการท่ียาวนานมาก นกัมานษุยวิทยา พบว่า ชมุชนมนษุย์ในยคุแรกๆ มีมาตัง้แต่
สมยัท่ีมนษุย์ยงัมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ ลิง ในระยะแรกของการมีชมุชนนัน้ มนษุย์จะอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มอย่างง่ายๆ มีหัวหน้าท าหน้าท่ีดแูลสมาชิกในกลุ่มให้อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข สมาชิกใน
กลุ่มต่างพึ่งพาอาศยักันและกันในการด ารงชีพ เช่น ช่วยกันล่าสตัว์ ช่วยกันหาอาหารเก็บผลไม้   
หาของป่ามาเป็นอาหาร การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั การสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกสบายของสมาชิก ตลอดจนการสร้างอาวุธไว้ล่าสัตว์และป้องกันภัยต่างๆ ในชุมชน          
ให้ปลอดภยัจากสตัว์ร้าย ธรรมชาติ หรือการรุกรานของมนษุย์ตา่งเผ่าตา่งชมุชน จากนัน้ จึงคอ่ยๆ 
มีพฒันาการทางสรีระ และความเป็นอยู่ในชุมชนร่วมกัน จนมีลกัษณะชุมชนเหมือนท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั 

ชมุชน จึงเป็นศนูย์รวมของมนุษย์หลายๆ ครอบครัว อาศยัอยู่รวมกนัในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ี
หนึ่ง ท่ีซึ่งสมาชิกในชุมชนจะมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิตใกล้เคียงกัน ทัง้นี ้
ชุมชนจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กแตกต่างกันตามขนาดจ านวนประชากรหรือสมาชิกท่ีอยู่ร่วมกันใน
ชุมชนนัน้ ชุมชนทุกชุมชนมกัมีศนูย์กลางส าหรับท ากิจกรรมของสมาชิก บุคคลใดอยู่ใกล้ชิดกับ
ศนูย์กลางของชมุชนใด ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของชมุชนนัน้ ชมุชนจึงเป็นหน่วยท่ีกว้างขวางพอท่ีจะ
ควบคมุสถาบนัตา่งๆ ในชมุชน สถานภาพและผลประโยชน์ของสมาชิกในชมุชน ชมุชนจึงเป็นกลุ่ม
ท่ีคอ่นข้างสมบรูณ์ในตวัเอง ในฐานะท่ีชมุชนเป็นหน่วยหนึ่งในสงัคมท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
อนัเป็นสถาบนัท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาในระดบัชาติต่อไปได้ เพ่ือให้การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ชุมชนมีความครอบคลุมและชัดเจนจึงขอเสนอความหมาย แนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 
ดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 ความหมายของชุมชน  
เพ่ือให้เข้าใจความหมายของชมุชน ขอน าเสนอความหมายของชมุชนตามท่ีมีผู้ให้ 

ความหมายไว้มากมายและในความหมายเหลา่นัน้ สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ดงันี ้
 1.1.1 ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจ านวนหนึ่งท่ีอาศยัอยู่พืน้ท่ีแห่งหนึ่ง มีความเช่ือ 
ผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคณุสมบตัิอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน คณุลักษณะเหล่านีมี้ลกัษณะท่ีเด่น
เพียงพอท่ีจะท าให้สมาชิกนัน้ตระหนกัและเกือ้กลูกนั (ปาริชาต ิวลยัเถียร, 2546: 58) 
 1.1.2 ชมุชน คือ กลุ่มมนษุย์กลุ่มหนึ่งท่ีตัง้ภูมิล าเนาอยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ท่ี
ค่อนข้างแน่นอน และติดต่อกันและมีส่วนส าคัญของชีวิตทั่วๆ ไป อย่างเดียวกัน เช่นมารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแหง่การพดู (จีรพรรณ กาญจนจิตรา, 2530: 11) 
 1.1.3 ชุมชนเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เช่น 
ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต าบล หรือเรียกเป็นอย่างอ่ืนมีความเก่ียวข้องกัน มีการ
ติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพัน เอือ้อาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรม
เดียวกนั ร่วมมือและพึ่งพาอาศยักนั เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายร่วมกนั (สนธยา พลศรี, 
2545: 22) 
 1.1.4 ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคน ท่ีรวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ใน
บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525,    
2526: 234) 
 1.1.5 ชมุชน หมายถึง เขตพืน้ท่ี ระดบัของความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล 
แม้ว่าชุมชนจะมีลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นแบบเลีย้งตนเองท่ีจ ากัดมากกว่าสังคมแต่ภายใน
วงจ ากัดเหล่านัน้ ชุมชนก็มีการสงัสรรค์ใกล้ชิดและมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึง้กว่า (พจนานุกรม
ศพัท์สงัคมวิทยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2554: 332) 
 1.1.6 ชมุชน คือ กลุ่มชนท่ีอยู่รวมกนั และสมาชิกทกุคน ได้ให้ความสนใจในเร่ืองราว
ตา่งๆ  ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนนัน้ร่วมกนั มิเพียงแตใ่ห้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แตใ่ห้ความ
สนใจ โดยทั่ ว ไ ปซึ่ ง มี ขอบ เขตมากพอ ท่ีจะอยู่ ร่ วมกัน ใน ชีวิ ตประจ าวัน  นอก 
จากนีแ้ล้วชมุชนนัน้อาจหมายถึง การอยูร่วมกนัอยา่งง่ายๆ   เชน่ หมูบ้่านหนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง หรือการ
อยูร่่วมกนัขนาดใหญ่   เชน่  เมืองหนึง่ๆ หรือประเทศหนึง่ (ไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2544: 1–2) 
 1.1.7 ชุมชน หมายถึง คนท่ีอยู่ร่วมกนัในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ท่ีแน่นอน และมี
ความสมัพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องและพึ่งพาอาศยักัน  ความสัมพนัธ์และ
โครงสร้างดงักล่าวมีวิวฒันาการขึน้มาจากกระบวนการกลุ่มท่ีปรับตวัให้เข้ากับสถานการณ์ทาง
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สิ่งแวดล้อมของชมุชนจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มทางดินแดน ทัง้นีเ้พราะการพึ่งพาอาศยักนั และการอยู่
ร่วมกนัเป็นปึกแผน่ภายในกลุม่เกิดขึน้ได้เน่ืองจากคนในกลุม่ส านกึเร่ืองเอกภาพและความสามารถ
ของชมุชนอนัเพียงพอในการควบคมุกระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรม  ซึ่งเกิดขึน้ในขอบเขต
ทางดนิแดน (สมนกึ ปัญญาสิงห์, 2532: 2) 
 1.1.8 ชมุชน เป็นการรวมกนัอยู่เป็นกลุ่ม ตัง้แค่กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้านไปจนถึง
กลุม่ขนาดใหญ่ เชน่ เมือง ประเทศ หรือ หมายถึง อาณาบริเวณท้องถ่ินหนึง่ๆ ซึ่งผู้คนในท้องถ่ินนัน้
มีภาษาพดูเดียวกนั มีจารีตประเพณีเดียวกนั มีความรู้สกึแบบเดียวกนั และมีพฤติกรรมไปตามเจต
คต ิซึง่เป็นไปในท านองเดียวกนั (พระมหาสทุิตย์ อาภากโร, 2548: 13) 
 1.1.9 ชมุชน หมายถึง พืน้ท่ี คน และสิ่งร้อยรัด พูดง่ายๆ ว่าองค์ประกอบของชมุชน 
คือ 3 สิ่งนี ้สิ่งร้อยรัดคือสิ่งท่ีเช่ือมโยงคนเข้าด้วยกนั เช่น อาชีพ วฒันธรรม ประเพณี ผลประโยชน์ 
เป็นต้น เพราะฉะนัน้อะไรก็ตามท่ีอยู่พืน้ท่ีเดียวกัน มีสิ่ งร้อยรัดร่วมกันก็จะมีลกัษณะเป็นชุมชน 
(ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2549: 53) 
 1.1.10 ชุมชน หมายถึง พืน้ท่ีอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัของคน และหมายความถึงกลุ่มของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ โดยมีความสนใจ มีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายใน
การท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ (ยวุฒัน์ วฒุิเมธี, 2526: 25) 
 จากการให้ความหมายของชมุชนของนกัวิชาการดงักล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุมชน        
มีความหมายท่ีแตกตา่งกนัไป โดยอาจแบง่ออกได้เป็น 3 แนวทาง คือ 

1. ชมุชน หมายถึง กลุม่ทางสงัคม ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัตามบรรทดัฐานของสงัคม มี 
ความผูกพนัและมีความเป็นปึกแผ่นมัน่คง และอาจหมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีสายสมัพนัธ์เดียวกัน 
เชน่ ครอบครัว ชนเผา่ตา่งๆ 

2. ชมุชน หมายถึง พืน้ท่ีหรือบริเวณทางภมูิศาสตร์ ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่คน เชน่ 
ละแวกบ้าน หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั เป็นต้น 

3. ชมุชน หมายถึง องค์การทางสงัคม ท่ีมีวตัถปุระสงค์แนช่ดั และรวมตวักนัใน
ระยะเวลาท่ีนานพอสมควร จนเกิดระบบความสมัพนัธ์และความผกูพนักนัขึน้ เชน่ องค์การบริการ
สว่นต าบล พรรคการเมือง กลุม่อาชีพตา่งๆ เป็นต้น (พระปลดัประพจน์ อยูส่ าราญ, 2552: 13) 

จากความหมายข้างต้นท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ พอสรุปได้ว่า ชมุชน หมายถึง การท่ีคน      
แต่ละคนมาอยู่ร่วมกนั ในอาณาบริเวณท่ีสร้างขึน้หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ และมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนนัน้ก็มีปฏิสัมพันธ์กัน มีวัฒนธรรม ความเช่ือ ความสนใจ และประเพณีร่วมกัน มีการ
ติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
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วตัถปุระสงค์ร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์กนัโดยมีหลกัการ เง่ือนไข กติกา หรือระเบียบบรรทดัฐาน
ของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ       
ในชีวิตประจ าวนัของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจดัการกับปัญหาต่างๆท่ีมีอยู่
ร่วมกนัได้ 

 
1.2 ลักษณะของความเป็นชุมชน 

ชมุชน คือ กลุม่คนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง และมีปฏิสมัพนัธ์
กับเป็นอย่างดีเพ่ือช่วยเหลือเกือ้กูลกันในทุกด้าน ชุมชน มีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปตามท่ี        
ปาริชาต ิวลยัเสถียร (2543: 26) ได้แบง่ความเป็นชมุชน ออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้
 1.2.1 ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนในลักษณะนี ้ถือว่าชุมชนเป็นหมู่บ้าน ในฐานะหน่วย
ทางการปกครอง เป็นการกระจุกตวัของบ้านหลายๆ บ้าน หรือหลายครัวเรือน ในพืน้ท่ีแห่งหนึ่ง 
หรือในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง และเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีทางราชการก าหนดให้เป็น 
หมูบ้่าน ซึง่มีความหมายเป็นหนว่ยทางการปกครองของราชการ 
 1.2.2 ชุมชนในฐานะขบวนการทางสงัคม เป็นอุดมการณ์เชิงอ านาจท่ีเกิดจากความ
ส านกึของคนในสงัคมตอ่ปัญหาสาธารณะ หรือปัญหาท่ีตนเองร่วมเผชิญอยู่โดยตรงจึงรวมตวัเป็น
กลุ่มหรือองค์กร และเครือข่ายประกอบด้วยสมาชิกท่ีหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางเพ่ือสร้างพลงัอ านาจให้กบัภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
เชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนา เสริมสร้างให้ประชาชนมีพลังในการขับเคล่ือนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง โดยมีสาระท่ีส าคญัอยู่ท่ีส านึกเชิงอุดมการณ์ และกระบวนการในการจัดการเพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์ร่วมกนั 
 1.2.3 ชมุชนแนวมนษุยนิยม เป็นแนวคิดของชมุชนเชิงอดุมคติ ซึ่งมีความคิดว่าชมุชน
ต้องก่อเกิดมิตรภาพ ความเอือ้อาทร ความมัน่คงและความผกูพนั มีวฒันธรรมประเพณีของตนเอง 
มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั โดยรัฐไมค่อ่ยเข้ามายุ่งเก่ียวกบัสมาชิกของชมุชนมากนกั แนวคิดนี ้
มีท่ีมาจากตะวันตกท่ีมองว่าสังคมสมัยใหม่ ท าให้เกิดการสูญเสียความเป็นชุมชน เง่ือนไขของ
สงัคมสมยัใหมท่ี่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบคุคลเกิดความมัน่คง เพราะมีขนาดใหญ่มีความ
ซบัซ้อนและเป็นทางการมากเกินไป ซึ่งรัฐจะเคล่ือนไหวในนามของความเป็นรัฐ เช่น สงครามหรือ
การค้าระหว่างประเทศ ทางเลือกท่ีนักคิดแนวนีเ้สนอ คือ เรียกร้องให้ชุมชนมีขนาดเล็กเพราะ
ชมุชนขนาดเล็กเทา่นัน้ท่ีมีโครงสร้างท่ีแนน่เหนียว อนัจะชว่ยฟืน้ฟสูภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคมให้
ดีขึน้ เพราะจะรับผิดชอบต่อหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด ชุมชนขนาดเล็กเน้นการกระท าท่ีเต็มไปด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ เป็นสงัคมท่ีคนรู้จกักนัอยา่งใกล้ชิดสนิทสนม มีความส านกึในการเป็นเจ้าของ  
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 1.2.4 ชุมชนในรูปแบบใหม่ หรือชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนท่ีเกิดขึน้พร้อมกับการ
พฒันาเทคโนโลยี และปัญหาของสงัคมสมยัใหม่ มีลกัษณะเป็นชุมชนไร้พรมแดน ลกัษณะความ
เป็นชุมชนในลกัษณะนี ้จะมีความเป็นชุมชนสายใยเครือข่าย ของความสมัพนัธ์ทางสงัคมมีพลงั
ความยึดโยงและสนบัสนุนเกือ้กลูกนั โดยมีข่ายทางเทคโนโลยี เป็นตวัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์และ
การส่ือสารของผู้คนตา่งๆ โดยมีสมาชิกไมจ่ ากดัเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ์ เพศ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ
สมาชิกหรือผู้ สนใจสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่จ ากัดแหล่งท่ีอยู่ ตราบท่ีข่ายเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารครอบคลุมถึง อาจเป็นลกัษณะชุมชนทางอากาศ เช่น รายการวิทยุชมุชน ชมุชนเครือข่าย
ทางอินเตอร์เน็ท สมาชิกจงึไมจ่ าเป็นต้องอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ท่ีเดียวกนั  
 จะกลา่วได้วา่ ความเป็นชมุชนนัน้มิได้เป็นเพียงแคห่น่วยเดียว หากแตเ่ป็นสายใยของ
ความสมัพนัธ์ท่ีสานขึน้จากความสมัพนัธ์ชนิดตา่งๆ และมีเครือข่ายของความสมัพันธ์ท่ีทบัซ้อนกนั
อยู่ คนในชุมชนจะต้องมีความสมัพนัธ์กัน มีประเพณีวฒันธรรมเดียวกนั มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันและมีจิตส านึกท่ีจะปกป้องรักษาชุมชน มีจิตวิญญาณท่ีจะปกป้องรักษาผลประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน  โดยมิได้จ าเป็นว่ากลุ่มคนนัน้จะต้องมาอาศยัอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน 
หรือมีพืน้ท่ี ท่ีชัดเจนแน่นอน ชุมชนจะมีความเป็นชุมชนหรือไม่นัน้  ความส าคัญอยู่ ท่ีการ               
มีความสมัพนัธ์กนัของคนท่ีอยูร่่วมกนัมากกวา่ 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 

 
จากการวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศท่ีเร่ิมขึน้ในปลายปี  2539 ซึ่งเป็นปีแรกของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสงัคม
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกชัน้และทุกภาคส่วนของสงัคม ประเด็นเร่ือง ชุมชนเข้มแข็ง     
จึงได้รับการหยิบยกขึน้มากล่าวถึงเป็นอนัมาก ในฐานะท่ีเป็น ทางเลือก  ท่ีส าคญัของการพฒันา 
เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงล าพัง ดงันัน้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   
จึ ง ต้ อ ง เ ข้ ามาแ ก้ ไ ข ปัญหา ร่ วมกัน โดย เ ฉพ าะอย่ า งยิ่ ง จ า เ ป็ น ต้อ ง ใ ห้ความส าคัญ                          
ตอ่กระบวนการพฒันาท่ีเน้นคนเป็นศนูย์กลางตามหลกัปรัชญาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยการ
เพิ่มศกัยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้
ยัง่ยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานส าคญัในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสงัคม  
รวมถึงการสร้างกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ียัง่ยืนในอนาคต  ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อเน่ืองมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  9 (นพดล เหล่ากอ, 2554)           
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ดงัจะเห็นได้วา่ เม่ือประชาชนหรือกลุม่คนมารวมกนัเป็นชมุชน มีปฏิสมัพนัธ์กนั มีการติดตอ่ส่ือสาร 
มีความเอือ้อาทรต่อกัน โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่างๆ 
ร่วมกัน ท าให้เกิดการรวมตวัของกลุ่มคน และพฒันากลายเป็นชุมชนขึน้มา ชุมชนมีพลังในการ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามได้มากมาย ฉะนัน้ การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สู่การ
พฒันาสงัคมท่ียัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

เพ่ือความกระจ่างในการศึกษาแนวคิดท่ีเ ก่ียวข้องกับชุมชนเข้ มแข็ง ขอเสนอ
ความหมาย แนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนเข้มแข็ง ดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 

เพ่ือให้การพฒันาประเทศเป็นไปอย่างยัง่ยืน จึงต้องเร่ิมจากการใช้จุดแข็งในสงัคม 
และ ทนุทางสงัคมท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ชมุชน ซึง่เป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ได้มีผู้ เสนอความหมายของชุมชนเข้มแข็งไว้
มากมาย สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1.1 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง เป็นชุมชนท่ีสามารถปกป้องรักษา และถ่ายทอด สิ่ง
ตา่งๆ ภายในชมุชน ท่ีบรรพบุรุษได้สืบทอดตอ่ๆ กนัมา มีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน 
เพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชนแบบสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนมีการรวมตัวเคล่ือนไหวเพ่ือ
แก้ปัญหา และสนองตอบความต้องการของคนในชุมชนได้ ไม่นิ่งเฉย คอยรับแต่ความช่วยเหลือ
หรือสั่งการจากรัฐ องค์กร หรือบุคคลภายนอก ทัง้นี  ้จะต้องประสานความสามารถเหล่านี ้          
กบัวฒันธรรมภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัได้อย่างกลมกลืน เพ่ือเช่ือมโยงและรับเอา   
สิ่งดีๆ ท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชนจากภายนอกได้ด้วย (พีระพงษ์ สดุประเสริฐ, 2544: 44) 

 2.1.2 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตวักนัเป็น “องค์กรชมุชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของชมุชน
แล้วถึงได้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีขึน้ตามล าดบั โดยจะเรียก
ชมุชนนีว้า่ กลุม่ ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือขา่ยหรืออ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึง
การร่วมมือช่วยเหลือกนัเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั และด้วยความเอือ้อาทรตอ่ชมุชนอ่ืน ๆ ในสงัคม
ด้วย (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 8, 2554) 
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 2.1.3 ชมุชนเข้มแข็ง หมายถึง เป็นกระบวนการพฒันาคนและกลุ่มคนในชมุชน   ให้มี
ศกัยภาพเพียงพอ และร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ทัง้การใช้พลัง
ชมุชน ทนุชมุชนของตนเอง และการขอรับการสนบัสนนุจากภายนอก เพ่ือพฒันาและแก้ไขปัญหา
ในชุมชนของตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้ (learning process) กระบวนการกลุ่ม (group 
process) และกระบวนการมีส่วนร่วม (participation process) เป็นการพฒันาคนและกลุ่มคน  
ในชุมชน เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้คนเกิดความคิดท่ีจะสามารถวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ชุมชนของตนเอง และเกิดปัญญาท่ีจะรู้จักจัดการตนเอง และชุมชนได้ ซึ่งมีตวัอย่าง
บคุคลส าคญัท่ีน าแนวคิด และหลกัการของการพฒันาชมุชนไปใช้จนประสบความส าเร็จ  (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2553: 217-218) 
 2.1.4 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ท าอย่างไรท่ีจะท าให้กลุ่มคนท่ีหลากหลายของสงัคม
มาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างเส้นทางเดินใหม่เพ่ือเปล่ียนแปลงคณุภาพของประชาชนจากท่ีรอคอย
การถูกพฒันามาเป็นประชาชนพลเมืองท่ีมีขีดความสามารถในการคิดและร่วมกนัพฒันาท้องถ่ิน
ของตวัเองภายใต้กระบวนการประชาสงัคมชมุชนเข้มแข็งจึงเกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ลักษณะประชาคมหรือชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีเสถียรภาพ มีการสั่งสมทุนทาง
ปัญญาหรือทนุทางเศรษฐกิจ มีคณุธรรม และคณุคา่ท่ีดีงามเป็นกรอบยึดเหน่ียวและน าไปสู่สงัคม
ท่ีมีคณุภาพ มีภูมิปัญญาภายใต้ระบบเครือข่ายความร่วมมืออย่างเกือ้กลูและเอือ้อาทร  (ไพโรจน์ 
ภทัรนรากลุ, 2545: 5) 
 2.1.5 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2544: 18) ได้ให้
ความหมายของชมุชนเข้มแข็งไว้วา่ การท่ีประชาชนในชมุชนตา่งๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น 
“องค์กรชมุชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของคนในชมุชนแล้วถึงได้
เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใน
ชมุชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชมุชนท่ีดีขึน้ตามล าดบั มีการช่วยเหลือกนัเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกนัด้วยความเอือ้อาทรตอ่ชมุชนอ่ืนๆ ในสงัคม 
 2.1.6 กรมการพัฒนาชุมชน (2543: 11) ได้ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า 
empowerment of community หมายถึง ชมุชนท่ีมีความพร้อมในปัจจยัท่ีส่งเสริมพลงัอ านาจของ
คนในชุมชนในด้านสถานการณ์ ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงในชุมชน มีพหุภาคีสนับสนุน มีการ
ส่ือสารในชมุชน การมีสว่นร่วมในชมุชน มีการเรียนรู้และมีศกัยภาพในชมุชน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ 
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 2.1.7 ชมุชนเข้มแข็ง คือ การท่ีประชาชนในชมุชนตา่งๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักัน
เป็น “องค์กรชมุชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของชมุชน จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชมุชน
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีขึน้ตามล าดับ โดยจะเรียกชุมชนนีว้่า กลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือ
กนัเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอือ้อาทรต่อชุมชนอ่ืนๆ ในสงัคมด้วย (ธีรพงษ์ แก้วหา
วงษ์, 2543: 1) 
 จากความหมายของชุมชนเข้มแข็งดังกล่าว สรุปได้ว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง               
คนในชุมชนท่ีมารวมตวักัน ร่วมแรง ร่วมใจ สามัคคี ในการด าเนินการกิจกรรม กิจการทุกชนิด     
ทัง้ท่ีเป็นสาธารณะและเป็นของปัจเจกเพ่ือช่วยเหลือเกือ้กูลกันด้วยความสามัคคี ปรองดองกัน
ภายในชุมชน โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  บนพืน้ฐานของวฒันธรรม ความเช่ือ คณุค่า
ดัง้เดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชมุชนท่ีพึ่งพาเอือ้เฟือ้กนัและกนั  มีการใช้ศกัยภาพของตนเองเข้า
คล่ีคลายและจดัการปัญหาร่วมกันได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก มีการพัฒนารูปแบบและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับลักษณะของชุมชน  ท่ี
ประกอบด้วย คน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นกลุ่ม องค์กร ท่ีสามารถสร้างและส่งเสริม
ให้คนในชุมชนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ซึ่งเป็นฐานรากแห่งการสร้างชุมชนของตนเองให้
เข้มแข็ง  
 
2.2 ความส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง  

ความเข้มแข็งของชมุชนในด้านตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านศกัยภาพ ภูมิปัญญา การร่วม
แรงร่วมใจเพ่ือการร่วมมือหรือการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน การมีอ านาจในการตดัสินใจ การ
มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของชุมชนบนพืน้ฐานของการพึ่งตนเองได้อย่าง
เป็นอิสระโดยสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ ตามสภาวะแวดล้อมหรือบริบท
ต่างๆ ของชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทัง้หมดดังกล่าวเป็นรูปแบบหรือความสามารถของชุมชน        
ท่ีเข้มแข็งในแต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกนั ดงัท่ีสญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2534: 18) ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีการพึง่ตนเองของชมุชนท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัความเข้มแข็งของชมุชนหรือความส าคญัของ
ชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า เป็นความสามารถในการด ารงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงสมบูรณ์โดย
สภาวการณ์พึง่ตนเองมีลกัษณะพลวตัร (dynamic) ปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา เทียบได้กบัความ
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สมดลุเคล่ือนท่ี (moving equilibrium) และการท่ีชมุชนจะพึง่ตนเองได้นัน้จะต้องมีการพึ่งตนเองได้ 
5 ด้านด้วยกนั คือ  
  2.2.1 พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources self reliance) โดย
ชุมชนสามารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีการรักษาให้ด ารงอยู่ไม่ให้เส่ือมเสียไป หาก
ชมุชนปราศจากทรัพยากรธรรมชาต ิชมุชนก็ไมส่ามารถพึง่ตนเองได้  
  2.2.2 พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ (economic self reliance) หมายถึง ชมุชน        ท่ี
สามารถด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจ คนในชมุชนมีอาชีพเลีย้งตวัเองได้ มีรายได้พอเพียงสามารถซือ้หา
ปัจจยัหลกัเพ่ือการด ารงชีพได้  
  2.2.3 พึ่งตนเองทางเทคโนโลยี (technology self reliance) หมายถึง ชมุชนสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองมือ เทคโนโลยีส าหรับการด าเนินกิจกรรมการผลิต
สินค้าและบริการ รวมถึงการตดิตอ่ส่ือกบัภายนอก  
  2.2.4 การพึ่งตนเองได้ทางสงัคม (social-cultural self reliance) หมายถึง ชุมชน
สามารถรวมตวักันเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นโดยมีปัจจยัทางด้านสงัคม วฒันธรรม การศึกษา การ
ส่ือสารระหวา่งกนั ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผร่ะหวา่งกนั การมีภาวะผู้น าท่ีเข้มแข็ง  
  2.2.5 พึ่งตนเองได้ทางจิตใจ (psychological self reliance) หมายถึง ชมุชน      มี
บคุคลท่ีมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มัน่ในว่าจะช่วยตนเองได้ พึ่งตนเองได้ สามารถตอ่สู้กับปัญหาอุปสรรค์
ตา่งๆ และสามารถหาเลีย้งชีพและพฒันาชีวิตให้เจริญก้าวหน้ามากย่ิงขึน้ 
  จะเห็นได้วา่ ความส าคญัของชมุชนเข้มแข็งจะเน้นท่ีชมุชนเป็นหลกัเร่ิมตัง้แตท่รัพยากร
หลกัต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในชุมชนและรอบๆ ชุมชน เช่น ธรรมชาติภายในชมุชน ธรรมชาติแวดล้อม
ชุมชน ประชากรหรือคนในชุมชน การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การร่วมมือร่วมใจดูแลรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างถาวร มีสภาพเศรษฐกิจเพียงพอ เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของคน         
ในชมุชน รวมทัง้การซือ้ขายและเปล่ียนกบัชมุชนข้างเคียงเพ่ือให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของ
คนในชมุชนได้อยา่งทดัเทียมและเหมาะสม ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต การบริการและเพ่ือช่วยในการติดต่อส่ือสารกับสงัคมภายนอกได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพขึน้ มีการรวมตวัเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเหนียว
แน่น เป็นปึกแผ่นในการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมโดยรอบ ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมการ
ด ารงชีวิต การศกึษา การส่ือสารระหวา่งกนั ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ท่ีเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของชมุชน
ไทยมาแตอ่ดีต ประการสุดท้ายคือพฒันาการทางด้านจิตใจท่ีเข้มแข็ง เข้าใจสภาวะท่ีเป็นอยู่ตาม
หลักธรรมชาติ มีความมุ่งมั่นและพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาและต่อสู้ กับอุปสรรคนานาท่ีเกิดขึน้     
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ในการด าเนินชีวิต เม่ือคนในชุมชนพัฒนาและมีความเข้มแข็งตามข้อสรุปดังท่ีกล่าวแล้ว             
จึงจะสามารถท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในด้านตา่งๆ ตามมาและสามารถด าเนินชีวิตอยู่
อย่างผาสุก เท่าเทียม สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้          
ในอนาคตตอ่ไป 
 
2.3 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

จากการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะอนกุรรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติภายใต้คณะกรรมการนโยบายสงัคมแห่งชาติ ได้
ก าหนดกรอบองค์ประกอบของชมุชนเข้มแข็งไว้วา่จะต้องประกอบด้วย 

2.3.1 บคุคลหลากหลายท่ีรวมตวักนัเป็นองค์กรชมุชนอยา่งเป็นทางการหรือไม่ 
ก็ตาม 

2.3.2 มีเปา้หมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเก่ียวกนัด้วยประโยชน์สาธารณะและ 
ของสมาชิก 

2.3.3 มีจิตส านกัของการพึง่ตนเอง รักษาเอือ้อาทรตอ่กนั และมีความรักท้องถ่ิน 
 รักชมุชน 

2.3.4 มีอิสระในการร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
2.3.5 มีการระดมใช้ทรัพยากรในชมุชนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
2.3.6 มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกนั เป็นเครือขา่ยและตดิตอ่ส่ือสารกนัหลายรูปแบบ 
2.3.7 มีการจดัท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 
2.3.8 มีการจดัการบริหารกลุม่ท่ีหลากหลายและเครือขา่ยท่ีดี 
2.3.9 มีการเสริมสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชมุชนสืบทอดกนั 

ตลอดไป (นพดล เหลา่กอ, 2554) 
 
2.4 ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆ มารวมตวักัน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและแก้ไข
ปัญหาร่วมกันของชุมชน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาทัง้ทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการศกึษา ให้ดีขึน้ตามล าดบั มีการผนึกก าลงักัน มีความเอือ้อาทรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน การท่ีชุมชนจะเข้มแข็งนัน้จ าต้องมีลกัษณะท่ีจะสามารถเอือ้ให้
เกิดความเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งได้ ซึ่งลกัษณะของชมุชนเข้มแข็งนัน้ ได้มีผู้ เอ่ยถึงไว้มากมาย และใน
ลกัษณะของชมุชนเข้มแข็งตามท่ีมีผู้ ได้กล่าวถึงไว้เหล่านัน้ อาจสรุปลกัษณะท่ีส าคญัของชมุชนท่ีมี
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ความเข้มแข็งได้เป็นประเด็นดงันี ้(สญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2541: 14 – 17; เฉลียว บรีุภกัดี, 2545: 
25) 

2.4.1 เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมาชิกชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการเข้าร่วมใน
กระบวนการของชุมชน ได้รู้ทนัข่าวสารข้อมูล ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมทัง้เป็น
การเพิ่มพนูความรู้ให้กบัคนในชมุชนอยูเ่สมอ 

2.4.2 เป็นชมุชนท่ีรู้จกัจดัการตนเอง ด้วยกิจกรรมส าคญั 4 ประการ คือ การวางแผน 
การจดักระบวนการองค์กรของตนเอง การลงมือปฏิบตัติามแผนและการประเมินผล 

2.4.3 เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ หมายถึง มีความภักดีต่อชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ หวงแหนและมีสิ่งยดึเหน่ียวร่วมกนั 

2.4.4 เป็นชมุชนท่ีมีสนัติภาพ คนในชมุชนมีคณุภาพ มีคณุธรรม มีความสงบสขุ และ
มีจิตใจท่ีเยือกเย็น 

2.4.5 สมาชิกในชมุชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชมุชนท่ีจะแก้ไขปัญหา
และพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 

2.4.6 สมาชิกชมุชนมีจิตส านกึการพึ่งพาตนเอง มีความเอือ้อาทร รักและห่วงใยซึ่งกนั
และกนั อีกทัง้พร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของคนและชมุชน 

2.4.7 สมาชิกชมุชนเลือกก าหนดผู้น าชมุชน ผู้น าการเปล่ียนแปลง และผู้แทนชมุชนท่ี
หลากหลายด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

2.4.8 มีกระบวนการของชมุชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างตอ่เน่ืองจน เป็นวิถีของชมุชน  
มีการขบัเคล่ือนภายใต้การสนบัสนนุของผู้น าองค์กรชมุชน ในลกัษณะเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกทัง้
มวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส และมีรายงานความรับผิดชอบท่ีพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได้ส าหรับ
สมาชิกทัง้หมด 

2.4.9 สมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชมุชนก าหนดวิสยัทศัน์
ร่วม ร่วมคิด ตดัสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพฒันาของชมุชน
ผา่นกระบวนการชมุชน 

2.4.10 มีแผนของชุมชนท่ีประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชนท่ีมุ่งการ
พึง่ตนเอง เอือ้ประโยชน์ตอ่สมาชิกชมุชนทกุ ๆ คนและมุง่หวงัการพฒันาชมุชนท่ียัง่ยืน 

2.4.11 การพึง่ความชว่ยเหลือจากภายนอกเป็นการพึง่เพ่ือให้ชมุชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในท่ีสดุไมใ่ชก่ารพึง่พาตลอดไป 
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2.4.12 มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาอาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอ่ืน ๆ 
ท้องถ่ิน ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืนๆ ในลักษณะของการมี
ความสมัพนัธ์ท่ีเทา่เทียมกนั 

นอกจากนี ้อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามพิทยาพงศ์ (2540: 12-33) ได้วิเคราะห์
ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีสง่ผลให้ชมุชนเข้มแข็งมี 7 ประการ ดงันี ้

1. โครงสร้างทางสงัคมแบบแนวนอน หมายถึง สมัพนัธภาพทางอ านาจของบคุคลใน
ชมุชนท่ีเท่าเทียมกัน อ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรหรือโอกาสของคนทกุคนในชุมชนไม่แตกต่าง
กนั เง่ือนไขนีเ้ป็นปัจจยัให้เกิดความรัก ความสามคัคี ก่อให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม
ของชมุชนอยา่งกว้างขวาง 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การผลิต การบริโภค 
การสะสมและการกระจายสว่นเกิน ประชาชนมีสิทธ์ิและอ านาจในการเข้าถึงและจดัการทรัพยากร 
มีรูปแบบการผลิตท่ีสนองความต้องการของตนเป็นหลกั และเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศน์ การบริโภค
เน้นการพออยูพ่อกิน ไมท่ าลายธรรมชาต ิไมส่ะสมมาก หากมีการกระจายส่วนเกินสู่ญาติมิตรและ
สงัคม ก็เป็นในรูปแบบของการแบง่ปัน ท าบญุ 

3. ค่านิยมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณ์ในการใช้ชีวิต ความเช่ือเร่ือง
กรรม การเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณ เอือ้ให้ เกิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีประสิทธิภาพ 

4. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือชีวิต กระบวนการเรียนรู้ท้องถ่ิน การสืบสานภูมิปัญญา
ดัง้เดมิจากครอบครัว วดั สถานประกอบการ โดยการสงัเกต ฟัง ถาม ทดลองท า แลกเปล่ียนความ
คดิเห็น เป็นการเรียนรู้ท่ีจะน ามาปฏิบตัจิริง 

5. กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าตามธรรมชาติในชุมชนเกิดขึน้ได้หลายเง่ือนไข เช่น 
การประพฤติตนในกรอบศีลธรรม การเป็นผู้ต่อสู้ เพ่ือชุมชนหรือเป็นผู้ทรงคุณความรู้ ชุมชนท่ีมี
โครงสร้างทางสงัคมในแนวนอน จะเกิดกลุม่ผู้น าธรรมชาติอย่างหลากหลาย ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ 
และมีการท างานในรูปการปรึกษาหารือ แสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

6. ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีแน่นแฟ้น สิ่งท่ีเห็นเป็นรูปธรรมคือ การช่วยเหลือ
เกือ้กูลกันในชุมชน ซึ่ง เปรียบเสมือนระบบครอบครัว เครือญาติ เ พ่ือนฝูง ท าให้ชุมชนมี
ความสมัพนัธ์แนน่แฟ้น  

7. กลไกท่ีเอือ้ให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ การติดต่อส่ือสารท่ีต่อเน่ืองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
สถานท่ีพบปะของชมุชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมตา่งๆ หรือ กระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียนข้อมลู
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ข่าวสารผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ปรึกษาหารือกัน อันจะน าสู่การ
ปรับตวัของชมุชนได้รวดเร็วทนัเหตกุารณ์ 

จากความหมายดงักลา่วข้างต้น สรุปได้ว่า ชมุชนเข้มแข็ง หมายถึง ชมุชนท่ีมีลกัษณะ
เป็นชมุชนท่ีมีความเป็นปึกแผ่น สมาชิกในชุมชนมีความตระหนกั และห่วงใยตอ่ความเป็นไปของ
ชมุชน มีความเอือ้อาทรรักใคร่ผกูพนักนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัเป็นอยา่งดี ชมุชนมีผู้น าตามธรรมชาติ
ท่ีเปิดโอกาสและกระตุ้นสมาชิกทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมท ากิจการ
ตา่งๆ ของชมุชนอยา่งจริงจงั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีกิจกรรมท่ีตอ่เน่ือง เท่าทนัสถานการณ์
ตลอดเวลา มีการแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์ท่ีดีเพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้แก่ชมุชนได้มีการพฒันา
ในทกุด้าน เป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งและพึง่ตนเองได้ 

อยา่งไรก็ตาม การจะเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งได้นัน้ความส าคญัของการมีจิตส านึกชมุชน
ท่ีบง่บอกถึงความเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ ในชมุชนนบัเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะเม่ือคนปกติธรรมดาทัว่ไปมีความคิดว่าตนเป็นเจ้าของในทรัพย์สินหรือนัน้มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบในสิ่งใดๆ ก็ตามย่อมจะท าให้เกิดการหวงแหน รักษา พัฒนา จนน าไปสู่การมีจิต
วิญญาณชมุชน เป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ มีองค์กรภายในชมุชนท่ีเข้มแข็ง มีการจดัการชมุชนท่ีดี มี
เครือขา่ยชมุชน มีภาวะผู้น าชมุชนเกิดขึน้ เป็นชมุชนท่ีพึ่งตนเองได้ เป็นชมุชนสงบสขุ และเป็นการ
พฒันาชมุชนแบบยัง่ยืน จึงกล่าวได้ว่า ลกัษณะของชมุชนเข้มแข็งเป็นลกัษณะท่ีเกิดได้จากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ สามคัคี ปรองดองของคนในชมุชนเป็นหลกั เม่ือคนในชมุชนรัก หวงแหน มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตา่งๆ ในชมุชนท่ีตนอยู่อาศยัก็สามารถพฒันาชมุชนของตนได้ตามสภาพ บริบท
และองค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนของตนได้โดยไม่ต้องมีลักษณะเหมือนหรือรูปแบบเดียวกับ
ชมุชนอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะความเข้มแข็งเฉพาะอยูก่่อนแล้ว  

 

2.5 บทบาทของชุมชนเข้มแข็งต่อการพัฒนา 
ชมุชน เป็นรากฐานของประเทศ เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของสงัคมท่ีส าคญัในการสร้าง 

ความเจริญก้าวหน้าให้กบัประเทศ ถ้ารากฐานเข้มแข็งหรือแข็งแรง ประเทศก็จะเจริญก้าวหน้าไป
ด้วย การพฒันาชมุชน (Community Development) แตกตา่งกบัการพฒันาโดยทัว่ไป คือ 

1. ปรัชญาการพฒันาชมุชนมุง่พฒันาและให้ความส าคญักบัคนมากท่ีสดุ แตก่าร
พฒันาโดยทัว่ไปมุง่พฒันาทางด้านวตัถ ุเศรษฐกิจ หรือพืน้ท่ีเป็นหลกั  
            2. การพฒันาชมุชนเน้นการมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชนอยา่งมาก แตก่าร
พฒันาโดยทัว่ไปไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัประชาชนมากเท่าท่ีควร หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีสว่นร่วมพอเป็นพิธี หรือเพ่ือให้ครบขัน้ตอนเท่านัน้ 
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3. การพฒันาชมุชนมีแนวคิดท่ีต้องการให้ประชาชนชว่ยเหลือตวัเองและปกครอง
ตนเอง โดยรัฐคอยให้ความชว่ยเหลือด้านวิชาการ ในขณะท่ีการพฒันาโดยทัว่ไปมีสว่นส าคญั ท า
ให้ประชาชนต้องพึง่พารัฐหรือบคุคลภายนอก  
             4. การพฒันาชมุชนเน้นขัน้ตอนการด าเนินการ เชน่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการคดิ การตดัสินใจ การวางแผน ลงมือปฏิบตัแิละการประเมินผล แตก่ารพฒันาโดยทัว่ไป
มุง่ท่ีผลส าเร็จของงานเป็นหลกั เป็นต้น  
              ชมุชนเข้มแข็งจงึเป็นประเดน็ส าคญัของการพฒันาประเทศในองค์รวม ชมุชนเข้มแข็ง
มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาคน ซึง่เป็นศนูย์กลางของพฒันา บทบาทของชมุชนเข้มแข็งท่ีมีตอ่
การพฒันา มีอยูด้่วยกนัหลายประเด็นด้วยกนัดงัจะขอน าเสนอเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี  ้ 

2.5.1 บทบาทของชมุชนเข้มแข็งตอ่การพฒันาคน 
                    2.5.1.1 สง่เสริมด้านการศกึษาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มพนู 
ประสบการณ์ในอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพึง่พาตนเอง และพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนอยา่ง
ยัง่ยืน 
                    2.5.1.2 ด้านบริการสาธารณสขุ การปอ้งกนัปัญหาด้านสขุภาพ และการเข้าถึง
บริการสขุภาพอยา่งถ้วนหน้าของคนในชมุชน 
                    2.5.1.3 ขยายศกัยภาพเครือข่ายชมุชนเข้มแข็ง โดยการสร้างชอ่งทางการ
แลกเปล่ียนและส่ือสารข้อมลูของคนในชมุชนเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น 
วางแผน และร่วมด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาชมุชน 
                     2.5.1.4 สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้แก่คนในชมุชน เชน่ การจดัตัง้กองทนุ
ชมุชนหรือกองทนุด้านสวสัดิการ เงินทนุ ฌาปนกิจ ทนุการศกึษา ท าให้เกิดเงินหมนุเวียนในชมุชน 
เพ่ือเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
                     2.5.1.5 สง่เสริมและพฒันากระบวนการทางประชาธิปไตย รวมทัง้การปลกู
จิตส านกึ การมีสว่นร่วมและการแสดงออกทางการเมืองของคนในชมุชน 
                     2.5.1.6 บทบาทในการดแูลผู้ ด้อยโอกาสในชมุชน เช่น ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วย เดก็ก าพร้า
ขาดผู้อปุการะ เป็นต้น ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เคารพในศกัดิศ์รีของตนเอง และรู้จกัพึงตนเอง 
                     2.5.1.7 บทบาทในการเฝา้ระวงั สอดสอ่ง และดแูล เยาวชนในชมุชน ทัง้ด้าน
ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 
                    2.5.1.8 บทบาทในการลดความเหล่ือมล า้ทางสงัคม โดยการกระจาย และเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรพืน้ฐานท่ีจ าเป็น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 
 

 
 

2.5.2 บทบาทของชมุชนเข้มแข็งตอ่การพฒันาชาติ 
การพฒันาประเทศ โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 มีเนือ้หา

โดยมุ่งพฒันา “คน” เป็นหลกั และน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับริบท
ของสงัคมไทย โดยการพฒันาท่ีแท้จริงนัน้จะต้องพฒันาแบบเป็นองค์รวมไม่แยกส่วน ต้องมีความ
เช่ือมโยงกนัทัง้ระบบทัง้เศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม สขุภาพและการเรียนรู้เข้า
มาด้วยกันเป็นการบูรณาการ การพฒันาอย่างบรูณาการ จะท าให้เกิดความสมดลุ พอเพียงและ
ยัง่ยืน  

ดงันัน้ แนวทางในการปฏิรูปประเทศและการแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทุกภาคส่วน
ของสังคมปัจจุบนั จะเน้นไปท่ีกระบวนการพัฒนาชุมชน และองค์กรชุมชนท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็ง เป็นกลไกและเป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัประชาชน
เป็นหลกั ส่งเสริมพลงัอ านาจ (Empowerment) ของกลุ่มองค์กรชมุชน ภาคประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  ตลอดจนเช่ือมโยงไปถึง
กระบวนการพฒันาประเทศได้โดยอาศยัความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจและการก าหนดวิถีทางในการปฏิรูปและการพฒันาชาติ  โดยอาศยัพลงัของ
ชมุชนท้องถ่ินเป็นฐาน (นพดล เหลา่กอ, 2554) 

จะเห็นได้วา่ การพฒันาใดๆ ก็ตามยอ่มมีจดุมุง่หมายหลกัท่ีเป็นเปา้หมายส าคญัสงูสดุ
คือการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ ซึ่งการพฒันาสงัคมและประเทศชาตินัน้ย่อมจะเกิดขึน้ไม่ได้
เลย หากละเลยการพฒันา “คน” เพราะในท่ีสดุแล้ว คน เป็นศนูย์กลางของการพฒันาในทกุๆ ด้าน 
การจะพัฒนาชาติจ าต้องพัฒนาคนก่อน การส่งเสริมให้คนและชุมชนมีโอกาสเข้ามาใน
กระบวนการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จึง
เป็นหนทางท่ีดีท่ีสดุในการสง่เสริมการเรียนรู้ให้คนมีโอกาสใช้ความรู้ ใช้ทกัษะและความสามารถท่ี
ตนมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือเป็นฐานรากท่ีแข็งแรงค า้ยนัให้ประเทศชาติได้พฒันาและเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป 
 
2.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน เพ่ือเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมกนัในทกุด้าน หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพฒันา ตา่ง ๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ จงึต้องผนึกก าลงักนัด าเนินงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
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ชมุชนในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมี
ส่วนร่วม รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด  ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพ่ือ
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืนในระยะยาว  

ในส่วนของวิธีการ กระบวนการและปัจจัยหลักท่ีจะด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน ได้นัน้ มีผู้กลา่วถึงไว้หลายประเดน็ด้วยกนั ดงัจะขอน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

2.6.1 วิธีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
       2.6.1.1 การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญ

ปัญหาวิกฤติโดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
รับผิดชอบและร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการปรับวิธี
คิดและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐจากการเป็นผู้สัง่การเป็นผู้สนบัสนุนในการจดัการและ
แก้ไขปัญหาของชมุชนเอง    

      2.6.1.2 การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชมุชนในลกัษณะ ร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ประกอบด้วยกระบวนการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชนให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพฒันาอาชีพและ
เศรษฐกิจชมุชน การพฒันาสวสัดกิารสงัคมและสวสัดิภาพของชมุชน การฟืน้ฟูอนรัุกษ์และจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชน การค้นหาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการ
จดัท าแผนความต้องการของชมุชน รวมทัง้การสร้างประชาคมภายในชมุชนและการสร้างเครือข่าย
ของชมุชน (นพดล เหลา่กอ, 2554)  

2.6.2 กระบวนการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
กระบวนการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน โดยสามารถสร้างได้ในทกุๆ

ด้าน มีดงันี ้
                   2.6.2.1 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตและการบริโภคในชมุชน กลุม่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชมุชนการจดัสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการพึง่ตนเองด้าน
เศรษฐกิจของชมุชน  
                   2.6.2.2 ด้านสงัคมและองค์กรชมุชน ได้แก่ การจดัการและการบริหารองค์กร
ชมุชนความสมัพนัธ์ภายในองค์กรชมุชนและเครือขา่ยองค์กรชมุชน  
                  2.6.2.3 ด้านวฒันธรรมและการเรียนรู้ ได้แก่ การอนรัุกษ์และสืบทอด
ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน การเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน การจดัการตนเองทาง
วฒันธรรมและภมูิปัญญา  
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                  2.6.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     ส่วนกระบวนการจดัการท่ีส าคญั 7 ประการ เพ่ือก่อให้เกิดศกัยภาพของการพฒันา
ชมุชนน าไปสูค่วามเข้มแข็ง ตามท่ี นพดล เหลา่กอ (2554) กลา่วไว้ ประกอบด้วย     

1. กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน  
  2. กระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  
  3. กระบวนการการฟืน้ฟ ูผลิตซ า้และสร้างใหม่  
  4. กระบวนการใช้สิทธิชมุชนและข้อบญัญัตขิองชมุชน  
  5. กระบวนการตดัสินใจร่วมกนัของชมุชน  
  6. กระบวนการของเครือขา่ยการพฒันา  
  7. กระบวนการด้านการจดัการตนเอง  
   
  นอกจากนี ้โกวิทย์ พวงงาม (2553: 223-229) ยงัได้อธิบายถึงกระบวนการเสริมสร้าง
ชมุชนให้เข้มแข็งไว้ใน 3 ประเดน็หลกัๆ คือ 
 1. กิจกรรมหลกัท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
คือ 
      1.1 การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหา
วิกฤต โดยพฒันาศกัยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
รักษาผลประโยชน์ของชมุชนด้วยตนเอง รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการปรับวิธีคิดและวิธีการท างาน
ของบคุลากรภาครัฐ จากการเป็นผู้สัง่การเป็นผู้สนบัสนนุในการจดัการและแก้ไขปัญหาของชมุชน 
   1.2 การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชมุชนในลกัษณะ ร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริม
และสนบัสนนุชุมชนให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชน การค้นหาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการ
จัดท าแผนความต้องการของชุมชน รวมทัง้การสร้างประชาคมภายในชุมชนและและการสร้าง
เครือขา่ยของชมุชน 
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 2. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา องค์กรชุมชนจะเข้มแข็งไม่ได้หากผู้ น าในชุมชนและ
ประชาชนขาดจิตส านึก ขาดความรู้ความเข้าใจในการก าหนดประเด็นปัญหาการพฒันาทางเลือก 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพัฒนา
วิสยัทศัน์ การพฒันาทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคนจึงเป็นปัจจัยหลกัส าคญัในความส าเร็จ
ของการพัฒนาในระดบัชุมชนซึ่งจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า หากด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก็จะท าให้โครงการท่ีด าเนินการในชมุชนประสบความส าเร็จสงู โดยผู้น าหรือแกนน าท่ี
ประสบความส าเร็จมกัจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน สว่นใหญ่เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะดงันี ้
 1. เป็นผู้ ท่ีมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ “รู้ลกึ รู้กว้าง รู้ไกล” และน าเสนอทางเลือกในการ
พฒันาได้ 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว 
คดิรอบด้านและบรูณาการสูก่ารปฏิบตัไิด้ 
 3. มีความสามารถในการจดจ า ใฝ่รู้ มีการจดัระบบการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ท่ีดี 
 4. มีความสามารถในด้านการบริหารจดัการและการประสานงานกบัผู้ อ่ืน 
 5. เป็นผู้ มีความตัง้ใจจริง “แสดงความเสียสละเพ่ือสว่นรวม” 
 6. สามารถพดูชกัจงูคนอ่ืนได้ “น าเสนอทางเลือกและชีว้ิสยัทศัน์ให้แก่สงัคมได้” 
 7. มีความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจธรรมและเทา่ทนัตอ่สถานการณ์ภายนอกชมุชน 
 8. มีความสามารถในการรับฟังการคิดเห็นของผู้ อ่ืน “ควบคมุตนเองและยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจท่ีเป็นธรรม” 
 9. ได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน 
 10. มีอดุมการณ์ เช่ือมัน่และยดึมัน่ในหลกัการ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดประเดน็ปัญหาของชมุชนและการพฒันาทางเลือก เพ่ือด าเนิน
กิจกรรม ก าหนดและวางกรอบประเด็นปัญหาโดยชมุชน มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเช่ือมโยง
ไปกบัการพฒันาทางเลือกในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา ทัง้นี ้เพราะการพฒันาทางเลือก
ร่วมกันย่อมน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน แต่การท่ีจะท าให้ทัง้สองกิจกรรมเป็นไปได้โดย
ปราศจากความขัดแย้งนัน้เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก ดังนัน้ จึงต้องมีการด าเนินการโดยผ่าน
กระบวนการท่ีส าคญั คือ 
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 2. กระบวนการศกึษาและวิเคราะห์ชมุชน ขัน้ตอนส าคญัคือ 
       2.1 จะท าอยา่งไรให้ครอบครัว ผู้น าชมุชน กลุม่ตา่งๆ มีสว่นร่วมในการน าเสนอ
ปัญหาของตนเองและพิจารณาปัญหาของผู้ อ่ืนร่วมกนัทัง้ชมุชน 
       2.2 ศกึษาทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชมุชนให้รู้ความหลากหลายในด้านตา่งๆ เชน่ ความ
หลากหลายของทรัพยากรบคุคล ศกึษาลกัษณะการท างานของผู้น าทัง้องค์กรรวมทัง้โครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของหมูบ้่าน ชมุชน ศกึษาให้รู้วา่พืน้ท่ีมีอะไรเดน่ มีอะไรดี มีอะไรเก่งและ
อะไรท่ีเป็นความสามารถในการพึง่ตนเองได้ ศกึษาภมูิหลงั ภมูิรู้ ภมูิธรรม วฒันธรรม ประเพณี 
คา่นิยม ความเช่ือของแตล่ะท้องถ่ิน ศกึษาสภาพทางภมูิศาสตร์และการตัง้ถ่ินฐาน ศกึษาวิถีชีวิต
และโครงสร้างพืน้ฐานและการติดตอ่ส่ือสาร ศกึษาทนุท่ีเป็นทัง้เงิน วสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ี อาชีพ
และทรัพยากรธรรมชาต ิและศกึษาปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยหรือสนบัสนนุให้เกิดการพฒันา 
   2.3 การพฒันาทางเลือกเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
     2.3.1 พืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การพบปะของผู้คนเป็นครัง้คราว ซึ่งอาจ
พบปะในท่ีเสวนาของชมุชนเพ่ือนบ้านหรือในท่ีประชมุสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอาจเป็น
พดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการหรือมีเหตกุารณ์สง่เสริมให้เกิดการพดูคยุ 
                                2.3.2 การรวมกลุ่มสนใจหรือเน้นงานด้านใดด้านหนึ่ง เช่น งานด้านการ
พฒันาสขุภาพ เป็นต้น 
                                2.3.3 โครงสร้างพืน้ฐานระดบัสงูสดุ คือ การมี “องค์กรรวม” หรือการจดัให้มี 
“คณะท างาน” ท่ีสามารถเช่ือมสมาชิกหรือประชาชนเข้าหากันได้ โครงสร้างพืน้ฐานสาธารณะ
เหล่านีจ้ะเป็นช่องทางการส่ือสารส าหรับคนในชมุชนในเร่ืองเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตและการพฒันา
ชมุชน โดยเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พดูคยุถึงปัญหา ความเป็นอยู่ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การด าเนินกิจกรรมของชมุชน “กิจกรรมสาธารณะของชมุชน” เป็นกิจกรรม
ท่ีเกิดขึน้หลายกรณี เช่น กรณีปัญหา กรณีความสนใจ เป็นต้น ซึ่งมีลกัษณะพิเศษ คือ เกิดจาก
ความสนใจและการมีเป้าหมายร่วมกันของชุมชน ท าให้มีการรวมพลัง มีการสนทนาอย่างพินิจ
พิเคราะห์ ริเร่ิมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์หลากหลาย มีการจดัการร่วมกันภายใต้ความสมัพนัธ์ใน
แนวระนาบ เรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกัน ลักษณะความร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน จึงเป็นลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ (net-working) จากหลายฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเป็นพหภุาคี 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน จ าเป็นต้องมีการบูรณาการกัน
ระหว่างภูมิปัญญาดัง้เดิม ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินกับภูมิปัญญาใหม่ท่ีเป็นความรู้ 
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ท าความเข้าใจจากภายนอกชมุชนผา่นส่ือบคุคล เพ่ือน าเข้าสูก่ระบวนการเรียนรู้จนท าให้เกิดสงัคม
แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป แต่ในสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในกระแส
ปัจจบุนั ท าให้ส่งผลกระทบตอ่ชมุชน ต่อสงัคม ซึ่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงได้ บ้างก็ท าให้ชมุชนอ่อนแอ 
สงัคมเกิดวิกฤตในด้านตา่งๆ ดงันัน้ ในการพฒันาหรือการเสริมสร้างให้ชมุชนเข้มแข็งนัน้ จึงมองถึง
วิสยัทศัน์ใหม ่การสร้างกระบวนทศัน์ใหมข่องชมุชน ดงันี ้
  1. กระบวนการเรียนรู้ชมุชน เพ่ือสร้างฐานเรียนรู้และองค์ความรู้ท่ีเป็นของตนเอง รวม
ไปถึงการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยผู้ น าหรือผู้ ทรงภูมิปัญญาเป็น
แกนกลาง คณุลกัษณะนีเ้ป็นจดุแข็งท่ีชมุชนใช้ส าหรับสร้างความเป็นเอกภาพและศกัยภาพของตน 
สามารถพฒันาและรวบรวมความรู้ตา่งๆ เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชมุชน 
  2. กระบวนการสร้างทนุชมุชนหรือทนุสงัคม ท่ีมองครอบคลมุทัง้การสะสมเงินตรา ทุน
สังคมท่ีมาจากบุคลากร ภูมิ ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน สถาบันสาธารณสมบัต ิ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองมนษุย์ เป็นต้น โดยสร้างทนุเหลา่นีใ้ห้หลากลายรูปแบบและมากขึน้ 
  3. กระบวนการศกึษาวิจยั เป็นการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันา ได้แก่ แสวงหาความร่วมมือ
จากนกัวิชาการ สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานนอกชุมชน และส่งเสริมให้ชมุชนหรือสถาบนัใน
ชมุชนท างานวิจยัเอง เพื่อน าผลท่ีได้มาวางแผนพฒันาชมุชนตอ่ไป 
  4. กระบวนการสร้างความหลากหลายจากปัจจยัท่ีมีค่าต่อการพฒันาเป็นการเปิดรับ
เอาความรู้และความชว่ยเหลือจากภายนอกชมุชน โดยเปิดเวทีแลกเปล่ียนทศันะเรียนรู้ระหว่างกนั 
โดยชมุชนเป็นผู้ตดัสินและวางแผนพฒันาตนเอง สิ่งเหลา่นีจ้ะน าไปสูค่วามร่วมมือพฒันาแบบภาคี
ตา่งๆ ท่ีผลกัดนัให้เกิดการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จ มีศกัยภาพและมีการประสานการวางแผน
หรือการท างานในทกุระดบั 

5. กระบวนการสร้างเครือข่ายชมุชน เป็นการตอ่ยอดความรู้ในการพฒันาตนเองและ
เครือข่ายอยู่ตลอดเวลา น าไปสู่การยกระดบัทุนท่ีเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างองค์กรในการ
พฒันาด้านตา่งๆ 

2.6.3 ปัจจยัท่ีส าคญัตอ่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
      2.6.3.1 การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม การมีสว่นร่วม หมายถึง การเข้าร่วมในกิจกรรม

ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ร่วมคดิ ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตักิาร และร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ซึง่ในกระบวนการดงักล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกนั
การมีสว่นร่วมนบัเป็นหวัใจส าคญัในชมุชนและเป็นตวัแปรส าคญัประการหนึง่ ท่ีจะน ากลุม่องค์กร
ไปสูค่วามส าเร็จ เพราะการมีสว่นร่วมจะเป็นหลกัประกนัได้วา่ ความต้องการท่ีแท้จริงของคนจะ
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ได้รับการตอบสนอง และท่ีส าคญั สามารถมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าร่วมทกุคนจะได้รับผลประโยชน์จาก
กลุม่อยา่งยตุธิรรมและเสมอภาคกนั 
                        2.6.3.2 มีการด าเนินการเป็นกิจกรรมผา่นองค์กร ผา่นเครือขา่ย ค าว่ากิจกรรม 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเป็นธุรกิจและกิจกรรมท่ีไมใ่ชธุ่รกิจ ในกรณีองค์กรชมุชนท่ีด าเนินธุรกิจผา่น
องค์กรและองค์กรเครือขา่ยแทนการด าเนินธุรกิจเป็นรายบคุคล ย่อมเป็นหลกัประกนัการพึง่ตนเอง
ได้ประการหนึง่ เพราะองค์กร คือ ท่ีมาของอ านาจ เชน่ อ านาจทางความรู้ ซึง่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนการระดมทนุภายใน ยอ่มมีอ านาจตอ่รองกบัภายนอกมากขึน้ เม่ือองค์กรได้มีการ
ร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ ในรูปเครือข่าย ไมว่า่จะเป็นเครือขา่ยผู้น า เครือข่ายกิจกรรม หรือเครือขา่ย
การเรียนรู้ ก็จะท าให้องค์กรมีอ านาจตอ่รองเพิ่มมากขึน้ซึ่งจะน าไปสูก่ารพึง่ตนเองได้ในท่ีสดุ 
       2.6.3.3 องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร องค์กรชมุชนหลาย
องค์กรท่ีประกอบธุรกิจไม่สามารถพึ่งตนเองได้ เพราะด าเนินธุรกิจไม่ครบวงจร เช่น ขาดแคลน
เงินทนุ ต้องอาศยัเงินทนุจากภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากตามมาหลายประการ เช่น ความ
ยุ่งยากในการกู้ ยืม ดอกเบีย้สูง การผลิตก็เช่นเดียวกัน มีการผลิตแต่ไม่มีตลาดจ าหน่าย ผลผลิต
บางอยา่งต้องน าเข้ามาจากแหลง่อ่ืนท่ีหา่งไกลท าให้เสียหาย หรือผลิตผลได้แตไ่ม่มีวสัดอุปุกรณ์ใน
การแปรรูป จะเห็นได้ว่า การประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจไม่ครบวงจร ท าให้ชุมชนไม่สามารถ
พึง่ตนเองได้ (เทียบ เหลา่สวุรรณ, 2541: 24) 
 นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อ้างถึงใน เฉลียว บุรี
ภักดี 2545: 74-78) ทรงตรัสถึงสาระส าคญัของแนวคิดท่ีสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยืน ดงันี ้
 1. ประเดน็ท่ีวา่เป็นท่ีตวั “คน” อนัจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน เพราะเม่ือคน
มีความเจริญทางปัญญา ก็จะสามารถสร้างความเจริญได้เอง นบัได้วา่เป็นความเข้มแข็งของทัง้คน
และของท้องถ่ิน จงึต้องมีการพฒันาคนในท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 
 2. หลกัการพฒันา 10 ประการ คือ 
      2.1 หลกัช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง เป็นการพฒันา “คน” เพ่ือให้ใช้ศกัยภาพท่ีอยู่
ในตวัคนให้มากท่ีสุด จนก่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนในตนเอง ดงันัน้ คนท่ีช่วยตนเองและ
พึง่ตนเองได้จะท าให้ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
       2.2 หลกัการเร่ิมจากสภาพท่ีเป็นอยู่ เป็นการพฒันาจากสิ่งท่ีเขามีอยู่แล้ว จึงใส่
ปัจจยัน าเข้าไป เพ่ือให้เกิดความเปล่ียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ท าให้ชาวบ้านสามารถปรับตวั
ตอ่การเปล่ียนแปลงได้ จนเกิดการพฒันาคนและท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 
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       2.3 การใช้ทรัพยากรท้องถ่ินเพราะเป็นสิ่งท่ีใกล้ตวั การใช้ทรัพยากรจากบริเวณท่ี
ใกล้ท าให้ชาวบ้านเกิดการพึ่งตนเองมากท่ีสดุแล้วสามารถท่ีจะวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีพอดี ท า
ให้ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป การอาศยัทรัพยากรท่ีไกลตวัเป็นการใช้เงินมากและ
อาจเกินความจ าเป็นของท้องถ่ิน 
      2.4 การมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ิน การพฒันาอย่างยืนต้องอาศยัความร่วมมือ
จากชาวบ้านในท้องถ่ิน เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดปัญญา สามารถท่ีจะพฒันา
ท้องถ่ินของตนเองให้ยัง่ยืนได้ 
       2.5 วฒันธรรมและผู้น าท้องถ่ิน การพฒันาท้องถ่ินให้เข้มแข็งอย่างยัง่ยืนจะต้อง
ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม และผู้ น าท้องถ่ินจะต้องเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยให้ด ารงอยูสื่บไป เป็นการแก้ปัญหาท้องถ่ินลม่สลาย ท าให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
       2.6 ความมีประสิทธิภาพในการพฒันาให้ได้ผล ต้องท าในรูปของหนึ่งโครงการมี
ลกัษณะเป็นหนึง่หนว่ยระบบ มีผลผลิตท่ีคาดหวงั มีปัจจยัน าเข้าและมีกระบวนการท างานท่ีจดัตัง้
ขึน้อยา่งเปน้ระบบ เม่ือโครงการด าเนินไปแล้วสามารถประเมินผลและมีประสิทธิภาพ 
      2.7 การประสานงาน ต้องมีการประสานกนัระหวา่งหนว่ยงานของรัฐและเอกชนใน
การร่วมมือกันท างาน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของกระบวนการพฒันา ถ้าทุกหน่วยงานมีความ
ร่วมมือสามารถประสานงานกนัได้เป็นอยา่งดี จะก่อให้เกิดการพฒันาท่ีเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
      2.8 การท างานเชิงรุก เป็นการแก้ปัญหาหรือพฒันาหมู่บ้านอย่างตรงประเด็นใน
การท างานเชิงรุกนัน้ ชาวบ้านในท้องถ่ินจะเข้าร่วมท าให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ในการท างาน
ระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนในท้องถ่ิน และพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
ยัง่ยืน 
       2.9 ความมีคุณธรรมและศิลปะ การพัฒนาคนนัน้หากจะมุ่งแต่พัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว จะท าให้ความเป็นไทยขาดหายไปจากท้องถ่ิน สิ่งท่ี
ส าคญั คือ คณุธรรมและศลิปะท่ีแสดงความเป็นท้องถ่ินไทย ดงันัน้ การพฒันาคน จะต้องท าควบคู่
กบัคณุธรรมและศลิปะ 
       2.10 การเช่ือมประสานด้านเวลา เป็นการพฒันาโดยเช่ือมสภาพของท้องถ่ินใน
ปัจจุบนัของไทยเข้ากับเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาท้องถ่ิน เทคโนโลยีท่ีน าเข้า
มาจะต้องไมก่่อให้เกิดผลเสียตอ่สภาพความเป็นท้องถ่ินไทย เทคโนโลยีท่ีดีจะต้องเป็นเทคโนโลยีท่ี
ชว่ยให้เกิดการพฒันาคนและชว่ยสง่ผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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 3. วิธีการพฒันา เป็นการลงมือปฏิบตัิเพ่ือไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีเข้าสู่ตวั “คน” 
เป็นส าคญั กระบวนการในการพฒันาคน ได้แก่ วิธีการให้การศกึษาผสมวิธีการท างานกบักลุ่มคน 
วิธีการพฒันาแบบมีสว่นร่วม กลา่วคือ นกัพฒันาและผู้ถกูพฒันาจะต้องร่วมกนัตัง้แตว่างแผนและ
ปฏิบตัิงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้กระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการท างาน
กบัหน่วยงานเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานเข้ามาช่วยท้องถ่ินในส่วนขาดเพ่ือให้ท้องถ่ินเกิดความ
เข้มแข็ง 
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ การให้โอกาสแก่ชุมชนได้แสดงศกัยภาพ
ของตนเอง โดยการให้ชมุชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมแก้ปัญหา และจัดการพัฒนาทุกๆ อย่างด้วยพลังของคนในชุมชนเอง ด้วยการร่วมกันวาง
แนวทางให้เกิดโครงสร้างทางสงัคมแบบแนวนอน สร้างเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองให้เกิดมีขึน้ภายใน
ชมุชน สร้างคา่นิยมจากหลกัธรรมของศาสนา หรืออดุมการณ์ในการใช้ชีวิต ความเช่ือในการเคารพ
นอบน้อมต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณท่ีเอือ้ให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือชีวิต กระบวนการเรียนรู้ท้องถ่ิน การสืบสานภูมิปัญญา 
ส่งเสริม สนับสนุนหรือสร้างผู้น าตามธรรมชาติให้เกิดมีในชุมชน รักษาระบบความสัมพันธ์เชิง
สงัคมท่ีเคยมีในอดีตให้ด ารงอยู่ตลอดไป การติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันตาม
วาระและโอกาสต่างๆ เหล่านีเ้ป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกิดมีในชมุชน  

ดงันัน้ กระบวนการเสริมสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง จงึเป็นกระแสเรียกร้องของสงัคมให้หนั
กลบัมาพิจารณารากเหง้าของตนเอง สร้างกระบวนการศกึษาเรียนรู้เพ่ือให้ชมุชนรู้จกัตนเอง สร้าง
ความรักในชุมชนท้องถ่ิน รักในเพ่ือนบ้านรวมทัง้สิ่งแวดล้อม อีกทัง้การเข้าร่วมกันเป็นเครือข่าย
ประสานโยงใยความร่วมมือเพ่ือพฒันาสงัคม มีความเป็นชุมชนอิสระหรือองค์กรแบบพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง มีความหลากหลาย ปราศจากการครอบง าโดยอ านาจรัฐและทนุ เม่ือองค์กรและพลเมือง
เข้าร่วมมือกันก็จะเกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมท่ีจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เพ่ือให้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างไรก็ตาม ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ก็ต่อเม่ือคนในชุมชนมี
จิตส านกึรักชมุชน ซึง่นบัวา่เป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ และการท่ีจะช่วยให้คนในชมุชนรู้จกัตนเองได้ดีท่ีสดุ 
คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีสามารถสร้างให้คนในชมุชนได้ตระหนกัและรู้จกั
ตนเอง เกิดความรัก ความเป็นเจ้าของและหวงแหนในชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุ
ท่ีจะท าให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะเม่ือคนปกติธรรมดาทัว่ไปมีความคิดว่าตนเป็นเจ้าของใน
ทรัพย์สินหรือนัน้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสิ่งใดๆ ก็ตามย่อมจะท าให้เกิดการหวงแหน รักษา 
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พัฒนา จนน าไปสู่ การมีจิตวิญญาณชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองค์กรภายในชุมชนท่ี
เข้มแข็ง มีการจดัการชมุชนท่ีดี มีเครือขา่ยชมุชน มีภาวะผู้น าชมุชนเกิดขึน้ เป็นชมุชนท่ีมีความสงบ
สุข สิ่งเหล่านีจ้ะก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยัง่ยืน 
  

3. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ 
 
การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลได้เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ได้ การเรียนรู้เป็นสิ่ง ท่ีเกิดขึน้ภายในตัวบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้อย่างต่อเน่ืองถาวร เป็น
กระบวนการท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปรัชญาหลกัของการศึกษาตลอดชีวิต 
(Life long learning) หรือ การศึกษาต่อเน่ือง (Continuing education) การเรียนรู้เป็น
กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความคิด มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากการได้
ยิน การสมัผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้
ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีมีอยู่ การเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการท่ีชว่ยในการพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ได้เป็นอยา่งดี 

จากค ากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีเกิดขึน้กับ
มนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนสิน้อายขุยั เป็นสิ่งท่ีจะชว่ยให้มนษุย์มีการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การศกึษา
กระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจอยา่งกระจา่งชดัจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือสามารถน าแนวคิดวิธีการการจดั
การะบวนการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันามนษุย์และชมุชนให้มีความ
เข้มแข็งตอ่ไป เพ่ือให้การศกึษาแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างชดัเจน ขอเสนอแนวคิด 
ทฤษฎี นิยามความหมาย ขัน้ตอน ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแนวทางในการ
สง่เสริมการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 นิยามและความหมาย 
 การศกึษาในเร่ืองแนวคดิของกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจชดัเจนนัน้ ขอเสนอ
นิยามและความหมายของการเรียนรู้ ซึ่งความหมายของการเรียนรู้นัน้ ได้มีนกัวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ค านิยามและให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้อย่างน่าฟัง อนัจะขอรวบรวมและน าเสนอได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 3.1.1 การเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีท าให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อนัเป็น
ผลมาจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ  
(Higard and Bower, 1969: 29) 
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 3.1.2 ลกัษณะการเรียนรู้มี 3 ประการ คือ การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ เพราะมีวตัถปุระสงค์
หรือแรงจงูใจ การเรียนรู้เกิดจากการพยายามตอบสนองหลายรูปแบบเพ่ือให้บรรลถุึงเปา้หมายการ
แก้ปัญหา และการตอบสนองจะต้องกระท าเป็นนิสยั (Gary and Kingsley, 1971: 33) 
 3.1.3 การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากการได้รับ
ประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่อาจปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้หรือเลวลงก็ได้ (กรมการศกึษา
นอกโรงเรียน, 2538: 45) 
 3.1.4 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมของบคุคลอนัเน่ืองมาจาก การเผชิญ
สถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ซ า้ๆ โดยท่ีไม่ได้เป็นสัญชาติญาณ หรือเป็นส่วนของ
พฒันาการโดยปกต ิ(ชวนนัท์ ชาญศลิป์, 2554) 
 3.1.5 การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลงศกัยภาพแห่งพฤติกรรมท่ีคอ่นข้างถาวร ซึ่งเป็น
ผลมาจากการฝึกหรือการปฏิบตัท่ีิได้รับ การเสริมแรง (Kimble, 2554) 
 จากความหมายทัง้หมดข้างต้น สรุปได้วา่ การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนั
เป็นผลมาจากการรับรู้จากกระบวนการการจดัประสบการณ์ หรือการเผชิญกบัสถานการณ์ ท่ีท าให้
พฤตกิรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดมิอยา่งถาวร 
 
3.2 ขัน้ตอนหรือกระบวนการของการเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนหรือกระบวนการของการเรียนรู้นัน้ ได้มีผู้กล่าวไว้มากมาย เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอยา่งกระจา่ง จงึขอน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
 Klausmeier and Ripple (1971: 101) ได้ระบกุระบวนการเรียนรู้ไว้วา่มี 5 ขัน้ คือ  
 1. การรู้วา่มีงานท่ีจะต้องท า หรือปัญหาท่ีจะต้องแก้ 
 2. การตัง้เปา้หมายของงาน 
 3. การจดัระบบ รวบรวมสาระ และกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 
 4. การฝึกปฏิบตัภิายใต้เง่ือนไข หรือสภาพการณ์ท่ีพงึพอใจและเป็นสขุ 
 5. การพฒันาความสามารถท่ีคงท่ี และความรู้ท่ีชดัเจนถึงแก่น 

อทุมุพร จามรมาน (2540: 51) ได้ระบขุัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ว่ามีขัน้ตอน เร่ิม
ตัง้แต่การรับรู้ การคิด การประเมิน การเรียนรู้ และมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การสังเกต การ
สงสยั การอยากรู้ค าตอบ การแสวงหา การคาดคะเน การหาข้อมลุ และการตรวจสอบค าตอบ 

หลยุ จ าปาเทศ (2540: 36) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้ว่าแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
คือ  
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1. ขัน้รับรู้ ผู้ เรียนจะรับเอาความรู้เข้ามาโดยทางใดทางหนึง่ หรือหลายทางจากระบบ 
ประสาททัง้ 5 ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ (ทศันคต)ิ 

2. ขัน้ขบคดิ ผู้ เรียนจะคดิถึงรูปพรรณสณัฐาน ลกัษณะ ขนาดและจะผสมผสาน 
ความคดิไปถึงขัน้เปรียบประเมินจนบางครัง้แยกไมไ่ด้ระหวา่งขัน้ขบคดิกบัขัน้เปรียบประเมิน 

3. ขัน้เปรียบประเมิน เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะใช้การสงัเกตเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ 
เดมิท่ีเคยเห็นมาก่อน ความสามารถในการสอนของครูหรือการแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัและกนั
ของนกัเรียนจะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้อยา่งกว้างขวางและแมน่ย ามากขึน้ 

1) ขัน้เรียนรู้ เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีก าลงัศกึษาอยูว่า่คืออะไร  
โดยเฉพาะหากได้ผา่นประสาทรับรู้ในหลายๆ ทาง เชน่ การด ูการสมัผสั การชิม ฯลฯ 

และในสว่นของกรมวิชาการ (2543: 23) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ไว้
ดงันี ้ 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีฉันทะในการเรียนรู้ ถือว่า ชีวิตท่ีมีความสุขคือชีวิตท่ีมี
การเรียนรู้ 

2. มียทุธศาสตร์ในการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบนบัตัง้แตก่ารรู้จกัแสวงหาความรู้ มี 
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความจ าเป็นของยุคสมัย รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
ประเมินค่าของข้อมูลท่ีได้รับด้วยเหตผุล รู้จกัคิดสร้างสรรค์ สร้างความรู้และแนวทางเลือกใหม่มี
ความสามารถและความมุง่มัน่ท่ีจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

3. มีองค์ความรู้ท่ีเกิดการสัง่สมความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือมโยงระหวา่งศาสตร์ 
ต่างๆ และระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยาการสากลจนเกิดความรอบรู้และความลุ่มลึกขึน้
ตามล าดบั 

4. มีศีลธรรมท่ีจะก ากบัการประเมินคา่ การตดัสินใจ มีความเข้าใจในความสมัพนัธ์ 
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน จนเกิดอิสรภาพและความสงบสุขทัง้
ภายในสงัคมและภายในตน 

นอกจากนี ้กนัยา สวุรรณแสง (2540: 37) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการ
เรียนรู้ ดงันี ้
 กระบวนการเป็นกรรมวิธีหรือล าดบัการกระท าท่ีด าเนินตอ่เน่ืองกันไปจนส าเร็จลง ณ 
ระดบัหนึง่ หรือไปสูผ่ลอยา่งหนึง่ เชน่เดียวกนักบั การเรียนรู้ จากกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงันีคื้อ มี
สิ่งเร้า มาเร้าอินทรีย์ ประสาทต่ืนตวัเกิดรับการสมัผสั ด้วยประสาททัง้ 5 แล้วส่งกระสมัผสัไปยงั
ระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้เกิดการแปลความหมายขึน้ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมอ่ืนๆ 
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เรียกวา่ การรับรู้ เม่ือแปลความหมายแล้วจะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด แล้วมี
ปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามท่ีรับรู้ เป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมแสดงว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึน้แล้ว ประเมินผลจากการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าได้แล้ว ซึ่งการ
รับรู้จะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัตวัสิ่งเร้า ประสาทสมัผสัของผู้ รับรู้ และประสบการณ์เดิมหรือความรู้
เดมิของผู้ รับรู้ สามารถเขียนเป็นแผนผงักระบวนการได้ดงันี ้
สิ่งเร้า         รับสมัผสั         การรับรู้         ความคดิรวบยอด        เรียนรู้          ปฏิกิริยาตอบสนอง 

สิ่งเร้า หมายถึง ตวัท่ีมากระตุ้นให้บคุคลเกิดพฟตกิรรม แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
สิ่งเร้าภายใน เป็นการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น การหดตัวของ

กล้ามเนือ้ 
สิ่งเร้าภายนอก เป็นสิ่งเร้าท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย ทัง้นามธรรมและ

รูปธรรม อาจเป็นวัตถุ สิ่งของ มนุษย์ สตัว์ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ฯลฯ สิ่งเหล่านีมี้ส่วน
กระตุ้นให้อินทรีย์แสดงพฤตกิรรมอยา่งหนึง่อยา่งใดออกมา 

สัมผัส คือ การต่ืนตัวของประสาท เม่ือมีสิ่งใดมาเร้าเป็นการติดต่อล าดับแรกของ
กระบวนการ ซึง่ยงัไมมี่การตีความหมายการสมัผสัจากอวยัวะทัง้ 5 

การรับรู้ คือ การใช้ประสบการณ์เดิมในการแปลความหมาย สิ่งเร้าท่ีผ่านประสาท
สมัผสัแล้วเกิดความรู้สึกระลึกความรู้ว่ามีความหมายว่าอะไร ดงันัน้ การรับรู้จึงเป็นผลของความรู้
เดมิบวกกบัการรับสมัผสัแล้วสง่ไปยงัสมอง เกิดการคดิ เข้าใจ และรับรู้  

การรับรู้เป็นพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรู้ การรับรู้ท่ีถกูต้องจึงจะส่งผลให้รับความรู้ท่ี
ถกูต้อง สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของบคุคลมีดงันี ้(อทุมุพร จามรมาน, 2540: 38) 

ลกัษณะของผู้ รับรู้ บคุคลจะเลือกรับรู้สิ่งใดก่อนหลงั มากน้อย ขึน้อยู่กบัอวยัวะสมัผสั 
ห ูตา จมกู อวยัวะสมัผสัอ่ืนๆ ท่ีมีความสมบรูณ์ และมีความต้องการ ความปรารถนา ความรู้เดิม
หรือประสบการณ์ ความตัง้ใจ ความสนใจ ความสนุกเพลิดเพลิน แรงจูงใจ ความพร้อม อารมณ์ 
ความจ า สตปัิญญา การสงัเกตพิจารณาเป็นต้น 

การรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ท่ีถูกต้องเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัยิ่งของการเรียนรู้
เพราะการท่ีคนจะมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเจตคติ ต้องเร่ิมจากการรับรู้ท่ีดี การท่ีจะให้
ผู้ เรียนรับรู้ได้ดี ต้องเข้าใจบคุคลท่ีเรียนรู้ให้ดีก่อน และสร้างความพร้อมให้เกิดขึน้ การเรียนรู้ครั ง้
แรกยอ่มเป็นตวัน าของการเรียนรู้ครัง้หลงั การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองจากความรู้เดิม
ของแตล่ะคนเป็นสิ่งส าคญัตอ่การรับรู้ 
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ความคิดรวบยอด เป็นภาพรวมการคิดท่ีได้รับจากการรับรู้ของสิ่งท่ีประสาทสมัผสักบั
สิ่งนัน้ อาจมีการเปรียบเทียบทัง้ในลกัษณะเหมือนและแตกตา่ง โดยอาศยัประสบการณ์เดิม แล้ว
ประมวลออกมาเป็นภาพรวมความคิดสุดท้าย การเรียนรู้เกิดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่จากความคิดรวบยอด ท่ีเกิดจากสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ี
มีการรับรู้จากประสาทสมัผสัท่ีมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง 

จากแนวคิดขัน้ตอนหรือกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้เป็น
กระบวนการตามธรรมชาติท่ีมีขัน้ตอนการเรียนรู้จะเป็นการเช่ือมโยงสิ่งตา่งๆ อย่างเป็นระบบจาก
ข้อมลูท่ีรับเข้าจากสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ทกุวิธีการ และทกุวิถีทาง และข้อมลูตา่งๆ 
ท่ีได้รับจะถกูแปลงเป็นความรู้และน าไปสูก่ารน าไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัตวับคุคลตอ่ไป 
 
3.3 ลักษณะท่ัวไปของกระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังมีผู้ ได้กล่าวไว้หลายประการ
ดงัตอ่ไปนี ้   

3.3.1 การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีคอ่นข้างถาวร 
 3.3.2 การเรียนรู้ยอ่มมีการแก้ไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
 3.3.3 การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมชัว่คราว ไมน่บัเป็นพฤตกิรรมจากการเรียนรู้ 
 3.3.4 การเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใดสิ่งหนึง่ของบคุคลรู้ได้จากการสงัเกตพฤตกิรรม 
 3.3.5 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
 3.3.6 การเรียนรู้อาศยัวฒุิภาวะท่ีมีการเจริญเติบโตสงูสดุของพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคมั และสตปัิญญาในแตล่ะวยั ซึง่จะท าให้เกิดความสามารถในการตอบสนองตอ่สิ่งเร้า 
 3.3.7 การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ง่าย ถ้าสิ่งท่ีเรียนมีความหมายตอ่ผู้ เรียน 
 3.3.8 การเรียนรู้แตกตา่งกนัตามบคุคลและวิธีการในการเรียน 
 3.3.9 การเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทัง้ด้านดีและไมดี่ 
 3.3.10 การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
 3.3.11 การเรียนรู้จะเกิดผลดีเม่ือผู้ เรียนมีความมุ่งหมาย มีความต้องการ มีความ
สนใจ และได้ลงมือท าด้วยตนเอง 
 3.3.12 การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้บรรลวุตัถปุระสงค์ ได้รับสิ่งท่ีต้องการแล้ว ถือว่าเป็นการ
เรียนรู้ท่ีแท้จริง 
 3.3.13 ประสบการณ์เดิมจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ถ้าความรู้ใหม่สมัพนัธ์กับ
ประสบการณ์เดมิ 
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3.3.14 การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นการแนะแนวท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนรู้จกัตนเอง 
3.3.15 การเรียนรู้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
3.3.16 การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบตั ิ
3.3.17 การเรียนรู้เป็นปัจเจกบคุคล 
3.3.18 การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบคุคลในสงัคมร่วมกนั 
3.3.19 การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งท่ีพบ/กระตุ้น 
3.3.20 การเรียนรู้เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
3.3.21 การเรียนรู้ไมส่ามารถเปล่ียนกลบัไป-มาได้ 
3.3.22 การเรียนรู้ต้องใช้เวลา 
3.3.23 การเรียนรู้ไมส่ามารถเกิดจากถกูบงัคบั (สพุตัรา ชาตบิญัชาชยั, 2548:  

38; ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, 2554) 
 จากลกัษณะทัว่ไปของการเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปลกัษณะทัว่ไป
ของการเรียนรู้ได้ว่า เป็นการกระท าท่ีผู้ เรียนตอบสนองความต้องการของตนนบัตัง้แตเ่ร่ิมสนใจ ลง
มือกระท า จนเกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ในตวัผู้ เรียน ซึ่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนีจ้ะเป็นการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร โดยเป็นการกระท าท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความรู้ 
ประสบการณ์เดมิ ความสนใจ และจดุมุง่หมายโดยสว่นตวัของผู้ เรียน  
 
3.4 ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้มนุษย์เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาตนเองในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการส าคญั
ในการสร้างคน และสร้างชาติ กระบวนการเรียนรู้ท่ีดีจึงเป็นสิ่งท่ีควรต้องค านึงถึงเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในท่ีน่ีจึงขอน าเสนอปัจจยัต่างๆ ท่ีจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดีการ
ตามทรรศนะของนกัวิชาการหลายทา่น อนัจะขอจะเสนอเป็นประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้
 3.4.1 ผู้ เรียน มีองค์ประกอบดงันี ้
      3.4.1.1 วฒุิภาวะและความพร้อม 
      3.4.1.2 อาย ุ
      3.4.1.3 เพศ 
      3.4.1.4 ประสบการณ์เดิม มีความส าคญัมาก ถ้าผู้ เรียนมีความรู้เดิมเป็นฐานจะ
ท าให้เรียนได้เร็วและเรียนเร่ืองใหมไ่ด้สะดวกยิ่งขึน้ 
      3.4.1.5 สมรรถนะสงูสดุ ใครมีมากกวา่จะเรียนได้ดีกวา่ 
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      3.4.1.6 ความบกพร่องทางร่างกาย ถ้ายิ่งมีความบกพร่องมากเท่าใด 
ความสามารถในการเรียนรู้ยอ่มน้อยลง 
      3.4.1.7 แรงจงูใจจะเป็นตวัก่อให้เกิดความปรารถนา ความสนใจ ความต้องการ
การใฝ่จะเรียนรู้ 
      3.4.1.8 สตปัิญญา คนท่ีมีสตปัิญญาสงูยอ่มเรียนได้เร็วกวา่ 
      3.4.1.9 อารมณ์ ผู้ มีความวิตกกงัวลน้อย ยอ่มเรียนรู้ได้ดีกวา่ 
      3.4.1.10 การเรียนรู้ของมนษุย์ยอ่มอาศยัความต้องการ แรงขบัภายใน ความสนใจ 
เคร่ืองลอ่ แรงเสริม เป็นสิ่งส าคญั 
 3.4.2 บทเรียน 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ เรียนจะเรียนได้อย่างเต็มท่ีและ
มีความหมายตอ่ชีวิตของผู้ เรียน องค์ประกอบของบทเรียนท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ได้แก่ ความยากง่าย
ของบทเรียน ความหมายของบทเรียนท่ีมีตอ่ผู้ เรียน 
 3.4.3 วิธีเรียน วิธีสอน มีผลตอ่การเรียนรู้ เชน่  
      3.4.3.1 การให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการลงมือค้นคว้าด้วยตวัเอง 
      3.4.3.2 การคอยให้ค าแนะน าและแนะแนว 
      3.4.3.3 การส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ประสาทการรับรู้ท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะคนช่วยใน
การเรียน 
      3.4.3.4 การพิจารณาว่าจะให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทีละน้อย แล้วมีเวลาพกัคัน่หรือการ
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ท่ีเดียว รวดเดียว 
      3.4.3.5 การใช้เคร่ืองลอ่ให้เกิดแรงจงูใจ 
      3.4.3.6 การเสริมแรงท่ีพอเหมาะพอควร 
      3.4.3.7 การฝึกฝนหรือการฝึกหดั 
      3.4.3.8 การฝึกเพิ่มเตมิจากการเรียนรู้ 
      3.4.3.9 การทอ่งจ า 
      3.4.3.10 การรู้ผลงาน 
      3.4.3.11 การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ จะท าให้รู้มากขึน้ 
      3.4.3.12 สิ่งกระตุ้น ทัง้สภาพการณ์ สถานการณ์ คน สิ่งของ 
      3.4.3.13 ปฏิกิริยาตอบสนอง ท่ีเป็นพฤติกรรมตอบโต้สิ่งเร้า จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
พฤตกิรรมใหมต่ามท่ีคาดหวงัเม่ือเรียนจบ 
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 3.4.4 การถ่ายโยงการเรียนรู้ ได้แก่ การท่ีผู้ เรียนเม่ือรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว มีผลตอ่การ
กระท าหรือการเรียนรู้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ในเวลาถดัไป ซึง่การถ่ายโยงอาจเกิดได้ใน 2 ลกัษณะ คือ 
      3.4.4.1 การถ่ายโยงการเรียนรู้ในทางบวก เป็นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ใหมไ่ด้ง่ายขึน้ ดีขึน้ 
      3.4.4.2 การถ่ายโยงการเรียนรู้ในทางลง เป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นสิ่ง
กีดขวาง ท าให้เรียนรู้สิ่งใหมไ่ด้ยากขึน้หรือช้าลง 
 การถ่ายโยงโดยทั่วไปจะเกิดผลบวก คือ ให้ผลดีมากกว่าผลลบ ช่วยย่นระยะเวลา 
ประหยดัแรงงาน อยา่งไรก็ดีการถ่ายโยงการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดีเพียงใดขึน้อยู่กบัความคล้ายคลึง
ระหวา่งสิ่งท่ีถ่ายโยงกบัคณุสมบตัสิว่นตวัของผู้ เรียน 
 3.4.5 สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ 
      3.4.5.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง ความเงียบสงบ อุณหภูมิ ความ
สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 
      3.4.5.2 สิ่งแวดล้อมทางจิต เช่น บรรยากาศระหว่างภัณฑารักษ์กับผู้มาเย่ียมชม 
ถ้ามีสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัจะท าให้บรรยากาศทางจิตเป็นไปด้วยดี (ทิศนา แขมมณี 2551: 41)  
 สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีประกอบไปด้วยผู้ เรียน บทเรียน วิธีเรียน 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมตา่งๆ  
 จากทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบคุคลอยา่งคอ่นข้างถาวรอนัเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้นบัได้
ว่าเป็นผลจากกระบวนการคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งท่ีเข้ามากระตุ้นผสมผสานกบัประสบการณ์
ในอดีตท่ีผ่านมาของบคุคล ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ ซึ่งการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ท่ีได้รับ
ในปัจจุบนักับประสบการณ์ในอดีต จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาเข้ามามีอิทธิพลใน
การเรียนรู้ด้วย เน่ืองจากการเรียนรู้ต้องเกิดจากสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นให้บคุคลเกิดความสนใจ จึงจะ
สามารถรับรู้ได้ดีท่ีสดุ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ จึงจ าเป็นต้อง
มีการสร้างสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บคุคลเกิดความสนใจใคร่รู้ ต้องการท่ี
จะเรียนรู้เพ่ือให้สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ อาทิ การเกิดความเข้าใจในความ
เป็นมา วิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ินตน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในความ
เป็นท้องถ่ิน และเกิดส านึกรัก และรักษ์ท้องถ่ินของตนตลอดจนท าให้เกิดส านึกในการพัฒนา
ท้องถ่ินเพ่ือให้มีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไปได้ 
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4.แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

เม่ือมองไปรอบๆ ตวัเรา จะเห็นได้ว่าสถานท่ีต่างๆ รอบๆ ตวัเรา เป็นสถานท่ีท่ีจะให้
ความรู้แก่เราได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งท่ีมีความรู้อย่างมหาศาล อยู่ท่ีว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปสู่
สถานท่ีท่ีจะให้เราได้เรียนรู้อย่างไร แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่รอบๆ ตวัเรานีถื้อได้ว่าเป็น แหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ  ตามศกัยภาพและโอกาส 
ตามความสามารถ โดยจะเรียนรู้ได้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นท่ีเรียนของ
การศกึษาตามอธัยาศยั ซึง่มีอยูท่ัว่ไปในสงัคม หากจะก าหนดลกัษณะของแหล่งการเรียนรู้ตามนยั
ของมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ จะพบว่าแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่  
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ แหล่ง ข้อมลู และแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ ซึ่ง
อาจจ าแนกประเภทแหลง่การเรียนรู้ไว้กว้าง ๆ 2 ประเภท คือ 1) แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดักระท าไว้เพ่ือ
วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ประชาชน พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และ 2) แหลง่การเรียนรู้ท่ีจดักระท าไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนเป็น
หลกั โดยมีหรือไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเรียนรู้ เช่น หอศิลป์ ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ สวนสตัว์ 
สวนสาธารณะ เป็นต้น  

แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การศึกษาตามอธัยาศยั ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความส าคญัใน
ฐานะเป็นแหล่งท่ีให้บุคคลเข้ามาเรียนรู้จากการจดัสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้
และกระตุ้นความสนใจของบคุคล เพ่ือให้การน าเสนอในการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเสนอความหมาย แนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
4.1 ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เพ่ือให้ได้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชัดเจน ขอน าเสนอ
ความหมายของแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่มีผู้ให้ความหมายไว้อยา่งนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้
 4.1.1 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ประสบการณ์ท่ีสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศยัอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็น
บคุคลแหง่การเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2549: 42) 
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 4.1.2 แหลง่การเรียนรู้ หมายถึง บคุคล กิจกรรมท่ีมีอยูใ่นชมุชน ซึง่ให้ประสบการณ์แก่
ประชาชนได้ ดงันัน้ แหลง่การเรียนรู้ในชมุชน อาจเป็นศาสนสถานโรงเรียน พิพิธภณัฑ์ สวนสนมนุ
ไพร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ศนูย์การศึกษาในชุมชน ห้องสมุด สถาน
ประกอบการ หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นชมุชน (สมุาลี สงัข์ศรี, 2542: 57) 
 4.1.3 แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมลู ข่าวสาร สารสนเทศ สถาบนั หน่วยงาน 
และวตัถุสิ่งของท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เทคโนโลยี สิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ กิจกรรม ประเพณีหรือการ
ด ารงชีวิตในชมุชน ในท้องถ่ินท่ีมีคณุคา่ และมีความส าคญัตอ่การเรียนการสอนเพราะท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2549: 34) 

4.1.4 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบบั 
ท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการ
เรียนรู้  ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นนัทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545: 14)  

4.1.5 แหลง่เรียนรู้ หมายถึง “แหลง่” หรือ “ท่ีรวม” ท่ีอาจมีสภาพ / สถานท่ี 
หรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วย ข้อมลู ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ หรือ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้สอน  
หรือศนูย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกบัความต้องการ
และความพร้อมของผู้ เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะ  สร้างขึน้ให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกบัการประเมินผลใน
ห้องเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2544: 1)   

4.1.6 แหลง่เรียนรู้ หมายถึง ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีอยูแ่วดล้อมใกล้หรือไกลตวั ได้แก่ 
ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวน พฤกษศาสตร์ อทุยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลูและแหล่ง เรียนรู้อ่ืน เช่น ข้อมลู 
สารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี การส่ือสาร บคุคล สถานท่ี ธรรมชาติแวดล้อม ท่ีเพิ่มพนูประสบการณ์
ให้แก่ผู้ เรียน ท าให้เกิดมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึน้ สามารถคิดสร้างสรรค์พฒันา จากสภาพท่ีเป็นอยู่
เดมิให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ศกึษาเรียนรู้ สามารถเลือกรับเอาทัง้สิ่งจงใจหรือไมจ่งใจเรียนรู้ (พีรพล  
ไชยะเดชะ, 2546: 9)   

4.1.7 แหลง่เรียนรู้ หมายถึง แหลง่ท่ีมีข้อมลูขา่วสาร ความรู้ วิทยาการ กิจกรรม  
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กระบวนการ ซึ่งอาจเป็นบคุคล สมาคม สถาบนั เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองและมนษุย์สร้างขึน้ รวมทัง้
วฒันธรรม ประเพณีตา่งๆ มีความส าคญัตอ่บคุคลอนัท่ีจะเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของ  ผู้ เรียน การเรียนรู้
ดงักลา่วครอบคลมุถึงด้านความรู้ ด้านทกัษะและเจตคติ ซึ่งสนบัสนนุส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เพ่ือการเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ (ประไพ  เกษแก้ว, 2548: 13)     

4.1.8 แหลง่การเรียนรู้ หมายถึง  แหลง่ข้อมลู  ขา่วสาร ความรู้และประสบการณ์ 
ทัง้หลายท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเอง  ปฏิบตัิเอง และ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามอธัยาศยัและต่อเน่ือง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายจะ
กลายเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ (ด าริ บญุช,ู 2548: 27) 

4.1.9 แหลง่เรียนรู้ หมายถึง บคุคล สถานท่ีตา่งๆ แหลง่วิทยาการธรรมชาติ 
สภาพสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสารสนเทศต่างๆ ท่ีเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้  (หทยักาญจน์  ส ารวลหนัต์, 2549: 93) 

จากความหมายของแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ 
หมายถึง แหล่ง หรือท่ีรวมท่ีอาจเป็นสถานท่ี หรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้เป็นศนูย์กลาง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการและความพร้อมของผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง
สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพ่ือการเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ในท่ีสุด 
 
4.2 ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
การศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาในรัว้โรงเรียนเท่านัน้คงไม่ได้  เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างศกัยภาพของบุคคลทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ คา่นิยม จึงต้องมีการส่งเสริมให้
บุคคลมีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต และน่ีคือสาเหตท่ีุท าให้เกิดการปฏิรูป
การศกึษาขึน้ในหลายประเทศทัว่โลก ซึ่งนบัว่าเป็นตวับง่ชีท่ี้ส าคญัประการหนึ่งส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ของแตล่ะประเทศ  แรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้หลายประเทศ
ในสังคมโลกต้องปฏิรูปการศึกษาก็คือ เศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-based Economy)  
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันน ามาซึ่งความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  และการ
แขง่ขนัอยา่งรุนแรงทางเศรษฐกิจ  การค้า และอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศ  ดงันัน้ประเทศท่ีจะอยู่
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รอดได้หรือคงความได้เปรียบในการแข่งขนัก็คือ ประเทศท่ีมีอ านาจทางความรู้ และเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Society) 

แหลง่การเรียนรู้จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วย
สนบัสนุนให้ผู้ เรียนรักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจ 
ความถนดั และความพร้อม เพ่ือให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้ท่ีได้มานัน้พฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสงัคมของตนได้ตอ่ไป 

และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้อย่างกระจ่างและ
ชดัเจนขึน้นัน้ ขอเสนอความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ตามท่ีมีผู้กล่าวไว้หลายประการ ดงัตอ่ไปนี  ้
(กรมสามญัศกึษา, 2544: 7; ด าริ  บญุช,ู 2548: 27-28; วิเชียร วงค์ค าจนัทร์, 2553: 45)   

4.2.1 เป็นแหลง่การศกึษาตามอธัยาศยั 
4.2.2 เป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2.3 เป็นแหลง่ปลกูฝังนิสยัรักการอา่น การศกึษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง 
4.2.4 เป็นแหลง่สง่เสริมประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ 
4.2.5 เป็นแหลง่เสริมความรู้ ความคดิ วิทยาการและประสบการณ์ 
4.2.6 เป็นแหลง่ท่ีรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผู้ เรียนเข้าไป 

ศกึษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2.7 เป็นแหลง่เช่ือมโยงให้สถานศกึษาและชมุชนมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั ท า 
ให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาแก่บตุรหลานของตน 

4.2.8 เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ เกิดความ 
สนกุสนาน และมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้  ไมเ่กิดความเบื่อหนา่ย 

4.2.9 เป็นแหลง่ท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คดิเอง ปฏิบตัเิอง และ 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

4.2.10 เป็นแหลง่ท่ีท าให้ผู้ เรียนได้รับการปลกูฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตน 
มองเห็นคณุค่าและตระหนกัถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต 

4.2.11 เป็นแหลง่เสริมสร้างจินตนาการและความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.2.12 เป็นแหลง่สร้างความรู้ ความคดิ วิชาการและประสบการณ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

 
 

4.2.13 เป็นแหล่งปลกูฝังคา่นิยมรักการอ่าน และแหล่งศกึษาค้นคว้าแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  

4.2.14 เป็นแหลง่สร้างความคดิเกิดอาชีพใหมสู่ค่วามเป็นสากล 
4.2.15 เป็นแหลง่เสริมประสบการณ์ตรง 
4.2.16 เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสมัพันธ์ระหว่างคนในชุมชน หรือผู้ เป็นภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  
 นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาหลายทา่นได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของ
แหลง่เรียนรู้ ไว้ดงันี ้

สาวิตรี  ซาตา (2542: 16) กล่าวว่า แหล่งความรู้มีความส าคญั คือ เป็นสถานท่ีท่ี
ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมแรง ร่วมคิด ร่วมท า โดยได้มีการบริจาคทรัพย์สิ่งของ ร่วมมือเสียสละ
ก าลงักายในการจดัสร้างอาคารสถานท่ีขึน้มา ส าหรับเป็นสถานท่ีให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
แก่ประชาชน โดยมีส่ือประเภทสิ่งพิมพ์และอาจมีส่ือเทคโนโลยี วิทยโุทรทศัน์ของจริง ของจ าลอง 
การแสดงการสาธิตตา่งๆ ไว้บริการ ส่ือบางส่วนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของราชการและ
เอกชนต่างๆ และส่ืออีกบางส่วนได้รับการบริจาคจากประชาชนทั่วไป ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชนใน
หมูบ้่านได้มีโอกาสฝึกอา่น เขียน ได้ศกึษาแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพชีวิต
ให้ดีขึน้  

 นอกจากนี  ้ ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้จะอยู่ท่ีความหลากหลาย  ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของแตล่ะบคุคล ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เพราะบคุคลมีความ
ต้องการแตกตา่งกนัไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หาก
สามารถด าเนินการจดัแหล่งความรู้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ก็สามารถส่งเสริมให้
บคุคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก่อให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้ (ประไพ  เกษแก้ว 2548: 17) 

อีกทัง้ ฉันทนา เวชโอสถศกัดา (2551: 12) ยงักล่าวไว้ว่า แหล่งเรียนรู้จะส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ ดงันี ้  

1. เพ่ือเป็นศนูย์กลางความรู้ของชมุชน  
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ อาชีพต่างๆ ในชุมชนและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์  อนัจะน าไปสูก่ารปรับปรุงใช้ในการด ารงชีวิต       
3. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คนในชุมชนเป็นผู้ทนัต่อเหตุการณ์ใน

ปัจจบุนั  
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4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล ได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา อีกทัง้
เป็นแหลง่ท่ีให้การศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองของชมุชนในการสร้างนิสยัรักการอ่าน  ตลอดทัง้ให้ชมุชนได้
รู้จกัแสวงหาความรู้   

5. เพ่ือเป็นแหลง่เพิ่มพนูภมูิปัญญาชาวบ้าน  
6. เพ่ือเป็นแหลง่ท่ีใช้ในการพฒันา การวางแผน และการจดัการโดยคนภายในชมุชน 
สรุปได้ว่า ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ

ต้องการของแตล่ะบคุคลในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพราะบคุคลมีความต้องการแตกตา่งกนั
ไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการ
จดัแหลง่ความรู้ได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถสง่เสริมให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้ทัว่ทกุหนแห่ง แหล่งการเรียนรู้จึงมีความส าคญัส าหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทัง้นีเ้พราะเป็นแหล่งหรือท่ีรวมความรู้เพ่ือให้บคุคลสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการท่ีจะเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตนัน่เอง 
 
4.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ความส าคญัของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากมายหลายประการซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นผลประโยชน์เพ่ือเอือ้ตอ่การพฒันาตนเองของบคุคล และชมุชน สงัคม และประเทศชาติทัง้สิน้ 
การศึกษาถึงแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดแหล่งการเรียนรู้เป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
จ าต้องอาศัยความรู้ในเร่ืองขององค์ประกอบ และประเภทของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบด้วย ดงัมีนกัการศกึษาหลายทา่นได้จ าแนกประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชมุชนสามารถ
จดัให้มีรูปแบบตา่งๆ ออกไปได้ตามชนิดของการจดั ซึง่แยกเป็นประเภทได้ดงันี ้

4.3.1 แหลง่เสนอข้อมลูขา่วสาร คือ ท่ีรวบรวมขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์และ 
เหมาะสมกบัความต้องการของประชาชนในชนบท ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ แผ่นปลิว แผ่นพบั 
และเอกสารทกุอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

4.3.2 แหลง่ท่ีเป็นสถานท่ีให้คณุคา่ทางวฒันธรรม เชน่ โบสถ์ วดัและศลิปะ ท่ีมี 
คณุค่าควรอนุรักษ์ไว้ สิ่งเหล่านีเ้ป็นผลส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้เกิดความหวงแหนในคณุคา่ทาง
วฒันธรรม อนัเป็นมรดกของคนไทย 

4.3.3 แหลง่ท่ีเป็นบคุคลหรือกลุม่คน หมายถึง บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน บุคคลเหล่านีส้ าคัญมาก เพราะมีความ
ช านาญและความเช่ียวชาญ มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นบคุคลท่ีหาได้ในท้องถ่ินและ
ควรน ามาให้ความรู้แก่บคุคลอ่ืน 
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4.3.4 แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ิน ตลอดจนหตัถกรรมพืน้เมืองซึง่มีอยู ่
กระจดักระจายทัว่ไป และแตกต่างออกไปในแต่ละหมู่บ้าน แหล่งการเรียนรู้ประเภทนีช้่วยให้เห็น
ความส าคญัของท้องถ่ิน ชว่ยให้เกิดการอนรัุกษ์ทรัพยากรเหลา่นีใ้ห้มีประโยชน์สืบไป 

4.3.5 แหลง่สง่เสริมกิจกรรม เชน่ กิจกรรมอนามยั อาชีพ นิทรรศการ การ 
อภิปราย การให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพิ่มเติม
ความรู้เดมิให้กว้างขวางยิ่งขึน้ 

4.3.6 แหลง่วิชาการภายในโรงเรียน ได้แก่ อาคารเรียน วสัดอุปุกรณ์ ต้นไม้  
สวน ครัว ครูนกัเรียน 

4.3.7 บคุคลท่ีโรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เชน่ ชาวนา ชาวประมง พอ่ค้า หมอ 
พยาบาลต ารวจ ทหาร  

4.3.8 แหลง่วิชาการภายในชมุชนและนอกชมุชนท่ีโรงเรียนตัง้อยู ่เชน่ สถานท่ี 
ส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ปชูนียสถาน สถานท่ีราชการ สถาบนัทางศาสนา พิพิธภณัฑ์ 

4.3.9 กิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ผลงานทางศลิปะ  
สถาปัตยกรรม วรรณคดี ประเพณีพืน้บ้าน และการละเลน่พืน้บ้าน 

4.3.10 ทรัพยากรวตัถแุละสถานท่ี หมายถึงอาคาร สิ่งก่อสร้าง วสัดอุปุกรณ์ใน 
ท้องถ่ินท่ีประชาชนศกึษาหาความรู้ให้ได้มาซึง่ค าตอบหรือสิ่งท่ีต้องการ 

4.3.11 ทรัพยากรประเภทส่ือ หมายถึง บคุคลหรือส่ือท่ีตดิตอ่ถึงกนัหรือชกัน าให้ 
รู้จักกันท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ ทักษะและเจตคติ ด้วยการส่งผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 แหลง่วิทยาการประเภทส่ือนี ้ท าให้กระบวนการเรียนรู้ทางมนษุยชาติสามารถ
ด าเนินไปได้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสงู และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ สามารถกระจายความรู้ไปสุ่
ทกุพืน้ท่ีในโลกอยา่งทัว่ถึงและตอ่เน่ือง 

4.3.12 ทรัพยากรประเภทเทคนิค หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีและนวตักรรมตา่งๆ ซึง่เป็นสิ่งประดษิฐ์คดิค้น หรือส่ืงท่ีมนษุย์ท าการปรับปรุง 

4.3.13 ทรัพยากรประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบตัด้ิานประเพณีและ 
วัฒนธรรมต่างๆ  การปฏิบตัิของหน่วยราชการตลอดจนความเคล่ือนไหวในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงพฒันาสภาพตา่งๆ ในท้องถ่ิน การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เหล่านี ้จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม 

4.3.14 ทรัพยากรในลกัษณะท่ีเป็นสถาบนัในท้องถ่ิน ได้แก่ องค์กรตา่งๆ เชน่ วดั 
 ตลาด ห้องสมดุประชาชน สถานีอนามยั ศาลาประชาคม เทศบาล กลุม่การเมือง เป็นต้น 
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4.3.15 ทรัพยากรทางเทคนิค หมายถึง สิ่งท่ีแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านต่างๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ เกิดแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ 

4.3.16 ทรัพยากรของท้องถ่ิน เป็นกิจกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมและประเพณี 
การปฏิบตัิงานหรือสถานท่ีราชการหรือหน่วยงาน กิจกรรมและความเคล่ือนไหวเพ่ือแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงสภาพต่างๆ ในท้องถ่ิน โรงเรียนอาจน านักเรียนไปศึกษาหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานได้ เชน่ รณรงค์เพ่ือรักษาความสะอาด สง่เสริมสนบัสนนุการออกเสียงเลือกตัง้ 

4.3.17 ทรัพยากรด้านการเงิน หมายถึง ทรัพยากรการเงินทัง้ทางตรงและทางอ้อมจาก 
ผู้ มีฐานะดี จากผู้ ท่ีต้องการจะเสียสละทรัพย์สินโดยตรง (สจุิต สิลารักษ์, 2551: 43; สรุจิตร ทีบวั, 
2538: 44; รัชนีกร ทองสขุดี, 2545: 54; อทุยั บญุประเสริฐ, 2532: 28)  
 ทัง้นี ้ประเภทของแหลง่การเรียนรู้ในทรรศนะของ กรมวิชาการ  ยงัได้จ าแนกแหล่งการ
เรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. แหลง่การเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมดุ ห้องหมวดวิชา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 
อินเตอร์เนท ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ส่ือการเรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวน
วรรณคดี สวนสมนุไพร สวนสขุภาพ ฯลฯ 

2. แหลง่การเรียนรู้ในท้องถ่ิน ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ สวน 
สตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศนูย์กีฬา วดั ครอบครัว ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ชมุชน สถานประกอบการ องค์กรของรัฐ และเอกชน (กรมวิชาการ, 2554) 
 จากแนวคิดประเภทของแหล่งการเรียนรู้ดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปประเภทของ
แหลง่การเรียนรู้ได้ 4 ประเภท ดงันี ้

1. แหลง่การเรียนรู้ประเภทบคุคล คือ ผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ มีภูมิปัญญา 
มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพตา่งๆ ในท้องถ่ิน ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ เจตคติ ให้แก่ผู้ ท่ี
สนใจและต้องการเรียน 

2. แหลง่การเรียนรู้ประเภทสถานท่ีหรือวตัถสุิ่งก่อสร้างตา่งๆ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ  

2.1 สถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาต ิเชน่ ดนิ ป่า ภเูขา ต้นน า้ล าธาร พืช แร่ธาต ุ
2.2 สถานท่ีท่ีเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น 

ตลาด โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรม 
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3. แหล่งการเรียนรู้ประเภทส่ือ ท่ีเป็นตวักลางในการท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ทกัษะ ประสบการณ์ ได้แก่ วสัดอุปุกรณ์ แบง่เป็น 2 ลกัษณะคือ 

3.1 ส่ือสิงพิมพ์ เชน่ เอกสาร หนงัสือ ต ารา ใบปลิว 
3.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้ภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่ง ทัง้ให้ภาพและเสียง เช่น 

ภาพยนตร์ โทรทศัน์ สไลด์ รูปภาพ 
4. แหลง่การเรียนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ เชน่ นวตักรรม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ วิธีการสอนแบบต่างๆ เทคนิคกระบวนการท างานหรือการ
แก้ปัญหาตา่งๆ ในท้องถ่ิน 

 
4.4 รูปแบบการจัดแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 แหล่งการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจดัแหล่งการเรียนรู้จะต้องอาศยัความ
ร่วมมือและประสานงานกันทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจัดแหล่งการเรียนรู้ ตาม
ความสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึ น้อยู่กับสภาพความเป็นอยู่  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนใน
ท้องถ่ินได้รับ 

บญุเลิศ มาแสง (2532: 40) ได้ก าหนดรูปแบบแหลง่การเรียนรู้เป็น 4 รูปแบบ คือ 
4.4.1 แหลง่ความรู้ท่ีพฒันามาจากท่ีอา่นหนงัสือประจ าหมูบ้่าน เน่ืองจากท่ีอา่น 

หนงัสือประจ าหมูบ้่านเป็นแหล่งข่าวสารข้อมลูท่ีส าคญัยิ่งของชมุชนแหล่งหนึ่ง นอกเหนือไปจากท่ี
โรงเรียน 

4.4.2 แหลง่ความรู้หมูบ้่านท่ีจดัขึน้ในวดั วดัในชนบทโดยทัว่ไปเป็นศนูย์กลางท่ี 
ส าคญัแหง่หนึง่ของชมุชน เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนมาพบปะประกอบศาสนกิจร่วมกนัโดยมีพระเป็น
ผู้ ให้การอบรมเทศนา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ประการหนึ่ง หากจะพัฒนา ให้วัด สามารถ
ให้บริการความรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบแหล่งความรู้ก็กระท าได้ เพราะวดัมีบริเวณกว้างขวาง
ร่มร่ืน มีภิกษุและสามเณรท่ีประชาชนเคารพนบัถือ และมีเวลาพอท่ีจะท าประโยชน์ร่วมกับชุมชน
ได้เป็นอยา่งดี ประกอบกบัสามารถดแูลประสานงานกบัคณะกรรมการหมู่บ้านได้อย่างใกล้ชิดและ
มีประสิทิภาพ 

4.4.3 แหลง่ความรู้ท่ีจดัขึน้ในโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถาบนัการศกึษา 
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ให้แก่ประชาชนในชุมชน มีอาคารสถานท่ีพร้อมและมีห้องสมุดโรงเรียน หรือสามารถจัดเป็น
ห้องสมดุโรงเรียนท่ีให้บริการประชาชนในชมุชนได้ โดยจดัท าเป็นแหล่งความรู้ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้
บริการ 

4.4.4 แหลง่ความรู้ท่ีจดัขึน้ในสถานท่ีสาธารณะ หรือท่ีประชาชนบริจาคในบาง 
หมูบ้่านท่ีไมมี่วดั โรงเรียนหรือท่ีอา่นหนงัสือประจ าหมูบ้่าน จงึมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่มีฐานในการท่ีจะ
พฒันาให้เป็นแหล่งความรู้ประจ าหมู่บ้าน แต่ก็สามารถพัฒนาท่ีสาธารณะให้เป็นแหล่งความรู้
หมูบ้่านได้ 
 จากแนวคิดเร่ืองรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้เป็นส่วน
หนึง่ของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นศนูย์รวมความรู้ท่ีให้เข้าไปศกึษาหาความรู้ เป็นแหล่ง
ความรู้ในชมุชน สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ขึน้อยูก่บัสภาพและความต้องการของชมุชน 
 

5. แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 

5.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 ปัจจบุนันิยามของค าวา่ แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม ยงัไม่มีการก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
แตอ่งค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคญัทางด้านการศึกษาและวฒันธรรมในระดบัสากล ได้บญัญัติศพัท์ค าว่า พิพิธภัณฑ์ 
(Museum) ท่ีหมายถึงสถาบนัสถาบนัท่ีให้บริการแก่สงัคมโดยไม่แสวงหาก าไร ซึ่งท าหน้าท่ีในการ
รวบรวม รักษา ค้นคว้า วิจยั เผยแพร่ และจดัแสดงหลกัฐานวตัถุท่ีเป็นของมนุษย์และในบริบทท่ี
เก่ียวข้องกบัมนษุย์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาเรียนรู้และนนัทนาการ ค านิยามดงักล่าวนีไ้ด้
เปล่ียนแปลงไปในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา เพราะท าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีเพ่ือ
การศกึษาเรียนรู้และนนัทนาการ ค านิยามดงักล่าวนีไ้ด้เปล่ียนแปลงไปในช่วงสองศตวรรษท่ีผ่าน
มา เพราะท าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีเพ่ือการศึกษาเรียนรู้มากกว่ามีหน้าท่ีเพ่ือ
การสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมแตเ่พียงอย่างเดียว กล่าวคือ พิพิธภณัฑ์ได้ท าหน้าท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้นัน่เอง 
 ในประเทศไทยพบว่า เร่ิมมีการใช้ค าว่า “แหล่งเรียนรู้” อย่างแพร่หลายหลังจากท่ีมี
การออกพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 โดยในมาตรา 24 ระบไุว้ว่า “รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ…” และหน่วยงานได้
พยายามให้นิยามความหมายของค าวา่แหลง่เรียนรู้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้
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 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2541 ให้ค านิยามแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง 
ถ่ิน ท่ีอยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่งท่ี หรือศนูย์รวมความรู้ท่ีให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และ
ความช านาญ 
 กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า แหล่งเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทกัษะ
และความสามารถตา่งๆ ท่ีจะชว่ยให้บคุคลแตล่ะคนสามารถเป็นผู้ เรียนรู้อย่างอิสระ เป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ศกัยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ หรืออาจกล่าวได้ว่า 
แหลง่เรียนรู้ชว่ยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงแหง่ตน (กรมสามญัศกึษา, 2555) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านิยามว่า
แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่ง หรือ ท่ีรวม อนัอาจเป็นสถานท่ีหรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมลู ข่าวสาร 
ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกตา่งจาก
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้สอน มีระยะเวลาเรียนท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกบัความต้องการ
และความพร้อมของผู้ เรียน มีการประเมินและการวดัผลการเรียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สร้างขึน้ให้
เหมาะกับการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกับการประเมินในชัน้เรียนหรือ
ห้องเรียนนัน้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2555) 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ นิยามว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ และขยายความรายละเอียดว่า เป็น แหล่ง หรือ 
ท่ีรวม ซึง่อาจเป็นสภาพ สถานท่ี หรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมลูข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ี
มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกตา่งจากกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีครูเป็นผู้สอน มีระยะเวลาเรียนท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกบัความต้องการและความพร้อมของ
ผู้ เรียน มีการประเมินและการวัดผลการเรียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สร้างขึน้ให้เหมาะกับการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองไมจ่ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกบัการประเมินในชัน้เรียนหรือห้องเรียน (กรมวิชาการ 
,2555) 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดนิยามของแหล่ง
เรียนรู้ หมายถึง แหล่งหรือท่ีรวมสาระความรู้ อาจเป็นสถานท่ี ศนูย์ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ 
หรือบคุคลท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2555) 
 ค านิยามท่ีอ้างอิงดังกล่าวข้างต้นยังไม่ปรากฏค าอธิบายท่ีละเอียดครอบคลุมถึง
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทาง
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ธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หากแต่เป็นค านิยามกว้างๆ เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้
โดยทัว่ไปเทา่นัน้ ดงันัน้ การให้ความหมายของค าว่า แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม จึงต้องนิยามจาก
การให้ความหมายของค าวา่ วฒันธรรมลงไปด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ความหมายของค าว่า วัฒนธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิตของคนในสงัคม เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบตัิ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึก
คิดในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสงัคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึง้ ยอมรับ และใช้ปฏิบตัิ
ร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนัน้ (ส านักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาติ, 2555) 
 จากความหมายของค าว่า วัฒนธรรม และค าว่า แหล่งเรียนรู้ ดงักล่าว ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จึงได้ก าหนดความหมายของค าว่าแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
หมายถึง แหล่ง หรือ ท่ีรวม ซึ่งอาจเป็นสถานท่ีหรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วยความรู้ สาระความรู้ 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับชีวิตวฒันธรรมซึ่งมีคณุค่าของคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมี
การปรับเปล่ียน เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยคนในชุมชน และมุ่งเน้นท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัคนทัง้ในท้องถ่ินของตนเองและคนในสงัคมภายนอก ได้เข้าใจถึงชีวิตวฒันธรรมของสงัคมนัน้ 
 
5.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

การสง่เสริมให้คนในสงัคมไทยมีการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรม คือ แนวทางหนึ่งในการพฒันา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คงเพราะการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมก่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ เคารพ และยอมรับในความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม โดยปราศจากความคิดเห็น
ขดัแย้ง เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความต้องการท่ีจะอนรัุกษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาความคิดและสิ่งท่ีมีคุณค่าเพ่ือการพัฒนา
สังคมไทย ดงันัน้ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจึงเป็นองค์กรทางสังคมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
เรียนรู้ การรักษา และสืบสานมรดกและคณุคา่ทางวฒันธรรม รวมทัง้สร้างส านึกทางสงัคม ถือเป็น
กลไกท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญและมัน่คงอยา่งยัง่ยืน 

 ในประเทศท่ีเจริญแล้วจะมีการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพให้
ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีท่ีมีชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือการเรียนรู้ของคนใน
ชมุชน ตวัอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีเนือ้ท่ีประเทศประมาณ 377,873 ตารางกิโลเมตร มีแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเภทพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน (folk) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์
ประวตัิศาสตร์ จ านวน 2,930 แห่ง (จากจ านวนแหล่งเรียนรู้ทกุประเภทท่ีมีจ านวน 6,276 แห่ง)   
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คิดเป็นสดัส่วนคือ ทกุ 129 ตารางกิโลเมตร จะมีแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมอยู่หนึ่งแห่ง และทกุๆ 
61 ตารางกิโลเมตร จะมีแหล่งการเรียนรู้ประเภทตา่งๆ อยู่หนึ่งแห่ง (2556) จะเห็นได้ว่าคนญ่ีปุ่ น
ให้ความส าคญักับการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมสงูมาก จึงมีการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมขึน้
เป็นจ านวนมาก 
 ส าหรับประเทศไทยนัน้ แม้จะมีแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมอยูก่ระจายครอบคลมุในทกุ
จงัหวดัทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ความรู้เร่ืองชีวิตวัฒนธรรม 
และแสดงความเป็นตวัตนของชมุชนได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการ
และการด าเนินงานท่ีไร้ทิศทาง รวมทัง้ขาดนโยบายท่ีชดัเจนในระดบัชาติซึ่งมาก าหนดทิศทางการ
พฒันาแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมให้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสม 
 
5.3 บทบาทและหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2551: 9) ได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมไว้ดงันี ้

1. เป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงเร่ืองราวทางวฒันธรรม เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้ 
โดยมีการจัดสถานท่ีให้สามารถส่ือความเข้าใจถึงเร่ืองท่ีจัดแสดงและให้ความรู้ไปด้วยใน
ขณะเดียวกนั 

2. เป็นสถานท่ีให้ความรู้ในรูปแบบการศกึษาตามอธัยาศยัท่ีหลากหลาย โดยสอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้ เรียนในทุกระดบัและทุกกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับสภาวะความ
พร้อมของแหลง่เรียนรู้แตล่ะพืน้ท่ี 

3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
สภาพสงัคม วิถีชีวิต และสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองของแตล่ะท้องถ่ิน 

4. เป็นเวทีให้คนในชมุชนท้องถ่ินร่วมกนัสร้างเร่ืองราวประวตัศิาสตร์และสงัคมของ 
ตนเองขึน้มาเพ่ือให้เกิดการบรูณาการการเรียนรู้กบับคุคลภายนอก 

5. จดัหาความร่วมมือ โดยร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ชมุชนในท้องถ่ินเพ่ือ 
จดัท าองค์ความรู้ และจดักิจกรรมท่ีผู้ เข้าชมสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความถนดั 

6. มีส่ือท่ีใช้ในการน าเสนออยา่งหลากหลาย 
7. บรูณาการกบัองค์กรตา่งๆ ในท้องถ่ิน ทัง้ภาครัฐ เอกชน และชมุชนเพ่ือให้ทกุภาคสว่น 

ได้มีส่วนร่วมในการจดัการกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาต,ิ 2551: 9) 
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5.4 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลาย 
อาจจ าแนกอย่างกว้างๆ ตามสาระการเรียนรู้และกลุ่มของผู้ ท่ีเข้ามาจดัตัง้และด าเนินการ เป็น 2 
ประเภท คือ แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมหลวง และแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมราษฎร์  
 แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมหลวง คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้มาจากนโยบายหลวงหรือ
นโยบายภาครัฐ ท่ีต้องการมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นสาระการเรียนรู้ในเร่ืองศิลปวฒันธรรมของชาติหรือ
ส่วนกลาง เพ่ือให้ประชาชนไทยทกุคนได้เรียนรู้ มีการใช้งบประมาณในการจดัตัง้และด าเนินงาน
จากงบประมาณของหลวงหรือส่วนราชการรวมถึงมีบุคลากรภาครัฐเป็นผู้ บริหารจัดการและ
ด าเนินงาน ซึง่เน้นการปฏิบตังิานตามนโยบายของรัฐเป็นหลกั เช่น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ศนูย์
วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 
 ส่วนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมราษฎร์ คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้เร่ืองชีวิต
วฒันธรรม เกิดขึน้มาจากความคิดริเร่ิมของบุคคล เอกชน หรือการรวมกลุ่มของชุมชนท่ีต้องการ
สร้างเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตวฒันธรรมของตน และชมุชนท้องถ่ินขึน้และเผยแพร่เร่ืองราวนัน้ให้กับ
คนในชมุชน สงัคม และบคุคลภายนอกได้เรียนรู้ในรูปแบบของการจดัแสดงนิทรรศการ หรือการจัด
กิจกรรมตา่งๆ มีการบริหารจดัการและด าเนินงานอย่างอิสระ ไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากหนว่ยงานของรัฐ เชน่ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน พิพิธภณัฑ์สว่นบคุคล เป็นต้น  
 นอกจากนี ้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมภายใต้นโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2551: 11) สามารถก าหนดได้ 3 กลุม่ ดงันี ้ 
 กลุม่ท่ี 1 แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเป็น
ผู้จดัตัง้และด าเนินงานบริหารจดัการเอง ได้แก่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย หอไทยนิทศัน์ หอ
อคัรศลิปิน 
 กลุ่มท่ี 2 แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติมี
นโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนในด้านวิชาการหรืองบประมาณให้ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน
ตา่งๆ ด าเนินงานจดัตัง้ขึน้ ได้แก่ หอวฒันธรรมนิทศัน์ ศนูย์วฒันธรรม ศนูย์วฒันธรรมไทยสายใย
ชมุชน และบ้านศลิปินแหง่ชาต ิเป็นต้น 
 กลุม่ท่ี 3 แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเข้า
ไปสมัพนัธ์ในลกัษณะเครือข่าย ให้การสนบัสนุนด้านการบริหารจดัการและองค์ความรู้ แต่ไม่ได้
สนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินงาน ได้แก่ พิพิธภณัฑ์สว่นบคุคล พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน เป็นต้น  
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นอกจากนี ้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมอาจจ าแนกประเภทได้ตามสาขาหรือการท าหน้าท่ี
เฉพาะด้าน เช่น พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ศูนย์วัฒนธรรมเคร่ืองจักสาน เป็นต้น  (ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, 2551: 10) 

 
5.5 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมถือเป็นสถาบนัการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมของคนไทย 
ซึง่มีหน้าท่ีส าคญั คือ ปลกูฝังให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ เคารพ และยอมรับในความแตกตา่ง
หลากหลายทางวฒันธรรมของกลุ่มคนตา่งๆ ท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมไทยอย่างปราศจากความขดัแย้ง
ตลอดจนมีความรักและความภาคภมูิใจในวิถีชีวิต ภมูิปัญญา และอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทย พร้อม
ท่ีจะอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวัฒนธรรมท่ีเป็นของชุมชนทุกกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในสังคมไทยให้
ยัง่ยืน สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัตสิขุ 
 อยา่งไรก็ตาม การด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมให้มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน
ถือเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับผู้ ด าเนินงาน เพราะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เป็นสิ่งเอือ้อ านวยและ
ขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านความร่วมมือ 
ปัจจยัด้านผู้ เรียน ฯลฯ ซึ่งผู้ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมต้องมีความเข้าใจและสามารถ
ผสานปัจจยัตา่งๆ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างสอดคล้อง ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ (2551: 
27) ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความยากล าบากของการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ิน จึงได้ก าหนด
นโยบายในการด าเนินงานด้านแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม เพ่ือช่วยให้ผู้ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมสามารถด าเนินงานได้อยา่งสะดวก เข้มแข็ง และยัง่ยืน ไว้ 3 แนวทาง ดงันี ้

      1. แนวทางการจดัตัง้ เป็นการจดัตัง้แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมต้นแบบในระดบัชาติ 
เพ่ือให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอารยธรรมไทย โดย
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเป็นผู้บริหารจดัการและด าเนินงานเอง ซึ่งได้แก่ ศนูย์
วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย หอไทยนิทศัน์ และหออคัรศลิปิน 

     2. แนวทางการสนบัสนนุ ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตไิด้สนบัสนนุให้ 
ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในชุมชนท้องถ่ินเป็นผู้จัดตัง้แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม โดยส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติสนบัสนนุในเร่ืองของงบประมาณการ
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จัดตัง้บางส่วน หรือให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการซึ่งได้แก่ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ศูนย์
วฒันธรรมไทยสายใยชมุชน ศนูย์วฒันธรรมและบ้านศลิปินแหง่ชาติ 

     3. แนวทางการสง่เสริมเครือขา่ยแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม เป็นแนวทางท่ีส านกังาน 
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติเห็นว่า ปัจจบุนัมีการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมตามพืน้ท่ี
ตา่งๆ ทัว่ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยท่ีแต่ละแห่งมีการบริหารจดัการและด าเนินงานท่ีเป็นอิสระ
ต่อกัน ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรม เพ่ือให้แหล่งเรียนรู้แตล่ะแห่งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรวมกลุ่มให้ความ
ร่วมมือและชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

     นอกจากนโยบายการด าเนินงานด้านแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมทัง้ 3 แนวทางดงักล่าว
ข้างต้นแล้ว ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ยังได้ก าหนดแนวทางท่ีเป็นเกณฑ์
มาตรฐานกลางในการด าเนินงานส าหรับให้แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมแต่ละแห่งน าไปใช้ในการ
พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือให้เป็นสถาบนัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, 2551: 19) 

5.5.1 วตัถปุระสงค์ของเกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
1. เพ่ือเป็นแนวทางหรือคูมื่อในภาพกว้าง ส าหรับผู้ด าเนินงานแหลง่เรียนรู้ทาง 

วฒันธรรมของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตแิละเครือขา่ย ในการด าเนินงานการ
จดัตัง้และบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือน าใช้เป็นกรอบในการประเมินศกัยภาพแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมในการ 
ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน เพ่ือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของส านกังาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิและเครือขา่ยทางวฒันธรรมให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 

      5.5.2 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
      ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2551: 19) ได้จดัท าเกณฑ์มาตรฐาน

แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมโดยก าหนดองค์ประกอบหลกัในการพิจารณา 5 ด้าน ดงันี ้
     1. ด้านความรู้และสิ่งของท่ีจดัแสดง 
     2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
     3. ด้านการพฒันาผู้ เรียนรู้ในแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
     4. ด้านการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
     5. ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากชมุชนในท้องถ่ินและการสร้างเครือขา่ยเพ่ือการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แลกเปล่ียนเรียนรู้  
                 โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1-5  
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมด้านความรู้และสิ่งของท่ีจดัแสดง 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
1.1 สาระความรู้และวิธีการ น าเสนอ - เป็นความรู้ท่ีคนในชมุชนท้องถ่ินรวบรวม 

บนัทกึ เรียบเรียง และถ่ายทอด 
- เป็นข้อมูลท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของชีวิต 
วฒันธรรมของคนในชมุชน 
- มีค าอธิบายวตัถแุละสิ่งของท่ีจดัแสดงให้
เ ข้ า ใ จ ถึ ง ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ นม า  แ ล ะ
ความสมัพนัธ์กบัท้องถ่ิน 
- มีการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมา
ของความรู้และหรือวัตถุท่ีจัดแสดง และ
เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวอยู่เสมอๆ ความรู้ท่ี
น าเสนอต้องเข้าใจง่าย เหมาะสมกบัผู้ เรียนรู้
ทกุกลุม่เปา้หมาย 

1.2 วตัถแุละสิ่งของท่ีจดัแสดง - วัตถุและสิ่งของท่ีจัดแสดงมีความ
หลากหลายและโดดเด่น น่าสนใจ และบ่ง
บอกเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน วฒันธรรมของ
ตนเอง 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมด้านความรู้และสิ่งของท่ีจดัแสดง (ตอ่) 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

 - วั ต ถุ แ ล ะ สิ่ ง ข อ ง ท่ี จั ด แ ส ด ง ท า ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการเ รียน รู้และสร้างความเ ข้าใจ
วฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้ๆ  
- มีการศึกษาค้นคว้าประวตัิความเป็นมาของ
วัตถุสิ่ งของ ท่ีจัดแสดงและเผยแพร่ ข้อมูล
ดงักลา่วอยูเ่สมอๆ  
- วตัถแุละสิ่งของท่ีจดัแสดงได้รับการดแูล รักษา
ความสะอาด และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 
- มีคลังเก็บวตัถุและสิ่งของท่ีเหลือจากการจัด
แสดงท่ีสามารถน ามาหมนุเวียนจดัแสดงได้ 

1.3 วิธีการจดัแสดง - องค์ความรู้ท่ีจัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ต้อง
ชดัเจนถกูต้อง และนา่สนใจ 
- มีการปรับเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีจดัแสดงอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือให้มีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายและ
นา่สนใจอยูเ่สมอ 
- มีมุมบริการเอกสารความรู้/หนังสือหรือมุม
ห้องสมดุ 
- มีแผ่นพบั ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์จาก
แหลง่เรียนรู้ 
- มีการน าเสนอข้อมูลองค์ความรู้เ ป็น
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1-2 ภาษา เช่น 
ภาษาองักฤษ จีน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

2.1 ผู้ เข้าชมสามารถเข้าถึงหรือสมัผสัวตัถุ
และสิ่งของท่ีจดัแสดงได้ 

- มีวตัถุและสิ่งของจดัแสดงส่วนหนึ่ง ท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้ เ รียนรู้สัมผัสได้ ทดลองใช้ได้ 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบสองทาง 
ผ่านการสัมผัสหรือทดลองใช้จริง เช่น มี
กิจกรรมการต าข้าวด้วยครกกระเด่ืองแบบ
โบราณ เป็นต้น 

2.2 มีการจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

- กิจกรรมท่ีจัดขึน้มีความเช่ือมโยงกับ
เร่ืองราวท่ีจดัแสดงและหลกัสตูรการเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียน 
- กิจกรรมท่ีจดัขึน้มีความหลากหลาย เพ่ือให้
ผู้ เรียนรู้ได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจ 
และมีการจัดท าเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม 

2.3 สง่เสริมการจดักิจกรรมด้านวิถีชีวิต
และศลิปวฒันธรรมของชมุชนท้องถ่ิน 

- จดักิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม
ประเพณีของชมุชนท้องถ่ิน 
- มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม ปลูกฝัง และ
ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน โดยผู้ รู้ของ
ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแบบอย่างในการน าไปใช้ใน
ชีวิต และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น 
เวทีชมุชน เป็นต้น 
- มีการจัดท าเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม 

2.4 มีระบบฐานข้อมลูทางด้าน
ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ 
และมีเครือขา่ยเช่ือมโยงกบัท้องถ่ิน 

- มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายด้านวฒันธรรม
อ่ืนๆ และชุมชน เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินอย่างเป็น
ระบบ สะดวกในการเข้าถึงข้อมลู 
- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมลูกบั 
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ตารางท่ี 2 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม (ตอ่) 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

2.5 มีการสง่เสริมการเรียนรู้เร่ือง
วฒันธรรมโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 

- มีการจดัท าส่ือในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือเสริม
ความรู้ส าหรับผู้ เข้าชม อาทิ หนงัสือ วีดีทศัน์ 
สิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต นิทรรศการ 

 
ตารางท่ี 3 เกณฑ์มาตรฐานด้านการพฒันาผู้ เรียนในแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
3.1 ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัผู้ เรียนรู้ - มีข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ของผู้ เรียนรู้ 

- มีข้อมลูด้านภมูิศาสตร์/การเดนิทางมายงั
แหลง่เรียนรู้ 
- มีข้อมลูด้านจิตวิทยา พฤติกรรมของผู้ เรียนรู้ 

3.2 การก าหนดกลุม่เปา้หมาย (ผู้ เรียนรู้) - มีการส ารวจกลุม่เปา้หมาย 
- มีการส า รวจความต้องการของ
กลุม่เปา้หมาย 
- มีแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และแผน
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

3.3 การจดัการเรียนรู้ - มีการเตรียมการก่อนการจดักิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ มีเทคนิคการจดัการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้
โ ด ย ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ เ รี ย น รู้ โ ด ย เ น้ น
กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
เรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยี เป็นต้น 

3.4 การประเมินผลการเรียนรู้ - มีการประเมินผลการรับรู้เนือ้หาท่ีจดัแสดง 
- มีการประเมินผลความพงึพอใจ 
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ตารางท่ี 4 ด้านการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
4.1 ด้านการวางแผนและตดิตามประเมินผล
การด าเนินงาน 

- มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า และมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึน้อยา่งเป็นระบบ 
- มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี มี
การส ารวจความคดิเห็นและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

4.2 ท่ีตัง้ของแหลง่เรียนรู้ - เป็นศนูย์กลางของชมุชน 
- มีปา้ยบอกทางชดัเจน 
- การคมนาคมสะดวกและปลอดภยั 
- มีบริการขนสง่มวลไปถึงแหลง่เรียนรู้ 
 

4.3 สิ่งอ านวยความสะดวกของแหลง่เรียนรู้ - มีการจดัสิ่งแวดล้อมสวยงาม 
- มีจดุประชาสมัพนัธ์และตดิตอ่สอบถาม 
- มีห้องน า้สะอาดถกูสขุลกัษณะ 
- มีปา้ยแสดงห้องหรืออาคารสถานท่ีตา่งๆ 
ในแหลง่เรียนรู้อยา่งชดัเจน 
- มีท่ีนัง่พกัผอ่น 
- มีร้านจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของ
ท่ีระลกึ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ต้องอยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ดี มีการบ ารุงรักษาและ
ดแูลเร่ืองความสะอาด 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ 
เชน่ทางเดนิ ห้องน า้ ส าหรับผู้พิการ 
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ตารางท่ี 4 ด้านการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม (ตอ่) 
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 

4.4 ด้านการจดัการงบประมาณ - มีแผนการจัดหางบประมาณท่ีชัดเจน
เพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
- มีแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
- สง่เสริม สนบัสนนุให้ชมุชนหารายได้จาก
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในแหล่ง
เรียนรู้ เชน่ จ าหน่ายสินค้าพืน้เมือง อาหาร
พืน้เมือง ศิลปะการแสดงของท้องถ่ิน เป็น
ต้น 

4.5 การจดัการด้านบคุลากร - บุคลากรมีความรู้เ ก่ียวกับสาระท่ีจัด
แสดง 
- มีบุคลากรท่ีมีอัธยาศัยดี มีจิตวิญญาณ
ในการให้บริการและมีทกัษะในการส่ือสาร
ได้กบัทกุกลุม่เปา้หมาย 
- มีการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในแหล่ง
เรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
- มีระบบการยกย่องบุคลากรท่ีม างาน
อยา่งเสียสละ 
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ตารางท่ี 5 เกณฑ์มาตรฐานแหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรมด้านการแสวงหาความร่วมมือจาก 
                 ชมุชนในท้องถ่ินและการสร้างเครือขา่ยเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชีวั้ด 
5.1 ความร่วมมือจากทกุภาคสว่นในการ
ด าเนินการภายในแหลง่เรียนรู้ 

- มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคชุมชนและประชาชนในท้องถ่ินท่ีให้
ความร่วมมือ และร่วมด าเนินการ 
- มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทัง้ระดับนโยบาย และการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบตังิาน 
 

5.2 มีการสนบัสนนุจากองค์กรและประชาชน
ในท้องถ่ิน 

- องค์กรในท้องถ่ินสนับสนุนงบประมาณ 
และการด าเนินงานของแหล่งเรียนรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง 
- ประชาชนในท้องถ่ินให้ความร่วมมือใน
การ 
สนบัสนนุกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ เช่น น า
วัตถุและสิ่ งของ ท่ี มีค่าของครอบครัว
บริจาคให้แก่แหล่งเรียนรู้เ พ่ือจัดแสดง 
สนับสนุนความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ในแหลง่เรียนรู้ 

5.3 มีกิจกรรมทางวฒันธรรมร่วมกบัชมุชน - มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลาย
รูปแบบท่ีด าเนินการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
คดิและร่วมด าเนินงาน 

5.4 การสร้างเครือขา่ย - มีการจัดตัง้และประสานเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและ
กนั 
- มี กิ จก ร รมทางวัฒนธรรมระหว่ า ง
เครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
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6. แนวคิดเก่ียวกับพพิธิภัณฑ์ 
 

 พิพิธภณัฑ์ เป็นองค์กรทางวฒันธรรมท่ีมีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนาน และ
ได้ผ่านการเปล่ียนแปลงบทบาททางสงัคมมาในหลายยคุสมยั นบัตัง้แตส่มยักรีกโบราณ จนมาถึง
ในสังคมยุโรปซึ่งเป็นแม่แบบทางวัฒนธรรมของโลก ในช่วงเวลาราวสองศตวรรษท่ีผ่านมานัน้ 
พิพิธภัณฑ์มีก าเนิดมาจากคลงัเก็บสมบตัิ และวตัถสุิ่งของท่ีมีค่า หรือแปลกประหลาด อนัควรค่า
แก่การเก็บสะสมเพ่ือตอบสนองความสขุและความกระหายใคร่ครอบครองของชนชัน้ผู้ ท่ีมีความมัง่
คัง่ ในยคุท่ีประเทศมหาอ านาจยโุรปมีอาณามีอาณานิคมในดินแดนตา่งๆ ของโลก พิพิธภณัฑ์เป็น
ท่ีรวมของสมบัติล า้ค่าและวัตถุสิ่งของแปลกๆ จากดินแดนอันไกลโพ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทาง
วฒันธรรมท่ีจะแสดงอ านาจอนัเกรียงไกรของประเทศผู้ปกครอง และเป็นแหล่งสะสมวตัถุ เพ่ือการ
ค้นคว้าและความก้าวหน้าทางความรู้ 
 ในเวลาต่อมา พิพิธภัณฑ์ได้เปล่ียนแปลงบทบาททางสังคมไปจากเดิม เม่ือมีการ
พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม อนัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบสงัคม
การเมือง และการขยายตวัของการศึกษาของประชากรจ านวนมาก พิพิธภัณฑ์จึงเร่ิมท าหน้าท่ี
สนบัสนนุการศกึษาของสงัคม โดยการเผยแพร่ความรู้ไปยงัสาธารณชน กระบวนการเหล่านีท้ าให้
เกิดการต่ืนตวัในการสร้างกระบวนการจดัระบบวตัถุสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ และเน้นการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั รวมทัง้เป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีกระตุ้นให้บคุคลเกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์
ของประชาชนท่ีเข้ามาเย่ียมชม แนวคิดเร่ืองหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ทางด้านการให้การศึกษาแก่
สาธารณชน จงึมีความส าคญัมาจนถึงปัจจบุนันี ้
 กระแสความเปล่ียนแปลงของพิพิธภัณฑ์ในอีกด้านหนึ่ง เกิดขึน้ตัง้แต่ภายหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เม่ือชนชัน้พืน้เมือง ชมุชนท้องถ่ิน ท่ีเคยอยู่ภายใต้การปกครองมี
จากศนูย์กลางมีความส านึกถึงความมีอิสรภาพทางการเมือง และการมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ของตนเอง ได้เกิดกระบวนการกลบัไปค้นหารากเหง้าของตนเอง ด้วยการรวบรวมวตัถแุละเร่ืองราว
พืน้ถ่ินต่างๆ เพ่ือรือ้ฟืน้ประวตัิศาสตร์ของตนเองขึน้มาใหม่ เน่ืองจากก่อนหน้านัน้ประวตัิศาสตร์
ของคนในโลกท่ีสาม ถูกเขียนด้วยคนผิวขาวหรือคนท่ีมีอ านาจ และเขียนจากมุมมองของผู้ ท่ีมี
อ านาจเหนือกว่าเป็นหลัก พิพิธภัณฑ์จึงท าหน้าท่ีเป็นกระบวนฟื้นฟูและสร้างความทรงจ า เพ่ือ
แสดงความเป็นตวัของตวัเองของกลุม่คนกลุม่ตา่งๆ  
 ปรากฏการณ์ใหมข่องงานพิพิธภณัฑ์คือ การเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วของพิพิธภณัฑ์ท่ีริเร่ิม
โดยบคุคลหรือองค์กรท่ีไมใ่ชห่นว่ยงานของรัฐบาล กระแสการเกิดพิพิธภณัฑ์ขนาดเล็กนีอ้าจจะเกิด
ขึน้มานานพอสมควรแล้ว แต่ก็ดูจะมีการต่ืนตวัมากขึน้เป็นพิเศษในช่วงเวลาประมาณสิบห้าปีท่ี
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ผ่านมา พิพิธภัณฑ์เหล่านีมี้ความหลากหลายและสามารถจัดประเภทได้หลายแบบ เช่น 
พิพิธภณัฑ์เอกชน พิพิธภณัฑ์ชมุชน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็นต้น ในปัจจบุนักระแสพิพิธภณัฑ์มีการ
ต่ืนตวัอยา่งมาก มีหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้วดั โรงเรียน ชมุชน มีความประสงค์ท่ีจะจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ของ
ตวัเอง ในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐและความต้องการของสังคม ได้สร้างความคาดหวังว่า 
พิพิธภณัฑ์เหล่านีจ้ะเป็นองค์กรใหม่ท่ีมีบทบาทส าคญัทางสงัคมวฒันธรรมหลายด้าน เช่น เป็นทัง้
แหลง่การเรียนรู้ของท้องถ่ิน เป็นกลไกท่ีท าให้ชมุชนท้องถ่ินสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง ตระหนกัใน
คณุคา่ และเกิดความภูมิใจในถ่ินก าเนิดและประวตัิศาสตร์เร่ืองราวชีวิตของตนเอง เพ่ือเกิดความ
ส านกึรักในท้องถ่ินเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนตอ่ไป 
 การศึกษาเร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์ให้ได้ความครอบคลุมและชัดเจน ขอเสนอความ
เป็นมา  ความหมาย และแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้     
 
6.1 ประวัตคิวามเป็นมาของพพิธิภัณฑ์ 
 มนุษย์ มีวิวฒันาการในด้านต่างๆ มาช้านาน นับแต่การด ารงชีวิต สังคม การเมือง
วฒันธรรมตา่งๆ ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการสร้างสรรค์อารยธรรม การศกึษาร่องรอยความเป็นมาในอดีต มี
ประโยชน์เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาสงัคม ซึ่งการพฒันาสงัคมตอ่ไปนัน้จ าต้องอาศยัการศกึษา
จากร่องรอยหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ และสถานท่ีท่ีจะเก็บรวบรวมร่องรอยแห่งประวตัิศาสตร์
และอารยธรรมเหล่านี ้ก็คือ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุต่างๆ แล้ว 
พิพิธภณัฑ์ยงัเป็นแหลง่ให้การศกึษา ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 

พิพิธภัณฑ์ เป็นสถาบนัท่ีเก่าแก่เป็นท่ีรู้จกักนัมานาน นบัเป็นเวลานานกว่าสองพนัปี
ล่วงมาแล้วท่ีพิพิธภัณฑ์ได้ถือก าเนิดขึน้บนโลก ซึ่งค าว่า พิพิธภัณฑ์  หรือภาษาองักฤษเรียกว่า 
“Museum” มาจากค ากรีก หมายถึง เทวาลยัของเทพธิดาแห่งศิลปวิทยาทัง้เก้า ผู้ เป็นธิดาของเทพ
เจ้าซีอสุ (Zeus) และเทพีนีโมซีน (Mnemosyne) ซึ่งเป็นเทพีแห่งความทรงจ า เทพธิดาทัง้เก้าล้วน
แตท่รงคณุวฒุิในสรรพวิทยาการตา่งๆ ท่ีศกึษาเลา่เรียนอยูใ่นสมยักรีก ดงันี ้ 
 1. คลีโอ เทพธิดาแหง่ประวตัศิาสตร์ 
 2. ยเูทอเป เทพธิดาแหง่กวีนิพนธ์และท านองเสนาะ 
 3. ธาเลีย เทพธิดาแหง่กวีนิพนธ์ร้อยกรองและสขุนาฏกรรม 
 4. เมลโฟมีน เทพธิดาแหง่โศกนาฎกรรม 
 5. เทรพซิดอร์ เทพธิดาแหง่การเต้นร าขบัร้อง 
 6. อิราโต เทพธิดาแหง่กวีนิพนธ์เร่ืองรักใคร่และการล้อเลียนทา่ทาง 
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 7. โพลิไฮเนีย เทพธิดาแหง่เพลงศกัดิส์ิทธ์ิ 
 8. ยรูาเนีย เทพธิดาแหง่ดาราศาสตร์ 
 9. คอลลิโอเป เทพธิดาแก่งกวีนิพนธ์กาพย์ 
 ตามความหมายของเทวาลัยของเทพธิดาทัง้เก้า ถ้าพิจารณาแล้ว จะเห็นว่ามีสิ่ง
ส าคญั 2 ประการ อนัเป็นต้นก าเนิดแนวความคดิการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์สถานขึน้ตอ่มา คือ 
 1. เทวาลยัของเทพธิดา เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมสิ่งของ และรวบรวมศิลปวิทยาการ
สาขาตา่งๆ อนัเป็นสถานท่ีซึง่ผู้สนใจใฝ่รู้วิชาได้มาเลา่เรียนศกึษาหาความรู้กนั 
 2. การท่ีผู้สนใจศึกษาเล่าเรียนมาสู่เทวาลยันัน้ ย่อมจะได้รับแรงบนัดาลใจจากวิชา
ความรู้ใหม่ ได้รับสัมผัสกับความบันเทิงใจจากกิจกรรมทัง้ทางด้านศิลป ะ กวีนิพนธ์ และ
วิทยาศาสตร์ ท่ีมีสอนกนัอยูใ่นสถานท่ีนัน้ (อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532: 8)  
 ประมาณศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล พิพิธภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศกรีกนัน้ 
เป็นสมบตัขิองวิหารหรือวดั โดยเร่ิมขึน้อยา่งช้าๆ จากประชาชนผู้ เคารพเล่ือมใสในพระเจ้าเป็นผู้น า
วตัถสุิ่งของมีคา่ตา่งๆ มาอทุิศถวายบชูาแก่เทพเจ้าประจ าท้องถ่ิน โบราณสถานขนาดเล็กถกูสร้าง
ขึน้เพ่ือปอ้งกนัและเก็บรักษาทรัพย์สมบตัิเหล่านีท่ี้วิหารเดลฟาย (Delphi) ซึ่งตอ่มาได้ถกูบรูณะขึน้
ใหมแ่ละน่ีเองท่ีถือเป็นต้นก าเนิดของพิพิธภณัฑ์ (ประทมุ ชุม่เพ็งพนัธุ์ 2530: 9) 
 สถาบนัท่ีเรียกว่า มิวเซียม ปรากฏขึน้ครัง้แรกท่ีเมืองอเลกซานเดรีย ประเทศอียิปต์ใน
ราว 300 ปีก่อนคริสตกาล เรียกว่า เดอะ มิวเซียม ออฟ อเล็กซานเดรีย (The museum of 
Alexandria) ตัง้ขึน้โดย พีโตรเรม่ี ฟิลาเดลปัส (Ptolemy Philadelphus) สถาบนันีต้ัง้อยู่ใน
พระราชวงั เป็นศนูย์กลางของห้องสมดุ เป็นศนูย์กลางการศกึษาค้นคว้าวิจยัของนกัปราชญ์ มีห้อง
บรรยาย ห้องโถงรวบรวมจดัแสดงโบราณวตัถ ุมีสวนพฤกษศาสตร์ และสวนสตัว์รวมอยู่ด้วย วตัถุ
ท่ีรวบรวมอยูเ่ป็นจ าพวกวตัถเุน่ืองในศาสนา การแพทย์ ภมูิศาสตร์ สตัวศาสตร์ ปรัชญา และศลิปะ 
 ในสมัยโรมัน ได้ปรากฏว่ามีการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์สถานขึน้ในพระราชวัง ทัง้แบบ
สตดูโิอและแบบกลางแจ้งเกิดขึน้ 
 ตอ่มาในช่วงยโุรปกลาง มีการเก็บสะสมรวบรวมของแปลก วตัถุมีค่า สมบตัิ ของคน
กลุม่หนึง่ซึง่ก็คือพระมหากษัตริย์ พระ และขนุนางชัน้สงูในสมยันัน้ ซึ่งเป็นการสะสมแบบเป็นคลงั
สว่นตวั ยงัไมมี่การเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม  
 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-20 อนัเป็นช่วงเร่ิมต้นของยุคฟืน้ฟูศิลปะวิทยาการในทวีป
ยโุรป ความคิด และทศันคติของการตีคา่สมบตัิท่ีสะสมมีการเปล่ียนแปลงไป จากการสะสมวตัถท่ีุ
มีมลูคา่เป็นเงินตรา ก็เปล่ียนเป็นการสะสมวตัถท่ีุมีคา่ทางด้านจิตใจ และศลิปวฒันธรรม 
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 อยา่งไรก็ตาม ได้มีการกล่าวว่า ค าว่า มิวเซียม (Museum) ปรากฏเป็นครัง้แรกท่ีเมือง 
ฟอร์เรนท์ ประเทศอิตาลี โดยคหบดีผู้หนึ่งได้จดัท าบญัชีวตัถ ุในคลงัของตนเองขึน้ซึ่งนบัว่าเป็นต้น
เค้าของพิพิธภัณฑ์สถานในปัจจุบนั จากนัน้จึงได้แพร่หลายเข้าไปในยโุรป และตอ่มาเม่ือแนวคิด
ด้านการเมืองเปล่ียนไป ในด้านของความเป็นอธิปไตยเพิ่มขึน้ พิพิธภัณฑ์สถานจึงได้มีบทบาท
ส าหรับเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้าชม เพ่ือเน้นหลักความคิดในเร่ืองความเสมอภาคของ
ประชากรนัน่เอง (สมลกัษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, 2548: 3) 
 ส าหรับความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์สถานในประเทศไทยนัน้ ความเป็นมาอนัยาวนาน
ของพิพิธภณัฑ์ได้เร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ทรง
สนพระทยัวิชาประวตัิศาสตร์ และโบราณคดี เม่ือทรงผนวชเป็นสมณเพศได้เสด็จธุดงค์ไปตามหวั
เมืองต่างๆ เป็นเหตุให้ได้ทอดพระเนตรโบราณสถานสมัยต่างๆ ท าให้พระองค์สนพระทัยและ
ห่วงใยมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล า้ค่าของชาติจะสญูหาย จึงทรงเก็บรวบรวมโบราณศิลปวตัถุ
ต่างๆ เข้ามาไว้ในกรุงเทพ เป็นสมบัติส่วนพระองค์ คือเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมวตัถุโบราณส่วน
บคุคล  

ครัน้เม่ือพระองค์เสด็จขึน้เถลิงถวลัยราชสมบตัิ พระองค์จึงทรงจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ส่วน
พระองค์ขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ.2394 ณ “พระท่ีนัง่ราชฤดี” เป็นท่ีตัง้แสดงโบราณศิลปวตัถตุา่งๆ 
ท่ีพระองค์ทรงเก็บรวบรวมไว้ และอีกประการหนึ่งส าหรับให้บรรดาฑตูานฑุตูชาวตา่งประเทศท่ีเข้า
เฝา้ทลูละอองธุลีพระบาท ตลอดจนข้าราชการขนุนางทัง้หลายได้มีโอกาสเข้าชม 

ต่อมา ปี พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระท่ีนั่ง
องค์หนึ่งส าหรับจัดแสดงสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะ พระราชทานนามว่า “พระท่ีนั่งประพาส
พิพิธภัณฑ์” และทรงโปรดให้ย้ายวัตถุสิ่งของจากพระท่ีนั่งราชฤดีมาไว้ท่ีพระท่ีนั่งประพาส
พิพิธภัณฑ์ทัง้หมด จึงถือได้ว่า พระองค์เป็นผู้ ให้ก าเนิดพิพิธภัณฑ์สถานในประเทศไทย แต่เป็น
พิพิธภัณฑ์สถานส่วนพระองค์ยงัไม่ได้เปิดให้ประชาชนทัว่ไปเข้าชม และศพัท์ “พิพิธภัณฑ์” ก็ได้
เกิดขึน้จากนามของพระท่ีนัง่องค์นี ้ด้วยเหตนีุ ้ภายในพระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ์แห่งนีจ้ึงมีสิ่งของ
ท่ีจดัแสดงหลากหลายประเภททัง้โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุเคร่ืองประดบั นอกจากนีย้งัมีสิ่งของตา่งๆ 
ท่ีชาวตา่งประเทศได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และเม่ือมีแขกบ้านแขกเมืองมาเข้าเฝ้าฯ พระองค์จะทรงน า
ชมพิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้สมอ (อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532: 15)  

ตอ่มา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ทรงได้น าความ
เจริญจากการเสด็จพระราชด าเนินยงัต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศและด้วย
พระปรีชาสามารถของพระองค์ กิจการพิพิธภัณฑ์จึงได้เร่ิมเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่
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ประชาชนทัว่ไป ข้าราชการ ขนุนาง ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวฒันธรรม
มากขึน้ นอกจากนีพ้ระองค์มีแนวทางท่ีจะพฒันากิจการพิพิธภณัฑ์ให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนให้
มากขึน้ จากพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ในรัชกาลท่ี 4 ได้พฒันามาเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับประชาชน 
พระองค์ทรงโปรดให้จัดตัง้พิพิธภัณฑ์สถานขึน้ท่ีหอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม) ใน
พระบรมมหาราชวงั ในสมยันัน้ยงัเรียกทบัศพัท์ว่า “หอมิวเซ่ียม” รวบรวมวตัถหุลายประเภท เช่น 
วัตถุทางธรรมชาติ ได้แก่ สัตว์สตัฟฟ์ โครงกระดูก หินแร่ และวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
ศลิปวตัถ ุและโบราณวตัถ ุเป็นต้น หอคองคอเดีย เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ.2417 ซึ่งนบัว่าเป็นพิพิธภณัฑ์สถานส าหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย การ
ถือก าเนิดของกิจการพิพิธภัณฑ์ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวันี ้ถื อว่า 
เป็นรากฐานอนัมัน่คงของพิพิธภณัฑ์ไทยในปัจจบุนั  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการศึกษาประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีอย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาจาก
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยได้โปรดฯ พระราชทานหมู่พระท่ีนัง่ในบริเวณพระราชวงั
บวรสถานมงคลทัง้หมดจดัตัง้ให้เป็น “พิพิธภณัฑ์สถานส าหรับพระนคร” ขึน้ โดยมีสมเด็จกรมพระ
ยาด ารงราชานภุาพ และศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดย์ เป็นผู้ด าเนินการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ทรงเปิดพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 (มนญัญา นวลศรี, 
2552: 36) 

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลได้จัดตัง้กรมศิลปากรขึน้ เม่ือ พ .ศ.
2476 โดยมีกองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น กองพิพิธภัณฑ์และ
โบราณวัตถุ และกองโบราณคดีตามล าดบั มีหน้าท่ีดูแลรักษาโบราณวัตถุ และโบราณสถานทั่ว
ราชอาณาจกัร และได้ประกาศตัง้พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ส าหรับพระนคร เป็นพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งแรกของประเทศไทย เป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร” เม่ือ พ.ศ.2477 (สมลกัษณ์ 
เจริญพจน์ และคณะ, 2548: 3) 
 จะเห็นได้วา่ พิพิธภณัฑ์ มีประวตัิศาสตร์ในการก าเนิดและการด าเนินการมาเป็นเวลา
ยาวนาน จากสภาพแรกเร่ิมท่ีพิพิธภณัฑ์มีพฒันาการมาจากวดัและวงั นบัตัง้แตส่มยักรีกโบราณท่ี
เป็นสถานท่ีเก็บรวมรวบวตัถุสิ่งของตา่งๆ โบราณวตัถ ุของแปลก ของหายากตา่งๆ มาจนถึงในยคุ
สมยัปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ ซึง่ถือได้วา่เป็นสถาบนัทางการศกึษาสถาบนัหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของมนุษย์ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ธรรมชาติวิทยา 
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โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ตลอดจนความรู้ในวิทยาการสมยัใหม่ ก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ใน
สถานท่ีท่ีเราเรียกวา่ พิพิธภณัฑ์ 
 
6.2 ความหมายของพพิธิภัณฑ์  

พิพิธภัณฑ์ ในความรับรู้ของคนทั่วไปอาจจะหมายถึง สถานท่ีหนึ่งๆ ซึ่งจัดแสดง
สิ่งของต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และความหมายเพลิดเพลินแก่ผู้ ชม แต่อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์มี
ความหมายกว้างมากกว่าสถานท่ีและการจัดแสดง แต่เทียบเท่าได้กับค าว่า แหล่งเรียนรู้ เลย
ทีเดียว และในปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถาบนัหนึ่งซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ีเพ่ือการให้บริการแก่
สงัคมในด้านข้อมลูทางวิชาการ มีส่วนช่วยในการรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นชาติ ทัง้นีไ้ด้มีสถาบนั
ตา่งๆ ในตา่งประเทศให้ค านิยามของค าวา่ “พิพิธภณัฑ์” ไว้อยา่งนา่สนใจ ดงันี ้ 
 สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ หรือ ไอคอม (International Council of 
Museum: ICOM) ได้ให้ความหมายของค าว่าพิพิธภณัฑ์สถานว่า เป็นสถาบนัถาวรท่ีสงัคมจดัตัง้
ขึน้โดยไม่หวังผลก าไร เพ่ือเปิดบริการให้แก่สาธารณชน ท าหน้าท่ีรวบรวม สะสม สงวนรักษา 
วิเคราะห์ วิจยั เผยแพร่และจดัแสดงซึง่หลกัฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัมนษุย์ โดยมุ่งหมายท่ีจะ
เสนอความรู้ การศกึษา และความเพลิดเพลิน ในเร่ืองของมนษุย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุม
รายละเอียดในด้านตา่งๆ ดงันี ้(Kenneth Hudson, 1977: 1) 

1. เป็นสถาบนัท่ีรวบรวม สงวนรักษา จดัแสดงนิทรรศการ เปิดบริการห้องสมุดและ
ศนูย์เก็บเอกสารส าคญัอยา่งถาวร 

2. จดักิจกรรมส่ือความหมาย และอนรัุกษ์ถาวรวตัถ ุโบราณสถานทางธรรมชาติวิทยา
โบราณคดี ชาติพันธุ์ วิทยาและประวัติศาสตร์ ตลอดจนแหล่งหรือสถานท่ีท่ีมีลักษณะเป็น
พิพิธภณัฑ์ในตวัเองโดยธรรมชาติ 

3. เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดงตวัอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น สวนพฤกษศาสตร์ สตัวศาสตร์ สถาน
สงวนรักษาสตัว์น า้ ฯลฯ 

4. สถานสงวนรักษาสตัว์น า้ 
5. ศนูย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ าลอง 

 นอกจากความหมายของ สภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างประเทศ ไอคอม (ICOM) จะให้
ความหมายของพิพิธภณัฑ์ไว้ตามความหมายดงักลา่วข้างต้นแล้วนัน้ ยงัมีสถาบนัในตา่งประเทศท่ี
ได้ให้ค านิยามหรือความหมายของพิพิธภณัฑ์ไว้อีกหลายสถาบนั ดงันี ้
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สมาคมพิพิธภัณฑ์ (The Museum Association) ในประเทศอังกฤษ กล่าวไว้ว่า 
พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานท่ีรวบรวม สะสม ศึกษาวิเคราะห์วิจัย สงวนรักษา จัดแสดง และน าเสนอ
เร่ืองราว ความเป็นมาของหลกัฐาน วสัดแุละข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 
 สมาคมการพิพิธภณัฑ์ของอเมริกา (The American Association of Museum) ได้
กล่าวไว้ว่าพิพิธภัณฑ์สถาน เป็นสถาบนัถาวรท่ีจดัตัง้ขึน้โดยไม่หวงัผลก าไร ไม่ถูกจดัตัง้โดยไม่มี
เปา้หมาย ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้เปิดบริการและบริหารงานเพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณชนโดย
มีเปา้หมายวตัถปุระสงค์ท่ีจะอนุรักษ์และสงวนรักษา ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจดัแสดงเพ่ือ
อ านวยความรู้และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชนเก่ียวกับวัตถุท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและ
วฒันธรรม รวมทัง้ด้านศลิปะ วิทยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์และเทคโนโลยี 
 และ คณะกรรมการพิเศษแหง่สมาคมพิพิธภณัฑ์สถานอเมริกัน (อ้างถึงใน ธวชัชยั ผล
เพิ่ม 2523: 21-22) ให้ความหมายว่า พิพิธภัณฑ์ เป็นสถาบันท่ีมุ่งให้บริการด้านความรู้และ
สนองตอบความพอใจและความสนกุสนานของผู้ เข้าชมในขณะเดียวกนัด้วย 
 นอกจากนี ้เอ็น เจ ฟลานแกน (N.J. Flansgan) ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ เป็นสถาบันท่ี
รวบรวม รักษา ค้นคว้า วิจยั และจดัแสดงหลกัฐานวตัถสุิ่งของท่ีแสดงถึงประชาชนและสิ่งแวดล้อม
นัน้ พิพิธภณัฑ์มีจดุประสงค์ท่ีจะศกึษา พฒันา และบริการความรู้ความบนัเทิงใจให้แก่สงัคม 
 พอล แชง (Paul Chang) กรรมการไอคอม (ICOM) แหง่มาเลเซีย กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์
เป็นศนูย์ส่ือการศึกษา การสอน ซึ่งไม่ควรเป็นแตผู่้ รักษาการสืบทอดทางวฒันธรรม แต่ควรอยู่ใน
ฐานะเป็นสถาบนัท่ีเช่ือมระหวา่งอดีต และอนาคต ให้เข้ากบัปัจจบุนั (อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532: 25) 
 ฟิลิปเป้ แอสโซคฮา (Philippe Assogha)(2554) ผู้ ดูแลพิพิธภัณฑ์และสถานท่ี
ประวตัิศาสตร์แห่งอโบเม ประเทศเบนิน กล่าวว่าพิพิธภณัฑ์มีความหมายมากกว่าโรงเรียนในการ
เป็นผู้น าความเคล่ือนไหวใหม่ๆ  ในสงัคม 
 สว่นค าวา่ พิพิธภณัฑ์ ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 
ซึ่งทรงเช่ียวชาญทางภาษาบาลีและสนัสกฤต พระองค์ท่านเป็นผู้บญัญัติศพัท์นีข้ึน้มาใช้เป็นครัง้
แรกอันเป็นส่วนหนึ่งในช่ือของ “พระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” ซึ่งเป็นพระท่ีนั่งองค์หนึ่งในหมู่           
พระอภิเนาว์นิเวศน์ท่ีทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึน้ใน พ.ศ.2400 ให้เป็นท่ีเก็บและจดัแสดงสิ่งของ  โดย
ค าวา่ “พิพิธภณัฑ์” สามารถแยกตามรูปค าและความหมายของค าได้ดงันี ้(อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532 
: 5) 
 พิพิธ เป็นภาษาบาลีและสนัสกฤต แปลวา่ ตา่งๆ กนั 
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 ภณัฑ์ แปลวา่ สิ่งของเคร่ืองใช้ 
พิพิธภณัฑ์ จงึแปลรวมความวา่ได้วา่ สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ นานา ท่ีเก็บรวบรวมไว้เพ่ือ

การช่ืนชมและศกึษาหาความรู้ เชน่ โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุเป็นต้น 
สถาน หมายถึง แหลง่ ท่ีตัง้ ปราการ เป็นค าเตมิท้ายสถานท่ีส าคญัเป็นการเฉพาะแหง่ 
ฉะนัน้ พิพิธภัณฑ์สถาน ในความหมายนี ้จึงหมายถึง แหล่งท่ีจดัรวบรวมวตัถสุิ่งของ

เคร่ืองใช้ตา่งๆ นานา เชน่ โบราณวตัถ ุไว้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาหาความรู้  
พิพิธภัณฑ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ .ศ.2525 ได้บัญญัติค าว่า 

พิพิธภณัฑ์ เป็นสิ่งของตา่งๆ ท่ีรวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษา เชน่ โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ 
นอกจากนี ้ยังมีนักวิชาการพิพิธภัณฑ์อีกหลายท่านได้ให้ความหมายและค านิยาม

ของพิพิธภณัฑ์ไว้หลายความหมาย ดงันี ้
นิคม มสูิกะคามะ และคณะ (2521: 3) สรุปความหมายของค าว่าพิพิธภณัฑ์สถาน ไว้

ว่า พิพิธภัณฑ์สถาน คือ สถาบันท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุอันมี
ความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และความ
เพลิดเพลิน 

พิพิธภณัฑ์สถาน ในความหมายของ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บุกเบิกพฒันากิจการ
พิพิธภัณฑ์สถานของไทย ธนิต อยู่โพธ์ิ (2530: 7) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า พิพิธภัณฑ์สถาน
โดยทัว่ไปถือกันว่าเป็นสถานท่ีจดัตัง้แสดงศิลปวตัถแุละโบราณวตัถุและเป็นท่ีเก็บรวบรวมสมบตัิ
ทางสติปัญญา (Intellectual Property) ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือเป็นหลกัฐานท่ี
บรรดาผู้ มีสติปัญญาจะใช้เป็นสถานค้นคว้า และเป็นพยานอ้างอิงความรู้ตามศิลปวิทยาการใน
แขนงตา่งๆ ตัง้แตค่วามรู้ขัน้ต ่าจนถึงขัน้สงูสดุ พิพิธภณัฑ์สถานจึงมิใช่สมบตัิเฉพาะของประชาชน
และประเทศชาต ิแตป่ระเทศใดประเทศหนึง่ หากแตเ่ป็นสมบตัสิว่นรวมของโลก 

นอกจากนี ้นิเชต สุนทรพิทักษ์ (2554) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ นัน้ เป็น
เสมือนสถานศกึษาเปิดเฉพาะวิชาท่ีจดักิจกรรมและเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ น่ารู้ น่าศกึษา ไว้ให้ผู้สนใจ
ทัง้หลายได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ตามใจปรารถนา ลักษณะของพิพิธภัณฑ์นัน้ต้องจัดว่าเป็น
สถานศกึษาท่ีเปิดโอกาสอนัเท่าเทียมกนัอย่างยิ่งให้แก่บคุคลทุกเพศ ทุกวยั ได้มีโอกาสท่ีจะศกึษา
หาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตโดยอิสระ 

จากความหมายของ พิพิธภัณฑ์ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความหมายของ
พิพิธภัณฑ์ย่อมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา อนัมีความเข้าใจร่วมกันของสังคมเป็นตวัก าหนด
ความหมาย เชน่ ในสมยัแรกคนทัว่ไปนิยมใช้ มิวเซียม ตอ่มาจึงมีค าว่า พิพิธภณัฑ์สถาน จนมีการ
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เรียกย่อๆ ว่า พิพิธภัณฑ์ ซึ่งความหมายโดยทั่วไปของค าว่า พิพิธภัณฑ์ ในระยะแรกๆ คือ เป็น
สถานท่ีเก็บรวมรวมและแสดงสิ่งของตา่งๆ จนกระทัง่ปัจจบุนัการนิยามความหมายของพิพิธภณัฑ์
ซึง่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากนิยามของไอคอม (ICOM) ท่ีไม่ได้จ ากดักรอบความคิดว่า พิพิธภณัฑ์
จะต้องเป็นท่ีเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของตา่งๆ เท่านัน้ แต่อาจหมายถึงองค์กร หรือสถาบนัท่ีมุ่ง
ให้บริการทางด้านการศกึษา และความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทัว่ไปในเร่ืองราวเก่ียวกับมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา ศิลปะพืน้บ้าน เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีสัง่สม
สืบทอดกนัมาอนัเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตวัเรียนรู้และสืบทอด
ไปสูค่นรุ่นใหม ่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

พิพิธภัณฑ์ เป็นเสมือนสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสอนัเท่าเทียมกัน
อย่างยิ่งให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสท่ีจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิตอย่าง
อิสระ เป็นพืน้ท่ีของการรักษาร่องรอยประวตัิศาสตร์การสร้างสรรค์อารยธรรมของมนษุย์ เป็นพืน้ท่ี
ของความทรงจ าและการแสดงตวัตน การท าความเข้าใจถึงรากเหง้าวิถีชีวิตของตวัเอง เป็นการ
ส่ือสารเพ่ือเกิดการตีค่าความหมายท่ีงดงามทัง้ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ พิพิธภัณฑ์เป็น
สถานท่ีแหง่การเช่ือมโยงชีวิต การเรียนรู้ การศกึษาอดีต มองอนาคต และก าหนดปัจจบุนั 
 
6.3 หน้าที่ บทบาทของพพิธิภัณฑ์ 
 พิพิธภัณฑ์สถาน เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการเก็บรักษา และดูแลวัตถุ สิ่งของท่ี
น ามาจัดแสดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุท่ีมีความส าคญัและทรงคุณค่าทางใดทางหนึ่งในอดีต เพ่ือ
น ามาจดัแสดงบริการให้ประชาชนเข้าชม และเรียนรู้เร่ืองราวท่ีพิพิธภัณฑ์น าเสนอแล้วก่อให้เกิด
ความเข้าใจอนัดี และทศันคติท่ีดี ในเร่ืองราวท่ีพิพิธภณัฑ์น าเสนอ อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดแนวทางใน
การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการเข้าชมไปประยกุต์ให้เกิดประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและสงัคมด้วย  
 พิพิธภัณฑ์สถาน จดัเป็นสถาบนัของประชาชน ท่ีทัง้ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 
พิพิธภัณฑ์สถานจึงมีหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน ดงัท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์สถานไว้ดงัตอ่ไปนี ้

6.3.1 การวางนโยบาย ก าหนดขอบเขต การวางแผน การวางบทบาทและ 
ปรัชญา การวางนโยบาย การวางแผนต่างๆ ตลอดจนการก าหนดบทบาทและปรัชญาของ
พิพิธภัณฑ์ มีการเปล่ียนแปลงพฒันาการมาเร่ือยๆ พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งจึงต้องมีภาระหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบในการก าหนดบทบาทของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
สงัคมโลกด้วย ส่วนการจะก าหนดทิศทางหรือแนวทางอย่างไรนัน้ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ 
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ทัง้กาลเทศะ ประเภทของพิพิธภณัฑ์ ความต้องการของสงัคม งบประมาณ ตลอดจนความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ทางปัญญาด้วย 

6.3.2 การเก็บรวบรวมวตัถ ุเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ การ 
เก็บรวบรวมวตัถุสิ่งของเกิดขึน้จากปัจจยัหลายประการ เช่น ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น 
ความเพลิดเพลิน ความจ าเป็น ความเสียดาย การเห็นคณุคา่ เป็นต้น ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมนัน้ก็
มีหลายวิธี ได้แก่ การรับบริจาค การแสวงหาเก็บมาเอง จัดซือ้ การขุดค้นทางโบราณคดี การ
แลกเปล่ียน การประดษิฐ์ การจ าลองขึน้มาใหม ่เป็นต้น 

6.3.3 การจ าแนกประเภทวตัถ ุเม่ือพิพิธภณัฑ์สถานเก็บรวบรวมวตัถใุดเข้ามา 
จะต้องตรวจสอบ จ าแนกแยกประเภทวตัถชุิน้นัน้ ซึ่งสามารถจ าแนกแยกแยะโดยการจ าแนกตาม
ชนิดของวตัถ ุอาย ุประวตัิท่ีมา สมยั ประโยชน์การใช้สอย ความสมบรูณ์ ความงาม มลูคา่ ซึ่งการ
จ าแนกนีจ้ะท าให้รู้เร่ืองราวตา่งๆ และทราบคณุคา่ของวตัถชุิน้นัน้ 

6.3.4 การท าบนัทกึข้อมลูหลกัฐาน นบัวา่เป็นงานท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ของ 
พิพิธภัณฑ์ทีเดียวเป็นการจัดท าทะเบียนวตัถุทุกชิน้ท่ีเก็บรวบรวมรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถาน มี
ความส าคญัคือ เป็นหลกัฐานไมใ่ห้เกิดการสญูหายหรือการทจุริตของเจ้าหน้าท่ี ทัง้ยงัเป็นหลกัฐาน
ทางวิชาการ เพราะเป็นทะเบียนประวัติศาสตร์  หลักฐานแน่นอนในเร่ืองท่ีมาของวัตถุ การ
ตรวจสอบ จ าแนกแยกประเภท ก าหนดอายุสมัย ซึ่งมีความส าคญัส าหรับการศึกษา ค้นคว้า มี
คุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้  การท าบันทึกหลักฐาน เป็นการจัด
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัฐานวัตถุท่ีรวบรวมไว้แล้วจดลงในป้ายหรือสลากใส่ลงบน
วตัถุ ตู้ ใส่วัตถุ และจ าเป็นต้องบนัทึกหลักฐานไว้ในทะเบียนใหญ่ ซึ่งจะแสดงถึงสิ่งท่ีรวบรวมมา
ทัง้หมด 

6.3.5 การจดัแสดงและนิทรรศการ มีวตัถปุระสงค์คือ เป็นการน าเสนอของดี ท่ี 
มีคุณค่าให้ความรู้กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเพ่ือสร้างความ
บนัเทิงให้กบัผู้ชม การจดันิทรรศการมี 3 ประเภท ดงันี ้ 

              6.3.5.1 การจดันิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เป็นการจดั 
แสดงไว้เป็นประจ าถาวร การจัดแสดงนีเ้พ่ือไม่ให้ผู้ เข้าชมเกิดความเบื่อหน่าย จะต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและใช้เทคนิคใหม่เป็นครัง้คราว แต่ละห้องจัดแสดงนานหลายปี จึงต้อง
เปล่ียนปรับปรุงใหมค่รัง้หนึง่ 
                                6.3.5.2 การจดัแสดงชัว่คราว (Temporary Exhibition ) หรือการจดั 
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แสดงหมุนเวียน (Changing Exhibition) เป็นการจดัแสดงท่ีใช้ระยะเวลาสัน้ๆ เพ่ือชักจูงความ
สนใจให้ประชาชนมาชมนิทรรศการถาวรท่ีพิพิธภณัฑ์มีอยู ่มกัจดัสิ่งท่ีดงึกลุม่คนท่ีสนใจเฉพาะเร่ือง
ในชมุชน เชน่ สมาคมศลิปิน สโมสรนกัสะสมแสตมป์ เป็นต้น 
                                6.3.5.3 การจดันิทรรศการแบบเคล่ือนท่ี (Travelling Exhibition) เป็น 
การบริการขยายความรู้แก่ชุมชนท่ีห่างไกล โดยน าสิ่งของจดันิทรรศการภายในยานพาหนะไปจดั
แสดงในศนูย์กลางชมุชนตา่งๆ  

อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการท่ีดี ท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจผู้ ชม จ าเป็นต้องมี
เทคนิคการจดัแสดงตา่งๆ เช่น การท าให้เกิดความสวยงาม การท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การ
ท าตามสภาพธรรมชาต ิโดยน าหุน่จ าลองของจริงมาตัง้แสดง การท าสภาพจริงโดยการอนรัุกษ์วตัถุ
สิ่งของคงสภาพเดิมไว้ เพ่ือให้เหมือนสภาพเดิมท่ีเคยเป็นจริงมาแล้ว หรือการใช้ เคร่ืองมือ
โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ เช่น สไลด์มลัติวิชัน่ ระบบแสงเสียง คอมพิวเตอร์ มาประกอบการจดัแสดง
นิทรรศการ ก็จะช่วยสร้างความสนใจ สร้างบรรยากาศความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่ผู้ชมเป็นอยา่งยิ่ง 

6.3.6 การศกึษา พิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัการศกึษารูปแบบหนึง่ ท่ีให้การศกึษา 
นอกระบบท่ีประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ทกุอาชีพ สามารถมาใช้บริการหรือมาศกึษาหาความรู้ได้โดย
เทา่เทียมกนั และเป็นอปุกรณ์เคร่ืองมือชว่ยในการสง่เสริมความรู้ตอ่การศกึษาในระบบด้วย  

6.3.7 การสงวนรักษา เป็นการปอ้งกนัวตัถตุา่งๆ มิให้ถกูท าลายทางฟิสิกส์หรือ 
การเส่ือมทางเคมี หรือการคกุคามโดยพวกอินทรีย์สาร เช่น เห็ด รา หรือการรบกวนจากพวกแมลง  
การท าลายเหล่านีย้่อมแตกต่างไปตามธรรมชาติ และองค์ประกอบของวตัถตุ่างๆ และสภาพของ
ภมูิอากาศของท้องถ่ินนัน้ๆ 

6.3.8 การรักษาความปลอดภยั พิพิธภณัฑ์ทกุแหง่จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภยั เป็นผู้ รับผิดชอบรักษาความมัง่คงปลอดภยักบัทรัพย์สมบตัิของมนษุยชาติ มีระบบ
การรักษาความปลอดภยัท่ีทนัสมยั ท่ีจะปกปอ้งคุ้มครองวตัถท่ีุรวบรวมไว้ให้ปลอดภยั 

6.3.9 ความสมัพนัธ์กบัชมุชน พิพิธภณัฑ์ไมอ่าจตัง้อยูไ่ด้ถ้าขาดความสมัพนัธ์ 
กบัชมุชนในสงัคม หรือตอ่สาธารณชนทัว่ไป เพราะพิพิธภณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ของชมุชนพิพิธภณัฑ์จะ
เจริญก้าวหน้าได้ ต้องได้รับการสนบัสนนุชว่ยเหลือจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ โดยรอบ คือ เมืองหรือ
ท้องถ่ินท่ีพิพิธภณัฑ์ตัง้อยูน่ัน้  

6.3.10 การจ าแนกประเภทและศกึษาวิจยั คือ การจ าแนกประเภทวตัถใุห้ถกูต้อง 
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และแน่นอนตามลักษณะทางกายภาพ อายุ รูปแบบ สมัย ท่ีมา แหล่งก าเนิด หากไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ อาจท าการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม โดยวิธีเปรียบเทียบและทดลองเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
แท้จริงโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวตัถนุัน้ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ยงัต้องให้บริการประชาชน
ในเร่ืองการตรวจสอบวตัถแุละข้อเท็จจริงทางวิชาการอีกด้วย 

6.3.11 การประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์เป็นการสร้างภาพพจน์และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตวัพิพิธภัณฑ์กับประชาชน งานประชาสัมพันธ์เก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
หลายประการ เช่น การจัดท าสมาชิกหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ โดยใช้ส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ การแสดงตา่งๆ และสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงผู้ชมทกุ
ระดบัได้ง่ายยิ่งขึน้ 

6.3.12 การประเมินผล หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาทกุระดบั จ าเป็นต้องมี 
การประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือพฒันาระบบบริหารและการจดัการ รวมทัง้สามารถตรวจสอบ
ได้โดยการประกันคุณภาพภายในและในฐานะท่ีพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถาบนัการศึกษานอกระบบ
อย่างหนึ่ง จึงควรมีการน าระบบการประเมินผลมาใช้เพ่ือพัฒนาความพร้อมของบุคลากร การ
บริหาร การปฏิบตัิงาน งานวิชาการ และการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใช้ (อารีย์ อศัวนุภาพ, 
2532: 23-26; นิคม มสูิกะคามะ, 2536: 35; สิรินยา จรุุเทียบ, 2546: 54)  

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ในการรวบรวมวัตถุ การจ าแนก
ประเภท และการศกึษาวิจยั การจดัแสดง การท าบนัทึกหลกัฐาน การสงวนรักษา การรักษาความ
ปลอดภัย การบริการการศึกษา การประชาสมัพนัธ์ และการประเมินผล ล้วนแล้วแตเ่ป็นบทบาท
หน้าท่ีท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบนัการศึกษานอกระบบ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทกุระดบัชัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ี ย่อมต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ ใหญ่ นักท่องเท่ียว นักวิชาการ ย่อมต้อง
เอือ้อ านวยกัน ในบางครัง้จะเห็นว่า ประชาชนมาขอใช้สถานท่ีในพิพิธภัณฑ์เป็นท่ีจัดเลีย้ง จัด
แสดงดนตรี จดันิทรรศการทางศิลปะ ประชุมสมัมนา เป็นท่ีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นท่ีจัด
อภิปรายทางวิชาการ เป็นท่ีแสดงผลงานเอกชน เชน่ ฉายภาพยนตร์ ถ่ายภาพยนตร์ จดันิทรรศการ
งานแสดงสินค้า ฯลฯ ตามโอกาส ซึง่ขึน้อยูก่บัความพร้อม และความเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์  
 พิพิธภัณฑ์ในอนาคต จึงถือเป็นเสมือนแหล่งการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการปลกูฝังการใช้พิพิธภณัฑ์อยา่งถกูต้องด้วยการให้บริการการศกึษาแก่เยาวชนอย่างถกู
วิธี จะช่วยให้พิพิธภัณฑ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม อีกทัง้เป็นแหล่งการ
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เรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้นการเรียนรู้และสง่เสริมการเรียนรู้ชว่ย พฒันาศกัยภาพและทกัษะด้านตา่งๆ 
ของเยาวชนให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม เพ่ือเป็น
รากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนตอ่ไปได้ 
 
6.4 รูปแบบพพิธิภัณฑ์ของไทย 
 พิพิธภัณฑ์สถานท่ีจดัขึน้ในระยะแรกนัน้ มิได้มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมวัตถุเพ่ือ
วตัถุประสงค์ประการหนึ่งประการใดโดยเฉพาะ คงเป็นแตเ่พียงการเก็บรวบรวมวตัถท่ีุน่าสนใจไว้
เทา่นัน้ จนกระทัง่เม่ือกิจการพิพิธภณัฑ์เจริญขึน้ ระบบและแนววิถีแห่งการบริหารก็มีจดุหมายเป็น
เฉพาะวิชา การแบ่งแยกชนิดของพิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึน้  เป็นต้นว่า พิพิธภัณฑ์สถานทาง
ประวตัศิาสตร์และโบราณคดี พิพิธภณัฑ์สถานทางศิลปะและศิลปะร่วมสมยั พิพิธภณัฑ์สถานทาง
วิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑ์สถานทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภณัฑ์สถานทางมานษุยวิทยา พิพิธภณัฑ์
สถานชาติพันธุ์วิทยา และพิพิธภัณฑ์สถานประจ าท้องถ่ินเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การจ าแนก
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์สามารถจ าแนกได้หลายประเภท และหลายรูปแบบด้วยกัน ดังจะขอ
น าเสนอเป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.4.1 การจ าแนกรูปแบบพิพิธภณัฑ์ตามสาขา ซึง่สภาการพิพิธภณัฑ์ระหวา่งชาต ิ 
ได้จ าแนกรูปแบบหรือชนิดของพิพิธภณัฑ์สถานออกเป็นสาขาตา่งๆ ดงันี ้
                                6.4.1.1 พิพิธภณัฑ์สถานทางศิลปะ เป็นพิพิธภณัฑ์สถานท่ีได้รับความนิยม
มากท่ีสุดแบบหนึ่ง เป็นสถาบนัท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะท่ีมีค่าควรแก่การจดจ าเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือให้ประชาชนได้ช่ืนชมกับสุนทรียของศิลปะและศึกษา
วิวฒันาการด้านศลิปะหรือประวตัศิาสตร์ศลิปะด้วย 
                                6.4.1.2 พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะร่วมสมยั เป็นพิพิธภัณฑ์สถานท่ีน าศิลปะ
ร่วมสมยัให้เข้าไปสู่ความเข้าใจดีของสงัคม และให้เข้ากันได้กับความเจริญทางอุตสาหกรรมใน
เมืองอตุสาหกรรมด้วย 
               6.4.1.3 พิพิธภณัฑ์สถานทางธรรมชาติวิทยา ได้พฒันามาจากการรวบรวม
วัตถุในแบบต่างๆ เช่น ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ มานุษยวิทยา ให้ความรู้ในด้าน
การศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาต ิ
                                6.4.1.4 พิพิธภณัฑ์สถานทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองจกัรกล เป็นศนูย์ 
รวมท่ีแสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิทยาการของโลก 
พิพิธภณัฑ์สถานทางวิทยาศาสตร์ ไมเ่พียงแตใ่ห้ความเพลิดเพลินและความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
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และเคร่ืองกลเท่านัน้ แต่ พิพิธภัณฑ์สถานชนิดนีย้ังช่วยเหลือการท ามาหากินและการประกอบ
อาชีพของคนธรรมดา อนัเป็นผลสะท้อนถึงเศรษฐกิจของประเทศอยา่งหนึง่ด้วย 
               6.4.1.5 พิพิธภัณฑ์สถานทางมานุษยวิทยาและชาติพนัธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์
สถานนีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้มนษุย์แตล่ะเผ่าพนัธุ์ได้เข้าใจในวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั อนั
เป็นผลน าไปสู่ความเข้าใจท่ีดีของสงัคมมนษุย์โดยทัว่ไป พิพิธภณัฑ์สถานชนิดนี ้มกัจดัแสดงวตัถุ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ศลิปะและวฒันธรรมของชาตพินัธุ์ของมนษุย์ 
               6.4.1.6 พิพิธภณัฑ์สถานทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี พิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งนีจ้ดัแสดงร่องรอยของวิถีชีวิต เร่ืองราวตามความเป็นมาของมนษุย์ในอดีต พิพิธภัณฑ์สถาน
ทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีเป็นรากฐานส าคญัของประวตัิศาสตร์และความเข้าใจระหว่าง
ชาต ิ
                                6.4.1.7 พิพิธภณัฑ์สถานประจ าท้องถ่ิน คือ พิพิธภณัฑ์สถานท่ีแสดง 
เร่ืองราว จดัแสดงวตัถท่ีุเป็นตวัแทนของท้องถ่ินนัน้ๆ เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองราวของท้องถ่ิน ในด้าน
ภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา ศลิปวฒันธรรม ประเพณี การด าเนินชีวิต  
                                6.4.1.8 พิพิธภณัฑ์สถานของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศกึษา 
พิพิธภัณฑ์สถานประเภทนีมี้หัวข้อต่างๆท่ีกว้างขวางมากท่ีสุด ซึ่งเร่ิมจากการศึกษาศิลปะไปสู่
วิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับการศึกษาในแขนงอ่ืนๆ ดังนัน้ ค าว่า 
พิพิธภณัฑ์มหาวิทยาลยั จึงไม่ใช่การเก็บรวบรวมวตัถทุางการศกึษาเพ่ือประโยชน์ส าหรับการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากสถาบนัในระดบัมหาวิทยาลัยแล้ว การศึกษาในโรงเรียน
หลายแหง่ก็ได้จดั พิพิธภณัฑ์ขึน้เพ่ือเป็นเก็บตวัอย่างวตัถตุา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการสอนใน
โรงเรียนเพ่ือให้นกัเรียนได้รู้จกัและคุ้นเคยกบัวตัถตุา่งๆ เชน่ แร่ธาต ุชีวะวิทยา ศิลปะภาพถ่าย และ
เอกสารส าหรับประวตัิศาสตร์และมานษุยวิทยา (นิคม มสูิกะคามะ, 2536: 45; สมลกัษณ์ เจริญ
พจน์ และคณะ, 2548: 7-9; อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532: 27-28 ) 
 6.4.2 การจ าแนกรูปแบบพิพิธภณัฑ์ตามลกัษณะการบริหาร 
 การแบ่งประเภทพิพิธภัณฑ์โดยลกัษณะการบริหารนี ้เป็นการแบ่งตามสถานะของผู้
เป็นเจ้าของเป็นหลกั บางพิพิธภณัฑ์จดัตัง้ขึน้โดยรัฐบาลกลาง บางพิพิธภณัฑ์จดัตัง้โดยหน่วยงาน
เฉพาะ เช่น พิพิธภัณฑ์ของสถานศึกษา ในขณะท่ีบางแห่งก็เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล ซึ่ง
พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ในลกัษณะตา่งๆ เหล่านี ้จะมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัไป 
พิพิธภณัฑ์ท่ีสามารถจดัอยูใ่นกลุม่การบริหารอาจแบง่ยอ่ยๆ ได้ดงันี ้



85 
 

 
 

                 6.4.2.1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมศิลปากร 
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับสาธารณชนท่ีเ กิดขึน้ในสมัยแรกในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีพฒันามาจากพิพิธภณัฑ์ส่วนพระมหากษัตริย์ท่ีตกทอดมาเป็นของรัฐบาลกลาง ส่วน
ใหญ่จะเป็นพิพิธภณัฑ์ประเภทศลิปะและโบราณคดี งานหลกัของพิพิธภณัฑ์ประเภทนีจ้ะมุ่งท่ีการ
อนรัุกษ์ เก็บรักษา ศกึษาวิจยัศิลปะ โบราณวตัถ ุและจดัแสดงในด้านศิลปะ วฒันธรรม โบราณคดี 
และประวตัศิาสตร์  
               6.4.2.2 พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงาน เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีบริหารจัดการโดย
หน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้มาเพ่ือการประชาสัมพันธ์เร่ืองราวของหน่วยงาน ซึ่งท าให้ลักษณ้เนือ้หา
วิชาการจะเป็นเฉพาะเร่ือง เชน่ พิพิธภณัฑ์สถานศกึษา พิพิธภณัฑ์กระทรวง เป็นต้น 
                                6.4.2.3 พิพิธภณัฑ์ในสงักดัการศกึษานอกโรงเรียน ซึง่มีศนูย์บริภณัฑ์ 
เพ่ือการศกึษารับผิดชอบมีหน้าท่ีจดัพิพิธภณัฑ์ในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและ
กิจกรรมเยาวชนในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพืน้ฐาน การจัดพิพิธภัณฑ์นีเ้น้นการจัด
การศึกษาและจัดแหล่งข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือประชาชนในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน ซึ่งจะ
เอือ้อ านวยให้เกิดความเสมอภาคทางการศกึษาของบคุคลในชาติทุกระดบัให้มากขึน้ อีกทัง้จะท า
ให้เกิดการฝึกฝน ความสามารถของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความอิสระของการแสวงหาความรู้
ของประชาชนอีกสว่นหนึง่ พิพิธภณัฑ์นีมี้รูปแบบตา่งๆ กนั เชน่ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภณัฑ์
เคล่ือนท่ี เป็นต้น 
                                6.4.2.4 พิพิธภณัฑ์ในสงักดัสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ซึง่จะ 
สนองตอบนโยบายของหน่วยงานนัน้ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรของการส่ือสารแห่ง
ประเทศ จะท าการรวบรวม จดัแสดง จ าหนา่ยแสตมป์ เหรียญรางวลัของท่ีระลึก, พิพิธภณัฑ์สถาน
ทางแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร กองบญัชาการทหารสูงสดุ จดัรวบรวมบริการข้อมลูทางวิชาการท่ี
เก่ียวกับแผนท่ีต่างๆ, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดรวบรวมสิ่งของ
ตวัอยา่งทางธรรมชาตวิิทยา 
                                 6.4.2.5 พิพิธภณัฑ์ประจ าวดัหรือองค์กรทางศาสนา พิพิธภณัฑ์นีม้กัเก็บ 
รวบรวมสิ่งของเคร่ืองใช้อัฏฐบริขารของพระสงฆ์และสิ่งของท่ีศาสนิกชนน ามาถวายวัด เช่น
พิพิธภณัฑ์พระอาจารย์มัน่ จงัหวดัสกลนคร พิพิธภณัฑ์วดัเขาสกิุม จงัหวดัจนัทบรีุ 
                                 6.4.2.6 พิพิธภณัฑ์ของเอกชน เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีบริหารจดัการโดยเอกชน 
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หรือส่วนบุคคล ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมสะสมสิ่งของ ซึ่งเป็นมรดกสมบตัิส่วนตวัหรือ
ของหนว่ยงานท่ีจดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะตามความสนใจของบคุคลหรือหน่วยงานนัน้ๆ และไม่เก่ียวข้อง
กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ เชน่ พิพิธภณัฑ์ธนาคาร ของธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 
                                6.4.2.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัตัง้ขึน้และบริหารจดัการ 
โดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน มีวตัถปุระสงค์ในการประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวของท้องถ่ิน และอาจ
เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมด้านตา่งๆ ของท้องถ่ิน ปัจจบุนัรัฐบาลได้วางรากฐานในการอนุรักษ์สมบตัิ
วัฒนธรรมของชาติได้เข้มแข็งขึน้ อีกทัง้ยังมีความส าคัญในแง่ของการเป็นแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อีกด้วย ท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นท่ี
สนใจ และท าให้เกิดการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินลกัษณะนีม้ากขึน้ โดยคนหรือหน่วยงานในท้องถ่ิน
นัน่เอง 
 
6.5 การจัดการพพิธิภัณฑ์เพื่อการศึกษา  
 พิพิธภณัฑ์มีบทบาทหน้าท่ีหลายประการดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ แตจ่ะเห็นได้ว่าในสมยั
ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ไม่ได้มีบทบาทในทางการเก็บรักษาโบราณวตัถไุว้อย่างเหนียวแน่นเพียงอย่าง
เดียวอีกต่อไป หากแต่ยังมีบทบาทในฐานะการเป็นสถาบนัทางการศึกษา เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและให้การศกึษาแก่คนในชมุชนได้อีกด้วย ความเป็นมาในบทบาทหน้าท่ีทางการศกึษา
ของพิพิธภณัฑ์ตามท่ี ประทมุ ชุม่เพ็งพนัธุ์ (2530: 119-120) ได้กลา่วไว้นัน้ แบง่ออกเป็น 3 ยคุ คือ 
 ยุคแรก เป็นเร่ืองราวโดยทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ในสมัยกรีกและโรมัน ซึ่งในสมัยนี ้
พิพิธภณัฑ์ก าเนิดขึน้โดยไมต่ัง้ใจ เป็นการเก็บรวบรวมวตัถสุิ่งของตามธรรมดาหากแตเ่ป็นของมีคา่
เทา่นัน้ และเป็นเร่ืองราวของความเสียดายมากวา่ความอยากรู้อยากเห็น การเก็บรวบรวมเป็นเร่ือง
ของชนชัน้สูง เช่น กษัตริย์ ขุนนาง นักบวช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสวยงาม ด้วยเป็นของ
แปลก ของหายาก มีคา่ และได้กลายเป็นเคร่ืองแสดงต าแหนง่ฐานะของบคุคลไป ดงันัน้พิพิธภณัฑ์
ในสมยันีจ้งึเป็นการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม ยงัไมไ่ด้มีจดุมุง่หมายเพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา
เลย คงมุง่เพ่ือช่ืนชมในหมูส่งัคมชัน้สงูเฉพาะเจ้านายเทา่นัน้ จงึยงัเป็นพิพิธภณัฑ์สว่นบคุคล 
 ยุคสอง เป็นยุคท่ีประชาชนชาวยุโรปต่ืนตวัทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อ านาจของกษัตริย์น้อยลง ประชาชนมีอ านาจมากขึน้ และประชาชนก็สามารถเก็บรวบรวม
โบราณวตัถุได้มากขึน้ ต่อมาเม่ือการปกครองในยุโรปเปล่ียนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่าง
สมบรูณ์ ทรัพย์สมบตัิท่ีกษัตริย์และขนุนางเก็บสะสมไว้ก็ได้ตกเป็นของรัฐบาลกลาง ในสมยันีเ้อง 
พิพิธภณัฑ์ส าหรับประชาชน (Public Museum) ก็เร่ิมเกิดขึน้ โบราณวตัถตุา่งๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลก็แปรสภาพมาเป็นของส่วนรวม ประชาชนสามารถเข้าไปชมได้เสมอ
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เหมือนกัน พิพิธภัณฑ์จึงเป็นของทุกคน เกิดประโยชน์อย่างทัว่ถึง จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์ในยุคนี ้
เร่ิมมีประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวมบ้างแล้ว แตย่งัมิได้จดัเป็นกิจกรรมและการบริการเพ่ือการเรียนรู้
หรือเพ่ือการศกึษาโดยตรง คงเป็นการให้การศกึษาอย่างกว้างๆ ไม่เป็นระบบและยงัไม่มีเปา้หมาย
ท่ีชดัเจน พิพิธภัณฑ์ยงัคงท าหน้าท่ีในการให้ความสนกุสนานเพลิดเพลิน ให้ความรู้ สร้างค่านิยม
ในการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม และตื่นตวัในการเร่ิมต้นแสวงหาความรู้ 
 ยคุสาม ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นยคุท่ีแนวคิดการศกึษานอกระบบได้พฒันาขึน้ 
โดยท่ีสหรัฐอเมริกาพัฒนาระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ขึน้ นั่นคือ พัฒนาบทบาทหน้าท่ีของ
พิพิธภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาคือการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเร่ิมจากแนวความคิดท่ีว่า 
การศึกษาในระบบเดิมท่ีมีอยู่นัน้  โรงเรียนจะมีหน้าท่ีเป็นหลักในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ซึ่ง
นกัเรียนก็มาเข้าเรียนเพ่ือท่องจ า อ่านออกเขียนได้ ซึ่งเห็นว่าเป็นเหมือนกับโลกแคบๆ อนัเป็นเหตุ
ให้แนวความคิดในด้านประสบการณ์ ทศันคติ สติปัญญา การคิดแก้ไขปัญหา วิจารณญาณ ไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าท่ีควร อเมริกานัน้เห็นว่า คนเราจะเรียนรู้แต่ในเฉพาะต าราในโรงเรียนอันเป็น
การศกึษา “ในระบบ” เท่านัน้ยงัไม่พอ เยาวชนจะฉลาดได้จะต้องมีความรู้กว้างขวางและรู้เท่าทนั
โลก ดังนัน้ เยาวชนตลอดจนผู้ ใหญ่จะต้องได้รับการศึกษา “นอกระบบ” ควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง
การศกึษานอกระบบโรงเรียนคือ การศกึษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ทัง้ใน
และนอกหลักสูตรอันมีเป็นจ านวนมาก อาทิ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แหล่ง
เกษตรกรรม แหลง่ธรรมชาต ิฯลฯ ทัง้นีป้ระเทศชาตจิะเจริญก้าวหน้าได้นัน้ต้องสนบัสนนุส่งเสริมให้
ประชาชนต่ืนตวัในการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตและตลอดเวลา ซึ่งเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของคน ต้องให้ประชาชนมีความรู้หรือเรียนวิชาความรู้ตลอดอายขุยั (Long Life Education) จึงได้
ตัง้ปรัชญาการศึกษาไว้ว่า “การศกึษาคือชีวิต” (Education is Life) แนวคิดนีคื้อการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีจบการศกึษาจากในสถาบนัการศกึษาแล้วต้องพฒันาตอ่ไปอีก 
คือ นอกจากการอ่านออกเขียนได้ ประกอบอาชีพเลีย้งตัวเองได้แล้วนัน้ ยังต้องพัฒนาคนให้มี
สตปัิญญา อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการเรียนรู้คดิก้าวหน้าตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
 จึงกล่าวได้ว่า  ประเทศสหรัฐอเมริกาคือผู้ บุก เบิกพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ เ ป็น
สถาบันการศึกษานอกหลักสูตรหรือการศึกษานอกระบบอย่างแท้จริง นับจากนัน้เป็นต้นมา 
พิพิธภณัฑ์จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนหรือสงัคม เป็นเหตใุห้พิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกามี
ความเจริญก้าวหน้ามากในทุกด้าน พิพิธภัณฑ์จึงกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education 
Center) นอกเหนือไปจากเป็นศนูย์กลางทางศลิปวฒันธรรมมาแตเ่ดมิ 



88 
 

 
 

 ฮปูเปอร์ กรีนฮิลล์ (Hooper Greenhill) (2546: 47) ได้กล่าวถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์
ในการให้การศกึษาแก่สงัคมไว้ว่า บทบาทในการให้ความรู้แก่ประชาชนของพิพิธภณัฑ์ในช่วงก่อน
คริสต์ตวรรษท่ี 20 เป็นการให้ความรู้โดยผา่นวตัถแุสดงเป็นส าคญั คนมาพิพิธภณัฑ์เพ่ือมาชมวตัถ ุ
ฉะนัน้ความรู้ท่ีประชาชนได้รับก็จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับวตัถุนั่นเอง แต่ในปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์ได้
เปล่ียนกลยทุธ์ใหม่ โดยให้ผู้ชมเป็นแกนกลางในการด าเนินงานแทนวตัถ ุโดยวิธีใหม่นี ้พิพิธภณัฑ์
จะศึกษากลุ่มเป้าหมายและจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายนัน้ๆ และในการศึกษานีจ้ะเน้นความเช่ือมโยงวตัถุกบัเร่ืองราวต่างๆ ในสงัคม เพ่ือ
สร้างความเข้าใจท่ีครบถ้วนถ่องแท้เพ่ือให้ความรู้และกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ชม 
 วตัถท่ีุพิพิธภณัฑ์ได้รวบรวมอนรัุกษ์และจดัแสดงนัน้เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีเช่ือมโยงไป
ถึงคนและบริบททางสังคมรวมทัง้สิ่งแวดล้อมหลากหลายท่ีรายล้อมอยู่โดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หรือวัสดุพืน้บ้าน เป็นส่วนท่ีเก่ียวพันกับมนุษย์ทัง้สิน้ เช่นเดียวกับวัตถุ
ธรรมชาติก็ต้องมีความเก่ียวพนักับธรรมชาติและโลก ซึ่งเป็นภารกิจหลกัของพิพิธภัณฑ์ท่ีจะต้อง
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับองค์ประกอบหรือบริบทรอบตัวให้ได้ จึงจะสามารถให้
ความรู้ ความบันเทิง หรือความรู้สึกอ่ืนๆ ให้แก่ผู้ ชมได้อย่างถูกต้อง ดงัท่ี แกรีย์ แอดสัน (Gary 
Edson) นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ท่านหนึ่งเสนอว่า หลกัในการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
และให้การศึกษาแก่ผู้ เข้าชมจะสมัฤทธ์ิผลได้ก็ต่อเม่ือผู้จดัได้ท าความเข้าใจว่าองค์ประกอบของ
พิพิธภณัฑ์ไมใ่ชมี่แตว่ตัถอุนัมีคา่แตเ่พียงอยา่งเดียว แตมี่หลายองค์ประกอบด้วยกนั ดงันี ้ 

1. วตัถุ หมายถึง วตัถุท่ีจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์ อดีตท่ีผ่านมาพิพิธภัณฑ์ใช้วตัถุเป็น
ศนูย์กลางในการด าเนินงาน แตใ่นปัจจบุนันีพ้ิพิธภณัฑ์ได้ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหม่ โดยใช้ผู้ เข้าชม
เป็นแกนกลางแทนวตัถ ุ

2. สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือบริบททางสังคม การจัดแสดงวัตถุใน
ปัจจุบนัควรมีความเข้าใจวตัถุอย่างถ่องแท้และเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมท่ีประกอบวตัถใุห้ได้
เพ่ืน ามาใช้เป็นเนือ้หาขององค์ความรู้ 

3. วัถตุประสงค์ หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์อันเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ โดยค านึงถึงผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้ เข้าชม ประทุม ชุมเพ็งพันธ์ 
(2530: 121-122) ได้กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ทางการศกึษาโดยทัว่ไปของพิพิธภัณฑ์ว่ามีอยู่ด้วยกัน
หลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้

     3.1 ต้องการให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานศึกษาแห่งท่ี 2 รองจากโรงเรียน ซึ่งนกัเรียน
สามารถไปใช้ได้ทกุโอกาส ทัง้ในรูปสว่นบคุคลและเป็นหมูค่ณะ 
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     3.2 ต้องการให้สถาบนัการศกึษาตา่งๆ คือ โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ได้รู้จกั
ใช้แหลง่ทรัพยากรทางการศกึษาให้เป็นประโยชน์ โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยใดๆ 

     3.3 ต้องการให้โบราณศิลปะวัตถุและสิ่งของมีค่าทัง้มวลท่ีจัดแสดงไว้อย่าง
สวยงามและเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์เป็นปัจจยัสร้างความประทบัใจ เป็นตวัสร้างความ
สนใจเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดความคิด เป็นอปุกรณ์ช่วยปลกูฝังทศันคติอนัดีงามและถกูต้อง และ
ความคดิสร้างสรรค์แก่เยาวชน 

     3.4 ต้องการให้พิพิธภณัฑ์เปิดโลกกว้างทางความรู้และปัญญา เป็นดัง่ 
มหาวิทยาลัยปวงชน มีโบราณวัตถุสิ่งของเป็นข้อมูล เป็นต าราหนังสือ ท่ีประชาชนคนสามัญ
สามารถไปตกัตวงศึกษาหาความรู้ได้ทุกแขนง มิใช่เฉพาะส าหรับนกัปราชญ์ราชบณัฑิตหรือชน
ชัน้สงูอีกตอ่ไป เพราะพิพิธภณัฑ์มีบริการข้อมลูท่ีพร้อมสรรพและเสมอภาค 
      3.5 ต้องการให้พิพิธภณัฑ์มีส่วนในการพฒันาการศกึษา ช่วยพฒันาคณุภาพและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอน สร้างคนในชาตืให้มีความรู้และทกัษะเพ่ือความเจริญมัน่คงและ
ความก้าวหน้าของประเทศ 
 กลา่วโดยสรุปก็คือ พิพิธภณัฑ์จ าเป็นต้องศกึษาวตัถท่ีุจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ จนเข้าใจ
อยา่งถ่องแท้ และเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมท่ีประกอบวตัถนุัน้ให้ได้ เพ่ือท่ีจะน ามาใช้เป็นเนือ้หา
ขององค์ความรู้ซึ่งนับเป็นความส าคญัอนัดบัแรกท่ีต้องด าเนินการ ล าดบัต่อไปคือต้องพิจารณา
แนวความคดิทางการศกึษา และล าดบัสดุท้ายคือ การหากลยทุธ์ผสมผสานองค์ความรู้กบัแนวคิด
ทางการศกึษาและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ส าหรับรูปแบบขององค์ความรู้ท่ีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ปฎิบัติหรือด าเนินงานกันอยู่ใน
ปัจจุบนันี ้มีหัวใจหลักอยู่ท่ีการส่ือสาร ซึ่งการส่ือสารนัน้มีทัง้การส่ือสารกับคนหมู่มากและการ
ส่ือสารระหวา่งบคุคล แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ   

1. การจดันิทรรศการ แบบถาวรและแบบชัว่คราว 
2. การจดักิจกรรมเสริม 
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารกับคนหมู่มาก ซึ่งประกอบด้วย

บุคคลท่ีต่างเพศ ต่างวัย ต่างระดบัการศึกษา มีความสนใจท่ีหลากหลายและมีประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไป การเข้าชมนิทรรศการท่ีจัดขึน้เพ่ือให้คนหมู่มากดูนัน้ ผู้ เข้าชมจึงมักได้รับ
ความรู้ ความเพลิดเพลินและความสนใจท่ีแตกต่างกัน นิทรรศการท่ีจดัขึน้จึงต้องค านึงถึงความ
แตกตา่งระหวา่งกลุม่และความสนใจท่ีแตกตา่งกนัของบคุคลด้วย 
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ส่วนการจดักิจกรรมนัน้เป็นการส่ือสารระหว่างบคุคลท่ีต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจนและจดักิจกรรมให้ตรงกบัความสนใจของแต่ละกลุ่ม ก็จะสามารถเสริมความรู้ความเข้าใจ
รวมทัง้สร้างความสนุกสนานให่แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม การด าเนินการให้ความรู้แก่บุคคล
ตา่งๆ ท่ีเข้ามาชมนิทรรศการ จึงต้องใช้ทกัษะหลายด้านมาประกอบกนั เช่น ทกัษะทางการศกึษา 
และทกัษะทางการส่ือสารตามท่ีกลา่วมาแล้ว หรือการสร้างทีมงานท่ีมีทกัษะท่ีหลากหลายก็จะช่วย
ให้การให้ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (มนัญญา นวลศรี, 2552: 43; Hooper 
Greenhill 1994: 23; สิรินยา จรุุเทียบ, 2546: 65)  

กลา่วโดยสรุปแล้ว จะเห็นได้วา่ การศกึษา คือ ภารกิจหลกัประการหนึ่งของพิพิธภณัฑ์ 
และการจะท าให้ภารกิจทางการศกึษาหรือการให้ความรู้ของพิพิธภณัฑ์ส าเร็จตามเปา้หมายได้นัน้
จ าต้องอาศยัความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดเดิมท่ีพิพิธภณัฑ์เป็นเพียงแหล่งรวบรวมสิ่งของ
โบราณ และตัง้แสดงวตัถเุป็นความคดิใหมท่ี่จะส่ือความหมายและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของวตัถุ
กบับริบททางสงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม ทศันคติ เทคโนโลยี หรือเช่ือมโยงกบัความหลากหลาย
ของธรรมชาติ และค านึงถึงกลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้นัน้ไปสู่คนในสังคมในทุกรูปแบบ 
นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ยงัต้องหาเครือข่ายความร่วมมือจากบคุคลหรือองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือร่วมสร้างให้
พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีมีคา่ของสงัคมสืบไป  
 
6.6 พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น  
 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ประเภทหนึง่ท่ีมีความส าคญัและมีพฒันาการมา
เป็นเวลายาวนานนบัสามสิบถึงส่ีสิบปี ซึ่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแห่งแรกๆ ได้เกิดขึน้ตามหวัเมืองตา่งๆ 
นับตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจอมอยู่หัว พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งแรกเกิดขึน้ท่ี
มณฑลอยธุยา จดัตัง้ขึน้ท่ีพระราชวงัจนัทรเกษม โดยพระยาโบราณราชธานินทร์ สมหุเทศาภิบาล
มณฑลอยธุยา และได้เปล่ียนช่ือมาเป็นอยธุยาพิพิธภณัฑ์ในเวลาตอ่มาซึ่งนบัว่าเป็นแบบอย่างใน
การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้กบัสมหุเทศาภิบาลอ่ืนๆ ในเวลาตอ่มา 
 การเกิดขึน้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงอย่างแนบ
แนน่กบับริบททางสงัคมในหลายระดบั แนวคดิและการรับรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในสงัคมไทย
มีการเปล่ียนแปลงท่ามกลางเง่ือนไขและบริบทของสงัคมในแตล่ะห้วงเวลา กล่าวได้ว่า ระยะแรก
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของไทยเกิดขึน้ท่ีวดั โดยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาจดัการ เน่ืองจากรัฐมีแนวคิด
ว่าของเก่าส่วนใหญ่ท่ีอยุ่ในวัดนัน้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นสมบตัิของชาติ ท้องถ่ินยังไม่มี
ความสามารถท่ีจะจดัการโดยล าพงั การเกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในอดีตจึงเกิดขึน้เพ่ือเป็นท่ี
เก็บรวบรวมสิ่งของมีคา่ในท้องถ่ินและอยูภ่ายใต้การดแูลและจดัการของรัฐเป็นสว่นใหญ่ 
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 เป็นเวลาเกือบศตวรรษหลังจากเกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในระยะแรก เม่ือรัฐบาลมี
นโยบายเร่ืองการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินในปี พ.ศ.2537 ซึ่งในช่วงนีเ้องพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้
เกิดขึน้เป็นจ านวนมาก เม่ือแนวคดิและการรับรู้ในเร่ืองของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเปล่ียนไป พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินถูกนิยามให้มีบทบาทมากขึน้ต่อการบริการสังคมในฐานะเป็น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
นอกจากนี ้ยังมีการเช่ือมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเข้ากับเร่ืองของสิทธิในการจัดการทรัพยากรใน
ท้องถ่ิน ท่ีจะต้องกระท าโดยคนในท้องถ่ินเองไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั
จึงมีความเก่ียวพันกับเร่ืองของความสัมพันธ์เชิงอ านาจและสิทธิ เป็นกระบวนการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมท่ีเร่ิมต้นในชมุชนหรือท้องถ่ินเอง โดยเป็นการเปิดพืน้ท่ีใหม่ให้ท้องถ่ินนิยามตนเอง ซึ่ง มี
ลกัษณะเป็นการทดัทานการครอบง าจากภายนอก ทัง้ระดบัส่วนกลางจนถึงระดบัโลก กล่าวคือ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความหมายในแง่ของการช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตวัและมีความ
ส านึกในมาตุภูมิและมีส านึกในชุมชน ซึ่ งเป็นหัวใจในการรู้จักตนเองและรู้จักผู้ อ่ืน กล่าวคือ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีท่ีแสดงให้ชมุชนรู้จกัตนเอง ได้เรียนรู้ว่าท้องถ่ินของตนเองมีวฒันธรรม
ประเพณีอย่างไร และเม่ือรู้จกัตนเองแล้ว พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้สอนให้รู้จกัมองคนอ่ืน ได้เรียนรู้ว่า
ท้องถ่ินอ่ืนนัน้ก็ยอ่มมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองและแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะชมุชน
ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจว่าวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะท้องถ่ินก็ด้วยเป็นเอกลกัษณ์ประจ าท้องถ่ินนัน้ๆ ซึ่งมีประวตัิความเป็นมาท่ีแตกตา่งกนั และ
หาได้มีวฒันธรรมใดดีด้อยไปกวา่กนัเลย ซึง่จะเป็นการท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั เป็นการ
ลดความเห็นแก่ตวั การแบ่งแยกกลุ่มแยกพวก อนัจะน าไปสู่การรวมกันเป็นชาติและความเข้าใจ
ตรงนีจ้ะน าไปสู่การสร้างส านึกในท้องถ่ิน การสร้างชุมชนเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นใน
ระดบัชาตติอ่ไป 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นขุม
คลงัแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก็บไว้ให้ลกูหลานได้เข้ามาเรียนรู้ ได้เข้ามาศกึษาหาความรู้เพ่ือเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตและการพฒันาท้องถ่ินของตนแล้ว พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะท่ีเป็นองค์กร
ทางวฒันธรรม เป็นเวทีในระดบัฐานราก เพ่ือเก็บรักษา เผยแพร่ ถ่ายทอด และสนบัสนนุในการเกิด
การสร้างสรรค์ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดใหม่ๆ เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้แก่ชมุชนท้องถ่ิน ให้ชมุชน
ท้องถ่ินมีชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิใจ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังได้กลายเป็นกลไกท่ีช่วยสนับสนุนการ
รวมตวัของคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัคิด ร่วมกันตดัสินใจ และร่วมกนัด าเนินกิจการของท้องถ่ินเพ่ือ
คนในท้องถ่ินเอง และสามารถสร้างสรรค์เพ่ือปรับตวัรับกับสิ่งใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัสงัคมท้องถ่ิน ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารร่วมมือกนัพฒันาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย 
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ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่า มีการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้มากมายเพ่ือตอบรับนโยบาย
การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินของรัฐบาล พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีเนือ้หาท่ีจัดแสดงคือใช้เนือ้หาทาง
วฒันธรรมเป็นตวัก าหนด โดยวตัถปุระสงค์หลกัเป็นการปลกุจิตส านึกให้คนในท้องถ่ินรู้จกัตนเอง 
สร้างส านกึร่วมในชมุชนให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน จึงมีการแพร่ขยายของการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในชุมชนมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัต้องเผชิญกับ
ปัญหาหลายประการด้วยกัน ซึ่งมีทัง้ประสบความส าเร็จและล้มเหลวไปบ้าง ดงันัน้รูปแบบของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องมีการปรับเปล่ียนหรือหาแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้คงอยู่คู่
ชมุชนและมีความยัง่ยืนเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินท่ีช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนตอ่ไป 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนบัเป็นองค์กรท่ีส าคญัของสงัคมในฐานะองค์กรทางวฒันธรรมและ
สถาบนัทางการศึกษาในฐานะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ ซึง่นกัการศกึษาและนกัพฒันา
ในหลายสาขาต่างให้ความสนใจ เพ่ือความกระจ่างชัดในการศึกษาเร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ขอ
เสนอความหมาย และแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้

6.6.1 ความหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้ มีนักการศึกษาหลายท่านขยายความค าว่า  

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไว้หลายความหมาย หลายแง่คิดด้วยกัน เพ่ือให้ได้ค านิยามและความหมาย
ตลอดจนแนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งชดัเจนนัน้ขอน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้ 

     6.6.1.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน หมายถึง พิพิธภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้จากคนในท้องถ่ินจดัตัง้
ขึน้ ใช้ของในท้องถ่ิน และก าลงัทรัพย์ของท้องถ่ิน เป็นคลงัสะสมภมูิปัญญาท่ีบรรพชนได้สร้างสรรค์
ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ศกึษา โดยมีเปา้หมายให้คนในท้องถ่ินได้รู้จกัตวัเองเป็นส าคญั (ศรีศกัดิ์ วลัลิโภ
ดม, 2540: 6) 

     6.6.1.2 พิพิธภณัฑสถานท้องถ่ิน เป็นอีกรูปแบบหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ไทย  
โดยก่อตัง้ขึน้ในหลายลกัษณะ เช่น พิพิธภณัฑสถานวดั ท่ีเกิดขึน้จากพระภิกษุผู้สนใจเก็บรวบรวม
สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีตกทอดมาในวดัแล้วจดัตัง้ขึน้เป็นพิพิธภณัฑสถาน  มีการสะสมเพิ่มเติมโดยการ
แสวงหาหรือรับบริจาคจากญาติโยมท่ีศรัทธา  การสนบัสนนุส่วนมากมาในรูปของการบริจาคเ งิน
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้พิพิธภณัฑสถานจากผู้ มีจิตศรัทธา พิพิธภณัฑ์ชาวบ้าน เกิดจากนกั
สะสมท่ีเก็บรวบรวมสิ่งของท่ีตนเองสนใจเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง แล้วขยายเป็น
พิพิธภัณฑสถานตามก าลังกายและก าลังทรัพย์ของตนเอง นอกจากนัน้แล้วพิพิธภัณฑสถาน
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ท้องถ่ินยงัเกิดจากกลุม่ชาวบ้านท่ีรวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้พืน้บ้านท่ีก าลงัจะสญูหายมาจดัตัง้เป็น
พิพิธภณัฑสถานเพ่ือให้คนในท้องถ่ินได้เข้าใจและภูมิใจในรากเหง้าทางวฒันธรรมของตนเอง และ
เผยแพร่วฒันธรรมของตนให้คนต่างถ่ินได้เรียนรู้  โดยสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานพืน้บ้านอาจเป็น
ของเฉพาะประเภทหรือหลากหลายประเภทท่ีสะท้อนคณุคา่ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือสิ่งท่ีเก่ียวเน่ือง
กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีพิพิธภัณฑสถาน
ท้องถ่ินหลายแห่งได้เก็บรักษาของท่ีมีคุณค่ามากทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ไว้ด้วย
เชน่กนั (ประภสัสร โพธ์ิศรีทอง, 2549: 48-55) 

     6.6.1.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีช่ือเรียกแตกต่างกนัหลายช่ือ เช่น พิพิธภณัฑ์ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน หรือพิพิธภณัฑ์มานุษยวิทยา โดยเง่ือนไขส าคญัของการ
เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดจากเง่ือนไขส าคัญหลายประการ ได้แก่ 1) นโยบายของรัฐ โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกั เพ่ือกระจายอ านาจจากสว่นกลางออกสู่ท้องถ่ิน เพ่ือปลกูฝังให้คนในท้องถ่ินเห็น
ความส าคญัของรากเหง้าและประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความภูมิใจใน 
อตัลกัษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเพ่ือส่งเสริมนโยบายการสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน
ผ่านการท่องเ ท่ียว  2) ความต้องการของคนในท้องถ่ินท่ีต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของตนท่ีก าลงัจะสญูหายไป (ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู, 2548: 10) 

     6.6.1.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน มิใช่เร่ืองของอาคารสถานท่ีและบรรดาโบราณวตัถแุต่
เพียงอยา่งเดียว หากต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์ทางวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์
สงัคม และชีวิตวฒันธรรมของผู้คนท่ีอยู่ตามชมุชนตา่งๆ ในพืน้ท่ีหรือท้องถ่ินเดียวกนั ทัง้นีเ้ร่ืองราว
ทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์สงัคมและชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถ่ินจะ
เป็นตวัตัง้หรือเป็นสิ่งก าหนดว่า จะน าโบราณวตัถุชนิดใดมาแสดงทิศทางและหวัข้อในการแสดง 
และเป็นสิ่งท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะท่ีมกัเรียกว่า “เอกลกัษณ์ท้องถ่ิน” ซึ่งสิ่งนีจ้ะน าไปสู่การแลเห็น
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อม (ปณิตา สระวาสี, 2549: 4) 

     6.6.1.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชน ศิลปวตัถุ
ท่ีน ามาแสดงเก่ียวเน่ืองกับวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน โดยผู้คนในชุมชนเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ 
ร่วมกันดแูลรักษา พร้อมกับการเป็นมคัคุเทศก์น าชมส าหรับคนต่างถ่ินท่ีมีโอกาสเข้ามาเย่ียมชม 
และสิ่งท่ีน ามาแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์ด้านประวตัิศาสตร์  วฒันธรรม สงัคม และ
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชน (ประสิทธ์ิ รัตนมณี, 2550: 50) 

จากความหมายของพิพิธภณัฑ์ดงัท่ีกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจดัเป็น
ประเภทหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเรียกแตกตา่งกันไป เช่น พิพิธภณัฑ์ชุมชน พิพิธภณัฑ์ชาวบ้าน 
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พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน หรือพิพิธภณัฑ์มานษุยวิทยา ซึ่งเป็นท่ีรวบรวมเร่ืองราวและจดัแสดงทรัพยากร
โบราณคดี โบราณวตัถ ุศิลปวัตถ ุสิ่งของเคร่ืองใช้ วตัถทุางวฒันธรรม ความเป็นมาด้านตา่งๆของ
ท้องถ่ิน ท่ีแสดงถึงในอตัลกัษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้คนในท้องถ่ินได้เข้าใจและภูมิใจใน
วฒันธรรมและประวัติศาสตร์ของตนเอง เพ่ือสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และมีการ
เผยแพร่ให้คนตา่งถ่ินได้เรียนรู้   

6.6.2 ความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ถือก าเนิดขึน้ ด้วยนโยบายการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถ่ินของ

รัฐบาล โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือปลกุส านกึให้คนในท้องถ่ินรู้จกัตนเอง สร้างส านึกร่วมกนัให้เกิด
ความภาคภมูิใจในท้องถ่ิน การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนบัเป็นกลไกส าคญัในการสร้างความรู้และ
ความเข้มแข็งให้แก่ท้องถ่ิน รวมถึงการให้การศึกษานอกระบบเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถ่ินต่างๆ ตามพัฒนาการทางประวตัิศาสตร์  ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การด าเนินการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวม
ศลิปวตัถตุา่งๆ แล้ว ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน เป็นองค์กรทาง
วฒันธรรมและเป็นองค์กรทางการศกึษา เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งความทรงจ า เป็นคลงัความรู้ 
เป็นกรุมหาสมบตัิท่ีเล่าเร่ืองได้ เป็นแหล่งประชาสมัพนัธ์เผยแพร่วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน
เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่บรรพชนรุ่นหลัง เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณี ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน เพ่ือก่อให้เกิดส านึกในการรู้จกัตนเอง และเกิด
ความส านึกรักในชุมชนท้องถ่ินน าไปสู่การพฒันาตนเองและชมุชน เพ่ือความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน
ได้  

ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก าลังเป็นกระแสความคิดแนวใหม่ในการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นขุมคลังภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไว้ให้
ลกูหลานไทยได้ศกึษาหาความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการพฒันาท้องถ่ินของตน 
นอกจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่คนในท้องถ่ินแล้ว  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็น
กลไกส าคญัท่ีช่วยสนบัสนนุการรวมตวัของคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ 
และร่วมกันด าเนินกิจการของท้องถ่ินเพ่ือคนในท้องถ่ินเอง ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือกันในการ
พฒันาท้องถ่ินสอดคล้องกบัเจตนารมย์ของรัฐบาลท่ีต้องการขยายการมีส่วนร่วมในการพฒันาแก่
ชมุชน อนัเป็นแนวทางของการพฒันาท่ียัง่ยืน (อภิญญา บวัสรวง, 2546: 234; สิรินยา จรุุเทียบ, 
2546: 32)  
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6.6.3 ลกัษณะเดน่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 พิพิธภณัฑ์ คือสถานท่ีเก็บรวบรวมและสงวนรักษาสิ่งของเพ่ือการศกึษาและให้ความ
เพลิดเพลิน อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์สถาน
ทัว่ไป ดงันี ้

      6.6.3.1 ท้องถ่ินเป็นผู้ ริเร่ิม จดัท า และด าเนินการ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีแท้จริง
จะต้องเกิดจากความต้องการหรือเกิดจากการริเร่ิมของชาวบ้าน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอก
มาชว่ยเหลือบ้าง แตช่าวบ้านจะมีหน้าท่ีในการจดัการ ดแูลรักษา และด าเนินการเอง 

      6.6.3.2 เนือ้หาท่ีน าเสนอ เป็นเร่ืองราวของชมุชนในด้านตา่งๆ อนัได้แก่ ประวตัิ
ความเป็นมาของชมุชน การท ามาหากิน ศาสนาและความเช่ือ ตลอดจนความสมัพนัธ์ภายใน
ชมุชนหรือท้องถ่ินเป็นส าคญั 

     6.6.3.3 มีความหลากหลาย พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะท่ีจะมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะชมุชน ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกตา่ง หลากหลาย
ทางวฒันธรรม อนัจะน าไปสูค่วามเข้าใจซึง่กนัและกนัของสงัคม 

    6.6.3.4 เน้นความเรียบง่ายท่ีมีความหมายต่อชุมชน สิ่งของท่ีจัดแสดงมีอยู่ใน
ชุมชนท้องถ่ินนัน้ๆ อาจเป็นศิลปวตัถุทางศาสนาท่ีทางวดัเก็บรวบรวมไว้  หรือศิลปหตัถกรรม 
ประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ีเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้าน (สิรินยา จรุุเทียบ, 2546: 33) 

6.6.4 วตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จดัตัง้ขึน้เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้ชมุชนได้เรียนรู้ตนเอง เกิดความส านึกรัก

ในท้องถ่ิน เป็นขมุคลงัแห่งความรู้และภูมิปัญญา และเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยสนบุสนนุการรวมตวั
ของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันตดัสินใจ และร่วมกนัด าเนินกิจการของท้องถ่ิน
เพ่ือคนในท้องถ่ินเอง ซึง่จะน าไปสูก่ารร่วมมือกนัในการพฒันาท้องถ่ิน 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่างชัดเจน ขอ
เสนอวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตามทรรศนะของนกัการศกึษาท่ีได้กล่าวไว้หลายประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

     6.6.4.1 เพ่ือเป็นท่ีรวบรวมบรรดาสิ่งของท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ข้อมลู  ความรู้ 
ภมูิปัญญาของท้องถ่ิน เพ่ือให้คนภายในได้เรียนรู้และถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลงัๆ และในขณะเดียวกนั
ก็เพ่ือให้คนภายนอกได้เรียนรู้ว่า แต่ละท้องถ่ินต่างก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
และประวตัิศาสตร์ของสงัคมท่ีแตกต่างกันไป อนัจะมีผลให้เกิดความเข้าใจในการท่ีจะมีชีวิตอยู่
ร่วมกนัในชาตบ้ิานเมืองและในโลกได้อยา่งสนัตสิขุ 
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     6.6.4.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมสงัคม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนตนเองและชมุชนอ่ืนละแวกใกล้เคียง  
และในเขตจงัหวดันัน้ๆ 

     6.6.4.3 เพ่ือกระตุ้นจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น เปิดกว้างทางความคิด 
และให้โอกาสเดก็ๆ ได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ต่ืนเต้นและน่าค้นหา การเห็นคณุคา่และวิธีคิด
แบบใหม ่

     6.6.4.4 เพ่ือจดุประกายความใฝ่รู้ของคนในชมุชน 
     6.6.4.5 เพ่ือช่วยให้เยาวชนรู้สึกว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเหมือนกับบ้านและเห็น

คณุคา่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
     6.6.4.6 เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิต และน าศิลปวฒันธรรมมาใช้ในการเสริมสร้าง

ความคดิสร้างสรรค์และการแสดงออกของมนษุย์ 
     6.6.4.7 เพ่ือพฒันาผู้ชม จนสามารถเปรียบเทียบสงัคม ศิลปวฒันธรรมของตนเอง

กบัท้องถ่ินอ่ืนๆ  
     6.6.4.8 เพ่ือเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจเป็นท่ีรองรับการทอ่งเท่ียวแบบยัง่ยืนในอนาคต 
     6.6.4.9 เพ่ือต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน

ของตนเอาไว้ โดยไมผ่า่นการจดัการของรัฐจากสว่นกลาง  
     6.6.4.10 เพ่ือเสริมความรู้นอกชัน้เรียน เก่ียวกับเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของ

ชมุชนนัน้ๆ 
       6.6.4.11 เพ่ือสงวนรักษาและอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 

     6.6.4.12 เพ่ือเป็นศนูย์รวมทางวฒันธรรม 
     6.6.4.13 เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต

มนษุย์และความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
     6.6.4.14 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ และความเข้าใจของประวตัศิาสตร์ชมุชน 
     6.6.4.15 เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางสนุทรียะและวฒันธรรมให้เยาวชน 
     6.6.4.16 เพ่ือแนะน าให้นกัเรียนใช้ประสบการณ์มองพินิจพิจารณา เพ่ือช่วยในการ

เข้าใจดีย่ิงขึน้ 
     6.6.4.17 เพ่ือให้โอกาสนกัเรียนได้เข้าใจและเห็นผลงานทางทศันศิลป์เอง รวมทัง้

ศลิปะอ่ืนๆ 
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      6.6.4.18 เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจให้กบัชมุชน
ตนเองและชมุชนอ่ืนในละแวกใกล้เคียง และในเขตจงัหวดันัน้ๆ รวมทัง้บริการการศกึษาแก่นกัเรียน
ในด้านตา่งๆ 

     6.6.4.19 เพ่ือให้รู้จกั เข้าใจ เกิดความรัก หวงแหนเห็นคณุคา่ในมรดก 
ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน และของชาติ 

     6.6.4.20 เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบต่อศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เ ป็นของส่วนรวมท่ีต้องร่วมกันอนุ รักษ์เ พ่ือธ ารงไ ว้ซึ่ ง เอกลักษณ์ทาง
ศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินและของชาตสืิบไป 

     6.6.4.21 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา 
น าสิ่งท่ีมีคณุคา่มาปรับปรุงหรือประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการด ารงชีวิตและเหมาะสมกบัยคุสมยั 
(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2552: 72; นวลลออ  ทินานนท์, 2547: 17; หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมสามญั
ศกึษา, 2554; ชศูรี สจุารักษ์, 2554) 

นอกจากวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ มนัญญา 
นวลศรี (2552: 47-48) ยงัได้กล่าวถึง ประโยชน์ในการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพิ่มเติมไว้หลาย
ประการ ดงันี ้

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกส าคญัเพื่อการศกึษาระบบท่ีให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัท้องถ่ิน ในขณะท่ีการศกึษาในระบบหรือการศกึษาของรัฐให้การศกึษาสิ่งท่ีอยู่หา่งไกล
จากชีวิตประจ าวนั การด ารงอยูข่องพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะชว่ยให้เกิดความสมดลุทางการศกึษาอนั
เป็นพืน้ฐานของการพฒันาชมุชนและประเทศชาติ 

2. อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยชว่ยอนรัุกษ์สิ่งของท่ีมี
ความหมายทางวฒันธรรมไมใ่ห้กระจดักระจายหรือสญูหาย เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ 

3. กระตุ้นให้เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ภมูิปัญญาท่ีสืบทอดแลสัง่สมมาตลอดจน
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัชมุชน อนัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตท่ีคนในท้องถ่ินควรจะเรียนรู้ เพ่ือรู้จกัปรับตวัให้
เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของท้องถ่ินหรือสงัคม 

4. เปิดโอกาสให้เรียนรู้และท าความเข้าใจวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ิน อนัจะน าไปสู่
ความเคารพในความแตกตา่งภายในสงัคม 

5. ปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ินรักบ้านเกิด ความรักในมาตภุมูิ และปลกูฝังให้เกิดความ
ภาคภมูิใจในตนเอง รู้วา่ตนเองมีรากเหง้าและความเป็นมาอยา่งไร ตลอดจนเช่ือมัน่ในวฒันธรรม
ของตน 
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6. ก่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน โดยท า
ให้เห็นวา่ทกุสิ่งทกุอยา่งในชีวิตประจ าวนั คือสิ่งท่ีต้องสงวนรักษาไว้ และน ามาพฒันาให้เกิด
ประโยชน์ 

7. เกิดความร่วมมือและความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของชมุชน อนัจะน าไปสูช่มุชนท่ี
เข้มแข็ง มีศกัยภาพท่ีจะดแูลตนเอง ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการร่วมกนัดแูลรักษา
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชมุชนให้คงอยู่ ไมใ่ห้ถกูท าลายหรือลม่สลายลง 
อนัเป็นความหมายของการอนรัุกษ์และการพฒันาท่ียัง่ยืน 

6.6.5 บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งท่ีไม่เพียงแต่จะสามารถปลูกฝังให้เราได้ซึม

ซบัถึงมรดกทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมเพียงเท่านัน้ หากแตพ่ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัสามารถยึด
โยงผู้คนในสงัคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง และปรับตวัอย่างมีราก มีอตัลกัษณ์แห่งชาติพนัธุ์
ของตนด้วย พิพิธภณัฑ์มิใช่เป็นเพียงสถานท่ีเก็บรวบรวมจดัหมวดหมู่และแสดงของเก่าอย่างท่ีเรา
มองเห็นอย่างผิวเผินและเข้าใจ หากแตย่งัมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิด
ความกระหายใฝ่รู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดใหม่ๆ ในการพฒันาวิทยาการและ
ความรู้ท่ีหลากหลายสาขา พิพิธภณัฑ์จึงเป็นขมุพลงัท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีเป็นอยู่สู่
สงัคมแห่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์จึงมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของสงัคม อาท ิ พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีดงึการสอนจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง เป็นการ
เรียนรู้เพ่ือชีวิตผู้ เรียนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนได้เรียนรู้เก่ียวกบัชมุชน ท้องถ่ิน กระตุ้นให้ผู้ ใหญ่มี
โอกาสใช้พิพิธภัณฑ์ก้าวน าไปสู่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองบุคคลและครอบครัวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพ
การจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมเกิดแรงจงูใจส าหรับผู้ ท่ีเข้ามาเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีเป็นการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีอิสระเกิดการประสานงานระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนอย่างใกล้ชิด ในช่วง
ทศวรรษท่ีผา่นมา วงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของนานาประเทศทัว่โลกตา่งต่ืนตวั และมีการปรับปรุง
การด าเนินงานในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยค านึงถึงการให้บริการแก่
สงัคมเป็นส าคญั พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในปัจจุบนักลายเป็นสถาบนัท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ 
และเอือ้ประโยชน์ให้ทั่วถึงแก่บุคคลต่างๆ ในสังคมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน
ดงักลา่ว พิพิธภณัฑ์จงึต้องพฒันาบทบาทของตนให้เหมาะสมกบัการเป็นสถาบนัท่ีมีคณุคา่สถาบนั
หนึง่ของสงัคม 
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ในการพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้ สิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์แทบทุกแห่ง
จะต้องตระหนกัถึง คือ คณุประโยชน์ท่ีเป็นผลมาจากการพฒันานัน้ จะต้องตกอยู่กบั คนในท้องถ่ิน 
สงัคม และประเทศชาตเิป็นส าคญั บทบาทหน้าท่ีท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรปรับเพ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่
สงัคมและประเทศชาติอาจแบ่งออกได้เป็น 3  บทบาท ตามท่ี สมลกัษณ์  เจริญพจน์ (2547: 15-
16) ได้กลา่วไว้ มีดงันี ้

     6.6.5.1 บทบาททางสงัคมและวฒันธรรม ในสภาวการณ์ปัจจบุนั ขณะท่ีประเทศ
ก าลงัพฒันาให้สอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนัน้ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ชมุชนต่างๆ ในสงัคมอย่างมาก เน่ืองจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยงัไม่สมัพนัธ์กับความ
เติบโตทางวฒันธรรม ประกอบกบัความเจริญทางการส่ือสาร ท าให้ท้องถ่ินได้รับข่าวคราวความ
เจริญด้านตา่งๆ  แตใ่นทางกลบักนั ความรู้ “ดีกว่า-ด้อยกว่า” ท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านลด
ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน    เ กิดความนิยมต่อสิ่งใหม่ ท่ีได้ รับรู้  จึงท าให้ละเลย
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา และปรับวิถีการด าเนินชีวิตตามค่านิยมสมัยใหม ่
สภาวการณ์เชน่นีจ้ะท าให้มรดกทางวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินสญูหายไปได้ในท่ีสดุ 

แอมโบรส (Ambrose) นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินนัน้มีหน้าท่ีหลกัในการสงวนรักษา อนรัุกษ์ จดัแสดงและให้การศกึษามรดกทางวฒันธรรม
อยู่แล้ว จึงน่าจะมีบทบาทส าคญัในการน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจและสามารถสร้าง
ก าลังให้แก่คนในท้องถ่ินสามารถพัฒนาไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพของตน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึควรมีบทบาทตอ่สงัคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินตา่งๆ ดงันี ้คือ 

1. มีบทบาทในการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน  

2. เป็นองค์กรท่ีสงวนรักษาอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน  
3. มีบทบาทในการเป็นศนูย์รวมทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน  
4. มีบทบาทในการให้บริการการศกึษาให้แก่คนในท้องถ่ินและคนตา่งถ่ิน  
5. มีบทบาทในการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถ่ิน  
     6.6.5.2 บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์สามารถมีบทบาทส าคญัทาง 

เศรษฐกิจของชาตไิด้ทัง้ในสว่นกลางและในท้องถ่ินตา่ง ๆ  แม้ว่าบทบาทด้านเศรษฐกิจจะไม่เดน่ชดั
เท่าบทบาททางสงัคม แต่ในการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความเปล่ียนแปลงใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ นัน้ พิพิธภัณฑ์น่าจะเป็นองค์กรกลางท่ีสามารถอธิบายถึงความคงอยู่ และความ
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เปล่ียนแปลงของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี บทบาทท่ีพิพิธภณัฑ์น่าจะปรับให้สอดคล้องกบัการพฒันา
ทางเศรษฐกิจนัน้ มีหลายอยา่ง อาทิเชน่  

1. บทบาทในการสร้างกิจกรรมเสริมภารกิจเดมิ คือการอนรัุกษ์ โดยการสร้าง 
ห้องสมุดดี ๆ สร้างโรงหนงัโรงละคร และเวทีการแสดงต่าง ๆ เพ่ือสอดรับความเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม การสร้างกิจกรรมเหล่านีจ้ะเป็นโอกาสท่ีจะขอความสนบัสนนุจากองค์กรของรัฐและเอกชน
ได้  

2. บทบาทในอนัท่ีจะส่งเสริมการลงทนุในธุรกิจประเภทตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบัภารกิจ
ของพิพิธภณัฑ์  

3. บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจในท้องถ่ินด้วยการขยายอาชีพใหม่ 
เชน่ การท าของท่ีระลกึ การแสดงเสริมกิจกรรมหลกั  

4. บทบาทในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยเป็นแหลง่ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว 
ให้มาเย่ียมชม  นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่พิพิธภัณฑ์แล้วร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม 
ตลาดในชมุชนก็พลอยได้เงินจากนกัทอ่งเท่ียวด้วย  

5. บทบาทในการสร้างงานท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ส าหรับเยาวชนและคนในท้องถ่ิน 
     6.6.5.3 บทบาททางการเมือง พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งใน

การสร้างความรู้สึกท้องถ่ินนิยมให้แก่คนในท้องถ่ิน โดยปลูกฝังให้คนในท้องถ่ินเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็นมาพฒันาการของสงัคม ภมูิปัญญาดัง้เดิมของท้องถ่ินและเปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินได้
ศกึษาถึง “รากเหง้า” และ“เห็นคณุคา่ของท้องถ่ินของตน”  ความรู้สึกเช่นนี ้จะท าให้คนในท้องถ่ิน
เกิดความรู้สึก รักท้องถ่ินของตนเองและสามารถจรรโลงวฒันธรรมอนัดีให้สืบเน่ืองตอ่ไป และการ
ยึดคนให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจะสามารถสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ นอกจากนัน้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะเป็นตวัประสานและเป็นส่ือกลางในการประชาสมัพนัธ์ให้คนตา่งถ่ินเข้าใจถึง
ความเป็นท้องถ่ินของชมุชนได้อีกด้วย  

สรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน มีบทบาทส าคัญในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของชมุชน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้เพ่ือเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ชมุชนได้รู้จกัความเป็นมา
ของตนเอง ได้เรียนรู้ตนเอง เป็นขมุพลงัแห่งความรู้และภูมิปัญญา และมีความส าคญัในฐานะการ
เป็นองคก์รทางสงัคมท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งการสร้างส านึกรักในท้องถ่ิน โดยปลกูฝังให้คน
ในท้องถ่ินเข้าใจถึงประวตัิความเป็นมา พฒันาการของสงัคม ภูมิปัญญาดัง้เดิมของท้องถ่ินและ
เปิดโอกาสให้คนในท้องถ่ินได้ศึกษาถึงรากเหง้า สร้างความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจในตนเองและ
เห็นคุณค่าของท้องถ่ินตนเป็นการสร้างความรู้สึกท้องถ่ินนิยมอย่างแรงกล้าให้แก่คนในท้องถ่ิน 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยสนบัสนนุการรวมตวักนัของคนในชมุชนเพ่ือร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ และร่วมกนัด าเนินกิจการของท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคนในชมุชนเอง ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

6.6.6 องค์ประกอบในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 การด าเนินงานของหน่วยงานใดๆ ก็ตาม จะเป็นไปด้วยความราบร่ืน เรียบร้อยและ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร จกัต้องค านึงถึงองค์ประกอบของหน่วยงานนัน้ๆ พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินก็เช่นเดียวกัน การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็ต้องค านึงถึงองค์ประกอบในการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ดังท่ีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์กร
มหาชน)(2545: 74) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

     6.6.6.1 คณะท างาน  การจดัท าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้ประสบผลส าเร็จได้ต้อง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ   

1. ชาวบ้าน คือกลุม่เจ้าของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งแท้จริง ถ้าคนใน 
ท้องถ่ินไม่เห็นความส าคญัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็เกิดขึน้ได้ยาก ชาวบ้านจึงมีความส าคญัมากท่ีสุด 
ทัง้ในแง่แหล่งข้อมูล และท่ีมาของวตัถจุดัแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีจะต้องดแูลพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินให้คงอยูต่อ่ไป  

2. ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าท่ีศกึษาวิจยัท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้เนือ้หาท่ีจะจดัแสดง ค า 
บรรยายประกอบเร่ืองราว ตลอดจนการก าหนดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กลุ่มนีอ้าจประกอบด้วย
ชาวบ้านท่ีมีความรู้เก่ียวกับท้องถ่ินหรือชมุชนของตนเป็นอย่างดี พระสงฆ์ ครู อาจารย์ ตลอดจน
นกัวิชาการจากสถาบนัการศกึษาภายในท้องถ่ิน  

3. ภณัฑารักษ์ ท าหน้าท่ีจดัท าทะเบียนวตัถ ุท าความสะอาดวตัถซุอ่มแซมวตัถท่ีุเสีย  
หาย ตลอดจนคดัเลือกวตัถท่ีุจะจดัแสดง โดยประสานงานกบัฝ่ายวิชาการ ในส่วนของภณัฑารักษ์
นีอ้าจขอความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ เช่น สถาบนัการศกึษาด้านศิลปะ
ตา่งๆ 

     6.6.6.2 งบประมาณ ไม่ใช่อุปสรรคท่ีส าคญั การจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควร
พิจารณาด าเนินการตามอตัภาพ โดยถือคตทิ าเทา่ท่ีท าได้ ดีกวา่ไมท่ าเลย เพราะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
นัน้มีกระบวนการท่ีค่อยๆพัฒนา โดยอาจเร่ิมจากห้องเล็กๆแล้วค่อยขยายไปไม่ต้องให้สมบูรณ์
แบบเลยทีเดียว สิ่งส าคัญคือ สร้างความเข้าใจแก่คนในท้องถ่ินให้ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีตอ่ชมุชน 
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     6.6.6.3 เนือ้หาท่ีน ามาเสนอ   เป็นเร่ืองราวความเป็นมาของท้องถ่ินในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นิทาน ต านานความเช่ือ ศาสนาประเพณี การละเล่น 
ประวตั ิบคุคลส าคญัในท้องถ่ิน การท ามาหากินของผู้คน 

     6.6.6.4 สิ่งของท่ีจัดแสดง  เป็นสิ่งของท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ธรรมาสน์ ใบลาน 
ต้นฉบบัคมัภีร์ตา่งๆ สิ่งของเคร่ืองใช้ในการด าเนินชีวิต  

     6.6.6.5 สถานท่ีจดัแสดง  อาจเป็นบ้าน ตกึ โกดงัเก่า ห้องเรียน ศาลาการเปรียญ 
โดยมากแล้วมักเป็นสถานท่ีของวัด เพราะนอกจากวัดจะเป็นสถานท่ีให้การศึกษาอบรมในอดีต
และเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว วดัยงัเป็นศนูย์รวมของศิลปวัตถุ สิ่งของเคร่ืองใช้ของชุมชนท่ี
ชาวบ้านน ามาถวายไว้  กรณีท่ีมีงบประมาณการออกแบบตวัอาคารควรค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย
เป็นหลกั เชน่ จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครบ้างท่ีจะมาใช้พิพิธภณัฑ์  

6.6.7 ปัญหาในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
จากแนวคดิและทฤษฎีในหลายๆ ด้านของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น

นัน้ จะเห็นได้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความโดดเดน่เป็นอย่างมากในฐานะท่ี
เป็นคลังความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีวัตถุสิ่งของอันล า้ค่า และ
สามารถเป็นสะพานก่อให้เกิดการสนทนากับโลกของท้องถ่ิน และเช่ือมโยงโลกอดีตสู่โลกปัจจบุนั
ได้ด้วย อีกทัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นกลไกส าคญัในการสนบัสนุนให้มีการรวมตวักันของคนใน
ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันด าเนินกิจการของท้องถ่ินเพ่ือคนใน
ท้องถ่ินเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากในปัจจุบนั ด้วยเหตนีุ ้ท าให้ท้องถ่ินมีการต่ืนตวัใน
การจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้เป็นจ านวนมาก แต่ในประเทศไทยการจดัตัง้และการด าเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนบัว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่มาก เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเร่ืองปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ขอเสนอ
ปัญหาและอปุสรรคตามท่ีมีผู้รวบรวมไว้หลายทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

     6.6.7.1 ปัญหาด้านบทบาทและหน้าท่ี ท่ียงัเป็นท่ีถกเถียงกนัวา่ควรเป็น 
เพียงบริการทางวิชาการหรือเพ่ือประโยชน์ในการสอนให้ผู้ชมเกิดความรู้โดยตรง และเป็นการเสริม
ให้บคุคลเกิดความสนุทรียภาพในหวัใจเป็นส าคญั 

     6.6.7.2 ปัญหาด้านการแขง่ขนัเพ่ือเปล่ียนแปลงตวัเองให้รองรับกบัความ 
ต้องการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

     6.6.7.3 ปัญหาด้านความล้าสมยัในด้านการบริหารงานท่ีซ า้ซากจ าเจ 
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การจดักิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนมีน้อย เวลาท่ีเปิดและปิดไม่สะดวกแก่ผู้ เข้าชม การให้ข้อมูล
ความรู้ชนิดท่ีศกึษาได้ด้วยตนเองมีน้อย ไมเ่ป็นอิสระพอ 

     6.6.7.4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ในยคุท่ีเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก พิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ินหลายแห่งต้องปิดตวัลง หรือปลดพนกังาน ไม่มีงบประมาณในการจดัซือ้ผลงานหรือสร้าง
กิจกรรมใหม่ๆ  ท าให้กิจการซบเซา 

6.6.7.5 ปัญหาขาดแหลง่เงินทนุและงบประมาณสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง 
6.6.7.6 ปัญหาในการจดัแสดงท่ีใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่เม่ือเกิดการช ารุด 

เสียหายก็ขาดงบประมาณในการด าเนินงานซอ่มบ ารุง 
      6.6.7.7 เนือ้หาและแนวทางในการจดันิทรรศการ มกัมีเวลาในการ 

ด าเนินการจ ากดัด้วยเง่ือนไขในการจดัสรรงบประมาณ ปัญหาเสรีภาพในการน าเสนอเนือ้หา ขาด
การแลกเปล่ียนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกันอย่างจริงใจมีบรรยากาศแห่งการแข่งขัน
มากกวา่ความร่วมมือ  

      6.6.7.8 ปัญหาการขาดศกัยภาพในการเลา่เร่ืองผา่นวตัถสุิ่งของให้มี 
ความหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างมีชีวิตชีวา พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจ านวนมากท่ีมีวตัถุจดัแสดงอยู่
เป็นจ านวนมากแตย่งัไม่สามารถท่ีจะเล่าเร่ืองราว ไม่สามารถท่ีจะแสดงโลกอดีต หรือแสดงความ
เป็นชมุชนหรือท้องถ่ินให้เห็นได้มากนกั จึงท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินดไูม่น่าสนใจ ไม่สามารถดงึดดู
ผู้ชมและไมส่ามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ (ศิรินทรา ปัทมคม, 2554: 54; ศนูย์มานษุยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน), 2545: 75) 

นอกจากนี ้ศรีศกัร วลัลิโภดม (2554) ได้วิพากย์การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในอดีตท่ี
ผ่านมาว่า เกิดความไม่ยั่งยืนในด้านการด าเนินการ เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดจากการ
ด าเนินงานโดยคนภายนอกเป็นสว่นใหญ่ซึง่มกัตีกรอบและก าหนดนิยาม ความหมายพิพิธภณัฑ์ว่า
หมายถึงการจดัแสดงวตัถ ุสิ่งของ ไว้ภายในอาคารจดัแสดง ซึ่งท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง
เหมือนคลังเก็บสิ่งของ และคนในท้องถ่ินไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควร ฉะนัน้ วิธีการแก้ไขปัญหา
เหล่านี ้คือ ควรมีการก าหนดนิยาม ความหมายของพิพิธภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ท้องถ่ินเกิดความยัง่ยืน นัน่คือการให้ความหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม 
โดยให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ของคนภายในท้องถ่ินในการรวบรวมหลกัฐานข้อมลูทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมาสร้างเป็นองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ แล้วท าการถ่ายทอดให้คนในชมุชนทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ได้รับรู้ ทัง้นีค้วามหมายของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินนัน้ไม่จ าเป็นต้องหมายถึงอาคารท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของคนในท้องถ่ินเท่านัน้ หากแตอ่าจ
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ก าหนดบริเวณ หรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์เพ่ือการเรียนรู้ และแสดงกิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น การอนุรักษ์บ้านเก่า สถานท่ี
ราชการ วดั พระเจดีย์ ศาลา หรือพืน้ท่ีธรรมชาติ เหล่านี ้สามารถเป็นสถานท่ีท่ีให้คนในท้องถ่ินได้
เรียนรู้ความหมาย และความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีทางวฒันธรรมดงักล่าวนีคื้อสิ่งท่ีจะน าไปเช่ือมโยง
กบัความรู้ท่ีเป็นองค์รวมทางประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรมของท้องถ่ิน  
 จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การก่อตัง้และด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ปัจจุบนัยงัพบปัญหาและอปุสรรคหลายประการ ทัง้การขาดแคลนงบประมาณ การขาดบุคลากร 
การขาดศกัยภาพในการเล่าเร่ืองราวและน าเสนอความเช่ือมโยงเร่ืองราวผ่านวัตถุสิ่งของให้มี
ชีวิตชีวา ให้ดึงดูดความสนใจ และไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ นอกจากนี ้ปัญหาท่ี
ผู้จดัท าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัคงติดยึดอยู่กบัอาคารสถานท่ี โดยมิได้ค านึงว่าหวัใจของการส่งเสริม
การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์คือการน าเสนอเร่ืองราวและการเล่าเร่ืองผ่านนิทรรศการ และสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ ในชมุชนสามารถเป็นพิพิธภณัฑ์ได้หมดโดยมิต้องจ ากดัอยู่แตภ่ายในตวัอาคารเท่านัน้ ความ
เข้าใจอย่างคลาดเคล่ือนของบทบาทหน้าท่ี และวิธีการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประกาน
นีจ้งึนบัเป็นปัญหาและอปุสรรคในการก่อตัง้และด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัเป็นอย่าง
มาก 

6.6.8 การก่อตวัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไทย ในบริบทของนโยบายรัฐบาล 
ส าหรับการพิจารณาถึงประวัติการก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมานัน้ ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ (2547: 52) ได้กล่าวถึง การ
พิจารณาถึงประวตัิการก่อตวัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยในเชิงโครงสร้างไว้ว่า ในห้วงเวลา
หนึ่งในศตวรรษท่ีผ่านมา นโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสนใจแก่การเก็บรวบรวมวตัถสุิ่งของใน
ท้องถ่ิน และสนบัสนุนให้เกิดพืน้ท่ีทางวฒันธรรมใหม่ๆ เช่น พิพิธภณัฑ์ ศนูย์วฒันธรรม ศนูย์การ
เรียนรู้ ขึน้ตามหวัเมืองต่างๆ ในภูมิภาค และในระดบัชุมชนในท้องถ่ิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นภมูิหลงัทางประวตัศิาสตร์ระดบัมหภาค  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองของประวตัิการก่อตวัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศ
ไทยอยา่งกระจา่งชดั ขอน าเสนอเป็นประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

     6.6.8.1 การก่อตวัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในระยะเร่ิมแรก : พิพิธภณัฑ์สถานในวงั
และวดั 
 ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลูและคณะ (2547: 52) ได้กลา่ววา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ใน
ความหมายท่ีเก่ียวพนักบัมิติของพืน้ท่ี ซึ่งหมายถึงพิพิธภณัฑ์ท่ีอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครแล้วมี
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ประวตัิย้อนไปในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยหวัเมืองมณฑลอยธุยาได้มี
ความเคล่ือนไหวในเร่ืองพิพิธภัณฑ์สถาน กล่าวคือ พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาล
มณฑลอยธุยาในสมยันัน้ เป็นผู้ ท่ีมีความสนใจด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดี และเป็นผู้ ท่ีเก็บ
รวบรวมศิลปวตัถแุละโบราณวตัถไุว้มากมายและจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์สถานขึน้มา ณ พระราชวงั
จนัทรเกษม เรียกวา่ โบราณพิพิธภณัฑ์ เม่ือ พ.ศ. 2445 หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2447 หลงัก่อตัง้ มิว
เซียม ณ ศาสาสหทยัสมาคม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเสด็จทอดพระเนตร
โบราณพิพิธภัณฑ์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ย้ายสิ่งของไปจัดแสดงท่ีพระท่ีนั่ง
จตรุมขุ และจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์ช่ือวา่ อยธุยาพิพิธภณัฑ์ นบัได้ว่าพิพิธภณัฑ์สถานประจ าท้องถ่ิน
ได้เกิดขึน้ท่ีน่ีเป็นแหง่แรก และกลายเป็นแบบอย่างของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ให้กบัสมหุเทศาภิบาล
อ่ืนๆ ในเวลาตอ่มา 
 การรับรู้ความหมายและแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ในยุคนัน้ จึงเป็นเร่ืองของการเก็บ
รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเป็นของมีค่าและของแปลก เพ่ีอน ามาจัดแสดง การจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์จงึต้องมี ”ของ” ก่อน ซึง่แหลง่ท่ีมาของของมีคา่หรือโบราณวตัถมุากท่ีสดุในท้องถ่ินก็คือ 
วดั เพราะวดัเป็นศนูย์กลางของชุมชนมาแต่อดีต พุทธศาสนิกชนไทยมกับริจาคของให้วดั วดัจึง
เป็นท่ีรวบรวมของศิลปวตัถุและโบราณวตัถใุนท้องถ่ิน สมหุเทศาภิบาลจึงไปหาวดัส าคญัท่ีมีการ
เก็บสะสมของมีค่าไว้แล้วสนบัสนนุให้จดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์ อาทิ วดัพระปฐมเจดีย์ วดัพระธาตหุริ
ภญุไชย เป็นต้น  
 เม่ือส่วนกลางส่งต่อแนวความคิดและวีธีการจัดการพิพิธภัณฑ์ผ่านผู้ ปกครองใน
ท้องถ่ินเข้ามายงัวดัส าคญัๆ ท่ีมีการเก็บสะสมของเก่า การก่อตวัและแพร่กระจายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในประเทศไทยในระยะแรกจึงเกิดขึน้ท่ี วดั และแพร่ขยายต่อไปทัว่ประเทศ อาทิ พระปฐม
เจดีย์พิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์สถานวัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล าพูน 
พิพิธภัณฑ์สถานวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวดัเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์วดัพระบรมธาตุไชยา จังหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์สถาน จงัหวดันครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์วดัพระพทุธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์วัดเหล่านี ้ต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
แหง่ชาต ิในปี พ.ศ. 2504 ตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถแุละพิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาต ิ
 และนับตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ด้วยเหตผุลต่างๆ ด้านสงัคมวฒันธรรมและ
เง่ือนไขทางการเมือง ท าให้เกิดนโยบายพฒันาจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการเกิดพิพิธภณัฑ์หรือศนูย์วฒันธรรมขึน้ในท้องถ่ิน เกิดนโยบายการพฒันาวดัของกรมศาสนา
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ขึน้ ซึ่งมีความหมายว่า การพฒันาวดัก็คือการปรับปรุงสภาพวดัและการด าเนินกิจการต่างๆ ของ
วดั เพ่ือสนบัสนุนให้วดัมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนุย์รวมจิตใจของประชาชน การพฒันาวัด
ด้านศาสนวัตถุเป็นหนึ่งในหน้าท่ีท่ีต้องท าของวัด พันธกิจหนึ่งคือ การพัฒนาเขตสาธารณ
สงเคราะห์ซึ่งเป็นบริเวณท่ีวดักันไว้เพ่ือสงเคราะห์แก่ประชาชน การสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
นอกเหนือจากโรงเรียนพระปริยตัธิรรมและห้องสมดุ พิพิธภณัฑ์ ก็อยูใ่นขอบขา่ยงานนีเ้ชน่กนั 

     6.6.8.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในสถานศกึษา 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกลูและคณะ (2547: 54) ได้น าเสนอว่า ราวต้นศตวรรษท่ี 

2520 เกิดปรากฎการณ์การเกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินระลอกใหม่ นัน่คือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ใน
สถาบนัการศกึษา สืบเน่ืองจากนโยบายของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้
จดัตัง้ ศนูย์สง่เสริมและพฒันาวฒันธรรม ขึน้ในสถานศกึษาทัว่ประเทศ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานด้าน
การอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติด าเนินไปอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้จดัตัง้ขึน้ในสถาบนัการศึกษาท่ีมีความพร้อม และมีบคุลากรท่ีพร้อม
จะปฏิบตังิานได้ และได้เปล่ียนช่ือจากศนูย์สง่เสริมและพฒันาวฒันธรรม มาเป็น “ศนูย์วฒันธรรม”
ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยศนูย์วฒันธรรม ใน พ.ศ. 2524 ซึ่งค าว่า ศนูย์วฒันธรรม นี ้
เกิดขึน้เน่ืองมาจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิพยายามจะนิยามความหมายและ
หน้าท่ีของศนูย์วฒันธรรมให้แตกต่างจากความหมายของพิพิธภณัฑ์ ซึ่งในขณะนัน้ยงัคงมีสภาพ
เป็นคลงัสะสมวตัถุสิ่งของ ซึ่งละเลยการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยศนูย์วฒันธรรมนี ้
นอกจากจะจดัแสดงสิ่งของซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้วตัถุของจริง ท าให้ไม่ต้องผกูพนักบัการสะสมวตัถุ
และการอนุรักษ์ และยงัมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารเข้าถึงสารท่ีทางศนูย์วฒันธรรม
ต้องการจะส่ือ 

ในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์
วฒันธรรม พ.ศ.2531 โดยมีการจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอ าเภอขึน้ในอ าเภอตา่งๆ ท่ีมีความพร้อมและ
เหมาะสม ส่วนใหญ่จดัตัง้ท่ีโรงเรียนมธัยมประจ าอ าเภอ เพ่ือท าหน้าท่ีทางด้านวิชาการในการเก็บ
ข้อมลู วิจยั ศกึษา พฒันา สง่เสริม และเผยแพร่วฒันธรรมของท้องถ่ินตา่งๆ ในอ าเภอ 

ศนูย์วฒันธรรมมีหน้าท่ีหลกัๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วย
ศนูย์วฒันธรรม พ.ศ.2531 ดงันี ้

1. ศกึษาค้นคว้า วิจยั และรวบรวมข้อมลูทางวฒันธรรม 
2. อนรัุกษ์ สง่เสริม พฒันา และเผยแพร่วฒันธรรม 
3. จดันิทรรศการด้านวฒันธรรม 
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4. ฝึกอบรมและสนบัสนนุการฝึกอบรมวิทยากรและบคุลากรด้านวฒันธรรม 
5. ประสานงานและสนบัสนุนการด าเนินงานด้านวฒันธรรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในท้องถ่ินทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 แม้ว่า ส านกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จะพยายามส่งเสริมและพัฒนา
ศนูย์วฒันธรรมมาโดยตลอด แต่ศนูย์วฒันธรรมกลบัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพ แม้ในตอนก่อตัง้เร่ิมแรก ศูนย์วัฒนธรรมจะพยายามนิยามความหมายของตนให้
แตกตา่งไปจากพิพิธภณัฑ์สถานของรัฐท่ีเป็นเสมือนคลงัสะสมของ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีหยุดนิ่ง ไม่มี
ชีวิต มีคนไปใช้บริการค่อนข้างน้อย แต่กาลต่อมาปรากฎว่าศูนย์วัฒนธรรมไม่สามารถพัฒนา
ตวัเองได้อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้สามารถท าหน้าท่ีตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
       6.6.8.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน : ปฏิกิริยาตอ่กระแสโลกาภิวตัน์ 
 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ (2547: 56) ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเร่ิมได้รับการกล่าวถึงขึน้มาอีกครัง้ในช่วงกลางปี พ .ศ.2530 โดยความ
เคล่ือนไหวงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในครัง้นีห้าได้เป็นกลไกจากภาครัฐไม่ แต่เป็นกลไกนอก
ภาครัฐ คือ ชาวบ้านและนกัวิชาการ ปัญญาชนชัน้น า กลุ่มของอาจารย์ศรีศกัดิ์ วัลลิโภดม และ
มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์  ซึ่งเข้าไปมีส่วนกระตุ้นและช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน เพ่ือให้คนในท้องถ่ินได้รู้จกัตวัเอง โดยมีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมิใช่เร่ืองของอาคาร
สถานท่ีและโบราณวตัถแุตเ่พียงอยา่งเดียว หากต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้ คนท่ีอยู่ในชุมชนต่างๆ ในพืน้ท่ีหรือ
ท้องถ่ินเดียวกัน ทัง้นีเ้ร่ืองราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคมและชีวิต
วฒันธรรมของผู้คนในท้องถ่ินจะเปน้ตวัตัง้หรือสิ่งก าหนดว่าจะน าโบราณวตัถุชนิดใดมาจดัแสดง 
ทิศทางและหวัข้อในการแสดง และเป็นสิ่งท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะ ท่ีเรียกว่า “เอกลกัษณ์ท้องถ่ิน” 
ซึง่สิ่งนีจ้ะน าไปสู่การแลเห็นความหลากหลายทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อม เม่ือมีการน าเอา
เนือ้หาของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งมาเปรียบเทียบกนั โดยเนือ้หาจะเน้นองค์รวม คือ มองเห็น
ชมุชนเช่ือมโยงกนัหลายๆ ส่วน กลายมาเป็นท้องถ่ิน ซึ่งผู้ ท่ีจะเข้าใจรูปแบบวฒันธรรมดงักล่าวได้
อย่างถกูต้องและลุ่มลึก คงไม่มีใครดีกว่าไปกว่าคนในท้องถ่ินนัน้เอง การด าเนินการจดัพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในรูปแบบนี ้จงึยดึความต้องการจากคนในท้องถ่ินมาก่อน และการได้มาซึ่งเนือ้หาในเร่ืองท่ี
จะจดัแสดงนัน้นบัเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่งชาวบ้านในท้องถ่ินและนกัวิชาการจากภายนอก 
 แนวคดิในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนีย้งัไมไ่ด้มองวฒันธรรมอย่างหยดุนิ่งว่าเป็นสิ่ง
ท่ีต้องอนุรักษ์ แต่มองในลกัษณะเป็นการเคล่ือนไหว (Dynamic) พิพิธภัณฑ์จะต้องเล่าเร่ืองอดีต 
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ปัจจุบนั และสิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงในอนาคตด้วย เพ่ือให้เห็นพฒันาการของชุมชนในท้องถ่ินนัน้ๆ 
วา่มีความเป็นมาอยา่งไร มีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งไร และในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
 แนวคิดดังกล่าวเป็นการหวนหาความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
ประวตัิศาสตร์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตอบโต้ตอ่กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีพยายามเปล่ียนให้โลก
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจึงเป็นการเปิดพืน้ท่ีใหม่ให้กับท้องถ่ินในการสร้าง “ความมีตวัตน” ของตนเองขึน้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากชาวบ้านและนักวิชาการในท้องถ่ิน ท่ีต้องการ
แสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง 
 ตวัอย่างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามแนวคิดนี ้ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง จั งหวัด
ราชบุรี และเป็นตัวอย่างแรกของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามแนวคิดดังกล่าว และได้กลายเป็น
แบบอย่างการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามแนวคิดนีข้ึน้ตามมาอีกหลายพิพิธภัณฑ์
ด้วยกัน อาทิ พิพิธภัณฑ์วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร จังหวัด
สมุทรสงคราม พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จังหวดักาญจนบุรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นท่ี
นา่สงัเกตวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ในเวลานีย้งัไมพ้่นท่ีจะเกิดขึน้จากพระสงฆ์และวดั  
 ในขณะเดียวกนั การจดัประชมุสมัมนาเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของหน่วยงานตา่งๆ 
ก็มีส่วนในการท าให้บรรยากาศของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเร่ิมมีความคกึคกัมากขึน้ อาทิ งานสมัมนา
ทางวิชาการเร่ือง “พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย” จดัโดยศนูย์มานษุยวิทยาสิรินทร (พ.ศ.2539) 
“สมัมนาเชิงปฏิบตัิการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน” จดัโดยมูลนิธิประไพ วิริยะพนัธุ์ (พ.ศ.2539) “สมัมนา
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน” จดัโดยมลูนิธิประไพ วิริยะพนัธุ์ (พ.ศ.2540) “สมัมนา
พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่” จัดโดยศนูย์มานุษยวิทยาสิรินทรร่วมกับสถาบนัวิจยัภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2544) เป็นต้น การสัมมนาดังกล่าว
ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีจะกระตุ้นนกัวิชาการทัง้ในส่วนกลาง นกัวิชาการท้องถ่ิน สถาบนัการศกึษา 
รวมถึงชมุชน มีความต่ืนตวัและสนใจงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมากขึน้   

     6.6.8.4 อ านาจของท้องถ่ินในการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกูลและคณะ (2547: 58) ได้แสดงความคิดเห็นว่า พลัง

ของประชาชนเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคญัต่องานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมากขึน้ เม่ือสังคมไทยมีการ
ปฏิรูปกฎหมายครัง้ส าคัญท่ียอมรับสิทธิของชุมชนมากขึน้ ทัง้พระราชบญัญัติสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีประกาศใช้ในปี พ .ศ.2537 สาระส าคญัคือ การกระจายอ านาจสู่
ท้องถ่ิน โดยหน้าท่ีหลักขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินข้อหนึ่งระบุไว้คือ การบ ารุงรักษาศิลปะ 
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จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน และรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ี
ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2540 ตามมาตรา 46 ท่ีให้สิทธ์ิแก่ท้องถ่ินในการจดัการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูจารีต
ประเพณีท้องถ่ินด้วยตนเอง บริบทท่ีเปล่ียนไปนีเ้ปิดช่องทางให้กับการสร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมในรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้สะดวกขึน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกลายเป็นองค์กรท่ีต้อง
เกิดขึน้ตามเง่ือนไขและบริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนไป ความอยากมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินรวมทัง้ส านึก
ร่วมของชมุชนท่ีอยากเป็นตวัของตวัเองนัน้มีมากจนกลายเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่งในสงัคมไทย 
ณ ปัจจบุนั 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหลายแห่งเกิดขึน้จากการสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบางแห่ง นอกจากจะเป็นการสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนใน
ท้องถ่ินแล้ว ยงัค านึงถึงผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวตามกระแสส่งเสริมการท่องเท่ียว อีกด้วย 
นอกจากนีย้งัมีกลไกใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือของภาครัฐและนอกภาครัฐเข้ามาเป็นเฟือง
จกัรท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการสร้างแหลง่เรียนรู้ในรูปของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้แพร่กระจายลงสู่
ท้องถ่ิน อาทิ โครงการปฏิบตัิการชมุชนและเมืองน่าอยู่ ท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2545 อนัเป็นโครงการ
ความร่วมมือของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน มูลนิธิชุมชนไท ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่าย
องค์กรชุมชนเมือง โดยเมืองน่าอยู่นีจ้ะมีลักษณะเป็นองค์รวมท่ีหลากหลาย ทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม และกายภาพ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองน่าอยู ่
นอกจากนี ้ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ซึ่งเคยมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมในท้องถ่ิน ได้มีนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรมออกมา ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินของรัฐ ได้จดัตัง้  หอ
วัฒนธรรมนิทัศน์ ขึน้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในปี พ .ศ.2537 เพ่ือสนองตอบนโยบายการ
กระจายอ านาจการบริหารงานวฒันธรรม ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ พยายาม
สร้างให้หอวฒันธรรมนิทศัน์ เป็นศนูย์กลางในการศกึษา ค้นคว้า รวบรวมและถ่ายทอดวิถีชีวิตของ
คนในชมุชนท้องถ่ิน โดยการสร้างความมัน่ใจให้คนในชมุชนนัน้ให้รวมตวักนัท าการศกึษาค้นคว้า 
เก็บข้อมูล และน าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตของตน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการ
ด าเนินชีวิตของท้องถ่ินมากยิ่งขึน้ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบของหอวฒันธรรมนิทศัน์ จึงเป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อนัสอดคล้องกับนโยบายการปฎิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 
มาตราท่ี 25 ท่ีรัฐต้องสง่เสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ ได้แก่ 
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ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์กีฬา และนนัทนาการ แหล่งข้อมลูและแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนั ประเทศไทยมีเครือข่ายหอวฒันธรรมนิทศัน์ทัว่ประเทศทัง้สิน้ 44 แห่ง 
นอกจากนี ้ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเป็นอีกโครงการหนึ่งของส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหนึ่งท่ีเช่ือมโยงกับงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวัฒนธรรม โดยการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในหกส่วนของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนนี  ้ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติให้ตัง้เป้าหมายให้ตัง้ศนูย์บรูณาการวฒันธรรมสายใยชุมชนให้
ครบทกุจงัหวดั และเตรียมขยายศนูย์ให้ครบทกุอ าเภอ ซึ่งในขณะนีไ้ด้จดัตัง้ศนูย์แล้ว 5 ศนูย์ ใน 5 
อ าเภอ ของจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
เชียงใหม่ และเตรียมท่ีจะขยายไปทุกต าบล ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนงานท่ีส านกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติได้ตัง้เป้าหมายไว้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีก าลงัจะเกิดขึน้มาเ ป็นจ านวนมากนีจ้ะ
กลายเป็นปรากฎการณ์ใหมข่องสงัคมไทย 

     6.6.8.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกบัการจดัการศกึษา  
การจัดการศึกษาเ พ่ือให้ผู้ เ รียนได้พัฒนา รู้จักน า ความ รู้ไปประยุกต์ใ ช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน และท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาจะต้องเป็นการศกึษาต่อเน่ืองทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แตก่ารศกึษา
ในระบบโรงเรียนนัน้สามารถจดัได้ในข้อจ ากดัหนึ่ง ดงันัน้ การศกึษานอกโรงเรียนจึงเป็นวิธีการท่ี
นา่สนใจ เน่ืองจากสามารถใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมาเป็นแหลง่การเรียนรู้ได้ 

อารีย์ อศัวนภุาพ (2532: 30) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศกึษานอกระบบโรงเรียน
ไว้ดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาโดยทัว่ถึงกัน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ 
และความเจริญงอกงามให้แก่บคุคล ซึง่จะมีผลโดยตรงตอ่การพฒันาประเทศ 

2. เป็นการศกึษาท่ีได้ผล เพราะผู้ เรียนได้ใช้ประโยชน์ทนัที สิ่งท่ีเรียนสมัพนัธ์กับชีวิต
จริง และน าไปปฏิบตัไิด้ 

3. ประหยดัคา่ใช้จา่ยได้มากทัง้ด้านการเงินและบคุลากร เพราะเป็นการศกึษามวลชน 
และสามารถน าเทคโนโลยีและส่ือตา่งๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้ 

4. การศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้
มากกวา่การศกึษาในระบบโรงเรียน 
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5. ในด้านการบริหาร การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการกระจายอ านาจและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ออกไปสู่ภูมิภาคและท้องถ่ิน และในด้านการวางแผน การตัดสินใจและการ
แก้ปัญหา 
 สถาบันการศึกษานอกระบบรูปแบบหนึ่ง  คือ พิพิธภัณฑ์ท้อง ถ่ิน  ด้วยเหตุท่ี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าลังมีบทบาทส าคัญต่อประเทศ ก่อให้เกิดกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง และสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาประเทศ
เจริญก้าวหน้าควบคูไ่ปกบัการพฒันาทางเทคโนโลยี ก็คือ การน าเอามรดกทางวฒันธรรมเข้ามา
ช่วยในการเสริมสร้างความคิดและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ดงันัน้ การรวบรวมมรดกทางวฒันธรรม
ของท้องถ่ินตา่งๆ ไว้เป็นหมวดหมู ่จะชว่ยให้คนรุ่นหลงัได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนและบรรพชนของเขา
ได้อยา่งเป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึน้ วิธีการชีแ้จงและอธิบายสิ่งเหลา่นี ้สามารถจดัได้ในรูปแบบของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 ในปัจจบุนั พิพิธภณัฑ์มิใชส่ถานท่ีเก็บรวบรวมของมีคา่ เพ่ือให้ผู้ชมเข้าไปช่ืนชมความ
งาม ความมหัศจรรย์ หรือเป็น แหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเท่านัน้ แต่ขอบเขตของการ
ให้บริการได้ขยายกว้างขวางออกไป เพ่ือบริการทางด้านการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยั
เทคนิคการจดัแสดงในหลายรูปแบบ และการจดับรรยายเพ่ือให้สามารถเข้าใจสิ่งตา่งๆ ได้ง่ายขึน้ 
และสร้างความสนใจให้ผู้ชมเกิดความประทบัใจและภมูิใจในวฒันธรรมของท้องถ่ินตน 
 การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน นอกจากจะเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้ๆ แล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังเป็นสถาบนัการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประจ าจังหวัด ท่ีเป็นศูนย์ข่าวสารข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นความสัมพันธ์อย่าง
ผสมผสานของวัฒนธรรมท้องถ่ินกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่งผลสะท้อนต่อชีวิต ความ
เป็นอยูข่องประชาชนในท้องถ่ินนัน้ๆ อนัก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในชมุชน เป็นวิวฒันาการการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีประชาชนได้รับจากการศกึษา โดยการจดัการศกึษาในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษาให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีประชาชนเก่ียวข้องนัน้ สามารถด าเนินกิจกรรมได้หลายรูปแบบ คือ 
การจดับริการการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้กบัประชาชนท่ีมีความประสงค์จะเพิ่มความรู้ ความสามารถ 
โดยจดัเป็นลกัษณะศนูย์การเรียน ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การจดักิจกรรม
ทางด้านข้อมลูขา่วสารในรูปแบบการจดับริการห้องสมดุ การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมบริการ
ชุมชนในด้านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชน การจัดบริการอุปกรณ์โสตทัศน
ศกึษาหรือเทคโนโลยีการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ เช่น การจดัท าภาพยนตร์ การเสนอข้อมลูข่าวสาร
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ทางส่ือมวลชน การจดัคา่ย ทศันศกึษา การจดัอบรม สัมมนาความรู้ตา่งๆ การจดันิทรรศการ การ
จดัท าเอกสารเผยแพร่ ห้องสมดุเพ่ือการศกึษา (อารีย์ อศัวนภุาพ, 2532: 33) 
 การจดัท าพิพิธภณัฑ์ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของพิพิธภณัฑ์ท่ี
มีประโยชน์และให้คณุค่าทางด้านจิตใจ ตลอดทัง้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นอกจากนี ้
รูปแบบและการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ได้มีการเปล่ียนแปลง พัฒนามาตลอดเวลาเป็นร้อยๆ ปี จาก
พิพิธภัณฑ์ส่วนตวั มาเป็นพิพิธภัณฑ์ประชาชน และเป็นศนูย์กลางทางการศึกษา ท่ีไม่มีขอบเขต 
ไม่มีข้อจ ากัด ต่อรูปแบบการให้การศึกษามวลชน ดังนัน้ นักการศึกษา และผู้ ปฏิบัติงานใน
พิพิธภัณฑ์จะต้องให้ความสนใจในการใช้รูปแบบ การจดักิจกรรม การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์โดย
การน าส่ือเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด ก็จะได้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีเสน่ห์ น่าสนใจ และสามารถให้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่
ประชาชน รวมทัง้เสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัให้กับประชาชนในท้องถ่ินได้สามารถน าข้อมูลความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาท้องถ่ินของ
ตนให้มีความเข้มแข็ง อันจะน าไปสู่การเป็นฐานรากท่ีส าคญัในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตอ่ไป 

จากการศกึษาแนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้
จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีใกล้ชิดชุมชนมาก
ท่ีสดุ มีความส าคญัในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกท่ีใครก็ตามสามารถเข้าไปหาความรู้ได้ โดย
ไร้ข้อจ ากัดทางอาย ุเพศ การศกึษาและสถานภาพทางสงัคม สามารถสร้างลกัษณะนิสยัแห่งการ
เรียนรู้ให้แก่คนในท้องถ่ินได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินถือเป็นองค์กรส าคญัท่ีเป็นขมุพลงัแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจแล้ว ยงัท าหน้าท่ีเป็นองค์กรทางการศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าของชุมชน เป็นขุมพลังในการขบัเคล่ือนสงัคมไปสู่สงัคมแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง อีกทัง้ยงัมีความส าคญัในฐานะการเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีมีบทบาทในการ
เปิดพืน้ท่ีให้ชมุชนรู้จกัตนเอง ได้เรียนรู้ความเป็นมาในอดีตและปเูส้นทางสู่อนาคตของชมุชน สร้าง
ความรู้สกึภาคภมูิใจ ความมัน่ใจ ก่อเกิดความส านึกท้องถ่ินนิยม และความรักในชมุชนของตนเอง 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกหนึง่ท่ีชว่ยขบัเคล่ือนชมุชนให้เกิดการพฒันา เป็นแหล่งสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริม เปิดโอกาส และสนับสนุนให้
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ อนัจะท าให้ชมุชนเกิดการพฒันาไปสู่
ความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน  
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ด้วยคณุประโยชน์อนันานปัประการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจงึต้องมีการพฒันาการด าเนินการและพฒันารูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเอือ้ให้เป็น
สถาบนัทางการศกึษาท่ีสามารถสง่เสริมให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศกึษา
ตามอัธยาศัย และเป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
เตรียมพร้อมประชาชนให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ เป็นก าลงัส าคญัในการแก้ไขปัญหา และ
เพ่ือเป็นองค์กรทางสงัคมในการพฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานท่ีมัน่คงแข็งแรง 
พร้อมท่ีจะน าพาประเทศชาติสู่สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้
อยา่งสมศกัดิศ์รี เตม็ตามศกัยภาพ ด้วยความมัน่คงและยัง่ยืนสืบไป 

 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 7.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 

จีระพนัธ์ อ่อนเถ่ือน (2549: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาการด ารงอยู่ของเพลงพืน้บ้าน
และคณุลกัษณะตอ่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน: กรณีศกึษา เพลงอีแซว ชมุชนบ้านลาด
ปอ้ม ต าบลวงัน า้ซบั อ าเภอศรีประจนั จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมี
ผลต่อการด ารงอยู่ของเพลงอีแซวและศึกษาคณุลกัษณะของเพลงอีแซวต่อการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด ารงอยู่ของเพลงอีแซวชมุชนบ้านลาด
ป้อม คือ กระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้ การเห็นคุณประโยชน์ของเพลงอีแซว การประยุกต์
รูปแบบและเนือ้หาให้สอดคล้องกบัสงัคมปัจจบุนั การสง่เสริมและสนบัสนนุจากภาครัฐและเอกชน
เป็นไปอย่างกว้างขวางเพลงอีแซวจึงได้รับการเผยแพร่อย่างทัว่ถึง การยอมรับจากสงัคมภายนอก 
การท่ีสถานศกึษาน าไปใช้ในหลกัสตูรท้องถ่ิน ท าให้เยาวชนในชมุชนมีโอกาสเรียนรู้เพลงอีแซวมาก
ขึน้ และพบวา่เพลงอีแซวมีคณุลกัษณะตอ่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน คือ ในด้านสงัคม 
ด้านวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศกึษา กล่าวคือ เพลงอีแซวช่วยสร้างสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้
นของคนในชมุชน ศิลปินเพลงได้ถ่ายทอดความเช่ือ และวิถีการด าเนินชีวิตผ่านบทเพลงอีแซว ท า
ให้ชุมชนมีบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถ่ิน การ
รวมกลุม่เป็นคณะเพลงอีแซวเป็นการสร้างงานและการกระจายรายได้ให้แก่ชมุชน นอกจากนีเ้พลง
อีแซวยงัช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชมุชน ได้แก่การให้ความรู้ การเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ 
การกระจายข้อมลูขา่วสาร การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างเครือขา่ย 
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 ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านดนตรีประเภทขลุย่และแคนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน
คบูวั อ าเภอเมืองจงัหวดัราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้
และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองดนตรีขลุ่ยและแคนของชุมชนคูบวั อ าเภอเมืองจังหวัด
ราชบรีุ 2) เพ่ือศกึษาเง่ือนไขของกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองดนตรี
ขลุย่และแคนของชมุชนคบูวั อ าเภอเมืองจงัหวดัราชบรีุ ผลการศกึษาพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้
และถ่ายทอดภูมิปัญญาในการท าเคร่ืองดนตรีขลุ่ยและแคนของชุมชนคูบวั อ าเภอเมืองจังหวัด
ราชบรีุ แบง่เป็น 3 ด้าน คือด้านครอบครัว ด้านชมุชน และด้านพิธีกรรม 2) กระบวนการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาในการท าเคร่ืองดนตรีขลุย่และแคนของชมุชนคบูวั อ าเภอเมืองจงัหวดัราชบรีุท่ี
เป็นเง่ือนไขประกอบด้วย ความเข้มแข็งด้านสงัคม ได้แก่การสร้างระบบเครือญาติ ความสมัพนัธ์ใน
สงัคม พิธีกรรมทางสงัคม การสร้างทนุทางสงัคมผ่านระบบโรงเรียน ความเข้มแข็งด้านวฒันธรรม 
ได้แก่ ประเพณีของชุมชนการสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนผ่านพิธีกรรม การสร้างทนุทางวฒันธรรม
ผา่นระบบโรงเรียน และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พิธีกรรมการผลิต การช่วยเหลือเกือ้กลู
ในวิถีการผลิต การปรับตวัของชุมชนในระบบเศรษฐกิจเพ่ือการค้า ความร่วมมือกับภาครัฐ และ
การพฒันาทนุชมุชนทางภมูิปัญญาด้านดนตรี 
 7.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้ 
  พวงรัตน์ วิทยมาภรณ์ (2541: บทคดัย่อ) ศึกษาวิจยัการใช้แหล่งความรู้ในชมุชนใน
การเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิชาสงัคมศึกษา) ในโรงเรียนประถมศึกษา
จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่าครูผู้สอนมีความเห็นว่าการน าแหล่งความรู้ในชมุชนมาใช้ใน
การเรียนการสอนมีประโยชน์มากท่ีสดุตอ่การเรียนการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิชา
สงัคมศกึษา) ด้านผู้ เรียน จากการสมัภาษณ์พบวา่ผู้ เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
โดยใช้แหล่งความรู้จากชมุชน และต้องการให้ครูน าความรู้จากชมุชนมาใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนมากกว่าการสอนแบบปกติ เพราะเป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ เรียนได้ไปสัมผัสกับ
สถานท่ีจริงผู้ เรียนเบ่ือหนา่ยการเรียนท่ีเกิดขึน้แตเ่ฉพาะในห้องเรียน 

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การจัดการ
เรียนรู้ของแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต: ห้องสมดุประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมดุประชาชนใน
ปัจจบุนั จดัขึน้เพ่ือเป็นศนูย์ข้อมลูข่าวสาร ศนูย์การเรียนรู้และจดักิจกรรม เป็นเครือข่ายของชมุชน
ให้การศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม มีการใช้ระบบท่ีเน้น
ผู้ รับบริการเป็นส าคัญ จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการอ่านหนังสือและมีการก าหนดให้ห้องสมุด
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ประชาชนเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีชดัเจน การด าเนินการของห้องสมดุประชาชนพบปัญหาคือ ปัญหา
ด้านการจดัการเรียนรู้ ปัญหาด้านบคุลากร และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทัว่ไป 
 7.1.3 งานวิจัยเก่ียวกับพพิธิภัณฑ์ 

อารีย์ อศัวนภุาพ (2532: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ืองการน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ใน
ภาคตะวันออก เ ฉียง เห นือ  ผลการศึกษาพบว่ า  รูปแบบพิพิ ธภัณฑ์ ท้อง ถ่ิน  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีรูปแบบดังนี ้1) คณะกรรมการในการด าเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรมาจากประชาชนในท้องถ่ิน 2) อาคารและสถานท่ีตัง้ ควรเป็นอาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีสร้าง
ขึน้โดยเฉพาะ และตัง้อยู่ในสถานท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชน 3) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเนือ้หาการ
แสดงในด้านวิถีทางการด าเนินชีวิต และพัฒนาการความเป็นมาของท้องถ่ินเสมอในทุกแห่ง 4) 
เทคนิคในการจดัแสดง ควรใช้วตัถจุดัแสดงท่ีเป็นของจริง มีค าบรรยายประกอบและจดักิจกรรมท่ี
ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม โดยจดันิทรรศการในลกัษณะท่ีต้องใช้อวยัวะมาสมัผสั เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้เกิดการแสดงในเร่ืองนัน้ๆ 5) การจดับริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ชม ควรมีการจดับริการ
น าชม แนะน ารายละเอียดต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ การจัดแผนผังป้ายบอกทิศทาง การมีเอกสาร
ประกอบการน าชม และมีการจัดบริเวณพักผ่อนภายในพิพิธภัณฑ์ 6) การด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ ควรด าเนินการโดยหน่วยงานราชการภายในท้องถ่ินนัน้ และควรแบง่การท างานเป็น 3 
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายเทคนิค 7) งบประมาณ ใช้งบประมาณแผ่นดิน เงิน
บริจาคจากเอกชน และการจดักิจกรรมหารายได้ 8) การประชาสมัพนัธ์ ควรมีการประชาสมัพนัธ์
อยา่งตอ่เน่ือง และควรใช้ส่ือทกุรูปแบบ โดยเฉพาะส่ือทางวิทยแุละโทรทศัน์มากท่ีสดุ 
  ธัญญา น่วมด้วง (2538: บทคดัย่อ) ท าการวิจัยเร่ืองการน าเสนอรูปแบบการจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน จงัหวดัอา่งทอง โดยพบวา่คนสว่นใหญ่เห็นความส าคญัของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
และต้องการให้มีการจดัตัง้อย่างยิ่ง เพราะเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา และพฒันาใน
ด้านตา่งๆ โดยให้ขึน้ตรงตอ่จงัหวดัและประชาสมัพนัธ์เพ่ือรับบริจาควตัถสุิ่งของเพ่ือจดัแสดง โดย
เนือ้หาในการจัดแสดงต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ในท้องถ่ิน และเห็นด้วยกับการน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่เข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน โดยจะต้องใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ี
จดัแสดงเป็นส าคญั 

หสันัย  ริยาพันธ์ (2540: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองการน าเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในจังหวัดหนองคาย  ซึ่งจุดมุ่งหมายในการศึกษา คือ เพ่ือเสนอรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในจังหวัดหนองคาย โดยการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชน และข้าราชการด้ วย
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แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ โดยมีเนือ้หาของแบบสอบถาม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัตัง้ ด้านการจดั
กิจกรรม ด้านการด าเนินงาน และด้านการบริหาร ผลการวิจยัพบว่าพิพิธภณัฑ์มีประโยชน์ทางด้าน
เป็นสถานท่ีให้ข้อมลูเป็นแหล่งความรู้ ศกึษาค้นคว้า และวิจยั ส่วนรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ผลการ
ส ารวจ พบว่า  1. ด้านการจดัตัง้ สมควรให้มีการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์อย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์ตอ่
การศกึษาและการพฒันาท้องถ่ินทางด้านตา่งๆ โดยมีหน่วยงานภายในจงัหวดัเป็นแกนน าในการ
จดัตัง้ มีคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม 2. ด้านการจดักิจกรรม  เป็นการ
จดักิจกรรมท่ีต้องเร้าความสนใจ ส่งเสริมให้เกิดผลในทางท่ีดีงาม เกิดจินตนาการ ความร่ืนรมย์
เพลิดเพลิน โดยการใช้แสง สี เสียง และส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถส่ือสารได้สองทางตามความ
ต้องการ 3. ด้านการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน เนือ้หาในการ
จดักิจกรรม ควรเป็นเร่ืองเก่ียวกบัโบราณคดี โบราณวตัถุ ศิลปวตัถ ุหตัถกรรมของท้องถ่ิน เป็นต้น 
มีกิจกรรมท่ีให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม การสมัมนา การประชมุ การแสดง  การประกวด การ
จดักิจกรรมทางด้านต่างๆ พิพิธภัณฑ์เป็นผู้ ก าหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบและจดัสร้า งส่ือ
แสดง  4. ด้านการบริหาร จดัตัง้คณะกรรมการในการควบคมุและบริหาร ประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ 
เชน่ ข้าราชการ ประชาชน และผู้ เช่ียวชาญในจงัหวดัหนองคาย มีอิสระในการบริหาร  มีหน่วยงาน
กลางในการสนบัสนนุทางวิชาการ 
  วิเชียร วิไลแก้ว (2543 : บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ืองพฒันาการของพิพิธภัณฑ์ไทย : 
กรณีศกึษาพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิงานวิจยันีท้ าการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและปัญหาในการ
ด าเนินงานอันเป็นสาเหตุแห่งการไม่ประสบความส าเร็จตามเจนตนารมณ์ในการท าหน้าท่ีเป็น 
สถาบัน ในสังคม โดยพบว่า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 40 แห่ง กระจายอยู่ใน 29 จังหวัด 
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตพิฒันามาจากพิพิธภณัฑ์สว่นพระองค์ในรัชกาลท่ี 4 เพ่ือเก็บรักษาสิ่งของ
ท่ีหลากหลายรสมทัง้เคร่ืองราชบรรณาการ ตอ่มาในรัชกาลท่ี 5 ได้พฒันามาเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเปิด
ให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าชม โดยใช้ระบบการจดัการแบบตะวันตก ตอ่มาในรัชกาลท่ี 6 เกิดแนวคิด
เร่ืองชาตินิยมขึน้ ท าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นสถานท่ีจดัแสดงเฉพาะโบราณวตัถุเพ่ือยืนยนัความ
เป็นเอกลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของชาติ แนวการจดัแสดงท่ีให้ความส าคญักบัโบราณวตัถเุป็น
เหตใุห้ผู้ชมเข้าชมไมส่ามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์สถาน
แห่งชาติ อีกทัง้กรมศิลปากรยงัไม่ให้ความส าคญักับวดัท่ีท าหน้าท่ีใกล้เคียงกับพิพิธภณัฑ์อนัเป็น
ภมูิปัญญาไทยด้านนี ้การท าความเข้าใจของวดัพร้อมกบัการทบทวนประวตัิศาสตร์อย่างไตร่ตรอง 
ก็จะน าไปสู่การปรับบทบาทของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติให้เป็นสถาบนัการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าและความเพลิดเพลินอยา่งสมบรูณ์ 
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วรวิทย์  องค์ครุฑรักษา (2544: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง พิพิธภณัฑ์ท่ีพึง
ประสงค์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
ถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท่ีพึงประสงค์ในด้านสิ่งดงึดดูใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสะดวกใน
การเข้าถึง ผลการวิจยัพบว่า ด้านสิ่งดึงดดูใจ นกัท่องเท่ียวต้องการรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
พิพิธภัณฑ์แบบผสมผสานระหว่างศิลปะท้องถ่ินและศิลปะสมัยใหม่  ประเภทของพิพิธภัณฑ์ท่ี
ดงึดดูใจ 3 อนัดบัได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
พิพิธภณัฑ์ชาติพนัธุ์วิทยา โดยนกัท่องเท่ียวต้องการเนือ้หาท่ีหลากหลาย ต้องการวิธีการจดัแสดง
น าเสนอคือ  จัดแสดงวัตถุท่ีจ าลองสามารถจับและทดลองสิ่งของท่ีจัดแสดงได้ ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีน าชม บรรยาย  และสาธิต  รวมทัง้ต้องการให้มีการน าเสนอเนือ้หากว้าง ๆ ง่ายต่อการ
เข้าใจ ส่วนกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจให้จัดขึน้ในพิพิธภัณฑ์ 3 อนัดบั ได้แก่  นิทรรศการตาม
เทศกาลหรือชว่งเวลาส าคญั  กบักิจกรรมท่ีชมุชนมีสว่นร่วมในกิจกรรม   นิทรรศการหมนุเวียนจาก
พิพิธภัณฑ์อ่ืน ๆ   มีการแสดงและการละเล่นให้ชม  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพิพิธภัณฑ์ท่ีพึง
ประสงค์ พบว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านอาคารสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการ 5 อนัดบั คือ 
มีห้องน า้สะอาดเพียงพอ  มีสถานท่ีจอดรถสะดวกและปลอดภยั  มีร้านอาหารหรือร้านเคร่ืองดื่มของ
ว่าง  มีสวนและบริเวณพกัผ่อนร่มร่ืน  มีเก้าอีท่ี้จุดพกัเพียงพอ มีท่ีทิง้ขยะเพียงพอ ส่วนสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้องการ คือ มีเจ้าหน้าท่ีน าชมหรือให้ข้อมลูท่ีมีความช านาญ  
มีเอกสารหรือข้อมูลท่ีจดัแสดงจ าหน่าย  มีห้องฉายภาพยนตร์หรือวีดีโอ  มีคอมพิวเตอร์เช่ือมโยง
พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ  และมีห้องสมุดรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีจดัแสดง และด้านความสะดวกใน
การเข้าถึง พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความต้องการให้พิพิธภณัฑ์อยู่ในเขตชมุชนหรือหมู่บ้าน  
ปัจจยัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเดินเข้าถึงสะดวกและง่าย 3 อนัดบัได้แก่ มีปา้ยบอกทางเข้าชดัเจนและ
ป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ มีรถรับจ้างทัว่ไปสามารถพาไปได้  และเส้นทางไปพิพิธภัณฑ์เป็นเส้น
ถนนทางหลวงสายหลกั ส่ือท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับข่าวสารจากพิพิธภณัฑ์ได้ดีท่ีสุด 3 อนัดบั ได้แก่ 
ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ระหว่างเส้นทางการท่องเท่ียว วารสารและนิตยสาร และศนูย์บริการ
นกัทอ่งเท่ียว ชว่งเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เข้าชมพิพิธภณัฑ์คือช่วงเสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 -
17.00 น. 
  ศิรินทิรา ปัทมคม (2544: บทคดัย่อ) ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ภัณฑารักษ์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูศิลปศึกษา เก่ียวกับการใช้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปศกึษา ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น เป็น
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การศึกษาจากประชากรในพืน้ท่ีท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่ทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มประชากรมี
ความเห็นด้วยในระดบัสงูทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการใช้ ด้านหลกัการและความส าคญัของ
การใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้และด้านความคาดหวังต่อผลท่ีการใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
  สุทธาสินี วัชรบูล (2544: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ืองพิพิธภัณฑ์ ขุมพลงัแห่งการ
เรียนรู้ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ ซึ่งจากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งการเรียนรู้พบว่า
รัฐบาลองักฤษมีความจริงจงัในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นเร่ืองการสร้างลกัษณะนิสยัการ
เรียนรู้ให้เกิดขึน้แก่ประชาชนทุกคน ประชาชนต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของมรดก
วัฒนธรรมของชาติ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบเพียงถ่ายเดี ยวไม่สามารถท าให้
ประชาชนทกุกลุ่มเปา้หมายได้รับการศกึษาได้อย่างทัว่ถึง เปา้หมายของรัฐบาลมิได้มีอยู่เพียงการ
ปรับปรุงทกัษะการอา่นออก เขียนได้ และการค านวณเท่านัน้ หากแตรั่ฐบาลต้องด าเนินการเพ่ือให้
ได้การศกึษาท่ีกว้างไกลยืดหยุน่และท่ีส าคญัมีแรงจงูใจ การศกึษาต้องตระหนกัถึงความสามารถท่ี
ต่างกันของเด็กๆ ทุกคน และต้องให้ผลเป็นเลิศส าหรับทุกคนด้วย คณะกรรมาธิการท่ีปรึกษา
แห่งชาติด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมค้นพบว่า องค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ ศนูย์วิทยาศาสตร์ นัน้ สามารถเป็นผู้ ให้การศึกษาได้เป็นอย่างดี มี
หลายแห่งท่ีด าเนินงาน และจดัตัง้โครงการทางการศึกษาและโครงการขยายโอกาสขึน้แล้ว และ
องค์กรเหล่านีพ้ร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะต้องระดม
ทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณสนับสนุนองค์กรเหล่านี ้เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศกึษาเตม็ท่ี เตม็ศกัยภาพ 
  สริุยา ส้มจนัทร์ (2545: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด
ของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจ่าทวี อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยศกึษาบริบทเชิงการท่องเท่ียวของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจ่าทวี เป็นการน าองค์ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวมาวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงจดุแข็ง 
จดุออ่น ภายในองค์กร และสิ่งท่ีเป็นโอกาส สิ่งท่ีเป็นอปุสรรค ของปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่
การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ โดยพบว่าพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านจ่าทวี เป็นองค์กรภาคเอกชน เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงด้านวัฒนธรรมพืน้บ้านของจงัหวดัพิษณุโลกและประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่ง
วิทยาการบรูณาการทางความรู้ของท้องถ่ิน มีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นท่ีช่ืนชมของนกัท่องเท่ียว แตต้่อง
ได้รับการพฒันาปรับด้านตลาด เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านจ่าทวีมีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป โดย
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ปรับปรุงส่วนผสมของพิพิธภัณฑ์ในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด 
  ชลพงศ์ อารมย์ดี (2546: บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเร่ืองบทบาทพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ
ร้อยเอ็ด ในฐานะพิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองร้อยเอ็ดใน
ด้านต่างๆ ท่ีม่ีคณุค่าและน่าศึกษายิ่ง โดยศึกษาบทบาทของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในร้อยเอ็ด 
ฐานะพิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง พบวา่พิพิธภณัฑ์ได้มุง่เน้นการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองร้อยเอ็ด 
ในด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา บุคคลส าคญั โบราณคดีและประวตัิศาสตร์ ศิลปะพืน้บ้าน วิถีชีวิต 
ประเพณี และศิลปหัตถกรรมผ้าไหม ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์สถานมีบทบาทหลักในด้านการศึกษา 
บทบาทในการสร้างจิตส านกึ และความภาคภมูิใจในการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนใน
ท้องถ่ิน และบทบาทในการจดัแสดงรวมทัง้มีบทบาทในด้านการเป็นแม่แบบของพิพิธภณัฑ์ประจ า
เมือง บทบาททางด้านเศรษฐกิจและบทบาททางการเมือง 
  เชิดชาติ หิรัญโร (2546: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ือง การส่ือความหมายและการรับรู้
จากนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์: กรณีศกึษาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เน้นหนกัในด้านการออกแบบ
นิทรรศการ และการ ส่ือความหมายของผู้ จัดท านิทรรศการกับผู้ ชมนิทรรศการ พบว่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน มีลกัษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีผสมผสานระหว่างหลายรูปแบบ 
ด้านการออกแบบนิทรรศการ และวิธีการส่ือความหมายนัน้มุ่งเน้นการน าเสนอประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และศิลปกรรมเมืองเชียงแสนเป็นหลกั และมีเร่ืองวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชนใน
เมืองเชียงแสนเป็นสว่นเสริม โดยเน้นวิธีการส่ือความหมายผา่นโบราณศลิปวตัถเุป็นส าคญั 
  สิรินยา จรุุเทียบ (2546: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ือง การน าเสนอการจดัพิพิธภัณฑ์
ของดีเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือการศกึษาของชมุชน พบว่า สภาพและบทบาทงานบริหารการศกึษาของ
พิพิธภัณฑ์ ในด้านการจดัแสดงมีเนือ้หาเก่ียวกับท้องถ่ิน มีประโยชน์ในหลายด้าน ทัง้ให้ความรู้ 
ความรู้สึกภูมิใจในภูมิล าเนา และสนุกสนานเม่ือเข้าชม ใช้ประโยชน์ในการสอนได้หลายวิชา 
ปัจจุบนัยงัไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้ทัง้หมด ทัง้การบริการข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูล การอิบาย การประชาสัมพันธ์ ชุมชนมีความต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีน าชม เพิ่ม
เนือ้หาภูมิปัญญาท้องถ่ิน และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มการบริการส่ือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ระบบ
การจดัการพิพิธภณัฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือการศกึษาของชมุชนมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) ปัจจยัน าเข้าระบบจดัการพิพิธภณัฑ์เพ่ือการศกึษา คือ สภาพแวดล้อม สถานศกึษา ชมุชน 
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน นโยบายของรัฐ และปัจจัยการจัดพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาท่ี
ประกอบด้วย นโยบายของพิพิธภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ และความต้องการของชุมชน         
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(2) กระบวนการ ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย การจดัแสดงท่ีเน้นการให้ความรู้ของดี
เมืองกาฬสินธุ์  ใช้การจัดแสดงโดยใช้เทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ การบริการศึกษาทัง้ในและนอก
พิพิธภัณฑ์ (3) การศึกษาชุมชนเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์ให้ชุมชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถ่ิน และเกิดความรักในท้องถ่ินของตน 
  ชาญวิทย์ ตรีประเสริฐ (2547: บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ือง พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน การ
แสดงทางวัฒนธรรมและกระบวนการรือ้ฟื้นความเป็นไทยเบิง้ ได้ท าการศึกษาการเกิดขึน้และ
ความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง  และความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับ
บริบทสังคมแวดล้อม โดยเป็นการศึกษากระบวนการรือ้ฟื้นวัฒนธรรมในบ้านโคกสลุง ผ่านการ
จดัท าพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านและกิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้จากความเปล่ียนแปลงทางสังคม
เน่ืองจากเข่ือนป่าสัก บ้านโคกสลุงเป็นชุมชนไทยเบิง้แห่งหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากเข่ือนป่าสัก 
และมีนกัวิชาการเข้ามาศึกษา และมีปฏิสมัพนัธ์กบัชาวบ้านอย่างต่อเน่ืองอนัส่งผลในเวลาต่อมา
ให้ชาวบ้านในโคกสลงุเกิดความตระหนกัในความเป็นไทยเบิง้ของตน และยงัมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
เลือกท่ีจะสร้างพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง ในกระบวนการรือ้ฟืน้วฒันธรรมไทยเบิง้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดขึน้อีกด้วย แม้ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง จะได้
กลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทยเบิง้ท่ีโดดเด่นในบ้านโคกสลุง หากแต่พิพิธภัณฑ์แห่งนีก็้
ยงัคงต้องประสบกับปัญหาตา่งๆ ท่ียงัไม่สามารถหาทางออกได้ เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหาความ
ร่วมมือจากชาวบ้าน ปัญหาการเมืองท้องถ่ิน การได้รับความนิยมขึน้มาของกิจกรรมทางวฒันธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงพืน้บ้าน ก็ได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีชาวบ้านใช้ในการแสดงและ
ต่อรองความเป็นไทยเบิง้ รวมทัง้ยังกลายเป็นอีกหนทางหนึ่งในการด ารงกระบวนการรือ้ฟื้น
วฒันธรรม ท่ามกลางบริบทสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความเป็นไทยเบิง้ท่ีเคย
แสดงออกด้วยพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านได้ก้าวข้ามสู่การแสดงความเป็นไทยเบิง้ในปฏิบตัิการของการ
แสดงในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งหลากหลายออกไป 

พิเชษฐ  จนัทร์รังสีฉาย (2548: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งท าการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับเอกลักษณ์และ
วฒันธรรมในท้องถ่ินภาคเหนือตอนบนและศกึษาแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน อนัได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอค า และหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมค า ซึ่งจากการวิจัยพบว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในเขตการใช้ท่ีดิน ทางศาสนสถานก็ดี นนัทนาการก็ดี หรืออนรัุกษ์ก็ดี 
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ควรมีความสมัพนัธ์กบัเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินด้วย เช่น โบราณสถาน เขตเมืองเก่า วดัเก่า เป็นต้น 
ในส่วนสภาพแวดล้อมโดยรอบนัน้ ควรมีทางเข้าออกเช่ือมต่อกับถนนสายหลัก ซึ่งมีมุมมองเว้น
ระยะเพ่ือการมองเห็นพอสมควร และรูปแบบอาคารควรแตกตา่งจากสถาปัตยกรรมโดยรอบ เพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์จากความขัดแย้ง ลักษณะของการจัดผังแบบเปิดโล่ง เพ่ือให้อาคารสามารถ
ระบายอากาศได้ดี และจะท าให้เกิดพืน้ท่ีโล่งตรงกลางผงัส าหรับน าแสงธรรมชาติมาใช้ได้อีกทาง
หนึ่ง ในส่วนรูปทรงและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมควรมีความร่วมสมยั แต่ไม่ผิดความหมายและ
การใช้งานตามประเพณีในอดีต โดยเน้นความโดดเด่นไปท่ีรูปทรงหลังคามากกว่าส่วนอ่ืนใด 
ส าหรับโครงสร้างและการก่อสร้างในความหมายวิศวกรรม และแบบแผนทางสถาปัตยกรรม เห็น
วา่ ควรใช้ประเภทโครงสร้างแยกตามวสัดมุากกวา่ 2 ชนิดขึน้ไป โดยส่วนหลกัคงเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส่วนประเภทโครงสร้างแยกตามกายภาพเห็นว่าควรใช้ความหนาและยาวให้มากกว่าปกต ิ
เพราะปอ้งกันแรงสัน่สะท้อนจากภัยพิบตัิ และคมุระดบัอุณหภูมิภายในด้วย อีกทัง้ยงัเพิ่มเติมถึง
ทางลาดในแนวยาว โครงสร้างลกัษณะโค้ง เพ่ือให้เกิดสนุทรียภาพใหม่ๆ ในด้านองค์ประกอบของ
การจดัห้องจดัแสดง เน้นการจดัแบบบงัคบัเดินเป็นแนวยาว แล้วจึงแบง่ออกตามเนือ้หาท่ีแบง่ย่อย
ออกมา ลกัษณะแสงสวา่งภายในโดยมากเหมาะสม เพราะพิพิธภณัฑ์จะสร้างบรรยากาศจากแสง
ภายในตู้  โดยเน้นการน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้เพิ่มเติมเพ่ือการประหยัดพลังงาน ในเร่ืองแสง
ไฟฟ้าส าหรับส่องอาคารในเวลากลางคืน นอกจากการเน้นตวัอาคารให้งดงามแล้วนัน้ จะท าให้มี
ความปลอดภยัมากขึน้ด้วย แนวทางการใช้สีของเดิมไม่โดดเดน่ ควรสร้างแนวทางให้มากขึน้ด้วย
การวางโครงสีหลกัด้วยสีอ่อนสบายตา แล้วเน้นสีรองให้เกิดความหมายของอาคารขึน้มาบางส่วน 
เช่น สีแดงของไทลือ้ สีทองของเจดีย์   เป็นต้น แนวความคิดในการระบายอากาศ และควบคุม
อณุหภูมิภายใน ด้วยความหนาผนงั และออกแบบช่องเปิดเหมาะสม เสียงท่ีมีผลกระทบโดยมาก 
มาจากถนน ถ้าออกแบบวางผงัท่ีดีและปลกูต้นไม้บงัพอสมควรก็จะช่วยได้ ระบบความปลอดภัย
อนัดบัแรกคงใช้คน แต่ถ้ามีความเป็นไปได้ก็อยากใช้ระบบไฟฟ้า และกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเข้า
มาร่วมด้วยเชน่กนั สว่นระบบก าจดัขยะนัน้พบแตเ่พียงท่ีส าหรับเตรียมไว้ให้รถมาขนไป นอกจากท่ี
กลา่วมาไมพ่บระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เนือ้หาเร่ืองราวท่ีใช้จดัแสดงนัน้ เห็นว่าควรลดเนือ้หาบางส่วน
ออก คงเนือ้หา    สว่นหลกั อนัได้แก่ ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชมุชน 
ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเก่ียวกับวงจรชีวิตในชุมชน ข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและ
เทคโนโลยี และภาษาท้องถ่ิน ศิลปะ ก็เพียงพอ จากผลการวิจยัดงัท่ีได้กล่าวมา สามารถน าไป
ก าหนดแนวความคดิในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนบน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องตอ่วิถีชีวิตชมุชน และความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจบุนั 
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สมุาลี สงัข์ศรี และคณะ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตประเภทพิพิธภณัฑ์ เพ่ือวิเคราะห์นโยบาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจดัพิพิธภณัฑ์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพ่ือน าเสนอรูปแบบ แนวทางในการจดัพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์มีลกัษณะดงันี ้1) พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ด าเนินงานอยู่ในสงักัดหน่วยราชการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือเป็นของชุมชน ท้องถ่ิน เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 2) พิพิธภัณฑ์มีวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน
และประเทศชาต ิโดยมงุเน้นให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน 3) ประสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนยังขาดความเข้าใจในงาน
พิพิธภัณฑ์ และภาคเอกชนและชุมชนยังมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดับน้อย ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดความเช่ือมต่อประสานเครือข่าย ส าหรับรูปแบบและแนวทางในการจัด
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตพบว่า รูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีองค์ประกอบดังนี ้1) 
นโยบายและจดุมุง่หมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 2) การบริหารจัดการ โดยไม่มุ่งผลก าไร เน้นการบริการ 3) 
บคุลากร ควรเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถตรงกบังาน มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีจ านวนเพียงพอ
กับความรับผิดชอบ 4) กิจกรรม ควรจัดกิจกรรมหลากหลาย มีชีวิตชีวาน่าสนใจ 5) วิธีการจัด
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ท าการตลาด ส่งเสริมให้
สถานศึกษาเข้ามาช่วยจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินร่วมกับโรงเรียน 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
หลากหลายทาง เช่น บริจาคสิ่งของ การเข้าชม การประชาสัมพันธ์ การเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน การเป็นอาสาสมคัรช่วยงานพิพิธภณัฑ์ 7) การให้บริการ ควรเปิดบริการทกุวนั และไม่
ควรเก็บค่าเข้าชม 8) การประสานงานและการสร้างเครือข่าย ควรมีการประสานงานระหว่าง
พิพิธภัณฑ์ด้วยกันเองและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และองค์กรทกุระดบั 9) การติดตามประเมินผล ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน
สม ่าเสมอเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงาน 10) ความต้องการการสนบัสนนุจากรัฐบาล ใน
การให้ความสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรม และ
ภูมิปัญญา รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานและประชาชนเร่ืองพิพิธภณัฑ์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิต และรัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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พระปลดัประพจน์ อยู่ส าราญ (2552: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาบทบาทพิพิธภณัฑ์ในการ
พฒันาชมุชน: พหกุรณีศกึษาพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน 2) เพ่ือศึกษาบทบาทของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านในการพฒันาท่ีมีตอ่ชมุชน 3) ศกึษาเปรียบเทียบบทบาททางการพฒันาสงัคม
ของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน ผลการศกึษาพบวา่ 1) การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านในเขตอ าเภอนครชยัศรี 
เกิดจากความต้องการของชมุชนและชมุชนเป็นผู้ ริเร่ิมด าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์โดยมีหน่วยงาน
ภายนอกเป็นพ่ีเลีย้งคอยให้ค าปรึกษา โดยมีรูปแบบในการน าเสนอเร่ืองราวของชุมชนได้แก่ 
ประวตัิความเป็นมาของชมุชน การท ามาหากิน ศาสนา ความเช่ือ ตลอดจนความสมัพนัธ์ของคน
ในชุมชนเป็นส าคญัผ่านการจดัแสดงโบราณวตัถุหรือวตัถุเสมือนท่ีเก่ียวข้องด้วยวิถีชีวิตในชุมชน 
2) พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านมีบทบาทตอ่การพฒันาชมุชนในด้านการศกึษา ด้านสงัคม ด้านศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณี และในด้านเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ชมุชน เป็นศนูย์กลาง
ในการศึกษาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต คา่นิยม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน พิธีกรรมและความเช่ือของคนในชุมชน ผ่านการจดัแสดงโบราณวตัถุ เพ่ือให้เห็น
เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เป็นศนูย์กลางในความภาคภูมิใจ 
เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีท าให้เกิดการสร้างงาน และน ามาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้แก่ชมุชนจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆ และจากการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ 3) เม่ือเปรียบเทียบ
บทบาทการพัฒนาสงัคมของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านท่ีด าเนินการโดยวดั บ้าน และโรงเรียน พบว่ามี
ความแตกต่างกันท่ีกระบวนการในการน าเสนอและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ แต่ใน
ภาพรวมยังมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม การ เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาของชุมชนเพ่ือสะท้อนความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ีประเมินค่ามิได้ และ
คงไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ หวงแหน อนุรักษ์และสามารถสืบสานต่อเจตนารมณ์ของพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านตอ่ไป 
  มนัญญา นวลศรี (2552: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเร่ือง แนวทางในการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศกึษาสภาพปัจจบุนั
ในการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร โดยรวมนัน้พบวา่ ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมท่ีจดัไม่มีความหลากหลาย บคุลากรไม่มี
ความรู้เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผู้ เข้าชมน้อย ส่วนแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ในด้าน
จุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีได้รับฉันทามติ มีจ านวน 6 ข้อคือ เพ่ือให้เป็นแหล่งธ ารงและสืบทอด
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คณุคา่ เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ เพ่ือเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าวิจยัเฉพาะทาง เพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชมุชน เพ่ือสง่เสริมการศกึษานอกระบบโรงเรียนและการศกึษาตามอธัยาศยั และนโยบาย
ควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ด้านการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีได้รับฉันทา
มติ มีจ านวน 8 ข้อ คือ เพ่ือมุ่งให้ประโยชน์ต่อชุมชน ควรมีแผนงานบริหารจดัการทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเป็นแผนท่ีมีพืน้ฐานมาจากนโยบายของชาติ แผนงานระยะสัน้
ควรเป็นแผนประจ าปีท่ีสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณควรมาจากการ
สนบัสนนุของรัฐบาลเป็นหลกั ให้องค์กรท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ควรวางแผนโครงการตามล าดับ
ความส าคญั ด้านบคุลากรท่ีได้รับฉนัทามติมีจ านวน 7 ข้อ คือ มีความรู้ตรงกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
มีใจรักด้านศลิปวฒันธรรมของชาติ มีความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศในระดบัดี มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี
และมีจิตใจพร้อมให้บริการ ควรเป็นนักส่ือสารและนักถ่ายทอดท่ีดี ควรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการศกึษานอกระบบโรงเรียนและการศกึษาตามอธัยาศยัเป็นอย่างดี ควรจดัให้ไปศกึษาดู
งานด้านพิพิธภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ด้านกิจกรรมท่ีได้รับฉันทามติมีจ านวน 6 ข้อ คือ ควรมี
การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ควรมีการจัดนิทรรศการทัง้ถาวรและชั่วคราว ควรมีการจัด
กิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักท่ีเป็นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ควรจัด
กิจกรรมตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ควรจัดท าส่ือประเภทต่างๆ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ด้านการติดตามประเมินผลท่ีได้รับฉันทามติ มีจ านวน 7 ข้อ คือ ควรมีการติดตาม
ประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ควรมีการน าผลการประเมินมาใช้ ควรตัง้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมิน ควรมีการวางมาตรฐานก ากับตรวจสอบ
เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ด้านความต้องการการสนบัสนนุจากรัฐบาลท่ีได้รับฉันทามติ มีจ านวน 5 ข้อ คือควรจดัให้เป็นวาระ
แหง่ชาต ิควรรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ควรจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอ องค์กรท้องถ่ินควรมีบทบาทอยา่งจริงจงัในการดแูลพิพิธภณัฑ์ และควรจดัให้มีหน่วยงาน
กลางท่ีท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินโดยเฉพาะ 
  สมคิด  จ านงค์ศร (2552: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินวดันาหนองเป็นศนูย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยยวน ต าบลดอนแร่ อ าเภอเมือง จงัหวัด
ราชบรีุ วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ประวตัิความเป็นมาของชมุชน 2) การก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
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วดันาหนองและศนูย์หตัถกรรมทอผ้าพืน้บ้านราชบุรี 3) แนวคิดของผู้ น าชุมชนในการออกแบบ
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวดันาหนอง ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้วิถีชมุชนไทยยวน ต าบลดอนแร่ ผล
การศกึษาพบวา่ 1) ประวตัคิวามเป็นมาของชาวไทยยวนในจงัหวดัราชบรีุ สืบเชือ้สายมาจากบรรพ
บุรุษชาวโยนกเชียงแสน อพยพลงมาสมยัรัชกาลท่ี 1 มีบางส่วนขอตัง้หลกัแหล่งท่ีอ าเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ส่วนท่ีเหลือทรงโปรดเกล้าให้ไปตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมแม่น า้แม่กลองฝ่ังขวา ณ เมือง
ราชบรีุ กระจายกนัอยูต่ามชมุชนตา่งๆ ในเขตจงัหวดัราชบรีุ 2) การก่อตัง้พิพิธภณัฑ์จากท่ีท่านพระ
ครูสิริคณาภรณ์ (อเนก รตนวณโณ) กลวัว่าวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยยวนจะสูญหายไป 
จึงมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์และฟืน้ฟูไว้ให้ลูกหลานชาวไทยยวน ได้ศึกษาและสืบทอด จึงได้ชกัชวน
ชาวบ้านให้น าศิลปวตัถแุละสิ่งของตา่งๆท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม มาร่วมบริจาคท่ีวดั เพ่ือจะได้
จดัสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์ของชาวไทยเชือ้สายยวน ส่วนศนูย์หตัถกรรมทอผ้าพืน้บ้านราชบรีุ สร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2536 ใช้เป็นอาคารส าหรับสาธิตการทอผ้าซิ่นตีนจกและเป็นศนูย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชมุชน 3) ปัจจยัท่ีมีผลในการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือบคุลากรในการดแูล
และบ ารุงรักษาศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์ เพราะมีข้อจ ากัดเน่ืองจากพระภิกษุมีกิจนิมนต์และมี
ภารกิจด้านอ่ืน ไม่มีเวลาในการดแูลพิพิธภณัฑ์ อาคารของพิพิธภณัฑ์นัน้มี 2 อาคาร การจดัแสดง
นิทรรศการจึงขาดความเช่ือมโยงและการเล่าเร่ืองของศิลปวตัถ ุจากแนวคิดของแกนน าชุมชนใน
การปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชมุชนไทยยวนได้ก าหนดนิทรรศการเป็น 10 
ชดุ ดงันี ้1) ข้อมลูประวตัศิาสตร์จงัหวดัราชบรีุ 2) ประวตัิความเป็นมาไทยยวนในจงัหวดัราชบรีุ 3) 
อาชีพของชมุชนไทยยวนต าบลดอนแร่ 4) การใช้ชีวิตใต้ถนุบ้านสาธิตทอผ้าและจกัสาน 5) มขุหน้า
บ้าน 6) มมุรับแขกหน้าบ้าน 7) นิทรรศการชดุในบ้าน ห้องนอน ห้องพระ ห้องแตง่ตวั 8) ห้องครัว 
9) ประเพณี 10) ห้องสมุด ในส่วนของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพืน้บ้านราชบุรี มีแนวทางในการ
ปรับปรุง ดงันี ้1) ห้องส านกังาน  2) ห้องประชมุ  3) ห้องสาธิตทอผ้า  4) นิทรรศการวิวฒันาการ
ของผ้าทอไทยยวนจากอดีตถึงปัจจบุนั 5) ห้องจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 6) ห้องเก็บสินค้า
ผลิตภณัฑ์และวตัถดุบิ 

สจุารีย์ จรัสด้วง (2552: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ภายในพืน้ท่ีฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบรีุ จากการคดัเลือกกรณีศกึษา จ านวน 
4 แหง่ คือ เขตวงัทองหลาง เขตพญาไท เขตบางขนุเทียน และเขตบางกอกใหญ่ ถึงรูปแบบในการ
ด าเนินงาน  และการบริหารจดัการวา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่อย่างไร โดยศกึษาถึงปัจจยัในการ
ด าเนินงานท่ีท าให้การบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
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เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
กรุงเทพมหานครหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆท่ีเหมาะสม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชนท้องถ่ิน
ในการด าเนินงานเป็นส าคญั เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนและเยาวชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ภายในพืน้ท่ีฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบรีุจากการคดัเลือกกรณีศกึษา จ านวน 
4 แห่ง มีรูปแบบในการด าเนินงานและบริหารจัดการท่ีแตกต่างกัน ถึงแม้เบือ้งต้นพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครทัง้หมดจะได้รับการวางแผนงานและก าหนดนโยบายโดยส านกัวฒันธรรม 
กีฬา และการท่องเท่ียว แตภ่ายหลงัจากการโอนภารกิจในการด าเนินงานให้ส านกังานเขตของแต่
ละพืน้ท่ีปกครองเป็นผู้บริหารจัดการและก าหนดแผนในการด าเนินงาน การบริหารจัดการของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ภายใต้พืน้ท่ีฝ่ังพระนคร ได้แก่ เขตวงัทองหลาง และเขตพญา
ไท ยังคงยึดรูปแบบและกรอบแนวทางการบริหารจัดการจากส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ทอ่งเท่ียวเป็นส าคญั โดยขาดการวางแผนงานและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของตน 
ตลอดจนขาดการน าชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่าง
จากการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ฝ่ังธนบุรี ได้แก่ เขตบางขนุเทียน และ
เขตบางกอกใหญ่ ท่ีมีการวางแผนงานและการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของตนเองท่ี
มีความสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน 
ควบคู่ไปกับการปฏิบตัิตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการของส านกัวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเท่ียวรวมทัง้มีการน าชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การเป็น
อาสาสมัครน าชม การบริจาคสิ่งของ การด าเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนท้องถ่ิน 
นอกจากนัน้ จากการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานและบริหารจัดการ พบว่า การ
บริหารจัดการด้านบุคลากร ควรเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เช่น ควรน า
นักพัฒนาชุมชนเข้ามาเป็นแกนน าส าคัญในการด าเนินงานควบคู่กับการประสานงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและบริหาร
จดัการ ตลอดจนการบริหารจดัการด้านการประชาสมัพนัธ์ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ท่ีทัว่ถึงและ
ครอบคลมุโดยเฉพาะประชากรในชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือให้ชมุชนท้องถ่ินเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
รู้สกึร่วมวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครมีขึน้เพ่ือชมุชนท้องถ่ินอยา่งแท้จริง  

7.1.4 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
บญุทิพย์ สุริยวงศ์ (2555: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการ

บริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิส าหรับสถาบนัการเงินชมุชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสภาพการ
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ด าเนินงานของสถาบนัการเงินของสถาบนัการเงินชมุชนในเขตพืน้ท่ีการพฒันาชมุชน เขตภูมิภาค
ตะวนัตก 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิสถาบนั
การเงินชมุชนในเขตพืน้ท่ีการพฒันาชมุชน เขตภมูิภาคตะวนัตก 3) เพ่ือศกึษาวิธีการปฏิบตัิท่ีดีของ
การด าเนินงานของสถาบนัการเงินชมุชนในเขตพืน้ท่ีการพฒันาชมุชน เขตภูมิภาคตะวนัตกและ 4) 
เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารแบบมุ่งสมัฤทธ์ิส าหรับสถาบนัการเงินชมุชนในเขตพืน้ท่ีการพฒันา
ชุมชน เขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ส าหรับสถาบนัการเงินชมุชน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 13 ด้าน คือ ภาวะผู้น า ก าหนดเปา้หมาย 
การจดัการองค์กร การส่ือสาร แรงจูงใจ การปฏิบตัิตามแผน การตรวจสอบ กระบวนการเรียนรู้   
ธรรมาภิบาล การสร้างเครือขา่ย การสนบัสนนุจากภาครัฐและเอกชน การบรูณาการกองทนุ การมี
สว่นร่วม 

ยวุดี เสรีพิทยารัตน์ (2550: บทคดัยอ่) ได้ศกึษารูปแบบการจดัการฝึกอบรมในงาน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับพนักงานศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) 
จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเก่ียวกับการ
เรียนรู้เป็นทีมของพนกังานศนูย์บริการลูกค้าบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) จงัหวดันครปฐม 2) 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้เป็นทีมของพนักงานศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ที โอ ที จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับพนักงาน
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
ฝึกอบรมในงานของพนกังานศนูย์บริการลกูค้าบริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) จงัหวดันครปฐมมี
ปัญหาการเรียนรู้ร่วมกันในงาน มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยปัญหาการ
ท างานเป็นทีมคือ ปัญหาจากเพ่ือนร่วมงาน การท างานคนเดียว และพนกังานศนูย์บริการลูกค้า
บริษัท ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐมต้องการแหล่งวิทยาการและเทคโนโลยีส าหรับการ
สนบัสนนุการฝึกอบรมในงานเพื่อพฒันาการเรียนรู้เป็นทีม เครือขา่ยระบบอินทราเน็ตส่ือสารข้อมลู
ภายใน ระบบอินเทอร์เน็ตส่ือสารข้อมูลทั่วโลก ต้องการให้มีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง 2) 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับพนกังานศนูย์บริการลูกค้าบริษัท ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) 
จงัหวดันครปฐม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ แหล่งวิทยาการและเทคโนโลยี 
นโยบายการฝึกอบรมในงาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อม บทบาทหัวหน้างาน และบทบาท
พนกังานศนูย์บริการลกูค้าบริษัท ที โอ ที จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครปฐม 

อภิรดี กันเดช (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวโน้มการพัฒนารูปแบบห้องสมุด
ประชาชนในสงัคมฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างอนาคตภาพห้องสมุด
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ประชาชนในสงัคมฐานความรู้ และพัฒนาแนวทางในการพฒันารูปแบบห้องสมุดประชาชนใน
สงัคมฐานความรู้ ใน พ.ศ.2560 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบห้องสมุดประชาชนในสงัคมฐานความรู้
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 9 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านรูปแบบทางกายภาพ 
จดุมุง่หมาย หลกัการ กิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ เครือข่าย การมีส่วนร่วม งบประมาณ และ
การประเมินผล และอนาคตภาพห้องสมุดประชาชนในอนาคตต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีกระจาย
อยู่ในทกุพืน้ท่ี เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นศนูย์กลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยท่ีหลากหลายและตรงใจ
ผู้ รับบริการ มีบทบาทในการจดัการความรู้ด าเนินงานโดยเน้นรูปแบบภาคีเครือข่าย มีงบประมาณ
ท่ีเพียงพอ มีการประเมินผลอย่างหลากหลาย ส่วนแนวทางในการพัฒนาการด าเนินห้องสมุด
ประชาชนเพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบห้องสมดุประชาชนในสงัคมฐานความรู้ต้องด าเนินการพฒันา 
3 องค์ประกอบหลกัคือ โครงสร้างพืน้ฐาน การจดักิจกรรมของห้องสมดุประชาชน และการบริหาร
ห้องสมดุประชาชน 
 อาชญัญา รัตนอุบล และคณะ (2553: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกับการพฒันา
แนวทางการส่งเสริมการจดัการศกึษา/การเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้สงูอาย ุโดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจดัการศึกษา/การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายใุนประเทศและ
ต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นบทเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนา
ศกัยภาพผู้สงูอายใุนประเทศไทย 2) เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการจดัการศกึษา/
การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย 3) เพ่ือจดัท ารูปแบบและแนวทางใน
การจดัการศึกษา/การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุ ผลการศกึษาพบว่า 1) รูปแบบการ
ส่งเสริมการจดัการศึกษา/การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ
ด้วยกันคือ รูปแบบมหาวิทยาลัยวัยท่ี 3 รูปแบบศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
รูปแบบเมือง/ชุมชนส าหรับผู้ สูงอายุ รูปแบบชมรมผู้สูงอายุ/สโมสรผู้สูงอายุ  และรูปแบบการ
รวมกลุม่ของผู้สงูอายตุามอธัยาศยั 2) แนวทางในการส่งเสริมการจดัการศกึษา/การเรียนรู้เพ่ือการ
พฒันาศกัยภาพผู้สงูอายปุระกอบด้วย 4 หลกัท่ีส าคญั ประกอบด้วย การก าหนดเนือ้หา/กิจกรรม
การเรียนรู้ การเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการศกึษา/การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้ และการวิจยัและพฒันาเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจดัการศกึษา/
การเรียนรู้เพ่ือการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายอุยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
บอนเนอร์ (Bonner 1985: Abstract) ศึกษาความส าคญัของพิพิธภัณฑ์ว่ามีส่วน

อย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยในวิชามานุษยวิทยาให้กับ
นักศึกษา โดยได้แบ่งแนวทางท่ีก่อประโยชน์ไว้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ท่ีทางพิพิธภัณฑ์
สามารถช่วยเสริมการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย เช่น การให้ยืมของท่ีจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์เพ่ือให้คณาจารย์ใช้ประกอบการเรียนการสอน การจดัเจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ไปให้
ความรู้ถึงห้องเรียนในฐานะวิทยากร ตลอดจนการจดัพืน้ท่ีบางส่วนของพิพิธภณัฑ์ไว้เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนแบบทศันศึกษา และประโยชน์ท่ีตวันกัศึกษาจะได้รับเองโดยตรงจากการมาฝึกงาน
เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีพิพิธภณัฑ์ ซึง่ประโยชน์ในข้อนีจ้ะท าให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้า
ฝึกงานกบัทางพิพิธภณัฑ์ วึง่ทางมหาวิทยาลยัอาจบรรจไุว้ให้เป็นสว่นหนึง่ในหลกัสตูรก็ได้  

โชบอท และโชบอท (Chobot  and  Chobot 1990: Abstract) ศกึษาบทบาทหน้าท่ี
พิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนัท่ีถูกก าหนดให้เป็นแหล่งการศกึษาตลอดชีวิต และได้เพิ่มการเปล่ียนแปลง
มมุมองหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ออกไป รวมทัง้ความส าคญัของการศกึษาในพิพิธภณัฑ์ ด้วยจากการ
เก็บรักษาการน ากลบัหรือแก้ไข   และเทคโนโลยีการจดัแสดง   เช่น  วีดีโอดิสก์  และคอมแพคดิสก์
มาชว่ยอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้การศกึษาในพิพิธภณัฑ์มากยิ่งขึน้ 

นิกส์ เมริแมน (Nic Merriman 1991: Abstract)  ท าการศึกษาทัศนคติของ
สาธารณชนท่ีมีตอ่พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และโบราณวตัถุ โดยมี
ข้อค าถามในการวิจยัวา่ ท าไมผู้คนบางกลุ่มจึงเพิกเฉยตอ่พิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นสถาบนัท่ีผสานอดีตเข้า
กบัปัจจบุนั และได้พยายามเช่ือมโยงข้อมลูทางวิชาการเข้ากบัหลกัการปฏิบตัิ  ผลการวิจยัได้เสนอ
แนวทางในการให้การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและยุทธวิธีใหม่ท่ีท าให้บุคคลเกิดความสนใจใน
กิจการของพิพิธภัณฑ์ โดยต้องปรับปรุงวิธีการจดักิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ให้ดนู่าสนใจและดึงดดู
ผู้คน เปิดโอกาสให้คนเข้ามามีสว่นร่วม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถึงประชาชน 

มลูินส์ (Mulins 1999: Abstract) ท าการศกึษาผลกระทบท่ีมีตอ่ครูและนกัเรียนจาก
การไปศึกษานอกสถานท่ีโดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ผลการศึกษาพบว่า การไปศึกษา
นอกสถานท่ีโดยใช้พิพิธภณัฑ์ทางธรรมชาตวิิทยา ท าให้ครูและนกัเรียนมีชีวิตชีวาและเกิดแรงจงูใจ
ในการใฝ่เรียนรู้ ส าหรับอุปสรรคของการจัดการศึกษานอกสถานท่ี คือ ครูผู้ สอนจะปิดกัน้ตวัเอง
เพราะกลัวการพานักเรียนไปนอกสถานท่ี และเขาเช่ือว่างานวิจยันีจ้ะเป็นแบบอย่างของการจัด
การศกึษานอกสถานท่ีโดยใช้พิพิธภณัฑ์ทางธรรมชาตติอ่ไป 



130 
 

 
 

โบลโล และพอทซอโล (Bollo and  Pozzolo 2002: Abstract) ท าการศึกษา
พฤติกรรมของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์  โดยสงัเกตจากประสบการณ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือของ
ภณัฑารักษ์    และการจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์พบว่า พฤติกรรมความสนใจของผู้ เข้าชม
พิพิธภณัฑ์แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การน าชมโดยวิธีการบรรยายของภณัฑารักษ์ 2) มีความ
สนใจในรูปแบบของการจดันิทรรศการท่ีใช้เทคโนโลยีและน าเสนอข้อมูลท่ีแปลกใหม่  พร้อมทัง้
น าเสนอรูปแบบการจดัแผนผงัพิพิธภัณฑ์ให้เหมาะสมกบัผู้ ใช้บริการเพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ทางด้าน
การตลาดของพิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 

เกรก และ ไลนฮาร์ท (Gregg and Leinhardt 2002: Abstract) ได้ทดลองน า
นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลยัอาลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปทศันศกึษาเย่ียม
ชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวา่การเรียนรู้เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ผ่านพิพิธภณัฑ์
ท่ีเก่ียวกบัสงครามกลางเมืองในการตอ่สู้ เพ่ือสิทธิความเท่าเทียมกนัระหว่างคนผิวขาวกบัผิวด าใน
อเมริกาจะมีส่วนกระตุ้นให้นกัศึกษาครุศาสตร์มีความกล้าคิดกล้าพดูเก่ียวกับการเหยียดสีผิวและ
เชือ้ชาติบ้างหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าเม่ือกลบัจากการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีขยายขอบเขตออกไปจากเดิมมาก กล้าคิดกล้าพูด และสามารถออกแบบการเรียน
การสอนแบบทศันศกึษาพิพิธภณัฑ์ได้อยา่งเป็นระบบ 

ทอร์ทีโล (Torteello 2002: Abstract) ได้ศกึษาการพิจารณาบทบาทวฒันธรรมท่ีมีตอ่
การศกึษาในภาคนโยบายและภาคปฏิบตัิ ณ ประเทศจาไมก้า การวิเคราะห์เชิงคณุภาพในท่ีนีไ้ด้
ยดึถือปฏิกิริยาของเด็กนกัเรียนท่ีมีตอ่ประสบการณ์ท่ีพิพิธภณัฑ์เป็นขัน้พืน้ฐานและการตรวจสอบ
บทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ในเชิงทฤษฎีถูกน ามาใช้ในหัวข้อ เด็กๆ รับรู้ถึง
วฒันธรรมของเขาเอง เดก็ๆ ชาวจาไมก้าและประสบการณ์ของเด็กๆ ในพิพิธภณัฑ์การศกึษาอย่าง
ไม่เป็นทางการ และการพฒันาความเป็นส่วนตวัพบว่าในปีศตวรรษท่ี 1990 วฒันธรรมนโยบาย
พฒันาระดบันานาชาติได้กลบัมาเฟ่ืองฟู โดยสงัเกตได้จากการประชมุด้านวฒันธรรมได้ถูกจดัขึน้
อย่างมากมายและเอกสารด้านนโยบายก็ได้ถูกตีพิมพ์ขึน้ ความร่วมมือในการพฒันาแบบยัง่ยืน
เป็นสิ่งสะท้อนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความช่ืนชมในวัฒนธรรม การเช่ือมโยง
ระหวา่งวฒันธรรมและระบบการศกึษาได้เร่ิมถกูทบทวนทา่มกลางกลจักรของสิ่งเร้าทางวฒันธรรม
อ่ืนๆ และเหตผุลในการพฒันาแบบยัง่ยืนท่ีขดัแย้งกลจกัรเหล่านีมี้ความซบัซ้อนในการพฒันาจาก
ภาคนโยบายสู่ภาคปฏิบตัิ งานวิจยันี ้ได้ใช้ประสบการณ์ด้านพิพิธภณัฑ์แบบ Cross - section ใน
การพิจารณาบทบาทวัฒนธรรมท่ีมีต่อการศึกษาในภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ ณ ประเทศ       
จาไมก้า การวิเคราะห์เชิงคุณภาพนีไ้ด้ยึดปฏิกิริยาของเด็กนักเรียนท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ี
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พิพิธภณัฑ์เป็นขัน้พืน้ฐาน และการตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ในเชิง
ทฤษฎีถูกน ามาใช้ ผู้ ท่ีต้องถูกตรวจสอบบทบาทได้แก่ ผู้ ให้ความรู้ ผู้ แลกเปล่ียนวัฒนธรรม และ
ผู้ สร้างสังคม การทบทวนนโยบาย การสังเกตเด็กๆ ท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์และการสัมภาษณ์
ผู้ รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์เด็ก เช่น ครู ครูใหญ่ พนกังานพิพิธภณัฑ์ สมาชิกกรรมการ และผู้ก าหนด
นโยบาย จะเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ของการศกึษาฉบบันี ้

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่า บทบาทของพิพิธภัณฑ์ได้มีการพฒันาการจัด
แสดงตามรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภท โดยมีบทบาทหลกัในด้านการศึกษาโดยการเป็น
แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมของชมุชนท่ีแสดงถึงความเป็นมา ภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ของ
ชมุชน ประเพณี วฒันธรรม การด าเนินชีวิตของชุมชน และมีบทบาทในการสร้างจิตส านึกเพ่ือให้
เกิดความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน การเป็นแหล่งสร้าง
ความร่วมมือของชมุชน เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน รวมทัง้บทบาททางด้านเศรษฐกิจ
และบทบาททางการเมือง เพ่ือให้บทบาทของพิพิธภัณฑ์เป็นทัง้สถาบันการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและความเพลิดเพลินเพ่ือท าให้
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินเป็นประวตัิศาสตร์ท่ีมีชีวิต อนัจะเป็นฐานข้อมลูส าคญัในการพฒันาประเทศ
ในอนาคตโดยเฉพาะการพฒันาชมุชนจากความรู้ในภูมิปัญญาของท้องถ่ินของตนผ่านพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินซึง่เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ในชมุชน และเป็นองค์กรทางสงัคมในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศชาต ิ
 

8.สรุปกรอบแนวคิดจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
  จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้น าข้อมูลพืน้ฐานมาจดัเป็นประเด็นท่ีใช้เป็นกรอบ
แนวคดิการวิจยัโดยพบวา่แนวคดิตา่งๆ ท่ีศกึษามาดงักล่าว ได้น ามาพฒันาเป็นประเด็นในการร่าง
รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ดงัแสดงได้ดงันี  ้
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ตารางท่ี 1 สรุปกรอบแนวคดิจากแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิด/ทฤษฎี ประเดน็ท่ีใช้ในการวิจยั องค์ประกอบของ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
แนวคิดชมุชน
เข้มแข็ง 

กระบวนการการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ท า
ได้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน และ
สนับสนุน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และการพฒันาชมุชนในทกุๆ ด้าน 

 

- หลกัการ 
- การจดักิจกรรมการ 
  เรียนรู้ 
- การมีสว่นร่วม 
  ของชมุชน 
- เครือขา่ย 

แนวคิด/ทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอย่างค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้นบัว่าเป็น
ผลของกระบวนการคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่ง
ท่ีมากระตุ้นผสมผสานกับประสบการณ์ท่ีได้รับใน
ปัจจุบันกับประสบการณ์ใน อดีต เน่ืองจากการ
เรียนรู้ต้องเกิดจากสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นให้บุคคลเกิด
ความสนใจจึงจะสามารถรับรู้ได้ดีท่ีสดุ พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์
ท้อง ถ่ินจึงจ าเ ป็นต้องมีการสร้างสิ่ งแวดล้อม 
รวมทัง้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บุคคล
เกิดความสนใจใคร่รู้ ต้องการท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้
สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตา่งๆ 

การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

แนวคิดแหลง่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสถานท่ีหรือศูนย์
รวมท่ีประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ
กิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้เป็นศนูย์กลาง เพ่ือ
กระตุ้ นและส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคคลเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การจดัแหลง่การเรียนรู้ต้องอาศยั
ความร่วมมือและประสานงานกันภาครัฐ เอกชน
และชมุชน ทัง้นีเ้พ่ือเอือ้ประโยชน์ตอ่การมีสว่นร่วม 

- การบริการ 
- เครือขา่ย 
 - การมีส่วนร่วมของ 
   ชมุชน 
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ตารางท่ี 1 สรุปกรอบแนวคดิจากแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
แนวคิด/ทฤษฎี ประเดน็ท่ีใช้ในการวิจยั องค์ประกอบของ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 และท าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเพ่ือสามารถ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจงึได้น าแนวคดิแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกรอบแนวคิดองค์ประกอบ
ด้าน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายเพ่ือ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีสนองตอบความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 

 

แนวคิดแหลง่
เรียนรู้ทาง
วฒันธรรม 

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเ รียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมี
ความส าคัญต่อชุมชนและประเทศชาติในฐานะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้คนในสงัคมไทยมี
การเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความ
มั่นคงเพราะการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เคารพ และยอมรับในความ
แตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม โดยปราศจาก
ความคิดเห็นขดัแย้ง เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย เกิดความต้องการท่ีจะอนุรักษ์
และสืบทอดวฒันธรรมไทยให้ยัง่ยืน 

- สภาพทางกายภาพ 
- จดุมุง่หมาย 
- หลกัการ 
- การบริการ 
- การจดักิจกรรม 
- เครือขา่ย 
- การมีสว่นร่วม 
- งบประมาณ 
- การประเมินผล 

แนวคิดพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

พิพิธภัณฑ์ท้อง ถ่ินเปรียบเสมือนขุมคลังแห่ง
ปัญญาของประชาชนในท้องถ่ิน เป็นพืน้ท่ีท่ีให้
ชุมชนได้แสดงเอกลกัษณ์และความมีตวัตน เชิดชู
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินท่ามกลางกระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีท้าทายวัฒนธรรม
ดัง้เดมิ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทในฐานะเป็น 

- สภาพทางกายภาพ 
- จดุมุง่หมาย 
- หลกัการ 
- การบริการ 
- การจดักิจกรรม 
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 ตารางท่ี 1 สรุปกรอบแนวคดิจากแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 
แนวคิด/ทฤษฎี ประเดน็ท่ีใช้ในการวิจยั องค์ประกอบของ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 องค์กรทางสังคมและองค์กรทางการศึกษาท่ีช่วย

สง่เสริมการเรียนรู้ประเพณี วิถีชีวิต วฒันธรรมและ
ปลกูจิตส านึกในความเป็นท้องถ่ินและเกิดความรัก
และหวงแหนในท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงมี
บทบาทท่ีโดดเดน่ในการพฒันาคนและสงัคมอย่าง
ยั่งยืน ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็นับได้ว่า
เป็นการจดับริการทางการศกึษาแก่ประชาชน 

- เครือขา่ย 
- การมีสว่นร่วม 
- งบประมาณ 
- การประเมินผล 

 
        จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า ปัจจบุนัสงัคมได้
ให้ความส าคญักบัการพฒันา คน เป็นหลกัในการพฒันา ทัง้นี ้การก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสงัคม
ฐานความรู้นับเป็นเง่ือนไขส าคญัในการพัฒนาประเทศ และระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้
ต้องการคนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ การศกึษาจึงมี
บทบาทส าคญัยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอธัยาศยั ซึ่งต้องมุ่งเน้นการ
พฒันาคนให้พร้อมเผชิญกบัความท้าทายแห่งพลวตั และพร้อมตอ่กระแสโลกาภิวตัน์ คน จึงต้องมี
การเรียนรู้ตลอดเวลา และการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงไม่เพียงพอ แหล่งการเรียนรู้จึงทวี
ความส าคญัยิ่งในปัจจุบนัในการตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ให้กับบุคคล เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และทกัษะกระบวนการเรียนรู้ให้บคุคลมีความรู้ ความสามารถ พฒันาตนเองและชมุชนให้มี
ความเข้มแข็งพอท่ีจะยืนหยดัอยู่อย่างมัน่คงและไม่ถกูกลืนหายไปในกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจบุนั 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม
การศกึษาทัง้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอธัยาศยั รวมทัง้มีบทบาทใน
การปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ิน สร้างความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจในตนเอง เป็นแหล่งสร้างการมีส่วน
ร่วมของชมุชน สง่เสริมการเรียนรู้ให้ชมุชน  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัท่ีได้น าเสนอแล้ว ผู้วิจยัได้น ามา
ปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ซึ่งได้มาจากการ
สงัเคราะห์แนวคดิการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ของอารีย์ อศัวนภุาพ (2532) และหสันยั ริยาพนัธ์ 
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(2540)  ผนวกกับแนวคิดการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้              
ของสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) และมนญัญา นวลศรี (2552) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย หลักการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ให้บริการ เครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ และการประเมินผล  ท าให้ได้รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคดิในการวิจยัได้ตามแผนภมูิท่ี 1 ดงันี ้
 
 
 
 

 



136 
 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้       
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เป็นการวิจยัท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ท าการศึกษาวิเคราะห์ทัง้ข้อมูลเอกสาร ต ารา (document analysis) และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (field study) ในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในรูปพหุ
กรณีศกึษา (Multi-Case Studies) เพ่ือพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน และน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
โดยมีกระบวนการและวิธีการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ผู้ วิจัยได้วางแผนก าหนด
ขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รูปแบบในการด าเนินงาน 
และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (quantitative research methods) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ มี
รายละเอียดการด าเนินงานในขัน้ตอนนีด้งัตอ่ไปนี ้

1.1 การศกึษากรอบแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
1.2 สร้างแบบส ารวจสภาพปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ข้อคดิเห็นเก่ียวกบั 

รูปแบบในการด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชน 

1.3 น าเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปเก็บข้อมลูกบัประชากร 
1.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบส ารวจ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศกึษาสภาพปัจจบุนั 

รูปแบบในการด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชน เป็นผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผู้ด าเนินการ ภณัฑารักษ์ นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท่ีเลือกจากพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้และด าเนินงานโดยชมุชนในท้องถ่ินตามแนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของคนในท้องถ่ิน ท่ีบริหารจดัการโดยวดัและ/หรือชุมชน โดยผู้วิจยัได้ท าการส ารวจพิพิธภัณฑ์ท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากจ านวนทัง้หมด 47 แห่ง 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ จ านวน 2 แห่ง ภาคกลาง จ านวน 21 แห่ง ภาคตะวนัตก 24 แห่ง ส่วน
ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ไม่ปรากฎว่ามีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหาร
จดัการโดยวดัและชมุชน จากนัน้ผู้วิจยัจงึเลือกเฉพาะเจาะจงภูมิภาคท่ีจะศกึษาตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยั
ก าหนด คือ ภูมิภาคท่ีมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวัดและชุมชนอย่างโดดเด่นและมี
จ านวนมากท่ีสุด ซึ่งได้แก่ ภูมิภาคตะวนัตก ท่ีมีจ านวนพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวัด
และชมุชนถึง 24 แห่ง หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจึงเลือกเฉพาะเจาะจงพิพิธภณัฑ์ท่ีจะศกึษาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ คือ   

1. เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้และด าเนินงานโดยชมุชนในท้องถ่ินตามแนวคิดการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในท้องถ่ิน   

2. เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวดั และ/หรือชมุชน  
3. เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงาน อยา่งน้อย 5 ปี 
4. เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนอยา่ง 

ตอ่เน่ือง       
ผู้ วิจัยจึงได้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวัดและ/หรือชุมชน จากภูมิภาค

ตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ ดงันี ้ 
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดั ได้แก่  

1.1 พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัทา่พดู จงัหวดันครปฐม 
1.2 พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัส าโรง จงัหวดันครปฐม  
1.3 พิพิธภณัฑ์วดัถ า้มงักรทอง จงัหวดักาญจนบรีุ 
1.4 พิพิธภณัฑ์วดัสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
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2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยชมุชน ได้แก่  
2.1 พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านบางแพ จงัหวดัราชบรีุ 

                        2.2 พิพิธภณัฑ์ตลาดเก้าห้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดัและชมุชน ได้แก่  

3.1 พิพิธภณัฑ์วิถีชาวนาไทยลุม่น า้นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
                         3.2 พิพิธภณัฑ์วดัภมุรินทร์กฎีุทอง จงัหวดัสมทุรสงคราม  
ประชากร และกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้จ าแนกได้ดงันี ้

1. ผู้บริหาร ผู้ ด าเนินการ ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จาก
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ 
 ประชำกร 
 ผู้บริหาร ผู้ด าเนินการ ภณัฑารักษ์ นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 80 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้บริหาร ผู้ด าเนินการ ภณัฑารักษ์ และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แห่ง จ านวน 39 คน ท่ีได้จากการ
สุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัความนา่จะเป็น (probabilistic sampling) ด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan  

2. ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน ภมูิภาค
ตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ 
 ประชำกร 

 ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก 
5 จงัหวดั 8 แห่ง ตามสถิติผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของแตล่ะแห่ง ในแตล่ะเดือน จ านวน 1,600 
คน 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก 

5 จงัหวดั 8 แห่ง ท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (non-probabilistic 
sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนรวมทัง้หมด 310 คน 

3. ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ในเขตพืน้ท่ีบริการพิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ินในภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ 
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 ประชำกร 
 ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ในเขตพืน้ท่ีบริการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภมูิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แหง่ 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ในเขตพืน้ท่ีบริการพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 8 แห่ง ท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (non-
probabilistic sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
จ านวนทัง้หมด 30 คน ตามหลกัสถิตใินการก าหนดกลุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย อยา่งน้อย 30 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณในขัน้ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเพ่ือใช้การศึกษาสภาพปัจจุบนั รูปแบบในการด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน ชนิดปลายเปิดและปลายปิด แบง่ออกเป็น 3 ชดุ 
คือ  
 ชุดที่  1 ส าหรับกลุ่มผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน ภัณฑารักษ์ และนักวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 แบบสอบถามแตล่ะชดุมี 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่ง เพศ อายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาการท างาน ความรู้ และประสบการณ์การท างานด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบั รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การด าเนินงาน 
การจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการน าเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตร
ประเมินคา่ (rating scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ (บญุชม 
ศรีสะอาด, 2540: 1-8) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
      ค าตอบ                คะแนน 
  มากท่ีสดุ    5 
  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
  น้อย    2 
  น้อยท่ีสดุ    1 
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ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถามใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคดิของเบสต์ (Best, 1977: 179-187) ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ (บญุชม ศรีสะอาด, 2540: 1-
8) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
      ค าตอบ                คะแนน 
  มากท่ีสดุ    5 
  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
  น้อย    2 
  น้อยท่ีสดุ    1 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถามใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคดิของเบสต์ (Best, 1977: 179-187) ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ไป ในการจดั

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ลกัษณะของค าถามเป็น
แบบปลายเปิด 
 ชุดที่ 2 ส าหรับกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 แบบสอบถามแตล่ะชดุมี 4 ตอน คือ  
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่ง เพศ อายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาการท างาน ความรู้ และประสบการณ์การท างานด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบั รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การด าเนินงาน 
การจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการน าเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตร
ประเมินคา่ (rating scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ (บญุชม 
ศรีสะอาด, 2540: 1-8) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
        ค าตอบ                คะแนน 
  มากท่ีสดุ    5 
  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
  น้อย    2 
  น้อยท่ีสดุ    1 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถามใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคดิของเบสต์ (Best, 1977: 179-187) ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating 
scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ (บุญชม ศรีสะอาด, 2540:    
1-8) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
        ค าตอบ                คะแนน 
  มากท่ีสดุ    5 
  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
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  น้อย    2 
  น้อยท่ีสดุ    1 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถามใช้เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคดิของเบสต์ (Best, 1977: 179-187) ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ไป ในการจดั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ลกัษณะของค าถามเป็น
แบบปลายเปิด 
 ชุดที่ 3 ส าหรับกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 แบบสอบถามแตล่ะชดุมี 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่ง เพศ อายุ คุณวุฒิ ระยะเวลาการท างาน ความรู้ และประสบการณ์การท างานด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ไป ในการจดั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ลกัษณะของค าถามเป็น
แบบปลายเปิด    
             กำรสร้ำงและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
             การวิจยั การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน ในขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือศกึษาเป็น
สภาพปัจจุบนั รูปแบบในการด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การ
เรียนรู้ การศกึษาตลอดชีวิต การสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Document 
Research)  
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2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร มาสร้างเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
เพ่ือส ารวจสภาพปัจจุบัน รูปแบบในการด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (content validity) 
ความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อค าถามและวตัถุประสงค์ 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ของความ
คิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาคดัเลือกเฉพาะข้อรายการ (items) ท่ีมีคา่ IOC เท่ากบั 0.50 
ขึน้ไป ซึ่งหมายถึงข้อรายการนัน้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั ส่วน
ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง้ โดยมีการก าหนดความ
คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
 +1  เม่ือแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั 
 0  เม่ือไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั 
 -1  เม่ือแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้ไมส่อดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวิจยั 
จากนัน้เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ลงความคิดเห็นแล้วมาวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความสอดคล้องของเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช้ในการศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบนั รูปแบบในการ
ด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้ดชันี
ความสอดคล้องรวมทัง้แก้ไข ปรับปรุง ให้เรียบร้อยตามค าแนะน าท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ให้ไว้ โดย
ค านวณได้ตามสตูร ดงันี ้ 

    จากสตูร  IOC = N
RΣ

  
    เม่ือ  IOC = ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
เนือ้หาในประเดน็ท่ีต้องการวิจยั 
       RΣ    =   ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
        N   =   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ  

การแปลความคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC)   คือ 

ข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 – 1.00 คดัเลือกไว้ใช้ได้ 
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ข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องต ่ากวา่ 0.50 พิจารณาปรับปรุงหรือตดัทิง้ 
ผลการตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม จ านวน 3 ชดุ ได้คา่ดชันี

ความสอดคล้องของแบบสอบถามแตล่ะชดุดงัตอ่ไปนี ้
แบบสอบถามผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานนกัวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ได้ค่าดชันีความ

สอดคล้องมีคา่ตัง้แต ่0.80-1.00  
แบบสอบถามประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ได้คา่ดชันีความสอดคล้องมี

คา่ตัง้แต ่ 0.60-1.00 
                  แบบสอบถามประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง
มีคา่ตัง้แต ่ 0.80-1.00 

5. น าแบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อค าถามท่ีได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องในข้อ 4 ไปสร้างแบบสอบถาม แล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
และให้ค าแนะน า 

6. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
7. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนั รูปแบบในการด าเนินงาน บทบาท    

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ตามขัน้ตอนดงันี ้

      1.1 ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

1.2 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสง่แบบสอบถามไปยงัพิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ิน จ านวน 310 ฉบบั  โดยการสง่และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

1.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บข้อมลูกลบัคืนมา 300 ฉบบั คดิ 
เป็นร้อยละ 97.36 มาตรวจสอบความสมบรูณ์ 

1.4 คดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ได้ 
แบบสอบถามสมบรูณ์ทกุฉบบั 

1.5 น าแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้ท าการคดัเลือกแล้วมาจดัระเบียบข้อมลู และท า 
การวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนั รูปแบบในการ
ด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนมาด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1. แบบสอบถามแบบปลายปิด วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าความถ่ี (frequencies) 
คา่ร้อยละ (percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. แบบสอบถามชนิดปลายเปิด วิเคราะห์สาระ และสงัเคราะห์ข้อมลู โดยเรียบ 
เรียงน าเสนอข้อมลูในประเดน็ตา่งๆ ในรูปแบบวิธีพรรณา (description) 
 

ขัน้ตอนที่  2 ศึกษาวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการ
สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการศกึษา
แบบพหกุรณีศกึษา (Multi-Case Studies) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การเลือกกรณีศกึษา โดยศกึษาบริบท และวิธีการปฏิบตัท่ีิดี (Best practice)  
ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน โดยผู้ วิจัยพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีดีในการ
ด าเนินงานตามแนวคดิการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยท าการศึกษากรณีตวัอย่างท่ีดีในประเทศไทย จ านวน 4  
กรณีโดยมีเกณฑ์ในการเลือกกรณีตวัอยา่งท่ีดี ประกอบด้วย  

      2.1.1 เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้นแบบท่ีจดัตัง้และด าเนินงานโดยชมุชนใน 
ท้องถ่ินตามแนวคดิการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จและ
มีช่ือเสียงมากในประเทศไทย ตามฐานข้อมูลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวฒันธรรม 

      2.1.2 เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวดัและชมุชน  
      2.1.3 เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงาน อยา่งน้อย 10 ปี  
      2.1.4 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีจุดเดน่ในการส่งเสริมกิจกรรมและมีการจดักิจกรรมเพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ ท่ีประสบความส าเร็จ  
      2.1.5 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีแผนการสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง จงึได้กรณีศกึษา จ านวน 4 แหง่ ดงันี ้ 
1. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง จงัหวดัราชบรีุ  
2. พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร จงัหวดัสมทุรสงคราม  
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3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบรีุ  
4. พิพิธภณัฑ์จนัเสน จงัหวดันครสวรรค์  
2.2 ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั (Key Informants)  ผู้วิจยัก าหนดผู้ ให้ข้อมลูส าคญั เพ่ือท าการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ ให้ข้อมลูส าคญัท่ีว่า ต้องเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งน้อยเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 3 ปี มาแล้ว ทัง้ใน
ด้านการร่วมตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรม การปฏิบตัิการตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและชมุชน 
รวมทัง้การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน     การพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เติบโตทัง้ในด้านการขยายตวัของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและประสิทธิผลของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ วิจยัได้เลือกผู้ ให้ข้อมลูส าคญั (Key 
Informant) 5 กลุม่ และต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 5 กลุม่นี ้ได้แก่ 
       2.2.1 ผู้บริหาร หรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์  
       2.2.2 เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ 
       2.2.3 ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 
       2.2.4 ผู้บริหาร บคุลากรในสถานศกึษา   
       2.2.5 ประชาชนในชมุชน 
  ซึ่งบุคคลทัง้ 5 กลุ่มนี ้ถือเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การศกึษาแบบพหกุรณีศกึษาในครัง้นี ้

2.3 การศกึษาในภาคสนาม (field reseach) การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  
ท าการศึกษาวิจยัจากสภาพท่ีเป็นจริงโดยธรรมชาติ เช่น หมู่บ้าน สถานท่ีท าโครงการ ซึ่งถือเป็น 
“สนาม” ในการวิจยั ซึ่งในท่ีนีคื้อ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีผู้วิจยัเลือกให้เป็นกรณีศกึษา 4 แห่ง ผู้ วิจยั
เข้าไปเก็บข้อมูลในการศึกษาวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยการวิจยัในภาคสนาม 
ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมลูส าคญั เพ่ือท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และการตรวจสอบผลการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
practice) ในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

พืน้ท่ีในกำรวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
1. พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ในการด าเนินงานของ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนเป็นพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินซึ่งเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจัดตัง้และด าเนินงานโดยชุมชนในท้องถ่ินตาม
แนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ิน ท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชน 
จ านวน 4 แห่ง ดงันี ้ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง จงัหวดัราชบุรี พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร จงัหวดั
สมทุรสงคราม พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบรีุ และพิพิธภณัฑ์จนัเสน จงัหวดั
นครสวรรค์ 

2. ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key Informants) 5 กลุม่ ประกอบด้วย 
2.1 ผู้บริหาร หรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 
2.2 เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ 
2.3 ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 
2.4 ผู้บริหาร บคุลากรในสถานศกึษา 
2.5 ประชาชนในชมุชน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในขัน้ตอนท่ี 2 เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or 
Formal Interview) ในการเก็บข้อมลูเชิงลึก (In-depth Interview) ในการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั 
ซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภัณฑ์ นกัวิชาการ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหารและบคุลากรในสถานศึกษา และ
ประชาชนในชมุชน เป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการวิธีการปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน ซึ่งผู้ วิจยัก าหนดกรอบแนวทางการสมัภาษณ์ ซึ่งเป็นแนวค าถามท่ีผ่านการกลัน่กรองและ
พิจารณาแล้ววา่สามารถตอบโจทย์การวิจยัได้ชดัเจนและครอบคลมุท่ีสดุ ประกอบด้วย 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
2. ข้อมลูสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัท่ีิดีในการด าเนินงานของ 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เนือ้หาและรายละเอียดประกอบด้วย 
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2.1 ข้อมูลทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทัง้ลักษณะทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย 
หลกัการ ประวตัิความเป็นมา ประเพณี วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ กระบวนการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน  

2.2 รูปแบบการบริหารจดัการ การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน                              
2.3 ลกัษณะเดน่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2.4 กิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนของพิพิธภณัฑ์  
2.5 แผนการสง่เสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน 
2.6 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2.7 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2.8 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กบัชมุชน 
2.9 จดุแข็ง และจดุออ่นของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
2.10 บทเรียนท่ีชมุชนได้รับจากการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

3. ข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
การสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured Interview or Formal Interview) ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview)        
มีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

1. ศกึษาและวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยัท าการศกึษาเอกสารจากเอกสารชัน้ต้น  
และเอกสารชัน้รอง โดยท่ีเอกสารชัน้ต้นคือ เอกสารท่ีเป็นข้อมูลหรือหลักฐานโดยตรง ถือเป็น
ต้นฉบบั เชน่ จดหมายเหต ุบนัทกึ ประกาศ หรือกฎหมาย สว่นเอกสารชัน้รอง คือ ข้อมลูหลกัฐานท่ี
ไม่ได้มาโดยตรงจากเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น มีผู้ รวบรวมไว้แล้วมาวิเคราะห์ เสนอ
หรืออ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสารถือเป็นวิธีหลกัของการวิจยั เพราะข้อมลูเอกสารจะให้ภาพท่ี
ต้องการศึกษา และสภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคมท่ีปรากฎการณ์นัน้เกิดขึน้ เช่น วิธีการ
ด าเนินงานในมิตติา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

2. น าข้อมลูจากการศกึษาและวิเคราะห์เอกสารในขัน้ท่ี 1 มาสงัเคราะห์และออกแบบ
ในการสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้บริหารหรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้บริหารและบคุลากรในสถานศกึษา และประชาชนในชมุชน 
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3. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีสร้างขึน้น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข 
5. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปเก็บข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญั 
6. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสมัภาษณ์ 

 กำรตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมลูในเชิงคณุภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้ (valid and 
reliable) โดยใช้หลกัการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) คือ การได้ข้อมลูจากหลาย
ฝ่าย หรือหลายวิธีในการรวบรวมข้อมูลในเร่ืองเดียวกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีได้มานัน้
ถูกต้องหรือไม่ โดยการสอบถามผู้ ให้ข้อมูล ในเร่ืองท่ีเป็นประเด็นเดียวกันพร้อมกับสังเกต
พฤตกิรรมปฏิสมัพนัธ์ของกรณีศกึษาในชมุชน จนกระทัง่ได้รับความคิดเห็นนัน้ออกมาตามท่ีคนใน
สังคมนัน้เข้าใจและรู้สึก  โดยงานวิจัยครัง้นี ใ้ช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคล กล่าวคือ ถ้าผู้ ให้ข้อมูลเปล่ียนไป 
ข้อมลูจะเหมือนหรือตา่งกนัหรือไม่  
  กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัมีการใช้อปุกรณ์หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
คือ สมดุจดบนัทึก เทปบนัทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ลกัษณะ 
คือ  

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพ 
ประวตัคิวามเป็นมา จดุมุง่หมาย หลกัการ บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ทัง้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ในเร่ืองของบริบทการพัฒนาของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท่ีมีผลในการสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ (ภาคสนาม) แบบมีโครงสร้าง คือการ 
สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยก าหนดประเด็นค าถามส าคญัไว้ล่วงหน้า เป็นประเด็นค าถามจาก
บริบทซึ่งเก่ียวข้องกับรายละเอียดต่างๆ ท่ีศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็น
กรณีศกึษาตวัอยา่งท่ีดี ตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร 
เพ่ือออกหนงัสือขอความร่วมมือถึงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน สถานศกึษา เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการ
ให้สมัภาษณ์  

2.2 ผู้วิจยัเดนิทางไปสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคญัด้วยตนเอง 
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2.3 ท าการตรวจสอบข้อมลูและคดัเลือกแบบสมัภาษณ์ท่ีสมบรูณ์เพ่ือ 
น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมลู 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดยการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์สาระส าคญัท่ีได้จากการการรวบรวมข้อมลูในวิธีตา่งๆ ทัง้จากเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดนัน้มาท าการวิเคราะห์สาระ สร้างข้อสรุป และเรียบเรียง
น าเสนอข้อมลูในประเด็นตา่งๆ  ในรูปแบบวิธีพรรณา (Description) เพ่ือน าไปสงัเคราะห์โครงร่าง
หรือยกร่างรูปแบบตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การถอดความบนัทึกเสียงของการสัมภาษณ์ออกมาเป็นภาษาเขียนด้วยผู้ วิจัย 
รวมทัง้ทวนความกบัเสียงบนัทึกเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของการถอดความและศกึษาท าความ
เข้าใจเพ่ือท าการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดยการจดัประเด็นความคิด วิเคราะห์
ประเดน็ส าคญัแล้วเขียนพรรณนา 

2. สงัเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best Practice) ในการด าเนินงาน 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมา
ใช้เป็นแนวทางในพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็ง
สู่ชมุชน จากการศกึษาเอกสาร และแบบสมัภาษณ์ มาสร้างข้อสรุป และเรียบเรียงน าเสนอข้อมูล
ในประเด็นตา่งๆ  ในรูปแบบวิธีพรรณา (Description) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดัท าโครง
ร่างรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน  
 
 ขัน้ตอนที่  3 พัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชน ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้ 

3.1 น าข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบใน
การด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงข้อมูลจากการศึกษาบริบท และวิธีการ
ปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซึ่งเป็นต้นแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 4 แห่ง ท่ี
ได้จากแบบสอบถาม และจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสร้างรูป
แบบจ าลองพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยสงัเคราะห์เข้ากบัความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง ท่ีได้จากการทบทวนเอกสาร ต ารา 
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาบรูณาการเข้ากบักรอบแนวคิดในการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ของ อารีย์ อศัวนุภาพ (2532), หสันยั ริยาพนัธ์ (2540) 
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สุมาลี สงัข์ศรี และคณะ (2548) และมนัญญา นวลศรี (2552) ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 9 
องค์ประกอบ ได้แก่  สภาพทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย หลักการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ให้บริการ เครือขา่ย การมีสว่นร่วมของชมุชน งบประมาณ และการประเมินผล 

3.2 น ารูปแบบจ าลองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน
และรับรองรูปแบบ 

3.3 สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิแล้วสรุปและปรับปรุงรูปแบบให้
สอดคล้องกบัความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ จนได้รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน   
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการรับรองรูปแบบงานวิจยั ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ มีทกัษะ มี
ประสบการณ์ในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน มีผลงานและความช านาญการในเร่ือง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการศกึษาตลอดชีวิต จ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ง
ผู้ทรงคณุวฒุิจะต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ช านาญการพิเศษ มีความเช่ียวชาญเร่ืองพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
เป็นข้าราชการ  นกัวิชาการ ผู้บริหารหรือเจ้าของพิพิธภณัฑ์ ผู้ มีภาระหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ 

2. เป็นนักวิชาการท่ีมีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ในการท างานทางด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน, การศกึษาและ/หรือการศกึษาตลอดชีวิต 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 3 คือ แบบรับรอง
ต้นแบบการวิจยั ลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือรับรองต้นแบบการ
วิจยัเพ่ือการน าไปใช้ แบง่เป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกบัรายละเอียดขององค์ประกอบและ
ขัน้ตอนในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็นแบบรับรองรูปแบบส าหรับประเมินรูปแบบท่ีผู้วิจยั
ได้สร้างและพฒันาขึน้เอง ซึ่งเป็นลกัษณะค าถามแบบมาตรประเมินคา่  (Rating Scale) โดยใช้
มาตรประเมินคา่ตามแบบของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale)  ท่ีมีระดบัของการประเมิน 5 ระดบั  
ได้แก่  มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง น้อย  และน้อยท่ีสดุ  (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74)  โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดงัตอ่ไปนี ้

มากท่ีสดุ  คดิเป็นคะแนน  5  คะแนน 
มาก  คดิเป็นคะแนน  4  คะแนน 
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ปานกลาง  คดิเป็นคะแนน  3  คะแนน 
น้อย  คดิเป็นคะแนน  2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  คดิเป็นคะแนน  1  คะแนน 

 ตอนท่ี 2 เป็นข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การสร้างแบบรับรองต้นแบบการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ
ดงันี ้

1. น ารูปแบบจ าลองพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน ท่ีร่างจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั รูปแบบในการ
ด าเนินงาน บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน และข้อมลูท่ีได้
จากแบบสมัภาษณ์การศกึษาบริบท และวิธีการปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ซึ่งเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 4 แห่ง โดยสังเคราะห์เข้ากับความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง ท่ีได้จากการ
ทบทวนเอกสาร ต ารา วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาบรูณาการเข้ากบักรอบแนวคิด
ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  ตามองค์ประกอบ 9 ด้าน            
มาจดัล าดบัข้อค าถามสร้างเป็นแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
และตรวจสอบความเหมาะสมในการน าไปใช้ 

2. น าแบบสอบถามความคดิเห็นเพ่ือการรับรองต้นแบบรูปแบบท่ีสร้างขึน้เสนอ 
ตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 5 ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั 

กำรตรวจสอบข้อมูล 

ส าหรับวิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินรูปแบบใช้วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรง         
ด้านเนือ้หา (Content Validity) และภาษา โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ด้านพิพิธภัณฑ์และมีประสบการณ์ด้านการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท าการตรวจสอบว่า           
แบบประเมินรูปแบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมเนือ้หาหรือไม่  รวมถึงการพิจารณา             
ความเป็นปรนยั (Objectivity) ในความชดัเจนของข้อค าถามและค าตอบว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่             
ซึ่งในการตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หาใช้การตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) เช่นเดียวกับแบบสอบถาม โดยผลการตรวจสอบค่าดชันี                
ความสอดคล้องของแบบประเมินรูปแบบได้คา่ดชันีความสอดคล้องมีคา่ 1.00 



154 
 

 
 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรับรองต้นแบบแบบการวิจยั ผู้วิจยัเก็บข้อมูลโดยการน าแบบประเมินรับรองการ
วิจยัไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน โดยประเมินจากแบบรับรองรูปแบบมาตรประมาณคา่
(rating scale) 5 ระดบั รับรองความเป็นไปได้ในการน าไปใช้และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเสนอ
ตอ่ไป 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน เป็นการรับรองต้นแบบการวิจยั โดยน าต้นแบบการวิจยัไป
ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประเมินความเป็นไปได้ในการน าเสนอรูปแบบ ใช้วิธีก าหนดน า้หนัก
คะแนนเป็น 5 ระดบั ตามแบบประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้
ในภาพรวมและจ าแนกตามรายข้อค าถามใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลูตามแนวคิด
ของเบสต์ (Best, 1977: 179-187) ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

หลงัจากนัน้จงึน ามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตกิารหาคา่เฉล่ีย (Mean) ซึง่แบบประเมินทุกข้อได้คา่
มากกวา่ 3.50 ถือวา่รับรองรูปแบบใช้ได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูเพื่อน าเสนอการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ตามขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน  ตามล าดบั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจบุนั รูปแบบในการด าเนินงาน และบทบาทของ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์วิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
การสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผลการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
ขัน้ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน รูปแบบในการด าเนินงาน และ

บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีรายละเอียดแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีบริหาร

จัดการโดยวัดและชุมชน  
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อาชีพ ของกลุ่มผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประชาชนทั่ วไปที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไปที่ไม่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 
2 - 4  
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน
นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

 
สถานภาพทั่วไป จ านวน (N=39) ร้อยละ 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
            รวม 

 
26 
13 
39 

 
66.66 
33.33 
100.00 

อายุ 
           ต ่ากวา่ 30 ปี 
           30-40 ปี 
           41-50 ปี 
           51-60 ปี 
           มากกวา่ 60 ปี 
           รวม 

 
5 
16 
6 
11 
1 
39 

 
12.82 
41.02 
15.38 
28.20 
2.56 

100.00 

ระดับการศึกษา 
           ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           สงูกวา่ปริญญาตรี 
           รวม 

 
17 
21 
1 
39 

 
43.58 
53.84 
2.56 

100.00 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
           ผู้บริหาร 
           ผู้ด าเนินงาน/ภณัฑารักษ์ 
           นกัวิชาการ 
           รวม 

 
16 
21 
1 
39 

 
41.02 
53.84 
2.56 

100.00 
ประสบการณ์ในการท างานด้านพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
         10    ปี 
            9    ปี 
 

 
5 
4 
 

 
12.82 
10.25 

 



157 
 

 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน
นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
สถานภาพท่ัวไป จ านวน (N=39) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างานด้านพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น           
              8    ปี 
              7   ปี 

             6    ปี 
              5    ปี 
              4    ปี 
              3    ปี 

              2    ปี              
              1    ปี 
             รวม 

 
2 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
4 
39 

 
5.12 
7.69 
7.69 

12.82 
12.82 
10.25 
10.25 
10.25 
100.00 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่ม

ผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่ม
ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.66 และเพศหญิงจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 33.33  

มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 
รองลงมาคือ อายรุะหว่าง ปี 51-60 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.20 ส่วนอายมุากกว่า 60 ปี 
มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56  

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสุด คือจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.84 รองลงมาคือระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวนคน 17 คิดเป็นร้อยละ 43.58 และระดบัสงูกว่า
ปริญญาตรีมีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56 

ต าแหน่งปัจจุบนัเป็นผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์/ภณัฑารักษ์ มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ ต าแหน่งผู้บริหารพิพิธภณัฑ์จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.02 และต าแหน่งนกัวิชาการประจ าพิพิธภณัฑ์มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.56  
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ประสบการณ์ในการท างานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ระยะเวลา 10 ปี 5 ปี และ 4 ปี มี
จ านวนมากท่ีสดุ คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 รองลงมาคือ ระยะเวลา 9 ปี 3 ปี 2 ปี และ 1 ปี 
คือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และระยะเวลา 8 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.12 
  
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชม

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน 
(N=300) 

ร้อยละ 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
            รวม 

 
95 
205 
300 

 
31.66 
68.33 
100.00 

อายุ 
           ต ่ากวา่ 30 ปี 
           30-40 ปี 
           41-50 ปี 
           51-60 ปี 
           มากกวา่ 60 ปี 
           รวม 

 
100 
78 
60 
44 
18 
300 

 
33.33 
26.00 
20.00 
14.66 
6.00 

100.00 
ระดับการศึกษา 
         ประถมศกึษา 
           มธัยมศกึษาตอนต้น 
           มธัยมศกึษาตอนปลาย 
           ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ต้น 
           ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
          ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 
           ปริญญาโท 
           รวม 

 
26 
12 
51 
13 
59 
139 
10 
300 

 
8.66 
4.00 
17.00 
4.33 
19.66 
46.33 
3.33 

100.00 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
สถานภาพทั่วไป จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

อาชีพ            
           นกัเรียน นกัศกึษา 
           รับราชการ 
           รับจ้าง/พนกังานบริษัทห้างร้าน 
           ข้าราชการบ านาญ 
           ประกอบอาชีพสว่นตวั 
           พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
           ไมไ่ด้ท างาน 
          รวม 

 
60 
84 
38 
4 
69 
39 
6 

300 

 
20.00 
28.00 
12.66 
1.33 
23.00 
13.00 
2.00 

100.00 
จ านวนพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเคยเข้าชม 
       10 แหง่ 
          7 แหง่ 
         6 แหง่ 
          5 แหง่ 
          4 แหง่ 
          3 แหง่     
          2 แหง่ 
          1 แหง่    
         รวม 

 
3 
4 
10 
25 
54 
39 
90 
75 
300 

 
1.00 
1.33 
3.33 
8.33 
18.00 
13.00 
30.00 
25.00 
100.00 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 205 คน คดิเป็นร้อยละ 68.33 และเพศชายจ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 31.66 
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มีอายใุนระหว่างต ่ากว่า 30 ปี มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาคือ ระหวา่ง 30-40 ปี จ านวน 78 คน คดิเป็นร้อยละ 26 ส่วนอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน
น้อยท่ีสดุ คือจ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวนมากท่ีสดุ คือจ านวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.33 รองลงมาคือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.66 และระดบัปริญญาโทมีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33 

ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ มี
จ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 28 รองลงมาประกอบอาชีพส่วนตวั จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 23 และประกอบอาชีพข้าราชการบ านาญ มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.33  

ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
จ านวน 2 แห่ง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ 1 แห่ง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25 และเคยเข้าชมจ านวน 10 แหง่ มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 1 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุม่ตวัอยา่งประชากรกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชม

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน 
(N=39) 

ร้อยละ 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
            รวม 

 
14 
16 
30 

 
46.66 
53.33 
100.00 

อายุ 
            ต ่ากวา่ 30 ปี 
            30-40 ปี 
            41-50 ปี 
            51-60 ปี 
            มากกวา่ 60 ปี 
            รวม 

 
3 
11 
7 
7 
2 
30 

 
10.00 
36.66 
23.33 
23.33 
6.66 

100.00 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุม่ตวัอยา่งประชากรกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
สถานภาพทั่วไป จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
          ประถมศกึษา 
            มธัยมศกึษาตอนต้น 
            มธัยมศกึษาตอนปลาย 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
            ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 
            รวม 

 
1 
2 
8 
3 
16 
30 

 
3.33 
6.66 

26.66 
10.00 
53.33 
100.00 

อาชีพ 
         นกัเรียนนกัศกึษา 
           รับราชการ 
          รับจ้าง/พนกังานบริษัทห้างร้าน 

           ข้าราชการบ านาญ 
          ประกอบอาชีพสว่นตวั 
           พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
           ไมไ่ด้ท างาน 
           รวม 

 
2 
4 
5 
1 
14 
3 
1 
30 

 
6.66 

13.33 
16.66 
3.33 

46.66 
10.00 
3.33 

100.00 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร
ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 53.33 และเพศชายจ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 46.66 

อายใุนช่วง 30-40 ปี มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 รองลงมาคือ
ในช่วงปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ส่วนอายมุากกว่า 60 ปี มี
จ านวนน้อยท่ีสดุ คือจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.66  
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ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวนมากท่ีสดุ คือจ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 53.33 
รองลงมาคือระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 และระดบัประถม
ศกึษามีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33 

ประชาชนทั่วไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว มี
จ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง/
พนกังานบริษัท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และประกอบอาชีพข้าราชการบ านาญและ
ไมไ่ด้ท างาน มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33 

 
1.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อรูปแบบการด าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบันของกลุ่มผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงานนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และประชาชนทั่ วไปที่ เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 5-6 

 
ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี

บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

1. สถานที่ตัง้ของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านในปัจจุบัน 
1.1 วดั 
1.2 หมูบ้่าน 

 
35 
4 

 
89.74 
10.26 

2. การก่อสร้างพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีท่านอยู่เป็นอย่างไร 
2.1 ก่อสร้างตวัอาคารใหมโ่ดยเฉพาะ 
2.2 ดดัแปลงจากอาคารท่ีมีอยูเ่ดิม เชน่ ห้องสมดุวดั อาคาร 

เรียน ศาลาประชาคม 

 
10 
29 

 

 
25.64 
74.36 

 
3. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีการจัดสถานที่ส าหรับจัด 

กิจกรรม หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจอ่ืนๆ 
3.1 มี 
3.2 ไมมี่ 

 
 

31 
8 

 
 

79.49 
20.51 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

4. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีการจัดป้ายนิทรรศการต่างๆ 
หรือการท าป้ายนิเทศในวาระส าคัญๆ 
4.1 มี 
4.2 ไมมี่ 

 
 

34  
5 

 
 

87.18   
12.82 

5. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีร้านขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านขายหนังสือ หรือร้านบริการอ่ืนๆ 

5.1 มี 
5.2 ไมมี่ 

 
 

6 
33 

 
 

15.38 
84.62 

6. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง 
(ตอบได้หลายข้อ) 
6.1 เป็นแหลง่ความรู้ทัว่ไป 
6.2 เป็นแหลง่ศกึษา ค้นคว้า วิจยัข้อมลู 

6.3 เป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 
6.4 เป็นสถานท่ีแสดงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
6.5 เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 
6.6 เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
6.7 สง่เสริมอาชีพ 
6.8 ให้ความเพลิดเพลินและความบนัเทิง 
6.9 เป็นสถานท่ีพบปะ สงัสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท า 

กิจกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน 
6.10 เป็นศนูย์ข้อมลูขา่วสารท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

 
 

24 
30 
35 
39 
32 
32 
19 
28 
31 
 

21 

 
 

61.53 
76.92 
89.74 
100.00 
82.05 
82.05 
48.71 
71.79 
79.48 

 
53.84 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

7. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีรูปแบบในการด าเนินงาน 
อย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

7.1 ด าเนินงานและบริหารจดัการโดยวดัและชมุชน 
7.2 ด าเนินงานและบริหารจดัการโดยองค์กรปกครองสว่น 

ท้องถ่ิน 
            7.3  ด าเนินงานและบริหารจดัการโดยสว่นราชการ 
            7.4  ด าเนินงานและบริหารจดัการโดยสถานศกึษา  
 

 
 

34 
3 
 
8 
4 

 
 

87.17 
7.69 

 
20.51 
10.25 

8. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีหลักในการด าเนินงาน 
อย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

8.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถตอบสนองความต้องการด้าน 
การเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน 

8.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัข้อมลู ขา่วสารสารสนเทศของ 
ชมุชน 

8.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนนุ และมีการพฒันา 
อยา่งตอ่เน่ือง 

8.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการน าชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และ 
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 
            8.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้         
            8.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางของการให้บริการความรู้ 
ทกุรูปแบบท่ีประชาชนต้องการ 
           8.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องด าเนินการอยา่งเป็นเครือขา่ยเพ่ือ 
เอือ้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน 

 
 

37 
 

19 
 
7 
 

27 
 

26 
13 
 

18 

 
 

94.87 
 

48.71 

 
17.94 

 
69.23 

 
66.66 
33.33 

 
46.15 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

9. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีแผนงานในการด าเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน อย่างไร 
(ตอบได้หลายข้อ) 

9.1 มีการด าเนินการเชิงรุกโดยสนบัสนนุให้ประชาชนใน 
ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน และการจดักิจกรรมทกุอยา่ง
ของพิพิธภณัฑ์ 

9.2 มีนโยบายและแผนการด าเนินการท่ีชดัเจนและสามารถ 
ปฏิบตัไิด้ 

9.3 มีการจดักิจกรรมเพ่ือประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมของ 
พิพิธภณัฑ์ในทกุรูปแบบ เชน่ ประชมุสมัมนา การแถลงขา่ว ประจ าปี  

9.4 มีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของคนใน 
ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

9.5 สง่เสริมการรวมกลุม่ในชมุชนทกุรูปแบบ 
9.6 มีการให้บริการแก่สงัคม ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
9.7 มีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณี 

 ของท้องถ่ินตามโอกาส 
9.8 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรวมกลุม่เป็น 

เครือข่ายเพ่ือการประสานความร่วมมือ และการพฒันาพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินกบัองค์กรและชมุชนภายนอก          

 
 

 
28 
 
 

30 
 

23 
 

22 
 

28 
24 
32 
 

26 

 
 
 

71.79 
 
 

76.92 
 

58.97 
 

56.41 
 

71.79 
61.53 
82.05 

 
66.66 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

10. ในการจัดท านิทรรศการหรือการน าเสนอเนือ้หาที่แสดง 
ในพพิธิภัณฑ์ของท่านใช้วิธีการใด 
(ตอบได้หลายข้อ) 
            10.1 พิพิธภณัฑ์ก าหนดเนือ้หาสิ่งแสดง แล้วจ้างให้ 
บคุคลภายนอก(นกัวิชาการ/หนว่ยงานเอกชน)ด าเนินการออกแบบ 
จดัสร้างสิ่งแสดงและวิธีการน าเสนอทัง้หลาย 
             10.2 พิพิธภณัฑ์เป็นผู้ด าเนินการทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารก าหนด 
เนือ้หาออกแบบ จดัท าสิ่งแสดงตา่งๆ รวมทัง้วิธีการน าเสนอเนือ้หา 

 
 

 
7 
 
 

32 

 

 
 

 
17.94 

 
 

82.06 

11. การจัดแสดงในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีลักษณะ 
อย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

11.1 จดัตัง้วตัถแุสดงและมีค าบรรยายประกอบ 
            11.2 มีบริเวณท่ีจดัฉายวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือสไลด์แบบ 
อตัโนมตัิ 

 11.3 มีกิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีส่วนร่วม เชน่ การสาธิต การทดลอง 
เพ่ือให้ผู้ชมสามารถกระท าได้ด้วยตนเอง 

 11.4 มีการจดันิทรรศการประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสัเข้ามามี 
สว่นร่วมโดยใช้อิเลกทรอนิกส์ เชน่ การกดปุ่ ม การโยก การหมนุ 

11.5 มีการจดัสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศจ าลองเหมือนจริง 
11.6 มีการรับฟังด้วยเสียงบรรยายท่ีบนัทึกไว้ 
11.7 มีการใช้ระบบแสง สี เสียง 
11.8 มีการน าวตัถจุ าลองมาจดัแสดงเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ชม 

สมัผสัจบัต้องได้ 
11.9 มีเจ้าหน้าท่ีหรือมคัคเุทศก์บรรยายและน าชม 

 
 

34 
4 
 
3 
 
8 
 

24 
1 
18 
12 
 

24 

 
 

87.17 
10.25 

 
7.69 

 
20.51 

 
61.53 
2.56 

46.15 
30.76 

 
61.53 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

11.10 มีเอกสาร หรือแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ และประกอบการ 
ชมพิพิธภณัฑ์ 

11.11 มีการจดันิทรรศการหมนุเวียนตามวาระและโอกาสเป็น 
ประจ า 

33 
       
      10 

84.61 
 

25.64 

12. สิ่งท่ีน่าสนใจและดงึดูดผู้ชมในการจัดนิทรรศการใน 
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่าน (ตอบได้หลายข้อ) 

12.1 วิธีการจดัแสดง 
12.2 เนือ้เร่ือง หรือเนือ้หาวิชาการท่ีแสดง   
12.3 วตัถหุรือสิ่งของท่ีน ามาแสดง    
12.4 ความสวยงาม เชน่ แสง สี    
12.5 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีจ าลองเหมือนจริง 
12.6 กิจกรรมตา่งๆ  
12.7 ภาพนิ่ง     
12.8 หุน่จ าลอง 

            12.9 การบริการบรรยายและน าชม 
            12.10 นิทรรศการหมนุเวียน 

 
 

20 
25 
34 
18 
25 
19 
5 
4 
24 
1 

 
 

51.28 
64.10 
87.17 
46.15 
64.10 
48.71 
12.82 
10.25 
61.53 
2.56 

     13. สิ่งท่ีส าคัญในการจัดกิจกรรมในพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นของ 
ท่านเป็นอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

13.1 จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
13.2 กิจกรรมต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ 

ผู้ชม 
          13.3 จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีนา่สนใจ แปลกใหม่ กระตุ้นความ 
อยากรู้อยากเห็น และมีความหลากหลาย                    
             13.4 จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

 
 

31 
25 
 

15 
 
5 

 
 

79.48 
64.10 

 
38.46 

 
12.82 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

13.5 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการ 
เรียนรู้มากกวา่เน้นการให้ความรู้ 

4 10.25 

14. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีการจัดกิจกรรมการบริการ 
อย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

14.1 จดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีนา่สนใจใน 
ชมุชน 

14.2 การจดัปาฐกถาในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
14.3 การจดัประชมุ เสวนา สมัมนา อบรม การนิเทศ 
14.4 การจดัเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
14.5 จดัการแขง่ขนั การประกวด 
14.6 จดังานประเพณี 
14.7 พิมพ์เอกสาร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
14.8 จดัสอนพิเศษเฉพาะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษา และ 

ผู้สนใจทัว่ไป 
14.9 จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงานพิพิธภณัฑ์ในด้านตา่งๆ 
14.10 การจดัแสดงศลิปวฒันธรรม 

 
 

12 
 
2 
10 
14 
19 
28 
27 
6 
 

10 

27 

 
 

30.76 
 

5.12 
25.64 
35.89 
48.71 
71.79 
69.23 
15.38 

 
25.64 
69.23 

15. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีการบริการความรู้หรือการให้ 
ความรู้แก่ผู้ชมได้อย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

15.1 การน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร 
15.2 การท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือน าชม แผน่พบั 
15.3 สว่นบริการข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ 
15.4 ห้องสมดุ 

            15.5 การจดักิจกรรม เชน่ การบรรยายทางวิชาการ การอบรม 
การประชมุสมัมนา  

 
 
 

28 
30 
9 
9 
9 

 
 
 

71.79 
76.92 
23.07 
23.07 
23.07 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

16. หน่วยงานใดท่ีเป็นแกนน าในการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ของท่าน (ตอบได้หลายข้อ) 

16.1 ประชาชนในชมุชน                
16.2 มลูนิธิและหนว่ยงานเอกชน    
16.3 วดั       
16.4 สถานศกึษา      
16.5 กรมศลิปากร      
16.6 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
16.7 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน 

 
 

39 
3 
32 
11 
4 
2 
1 

 
 

100.00 
7.69 

82.05 
28.20 
10.25 
5.12 
2.56 

17. คณะกรรมการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่าน 
ประกอบด้วยใครบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

17.1 ข้าราชการจากส่วนกลาง    
            17.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์ 

17.3 ข้าราชการในท้องถ่ิน 
17.4 ประชาชนในท้องถ่ิน   
17.5 รวมทัง้ 4 ประเภท        

 
 
1 
5 
5 
30 
6 

 
 

2.56 
12.82 
12.82 
76.92 
15.38 

18. คณะกรรมการด าเนินงานพพิธิภัณฑ์ของท่าน 
ประกอบด้วยใครบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

18.1 เจ้าหน้าท่ีภายในพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้โดยตรงจาก 
สว่นกลางหรือราชการเชน่ กรมการศกึษานอกโรงเรียน 

18.2 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้มาโดยตรงจากส านกัจงัหวดั 
18.3 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยประชาชนในท้องถ่ิน 
18.4 อ่ืนๆ  
      - พระสงฆ์ 

 
 
5 
 
1 
37 
3 

 
 

12.82 
 

2.56 
94.87 
7.69 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

19. ความสัมพันธ์ของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านกับ 
หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

19.1 มีการเกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และ 
หนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ  

19.2 มีระบบบริการร่วม และเช่ือมโยงข้อมลูข่าวสารกบั 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและหนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ  

19.3 เป็นศนูย์กลางในการจดัท าข้อมลูเครือขา่ยชมุชน 
19.4 พิพิธภณัฑ์มีการเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียน 
19.5 พิพิธภณัฑ์มีเครือขา่ยเช่ือมโยงทัว่ประเทศ 

 
 

25 
 
6 
 
7 
29 
 

22 

 
 

64.10 
 

15.38 
 

17.94 
74.35 

 
56.41 

20. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีช่องทางในการ 
ประชาสัมพันธ์/ชักชวนให้ชุมชนเข้ามาชม/ร่วมกิจกรรมอย่างไร
บ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

 20.1 สิ่งพิมพ์ เชน่ แผน่พบั ใบปลิว เอกสารประชาสมัพนัธ์ 
หนงัสือเชิญ 

 20.2 ปา้ยโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 20.3 วิทย ุ
 20.4 การจดักิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เชน่ การแถลงขา่ว 

ประจ าปี พิพิธภณัฑ์สญัจร การจดัประชมุสมัมนา การเปิดบธู 
ประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ 
             20.5 เวบไซด์ (อินเตอร์เน็ท) 
             20.6 บคุคล (การเชิญชวน การบอกเลา่) 

 
 
 

28 
 

25 
7 
4 
 
 

34 
23 

 
 
 

71.69 
 

64.10 
17.94 
10.25 

 
 

87.17 
58.97 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

     21. รายได้หลักของพิพธิภัณฑ์ของท่าน (ตอบได้หลายข้อ) 
21.1 การจ าหนา่ยบตัรเข้าชม 
21.2 การจ าหนา่ยของท่ีระลึกและสิ่งพิมพ์ 
21.3 ผลประโยชน์จากร้านค้า  เชน่ ร้านขายอาหาร เคร่ืองดื่ม  
21.4 การให้เช่าสถานท่ีเพ่ือจดังานตา่งๆ เชน่ การประชมุ การ 

สมันา 
21.5 การให้เช่าส่ือแสดงในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ซีดี โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ สไลด์             
            21.6 การบริจาคทัง้จากองค์กรเอกชน ประชาชนในชมุชน และ 
ประชาชนทัว่ไป  
            21.7 มลูนิธิ 
            21.8 งบประมาณแผน่ดนิ หรือจากทางราชการ เชน่สถานศกึษา 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

21.9 การจดักิจกรรมหารายได้ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ การจดัแสดง 
ดนตรี คอนเสิร์ต การแสดง 

21.9  อ่ืนๆ 
                    - วดั 

 
2 
1 
3 
2 
 
3 
 

30 
 
 
4 
17 
 
6 
 

36 

 
5.12 
2.56 
7.69 
5.12 

 
7.69 

 
76.92 

 
 

10.25 

43.58 
 

15.38 
 

92.30 

22. ท่านคิดว่างบประมาณของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นควรมาจากที่ 
ใดบ้าง ที่จะท าให้สามารถจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ได้ส าเร็จและด าเนิน
กิจการอยู่ได้อย่างย่ังยืน (ตอบได้หลายข้อ) 
            22.1 งบประมาณแผน่ดนิ     
            22.2 การจดักิจกรรมในรูปแบบอ่ืน เชน่ การจดัการแสดง 
 22.3 การเก็บคา่เข้าชม   
            22.4 การจ าหนา่ยสินค้าภายในพิพิธภณัฑ์     

 
 
 

30 
5 
22 
10 

 
 
 

76.92 
12.82 
56.41 
25.64 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

            22.5 การบริจาคจากเอกชน   
            22.6 เงินบริจาคจากประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไป 

13 
1 

33.33 
2.56 

23. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีการจัดการประเมินผลการ 
ด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

23.1 ไมมี่ 
23.2 มี โดย (ตอบได้หลายข้อ) 

                    23.2.1 มีการประเมินผลโดยผู้ เข้าชม 
        23.2.2 มีการประเมินผลโดยหนว่ยงานราชการ เชน่  

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สถานศกึษา 
                    23.2.3 มีการจดัตัง้คณะกรรมการประเมินผลเฉพาะกิจ 
                    23.2.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงานของ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

 
 

12 
28 
6 
2 
 
5 
22 

 
 

30.76 
71.79 
15.38 
5.12 

 
12.82 

56.41 

24. ท่านคิดว่าปัญหาในการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่าน 
ในปัจจุบัน คือ (ตอบได้หลายข้อ) 
             24.1 รัฐบาลไมใ่ห้การสนบัสนนุ 
             24.2 ประชาชนในท้องถ่ินไมใ่ห้การสนบัสนนุ 
             24.3 ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงาน 
พิพิธภณัฑ์                  
            24.4 ขาดความร่วมมือและประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ เป็น 
เครือข่าย 
            24.5 ขาดการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน 
 24.6 ขาดความตระหนกัในความส าคญัและเห็นคณุคา่ 

 
 

35 
7 
11 
 

12 

 
10 
 

18 

 
 

89.74 
17.94 
28.20 

 
30.76 

 
25.64 

 
46.15 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=39) 
ร้อยละ 

            24.7 ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน 
 24.8 ขาดแคลนวตัถสุิ่งของท่ีจะน ามาจดัแสดง 

24.9 ขาดงบประมาณ 

31 
 
6 
37 

79.48 
 

15.38 
94.87 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบนั พิจารณาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ผู้ ด าเนินงานและนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน พบว่า สถานท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบันตัง้อยู่ในบริเวณวัด มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 
จ านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 89.74 รองลงมาคือหมูบ้่าน จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 10.25  

ด้านการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า ดดัแปลงจากอาคารท่ีมีอยู่เดิม มี
จ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 74.35 และมีการก่อสร้างตวัอาคารใหม่
โดยเฉพาะจ านวน 10 คนคดิเป็นร้อยละ 25.64  

ในด้านการจดัสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรม หรือมมุพกัผ่อนหย่อนใจอ่ืนๆ ในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดัสถานท่ีพกัผ่อนมีจ านวนมากท่ีสดุคือ จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.48 และ ไมมี่การจดัสถานท่ีพกัผอ่น จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 20.51 

ด้านการจดัป้ายนิทรรศการต่างๆ หรือการท าป้ายนิเทศในวาระส าคญัๆ พบว่ามีการ
จดัปา้ยนิทรรศการและท าปา้ยนิเทศในวาระส าคญั มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.17 และไม่มีการจดัปา้ยนิทรรศการและท าปา้ยนิเทศในวาระส าคญั มีจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.82 และด้านการจดัให้มีร้านขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้าน
ขายหนงัสือ หรือร้านบริการอ่ืนๆ ในพิพิธภณัฑ์พบวา่ ไมมี่ร้านค้าและบริการในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมี
จ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และมีร้านค้าและบริการในพิพิธภณัฑ์ 
จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 15.38 
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ส าหรับประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามความเห็นของผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีประโยชน์มากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรกคือ เป็นสถานท่ี
แสดงภมูิปัญญาท้องถ่ิน ,เป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม, เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและ
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว จ านวน 39, 35 และ 32 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 89.74 และ 
32 ตามล าดบั และเป็นแหลง่สง่เสริมอาชีพมีประโยชน์น้อยท่ีสดุคือ 19 คน คดิเป็นร้อยละ 48.71  

ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่ารูปแบบในการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัเป็นการด าเนินงานและบริหารจดัการโดยวดัและชุมชน จ านวนมาก
ท่ีสดุ จ านวน 34 คน รองลงมาคือด าเนินงานและบริหารจดัการโดยส่วนราชการ จ านวน 8 คน และ
ด าเนินงานและบริหารจดัการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือจ านวน 3 คน 
หรือคดิเป็นร้อยละ 87.17,20.51 และ 7.69 ตามล าดบั 

ในด้านหลกัการในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
หลกัการในการด าเนินงานมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรก คือ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการ
เรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน, มีการน าชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 
37, 27 และ 26 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 94.87, 69.23 และ 66.66 ตามล าดบั และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนุนและพฒันาอย่างตอ่เน่ืองมีจ านวนน้อยท่ีสุด จ านวน 7 คน 
คดิเป็นร้อยละ 17.94 

ด้านแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีแผนการด าเนินงานมากท่ีสดุใน 3 อนัดบั
แรกคือ มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาส , มี
นโยบายและแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ , มีการด าเนินการเชิงรุกโดย
สนบัสนนุให้ประชาชนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในชมุชนทกุรูปแบบ จ านวน 32, 30 และ 28 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 82.05, 76.92 และ 
71.79 ตามล าดบั และมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคนในท้องถ่ินให้เป็นท่ี
รู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคม มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 22 คน คดิเป็นร้อยละ 56.41 

ด้านวิธีการในการจัดท านิทรรศการหรือการน าเสนอเนือ้หาท่ีแสดงในพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในปัจจุบันตามความเห็นของผู้ บริหารและผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า 
พิพิธภัณฑ์เป็นผู้ด าเนินการทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การก าหนดเนือ้หา ออกแบบ จัดท าสิ่งแสดงต่างๆ 
รวมทัง้วิธีการน าเสนอเนือ้หา มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 82.05 รองลงมา
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คือพิพิธภัณฑ์ก าหนดเนือ้หาสิ่งแสดง แล้วออกแบบสิ่งแสดง แล้วจึงจ้างให้บุคคลภายนอก 
(นกัวิชาการ/หน่วยงานเอกชน) จดัสร้างสิ่งแสดงและวิธีการน าเสนอ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.94  

ส าหรับความคิดเห็นด้านการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของผู้ บริหารและผู้
ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่า สิ่งท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีการจดัแสดงมากท่ีสดุ 
3 อันดับแรกคือ การจัดตัง้วัตถุแสดงและมีค าบรรยายประกอบ , มีเอกสารหรือแผ่นพับ
ประชาสมัพนัธ์และประกอบการชมพิพิธภณัฑ์, ,มีการจดัสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศจ าลองเหมือนจริง 
และมีเจ้าหน้าท่ีหรือมคัคเุทศก์บรรยายและน าชม จ านวน 34, 33 และ 24 คน ตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 87.17, 84.61 และ 61.53 ตามล าดบั และมีการรับฟังด้วยเสียงบรรยายท่ีบนัทึกไว้ มี
จ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56 

ส าหรับสิ่งท่ีนา่สนใจและดงึดดูผู้ชมในการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่าสิ่ง
ท่ีดงึดดูผู้ชมมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ วตัถหุรือสิ่งของท่ีพิพิธภณัฑ์น ามาแสดง, เนือ้เร่ือง หรือ
เนือ้หาวิชาการท่ีแสดงและบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมท่ีจ าลองเหมือนจริง, ภาพนิ่ง จ านวน 34, 25 
และ 24 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 87.17, 64.10 และ 61.53 ตามล าดบั และนิทรรศการมี
จ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56  

ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าสิ่งท่ีส าคญัในการจดักิจกรรม
ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ การจดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้ชม, จดักิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ชม  และจดักิจกรรมในรูปแบบท่ี
น่าสนใจ แปลกใหม่ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และมีความหลากหลาย จ านวน 31, 25 และ 
15 คน ตามล าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 79.48, 64.10 และ 38.46 และจดักิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้น
ความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.25  

ในด้านการจดักิจกรรมการบริการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
การจดักิจกรรมการบริการมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรก คือเป็นสถานท่ีในการจดังานประเพณีของ
ชมุชน, พิมพ์เอกสาร หนงัสือออกเผยแพร่และการจดัแสดงศิลปวฒันธรรม , จดัการแข่งขนั การ
ประกวด จ านวน 28, 27 และ 19 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 71.79, 69.23 และ 48.71 
ตามล าดบั และการจดัปาฐกถาในและนอกพิพิธภัณฑ์ มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.12 
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ด้านการบริการความรู้หรือการให้ความรู้แก่ผู้ ชมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการบริการความรู้แก่ผู้ชมมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ มีการท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
เชน่ หนงัสือน าชม แผน่พบั, มีการน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร, มีห้องสมดุและมีการจดักิจกรรม 
เชน่ การบรรยายทางวิชาการ การอบรม การประชมุสมัมนา จ านวน 30, 28 และ 9 คน ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.92, 71.79 และ 23.07 ตามล าดบั และมีส่วนบริการข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ 
มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 8 คน คดิเป็นร้อยละ 20.51  

ส าหรับหน่วยงานท่ีเป็นแกนในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่าแกนในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
ปัจจบุนัมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ ประชาชนในชมุชน, วดั, สถานศกึษา จ านวน 39, 32 และ11 
คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 82.05 และ 28.20 ตามล าดบั และศนูย์การศกึษานอก
โรงเรียนมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56  

ผู้ บริหารด้านคณะกรรมการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่าคณะกรรมการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนัมากท่ีสุดใน 3 อันดบัแรกประกอบด้วยประชาชนในท้องถ่ิน, รวมทัง้ 4 
ประเภทคือ ข้าราชการจากส่วนกลาง ข้าราชการในท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ิน และผู้ เช่ียวชาญ
ด้านพิพิธภณัฑ์, ข้าราชการในท้องถ่ินและผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์ จ านวน 30, 6 และ 5 คน 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 76.92, 15.38 และ12.82 ตามล าดบั และข้าราชการจากส่วนกลาง
มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56 

ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าคณะกรรมการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมากท่ีสุดใน 3 อันดบัแรกคือ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ท่ี
ประกอบด้วยประชาชนในท้องถ่ิน,  คณะกรรมการท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแต่งตัง้
โดยตรงจากส่วนกลางหรือราชการ เช่น กรมการศกึษานอกโรงเรียน , พระสงฆ์ จ านวน 37, 5 และ 
3 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 94.87, 12.82 และ 7.69 ตามล าดบั และคณะกรรมการท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ซึ่งแต่งตัง้มาโดยตรงจากวฒันธรรมจงัหวดัมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 1 
คน คดิเป็นร้อยละ 2.56 

ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ มากท่ีสุดใน 3 อันดับแรกคือ พิพิธภัณฑ์มีการเช่ือมโยงกับ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน,  มีการเกือ้หนุนและร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน และหนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ, พิพิธภณัฑ์มีเครือขา่ยเช่ือมโยงทัว่ประเทศ จ านวน 29, 25 
และ 22 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 74.35, 64.10 และ 56.41 ตามล าดบั และ มีระบบ
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บริการร่วม และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มี
จ านวนน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 6 คนคดิเป็นร้อยละ 15.38 

ส าหรับช่องทางในการประชาสัมพันธ์/ชักชวนให้ชุมชนเข้ามาชม/ร่วมกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่ามีการประชาสมัพันธ์มากท่ีสุดใน 3 อันดบัแรกคือ ประชาสมัพนัธ์โดย
บคุคล (การเชิญชวน การบอกเลา่), ประชาสมัพนัธ์โดยการจดักิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เช่น 
การแถลงข่าวประจ าปี พิพิธภัณฑ์สัญจร การจัดประชุมสัมมนา การเปิดบูธประชาสัมพันธ์
พิพิธภณัฑ์, ใช้สิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพบั ใบปลิว เอกสารประชาสมัพนัธ์ หนงัสือเชิญ จ านวน 39, 34 
และ 28 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 100, 87.17 และ 76.69 ตามล าดบั และประชาสมัพนัธ์
โดยใช้วิทย ุมีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือจ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 17.94  

ส าหรับรายได้หลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตามความเห็นของผู้บริหารและผู้ด าเนินงาน
ด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบวา่รายได้หลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรก
คือ วดั, การบริจาคจากทัง้องค์กรเอกชน ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไป,  งบประมาณ
แผ่นดิน หรือจากทางราชการ เช่น สถานศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 36, 30 และ 
17 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 92.30, 76.92 และ 34.38 ตามล าดบั และรายได้จากการ
จ าหนา่ยของท่ีระลกึและสิ่งพิมพ์ มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.56  

ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่างบประมาณของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท่ีจะสามารถท าให้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ได้ส าเร็จและด าเนินกิจการอยูไ่ด้อยา่งยั่งยืนมากท่ีสดุใน 
3 อนัดบัแรกควรมาจากงบประมาณแผ่นดิน, การเก็บคา่เข้าชม, การบริจาคจากเอกชน จ านวน 
30, 22 และ 13 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 76.92, 56.41 และ 33.33 ตามล าดบั และ เงิน
บริจาคจากประชาชนในชมุชนและประชาชนทัว่ไป มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.56  

ในด้านการประเมินผลการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
มีการประเมินผล จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 30.76 และไม่มีการประเมินผล จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.76 โดยมีการประเมินผลมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรกคือมีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน , ประเมินผลโดยผู้ ชม , ประเมินผลโดย
คณะกรรมการเฉพาะกิจ จ านวน 22, 6 และ 5 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 56.41, 15.38 
และ 12.82 ตามล าดบั และมีการประเมินผลโดยหน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สถานศกึษา มีจ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 5.12   
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ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความเห็นว่าปัญหาท่ีมีมากท่ีสดุใน 
3 อนัดบัแรกในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัคือ ปัญหาการการขาดงบประมาณ, ปัญหา
การขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล, ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จ านวน 37, 35 และ 31 คน ตามล าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 94.87, 89.74 และ 79.48 ตามล าดบั  

 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี

บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

1. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่ตัง้อยู่ท่ีใด 
1.1 วดั 
1.2 หมูบ้่าน 
1.3 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน 
1.4 โบราณสถาน 
1.5 โรงเรียน สถานศกึษา 
1.6 ห้องสมดุประชาชน 
1.7 ศาลากลางจงัหวดั 

 
188 
30 
10 
31 
24 
5 
12 

 
62.22 
10.00 
3.33 
10.33 
8.00 
1.66 
4.00 

2. ท่านชอบอะไรในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นนีบ้้าง 
(ตอบได้หลายข้อ) 
2.1 วิธีการจดัแสดง 
เนือ้หา หรือเนือ้เร่ืองท่ีแสดง 
2.3 สิ่งของ วตัถท่ีุน ามาแสดง 
2.4 กิจกรรมตา่งๆ เชน่ การแสดง การประกวด การแขง่ขนั  

การฉายสไลด์  ภาพยนตร์ เป็นต้น 
2.5 การบริการหรือการต้อนรับ 
2.6 การจดับรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
2.7 อาคาร สถานท่ี 
2.8 ภณัฑารักษ์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้น าชมของพิพิธภณัฑ์ 

 
 

150 
129 
201 
71 
 

62 
138 
93 
56 

 
 

50.00 
43.00 
67.00 
23.66 

 
20.66 
46.00 
31.00 
18.66 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

2.9 เอกสารประชาสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 21 7.00 
3. ท่านคิดว่าพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นมีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง 

 (ตอบได้หลายข้อ) 
     3.1 เป็นแหลง่ความรู้ทัว่ไป 
     3.2 เป็นแหลง่ศกึษา ค้นคว้า วิจยัข้อมลู         

           3.3 เป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 
           3.4 เป็นสถานท่ีแสดงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
           3.5 เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
           3.6 เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
           3.7 สง่เสริมอาชีพ 
           3.8 ให้ความเพลิดเพลินและความบนัเทิง 
           3.9 เป็นสถานท่ีพบปะ สงัสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท า 
กิจกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน 

3.10  เป็นศนูย์ข้อมลูขา่วสารท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

 
 

163 
97 

195 
197 
166 
149 
84 
65 
91 
 

42 

 
 

54.33 
32.33 
65.00 
65.66 
55.33 
49.66 
28.00 
21.66 
30.33 

 
14.00 

4. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นของท่านมีหลักในการด าเนินงาน 
อย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 
           4.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถตอบสนองความต้องการด้าน 
การเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน 

4.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัข้อมลู ขา่วสารสารสนเทศของ 
ชมุชน        

4.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนนุ และมีการพฒันา 
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
 

186 
 

129 
 

26 
 

 
 

62.00 
 

43.00 
 

8.66 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจดัการโดยวดัและชมุชนในปัจจบุนั ตามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอย่างประชาชนทัว่ไปท่ีเข้า
ท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 
(N=300) 

ร้อยละ 

4.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการน าชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้ 
และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

4.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางของการให้บริการความรู้ 

ทกุรูปแบบท่ีประชาชนต้องการ 
4.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องด าเนินการอยา่งเป็นเครือขา่ยเพ่ือ 

เอือ้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน 

147 
 

169 
72 
 

50 
 

49.00 
 

56.33 
24.00 

 
16.66 

5. เหตุที่ท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น  
(ตอบได้หลายข้อ)  
5.1 เพ่ือพกัผอ่นหย่อนใจ           

            5.2 เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ       
            5.3 สนใจกิจกรรมท่ีจดั           
            5.4 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ 
 5.5 เพ่ือใช้ประกอบการเรียน การศกึษา การสอน        
 5.6 มีความสนใจและมีใจรักในการได้ชมวตัถ ุสิ่งของโบราณ 

 
 

175 
24 

135 
146 
65 
72 

 
 

58.33 
8.00 
45.00 
48.66 
21.66 
24.00 

6. เนือ้หาที่จัดแสดงภายในพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
เป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร (ตอบได้หลายข้อ) 

     6.1 ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน 
 6.2 ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ของท้องถ่ิน 
 6.3 สถานท่ีท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 
 6.4 วิถีชีวิต วฒันธรรม และศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
 6.5 อาชีพ พฒันาการด ารงชีพ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 6.6 สาธารณสขุ 

 
 

198 
171 
131 
226 
166 
81 

 
 

66.00 
57.00 
43.66 
75.33 
55.33 
27.00 

 



181 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

      6.7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถ่ิน 
6.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนั 

64 
9 

21.33 
3.00 

7. สิ่งท่ีดงึดูดความสนใจในการจัดนิทรรศการใน 
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นนี ้(ตอบได้หลายข้อ) 

7.1 วิธีการจดัแสดงแบบการบรรยายด้วยข้อความ 
7.2 เนือ้เร่ือง หรือเนือ้หาวิชาการท่ีแสดง 
7.3 ภาพนิ่ง 
7.4 หุน่จ าลอง 
7.5 วตัถหุรือสิ่งของท่ีน ามาแสดง          
7.6 ความสวยงาม เชน่ แสง สี 
7.7 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีจ าลองเหมือนจริง        
7.8 กิจกรรมตา่งๆ 

            7.9 เอกสาร หรือแผ่นพบัของพิพิธภณัฑ์ 
7.10  การบริการบรรยายและน าชม 
7.11 นิทรรศการหมนุเวียน 

 
 

119 
142 
55 
58 

164 
123 
131 
76 
41 
68 
21 

 
 

39.66 
47.33 
18.33 
19.33 
54.66 
41.00 
43.66 
25.33 
13.66 
22.66 
7.00 

8. การจัดแสดงในพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบันมีลักษณะ 
อย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

8.1 จดัตัง้วตัถแุสดงและมีค าบรรยายประกอบ 
8.2 มีบริเวณท่ีจดัฉายวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือสไลด์แบบ 

อตัโนมตัิ 
8.3 มีกิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีสว่นร่วม เชน่ การสาธิต การทดลอง 

เพ่ือให้ผู้ชมสามารถกระท าได้ด้วยตนเอง 

 
 

231 
45 
 

90 
 

 
 

77.02 
15.00 

 
3.00 

 
 



182 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

8.4 มีการจดันิทรรศการประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสัเข้ามา 
มีสว่นร่วมโดยใช้อิเลกทรอนิกส์ เชน่ การกดปุ่ ม การโยก การหมนุ 
            8.5 มีการจดัสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศจ าลองเหมือนจริง 

8.6 มีการรับฟังด้วยเสียงบรรยายท่ีบนัทกึไว้ 
8.7 มีการใช้ระบบแสง สี เสียง 
8.8 มีการน าวตัถจุ าลองมาจดัแสดงเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ชม

สมัผสั จบัต้องได้ 
8.8 มีเจ้าหน้าท่ีหรือมคัคเุทศก์บรรยายและน าชม 
8.9 มีเอกสาร หรือแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ และประกอบการ 

ชมพิพิธภณัฑ์  
      8.11 มีการจดันิทรรศการหมนุเวียนตามวาระและโอกาสเป็น 

ประจ า 

21 
 

155 
35 

112 
81 

106 
98 
 

41 

7.00 
 

51.66 
11.66 
37.33 
27.00 
35.33 
32.66 

 
13.66 

8. สิ่งท่ีส าคัญในการจัดกิจกรรมในพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นใน 
ปัจจุบันเป็นอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

9.1 จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
9.2 กิจกรรมต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ 

ผู้ชม 
9.3 จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีนา่สนใจ แปลกใหม ่กระตุ้น 

ความอยากรู้อยากเห็น และมีความหลากหลาย 
             9.4 จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

 9.5 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการ 
เรียนรู้มากกวา่เน้นการให้ความรู้ 

 
 

151 
151 

 
141 

 
85 
75 

 
 

50.33 
50.33 

 
47.00 

 
28.33 
25.00 

 



183 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
10. กิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีส่วนร่วมท่ีส าคัญท่ีสุด ท่ีมีใน 

พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น (ตอบได้หลายข้อ) 
10.1 การสาธิต 
10.2 กิจกรรมการทดลองตา่งๆ  
10.3 นิทรรศการประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสั เชน่ การกด 

ปุ่ ม การโยก การหมนุ 

 
 

175 
100 
25 

 
 

58.33 
33.33 
8.34 

11. กิจกรรมการบริการท่ีพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นจัดขึน้ใน 
ปัจจุบันมีอะไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 

11.1 จดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีนา่สนใจใน 
ชมุชน 

11.2 การจดัปาฐกถาในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
11.3 การจดัประชมุ เสวนา สมัมนา อบรม การนิเทศ 
11.4 การจดัเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
11.5 จดัการแขง่ขนั การประกวด 

     11.6 จดังานประเพณี 
11.7 พิมพ์เอกสาร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
11.8 จดัสอนพิเศษเฉพาะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษา และ 

ผู้สนใจทัว่ไป 
11.9 จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงานพิพิธภณัฑ์ในด้านตา่งๆ 
11.10 การจดัแสดงศลิปวฒันธรรม 

 
 

126 
 

57 
96 

146 
151 
141 
109 
72 
 

84 
137 

 
 

42.00 
 

57.00 
32.00 
48.66 
50.33 
47.00 
36.33 
24.00 

 
28.00 
137.00 

12. พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบันมีการประสานงานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างไร(ตอบได้หลายข้อ) 
             12.1 มีการเกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และ 
หนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ ในชมุชน 

 
 

148 
 

 
 

49.33 
 

 
 



184 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

             12.2 มีระบบบริการร่วม และเช่ือมโยงข้อมลูขา่วสารกบั 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและหนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ  

 12.3 เป็นศนูย์กลางในการจดัท าข้อมลูเครือขา่ยชมุชน 
 12.4 พิพิธภณัฑ์มีการเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โรงเรียน 
12.5 พิพิธภณัฑ์มีเครือขา่ยเช่ือมโยงทัว่ประเทศ 
 12.6 ยงัไมเ่ห็นวา่มีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน 

อ่ืนเทา่ท่ีควร 

116 
 

107 
170 

 
102 
35 
 

38.66 
 

35.66 
56.66 

 
34.00 
11.66 

 

13. หน่วยงานใดท่ีเป็นแกนในการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ในปัจจุบัน (ตอบได้หลายข้อ) 

13.1 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน    
13.2 พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติ 
13.3 มลูนิธิและหนว่ยงานเอกชน    
13.4 ประชาชนในท้องถ่ิน 
13.5 วดั   
13.6 สถานศกึษา 
13.7 วฒันธรรมจงัหวดั     
13.8 กรมศลิปากร 
13.9 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เชน่ เทศบาล อบต.  

 
 

63 
51 

100 
212 
189 
122 
30 
60 
52 

 
 

21.00 
17.00 
33.33 
70.66 
63.00 
40.66 
10.00 
20.00 
17.33 

14. คณะกรรมการด าเนินงานพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ควรประกอบด้วยใครบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 
            14.1 เจ้าหน้าท่ีภายในพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้โดยตรงจาก 
สว่นกลางหรือราชการ เชน่กรมการศกึษานอกโรงเรียน 

 
 

86 
 

 
 

28.66 
 

 



185 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

14.2 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้มาโดยตรงจาก 
วฒันธรรมจงัหวดั 

14.3 เจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยประชาชนใน 
ท้องถ่ิน 

100 
 

239 

33.33 
 

79.66 

15. ท่านเคยเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานร่วมกับ 
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น หรือไม่ 

15.1 ไมเ่คย 
15.2  เคย 

 
 

72 
197 

 
 

24.00 
65.66 

16. ท่านได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมา 
ชม/ร่วมกิจกรรมกับพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยวิธีใด 
             16.1 บคุคล (การเชิญชวน การบอกเลา่)              

 16.2 ปา้ยประกาศ ปา้ยโฆษณา  
             16.3 หนงัสือเชิญ 

 16.4 วิทย ุ
16.5 ใบปลิว เอกสารประชาสมัพนัธ์ 
16.6  เวบไซด์ (อินเตอร์เนท)             

 
 

134 
67 
26 
10 
37 
34 

 
 

44.66 
22.23 
8.66 
3.33 
12.33 
11.33 

17. ท่านเหน็ว่ารายได้หลักของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นใน 
ปัจจุบัน คือ (ตอบได้หลายข้อ) 

 17.1 การจ าหนา่ยบตัรเข้าชม 
17.2 การจ าหนา่ยของท่ีระลึกและสิ่งพิมพ์ 
17.3 ผลประโยชน์จากร้านค้า  เชน่ ร้านขายอาหาร 

เคร่ืองด่ืม  
17.4 การให้เช่าสถานท่ีเพ่ือจดังานตา่งๆ เชน่ การประชมุ  

การสมันา 

 
 

40 
132 
125 

 
53 
 

 
 

13.33 
44.00 
41.66 

 
17.66 

 



186 
 

 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

 
รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 

(N=300) 
ร้อยละ 

17.5 การให้เช่าส่ือแสดงในลกัษณะตา่งๆ เชน่ ซีดี โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ สไลด์ 

17.6 การบริจาคทัง้จากองค์กรเอกชน ประชาชนในชมุชน 
 และประชาชนทัว่ไป  
            17.7 มลูนิธิ 

17.8 งบประมาณแผ่นดนิ หรือจากทางราชการ  เชน่  
สถานศกึษา องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน    

17.9 การจดักิจกรรมหารายได้ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ การจดั 
แสดงดนตรีคอนเสิร์ท การแสดงศลิปวฒันธรรม 

21 
 

135 
 

54 
127 

 
12 

 

7.00 
 

45.00 
 

18.00 
42.33 

 
4.00 

 
18. ท่านคิดว่าจะบริจาคเงินช่วยในการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ 

ท้องถิ่นหรือไม่ 
             18.1 บริจาค 
             18.2 ไมบ่ริจาค  

 
 

243 
56 

 
 

81.00 
18.66 

19. ท่านเข้าใจเร่ืองหรือเนือ้หาที่จัดนิทรรศการภายใน 
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นหรือไม่ 

    19.1 เข้าใจทกุเร่ือง 
19.2  เข้าใจบางเร่ือง 

 
 

206 
92 

 
 

68.66 
30.66 

20. ท่านคิดว่า เนือ้หาและลักษณะการจัดนิทรรศการและ 
กิจกรรมโดยรวมภายในพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีท่านเข้าชมเป็น
อย่างไร 

20.1 ดี 
20.2 ไมดี่ 

 
 

 
260 
40 

 
 

 
86.66 
13.33 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
บริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าท่ีชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 
 

รูปแบบการด าเนินงาน จ านวน 
(N=300) 

ร้อยละ 

21. ท่านเหน็ว่าปัญหาในการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นใน 
ปัจจุบัน คือข้อใด (ตอบได้หลายข้อ) 

 21.1 รัฐบาลไมใ่ห้การสนบัสนนุ 

             21.2 ประชาชนในท้องถ่ินไมใ่ห้การสนบัสนนุ 
             21.3 ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ 
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ 
             21.4 ขาดความร่วมมือและประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 
เป็นเครือขา่ย              
              21.5 ขาดการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน 
             21.6 ขาดความตระหนกัในความส าคญัและเห็นคณุคา่ 
             21.7 ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน 
  21.8 ขาดแคลนวตัถสุิ่งของท่ีจะน ามาจดัแสดง 
             21.9 ขาดงบประมาณ 

 
 

164 
19 

100 
 

110 
 

103 
 

127 
147 

 
23 

162 

 
 

54.66 
6.33 
33.33 

 
36.66 

 
34.33 

 
42.33 
49.00 

 
7.66 
54.00 

22. สิ่งท่ีควรปรับปรุงในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น คือข้อใด 
(ตอบได้หลายข้อ) 
22.1 ลกัษณะของตวัอาคาร 

            22.2 การจดัแสดงนิทรรศการ 
 22.3 เนือ้หาการจดัแสดง 
 22.4 บรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์ 
 22.5 บรรยากาศภายนอกพิพิธภณัฑ์ 
 22.6 การให้บริการน าชม 
 22.7 กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 

 
 

102 
83 
67 
94 
79 

111 
149 

 
 

34.00 
27.66 
22.33 
31.33 
26.33 
37.00 
49.66 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจัดการโดยวัดและชุมชนในปัจจุบนั พิจารณาตามความคิดเห็นของ
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบวา่สถานท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีพบในปัจจบุนัมี
สถานท่ีตัง้มากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ วดั, หมู่บ้าน, โรงเรียน/สถานศกึษา จ านวน 188, 30 และ 
24 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 62.22, 9 และ 8 ตามล าดบั และตัง้อยู่ในบริเวณห้องสมดุ
ประชาชนมีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.66  

ด้านสิ่งท่ีชอบในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่าสิ่งท่ีประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินชอบมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ สิ่งของ/วตัถท่ีุน ามาจดัแสดง, วิธีการจดัแสดง และการจดั
บรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมโดยรวม จ านวน 201, 150 และ 138 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
67, 50 และ 46 ตามล าดบั และสิ่งท่ีชอบน้อยท่ีสดุคือเอกสารประชาสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 21 

ด้านประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่าประชาชนเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
ประโยชน์มากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรกคือ เป็นสถานท่ีแสดงภูมิปัญญาท้องถ่ิน, เป็นแหล่งอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรม และเป็นแหล่งความรู้ทัว่ไป จ านวน 197, 195 และ 163 ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 65.66, 65 และ 54.33 ตามล าดบั ส่วนการเป็นแหล่งศนูย์ข้อมลูข่าวสารท่ีประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายมีประโยชน์น้อยท่ีสดุจ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 14 

ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบันมี
หลกัการในการด าเนินงานมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ สามารถตอบสนองความต้องการด้านการ
เรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน, เป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้ และมีการน า
ชมุชนเป็นตวัตัง้ในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ จ านวน 186, 169 และ 147 ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 62, 56.33 และ 49 ตามล าดบั ส่วนหลกัการด าเนินงานท่ีได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ
คือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนนุและมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  

ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่าสาเหตุท่ีท าให้
ประชาชนเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ, เพ่ือเพิ่มพนู
ความรู้ และสนใจกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดัขึน้ จ านวน 175, 146 และ 135 คน ตามล าดบั 
หรือคดิเป็นร้อยละ 58.33, 48.66 และ 21.66 ตามล าดบั และเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพมีจ านวน
น้อยท่ีสดุคือ 24 คน คดิเป็นร้อยละ 8 

ในส่วนของเนือ้หาท่ีจดัแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัตามความคิดเห็น
ของประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่าเนือ้หาท่ีจดัแสดงมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ 
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วิถีชีวิต วฒันธรรม และศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน, ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน และ
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของท้องถ่ิน จ านวน 226, 198 และ 171 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 
75.33, 66 และ 57 ตามล าดบั และการแสดงเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนัมี
จ านวนน้อยท่ีสดุ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 3  

ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าการจดันิทรรศการท่ีดงึดดูความสนใจมาก
ท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ วตัถหุรือสิ่งของท่ีน ามาแสดง, เนือ้เร่ือง หรือเนือ้หาวิชาการท่ีแสดง และการ
จดับรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมท่ีเหมือนจริง จ านวน 164, 142 และ 131 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.66, 47.33 และ 43.66 ตามล าดบั ส่วนสิ่งท่ีดงึดดูความสนใจน้อยท่ีสดุคือ นิทรรศการ
หมนุเวียน จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 7  

ด้านความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ตอ่ลกัษณะการจดัแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบันพบว่าลักษณะการจัดแสดงท่ีมีมากท่ีสุดในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 3 
อนัดบัแรกคือ จดัตัง้วตัถแุสดงและมีค าบรรยายประกอบ, มีการจดัสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศจ าลอง
เหมือนจริง และมีการใช้ระบบแสง สี เสียง จ านวน 231, 155 และ 112 ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 77.02, 51.66 และ 37.33 ตามล าดบั และมีการจดันิทรรศการประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสั
เข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้อิเลกทรอนิกส์ เช่น การกดปุ่ มการโยก การหมุน มีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 21 
คน คดิเป็นร้อยละ 7 

สิ่งท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัตามความคิดเห็นของ
ประชาชนทัว่ไปพบว่าสิ่งท่ีส าคญัมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรกคือ พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ ชมและพิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้ชม, พิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมในรูปแบบท่ีน่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีความ
หลากหลาย และพิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ปัจจบุนั จ านวน 151, 141 และ 85 
คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 50.33, 47 และ 28.33 ตามล าดบั ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเน้นการให้ความรู้ได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุจ านวน 
75 คน คดิเป็นร้อยละ 25 

ด้านกิจกรรมท่ีให้ผู้ ชมมีส่วนร่วมท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีมีในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์มีการจัดการสาธิต มี
จ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ มีกิจกรรมการทดลองตา่งๆ 
จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.66 และประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่านิทรรศการ



190 
 

 
 

ประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสั เช่น การกดปุ่ ม การโยก การหมนุ คือกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์มีการจดั
น้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 10.33 

ด้านกิจกรรมการบริการท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจัดขึน้ในปัจจุบันตามความเห็นของ
ประชาชนทั่วไปพบว่ากิจกรรมการบริการท่ีพิพิธภัณฑ์จัดขึน้มากท่ีสุดใน 3 อันดบัแรกคือ การ
จดัการแข่งขนั การประกวด, จัดเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน และการจัดแสดง
ศิลปวฒันธรรม จ านวน 151, 146 และ 137 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 50.33, 48.66 และ 
45.66 ตามล าดบั ส่วนการจดัปาฐกถาในและนอกพิพิธภณัฑ์เป็นสิ่งท่ีประชาชนเห็นว่ามีการจดั
น้อยท่ีสดุคือ 57 คน คดิเป็นร้อยละ 19 

ประชาชนทัว่ไปเห็นวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ มากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ มีการเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียน, มีการเกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆในชมุชน 
และมีระบบบริการร่วม และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือ
องค์กรตา่งๆ จ านวน 170, 148 และ 116 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 56.66, 49.33 และ 
38.66 ตามล าดบั และประชาชนเห็นว่ายงัไม่เห็นว่ามีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน
เทา่ท่ีควรมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 35 คน คดิเป็นร้อยละ 11.66 

ประชาชนทั่วไปเห็นว่าหน่วยงานใดท่ีเป็นแกนในการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
ปัจจบุนัมากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ ประชาชนในท้องถ่ิน, วดั และ สถานศกึษา จ านวน 212, 189 
และ 122 คน ตามล าดบัหรือคิดเป็นร้อยละ 70.66, 63 และ 40.66 ตามล าดบั และวฒันธรรม
จงัหวดัเป็นหนว่ยงานท่ีได้รับความเห็นน้อยท่ีสดุคือ 30 คน คดิเป็นร้อยละ 10  

ประชาชนทั่วไปเห็นว่าคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบัน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยประชาชนในท้องถ่ิน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือเจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ซึ่งแตง่ตัง้มาโดยตรงจาก
วฒันธรรมจงัหวดั จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเป็นเจ้าหน้าท่ีภายในพิพิธภณัฑ์ซึ่ง
แตง่ตัง้โดยตรงจากส่วนกลางหรือราชการ เช่น กรมการศกึษานอกโรงเรียน มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 
จ านวน 86 คน คดิเป็นร้อยละ 28.66 

ส าหรับการเข้าร่วมในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่
เคยเข้าร่วมในการจดักิจกรรมกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 65.66 และไม่
เคยเข้าร่วมในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 24 
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ประชาชนท่ีเข้าชม/เข้าร่วมกิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้วยการได้รับข่าวสารจาก
พิพิธภณัฑ์มากท่ีสดุใน 3 อนัดบัแรกคือ การประชาสมัพนัธ์โดยบคุคล (การเชิญชวน การบอกเล่า),  
ปา้ยประกาศ ปา้ยโฆษณา และรับทราบจากใบปลิว เอกสารประชาสมัพนัธ์ จ านวน 134, 67 และ 
37 คน ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.66, 23.33 และ 12.33 ตามล าดับ ส่วนการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีประชาชนได้รับน้อยท่ีสดุคือ วิทย ุจ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33  

ประชาชนทัว่ไปเห็นวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีรายได้หลกัมากท่ีสดุใน 3 อนัดบั
แรกคือ การบริจาคจากเอกชน ประชาชนในชุมชน และประชาชนทัว่ไป, การจ าหน่ายของท่ีระลึก
และสิ่งพิมพ์ และงบประมาณแผ่นดินหรือจากทางราชการ เช่น สถานศกึษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จ านวน 135, 132 และ 127 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 45, 44 และ 42.33 
ตามล าดบั ส่วนการจดักิจกรรมหารายได้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจดัแสดงดนตรี คอนเสิร์ต การ
แสดงศลิปวฒันธรรม เป็นการหารายได้ท่ีได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4 
และประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าจะบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดตัง้และด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน จ านวน 234 คน คดิเป็นร้อยละ 81 และประชาชนจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 คิด
วา่จะไมบ่ริจาคให้พิพิธภณัฑ์ 

ด้านความเข้าใจเนือ้เร่ืองหรือเนือ้หาท่ีจดันิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า 
ประชาชนทัว่ไปเข้าใจทกุเร่ือง มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 68.66 และ
เข้าใจบางเร่ืองมีจ านวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 30.66 โดยเร่ืองท่ีประชาชนทัว่ไปเข้าใจเป็นเร่ืองของ
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน และเร่ืองท่ีประชาชนไม่เข้าใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภูมิปัญญา
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าเนือ้หาและ
ลักษณะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมโดยรวมภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเข้าชมมีภาพรวมดี 
จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 และประชาชนจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เห็นว่า
เนือ้หาและลกัษณะการจดันิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเข้าชมมีภาพรวมไม่
ดี  

ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมีปัญหาใน
การจดัตัง้มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ รัฐบาลไม่ให้การสนบัสนนุ, ขาดแคลนงบประมาณ และขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จ านวน 164, 162 และ 147 คน 
ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 54.66, 54 และ 49 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีรับความเห็นด้วยน้อย
ท่ีสดุคือปัญหาการไมใ่ห้การสนบัสนนุจากประชาชนในท้องถ่ิน จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 6.33  
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ส าหรับสิ่งท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสดุในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 3 อนัดบัแรกคือ ควรปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์, การให้บริการน าชม และลกัษณะของตวัอาคาร จ านวน 149, 
111 และ 102 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66, 37 และ 34 ตามล าดบั และเนือ้หาในการ
จดัแสดงเป็นสิ่งท่ีควรปรับปรุงน้อยท่ีสดุ จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 22.33 

1.3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของกลุ่มประชาชนท่ีไม่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดง
ในตารางท่ี 7  
 
ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่การไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั ตาม

ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งประชากรกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
 

ความคิดเหน็ จ านวน 
(N=30) 

ร้อยละ 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นมีบทบาท 
หน้าที่อย่างไร 
          1.1 ทราบ 

1.2 ไมท่ราบ 

 
 

16 
14 

 
 

53.33 
46.67 

2. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ในชุมชนของท่านหรือไม่ 

 2.1 เคย 
2.2 ไมเ่คย 

 
 

23 
7 

 
 

76.66 
23.33 

3. ท่านทราบว่ามีพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ในชุมชนของ 
ท่านหรือไม่ 

 3.1 ทราบ 
3.2 ไมท่ราบ 

 
 

18 
12 

 
 

60.00 
40.00 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่การไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
(ตอ่) 
 

ความคิดเหน็ จ านวน 
(N=30) 

ร้อยละ 

4. เหตุผลใดท่ีท าให้ท่านไม่เยี่ยมชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
(ตอบได้หลายข้อ) 
4.1 ไมท่ราบว่ามีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
4.2 ไมมี่เวลา 
4.3 ไมน่า่สนใจ 
4.4 ไมช่อบ 
4.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูห่า่งไกล ไมส่ะดวกในการ 

เดนิทาง 
4.6 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่

สะอาดตา ไม่ดงึดดูความสนใจ 

 
 
5 
4 
17 
13 
7 
 
2 

 
 

16.66 
13.33 
56.66 
43.33 
23.33 

 
6.66 

5. ท่านเหน็ว่าการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการใน 
พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

5.1 รูปแบบเดมิๆ เหมือนกนัทกุท่ี ไมมี่อะไรแปลกใหม่ 
5.2 การจดันิทรรศการและกิจกรรมไมน่า่สนใจ 
5.3 การจดันิทรรศการและกิจกรรมไมห่ลากหลาย 
5.4 การจดันิทรรศการและกิจกรรมไมไ่ด้สง่เสริมการ 

เรียนรู้เทา่ท่ีควร 
5.5 เนือ้หาในการจดันิทรรศการและกิจกรรมมีความยาก 

เกินกวา่การท าความเข้าใจ 
 5.6 ลา่สมยั ขาดการดแูล ปรับปรุง ให้เหมาะสมเข้ากบั 

ยคุปัจจบุนั  

 
 

19 
14 
10 
10 
 
6 
 

27 

 
 

63.33 
46.66 
33.33 
33.33 

 
20.00 

 
90.00 
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ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นตอ่การไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
(ตอ่) 
 

ความคิดเหน็ จ านวน 
(N=30) 

ร้อยละ 

6. ท่านต้องการให้การจัดกิจกรรมในพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
เป็นอย่างไร (ตอบได้หลายข้อ) 

 6.1 จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
 6.2 กิจกรรมต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ 

ของผู้ชม 
 6.3 จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีนา่สนใจ แปลกใหม ่กระตุ้น 

ความอยากรู้อยากเห็น และมีความหลากหลาย 
 6.4 จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน 

ปัจจบุนั 
 6.5 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิด 

การเรียนรู้มากกวา่เน้นการให้ความรู้ 

 
 

22 
17 
 

24 
 

25 
 

22 
 

 
 

73.33 
56.66 

 
80.00 

 
83.33 

 
73.33 

 

7. ท่านต้องการให้พิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นจัดบริการอย่างไร 
(ตอบได้หลายข้อ) 

7.1 จดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีนา่สนใจ 
ในชมุชน 

7.2 จดัปาฐกถาในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
7.3 จดัประชมุ เสวนา สมัมนา อบรม การนิเทศ 
7.4 จดัเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
7.5 พิมพ์เอกสาร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
7.6 จดัสอนพิเศษเฉพาะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษา 

และผู้สนใจทัว่ไป 
7.8 จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงานพิพิธภณัฑ์ในด้านตา่งๆ 
7.9 จดัแสดงศลิปวฒันธรรม 

 
 

27 
 
8 
8 
11 
3 
21 
 

11 
24 

 
 

90.00 
 

26.66 
26.66 
36.66 
10.00 
70.00 

 
36.66 
80.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นต่อการไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในปัจจุบนั ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีไม่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์พบว่า ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
บทบาทและหน้าท่ีอย่างไร มีจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ
ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 
จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 46.66 

ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.66 เคย
ได้รับข้อมลูข่าวสารของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และประชาชนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ไม่
เคยได้รับข้อมลูขา่วสารของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ทราบว่ามี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่ในชมุชนของตน และประชาชนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่ทราบว่า
มีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูใ่นชมุชน 

ส าหรับเหตผุลท่ีประชาชนไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมากท่ีสุด 3 
อันดบัแรกคือพิพิธภัณฑ์ไม่น่าสนใจ, ไม่ชอบ และบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินไม่สะอาดตา ไม่ดงึดดูใจ จ านวน 13, 17 และ 2 คน ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 43.33, 
56.66 และ 6.66 ตามล าดบั และไม่มีเวลาเป็นเหตผุลน้อยท่ีสุดมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.33  

ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการมี
ลกัษณะ 3 อนัดบัแรกคือ นิทรรศการและกิจกรรมล่าสมยั ขาดการดแูล ปรับปรุง ให้เหมาะสมเข้า
กบัยคุปัจจุบนั, มีการจดันิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบเดิมๆ เหมือนกันทุกท่ี ไม่มีอะไรแปลก
ใหม่ และการจดันิทรรศการ/กิจกรรมไม่น่าสนใจ จ านวน 27, 19 และ 14 คน ตามล าดบั หรือคิด
เป็นร้อยละ 90, 63.33 และ 46.66 และการจดันิทรรศการ/กิจกรรมไม่หลากหลาย และการจดั
นิทรรศการ/กิจกรรมไมไ่ด้สง่เสริมการเรียนรู้เทา่ท่ีควรมีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 

ประชาชนมีความต้องการให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมมากท่ีสุดใน 3 อนัดบัแรก
คือ จดักิจกรรมท่ีสอดรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั , จัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
แปลกใหม ่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น/มีความหลากหลาย, จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้ชมและกิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเน้นการ
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ให้ความรู้ จ านวน 25, 24 และ 22 คน ตามล าดบั และกิจกรรมต้องตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ของผู้ชมมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 17 คน คดิเป็นร้อยละ 56.66 

ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องการให้พิพิธภัณฑ์จัดบริการมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกคือการจดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีน่าสนใจในชุมชน , จดัพิพิธภัณฑ์
เคล่ือนท่ีไปยงัชมุชน และจดัสอนพิเศษเฉพาะเร่ืองให้นกัเรียน นกัศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป จ านวน 
27, 24 และ 21 คน ตามล าดบั หรือคดิเป็นร้อยละ 90, 80 และ 70 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
2.1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการน าเสนอรูปแบบของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของกลุ่ม
ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานและนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง
แสดงในตารางที่ 8-16  
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ  

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกายภาพ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ให้ความส าคญักบัการจดั
บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา 
เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ เชน่ มีสิ่งของ
หรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มี
แสงสวา่งพอเหมาะ 
อากาศถ่ายเท สะอาด 

28 9 2 0 0 4.67 0.57 มาก
ท่ีสดุ 

71.79% 23.08% 5.13% 0.00% 0.00%     

2. อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้น
ความเป็นเอกลกัษณ์และ
แสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะ
ของแตล่ะท้องถ่ิน 

29 9 1 0 0 4.72 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 23.08% 2.56% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกายภาพ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

3.      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ตัง้อยูใ่นชมุชน 

34 5 0 0 0 4.87 0.33 มาก
ท่ีสดุ 

87.18% 12.82% 0.00% 0.00% 0.00%       

4.      สามารถใช้
สภาพแวดล้อมทกุอย่างใน
ชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือ
สิ่งปลกูสร้างโดยเฉพาะ
เทา่นัน้ เชน่ ศาลา
ประชาคม โบสถ์ วิหาร 
โบราณสถาน บ้าน-เรือน 
หมูบ้่าน 

29 8 1 0 1 4.64 0.77 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 20.51% 2.56% 0.00% 2.56%       

5.      รูปแบบทางกายภาพ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีความหลากหลายตาม
สภาพท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะ
พืน้ท่ี 

33 6 0 0 0 4.85 0.36 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกายภาพ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

6.      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการ
จดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เชน่ ลาน 
การละเลน่ การแสดง  การ
สาธิต การทดลอง 

26 13 0 0 0 4.67 0.47 มาก
ท่ีสดุ 

66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%       

รวม 179 50 4 0 1 4.74 0.53 มาก
ท่ีสดุ 

 
 ตารางท่ี 8 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านกายภาพ ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชุมชน อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33) รองลงมาคือรูปแบบทาง
กายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีความหลากหลายตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในแต่ละพืน้ท่ีอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.85 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.36 ) อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของแต่ละท้องถ่ินอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ลานการละเล่น การแสดง 
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การสาธิต การทดลองอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้ความส าคญักับการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา 
เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีสิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มี
แสงสว่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเท สะอาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือสามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอย่าง
ในชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะ
เท่านัน้ เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน บ้าน-เรือน หมู่บ้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.64 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.77) 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า เบน
มาตร 

แปล 
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉลี่ย ฐาน   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชมุชนตลอดชีวิตของ
ชมุชนและเป็นจดุแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ของประชาชนทัง้
ในและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน 

30 9 0 0 0 4.77 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 23.08% 0.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีวตัถปุระสงค์ท่ี
หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตของ
ประชาชนได้ 

28 11 0 0 0 4.72 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

71.79% 28.21% 0.00% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการจดัการความรู้ทีทท า
ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้อยา่ง
สะดวกและง่ายดาย 

31 2 6 0 0 4.64 0.73 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 5.13% 15.38% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถานท่ีท่ีชว่ยในการพฒัา
ความรู้ ความคิด ทศันคติ 
และคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

27 7 4 1 0 4.49 1.03 มาก 
69.23% 17.95% 10.26% 2.56% 0.00%       
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
คลงัความรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรม
ประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรม และ
วิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

31 5 3 0 0 4.72 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 12.82% 7.69% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่อนรัุกษ์และ
ถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ิน 

33 5 1 0 0 4.82 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 12.82% 2.56% 0.00% 0.00%       

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์กลางในการพบปะ
สงัสรรค์และเป็นเวที
ชาวบ้านของชมุชน 

29 7 3 0 0 4.67 0.61 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 17.95% 7.69% 0.00% 0.00%       

รวม 209 46 17 1 0 4.69 0.65 มาก
ท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 9 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านจุดมุ่งหมาย อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.45 ) รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและเป็นจุด
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมี
วตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองวิถีชีวิตประชาชนได้ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงั
ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ภมูิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และ 0.60) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพบปะสงัสรรค์และเป็นเวทีชาวบ้านของชมุชน อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.67 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการ
จดัการความรู้ท่ีท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถานท่ีท่ีช่วยในการพฒันาความรู้ ความคิด ทศันคติ และคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.03)  
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 

  

ด้านหลักการ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นแหลง่การเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีให้บริการ
กบัประชาชนทกุคน
อยา่งเทา่เท่ียมและ
ทัว่ถึง 

33 3 3 0 0 4.77 0.58 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 7.69% 7.69% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรก่อตัง้และ
ด าเนินการอยูภ่ายใต้
หนว่ยราชการ เชน่ 
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน สถานศกึษา 

6 6 7 17 3 2.00 2.40 น้อย 
15.38% 15.38% 17.95% 43.59% 7.69%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรก่อตัง้ และ
ด าเนินการโดยชมุชน 
โดยยดึความต้องการ
ของชมุชนเป็นหลกั 

34 4 1 0 0 4.85 0.43 มาก
ท่ีสดุ 

87.18% 10.26% 2.56% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านหลักการ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
สามารถสนองตอบความ
ต้องการด้านการเรียนรู้
และก่อประโยชน์จากการ
เรียนรู้ของประชาชนได้เร็ว
ท่ีสดุ 

30 5 4 0 0 4.67 0.65 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 12.82% 10.26% 0.00% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
ได้รับการสนบัสนนุจากทกุ
ภาคสว่นในสงัคม และ
ได้รับการพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

33 1 5 0 0 4.72 0.68 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 2.56% 12.82% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ระบกุลุม่เปา้หมายในการ
ให้บริการอย่างชดัเจนเพ่ือ
เปา้หมายในการให้บริการ 

19 15 5 0 0 4.36 0.70 มาก 
48.72% 38.46% 12.82% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านหลักการ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ี
ย 

ฐาน   

7. กลุม่เปา้หมายของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ขึน้อยู่กบัชมุชนท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ให้บริการ 

16 18 0 0 5 4.03 1.25 มาก 

41.03% 46.15% 0.00% 0.00% 12.82%       

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีกฏหมาย ระเบียบ ท่ี
ก าหนดถึงความจ าเป็น
และเพ่ือเป็นการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

8 16 15 0 0 3.82 0.75 มาก 

20.51% 41.03% 38.46% 0.00% 0.00%      

รวม 179 68 40 17 8 4.15 1.41 มาก 

 
ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คดิเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านหลกัการภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.41)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยึดความ
ต้องการของชมุชนเป็นหลกัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.43) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกับ



207 
 

 
 

ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนใน
สงัคม และได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรสามารถสนองตอบความต้องการด้านการเรียนรู้
และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรระบุกลุ่มเป้าหมายในการ
ให้บริการอย่างชัดเจนเพ่ือเป้าหมายในการให้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรขึน้อยู่กบัชมุชนท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.25) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกฏหมาย ระเบียบ ท่ีก าหนดถึงความจ าเป็นและเพ่ือเป็นการ
พฒันาอย่างตอ่เน่ืองของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.75) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้และด าเนินการ
อยู่ภายใต้หน่วยราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศกึษาอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 2.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.40) 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉลี่ย   

1. กิจกรรมการเรียนรู้ของ 26 9 3 1 0 4.49 1.01 มาก 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
ตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ของกลุม่ 
เป้าหมายได้ทกุกลุม่ 

66.67% 23.08% 7.69% 2.56% 0.00%     
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัเป็น
กิจกรรมหลกัในการ
ดงึดดูผู้มาเย่ียมชม 

28 8 3 0 0 4.64 0.62 มาก
ท่ีสดุ 71.79% 20.51% 7.69% 0.00% 0.00%     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เน้นการจดักิจกรรมตา่งๆ 
เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ให้
มีความหลากหลาย เชน่ 
นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมนุเวียน) การจดัสมันา 
การเสวนา และมี
หลากหลายเชน่ 
นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมนุเวียน) การจดัสมันา 
การเสวนา และมี
กิจกรรมผลดัเปล่ียน
หมนุเวียนเป็นประจ า 

27 7 4 1 0 4.49 1.03 มาก 

69.23% 17.95% 10.26% 2.56% 0.00%       
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

4.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัโดย
พิจารณาความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมายเป็น
หลกั 

27 8 3 1 0 4.51 1.01 มาก
ท่ีสดุ 69.23% 20.51% 7.69% 2.56% 0.00%     

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั 

32 3 4 0 0 4.72 0.64 มาก
ท่ีสดุ 

82.05% 7.69% 10.26% 0.00% 0.00%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ 
องค์ความรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 

29 4 5 1 0 4.51 1.06 มาก
ท่ีสดุ 74.36% 10.26% 12.82% 2.56% 0.00%     
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

7.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เชน่ การ
ทดลอง การสาธิต 

23 12 2 1 1 4.36 1.12 มาก 

58.97% 30.77% 5.13% 2.56% 2.56%       

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรใช้ 

6 9 3 10 11 2.21 2.16 น้อย 

เทคนิคในการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่
ทนัสมยัและดงึดดูใจ
ผู้ชมเป็นส าคญั 

15.38% 23.08% 7.69% ##### 28.21%       

9. การด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
พิพิธภณัฑ์ควรเป็นการ
ด าเนินการโดยไมใ่ห้ผู้
เข้าชมรู้วา่ก าลงัเรียนรู้ 

11 19 6 1 2 3.87 1.18 มาก 

28.21% 48.72% 15.38% 2.56% 5.13%       
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

10.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเปิด 

27 6 4 1 1 4.41 1.17 มาก 

โอกาสให้ชมุชนเข้า
มาร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ เชน่ 
มคัคเุทศก์อาสา วิทยากร
ในการบรรยายพิเศษ 

69.23% 15.38% 10.26% 2.56% 2.56%       

11.กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หา
เพ่ือการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั 

30 7 2 0 0 4.72 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 17.95% 5.13% 0.00% 0.00%       

12. กิจกรรมการเรียนรู้
ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เน้นความเพลิดเพลินท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
มากกวา่การให้ความรู้ 

20 12 4 3 0 4.10 1.46 มาก 

51.28% 30.77% 10.26% 7.69% 0.00%       
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 
 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

13.รูปแบบการจดั
กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินแตล่ะแหง่โดยไม่
มีสตูรส าเร็จในการองค์
ความรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 

31 5 3 0 0 4.72 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 12.82% 7.69% 0.00% 0.00%       

รวม 317 109 46 20 15 4.29 1.30 มาก 

 
ตารางท่ี 11 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.72 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64) กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) และรูปแบบการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินขึน้อยู่กับความเหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งโดยไม่มีสูตรส าเร็จในการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) 
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รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศยัเป็นกิจกรรมหลกัในการ
ดึงดดูผู้มาเย่ียมชมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัโดยพิจารณาความต้องการของ
กลุม่เปา้หมายเป็นหลกัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.01) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ เช่น องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.06) กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มเปา้หมายได้ทกุกลุ่มอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.01) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นการจดักิจกรรมตา่งๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและหมุนเวียน) การจัด
สมันา การเสวนา และมีหลากหลายเช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและหมุนเวียน) การจดัสมันา การ
เสวนา และมีกิจกรรมผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเป็นประจ าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เช่น มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจัด
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง การสาธิตอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.12) กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรเน้นความเพลิดเพลินท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ มากกว่าการให้ความรู้อยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.46) การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในพิพิธภัณฑ์ควรเป็นการด าเนินการโดยไม่ให้ผู้ เข้าชมรู้ว่าก าลงัเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.87 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.18) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคในการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส าคญัอยู่ในระดบัน้อย (คา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.21 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.16) 
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการให้บริการ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านการให้บริการ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

1. ประชาชนสามารถเข้า
มาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินได้โดยไมต้่องเสีย
คา่ใช้จา่ย 

10 13 11 5 0 3.46 1.68 ปาน
กลาง 

25.64% 33.33% 28.21% 12.82% 0.00%       

2. เจ้าหน้าท่ีในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรมีความรู้ท่ีตรง
กบัหน้าท่ีในการให้บริการ 

11 22 6 0 0 4.13 0.65 มาก 

28.21% 56.41% 15.38% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่
ชมุชนตามสมควร เชน่ 
เป็นเวทีชาวบ้านในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ชมุชน เป็นลานกิจกรรม
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน การ
จดัการแขง่ขนั การ
ประกวด 

27 9 3 0 0 4.62 0.62 มาก
ท่ีสดุ 

69.23% 23.08% 7.69% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการให้บริการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบี่ยง 

  

ด้านการให้บริการ ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประชาสมัพนัธ์ และมี
ภาพลกัษณ์ใหมอ่อกสู่
สายตาประชาชนอยา่ง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

27 9 3 0 0 4.62 0.62 มาก
ท่ีสดุ 69.23% 23.08% 7.69% 0.00% 0.00%     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีเวบไซด์ในการให้บริการ 

30 8 1 0 0 4.74 0.49 มาก
ท่ีสดุ 76.92% 20.51% 2.56% 0.00% 0.00%     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การบริการให้ความรู้แก่
ชมุชนนอกสถานท่ี เชน่ จดั
นิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวที
ปาฐกถา จดัอบรม เสวนา 
ตามโอกาส 

23 13 3 0 0 4.51 0.64 มาก
ท่ีสดุ 

  
58.97% 33.33% 7.69% 0.00% 0.00%     

รวม 128 74 27 5 0 4.35 0.98 มาก 

 
ตารางท่ี 12 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คดิเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านการให้บริการภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.35 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเวบไซด์ในการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก
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ท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49) รองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนตามสมควร เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน การจัดการแข่งขัน การ
ประกวด และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประชาสัมพันธ์ และมีภาพลักษณ์ใหม่ออกสู่สายตา
ประชาชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.62) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการบริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี เช่น จดั
นิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา จดัอบรม เสวนา ตามโอกาสอยู่ในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64) เจ้าหน้าท่ีในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีความรู้ท่ี
ตรงกับหน้าท่ีในการให้บริการอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.65) และข้อท่ีได้ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสดุคือประชาชนสามารถเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ได้โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.68) 

 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 

  

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ก่อตัง้ขึน้โดยความ
ต้องการของชมุชนเป็น
หลกั โดยได้รับความ
ร่วมมือและชว่ยเหลือจาก
บคุคลภายนอก 

30 4 5 0 0 4.64 0.70 มาก
ท่ีสดุ  

76.92% 10.26% 12.82% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 

  

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ค่า เบน
มาตร 

แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย ฐาน   

2. ประชาชน องค์กร
ท้องถ่ิน ชมุชนท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยูมี่
สว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน และบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในรูปแบบตา่งๆ 

32 5 2 0 0 4.77 0.53 มาก
ท่ีสดุ 

82.05% 12.82% 5.13% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสและสนบัสนนุ
ให้ประชาชนในท้องถ่ิน 
เชน่ เยาวชน ผู้สงูอาย ุเข้า
ร่วมเป็นอาสาสมคัร
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการ
ถ่ายทอดความรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

31 5 3 0 0 4.72 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 12.82% 7.69% 0.00% 0.00%     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียม
ชมมีบทบาทในการ
ด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ 

21 13 5 0 0 4.41 0.71 มาก 

53.85% 33.33% 12.82% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน (ตอ่) 
  

ระดับความคิดเหน็ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. รัฐควรมีมาตรการตา่งๆ 
ในการสนบัสนนุให้องค์กร
ภาคสว่นตา่งๆ มีสว่นร่วม
ในการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

30 9 0 0 0 4.77 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 23.08% 0.00% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชมุชน และประชาชนทัว่ไป
เข้ามาร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ 
กบัพิพิธภณัฑ์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

27 12 0 0 0 4.69 0.46 มาก
ท่ีสดุ 

69.23% 30.77% 0.00% 0.00% 0.00%       

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชมุชน และประชาชนทัว่ไป
มีการแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ 
เก่ียวกบัการจดักิจกรรม
และการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 

29 10 0 0 0 4.74 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 25.64% 0.00% 0.00% 0.00%       

รวม 200 58 15 0 0 4.68 0.57 มาก
ท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 13 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ข้อคือ ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน ชุมชนท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
รูปแบบตา่งๆ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53) และรัฐควรมีมาตรการ
ตา่งๆ ในการสนบัสนนุให้องค์กรภาคส่วนตา่งๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42) รองลงมาคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์อย่างตอ่เน่ืองอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้ประชาชนในท้องถ่ิน เชน่ เยาวชน ผู้สงูอาย ุเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมออยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.69 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจา ก
บคุคลภายนอกอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70) 
และข้อท่ีได้ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการ
ด าเนินงานในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.71) 
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ตารางท่ี 14 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านเครือขา่ย 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล ด้านเครือข่าย ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
ระบบการบริการร่วมและ
เช่ือมโยงระบบข้อมลู
ขา่วสารกบัหน่วยงานและ
องค์กรอ่ืนๆ ในสงัคมและ
ร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์
อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

26 12 1 0 0 4.64 0.53 มาก
ท่ีสดุ 

66.67% 30.77% 2.56% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ใน
ท้องถ่ิน 

33 2 4 0 0 4.74 0.63 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 5.13% 10.26% 0.00% 0.00%       

3.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การเกือ้หนนุประสาน
ความสมัพนัธ์ และร่วมมือ
กบัแหลง่การเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบภาคีเครือขา่ย 

30 8 1 0 0 4.74 0.49 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 20.51% 2.56% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
เครือข่ายเช่ือมโยงกนักบั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่
ประเทศ 

31 7 1 0 0 4.77 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 17.95% 2.56% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 14 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านเครือขา่ย (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล ด้านเครือข่าย ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประสานเช่ือมโยงกบั
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
โรงเรียน 

31 6 2 0 0 4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 15.38% 5.13% 0.00% 0.00%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
คณะกรรมการเครือขา่ย
หรือจดัตัง้ชมรมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

31 6 2 0 0 4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 15.38% 5.13% 0.00% 0.00%       

รวม 182 41 11 0 0 4.73 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านเครือข่ายภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือข่ายเช่ือมโยงกนักบัพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.48) รองลงมา 4 ข้อคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ใน
ท้องถ่ินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการเกือ้หนุนประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบภาคีเครือข่ายอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.49) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียน และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการเครือข่ายหรือจดัตัง้ชมรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) และข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบข้อมลูข่าวสาร
กบัหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคมและร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ินอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.64 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.54) 

 
ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านงบประมาณ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านงบประมาณ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณแผน่ดนิ
จากรัฐบาลเป็นหลกั 

20 16 3 0 0 4.44 0.63 มาก 

51.28% 41.03% 7.69% 0.00% 0.00%       

2.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
แหลง่ทนุอ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณจากรัฐ 

29 9 1 0 0 4.72 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 23.08% 2.56% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การระดมทนุจาก
หนว่ยงานอ่ืนๆ 

30 5 1 3 0 4.44 1.46 มาก 

76.92% 12.82% 2.56% 7.69% 0.00%       
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ตารางท่ี 15 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านงบประมาณ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านงบประมาณ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการหารายได้ในการ
ด าเนินงานด้วยตนเอง 

16 13 6 4 0 3.85 1.61 มาก 

41.03% 33.33% 15.38% 10.26% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
การบริจาคเป็นหลกั 

7 8 5 7 12 2.41 2.03 น้อย 

17.95% 20.51% 12.82% 17.95% 30.77%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

12 4 3 13 7 2.36 2.44 น้อย 

30.77% 10.26% 7.69% 33.33% 17.95%       

รวม 114 55 19 27 19 3.70 1.88 มาก 

 
ตารางท่ี 15 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านงบประมาณภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.88) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50) รองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณแผ่นดินจาก
รัฐบาลเป็นหลกัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63) 
และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการระดมทนุจากหนว่ยงานอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 
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4.44 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.46) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการหารายได้ในการด าเนินงาน
ด้วยตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.61) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากการบริจาคเป็นหลกัอยู่ในระดบัน้อย (คา่เฉล่ียเท่ากบั 
2.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.03) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.44)  
 
ตารางท่ี 16 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการประเมินผล 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านการประเมินผล ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประเมินผลโดย
หนว่ยงานกลาง 

3 7 3 5 21 1.87 1.74 น้อย 

7.69% 17.95% 7.69% 12.82% 53.85%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้
แสดงความคิดเห็นตอ่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

15 22 2 0 0 4.33 0.57 มาก 

38.46% 56.41% 5.13% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประเมินผลโดย
คณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

29 10 0 0 0 4.74 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

74.36% 25.64% 0.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการประเมินผล (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านการประเมินผล ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

32 7 0 0 0 4.82 0.38 มาก
ท่ีสดุ 

82.05% 17.95% 0.00% 0.00% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
คณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานเฉพาะกิจ 

7 4 0 9 19 1.79 2.08 น้อย 

17.95% 10.26% 0.00% 23.08% 48.72%       

รวม 86 50 5 14 40 3.51 1.87 มาก 

 
ตารางท่ี 16 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านการประเมินผล
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.87)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมออยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความคิดเห็นต่อพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรมีการประเมินผลโดยหน่วยงานกลางอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.87 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.74) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมี
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คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะกิจอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.08) 

 
2.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการน าเสนอรูปแบบของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของกลุ่ม
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 
17 - 25   
 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านกายภาพ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

1.      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรให้ความส าคญักบัการ
จดับรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา 
เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ เชน่ มีสิ่งของ
หรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มี
แสงสวา่งพอเหมาะ 
อากาศถ่ายเท สะอาด 

154 100 44 2 0 4.34 0.82 มาก 

51.33% 33.33% 14.67% 0.67% 0.00%       
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านกายภาพ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

2.      อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 134 113 52 1 0 4.26 0.79 มาก 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้น
ความเป็นเอกลกัษณ์และ
แสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะ
ของแตล่ะท้องถ่ิน 

44.67% 37.67% 17.33% 0.33% 0.00%       

3.      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรตัง้อยูใ่นชมุชน 

225 66 9 0 0 4.72 0.51 มาก
ท่ีสดุ 

  
75.00% 22.00% 3.00% 0.00% 0.00%     

4.      สามารถใช้
สภาพแวดล้อมทกุอย่าง
ในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือ
สิ่งปลกูสร้างโดยเฉพาะ
เทา่นัน้ เชน่ ศาลา
ประชาคม โบสถ์ วิหาร 
โบราณสถาน บ้าน-เรือน 
หมูบ้่าน 

111 150 29 10 0 4.14 1.06 มาก 

37.00% 50.00% 9.67% 3.33% 0.00%       
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ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกายภาพ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านกายภาพ ค่า แปล
ผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย   

5.      รูปแบบทางกายภาพ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีความหลากหลายตาม
สภาพท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะ
พืน้ท่ี 

195 75 30 0 0 4.55 0.67 มาก
ท่ีสดุ 

  
65.00% 25.00% 10.00% 0.00% 0.00%     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการ
จดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เชน่ ลาน 
การละเลน่ การแสดง การ
สาธิต การทดลอง 

184 50 56 10 0 4.29 1.17 มาก 

61.33% 16.67% 18.67% 3.33% 0.00%       

รวม 1003 554 220 23 0 4.38 0.89 มาก 

 
ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คดิเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านกายภาพภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยูใ่นชมุชน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) รองลงมาคือรูปแบบทางกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีความหลากหลายตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในแต่ละพืน้ท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.55 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67 ) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ความส าคญั
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กบัการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีสิ่งของ
หรืออุปกรณ์ตกแต่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีแสงสว่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทอยู่ในระดบั
มาก (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีบริเวณ
หรือพืน้ท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ลานการละเล่น การแสดง การสาธิต 
การทดลองอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17) อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของ
แตล่ะท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79) และข้อ
ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือ สามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอยา่งในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์ วิหาร  
โบราณสถาน บ้าน-เรือน หมู่บ้าน อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.06) 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

  

ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า แปล
ผล 

  
  มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชมุชนตลอดชีวิตของ
ชมุชนและเป็นจดุ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ของ
ประชาชนทัง้ในและนอก
ชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของท้องถ่ิน 

77 190 33 0 0 4.15 0.59 มาก 

25.67% 63.33% 11.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีวตัถปุระสงค์ท่ี
หลากหลาย สามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตของ
ประชาชนได้ 

96 181 23 0 0 4.24 0.58 มาก 

32.00% 60.33% 7.67% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการจดัการความรู้ทีทท า
ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้อยา่ง
สะดวกและง่ายดาย 

73 211 16 0 0 4.19 0.51 มาก 

24.33% 70.33% 5.33% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถานท่ีท่ีชว่ยในการ
พฒันาความรู้ ความคิด 
ทศันคติ และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

80 198 22 0 0 4.19 0.55 มาก 

26.67% 66.00% 7.33% 0.00% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
คลงัความรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรม
ประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรม และ
วิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

211 75 14 0 0 4.66 0.56 มาก
ท่ีสดุ 

  
70.33% 25.00% 4.67% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 18 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านจดุมุง่หมาย (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล ด้านจุดมุ่งหมาย ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่อนรัุกษ์และ
ถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ิน 

227 59 14 0 0 4.71 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

  
75.67% 19.67% 4.67% 0.00% 0.00%     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์กลางในการพบปะ
สงัสรรค์และเป็นเวที
ชาวบ้านของชมุชน 

140 137 23 0 0 4.39 0.63 มาก 
  46.67% 45.67% 7.67% 0.00% 0.00%     

รวม 904 1051 145 0 0 4.36 0.61 มาก 

 
ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านจุดมุ่งหมายภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิ
ปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพบปะสงัสรรค์และ
เป็นเวทีชาวบ้านของชมุชน อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.63) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองวิถีชีวิตประชาชนได้ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดัการ
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ความรู้ทีทท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและง่ายดายอยู่ในระดับมาก
(คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นสถานท่ีท่ีช่วย
ในการพฒัาความรู้ ความคิด ทัศนคติ และคณุภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดบัมาก(ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนตลอดชีวิตของชมุชนและเป็นจดุแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ินอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.59)  

 
ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านหลักการ 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท่ีให้บริการกบั
ประชาชนทกุคนอย่างเท่า
เท่ียมและทัว่ถงึ 

178 106 16 0 0 4.54 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

59.33% 35.33% 5.33% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ก่อตัง้และด าเนินการอยู่
ภายใต้หน่วยราชการ เช่น 
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน สถานศกึษา 

24 28 211 37 0 2.88 1.42 ปาน
กลาง 

8.00% 9.33% 70.33% 12.33% 0.00%       
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ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านหลักการ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ก่อตัง้ และด าเนินการโดย
ชมุชน โดยยึดความต้องการ
ของชมุชนเป็นหลกั 

241 42 15 2 0 4.73 0.68 มาก
ท่ีสดุ 80.33% 14.00% 5.00% 0.67% 0.00%     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
สามารถสนองตอบความ
ต้องการด้านการเรียนรู้และ
ก่อประโยชน์จากการเรียนรู้
ของประชาชนได้เร็วท่ีสดุ 

141 145 12 2 0 4.40 0.69 มาก 

47.00% 48.33% 4.00% 0.67% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
ได้รับการสนบัสนนุจากทกุ
ภาคสว่นในสงัคม และได้รับ
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

141 140 19 0 0 4.41 0.61 มาก 

47.00% 46.67% 6.33% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ระบกุลุม่เปา้หมายในการ
ให้บริการอย่างชดัเจนเพ่ือ
เปา้หมายในการให้บริการ 

74 201 23 2 0 4.14 0.66 มาก 

24.67% 67.00% 7.67% 0.67% 0.00%       
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ตารางท่ี 19 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านหลกัการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านหลักการ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

7. กลุม่เปา้หมายของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ขึน้อยู่กบัชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินให้บริการ 

135 131 32 1 1 4.32 0.74 มาก 

45.00% 43.67% 10.67% 0.33% 0.33%       

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
กฏหมาย ระเบียบ ท่ี
ก าหนดถึงความจ าเป็นและ
เพ่ือเป็นการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

81 180 37 2 0 4.12 0.72 มาก 

27.00% 60.00% 12.33% 0.67% 0.00%       

รวม 1015 973 365 46 1 4.19 0.96 มาก 

 
ตารางท่ี 19 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คดิเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านหลกัการภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยึดความ
ต้องการของชมุชนเป็นหลกัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.68) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกับ
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนใน
สงัคม และได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.61) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรสามารถสนองตอบความต้องการด้านการเรียนรู้
และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรขึน้อยู่กบัชมุชนท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้บริการอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.74) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรระบกุลุ่มเปา้หมายในการให้บริการอย่างชดัเจนเพ่ือเปา้หมายในการ
ให้บริการอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66) พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรมีกฏหมาย ระเบียบ ท่ีก าหนดถึงความจ าเป็นและเพ่ือเป็นการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองอยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้และด าเนินการอยู่ภายใต้หน่วยราชการ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 1.42)  

 
ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
ตอบสนองความต้องการ
ในการเรียนรู้ของ
กลุม่เปา้หมายได้ทกุกลุม่ 

219 64 17 0 0 4.67 0.58 มาก
ท่ีสดุ 73.00% 21.33% 5.67% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัเป็น
กิจกรรมหลกัในการ
ดงึดดูผู้มาเย่ียมชม 

151 129 20 0 0 4.44 0.62 มาก 

50.33% 43.00% 6.67% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เน้นการจดั 

76 208 16 0 0 4.20 0.52 มาก 

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย เชน่ 
นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมนุเวียน) การจดัสมันา 
การเสวนา และมี
หลากหลายเชน่ 
นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมนุเวียน) การจดัสมันา 
การเสวนา และมี
กิจกรรมผลดัเปล่ียน
หมนุเวียนเป็นประจ า 

25.33% 69.33% 5.33% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

4.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัโดย
พิจารณาความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมายเป็น
หลกั 

138 133 27 2 0 4.34 0.75 มาก 

46.00% 44.33% 9.00% 0.67% 0.00%       

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั 

71 201 25 3 0 4.11 0.71 มาก 

23.67% 67.00% 8.33% 1.00% 0.00%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดั กิจกรรมท่ีสง่เสริมการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ 
องค์ความรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 

170 112 17 1 0 4.50 0.67 มาก 

56.67% 37.33% 5.67% 0.33% 0.00%       
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

7.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เชน่ การ
ทดลอง การสาธิต 

130 140 25 5 0 4.28 0.88 มาก 

43.33% 46.67% 8.33% 1.67% 0.00%       

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรใช้เทคนิคในการ
น าเสนอเร่ืองราวโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่
ทนัสมยัและดงึดดูใจ
ผู้ชมเป็นส าคญั 

45 48 170 22 15 3.14 1.38 ปาน
กลาง 

15.00% 16.00% 56.67% 7.33% 5.00%       

9. การด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
พิพิธภณัฑ์ควรเป็นการ
ด าเนินการโดยไมใ่ห้ผู้
เข้าชมรู้วา่ก าลงัเรียนรู้ 

143 132 22 3 0 4.36 0.79 มาก 

47.67% 44.00% 7.33% 1.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

10.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเปิดโอกาสให้ชมุชน
เข้ามาร่วมจดักิจกรรม
การ เรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 
เชน่ มคัคเุทศก์อาสา 
วิทยากรในการบรรยาย
พิเศษ 

205 69 25 1 0 4.59 0.70 มาก
ท่ีสดุ 

  
68.33% 23.00% 8.33% 0.33% 0.00%     

11.กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หา
เพ่ือการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั 

204 78 18 0 0 4.62 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

  
68.00% 26.00% 6.00% 0.00% 0.00%     

12. กิจกรรมการเรียนรู้
ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เน้นความเพลิดเพลินท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
มากกวา่การให้ความรู้ 

170 70 59 1 0 4.36 0.84 มาก 

56.67% 23.33% 19.67% 0.33% 0.00%       
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

13.รูปแบบการจดั
กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินขึน้อยู่กบัความ
เหมาะสมของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินแตล่ะแหง่โดยไม่
มีสตูรส าเร็จในการองค์
ความรู้ ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 

144 128 26 2 0 4.37 0.75 มาก 

48.00% 42.67% 8.67% 0.67% 0.00%       

รวม 1866 1512 467 40 15 4.31 0.86 มาก 

 
ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ
คือกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58)  รองลงมาคือกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้อง ถ่ินต้องเน้นเนื อ้หาเ พ่ือการเ รียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้า
มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ เชน่ มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดั
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กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.67) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรมหลกัในการดงึดดูผู้มา
เย่ียมชมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62) รูปแบบการ
จดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งโดยไม่มี
สตูรส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.75) กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเน้นความเพลิดเพลินท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
มากกวา่การให้ความรู้อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.84) 
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ควรเป็นการด าเนินการโดยไม่ให้ผู้ เข้าชมรู้ว่า
ก าลงัเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.36 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79) พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัโดยพิจารณาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็น
หลักอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง การสาธิตอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควร
เน้นการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวร
และหมุนเวียน) การจัดสัมนา การเสวนา และมีหลากหลายเช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมุนเวียน) การจดัสมันา การเสวนา และมีกิจกรรมผลดัเปล่ียนหมุนเวียนเป็นประจ าอยู่ในระดบั
มาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.52) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรม
ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.11 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคใน
การน าเสนอเร่ืองราวโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส าคญัอยู่ในระดบั
ปานกลาง (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.14 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.79) 
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ตารางท่ี 21 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการให้บริการ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการให้บริการ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. ประชาชนสามารถ
เข้ามาเย่ียมชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้
โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 

92 68 115 25 0 3.59 1.48 มาก 

30.67% 22.67% 38.33% 8.33% 0.00%       

2. เจ้าหน้าท่ีใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
ความรู้ท่ีตรงกบัหน้าท่ี
ในการให้บริการ 

72 86 115 27 0 3.50 1.47 ปาน
กลาง 

24.00% 28.67% 38.33% 9.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรให้บริการในด้าน
อ่ืนๆ แก่ชมุชนตาม
สมควร เชน่ เป็นเวที
ชาวบ้านในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ชมุชน เป็นลานกิจกรรม
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน การ
จดัการแขง่ขนั การ
ประกวด 

166 115 17 2 0 4.47 0.72 มาก 

55.33% 38.33% 5.67% 0.67% 0.00%       
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ตารางท่ี 21 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการให้บริการ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการให้บริการ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการประชาสมัพนัธ์ 
และมีภาพลกัษณ์ใหม่
ออกสูส่ายตาประชาชน
อยา่งสม ่าเสมอและ
ตอ่เน่ือง 

197 84 17 2 0 4.57 0.72 มาก
ท่ีสดุ 

65.67% 28.00% 5.67% 0.67% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีเวบไซด์ในการ
ให้บริการ 

145 137 18 0 0 4.42 0.60 มาก 

48.33% 45.67% 6.00% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการบริการให้ความรู้
แก่ชมุชนนอกสถานท่ี 
เชน่ จดันิทรรศการ
เคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา 
จดัอบรม เสวนา ตาม
โอกาส 

131 124 43 2 0 4.27 0.80 มาก 

43.67% 41.33% 14.33% 0.67% 0.00%       

รวม 803 614 325 58 0 4.14 1.12 มาก 

 
ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นตอ่การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านการให้บริการภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก(คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12) เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่
ออกสู่สายตาประชาชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่
ชุมชนตามสมควร เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน การจัดการแข่งขนั การประกวดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย

เทา่กบั 4.47 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.72) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเวบไซด์ในการให้บริการ 
อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการบริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี เช่น จดันิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา จดัอบรม 
เสวนา ตามโอกาสอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80) 
ประชาชนสามารถเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.48) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสดุคือ
เจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีความรู้ท่ีตรงกับหน้าท่ีในการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.50 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.47)  

 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการ
ของชมุชนเป็นหลกั โดย
ได้รับความร่วมมือและ
ช่วยเหลือจาก
บคุคลภายนอก 

128 117 54 1 0 4.23 0.79 มาก 

42.67% 39.00% 18.00% 0.33% 0.00%     
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ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. ประชาชน องค์กร
ท้องถ่ิน ชมุชนท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่
มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงาน และบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ 

131 120 48 1 0 4.26 0.77 มาก 

43.67% 40.00% 16.00% 0.33% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสและสนบัสนนุ
ให้ประชาชนในท้องถ่ิน 
เชน่ เยาวชน ผู้สงูอาย ุ
เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการ
ถ่ายทอดความรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

155 118 26 1 0 4.42 0.70 มาก 

51.67% 39.33% 8.67% 0.33% 0.00%       
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ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้า
เย่ียมชมมีบทบาทใน
การด าเนินงานใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
รูปแบบตา่งๆ 

49 201 32 10 8 3.91   ปาน
กลาง 

16.33% 67.00% 10.67% 3.33% 2.67%       

5. รัฐควรมีมาตรการ
ตา่งๆ ในการสนบัสนนุ
ให้องค์กรภาคสว่นตา่งๆ 
มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

82 181 34 3 0 4.12 0.76 มาก 

27.33% 60.33% 11.33% 1.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชมุชน และ
ประชาชนทัว่ไปเข้า
มาร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ 
กบัพิพิธภณัฑ์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

175 86 30 4 5 4.38 0.98 มาก 

58.33% 28.67% 10.00% 1.33% 1.67%       
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ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชน (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

7.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชมุชน และประชาชน
ทัว่ไปมีการแลกเปล่ียน 
ความคดิเห็นกบั
พิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมและการ
ด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 

141 115 44 0 0 4.32 0.72 มาก 

47.00% 38.33% 14.67% 0.00% 0.00%       

รวม 861 938 268 20 13 4.23 0.86 มาก 

 
 ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ความคิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสและ
สนบัสนนุให้ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น เยาวชน ผู้สงูอาย ุเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในการถ่ายทอดความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.42 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.70) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมออยู่ในระดับมาก 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.98) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้
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ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.32 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72) ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน ชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ขึน้โดย
ความต้องการของชุมชนเป็นหลกั โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.23 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79) รัฐควรมีมาตรการตา่งๆ ใน
การสนบัสนนุให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76) และข้อท่ีได้ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในรูปแบบตา่งๆอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.07 ) 
 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านเครือขา่ย 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเครือข่าย 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีระบบการบริการร่วม
และเช่ือมโยงระบบข้อมลู
ข่าวสารกบัหน่วยงานและ
องค์กรอื่นๆ ในสงัคมและ
ร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์
อื่นๆ ในท้องถ่ิน 

163 103 34 0 0 4.43 0.69 มาก 

54.33% 34.33% 11.33% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านเครือขา่ย (ตอ่) 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเครือข่าย ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ประสานความร่วมมือ
ระหวา่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ใน
ท้องถ่ิน 

154 103 43 0 0 4.37 0.72 มาก 

51.33% 34.33% 14.33% 0.00% 0.00%       

3.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การเกือ้หนนุประสาน
ความสมัพนัธ์ และร่วมมือ
กบัแหลง่การเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบภาคีเครือขา่ย 

170 98 32 0 0 4.46 0.68 มาก 

56.67% 32.67% 10.67% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
เครือข่ายเช่ือมโยงกนักบั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่
ประเทศ 

135 124 41 0 0 4.31 0.70 มาก 

45.00% 41.33% 13.67% 0.00% 0.00%       

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประสานเช่ือมโยงกบั
สถาบนัการ ศกึษาตา่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียน 

164 120 16 0 0 4.49 0.60 มาก 

54.67% 40.00% 5.33% 0.00% 0.00%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
คณะกรรมการเครือขา่ยหรือ
จดัตัง้ชมรมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 

136 133 31 0 0 4.35 0.66 มาก 

45.33% 44.33% 10.33% 0.00% 0.00%       

รวม 922 681 197 0 0 4.40 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 23 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านเครือข่ายภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษา
ตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.60) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการเกือ้หนนุประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือ
กับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมลูขา่วสารกบัหนว่ยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคมและร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน
อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ควรประสานความร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการเครือข่ายหรือจดัตัง้
ชมรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.66) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือข่ายเช่ือมโยงกันกับพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.70) 
 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านงบประมาณ 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านงบประมาณ 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จากรัฐบาลเป็นหลกั 

194 75 31 0 0 4.54 0.67 มาก
ท่ีสดุ 64.67% 25.00% 10.33% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านงบประมาณ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านงบประมาณ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
แหลง่ทนุอ่ืน
นอกเหนือจาก
งบประมาณจากรัฐ 

199 79 22 0 0 4.59 0.62 มาก
ท่ีสดุ 

66.33% 26.33% 7.33% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีการระดมทนุจาก
หนว่ยงานอ่ืนๆ 

195 68 37 0 0 4.53 0.70 มาก
ท่ีสดุ 

65.00% 22.67% 12.33% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีการหารายได้ใน
การด าเนินงานด้วย
ตนเอง 

130 115 46 8 1 4.16 1.06 มาก 

43.33% 38.33% 15.33% 2.67% 0.33%       

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
การบริจาคเป็นหลกั 

25 40 51 95 89 1.76 2.06 น้อย 

8.33% 13.33% 17.00% 31.67% 29.67%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ได้รับงบประมาณจาก
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

110 124 42 24 0 3.91 1.45 มาก 

36.67% 41.33% 14.00% 8.00% 0.00%       

รวม 853 501 229 127 90 3.91 1.57 มาก 
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ตารางท่ี 24 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านงบประมาณภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากแหล่งทนุอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.59) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล
เป็นหลักอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการระดมทุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.53 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.70) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการหารายได้ในการด าเนินงาน
ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06) 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.45) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากการบริจาคเป็นหลกัอยู่ในระดบัน้อย (คา่เฉล่ียเท่ากบั 
1.76 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.06) 

 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการประเมินผล 

 
  

ระดับความคดิเหน็ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการประเมินผล 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการประเมินผลโดย
หนว่ยงานกลาง 

86 98 104 3 9 3.81 1.03 มาก 

28.67% 32.67% 34.67% 1.00% 3.00%       
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ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้านการประเมินผล (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการประเมินผล ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
ให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้
แสดงความคิดเห็นตอ่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

156 111 31 2 0 4.39 0.78 มาก 

52.00% 37.00% 10.33% 0.67% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

141 136 22 1 0 4.38 0.68 มาก 

47.00% 45.33% 7.33% 0.33% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

209 83 8 0 0 4.67 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

69.67% 27.67% 2.67% 0.00% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
มีคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจ 

89 115 37 46 13 3.43 1.88 ปาน
กลาง 

29.67% 38.33% 12.33% 15.33% 4.33%       

รวม 681 543 202 52 22 4.14 1.18 มาก 

 
ตารางท่ี 25 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในด้านการประเมินผล
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18) เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมออยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.52) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความ
คดิเห็นตอ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.78) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมี
การประเมินผลโดยหน่วยงานกลางอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.03) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะกิจอยู่ในระดบัน้อยอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.88) 

 
ตอนที่  3 ความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
3.1 ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อบทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของกลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 26 - 29 
 
ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา 
  

ระดับความคดิเหน็ 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
กลไกหนึง่ของการศกึษา
นอกระบบในฐานะเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท่ีใกล้ชิดชมุชนมาก
ท่ีสดุ 

31 6 2 0 0 4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

79.49% 15.38% 5.13% 0.00% 0.00%       

82.05% 17.95% 0.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้า
มาเรียนรู้ได้ง่าย ทัว่ถึง 
เทา่เทียม และสะดวก
ท่ีสดุ 

31 6 2 0 0 4.74 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

  
79.49% 15.38% 5.13% 0.00% 0.00%     

3.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
คลงัความรู้ด้าน
ประวตัิศาสตร์ 
ศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต 
ประเพณี และภมูิปัญญา
ของท้องถ่ิน 

31 7 1 0 0 4.77 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

  
79.49% 17.95% 2.56% 0.00% 0.00%     

4.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรู้ 

32 7 0 0 0 4.82 0.38 มาก
ท่ีสดุ 

  
82.05% 17.95% 0.00% 0.00% 0.00%     

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์บริการข้อมลู
ขา่วสารและความรู้ให้แก่
ชมุชน 

32 4 3 0 0 4.74 0.59 มาก
ท่ีสดุ 

  
82.05% 10.26% 7.69% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันาความรู้ ความคิด 
และทกัษะในการพฒันา
คณุภาพชีวิต 

28 10 1 0 0 4.69 0.51 มาก
ท่ีสดุ 

  
71.79% 25.64% 2.56% 0.00% 0.00%     

7.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีจดักิจกรรมได้
อยา่งหลากหลาย เพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชน 

27 10 2 0 0 4.64 0.58 มาก
ท่ีสดุ 

  
69.23% 25.64% 5.13% 0.00% 0.00%     

8.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีสง่เสริม
การศกึษาตามอธัยาศยั
ให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสดุ 

27 11 2 0 0 4.63 0.58 มาก
ท่ีสดุ 

  
69.23% 28.21% 5.13% 0.00% 0.00%     

9.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ท่ี
สามารถสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนรู้ของประชาชน 

28 10 1 0 0 4.69 0.51 มาก
ท่ีสดุ 

  
71.79% 25.64% 2.56% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 26 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรให้ความร่วมมือกบั
หนว่ยงานตา่งๆ ใน
ชมุชน โดยจดัให้มีการ
สอน การอบรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการชีวิต 
วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

30 9 0 0 0 4.77 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

76.92% 23.08% 0.00% 0.00% 0.00%       

รวม 297 80 14 0 0 4.72 0.52 มาก
ท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 26 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ด้านการศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างแรงบนัดาลใจในการ
เรียนรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38) ข้อท่ีได้
คา่เฉล่ียรองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้ความร่วมมือกับ
หนว่ยงานตา่งๆ ในชมุชน โดยจดัให้มีการสอน การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชีวิต วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.48) และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ในชมุชน โดยจดัให้มีการสอน 
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การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้แก่ชุมชนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกหนึ่งของการศึกษานอกระบบในฐานะเป็น
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ง่าย ทั่วถึง เท่าเทียม และสะดวกท่ีสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.74 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.54) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ ความคิด และทกัษะในการพฒันาคณุภาพชีวิต อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.69 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ของประชาชนอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบันท่ีจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศยัให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสุด อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.63 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.58) 
 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
สงัคมและวฒันธรรม 

 

  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ถ่ายทอดความรู้ 
และมรดกทางวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

33 6 0 0 0 4.85 0.36 มาก
ท่ีสดุ 

84.62% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
สงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 

 

  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์กรในการจดัแสดง 
อนรัุกษ์ สงวนรักษา 
มรดกทางวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินไมใ่ห้
สาปสญู 

33 6 0 0 0 4.85 0.36 มาก
ท่ีสดุ 

  
84.62% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00%     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
พืน้ท่ีในการแสดงความ
เป็นตวัตน อตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้อยา่งชดัเจน
ท่ีสดุ 

33 5 1 0 0 4.82 0.45 มาก
ท่ีสดุ 

  
84.62% 12.82% 2.56% 0.00% 0.00%     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่พฒันาวฒันธรรม
ในเชิงสร้างสรรค์ 

31 7 1 0 0 4.77 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

  
79.49% 17.95% 2.56% 0.00% 0.00%     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
น ามาซึง่ความภาคภมูิใจ
ในตวัตนให้คนในท้องถ่ิน
เกิดแรงบนัดาลใจในการ
พฒันาตนเอง 

31 7 1 0 0 4.77 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

  
79.49% 17.95% 2.56% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
สงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
เป็นศนูย์กลางชมุชน เป็น
สถานท่ีจดักิจกรรมทาง
สงัคม เป็นเวทีชาว บ้าน 
ให้ประชาชนได้พบปะสงั 
สรรค์ และปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั 

30 7 2 0 0 4.72 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

  
76.92% 17.95% 5.13% 0.00% 0.00%     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ข้อมลูขา่วสาร เพ่ือ
การพฒันาชมุชน 

30 9 0 0 0 4.77 0.42 มาก
ท่ีสดุ 

  
76.92% 23.08% 0.00% 0.00% 0.00%     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์ กลางในการพฒันา
ชมุชน โดยเปิดโอกาสให้
ชมุชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็น
ประโยชน์ในกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

33 6 0 0 0 4.85 0.36 มาก
ท่ีสดุ 

  
84.62% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00%     

 
 
 
 



261 
 

 
 

ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
สงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สามารถสร้างส านึกร่วม
ของคนในชมุชนให้มี
ศกัยภาพในการพฒันา
ตนเอง 

32 6 1 0 0 4.79 0.46 มาก
ท่ีสดุ 

  
82.05% 15.38% 2.56% 0.00% 0.00%     

10.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ชว่ยเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตของคนในชมุชน 

29 10 0 0 0 4.74 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

  
74.36% 25.64% 0.00% 0.00% 0.00%     

11. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ชว่ยสร้างสมัพนัธภาพอนั
ดีกบัชมุชน 

28 9 2 0 0 4.67 0.57 มาก
ท่ีสดุ 

  
71.79% 23.08% 5.13% 0.00% 0.00%     

รวม 343 78 8 0 0 4.78 0.46 มาก
ท่ีสดุ 

 
ตารางท่ี 27 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ด้านสังคมและวัฒนธรรมภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อคือพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน , พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นองค์กรในการจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษา มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ไมใ่ห้สาปสญู และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพฒันาชมุชน โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนได้
ใช้สถานท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีในการแสดง
ความเป็นตวัตน อตัลกัษณ์ และวฒันธรรมของท้องถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อยา่งชดัเจนท่ีสดุอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
สามารถสร้างส านึกร่วมของคนในชุมชนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งพฒันา
วฒันธรรมในเชิงสร้างสรรค์, พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในตวัตนให้คนในท้องถ่ิน
เกิดแรงบนัดาลใจในการพัฒนาตนเองและพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการ
พฒันาชุมชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42) 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินช่วยสร้างสมัพันธภาพอันดีกับชุมชน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.57) 

 
ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
เศรษฐกิจ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเศรษฐกิจ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ท่ีชว่ยสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ชมุชน 

21 16 1 1 0 4.41 0.95 มาก 

53.85% 41.03% 2.56% 2.56% 0.00%       
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ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
เศรษฐกิจ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเศรษฐกิจ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีสง่เสริมให้ชมุชน
พึง่ตนเองได้ 

21 15 2 1 0 4.38 0.98 มาก 

53.85% 38.46% 5.13% 2.56% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้าง
กิจกรรมเพื่อเป็นโอกาสใน
การขอความสนบัสนนุจาก
รัฐและเอกชน 

22 16 1 0 0 4.54 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

  
56.41% 41.03% 2.56% 0.00% 0.00%     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวใน
ชมุชน 

29 10 0 0 0 4.74 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

  
74.36% 25.64% 0.00% 0.00% 0.00%     

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่จดับริการสารสนเทศ
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
และอตุสาหกรรมใน
ท้องถ่ินหลาก หลาย
รูปแบบ 

11 23 2 2 1 3.95 1.26 มาก 

28.21% 58.97% 5.13% 5.13% 2.56%       

6. บคุลากรในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท างานร่วมกบั
ชมุชน 

29 10 0 0 0 4.74 0.44 มาก
ท่ีสดุ 

  
74.36% 25.64% 0.00% 0.00% 0.00%     

รวม 133 90 6 4 1 4.46 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 28 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ข้อคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน และบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกับชมุชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.44) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นโอกาสในการขอความสนบัสนนุจากรัฐ
และเอกชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งท่ีช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน อยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ี
สง่เสริมให้ชมุชนพึง่ตนเองได้อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.98) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งจัดบริการสารสนเทศแก่
ผู้ ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรมในท้อง ถ่ินหลากหลายรูปแบบอยู่ในระดับปานกลาง 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.95 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.26) 

 
ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ

คดิเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การเมือง 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการเมือง ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์กรส าคญัในการปลกู
จิตส านกึรักท้องถ่ินให้แก่
ชมุชน 

32 7 0 0 0 4.82 0.38  

82.05% 17.95% 0.00% 0.00% 0.00%     
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ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การเมือง (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการเมือง ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์กรท่ีสามารถสร้างพลงั
การตอ่รองเพ่ือการ
สนบัสนนุจากรัฐและ
เอกชน 

25 10 3 0 1 4.49 0.84 มาก 
  64.10% 25.64% 7.69% 0.00% 2.56%     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้าง
ความเป็นปึกแผน่มัน่คง 
สร้างชมุชนเข้มแข็ง 

28 8 3 0 0 4.64 0.62 มาก
ท่ีสดุ 

  
71.79% 20.51% 7.69% 0.00% 0.00%     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์กรส าคญัในการ
สง่เสริมประชาธิปไตย 

25 13 1 0 0 4.62 0.54 มาก
ท่ีสดุ 

  
64.10% 33.33% 2.56% 0.00% 0.00%     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการฟืน้ฟพูลงั
ชมุชน 

29 9 1 0 0 4.72 0.50 มาก
ท่ีสดุ 

  
74.36% 23.08% 2.56% 0.00% 0.00%     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการด ารง
ความเป็นชมุชนให้เข้มแข็ง
ยัง่ยืน 

31 7 1 0 0 4.77 0.48 มาก
ท่ีสดุ 

  
79.49% 17.95% 2.56% 0.00% 0.00%     

รวม 170 54 9 0 1 4.68 0.59 มาก
ท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 29 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นต่อของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชนด้านการเมืองภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กร
ส าคญัในการปลกูจิตส านึกรักท้องถ่ินให้แก่ชมุชนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการด ารงความ
เป็นชุมชนให้เข้มแข็งยัง่ยืนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการฟื้นฟูพลังชุมชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างความเป็น
ปึกแผ่นมั่นคง สร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการส่งเสริมประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่า
ท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างพลงัการตอ่รองเพ่ือการสนบัสนนุจากรัฐและ
เอกชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.84) 

 
3.2 ความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของกลุ่มประชาชาชนทั่ วไปที่ เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 30 - 33 
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ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
กลไกหนึง่ของการศกึษา
นอกระบบในฐานะเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท่ีใกล้ชิดชมุชนมาก
ท่ีสดุ 

148 131 21 0 0 4.42 0.62 มาก 

49.33% 43.67% 7.00% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้า
มาเรียนรู้ได้ง่าย ทัว่ถึง 
เทา่เทียม และสะดวก
ท่ีสดุ 

75 201 24 0 0 4.17 0.55 มาก 

25.00% 67.00% 8.00% 0.00% 0.00%       

3.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
คลงัความรู้ด้าน
ประวตัิศาสตร์ 
ศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต 
ประเพณี และภมูิปัญญา
ของท้องถ่ิน 

184 88 28 0 0 4.52 0.66 มาก
ท่ีสดุ 

  
61.33% 29.33% 9.33% 0.00% 0.00%     

4.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรู้ 

100 189 11 0 0 4.30 0.53 มาก 

33.33% 63.00% 3.67% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์บริการข้อมลู
ขา่วสารและความรู้
ให้แก่ชมุชน 

135 144 21 0 0 4.38 0.61 มาก 

45.00% 48.00% 7.00% 0.00% 0.00%       

6.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันาความรู้ ความคิด 
และทกัษะในการพฒันา
คณุภาพชีวิต 

132 155 13 0 0 4.40 0.57 มาก 

44.00% 51.67% 4.33% 0.00% 0.00%       

7.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีจดักิจกรรมได้
อยา่งหลากหลาย เพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชน 

125 148 26 1 0 4.32 0.69 มาก 

41.67% 49.33% 8.67% 0.33% 0.00%       

8.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีสง่เสริม
การศกึษาตามอธัยาศยั
ให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสดุ 

76 198 26 0 0 4.17 0.56 มาก 

25.33% 66.00% 8.67% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การศกึษา (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการศึกษา ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

9.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่การเรียนรู้ท่ี
สามารถสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนรู้ของประชาชน 

141 137 22 0 0 4.40 0.62 มาก 

47.00% 45.67% 7.33% 0.00% 0.00%       

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรให้ความร่วมมือกบั
หนว่ยงานตา่งๆ ใน
ชมุชน โดยจดัให้มีการ
สอน การอบรมในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการชีวิต 
วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

170 114 16 0 0 4.51 0.60 มาก
ท่ีสดุ 

56.67% 38.00% 5.33% 0.00% 0.00%       

รวม 1286 1505 208 1 0 4.36 0.61 มาก 

 
ตารางท่ี 30 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ด้านการศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลังความรู้ด้าน
ประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถ่ินรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.52 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน โดยจัดให้มีการสอน การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกหนึ่งของการศึกษานอกระบบในฐานะเป็น
แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีใกล้ชิดชมุชนมากท่ีสดุอยู่ในระดบัมากท่ีสดุอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62)พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของประชาชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57) 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของประชาชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีจดักิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ให้แก่ชุมชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61)พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้อยู่ในระดบั
มาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุ 2 ข้อ
คือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ง่าย ทัว่ถึง เท่า
เทียม และสะดวกท่ีสุดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสดุอยู่
ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.56)  
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ตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้าน
การสงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ถ่ายทอดความรู้ 
และมรดกทางวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

162 115 23 0 0 4.46 0.63 มาก 

54.00% 38.33% 7.67% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
องค์กรในการจดัแสดง 
อนรัุกษ์ สงวนรักษา 
มรดกทางวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินไมใ่ห้
สาปสญู 

156 136 8 0 0 4.49 0.55 มาก 

52.00% 45.33% 2.67% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
พืน้ท่ีในการแสดงความ
เป็นตวัตน อตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมของท้อง 
ถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้
อยา่งชดัเจนท่ีสดุ 

149 133 18 0 0 4.44 0.60 มาก 

49.67% 44.33% 6.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้าน
การสงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นแหลง่พฒันา
วฒันธรรมในเชิง
สร้างสรรค์ 

139 129 31 1 0 4.35 0.72 มาก 

46.33% 43.00% 10.33% 0.33% 0.00%       

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
น ามาซึง่ความภาคภมูิใจ
ในตวัตนให้คนในท้องถ่ิน
เกิดแรงบนัดาลใจในการ
พฒันาตนเอง 

150 140 10 0 0 4.47 0.56 มาก 

50.00% 46.67% 3.33% 0.00% 0.00%       

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นศนูย์ กลางชมุชน 
เป็นสถานท่ีจดักิจกรรม
ทางสงัคม เป็นเวที
ชาวบ้าน ให้ประชาชนได้
พบปะสงัสรรค์ และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

141 129 30 0 0 4.37 0.66 มาก 

47.00% 43.00% 10.00% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 31 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คดิเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ด้าน
การสงัคมและวฒันธรรม (ตอ่) 
  

ระดับความคิดเหน็ 

  ส่วน
เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แป
ล
ผล 

ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ี
ย 

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ ข้อมลูขา่วสาร เพ่ือ
การพฒันาชมุชน 

66 215 19 0 0 4.16 0.51 มาก 

22.00% 71.67% 6.33% 0.00% 0.00%       

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
ศนูย์ กลางในการพฒันา
ชมุชน โดยเปิดโอกาสให้
ชมุชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็น
ประโยชน์ในกิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีเหมาะสม 

130 133 31 0 0 4.34 0.66 มาก 

43.33% 44.33% 10.33% 0.00% 0.00%       

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สามารถสร้างส านึกร่วม
ของคนในชมุชนให้มี
ศกัยภาพในการพฒันา
ตนเอง 

215 54 31 0 0 4.61 0.67 มาก
ท่ีสดุ 

  
71.67% 18.00% 10.33% 0.00% 0.00%     

10.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ย
เสริมสร้างคณุภาพชีวิต
ของคนในชมุชน 

137 139 24 0 0 4.38 0.63 มาก 

45.67% 46.33% 8.00% 0.00% 0.00%       

11. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ชว่ยสร้างสมัพนัธภาพอนั
ดีกบัชมุชน 

140 136 24 0 0 4.39 0.63 มาก 

46.67% 45.33% 8.00% 0.00% 0.00%       

รวม 1585 1459 249 1 0 4.40 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 31 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ด้านสงัคมและวฒันธรรมภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถ
สร้างส านึกร่วมของคนในชมุชนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67) รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรใน
การจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษา มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สาปสญูอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.49 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจในตวัตนให้คนในท้องถ่ินเกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.56) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้ และมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีในการแสดงความเป็นตวัตน อตั
ลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนท่ีสุด อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินช่วยสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดีกบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.63) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเป็นศนูย์กลางชุมชน 
เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมทางสงัคม เป็นเวทีชาวบ้าน ให้ประชาชนได้พบปะสงัสรรค์ และปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งพฒันาวฒันธรรมในเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมาก  (คา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพฒันาชมุชน 
โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งข้อมลูข่าวสาร เพ่ือการพฒันาชมุชนอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.16 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.51) 
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ตารางท่ี 32 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
เศรษฐกิจ 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเศรษฐกิจ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่ท่ีชว่ยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้แก่ชมุชน 

98 154 48 0 0 4.17 0.68 มาก 

32.67% 51.33% 16.00% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
สถาบนัท่ีสง่เสริมให้ชมุชน
พึง่ตนเองได้ 

119 154 27 0 0 4.31 0.63 มาก 

39.67% 51.33% 9.00% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สร้างกิจกรรมเพื่อเป็น
โอกาสในการขอความ
สนบัสนนุจากรัฐและ
เอกชน 

134 128 28 10 0 4.22 1.08 มาก 

44.67% 42.67% 9.33% 3.33% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวใน
ชมุชน 

205 83 12 0 0 4.64 0.56 มาก
ท่ีสดุ 

  
68.33% 27.67% 4.00% 0.00% 0.00%     

5.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่จดับริการ
สารสนเทศแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจ และ
อตุสาหกรรมในท้องถ่ิน
หลากหลายรูปแบบ 

70 72 140 18 0 3.53 1.29 มาก 

23.33% 24.00% 46.67% 6.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 32 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
เศรษฐกิจ (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านเศรษฐกิจ ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

6. บคุลากรในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการท างานร่วมกบั
ชมุชน 

161 128 11 0 0 4.50 0.57 มาก 

53.67% 42.67% 3.67% 0.00% 0.00%       

รวม 787 719 266 28 0 4.23 0.92 มาก 

 
ตารางท่ี 32 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชนด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่งเสริม
การท่องเท่ียวในชมุชนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56) รองลงมาคือบคุลากรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกบัชมุชน
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นสถาบนัท่ีส่งเสริมให้ชมุชนพึ่งตนเองได้อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสในการขอความสนบัสนุน
จากรัฐและเอกชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08)
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งท่ีช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งจัดบริการสารสนเทศแก่ผู้ ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรมใน
ท้องถ่ินหลากหลายรูปแบบอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.92) 
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การเมือง 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการเมือง ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นองค์กรส าคญัในการ
ปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ิน
ให้แก่ชมุชน 

170 109 21 0 0 4.50 0.62 มาก 

56.67% 36.33% 7.00% 0.00% 0.00%       

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นองค์กรท่ีสามารถ
สร้างพลงัการตอ่รองเพ่ือ
การสนบัสนนุจากรัฐและ
เอกชน 

142 141 17 0 0 4.42 0.60 มาก 

47.33% 47.00% 5.67% 0.00% 0.00%       

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
สร้างความเป็นปึกแผน่
มัน่คง สร้างชมุชน
เข้มแข็ง 

145 123 32 0 0 4.38 0.67 มาก 

48.33% 41.00% 10.67% 0.00% 0.00%       

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นองค์กรส าคญัในการ
สง่เสริมประชาธิปไตย 

172 110 18 0 0 4.51 0.61 มาก
ท่ีสดุ 

  
57.33% 36.67% 6.00% 0.00% 0.00%     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นเคร่ือง มือในการ
ฟืน้ฟพูลงัชมุชน 

158 116 26 0 0 4.44 0.65 มาก 

52.67% 38.67% 8.67% 0.00% 0.00%       
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ตารางท่ี 33 แสดงจ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นตอ่บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ด้าน
การเมือง (ตอ่) 

 
  

ระดับความคิดเหน็ 
  ส่วน

เบ่ียง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

แปล
ผล 

ด้านการเมือง ค่า 

  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉล่ีย 

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการด ารง
ความเป็นชมุชนให้
เข้มแข็งยัง่ยืน 

189 101 10 0 0 4.60 0.55 มาก
ท่ีสดุ 

63.00% 33.67% 3.33% 0.00% 0.00%       

รวม 976 700 124 0 0 4.47 0.62 มาก 

 
ตารางท่ี 33 จ านวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ

คิดเห็นต่อของความคิดเห็นต่อบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชนด้านการเมืองภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61) 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการปลูกจิตส านึกรักท้องถ่ินให้แก่ชุมชนอยู่ในระดบัมาก 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.50 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.62) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการ
ฟื้นฟูพลังชุมชนอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65) 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างพลงัการต่อรองเพ่ือการสนบัสนนุจากรัฐและเอกชน
อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.42 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียต ่า
ท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก 
(คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.67) 
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ตอนที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะทั่วไปในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
 

4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน 
และนักวิชาการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

 4.1.1 การด าเนินการหรือการเตรียมการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพ่ือการเข้าสู่สังคมฐานความรู้ 

 1. มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนในชมุชนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การ
จดังานประเพณี การจดัแสดงศลิปวฒันธรรม การจดัแสดงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรม
ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์ การร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ การเป็นวิทยากรบรรยาย
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 

 3. มีการจดัสมัมนา อบรม ให้ความรู้ในด้านตา่งๆ เชน่ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 
การดูแลและอนุรักษ์โบราณวตัถุ โบราณสถาน การจดัการสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีแก่คนใน
ชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

 4. มีการจัดชุดวิชาเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิ ปัญญาท้องถ่ินให้กับ
สถานศกึษาในชมุชนน าไปใช้เป็นหลกัสตูรในการจดัการเรียนการสอน 

 4.1.2 กระบวนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อวิถี
ชุมชน 

 1. มีการน าของท่ีมีอยู่ในชุมชนมาจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และประยกุต์ใช้วสัดท่ีุมีอยูใ่นชมุชนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ 

 2. มีการจดักิจกรรมเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมอาชีพหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้เป็นท่ีเล่ืองลือ  

 3. สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินภายในพิพิธภณัฑ์ 

 4. มีการด าเนินงานโดยเน้นชมุชนเป็นศนูย์กลาง โดยการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชมุชนมาน าเสนอผา่นกิจกรรม และการจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ 

 4.1.3 พพิธิภัณฑ์มีมาตรฐานใดในการจัดตัง้ การด าเนินงาน และการจัดตัง้
และด าเนินงานนัน้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวหรือไม่ 
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 ปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีมาตรฐานในการด าเนินงานโดยยึดหลักการเรียนรู้
ร่วมกบัของคนในท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้คนในชุมชน โดยความร่วมมือของประชาชน วดั โรงเรียน 
หน่วยงานในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ในการจัดตัง้ และการด าเนินงานทุกอย่างกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอย่างสม ่าเสมอ และการจดัตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีวางไว้ทกุประการ 

 4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 1. ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ขาดบุคลากรในการดแูลและด าเนินงานพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นของชุมชน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชุมชนท่ีต้องประกอบอาชีพ
เป็นหลกั ท าให้ไมส่ามารถเข้ามาเป็นบคุลากรประจ าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้ 

 3. ขาดการสนบัสนนุจากรัฐบาลและหนว่ยงานของภาครัฐอยา่งจริงจงั 
 4. การขาดจิตส านกึและการเห็นคณุคา่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของคนในชมุชน 
 5. ประสบปัญหาภยัพิบตัิทางธรรมชาติซ า้ซาก เช่น น า้ท่วม ท าให้มีผลกระทบตอ่

ด้านอาคารสถานท่ีของพิพิธภัณฑ์ และต้องปิดกิจการเป็นเวลานาน และต้องเสียเวลา เสีย
งบประมาณในการบรูณะซอ่มแซม 

 4.1.5 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

 1. ควรสนบัสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน เพ่ือสร้างจิตส านึกในความเป็นเจ้าของร่วมกนั จะท า
ให้การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นไปด้วยดีและประสบความส าเร็จ 

 2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรบริหารจดัการตามศกัยภาพท่ีชมุชนของตนเองมี และอยู่
บนวิถีแหง่ความพอเพียงไมค่วรด าเนินงานเกินตวัเพราะจะท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไมย่ัง่ยืน 

 3. ผู้บริหารหรือผู้ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเป็นคนในชมุชนท้องถ่ินนัน้ๆ 
ในฐานะเจ้าของวฒันธรรมท่ีรู้จกัเร่ืองราวและคนในชุมชนเป็นอย่างดีจะสามารถด าเนินงานได้ดี
ท่ีสดุ 

 4. ควรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินอยา่งเตม็ศกัยภาพและรู้คณุคา่ 
 5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ  
 6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและประเพณีของชมุชน

อย่างสม ่าเสมอและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตส านกึรักท้องถ่ินและเสริมสร้างความสามคัคีกลมเกลียวกนัภายในชมุชน  
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 7. พิพิธภณัฑ์ต้องมีการประชาสมัพนัธ์ให้มากยิ่งขึน้ผ่านส่ือในทกุทางท่ีจะท าให้
ประชาชนทัง้ในและนอกชุมชนรับข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้สม ่าเสมอและรวดเร็ว เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เนท ปา้ยโฆษณา 

 
4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีเข้า
ชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

 4.2.1 ประโยชน์จากการเข้าชม/ร่วมกิจกรรมของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 1. ได้รับความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

อาชีพและภมูิปัญญาของคนในท้องถ่ิน 
 2. ได้รับความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย มีความสขุ จากการได้เข้าชม/ร่วมกิจกรรม

ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท าให้ได้เรียนรู้และสมัผสักบัวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินอยา่งลกึซึง้ 
 3. ได้แรงบนัดาลใจในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 
 4. มีความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน เกิดความหวงแหน

มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ จดุประกายความอนรัุกษ์ให้เกิดขึน้ และปลกุจิตส านกึรักท้องถ่ิน 
 5. ได้รับรู้ว่าท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินมีประวัติความเป็นมาและมีวัฒนธรรมอัน

ทรงคณุค่าท่ีแตกต่างกนั ซึ่งคนในชมุชน/สงัคมควรเคารพในความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมของ
แตล่ะท้องถ่ิน 

 4.2.2 สิ่งท่ีได้เรียนรู้ในการชม/ร่วมกิจกรรมของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 1. ท้องถ่ินแตล่ะท้องถ่ินตา่งมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนท่ีแตกตา่งกนั เรา

จงึควรมีความเข้าใจ และเคารพในความแตกตา่งทางวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน 
 2. ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น อาชีพ การประกอบอาหาร การ

รักษาโรค ของคนในท้องถ่ิน 
 3. ได้เรียนรู้ถึงความล าบากของคนในท้องถ่ินท่ีพยายามจะรักษาและปกป้อง

วฒันธรรมของตนเองเอาไว้ให้เป็นมรดกของลกูหลาน 
 4. ได้เรียนรู้ว่าความร่วมมือ และความสามคัคีของชมุชนเป็นปัจจยัส าคญัในการ

ด ารงชมุชนของตนให้คงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 
 5. ได้เรียนรู้ว่าวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีงดงามและมีคณุค่าสมควร

ได้รับการอนรัุกษ์ไว้ให้เป็นมรดกของลกูหลานตอ่ไป 



282 
 

 
 

 6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่มาก สามารถ
สร้างจิตส านึกรักท้องถ่ิน สร้างชุมชนให้เป็นปึกแผ่นเข้มแข็งได้ ควรแก่การสนบัสนุนและพฒันา
ตอ่ไป 

 4.2.3 ความรู้ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันจากการเข้าชม/ร่วม
กิจกรรมของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเร่ืองตา่งๆ เช่น การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร 
การปรุงยา การรักษาโรค การดแูลสขุภาพ 

 2. ข้อคดิในการด ารงชีวิตจากวิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน 
 3. แรงบนัดาลใจในการอยากเป็นคนดี ท าประโยชน์ให้กบัสงัคม ด ารงชีวิตอย่าง

พอเพียง ไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม การเห็นคณุคา่และหวงแหนรักษามรดกทางวฒันธรรม และการอยู่
ร่วมกนัของคนในสงัคมอยา่งสงบสขุ 

 4.2.4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะทั่วไปในการจัดพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตามความคิดเหน็ของประชาชนท่ัวไป
ที่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

 1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ให้น่าสนใจ ทนัสมยั และมี
ชีวิตชีวามากขึน้ 

 2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้มาเย่ียมชมมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน เชน่ แสดงความคดิเห็น อยา่งสม ่าเสมอ 

 3. ควรสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ 

 4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมเรียนรู้ทัง้ในและนอกพิพิธภณัฑ์ เช่น การน า
เท่ียวแหลง่โบราณสถานในชมุชน เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการได้สมัผสักบัวิถีชีวิตจริงของชมุชน 

 
 4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไปในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตามความคิดเหน็ของประชาชนท่ัวไป
ที่ไม่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

 1. ควรมีการปรับปรุง อาคารสถานท่ีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้มีความสวยงาม 
สะอาดเรียบร้อยและปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวหรือการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินให้มีความนา่สนใจอยูเ่สมอและตอ่เน่ือง 
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 2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับความร่วมมือและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนใน
สงัคม ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 3. ควรมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจากเดิมท่ีดเูก่าโบราณให้
มีความนา่สนใจมีชีวิตชีวา และมีความทนัสมยัเหมาะกบัสงัคมยคุปัจจบุนั 

 4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ ท่ีเข้าชมมากกวา่นี ้
 5. การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรด าเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 
ขัน้ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีรายละเอียด
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้

 
ตอนที่  1 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ของ

พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

1. บริบททั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
ความเป็นมาของ “บ้านม่วง” ชมุชนมอญแห่งใหญ่ของ อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 

จากการบอกเล่าของชาวบ้าน เช่ือกันว่าบรรพชนรุ่นแรกอพยพมาจากพม่า ในสมยัสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2133-2148) โดยตดิตามพระมหาเถรคนัฉ่องซึ่งเป็นพระสงฆ์มอญเข้ามาตัง้
ถ่ินฐานยงัริมแม่น า้แม่กลอง ซึ่งชาวมอญบ้านม่วงเองก็เช่ือว่า บรรพบรุุษของพวกตนติดตามพระ
มหาเถรคนัฉ่องเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมน า้แม่กลองตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยาในรัชสมยัสมเด็จพระ
นเรศวร และเพ่ือร าลกึถึงบ้านเก่าท่ีจากมา จงึเรียกบ้านใหมด้่วยช่ือเก่า คือ “บ้านม่วง” เช่นเดียวกบั
ช่ือวดัท่ีสร้างใหม่ว่า “วดัม่วง” ภาษามอญเรียกช่ือว่า “เพลียเกริก” บ้านม่วงใช้เวลา 30 กว่าปี ใน
การบกุเบกิท่ีทางท ามาหากิน ก่อร่างสร้างชมุชนและวดัวาอาราม คมัภีร์ใบลานเก่าท่ีสดุของวดัม่วง 
จารเม่ือศกัราช 1000 ตรงกับ  พ.ศ. 2181 ชุมชนมอญบ้านม่วงจึงมีอายุเก่าแก่ถึง 379 ปี และ
ชาวบ้านมว่งได้สร้างวดัประจ าหมูบ้่านโดยตัง้ช่ือวา่ “วดัมว่ง” ในเวลาตอ่มา 

ในทะเบียนวดัของกรมการศาสนา ได้ระบวุ่า “วดัม่วง” ประกาศจดัตัง้เม่ือ พ.ศ. 2223 
ซึ่งตรงกบัสมยัอยธุยา ในรัชสมยั ของสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 2199-2231) แตจ่ากการค้นคว้า
และอ่านคมัภีร์ใบลาน (อกัษรมอญ) จ านวนมาก ท่ีมีในวดัม่วง พบว่าคมัภีร์ส่วนใหญ่ระบจุารท่ีวดั
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มว่ง และระบศุกัราชจารอยา่งตอ่เน่ือง นบัตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนกลางจนถึงปัจจบุนั คมัภีร์ใบลาน
ท่ีจารเก่าท่ีสุด คือ คมัภีร์ใบลาน หมายเลข 320 เป็นเร่ืองเก่ียวกับพระปริต (12 ต านาน) ใน
ตอนท้ายจาร ไว้ว่า:  “…..ศกัราช 1000 เดือน 6 แรม 5 ค ่า วนัศกุร์ จารเสร็จเม่ือตะวนับา่ย กระผม
ช่ือ อตุตมะจารไว้ในวดัม่วง” “ศกัราช 1000” นัน้เป็นจลุศกัราช เม่ือเทียบเป็นพุทธศกัราช จะ
เท่ากับ (1000+1181) พ.ศ.2181 ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
(พ.ศ. 2173-2198) และหลงัรัชกาลสมเดจ็พระนเรศวรประมาณ 30 ปีเศษ จึงอาจจะเป็นได้ว่า ชาว
มอญรุ่นแรกของบ้านมว่งอาจจะอพยพมาในราวสมยัสมเด็จพระนเรศวรจริง และใช้เวลาในการตัง้
ชมุชนและสร้างวดัและจารคมัภีร์ใบลานท่ีเก่าท่ีสดุในเวลาอีก 30 ปีเศษตอ่มา อย่างไรก็ตาม อายุ
ของการจารคมัภีร์ใบลานผูกนี ้แสดงว่าในปี พ.ศ. 2131 สมยัอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองได้มีวัดม่วงแล้วและวัดม่วงมีอายุไม่ต ่ากว่า 354 ปี มาแล้วอย่างแน่นอน นั่น
หมายความว่า ชุมชนมอญบ้านม่วงเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่กว่า 354 ปีด้วย ชาวมอญในบ้านม่วงก็
เช่นเดียวกับชุมชนมอญอ่ืน ๆ ในบริเวณฝ่ังแม่น า้แม่กลอง เช่น  บ้านโป่ง โพธาราม ท่ีมีชาวมอญ
อพยพเข้ามาหลายครัง้นบัแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทัง้อพยพมาจากเมือง
มอญโดยตรงและอพยพมาจากลุม่แมน่ า้เจ้าพระยา เชน่ ปทมุธานี นนทบรีุ สมทุรปราการ และจาก
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ในบริเวณแม่น า้แม่กลอง การหนีภัยสงครามตามมาอยู่กับเครือญาติเดียวกัน และ
การแตง่งาน  

ชาวบ้านม่วงต่างเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายและยังสามารถ
ด ารงรักษาวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชาวมอญอยูไ่ด้อยา่งเหนียวแนน่ ตลอดชีวิตของชาวมอญบ้าน
ม่วงนัน้เก่ียวข้องกบัวดัตัง้แตเ่กิดกระทัง่ตาย วดัม่วง วดัประจ าชมุชนบ้านม่วงนัน้นบัเป็นศนูย์รวม
แหง่จิตใจและการศกึษาของชาวบ้านมว่ง พระสงฆ์ โดยเฉพาะทา่นเจ้าอาวาสจึงมีบทบาทเป็นผู้น า
ทางจิตใจ การศกึษา และการพฒันาชมุชน ในสมยัก่อนพ่อแม่จะพาลกูไปท าบญุท่ีวดัเสมอ และ
เดก็ชายทกุคนจะถกูสง่ไปอยูป่ระจ าท่ีวดัเพ่ือเลา่เรียนหนงัสือมอญ โดยมีพระเป็นครูสอนการเขียน-
อา่นภาษามอญ เด็กเหล่านัน้จะช่วยงานวดัด้วย เม่ือเรียนจบแล้วถึงวยัก็จะบวชเรียนอีกอย่างน้อย 
3 พรรษา ชาวบ้านม่วงจะเรียกคนท่ีเล่าเรียนหรือบวชเรียนมาแล้วว่า  “คนได้หนังสือ
มอญ” เดก็หญิงมอญบ้านมว่งเร่ิมมีโอกาสเรียนหนงัสือแตเ่ป็นการเรียนหนังสือไทยเม่ือทางจงัหวดั
ราชบรีุร่วมกบัชาวบ้านมว่งและหลวงปู่ เข็ม (พระครูชยัคิรีศรีสวสัดิ์) เจ้าอาวาสวดัม่วงในสมยันัน้ได้
สร้างอาคารเรียนหลงัแรกในวดั เม่ือ พ.ศ. 2456 ให้ลกูหลานชาวบ้านได้ศกึษาเล่าเรียน และตอ่มา
ได้เปิดโรงเรียนเป็น ทางการใน พ.ศ.2480 ช่ือโรงเรียนวดัม่วง (ศรี ประชา) วดัม่วงในสมยัหลวงปู่
เข็มนัน้นบัว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะหลวงปู่ เข็มเป็นองค์อปัุชฌาย์ตอนเหนือลุ่มแม่น า้แม่
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กลองนีเ้พียงองค์เดียวท่ีทัง้ชาวมอญ ชาวกะเหร่ียง ในตอนเหนือลุม่แม่น า้แม่กลองขึน้ไปจนถึงเมือง
กาญจนบรีุล่องแพมาบวช คนลาวจากหนองปลาหม้อและชาวมอญสองฝ่ังตอนบนก็มาบวชท่ีวดั
ม่วงกัน หลังจากหลวงปู่ เข็มมรณภาพแล้ว วัดม่วงมีท่านเจ้าอาวาสองค์ต่อมา คือ หลวงปู่ โว่ะ 
หลวงปู่ ดวง (พระครูสงัวราภิวฒัน์) และอาจารย์ลม (พระครูวรธรรมพิทกัษ์) ซึ่งชาวบ้านม่วงตา่งให้
ความเคารพท่านเจ้าอาวาสวดัม่วงเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าเม่ือมีเร่ืองราวคดีความขึน้มานัน้ถ้า
ได้รับการวา่กลา่วจากทา่น คดีความนัน้ก็มกัจะยตุลิง ชาวบ้านมว่งจงึอยูร่่วมกนัอย่างสนัติไม่คอ่ยมี
ปัญหาในการอยูร่่วมกนัในชมุชน 

บ้านม่วง จึงนบัเป็นชุมชนมอญริมแม่น า้แม่กลองท่ีเก่าแก่ มีประวตัิความเป็นมาท่ี
ยาวนานนบัแต่สมยัอยุธยาตอนกลาง และมีวดัม่วงเป็นศนูย์รวมแห่งจิตใจเร่ือยมาจวบจนถึงทุก
วันนี ้บ้านม่วงเป็นหมู่บ้านมอญท่ียังคงมีวัฒนธรรมมอญอยู่มาก  ดงัจะเห็นได้จากวัฒนธรรม
ประเพณี เช่น การนบัถือผี และประเพณีเก่ียวกบัพทุธศาสนา ซึ่งการท่ีชาวมอญบ้านม่วงนบัถือผี
และเคร่งครัดในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนี ้ท าให้ชาวบ้านม่วงอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข มีความ
สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการท างานให้ชมุชนและวดัท าให้วฒันธรรมเดิมยงัคงด ารงอยู่ได้และยงัมี
พลังในการรักษาชุมชนหมู่บ้านท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจภายนอกท่ีก าลงัท้า
ทายการเปล่ียนแปลงภายในหมู่บ้านบ้านม่วง ปัจจบุนั วดัม่วงมีพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านมอญได้รับการ
จดัตัง้เป็นศนูย์มอญศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองมอญและเก็บรวมโบราณวตัถุ เช่น คมัภีร์งาช้าง 
จารึกอกัษรมอญ ธรรมาสน์ พระพทุธรูป เคร่ืองใช้ในวิถีชีวิตมอญ รวมทัง้โรงเรียนวดัม่วงยังได้เปิด
หลกัสตูรท้องถ่ินภูมิปัญญาชมุชนจดัการเรียนการสอนนาฏศิลป์มอญและหลกัสตูรภาษามอญใน
โรงเรียนอีกด้วย 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ  
 1.2.1 ที่ตัง้ 
 บ้านม่วง ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบ้านโป่ง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านโป่ง

ประมาณ 13 กิโลเมตร  
 1.2.2 เนือ้ที่ 
 บ้านมว่งมีเนือ้ท่ีประมาณ 12.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,198.75 ตาราง

กิโลเมตร 
 1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศของต าบลบ้านม่วง มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม ติดริมแม่น า้

แม่กลองทางด้านตะวนัออกไหลผ่านเป็นแนวเขตต าบลบ้านม่วงกับต าบลนครชุมน์ และยงัมีล า
คลองสายเล็กๆ จ านวนมาก ท าให้มีน า้ตลอดปี มีทรัพยากรดินและน า้สมบรูณ์ พืน้ท่ีจึงเหมาะสม
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กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและปศสุัตว์  ประชากรส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง บ้านมว่งมีอาณาเขตตดิตอ่กบับริเวณข้างเคียงดงันี ้

 ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั ต าบลคุ้งพยอมกบับ้านหนองปลาหมอ 
 ทิศใต้          ตดิตอ่กบั ต าบลช าแระ อ าเภอโพธาราม 
 ทิศตะวนัออก     ตดิตอ่กบัต าบลนครชมุน์ 
 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัต าบลหนองปลาหมอ 
 1.2.4 จ านวนประชากร 
 ต าบลบ้านม่วงมีจ านวนหมู่บ้านรวมจ านวนทัง้หมด 8 หมู่บ้าน ราษฎรทัง้หมด 

3,555 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กนัยายน 2555) 
1.3 วัฒนธรรมประเพณี  
 1.3.1 วัฒนธรรมประเพณีในรอบปีของชุมชน หรือประเพณี 12 เดือน ของคน

มอญในประเทศไทยมีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่บนหลกัของความเช่ือทางพทุธศาสนา และการนบัถือผี 
โดยแบง่ชว่งเวลาในการประกอบพิธีกรรมสมัพนัธ์กบัการท ากสิกรรมในรอบปี ดงันี ้

        1.3.1.1 ประเพณีเดือน 1  
ท าข้าวเมา่ถวายผีเรือน ชาวบ้านม่วงจะท าข้าวเม่า หรือข้าวเจ้า เพ่ือเป็นการเซ่นไหว้ผี

เรือน ซึง่สะท้อนถึงความเช่ือในเร่ืองการนบัถือผีของชาวบ้านมว่ง 
1.3.1.2 ประเพณีเดือน 2  

ลงแขกเก่ียวข้าว ชาวบ้านม่วงมีประเพณีท่ีเก่าแก่อีกประเพณีหนึ่ง คือ การลงแขก
เก่ียวข้าว ท่ีชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยเก่ียวข้าวกันอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนถึงความ
สามคัคี และความรัก ความผกูพนัในเครือญาตขิองชาวบ้านมว่งได้เป็นอยา่งดี 

1.3.1.3 ประเพณีเดือน 3  
ประเพณีจองโอะห์ตา่น คือ ประเพณีการจุดไฟเพ่ือถวายพระสงฆ์ เป็นประเพณีท่ีจดั

ให้มีขึน้ในวนัมาฆบูชาตรงกับวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 ซึ่งในอดีตช่วงเวลานีจ้ะมีอากาศหนาวเย็น 
พระสงฆ์มีจีวรผืนเดียวจะจุดผิงไฟก็ไม่ได้ ชาวบ้านเห็นพระหนาวจึงขออนญุาตพระพทุธเจ้าถวาย
พระสงฆ์ และพระองค์ก้ทรงโปรดอนญุาต ดงันัน้ชาวไทยเชือ้สายมอญจงึได้ถือปฏิบตัิตามประเพณี
จองโอะห์ตา่นมาจนถึงทกุวนันี ้

โอะห์ตา่น เป็นฟืนท่ีท ามาจากต้นกระถิน ซึ่งหาง่ายและติดไฟง่าย ชาวบ้านจะเตรียม
โอะห์ตา่นก่อนถึงวนัมาฆบูชา 1-2 วนั โดยตดัต้นกระถินขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5-7 เซนติเมตร 
ยาว 2-3 เมตร ปอกเปลือกให้เกลีย้งและทาด้วยน า้ขมิน้ แล้วน าไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วมดัรวมกัน
มดัละ 5-10 ทอ่น ตกแตง่ด้วยดอกไม้ตามฤดกูาลพร้อมด้วยธูปเทียนเป็นเคร่ืองบชูาแล้วน าไปส่งวดั
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ตอนเย็นวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 จากนัน้จะมีการเผาข้าวหลามเพ่ือน าไปให้ญาติผู้ ใหญ่หรือผู้ ท่ีเคารพ
นบัถือแล้วชาวบ้านก็จะท าข้าวต้มเคร่ืองไปวดัในวนัรุ่งขึน้ เม่ือได้เวลาอนัสมควรก็จะเผาโอะห์ตา่น
ขณะท่ีไฟลุกโชติช่วงจะเตรียมข้าวหลามและข้าวต้มถวายพระสงฆ์ เม่ือเปลวไฟมอดลงแล้วก็จะ
นิมนต์พระสงฆ์มานัง่ท่ีอาสนะรอบกองไฟ มีการอาราธนาศีล และพระสงฆ์ฉันภตัตาหารท่ามกลาง
ความอบอุ่นจากกองไฟ หลังจากนัน้ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการท าบุญ
ร่วมกนัและอทุิศสว่นกศุลให้แก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว 

1.3.1.4 ประเพณีเดือน 4  
ในช่วงนีถื้อเป็นช่วงเวลาท่ีชาวบ้านสิน้สุดฤดูการท านา จึงมีประเพณีการสะสาง

บ้านเรือน ในช่วงนีช้าวบ้านทุกคนจะท าความสะอาดเก็บกวาดบ้านเรือนของตนเอง เม่ือว่างจาก
การท านา ผู้ชายจะจกัสาน และผู้หญิงจะทอผ้า 

1.3.1.5 ประเพณีสงกรานต์เดือน 5  
ก่อนวนัสงกรานต์หนึง่วนั ชาวไทยเชือ้สายมอญจะสร้างศาลท่ีท าด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก และ

ผ้าขาว ประดับศาลด้วยดอกสงกรานต์หรือดอกคูณ กางร่มท่ีศาลเพ่ือต้อนรับนางสงกรานต์ 
ประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย-มอญในต าบลบ้านม่วงก าหนดไว้ 6 วัน คือตัง้แต่วันท่ี 13-18 
เมษายน ของทกุปี  

ใน 3 วนัแรก ชว่งเช้าชาวบ้านจะเอาข้าวแช่ หรือเปิงดาด และขนมใส่ส ารับน าไปถวาย
พระสงฆ์ตามวดัตา่งๆ ช่วงสายจะน าไปให้ญาติผู้ ใหญ่ ส่วนอีก 3 วนั หลงัจากท าบญุตกับาตรท่ีวดั
ในช่วงเช้าแล้วจะอาบท าน า้อบให้แก่บิดามารดา ญาติผู้ ใหญ่ ในช่วงบ่ายก็จะสรงน า้พระท่ีวัด 
หลงัจากนัน้ก็จะมีการเล่นสาดน า้ และเล่นกีฬาพืน้บ้าน เช่น สะบ้า ลกูช่วง ผีกะลา ผีกระด้ง เป็น
ต้น ในปัจจบุนัประเพณีสงกรานต์เหลือเพียง 3 วนั คือ มีการส่งข้าวแช่ 2 วนั ท าบญุตกับาตรและ
สรงน า้พระ 1 วนั เท่านัน้ และนอกจากพิธีกนนมต่างๆ แล้ว ชาวบ้านยังมีประเพณีการแห่ปลา
ในช่วงเทศกาลด้วย โดยชาวบ้านจะท าการแห่ปลาไปรอบๆ หมู่บ้านแล้วน าปลาไปปล่อยลงใน
แม่น า้แม่กลองเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา ประเพณีนีสื้บเน่ืองมาจากว่า ชาวง
สงกรานต์นัน้เป็นชว่งท่ีมีอากาศร้อน น า้ในบงึ คลองจะแห้งขอด ท าให้ปลาและสตัว์น า้ขาดน า้และ
จะตาย ชาวบ้านมาพบจึงเกิดความสงสาร จึงจบัปลามาปล่อยในแม่น า้ จึงท าให้เกิดประเพณีแห่
ปลาในเทศกาลสงกรานต์สืบมาจนถึงทกุวนันี ้

1.3.1.6 ประเพณีเดือน 6  
ในเดือนนีช้าวบ้านมว่งจะท าพิธีแรกนาขวญั เพ่ือความเป็นสิริมงคลของการท านาและ

เก็บเก่ียวข้าว  
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1.3.1.7 ประเพณีเดือน 7  
ชาวบ้านมว่งจะท าบญุถวายผ้าอาบน า้ฝนแดพ่ระสงฆ์ 

1.3.1.8 ประเพณีเดือน 8  
มีพิธีหลอ่เทียนพรรษา ในวนัเข้าพรรษาชาวบ้านม่วงจะหล่อเทียนพรรษาไปถวายพระ

ท่ีวดั 
1.3.1.9 ประเพณีเดือน 9  

ชาวบ้านม่วงจะท าบุญแก่ผู้ ล่วงลับ และหว่านข้าวด านา ในเดือนนีช้าวบ้านม่วงจะ
ท าบญุเซ่นไหว้บรรพบรุุษผู้ล่วงลบัเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพบชูาและระลึกถึง และเร่ิมต้นการ
หวา่นข้าวด านา 

  1.3.1.10 ประเพณีเดือน 10  
มีประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ เป็นประเพณีเก่าแก่ประเพณีหนึ่งของชุมชนบ้านม่วง โดย

จดัเป็นประจ าทุกปี ในวนัพระขึน้ 15 ค ่า เดือน 10 ในวนัตกับาตรน า้ผึง้นัน้จะมีการตกับาตร
เชน่เดียวกบัการท าบญุในเทศกาลส าคญัอ่ืนๆ คือมีการท าบญุตกับาตร ถวายอาหารคาว หวาน แด่
พระสงฆ์ แตท่ี่พิเศษคือ จะมีการตกับาตรน า้ผึง้ โดยทางวดัจะเรียงบาตรหรือภาชนะอ่ืนไว้ตา่งหาก
จากการตกับาตรข้าว ผู้ตกับาตรจะรินน า้ผึง้ท่ีบรรจุในขวดลงในบาตร เสมือนกับเราตกับาตรข้าว 
การตกับาตรน า้ผึง้นัน้ถือว่าได้อานิสงส์มาก เพราะพระสงฆ์จะน าไปผสมกบัยาโบราณ เพ่ือรักษา
โรคตา่งๆ ปัจจบุนัน า้ผึง้หายากและมีน้อย จงึเปล่ียนเป็นตกับาตรด้วยน า้ตาลทรายแทน 

1.3.1.11 ประเพณีเดือน 11  
เป็นประเพณีออกพรรษา ชาวบ้านม่วงจะท าบญุตกับาตร และท่ีส าคญัคือกวนกระยา

สารทกนัเกือบทกุบ้านเพ่ือน าไปท าบญุท่ีวดัและมอบให้ญาตผิู้ใหญ่ท่ีเคารพนบัถือ 
1.3.1.12 ประเพณีเดือน 12  

ในเดือนนีจ้ะมีประเพณีไหว้แม่โพสพและประเพณีลอยกระทง ประเพณีไหว้แม่โพสพ
นัน้จดัขึน้เพ่ือแสดงความเคารพบชูาและระลกึถึงบญุคณุของแม่โพสพท่ีช่วยปกปักรักษาและดแูละ
ตนัข้าวของชาวนาให้งอกงามและได้ผลผลิตท่ีดี ส าหรับประเพณีลอยกระทงนัน้จะจดังานในวนัขึน้ 
15 ค ่า เดือน 12 ตอนเช้ามีการท าบญุตกับาตร ส่วนตอนเย็นและกลางคืนจะมีการลอยกระทงสาย 
มีการประกวดธิดานพมาศ มีการละเล่นร่ืนเริง จัดนิทรรศการเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวไทยเชือ้สายมอญ ส าหรับกระทงสายของชาวบ้านม่วงจะแตกตา่งจาก
กระทงสายของจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น จงัหวดัตาก กล่าวคือ กระทงสายของบ้านม่วงจะท าด้วยกระดาษ
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 6 นิว้ พบัหกัมมุส่ีด้าน ใส่น า้มนัพืชผสมน า้มนัโซล่า มีไส้เป็นเส้นด้ายฟ่ันเป็น
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สามขาอยู่กลางกระทง โดยในแต่ละปีจะมีการท ากระทงสายไม่ต ่ากว่า 5,000 พนัใบ น าไปลอย
เป็นสายกลางน า้แมก่ลองจากหน้าวดัมว่งลอยไปถึงเขตอ าเภอโพธาราม 

ส าหรับธิดานพมาศท่ีบ้านม่วงนัน้จะมีคณุสมบตัิแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ คือ จะต้องกาย
แบบมอญ และพูดภาษามอญได้ดี ซึ่งผู้ เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงความสามารถในการพูด
ภาษามอญ ส่วนเวทีในการประกวดก็จะมีอกัษรมอญและประดบัด้วยหงส์ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
ชาวมอญ 

นอกจากนี ้ยงัมีประเพณีทัว่ๆ ไปท่ีจดัขึน้ในทุกช่วงเวลาในรอบปี เช่น  ประเพณีการ
บวช ชาวไทยเชือ้สายมอญเป็นผู้ ท่ีมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และเช่ือว่า
การบวชเป็นการสร้างมหากศุลท่ียิ่งใหญ่ทัง้แก่ตวัผู้บวช พ่อแม่ และญาติพ่ีน้อง ชาวมอญบ้านม่วง
จึงมีการส่งเสริมและอนุรักษ์การบวชตามประเพณีดัง้เดิมของชาวมอญ นาคจะแต่งกายสวยงาม
ด้วยเคร่ืองแต่งกายเหมือนเทวดา หรือเจ้าชาย นั่งข่ีม้าไปในขบวนแห่ท่ีสวยงาม  ซึ่งเป็นการ
เลียนแบบพระพทุธเจ้าตอนออกบวช  

ประเพณีการจดังานศพ จะมีการอนรัุกษ์และจดัพิธีกรรมตา่งๆ ตามประเพณีไทยเชือ้
สายมอญท่ีได้ถือปฏิบตัมิา เพราะชาวชมุชนบ้านมว่งยงัมีความเช่ือ มีความเคร่งครัด และถือปฏิบตัิ
ตามขนบประเพณีของบรรพบรุุษตลอดมานบัจากอดีตถึงปัจจบุนั 

1.3.2 การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
ชาวบ้านม่วงมีการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมประเพณีทางพระพทุธศาสนาและมี

การจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสฬหบชูา วนั
เข้าพรรษา และวันออกพรรษา จะมีการเชิญประชาชน พ่อค้า ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน 
ร่วมกันท าบญุตกับาตร ถือศีลปฏิบตัิธรรม และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กบัชุมชนเป็นประจ า
ทกุปี ซึง่จะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  

1.3.3 การจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ อาทิ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บามสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ชาวบ้านมว่งจะเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมกนัจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีวดั 
หนว่ยงานราชการ โรงเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านมว่งเป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนีย้งัมีการท าบญุตกับาตร ถือศีลปฏิบตัิธรรม มีการบรรยายธรรม งดเว้นการ
ท าบาปและละเว้นจากอบายมุขทัง้ปวง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งชาวบ้านม่วงทุกคนถือว่า
เป็นภารกิจท่ีชาวบ้านมว่งต้องถือปฏิบตัเิพ่ือตอบแทนพระคณุพ่อและแม่ของแผ่นดินเป็นประจ าทกุ
ปี 

1.3.4 การส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดราชบุรี  
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ในการจดังานสืบสานวฒันธรรมไทย จงัหวดัราชบรีุ พระครูวรธรรมพิทกัษ์ ได้ร่วมกับ
สภาวฒันธรรมต าบลบ้านม่วง และสภาวฒันธรรมอ าเภอบ้านโป่ง จดักิจกรรมต่างๆ ของคนไทย
เชือ้สายมอญบ้านม่วงทุกปี โดยก าหนดให้มีการจดังานสืบสานวฒันธรรมไทย จงัหวดัราชบุรี ใน
วนัท่ี 1 ธันวาคม ของทุกปี นบัตัง้แต่ปี 2544 เป็นต้นมา การจดักิจกรรมด้านวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ในจงัหวดัราชบรีุ รวมทัง้สิน้ 8 กลุม่ด้วยกนั คือ ไทยจีน ไท-ยวน ไทยมอญ ไทยเขมร
ลาวเดมิ ไทยลาวเวียง ไทยกะเหร่ียง ไทยทรงด า และไทยพืน้ดิน โดยจดักิจกรรมทางวฒันธรรมใน
ด้านตา่งๆ เช่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา อาหาร การแสดง ของแตล่ะกลุ่มชาติพนัธุ์ 
ตลอดจนจดัให้มีขบวนแหข่องกลุม่ชาตติา่งๆ ด้วย 

1.4 ความเช่ือ 
ชาวบ้านม่วงยงัมีความเช่ือเก่ียวกับการนบัถือผี และยงันบัถือพระพุทธศาสนาอย่าง

เคร่งครัด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความสมัพันธ์ในครอบครัวอย่างแน่นแฟ้น ความผูกพนัต่อ
ชมุชน และการด ารงอยูข่องวฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
                   1.4.1 การนับถือผี 

ชาวบ้านม่วงยงัมีการนบัถือผีอยู่มาก โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ จะมีการเซ่นไหว้กันใน
เดือนหกของทกุปี โดยจะเป็นวนัใดก็ได้ท่ีมิใชว่นัเสาร์ เพราะถือวา่เป็นวนัแข็งไมค่วรท าพิธีมงคล  

การนบัถือผีนัน้ สมาชิกในครอบครัวจะได้รับการสอนและปลกูฝังให้รู้จกันบัถือผีบรรพ
บรุุษประจ าตระกูลของตน ทกุครอบครัวมกัก าหนดให้ลกูชายคนโตเป็นคน ต้นผี หรือ ผู้ รับผี ซึ่งจะ
เป็นผู้ สืบทอดการเลีย้ง และท าพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดสิริมงคล โชคดี และมีความสุขใน
ครอบครัว ในพิธีกรรมเลีย้งผีนี ้ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ใกล้ไกลก็ตามจะต้องกลบัมาร่วมประกอบพิธี  และ
ในการสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านมว่งทกุเรือนนัน้จะให้ความส าคญักบั เสาเอก ของบ้าน ซึ่งถือว่า
เป็นเสาหลกั เป็นเสาท่ีนบัถือท่ีสดุ เพราะเป็นท่ีไหว้ผีบรรพบรุุษ การนบัถือผีนี ้มีผลท าให้ครอบครัว
ของชาวบ้านมว่งมีความรักใคร่ มีความสมัพนัธ์ภายในหมู่เครือญาติท่ีแน่นแฟ้น และเป็นพืน้ฐานท่ี
ดีในการควบคมุคนในชมุชนบ้านมว่งให้มีระเบียบ 

    1.4.2 การนับถือศาลต้นโพธ์ิกลางทุ่ง 
เม่ือครัง้อดีตในหมู่บ้านม่วง จะมีต้นโพธ์ิเก่าแก่ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่งนา เป็น

ต้นโพธ์ิเดมิท่ีชาวบ้านมอญนบัถือมานานและร่วมกนัท าพิธีเซน่ไหว้ในเดือน 6 ของทกุปี และถ้าปีใด
ฝนไมต่ก ชาวบ้านม่วงจะท าพิธีแคะขนมครก แห่นางแมวขอฝนกนัท่ีน่ี ปัจจบุนัไม่คอ่ยมีพิธีแห่นาง
แมวขอฝนและมิได้ท าการแคะขนมครกประกอบพิธีกนัท่ีศาลต้นโพธ์ิกลางทุ่งนานีอี้กแล้ว เพราะต้น
โพธ์ิได้ถกูตดัไปเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากเป็นจดุผา่นและตัง้เสาไฟฟ้าแรงสงู ชาวบ้านจึงย้ายไผ
ไหว้ศาลต้นโพธ์ิกลางหมูบ้่านและไปท าพิธีแคะขนมครกท่ีวดัมว่งแทน 
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    1.4.3 การนับถือศาลต้นโพธ์ิกลางหมู่บ้าน 
ชาวบ้านมว่งเรียกวา่ เจ้าพอ่เจินเละง่ิม หรือ เจ้าพอ่ช้างพนั ท่ีต้นโพธ์ิกลางหมบู้านนีจ้ะ

มีเจ้าพ่อสามองค์ คือ เจ้าพ่อช้างพนั เจ้าพ่อกาหลง และเจ้าพ่อคลุกคลี (ชอบกินฝ่ิน) ปัจจุบนัจะมี
การเซน่ไหว้ปีละ 2 หน คือในเดือน 4 และเดือน 6 

     1.4.4 การนับถือศาลต้นโพธ์ิในวัด  
เรียกว่า ศาลหลวงตา หรือศาลหลวงปู่  เม่ือในหมู่บ้านมีงานหรือกิจกรรมใดๆ ในวดัก็

ตาม จะต้องจดุธูปบอกกลา่วหรือขออนญุาตทกุครัง้ 
     1.4.5 การนับถือพุทธศาสนาของชาวบ้านม่วง 
ชาวบ้านม่วงมีการนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยสะท้อนให้เห็นจากวิถี

ชีวิตประจ าวนัและพิธีกรรมเก่ียวกบัชีวิตและพิธีกรรมในรอบปี ชาวบ้านม่วงมี วดัม่วง เป็นศนูย์รวม
ใจและการศึกษาของชาวบ้านม่วง พระ โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจะมีบทบาททางด้านผู้น าทางจิตใจ 
การศกึษาและการพฒันาชมุชน ภายในวดัม่วงมีเจดีย์หน้าวดั ซึ่งชาวบ้านม่วงมีความเคารพนบัถือ
มาก ชาวมอญแต่ก่อนนัน้เม่ือเดินผ่านจะต้องกราบ เพราะต่างเช่ือว่าเจดีย์นีมี้มานานแล้ว และมี
ปาฏิหาริย์หนีน า้เซาะตลิ่งพงัด้วย จึงเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคูว่ดัม่วง ในงานลอยกระทงจะมีการไหว้และ
จดุไฟน า้มนัท่ีเจดีย์ ในวดัมาฆบชูาก็จะมีการไหว้เจดีย์ และในวนัสงกรานต์ก็จะเอาน า้อบไปพรม  

ในปัจจุบนั สภาพแวดล้อมได้เปล่ียนแปลงไป การคมนาคมท่ีสะดวกสบายขึน้ในช่วง 
20 ปีท่ีผ่านมาท าให้ผู้คนชาวบ้านม่วงรุ่นใหม่ออกเดินทางไปศกึษา ท างานท่ีอ่ืนมากขึน้ จึงเหลือผู้
เฒ่าผู้แก่อยู่ คนรุ่นใหม่จึงผูกพนัและเคร่งครัดในพทุธศาสนาน้อยลง แตเ่ม่ือมีการเว่นไหว้ผีบรรพ
บรุุษ หรืองานบญุประจ าปีท่ีลกูหลานจะต้องกลบัไปร่วมพิธีด้วยเสมอ  

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพของชมุชนชาวต าบลบ้านมว่ง สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลกั ซึง่นบัเป็นรายได้หลกัของชาวบ้านมว่งโดยพืชท่ีปลกูกนัมาก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด การปลกู
ไม้ผล ไม้ดอกต่างๆ การกสิกรรม ได้แก่ การเลีย้งโค เป็ด ไก่ สุกร ส่วนอาชีพท่ีรองลงมาคือ อาชีพ
ค้าขาย และรับจ้าง 

นอกจากนี ้ภายในต าบลบ้านม่วงยังมีการประกอบหน่วยธุรกิจ ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 2 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมย้อมผ้าและอุตสาหกรรมหล่อพระ มี
ป๊ัมน า้มนั จ านวน 1 แห่ง โรงสี จ านวน 1 แห่ง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การเพาะเห็ด
นางฟ้า  

1.6 การศึกษา  
ต าบลบ้านมว่งมีสถานศกึษาสงักดั สปช. จ านวน 3 แหง่ ได้แก่ 
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1. โรงเรียนวดัมว่ง เปิดสอนชัน้อนบุาล – ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (หมูท่ี่ 5) 
2. โรงเรียนวดับวังาม เปิดสอนชัน้อนบุาล – ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 (หมูท่ี่ 2) 
3. โรงเรียนบ้านหนองคา เปิดสอนชัน้อนบุาล – ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 (หมูท่ี่ 6) 
นอกจากนี ้บ้านมว่งยงัมีท่ีอา่นหนงัสือประจ าหมู่บ้าน 3 แห่ง (หมู่ท่ี 4, 5, 6) และมีการ

กระจายเสียงตามสายและหอกระจายขา่วบริการครบทกุหมูบ้่าน 
1.7 การปกครอง/การรวมกลุ่ม 

                   1.7.1 การปกครอง 
ต าบลบ้านม่วงอยู่ในความดแูลและขึน้ตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหาร มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แตจ่ะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัสองวาระไม่ได้ ปัจจบุนัมี
นายบญัญวตั ิบญุเจริญ เป็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านมว่ง 

 1.7.2 การรวมกลุ่ม 
ในชุมชนบ้านม่วงมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาชุมชนหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่ม

อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรีอาสาพฒันาชมุชน กลุ่มเยาวชน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลติ กลุม่อาชีพ กลุม่อาสาสมคัรต ารวจชมุชน กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุ และกลุม่ผู้ใช้น า้ 

1.8 ระบบสาธารณูปโภค/การคมนาคม 
 1.8.1 แม่น า้/แหล่งน า้ธรรมชาต ิ
แมน่ า้แมก่ลองไหลผา่น หมูท่ี่ 1 – 5 
บงึธรรมชาติ  2  แห่ง บงึวงัมะนาว (เนือ้ท่ี 286 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา) และบงึกาจบั 

(เนือ้ท่ีประมาณ 650 ไร่) มีเขตเช่ือมตอ่ อ าเภอโพธาราม 
หนองน า้ธรรมชาต ิ 2  แหง่ (หนองบอนใหญ่ เนือ้ท่ี 18 ไร่ 3 งาน หนองบอนเล็ก เนือ้ท่ี 

5 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา หนองยายแมะ เนือ้ท่ี 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา) 
                   1.8.2 แหล่งน า้ที่สร้างขึน้  

        1. คลองชลประทานมีผา่นทกุหมูบ้่าน 
        2. บอ่บาดาล (ประปาหมูบ้่าน) มีครบทกุหมูบ้่าน 
        3. ประปากรมอนามยั 1 แหง่ (หมูท่ี่ 2) 

 1.8.3 สาธารณสุข 
สถานีอนามยัประจ าต าบล จ านวน 1 แหง่ 
กองทนุยาประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 แหง่ 
ศนูย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูบ้่าน จ านวน 8 แหง่  
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 1.8.4 การคมนาคม 
การคมนาคมและการขนส่งระหว่างต าบล อาศยัเส้นทางคมนาคมทางบกโดยทาง

รถยนต์โดยมีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัคือ 
1. ถนนสายหลกั (สายบ้านม่วง-ช าแระ) 
2. ถนนเช่ือมภายในหมูบ้่าน 
3. ถนนเลียบริมน า้แมน่ า้แมก่ลอง 
 1.8.5 การโทรคมนาคม 
บ้านม่วงมีตู้ โทรศพัท์สาธารณะ จ านวน 9 แห่ง และปัจจุบนัโทรศพัท์ได้ท าการขยาย

เข้าสูต่ าบลบ้านมว่ง แตมี่ใช้เป็นบางสว่น และยงัไมค่รบทกุหมูบ้่าน และมีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข 
1 แหง่ 

 1.8.6 การไฟฟ้า 
ต าบลบ้านมว่งมีไฟฟ้าใช้ครบทัง้ 8 หมูบ้่าน 
 1.8.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
บ้านมว่งมีชดุสายตรวจต าบล 1 แหง่ และมีเจ้าหน้าท่ีประจ าการ 1 นาย  
 

2. ข้อมูลท่ัวไปของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.1 ความเป็นมาของพพิธิภัณฑ์  
จดุเร่ิมต้นของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เกิดจากโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั

มว่ง โดยมหาวิทยาลยัศิลปากร เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ .ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะท่ีเป็น
สถาบนัการศกึษาทีมีบทบาททางการศกึษาและค้นคว้าวิจยัด้านพิพิธภณัฑ์วิทยา โบราณคดี  และ
มานษุยวิทยามาเป็นเวลานานท่ีสดุ และมีความพร้อมในด้านบคุลากรในสาขาวิชาดงักล่าวสูง ได้
พิจารณาเห็นว่าวัดม่วงมีวตัถุโบราณอันทรงคุณค่าเก็บไว้หลายชิน้จึงมาส ารวจตรวจสอบความ
เป็นไปได้ในวตัถโุบราณและเห็นว่าสมควรท่ีจะจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์ได้ ทางมหาวิทยาลยัศิลปากร
ได้เข้าไปศกึษาแล้วเห็นควรท่ีจะให้อนุชนรุ่นหลงัได้ศึกษาความเป็นมาของประวตัิศาสตร์พืน้บ้าน
ของวดัมว่งและชาววดัมว่ง จงึท าโครงการร่วมกบัทางวดัสร้างเป็นพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ต าบล
บ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดราชบุรีขึน้ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ โดยเหตุท่ีพระองค์ได้ทรงแสดงให้ปรากฏทั่วกันว่า ทรงเห็นความส าคญัของ
วฒันธรรมชมุชน และภมูิปัญญาชาวบ้าน ทรงสนบัสนนุให้มีการสืบสานและสืบทอดตลอดมา และ
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อีกประการหนึง่ การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ในท้องถ่ินจะเป็นโอกาสอนัดีท่ีมหาวิทยาลยัจะกระจายโอกาส
ทางการศกึษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องให้แก่ชมุชนในท้องถ่ินตา่งๆ ด้วย 

วัดม่วง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ตัง้อยูริ่มแมน่ า้แมก่ลองฝ่ังตะวนัตก สร้างโดยชนชาวรามญัท่ีอพยพครอบครัวมาจากประเทศมอญ
หลายหม่ืนครัวเรือน ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยตัง้ภูมิล าเนาริมแม่น า้แม่กลอง  ตัง้แต่
กาญจนบรีุ และราชบรีุตอ่กนั และจะอยู่กนัหนาแน่นในเขตอ าเภอบ้านโป่ง  และโพธาราม จงัหวดั
ราชบรีุ เม่ือตัง้บ้านเรือนกนัเป็นปึกแผ่นดีแล้ว จึงได้ตัง้วดัขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางของชมุชนมอญ ซึ่ง
ยดึถือสกัการะบชูาพระพทุธศาสนาเป็นหลกัชยั วดัม่วงคงสร้างขึน้ในเวลาไล่เล่ียกนักบัวดัอ่ืนๆ ใน
เขตนี ้เช่น วดัมะขาม และวดัคงคารามในเขตอ าเภอโพธาราม ตามหลกัฐานในต้นฉบบัใบลานท่ี
ค้นพบท่ีวดัม่วงแสดงว่า วดัม่วงมีอายุประมาณ 370 ปี ในอดีตวัดม่วงเคยเป็นท่ีอยู่ของเจ้าคณะ
ภาคเหนือ ในขณะท่ีวัดคงคารามเป็นท่ีอยู่ของเจ้าคณะภาคใต้ ปัจจุบันวัดม่วงขึน้อยู่กับการ
ปกครองของเจ้าคณะอ าเภอบ้านโป่ง  

พระครูวรธรรมพิทกัษ์ เจ้าอาวาสวดัม่วงองค์ก่อน (พระครูสญัญาบตัร พดัยศชัน้โท) 
หรือท่ีชาวบ้านเรียกจนติดปากว่า อาจารย์ลม (ลม คชเสนีย์) ใช้เวลากว่าสิบปีพฒันาให้วดัแห่งนีมี้
สภาพเจริญรุ่งเรืองขึน้จากสภาพท่ีทรุดโทรมเป็นป่ารก จนเป็นวดัท่ีเจริญด้วยวตัถสุถานตา่งๆ เช่น
วัดอ่ืน ท าให้ท่านเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนไทยรามัญเขตบ้านม่วงเป็นอันมาก ท่าน
เสริมสร้างความศรัทธาให้เกิดขึน้ในหมู่ชาวบ้าน จนได้รับขนานนามว่าเป็นพระนักพัฒนา พระ
ครูวรธรรมพิทกัษ์มีความสนใจเก็บสะสมวตัถุโบราณ ซึ่งชาวบ้านศรัทธาน ามาถวายไว้แต่นานมา 
วตัถโุบราณท่ีเก็บรักษาไว้นัน้สะท้อนถึงความเจริญทางภูมิปัญญา ประเพณีอนัดีงามของชมุชน มี
ทัง้ คมัภีร์และผ้าห่อใบลาน เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในยคุหิน ยุคส าริด ยคุเหล็ก 
เคร่ืองเคลือบดนิเผาทกุประเภททัง้ของไทยตัง้แตส่มยัสโุขทยั จนถึงรัตนโกสินทร์ และของจีนตัง้แต่
ราชวงศ์เหม็ง คมัภีร์และต้นฉบบัตวัเขียนตา่งๆ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของชาวบ้านท่ีมีคณุคา่
ทางเทคนิควิทยา และสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตท่ีผูกพนักับประเพณี ความเช่ือและการท ามาหากิน
ของชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายและพระครูวรธรรมพิทกัษ์ และชาวบ้านในชมุชนบ้านม่วง 
ได้มีด าริมาเป็นเวลา 2-3 ปี แล้วในขณะนัน้ ท่ีจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของวัดขึน้เพ่ือเก็บรักษาวัตถุ
โบราณ และผลงานทางวฒันธรรมเหลา่นี ้ในระหวา่งท่ีวดัมว่งมีด าริดงักล่าว มหาวิทยาลยัศิลปากร
โดยภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดีได้มีการศึกษาทัง้ทางเอกสารและภาคสนามในด้าน
ชาตพินัธุ์วรรณา รวมทัง้ได้บนัทกึเร่ืองราวประเพณีและพิธีกรรมตามเทศกาลในรอบปีของชาวบ้าน
ในลกัษณะของภาพถ่ายและวีดีทศัน์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร มหาวิทยาลยั
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เห็นว่าโครงการของวดัม่วงจะเป็นตวัอย่างท่ีดีของการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านซึ่งจะแสดงความ
เป็นมาและพัฒนาการของท้องถ่ินอันจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน ในการ
ด าเนินการจดัสร้างพิพิธภัณฑ์วดัม่วง รองศาสตราจารย์ไขศรี    ศรีอรุณ อธิการบดีมหาวิทยาลยั
ศิลปากรในขณะนัน้ ได้หารือรองศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา 
คณะโบราณคดี ผู้ เ ช่ียวชาญด้านมนุษยวิทยาและโบราณคดี และได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ เช่ียวชาญการจัด
พิพิธภัณฑ์จากกรมศิลปากร  คณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมณัฑนศลิป์ คณะโบราณคดี และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เข้าพปปะ
ปรึกษาหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดม่วงและผู้ น าชุมชนวัดม่วง ในเร่ืองลักษณะของพิพิธภัณฑ์ 
เนือ้หาและสิ่งของท่ีจะจัดแสดง การสร้างแหล่งค้นคว้าต่อเน่ืองตลอดจนงบประมาณในการ
ก่อสร้างตวัอาคาร โดยมหาวิทยาลยัศิลปากรได้รับการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นคา่ก่อสร้าง
อาคารเป็นเงิน 6,000,000 บาท วดัม่วงบริจาคสมทบ 320,000 บาท โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสนุทร 
และอาจารย์บญัชา ชุ่มเกษร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
ผู้ออกแบบ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอ่ืนๆ เป็นเงินบริจาคจากชาวบ้านในท้องถ่ิน การ
จัดตัง้พิพธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านม่วง กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2535 พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2536  

ความท่ีบ้านม่วงเป็นชุมชนมอญท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับ
ประเพณีและความเช่ือดัง้เดิม ประกอบกับความโอบอ้อมอารีมีน า้ใจของชาวบ้านและผู้น าชมุชน 
นบัแต่ท่านเจ้าอาวาส ก านยั ผู้ ใหญ่บ้าน และผู้ เฒ่าผู้แก่ทัง้หลาย ท าให้หมู่บ้านแห่งนีมี้สภาพเป็น
สถานศึกษาในการท างานภาคสนาม ทัง้ในด้านภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ในหมู่นักวิชาการและนักศึกษาทัง้จากสถาบนัการศึกษาท้องถ่ิน รวมทัง้
มหาวิทยาลยัตา่งๆ เชน่ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศลิปากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ความสนใจของนักวิชาการต่อชีวิตความเป็นอยู่  ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ ท าให้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงได้ท าหน้าท่ีให้บริการ
ความรู้เร่ืองชนชาติมอญ ทัง้แก่นกัวิชาการ ชุมชนบ้านม่วงและชุมชนโดยรอบในละแวกใกล้เคียง
ทัว่ลุม่น า้แมก่ลอง ตลอดจนนกัทอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก เป็นท่ีเล่ือง
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ลือระบือไกลมาอย่างต่อเน่ือง ในการนี ้พระครูวรธรรมพิทกัษ์ และชาวบ้านม่วงจึงเห็นร่วมกันว่า 
เพ่ือให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมทุกด้าน จึงควรจัดตัง้ศูนย์มอญศึกษาของ
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงขึน้ เพราะนอกจากจะมีความหมายในเร่ืองของสงัคมวฒันธรรมท้องถ่ิน
แล้ว ยงัแสดงออกถึงการตัง้ถ่ินฐานของคนมอญในลุม่น า้แมก่ลองอีกด้วย 

ในปี พ.ศ.2546 พระครูวรธรรมพิทกัษ์จึงได้ด าเนินการเร่ียไรเงินจากราษฎรจ านวน
หนึ่งสร้างอาคารใหม่ขึน้มาหลังเล็กๆ อยุ่ติดกับอาคารเก่า เพ่ือปรับปรุงจัดแสดงให้เป็นแหล่ง
ความรู้เร่ืองมอญสืบไป โดยใช้พืน้ท่ีชัน้ล่าง และชัน้บนของอาคารจัดแสดงเร่ืองราวความเป็นมา
ของชนชาติมอญ และอารยธรรมมอญ ท่ีมีทัง้มิติความกว้างและความลึกทางประวตัิศาสตร์ ส่วน
บริเวณชัน้ล่างจัดเป็นท่ีประชุมสัมนา อีกทัง้มีตู้ เอกสารโบราณทัง้ท่ีเป็นสมุดข่อยและใบลานท่ีมี
เนือ้หาสาระทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมตัง้แสดงให้ผู้สนใจได้ศึกษา นอกจากนีย้งัได้พฒันา
ตกแต่งพืน้ท่ีโดยรอบให้เป็นลานกิจกรรมวฒันธรรมมอญ โดยจัดตัง้เป็นศนูย์มอญศึกษาขึน้ โดย
ตอ่มา คณะกรรมการบริษัท มติชน จ ากดั (มหาชน) โดยนายขรรค์ชยั บุนปาน ประธานกรรมการ 
เล็งเห็นคณุคา่ของแหล่งการเรียนรู้ จึงสนบัสนนุด้วยการทอดกฐินสามคัคีหาทุนเพ่ือสมทบทุนใน
การด าเนินการพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง และสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์มอญศกึษาขึน้เม่ือวนัท่ี 19 
ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผู้ ร่วมบริจาคสมทบรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,017,171.99 บาท แล้วมอบให้
คณะกรรมการวดัมว่ง และชาวบ้านมว่งร่วมกบัรองศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม จากมลูนิธิเล็ก-
ประไพ วิริยะพนัธุ์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ จากมหาวิทยาลยัเท่ียงคืน ด าเนินการปรับปรุงการจดัแสดง
ทัง้หมด จนแล้วเสร็จเม่ือเดือนตลุาคม 2547 และได้ท าพิธีเปิดศนูย์มอญศึกษาอย่างเป็นทางการ
โดยนายอานนัท์ ปันยารชนุ นายกรัฐมนตรีในสมยันัน้ เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 

พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงแห่งนี ้เน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อการศึกษา
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินของชมุชน พิพิธภณัฑ์แห่งนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า
รวบรวมประวตัคิวามเป็นมา วิถีชีวิตและวฒันธรรมชมุชนท้องถ่ินชาวมอญตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
แบ่งการจดัแสดงออกเป็นห้องต่างๆ ท่ีสามารถเข้าใจเร่ืองราวได้ง่าย มีการจดัแสดงโบราณวตัถุ 
คมัภีร์ใบลานท่ีเขียนด้วยอกัษรมอญมีอายกุว่า 300 ปี  เสือ้ผ้าข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีบง่บอกถึง
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ ให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของลุ่มน า้แม่กลองในอดีต 
ความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วฒันธรรมของชุมชนบ้านม่วงกบัชมุชนในเขตอ าเภอบ้านโป่ง
และอ าเภอโพธาราม  
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2.2 ลักษณะทางกายภาพ  
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง ตัง้อยู่ภายในวัดม่วง ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี ริมแม่น า้แม่กลอง วดัม่วงเป็นวดัเก่าแก่ มีอายุกว่า 300 ปี ตามประวตัิบอกไว้ใน
คมัภีร์ใบลานเขียนด้วยอกัษรมอญว่า วดัม่วงเป็นวดัท่ีชาวมอญกบัชาวไทยได้ร่วมกนัสร้างขึน้เพ่ือ
เป็นศนูย์กลางทางศาสนา มีอายอุยูใ่นปลายสมยักรุงศรีอยธุยา ในชว่งเวลานัน้ ชมุชนบ้านม่วงและ
บริเวณสองฝ่ังลุ่มแม่น า้แม่กลอง มีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชือ้สายมอญ อยู่ร่วมกนักบักลุ่ม
ชนอ่ืน เช่น ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหร่ียง มีการผสมผสานแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง
กนั เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของคนในท้องถ่ินและความท่ีชมุชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผกูผนัอยู่กบัประเพณี
และความเช่ือดั่งเดิม ท าให้ชุมชนแห่งนีเ้ป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ด้านมอญศึกษาแก่ผู้ สนใจ
มากมาย  

พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ตัง้อยู่ในบริเวณวดัม่วง เป็นอาคารก่อสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชัน้ ท่ีกลมกลืนกับสภาพของอาคารเดิมของวัดตามแบบแผนสถาปัตยกรรมไทย -
มอญประยุกต์ มีพืน้ท่ี ประมาณ 800 ตารางเมตร ประกอบด้วยตวัอาคารท่ีก่อสร้างขึน้มาใหม่ 2 
อาคาร โดยอาคารแรกนัน้ ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลกัษณะทรงไทยจตรุมุข 2 ชัน้ 
ออกแบบโดยกรมศิลปากร เพ่ือถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิม
ฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยได้รับพระราชานญุาตให้อญัเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สก.” 
ประดิษฐานท่ีหน้าบันอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยความร่วมมือของภาควิชามานุษยวิทยา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร และพระครูวรธรรมพิทกัษ์ ชาวบ้านม่วง ภณัฑารักษ์ พิพิธภณัฑ์
สถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร ด าเนินการก่อสร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงขึน้ บนเนือ้ท่ีประมาณ 2 
ไร่ ริมแม่น า้แม่กลอง โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการทัง้สิน้ 9,750,320 บาท สภาพอาคารทัง้
ภายนอกและภายในอาคารพิพิธภณัฑ์ดสูวยงาม มีความโล่งโปร่ง บรรยากาศสบาย อากาศถ่ายเท
ได้สะดวก บริเวณโดยรอบสะอาดเรียบร้อย มีการจัดแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการอย่างเป็น
หมวดหมู่ สะดวกในการเดินชม นอกจากนีย้งัมีบริเวณมมุหนงัสือเล็กๆ บริการหนงัสือประวตัิของ
ชมุชนบ้านม่วง ประวตัิของพิพิธภณัฑ์ และต ารายาต่างๆ ท่ีได้รับการแปลมาจากภาษามอญ เพ่ือ
การเรียนรู้เพิ่มเติม มีท่ีนัง่ส าหรับนัง่พกัผ่อน และมมุจ าหน่ายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าชมุชนภายใน
ตวัอาคาร นับว่าพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงมีสภาพทางกายภาพท่ีดี ช่วยให้ผู้ มาเย่ียมชมได้รับ
ความสะดวก สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เปิดให้ผู้ชมเข้ามาเรียนรู้เป็นประจ าทกุวนั 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 – 16.30 น. 
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พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง นบัเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านและผู้คนในลุ่มน า้แม่
กลอง เห็นได้จากชาวบ้านมว่ง และชมุชนใกล้เคียงได้เล็งเห็นความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถ่ินจึงได้บริจาคโบราณวตัถแุละสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ให้พระครูวรธรรมพิทกัษ์
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ท าให้อาคารท่ีสร้างไว้หลงัแรกนัน้ ไม่สามารถจดัแสดงโบราณวตัถ ุและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินต่างๆ ได้ครบถ้วน ในเวลาต่อมา พระครูวรธรรมพิทกัษ์จึงได้ร่วมกับชาวบ้านม่วง
สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านขึน้อีก 1 หลงั เช่ือมต่อกับอาคารพิพิธภัณฑ์หลงัเดิม เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชัน้ ลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์ โดยเร่ิมท าการก่อสร้างตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2543 โดยใช้งบประมาณทัง้สิน้จ านวน 5,300,000 บาท เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารจ านวน 4,700,000 บาท และงบประมาณในการตกแต่งอาคาร จ านวน 700,000 บาท 
อาคารพิพิธภณัฑ์หลงัท่ี 2 นี ้ชัน้บนใช้เป็นพืน้ท่ีจดัแสดงโบราณวตัถ ุส่วนชัน้ล่างเป็นท่ีตัง้ศนูย์มอญ
ศกึษา 

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะทางกายภาพอนัโดดเดน่
เป็นอย่างมากเน่ืองจากตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม พร้อมไปด้วย
ความสมัพนัธ์ทัง้ทางด้านภูมิศาสตร์ ผู้คน และวฒันธรรม ระหว่างลุ่มน า้แม่กลองอนัอยู่ทางด้าน
ตะวนัตกของประเทศไปเช่ือมกบับ้านเมืองและผู้คนมอญท่ีอยู่ในแถบลุ่มน า้สาละวินของพม่าโดย
ไม่ยาก ต าแหน่งท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมดงักล่าวนีจ้ะช่วยเสริมให้ผู้ ท่ีสนใจได้ศกึษาเร่ืองคนมอญ
ตัง้แตย่คุเสียบ้านเสียเมืองและพลดัถ่ินเข้ามาในลุม่น า้แมก่ลองได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

2.3 กระบวนการจัดตัง้  
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เป็นโครงการท่ีจดัตัง้ขึน้โดย พระครูวรธรรมพิทกัษ์ นามเดิม

วา่ ลม คชเสนี ซึง่เป็นเจ้าอาวาสวดัมว่งในขณะนัน้ พระครูวรธรรมพิทกัษ์เกิดท่ีบ้านม่วง ต.บ้านม่วง 
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีเม่ือปี พ.ศ.2485 เป็นคนไทยเชือ้สายมอญ ท่านเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาว
มอญและชาวไทย ทัง้ในจงัหวดัราชบรีุและจงัหวดัใกล้เคียงมาก เพราะเป็นพระภิกษุท่ีเป่ียมไปด้วย
ปฏิปทาและมีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ท่ีจะพัฒนาวัดและหมู่บ้านในท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า  
โดยเฉพาะการพยายามอนรัุกษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติให้คงอยู่ให้มากท่ีสดุด้วยความท่ี
ทา่นสนใจในการเก็บสะสมโบราณวตัถ ุศลิปวตัถตุา่งๆ จงึมีชาวบ้านท่ีศรัทธาในตวัท่านน ามาถวาย
อยูเ่สมอ ซึง่โบราณศิลปวตัถท่ีุท่านเก็บรักษาไว้นัน้ มีทัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
เคร่ืองปัน้ดนิเผาไทย และตา่งประเทศ คมัภีร์ต้นฉบบัตวัเขียนตา่งๆ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน 
เม่ือโบราณวตัถ ุศิลปวตัถุ ท่ีเก็บรักษาไว้มีจ านวนมากขึน้ ท่านและชาวบ้านม่วงจึงได้ประสานกับ
ภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร และกองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ
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กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง  และน า
โบราณวตัถศุิลปวตัถเุหล่านัน้ จดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ตามหลกัวิชาพิพิธภณัฑสถาน เพ่ือร่วมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราช
ด าเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2536 นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
วดัม่วงยงัจดัตัง้ศนูย์มอญศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาสงัคมวฒันธรรมท้องถ่ินและการตัง้ถ่ินฐาน
ของชาวมอญในลุ่มน า้แม่กลอง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ เล็ก -ประไพ วิ ริยะพันธุ์ 
มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน และบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินการและสนับสนุนการ
จดัตัง้ศนูย์มอญศกึษา 

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เร่ิมด าเนินงานอยา่งเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2534 โดยมีแผนในการด าเนินงานดงันี ้ 

ปีงบประมาณ 2534 
1.เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง 
2.เสนอโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง ภายในเดือนสิงหาคม 2534 
3.คดัเลือกและจดัหมวดหมูส่ิ่งของท่ีจะจดัแสดง ได้แก่ วตัถโุบราณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ในการท ามาหากิน และในพิธีกรรม ต้นฉบบัคมัภีร์ ต ารา หนงัสือตา่งๆ ท่ีเป็นฉบบังาช้าง เงิน และ
ใบลาน ผ้าและภาชนะเคร่ืองเคลือบและเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

4.จดัท าแบบแปลนอาคารศาลาพิพิธภณัฑ์ท่ีกลมกลืนกบัสภาพของอาคารเดมิของวดั
ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมไทย-มอญประยกุต์ 

5.เสนอขอแปรญัตติงบประมาณประจ าปี 2535 เพ่ือการก่อสร้างอาคารศาลา
พิพิธภณัฑ์ 

ปีงบประมาณ 2535 
1. ด าเนินการก่อสร้างอาคารศาลาพิพิธภณัฑ์ 
2. จดัท าทะเบียนสิ่งของและจะจดัแสดง 
3. จดัท าเอกสารประกอบสิ่งของท่ีจะจดัแสดง 
4. ด าเนินงานประสานงานกบัวดัมว่งในการจดัท าและอบรมบคุลากรผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์

อยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการพิพิธภณัฑ์วิทยา 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง นบัเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งแรกท่ีด าเนินการจดัตัง้โดย

ความร่วมมือของวดัและชมุชน โดยมีหน่วยงานภายนอก ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้
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การช่วยเหลือและสนบัสนนุอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งนบัว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนโดยแท้ การท่ีชมุชน
ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมด าเนินการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง ท าให้ชุมชนได้รู้จักตวัตนและ
ท้องถ่ินของตนเอง เกิดความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และหวง
แหนวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งท าให้เกิดความส านึกท้องถ่ินอันจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกนั และพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งยงัก่อให้เกิดความส านกึในการปกปอ้ง คุ้มครอง รักษา และ
สืบทอด มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินตนไว้ไม่ให้สูญหาย เน่ืองจากชาวบ้าน
จะต้องเป็นผู้ดแูลสืบทอด และรักษาพิพิธภณัฑ์แหง่นีด้้วยตนเองตอ่ไป การสร้างจิตส านึกของคนใน
ท้องถ่ินโดยให้มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ ดแูลโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศิลปวฒันธรรมประจ า
ท้องถ่ินของตน จะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมของชาตใิห้คงอยูสื่บไป 

2.4 ส่วนประกอบของพพิธิภัณฑ์ 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เป็นแหล่งศกึษาเร่ืองราวด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม

ชมุชนท้องถ่ินลุ่มแม่น า้แม่กลองมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โบราณวตัถท่ีุจดัแสดงเป็นของวดัและ
ท่ีชาวบ้านน ามาบริจาคให้พิพิธภณัฑ์มีจ านวนมากมาย ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า เป็นร่องรอยของวิถี
ชีวติของผู้คน เชน่ ข้าวของเคร่ืองใช้ประเภทหม้อ จาน ชาม ท่ีใช้กนัในสมยัก่อน ผ้าห่อคมัภีร์ คมัภีร์
บนัทึกข้อมลูหลากหลายด้าน ดงัเช่น คมัภีร์โหราศาสตร์ ต ารายาสมนุไพร จารึกเก่ียวกบัความเช่ือ
ต่างๆ ของชาวมอญ ข้อมูลเหล่านีไ้ด้ถูกน ามาเรียงร้อยและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์  ภายใน
พิพิธภณัฑ์แบง่เป็นส่วนจดัแสดงต่างๆ ซึ่งการจดัแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง จะไม่
จัดแสดงสิ่งของทุกชิน้ แต่จะเลือกแสดงเพ่ือให้เห็นพัฒนาการของความเป็นมาของท้องถ่ิน 
นอกจากนัน้จะมุ่งเน้นการท าค าอธิบายและเอกสารประกอบการจัดแสดงท่ีให้ข้อมูลสมบูรณ์ 
เพ่ือให้ผู้ ชมสามารถเข้าใจสาระของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างถ่องแท้ การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ใน
อาคารหลงัท่ี 1 เนือ้หาในการจดัแสดงเน้นการน าเสนอประวตัิความเป็นมาของชมุชนบ้านม่วง แบง่
ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนของการจดัแสดงความเป็นมอญ ท่ีแสดงถึงประวตัิศาสตร์ ความ
เป็นมา วิถีชีวิตของชนชาติมอญ ซึ่งในส่วนนีจ้ะท าให้ผู้ ชมเข้าใจในความเป็นมาและเร่ืองราว
เก่ียวกับชนชาติมอญอย่างละเอียดลึกซึง้ และในส่วนของวิถีชีวิตชุมชนบ้านม่วง จากอดีตถึง
ปัจจุบนั ซึ่งในส่วนนีก้ารจัดแสดงจะน าเสนอเร่ืองราวผ่านโบราณวัตถุท่ีเป็นจุดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านม่วง ได้แก่ ผ้าห่อคมัภีร์ คมัภีร์ใบลาน อนัเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในอารยธรรมของชมุชนบ้านมว่งท่ีผา่นมานบัร้อยปีได้เป็นอยา่งดี 
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ส าหรับส่วนท่ีแสดงความเป็นมาของชนชาติมอญนัน้ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 
กลุม่ คือ  

1. มอญในต านาน เลา่ถึงความเป็นมา และความสมัพนัธ์ระหว่างการสร้างบ้านแปลง
เมืองกบัพระเกศธาต(ุผม) จากต านานหรือนิทานอนัเป็นท่ียอมรับมาแตโ่บราณกาล รวมไปถึงพทุธ
ท านายเร่ืองหงส์คูเ่ลน่น า้ มนัเป็นท่ีมาของนครหงสาวดี เป็นต้น 

2. มอญในทางประวัติศาสตร์ แสดงเร่ืองราวของมอญในยุคต่าง ๆ ตัง้แต่ มอญยุค
สุวรรณภูมิซึ่งความเป็นมอญและคนมอญ ยังซ้อนทับอยู่กับการเป็นคนกลุ่มหนึ่งในรัฐใหญ่ ๆ 
โดยเฉพาะในประเทศพมา่ มอญยคุรามญัเทศ ซึง่เป็นยคุท่ีมีรัฐมอญมัน่คงอยูท่า่มกลางรัฐของกลุ่ม
ชนชาติอ่ืน ๆ ไทยพม่า ไทยใหญ่ โดยมีเมืองหงสาวดีเป็นศนูย์กลาง และมีความรุ่งเรืองทางพุทธ
ศาสนาและศิลปวฒันธรรมยิ่งกว่าสมยัใด ๆ มอญยคุผู้ชนะสิบทิศ อยู่ในราวพทุธศตวรรษท่ี 22 ซึ่ง
รุ่งเรืองท่ีสดุในสมยัพระเจ้าหงสาวดีบเุรงนอง  

3. ภาษามอญและจารึกมอญ ภาษามอญถือเป็นภาษาส าคัญเก่าแก่ของผู้ คนใน
สงัคมท่ีเป็นเมืองและรัฐ เพราะเป็นทัง้ภาษาศกัดิ์สิทธ์ิ ภาษาทางราชการ และภาษากลาง ท่ีใช้
พดูจาส่ือสารในกลุ่มชนทกุระดบั ของท่ีจดัแสดงอาทิ แผ่นคมัภีร์ ฝีมือช่างมอญสมยัรัตนโกสินทร์ 
ได้รับอิทธิพลจากจีนและมุสลิม แผนคมัภีร์และไม้ประกับคมัภีร์ รูปลายทองสตัว์หิมพานต์ สมัย
อยธุยาตอนปลาย คมัภีร์ใบลาน  

4. ประเพณีและวฒันธรรมมอญ จดัแสดงเร่ืองราว ประเพณี 12 เดือน ของคนมอญ
ในประเทศไทย ซึ่งอยู่บนหลักความเช่ือทางพุทธศาสนาและการนับถือผี และจัดแสดงข้าวของ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อันเก่ียวเน่ืองกับประเพณีและวัฒนธรรมมอญ อาทิ เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ือง
เคลือบ เคร่ืองทองเหลือง ผ้าฝา้ยพิมพ์ลายห่อคมัภร์ ผ้าฝา้ยทอพืน้บ้านห่อคมัภีร์ของชาวบ้านม่วง 
พระบฎ เคร่ืองแตง่กาย 

5. มอญอพยพ จดัแสดงแผนท่ีและเร่ืองราวการอพยพมาสู่ไทยของคนมอญ 9 ระลอก 
ตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จนท าให้มอญกลายเป็นประชากรส่วนส าคญัของ
ประเทศไทยมาจนทกุวนันี ้โดยคนมอญมกัตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมน า้ โดยเฉพาะจะหนาแน่นบริเวณสอง
ฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาและแมน่ า้แมก่ลอง 

6. มอญในไทยและผู้น าทางวัฒนธรรม จัดแสดงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและ
ประเพณีของมอญในไทย อาทิ มอญสามโคก มอญสมทุรสาคร มอญบ้านโป่ง-โพธาราม มอญพระ
ประแดง ในสว่นผู้น าทางวฒันธรรม จดัแสดงภาพวาดและเร่ืองราวของผู้น าทางวฒันธรรม ซึ่งเป็น
กลุ่มกษัตริย์หรือผู้น าในอดีต อาทิ พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าจนัสิทธา มะกะโท พระเจ้าราชาธิราช 
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บุเรงนอง หลวงพ่ออุตตมะ พระครูวรธรรมพิทกัษ์ (อาจาย์ลม อดีตเจ้าอาวาสวดัม่วง) เรียงร้อย
ความเข้าใจมาจนถึงในส่วนท่ีจดัแสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของชมุชนบ้านม่วง ท่ีจ าแนกเร่ืองราวเป็น 5 
สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 ลุ่มน า้แม่กลอง แสดงเร่ืองราวความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกับลุ่มแม่น า้แม่
กลองนับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยจัดแสดงผ่านถ่ายดาวเทียม แผนท่ี และหลักฐานท่ีขุดพบ
บริเวณลุ่มน า้แม่กลอง อาทิ ขวานหิน ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองถ้วยชาม ก าไลส าริด ลกูปัด 
และโบราณวตัถอ่ืุนๆ พร้อมค าบรรยายชีใ้ห้เห็นเก่าแก่และความสมัพนัธ์ของล าน า้แห่งนีก้บัคนใน
ชมุชน  

ส่วนท่ี 2 สงัคม และวฒันธรรมท้องถ่ิน บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ และ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ความสมัพันธ์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของชุมชนบ้านม่วง และ
ชมุชนอ่ืนๆ ตัง้แตเ่ขตอ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และชมุชนใกล้เคียงในสองฝ่ังแม่น า้แม่กลอง 
รวมทัง้ชมุชนวดัมว่ง โดยใช้ภาพถ่าย และแผนผงัในการจดัแสดง เชน่ ภาพถ่ายใบลานท่ีระบปีุสร้าง
เจดีย์ ภาพถ่ายชุมชนตลาด ภาพถ่ายวัด และแผนผังแสดงภาษามอญ เป็นต้น พร้อมกับค า
บรรยายท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถ่ินจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในชมุชน ตลอดจนสมัภาษณ์ผู้ รู้ คนเฒา่คนแก่ ตลอดสองฟากฝ่ังแมน่ า้แมก่ลอง  

ส่วนท่ี 3 บ้านม่วงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน น าเสนอเอกลกัษณ์ของชาวมอญท่ีมีความ
ศรัทธาอย่างแรงกล้าในพุทธศาสนา โดยแสดงหลกัฐานในรูปของงานฝีมืออนัเก่ียวเน่ืองกบัความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น สมุดข่อย ใบลาน  ผ้าพระบฎ ธรรมาสน์มอญ ตู้พระธรรม คมัภีร์
อกัษรมอญท่ีจารลงแผ่นเงิน และแผ่นงาช้าง ท่ีพบเป็นจ านวนมากในบริเวณนี ้ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความงดงามทางศิลปะท่ีหาได้ยากยิ่ง จึงถูกยกให้เป็นจุดเด่น และเป็นหัวข้อส าคัญในการจัด
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง ค าบรรยายเน้นถึงภูมิปัญญา การเป็นสงัคมอารยะท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร 
ตลอดจนความศรัทธาในพระพทุธศาสนาของชมุชนนี ้

สว่นท่ี 4 วิถีชีวิตชาวบ้านม่วง แสดงถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของชาวบ้านในด้านตา่งๆ 
เช่น การท ามาหากิน การศึกษาอบรม ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดล้อม และความเช่ือเ ร่ือง
พระพทุธศาสนาผสมผสานกบัความเช่ือเร่ืองผี ดงัปรากฎในประเพณีเก่ียวกบัชีวิตและพิธีกรรมใน
รอบปีท่ีชาวบ้านยงัคงปฏิบตัมิาจนถึงทกุวนันี ้ผา่นโบราณวตัถท่ีุเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท ามา
หากิน ภาชนะต่างๆ เช่น โอ่งใส่น า้ เคร่ืองบดยา เตาเชิงกราน หรือเตาหุงข้าวท่ีนิยมใช้ในเรือ
สมยัก่อน เคร่ืองทองเหลือง และภาพถ่ายพิธีกรรมในเทศกาลตา่งๆ เป็นต้น ค าบรรยายสะท้อนให้
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เห็นถึงการด าเนินชีวิตภายในชมุชนท่ีต้องสมัพนัธ์กบัธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมนบัตัง้แตเ่กิดจน
ตาย 

ส่วนท่ี 5 บ้านม่วงกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง ในส่วนนีเ้ป็นการจัดแสดง
ภาพถ่ายให้เห็นความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน เช่น การ
เปล่ียนจากการท านาปลกูข้าวมาเป็นท าไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย เพ่ือสง่โรงงานน า้ตาลท่ีเคยเกิดขึน้หลาย
โรงในบริเวณนี ้การส่งเสริมการท่องเท่ียว การพฒันาสิ่ งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนงาน
บริการต่างๆ โดยปราศจากการวางแผนป้องกันสภาพแวดล้อมท่ีดีพอ เช่น ร้านอาหาร เรือนแพ
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้แม่กลอง สิ่งเหล่านีมี้ผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านม่วงและ
สภาพแวดล้อมท่ีเคยเป็นมา และก่อให้เกิดผลเสียตอ่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่ การ
เน่าเสียของแม่น า้แม่กลอง ป่าไม้ สตัว์ป่า พนัธุ์ปลา การดดูทราย และการพงัทลายของตลิ่งท่ีเกิด
จากการสร้างเข่ือน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเส่ือมสลายของประเพณีท้องถ่ิน 

ศนูย์มอญศกึษา ในอาคารหลงัท่ี 2 แบง่พืน้ท่ีในการจดัแสดงเป็นสองชัน้ ได้แก่  
ชัน้บน เป็นเร่ืองราวความเป็นมาของชนชาติมอญ และอารยธรรมมอญ รวมทัง้

ประวตัศิาสตร์ของชนชาตมิอญ 
ชัน้ล่าง จัดเป็นท่ีประชุมเสวนา และมีตู้ เก็บเอกสารโบราณทัง้ท่ีเป็นสมุดข่อย และ

ใบลานท่ีมีเนือ้หาสาระทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม รวมทัง้มีลานโล่งแจ้งส าหรับจดักิจกรรม
กลางสนาม 

การสร้างศนูย์มอญศกึษานัน้ ก็เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัชาวมอญ ด้วยเหตุ
ท่ีว่าความรู้เร่ืองมอญนัน้มีอยู่ในประเทศพม่าในบริเวณท่ีเคยเป็นอาณานิคมของมอญมาก่อน แต่
ด้วยบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศพม่าท่ีไม่เปิดโอกาสให้มีการศกึษาเร่ืองมอญอย่างเสรี 
ท าให้การศกึษาเร่ืองราวของชนชาตมิอญไมเ่กิดประโยชน์เทา่ท่ีควร และเน่ืองจากประเทศไทยมีชน
ชาติมอญเป็นส่วนหนึ่งของชาวสยามมาแต่โบราณกาล และปัจจุบันก็มีชุมชนมอญอยู่ทั่วไป 
โดยเฉพาะทางภาคกลางและภาคเหนือชนเชือ้สายมอญยิ่งมีมากและตัง้หลกัแหล่งกระจายอยู่ทัว่
ประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าต่อการศึกษาเร่ืองมอญทัง้สิน้ และในจังหวัดราชบุรีนัน้ มีเอกสาร
โบราณหลายเล่มได้ระบุว่า ต้นราชวงศ์จักรีมีความสัมพันธ์ทางเชือ้สายกับมอญมาแต่รัชกาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงรัชกาลท่ี 1 ก็มีความเก่ียวดองกับเชือ้สายมอญท่ีเมืองอมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม แล้วมีสายสมัพนัธ์สืบเน่ืองมาเป็นราชนิกลุบางช้าง ดงัเป็นท่ีรู้จกักนั  

นอกจากนี ้ในเขตต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ัง
แม่น า้แม่กลองก็เป็นพืน้ท่ีท่ีมีชุมชนเชือ้สายมอญตัง้หลกัแหล่งอย่างเหนียวแน่นมาแต่ยุคกรุงศรี
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อยุธยา สืบถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบนั ตลอดตัง้แต่ต้นน า้ จังหวัดกาญจนบุรี 
กลางน า้ จงัหวดัราชบรีุ และปลายน า้ จงัหวดัสมทุรสงคราม  

ด้วยเหตนีุพ้ิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงจึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
โดยขยายความส าคญัของพิพิธภัณฑ์ขึน้เป็น ศูนย์มอญศึกษา เพ่ือเป็นศนูย์กลางการศึกษาเร่ือง
มอญ ทัง้ของประเทศไทยและของโลกเพราะนอกจากสิ่งของทางวฒันธรรมบรรดามีท่ีวดัม่วงจะมี
ความหมายเร่ืองการให้ความรู้อย่างกว้างขวางในเร่ืองราวทางสังคมวัฒนธรรมท้องถ่ินแล้ว 
สภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมของวดัม่วงเองก็ยงัด ารงอยู่ท่ามกลางการตัง้ถ่ินฐานของคนมอญใน
ลุ่มน า้แม่กลองท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมอญในด้านความเป็นชาติและเป็นอารยธรรมได้
ดีกว่าท่ีอ่ืนๆ แต่เหนือสิ่งเหล่านีท่ี้ท าให้คนทัว่ไปได้เรียนรู้ก็คือความเป็นมอญทัง้ในทางชาติพนัธุ์
และอารยธรรมนัน้นัน้หาได้จ ากัดและโดดเด่ียวในเร่ืองพืน้ท่ีในลกัษณะเป็นภาพนิ่ง หากแต่มีการ
เคล่ือนไหวและผสมผสานกนัไปกบัการเป็นคนไทยและชาตไิทยอยูต่ลอดเวลา การจดัแสดงในศนูย์
มอญศกึษาท าให้คนมอญและคนภายนอกได้แลเห็นความเป็นมาแตด่ัง้เดิมของคนมอญในมิติทาง
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงยุคความ
เจริญรุ่งเรืองของรามญัประเทศซึ่งก็คือเมืองมอญ และอาณาจกัรมอญท่ีเติบโตขึน้พร้อมๆ กบัผู้คน
ในดนิแดนประเทศไทยท่ีเรียกวา่สยามประเทศ  

  
3. วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best practice) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ

พพิธิภัณฑ์ 
3.1 รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

                    3.1.1 สภาพทางกายภาพ 
ชมุชนบ้านมว่งเป็นชมุชนมอญท่ีตัง้บ้านเรือนอยูเ่รียงรายไปตามล าน า้แม่กลอง ในเขต

บ้านโป่ง และล่องเร่ือยมาจนถึงเขตอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง 
ตัง้อยูใ่นบริเวณวดัมว่ง ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็นศนูย์กลางของชมุชนมาเป็นเวลายาวนาน พิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวัดม่วงเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในตัวอาคารท่ีสร้างขึน้ ใหม ่
ประกอบด้วยอาคาร 2 หลงั โดยอาคารหลงัแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ ลกัษณะทรง
ไทยจตรุมุข 2 ชัน้ ออกแบบโดยกรมศิลปากร กลมกลืนกบัสภาพของอาคารเดิมของวดัตามแบบ
แผนสถาปัตยกรรมไทย-มอญประยกุต์ มีพืน้ท่ี ประมาณ 800 ตารางเมตร ส่วนอาคารหลงัท่ี 2 เป็น
อาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่เช่ือมตอ่กบัอาคารพิพิธภณัฑ์หลงัเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ชัน้ ลักษณะเป็นทรงไทยประยุกต์ อาคารพิพิธภัณฑ์หลังท่ี 2 นี ้ชัน้บนใช้เป็นพืน้ท่ีจัดแสดง
โบราณวตัถ ุสว่นชัน้ลา่งเป็นท่ีตัง้ศนูย์มอญศกึษา 
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จะเห็นได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงนัน้ เน่ืองจากเป็น
อาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่เพ่ือใช้เป็นพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ จึงให้ความส าคญักบัสถานท่ีตัง้และตวั
อาคารท่ีต้องแสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมมอญท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนอย่างชดัเจน กล่าวคือ 
พิพิธภัณฑ์ตัง้อยู่ในชุมชน และเลือกท่ีตัง้ในบริเวณวัดม่วง เน่ืองจากวัดม่วงเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนและเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านม่วงมาเป็นเวลาช้านาน อาคาร
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความสวยงามด้วยศิลปะแบบไทย - มอญ ท่ีตัง้อยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่าภายในวดั
มว่ง จงึเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชนและยงัเป็นสิ่งท่ีเชิดหน้าชตูาของคนในชมุชนบ้าน
มว่งอีกด้วย  

 3.1.2 จุดมุ่งหมาย 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน ใน

การจดัแสดงประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา ชีวิตและวฒันธรรมของชนชาติมอญ ท่ีเป็นชนชาติดัง้เดิม
ของชมุชน โดยมีจดุมุง่หมายดงันี ้

           3.1.2.1 เพ่ือรวบรวมสิ่งของท่ีมีคณุค่าทางโบราณคดี มานษุยวิทยา และ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้แก่วตัถุโบราณประเภทขวานหิน ขวานส าริด ก าไล ลูกปัด เคร่ืองปัน้และ
เคร่ืองเคลือบดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ต้นฉบบัและคมัภีร์ทางศาสนา ตลอดจนต้นฉบบัหนงัสือ
และต าราตา่งๆ วรรณกรรม ดอกสารท้องถ่ิน ผ้า เคร่ืองแตง่กายตามประเพณี และวิ่งของอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวกบัประเพณีและศาสนา 

           3.1.2.2 เพ่ือสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้เร่ืองโบราณคดี มานษุยวิทยา และ
ภมูิปัญญาชาวบ้านของท้องถ่ินซึง่เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ให้ปรากฎทัว่ไป 

           3.1.2.3 เพ่ือเป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าเร่ืองโบราณคดี มานษุยวิทยา และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านของท้องถ่ินซึง่เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ เพ่ือการศกึษาเพิ่มพนูความรู้และการศกึษา
เปรียบเทียบตอ่ไป 

            3.1.2.4. เพ่ือเป็นสถานปฏิบตัิการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรใน
สาขาโบราณคดี มานษุยวิทยา พิพิธภณัฑ์วิทยา และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

            3.1.2.5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะคนใน
ท้องถ่ินมีความรู้ และภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนอยา่งถกูต้องถ่องแท้ อนัจะน าไปสู่ความสนใจใคร่
อนรัุกษ์ ดแูล โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศลิปวฒันธรรมประจ าท้องถ่ินของตน 
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 3.1.3 หลักการ 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งมีหลกัการส าคญัท่ีจะต้องให้ทัง้ความรู้และความเพลิดเพลิน

แก่ผู้ ชมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดบัการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชน จึงให้ความส าคญักบัการจดัแสดงท่ีจะต้องสามารถดึงดดูผู้ชมให้
สนใจตดิตามหรือต้องการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป โดยมีหลกัการท่ีส าคญัดงันี ้

           3.1.3.1 เน้นความหมายของสิ่งของ สิ่งของท่ีจดัแสดงไม่จ าเป็นต้องมีราคา 
หากแตต้่องมีคณุคา่ในทางสตปัิญญาหรือคณุคา่ทางวฒันธรรมท้องถ่ิน ดงันัน้ ค าบรรยายของวตัถุ
ในพิพิธภณัฑ์จึงไม่สัน้และไม่ยาวเกินไป แต่มีรายละเอียดเก่ียวกับวตัถอุย่างเพียงพอท่ีจะให้ผู้ชม
เข้าใจได้อยา่งถ่องแท้ เชน่ อธิบายรายละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีการบอกช่ือ ท ามาจากอะไร 
ท าอยา่งไร และมีประโยชน์ในการใช้สอยอยา่งไร ใครเป็นผู้ประดษิฐ์ เป็นต้น 

           3.1.3.2 สะท้อนสภาพปัญหาของท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง
นอกจากจะมีการจดัแสดงเร่ืองราวของท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้ว ยงัมีการเช่ือมโยงสู่
สภาพปัญหาในปัจจบุนั โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชมุชนก าลงัเผชิญอยู ่ 

            3.1.3.3 ความมีชีวิตชีวา หลกัการนีจ้ะท าให้ผู้ชมเกิดจินตนาการเห็นภาพ
ความเคล่ือนไหวของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีง่ายๆ ท่ีไม่ซบัซ้อนและต้นทุนไม่สูง
มากชว่ยในการจดัแสดง เชน่ ใช้เคร่ืองเลน่เทปในการบรรยายหรือบนัทึกเสียงประกอบ ใช้หลอดไฟ
ธรรมดาทาสีส่องช่วยให้เกิดแสงท่ีต้องการ ให้เกิดความสวยงาม หรือน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
สไลด์ ภาพถ่าย วีดีโอ เป็นต้น  

           3.1.3.4 มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจัดแสดงอย่างสม ่าเสมอ การ
ปรับปรุงการจัดแสดงอย่างสม ่าเสมอท าให้พิพิธภัณฑ์มีความเคล่ือนไหว ผู้ ชมท่ีเข้ามาจะเกิด
ความรู้สกึท่ีดีและอยากท่ีจะกลบัเข้ามาดอีูก นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ยงัมีการจดักิจกรรมในรูปแบบท่ี
แตกตา่งหมุนเวียนกนัตลอดทัง้ปี เช่น การจดันิทรรศการตามวาระเทศกาลและวนัส าคญั การจดั
สมันา อบรม การจดัพิมพ์เอกสาร เพ่ือดงึดดูผู้ชมให้เกิดความสนใจ  

           3.1.3.5 มีการติดตอ่ประสานความร่วมมือและติดตามความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิด
จากการปฏิสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบนัการศกึษาในท้องถ่ิน และพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ 
อย่างสม ่าเสมอ การท างานพิพิธภัณฑ์จึงเป็นกระบวนการศึกษาและแสวงหาความรู้ท่ีไม่หยุดนิ่ง 
ทกุอยา่งคือความเคล่ือนไหว ปรับเปล่ียนและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา 
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           3.1.3.6 มีการดูแลพิพิธภัณฑ์ให้มีสภาพดี มีการบ ารุงรักษาสิ่งของ 
นิทรรศการตา่งๆ ท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

           3.1.3.7 มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมทางส่ือมวลชน 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักและเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นของ
ชมุชนท่ีทกุคนสามารถเข้ามาใช้บริการความรู้ได้ทกุโอกาส 

 3.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงตัง้อยู่บนพืน้ฐานของแนวคิด

การให้การศกึษานอกระบบแก่คนในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยเน้นท่ีจะเป็นศนูย์กลางในการ
เรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมมอญท่ีเป็นรากเหง้าของชุมชนเป็นส าคญั ผ่านการจดัแสดงนิทรรศการถาวร
ภายในตวัอาคาร รวมทัง้การจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ ดงันี ้

           3.1.4.1 ศนูย์วฒันธรรมไทยสายใยชมุชนวดัม่วง ได้จดักิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเคล่ือนไหวทัง้จากภายในและภายนอกขึน้ เป็นการกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้และการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีจะเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ไป อาทิ 
งานสืบสานประเพณีกินอยู่อย่างมอญในลุ่มน า้แม่กลอง ท่ีจดัขึน้ ณ วดัม่วง ในช่วงวนัลอยกระทง
ด้วยการน าเสนอกิจกรรม การละเล่น และประเพณีในรอบปีของกลุ่มคนมอญในลุ่มน า้แม่กลอง 
ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตคนมอญมากยิ่งขึน้ หลงัจากท่ีได้ชมและศึกษาผ่านจากงาน
นิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์ 

           3.1.4.2 จดักิจกรรมเน้นการให้ความรู้และกิจกรรมท่ีให้เห็นภาพรวมทาง
ประวตัิศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึ่งยงัมีชีวิตอยู่ในชมุชนหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการชม
พิพิธภณัฑ์ เชน่ มีการน าอาหารตามฤดกูาล ตลอดจนสินค้าท้องถ่ินมากมาขายเพ่ือหารายได้ให้แก่
ชมุชน และมีการน านกัทอ่งเท่ียวชมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิชมุชน ตลอดจนแหล่งส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีอยูส่องฝ่ังน า้แมก่ลอง ตัง้แตเ่ขตอ าเภอบ้านโป่งไปจนถึงอ าเภอโพธาราม 

 3.1.5 การให้บริการ 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่

เวลา 8.30-16.30 น. โดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชม โดยมีภัณฑารักษ์ท่ีเป็นคนในชุมชนท าหน้าท่ี
บริการน าชมและให้ความรู้ในพิพิธภณัฑ์ และนอกจากพิพิธภณัฑ์จะท าหน้าท่ีหลกัในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมมอญของชุมชน และประเทศไทยแล้ว พิพิธภณัฑ์ยงั มีการให้บริการแก่ชมุชน
และสงัคมในหลากหลายรูปแบบ ดงันี ้

        3.1.5.1 ศนูย์บรูณาการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 
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พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีอยู่ในวดัม่วง ท าให้วดัม่วงเป็นศนูย์กลาง
ในการแสวงหาความรู้ และศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมของท้องถ่ิน มีนกัศึกษา ครู 
อาจารย์ จากสถานศึกษาต่างๆ เข้ามาศึกษา ค้นคว้า ท างานวิจยัในเร่ืองต่างๆ มากมาย ทัง้ชาว
ไทยและชาวตา่งชาต ิพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงโดยการด าเนินการของพระครูวรธรรมพิทกัษ์จึงจดั
ให้วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ในส่วนของศูนย์บูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยอ านวยความสะดวกในเร่ืองของสถานท่ีพักในระหว่างการมา
ท าการศกึษาหาข้อมลู ค้นคว้างานวิจยั ตลอดจนอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการประสานงาน
กบัท้องถ่ินให้กบัผู้ ท่ีมาศกึษาในแหลง่การเรียนรู้นี ้อาทิเชน่ นกัศกึษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลยั
ศิลปากร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล นกัศึกษาจากต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามา
ศกึษาและท าวิทยานิพนธ์ เช่น นกัศกึษาชาวญ่ีปุ่ น ท่ีท าการศึกษาเร่ืองภาษามอญ วิถีชีวิตชาววดั
ม่วง เป็นต้น ซึ่งในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้ามาศกึษาวฒันธรรมพืน้บ้านปีละประมาณ 150 -200 คน และ
ในปี พ.ศ.2542 พระครูวรธรรมพิทักษ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงจึงได้ร่วมกับชาวบ้านม่วงท าการก่อสร้างอาคารส าหรับเป็นท่ีพักของ
อาจารย์ นิสิต นกัศกึษา ท่ีเข้ามาศกึษาวฒันธรรมพืน้บ้าน จ านวน 1 หลงั ขนาด 8 ห้อง คิดเป็นเงิน
ทัง้สิน้จ านวน 325,000 บาท นบัว่าเป็นการสนบัสนุนและให้บริการแก่สงัคมในด้านการเข้ามา
ศกึษาวฒันธรรมชมุชนของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง 

          3.1.5.2 โครงการจดัตัง้ศนูย์สืบค้นสงัคมวฒันธรรมท้องถ่ินต าบลบ้านมว่ง 
สืบเน่ืองจากวดัม่วงเป็นแหล่งศกึษาหาความรู้ของเยาวชน ประชาชน นิสิต นกัศกึษา 

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดงัปรากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542  

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งโดยพระครูวรธรรมพิทกัษ์ จึงได้ร่วมกบัส านกังานวฒันธรรม
จังหวัดราชบุรีด าเนินการจัดตัง้ศูนย์สืบค้นสังคมวัฒนธรรมท้องถ่ินต าบลบ้านม่วงขึน้ ในปี 
พ.ศ.2546 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้เยาวชน และประชาชนเห็นคณุคา่ เกิดความรัก ผกูพนั 
ในวฒันธรรมท้องถ่ิน และสามารถสืบค้นข้อมลูทางวฒันธรรมท้องถ่ินของตนได้ ในการนี ้พระครูวร
ธรรมพิทักษ์จึงได้ร่วมกับชาวบ้านม่วงและส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดท าข้อมูลท่ี
เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านม่วงขึน้ เช่น ประเพณีท่ีส าคญั การละเล่นพืน้บ้าน และอาหารมอญ 
ของต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือเผยแพร่แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผู้สนใจทัว่ไป โดยสามารถมาสืบค้นข้อมูลได้ท่ีพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงแห่งนี ้ซึ่ง
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นบัว่าเป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่สงัคมในเร่ืองของการให้ความรู้ในเร่ืองศิลปวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของชาวบ้านมว่ง 

           3.1.5.3 การสอนภาษามอญในสถานศกึษา 
ด้วยชุมชนบ้านม่วง เป็นชุมชนหนึ่งของชาวมอญท่ียังมีการสืบทอดวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างต่อเน่ืองจวบจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือยังมีการใช้ภาษาและเขียน
หนังสือมอญอยู่ในชุมชน ดงันัน้ ในปีการศึกษา 2546 พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงจึงได้ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดม่วง จัดสอนภาษามอญให้นักเรียนใน
สถานศึกษาใดๆ ก็ตามท่ีสนใจการเรียนภาษามอญตามความสมคัรใจ ทางพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั
ม่วงจะจดัวิทยากรไปสอนให้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนและผู้สนใจเป็นอย่างมาก จากนัน้
ทางพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนวดัม่วง
ให้ก าหนดการสอนภาษามอญเป็นหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
วฒันธรรมให้คงอยูสื่บไป 

          3.1.5.4 การแปลต าราภาษามอญเป็นภาษาไทย 
ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่า ชุมชนบ้านม่วงเป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถ ุ

และภมูิปัญญาท้องถ่ินตา่งๆ มากมาย โดยเฉพาะคมัภีร์ใบลาน และสมดุข่อยภาษามอญ ต ารา ซึ่ง
มีจ านวนมากไมว่า่จะเป็นเร่ืองโหราศาสตร์ ต าราหมอด ูต าราทางพระพทุธศาสนา ฯลฯ ซึ่งคมัภีร์ใบ
ลานและสมุดข่อยเหล่านีเ้ป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคณุค่า ประกอบกับในปัจจุบนัผู้ ท่ีสามารถอ่านและ
เขียนภาษามอญได้ มีจ านวนน้อยลง เหลือก็แตผู่้สงูอายเุท่านัน้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้
ตา่งๆ ให้กบัชมุชนและผู้สนใจทัว่ไป อีกทัง้เป็นการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาว
มอญบ้านม่วงให้คงอยู่ต่อไป พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง โดยพระครูวรธรรมพิทักษ์จึงได้เชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิในชมุชนท าการแปลต าราตา่งๆ จากภาษามอญเป็นภาษาไทยเผยแพร่ให้กบัผู้ ท่ีสนใจ
ทัว่ไป ผู้ ท่ีเป็นเร่ียวแรงส าคญัในการแปลตลอดจนเขียนเรียบเรียงเร่ืองราวประเพณีวฒันธรรมของ
ชาวมอญ คือ นายจวน เครือวิชยาจารย์ ข้าราชการบ านาญและผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านภาษา
และวรรณกรรมพืน้บ้าน ซึ่งต าราเหล่านี ้ประกอบไปด้วย วฒันธรรม ประเพณีมอญ คมัภีร์โลกส
มุตติ ใบลานมอญวดัม่วง นิทานคติธรรมพืน้บ้านวดัม่วง วิถีชีวิตชาวมอญ ต าราท านายฝัน และ
นิมิตสงัหรณ์สตัว์ ต านวนพระเจดีย์ร่างกุ้ง ต าราหมอนวดมอญ ต าราหมอดเูส่ียงทาย เป็นต้น ต ารา
ตา่งๆ ท่ีได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยนบัวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและมีคณุคา่ตอ่เยาวชน 
ประชาชนและผู้ ท่ีสนใจศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่งต าราเหล่านีไ้ด้เก็บรวบรวมไว้ท่ีศูนย์มอญ
ศกึษาในพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง 
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จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงนอกจากให้บริการความรู้ในการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรแล้ว ยงัมีการให้บริการในด้านอ่ืนแก่ชมุชนและสงัคม ในเร่ืองของการจดัโครงการ
ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วรวมทัง้เป็นลานจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินตาม
วาระและโอกาสส าคัญต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี  ้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงยังมีการ
ประชาสมัพนัธ์แนะน าพิพิธภณัฑ์และการให้ความรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์โดยใช้แผ่นพบั วีดีทศัน์ และ
มีเวบไซด์ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ท่ีสนใจได้
ตลอดเวลา  

 3.1.6 เครือข่าย  
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงมีการประสานความร่วมมือกนัเพ่ือเป็นการสร้างพลงัชมุชน

และเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน เช่น สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์  บริษัทมติชนจ ากัด (มหาชน) เป็นต้น รวมทัง้มีเครือข่ายเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์กันระหว่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยกัน ในรูปของการเป็นเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ภาคกลาง – ภาคตะวนัตก นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งยงัมีการรวบรวมองค์ความรู้ภายใน
ท้องถ่ิน เชน่ ภมูิปัญญา แหล่งเรียนรู้ในชมุชน จดัเผยแพร่ในรูปเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่
ในจงัหวดัและจงัหวดัใกล้เคียง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน และบคุคลภายนอกได้ใช้ศกึษาค้นคว้า 
ได้แก่ หนังสือน าชมพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เอกสารต ารายาโบราณท่ีแปลจากภาษามอญใน
คมัภีร์ใบลาน วีดีโอประวตัวิดัมว่งและพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง 

 3.1.7 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง จดัตัง้ขึน้โดยชมุชนเป็นหลกั ชาวบ้านม่วงมีส่วนร่วมในการ

ก่อตัง้และการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์หลายประการ ดงันี ้
3.1.7.1 ร่วมบริจาคสิ่งของให้กบัพิพิธภณัฑ์ โดยสิ่งของท่ีเป็น 

โบราณวตัถท่ีุเก่าแก่และเป่ียมไปด้วยคณุคา่และมีความหมายทางวฒันธรรมหลายอย่างท่ีจดัแสดง
อยู่ในพิพิธภณัฑ์นี ้เช่น ผ้าห่อคมัภีร์ คมัภีร์ใบลาน ข้าวของเคร่ืองใช้ ภาชนะตา่งๆ ผ้าทอพืน้เมือง 
เหลา่นี ้สว่นหนึง่เป็นของชาวบ้านท่ีร่วมกบับริจาคให้กบัวดัมว่งเพื่อจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ทัง้สิน้  

3.1.7.2 ให้ข้อมลูท่ีส าคญัของโบราณวตัถ ุและวฒันธรรมของ 
ชมุชน ชาวบ้านม่วงในฐานะเจ้าของวฒันธรรมมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการบอกเล่าเร่ืองราว ความ
เป็นมาของโบราณวัตถุ และวิถีชีวิตของชาวมอญบ้านม่วง ซึ่ง ได้น ามาเป็นเนือ้หาบรรยาย
ประกอบการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ 



311 
 

 
 

3.1.7.3 อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ 
ให้กับเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศกึษาตา่งๆ อาทิ สถาบนั
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนวัดม่วง เป็นต้น ท าการจัดอบรม
อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้ โดยเร่ิมด าเนินการอบรมปีละ 1 รุ่นๆ ละ 30 คน ใช้เวลาในการ
อบรมรุ่นละ 3 วนั ตัง้แตปี่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจบุนั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เยาวชนใน
ชมุชนมีความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็นการปลูกจิตส านึกท้องถ่ินนิยม ให้เกิดความภาคภูมิ
ในในท้องถ่ินตน ให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน อีกทัง้ได้มีโอกาส
ท าหน้าท่ีเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีให้ปรากฎต่อสาธารณชน ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่
นกัทอ่งเท่ียว และประชาชนผู้สนใจท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง  

การอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนี ้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวัดม่วงได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ด าเนินการ และจัด
กิจกรรมให้พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง ท าให้ชุมชนเห็นความส าคญัของท้องถ่ินและเป็นการผนึก
ก าลงัในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาชมุชนตอ่ไป 

3.1.7.4 คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์ 
พืน้บ้านวดัม่วงมีการจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน
บ้านมว่งทัง้หมด ประกอบด้วย ท่านเจ้าอาวาสวดัม่วง ซึ่งเป็นผู้น าทางศาสนาของท้องถ่ิน และเป็น
ผู้ ริเร่ิมในการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน ชาวบ้านท่ีมีความรู้ 
หรือผู้สูงอายุท่ีคลุกคลีอยู่กับชุมชนมานาน ตลอดจนผู้ มีฐานะดีและอุ้มชูท้องถ่ินให้เข้ามาร่วม
สนบัสนนุ คณะกรรมการนีมี้หน้าท่ีบริหารจดัการ ด าเนินงาน ดแูล และจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์
ร่วมกบัชมุชน  

           3.1.7.5.  การรวมกลุม่ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของชมุชนในบ้านม่วง โดยเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านอาชีพ เช่น กลุ่มผ้าทอ
บ้านมอญ ซึง่โรงทอผ้ามอญนีต้ัง้อยูใ่นบริเวณวดัมว่งในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัพิพิธภณัฑ์  

           3.1.7.6. การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงซึ่ง
พิพิธภณัฑ์จะจดักิจกรรมตา่งๆ ในโอกาสส าคญัตา่งๆ ของชมุชน เช่น งานประเพณี 12 เดือน หรือ
วันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของชาติ ซึ่งชาวบ้านม่วงทุกคนจะให้ความร่วมมือกับทาง
พิพิธภณัฑ์ในการจดังานทกุอยา่งเป็นอยา่งดี 
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          3.1.7.7 การสอนภาษามอญ และการแปลภาษามอญในศนูย์มอญศกึษา 
ศนูย์มอญศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง และถือเป็นจุดเด่น อีกประการหนึ่ง
พิพิธภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถหาชมได้ท่ีใดในภมูิภาคตะวนัตกของประเทศไทย การท่ีชาวชมุชนบ้านม่วง
เป็นชาตสิายมอญ จงึท าให้ชมุชนแหง่นีมี้ผู้ รู้ในภาษามอญหลายทา่น ชาวชมุชนจงึเข้ามีส่วนร่วมใน
เผยแพร่ภาษามอญโดยการสอนภาษามอญให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ และยังแปลเอกสารภาษามอญเป็น
ภาษาไทยให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญามอญโบราณในหลายๆ ด้าน เอกสารท่ีแปลจาก
ภาษามอญ อาทิเชน่ ต ารานวดมอญ ต าราแพทย์แผนโบราณ ต ารายาสมนุไพร เป็นต้น  

 3.1.8 งบประมาณ 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง เป็นพิพิธภัณฑ์ของชมุชน บริหารจดัการโดยวดัและชุมชน 

ได้รับงบประมาณท่ีเป็นรายได้หลักจากกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัราชบุรี 
นอกเหนือจากนี ้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นครัง้คราวในกรณีท่ีพิพิธภัณฑ์ต้องการใช้
งบประมาณในการด าเนินงานด้านต่างๆจากหน่วยงานภายในชุมชน เช่น สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี ้ยงัได้รับ
การสนบัสนนุจากการบริจาคจากชมุชน และจากบคุคลภายนอก จากมลูนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพนัธุ์ 
และบริษัทมตชินจ ากดั (มหาชน)  

3.1.9 การประเมินผล 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงมีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการจดัประชุมกันใน

กลุม่คณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือพดูคยุแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในทุกๆ ด้าน และน าผลท่ีได้จากการประชุมนัน้มาปรับปรุงและพฒันา
พิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 

3.2 จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น   
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจัดตัง้ขึน้ภายใต้แนวคิด

ส านกึท้องถ่ินท่ีเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน โดยจดัตัง้ขึน้โดยชมุชน ด าเนินการ
โดยชุมชน เพ่ือชุมชน พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเกิดจากผู้ คนในท้องถ่ิน
ผสมผสานกบัองค์ความรู้จากปราชญ์และนกัวิชาการในด้านสงัคมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 
เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนในระดบัท้องถ่ินท่ีน่าภาคภูมิใจ และเป็นแม่แบบส าคญัในการพัฒนา
วฒันธรรมและองค์ความรู้ของท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  และด้วยความท่ีชุมชนบ้านม่วงเป็นชุมชนท่ีมี
ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานด้วยเป็นท้องถ่ินของชนชาติมอญท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยตัง้ถ่ิน
ฐานกันอยู่มาก จึงเรียกได้ว่าชุมชนบ้านม่วงเป็นมอญทัง้หมู่บ้าน และน่ีก็เป็นรากฐานอนัดีในการ
ก่อเกิดพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง และศนูย์มอญศกึษา อนัเป็นแหล่งการเรียนรู้ชนชาติมอญท่ีใหญ่
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ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัตก และกลายเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้เพ่ือท่ีจะพฒันาชุมชนมอญ
แห่งนีใ้ห้เป็นคลงัความรู้มอญ เพ่ือย้อนรอยชาติอารยชน ผู้ซึ่งนานมาแล้วมีบทบาทสูงเด่นอยู่ใน
อาณาจกัรเก่าแก่ นามวา่ ทวารวดี พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งแหง่นี ้มีจดุเดน่หลายประการ ได้แก่ 

 3.2.1 พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงเป็นแบบอย่างการด าเนินงานให้แก่พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีก่อตัง้ขึน้ภายใต้แนวคิดการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ในฐานะ
เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่แรกในประเทศไทยท่ีก่อตัง้ขึน้ตามแนวคดินี ้ 

3.2.1.1 เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีความหมายตอ่ชมุชน ในการ 
เป็นปัจจยัหนึง่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นความเรียบง่ายแต่
มีความหมายตอ่ชมุชน สิ่งของท่ีจดัแสดงมีอยู่ในชมุชน ซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นสิ่งท่ีมีคา่ แตเ่ป็น
ศิลปวัตถุทางศาสนาท่ีทางวัดเก็บรวบรวมไว้ หรือศิลปหัตถกรรมประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
เก่ียวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ด้วยความโดดเด่นทางสภาพแวดล้อมท่ีมีอบอวลไปด้วยกลิ่น
อายและบรรยากาศของความเป็นมอญทัง้หมู่บ้าน การเป็นอารยธรรมมอญท าให้พิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัมว่งมีความโดดเดน่ในด้านการเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนมอญ ท่ีสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ
จากขนบธรรมเนียมประเพณีขึน้มาให้เห็นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการนับถือและเ ล่ือมใสใน
พระพทุธศาสนา ความเจริญในการมีวฒันธรรม อารยธรรมในการใช้ภาษาท่ีแสดงให้เห็นว่าชมุชน
บ้านม่วงเป็นชุมชนท่ีมีความรู้ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีอารยะ เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ได้
สะท้อนถึงความส าคญัของชมุชนท้องถ่ินออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อยา่งชดัเจนท่ีสดุ  

นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ยงัเป็นพืน้ท่ีในการเช่ือมโยงอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต ของชุมชนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เม่ือก่อนนัน้ คนเชือ้สายมอญรุ่นใหม่ๆ จะขาดความ
ตอ่เน่ือง หรือขาดความส าคญักับคนรุ่นเก่า วิถีชีวิตของคนภายนอกท่ีซึมซบัสู่คนมอญบ้านม่วงท่ี
จากไปประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ท าให้ความเป็นมอญลดน้อยลงไป แตเ่ม่ือพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั
ม่วงเกิดขึน้ท าให้ดงึคนมอญในชมุชนให้กลบัสู่ชมุชนอีกครัง้พร้อมทัง้ดงึคนภายนอกให้เข้ามารู้จกั
และเรียนรู้ความเป็นมอญผ่านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ผ่านภาษามอญท่ีครัง้หนึ่งเคยถกูละเลยจากคน
ท้องถ่ินเองไปแล้วให้กลับคืนมาอีกครัง้ และถือเป็นการชุบชีวิตชีวาให้กับวัฒนธรรมมอญให้
กลบัคืนสูว่ิถีชีวิตมอญในชมุชนท่ีคนท้องถ่ินภาคภมูิใจ 

3.2.1.2 ศนูย์มอญศกึษาความเป็นมอญแหง่บ้านมว่ง พิพิธภณัฑ์ 
พืน้บ้านวดัม่วงมีศนูย์มอญศึกษาท่ีเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ความโดดเด่นด้วย
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชาวมอญอพยพท่ีเข้ามาตัง้รกรากในชุมชนริมฝ่ังแม่น า้แม่กลองนี ้
ท าให้ชมุชนบ้านมว่งและพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงแห่งนีเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ความ
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เป็นมา และชีวิตวฒันธรรมของชนชาติมอญท่ีใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคตะวนัตก โดยการศกึษาเร่ืองชน
ชาตมิอญนัน้ มิได้ผ่านการศกึษาจากพิพิธภณัฑ์เพียงเท่านัน้ หากแตย่งัสามารถศกึษาได้จากศนูย์
มอญศกึษา ท่ีเป็นคลงัความรู้เร่ืองราวชีวิต วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ชนชาติมอญ ท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม เชน่ การเรียนภาษามอญ  

3.2.1.3 โบราณวตัถท่ีุเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน ท่ีแสดงออกถึงภมูิ 
ปัญญาอนัล า้เลิศของชาวมอญโบราณ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งมีจดุเดน่ในเร่ืองโบราณวตัถุท่ีเป็น
หนึ่งเดียวและไม่สามารถหาดูท่ีใดได้อีกแล้ว นั่นคือ ผ้าห่อคมัภีร์โบราณ ท าจากแผงไม้ไผ่หุ้มผ้า 
ตกแตง่ด้วยลกูปัดและดิน้ฝีมือของชาวบ้านมว่ง ใช้ส าหรับเก็บรักษาคมัภีร์ใบลานสมยัโบราณ ซึ่งมี
มากมายหลายชนิด ท่ีประกอบด้วยลวดลายและสีสนังดงาม และมีจ านวนมากท่ีเก่าแก่ถึงสมยักรุง
ศรีอยุธยา จึงนบัว่าเป็นมรดกทางวัตถุธรรมของชาติ ท่ีมีคุณค่าอย่างแทบหาไม่ได้ในยุคปัจจุบนั 
ประเพณีการใช้ผ้าท่ีมีค่าและสวบงามห่อพระคมัภีร์นีส้ะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกศรัทธาในพระ
ศาสนาอย่างละเอียดอ่อนของชาวมอญควบคู่ไปกับการแสดงออกถึงอารมณ์และจิตใจท่ีมีสุนทรี
ยของชาวบ้านในท้องถ่ินนี ้

นอกจากผ้าหอ่คมัภีร์ทีไมส่ามารถหาดท่ีูใดได้แล้ว ยงัมีวตัถโุบราณอ่ืนๆ อีกมากมายท่ี
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น สมุดข่อย คมัภีร์ใบลาน คมัภีร์งาช้าง ท่ีมีความเก่าแก่สมัย
อยธุยา สมยัธนบรีุ และสมยัรัตนโกสินทร์ จารึกเป็นต ารายา ประวตัติา่งๆ ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ของ
ท้องถ่ิน ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัอยา่งดีถึงความเป็นแหลง่รวมศลิปวิทยาการ ความรู้ในหลายแขนง ของ
ชาวบ้านมว่งซึง่รวบรวมจารึกอยูใ่นคมัภีร์เหลา่นี ้รวมทัง้ยงัมีกลอ่งเก็บคมัภีร์สลกัลวดลายงดงาม ท่ี
มีอายตุัง้แตต่ ่ากวา่ 70 ปี จนถึงมีอายมุากกว่า 70 ปี และตู้ เก็บพระคมัภีร์เก่าแก่ท่ีมีความงดงามไม่
แพ้กัน โบราณวัตถุเหล่านีเ้ป็นจุดเด่นท่ีแสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านม่วงเป็นชุมชนท่ีมีลายลักษณ์
อกัษร ซึง่หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีอารยธรรม มาตัง้แตโ่บราณกาล  

“บ้านม่วงมีของโบราณมากมายและหายาก วตัถุโบราณหลายอย่างหาดูที่ไหนไม่ได ้
มีทีนี่ที่เ่ดียว ทีแ่สดงออกถึงภูมิปัญญาของชนมอญทีน่่าท่ึง เช่น คมัภร์ทีจ่ารบนงาช้างไม่เจอมากใน
ประเทศไทย แล้วเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องยกย่องในภูมิปัญญาที่เลิศมากของชาว
มอญ” 

(พระอาจารย์อุน่, 2555) 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงจึงเป็นความส าคัญในเอกลักษณ์ของชุมชน สร้างความ

ภาคภูมิใจให้เกิดขึน้ภายในท้องถ่ิน เป็นเคร่ืองมือในการฟืน้ฟูและก่อเกิดความส านึกรักท้องถ่ินอนั
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น าไปสูค่วามเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็ง พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงแห่งนีจ้ึงโดดเดน่ด้วยความเป็น
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีความหมายและมีคณุคา่ตอ่ชมุชน 

3.3 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของ
พพิธิภัณฑ์ 

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง ให้ความส าคญักบัการสร้างพลงัในการให้ศกึษานอกระบบ
เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้โดยการสร้างความเคล่ือนไหวให้กบัพิพิธภณัฑ์และชมุชนอย่างตอ่เน่ือง ด้วย
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รู้จกัตวัเอง รู้ประวตัิศาสตร์รู้จกัท่ีมาท่ีไปของ
ตวัเอง และซมึซาบวฒันธรรมท่ีงดงามของตนเอง ซึง่จะก่อให้เกิดความรักในท้องถ่ิน สร้างจิตส านึก
ร่วมและความเข้มแข็งให้ชมุชน กิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งจดัขึน้จึงเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน
ความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งท่ีชาวมอญเคารพและให้ความศรัทธาอย่าง
สงูสดุ ผ่านประเพณีตา่งๆ ของชมุชน ได้แก่ ประเพณี 12 เดือน ท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของชาว
มอญ ซึ่งบางประเพณีนัน้ถือว่าเป็นประเพณีท่ีไม่เคยปรากฏในชมุชนใดมาก่อน และเป็นประเพณี
เก่าแก่ท่ีมาแตโ่บราณของชมุชนและยงัได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั เช่น ประเพณีจองโอะห์
ตา่น หรือประเพณีจดุไฟถวายพระสงฆ์เพ่ือให้ความอบอุน่แดพ่ระสงฆ์ในฤดหูนาว ในประเพณีนีจ้ะ
มีการเผาข้าวหลามถวายพระสงฆ์ด้วย, ประเพณีการท าข้าวแช่ซึ่งถือเป็นต้นต ารับมอญดัง้เดิมท่ี
เล่ืองลือ, ประเพณีสงกรานต์มอญ ซึง่จะมีการละเล่นตา่งๆ ท่ีมีความสนกุสนานและหาดไูด้ยากท่ีมี
ช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่ เช่น การเล่นสะบ้ามอญ, ประเพณีลอยกระทงสาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการ
ลอยกระทงของชาวมอญพืน้ถ่ิน เรียกว่า กระทงสายมอญ ซึ่งถือเป็นประเพณีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่าง
มาก ด้วยการลอยกระทงสายมอญนีจ้ะมีความโดดเด่น คือ การน ากระดาษสี มาพบัจบัจีบ คล้าย
ดอกบวั วางเรียงลงในถาดสังกะสี แล้วใส่น า้มัน ใช้เชือกกระสอบท าไส้สามเส้นควัน่รวมกันกาง
ออกมาเป็นสามขา เรียกว่า ตีนกา  วางตีนกา จดุไฟท่ีปลายตีนกาในทุกๆ กระทง แล้วน าไปลอย 
โดยยกทัง้ถาดอธิษฐานจิต จากนัน้ค่อยๆ จุ่มถาดทัง้ถาดลงไปในแม่น า้ กระทงจะลอยน า้ แล้ว
คอ่ยๆ ดงึถาดขึน้มา กระทงจะลอยเป็นกลุ่ม เป็นสาย ดสูวยงามและแปลกตามาก นอกจากนี ้ยงัมี
ประเพณีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาท่ีเป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีถือเป็นเสาเอกของมอญ คือ ประเพณีงาน
บวช ท่ียังคงเอกลกัษณ์เฉพาะของวฒันธรรมมอญ ซึ่งงานบวชนาคของมอญจะมีความยิ่งใหญ่
มาก เพราะเป็นการจ าลองรูปแบบการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะ นาคจะแต่งกายด้วยเสือ้ผ้า
และประดบัเคร่ืองประดบั มีการแตง่หน้าแตง่ตาทดัดอกไม้ให้สวยงามตามต านานการบวชของพระ
พุทธองค์ในสมยัพุทธกาล และจะนัง่บนหลังม้าท่ีประดบัด้วยภูษาอาภรณ์ท่ีสวยงามไปบวชท่ีวัด
อย่างสง่างาม ซึ่งประเพณีเหล่านี ้จดัขึน้โดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง วดัม่วง 
และคนในชุมชนบ้านม่วง ซึ่งเม่ือถึงเทศกาลประเพณี คนในชุมชนบ้านม่วงก็จะพร้อมใจกันแต่ง
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กายอยา่งสวยงามด้วยเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายประจ าชาติมอญ กล่าวคือ ผู้หญิงจะห่มสไบ นุ่งผ้าถงุ
มอญ ส่วนผู้ชายก็จะนุ่งโสร่ง มารวมตวักนัท่ีวดัม่วงเพ่ือร่วมมือร่วมใจกนัจดักิจกรรมตามประเพณี
ของชมุชนให้เป็นไปด้วยดีเสมอมา นอกจากนีซ้ึ่งเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่า ประเพณีเหล่านีล้้วนเป็นสิ่ง
ท่ีมีคณุค่าและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติมอญด้วยความตระหนักและเห็น
คณุค่าของวัฒนธรรมท่ีดีงามของตนเองของชาวบ้านม่วงให้คงอยู่สืบมาจนบดันี ้และยงั ถือเป็น
กิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนเพ่ือสร้างความสามคัคีปรองดอง เกิดความเอือ้อาทร
สมานฉนัท์ระหวา่งกนั อนัน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนบ้านมว่งมาจนถึงปัจจบุนั  

“เรามีกิจกรรมที่แสดงออกถึงประเพณี 12 เดือนของชาวมอญโบราณ คือ กิจกรรมทุก
อย่างที่เราจดัข้ึนในชุมชนจะเชื่อมโยงกบัประเพณี วฒันธรรมของชุมชนทัง้ส้ิน ที่ท าเช่นนี้ก็เพือ่สืบ
ทอดวฒันธรรม ประเพณีของเราเอาไว ้ใหลู้กหลานเราไดเ้ห็น ได้สมัผสั ได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมของ
พิพิธภณัฑ์วดัม่วงทีภื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของชมุชน” 

(เตรียมชยั อทุยัวฒัน์, 2555) 
     3.4 แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
      พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงร่วมกับวัดม่วงและชาวชุมชนบ้านม่วง ได้ร่วมกันจัดวาง

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามประเพณีและวฒันธรรมอันดีของชุมชนตามวาระและโอกาส
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการสร้างความเคล่ือนไหวให้แก่พิพิธภณัฑ์และเป็นท่ีรวมของชุมชนให้มี
ชีวิตชีวาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมนีจ้ะจดัให้สอดคล้องกับประเพณี 12 เดือน ของ
ชมุชน ดงันี ้
  3.4.1 เดือนอ้าย ประเพณีท าข้าวเม่าถวายผีเรือน กิจกรรมท่ีจดัในประเพณีนีคื้อ 
การท าข้าวเมา่เพ่ือเป็นการเซน่ไหว้ผีบ้านผีเรือนตามความเช่ือการนบัถือผีของชาวมอญ 
  3.4.2 เดือนย่ี กิจกรรมในเดือนนีคื้อ การลงแขกเก่ียวข้าวซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะ
ร่วมใจกนัมาช่วยกันลงแขกเก่ียวข้าว เป็นกิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดี
กนัของคนในชมุชน 
  3.4.3 เดือน 3 ประเพณีท าบญุจองโอะห์ต่าน หรือประเพณีท าบุญข้าวหลาม มี
กิจกรรมการเผาข้าวหลามเพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดั 
  3.4.4 เดือน 4 ฤดทู านาสะสางงานบ้าน ผู้ชายจกัสาน ผู้หญิงทอผ้า  
  3.4.5 เดือน 5 ประเพณีท าบญุสงกรานต์ จะมีกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของชาว
มอญท่ีเล่ืองลือ เชน่ การเลน่สะบ้ามอญ และกิจกรรมการแห่ท าข้าวแช่ ซึ่งข้าวแช่ถือเป็นอาหารพืน้
ถ่ินของชาวมอญ ชาวบ้านจะท าข้าวแชใ่สส่ ารับน าไปถวายวดัตามประเพณี 
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  3.4.6 เดือน 6 ประเพณีท าพิธีแรกนาขวญั มีกิจกรรมท าขวญัข้าวโดยน าข้าวท่ี
นวดแล้วกองรวมกันไว้ต่อหน้ารูปปัน้แม่โพสพ นิมนต์พระสงฆ์มา สวดเพ่ือเป็นสิริมงคล ท าบุญ
เลีย้งพระ และมีหมอท าขวญัรับขวญัแมโ่พสพ ทัว่ๆ ไป แล้วท าพิธีใน เดือน 3 ขึน้ 3 ค ่า ทกุปี 
  3.4.7 เดือน 7 ประเพณีถวายผ้าอาบน า้ฝน ชาวบ้านมว่งจะน าผ้าอาบน า้ฝน 
  3.4.8 เดือน 8 เข้าพรรษา มีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ชาวบ้านม่วงจะพร้อม
ใจกนัน าเทียนพรรษาไปถวายวดั  
  3.4.9 เดือน 9 ประเพณีการท าบญุบรรพบรุุษ ชาวบ้านม่วงจะจดัเตรียมของเซ่น
ไหว้บรรพบรุุษท่ีลว่งลบัไปแล้วเพ่ือเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึง มีกิจกรรมการร าผีมอญ
เป็นกิจกรรมทางจิตวิญญาณท่ีชาวมอญให้ความส าคญัและสืบทอดอยา่งเล่ือมใสศรัทธา 
  3.4.10 เดือน 10 ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ หรือตกับาตรข้าวเหนียว ตามประเพณี
โบราณจะมีกิจกรรมการท าบญุตกับาตร ถวายอาหารคาวหวานแดพ่ระภิกษุสงฆ์ แตท่ี่พิเศษคือ จะ
มีการตกับาตรน า้ผึง้ ซึง่ทางวดัจะเรียงบาตร หรือภาชนะอ่ืนไว้ตา่งหากจากการตกั บาตรข้าว โดยผู้
ท่ีจะตักบาตรน า้ผึง้นัน้จะน าน า้ผึง้ท่ีบรรจุอยู่ในขวดรินน า้ผึง้ลงในบาตร หรือภาชนะ ท่ีจัดไว้
เหมือนกบัท่ีเราตกับาตรข้าว ปัจจบุนัน า้ผึง้หายากและมีน้อยจึง เปล่ียนมาใช้ตกัด้วยน า้ตาลทราย
แทน 
  3.4.11 เดือน 11 ประเพณีท าบญุออกพรรษา ชาวมอญบ้านม่วงจะมีกิจกรรมการ
กวนกระยาสารทเพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์ท่ีวดั 
  3.4.12 เดือน 12 ประเพณีไหว้แมโ่พสพ มีกิจกรรมการตัง้ศาลเพ่ือบชูาแลระลึกถึง
พระคณุของพระแม่โพสพท่ีปกปักรักษาข้าวในนาให้มีผลิตผลดี นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมการลอย
กระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจทัง้จากชาวมอญในชมุชนและบุคคลภายนอกเป็นอย่าง
ยิ่ง 

“คณะกรรมการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงและประชาชนในชุมชน จะมีการ
วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกนั ซ่ึงกิจกรรมที่จัดนัน้จะจดัตามประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน
ตามโอกาสอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงแผนการจดักิจกรรมนี้จะจัดให้สอดคล้องกบัประเพณี 12 เดือน ของ
ชมุชน” 

(สอางค์ พรหมอินทร์, 2555) 
 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เหล่านี  ้ถือเป็นกิจกรรมท่ีเอือ้ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้
ประเพณี และวฒันธรรมดัง้เดิมของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี การวางแผนการจดักิจกรรมตา่งๆ เป็น
การร่วมกันวางแผน และร่วมกันด าเนินงานระหว่างพิพิธภัณฑ์ วัด และชุมชน ซึ่งเม่ือถึงเวลา
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ประเพณีในแต่ละเดือน คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ และผู้ น าชุมชน จะมาร่วมกันประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือและวางแผนการจดักิจกรรมต่างๆ และเม่ือถึงเวลาการจดักิจกรรมก็จะได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยันถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนอนัก่อให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้เป็นอยา่งดี 

     3.5 ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการ การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 

       พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งเป็นสว่นหนึง่ในโครงการศนูย์วฒันธรรมไทยสายใยชมุชนท่ี
ด าเนินการและเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เ ร่ืองมอญศึกษาซึ่งให้บริการแก่ผู้ สนใจ ตลอดจน
นกัทอ่งเท่ียวทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมาเป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ ในอดีตนัน้เคยประสบกบั
ปัญหาตวัอาคารท่ีจดัแสดงนิทรรศการหลงัแรกมีสภาพทรุดโทรม ทางวดัม่วงจึงไ ด้เร่ียไรทนุทรัพย์
จากราษฎรจนสามารถสร้างอาคารหลงัใหม่ขึน้อีกหลงัได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตัง้เป็นศนูย์มอญ
ศกึษา ซึง่นบัเป็นแหลง่เรียนรู้และเป็นศนูย์กลางการศกึษาวฒันธรรมมอญท่ีอยู่ริมแม่น า้แม่กลองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคตะวนัตกมาจนถึงปัจจบุนั 
       ส่วนปัญหาในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นอยู่คือในเร่ืองของงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน บริหารจดัการโดยวดัและชุมชน แม้ว่าจะ
ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากกระทรวงวฒันธรรม แต่งบประมาณส่วนหนึ่งได้มาจากชมุชนและ
วดัด้วย และในเวลาท่ีพิพิธภณัฑ์จดัด าเนินงานเฉพาะกิจ เช่น มีการจดักิจกรรมตามประเพณีตา่งๆ 
หรือการบ ารุงรักษา ซอ่มแซม ปรับปรุงอาคารพิพิธภณัฑ์หรือวตัถสุิ่งของ ท่ีต้องใช้งบประมาณมาก
นัน้ ทางพิพิธภัณฑ์ต้องด าเนินการของบประมาณสนับสนุนไปยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ราชบรีุ และองค์การปกครองส่วนจงัหวดั ซึ่งก็ประสบความล่าช้าในการของบประมาณเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะระบบราชการท่ีมีขัน้ตอนในการด าเนินงานมากมายหลายขัน้ตอน 
หรืออาจเป็นเพราะทางรัฐบาลมิได้จัดสรรงบประมาณไว้รองรับการด าเนินงานในส่วนนี ก็้เป็นได้ 
พิพิธภัณฑ์จึงต้องหางบประมาณโดยวิธีอ่ืน ได้แก่ เร่ียไรจากคนในชุมชน หรือขอความสนบัสนุน
จากหนว่ยงานภายในชมุชน เชน่ สถานศกึษา องค์การบริหารสว่นต าบล เทศบาล เป็นต้น  

      3.6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
        พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ด้วยความร่วมมือระหว่างวดั
มว่ง ชาวบ้านมว่ง และมหาวิทยาลยัศลิปากร เป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม ให้บริการความรู้เร่ือง
มอญทัง้แก่ชุมชนบ้านม่วงและชุมชนโดยรอบในละแวกใกล้เคียงลุ่มน า้แม่กลอง รวมทัง้
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการความรู้ให้แก่นกัศึกษา นกัวิจยั ท่ีสนใจ
ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองวัฒนธรรมมอญให้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ท่ีประสบ
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ความส าเร็จและมีช่ือเสียงมานบัเป็นเวลายาวนาน ปัจจยัท่ีสนบัสนนุการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่  

3.6.1 ความส านกึรักท้องถ่ินของชมุชน พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งเป็น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีตัง้อยู่ในชุมชนมอญท่ีมีความรักและกตญัญตู่อแผ่นดินเกิดเป็นอย่างมาก ใน
การท่ีจะอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณีเก่าแก่ดัง้เดิมของชุมชนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและมัง่คง
อยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนั และเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ชุมชนร่วมมือกนัสร้างพิพิธภณัฑ์ให้เกิดขึน้และ
ด าเนินอยูไ่ด้จนถึงปัจจบุนันี ้

3.6.2 เกิดจากความต้องการของชมุชน ชมุชนชาวบ้านมว่งมีความรัก 
ในท้องถ่ินและบ้านเกิดของตนเองเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงจึงเกิดขึน้จากความ
ต้องการของคนในชมุชนบ้านมว่งท่ีจะมีพืน้ท่ีในการแสดงตวัตนและอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ ซึ่งก็คือการ
เป็นชนชาติมอญท่ีเข้มแข็งและมีความงดงามทางวฒันธรรม ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชนและสงัคม ปัจจยัท่ีเกิดจากความรักและความต้องการของคนใน
ชมุชนเป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัท่ีชว่ยให้คนในชมุชนเห็นความส าคญัและเกิดความรักท่ีจะร่วมมือ
กนัสร้าง ดแูลรักษา และปกปอ้งสมบตัขิองชมุชนให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 
  3.6.3 ผู้ น าชุมชน มีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความส าเร็จให้แก่
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ด้วยชมุชนบ้านม่วงมีผู้น าท่ีมีความเข้มแข็งและเป็นท่ีเคารพศรัทธาของ
ชาวบ้าน ได้แก่  พระสงฆ์ ท่ีเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของชมุชน พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งส าเร็จลง
ได้ด้วยดี ด้วยบารมีของเจ้าอาวาสวัดม่วงในสมยันัน้คือ หลวงพ่อลม หรือพระครูวรธรรมพิทักษ์ 
ท่านเป็นพระสงฆ์ท่ีมีศกัยภาพและมีบารมีมาก เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบ้านม่วงและชุมชน
ละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เม่ือพระครูมีความตัง้ใจท่ีจะจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ขึน้จึงได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ผู้ น าชุมชนท่ีเป็นคนส าคัญในชุมชนอย่าง
ผู้ ใหญ่บ้าน ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ อาวุโส ก็มีบทบาทส าคญัท่ีเป็นพลังในการขับเคล่ือน ในการ
กระตุ้น ชักจูง สนับสนุน ให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมมือในการสร้างและด าเนินงานในกิจการทุก
อยา่งของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งอนัเป็นปัจจยัส าคญัหนึง่ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ส าเร็จลงได้  

             3.6.4 ความร่วมมือกนัของชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง พิพิธภณัฑ์ 
พืน้บ้านวัดม่วงเกิดขึน้และสามารถด าเนินอยู่ได้จนบัดนีก็้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคน
ภายในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกชุมชนท่ีให้ความช่วยเหลือ 
สนบัสนนุ ประสานความร่วมมือกนัเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย ทัง้หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน 
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สถานศึกษา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศ ซึ่งการร่วมมือประสานกนัเป็นเครือข่ายนีช้่วยให้การด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์เป็นไปอยา่งราบร่ืนและตอ่เน่ือง ไม่เกิดความรู้สึกโดดเด่ียว เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถขอ
ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุจากหนว่ยงานเหลา่นีไ้ด้  

    “ชาวมอญมีความรักและความกตญัญูต่อแผ่นดินเกิด มีความรักในชุมชนเป็นอย่าง
มาก ชาวมอญในชุมชนวัดม่วงทุกคนมีความส านึกรักท้องถ่ินสูงมาก มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สูง ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีเก่าแก่ดัง้เดิมของชุมชนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นชีวิตประจ าวนั ท าให้พิพิธภณัฑ์ประสบ
ความส าเร็จ” 

(ประภาส พลศกัดิ์, 2555) 
    “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และต้องบริหาร

จดัการโดยชุมชน เมื่อชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ จะเกิดความรักและรับผิดชอบในการร่วมกนัดูแลให้
พิพิธภณัฑ์คงอยู่ตลอดไป และพิพิธภณัฑ์บา้นม่วงมีส่ิงนี ้จึงประสบความส าเร็จ” 

(สอางค์ พรหมอินทร์, 2555) 
      “ความสามัคคี กลมเกลียวกันของคนในชุมชน เป็นส่ิงที่ท าให้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวดั
ม่วงประสบความส าเร็จ” 

(จวน เครือวิชชาจารย์, 2555) 
   “บ้านม่วงโชคดีตรงที่เรามีผู้น าที่เข้มแข็ง ทัง้ผู้น าฝ่ายสงฆ์ และผู้น าฝ่ายฆราวาส อย่าง

ผูใ้หญ่บา้น ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวโุส ก็มีบทบาทส าคญัท่ีช่วยการกระตุ้น ชกัจูง สนบัสนนุ ให้
คนในชุมชนเข้ามาร่วมมือในการสร้างและด าเนินงานในกิจการทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์  ท าให้
พิพิธภณัฑ์ส าเร็จลงได้” 

(เตรียมชยั อทุยัวฒัน์, 2555) 
       จะเห็นได้ว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงมีหลายปัจจัย
ด้วยกัน แตอ่ย่างไรก็ตาม สิ่งส าคญัท่ีสดุในการประสบความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์อยู่ท่ีชมุชนเป็น
หลกั เม่ือชุมชนเป็นเจ้าของวฒันธรรม ก็ถือว่าเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ด้วย เม่ือชมุชนรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของ รู้สกึวา่พิพิธภณัฑ์เป็นสมบตัขิองชมุชนท่ีทกุคนต้องชว่ยกนัดแูลรักษา ปกปอ้ง และหวง
แหน การใดก็ตามท่ีเป็นกิจของพิพิธภณัฑ์จึงได้รับความร่วมมือจากคนในชมุชนเป็นอย่างดี อ่ืนใด
นอกจากนี ้ความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ยังอยู่ท่ีผู้น าชุมชนท่ีมีศกัยภาพ มีความทุ่มเทท างานเพ่ือ
ชมุชนอยา่งเสียสละ จึงสามารถสร้างศรัทธาให้คนในชมุชนคล้อยตามได้ นอกจากนี ้ความร่วมมือ
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กันเป็นเครือข่ายก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงประสบ
ความส าเร็จและด ารงอยูไ่ด้มาเกือบ 2 ทศวรรษ 
 

4.ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับชุมชน 
      ชมุชนบ้านมว่งเป็นชมุชนมอญท่ีคนในชมุชนมีความรักในชมุชน และมีจิตส านกึรัก 

ท้องถ่ินเป็นอย่างมากเป็นทุนเดิม การแสดงออกถึงเจตนารมย์ท่ีจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ
แสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นปึกแผ่นของชมุชน ท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกนั
ของคนในชุมชน ก่อตัง้ และด าเนินงานพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงโดยชมุชนขึน้ได้ น ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจ สร้างความส านึกในมาตุภูมิก่อเกิดการเรียนรู้ และส่งผลให้ชุมชนบ้านม่วงมีความ
เข้มแข็ง มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง และสง่ผลดีให้กบัชมุชนในหลายประการ ดงันี ้

       4.1 พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 
ประเพณี และภมูิปัญญาของชมุชน พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัแสดงวิถี
ชีวิต ความเป็นมา ของคนในท้องถ่ิน ผ่านการจดัแสดงนิทรรศการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ช่วยสร้างให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงท่ีมาท่ีไปของตวัเอง วฒันธรรมท่ีดี
งาม ประเพณีอนัทรงคณุคา่ ท าให้คนในชมุชนได้รู้จกัตวัเองและเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรม
ของตนเองท่ีไมมี่เหมือนชาตใิดในโลก 

     “…มีพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน ท าใหไ้ด้เข้าไปเรียนรู้ ไดรู้้จกัตวัเองว่าเป็นใคร มาจากไหน มี
วฒันธรรม มีประเพณีอะไรบ้าง…” 

(ธิดา สาระยา, 2555) 
    “…พิพิธภณัฑ์ท าให้รู้จกัรากเหง้าของตนเอง ไม่ลืมว่ารากเหง้าเราเป็นใคร มาจากไหน 

ท าใหเ้ราไม่ลืมก าพืดตนเอง”  
(ประภาส พลศกัดิ์, 2555) 

     “…พิพิธภณัฑ์ท าใหเ้รารู้จกัตวัเอง และรู้สึกภาคภูมิใจในตวัเอง รักบ้านเกิด และรักใน
วฒันธรรมของเรา อยากให้คนอื่นมาดู มาเห็นส่ิงที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเรา ให้มาดู มาศึกษา
ความเป็นมอญของบา้นม่วง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และย่ิงใหญ่แค่ไหน” 

(ล้อม เพ็งแก้ว, 2555) 
 
       4.2 พิพิธภัณฑ์สร้างส านึกรักท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ ในวฒันธรรมของตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และหวงแหนชุมชน
ท้องถ่ินเกิด อันก่อให้เกิดความรักในชุมชน ท าให้คนในชุมชนมีความรักซึ่งกันและกัน และเกิด
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ความรักในท้องถ่ิน ไม่ต้องการจากท้องถ่ินไปไหน และเป็นสิ่งจุดประกายให้ชุมชนเกิดความ
ปรารถนาดีต่อชุมชน อยากท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า ท าให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งสามารถด ารงอยูไ่ด้ในสงัคมแหง่ความเปล่ียนแปลงได้อยา่งยัง่ยืน 

      “…พิพิธภัณฑ์ท าให้ชาวบ้านรักกัน และรักบ้านเกิดข้ึนมาก ท าให้ไม่อยากไปไหน 
อยากดูแลพิพิธภณัฑ์ อยากอยู่บา้น อยากพฒันาบา้นเราใหเ้จริญก้าวหนา้ย่ิงๆ ข้ึนไป” 

     “…พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินทีว่ดัม่วงนีค่้อนข้างมีความหมายต่อชมุชนอย่างมาก เหมือนเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยง คนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ให้มาพบกนั คนรุ่นใหม่จากบ้านไปท างานนอกชุมชน 
แต่พิพิธภณัฑ์เป็นเหมือนส่ิงที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้กลบับ้าน แถมพาคนนอกมาด้วย พากนัมาเที่ยว
ใหญ่เลย และวยัรุ่นก็พดูภาษามอญอวด ว่านีภ่าษาฉนันะ บา้นฉนัมีของดี ภูมิใจในความเป็นมอญ
ของตวัเอง” 

(ธิดา สาระยา, 2555) 
     “…พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเป็นส่ิงหน่ึงทีส่ร้างความภูมิใจให้เกิดข้ึนภายในท้องถ่ิน เมื่อก่อน

คนมอญไม่กล้าพูดภาษามอญ แต่พอมีพิพิธภัณฑ์ข้ึนแล้ว เขาสามารถพูดได้อย่างสง่าผ่าเผย 
สามารถนุ่งโสร่งไดอ้ย่างสง่าผ่าเผย นีคื่อความภูมิใจทีเ่กิดจากการมีพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
วัดม่วงจึงเป็นตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดเจนว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างส านึก สร้างความ
ภาคภูมิใจใหแ้ก่ทอ้งถ่ินมากข้ึนจริงๆ” 

(ล้อม เพ็งแก้ว, 2555) 
        4.3 พิพิธภณัฑ์สร้างความสามคัคีปรองดองภายในชมุชน พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง

เปรียบเหมือนองค์กรท่ีเป็นศูนย์กลางในการรวมตวักันของคนในชุมชน การได้มีส่วนร่วมในการ
ก่อตัง้ ด าเนินงาน และร่วมกิจกรรมทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ท าให้คนในชมุชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกนั 
ได้ปฏิสมัพนัธ์กนัก่อเกิดความรัก ความเอือ้อาทรผูกพนั ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน อนัน าให้
เกิดความสมานฉนัท์ภายในชมุชน ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ในการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนบ้านมว่ง 

       “…พิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมอะไรก็ได้มาช่วยกนัท า ชาวบ้านทุกคนเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
มาช่วย คนที่เคยทะเลาะกนัก็ดีกนั คนที่รักกนัก็รักกนัมากข้ึน เพราะมีส่ิงรวมจิตใจเหมือนกนัคือ
ความรักทีมี่ต่อชมุชน” 

(สอางค์ พรหมอินทร์, 2555) 
4.4 พิพิธภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจท่ีดีให้แก่ชมุชน ผลพลอยได้ของการมีพิพิธภัณฑ์มีส่วนใน

การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงเป็นศนูย์กลางในการ
เรียนรู้วฒันธรรมมอญท่ีใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย สามารถดงึดดูผู้ ท่ีสนใจใน
วัฒนธรรมมอญให้เข้ามาเย่ียมชมและศึกษา การเข้ามาของนักท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจใน
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วฒันธรรมนีท้ าให้เกิดการกระตุ้นการท่องเท่ียวให้เกิดขึน้ชมุชน เกิดการพฒันาอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้แก่คนในชุมชนมากขึน้ ปัจจบุนันีบ้้านม่วงมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมมอญให้กับ
นกัทอ่งเท่ียวและผู้ ท่ีมาเย่ียมชมอยา่งใกล้ชิดผา่นการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในชมุชน ผู้มาเยือนจะได้
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวมอญ อาทิ เคร่ืองแต่งกาย อาหาร ประเพณี การละเล่น ผ่าน
ชีวิตประจ าวนัของชาวมอญในชมุชน 

     “…พิพิธภัณฑ์มีโรงทอผ้า ชาวบ้านก็มาทอผ้าที่นี่ ผ้าที่ทอเป็นผ้ามอญทอด้วยมือ มี
ลวดลายทีส่วยงามและทนทาน ก็ไดข้ายใหค้นมาดูพิพิธภณัฑ์ดว้ย ท าใหมี้เงินมากข้ึน” 

(เตรียมชยั อทุยัวฒัน์, 2555) 
การก่อตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการในทุกกระบวนการท าให้ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้  ฝ่าฟันปัญหา
และอปุสรรคท่ีมีไปด้วยกนัด้วยความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัท าให้ชมุชนสร้างพิพิธภณัฑ์ของตนเอง
ได้ส าเร็จ ในฐานะการเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่และมีความหมายตอ่ชมุชนท า
ให้ชมุชนได้เรียนรู้ตวัตนของตนเองและตระหนกัในความงดงามของความหมายในวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ท่ีตนเองมี ส่งผลให้ชาวบ้านม่วงมีความส านึกรักท้องถ่ิน และเกิดเป็นพลังแห่งความ
สามคัคีปรองดองอนัก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชมุชนในท่ีสดุ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านมอญวดัม่วงนี ้ถือ
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเกิดจากผู้คนในท้องถ่ินผสมผสานกับองค์ความรู้จากปราชญ์และนกัวิชาการใน
ด้านสังคมศาสตร์ท่ีเกิดขึน้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแม่แบบส าคัญในการพัฒนา
วฒันธรรมและองค์ความรู้ของท้องถ่ินให้เข้มแข็ง  

      จะเห็นได้วา่ การเกิดขึน้และด ารงอยูข่องพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง สามารถสร้าง 
ส านึกสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถ่ิน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านม่วงเป็นอย่าง
มาก นอกจากพิพิธภณัฑ์จะเป็นแหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรมมอญให้แก่คนในท้องถ่ินได้ตระหนกั
และเห็นความส าคญัของรากเหง้าของตนเองท่ีน่าภาคภูมิใจแล้ว พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงแห่งนี ้
ยงัเปรียบเหมือนศนูย์กลางท่ีช่วยสนบัสนุนการรวมตวัของคนในชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีให้อ านาจ
และสร้างความเข้มแข็ง (Empowerment) ให้กบัคนในชมุชนบ้านม่วง ท าให้คนบ้านม่วงเกิดความ
ภาคภูมิใจและตระหนกัถึงคณุค่าความส าคญัของตนเองเป็นช่องทางน าไปสู่การปฏิสงัสรรค์ทาง
สงัคม การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและนักวิชาการภายนอกการเข้าถึงทรัพยากรและ
อ านาจต่อรองกับภายนอกชุมชน น าไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตอ่ไปและสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งมีศกัยภาพอยูใ่นสงัคมแหง่การเปล่ียนแปลงได้อยา่งยัง่ยืน  
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5.จุดแข็งและจุดอ่อนของพพิธิภัณฑ์ 

      พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีจดุแข็ง และจดุอ่อน ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 จุดแข็ง 

5.1.1 มีโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาเป็นจ านวนมาก 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงจัดแสดงสิ่งของท่ีเป็นสมบัติของวัดแต่โบราณท่ีแสดงถึงประเพณี 
วฒันธรรมของชาวมอญอย่างเด่นชัดท่ีมีความเช่ือและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า 
ได้แก่ ผ้าห่อคมัภีร์ท่ีมีลกัษณะลวดลายเฉพาะของชาวมอญ ศิลปะท่ีปรากฎอยู่บนคมัภีร์ใบลาน มี
ทัง้แผน่คมัภีร์ท่ีมีการลงรักปิดทองและรดน า้ แผ่นคมัภีร์ท่ีท าด้วยเงิน กล่องไม้เก็บคมัภีร์ประดบัมกุ
สวยงามท่ีมีคุณค่าทัง้ความรู้และความงดงามทางศิลปะ หรือเคร่ืองถ้วยชามเก่าท่ีผลิตจาก
ต่างประเทศท่ีมีลวดลายงดงามแบบจีน นอกจากนีย้ังมีธรรมาสน์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจาร
คมัภีร์ใบลาน ผ้าห่อใบลาน ต้นฉบบัหนงัสือและต าราต่างๆ ท่ีเป็นภาษามอญ ตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ศิลปวตัถท่ีุพบในลุ่มน า้แม่กลอง อาทิ ขวานหิน ขวานส าริด ก าไล ลกูปัด เคร่ืองปัน้ และ
เคร่ืองเคลือบดนิเผา 

5.1.2 ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นจดุเดน่ สวยงามด้วยตวัอาคารและ 
สภาพแวดล้อมท่ี กลมกลืนและมีกลิ่นอายของวฒันธรรมมอญ อาคารพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงได้
พยายามให้กลมกลืนกับอาคารเดิมของวัดม่วง ตัวอาคารแสดงออกถึงเอก ลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมแบบมอญโบราณ และไทยประยกุต์ อนัเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมของชมุชน
ซึง่เป็นมอญและการผสมผสานวฒันธรรมสองแผ่นดิน คือไทย-มอญ สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามของตวัอาคารท่ีออกแบบโดยพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์เป็นหลกัอย่างเดน่ชดั และเน่ือง
ด้วยพิพิธภัณฑ์ตัง้อยู่ภายในวัด ท่ีเป็นศนูย์กลางของชุมชน ซึ่งเป็นสถานท่ีเก่าแก่ มีประวตัิความ
เป็นมาอนัยาวนานถือได้ว่าเป็นโบราณสถาน มีศิลปะลวดลายตามซุ้มประต ูและภาพเขียนในพระ
อโุบสถเป็นงานศลิปะท่ีงดงามควรคา่แก่การศกึษาและอนรัุกษ์ไว้เชน่กนั 

5.1.3 ได้รับความร่วมมือของคนในชมุชนและมีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงเกิดขึน้จากความต้องการของคนในชมุชน ด าเนินการโดยชุมชน ฉะนัน้
กิจกรรมทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์จะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี และยังได้รับ
ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนจากหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกชุมชนด้วยดีเสมอมา อีก
ทัง้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลองค์ความรู้ แนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทาง
วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่วประเทศ ท าให้พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงแห่งนี ป้ระสบ
ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนตลอดมา 
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  5.1.4 มีแผนการด าเนินงานและการจดักิจกรรมของพิพิธภัณฑ์อย่างชดัเจน ซึ่ง
แผนการด าเนินงานนีม้าจากคณะกรรมการและคนในชุมชนท่ีร่วมกันวางแผนโดยยึดหลกัความ
สอดคล้องตามกาล ของประเพณีในชมุชน  
  5.1.5 มีคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากชมุชน คณะกรรมการทกุฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและการวางแผนการด าเนินงานในทุกขัน้ตอน การบริหารจดัการ การด าเนินงาน
และการจดักิจกรรมจึงเป็นไปด้วยความราบร่ืนและประสบความส าเร็จเสมอมา เน่ืองจากคนใน
ชุมชนเป็นคนท่ีรู้ปัญหาและรู้จักชุมชนมากท่ีสุด การวางแผนการด าเนินงานทุกอย่างจึงอยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นไปได้ตามศักยภาพของชุมชนและส าเร็จลุล่วงด้วยดี และการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนีท้ าให้คนในชุมชนรักกันและเป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีสร้าง
ความยัง่ยืนให้แก่พิพิธภณัฑ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนบ้านมว่ง 

5.1.6 เป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้วฒันธรรมมอญท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 
ไทย ด้วยมีศนูย์มอญศกึษา เป็นแหล่งท่ีรวบรวมองค์ความรู้ในเร่ืองชนชาติมอญท่ีกระจดักระจาย
อยูท่ัว่ประเทศไว้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ เป็นการสะดวกในการเรียนรู้ท่ีหากใครสนใจเร่ืองมอญก็ให้มาท่ี
ศนูย์มอญศึกษาและพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงแห่งนีท่ี้เดียว ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ในเร่ืองของ
ประวตัศิาสตร์ ประเพณี และวฒันธรรมของชนชาติผ่านการเล่าเร่ืองจากวตัถโุบราณอนัหาคา่มิได้
ในพิพิธภัณฑ์แล้ว ยงัได้สมัผัสวิถีชีวิตชาวมอญแท้ๆ ท่ียงัคงด ารงอยู่ในชีวิตประจ าวนัของชุมชน
บ้านมว่ง เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์แบบอย่างแท้จริง 

5.1.7 เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีก่อตัง้ในแนวคดิส านกึรักท้องถ่ิน ด้วย 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีจดัตัง้ขึน้ส าเร็จเป็นแหง่แรกในประเทศไทย จึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบั
ต้นๆ ของประเทศไทย และกลายเป็นต้นแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศในการศกึษาดงูาน
และเป็นแหลง่ค้นคว้า วิจยั เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้แก่นกัศกึษา นกัวิจยั นกัมนษุยศาสตร์ นกั
สงัคมศาสตร์ นกัการศกึษาและผู้ ท่ีสนใจในการพิพิธภณัฑ์ได้เข้ามาศกึษามากมาย 

      5.2 จุดอ่อน 
 5.2.1 เร่ืองการขาดงบประมาณในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ งบประมาณท่ีได้รับ 

การสนบัสนนุไม่เพียงพอท าให้การด าเนินงานบางอย่าง เช่น การผลิตส่ือเผยแพร่หรือการปรับปรุง
อาคาร หรือการซอ่มบ ารุงวตัถสุิ่งของ ตลอดจนการจดักิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ยงัไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเพียงพอ และการของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเกิดความล่าช้า ท าให้
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งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกยังมีน้อยและขาดความต่อเน่ือง  ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ไม่
สามารถพฒันาได้เตม็ภาคภมูิและขาดความตอ่เน่ือง 
       พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงมีระยะเวลาในการด าเนินงานมายาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงมากด้วยความท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งแรกในประเทศไทยท่ีจดัตัง้
ขึน้ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยความร่วมมือของคนในชุมชนและ
นักวิชาการภายนอก เป็นต้นแบบของการจัดตัง้และบริหารจัดการให้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่ว
ประเทศ พร่ังพร้อมด้วยทรัพยากร ทัง้ทางด้านกายภาพและเป็นคลงัของวตัถุโบราณท่ีสะท้อนถึง
อารยธรรมของชนชาติมอญท่ียิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมชนชาติมอญท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศไทย สามารถด าเนินกิจการมาอย่างมัน่คงและยาวนานด้วยความร่วมมือของชาวชมุชน
ท่ีตระหนักและเห็นคณุค่าในวัฒนธรรมอันงดงามของตนเองและการมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งท าให้
พิพิธภณัฑ์มีจดุแข็งท่ีน าพาความส าเร็จมาให้อย่างงดงาม แตใ่นขณะเดียวกนั งบประมาณในการ
ด าเนินงานท่ีขาดแคลนในบางครัง้ยังคงเป็นอุปสรรคท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์มีจุดอ่อนในการประสบ
ปัญหาการขาดความต่อเน่ืองของการด าเนินงานท าให้การพฒันากิจการใดๆ ของพิพิธภณัฑ์ต้อง
สะดดุและลา่ช้ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
 

6.บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      การร่วมแรงร่วมใจกนัในการก่อตัง้และด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพืน้บ้านวดัมว่ง 

ของชาวบ้านม่วงมาเป็นระยะเวลายาวนานนับทศวรรษนัน้ท าให้ชาวบ้านม่วงได้รับบทเรียน
มากมายจากการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสดุคือการสร้างความสามคัคีให้เกิดขึน้ในชมุชน พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเป็นตวัแทนของความรักในชุมชนของชาวบ้านม่วง เป็นสญัลกัษณ์ เป็นพืน้ท่ีในการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวมอญ สิ่งท่ีชาวบ้านม่วงได้เรียนรู้คือไม่มีสิ่งใดท่ีจะสร้าง
ความส าเร็จหรือความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้นอกจากคนในชุมชนเอง การท่ีจะพฒันาท้องถ่ินให้
เป็นไปในทางใดก็ตามคนท่ีส าคญัท่ีสุดหาใช่คนนอกชุมชนไม่ เพราะคนในชุมชนเท่านัน้ท่ีจะรู้จกั
ชมุชนของตนเองในทกุแง่มมุมากท่ีสดุ ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ี เป็นเจ้าของทรัพยากร และเป็น
เจ้าของวัฒนธรรม การรักษาวฒันธรรมท้องถ่ินของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนก็ด้วยการท่ีคนใน
ชมุชนต้องมีความตระหนกัและมีความรักหวงแหนในวฒันธรรมของตนเอง มีส านึกรักในท้องถ่ิน 
และความส าเร็จใดก็ตามจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้เลยหากประชาชนในชุมชนนัน้ไม่มีความความ
สามคัคีในการร่วมมือ ร่วมใจกนั ในการสร้างความส าเร็จให้แก่ชมุชน 
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        ชมุชนบ้านมว่งนบัวา่โชคดีท่ีชาวชมุชนมีส านึกในความรักท้องถ่ินสงูมาก และมีความ
ศรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกล้าตามแบบฉบบัของชาวมอญท่ีมีความรักและความกตญัญู
ต่อแผ่นดินเกิด เม่ือพระอาจารย์ลมท่ีเปรียบเสมือนผู้ น าทางจิตวิญญาณของชาวบ้านม่วงมี
เจตนารมย์ท่ีจะสร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่งขึน้ ชาวบ้านมว่งทกุคนจึงพร้อมใจกนัร่วมแรงร่วมใจ
ด้วยความรักและความสามคัคีท่ีชว่ยผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส าเร็จลงด้วยดีตลอดมา 
       “บทเรียนทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้ราไดเ้รียนรู้ก็คือ ไม่มีใครรักเราเท่าตวัเราเอง ถ้าคนในชุมชน
ไม่รักชมุชน ไม่รักกนัเอง ใครจะมารักเรา มาช่วยเหลือเราเท่าเราช่วยเหลือกนัเอง” 

(สอางค์ พรหมอินทร์, 2555) 
      “การพฒันาต้องพฒันาจากข้างใน ให้คนในชุมชนเป็นตวัตัง้ เป็นคนพฒันา ไม่ใช่ให้
คนอื่นมาพฒันาให้ เพราะไม่มีใครรู้จกัเราเท่าตวัเราเอง จุดแข็ง จุดอ่อน ประวติัศาสตร์ของชุมชน
เป็นอย่างไร คนภายนอกไม่มีทางรู้ได้ ทีนี้ถ้าให้เขามาพฒันาให้ มนัก็ไปผิดทาง ไม่ส าเร็จ ไม่ยัง่ยืน 
การพฒันาทีส่ าคญัคือตอ้งพฒันาจากข้างใน” 

(เตรียมชยั อทุยัวฒัน์, 2555) 
 

7. ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

       ส าหรับข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนนัน้ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วงมี
ข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
       7.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดจากความต้องการจากคนภายในชมุชน 
         7.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการด าเนินงานเป็นคนในชุมชน เพราะ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นของชมุชน ควรให้ชมุชนดแูลเอง 
         7.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละท้องถ่ิน และน าเสนอ
ความเป็นเอกลกัษณ์นัน้ผา่นลกัษณะทางกายภาพ วตัถสุิ่งของท่ีจดัแสดง ให้เข้าใจถึงประวตัิความ
เป็นมา มีความหลากหลายและโดดเด่น น่าสนใจ และบ่งบอกเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน และ
วฒันธรรมของตนเองท่ีจดัแสดง อยา่งชดัเจน 
        7.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ
หลากหลาย มีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีจดัแสดง และด าเนินการโดยชุมชนมีส่วนร่วมคิดและ
ร่วมด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ ชมเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุดและเป็นการสร้างความเคล่ือนไหวให้
พิพิธภณัฑ์อยา่งยัง่ยืน  
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        7.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากท่ีสุดในทุก
กระบวนการ ตัง้แตก่ารจดัตัง้ การบริหารจดัการ และการจดักิจกรรมตา่งๆ  ตลอดจนการรวมกลุ่ม
ทางภูมิปัญญาหรืออาชีพของชมุชน จะเป็นการสร้างเสริมการปฏิสมัพนัธ์และความร่วมมือ อนัจะ
น ามาซึง่ความเข้มแข็งให้กบัชมุชน 
        7.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้ในและ
นอกชมุชน เพ่ือเป็นเครือขา่ยทางด้านวฒันธรรม ซึง่จะท าให้พิพิธภณัฑ์และชมุชนมีการแลกเปล่ียน
ความรู้และการด าเนินงานระหวา่งกนั ท าให้พิพิธภณัฑ์และชมุชนไมโ่ดดเดี่ยว  
        7.7 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอาจไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทัง้หมด แต่ควรมีความโดดเด่น 
หลากหลายตามเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชน และด าเนินงานตามศกัยภาพของชมุชนโดย
ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวิธีปฏิบัตท่ีิดี (Best practice) ของ 
พพิธิภัณฑ์จันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  

1. บริบททั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

      จนัเสน เป็นเมืองโบราณตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ หรือในช่วงยคุโลหะตอนปลาย  
ต่อเน่ืองมาถึงสมัยทวารวดีตอนต้นท่ีส าคัญและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในลุ่มน า้เจ้าพระยาซีก
ตะวนัออก อายไุม่ต ่ากว่า 2,000 ปีมาแล้ว จนัเสนถือเป็นเมืองท่ีร่วมสมยัเดียวกบัเมืองอู่ทองในลุ่ม
แมน่ า้ทา่จีน และเมืองฟูนนัในบริเวณใกล้ปากแม่น า้โขงบริเวณนีเ้ป็นเมืองโบราณช่ือว่าโคกจนัเสน  
มีขนาดใหญ่ประมาณ 300 ไร่ โดยการขดุค้นนัน้ไม่พบโบราณสถานใดๆ พบเพียงซากอิฐดินเผา 
และจากการศกึษาก็พบว่าเมืองนีเ้ป็นเมืองในสมยัทวารวดี และรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
11-12 จากการขุดค้นพบหลกัฐานทางโบราณคดี ท าให้ทราบความเป็นมาของแหล่งโบราณวตัถ ุ
พบว่าจนัเสนคือแหล่งชมุชนแห่งวฒันธรรมทวารวดีมีต านานเล่าว่า  เดิมช่ือ เมืองสามเสน เพราะ
เป็นเมืองใหญ่มีคนอยู่สามแสนคน และเสียงเรียกกลายเป็นสามเสน และกลายเป็นจนัเสนในท่ีสดุ 
เมืองโบราณจนัเสน ตัง้อยู่ในต าบลจนัเสน อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมมมุมนทัง้ 4 มมุ จนดคูล้ายวงกลม กว้าง 700 เมตร ยาว 800 เมตร คิดเป็นเนือ้ท่ีประมาณ 
300 ไร่ล้อมรอบด้วยคเูมือง ภายในคเูมืองมีลกัษณะเป็นท่ีเนินสงูกว่าพืน้ท่ีรอบนอกคเูมือง คนจึง
มกัเรียกว่า โคกจนัเสน บริเวณตอ่กบัคเูมืองออกมาทางด้านตะวนัออกมีสระหรือบงึขนาดใหญ่ มี
ลกัษณะไมใ่ชบ่งึธรรมชาตแิตเ่ป็นบงึท่ีมนษุย์ขดุขึน้ เรียกว่า “บงึจนัเสน” ลึกมากกว่า 30 เมตร ยาว 
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240 เมตร เป็นเนือ้ท่ี 25 ไร่เป็นแหลง่เก็บน า้ใช้ส าหรับคนทัง้เมือง ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดปีและมีคนั
ดินส าหรับกัน้และรับน า้จากทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือมาลงบึงจนัเสนทางคนับึงด้านใต้ของ
เมืองจนัเสนมีคนัถนนโบราณเรียกว่า “คนัคหูนมุาน” สงูประมาณ 1 เมตรกว้างประมาณ 20 เมตร 
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า คนโบราณในจนัเสนฉลาดรู้จกัการชลประทานระบายน า้ภายในเมืองลงสู่คลอง
เล็กๆท่ีขดุขึน้จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก และขดุคลองระบายตดัผ่านคลองเล็ก เม่ือฝนตกลง
มาก็จะลงคลองเล็กและลงสูค่ลองระบาย คนในเมืองสามารถท านาโดยน าน า้ในคลองระบายไปใช้
ในการเพาะปลกูได้ 

       โบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุขดุค้นพบในเมืองโบราณจนัเสนมีเป็นจ านวนมาก เช่น 
บงึจนัเสน ซึ่งเป็นแหล่งน า้ท่ีขดุขึน้ในสมยัทวารวดีมีอยู่๒ บงึ คือบงึใหญ่และบงึเล็ก ปัจจบุนัเหลือ
เพียงบึงใหญ่มีเนือ้ท่ี25 ไร่และใช้ในพิธีลอยกระทง จากการวิเคราะห์ของนกัโบราณคดีพบว่า
ประมาณ พ.ศ.1183-1343 เมืองจนัเสนเป็นเมืองท่ีมีประชากรจ านวนมาก ได้มีการขดุครูอบเมือง
เพ่ือป้องกนัศตัรูซึ่งเป็นลกัษณะการสร้างเมืองของชุมชนวฒันธรรมทวารวดีในการสร้างเมืองท่ีมีคู
น า้คนัดนิ และได้มีการขดุบงึขึน้ทางด้านนอกคเูมืองไปทางตะวนัออกเพ่ือจ่ายน า้เข้าเมือง มีก าแพง
กัน้น า้ซึง่ชาวบ้านจนัเสนปัจจบุนัเรียกวา่ “ถนนหนมุาน” 
ส่วนโบราณวตัถท่ีุขดุพบนัน้ก็มีมากมาย ได้แก่ ไหท่ีตกแตง่ลวดลายประทบัลงไปเป็นรูปตา่งๆ เช่น 
ม้าท่ีมีคนข่ี ช้าง หงส์ววั นกัรบ ฯลฯ ลกัษณะของไหก็มีหลายชนิด รอบๆ ปากไหมีแถบสีแดงและสี
ขาว นอกจากนัน้ยงัพบศิลปวตัถดุินเผาอีกเป็นจ านวนมาก ลกัษณะเคร่ืองปัน้ดินเผารุ่นแรกๆ ของ
จนัเสน (ประมาณ พ.ศ. 1343-1593) จะเผาไฟแก่อ่อนไม่สม ่าเสมอ บางทีอาจเผาในท่ีกลางแจ้ง 
แตต่อ่มาในระยะหลงันัน้เคร่ืองปัน้ดนิเผาของจนัเสนได้เผาในเตาอย่างแท้จริง จึงมีสีสม ่าเสมอ เช่น 
เศษภาชนะดินเผารูปดอกบวั เศษภาชนะดินเผารูปคนข่ีม้า ชิน้ส่วนดินเผารูปสตัว์ ตุ๊กตาดินเผารูป
ววัหมอบ แผ่นดินเผารูปไข่ท่ีมีลวดลายก้านขด ตุ๊กตาดินเผารูปบุรุษและสตรีในลกัษณะต่างๆ 
รวมทัง้ดนิเผาขนาดตา่งๆ พระพิมพ์ดนิเผารูปตา่งๆ โดยเฉพาะพระพิมพ์พระพทุธรูปปางแสดงธรรม 
หรือปางวิตรรกะ ซึ่งเหล่านีเ้ป็นลกัษณะของศิลปะสมยัทวารวดี นอกจากนีย้งัพบห่วงส าริดประดบั
ลวดลาย ลกูปัดแก้วสีตา่งๆ อาวธุตา่งๆ เช่น ขวานส าริด หวัธนทู าด้วยเหล็ก งาช้างและตะกัว่ แท่น
และท่ีบดท าด้วยหินซึง่มีร่องรอยการใช้งานอย่างหนกั เหล่านีไ้ด้พบเป็นจ านวนมากในบริเวณเมือง
โบราณจนัเสน 

      เมืองจนัเสนถือเป็นเมืองแรกๆ ในสวุรรณภูมิท่ีมีการติดต่อกับอินเดีย การติดตอ่กับ
อินเดีย ท าให้จนัเสนเป็นชุมชนท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา  แตแ่รกเร่ิมดงัจะเห็นได้จากการสร้างรูป
เคารพ และของสิริมงคล ต่าง ๆ ทัง้ยงัมีซากสถูปเจดีย์อนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
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สร้างขึน้ไว้บชูา เมืองจนัเสนเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ชายล าน า้ใหญ่ท่ีไหลมาจากเมืองละโว้  และตอ่เน่ือง
ขึน้ไปจนถึงเมืองลา่ง และเมืองบนในเขตชยันาท และนครสวรรค์ เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองตอ่มาอยู่
หลายปี ต่อมาทางน า้ได้ตืน้เขินท าให้เส้นทางคมนาคมเปล่ียน  เมืองจันเสนจึงร่วงโรยไป
เช่นเดียวกบัเมืองโบราณอีกหลายแห่งในลุ่มแม่น า้แห่งนี  ้ หลงัจากปีพ.ศ.1593  จึงพบว่าเมืองจนั
เสนได้ถกูทิง้ร้างไป ซึง่ตามข้อสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นสาเหตมุาจากกระแสน า้เปล่ียนทิศทาง ท าให้
ผู้คนอพยพไปอยูท่ี่อ่ืน ท าให้เมืองโบราณจนัเสนสมยัทวารวดีถึงแก่กาลล่มสลายลงใน พ.ศ.1593 นี ้
เอง ซึ่งเป็นระยะเวลาช่วงต่อของสมยัสุโขทยัและอยุธยา และตอ่มา เมืองจนัเสนได้กลบัมาเป็น
หมูบ้่านอีกครัง้ในสมยัอยธุยาตอนต้นเพราะมีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท่ีจนัเสน  

      ความส าคญัของจนัเสนในเร่ืองความเก่าแก่ เมืองทวารวดีท่ีถูกลืม ปรากฏขึน้เม่ือมี
การค้นพบเมืองโบราณจนัเสนจากการศกึษาแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ โดยอาจารย์นิจ หิญ
ชีระนนัทน์ นกัวิชาการผงัเมืองซึ่งจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ท าให้พบ
เมืองโบราณท่ีตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอ  ตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ตอ่กบัอ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบรีุ ใน
ปี พ.ศ.2509 ท่ีมีผลน าไปสูก่ารขดุค้นทางโบราณคดีอย่างมีระบบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมือง
โบราณแห่งนีจ้ึงได้ถูกค้นพบ โดยบริเวณเมืองโบราณจนัเสนนัน้เป็นเนินดินสงูกว่าพืน้ท่ีรอบนอก 
และล้อมรอบด้วยคเูมืองท่ียงัพอมองเห็นได้ชดัเจนในปัจจบุนั ชาวบ้านจึงเรียกเนินดินนัน้ว่า “โคก
จนัเสน” แตใ่นวนันีไ้ม่มีซากโบราณสถานให้เห็นเพราะขดุท าลายไปเสียหมดแล้ว  เหลือก็แตเ่พียง
โบราณวตัถตุา่งๆ มากมาย ท่ีมีการขดุค้นพบ เชน่ พระพิมพ์ตา่งๆ ตราดนิเผา ตุ๊กตาดินเผา ตะเกียง
ดนิเผา เศษภาชนะดนิเผาประดบัลวดลาย ลกูปัดและเคร่ืองประดบัท่ีเหมือนกบัท่ีพบในอินเดียและ
แคว้นฟนูนั แตเ่ม่ือขดุเสร็จแล้ว เมืองโบราณจนัเสนก็ถกูทอดทิง้เช่นเดิม  จนัเสน จึงกลายเป็นเมือง
ทวารวดีท่ีถกูลืมอีกครัง้ 

      ชมุชนจนัเสนในปัจจบุนั เกิดขึน้เม่ือราวร้อยปีท่ีผ่านมา การสร้างทางรถไฟสายเหนือ
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่เสมือนการบกุเบิกไปยงัพืน้ท่ีป่ารก ท าให้จนัเสนกลายเป็นชมุชนริมทางรถไฟ 
โดยเฉพาะการเข้ามาอยู่อาศยัของชาวจีนโพ้นทะเลท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกรรมกรก่อสร้างทางรถไฟ 
เม่ือการก่อสร้างเสร็จสิน้ลงก็ต่างลงหลกัปักฐาน ชกัชวนพ่ีน้องให้เข้ามาท ามาหากิน ท าการค้าใน
ชมุชนในละแวกท่ีรถไฟพาดผ่าน ทัง้มีการขยายตวัของชุมชนริมฝ่ังน า้ท่ีเข้ามาแสวงหาพืน้ท่ีท ากิน
ท าให้จนัเสนประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธุ์ เช่น ชาวจีนแต้จิ๋ว ชาวจีนแคะ คนไทย
ทัง้แมน่ า้แถบอ าเภอกบนิทร์บรีุ ลาวพวน ลาวแง้ว ลาวเวียง ไทเบิง้ คนอีสาน เป็นต้น  

       ด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟนีเ้องท าให้จนัเสนมีความเจริญเติบโต เกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ มีความเจริญรุ่งเรืองขึน้ ด้วยกิจการค้าทางการเกษตร ตลาดจนัเสนเติบโตและคกึคกั
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ขึน้พร้อมๆ กับท่ีวดัจนัเสน ได้กลบัมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกครัง้ เจ้าอาวาสวดัจันเสนองค์
ส าคัญองค์หนึ่งซึ่งชาวบ้านศรัทธาเล่ือมใสเป็นอย่างมากจนมีช่ือเสียงเล่ืองลือเป็นท่ีกล่าวถึง
โดยทัว่ไป คือ พระครูนิสยัจริยคณุ หรือหลวงพ่อโอด ท่านเป็นผู้น าทางศาสนาท่ีช่วยพฒันาท้องถ่ิน 
ท่านได้ท าการพฒันาชุมชนและบรูณะวดัจนัเสนมากมาย ในสมยัท่ีท่านเป็นเจ้าอาวาสนัน้ วดัจนั
เสนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าเป็นวดัท่ีใหญ่และสวยงามท่ีสดุในอ าเภอตา
คลี จวบจนถึงปัจจุบันนี ้และวัดจันเสนแห่งนี ้ยังเป็นท่ีตัง้พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน ท่ีเกิดจากความปรารถนาของชุมชนและความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดสร้าง พืน้ท่ี
แสดงอตัลกัษณ์และความเป็นมาของชมุชนท่ีน่าภาคภูมิใจให้ด ารงคงไว้ชัว่ลกูชัว่หลาน พิพิธภณัฑ์
จนัเสนแห่งนีส้ร้างขึน้ด้วยชมุชนและส าเร็จลงด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายท่ีเห็นคณุค่าของ
การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์จนัเสนเป็นอีกหนึ่งตวัอย่างของการตระหนกัและตอ่สู้
เ พ่ือยืดหยัดความเป็นตัวของตัวเองและความเป็นชุมชนเข้มแข็งท่ียืนอยู่ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ได้อยา่งงดงามและยัง่ยืน 

      ชมุชนจนัเสนนัน้เป็นชมุชนท่ีมีผู้น าทางศาสนาคือหลวงพ่อโอด และหลวงพ่อเจริญ ท า
ให้ชาวบ้านชาวจนัเสนมีหลกัยึดทางจิตวิญญาณ มีจริยธรรมและมีศีลธรรมเป็นองค์ประกอบของ
สังคม ท าให้ชาวจันเสนมีส านึกร่วมกันในความเป็นประชาคมชาวจันเสน ท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ต่างจากชุมชนของมหาดไทยท่ีมีก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้น าท่ีเน้นเร่ือง
เศรษฐกิจเป็นหลัก อันท าให้เกิดความขัดแย้งในเร่ืองของงบประมาณ และกลายเป็นชุมชน
แตกแยกและออ่นแอในท่ีสดุ      
1.2 ลักษณะทางกายภาพ  

     1.2.1 ที่ตัง้ 
       ต าบลจนัเสน เป็นต าบลท่ีตัง้อยูท่างทิศใต้ของอ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 

1.2.2 เนือ้ที่ 
       ต าบลจนัเสนมีเนือ้ท่ีประมาณ 35,634 ไร่ หรือประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร โดยมี 

อาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ ดงันี ้
         ทิศเหนือ      ตดิตอ่กบัต าบลห้วยหอม อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
         ทิศใต้      ติดตอ่กับต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอบ้านหม่ี จ.ลพบรีุ ต.ทองเอน อ.อินทร์
บรีุจงัหวดั สิงห์บรีุ 
         ทิศตะวันออก   ติดต่อกับต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ อ.บ้านหม่ี 
จงัหวดัลพบรีุ                        
         ทิศตะวนัตก     ตดิตอ่กบัต าบลสร้อยทอง ต าบลพรหมนิมิต ต าบลชอ่งแค  
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อ.ตาคลี  จงัหวดั นครสวรรค์ 
      1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
         พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบน า้ทว่มถึง อีกสว่นหนึง่เป็นท่ีดอนต้องอาศยัน า้ชลประทาน 

ในการท าการเกษตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 35,634 ไร่ หรือประมาณ 57 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศใต้
ของอ าเภอตาคลี มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีพืน้ท่ีรวมของหมู่บ้านจ านวน 11 หมู่บ้าน
มารวมกนั ลกัษณะทางภูมิศาสตร์แบง่ได้ 2 ลกัษณะ คือ สภาพพืน้ท่ีนอกเขตชลประทานเป็นท่ี
ดอนน า้ท่วมถึงในฤดฝูน พืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวนัออกของต าบล ได้แก่ หมู่ท่ี 4,5,6,8,9,10 
สภาพพืน้ท่ีเป็นนาดอนการเกษตรส่วนใหญ่อาศยัน า้ฝน ถ้าประสบภาวะฝนทิง้ช่วงจะเกิดความ
แห้งแล้งการท านาไม่คอ่ยได้ผล และถ้าฝนตกชุกอาจมีน า้ท่วมซึ่งน า้จะไหลบ่ามาจากต าบลห้วย
น า้หอมและต าบลลาดทิพรส มีพืน้ท่ีประมาณ 20,976 ไร่ หรือ 65 % ของพืน้ท่ีทัง้หมด ส่วนสภาพ
พืน้ท่ีในเขตชลประทานเป็นท่ีราบ พืน้ท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกของต าบลได้แก่ หมู่ท่ี 1,2,3,7,8,11 และ
พืน้ท่ีหมู่ท่ี 5 บางส่วน ประมาณ 200 ไร่ อยู่ในเขตชลประทานซึ่งมีความสมบรูณ์กว่าพืน้ท่ีนอกเขต
ชลประทาน สามารถท าการเกษตรได้หลายครัง้ในหนึ่งปี มีผลผลิตตอ่ไร่สงูพืน้ท่ีาคญั คือ ข้าว  ถัว่
ลิสง ถัว่เขียว พืชผกั เป็นต้น 

       1.2.4 จ านวนประชากร 
          ต าบลจนัเสนมีประชากรทัง้หมดประมาณ 8,143 คน จ านวนครัวเรือนทัง้หมด  

1,471ครัวเรือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2555) 
1.3 วัฒนธรรมประเพณี  

       ชุมชนจนัเสนเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุนับร้อยปี จึงเป็นชุมชนท่ีมีประชากรหลายเชือ้
ชาติ ทัง้ชาวไทยเชือ้สายจีน ชาวไมยเชือ้สายมอญ ชาวไทยเชือ้สายญวน ชาวไทยเชือ้สายพวน 
และชาวไทยทรงด า (ลาวโซง่) อาศยัอยูร่่วมกนัภายใต้สงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ผสมกลมกลืนกนัได้อย่างมีความสุข ประเพณีท้องถ่ินท่ีส าคญัและยงัปรากฎสืบทอดมาจนถึงทุก
วนันีข้องชาวจนัเสน มีดงันี ้
      1.3.1 ประเพณีสงกรานต์ 
        เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ จดัขึน้ในวนัท่ี 13 – 14 เมษายน ของทกุปี มี
การรดน า้ด าหวัญาติผู้ ใหญ่หรือบคุคลท่ีเคารพนบัถือ ในงานสงกรานต์จะมีการจดัเลีย้งข้าวแช่ ซึ่ง
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาของคนไทยเชือ้สายมอญ ชาวบ้านจะจดัเตรียมข้าวแช่ 1 ส ารับ พร้อม
ทัง้ส ารับหวาน 1 ส ารับ ใส่ภาชนะเล็กๆ เรียงใส่ไว้ในโตกอย่างสวยงามแล้วใส่สาแหรกหาบไปวดั
เพ่ือเลีย้งพระ นอกจากนีย้งัมีพิธีสวดเสือ้สวดผ้า โดยชาวบ้านจะน าเสือ้ผ้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัมา
ซกัท าความสะอาด พบัให้เรียบร้อยใส่กระจาด ตวัแทนแต่ละบ้านจะน าสายสิญจน์จ านวน 2 เส้น 
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โดยพนัให้มีความยาวรอบศีรษะ 1 เส้น และอีกหนึง่เส้นวดัให้มีความยาวจากคอถึงสะดือแล้วน าไป
ชุบเทียน แล้วน าไปวางบนเสือ้ผ้าในกระจาด จากนัน้จึงยกกระจาดไปรวมกันท่ีวัด แล้วจะน า
สายสิญจน์นีไ้ปจดุท าน า้มนต์เพ่ือให้แตล่ะบ้านน าน า้มนต์ไปอาบ ด่ืม เพื่อเป็นสิริมงคลตอ่ไป 
        1.3.2 ประเพณีวันสารท 
  1.3.2.1 สารทไทย 
        ประเพณีสารทไทยนัน้ เป็นประเพณีท่ีส าคญัอีกประเพณีหนึ่งของชาวจนัเสน ในวนั
สารทไทยนีช้าวจนัเสนจะท าบญุอทุิศส่วนกศุลให้ปู่ ย่า ตายาย บิดามารดา และญาติท่ีเสียชีวิตไป
แล้ว ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ชาวบ้านจะน าข้าวเหนียวแดง ขนมกวน กระยาสารท และกล้วยไข่
ไปท าบญุถวายพระท่ีวดั 
  1.3.2.2 สารทพวน 

        เป็นประเพณีของชาวไทยเชือ้สายพวนท่ีต าบลจนัเสน ประเพณีสารทพวนจะจดัขึน้
เป็นประจ าทกุปี ในวนัแรม 14 ค ่า เดือน 9 ก่อนสารทไทย 1 เดือน โดยมีจดุมุ่งหมายเดียวกนั คือ 
ท าบญุอทุิศส่วนกุศลให้ปู่ ย่า ตายาย บิดามารดา และญาติท่ีเสียชีวิตไปแล้ว  ชาวบ้านจะน าขนม
และผลไม้จดัใสช่ะลอมประดบัตกแตง่ด้วยดอกไม้พืน้บ้านไปท าบญุถวายพระท่ีวดั 
        1.3.3 ประเพณีลอยกระทง 
        ประเพณีลอยกระทงของชมุชนจนัเสนจะจดัขึน้ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 12 ประเพณี
ลอยกระทงของจนัเสนจะมีจุดเด่นก็คือ มีขบวนแตรวงและบรรดานกัร าวงทัง้ชายหญิงท่ีมาช่วย
งานวดัด้วยความศรัทธาแห่น าหน้าผู้ ท่ีมาลอยกระทงจากร้านขายกระทงหน้าศาลาวดัไปยงัศาลา
ท่าน า้ริมบึงจันเสนโดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน 3 วง ตลอดจนถึงเท่ียงคืน ซึ่งถือว่าเป็นรอบ
สดุท้ายรอบนีจ้ดัว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากเน่ืองจากท่านเจ้าอาวาสวดัจนัเสนและพระภิกษุท่ี
จ าพรรษาอยู่ท่ีวดัจนัเสนจะร่วมลอยกระทงกบัชาวบ้านด้วย ชาวบ้านจนัเสนส่วนใหญ่จะตัง้ใจรอ
คอยการลอยกระทงกับพระภิกษุในรอบนีเ้พ่ือความเป็นสิริมงคล อีกทัง้ยงัมีความเช่ือว่าตอนเท่ียง
คืนของวนัเพ็ญเดือน 12 นัน้ น า้ในบงึจนัเสนจะกลายเป็นน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ เสีย้ววินาทีก่อนเปล่ียนเข้าสู่
วนัใหมจ่งึเตม็ไปด้วยสีสนัและความสนกุสนาน 
      1.3.4 ประเพณีตรุษจีน 
        ตรงกับวนัขึน้ 1 ค ่า เดือน 1 ตามปฎิทินจีน เป็นประเพณีเก่ียวกับการไหว้เจ้า ไหว้
บรรพบรุุษ ของคนไทยเชือ้สายจีน จะจดัให้มีการแหเ่จ้าพอ่เจ้าแมเ่ป็นงานประจ าปีเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลและปัดเป่าภยัพิบตัใิห้พ้นจากชมุชน 
 
 



334 
 

 
 

1.4 ความเช่ือ 
      จันเสน เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่ีมีคนไทยเชือ้สายมอญอาศัยอยู่ด้วย ความเช่ือและ
พิธีกรรมจงึเป็นไปตามวฒันธรรมของชาวมอญท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองผี ดงันี ้
  1.4.1 ผีประจ าหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นผีท่ีปกปักรักษาคุ้มครองคน
ในหมูบ้่านทัง้หมด โดยมากจงึสร้างศาลไว้ให้เป็นท่ีประดิษฐานไว้ในหมู่บ้านบริเวณชายทุ่ง ซึ่งผู้ คน
สามารถเซ่นไหว้ได้อย่างสะดวก โดยจะต้องท าพิธีเซ่นไหว้อย่างน้อยปีละครัง้เพ่ือความเป็นสิริ
มงคลในหมู่บ้าน โดยมีคนทรงประจ าหมุ่บ้านจะเป็นผู้ท าพิธีกรรมพร้อมกบัเข้าทรงท านายทายทกั
เก่ียวกบัสภาพความเป็นไปในปัจจบุนัตลอดจนเร่ืองเก่ียวกบัอนาคตและการแก้ปัญหาตา่งๆ 
  1.4.2 ผีบ้านผีเรือน ซึ่งก็คือผีประจ าตระกูลหรือผีบรรพบุรุษซึ่งคนในครอบครัว
จะต้องเวน่ไหว้เป็นประจ าทกุปีเพ่ือความเป็นสิริมงคลและความอยู่เย็นเป็นสขุของคนในครอบครัว 
ชาวมอญจะมีพิธีสืบทอดผีประจ าตระกูลไปยงับุตรชายคนโตของบ้าน โดยผู้ ท่ีรับจะมีหน้าท่ีดแูล
รักษาสมบตัิของผี อนัประกอบด้วย แหวน 1 วง ผ้าโพกหวั1 ผืน เสือ้ 1 ตวั โสร่ง 1 ผืน และหม้อ 1 
ใบ ซึ่งของทัง้หมดจะใส่รวมกันไว้ในตะกร้าและแขวนไว้ท่ีเสาตรงหวันอนของผู้ รับผีนัน้  และหน้าท่ี
ของผู้ รับผีอีกประการหนึง่ก็คือ ท าการร าผีตามประเพณีอยูเ่สมอ 
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ  

       สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลจนัเสนส่วนใหญ่เป็นการท าเกษตรกรรม ประชากรใน
ต าบลจนัเสนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ได้แก่ การท านา  ท าสวนและปลูกผัก เน่ืองจากพืน้ท่ี
ต าบลจนัเสนบางสว่นท่ีอยูใ่นเขตชลประทานนัน้สามารถท านาได้ทัง้นาปีและนาปรัง  บางฤดกูาลก็
ท าการปลกูพืชฤดแูล้ง ได้แก่ ถั่วเขียวและถัว่ลิสง ส่วนการปลกูผกันัน้มีการเพาะปลูกบริเวณซึ่งมี
น า้ตลอดปี ส าหรับพืชผกัท่ีปลกู ได้แก่ ผกับุ้งจีน ผกักาดเขียวปลี กวางตุ้ง หอมแบง่ ผกัชี ข่ืนฉ่าย 
เป็นต้น ซึ่งสามารถท ารายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีท าการเพาะปลกูมากพอสมควร  ส่วนอาชีพรองของ
ราษฎรคือ การรับจ้างหลังฤดูเก็บเก่ียว ซึ่งจะไปรับจ้างในเมืองใหญ่  เช่น กรุงเทพ ซึ่งงานท่ีใช้
แรงงานทัว่ๆ ไปได้แก่ งานรับจ้างก่อสร้าง การรับจ้างในโรงงานอตุสาหกรรมอาชีพ โดยอาชีพท่ี
ส าคญัของชาวจนัเสน ได้แก่ ท านา ปลกูผกั ท าสวน เลีย้งสตัว์ รับจ้าง ค้าขาย 
1.6 การศึกษา  
        ระดบัการศกึษาของประชากรแบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ 

1. ระดบัการศกึษาของประชากรในวยัศกึษา 
2. ระดบัการศกึษาของประชากรท่ีจบการศกึษา และสว่นใหญ่จบการศกึษาภาคบงัคบั 
จ านวนโรงเรียนในต าบลจนัเสน มีดงันี ้
1. โรงเรียนวดัจนัเสน ตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 (ระดบัประถมศกึษา) 
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2. โรงเรียนบ้านหนองกระทุม่ ตัง้อยูห่มูท่ี่ 10 (ระดบัประถมศกึษา) 
3. โรงเรียนบ้านดงมนั ตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 (ระดบัประถมศกึษา) 
4. โรงเรียนบ้านจนัเสนเอ็งสวุรรณอนสุรณ์ ตัง้อยูห่มูท่ี่ 7 (ระดบัประถมศกึษา) 
5. โรงเรียนบ้านหนองตะโก ตัง้อยูห่มูท่ี่ 5 (ระดบัประถมศกึษา) 

1.7 การปกครอง/การรวมกลุ่ม 
      1.7.1 การปกครอง 

       ต าบลจนัเสนอยู่ในความดแูลและขึน้ตรงกบัองค์การบริหารสว่นต าบลจนัเสน ซึง่
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลจนัเสนมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหาร มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 4 ปี แตจ่ะด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัสองวาระไมไ่ด้ ปัจจบุนัมี
นาย วนัชาติ เหลืองบ ารุงรักษ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจนัเสน ปัจจบุนัต าบลจนัเสนแบง่
การปกครองออกเป็น 11 หมูบ้่าน 

      1.7.2 การรวมกลุ่ม 
        ต าบลจนัเสนมีการรวมกลุ่มในชมุชน อาทิ กลุ่มจกัสานไม้ไผ่และก้านลานบ้านสนัติ

สขุ กลุม่วิสาหกิจชมุชนทอผ้าก่ีกระตกุบ้านจนัเสน กลุม่สตรีทอผ้าบ้านจนัเสน กลุม่อาชีพจกัสานดง
มนั-สนัตสิขุ กลุม่อาชีพสตรีทอผ้าจนัเสนหมู ่1 
1.8 ระบบสาธารณูปโภค/คมนาคม 
      1.8.1 สาธารณสุข 
        มีสถานีอนามัย ท่ี ใ ห้บ ริการ ด้านการป้องกันโรคกรมส่ง เส ริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาลและการฟืน้ฟสูภาพ  2 แหง่ 
      1.8.2 การคมนาคม 
      มีเส้นทางการคมนาคมจากกรุงเทพฯถึงอ าเถอตาคลี โดยทางรถยนต์จากถนนสาย
เอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 1) ถึงทางแยกชยันาทเข้าสูต่วัอ าเภอตาคลี ตอ่เข้าสู่ต าบลจนัเสนท่ีทาง
หลวงหมายเลข 3196 ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมการคมนาคมสายเลียบคลองอนศุาสนนนัท์ ระหว่าง
อ าเภอตาคลีกบัอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 
      1.8.3 การโทรคมนาคม 
        จ านวนบ้านท่ีมีโทรศพัท์ 1,484 หลงัคาเรือน คดิเป็นร้อยละ 68.30 ของจ านวนหลงัคา
เรือน 
      1.8.4 ไฟฟ้า 

       จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,169 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 100 
     1.8.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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       ชมุชนต าบลจนัเสนมีสถานีต ารวจ 1 แหง่ 
 

2. ข้อมูลท่ัวไปของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.1 ความเป็นมา 

       จันเสนเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีตอนต้นท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งในลุ่มน า้
เจ้าพระยาความส าคญัทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณนีเ้กิดขึน้เม่ือมีการขุดค้นพบเมือง
โบราณจนัเสน บริเวณเมืองโบราณนีไ้ด้มีการขุดค้นพบโบราณวตัถุจ านวนมาก  หลกัฐานทาง
โบราณคดีดงักลา่วเป็นสิ่งยืนยนัถึงประวตัิศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานของชมุชน สะท้อนให้เห็น
ถึงรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สร้างความภาคภูมิใจให้กบัคนในท้องถ่ิน น าไปสู่ความ
ร่วมไม้ร่วมมือของคนในชมุชนในการชว่ยกนัเก็บรักษาสิ่งของ และบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ เหล่านีใ้ห้
คนทัว่ไปได้ทราบ ผา่นการจดัสร้าง “พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจนัเสน” 

       พิพิธภัณฑ์จันเสน ตัง้อยู่ในบริเวณวัดจันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ เปิดให้เข้าชมตัง้แตปี่ พ.ศ.2539 วดันีน้กัโบราณคดีสนันิษฐานว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
เมืองโบราณมาตัง้แตส่มยัทวารวดี มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 11-13 ในบริเวณเมืองโบราณจนัเสน
นัน้ได้ขุดพบโบราณวตัถุหลายอย่าง ประเภทท่ีท าด้วยเศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา 
ตะเกียง ประเภทท่ีท าด้วยหิน ได้แก่ ฐานบวั ธรรมจกัร ขวานหินขดัท่ีท าด้วยโลหะ มีตุ้มหูท าด้วย
ตะกัว่หรือดีบกุ ใบหอกท่ีท าด้วยส าริด ข้าวของเหลา่นีไ้ด้ถกูน ามาเก็บรักษาไว้ท่ีวดัจนัเสน ในอ าเภอ
ตาคลี และต่อมา “หลวงพ่อโอด” หรือพระครูนิสยัจริยคณุ เจ้าอาวาสวดัจนัเสนในสมยันัน้ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของท้องถ่ิน คิดฟื้นฟูจันเสนให้มีความรุ่งเรืองทัง้ทางด้านศาสนา 
วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน ในการนี ้หลวงพ่อโอดจึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างพระมหาธาตเุจดีย์ขึน้
เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางชมุชน เพ่ือประดิษฐานปชูนียวตัถ ุและเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงความเป็นมาของ
ชมุชนไปในตวั จึงได้มีด าริการสร้าง “พระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน” ขึน้ภายในวดั พร้อมทัง้จะจดั
พืน้ท่ีภายในเจดีย์แห่งนีใ้ห้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัแสดงเร่ืองราวและข้าวของท่ีขุดพบในเมือง
โบราณจนัเสนพร้อมกนัไปด้วย พิพิธภณัฑ์จนัเสน จึงได้เร่ิมก่อสร้างขึน้ ภายในพระมหาธาตเุจดีย์
แหง่นี ้ซึง่สร้างเป็นมณฑปสวยงามรูปร่างแปลกตา รูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะยคุทวารวดี โดยใช้
พืน้ท่ีฐานด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้จดัแสดงเร่ืองราวของจันเสนในอดีต โดยท่ีเจดีย์แห่งนี ้
หลวงพอ่โอดมีความมุง่หมาย 3 ประการ คือ  

      ประการท่ีหนึง่ สว่นยอดของมณฑปเจดีย์จะบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ  
      ประการท่ีสอง องค์เรือนธาตปุระดิษฐาน “หลวงพ่อนาค” พระพุทธรูปปางนาคปรกท่ี

น ามาจากเมืองลพบรีุ เพ่ือให้เป็นพระพทุธรูปส าคญัของชมุชน     
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      ประการท่ีสาม อาคารส่วนฐานของพระมหาเจดีย์ เป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้ของท่าน  
และเป็นพิพิธภณัฑ์เมืองจนัเสน 

      อยา่งไรก็ตาม การก่อสร้างเจดีย์ยงัไม่แล้วเสร็จ หลวงพ่อโอดก็ได้มรณภาพไปเสียก่อน 
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเจริญ  เจ้าอาวาสรูปต่อมาจึงเป็นก าลังส าคัญท่ีสืบทอด
เจตนารมณ์หลวงพ่อโอดและสานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือจาก
นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ จนท าให้อาคารพิพิธภัณฑ์จันเสนและข้อมูลจัดแสดง
ภายในเสร็จสมบรูณ์ในราวปลายปี พ.ศ.2538 โดยงบประมาณในการก่อสร้างทัง้หมดนัน้ได้มาจาก
แรงศรัทธาของประชาชนทัง้สิน้ ไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐเลย พิพิธภัณฑ์จันเสนเร่ิมเปิด
ให้บริการตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา โดยในวันท่ี 14 กรกฏาคม 2542 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา เสด็จเปิดพิพิธภณัฑ์ จนัเสนอย่างเป็นทางการ และทอดพระเนตรภายในพิพิธภณัฑ์  
อย่างทัว่ถึง ยงัความปลาบปลืม้มาสู่พสกนิกรชาวชมุชนจนัเสนอย่างยิ่ง  การเข้าชมพิพิธภณัฑ์ จนั
เสนจะมียวุมคัคเุทศก์บรรยายน าเข้าชมให้ความรู้อยา่งละเอียด 

      พิพิธภัณฑ์จันเสนถือเป็น อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้นแบบการจัดตัง้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชมุชน มีการบริหารจดัการโดยวดัและชมุชนเกิดจากความต้องการ
ของชมุชน ก่อตัง้โดยชมุชน และมีการบริหารจดัการและด าเนินงานทัง้หมดโดยวดัและชมุชน โดยมี
นกัวิชาการจากภายนอกเข้ามาชว่ยเหลือให้การสนบัสนนุและเรียนรู้วฒันธรรมไปพร้อมๆ กบัชมุชน
จนัเสน จนสามารถก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นต้นแบบในการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแห่งท่ีสองของ
ประเทศไทย พิพิธภัณฑ์จนัเสนถือเป็นเคร่ืองมือในการให้บริการสงัคมในการเสริมสร้างส านึกใน
เร่ืองประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท้องถ่ินของชมุชน โดยครูอาจารย์จนัเสนใช้เป็นส่ือการสอนเด็ก
นกัเรียนให้รู้จกัท้องถ่ินของตนเอง รวมไปถึงการฝึกอบรมนกัเรียนเป็นยวุมคัคเุทศก์น านกัท่องเท่ียว
ชมพิพิธภณัฑ์ และยงัเป็นสถานท่ีศกึษาของนกัเรียนในพืน้ท่ีใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้ร่วมกนักบัเด็กๆ 
ชาวจนัเสนด้วย  

 
2.2 ลักษณะทางกายภาพ  
      พิพิธภัณฑ์จันเสน ตัง้อยู่ในบริเวณวัดจันเสน ต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ซึง่จดัตัง้อยูภ่ายในห้องชัน้ฐานของพระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน  เป็นเจดีย์ทรงสถปูท่ีใช้
การออกแบบตามลักษณะของสถูปในสมัยทวารวดีเป็นพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบ  และใช้
รายละเอียดของลวดลายทางสถาปัตยกรรมในสมยัทวารวดี ด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540  
โดยหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสวัด จันเสน ได้เป็นประธานในการสร้างมณฑปยอดเจดีย์ โดย
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ลกัษณะอาคารทรงมณฑปยอดเจดีย์นัน้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ มี
ระเบียง พืน้ภายในชัน้บนปดู้วยหินแกรนิตสีแดง ระเบียงโดยรอบปดู้วยหินอ่อน  จากบลัลงัก์ขึน้ไป
ถึงยอดเจดีย์ปดู้วยโมเสดสีทองจากประเทศอิตาลี ฝาผนงัด้านนอกตลอดตวัอาคารภายใน ผนงั
และเสาบดุ้วยหินอ่อน ฝาผนงัชัน้เพดานโดยรอบมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัพุทธประวตัิ พืน้
ชัน้ล่างจดัเป็น 3 ระดบั ชัน้บนใช้เป็นสถานท่ีประดิษฐานรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส พืน้ชัน้ท่ี 2 ใช้
ส าหรับปฏิบตัิธรรม ชัน้ท่ี 3 จดัแสดงโบราณวัตถุจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ใช้เป็นแหล่งการศึกษาของ
ชมุชน ช่ือ พิพิธภณัฑ์จนัเสน ส าหรับท่ีฐานพระมหาธาตเุจดีย์ปรากฎมีค าจารึกให้ผู้สนใจได้อ่าน
ประวตัคิวามเป็นมาด้วย  

      พิพิธภณัฑ์นีผู้้ ท่ีออกแบบพระมณฑปเจดีย์ศรีจนัเสนนัน้ตามประวตัิกล่าวไว้ว่ามีหลาย
ทา่น แตท่า่นท่ีออกแบบแล้วถกูใจหลวงพอ่โอดในเวลาท่ีเกือบจะเป็นนาทีสดุท้าย คือท่านใกล้ถึงวนั
มรณภาพแล้วคือ อาจารย์ วนิดา พึ่งสนุทร แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ซึ่งการก่อสร้างนัน้ได้เร่ิมในสมยัของพระครู นิวิฐธรรมขนัธ์ ร่วมกับประชาชนด าเนินการก่อสร้าง
ตามแนวด าริของหลวงพ่อโอด โดยมิได้ใช้เงินของทางราชการเลย และเร่ิมด าเนินการเม่ือหลวงได้
มรณภาพไปแล้วหลายปี จนประสบความส าเร็จอย่างงดงาม  มีค่าควรแก่การไปชมเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี ้ภายในเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน ยังมีภาพจิตรกรรมในพุทธประวัติ เป็น
ภาพวาดท่ีงดงามมากและมีความพิเศษ กล่าวคือ แทนท่ีจะใช้รูปแบบไทยประเพณีท่ีนิยมท ากัน 
อาจารย์ สุดสาคร ชายเสน และคณะได้ใช้แบบและความคิดท่ีเห็นจากศิลปะแบบ   คุปตะของ
อินเดียผสมผสานร่วมกับรูปแบบศิลปะสมยัทวารวดีอ่ืนๆ จนมีลกัษณะแปลกและน่าสนใจไปกว่า
จิตรกรรมฝาผนงัทัว่ๆ ไปและภาพจะเรียงเวียนไปทางขวา เร่ิมตัง้แตภ่าพพระพทุธองค์จตุิ ประสตู ิ
ปฐมเทศนา ทรงโปรด เช่นทรงโปรดพระนางพิมพา ทรงโปรดช้างนาฬาคีรี ทรงโปรดองคลีุมาล 
โปรดพระพทุธมารดา และภาพมหาปรินิพพาน ให้ประชาชนได้ชมความงดงามของภาพวาดและ
เรียนรู้พทุธประวตัผิา่นงานศลิปะท่ีงดงามอีกด้วย 

       ในบริเวณท่ีไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์นัก มีโรงเรือนท่ีก่อสร้างขึน้เป็นโรงทอผ้า เพ่ือ
ส่งเสริมการทอผ้ามดัหม่ี และจัดท าของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น ตุ๊กตาดินเผา การ์ดภาพ
โบราณวัตถุ ผ้ามัดหม่ี บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทัง้มีการสร้างอาคารท่ีอ่านหนังสือ
สาธารณะอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์ด้วย นอกจากนี ้ภายในพระมหาธาตเุจดีย์ศรี
จนัเสนยงัมีพืน้ท่ีส าหรับจดักิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนอีกด้วย 

 
 



339 
 

 
 

2.3 กระบวนการจัดตัง้  
      พิพิธภัณฑ์จนัเสนเกิดจากผลของการขุดค้นโบราณคดีท่ีบริเวณเมืองโบราณจนัเสน 
และพบโบราณวตัถท่ีุมีคณุคา่เป็นจ านวนมากด้วยเหตนีุห้ลวงพ่อโอด เจ้าอาวาสวดัจนัเสนในสมยั
นัน้ จึงได้คิดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ พร้อมกันนัน้ได้น าพระบรม
สารีริกธาต ุมาบรรจุได้ท่ียอดมณฑปของพระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน โดยใช้พืน้ท่ีส่วนล่างท่ีเป็น
ฐานของพระธาตเุจดีย์จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ 
        พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจนัเสน ด าเนินการสร้างโดย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบนั โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยสถาปนิกผู้ออกแบบพระมหาธาตุ
เจดีย์ศรีจนัเสนคือ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
ศรีศกัร วลัลิโภดม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นหวัหน้าคณะนกัวิชาการ ด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ การด าเนินงานจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ทัง้หมดใช้เวลากว่า 3 ปี จึงแล้วเสร็จและเน่ืองในพิธี
การเปิดพิพิธภณัฑ์จนัเสนได้มีการจดัพิมพ์หนงัสือวิชาการท่ีรวบรวมเนือ้หาเก่ียวกบัโบราณคดีและ
สงัคมวฒันธรรมบริเวณจนัเสนช่ือ สงัคมและวฒันธรรมจนัเสน : เมืองแรกเร่ิมในลุ่มน า้ลพบรีุ-ป่า
สกั โดยมีคณุสจุินต์ วงษ์เทศ เป็นบรรณาธิการ  

        พิพิธภัณฑ์จันเสน ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทัง้หน่วย
ราชการ อาทิ มหาวิทยาลยัศิลปากร มลูนิธิประไพ วิริยะพนัธุ์ (มลูนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพนัธุ์) ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธรและจากประชาชนชาวจนัเสน รวมทัง้คณะศิษย์ผู้ มีความเคารพเล่ือมใสและ
ศรัทธาอยา่งแรงกล้าตอ่หลวงพ่อโอด ได้ช่วยกนับริจาคและใช้เงินทนุท้องถ่ินสนบัสนนุการก่อสร้าง
และด าเนินงาน โดยไมต้่องพึง่พิงเงินทนุจากทางราชการเลยแม้แตน้่อย จนเกิดมีพระบรมธาตเุจดีย์
ท่ีมีความสวยงามเป็นท่ีสักการะและประกอบพิธีกรรมของท้องถ่ิน รวมทัง้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็น
แหลง่เรียนรู้ความเป็นมาทางวฒันธรรมและสงัคมท้องถ่ินเพ่ือความเข้าใจในท้องถ่ินและชมุชนของ
ตวัเองอยา่งแท้จริง อนัจะท าให้คนภายในได้ภาคภูมิใจ และให้คนภายนอกได้ร่วมเรียนรู้ท้องถ่ินจนั
เสนอีกด้วย พิพิธภัณฑ์จันเสนจึงถือเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินล าดบัต้นๆ ของประเทศไทยท่ีมีการ
ร่วมมือกันของวดั ชุมชน และโรงเรียนในการดแูละจดัการ มีนกัเรียนในชมุชนรวมกลุ่มกันเป็นยุว
มัคคุเทศก์เ พ่ือเรียนรู้เ ก่ียวกับชุมชนจันเสนของตนเองและยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้
บคุคลภายนอกได้รับทราบอีกด้วย นบัถึงปัจจบุนั เป็นเวลา 16 ปีแล้ว ท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจนัเสน
ยงัด ารงอยู ่

       แม้จนัเสนจะกลายเป็นเมืองทวารวดีท่ีถกูลืมไปกว่า 30 ปี แตน่บัจากนีไ้ป พิพิธภณัฑ์
จนัเสนจะเป็นพืน้ท่ีท่ีชว่ยเตือนความทรงจ าและมีการบนัทึกแบบแผนเพ่ือการศกึษาทางวิชาการไว้
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อย่างชดัเจน ซึ่งทกุอย่างส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะทนุทรัพย์และความปรารถนาของท้องถ่ิน โดยมี
นกัวิชาการภายนอกเป็นเพียงผู้ชว่ยให้มีการเร่ิมต้นเทา่นัน้ 
2.4 ส่วนประกอบของพพิธิภัณฑ์ 

        พิพิธภณัฑ์จนัเสน  เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีรวบรวมประวตัแิละเร่ืองราวความเป็นมา 
ของท้องถ่ินจนัเสนตัง้แตส่มยัประวตัิศาสตร์ หวัใจหลกัของการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์เป็นเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชุมชนจันเสน  ภายในส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์เป็นท่ี
ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อโอด หรือพระครูนิสยัจริยคณุ เจ้าอาวาสวดัจนัเสนผู้ มีด าริในการ
ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์จนัเสน เพ่ือเป็นท่ีเคารพสกัการะของคนในชมุชน และมีสว่นท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุ
ท่ีขุดค้นพบจากเมืองโบราณจันเสน ซึ่งเป็นของจัดแสดงหลักและได้ช่ือว่าเป็นดาวเด่นของ
พิพิธภัณฑ์ อย่างเช่นโครงกระดกู ตราประทบั และเคร่ืองประดบัยคุโบราณ วตัถโุบราณท่ีท าจาก
ดินเผา เช่น พระพิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียง หรือวตัถุท่ีท าด้วยหิน เช่น ฐานบวั ธรรมจกัร ขวานหิน เป็น
ต้น การเลา่เร่ืองในพิพิธภณัฑ์เป็นการบอกเลา่ประวตัขิองชมุชนจนัเสนตามล าดบัเวลาออกเป็น 14 
หวัข้อ แสดงให้เห็นถึงพฒันาการและการขยายตวัของชมุชนจนัเสน ตลอดจนภูมิปัญญาของคนใน
ชมุชนอยา่งครบถ้วน การจดัแสดงภายในห้องพิพิธภณัฑ์จดัแสดงโดยอาจารย์มานพ ถนอมศรี และ
คณะ โดยจัดอย่างมีระเบียบ ตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการ
ขยายตวัของชมุชนจนัเสนตลอดจนภมูิปัญญาของคนในชมุชน โดยแบง่เป็นสว่นๆ ดงันี ้ 

       2.4.1 จนัเสนกบัสภาพแวดล้อม ซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศของชมุชนแห่งนีจ้ดัแสดงไว้ 
กล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพของชุมชนจนัเสน โดยบริเวณเมืองโบราณจนัเสนนัน้เป็นเนินดินสูง
กว่าพืน้ท่ีรอบนอก และล้อมรอบด้วยคเูมืองท่ียงัพอมองเห็นได้ชดัเจนในปัจจบุนั ชาวบ้านจึงเรียก
เนินดินนัน้ว่า “โคกจันเสน” แต่ในวันนีไ้ม่มีซากโบราณสถานให้เห็นเพราะขุดท าลายไปเสีย
หมดแล้ว เหลือก็แตเ่พียงโบราณวตัถตุา่งๆ มากมายท่ีมีการขดุค้นพบ เช่น พระพิมพ์ตา่งๆ ตราดิน
เผา ตุ๊กตาดินเผา ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดินเผาประดบัลวดลาย ลูกปัดและเคร่ืองประดบัท่ี
เหมือนกบัท่ีพบในอินเดียและแคว้นฟนูนั 

       2.4.2 การศกึษาทางโบราณคดีบริเวณจนัเสน ท่ีพดูถึงการค้นพบเมืองโบราณ   
จนัเสนจากภาพถ่ายทางอากาศ และน าไปสู่การขดุค้นในเวลาตอ่มา ซึ่งไม่ใช่เเค่เมืองโบราณจนั
เสนเท่านัน้ท่ีถูกค้นพบ เพราะห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ยงัมีการขดุค้นแหล่งโบราณคดี
บ้านใหมช่ยัมงคล ซึง่แสดงให้เห็นวา่พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ความเป็นมาท่ียาวนานเชน่ไร  

        2.4.3 พฒันาการของชมุชนในลุม่น า้ลพบรีุ-ป่าสกั ชมุชนในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ท่ี 
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พฒันาขึน้ระยะแรกในยคุส าริด โดยได้พบโบราณวตัถ ุเชน่ เคร่ืองปัน้ดนิเผา แมพ่ิมพ์ขวานส าริด 
รวมทัง้โครงกระดกูมนษุย์ผู้หญิงในยคุโลหะซึง่ขดุค้นพบท่ีบ้านใหมช่ยัมงคล 

      2.4.4 พฒันาการบ้าน-เมืองในยคุเหล็ก แสดงให้เห็นถึงเคร่ืองมือเหล็กในหลมุฝังศพ 
มนษุย์ก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลาย เช่นใบหอก ขวาน หวัธน ูจากนัน้จึงเป็นหวัข้อ จนัเสน เมือง
แรกเร่ิมในลุ่มน า้ลพบรีุ ป่าสกั โดยอธิบายว่าบริเวณนีเ้ป็นเมืองโบราณช่ือว่าโคกจนัเสน มีขนาด
ใหญ่ประมาณ 300 ไร่ โดยการขดุค้นนัน้ไม่พบโบราณสถานใดๆ พบเพียงซากอิฐดินเผา  และจาก
การศกึษาก็พบวา่เมืองนีเ้ป็นเมืองในสมยัทวารวดี และรุ่งเรืองอยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 11-12 

       2.4.5 การขดุค้นแหลง่โบราณคดีบ้านใหมช่ยัมงคล 
       2.4.6 จนัเสนในสมยัฟนูนั-สวุรรณภมูิ ท่ีกลา่ววา่เมืองจนัเสนเป็นเมืองท่ีร่วมสมยั 

เดียวกบัอาณาจกัรฟูนนั และเมืองอู่ทอง อีกทัง้จนัเสนยงัได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดีย เป็น
ชมุชนท่ีมีคนู า้ คนัดินล้อมรอบ อีกทัง้ยงัมีการสร้างอ่างเก็บน า้ และศาสนสถานตา่งๆ ด้วย  จนัเสน
ในสมยัทวารวดี ท่ีมีการขดุพบศลิปวตัถตุา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธศาสนา เช่น พระพิมพ์ดินเผา 
ฐานพระพทุธรูป เป็นต้น 

       2.4.7 จันเสนในสมัยทวารวดี แสดงให้เห็นถึงเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการท ามาหากิน 
เช่น ภาชนะดินเผา แท่นและท่ีบดท าจากหิน และเคร่ืองประดบัต่างๆ โดยเฉพาะแวป่ันด้ายท่ีท า
จากดินเผาท่ีมีมากเป็นพิเศษ แสดงให้เห็นว่าชุมชนจันเสนมีการทอผ้าเป็นจ านวนมาก และ
หลงัจากท่ีทางเดินน า้เปล่ียนทิศไป ก็เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ชมุชนจนัเสนร้างผู้คนไปเป็นเวลานาน 
จนมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีรถไฟวิ่งผา่นเมืองจนัเสน ท าให้เมืองนีเ้ป็นชมุชน
ริมทางรถไฟ และกลบัมาเป็นชมุชนเหมือนในอดีตอีกครัง้ 

       2.4.8 ศาสนาและความเช่ือ บอกเลา่ถึงความเช่ือและความศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
ของชาวจนัเสน มีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเป็นศลิปวตัถตุา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธศาสนา เช่น 
พระพิมพ์ดินเผา  ฐานพระพุทธรูป ท่ีค้นพบเป็นจ านวนมาก แสดงว่าชาวจันเสนนับถือ
พระพทุธศาสนา และมีความเช่ือถือศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า  

       2.4.9 วิถีชีวิตชาวจนัเสนสมยัทวารวดี แสดงให้เห็นถึงเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการท ามา
หากิน เชน่ภาชนะดนิเผา แทน่และท่ีบดท าจากหิน และเคร่ืองประดบัตา่งๆ โดยเฉพาะแวป่ันด้ายท่ี
ท าจากดินเผาจะพบเยอะเป็นพิเศษ แสดงให้เห็นว่ามีการทอผ้าเป็นจ านวนมาก และหลงัจากท่ี
ทางเดินน า้เปล่ียนทิศไป ก็เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ชมุชนจนัเสนร้างผู้คนไปเป็นเวลานาน จนมาถึง
สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีรถไฟวิ่งผ่านเมืองจนัเสน ท าให้เมืองนีเ้ป็นชมุชนริมทาง
รถไฟ และกลบัมาเป็นชมุชนเหมือนในอดีตอีกครัง้ 
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2.4.10 จนัเสนสมยัหลงัทวารวดี  
        2.4.11 การฟืน้ฟจูนัเสน 
        2.4.12 ภมูิปัญญาพืน้บ้านจากคณุตาขนุ ด้วงเงิน จะเป็นการจดัแสดงเร่ืองราว

เก่ียวกบัภมูิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวจนัเสน ภายใต้ช่ือ “ภมูิปัญญาพืน้บ้านจาก คณุตาขนุ    
ด้วงเงิน” ในสว่นนีจ้ะจดัแสดงสิ่งของภมูิปัญญาพืน้บ้านท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

        2.4.13 การเปล่ียนแปลงในจนัเสน โดยการจดัแสดงจะสิน้สดุท่ีเร่ืองอตัชีวประวตัิของ
ทา่น “พระครูนิสยัจริยคณุ” หรือหลวงพอ่โอด อดีตเจ้าอาวาสวดัจนัเสน ซึง่เป็นบคุคลส าคญัในการ
ผลกัดนัให้เกิดพิพิธภณัฑ์ มีรูปหลอ่ของทา่นไว้ตรงกลางห้องเพ่ือให้เป็นท่ีเคารพสกัการะ  

       และเม่ือถึงตอนใด ก็จะมีโบราณวัตถุท่ีขุดค้นได้จากเมืองโบราณจันเสน หรือจาก
บริเวณบ้านใหมช่ยัมงคล (มาเร่ิมขดุค้นเม่ือประมาณ พ.ศ.2537) จดัแสดงไว้ให้ชมด้วย 

       ส่วนเพดานของอาคาร เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ นั่นคือ  ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั เป็นเร่ืองราวพทุธประวตัิ แบง่ออกเป็น 8 ส่วน เช่น ส่วนท่ี 1 พทุธประวตัิในตอนท่ี
พระนางสิริมหามายาประทบับนดอกบวั มีช้างสองเชือกชงูวงท่ีมีคนโทน า้เพ่ือสรงพระนาง อนัเป็น
รูปสญัลกัษณ์ท่ีหมายถึงพระพทุธเจ้า (เจ้าชายสิทธตัถะ) ทรงจตุมิาสูพ่ระครรภ์ เป็นต้น 

 
3. วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best practice) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ

พพิธิภัณฑ์ 
3.1 รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

       พิพิธภัณฑ์จนัเสนตัง้อยู่ในวดัจนัเสน ต าบลจนัเสน อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ 
ในสว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีจดัแสดงนัน้อยู่ภายในด้านล่างของมณฑปเจดีย์ ท่ีเรียกว่า “พระมหาธาตเุจดีย์
ศรีจนัเสน” เป็นมณฑปเจดีย์ท่ีสร้างขึน้โดยด าริของพระครูนิสยัจริยคณุ หรือหลวงพ่อโอด อดีตเจ้า
อาวาสวดัจนัเสน ท่ีมีความคดิท่ีจะสร้างมณฑปเจดีย์เพ่ือบรรจพุระบรมสารีริกธาตแุละประดิษฐาน 
หลวงพ่อนาค ซึ่งเป็นพระพทุธรูปปางนาคปรกท่ีน ามาจากเมืองลพบรีุ เพ่ือเป็นพระพทุธรูปส าคญั
ของชุมชน และใช้อาคารส่วนฐานของเจดีย์เป็นพิพิธภัณฑ์จันเสน โดยการก่อสร้างนีม้ิได้ใช้
งบประมาณจากรัฐแตอ่ย่างใดเลย แตเ่ป็นความร่วมมือของทางวดัจนัเสนและผู้ มีจิตศรัทธาทัง้สิน้ 
พระมหาธาตเุจดีย์นีเ้ร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532  แต่หลวงพ่อโอดก็ได้มรณภาพไปเสียก่อนท่ี
พระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสนจะสร้างเสร็จ พระครูนิวิฐธรรมขนัธ์ หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสองค์
ปัจจบุนั จงึเป็นก าลงัส าคญัท่ีสานตอ่งานพิพิธภณัฑ์จนเสร็จสมบรูณ์ลงในปี พ.ศ.2539 และเปิดให้
ประชาชนได้เข้าชมนบัแตน่ัน้มา และตอ่มา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ได้
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เสดจ็เปิดพิพิธภณัฑ์จนัเสนอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ.2542 จะกล่าวได้ว่า พระมหาธาตเุจดีย์ศรี
จนัเสนนีส้ร้างขึน้โดยมีความมุง่หมายหลกั 3 ประการ ได้แก ่

1. สว่นยอดของมณมณฑปเจดีย์จะบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ
2. องค์เรือนธาตปุระดษิฐาน "หลวงพอ่นาค" พระพทุธรูปปางนาคปรกท่ีน ามาจากเมือง 

ลพบรีุเพ่ือให้เป็นพระพทุธรูปส าคญัของชมุชน 

3. อาคารสว่นฐานของพระมหาเจดีย์ เป็นท่ีประดษิฐานรูปปัน้ของทา่นไว้ให้ประชาชนได้ 
สกัการะบชูา และจดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแสดงประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของเมืองจนัเสน  

      พระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสนนี ้ออกแบบโดยใช้ลกัษณะของสถูปและใช้รายละเอียด
ของลวดลายตามแบบสถาปัตยกรรมศิลปะในสมยัทวารวดี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ีมี
ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยคุสมยัทวารวดี พิพิธภณัฑ์จนัเสนก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการและความ
ศรัทธาของชุมชนเป็นหลักโดยมีแนวคิดในการก่อสร้างและค านึงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีว่า 
รูปแบบของอาคารจะต้องมีความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมของท่ีตัง้ และแสดงออกถึงรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นวฒันธรรมของชมุชนอยา่งชดัเจน 

       3.1.2 จุดมุ่งหมาย 
         พิพิธภัณฑ์จันเสน ตัง้อยู่ในวัดจันเสน เร่ิมก่อตัง้โดยพระครูนิสัยจริยคุณ หรือท่ี
ชาวบ้านเรียกวา่ หลวงพอ่โอด ได้มีด าริท่ีจะสร้างพระมหาธาตเุจดีย์ศรีจนัเสนขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลาง
ของชุมชนภายในจดัให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือใช้แสดงเร่ืองราวของจนัเสนในอดีต เน่ืองจากจนั
เสนนัน้เป็นเมืองโบราณท่ีมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก และ
มีการค้นพบโบราณวัตถุมากมายท่ีเ ป็นเคร่ืองแสดงถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนเก่าแก่ ท่ีมี
พฒันาการผ่านมาถึง 3 ยคุ 3 สมยั กล่าวคือ ชมุชนจนัเสนเกิดขึน้เป็นหมู่บ้านเล็กในช่วงยุคเหล็ก 
หรือยคุโลหะตอนปลาย และมีพฒันาการสืบเน่ืองมาสูย่คุสมยัฟนูนั ในศตวรรษท่ี 2 เป็นต้นมา และ
มีความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุในยคุทวารวดี ในศตวรรษท่ี 7  
        พิพิธภัณฑ์จันเสน จัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม แสดงเร่ืองราว
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเพ่ือให้ผู้ ท่ีมีความสนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า และเข้าชม
โบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทัง้เป็นการสร้าง
ความเข้าใจ ความร่วมมือ ปลุกจิตส านึกท้องถ่ินของคนในชุมชนและผู้ เข้าชมให้ตระหนักและรู้
คณุค่าในวฒันธรรมอนังดงามของชุมชนเพ่ือเกิดความรักและหวงแหน อนุรักษ์สิ่งท่ีดีงามท่ีบรรพ
บรุุษได้สร้างไว้ให้  
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      3.1.3 หลักการ 
       พิพิธภัณฑ์จันเสนมีหลักในการด าเนินงานอยู่ท่ีการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต โดยมี
หลกัการท่ีส าคญัคือ 1) สร้างความเคล่ือนไหว 2) สนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชน 3) สร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชน กล่าวคือการสร้างความเคล่ือนไหวให้กับพิพิธภัณฑ์อย่าง
สม ่าเสมอเป็นการสร้างพิพิธภณัฑ์ให้มีชีวิต ท าอยา่งไรท่ีจะให้พิพิธภณัฑ์จนัเสนประสบความส าเร็จ
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปไมส่ าคญัเทา่กบัวา่จะท าอยา่งไรให้พิพิธภณัฑ์มีความเคล่ือนไหวและด าเนิน
อยูไ่ด้ด้วยตนเอง หลกัการท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์จนัเสนจึงเป็นการส่งเสริม สนบัสนนุให้ประชาชน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับพิพิธภัณฑ์ตลอดเวลา การสร้างกิจกรรมใน
หลากหลายรูปแบบคือการสร้างความเคล่ือนไหวและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับ
ชมุชน ท าให้พิพิธภณัฑ์มีชีวิต มีลมหายใจ และสามารถด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 
               3.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      เม่ืออาคารมณฑปและข้อมูลการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์จนัเสนเสร็จสมบูรณ์ ทางวดั
จนัเสนและพิพิธภัณฑ์จนัเสนได้ริเร่ิมโครงการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นอาสาสมคัรเป็นภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูใน
ท้องถ่ินจันเสน กิจกรรมการอบรมให้นักเรียนในพืน้ท่ีต าบลจันเสนเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจ า
พิพิธภณัฑ์ กิจกรรมการส่งเสริมการทอผ้า การผลิตของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมโดยการรวมตวั
ของกลุม่แมบ้่าน จดักิจกรรมทศันศกึษาเพ่ือดงูานเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาค
ตา่งๆ นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ยงัจดักิจกรรมงานประจ าปีของชมุชน เช่น งานลอยกระทง งานร าลึก
อดีต “รถไฟไทยเส้นทางประสานอดีต ปัจจบุนั” นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมแรลล่ี น าชมและเล่าเร่ือง
เมืองโบราณ การจดักิจกรรมเสวนาถาม-ตอบเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ของจนัเสน การแข่งขนัวาด
ภาพ ตลอดจนการจดัตัง้กลุม่ เรารักจนัเสน เพ่ือให้ชาวบ้านทกุเพศทกุวยัมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
พิพิธภณัฑ์อย่างตอ่เน่ืองตลอดมา ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชมุชน
และบคุคลภายนอกท่ีแวะเวียนเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ โดยเฉพาะกิจกรรม   ยวุมคัคเุทศก์ซึ่งถือ
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสีสันสร้างชีวิตชีวาเป็นท่ี
กลา่วขวญักนัอยา่งมากมายของพิพิธภณัฑ์จนัเสน 

3.1.5 การให้บริการ 
                   พิพิธภัณฑ์จันเสนนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่คนในชุมชนและ
คนทัว่ไปแล้ว นัน้ ในฐานะท่ีพิพิธภัณฑ์จันเสนตัง้อยู่ในวัดจนัเสนท่ีเป็นศนูย์กลางของชุมชนจึงมี
บทบาทในการให้บริการความสงัคมในการบริการความรู้ และเป็นสถานท่ีในการสร้างความร่วมมือ 
และเป็นเวทีประชาคมของชมุชนในหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นศนูย์กลางในการส่งเสริมอาชีพด้วย
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การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอย่างอาชีพทอผ้า ท่ี
เป็นอาชีพหลกัของคนชุมชนจนัเสนมาช้านาน อีกทัง้เป็นสถานท่ีในการจัดอบรมมคัคเุทศก์น้อย 
เป็นสถานท่ีการจัดประชุม สัมนา เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นสถานท่ีในการจัด
พิธีกรรมส าคญัตา่งๆ ตามวาระและเทศกาลส าคญัของชมุชนอีกด้วย 
       3.1.6 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
       พิพิธภัณฑ์จันเสนเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของชุมชน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและบุคคลภายนอก ท่ีมีการจดัตัง้และบริหารจดัการโดยวดั
และชุมชนเป็นหลัก  พิพิธภัณฑ์จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พิพิธภัณฑ์ในทุกขัน้ตอน ตัง้แตเ่ร่ิมการก่อตัง้ จนถึงการดแูลจดัการ พิพิธภัณฑ์จนัเสนเห็นคณุค่า
และให้ความส าคญักบักระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนเป็นอย่างมาก ด้วยความคิดและหลกัการ
ท่ีวา่ พิพิธภณัฑ์เป็นของชมุชน ฉะนัน้ชมุชนจงึต้องดแูลร่วมกนั  

       กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนของพิพิธภัณฑ์จนัเสนนัน้ จดัผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ี
พิพิธภัณฑ์ได้จดัขึน้มากมายตลอดมา และกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ชดัเจนกิจกรรมหนึง่ก็คือ การก่อตัง้กลุม่ เรารักจนัเสน ขึน้ กลุม่เรารักจนัเสนนี ้สนบัสนนุให้ชาวบ้าน
ไมจ่ ากดัเพศและวยัได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ทกุอยา่ง ซึ่งชาวบ้านจะเป็นก าลงั
ส าคญัในการน าชม และดแูลรักษาพิพิธภณัฑ์ของชมุชนซึ่งเป็นสิ่งท่ีชมุชนก่อตัง้ขึน้มาด้วยความรัก
และภาคภูมิใจ ตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ครู และชาวบ้าน มีหน้าท่ีบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ซึ่งจะแบง่หน้าท่ีในการบริหาร ดแูล
เป็นเร่ืองๆ ไป คณะกรรมการจะก าหนดให้มีการประชุม 2 เดือนต่อ 1 ครัง้ เพ่ือพูดคุยแสดง
ความเห็นคดิและเสนอแนะแนวทางในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 

      การมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางพิพิธภัณฑ์จัดขึน้นัน้ เป็ นการ
สง่เสริมการเรียนรู้ชมุชนและท้องถ่ินและจดุประกายความหมายในความส านึกรักท้องถ่ินให้เกิดแก่
ชาวชมุชนจนัเสน ซึง่ท าให้ชาวชมุชนจนัเสนเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งและประสบความส าเร็จมาได้จนถึง
ทกุวนันี ้
       3.1.7 เครือข่าย 
       พิพิธภัณฑ์จันเสนมีการประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนจากภายในและภายนอกชุมชน เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โรงเรียน สถานศึกษา มูลนิธิเล็ก -ประไพ วิริยะพันธุ์  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศ การร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายของพิพิธภณัฑ์นี ้
ท าให้พิพิธภัณฑ์จนัเสนได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนแนวทางการบริหารจดัการ การด าเนินงาน และ
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ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ สร้างอ านาจในการต่อรองกับภาครัฐและ
เอกชน ท าให้พิพิธภณัฑ์รู้สกึมัน่คงมากขึน้และสามารถด าเนินกิจการอยูไ่ด้อยา่งไมรู้่สกึโดดเดี่ยว 
       3.1.8 งบประมาณ 
       พิพิธภัณฑ์จันเสนสร้างขึน้ โดยได้รับงบประมาณมาจากการบริจาคทรัพย์ของ
ประชาชนอนัเกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนทัง้ในชมุชนจนัเสนและชมุชนใกล้เคียงท่ีมีตอ่พระครู
นิสยัจริยคณุ หรือหลวงพ่อโอด อดีตเจ้าอาวาสวดัจนัเสน ส่วนงบประมาณหลกัในการด าเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนัมาจากการสนบัสนุนของวดัจันเสน องค์การบริหารส่วนต าบลจันเสน 
เทศบาลต าบลจันเสน และรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการกลุ่มสตรีทอผ้าก่ีกระตกุ และสินค้าจาก
โครงการ เชน่ ผ้าทอ หมวก ดอกไม้จนัทน์ ขนมนางเล็ด เป็นต้น 
      3.1.9 การประเมินผล 
        คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์จนัเสนมีการประชมุคณะกรรมการบริหารทกุ 2 เดือน และมี
การประชุมใหญ่ประจ าปี เพ่ือวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือน าผลนัน้มา
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการส่ง
คณะกรรมการบริหารออกไปร่วมประชมุสมันาเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์อย่างน้อยทกุๆ 2 ปีตอ่ครัง้ และ
ต้องกลบัมาน าเสนอผลการสมันานัน้ให้ท่ีประชมุรับทราบ 
3.2 จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
     ชมุชนจนัเสน มีจุดเด่นตรงท่ีเป็นชุมชนโบราณท่ีมีความเก่าแก่ มีประวตัิศาสตร์ความ
เป็นมาอนัยาวนานและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยมีพฒันาการของชมุชนผ่านกาลสมยัใน 3 ยุค 
กล่าวคือ เกิดขึน้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในยุคเหล็ก หรือยุคโลหะตอนปลาย และมีพฒันาสืบเน่ืองมา
จนถึงสมยัฟูนนั จากนัน้เข้าสู่สมยัทวารวดีซึ่งเป็นยคุแห่งความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสดุของชมุชนจนั
เสน และด ารงอยู่เร่ือยมาจนถึงสมยัลพบุรี ชุมชนจนัเสนมีความส าคญัเพราะเป็นตวัแทนของลุ่ม
แม่น า้ลพบรีุ-ป่าสกั เป็นอารยธรรมโบราณ มีความเก่าแก่เหนือกว่าพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วงเป็น
อย่างมาก จนัเสนเน้นให้ความรู้ทางด้านโบราณคดีเป็นพิเศษโดยให้การศกึษาประวตัิศาสตร์ผ่าน
โบราณวัตถุ โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน โดยแนวคิดนีไ้ด้น ามาก าหนดเป็นเนือ้หา
ส าคญัของการจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์  
        จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์จันเสนอยู่ท่ีการมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของ
กิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากการจดัแสดงนิทรรศการถาวร และเป็นตวัอย่างในการริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ี
ส าคญัน่ีนคือการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ภายใต้โครงการ 
“อาสาสมคัรยวุมคัคเุทศก์” ซึ่งโครงการนีไ้ด้ริเร่ิมขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ.2540 โดยโรงเรียนวดัจนัเสน และ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์จันเสนได้น าเด็กนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาและระดับ
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มัธยมศึกษาในชุมชนมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีน าเสนอในพิพิธภัณฑ์รวมทัง้
ประวตัิศาสตร์ และโบราณคดีของท้องถ่ิน จนเด็กๆ เหล่านีส้ามารถท าหน้าท่ีบรรยายและน าชม
พิพิธภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง โดยก าหนดให้เป็นผู้ อธิบายแต่ละช่วงตอนไป ซึ่งกว่าท่ีผู้ ชมจะชม
นิทรรศการจบก็ต้องใช้เดก็หลายคน และหลายชดุท่ีผลดัเปล่ียนเวียนกนัมาท าหน้าท่ีของตนเอง ซึ่ง
เป็นโครงการอาสาสมคัร “ยุวมคัคเุทศก์” หรือโครงการมคัคเุทศก์น้อย นบัว่าเป็นจุดเด่นของท่ี
พิพิธภณัฑ์จนัเสนเลยก็วา่ได้ พิพิธภณัฑ์จนัเสนมีความคดิวา่เยาวชนคือพระเอกของทัง้หมด เพราะ
จะเป็นผู้ สืบสานทางภูมิปัญญาของสังคม การน าเด็กมาเป็นยุวมัคคุเทศก์นีเ้ท่ากับเป็นการให้
โอกาสท่ีดีในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
นอกจากจะได้เรียนรู้แล้ว ยงัเป็นการฝึกเยาวชนของชาติให้มีความรู้และรักในมรดกทางวฒันธรรม
ของท้องถ่ิน มีความเข้าใจในตวัตนของท้องถ่ิน เกิดความความหวงแหน ความภาคภูมิใจในความ
เป็นตัวเองอันจะก่อให้เกิดส านึกรักท้องถ่ินเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งต่อไป ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์จนัเสนมียวุมคัคเุทศก์จ านวน 14 รุ่น ซึ่งยวุมคัคเุทศก์ทกุคนตา่ง
ประสบความส าเร็จในชีวิตและยงัคงสร้างประโยชน์ให้แก่ชมุชนและแผน่ดนิเกิดตลอดมา 
      ดงัเชน่ท่ีมณีรัตน์ แก้วศรี อดีตยวุมคัคุเทศก์รุ่น 4 ซึ่งปัจจบุนัศกึษาระดบัปริญญาตรี ใน
รัว้มหาวิทยาลยันเรศวรได้บอกเลา่เร่ืองราวการท าหน้าท่ียวุมคัคเุทศก์ด้วยความภาคภมูิใจวา่  
      “การไดม้าคลกุคลีอยู่กบัวดักบัพิพิธภณัฑ์ท าให้เราได้เรียนรู้ประวติัศาสตร์ของท้องถ่ิน
ตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ก็ได้ซึมซับและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของ
ตนเอง จนอยากทีจ่ะต่อยอดและเผยแพร่ความรู้ต่อไป” 

(มณีรัตน์ แก้วศรี, 2555) 
แม้ว่าในการเป็นยุวมัคคุเทศก์จะได้ค่าตอบแทนไม่มาก แต่นั่นถือว่าเป็นสินน า้ใจท่ีไม่สามารถ
เทียบเท่ากับความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการท ากิจกรรมท่ีมีส่วนหล่อหลอมให้เด็กๆ ซึ่งเป็น
ลกูหลานของชมุชนจนัเสนมีความรู้ และมีส านกึรักในถ่ินเกิดของตนเอง 
      “ส่ิงทีไ่ดจ้ากการเป็นยวุมคัคเุทศก์คือไดป้ระสบการณ์ในการท างาน การได้พบเจอผู้คน 
เกิดความกลา้ กลา้ทีจ่ะพดูคยุ และแสดงออก และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้
ส่ิงทีส่ าคญัคือไดท้ าใหมี้โอกาสเรียนต่อในระดบัปริญญาตรี” 

(มณีรัตน์ แก้วศรี, 2555) 
       แต่อย่างไรก็ตาม ยุวมัคคุเทศก์ ของพิพิธภัณฑ์จันเสนในวันนีค้งเกิดขึน้ ไม่ได้หาก

ปราศจากผู้ ท่ีมีบทบาทอยู่เบือ้งหลังความส าเร็จ เป็นผู้ ผลักดันให้เกิดโครงการนี ้นั่นก็คือ ครู 
โดยเฉพาะครูสตรีในท้องถ่ินผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
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รวบรวมข้อมลูความรู้มาอบรมเด็กๆ ตลอดจนช่วยเหลือในกิจกรรมตา่งๆ ทางวิชาการให้แก่ชมุชน 
ถัดจากครูก็คือกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มท่ีมีพลังมาก เพราะประกอบด้วยแม่บ้านของทุก
ระดบัในท้องถ่ิน บุคคลเหล่านี ้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลักดนัและสนบัสนุนให้เกิดโครงการยุว
มคัคเุทศก์อนัเป็นจดุเดน่ท่ีได้รับการกลา่วขานของพิพิธภณัฑ์จนัเสน 
3.3 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์ 
        พิพิธภณัฑ์จนัเสน มีความโดดเดน่ด้วยกิจกรรมท่ีจดัขึน้มากมายและตอ่เน่ือง ซึ่งล้วน
เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนได้ ดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมอาจารย์และนกัเรียนในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นมคัคเุทศก์ในการ 
น าชมพิพิธภณัฑ์ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทัง้อจารย์และนกัเรียนในชมุชน โดยนกัเรียนท่ี
เข้าฝึกอบรมจะได้เป็นมคัคเุทศก์น าชมพิพิธภัณฑ์จันเสน ในฐานะยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึง่ท่ีมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากของพิพิธภณัฑ์จนัเสนมาจนถึงทกุวนันี ้ 

3.3.2 กิจกรรมการทอผ้า  พิพิธภณัฑ์ได้ก่อตัง้กลุม่แมบ้่านทอผ้ามดัหม่ี หรือกลุม่ 
แมบ้่านทอผ้าก่ีกระตกุ โดยการสนบัสนนุก่ีทอผ้าและการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้แม่บ้านชาวจนัเสน
ได้ใช้เวลาวา่งท างานฝีมือ และในบริเวณพิพิธภณัฑ์จนัเสน จะมีโรงทอผ้าอยู่ใกล้ๆ เพ่ือจดักิจกรรม
แสดงการทอผ้าให้แก่ผู้มาเยือนได้เย่ียมชม และสามารถซือ้หาผ้าทอท่ีสวยงามได้ ผ้าทอของจนัเสน
นบัว่าเป็นผ้าทอท่ีมีความสวยงามมาก กลุ่มแม่บ้านจนัเสนได้คิดค้นลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
แสดงออกถึงอัตลกัษณ์ของชาวจนัเสนเรียกว่า ผ้าทอแบบจนัเสน ซึ่งมีด้วยกันหลายแบบ แต่ท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นเอกลักษณ์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงขนาดน ามาตัดเย็บเป็นชุด
ข้าราชการ คือลายปลาเสือตอ กิจกรรมทอผ้านี ้ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ เกิดความ
ภาคภมูิใจในตนเองท่ีมีสว่นชว่ยในการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินไว้ไมใ่ห้สญูหาย 

3.3.3 การผลิตของท่ีระลกึ และผลิตภณัฑ์อาหาร เชน่ งานหตัถกรรมของชาวบ้าน 
ขนมนางเล็ด 

3.3.4 กิจกรรมทศันศกึษาดงูานด้านพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์จนัเสนมีการจดัการ 
ทศันศกึษาดงูานให้แก่คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์เป็นประจ าสม ่าเสมอเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ใน
ด้านพิพิธภณัฑ์ 

3.3.5 การจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาและงานประจ าปีของ 
ท้องถ่ินโดยใช้สถานท่ีด้านหน้าพระมณฑปเป็นลานจดักิจกรรม เช่น งานลอยกระทง งานท าบุญ
ตา่งๆ 

3.3.6 จดักิจกรรมการและสนบัสนนุการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์จงัหวดันครสวรรค์ 
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ผา่นส่ือตา่งๆ  
3.3.7 กิจกรรมการจดัตัง้กลุม่เรารักจนัเสน หลงัจากออกพรรษาจะมีการตดัตัง้ 

กลุม่เรารักจนัเสน ให้ชาวบ้านทกุเพศทกุวยัเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็น
ก าลงัส าคญัในการน าชมพิพิธภัณฑ์และเป็นอาสาสมคัรของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการขยายผลให้
กว้างขึน้กวา่กลุม่นกัเรียน 

3.3.8 กิจกรรมการประชมุเสนอข้อมลูเก่ียวกบัท้องถ่ินจนัเสนทัง้ในอดีตและ 
ปัจจบุนัในทกุแง่ทกุมมุเพ่ือเป็นองค์ความรู้ของท้องถ่ินด้วย 

     “พิพิธภณัฑ์จนัเสนมีกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย ที่เราให้ความส าคญัเป็น
อย่างมากเพราะ กิจกรรมคือการสร้างความเคลือ่นไหวให้กบัพิพิธภณัฑ์ ให้พิพิธภณัฑ์ไม่ตาย ให้มี
ชีวิต มีลมหายใจ เราต้องสร้างให้พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับ
ชมุชน กิจกรรมมีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการทอผ้า การผลิตของที่ระลึก การทศันศึกษาดูงาน 
การอบรมยวุมคัคเุทศก์ กิจกรรมตรมประเพณีชาวจนัเสน” 

(พระครูวินิจธรรมขนัธ์, 2555) 
     “แม่บ้านชาวจันเสน เมื่อว่างจากงานบ้าน ก็มาทอผ้า เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ มีรายไดเ้สริม” 
(คมข า แก้วสวุรรณ์, 2555) 

       โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวซึ่งทางพิพิธภัณฑ์จันเสนได้จัดขึน้มาตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมานัน้ พบว่าเป็นไปด้วยดี เพราะคนในท้องถ่ินเห็นความส าคญัของการรวมตวั
และการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนั และให้
ความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัเป็นอย่างดี บคุคลภายนอกจากภูมิภาคตา่งๆ รวมทัง้ชาวตา่งชาติ มกัจะ
แวะเวียนกันเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์อย่างไม่ขาดสาย สิ่งเหล่านีไ้ด้
สะท้อนให้เห็นว่า จากชมุชนเล็กๆ ท่ีตายแล้ว กลบัพลิกฟืน้คืนชีวิตขึน้มาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นวัฒนธรรมประเพณี การรวมตวักันของคนในชุมชน การกระจายรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์จนัเสน เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา 
และชีวิต วฒันธรรมของชาวจนัเสนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะน าไปสู่การส านึกท้องถ่ิน
และสร้างเสริมความเข้มแข็งสูช่มุชนตอ่ไปได้ 
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3.4 แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
       คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์จนัเสนและประชาชนในชุมชน มีการวางแผนงานประจ าปี
ร่วมกัน โดยเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมมีพืน้ฐานมาจากประเพณีสิบสองเดือนของท้องถ่ิน ทัง้นี ้
เพ่ือให้มีกิจกรรมตามแตล่ะชว่งเวลาตามประเพณีเก่าแก่ของชมุชนเพ่ือสืบทอดวฒันธรรมอนัดีงาม
ของชมุชนและดงึดดูให้กลุ่มบคุคลหรือหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภายในชมุชนและภายนอกเข้ามาเย่ียม
ชม  
       นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์จันเสนยังมีบทบาทในการจุดประกายให้เกิดการจัดท าแผน
หลกัสตูรท้องถ่ินจนัเสนของส านกังานประถมศกึษาประจ าอ าเภอขึน้ เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
พิพิธภัณฑ์กับชุมชน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์เป็นหลักสูตรการทอผ้าในการ
จดัการเรียนการสอน เป็นการให้ความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชมุชน และสืบทอดภูมิปัญญาอนั
ทรงคณุคา่ของชมุชน และสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอาไว้ให้คงอยู่สืบ
ตอ่ไป  

       จะเห็นว่า การจดักิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์จนัเสนรวมทัง้การพฒันาองค์ความรู้
จากพิพิธภัณฑ์ไปเป็นหลกัสูตรท้องถ่ินนีเ้ป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชมุชน กบัพิพิธภณัฑ์ ตลอดจนสถาบนัและหน่วยงานตา่งๆ ในชมุชน เช่น วดั บ้าน โรงเรียน ท าให้
ประชาชนและผู้ เรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีงามและการท างาน
ร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดความรักความผูกพนั มีจิตส านึกของความเป็นชุมชนเดียวกัน สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนจนัเสนได้ 

    “คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์และประชาชนในชุมชน มีการวางแผนงานประจ าปีร่วมกนั 
โดยใช้หลักในการจัดกิจกรรมมาจากประเพณีสิบสองเดือนของท้องถ่ิน ทั้งนี้เพื่อให้มีกิจกรรม
ตามแต่ละช่วงเวลาตามประเพณีเก่าแก่ของชุมชนเพือ่สืบทอดวฒันธรรมและดึงดูดให้กลุ่มบุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในชมุชนและภายนอกเข้ามาเยีย่มชม” 

 (พระครูวินิจธรรมขนัธ์, 2555) 
3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

      พิพิธภณัฑ์จนัเสนเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้และสามารถด าเนินงานมาเป็น 
ระยะเวลายาวนาน ด้วยปัจจยัหลายประการดงัท่ีกลา่วมาแล้ว แตเ่หนืออ่ืนใดนัน้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ี
ท าให้พิพิธภณัฑ์มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จมาจวบจนถึงทกุวนันีก็้เพราะชมุชนจนัเสน
เป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งเป็นอยา่งมาก คนในชมุชนมีความรักในท้องถ่ิน และศรัทธาในความ
เป็นตวัตนของตนเองอยา่งเป่ียมล้น ประกอบกบัความเล่ือมใสศรัทธาในตวัผู้น า จงึท าให้ประชาชน
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ในชมุชนมีความเตม็ใจท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุอยา่งของชมุชนและพิพิธภณัฑ์อยา่ง
สม ่าเสมอ ความสมคัรสมานสามคัคีและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของคณะกรรมการบริหาร
พิพิธภณัฑ์และคนในชมุชนท าให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์จนัเสนไม่ประสบปัญหาและ
อปุสรรคในการด าเนินงานแตอ่ย่างใด 
3.6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
       นับแต่อดีตนัน้ จันเสนเป็นชุมชนเล็กๆ ริมทางรถไฟระหว่างบ้านหม่ีในเขตจังหวัด
ลพบรีุ ตอ่กบัอ าเภอตาคลีของจงัหวดันครสวรรค์ เม่ือมีการตดัถนนสายเอเชียขึน้ จนัเสนกลายเป็น
ชมุชนท่ีถกูลืมเพราะอยู่นอกเส้นทางการสญัจร ผู้ ท่ีรู้จกัจนัเสนเดิมนัน้มีแตล่กูศิษย์หลวงพ่อโอดซึ่ง
ทา่นโดง่ดงัในเขตนี ้หลวงพ่อมีด าริท่ีจะสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้เพ่ือจดัแสดงสิ่งของท่ีท่านสะสม
ไว้ก่อนท่ีจะละสงัขาร และน่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของพิพิธภัณฑ์จนัเสนและการกลบัมามีชีวิตและเป็นท่ี
รู้จกัอีกครัง้ตอ่โลกภายนอกของชมุชนจนัเสน 
         พิพิธภัณฑ์จนัเสน จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด มีความ
เจริญก้าวหน้ามากท่ีสดุ จงึเป็นต้นแบบอนัดบัหนึ่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จมาก
ท่ีสดุในประเทศไทย ปัจจยัท่ีสร้างความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์จนัเสนและชมุชนจนัเสนนัน้ มีพืน้ฐาน
มาจากการมีผู้น าทางศาสนาอนัเป็นท่ีรัก และศรัทธาของชุมชน คือ หลวงพ่อโอด และหลวงพ่อ
เจริญ ท าให้ชาวจนัเสนมีหลกัยึดทางจิตวิญญาณ มีจริยธรรมและมีศีลธรรมเป็นองค์ประกอบของ
สังคม ชาวจันเสนจึงมีความส านึกร่วมกันในความเป็นประชาคมจันเสน ท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และเม่ือหลวงพ่อมีด าริจะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึน้ จึงได้รับความร่วมมือ
จากชาวชุมชนเป็นอย่างดี ดงัจะเห็นได้ว่า พระมหาเจดีย์ศรีจนัเสนท่ีมีความงดงามมาก อนัเป็น
ท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์จันเสนนัน้ สามารถก่อสร้างให้ส าเร็จลงได้โดยมิต้องใช้งบประมาณจาก
หนว่ยงานราชการใดๆ เลย งบประมาณในการก่อสร้างทัง้หมดมาจากเงินบริจาคท่ีชาวบ้านและลกู
ศิษย์ของหลวงพ่อร่วมกนัสมทบทุนให้ทัง้สิน้ ตรงนีถื้อเป็นตวัอย่างของการมีศรัทธาตอ่ผู้น าชมุชน
และการมีส านึกรักท้องถ่ินของชาวจันเสนท่ีช่วยให้พิพิธภัณฑ์จันเสนประสบความส าเร็จในการ
ก่อตัง้เป็นอยา่งดี 
        ปัจจยัแหง่ความส าเร็จอีกประการหนึ่งของพิพิธภณัฑ์จนัเสน คือ สืบเน่ืองจากการจดั
โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน โดยกระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบัองค์กรชมุชน และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตัง้ “ศนูย์บรูณาการวฒันธรรมไทยสายใย
ชมุชน” ขึน้ในปี พ.ศ.2547 โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างงานใน
ท้องถ่ิน ในท้องถ่ิน ในรูปแบบการบรูณาการในทกุมิติของวฒันธรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
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ชาติตามยทุธศาสตร์ของรัฐบาลท่ีมุ่งใช้มิติทางวฒันธรรม  เป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชมุชน โดยมีการเช่ือมโยงเป็นระบบเครือข่าย ระดมทรัพยากร การบริหารจดัการทกุ
ภาคส่วนของสงัคม ทัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  ในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนส าคญั
ทางยทุธศาสตร์ โดยการสนบัสนนุให้ชมุชนและประชาชนในท้องถ่ินจดัตัง้องค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการเผยแพร่วฒันธรรมและวิถีชีวิตในชมุชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประชาชนในพืน้ท่ี
พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน และน าองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งได้มาจากปราชญ์ชาวบ้าน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน และระหวา่งชมุชนและสงัคมมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และบรูณาการกบั
ภมูิปัญญาภายนอก ท าให้เกิดการพฒันาตนเองและชมุชนได้อยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน 

       และในปี พ.ศ. 2549  ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการการจดัตัง้  “ศนูย์
บรูณาการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน” ซึ่งกระทรวงวฒันธรรม ได้พิจารณาให้มีการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานใหม่ โดยปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การด าเนินงานจากโครงการการจัดตัง้  
“ศนูย์” เป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน “โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน” โดยมุ่งเน้นให้มี
การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ  6 
องค์ประกอบหลกัของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน ได้แก่  

      1. คลงัสมอง ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
      2. การสง่เสริมอาชีพด้านศลิปะและวฒันธรรม  
      3. การสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม  
      4. ลานวฒันธรรม  
       5. พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน  
       6. สารสนเทศและห้องสมดุชมุชน  
       รวมทัง้ประสานงานบรูณาการโครงการกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนของสงัคม  ในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการท ากิจกรรมให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีทางวฒันธรรมของชุมชนท้องถ่ินให้เกิดความ
เข้มแข็งและยัง่ยืน ซึง่ต าบลจนัเสนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการจดัโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน
ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก เพราะได้ด าเนินการครบหมดทัง้ 5 ด้าน  

       กล่าวโดยสรุป ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์จนัเสนประสบความส าเร็จนัน้มีอยู่
หลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้

       1. ผู้น าชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างความรักและศรัทธาให้กับชาวบ้านได้ 
ซึง่ชมุชนจนัเสนมีหลวงพอ่ เจ้าอาวาสวดัจนัเสนเป็นผู้น าทางสงัคมและจิตวิญญาณท่ีมีอิทธิพลและ
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เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวจนัเสนเป็นอย่างมาก หลวงพ่อโอด หลวงพ่อเจริญเป็นผู้ มี
ศกัยภาพและเป็นท่ีพึง่ของชมุชน เป็นท่ีไว้ใจของชมุชน ท่านได้สร้างบารมี สร้างความศรัทธา สร้าง
ความเช่ือถือให้กบัชมุชนจนัเสนในทกุด้านมาโดยตลอด และหลวงพอ่เจริญก็ได้สืบทอดมาทกุอย่าง 
จนสามารถสร้างให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจนัเสนเป็นจดุศนูย์กลางแหล่งเรียนรู้ท่ีดงึชมุชนเข้ามามีส่วน
ร่วมตัง้แตก่ารก่อตัง้จนถึงการบริหารจดัการได้อยา่งประสบความส าเร็จถึงทกุวนันี ้
        2. หนว่ยราชการในชมุชนให้ความชว่ยเหลือและสนบัสนนุเป็นอย่างดี ชมุชนจนัเสนมี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นก าลงัส าคญัอีกประการหนึ่งท่ี
เข้ามาเสริมศกัยภาพให้เกิดความส าเร็จยิ่งขึน้ 
        3. ความรักในชมุชน จนัเสนเป็นชมุชนท่ีมีความส านึกรักท้องถ่ิน ชาวชุมชนมีความ
ตระหนกัและมีส านึกรักท้องถ่ินสงูมาก ชาวบ้านในชมุชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมทกุอย่างของ
ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ และต่างแสดงออกในการเห็นคุณค่าของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของท้องถ่ิน ทุกคนมีความพร้อมเพรียงและมีความสุขใจภายใต้ปัญญาบารมีของ
หลวงพ่อโอด และหลวงพ่อเจริญ ท่ีได้สร้างส านึกร่วมของความเป็นท้องถ่ินแก่คนในชมุชน ซึ่งสิ่งนี ้
ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์จนัเสนประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี 
        4. มีความเคล่ือนไหว พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจนัเสนเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต คือ มีความ
เคล่ือนไหว การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้มาได้แล้วนัน้ มิใช่ว่าจะประสบกับความส าเร็จแล้ว สิ่ง
ส าคญัและความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมิได้อยู่ท่ีการตัง้ขึน้มาได้ แต่อยู่ท่ีการรักษาไว้ให้คง
อยู่ และมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและสงัคมได้อย่างยัง่ยืนและยาวนาน การ
สร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตท าได้โดยการสร้างความเคล่ือนไหวเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ไม่เงียบนิ่ง 
พิพิธภัณฑ์จนัเสนมีการสร้างความเคล่ือนไหวให้กับพิพิธภัณฑ์โดยมีโครงการ มีกิจกรรมท่ีจดัขึน้
ภายในพิพิธภณัฑ์มากมายและอยา่งตอ่เน่ือง โดยดงึชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในทกุกิจกรรม 

     “การมีผู้น าที่เข้มแข็งและเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชุมชน มีความสามารถ เป็นผู้น าที่
สามารถชักจูง กระตุ้นชาวบ้านให้มีความกระตือรือร้นในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพฒันา
พิพิธภัณฑ์หรือพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะหลวงพ่อซ่ึงเป็นศูนย์รวมใจของชาวจันเสนมาเป็น
เวลานาน หลวงพ่อถือเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณที่เป็นแรงบนัดาลใจให้ชาวชุมชนในการท าทุก
อย่างเพือ่พิพิธภณัฑ์และเพือ่ชมุชน เป็นส่ิงส าคญัทีท่ าใหป้ระสบความส าเร็จ” 

(รุจิรา เชาว์ธรรม, 2555) 
     “การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการช่วยให้พิพิธภัณฑ์ประสบ

ความส าเร็จ” 
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(พระครูวินิจธรรมขนัธ์, 2555) 
    “รักชุมชนจันเสนมาก มีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของชุมชน 

และมีจุดเด่นมากมาย พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมอะไรก็มาร่วมตลอด มาช่วยทุกอย่างเท่าที่จะท าได้
เพราะอยากใหพิ้พิธภณัฑ์ส าเร็จ อยากใหบ้า้นเราน่าอยู่” 

(สรุางค์ ส าเนียงดงั, 2555) 
        จะเห็นได้ว่า หลกัส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์จนัเสน คือ 
ความรักในท้องถ่ิน ท่ีมีมิตขิองจิตวิญญาณเป็นตวัน า โดยเฉพาะเร่ืองของศาสนาและจริยธรรม จนั
เสนมีอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิท่ีจรรโลงศีลธรรมและจริยธรรมค า้อยู่ ความรักและศรัทธาในตวัตนของจนั
เสนนีไ้ด้เป็นตวัสร้างกระบวนการเรียนรู้และการท างานร่วมกนัของชมุชนท่ีมีความเข้มแข็ง อนัเกิด
จากความร่วมมือระหวา่งภาคเอกชน ทางด้านศาสนา ทางด้านชมุชนและการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึง่ทกุภาคสว่นมาจากชมุชนท้องถ่ินเอง ซึ่งเป็นตวัอย่างท่ีดีของการพฒันาท่ีต้องระเบิดจากภายใน 
คือ เร่ิมจากความต้องการของชมุชน โดยชมุชน และเพื่อชมุชน  
 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับชุมชน 
      ชมุชนจนัเสนเป็นอีกชมุชนหนึ่งท่ีคนในชมุชนมีความรักท้องถ่ินบ้านเกิด มีจิตส านึกรัก

ท้องถ่ินเป็นอย่างมากเป็นทุนเดิม การแสดงเจตนารมย์ท่ีจะมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือแสดงออกถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นปึกแผ่นของชุมชน ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกนัจดัตัง้ และ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์จนัเสนโดยชมุชนขึน้ได้ น ามาซึง่ความภาคภมูิใจ สร้างความส านึกในมาตภุูมิ 
ก่อเกิดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลให้พิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพ และชุมชนจันเสนมีความเข้มแข็ง มี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเอง และสง่ผลดีให้กบัชมุชนในหลายประการ ดงันี ้

4.1 พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของชมุชน ตลอดจนวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญา สร้าง
ความภาคภมูิใจให้แก่คนในชมุชน 

4.2 พิพิธภณัฑ์เป็นความเช่ือมโยงระหวา่งพิพิธภณัฑ์และคนในชมุชน พิพิธภณัฑ์ 
จนัเสนเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน เป็นศนูย์กลางของชมุชน ถือเป็นสถาบนัทางสงัคมหนึ่งของชมุชนท่ี
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ศกัยภาพ
ของตนเองและมีความภาคภมูิใจในตนเอง 

4.3 พิพิธภณัฑ์น าความร่วมมือจากภายนอกเข้ามาสูช่มุชน การประสานความร่วมมือ 
กันเป็นเครือข่ายน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
พิพิธภัณฑ์ ท าให้เกิดเครือข่ายท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมาจากการรวมตวักันของชมุชนตา่งๆ ท่ี
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อยู่ใกล้เคียง ส่งผลให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกอย่างต่อเน่ือง ชุมชนจึงมีความ
เข้มแข็ง มีพลงัในการตอ่รองในการเรียกร้องการสนบัสนนุตา่งๆ จากภายนอกเป็นอยา่งดี 
        4.4 พิพิธภัณฑ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การมีพิพิธภัณฑ์ท าให้เกิดโครงการต่างๆ 
มากมายท่ีท าให้ชุมชนมีรายได้ เช่น กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ท่ีเร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2538 ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมีการสร้างพิพิธภณัฑ์นัน้ ชาวจนัเสนส่วนใหญ่มีอาชีพท านากว่าคร่ึง
ของประเชากรทัง้หมด เม่ือหมดหน้านา บรรดาแม่บ้านจึงมีเวลาเหลือมาก หลวงพ่อเจริญจึง
ชกัชวนชาวบ้านรวมกลุ่มกันหัดทอผ้าภายในวดัจนัเสน แม่บ้านส่วนใหญ่ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ล้วนเร่ิมจากไม่มีใครทอผ้าเป็นเลย แต่ปัจจุบนัสามารถทอผ้าได้แล้วและน ามาฝากขายท่ีร้านค้า
สินค้าชมุชนท่ีอยูภ่ายในวดั มีรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกทางหนึง่ อีกทัง้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านอ่ืนๆ 
ท าให้เกิดความคิดท่ีจะทดลองท างานหตัถกรรมอย่างอ่ืนเสริมด้วย ทัง้นีร้ายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งมา
บ ารุงพิพิธภณัฑ์ ปัจจุบนัมีการท าดอกไม้จนัทน์ และเย็บหมวกออกมาขายด้วย รวมทัง้ยงัรับของ
จากกลุม่แมบ้่านกลุม่อ่ืนๆ ท่ีไมมี่แหลง่จ าหนา่ยมาชาวยขาย นอกจากนี ้ผู้สงูวยัในชมุชนยงัได้ฟืน้ฟู
การท าขนมนางเล็ดมาฝากขายท่ีร้านค้า และกลายเป็นสินค้าท่ีโดดเดน่ในเวลาตอ่มา 

     “…มีพิพิธภณัฑ์ก็มีที่ขายของ มีอาชีพ เมื่อก่อนท านา หมดหน้านาก็ว่าง หลวงพ่อให้
มาหัดทอผ้า ก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านทอผ้าก่ีกระตุกข้ึน ผ้าทอจันเสนเป็นผ้าที่มีชื่อเสียง 
เพราะทอดว้ยก่ีกระตกุเนื้อผ้าแน่นทนทาน และเราก็ออกแบบลวดลายให้สวยงาม และมาวางขาย
ทีพิ่พิธภณัฑ์ ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน…” 

(คมข า แก้วสวุรรณ์, 2555) 
     “…มีข้อดีในเร่ืองของการสนบัสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวด้วย พิพิธภณัฑ์ของเราเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มีคนมาดูมากมาย เมื่อมีคนเข้ามาเที่ยวมาก ของก็ขายได้มาก ท าให้
ชาวบา้นก็มีรายไดห้มนุเวียนแก่ชมุชน ท าใหช้มุชนของเรามีเศรษฐกิจดีข้ึน…” 

 (บงัอร พงษ์ปลืม้ปิตชิยั, 2555) 
       4.5 พิพิธภัณฑ์สร้างส านึกร่วมของคนในชุมชน เป็นสายใยชีวิตท้องถ่ินท่ีมีความ

เหนียวแน่นพนัผูกและร้อยรัดคนในชุมชนให้มีความรักและมีความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน เป็น
ปัจจยัท่ีส่งให้พิพิธภัณฑ์และชุมชนสามารถอยู่รอดและมีศกัยภาพในการพัฒนาตนเองต่อไปใน
อนาคต 

     “…รักพิพิธภณัฑ์ รักบ้านเรา มนัมีความภูมิใจ บ้านเรานะ มีของดี มีความเป็นมาที่
น่าสนใจ มีเด็กๆ ทีร่ักประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑ์ ไม่มีใครอยากจากบ้านไปไหน เพราะบ้านเรามี
ทกุอย่างแลว้ ชาวบา้นทกุวนันีเ้ลีย้งตวัเองได้ มีอาชีพ เท่านีก็้พอแลว้…” 

(นิตยา เขาทอง, 2555) 
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       พิพิธภณัฑ์จนัเสน เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้โดยได้รับแนวคดิสร้างส านกึท้องถ่ิน 
ท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียงเป็นอย่างมากของประเทศไทย และถือเป็นต้นแบบพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การก่อตัง้พิพิธภัณฑ์จนัเสน ถือเป็นการช่วย
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกในชมุชน การท างานร่วมกนักบันกัวิชาการ นกัวิจยั ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน การปรับตัว ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ตลอดจนความคิดต่างๆ ท่ีพัฒนาขึน้มาในชุมชน ท าให้เกิดความ
เคล่ือนไหวท่ีท าให้ชาวบ้านมีความต่ืนตวัในการสร้างองค์ความรู้ และจดัการแหล่งท่ีมีความส าคญั
ทางวฒันธรรมท้องถ่ินของตนเอง นอกเหนือไปจากพิพิธภัณฑ์และน าไปสู่การท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ าให้คนในชุมชนได้รับประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ก่อเกิด
มิตรภาพ เกิดปฏิสมัพันธ์อันดีระหว่างกัน เกิดความรักเอือ้อาทร และความสมานฉันท์ในชุมชน 
ตลอดจนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถ่ินตนเอง ท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเอง ท าให้ชุมชนจนัเสนมีความเข้มแข็งสามารถปรับตวัเองให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมและความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนัได้อยา่งมัน่คง 
 

5. จุดแข็งและจุดอ่อนของพพิธิภัณฑ์ 
     5.1 จุดแข็งของพพิธิภัณฑ์จันเสน 

  5.1.1 ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความโดดเดน่ พิพิธภณัฑ์ตัง้อยู่ในวดัจนัเสนท่ีเป็น
ศนูย์กลางของชุมชน อาคารพิพิธภัณฑ์มีความสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือของความงดงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมทวารวดี นอกจากนี ้การตัง้อยู่ในแหล่งชมุชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่ไม่ไกลท าให้เป็น
สิ่งดงึดดูผู้มาเยือนให้เข้ามาชมพิพิธภณัฑ์อยา่งไมข่าดสาย 
  5.1.2 พิพิธภณัฑ์มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาด้วยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้มากมาย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้การทอผ้า การท าขนม การจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน กิจกรรมการอบรมมคัคเุทศก์น้อย การสมันาวิชาการพิพิธภณัฑ์ การจดักิจกรรมแรลล่ี และ
การน าเท่ียวเมืองโบราณในชมุชน กิจกรรมท่ีจดัตอ่เน่ืองเหล่านีข้องพิพิธภณัฑ์ท าให้พิพิธภณัฑ์จนั
เสนไมเ่คยเงียบเหงา หากแตมี่ชีวิตชีวาและไมเ่คยวา่งจากการต้อนรับผู้มาเยือน 

 5.1.3  พิพิธภณัฑ์มียวุมคัคเุทศก์น้อย ท่ีเป็นเยาวชนในชมุชนจนัเสน เป็น 
สายเลือดแท้ๆ ของชาวจนัเสน ท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา วฒันธรรมท่ีดีงาม
และวิถีชีวิตของชาวจนัเสนให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป และเป็นสีสนัท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์จนัเสน
มีความนา่สนใจและมีชีวิตชีวา 
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5.1.4 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก เป็นต้นแบบการก่อตัง้และ 
ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท่ีประสบความส าเร็จอย่างงดงามท่ีแม้เวลาผ่านไปก่ีปี ช่ือเสียงของ
พิพิธภณัฑ์จนัเสนก็ยงัเป็นท่ีกลา่วขาน 

5.1.5 พิพิธภณัฑ์มีโครงการตา่งๆ ท่ีเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ในท้องถ่ินของ 
ชุมชนให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากมาย เช่น กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตุก กลุ่มขนม
ของฝากจันเสน ชมรมเรารักษ์จันเสน มีการฟื้นฟูประเพณีของชุมชน มีการปฏิรูปการศึกษา 
โครงการนัง่รถไฟไปเท่ียวจนัเสน เป็นต้น 
  5.1.6 พิพิธภณัฑ์จนัเสนอยูใ่นชมุชนท่ีคนในชมุชนมีความส านึกรักท้องถ่ินสงู ชาว
ชมุชนจนัเสนรักใคร่ปรองดอง สมคัรสมานสามคัคี และมีความรักพิพิธภัณฑ์ รักท้องถ่ิน รักชุมชน
ของตนเองเป็นอย่างมาก ความร่วมมือในการต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์และชมุชนจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้
โดยยากส าหรับชมุชนจนัเสน ซึ่งนบัเป็นจดุแข็งอีกประการหนึ่งท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์สามารถด าเนิน
กิจการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูไ่ด้อยา่งมัน่คง 
       ส าหรับจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์จันเสนนัน้ ตัง้แต่ด าเนินงานมาจนถึงบดันีไ้ม่พบว่ามี
จดุออ่นหรืออปุสรรคประการใดท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ถือเป็นปัญหาในการด าเนินงาน 

      จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์จันเสนมีปัจจัยและจุดแข็งหลายประการท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์
ประสบความส าเร็จอย่างมาก ด้วยลกัษณะทางกายภาพท่ีโดดเดน่ กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
ช่วยสร้างความเคล่ือนไหวให้พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โครงการท่ีสืบทอดภูมิปัญญาและสร้าง
รายได้แก่ชมุชนตา่งๆ เหนืออ่ืนใดนัน้ ความเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งของจนัเสน ความร่วมมือร่วมใจกนั
ระหว่างวัด ภายใต้การน าของเจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเจริญ) 
โรงเรียนในชมุชน และองค์กรตา่งๆ ในชุมชน เป็นกญุแจส าคญัท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจนัเสนมี
ชีวิตอยูไ่ด้อยา่งสวยงามทา่มกลางการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกภายนอก 

 
6. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานของพิพธิภัณฑ์ 

        การมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ และด าเนินงานอยูไ่ด้ด้วยชมุชนของพิพิธภณัฑ์จนัเสน 
ได้สอนให้ชมุชนได้เรียนรู้ว่า 1) การท าสิ่งใดก็แล้วแตต้่องเกิดจากความรักเป็นทนุเดิม เพราะเม่ือมี
ความรักในการท าสิ่งใดแล้ว จะท าให้มีก าลังใจก าลังกายในการต่อสู้ เพ่ือท าสิ่งนัน้ให้ประสบ
ความส าเร็จแม้จะพบกบัความเหน่ือยยากเพียงใดก็จะมิรู้สึกถึงก าลงัใจท่ีบัน่ทอนลงได้ดงัท่ีชาวจนั
เสนมีความรักในชมุชนท้องถ่ินมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองเม่ือหลวงพ่อโอดชกัชวนให้
สร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชน ชาวจันเสนก็ยินดีร่วมมือ
อย่างเต็มท่ี ท าให้กิจการของพิพิธภัณฑ์ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 2) ผู้น าชุมชนเป็นปัจจัย
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ส าคญัในการน าพาให้ชมุชนไปในทิศทางใด หากชมุชนใดมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีความเสียสละ และท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมให้ชาวบ้านได้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์แล้ว การยอมท าตามด้วยความเช่ือใจและ
ศรัทธาในตวัผู้น าย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จ 3) ความสามคัคีคือพลงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะท าให้กิจการ
ใดๆ ก็ตามส าเร็จลงได้หรือพังทลายลงได้ก็ด้วยความร่วมมือกันของคนในชุมชน และหากแม้น
ชุมชนใดท่ีมีความสมคัรสมานสามัคคีกันเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของคนในชุมชนแล้ว ชุมชนนั่น
ย่อมมีความเข้มแข็งและมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่น่อน 4) พลงัประชาชนคืออ านาจท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุด 5) การด ารงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงและตระหนักในคุณค่าของตนเองเป็นสิ่งท่ีท าให้
พิพิธภณัฑ์ประสบความส าเร็จและชมุชนมีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน  

      “พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะประสบความส าเร็จและคงอยู่อย่างยัง่ยืน ต้องเกิดจากความ
ตอ้งการของคนในชมุชนเอง ด าเนินงาน และดูแลโดยคนในชุมชน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคน
ในชุมชน ท าให้พิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยสร้างให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง” 

(รุจิรา เชาวน์ธรรม, 2555) 
 

7. ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

      7.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีกระบวนการจดัตัง้และด าเนินงานโดยชุมชนเป็นหลัก 
กลา่วคือ ต้องมีแกนในจากชมุชน ต้องเกิดขึน้จากความต้องการของชมุชน และด าเนินกิจการตา่งๆ 
โดยคนในชมุชนเอง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นของคนในท้องถ่ินนัน้ๆ จึงไม่ควรท่ีจะให้คนภายนอกเข้า
มาจดัตัง้หรือบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์เพราะคนภายนอกมิใช่เจ้าของวฒันธรรม การเกิดขึน้และ
การด ารงอยูอ่าจไมย่ัง่ยืนเทา่กบัให้ชมุชนเป็นคนดแูลจดัการเอง 
        7.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ควรรู้จกัวฒันธรรมท้องถ่ิน 
และความเป็นมาของตนเอง และน าเสนอเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมนัน้ออกมาให้เห็นอยา่งชดัเจน 
        7.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากคนในชมุชน  
        7.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการ
สง่เสริมการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือของคนในชมุชนให้เกิดขึน้  
        7.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความ
เคล่ือนไหวให้แก่พิพิธภณัฑ์และชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง โดยให้ประชาชนในชมุชนมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 
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        7.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับการสนบัสนนุงบประมาณหลกัจากภาครัฐอย่างเป็น
ทางการเพ่ือเป็นรายได้ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวิธีปฏิบัตท่ีิดี (Best practice) ของ 
พพิธิภัณฑ์บ้านเขายี่สาร ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.บริบททั่วไปของชุมชน 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

      ชมุชนเขาย่ีสารเป็นชมุชนเล็กๆ อนัเงียบสงบแห่งหนึ่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม ในอดีต 
ชมุชนเขา   ย่ีสารไม่คอ่ยเป็นท่ีรู้จกันกัเพราะลกัษณะภูมิประเทศอนัเป็นทางปิดท่ีแวดล้อมไปด้วย
ป่าชายเลน มีพืน้ท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัปากอา่วไทยท่ีต าบลเขาย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
มีเขาย่ีสารซึง่เป็นเขาหินปนูลกูโดดขนาดย่อมอยู่กลางหมู่บ้าน พืน้ท่ีโดยรอบเป็นป่าโกงกางและนา
กุ้ ง บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยปลกูอยู่ริมน า้ วิถีชีวิตของผู้คนท่ีชมุชนแห่งนีจ้ึงมีความผกูพนั
อยูก่บัสายน า้ ป่าโกงกาง และพอ่ปู่ ศรีราชาซึง่เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองของชมุชน  

       ชุมชนเขาย่ีสารมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหมู่บ้าน
เก่าแก่ มีอายยืุนยาวไม่น้อยกว่า 800 ปี จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบในชมุชนสรุปได้ว่า มี
การตัง้ถ่ินฐานของชุมชนมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราว พ.ศ.2246 ในรัชสมัยของ
พระพทุธเจ้าเสือ ซึง่มีการตัง้ชมุชนอยู่บนเขาย่ีสาร มีวิหารอยู่บนยอดเขาลกัษณะเป็นรูปเรือซึ่งเป็น
ลกัษณะสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค าว่า “ย่ีสาร” แปลว่า ตลาด 
ซึง่เพีย้นมาจากค าว่าบาซาร์ (Barzaar) ในภาษาเปอร์เซีย ค านีมี้มานานในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรม
โกศ ตามหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการขุดค้น  ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุของ
โบราณวตัถสุมยัต้นกรุงศรีอยธุยา เช่น เศษภาชนะ วสัดุ เคร่ืองใช้ตา่งๆ เช่น หม้อไห เคร่ืองดินเผา 
กระเบือ้งเคลือบ โครงกระดกูมนษุย์ และใน พ.ศ. 2541 นกัโบราณคดีจากมหาวิทยาลยัศิลปากรได้
ขดุเจาะชัน้ดินลึกลงไปได้พบเคร่ืองใช้สมยัทวาราวดีหลายชิน้ อีกทัง้ท่ีวดัเขาย่ีสารยงัมี ตุม่โบราณ 
เป็นตุม่โพลเ่ป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาคล้ายโอ่งขนาดใหญ่ มีปากแคบ และบานออกช่วงบนหลายใบ ซึ่ง
มีอยู่แห่งเดียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม สนันิษฐานว่าเป็นโอ่งโบราณจากสโุขทยั หรือ นครสวรรค์ 
บางคนสนันิษฐานวา่เป็นตุม่จากเมืองจีนท่ีติดมากบัเรือส าเภาจีนในสมยัโบราณนอกจากนีบ้ริเวณ
ทัว่ไปของหมู่บ้านยงัค้นพบเปลือกหอยทะเลชนิดตา่งๆ ทบัถมกันอยู่มากทัง้ในระดบัผิวดินและใต้
ดนิ นอกจากนัน้ยงัพบวา่บริเวณเขาย่ีสารยงัมีเวิง้น า้ท่ีเรียกวา่ อูเ่รือส าเภาซึง่แสดงให้เห็นว่าสถานท่ี
แห่งนีเ้หมาะแก่การพกัเรือส าเภา บ้านเขาย่ีสารจึงกลายเป็นชุมชนท่ีเป็นเส้นทางส าคญัในการ
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เดินทางจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงเทพฯ  ผ่านแม่กลองไปเพชรบุรี นครศรีธรรมราช และเป็น
เส้นทางค้าขายออกสูท่ะเลไปยงัประเทศตา่งๆ เชน่ จีน ชวา อินเดีย หรือแม้แตย่โุรป  

       ตามต านานความเช่ือของชุมชนเก่ียวกับพืน้ท่ีเขาย่ีสารได้เล่าสืบกันมาว่า พ่อปู่ ศรี
ราชาเป็นคนจีนล่องเรือส าเภามาค้าขาย เดินทางมาด้วยกันสามคนพ่ีน้อง คือ จีนเคราเป็นพ่ีชาย
คนโต จีนขานเป็นพ่ีคนรอง และน้องสดุท้องคือจีนกู่ เม่ือเดินเรือมาถึงบริเวณเขาย่ีสารซึ่งในอดีตอยู่
ติดทะเล เรือส าเภาได้พุ่งเข้าชนเขา จนเรือแตก สามพ่ีน้องต้องพลดัพรากจากกนั จีนเคราพ่ีคนโต
ไปอยู่ท่ีเขาตะเครา จีนขานอยู่ท่ีเขาย่ีสาร ส่วนจีนกู่น้องคนสดุท้องไปอยู่ท่ีเขาอีโต้ จีนทัง้สามคนได้
ก่อร้างสร้างบ้านเรือน เกิดเป็นหมู่บ้านสืบต่อกนัมา จีนขานมีความเก่งกล้าสามารถ จนได้รับการ
ยกยอ่งให้เป็นพ่อปู่ ศรีราชา บรรพบรุุษแห่งหมู่บ้านเขาย่ีสาร จวบจนถึงทกุวนันีก็้มีศาลของพ่อปู่ ศรี
ราชาท่ีตัง้ในบริเวณเดียวกนักบัวดัเขาย่ีสาร เป็นสถานท่ีกราบไหว้สกัการะบชูา ของชาวบ้านเขาย่ี
สารตลอดมา      

       ด้วยภูมิประเทศท่ีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านย่ีสารจงึยงัคงสงบร่มเย็น และสืบทอดวฒันธรรมความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน วิถีชีวิตชมุชน
บ้านเขาย่ีสารจะด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีและลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ การอยู่ติดกับชายทะเลอ่าวไทย ท าให้เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีดี อาหารการกินมีความ
อดุมสมบรูณ์มาก เน่ืองจากพืน้ท่ีริมทะเลเป็นป่าโกงกาง จึงอดุมไปด้วยสตัว์ทะเล เช่น กุ้ ง หอย ป ู
ปลา มากมาย แต่เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีอยู่ติดทะเล ชุมชนจึงมีแต่น า้กร่อยไม่มีน า้จืดใช้ แต่
ชาวบ้านเขาย่ีสารก็มีภมูิปัญญาท้องถ่ินในการค้นหาวิธีการเก็บน า้จืดเพ่ือไว้ใช้ โดยจะมีการเก็บน า้
ใส่ตุม่ขนาดใหญ่ไว้ตามใต้ถนุบ้าน ศรีศกัร วลัลิโภดม (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2551 : 54) ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านโบราณคดี เคยให้ข้อสังเกตว่า ตุม่ดงักล่าวมีอยู่ท่ีวดัเขาย่ีสาร และอยู่ใต้ถนุบ้านของชาวบ้าน 
มีขนาดใหญ่ปากเล็ก เพราะใช้ในการเก็บน า้ และไม่ใช่ท าในประเทศไทยน่าจะมาจากประเทศจีน
ตอนใต้หรือเวียดนามตอนเหนือ เพราะลกัษณะตุม่เหมาะท่ีจะใสน่ า้บรรทกุมากบัเรือส าเภา  

       กลา่วถึงอาชีพของชาวย่ีสาร นอกจากชาวบ้านเขาย่ีสารจะประกอบอาชีพชาวประมง
เป็นหลกัแล้วนัน้ อาชีพท่ีท าสืบตอ่กนัมานานเกือบทัง้ชมุชน คือ การท าถ่านไม้โกงกาง  มีการสร้าง
เตาเผาขนาดใหญ่เพ่ือเผาถ่านไม้โกงกางแบบปลกูป่าทดแทนมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ชาวเขาย่ี
สารรู้จกัใช้ภูมิปัญญาหาอาหารโดยน าทรัพยากรในท้องถ่ินจ านวนมากมาประกอบอาหาร  เช่น ใช้
พืชท่ีหาได้ในสภาพแวดล้อม 6 ชนิด คือ ต้นสามสิบครุ่ย ล าแพน ชะคราม แสม และจากเห็ด 3 
ชนิด คือ เห็ดโปร่ง เห็ดโกงกาง เห็ดหูหนู และสัตว์น า้ไม่น้อยกว่า 40 ชนิด ชาวบ้านรู้จักใช้พืช
น า้เค็มท าอาหารโดยการขจดัความเค็มออกก่อนจึงจะน ามาปรุงอาหาร และเน่ืองจากพืน้ท่ีเขาย่ี
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สารไมค่อ่ยมีน า้จืดใช้น่ีเอง ชาวบ้านเขาย่ีสารจ านวนหนึ่งจึงประกอบอาชีพเอาเรือไปขนน า้มาขาย
อยู่จนถึงปัจจบุนัซึ่งแสดงว่าน า้จืดจ าเป็นตอ่ชีวิตชาวบ้านแถบนีม้าก อาชีพนีเ้รียกว่า “การล่มน า้” 
วิธีการก็คือ ชาวบ้านจะน าเรือจากหมู่บ้านไปตามคลองไปจนถึงแม่น า้เพชรบรีุท่ีไหลมาลงอ่าวบาง
ตะบนู พอเรือไปถึงบริเวณน า้ท่ีตืน้และใสสะอาดก็ตะกดแคมเรือข้างหนึ่งลงมาให้น า้เข้าเรือ  ได้น า้
จืดพอแล้วก็บรรทกุน า้กลบัมาขายให้ชาวบ้านปัจจบุนันีเ้รือท่ีไปขนน า้มีขนาดใหญ่ขึน้ ใช้แท้งค์น า้
แทนและใช้เคร่ืองยนต์แทนการพายเรือ แตก็่ยงัเป็นการขนน า้จืดมาขายอยูน่ัน่เอง  

      แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลจากความเจริญมาก ด้วยภูมิประเทศท่ีเป็นแบบปิด 
การเดินทางจากตวัเมืองคอ่นข้างล าบาก เพราะถนนเป็นหลมุเป็นบอ่มากมาย ท าให้ย่ีสารถกูมอง
ผา่น ในขณะท่ีพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในจงัหวดัสมทุรสงครามกลบัเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม 
ด้วยกรอบจ ากัดทางด้านพืน้ท่ี ปัญหาชีวภาพทางด้านน า้และดิน กลับเป็นผลดีต่อการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของคนในชุมชน รวมทัง้การปรับตวัตามเง่ือนไขของธรรมชาติ อนัเป็น
ท่ีมาของภูมิปัญญาพืน้บ้านหลายอย่างท่ียังได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี ้และด้วยความท่ี
ชาวบ้านมีความขยนัขนัแข็งและมานะอดทน จึงท าให้ชาวบ้านมีฐานะคอ่นข้างดี ด้วยการประกอบ
อาชีพประมง ท ากุ้ งแห้ง กะปิ ท าป่าโกงกาง และเผาถ่าน  ซึ่งในหมู่บ้านมีเตาเผาถ่านหลายแห่ง 
การท าป่าโกงกางของชาวบ้านย่ีสารก็เป็นการใช้ภูมิปัญญาดัง้เดิมของบรรพบรุุษ ซึ่งได้รับการยก
ย่องจากกรมป่าไม้ว่าเป็นการท าสวนป่าแบบวนเกษตรท่ีเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการใช้
ประโยชน์และปลกูพืชหมนุเวียนเสริมสลบักนัไป 

       ในหมูบ้่านเขาย่ีสารนีเ้องได้ปรากฎวดัเขาย่ีสาร ซึ่งถือเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
ในชมุชน วดัเขาย่ีสารเป็นวดัเก่าแก่สร้างในสมยัพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยธุยา ราว พ.ศ.2246 และ
ได้รับการบรูณะในสมยัรัชกาลท่ี 4 - 5 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ วดัเขาย่ีสารมีพระอโุบสถเป็นศิลปะ
สมยัอยธุยาท่ีมีความงดงามมาก ภายในอโุบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีสวยงาม และจดุเดน่ท่ี
ส าคัญอย่างมากส าหรับคนท่ีสนใจเร่ืองราวของโบราณสถาน  คือวัดแห่งนีมี้บานประตูวิหาร
แกะสลกัลวดลายสวยงาม ซึ่งเช่ือว่าเป็นฝีมือช่างในปลายสมยักรุงศรีอยุธยาสิ่งท่ีน่าสนใจได้แก่ 
พระวิหารบนยอดเขามีลักษณะเป็นรูปเรือ เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทส่ีรอยซึ่งเป็นองค์
ประธานของวดั พระมณฑปและบานประตสูลกัไม้ศลิปะสมยัอยธุยาตอนปลายนบัเป็นงานประณีต
ศิลป์ชัน้สงู พระอโุบสถบรูณะใหม่ประดิษฐ์ลวดลายปนูปัน้ด้วยฝีมือช่างเมืองเพชร  ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝีมือเดิม บานหน้าต่างเป็นรูปบุคคลในพงศาวดารจีน มีถ า้พระนอนท่ีประดิษฐานพระ
พทุธไสยาสน์ซึ่งมีนิว้พระบาทเก้านิว้ นอกจากนีด้้านล่างอโุบสถยงัมีศาลประดิษฐานหลวงพ่อปู่ ศรี
ราชามีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้านทัว่ไป ชุมชนเขาย่ีสารจะจดังานนมสัการ
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หลวงพอ่ปู่ กลางเดือนอ้ายหรือเดือนธันวาคมของทกุปี และในบริเวณวดัเขาย่ีสารแห่งนีเ้อง ยงัเป็น
ท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีชาวบ้านเขาย่ีสาร  ได้ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้
ด้วยความศรัทธาและปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะเปิดพืน้ท่ีแสดงตวัตนและรากเหง้าของชมุชนให้
ปรากฎและด ารงอยู่ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนให้ชนรุ่นหลังได้
ตระหนักและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินเอาไว้  พิพิธภัณฑ์แห่งนีน้อกจากจะเป็นแหล่ง
ความรู้ส าหรับเยาวชนของชุมชนและคนทัว่ไปในการจดัแสดงเร่ืองราวความเป็นมาอนัเป็นความ
ภาคภูมิใจของชุมชนแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความเข้มแข็งและความ
สามคัคีร่วมใจกนัของชมุชนเขาย่ีสารอีกด้วย 

      ชุมชนบ้านย่ีสาร แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ชาวชุมชนก็ด ารงตนอยู่ด้วยการพึ่งพา
ตนเอง มีการปรับวิถีชีวิตดัง้เดิมท่ีมีมานานนับศตวรรษ ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อสู้ กับความขาด
แคลนและปรับตวัให้ด าเนินชีวิตอยู่ในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน อีกทัง้ยงัคง
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินควบคูไ่ปกบัการพฒันาได้อย่างเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกในปัจจบุนั ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ความสมคัรสมานสามคัคี ความเห็นคณุคา่ ความ
ภาคภมูิใจ และความรักของคนในชมุชนท่ีมีตอ่ชมุชนท้องถ่ินก าเนิด ชมุชนเขาย่ีสารจึงได้ท าหน้าท่ี
บอกเล่าเร่ืองราวของตวัเองครัง้แล้วครัง้เล่ากับผู้มาเยือนในนามของการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิง
นิเวศวฒันธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นความงดงามท่ีสร้างชมุชนให้เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอยา่งของชมุชนเข้มแข็งได้เป็นอยา่งดีย่ิง 
 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ  
      1.2.1 ที่ตัง้ 
        พืน้ท่ีของต าบลย่ีสารสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าชายเลนตัง้อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภออมัพ
วา ประมาณ 27 กิโลเมตร 
      1.2.2 เนือ้ที่ 
        ต าบลย่ีสาร มีพืน้ท่ีประมาณ 60.90 ตารางกิโลเมตร (38,062.5 ไร่) มีอาณาเขต
ตดิตอ่กบัพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้
        ทิศเหนือ    ตดิกบั ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

       ทิศใต้    ตดิกบั ต าบลบางเคม็ อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
       ทิศตะวนัออก ติดกบั ต าบลบางตะบนู อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ และ ต าบล

คลองโคน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม  
       ทิศตะวนัตก   ตดิกบั ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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      1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ต าบลย่ีสาร พืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลและเป็นป่าชายเลน ดินมีความเค็ม
ปานกลางถึงเคม็จดั มีล าคลองผา่นหลายสาย น า้เป็นน า้กร่อยถึงเคม็ 
        1.2.4 จ านวนประชากร 
        ต าบลย่ีสารมีประชากรทัง้สิน้ จ านวน 3,101 คน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 50.92 คน/
ตารางกิโลเมตร มีจ านวนหลงัคาเรือน 810 หลงัคาเรือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2555) 
1.3 วัฒนธรรมประเพณี  
       ปัจจุบนั วัฒนธรรมประเพณีของชาวย่ีสารได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการผสม
กลมกลืนกบัสงัคมภายนอกไปมากแล้ว แตป่ระเพณีดัง้เดมิท่ีมีลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินบางอย่าง
ก็ยงัคงอยู ่ประเพณีท้องถ่ินท่ีส าคญัและยงัได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนัของชาวย่ีสารมีดงันี ้
       1.3.1 ประเพณีการบวช การบวชของชาวย่ีสาร จะให้ความส าคญัในขัน้ตอนท่ีว่า 
เม่ือผู้ ใดจะบวชนัน้จะต้องไปจดุธูปบอกล่าว โดยท าขนมต้มแดง ต้มขาว ข้าว และไข่ต้ม ใส่ส ารับ
เล็กๆ ซึง่เรียกวา่ เคร่ืองกระยาบวช น าไปถวายพอ่ปู่ เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการบวชตอ่พ่อปู่ ศรีราชา
ก่อน หลงัจากนัน้จึงน าดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาผู้ ใหญ่ ในพิธีบวชนาคเจ้าภาพจะต้องจดัเตรียม
ท าขนมหวานประเภททองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ใส่ในตะกร้าสานเล็กๆ มอบให้ผู้มาร่วมงาน
กลบับ้านไป ขนมเหลา่นีเ้รียกวา่ ของเล่ือน 
     1.3.2 พิธีงานศพ ชาวบ้านย่ีสารจะมีประเพณีเย่ียมศพ กล่าวคือ ในวันแรกท่ีมี
ผู้ เสียชีวิตในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะพากันน าน า้ตาลและข้าวสารไปให้โดยไม่ต้องรอให้เจ้าภาพมา
เชิญ ของท่ีน าไปเย่ียมในงานศพมิได้เป็นแต่เฉพาะน า้ตาลและข้าวสารเท่านัน้ ของอย่างอ่ืน เช่น 
มะพร้าว เผือก มนั พริกแห้ง ฯลฯ ซึง่แล้วแตว่า่บ้านใดจะมีอะไร และของท่ีเพ่ือนบ้านน ามาเย่ียมนีก็้
จะถกูน าไปประกอบอาหารทัง้คาวและหวานเพ่ือเลีย้งแขกในงานศพตอ่ไป 
       1.3.3 ประเพณีสมโภชปิดทองไหว้พ่อปู่ศรีราชาประจ าปีหรืองานปี เป็นประเพณี
ท่ีจดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในช่วงกลางเดือนอ้ายหรือเดือนธันวาคมของทกุปี ใช้เวลาในการจดังาน 5 
วนั 5 คืน ก่อนการจดังานประมาณ 1 เดือน จะเป็นเวลาท่ีชาวบ้านย่ีสารจะตระเตรียมงานพิธี ใน
สมยัก่อนชาวบ้านจะออกไปบอกงานและเร่ียไรเงินทองไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในละแวกนัน้ แต่ใน
ปัจจุบัน จะมีผู้ รับผิดชอบแห่ไม้เจว็ดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพ่อปู่ ออกไปบอกตามหมู่บ้านต่างๆ 
เขียนประกาศตามเส้นทางต่างๆ ชาวย่ีสารจดังานนมสัการพ่อปู่ ศรีราชาขึน้เพ่ือเป็นการกราบไหว้
สกัการะและปิดทองพอ่ปู่  เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพตอ่พ่อปู่ ศรีราชาซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิประจ า



364 
 

 
 

ชมุชน ในงานนีจ้ะมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่ีได้ยินกิตติศพัท์ความศกัดิ์สิทธ์ิของพ่อปู่ เดินทาง
มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ชาวบ้าน  ย่ีสารจะหยุดงานเพ่ือช่วยงานนีอ้ย่างพร้อมเพรียง และ
ในช่วงก่อนสงกรานต์จะมีการประกอบพิธีกรรมไหว้พ่อปู่ ท่ีหน้าศาล ชาวบ้านจะเตรียมข้าวของ
ส าหรับเซน่ไหว้ โดยคนในชมุชนย่ีสารเกือบทกุคนจะไปร่วมพิธีกนัมิได้ขาด ภายในงานจะมีมหรสพ
สมโภชมากมาย เชน่ ลิเก ภาพยนตร์ ล าตดั การแสดงประเภทตา่งๆ วงดนตรี  
        การท าพิธีนัน้จะมีการจดัปะร าพิธีท่ีบริเวณหน้าศาลพอ่ปู่  โดยมีโต๊ะวางเคร่ืองเซ่น วาง
บายศรี พวงดอกไม้ อ่างน า้มนต์ ราวเทียน และกระถางธูป หน้าด้านจะปเูส่ือขนาดใหญ่เพ่ือเป็นท่ี
ส าหรับผู้มาร่วมงาน ในปัจจุบนั เม่ือชมุชนย่ีสารก้าวเข้าสู่ความเฟ่ืองฟูของการท าธุรกิจนากุ้ งและ
การลงทุนท าประมงของชาวย่ีสาร ท าให้งานสมโภชพ่อปู่ เป็นงานท่ียิ่งใหญ่มาก เน่ืองจากผู้ ท่ี
ประกอบธุรกิจท่ีมีความเส่ียงใดๆ ก็ตามได้พากันมาบนบานพ่อปู่ ขอให้ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ เม่ือมีงานสมโภชก็จะมีการจองมหรสพมาถวายพ่อปู่ เพ่ือเป็นการแก้บนเป็นจ านวน
มาก ซึ่งบางปีคิวมหรสพแน่นมากท าให้ต้องจองกนัข้ามปีเลยทีเดียว เม่ือถึงวนังานพิธี ชาวบ้านย่ี
สารจะพากนัหยดุงานเพื่อท าหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบตา่งๆ แม้แตโ่รงเรียนประถมในหมู่บ้านก็จะปิด
เรียนด้วย 
        1.3.4 งานประเพณีเวียนเทียนพ่อปู่ศรีราชา ชาวย่ีสารมีความเช่ือในเร่ืองของ
ต านานพ่อปู่ ศรีราชา ซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้าน ประเพณีเวียนเทียนพ่อปู่ ศรีราชาเป็น
ประเพณีท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากของชาวย่ีสารจะจัดขึน้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็น
เวลานานกว่า 5 วนั ชาวบ้านย่ีสารจะมีการท าบุญตกับาตรรวมทัง้มีการรดน า้ด าหวัญาติผู้ ใหญ่ 
และในวนัสดุท้ายของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเอาเป็นวนัท่ี 17 เมษายนของทกุปี ถือเป็นวนัเวียน
เทียนพอ่ปู่   

      ในอดีต พิธีการเวียนเทียนพ่อปู่ จะมีการอญัเชิญพ่อปู่ ซึ่งใช้ไม้เจว็ดเป็นสญัลกัษณ์ลง
เรือแห่ไปปากลดัและบางตะบนู เพ่ือให้ชาวบ้านในละแวกนีไ้ด้ร่วมท าบุญ หลงัจากนัน้จึงแห่พ่อปู่
กลบัมาท่ีชมุชนเพ่ือประกอบพิธีเวียนเทียนท่ีบ้านย่ีสาร ในพิธีเวียนเทียนนัน้ ผู้ ท่ีประกอบพิธีจะแตง่
กายด้วยชุดขาวทัง้ชุด น าเคร่ืองเซ่นไปบอกกล่าวท่ีศาล ในการบอกกล่าวต่อพ่อปู่ นัน้จะใช้ทัง้
ภาษาไทยและภาษาจีน เป็นการเร่ิมพิธีเวียนเทียน ในสมยัท่ีศาลยงัเป็นอาคารเรือนไทยขนาดย่อม
อยู่ติดกับคลองย่ีสารนัน้ ชาวบ้านจะนัง่ล้อมวงกันบริเวณคนัดินรอบโรงพิธีแล้วใช้แว่นเทียนท่ีปัก
เทียนไว้จดุเทียนของตนท่ีน ามาปักบนแวน่เทียน ถือทัง้สองมือหมนุบนและล่าง หรือซ้ายไปขวาก็ได้
เม่ือเสร็จแล้วจงึปัดควนัออกแล้วสง่ตอ่ๆ กนัไป จนเวียนเทียนด้วยแว่นเทียนครบทัง้ 3 อนั จ านวน 3 
รอบ 
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      ในปัจจบุนั การประกอบพิธีเวียนเทียนพ่อปู่ ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ใช้การ
บวงสรวงแบบพราหมณ์ โดยจะเร่ิมด้วยพิธีการสวดอญัเชิญเทวดาและคณุพระศรีรัตนตรัย ผู้ท าพิธี
จะแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าขาวโปร่งเช่นเดียวกบัชุดท่ีผู้บวชใช้สวมใส่ ท่องนะโม 3 จบ กล่าวอญัเชิญ
เทวดา อญัเชิญพอ่ปู่ ศรีราชาและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของย่ีสารมาร่วมในพิธีและรับเคร่ืองเซ่นตา่งๆ ในขณะ
นีช้าวบ้านท่ีร่วมพิธีทกุคนจะพนมมือด้วยความศรัทธาและเร่ิมเปิดฝามะพร้าวอ่อนในส ารับของตน 
ขณะเดียวกนัก็จะมีการร าละครถวายมือบนศาล เม่ือเสร็จสิน้พิธีในพืน้ท่ีหน้าศาล ผู้น าในการท าพิธี
จะพรมน า้มนต์ท่ีเตรียมไว้ท่ีโต๊ะเคร่ืองเซ่นของชาวบ้านท่ีจดัไว้เป็นแถวยาว  3 – 4 แถว ชาวบ้านก็
เร่ิมจุดธูปเทียนเดินวนรอบศาล 3 รอบ มีการน าขบวนแห่กลองยาวและร าเถิดเทิงในขบวนอย่าง
สนกุสนาน และเม่ือครบ 3 รอบแล้ว ชาวบ้านจะตา่งไปหาท่ีปักธูปกนัตามสะดวกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ
ปักธูปกนัตามต้นไม้ใกล้ๆ นัน่เอง หลงัจากนัน้ชาวบ้านก็จะน าเคร่ืองเซ่นของตนกลบับ้านเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลตอ่ไป 

       พิธีเวียนเทียนพอ่ปู่ ศรีราชาของชาวย่ีสารก็เหมือนการบวงสรวงสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือขอพร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วไป เม่ือพิธีเสร็จสิน้ลงชาวบ้านก็จะกลับไปรดน า้ด าหวัญาติผู้ ใหญ่ท่ี
บ้านเพ่ือขอพร พิธีเวียนเทียนพอ่ปู่ ศรีราชานีถื้อเป็นพิธีท่ีมีความหมายและมีความส าคญัตอ่ชุมชนย่ี
สารเป็นอย่างมาก ผู้ ท่ีเป็นชาวย่ีสารโดยก าเนิดท่ีออกเรือนหรือไปประกอบอาชีพต่างถ่ินต่างแดน
ใกล้ไกลเพียงใดก็ตาม จะต้องกลับมาร่วมพิธีนีแ้ทบทุกคนเป็นประจ าทุกปีซึ่งถือเป็นธรรมเนียม
เชน่เดียวกบังานสมโภชประจ าปี 

     1.3.5 ประเพณีการฟังธรรมและอยู่ถือศีลอุโบสถในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา 
ชาวย่ีสารมีความนบัถือและศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า นานหลายชัว่อายคุนมาแล้วท่ี
ชาวบ้านเขาย่ีสารยังคงสืบทอดประเพณีอยู่วัดรักษาศีลอุโบสถในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา
ตอ่เน่ืองกนัมาจนกระทัง่ปัจจบุนั เม่ือถึงฤดกูาลเข้าพรรษาในวนัพระ ชาวบ้านจะมานอนค้างคืนท่ี
วดัเพ่ือสวดมนต์ปฏิธรรมกนัท่ีศาลาการเปรียญวดัเขาย่ีสาร    
1.4 ความเช่ือ 
       ชาวย่ีสารในอดีตมีความเช่ือเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรมตัง้แต่เ กิดจนตาย
เช่นเดียวกับชุมชนในภาคกลางทัว่ไป แต่ปัจจุบนัความเช่ือต่างๆ สูญหายไปมาก  ความเช่ือท่ีมี
อิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิตของชาวย่ีสารท่ียงัคงสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั คือ  

     1.4.1 ความเช่ือเก่ียวกับพ่อปู่ศรีราชา หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า คุณปู่  เป็นสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชุมชน มีผลต่อการยึดเหน่ียวจิตใจของชาวบ้านได้มากเท่าๆ กับความเช่ือทาง
พระพทุธศาสนา พ่อปู่ ศรีราชา คือ ผู้ ท่ีคอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภ
ยนัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง ในอดีตนัน้ ชมุชนย่ีสารเคยเป็นแหล่งหลบซ่อนของชุมโจรดงัๆ หลาย



366 
 

 
 

ก๊ก ชาวบ้านจะไปบนบานพ่อปู่ ศรีราชาให้ช่วยเหลือเม่ือได้ข่าวว่าจะมีโจรมาปล้นหมู่บ้าน ท าให้
รอดพ้นจากการถูกปล้นทกุครัง้ หรือบนบานเม่ือจะออกเดินทางไปนอกชมุชนไกลๆ หรือไปท ามา
หากินต่างถ่ิน พ่อปู่ ศรีราชายงัมีอิทธิพลต่อการเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทางใจในการลดความขดัแย้ง
หรือกรณีพิพาทของคนในชมุชนในการสาบานข้อพิพาท การเส่ียงทาย หรือการจดังานมงคลตา่งๆ 
ต้องจดุธูปบอกพอ่ปู่ ก่อนเสมอ และเม่ือกิจการส าเร็จก็จะต้องจดุประทดัเป็นการบอกลา  
        ตามต านานกลา่ววา่ พอ่ปู่ ศรีราชาเป็นชาวจีน ลอ่งเรือส าเภามาจากเมืองจีนสามคนพ่ี
น้อง คนโตช่ือจีนเครา คนรองช่ือจีนขาน และคนสุดท้องช่ือจีนกู่ เม่ือสามพ่ีน้องแล่นเรือมาถึง
บริเวณเขาย่ีสารซึ่งในอดีตติดกับทะเล เรือส าเภาได้พุ่งชนเขาจนเรือแตก พ่ีน้องสามคนต้องพลดั
พรากจากกนั พ่ีคนโต คือจีนเคราไปอยูท่ี่เขาตะเครา น้องคนรอง คือจีนขานอยู่ท่ีเขาย่ีสาร และน้อง
คนสุดน้อง คือจีนกู่ ไปอยู่ท่ีเขาอีโก้ สามพ่ีน้องตัง้บ้านเรือนอยู่ตามท่ีต่างๆ จนเกิดเป็นหมู่บ้านสืบ
ตอ่มาจนถึงทุกวนันี ้จีนขานจึงเป็นบรรพบุรุษของชาวย่ีสารและกลายเป็นพ่อปู่ ศรีราชาของชาวย่ี
สารในปัจจบุนันี ้เน่ืองด้วยพ่อปู่ เป็นคนจีน ในเวลาท าพิธีกรรมต่างๆ เก่ียวกบัพ่อปู่  เวลาจะส่ือสาร
จงึต้องพดูผา่นคนกลาง ซึง่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลท่ีพดูภาษาจีนได้ เป็นผู้ท าพิธีกรรมตา่ง แตปั่จจบุนั
ได้ยกเลิกไปแล้ว เน่ืองจากไม่มีคนจีนท่ีสามารถท าพิธีกรรมดงักล่าวได้อีกต่อไป สัญลักษณ์หรือ
ตวัแทนของพ่อปู่ ในอดีตคือ แผ่นไม้ตะเคียนสูงใหญ่ถูกปิดทองและพันผ้าสามสีอยู่ด้านหลัง  ท่ี
เรียกว่า“ไม้เจว็ด” ภายหลงัมีชาวบ้านฝันว่าพ่อปู่ อยากบวชเป็นพระ รูปเคารพจึงเปล่ียนแปลงมา
เป็นพระพทุธรูปปางประทานพร เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงพ่อปู่ ท่ีผู้คนนิยมมาขอพรหรือบนบานกัน
อยู่เสมอดงัท่ีเห็นภายหลงัเม่ือมีการบวชหลวงพ่อปู่ ให้เป็นพระพุทธรูปแล้ว  แตอ่ย่างไรก็ตาม ไม้
เจว็ดนีก็้ยงัคงเป็นท่ีนบัถือของผู้คนในชมุชนย่ีสารจนถึงปัจจบุนั  
       พ่อปู่ ศรีราชาแห่งเขาย่ีสาร เป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจท่ีส าคัญ กล่าวคือ เม่ือชาวบ้าน
จ าเป็นต้องออกเดินทางนอกหมู่บ้านเพ่ือไปแลกข้าวของท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพ  ตลอดจนการ
ออกไปท ามาหากิน ทัง้การประมงพืน้บ้านและการออกไปหาปลาในทะเล  หรือตอ่มาเม่ือชาวบ้าน
เร่ิมประกอบอาชีพเผาถ่านและต้องล่องเรือไปเผาถ่านท่ีกรุงเทพฯ ก็จะต้องขอให้หลวงพ่อปู่ ช่วย
ปกป้องคุ้มครองในการเดินทาง จึงเห็นได้ว่า ความเช่ือในความศักดิ์สิทธ์ิของพ่อปู่ ศรีราชา มี
ความสมัพนัธ์เก่ียวพนักบัการด าเนินชีวิต การท ามาหากิน และสภาพสงัคม ในยคุสมยัตา่งๆ ของ
ชาวย่ีสารตลอดมา ความเช่ือเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงโลกทศัน์และการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนษุย์กบัอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยมีการใช้ความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติมาอธิบาย จากต านานท่ี
หลวงพ่อปู่  คือบรรพบุรุษของชุมชน คนในหมู่บ้านทกุคนล้วนเป็นลูกหลานของหลวงพ่อปู่ ทัง้สิน้ 
ชาวบ้านมกัเรียกหลวงพ่อปู่ ว่า “ คณุปู่  หรือ หลวงพ่อปู่  ” และแทนตวัเองว่า ลกู หรือ ลกูช้าง โดย
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หลวงพ่อปู่ จะช่วยปกป้องคุ้มครองถ้าปฏิบตัิตนตามกฎเกณฑ์และไม่ละเมิดข้อห้ามหรือกระท าใน
สิ่งท่ีไมดี่และไมถ่กูต้อง  
       1.4.2 ความเช่ือเก่ียวกับไม้เจว็ด ไม้เจว็ด ตามความหมายในพจนานกุรม หมายถึง 
รูปเทพารักษ์ท่ีประดษิฐานไว้ในศาลเจ้าหรือศาลพระภูมิ เป็นแผ่นปา้ยท่ีท าจากไม้เรียบๆ ส่วนใหญ่
ทาสีแดงแต่มกัถูกปิดทองทบัแผ่นไม้จนมองไม่เห็นสีแดง ลักษณะเป็นยอดแหลมหรือป้าน ด้าน
ปลายเรียวกว่า ขนาดความยาวของแผ่นป้ายขึน้อยู่กบัขนาดของศาลด้วย เจว็ดในหลายแห่งแกะ
ลงในเนือ้ไม้หรือเขียนเป็นรูปเทวดาก็มี จึงกล่าวได้ว่า เจว็ด เป็นสญัลกัษณ์หรือตวัแทนของ เจ้า 
หรือ ผี ท่ีสิงสถิตอยูใ่นศาลนัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม ปา้ยไม้เจว็ดนีมี้ลกัษณะเช่นเดียวกบัองค์ประกอบใน
ศาลเจ้าจีน ท่ีมีปา้ยสถิตวิญญาณตัง้อยู่บนแท่นบูชา เช่นเดียวกับศาลเจ้าประจ าบ้านท่ีนิยมตัง้ไว้
บนพืน้ก็มีป้ายวิญญาณเช่นเดียวกัน ซึ่งมักเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ ดงันัน้ สิ่งท่ีเรียกว่าเจว็ดใน
วฒันธรรมไทยภาคกลางจงึนา่จะสืบเน่ืองมาจากแผน่ปา้ยวิญญาณในศาลเจ้าของวฒันธรรมจีน 
       ในอดีต ไม้เจว็ดคือสญัลกัษณ์หรือตวัแทนของพ่อปู่ ศรีราชา ซึ่งมีลกัษณะเป็นแผ่นไม้
ทาสีแดง ประดิษฐานไว้ในศาลพ่อปู่  แต่ในปัจจุบัน พระพุทธรูปปางประทานพรได้ถูกน ามา
ประดิษฐานในศาลพ่อปู่ แทนไม้เจว็ดของเดิม ซ่ีงเป็นความคิดของพระสงฆ์วดัเขาย่ีสารและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ อาวุโสในชุมชน เน่ืองด้วยสาเหตท่ีุว่า พ่อปู่ เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชุมชนย่ีสาร
และเป็นท่ีพึ่งทางใจของชาวชุมชนมาโดยตลอด ชาวบ้านมักจะมาขอพรจากพ่อปู่ อยู่เสมอ 
ตลอดจนหากมีเร่ืองทุกข์ร้อนใจใดๆ ก็จะมากราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่ นี  ้อย่างไรก็ตาม ทัง้ในงาน
เทศกาลสมโภชพอ่ปู่ และเวียนเทียนพอ่ปู่  ชาวบ้านจะปิดทองพ่อปู่ ทัง้องค์พระพทุธรูปท่ีอยู่ด้านหน้า
ศาลและทัง้ไม้เจว็ดท่ีตัง้ผิงไว้ท่ีผนงัด้านหลงัซึง่เป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยกนัมาแตเ่ดมิ 
       ในปัจจุบัน ต านาน พิธีกรรม และประวัติศาสตร์ในชุมชนเขาย่ีสาร ถูกน ามาเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างส านึกของชมุชน ผ่านการจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงการจดัการท่องเท่ียว
ในชุมชน การสร้างส านึกเช่นนีเ้ป็นการแสดงถึงความต้องการอยากรู้ในท่ีมาของตนเองและ
เอกลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน ด้วยการตัง้ค าถามและการแสวงหาค าตอบ ซึง่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้าน
เขาย่ีสารสามารถตอบค าถามให้แก่ชมุชนได้เป็นอยา่งดี 
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
      ต าบลย่ีสาร ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์น า้กร่อย เชน่ กุ้ ง หอย ปทูะเล 
ปลาและปลกูป่าไม้โกงกาง เผาถ่านไม้โกงกาง และรับจ้างทัว่ไป  

      นอกจากนี ้ต าบลย่ีสารยงัมีหนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลหลายแหง่ 
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ดงันี ้

                  1. โรงงานอตุสาหกรรม 3 แหง่   
                   - โรงงานผลิตภณัฑ์ปลาหมกึและกุ้งแช ่แข็ง ตัง้อยูห่มูท่ี่ 4 
                   - โรงงานผลิตกะปิ ตัง้อยูห่มูท่ี่ 5 
                   - โรงงานผลิตเก่ียวกบัเหล็ก/ แสตนเลส ตัง้อยูห่มูท่ี่ 5 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการขอ
อนญุาต) 
                   2. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 3 แหง่ 
                   - ตัง้อยูริ่มคลองย่ีสาร หมูท่ี่ 2 
                   - ตัง้อยูริ่มถนนบ้านดอนจัน่-ย่ีสาร หมูท่ี่ 4 
                   - ตัง้อยูริ่มถนนสายย่ีสาร – ชลประทาน (ซีพี) 
                   3. อูซ่่อม/ตดัผ/ุท าสีรถยนต์ 2 แหง่ 
                   - ตัง้อยูใ่นซอยชลประทาน หมูท่ี่ 5 
                   - ตัง้อยูแ่ยกซอยวดัโคกเกต ุหมูท่ี่ 5                       
                   4. ป๊ัมน า้มนัและก๊าซ 2 แหง่ 
                   - ป๊ัมหลอด ตัง้อยูริ่มคลองย่ีสาร หมูท่ี่ 1 
                   - ป๊ัมหลอด ตัง้อยูริ่มถนนบ้านดอนจัน่-บ้านย่ีสาร หมูท่ี่ 4 
                   5. ร้านค้าของเก่าและเศษวสัดจุากพลาสติก 1 แหง่ 
                   - ตัง้อยูถ่นนชลประทาน หมูท่ี่ 5 
                   6. ฟาร์มทางการเกษตรทางประมง 
                   - ฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้งและปลา ตัง้อยู่หมูท่ี่ 5 
1.6 การศึกษา  
      ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลย่ีสาร มีสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ี ประกอบด้วย 
        1. โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดัเขาย่ีสาร หมู่ท่ี 1 สอนระดบัประถมศกึษา โรงเรียนบ้าน
ต้นล าแพน  หมูท่ี่ 3 สอนระดบัประถมศกึษา และโรงเรียนดอนจัน่ หมู่ท่ี 4 สอนระดบัประถมศกึษา 
– มธัยมศกึษาตอนต้น 

        2. ศนูย์เด็กก่อนวยัเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศนูย์เด็กก่อนวยัเรียนวดัเขาย่ี
สาร หมูท่ี่ 1 และศนูย์เดก็ก่อนวยัเรียนบ้านต้นล าแพน หมูท่ี่ 3 

        3. ท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ประจ าหมูบ้่าน 5 แหง่ 
        4. ระบบประชาสมัพนัธ์ชนิดไร้สาย จ านวน 48 จดุ ครบทัง้ 5 หมูบ้่าน 
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1.7 การปกครอง/การรวมกลุ่ม 
     1.7.1 การปกครอง 
      ต าบลย่ีสารอยู่ในความดแูลและขึน้ตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลย่ีสาร ซึ่งนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลย่ีสารมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การบริหาร มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้ ปัจจุบนัมีนาย
โสมนสั พยนต์ยิม้ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลย่ีสาร ปัจจบุนัต าบลย่ีสารแบง่การปกครอง
ออกเป็น 5 หมูบ้่าน 

     1.7.2 การรวมกลุ่ม 
       ต าบลย่ีสารมีการรวมกลุ่มในชมุชน อาทิ กลุ่มเปลือกไม้ เป็นการย้อมผ้าด้วยเปลือก

ไม้จากป่าชายเลน 
1.8 ระบบสาธารณูปโภค/คมนาคม 
      1.8.1 แม่น า้/แหล่งน า้ตามธรรมชาติ 
        ชมุชนย่ีสารมีแหล่งน า้ตามธรรมชาติประกอบด้วยล าน า้ ล าห้วย ล าคลอง 18 สาย 
ได้แก่ คลองขุดย่ีสาร คลองหลวง คลองแพรกตาแย้ม คลองบางอีท่อน คลองขุดดอนจั่น คลอง
บ ารุงสิทธ์ิ คลองขุดสมบูรณ์ คลองโบสถ์ คลองขุดเล็ก คลองยายเจิม คลองตาฮวด คลองบางหวั
หญ้า คลองต้นล าแพน คลองไหลหล า คลองสองพ่ีน้อง คลองแพรกสองพ่ีน้อง คลองแพรกเตาถ่าน 
คลองแพรกเขมร 
        1.8.2 แหล่งน า้ที่สร้างขึน้ 
        ชมุชนย่ีสารมีระบบน า้ประปา ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง (ใช้การได้เป็นบาง
หมูบ้่าน) และระบบประปาสว่นภมูิภาค 5 หมูบ้่าน (แตย่งัไมค่รอบคลมุทกุหลงัคาเรือน) 

     1.8.3 สาธารณสุข 
       ในชุมชนย่ีสารมีระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ต าบลย่ีสาร 1 แหง่ ตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 5 แห่ง ทกุหมู่บ้าน อตัราการมีและ
ใช้ส้วมราดน า้ 100 % 
       1.8.4 การคมนาคม 
        ชมุชนย่ีสารมีถนนลาดยาง 11 สาย ถนนคอนกรีต 11 สาย ถนนหินคลกุ 3 สาย ถนน
หินลกูรัง 7 สาย ถนนทางเดนิเท้าคอนกรีต 4 สาย ทา่เทียบเรือลกัษณะเป็นโป๊ะลอยน า้ 20 แหง่  
       1.8.5 การโทรคมนาคม 
       ในชมุชนย่ีสารมีระบบโทรศพัท์ และมีโทรศพัท์สาธารณะจ านวน 15 ตู้   
      1.8.6 การไฟฟ้า 
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        พืน้ท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่ีสารมีไฟฟ้าเข้าถึงทัง้ 5 หมู่บ้าน มีจ านวน
ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 935 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 98 
      1.8.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        ในพืน้ท่ีชมุชนย่ีสารมีระบบการรักษาความปลอดภยั ประกอบด้วย  
1. สถานีต ารวจ คือ สถานีต ารวจภธูรย่ีสาร ตัง้อยูห่มูท่ี่ 2 
2. ปอ้มต ารวจ คือ มีพกัสายตรวจต าบลย่ีสาร-แพรกหนามแดง ตัง้อยูห่มูท่ี่ 5 
3. ศนูย์ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
4. ศนูย์อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสว่นต าบลย่ีสาร ตัง้อยูห่มูท่ี่ 1 

 
2. ข้อมูลท่ัวไปของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

2.1 ความเป็นมา 
        ย่ีสาร ปัจจุบนัเป็นชมุชนท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั ภายในชุมชนมีเร่ืองราว

ของความงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท้องถ่ินมากมาย ภายหลงัจากท่ีถกูมองผ่านและปล่อยปละ
ละเลยเน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นภมูิประเทศแบบปิดท่ีไม่เอือ้ตอ่การคมนาคมมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ตอ่เม่ือ
วนัหนึ่ง ชมุชนเกิดหนักลบัมามองย้อนศกึษาเร่ืองราวความเป็นมาของตวัเองขึน้มา  และเกิดส านึก
รักในประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมท้องถ่ินของตน จึงเกิดความปรารถนาอนัแรงกล้าท่ีจะสร้างพืน้ท่ีใน
การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินนีเ้อาไว้ให้คงอยู่ตอ่ไป ชาวชุมชนเขาย่ีสารจึงร่วมมือ
ร่วมใจกนัจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้ ท าให้ชมุชนเขาย่ีสารได้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้ 

        พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ตัง้อยู่ในบริเวณวดัเขาย่ีสาร  ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัสร้างขึน้โดยความร่วมมือของชาวชมุชนบ้านเขา
ย่ีสาร โดยการน าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ อาจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสูตร
และวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (ในขณะนัน้) ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัและมีส่วน
ผลกัดนัเป็นอยา่งมากให้การก่อตัง้พิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้กิดขึน้และส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความท่ีอาจารย์
สิริอาภาเป็นคนพืน้ถ่ิน เป็นคน   ย่ีสารโดยก าเนิด และด้วยความเป็นคนท่ีรักและเห็นคณุค่าของ
มรดกทางวฒันธรรมท่ีงดงามของท้องถ่ิน ด้วยความตัง้ใจ ความทุ่มเท ความเสียสละ และความ
อดทนของอาจารย์สิริอาภา ท่ีมีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะท าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ตอ่ชมุชนถ่ินก าเนิด ด้วยการเปิดพืน้ท่ีแสดงความมีตวัตนและอนรัุกษ์วฒันธรรมของคนย่ี
สารไว้ให้เป็นท่ีประจกัษ์ของสงัคมภายนอกและเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายใน โดยได้รับ
การช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและแนวคิดในการจัดแสดงจากรองศาสตราจารย์
ศรีศกัร วลัลิโภดม แหง่มลูนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพนัธุ์ ท าให้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารสามารถก่อตัง้



371 
 

 
 

ขึน้และด ารงอยู่ได้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของชมุชนย่ีสารและสร้าง
ความภาคภมูิใจให้แกค่นในท้องถ่ินได้จนถึงทกุวนันี ้ 

       พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด คือ มีส่วนท่ีจัดการแสดงเป็น
นิทรรศการถาวรภายในอาคาร กบัพิพิธภณัฑ์ภายนอกอาคาร ได้แก่ โบราณสถานวดัเขาย่ีสาร วิถี
ชีวิต วฒันธรรมประเพณี ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชมุชน โดยจดัสร้างขึน้เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เร่ืองราวของบ้านเขาย่ีสารซึง่การศกึษาทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในชมุชนบง่ชีอ้ย่าง
ชดัเจนว่ามีการอยู่อาศยัท่ีชมุชนย่ีสารมาตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 19 – 20 ซึ่งเป็นระยะเวลาร่วม
สมยักบัการเกิดขึน้อยา่งเป็นทางการของกรุงศรีอยธุยา ปรากฏหลกัฐานเอกสารมากมายท่ีกล่าวถึง
ย่ีสารในฐานะชุมชนเก่าแก่ท่ีเป็นทางผ่านเม่ือจะต้องเดินทางสู่เขตเพชรบุรีลงไป พิพิธภัณฑ์บ้าน
เขาย่ีสารเร่ิมก่อตัง้ราวปี พ.ศ. 2539 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชมุชนย่ีสารท่ีมีความส านึกใน
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของวดัเขาย่ีสารท าการ
ปรับปรุงพฒันาขึน้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเร่ิมต้นจากการท่ีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งช่วยกนัเก็บรวบรวมข้าว
ของเคร่ืองใช้ โบราณวตัถจุากวดัเขาย่ีสารและรับบริจาคสิ่งของตา่ง ๆ จากชาวบ้านในชมุชนย่ีสาร 
ด้วยความตัง้ใจว่าอยากจะน ามาจัดแสดงไว้ให้ผู้ ท่ีสนใจได้เข้าชมเพ่ือระลึกและเรียนรู้ถึงความ
เป็นมาของท้องถ่ิน และได้ขออนญุาตจากเจ้าอาวาสวดัเขาย่ีสาร ใช้พืน้ท่ีใต้ถุนศาลาการเปรียญ
เป็นสถานท่ีจดัแสดง โดยท่านพระครูสมทุรวิสทุธิคณุ เจ้าอาวาสวดัเขาย่ีสารในขณะนัน้ ได้สมทบ
เงินสนบัสนนุมาจ านวนหนึง่ และชาวบ้านท่ีพอมีฐานะบ้างก็ช่วยบริจาคเงินสมทบ บ้างก็ให้ยืมโดย
ไม่มีก าหนดส่งคืนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าพิพิธภัณฑ์  จนเร่ิมสร้างเป็นห้อง
พิพิธภณัฑ์ขึน้มาบอกเลา่เร่ืองราวประวตัิศาสาตร์และวฒันธรรมของชมุชนป่าชายเลนท่ีมีข้อจ ากดั
ทางสภาพแวดล้อมเป็นตวัก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตท่ีต้องพ่ีงพาตนเองซึ่งเห็นได้จากสิ่งจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ เชน่ เข็มฉีดยาโบราณ รางบดยา โพลใ่สน่ า้ ฯลฯ  

      ชมุชนเขาย่ีสารมีความนบัถือและศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า นานหลาย
ชัว่อายคุนมาแล้วท่ีชาวบ้านเขาย่ีสารยงัคงสืบทอดประเพณีอยู่วดัรักษาศีลอโุบสถระหว่างฤดกูาล
เข้าพรรษาตอ่เน่ืองกนัมาจนกระทัง่ปัจจบุนั ในอดีตผู้ ใหญ่มกัชวนเด็กๆ ลกูหลานไป " อยู่วดั " ด้วย 
เป็นการกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ตัง้แต่ยังเล็กโดยอาศัยร่มเงาแห่งศาสนาเป็นท่ีพึ่ง เม่ือถึง
ฤดกูาลเข้าพรรษาในวนัพระ ชาวบ้านจะหอบเส่ือหอบหมอนมานอนค้างคืนท่ีวดัเพ่ือสวดมนต์ปฏิ
ธรรมกันท่ีศาลาการเปรียญวดัเขาย่ีสารแห่งนี ้ศาลาการเปรียญหลงันีจ้ึงเป็นท่ีรักษาประเพณีของ
ชาวบ้านมาอยา่งยาวนาน แม้ปัจจบุนัจะถกูใช้เป็นสถานท่ีจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แตป่ระเพณีการอยู่วดั
รักษาศีลอโุบสถก็ยงัมีอยูต่อ่ไป 
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        อาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ (2555) ได้กล่าวถึงการมีชีวิตของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ี
สารท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของคนในชมุชนไว้วา่ ในคราวท่ีมีการจดัสร้างพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ี
สารและได้รับอนญุาตจากท่านเจ้าอาวาสวดัเขาย่ีสารให้ใช้อาคารศาลาการเปรียญทัง้ชัน้ล่างและ
ชัน้บนได้นัน้ ชาวชุมชนก็ได้เกิดค าถามขึน้มากมาย อาทิเช่น คนอยู่วัดจะไปอยู่ท่ีไหน และจะ
ดดัแปลงศาลาของเดิมของเขาอย่างไร ค าถามเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงความห่วงใยถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตกับอาคารเก่าแก่หลงันี  ้ ตลอดจนมีผลกระทบต่อการสืบทอด
ประเพณีของชาวบ้านเขาย่ีสารหรือไม่ ฉะนัน้การจดัปรับปรุงอาคารศาลาการเปรียญเพ่ือจดัท าเป็น
พิพิธภัณฑ์จึงมีโจทย์ท่ีต้องมีค าตอบอย่างชดัเจน ทัง้ยงัต้องให้มีความเหมาะสมกับการจดัแสดง
เนือ้หาเร่ืองราวในพิพิธภณัฑ์ด้วย ในท่ีสดุกลุ่มผู้จดัท าตา่งลงความเห็นว่า พิพิธภณัฑ์ควรจะรวม
เอาวิถีชีวิตโดยเฉพาะประเพณีของชุมชนบ้านเขาย่ีสารไว้ด้วย  แม้ว่าจะท าให้ต าแหน่งและ
รายละเอียดการจัดแสดงไม่เป็นไปตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้บ้างก็ตาม ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ 
ค าถามท่ีเกิดขึน้ในชุมชนก็มิได้เกิดขึน้ลอยๆ  หากแต่มีผลต่อการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างเป็น
รูปธรรมตามมา อาทิ การแก้ไขรูปทรงของอาคารส่วนท่ีต่อเติมให้ถูกต้องรับกับอาคารเดิม  โดย
ช่วยกันจดัหาเงินทุนและลงมือท าตามท่ีเห็นสมควร เม่ือเงินท่ีหามาได้ไม่พอจ่าย ชาวบ้านท่ีพอ
บริจาคได้ก็จะชว่ยบริจาค แม้แตบ่ล็อกปพืูน้ อปุกรณ์สขุภณัฑ์ หรือประตหู้องน า้ จนกระทัง่แรงงาน 
เป็นต้น สิ่งเหล่านีท้ าให้เห็นถึงความผกูพนัของชาวบ้านท่ีมีตอ่สมบตัิของชมุชน  ดงันัน้การจดัพืน้ท่ี
ในพิพิธภณัฑ์ให้ชาวบ้านมาอยู่วดัเพ่ือรักษาศีลอโุบสถได้ตอ่ไปจึงเกิดขึน้ด้วยความตัง้ใจท่ีจะรักษา
ประเพณีนีใ้ห้คงอยู่กบัชมุชน ทัง้ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกขดัแย้งอีกด้วย และจวบจนถึงวนันีอ้บุาสก
อบุาสิกาชาวบ้านเขาย่ีสารก็ยงัคงมาอยู่วดัอย่างสงบท่ีศาลาการเปรียญหลงัเดิมของเขาเพ่ือรักษา
ศีลระหวา่งฤดกูาลเข้าพรรษา แม้ว่าศาลาจะถกูจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แล้วก็ตาม แต่หากวนัพระใดตรง
กบัวนัเสาร์ - อาทิตย์ พิพิธภณัฑ์จะไม่เปิดให้เข้าชม สิ่งท่ีปรากฏมาตัง้แตต้่นเม่ือสร้างพิพิธภณัฑ์
เสร็จและยงัคงเป็นอยูจ่นกระทัง่ทกุวนันีคื้อ พิพิธภณัฑ์ได้รับการดแูลเป็นอย่างดีจาก "คนอยู่วดั " ท่ี
ตา่งชว่ยกนัปัดกวาดเช็ดถจูนสะอาดเรียบร้อยตลอดมา ด้วยความรู้สึกว่าพิพิธภณัฑ์นีเ้ป็นของชาว
ย่ีสารอย่างแท้จริง เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตและเร่ืองราวของชุมชนโดยไม่ต้องจดัแสดงไว้หากแต่
กิจกรรมทกุอยา่งยงัคงด าเนินตอ่ไปด้วยลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินนี ้ 

       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เกิดขึน้พร้อมๆ กบัพิพิธภณัฑ์จนัเสน โดยการก่อตัง้และการ
ด าเนินงานท่ีอยู่ภายใต้แนวคิดส านึกรักท้องถ่ินเหมือนกัน ใช้หลกัการเดียวกัน จึงถือเป็นอีกหนึ่ง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในล าดบัต้นๆ ท่ีจดัตัง้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน เกิดจากความ
ต้องการของชมุชน ก่อตัง้โดยชมุชน และมีการบริหารจดัการและด าเนินงานทัง้หมดโดยชมุชน โดย
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มีนกัวิชาการจากภายนอกเข้ามาชว่ยเหลือให้การสนบัสนนุและเรียนรู้วฒันธรรมไปพร้อมๆ กบัชาว
ชุมชนย่ีสาร จนสามารถก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงโดยใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นแห่งท่ีสามของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร 
เป็นพืน้ท่ีในการสร้างความเป็นตวัตนของคนย่ีสารท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินของ
ชาวย่ีสาร ท่ีแม้จะอยู่ในสภาพภูมิประเทศท่ีแบบปิดมาแต่ดัง้เดิม แต่ด้วยความรักใคร่ สามัคคี
ปรองดองกันของคนในชุมชน ความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินของตน และความมี
ส านึกรักท้องถ่ินท่ีแรงกล้าของชาวชุมชนย่ีสาร ท าให้ชาวย่ีสารสามารถด าเนินชีวิตและพัฒนา
ชมุชนของตนเองให้เข้มแข็งอยู่ได้ในกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงด้วยการยืดหยดัและปรับตวัให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นป่าชายเลนด้วยความรักและเห็นคุณค่าของท้องถ่ินตนโดยแท้ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านเขาย่ีสารจงึเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนของคน
ย่ีสารและเป็นพืน้ท่ีในการแสดงความมีตวัตนของชาวย่ีสารให้ประจกัษ์ต่อสงัคมได้อย่างงดงาม 
พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารด าเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
ปัจจบุนันี ้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินย่ีสารสามารถดแูลจดัการพิพิธภณัฑ์โดยคนในท้องถ่ินได้ด้วยตนเอง 
พิพิธภณัฑ์จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวนัเสาร์ - อาทิตย์ แตถ้่าหากตรงกบัวนัพระ พิพิธภณัฑ์จะไม่เปิด
ให้เข้าชม  
2.2 ลักษณะทางกายภาพ  
        พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ตัง้อยู่ในบริเวณวัดเขาย่ีสาร ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด คือมีทัง้ส่วนท่ีจัดแสดงเป็นนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคาร กับพิพิธภัณฑ์ภายนอกอาคารอันได้แก่ โบราณสถานวัดเขาย่ีสาร วิถีชีวิต 
วฒันธรรมประเพณี ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยสิ่งเหล่านีน้ับเป็นแหล่งเรียนรู้
เร่ืองราวของบ้านเขาย่ีสารซึ่งจากหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในชุมชนได้บ่งชีว้่า
ชุมชนย่ีสารเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานมาตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาท่ี
นา่สนใจและควรศกึษาเป็นอยา่งยิ่ง  

      ส าหรับสว่นท่ีจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารนัน้ เป็นอาคารไม้ 
2 ชัน้ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวดัเขาย่ีสารเป็นพืน้ท่ีในการจดัแสดง โดยในขณะแรกนัน้ได้ใช้
พืน้ท่ีใต้ถุนศาลาจัดเป็นพืน้ท่ีจัดแสดง ปัจจุบนัได้เพิ่มเติมจากชัน้ล่าง โดยใช้ชัน้บนของอาคาร
ปรับปรุงให้โถงด้านหน้าเป็นท่ีส าหรับประชมุ มีมมุหนงัสือ ของเล่น กิจกรรมส าหรับเด็ก และในช่วง
เข้าพรรษายังใช้เป็นท่ีพักแรมของชาวบ้านท่ีมารักษาอุโบสถศีลปฏิบัติธรรมตามเดิม ดังนัน้ 
พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารจึงมีการจดัออกแบบตามพืน้ท่ีซึ่งจ ากัดและยงัคงใช้งานในหลายหน้าท่ี
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หลายประเภทด้วยกนั การจดัแสดงภายในจึงมีความเรียบง่าย ใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีชาวบ้านท าขึน้เอง
เป็นหลกั เน้นการน าเสนอเนือ้หาโบราณวตัถ ุภาพ สิ่งของ แบบจ าลองประกอบบ้างบางสว่น 

      พืน้ท่ีในการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ แบง่ออกเป็น 2 ชัน้ คือ  
      บริเวณชัน้ล่าง จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวย่ีสาร ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

บอกเล่าถึงวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนย่ีสารท่ีเป็นเอกลกัษณ์  เน่ืองจากย่ีสารเป็นชมุชนท่ีอยู่ใน
สภาพแวดล้อมแบบป่าชายเลน สภาพภูมิศาสตร์จึงมีส่วนเข้ามาก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนย่ีสารอย่างมาก ข้าวของทกุอย่างท่ีจดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ล้วนเป็นของท่ีชาวบ้านน ามามอบ
ให้พิพิธภณัฑ์ทัง้สิน้ เชน่ เข็มฉีดยาโบราณ หม้อดินเผา รางบดยา เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เคร่ือง
เคลือบและโลหะ เป็นต้น และแม้กระทัง่การจดัแสดงพืน้บ้านชานเรือน ท่ีมีการจ าลองบ้านของชาว
ย่ีสารมาไว้ในพิพิธภณัฑ์ก็เป็นไม้ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบ้านท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวบ้านย่ีสารจริงๆ ท่ี
ได้บริจาคให้กบัพิพิธภณัฑ์มาใช้จดัแสดง 

      บริเวณชัน้บน จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมาเก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนย่ีสาร และมีภาพจิตรกรรมเก่ียวกับพุทธประวัติบนผนัง
ด้านบน รวมทัง้ภาพพิธีกรรมเก่ียวกับความเช่ือถือและศรัทธาของชาวย่ีสารท่ีมีต่อหลวงพ่อปู่ ศรี
ราชา ความรู้เร่ืองโพล ่(ภาชนะคล้ายครุ) ส าหรับเก็บน า้จืดไว้ใช้ สิ่งของและเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั
พทุธศาสนา เชน่ ธรรมาสน์ เสมาหินทราย หีบพระธรรม เป็นต้น 
2.3 กระบวนการจัดตัง้  
        พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเร่ิมก่อตัง้ในราวปี พ.ศ. 2539 จากการท่ีชาวบ้านช่วยกนัเก็บ
รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้ โบราณวตัถจุากวดัเขาย่ีสาร และรับบริจาคสิ่งของตา่ง ๆ จากชาวบ้านใน
ชมุชนย่ีสาร โดยตัง้ใจว่าจะน ามาจดัแสดงไว้ให้ผู้ ท่ีสนใจได้เข้าชม  และได้พืน้ท่ีใต้ถุนศาลาการ
เปรียญเป็นสถานท่ีจดัแสดง โดยการสร้างพิพิธภณัฑ์แห่งนีไ้ด้รับความร่วมมืออนัดีจากชาวบ้านใน
ชมุชน ในการร่วมกนับริจาคข้าวของและเงินทนุ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารส าเร็จลงได้โดยไม่ต้องใช้
งบประมาณจากทางราชการเลย  

พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารคงจะส าเร็จลงไม่ได้เลยหากขาดบคุคลส าคญัท่านหนึ่งซึ่งเปรียบ
เหมือนแกนน าของชุมชนในการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารแห่งนี  ้บุคคลส าคัญท่านนั่นคือ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ขณะนัน้ อาจารย์สิริอาภา เป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของ
พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร ด้วยความเป็นนกัวิชาการ และเป็นคนย่ีสารโดยก าเนิด ท าให้อาจารย์เป็น
เสมือนข้อตอ่หรือตวักลางเช่ือมประสานระหว่างคนในชมุชนกบัคนจากภายนอกชมุชน  หลงัจากท่ี
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ได้เห็นการริเร่ิมของคนในชมุชนโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวซึ่งส่วนใหญ่ก็สมัพนัธ์เป็นเครือญาติกัน  
จึงคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยบ้านเกิด โดยมีแนวคิดว่าหากจะจดัท าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ควรมีความเป็น
วิชาการมีการจัดแสดงเป็นเร่ืองราวได้ จึงได้มีการติดต่อขอค าแนะน าและประสานงานกับรอง
ศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม, มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพนัธุ์, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้ามาสนับสนุนทางด้านการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลโดยส่ง
นักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีภาคสนามเข้ามาช่วยท าทะเบียนวัตถุสิ่งของและส ารวจขุดค้นทาง
โบราณคดีแหล่งอู่ตะเภา โดยมีคณุวลยัลกัษณ์ ทรงศิริ เป็นก าลงัส าคญั วตัถสุิ่งของ และเร่ืองราว
จากการศกึษาค้นคว้าเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูส าคญัในการจดัแสดงเนือ้หาในพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร 

       ในชว่งท่ีเร่ิมมีการขดุค้นทางโบราณคดีท่ีย่ีสารนัน้ แม้ว่าจะมีนกัวิชาการจากภายนอก
เข้ามาชว่ยเหลือด้านวิชาการ แตช่าวบ้านเองก็เป็นผู้สนบัสนนุงบประมาณทัง้หมด โดยในขณะนัน้
สามารถรวบรวมเงินได้ 60,000 บาท จากการทอดผ้าป่าและชาวบ้านร่วมกันสมทบแต่ก็ยงัไม่
เพียงพอ เม่ือทราบว่ารัฐบาลจดัตัง้ส านกังานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสงัคมขึน้เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถ่ินเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนได้  ชุมชนย่ีสารก็เลยเสนอ
โครงการเข้าไป ได้รับเงินทุนสนบัสนุนโครงการจัดตัง้ "พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านเขาย่ีสารเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์" จากส านกังานกองทุนเพ่ือการลงทนุทางสงัคม (SIF) จ านวน 1,201,141 
บาท โดยชาวชมุชนย่ีสารสมทบเพิ่มเติมอีกจ านวนหนึ่ง น ามาจดัท าพิพิธภณัฑ์ชัน้บน ในท่ีสดุการ
จดัท าพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารก็ส าเร็จพร้อมเปิดให้เข้าชม ด าเนินการโดยชาวบ้านย่ีสารในรูปของ
คณะกรรมการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ใช้ช่ือเป็นทางการว่า "พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร” โดย
คณะกรรมการบริหารและดแูลจดัการพิพิธภณัฑ์เร่ิมแรกมีนายธน ูพยนต์ยิม้ เป็นหวัหน้าพิพิธภณัฑ์ 
และในปลายปี พ.ศ. 2540 ได้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์ชดุใหม่ โดยมีอาจารย์
สิริอาภา รัชตะหิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการ 

      พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งท่ีด าเนินการโดยวดัและชมุชน ก่อตัง้ขึน้
โดยความต้องการของชมุชน และบริหารจดัการโดยชมุชน โดยมีนกัวิชาการจากภายนอกเข้ามาให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุน จึงนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้นแบบอีกหนึ่งแห่งท่ีน่าให้ความ
สนใจและศกึษาเป็นตวัอยา่งของการใช้พิพิธภณัฑ์เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนได้
เป็นอยา่งดี 

 
 
 

http://www.lek-prapai.org/
http://www.gsb.or.th/society/soc_socail.htm
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2.4 ส่วนประกอบของพพิธิภัณฑ์ 
       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารใช้ศาลาการเปรียญของวดัเขาย่ีสารเป็นพืน้ท่ีจดัแสดง 

นิทรรศการเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมา และวิถีชีวิตของชมุชน โดยแบง่การจดัแสดงออกเป็น 2 ชัน้ 
คือ  

       ชัน้ลา่ง จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัภมูิปัญญาชาวบ้าน บอกเลา่ถึงวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของคนย่ีสารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าท้องถ่ิน ด้วยวฒันธรรมและความเป็นอยู่ท่ีมีขีดจ ากัดอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นชายฝ่ังทะเล ท าให้ไม่เอือ้อ านวยตอ่การเดินทางติดต่อ
กบัสงัคมภายนอก แตธ่รรมชาติก็ได้สร้างสรรค์สิ่งท่ีมีคณุคา่เพ่ือชดเชยให้แก่คนย่ีสารด้วยการเป็น
ชมุชนท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้สตัว์ทะเล พืชชายฝ่ัง ท่ีท าให้คนย่ีสารสามารถ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่นท้องถ่ินผนวกกบัภมูิปัญญาในการด ารงชีวิตอยูก่บัธรรมชาติและภูมิ
ประเทศได้อยา่งมีความสขุและไร้ซึง่ความขาดแคลน  

       พิพิธภัณฑ์ได้ร้อยเรียงเร่ืองราวการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั น าเสนอผา่นข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีสะท้อนถึง การประกอบอาชีพ วฒันธรรมการกินอยู่ การใช้
ภูมิปัญญาในการหาน า้จืดและเก็บน า้จืดไว้ใช้ ภูมิปัญญาในการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพรพืน้ถ่ิน 
เชน่ การจ าลองเตาเผา่ถ่านและการเผาถ่านของคนย่ีสาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอาชีพการเผาถ่านท่ีคน
ย่ีสารยดึเป็นอาชีพหลกัมาช้านานเน่ืองด้วยภมูิศาสตร์ท่ีแวดล้อมไปด้วยทะเลและอดุมสมบรูณ์ด้วย
ป่าชายเลน จึงท าให้ย่ีสารมีไม้โกงกางเป็นจ านวนมาก ด้วยคณุภาพของเนือ้ไม้ท่ีแข็งแรงและอุดม
สมบรูณ์และด้วยกระบวนการเผาถ่านท่ีมีคณุภาพสงูท าให้ถ่านจากไม้โกงกางของย่ีสารเป็นถ่านท่ีดี
ท่ีสดุในประเทศไทย นอกจากนี ้ย่ีสารยงัอดุมไปด้วยพืชชายเลนและพืชสมนุไพรหลายชนิด ส่งผล
ให้ย่ีสารมีพืชท่ีใช้ส าหรับการปรุงอาหารทัง้คาวหวานและสามารถใช้พืชสมนุไพรในการรักษาโรคได้
ตลอดปี ในส่วนนีพ้ิพิธภัณฑ์น าเสนอโดยผ่านอาหารจ าลองท่ีเป็นอาหารพืน้ถ่ิน เช่น แกงส้มใบ
ชะคราม น า้พริกชะคราม ภาพถ่ายสมุนไพรพืน้ ถ่ิน ท่ีมีอยู่มากมายในชุมชน นอกจากนี ้
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนังดงามและทรงคณุคา่และเป่ียมไปด้วยความหมายของท้องถ่ินย่ีสารท่ี
ยงัได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี ้เช่น ประเพณีการฟังธรรมและอยู่ถือศีลอุโบสถในระหว่าง
ฤดูกาลเข้าพรรษาและท าบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ ประเพณีการเวียนเทียนบูชาหลวงพ่อปู่ ศ รี
ราชา ประเพณีการตกับาตรเทโว ประเพณีการเย่ียมศพ เหล่านี ้ล้วนเป็นเร่ืองราวท่ีพิพิธภณัฑ์บ้าน
ย่ีสารน าเสนอไว้อยา่งครบถ้วน ท าให้ผู้ ได้ชมได้เห็นถึงวิถีชีวิต และวฒันธรรมของชาวย่ีสารได้อย่าง
เป็นรูปธรรมท่ีสดุ และยงัสมัผสัได้ถึงลมหายใจของคนย่ีสารท่ียงักรุ่นไออยู่ในวตัถแุละสิ่งของท่ีจดั
แสดงนัน้ 
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        ส าหรับพิพิธภัณฑ์ชัน้บนนัน้ เป็นการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกับสภาพภูมิศาสตร์
และประวตัศิาสตร์ เก่ียวกบัพฒันาการของชมุชนย่ีสารตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
        ส าหรับโครงสร้างและเนือ้หาในการจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 
12 สว่น ดงันี ้

1. สภาพภมูิศาสตร์ จดัแสดงสภาพภมูิศาสตร์ของชมุชนเขาย่ีสาร เขาย่ีสารอยูห่า่ง 
ชายฝ่ังอ่าวไทยราว 5 กิโลเมตร พืน้ท่ีโดยรอบเต็มไปด้วยป่าชายเลนท่ีกลายเป็นป่าโกงกางและนา
กุ้ ง มีล าคลองสายตา่งๆ ทัง้คลองขดุและคลองธรรมชาติเช่ือมเส้นทางสู่ชมุชนภายนอก สู่พืน้ท่ีป่า
ชายเลนซึ่งเป็นท่ีท ากิน และสู่ล าน า้ท่ีใช้จบัสตัว์น า้ คลองสายตา่งๆ คือหวัใจหลกัในการคมนาคม
ยคุแรกเร่ิม จนถนนมีบทบาทแทนในปัจจบุนั 

2. ย่ีสารในอดีต แบง่ออกเป็นหวัข้อ ก าเนิดย่ีสาร คณุปู่ ศรีราชาคือวีรบรุุษท้องถ่ิน  
เพราะมีเร่ืองเล่าท านองนีห้ลายแห่งในละแวกเพชรบุรี สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของกลุ่มคนจีนท่ีเข้า
มาตัง้หลกัแหลง่บริเวณชมุชนชายฝ่ังทะเลสมัพนัธ์กบัการเดนิทางด้วยเรือส าเภา นบัเป็นต านานท่ีมี
อิทธิพลตอ่ชาวย่ีสารทัง้ในเร่ืองตวัตน ความเป็นมา และระบบความเช่ือ ย่ีสารในฐานะชมุชนการค้า 
ในภูมิสถานกรุงศรีอยธุยา สินค้าท่ีชาวย่ีสารน าไปขายท่ีวดัพนญัเชิง คือ กะปิ น า้ปลา ปเูค็ม ปลา
กะพง ปลากเุรา ปลาท ูปลากระเบนย่าง ซึ่งเป็นสินค้าแปรรูปและของแห้ง เพราะย่ีสารไม่ใช่ชมุชน
ประมงชายฝ่ัง แตรั่บซือ้สินค้าจากทะเลมาผลิตอีกตอ่หนึ่งรวมทัง้ผลิตปนูหอยหรือปนูขาวท่ีท าจาก
เปลือกหอยแครงเป็นสินค้าอีกอยา่งหนึง่ด้วย 

3. การขดุค้นทางโบราณคดี จากสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่อือ้อ านวยตอ่การอยูอ่าศยัท่ี 
สะดวกสบายไมส่ามารถผลิตอาหารท่ีส าคญั เชน่ ข้าว ได้ด้วยตนเอง ไม่มีน า้จืดใช้ แตมี่การปรับตวั
เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินสร้างภาชนะขนาดใหญ่และจ านวนมากในการ
เก็บรักษาน า้จืด ใช้การแลกเปล่ียนวตัถดุิบเพ่ือน ามาแปรรูปแล้วขายออกไปอีกตอ่หนึ่ง จนสามารถ
ตัง้หลกัแหลง่อยา่งถาวรตอ่เน่ืองมาไมต่ ่ากวา่ 700 – 800 ปี 

4. ความเช่ือและพิธีกรรมคณุปู่ ศรีราชา ความเช่ือเก่ียวกบัคณุปู่ ศรีราชาเป็นสิ่ง 
ศกัดิ์สิทธ์ิประจ าชมุชน มีผลตอ่การเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของผู้คนในชมุชนได้มากเท่าๆ กับความ
เช่ือมัน่ทางพระพทุธศาสนา 

5. วดัเขาย่ีสารและศลิปกรรมในพระพทุธศาสนา ศลิปะสถาปัตยกรรมทางพทุธ 
ศาสนาท่ีปรากฏในวดัเขาย่ีสารแสดงถึงความร ่ารวยและการอทุิศทนุทรัพย์ของชาวย่ีสาร ท่ีมีความ
ศรัทธาและผูกพนัต่อพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้ในช่วงอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์  โดย
แสดงผ่านภาพจิตรกรรมท่ีงดงาม เร่ืองพทุธประวตัิ เป็นภาพจิตรกรรมบนแผ่นไม้เร่ืองพทุธประวตั ิ
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เขียนช่ือเม่ือราวสมยัปลายรัชกาลท่ี 5 ตอ่เน่ืองกบัรัชกาลท่ี 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะในภาพ
ลงศกัราชไว้วา่เป็น สก 129 หรือ พ.ศ.2454 เขียนลงบนแผ่นไม้ประดบับนคอสองของศาลาพระปา
ลิไลย์หลังเก่าท่ีอยู่ใกล้กับศาลาท่าน า้หน้าวัด ในภาพเขียนเร่ืองพุทธประวัติตัง้แต่ประสูติจนถึง
ปรินิพพานท่ีสอดแทรกสภาพสงัคม การแตง่กาย และวิถีชีวิตร่วมสมยั 

6. โพล ่แสดงถึงความส าคญัของตุม่น า้ขนาดใหญ่ซึง่ชาวบ้านนิยมเรียกวา่ โพล ่ใน 
เขตบ้านย่ีสารและตามบริเวณท่ีอยู่ในละแวกแม่น า้ล าคลองใกล้กับทะเล โพล่ เป็นสิ่ง ท่ี มี
ความหมายมากตอ่การควบคมุน า้จืดเพ่ือการตัง้ถ่ินฐานและอยู่อาศยัในพืน้ท่ีชายฝ่ังท่ีเป็นน า้กร่อย
และไมมี่น า้จืดใช้ในการอปุโภคบริโภค สะท้อนให้เห็นว่าการตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีดงักล่าว สงัคมต้อง
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสงูในระดบัหนึง่ 

7. ภมูิปัญญาบ้านย่ีสาร แบง่ออกเป็น 
7.1 ภาชนะในชีวิตคนย่ีสาร จดุเดน่ของชมุชนย่ีสารคือมีภาชนะหลากหลายทัง้ 

ประเภทและขนาดจากแหล่งผลิตหลายแห่ง  นับว่าเป็นชุมชนท่ีมีการใช้ภาชนะประเภท
เคร่ืองปัน้ดนิเผามากท่ีสดุแหง่หนึง่ 

7.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้พืน้บ้าน แบง่เป็นเคร่ืองมือใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือชา่ง 
เคร่ืองมือดกัจบัสตัว์น า้ เคร่ืองผลิตยาสมนุไพร 

7.3 การลม่น า้ เน่ืองจากเป็นภมูิประเทศท่ีตดิชายทะเลท าให้ชมุชนย่ีสารไมมี่น า้ 
จืดใช้ ฉะนัน้น า้จืดท่ีชมุชนใช้นัน้ต้องจ้างเรือไปล่มน า้มาจากแม่น า้เพชรบรีุ บริเวณแพรกปากคลอง
บางครก ซึ่งเช่ือว่าเป็นน า้ท่ีใช้ได้ไม่กร่อย “การล่มน า้” หมายถึง การเอียงเรือให้น า้เข้าจนเต็ม ซึ่ง
เป็นวิธีบรรทกุน า้ในอดีตแม้ปัจจบุนัใช้เคร่ืองสบูน า้เข้าเรือ แตก็่ยงัเรียกวา่การลม่น า้อยู่ 

7.4 สมนุไพรพืน้ถ่ิน เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของหมูบ้่านย่ีสารในอดีตอยูใ่นพืน้ท่ี 
ทรุกันดารเดินทางติดตอ่กับภายนอกได้ยากล าบาก เม่ือมีความเจ็บป่วยขึน้ ชาวบ้านก็ต้องพึ่งพา
ตนเองในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทัง้ท่ีเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาสมนุไพรและการใช้คาถาอาคม
ควบคูก่ันไป ในส่วนนีจ้ะแสดงพืชสมนุไพรผ่านภาพถ่ายท่ีบอกเล่าถึงลกัษณะและสรรพคณุของ
สมนุไพรตา่งๆ ซึง่มีอยูม่ากมายในชมุชนย่ีสารแหง่นี ้

7.5 พืชพนัธุ์ในธรรมชาต ิจากการส ารวจพนัธุ์ไม้ชายเลนท่ีบ้านย่ีสารอนัเป็นพืชน า้ 
กร่อยหรือน า้เคม็พบวา่มีอยูเ่กือบ 20 ชนิดขึน้ปะปนกนัไป บางชนิดมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต 
การหาเลีย้งชีพของคนในชุมชนสามารถน ามาประกอบอาหาร เป็นสมุนไพรในการรักษาโรค เช่น 
ชะคราม ท่ีเป็นพืชพืน้ถ่ินของชาว   ย่ีสาร มีลกัษณะคล้ายผกัชะอม สามารถน ามาปรุงอาหารได้
มากมายหลากหลายชนิด ทัง้แกงส้ม หรือต้มเป็นผกัจิม้รับประทานกบัน า้พริก เป็นต้น 



379 
 

 
 

8. ชีวิตวฒันธรรม แบง่ออกเป็น  
8.1 ประเพณีท้องถ่ิน ชาวย่ีสารในอดีตมีความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีและพิธีกรรม 

เก่ียวกบัชีวิตตัง้แตเ่กิดจนตายเช่นเดียวกับชมุชนในภาคกลางทัว่ไป แตปั่จจบุนัความเช่ือต่างๆ ได้
สูญหายไปมาก และประเพณีท่ีมีอยู่ก็ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบจากลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินเป็น
รูปแบบท่ีผสมผสานกลมกลืนกบัสงัคมภายนอกมากแล้ว 

8.2 กิจกรรมและบทบาทของผู้หญิงกบัผู้ชาย ผู้หญิงย่ีสารจะมีบทบาทใน 
ครอบครัวค่อนข้างสูงเพราะสงัคมย่ีสารยงัมีลักษณะครอบครัวแบบดัง้เดิมอยู่มาก นั่นคือผู้ ชาย
จะต้องไปอยูบ้่านผู้หญิงเม่ือแตง่งานแล้ว ท าให้ผู้หญิงมีบทบาทแฝงในทางเศรษฐกิจหรืออาชีพอยู่
มาก ในขณะเดียวกนัเพศชายจะยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเป็นทางการมากกว่า เช่น กิจกรรมทางพทุธ
ศาสนา การประชุมตกลงแสดงความคิดเห็นต่อชุมชน ซึ่งผู้หญิงจะเข้ามาเก่ียวข้องน้อยกว่าใน
กิจกรรมท่ีเป็นทางการเหลา่นี ้

8.3 อาหารและขนมหวานย่ีสาร แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมอาหารการกินของชาว 
ย่ีสาร อาหารของชาวย่ีสารน ามาจากสภาพแวดล้อมแบบป่าชายเลน สะท้อนให้เห็นถึงการสัง่สม
และสืบทอดประสบการณ์ในการคดัเลือกทรัพยากรมาใช้บริโภคเพ่ือด ารงชีวิตอยา่งไมเ่กิดอนัตราย 

8.4 พืน้บ้านชานเรือน แสดงให้เห็นวิถีชีวิตยามวา่งของคนย่ีสารท่ีด ารงชีวิตด้วย 
การประมง ท าถ่าน และค้าขาย จึงผ่อนคลายด้วยการจบักลุ่มสนทนาหรือเล่นหมากรุกตามศาลา
ท่าน า้หรือศาลาหน้าวดั การเลีย้งปลาตะกัว่ เลีย้งไก่ชน เพ่ือพนนัขนัตอ่ การท าขนมของฝ่ายหญิง
ไว้รับประทานในครัวเรือน 

9. ถ่านไม้โกงกาง แสดงให้เห็นถึงการใช้ภมูิปัญญาของชาวย่ีสารในการประกอบ 
อาชีพเผาถ่านแสดงให้เห็นวิธีการเผาถ่านโดยเร่ิมแรกนัน้จะมีการเตรียมพืน้ท่ีโดยน าฝักโกงกางเข้า
มาปลกูเป็นสวนป่าเพ่ือตดัท าถ่านโดยเฉพาะ ก่อนหน้าการก่อสร้างเตาประมาณ 15 ปี การปลกูป่า
โกงกางเพ่ือตดัท าถ่านท่ีบ้าน    ย่ีสารนีไ้ด้กระท ากนัมาอย่างตอ่เน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 60 
ปี ท่ีผา่นมา ซึง่ถือเป็นสวนป่าไม้ชายเลนเอกชนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย 
       10. การเปล่ียนแปลงของย่ีสาร ความเฟ่ืองฟูของธุรกิจกุ้ งกลุาด าในช่วงปี พ.ศ.2530 – 
2533 น ามาสู่การปรับเปล่ียนอาชีพจากการปลกูป่าโกงกางเพ่ือท าถ่าน เป็นการโคน่ถางป่าชาย
เลนและเปิดหน้าดนิให้กลายเป็นบอ่กุ้ งอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการขายท่ีดินออกไปสู่คนนอก
ชมุชนเป็นจ านวนมาก 
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        11. สู่อนาคต แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อม สังคม และ
วฒันธรรม มีผลให้ชาวย่ีสารค านึงถึงปัญหาเฉพาะหน้าอนัเก่ียวโยงไปถึงอนาคตของชุมชนว่าจะ
เป็นไปในทิศทางใด 
  

3. วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best practice) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ
พพิธิภัณฑ์ 

3.1 รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      3.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีความโดดเดน่ทางด้านแนวคิดใน
การจดัสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพเป็นอย่างมาก ด้วยเจตนารมย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริ
อาภา รัชตะหิรัญ ท่ีต้องการให้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต ซึ่งความ“มีชีวิต” ใน
พิพิธภัณฑ์ตามความหมายของอาจารย์ก็คือ พิพิธภัณฑ์ต้องมีความเช่ือมโยงหรือสามารถแสดง
ความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ชมุชนและวฒันธรรมในท้องถ่ินได้อย่างกลมกลืน พิพิธภัณฑ์ต้องแสดง
ให้เห็นลมหายใจ เห็นความเคล่ือนไหวของผู้คน เห็นจิตวิญญาณของท้องถ่ินท่ียงัคงโลดแล่นและ
ด าเนินอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัและสามารถเช่ือมโยงสู่อนาคตได้ ด้วยแนวคิดนีจ้ึง
ท าให้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิด คือมีทัง้ส่วนท่ีจดัแสดงเป็นนิทรรศการถาวร
ภายในอาคาร กับพิพิธภัณฑ์ภายนอกอาคารอันได้แก่ โบราณสถานวัดเขาย่ีสาร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน โดยสิ่งเหล่านี ้
นบัเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองราวของบ้านเขาย่ีสารได้เป็นอย่างดี ดงัท่ีอาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญได้
กลา่วไว้วา่  

    “พิพิธภณัฑ์มีชิวิตของยีส่ารคือตอ้งมีความเคลื่อนไหว มีความเชื่อมโยงกนัระหว่างองค์
ความรู้ในพิพิธภัณฑ์และวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั กิจกรรมทกุอย่างที่เราเห็นเป็นเร่ืองราว องค์ความรู้ต่างๆ ในพิพิธภณัฑ์จะต้องยงัสามารถ
มองเห็น จบัตอ้ง สมัผสัไดใ้นวิถีชีวิตของชมุชน” 

       การจดัลกัษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารเพ่ือให้สอดรับกับแนวคิด
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตตามเจตนารมย์ของผู้ก่อตัง้ จึงเป็นการจดัสภาพและบรรยากาศให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของชมุชนตามแนวคดิของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วฒันธรรม และคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของชมุชนเอาไว้ โดยแบง่สว่นของพิพิธภณัฑ์เป็น 2 ส่วน คือในส่วนท่ีเป็นการ
จดัแสดงภายในอาคาร ซึ่งจะก็เป็นไปตามแนวคิดในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ินอยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุ ด้วยความจ ากดัของพืน้ท่ีและงบประมาณและด้วย
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การมีวัดเขาย่ีสารเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวย่ีสาร 
พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารจึงประยุกต์ใช้อาคารศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเขาย่ีสารจัดเป็น
อาคารพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือจดัแสดงวตัถโุบราณและน าเสนอเร่ืองราวของชมุชม โดยมิได้ก่อสร้าง
หรือปลูกอาคารขึน้มาใหม่แต่อย่างใด และในส่วนท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งหรือพิพิธภัณฑ์นอก
อาคารนัน้ ประกอบไปด้วย โบราณสถานต่างๆ ท่ีอยู่ในบริเวณชุมชน เช่น วดั ศาลา โบสถ์ วิหาร 
เจดีย์ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของชมุชนท่ีปัจจบุนัก็ยงัได้รับการอนรัุกษ์อย่างดีจากชาวชมุชนย่ี
สาร รวมถึงป่าชายเลน เตาเผาถ่าน อาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน ท่ียงัคงลกัษณะดัง้เดิมอยู่ และมี
โพล ่หรือตุม่ขนาดใหญ่ของจริงท่ีผา่นการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานให้ชมด้วย เหล่านีถื้อ
เป็นการจดัลกัษณะทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินโดยสนบัสนนุแนวคิดท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ควรจดัสภาพแวดล้อมหรือลกัษณะทางกายภาพท่ีต้องแสดงลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ินให้เห็นได้
อยา่งเดน่ชดั พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการจดัสภาพแวดล้อมและการน าชมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้วิถี
ชีวิตและเห็นการเช่ือมโยงการด าเนินชีวิตของชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถสนองตอบแนวคิด
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพ่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจและเห็นวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชมุชนโดยธรรมชาติให้เป็นพิพิธภณัฑ์ได้ทกุอย่างโดยมิได้
ปรุงแตง่และไมจ่ าเป็นต้องจ ากดัอยูภ่ายในตวัอาคารเทา่นัน้  
        พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีพยายาม
จะอนุรักษ์ชุมชนย่ีสารไว้เป็นสถานศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ด้วยการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตด่ัง้เดมิเอาไว้ เพ่ือแสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ขนม การเผาถ่านท่ีใช้วตัถุดิบในพืน้ท่ี การรักษาทรวดทรงตลอดจนสีสนั
ของรูปปัน้ไก่บนหน้าบนัพระอโุบสถไว้ เพ่ือเป็นอนสุรณ์ว่าครัง้หนึ่งมีการน าพนัธุ์ไก่มาจากเมืองจีน
มาแพร่พันธุ์ในชุมชนย่ีสาร นอกจากนีเ้ม่ือย้อนอดีตไปจะพบว่าต าบลย่ีสารเป็นเมืองปิด ติดต่อ
ชุมชนภายนอกได้ด้วยทางน า้เท่านัน้ และไม่มีแม้แต่น า้จืดใช้ แต่ประชาชนก็ด ารงชีวิตอยู่โดย
ธรรมชาตด้ิวยการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการด ารงชีพ เม่ือเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาด้วยสมนุไพร  และ
ในพืน้ท่ียงัมีการใช้ โพล่ หรือตุม่ขนาดใหญ่กกัเก็บน า้ฝนเอาไว้ใช้ และมีการล่องเรือไป ล่มน า้ หรือ
บรรทุกน า้มาแบ่งปันกัน สิ่งเหล่านีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงการด ารงชีวิตตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยภมูิปัญญาของชาวบ้านในท้องถ่ิน 

3.1.2 จุดมุ่งหมาย 
      พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัสร้างขึน้โดยความร่วมมือของชาว

ชมุชนบ้าน ย่ีสาร เพ่ือให้เป็นแหลง่เรียนรู้เร่ืองราวของบ้านย่ีสารในฐานะชมุชนเก่าแก่ท่ีมีความโดด
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เดน่ทางด้านภูมิศาสตร์ วฒันธรรมและความเป็นอยู่ จดุประสงค์หลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านย่ี
สาร คือ การให้ความรู้ในเร่ืองของวิถีชีวิต วฒันธรรม ของชมุชนย่ีสาร ให้คนในชมุชนได้รู้จกัตวัเอง 
รู้จักความเป็นมาของชุมชน รู้จักเพ่ือนบ้าน และรู้จักโลกในล าดับต่อไป เพ่ือเป็นการเรียนรู้
วฒันธรรมและความแตกต่างเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของเพ่ือนมนุษย์ นอกจากนี ้
การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านเขาย่ีสารยงัเป็นการสร้างส านึกรักท้องถ่ิน สร้างความภาคภูมิใจ
และการรู้จกัในคณุค่าวฒันธรรมของตนเอง เพ่ือสร้างให้คนในท้องถ่ินรู้จกัเลือกท่ีจะรับและปรับใช้
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของตนให้สอดรับกับกระแสความเปล่ียนแปลงจากภายนอกชุมชนโดยไม่
ออ่นไหวไปตามกระแสของการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจบุนั  

3.1.3 หลักการ 
      หลักการด าเนินงานท่ีส าคญัของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารคือการให้ความส าคญักับ

ชมุชนมากเป็นอนัดบัหนึง่ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้เพ่ือคนในชมุชน
ย่ีสาร เพ่ือให้คนในชุมชนย่ีสารเกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง พิพิธภัณฑ์บ้านย่ีสาร
เกิดขึน้ด้วยความเช่ือมัน่ว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านย่ีสารนีจ้ะสามารถเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ กล่าวคือพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการก่อตัง้ และด าเนินการโดย
ชมุชน โดยยึดตามความเห็นและความต้องการของชมุชนเป็นหลกั การสนบัสนนุให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทกุด้านของพิพิธภณัฑ์เป็นหลกัการส าคญัในการปลกูจิตส านึกรัก
ท้องถ่ินและความสามคัคีให้แก่ชาวย่ีสาร น าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนย่ีสารดงัเช่นทกุ
วนันี ้ 
     3.1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
     พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ิน เป็น
การเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินด้วย
การเป็นมคัคเุทศก์น้อย ซึง่เป็นนกัเรียนในชมุชนเขาย่ีสารเอง ท่ีอาสาสมคัรเข้ามาท าหน้าท่ีบอกเล่า
เร่ืองราว ความเป็นมาของชมุชนย่ีสารผ่านการน าชมพิพิธภณัฑ์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เยาวชน
ท่ีนอกจากจะได้รับความรู้จากการเรียนรู้วฒันธรรมของท้องถ่ินด้วยการสมัผสัของจริงแล้ว ยงัต้อง
สามารถบอกเล่าเร่ืองราวหรือถ่ายทอดเร่ืองราวของท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องและภาคภูมิใจ 
มคัคเุทศก์น้อยเหลา่นี ้คือตวัแทนของชมุชนในการรักษาวฒันธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยัง่ยืนเพ่ือ
เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมและตวัตนของคนย่ีสารให้คนภายนอกได้รับรู้ตอ่ไปในภายภาคหน้า 
นอกจากพิพิธภัณฑ์จะมีมคัคเุทศก์น้อยท่ีเป็นเยาวชนลูกหลานของชาวย่ีสารแล้ว พิพิธภัณฑ์ยงัมี
โครงการจดัอบรมมคัคเุทศก์ให้กบับคุคลภายนอกท่ีสนใจในการเป็นมคัคเุทศก์ ซึ่งทางพิพิธภณัฑ์
จะขึน้เป็นประจ าทกุปี 
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       นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารยงัมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตในการอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติในแบบของชาวย่ีสาร ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณวดัเขาย่ี
สารจ านวน 2 แหง่ ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านย่ีสารเพ่ือถ่ายทอดและอนรัุกษ์ภูมิปัญญาท่ี
ได้รับการสืบทอดตอ่กนัมาของชาวย่ีสาร ได้แก่ กลุม่เปลือกไม้ เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ียงัคงอนรัุกษ์การ
ท าผ้ามดัย้อมโดยใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ในท้องถ่ิน และแหล่งการเรียนรู้อีกแห่ง คือ โรงเผา
ถ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้เรียนรู้เร่ืองของการเผาถ่านจากไม้โกงกางท่ีเป็นไม้ท่ีมีมากในชมุชนย่ีสาร 
และถ่านไม้โกงกางจากย่ีสารนีเ้ป็นถ่านท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย การเผาถ่านนีเ้ป็นอาชีพดัง้เดิม
ของชาวย่ีสารและเป็นอาชีพท่ียัง่ยืนมาจนถึงปัจจบุนัและจะยงัคงอยูต่อ่ไปในอนาคต 
     3.1.5 การให้บริการ 

     พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีทัง้ส่วนท่ีจดัแสดงเป็นนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคารและพิพิธภณัฑ์ภายนอกอาคาร ได้แก่ โบราณสถาน วดัเขาย่ีสาร ชมุชนบ้านเขา
ย่ีสาร  
  3.1.5.1 วันเวลา ในการเยี่ยมชมพพิธิภัณฑ์ 
       พิพิธภัณฑ์ในส่วนท่ีจดัแสดงภายในอาคาร เปิดให้เข้าชมเฉพาะวนัเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 9.00 – 15.00 น. ยกเว้นวนัเสาร์ – อาทิตย์ ท่ีตรงกบัวนัธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษาและ
มีการใช้อาคารเป็นสถานท่ีอยู่ถือศีลอุโบสถตามประเพณีของชุมชน ส่วนวันจันทร์ – ศุกร์ และ
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ จะเปิดให้เข้าชมเม่ือมีการติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 สปัดาห์ เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีด าเนินการโดยอาสาสมคัรชาว
ชมุชน จงึไมส่ามารถเปิดให้เข้าชมทกุวนัได้ 
  3.1.5.2 การบริการด้านอ่ืนๆ  
        พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารให้บริการแก่ชุมชนโดยการให้ใช้สถานท่ีในการอยู่ถือศีล
อโุบสถตามประเพณีของชมุชนในวนัธรรมะสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา และการจดัโครงการอบรม
มคัคเุทศก์ของชมุชนท่ีจดัเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้เน่ืองจากชมุชนบ้านเขาย่ีสารมีความโดดเดน่
ทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ และป่าชายเลนท่ีอดุมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
อนรัุกษ์ป่าโกงกางท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคตะวนัตก พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารจึงให้บริการในส่วนของ
การน าเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ชมุชนบ้านเขา    ย่ีสาร ในการน าชมพิพิธภณัฑ์ วิถีชีวิตชาวชมุชนบ้านเขาย่ี
สาร ซึ่งประกอบไปด้วยการนมัสการ หลวงพ่อปู่ ศรีราชา ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ ชม
โบราณสถาน ชมการท าผ้ามดัย้อมจากเปลือกไม้ ชมเตาเผาถ่านไม้โกงกางแบบปลูกป่าทดแทน
ของชาวบ้านเขาย่ีสาร ห้องเรียนธรรมชาต ิพรรณไม้รอบเขาย่ีสาร “รุกขชาตริมณีย์” และป่าชายเลน 
ชมปลา “วงัมจัฉาน า้เค็ม” แห่งเดียวในภูมิภาคนี ้และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารท้องถ่ิน
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ฝีมือชาวบ้านเขาย่ีสารท่ีมีความเอร็ดอร่อยเป็นท่ีเล่ืองลือ เหล่านี ้ล้วนเป็นกิจกรรมการให้บริการ
เพ่ือตอ่ยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์จากสถานท่ีจริงของชมุชนบ้านเขาย่ีสาร 
      3.1.6 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
        พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชนอย่างแท้จริง ชาวชมุชนมี
บทบาทอย่างมากในการจัดตัง้และด าเนินการ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของการ
บริหารจดัการท่ีเป็นของชุมชนเอง มีชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลอย่างแท้จริง ชาวบ้านย่ีสารมี
สว่นร่วมในการก่อตัง้และการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ในหลายประการ ดงันี ้

1. ร่วมบริจาคสิ่งของให้กบัพิพิธภณัฑ์ โดยสิ่งของท่ีเป็นโบราณวตัถท่ีุเก่าแก่และ 
เป่ียมไปด้วยคณุคา่และมีความหมายทางวฒันธรรมหลายอย่างท่ีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์นี ้เช่น 
ภาชนะใส่น า้ท่ีเรียกว่า โพล่ ผ้าห่อคัมภีร์ ข้าวของเคร่ืองใช้ ภาชนะต่างๆ เหล่านี ้ ล้วนเป็นของ
ชาวบ้านท่ีร่วมกบับริจาคให้กบัพิพิธภณัฑ์เพ่ือจดัแสดงทัง้สิน้  

2. ให้ข้อมลูท่ีส าคญัของโบราณวตัถ ุและวฒันธรรมของชมุชน ชาวบ้านย่ีสารใน 
ฐานะเจ้าของวฒันธรรมมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการบอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมาของโบราณวตัถ ุ
และวิถีชีวิตของชาวย่ีสาร ซึง่ได้น ามาเป็นเนือ้หาบรรยายประกอบการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ 

3. อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี 
ด าเนินการโดยอาสาสมคัรชาวชมุชน อาสาสมคัรของพิพิธภณัฑ์บ้านย่ีสารเป็นคนในชมุชนท่ีมีจิต
อาสาผลดัเวรกันเข้ามาท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลและน าชมพิพิธภัณฑ์ ด้วยความรักและภาคภูมิใจใน
วฒันธรรม และด้วยความมีจิตส านึกรักท้องถ่ินโดยแท้ เป็นอาสาสมคัรท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีด้วยความ
เต็มใจและมีความสุขเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นับว่าเป็นสิ่งท่ีน่ายกย่องและน่าภาคภูมิใจของ
ชาวย่ีสารเป็นอยา่งมากท่ีได้รับความร่วมมือจากชาวชมุชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดแูลและ
รักษามรดกทางวฒันธรรม  

4. คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์  การจดัตัง้คณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ 
ก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของในการจัดการพิพิธภัณฑ์  และสร้างความรู้สึกให้
พิพิธภัณฑ์เป็นของท้องถ่ินคณะกรรมการประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วยผู้ อาวุโสและท่ีพึ่งของชุมชน ประธานฝ่ายสงฆ์  ประธานฝ่ายฆารวาส 2) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา มาจากผู้น าในระดบัท่ีรองลงมาจากผู้อาวโุสของชมุชน ประธานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ ใหญ่บ้าน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาย่ีสาร ฯลฯ และ 3) คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วยประธานและรองประธาน 2 คน ท าหน้าท่ีในการเปิดปิด ดแูลบ ารุงรักษา 
และการต้อนรับผู้ชมจากภายนอกชุมชน การประชุมของคณะกรรมการขึน้อยู่กับวาระจ าเป็น 
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ปัจจุบนัคณะกรรมการด าเนินงานมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธาน 

     3.1.7 เครือข่าย 
       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในชมุชน เช่น 

วดัสถานศกึษา องค์การบริหารสว่นต าบลเขาย่ีสาร ในส่วนของการสนบัสนนุช่วยเหลือ เอือ้อ านวย 
และการประชาสมัพนัธ์เม่ือพิพิธภัณฑ์จดังานหรือมีกิจกรรมตา่งๆ และมีการร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคตะวนัตกและพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศใน
รูปแบบของการเป็นสมาชิกชมรมพิพิธภณัฑ์ มลูนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพนัธุ์ และศนูย์มานษุยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) ในส่วนของการร่วมประชุม เพ่ือพบปะพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และการด าเนินงานเพ่ือการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหวา่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
     3.1.8 งบประมาณ 

     เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยชมุชน เป็น
ของชุมชนโดยแท้ ไม่ได้อยู่ในความดแูลหรือบริหารจดัการจากหน่วยงานใดๆ ในท้องถ่ินเหมือน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งอ่ืนๆ จึงไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด 
พิพิธภณัฑ์บ้านย่ีสารจึงต้องหางบประมาณด้วยตนเอง แรกเร่ิมพิพิธภัณฑ์จดัท าระบบการเก็บเงิน
เช่นพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง แต่กลับประสบความล้มเหลว เพราะความรู้สึกของชาวบ้านผู้ดูแล
พิพิธภัณฑ์ท่ีเกิดความรู้สึกว่าการขายบัตรเสมือนการแลกเปล่ียนสินค้ามิได้เป็นการให้บริการ
ทางด้านการเรียนรู้ท่ีน่าภาคภูมิใจ แตน่ัน้มาการบริจาคเงินจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ท่ีเข้า
มาหมุนเวียนในกิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ นอกจากนี ้การตระหนกัถึงความต้องการของผู้ชม
จากภายนอกเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กบัพิพิธภณัฑ์และชมุชน  เพราะในปัจจบุนั
ความนิยมของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจจากสงัคม พิพิธภณัฑ์และ
หมู่บ้านเขาย่ีสารเป็นอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีได้รับความสนใจ  องค์กรการท่องเท่ียวท่ีจัดเส้นทางการ
เรียนรู้ท้องถ่ินส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ร่วมกับชุมชนจัดการต้อนรับทัง้การถ่ายทอดความรู้ใน
พิพิธภณัฑ์ เส้นทางการทอ่งเท่ียวในชมุชน ซึง่อยูบ่นความเหมาะสมของพืน้ท่ีต้อนรับ คือ การไม่ลกุ
ล า้พืน้ท่ีส่วนตวัและการประสานงานกบัเจ้าของ พืน้ท่ีและการเลีย้งอาหารของท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การจดัให้แตล่ะบ้านมีโอกาสเข้าร่วมจดัอาหารเพ่ือรับรองนกัท่องเท่ียวและผู้มาเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีน้อกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้สึกตอ่การเป็นส่วน
หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ให้กับชาวบ้านแล้ว ยงัเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว และเป็นการ
กระจายรายได้ในแต่ละครัวเรือน งบประมาณหลกัในการด าเนินการพิพิธภณัฑ์จึงได้มาจากการ
บริจาคจากนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ และจากการบริจาคของประชาชนในชมุชนย่ีสาร  
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      3.1.9 การประเมินผล 
       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการประเมินผลการด าเนินงานด้วยการจดัประชมุกนัในกลุ่ม
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือพูดคุยแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในทุกๆ ด้าน และน าผลท่ีได้จากการประชุมนัน้มาปรับปรุงและพฒันา
พิพิธภณัฑ์ตอ่ไป 
3.2 จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น   
       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัสร้างขึน้โดยความร่วมมือของชาว
ชมุชนบ้านเขาย่ีสาร มีความโดดเดน่ด้วยความเป็นธรรมชาตใินหลายประการ ทัง้ทางด้านกายภาพ
ด้วยการเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีอยู่ในชมุชนท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ มีความอดุมสมบรูณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย ลกัษณะภมูิประเทศมีความสวยงามด้วยป่าชายเลนโดยรอบโอ้บล้อม
ไปด้วยทะเลและมีภูเขาหินปูนขนาดย่อมลูกโดดท่ีเป็นภูเขาลูกเดียวท่ีมีอยู่ในชุมชน ท าให้เป็น
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัวา่ตัง้อยูใ่นภมูิประเทศท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่ง และโดดเดน่ด้วยแนวคิดการ
สร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต ด้วยการเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด คือ มีส่วนท่ีจัดแสดงเป็นนิทรรศการ
ถาวรภายในอาคาร กับพิพิธภัณฑ์ภายนอกอาคารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงวิถีชีวิตของ
ชุมชนท่ียังคงมีลมหายใจและด าเนินอยู่ในชีวิตประจ าวัน พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารนับว่าเป็น
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีจดุเดน่หลายประการ ดงันี ้ 

       1. โบราณวตัถ ุพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารมีโบราณวตัถท่ีุเป็นภูมิปัญญาของชาวย่ีสาร
ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนท่ีไมส่ามารถหาดท่ีูอ่ืนได้ คือ โพล่ ซึ่งมีลกัษณะเป็นภาชนะคล้ายตุม่ใส่
น า้แต่มีปากและก้นแคบ โพล่นีเ้ป็นภาชนะท่ีชาวบ้านย่ีสารมีไว้ใช้ส าหรับเก็บน า้จืดไว้ใช้ และ
ธรรมาสน์ของจริง ท่ีไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่าของชิน้อ่ืนๆ เท่านัน้ หากแตมี่ความสวยงามและ
เก่าแก่ท่ีปรากฏให้เห็นโดยไมมี่กรอบกระจกมาขวางกัน้ เชน่เดียวกบัสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีจดัแสดงภายใน
พิพิธภณัฑ์ท่ีสว่นใหญ่แสดงไว้ให้ชมได้อยา่งใกล้ชิด ทัง้เสมาคูโ่บราณ เปลือกหอยท่ีขดุค้นพบ โครง
กระดกูหวัจระเข้ท่ีมีผู้นิยมน ามาถวายพ่อปู่ ศรีราชา และโบราณวตัถอุายนุบัร้อยปีอีกหลายชิน้ การ
จดัแสดงของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารจะเน้นแสดงเนือ้หาท่ีเป็นตวัตนของตนเอง  ผ่านวตัถโุบราณ
โดยไม่เน้นว่าจะต้องเป็นวัตถุท่ีมีราคาแพง แต่ต้องเป็นของท่ีมีความหมายและผูกพนักับวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องผู้คน  

      2. เร่ืองราวและการน าเสนอ พิพิธภัณฑ์บ้านย่ีสารเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีสามารถ
แสดงถึงความเช่ือมโยงเหตกุารณ์ ความเป็นมา และวฒันธรรมดัง้เดิมของชมุชนให้เช่ือมโยงกบัวิถี
ชีวิตในปัจจุบันให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการแสดงนิทรรศการถาวร
ภายในอาคารท่ีน าเสนอความเป็นมาและตวัตนของคนย่ีสารในอดีต ได้เช่ือมโยงสู่วิถีชีวิตของชาวย่ี
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สารในปัจจบุนัด้วยการน าชมวิถีชีวิตของชาวย่ีสารในชมุชนท่ียงัคงผกูพนัอยู่กบัวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินและลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น การประกอบอาชีพประมงท้องถ่ิน การเผาถ่านไม้โกงกาง
แบบปลกูป่าทดแทนมาเป็นระยะเวลากวา่ 60 ปี  นอกจากนี ้ชาวย่ีสารยงัรักษาวฒันธรรมประเพณี
ดัง้เดิมของชุมชนไว้อย่างต่อเน่ือง อาทิ ประเพณีการฟังธรรมและอยู่ถือศีลอุโบสถในระหว่าง
ฤดกูาลเข้าพรรษาและท าบุญในวนันกัขตัฤกษ์ต่างๆ ประเพณีเวียนเทียนบูชาหลวงพ่อปู่ ศรีราชา 
ประเพณีตกับาตรเทโว ประเพณีการเย่ียมศพ การปรุงอาหารทัง้คาวหวานตามรูปแบบของท้องถ่ิน
โดยใช้วตัถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความเช่ือมโยงอดีต ท่ียงัมีด าเนินอยูใ่นวิถีชีวิตปัจจบุนั และเช่ือมโยงไปถึงอนาคตของชมุชน
ชาวย่ีสารท่ีแม้วา่กระแสความเปล่ียนแปลงจากสงัคมภายนอกจะเข้ามาในชมุชน แตค่นในชมุชนก็
ก็ยงัสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ สามารถอนรัุกษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ท่ีแม้ว่าจะน า
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แตก็่มิได้ท าลายสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัสามารถรักษามรดกทางวฒันธรรม
ของท้องถ่ินตนเอาไว้ได้ ด้วยวิธีท่ีฉานฉลาดในการด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลงนีไ้ด้อย่างกลมกลืน โดยการเลือกรับ และปรับใช้ วิถีชีวิตแบบดัง้เดิมของชุมชนให้
สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมของโลกปัจจุบันได้อย่างไม่ตกเป็นทาสของกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลง อนัเป็นสิ่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นของชาวชมุชน
บ้านเขาย่ีสารได้จวบจนถึงทกุวนันี ้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารจึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความโดดเดน่ ใน
ฐานะท่ีได้ท าหน้าท่ีอันเป็นสิ่งส าคัญท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพึงแสดงให้ผู้ ชมได้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถน าอดีตมาสมัพนัธ์กบัปัจจบุนัให้มีความตอ่เน่ืองกนั 
เห็นถึงความสัมพันธ์และส านึกท้องถ่ินได้อย่างชัดเจนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  

      3. การมีสว่นร่วมของชมุชน นบัเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชนได้ พิพิธภณัฑ์บ้านย่ีสารมีจดุเดน่ท่ีสดุในด้านการมีส่วนร่วมของชมุชนในทกุๆด้าน ตัง้แตก่าร
รวบรวมวตัถสุิ่งของ เร่ิมก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ การร่วมดแูลรักษา การบริหารและด าเนินงาน ซึ่งนบัว่า
เป็นปัจจัยส าคญัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารประสบความส าเร็จและสามารถ
ด ารงอยูเ่ป็นความภาคภมูิใจของชาวย่ีสารมาได้จนถึงทกุวนันี ้ 

     “คิดว่าจุดเด่นของเราก็อยู่ที่ความเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะ เพราะพิพิธภณัฑ์ของเรา
เป็นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินทีด่ าเนินงานโดยชมุชน ทกุส่ิงทกุอย่างจึงตกแต่งและจดัแสดงอย่างเรียบง่าย
แต่มีความหมาย มีจุดเด่นตรงการน าเสนอเร่ืองราวผ่านวตัถส่ิุงของซ่ึงเป็นวตัถทีุ่มีอยู่จริงในชุมชน 
มีการใช้งานจริงในวิถีชีวิต อย่างโพล่นี ่มีอยู่ทกุบา้น ซ่ึงเราเนน้วตัถทีุ่มีความหมายต่อวิถีชีวิตชุมชน 
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การน าเสนอของเราเป็นแนวคิด พิพิธภณัฑ์มีชีวิต นัน่คือ เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
เหตกุารณ์ ความเป็นมา และวฒันธรรมดัง้เดิมของชุมชนกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนั เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างอดีตกบัปัจจุบนัอย่างชดัเจน องค์ความรู้ทกุอย่างที่มีอยู่ในพิพิธภณัฑ์จะสามารถสมัผสัได้
จริงในวิถีชีวิตชมุชนยีส่ารในปัจจุบนั อีกประการหน่ึงคือเราได้รับการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือการ
มีส่วร่วมของชุมชนชาวยี่สารในการผลักดันและด าเนินงานพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก และที่
พิพิธภณัฑ์เรามีอาสาสมคัรทีเ่ข้ามาท าหนา้ทีภ่ณัฑารักษ์ดูแลและน าชมพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นชาวบ้าน
ในชุมชนยี่สารเอง ซ่ึงจะสมคัรใจหมุนเวียนกนัเข้ามาท างานอาสาสมคัรด้วยใจรักและมีส านึกใน
การท าประโยชน์ใหแ้ก่ชมุชนเป็นอย่างมาก” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
      การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดแูลและด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารท่ีมี

ความโดดเดน่มากเป็นพิเศษหนึ่งประการนัน่คือ อาสาสมคัรท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีภณัฑารักษ์ดแูลและ
น าชมพิพิธภัณฑ์นัน้เป็นชาวบ้านในชุมชนย่ีสารเอง ซึ่งจะสมัครใจหมุนเวียนกันเข้ามาท างาน
อาสาสมคัรด้วยใจรัก ด้วยความอดทนและเสียสละ ด้วยจิตส านึกในฐานะเจ้าของบ้าน เจ้าของ
วฒันธรรม ด้วยความเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมท้องถ่ิน เห็นประโยชน์ของการท างานเ พ่ือส่วนร่วม 
และด้วยความมีส านึกท้องถ่ินอย่างแท้จริง โดยท่ีมิได้ต้องการสิ่งใดตอบแทน  ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึงความเข้มแข็งของชมุชนย่ีสารอีกประการหนึง่ด้วย 

      นบัว่าพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมีจุดเดน่ในหลายประการ ทัง้
โบราณวัตถุ ท่ีบ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมและความเช่ือท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลก 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเป็นพลงัส าคญัท่ีสุดท่ีช่วยสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เกิดขึน้และ
ด ารงอยู่ได้ การมีอาสาสมคัรชมุชนท่ีท างานด้วยใจรักและมีส านึกท้องถ่ินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลงั
ในความรักท้องถ่ินอนัสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชมุชนย่ีสารเป็นอย่างมาก และท่ีเดน่ท่ีสดุคือการ
ท าหน้าท่ีเป็นท่ีเช่ือมโยงอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของคนในท้องถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชดัเจนอนัเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพงึแสดง และพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีความโดด
เดน่และท าได้ดีเป็นพิเศษในการบอกเล่าเร่ืองราวของชมุชนผ่านวตัถสุิ่งของท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 
ผู้มาเย่ียมชมจะได้เรียนรู้เร่ืองราว ความเป็นมา ประวตัิศาสตร์ของชุมชนจากการชมการจดัแสดง
นิทรรศการภายในอาคารและได้เรียนรู้การเช่ือมโยงและต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์ด้วย
การศกึษาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารจากโบราณสถาน และสิ่งแวดล้อมในชมุชน ซึ่งท าให้เห็น
วิถีชีวิตจริงๆ ของชาวบ้านย่ีสารท่ียงัคงด าเนินอยู่ตลอดเวลาในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ี
เรียกวา่ พิพิธภณัฑ์มีชีวิต 
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3.3 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์ 
       พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีกิจกรรมเสริมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนในรูปแบบของการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้มากท่ีสดุ กิจกรรมเหล่านีไ้ด้แก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ในรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผ้ามดัย้อมเปลือกไม้บ้านเขาย่ี
สารโดยเร่ิมจากการท่ีอาจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ ผู้จดัการพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารในขณะนัน้ ได้
น าเจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมาให้ความรู้เก่ียวกับการท าผ้ามัดย้อมด้วยเคมีแก่
ชาวบ้านในช่วงปลายปี พ.ศ.2543 ท าให้ชมุชนย่ีสารเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะน าภูมิปัญญาด้านการย้อม
ผ้าโดยใช้วสัดธุรรมชาตขิองบรรพบรุุษ ซึง่เคยใช้ย้อมเสือ้ผ้าใสท่ างานแบบสีพืน้เต็มตวัไม่มีลวดลาย
มาประยกุต์ รวมกบัวิธีการมดัย้อมเพ่ือให้ได้งานฝีมือท่ีสวยงามแปลกตาอีกประเภทหนึ่ง เผยแพร่
ให้แก่เยาวชนในชมุชนได้รู้จกัและเรียนรู้ และอนรัุกษ์ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษชาวย่ีสารให้ยงัคงอยู่
คูก่บัชมุชนย่ีสารต่อไป และยงัมีกิจกรรมการเผาถ่านไม้โกงการท่ีจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
การเผาถ่านท่ีถือเป็นอาชีพดัง้เดิมของชาวย่ีสารให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมการ
ประกอบอาหารพืน้ถ่ินท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนในการสร้างความเป็นเจ้าของวฒันธรรม
และเป็นสว่นหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชมุชนเข้ามาท ากิจกรรมการปรุง
อาหารทัง้คาวหวานท่ีปรุงด้วยพืชและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเพ่ือรับรองนกัท่องเท่ียวและผู้มา
เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ตามโอกาส  

     “เรามีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ การทศันศึกษาชุมชน ดูวิถีชีวิต การเผาถ่านไม้โกงกาง 
การท าผา้มดัยอ้มจากเปลือกไม้ การท่องเที่ยวป่าชายเลน ซ่ึงล้สนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
วิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวยี่สาร โดยกิจกรรมเหล่านี้เราสนบัสนนุให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมให้มากที่สดุ เช่น การน าชมชุมชน การปรุงอาหารต้อนรับ การบรรยายความรู้ ทกุ
อย่างเราจะใหช้มุชนเป็นผูด้ าเนินการและดูและทัง้หมด ซ่ึงเป็นการจุดประกายความรัก ความภาค
ภูมใจในชมุชนทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนกบัชาวยีส่ารเอง และเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของชุมชนยี่สารให้
คนภายนอกไดเ้รียนรู้และเป็นทีรู้่จกัดว้ยค่ะ” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
     “มีกิจกรรมทีพิ่พิธภณัฑ์จดัอยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอ คือ การท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ใน

ชมุชน ใหค้นในชมุชนพากิน พาเทีย่ว ดูการเผาถ่าน การย้อมผา้ ป่าชายเลน แลว้ก็มีกิจกรรมจดั
อบรมสมันามคัคเุทศก์ และก็มีกิจกรรมพาทศันศึกษานอกชมุชน ไปวดั ไปเทีย่วพิพิธภณัฑ์อืน่ๆ 
นอกชมุชนบา้ง ก็เป็นประโยชน์ดี จากทีเ่รารู้จกัตวัเองดีแลว้เราจะไดรู้้จกัชมุชนภายนอกด้วย” 
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(บญุมัน่ ชลภมูิ, 2555) 
        กิจกรรมเหล่านี ้เป็นกิจกรรมเสริมของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมท่ี
สง่เสริมการเรียนรู้ให้ชมุชนได้รู้จกัตนเอง รู้จกัท้องถ่ิน มีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน และเป็น
การปลกูจิตส านกึท้องถ่ินอนัจะน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ นอกจากนีย้งัเป็นการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัทรงคณุค่าให้แก่สงัคมภายนอกได้รู้จกั เรียนรู้และร่วมภาคภูมิใจใน
ตวัตนของคนย่ีสารไปกบัชาวย่ีสารด้วย 
3.4 แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
       พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารมีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานและชาวชุมชนย่ีสาร ด้วยการ
สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนท่ีสามารถสอดรับกับการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ได้ และ
กิจกรรมทกุอย่างท่ีเกิดขึน้จึงเป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชนเพ่ือก่อให้เกิด
ส านกึร่วมในการรักท้องถ่ิน ในการเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ เป็นเจ้าของชมุชน เป็นเจ้าของวฒันธรรม 
เช่น แผนการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง การชมเตาเผาถ่าน
ไม้โกงกางในชุมชน การน าชมโบราณสถาน ห้องเรียนธรรมชาติ ชมพรรณไม้รอบเขาย่ีสาร 
รับประทานอาหารท้องถ่ินฝีมือชาวบ้าน เหลา่นี ้ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างปลกู
จิตส านกึในความรัก การอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน และก่อให้เกิดส านึกรักในท้องถ่ินท่ีชาวย่ีสารจะ
ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับคนภายนอก อันเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการสร้างชุมชนย่ีสารให้มีความ
เข้มแข็งตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน  

     “พิพิธภณัฑ์มีการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน
และชาวชุมชนยี่สาร กิจกรรมต่างๆ ที่จัดจะต้องสอดรับกับการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ได้ และ
กิจกรรมทุกอย่างที่จัดข้ึนจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เป็นเจ้าของชุมชน เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เช่น 
แผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชุมชน ชมเตาเผาถ่านไม้โกงกาง ชมโบราณสถาน 
หอ้งเรียนธรรมชาติ ชมพรรณไม้รอบเขายี่สาร รับประทานอาหารอร่อยฝีมือชาวบ้าน กิจกรรมพวก
นี้ก็จะช่วยปลูกจิตส านึกในความรักชุมชนและการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน ที่ชาวยี่สารจะได้
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัคนภายนอก” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
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3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นต้นแบบของการด าเนินงานตาม

แนวคิดการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชมุชนท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียง แต่ก็
ประสบปัญหาเหมือนกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ ดงันี ้ 

     3.5.1 ปัญหาด้านการด าเนินงาน  
       พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งท่ีเป็นของชุมชน บริหารจดัการ

โดยชุมชนอย่างแท้จริง เม่ือการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นการด าเนินงานท่ี
สนบัสนนุให้คนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานทัง้หมดตัง้แตแ่รกเร่ิมก่อตัง้ไปจนถึงการ
บริหารงาน และการดแูลรักษาพิพิธภัณฑ์ ท าให้การท างานท่ีต้องร่วมกับชุมชนจึงเป็นงานท่ียาก
และท้าทาย ด้วยเม่ือใดก็ตามท่ีต้องท างานร่วมกนัความขดัแย้งจงึสามารถเกิดขึน้ได้เสมอในทกุโมง
ยามของความคิดและในทกุย่างก้าวของการกระท าการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์มีจดุส าคญัอยู่ท่ี
การดึงคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม การให้ความรู้กับคนในชุมชนและการสืบทอดความรู้
เก่ียวกบัท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีพิพิธภณัฑ์พยายามด าเนินการมาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ทกุ
รูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการสร้างมมุหนงัสือ การจดักิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเดก็และผู้สงูอาย ุแต่
ในความเป็นจริง ความสนใจของเด็กต่อความรู้ท้องถ่ินนัน้ย่อมต้องอาศยัเวลาในการน าเด็ก
เหลา่นัน้ให้มาสนใจกบัท้องถ่ินอย่างแท้จริง นอกจากนี ้ในการท างานก็ย่อมมีความขดัแย้งระหว่าง
บคุคลเกิดขึน้บ้าง ท่ีมีทัง้คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแตด้่วยความสมัพนัธ์ฉันท์เครือญาติของคนใน
ชมุชนย่ีสารท่ีมีความผกูพนักนัอยา่งแนน่แฟ้น และด้วยความมีจดุยืนของผู้น าท่ีมีความเข้มแข็งและ
แสดงออกถึงเจตนารมย์อนัมัน่คงอย่างแรงกล้าท่ีจะท าประโยชน์ทกุอย่างเพ่ือสงัคม เพ่ือชมุชนถ่ิน
ก าเนิดด้วยความรักและรู้คณุคา่ในความงดงามของวฒันธรรมในแผ่นดินเกิด ท าให้ทกุฝ่ายหนัหน้า
เข้ามาหากันด้วยความเข้าใจ สร้างความประนีประนอมจนสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้
ด้วยดี 

     3.5.2 ปัญหาด้านงบประมาณ  
      เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีด าเนินงานโดยชมุชน มิได้มีแหลง่ 

ทนุใดๆสนบัสนนุ พิพิธภณัฑ์จงึต้องเก็บคา่เข้าชมเพ่ือเป็นคา่บ ารุงพิพิธภณัฑ์ และคา่วิทยากรชมุชน
น าชมพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเก็บไว้เป็นทุน ซึ่งปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์มีการออมในรูปของกองทนุพิพิธภณัฑ์ 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการน าดอกผลมาใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง แตอ่ย่างไรก็ดี ในแตล่ะครัง้
ท่ีพิพิธภณัฑ์ต้องใช้เงินจ านวนมาก คนท างานพิพิธภณัฑ์ก็ต้องเร่ียรายจากชาวบ้าน ซึ่งในบางครัง้
อาจไม่ได้รับการตอบแทนด้วยเงิน แตค่วามช่วยเหลือจะปรากฏในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การร่วมจดั



392 
 

 
 

สถานท่ี การต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว การร่วมเป็นวิทยากรชมุชน การท าอาหารมาร่วมกิจกรรม การน า
สินค้ามาจดัจ าหนา่ย เป็นต้น 

      “ปัญหาทีส่ าคญัที่สดุของเรา คือ การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน เพราะ
พิพิธภัณฑ์ของเราเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง เกิดข้ึน และด าเนินงานโดยชุมชน เป็นความ
รับผิดชอบของชุมชนโดยแท้ จึงไม่ได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากทางราชการหรือหน่วยงานใดๆ 
อย่างเป็นทางการทัง้ส้ิน จะมีการช่วยเหลือจากทางวดัเขายี่สารบ้าง ทางอบต . บ้าง ตามแต่กรณี
ไป ซ่ึงรายไดห้ลกัของเราก็มาจากการบริจาคของนกัท่องเที่ยว ค่าวิทยากรน าชม และการจ าหน่าย
ของที่ระลึกชุมชน แล้วก็การจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงเราก็ไม่ได้เอามาทัง้หมดเพราะส่วนหน่ึง
ตอ้งใหแ้ก่ชมุชนทีเ่ป็นเจ้าของวฒันธรรม” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
3.6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

      การเกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร โดยชมุชนย่ีสารท่ีมีขนาดเล็กและห่างไกลจาก
เส้นทางการคมนาคมท่ีดเูหมือนจะท าให้ชมุชนย่ีสารเป็นชมุชนท่ีห่างไกลความเจริญด้วยถกูละเลย
จากสงัคมภายนอก แต่อีกนยัหนึ่งภูมิประเทศแบบปิดของชมุชนกลบักลายเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้การ
รวมตวัของผู้คนในชมุชนมีความแน่นแฟ้น และเต็มไปด้วยความช่วยเหลือเกือ้กลูกนัด้วยความเอือ้
อาทรเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านีเ้ป็นส่วนส าคัญอย่างมากท่ีท าให้ชุมชนย่ีสารมีความเข้มแข็งและ
แข็งแกร่งเป็นอย่างดี การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารเป็นสิ่งหนึ่งท่ีมาจากความต้องการของคน
ภายใน แม้เร่ิมแรกจะเป็นการรวบรวมสิ่งของอย่างง่ายๆ และเป็นเพียงการจัดแสดงวตัถุท่ีได้
รวบรวมมาเท่านัน้ แต่เม่ือได้รับความรู้เพิ่มเติม  และการสนับสนุนทางวิชาการจาก รอง
ศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม และหน่วยงานอ่ืน ๆ พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารจึงได้ก้าวข้ามจาก
คลงัวตัถุสู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และความรู้ท้องถ่ินของชุมชนย่ีสารได้อย่างเต็ม
ภาคภมูิ   

      หากจะกล่าวถึงความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารนัน้ ประการท่ีส าคญัท่ีสดุคือ 
การร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชมุชนย่ีสาร กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีมีการท างานอยู่บน
พืน้ฐานศกัยภาพของชุมชน การเดินทางดตูวัอย่างการจดัพิพิธภัณฑ์ในท่ีต่าง ๆ กระตุ้นให้การ
จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านเขาย่ีสารไปสู่ความส าเร็จ การท างานจดัตัง้และด าเนินการพิพิธภณัฑ์
อยู่บนสภาพความเป็นจริงของชมุชน งบประมาณท่ีมีจ ากดั แรงงานท่ีมาจากคนในชมุชนเม่ือว่าง
จากการประกอบอาชีพ ปัจจยัเหล่านีเ้อือ้ให้การก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ประสบความส าเร็จ และการ
ท างานของพิพิธภณัฑ์สะท้อนความเป็นชมุชนและท้องถ่ินอยา่งชดัเจนและโดดเดน่ 
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       “ทีพิ่พิธภณัฑ์ของเราสามารถจดัตัง้และด าเนินงานมาไดจ้นทกุวนันี้เพราะคนในชุมชน
ใหค้วามร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจกนัของชาวยี่สาร ที่ส่วนใหญ่มีความรักในชุมชน รักในบ้านเกิด
ของตนเป็นทนุเดิม และการบริหารจัดการที่ท าตามก าลงัของตนเอง อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง 
ตามศกัยภาพของชมุชน การเรียนรู้ที่จะบริหารจดัการบนความขาดแคลนท่ามกลางงบประมาณที่
มีจ ากดั เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ราเลีย้งตนเองไดจ้นทกุวนันี้” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
      จะเห็นได้ว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์

เกิดขึน้และสามารถด าเนินอยูคู่ก่บัชมุชนอย่างยัง่ยืนมาจนถึงทกุวนันี ้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ การท่ีคน
ในชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความส านึกรักในท้องถ่ินอย่างสูง จน
สามารถท าให้ผนึกก าลังกันเพ่ือร่วมมือกันสร้าง และด าเนินการพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารมาได้
จนถึงทกุวนันี ้ด้วยการด าเนินงานท่ีไมผ่ลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์อยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
เฉพาะ ตลอดระยะเวลาของการจดัตัง้ การท างานมาจากการประสานงานระหว่างชาวบ้าน  และ
นกัวิชาการจากภายนอก ด้วยเหตนีุ ้ความเข้มแข็งในการท างานจึงมาจากการตดัสินใจร่วมกนัของ
คนในท้องถ่ิน และศกัยภาพในการจดัการท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน เน่ืองจากผู้ ท่ีดแูลและ
ท าหน้าท่ีให้ความรู้ของสิ่งจดัแสดงและความรู้ท้องถ่ินเป็นคนในชมุชน  และการท างานของผู้ คน
เหล่านีใ้นช่วงวนัธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการเผาไม้ท าถ่าน การออกไปท างานนอกชมุชน ฯลฯ ไม่เอือ้
ให้พิพิธภัณฑ์เปิดบริการทุกวนั การตดัสินใจร่วมกันในการเปิดพิพิธภัณฑ์เฉพาะในวนัหยุดสุด
สปัดาห์และวนัหยดุราชการ และการจดัเวรชาวบ้านมาดแูลพิพิธภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่า การท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะประสบความส าเร็จได้อาจไม่ได้วดัท่ีปริมาณการเข้าชมของบุคคลภายนอก  
หากเน้นคณุภาพของการเรียนรู้ การรู้จกัความเป็นท้องถ่ินและความประทบัใจตอ่สถานท่ี  ด้วยการ
ท างานเช่นนีจ้ึงมิใช่การผลักพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร  แต่จะต้องสร้างให้
พิพิธภัณฑ์มีสถานภาพเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ีชุมชนมีความภาคภูมิใจและการท่ีชุมชนได้เป็น
เจ้าของร่วมกนั 

4. ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับชุมชน 
      ชุมชนเขาย่ีสารเป็นชุมชนเล็กๆ ท่ีมีความได้เปรียบและได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ 

กล่าวคือ การเป็นชุมชนท่ีตัง้อยู่บนภูทิประเทศท่ีเป็นแบบปิด มีทะเลล้อมรอบ ท าให้ชุมชนเป็น
ชมุชนท่ีคอ่นข้างโดดเด่ียวและถกูตดัขาดจากโลกภายนอกในครัง้อดีต แตก่ารเป็นชุมชนแบบปิดนี ้
เองกลบัท าให้คนในชมุชนยิ่งมีความรักความผกูพนักบัถ่ินก าเนิดและรักใคร่สมคัรสมานสามคัคีกนั
อย่างมาก ชุมชนคนย่ีสารจึงมีความรักในชุมชน มีจิตส านึกรักท้องถ่ินอยู่ในระดบัสูงเป็นทุนเดิม 
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การมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์และความเป็นปึกแผ่นของชมุชน 
การเกิดขึน้และด ารงอยู่ของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร  สร้างความภาคภูมิใจให้กับชมุชนย่ีสารเป็น
อย่างมาก การก่อตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการในทุกกระบวนการท าให้ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้  ฝ่าฟันปัญหา
และอปุสรรคท่ีมีไปด้วยกนัด้วยความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัท าให้ชมุชนสร้างพิพิธภณัฑ์ของตนเอง
ได้ส าเร็จ ในฐานะการเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่และมีความหมายตอ่ชมุชนท า
ให้ชมุชนได้เรียนรู้ตวัตนของตนเองและตระหนกัในความงดงามของความหมายในวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีตนเองมี ส่งผลให้ชาวย่ีสารมีความส านึกรักท้องถ่ิน สมคัรสมานสามคัคี รักใคร่กลม
เกลียวและเกิดเป็นพลงัแห่งความสามัคคีปรองดองอนัก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และยัง
ส่งผลในแง่ของการส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้ ด้วยการเป็นท่ีรู้จักและการมาเยือนของ
นกัทอ่งเท่ียวซึง่แม้วา่จะมีไมม่ากแตก็่สามารถสร้างรายได้หมนุเวียนให้เกิดขึน้ในชมุชนได้  
       “ความรักบา้นมีมากเท่าใด การมีพิพิธภณัฑ์ข้ึนมาใหเ้ราร่วมดูแล ร่วมรักษาท าให้เรามี
ความรักในชุมชนและพิพิธภณัฑ์มากข้ึนไปอีก การที่มาช่วยดูแลมาเฝ้าพิพิธภณัฑ์อยู่นี้ก็มาด้วย
ความรักเท่านัน้ มาดว้ยใจ ท างานดว้ยใจเพือ่ชมุชน เพือ่บา้นเรา”  

(บญุมัน่ ชลภมูิ, 2555) 
      “มีพิพิธภณัฑ์แลว้ท าใหค้นข้างนอกรู้จกัเรามากข้ึน มีคนมาเที่ยวนะ บ้านเราก็มีรายได้
มากข้ึน ร้านอาหารก็ขายได้ ของก็ขายได้ โรงเผาถ่านมีคนไปดูงาน ไปศึกษา วดัวาก็มีคนมา
ท าบญุเป็นการช่วยบ ารุงพระพทุธศาสนาไปดว้ย การมีพิพิธภณัฑ์ท าใหเ้รามีรายไดม้ากข้ึน” 

(นิภาภทัร พยนต์ยิม้, 2555) 
     “อนัที่จริงแล้วพิพิธภณัฑ์มีประโยชน์ต่อชุมชนยี่สารใน 3 ด้าน อย่างที่หน่ึงคือการเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ประวติัความเป็นมา วฒันธรรมของชาวยี่สารตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ท าให้คนยี่สารรู้จกัตวัเอง ภาคภูมิใจในตนเอง และอนัที่สอง พิพิธภณัฑ์นี่ก็เปรียบเสมือน
ศูนย์กลางของชมุชน เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางในการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นที่รวมตวั
ของชาวบ้าน ได้พบปะ สงัสรรค์ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และอนัที่ 3 ถือเป็น
เคร่ืองช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะชาวยี่สารจะมีประเพณีการอยู่ถือศีลอุโบสถในช่วง
เข้าพรรษา ชาวบ้านจะมาถือศีลกนัที่พิพิธภณัฑ์ซ่ึงเมื่อก่อนเป็นศาลาการเปรียญเก่า มาปรับปรุง
เป็นพิพิธภณัฑ์แต่ก็ยงัเว้นไว้ใช้ในการถือศีลได้อยู่ ตรงนี้ท าให้ชาวยี่สารมีเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้
เกาะอยู่ในพระพทุธศาสนาและตัง้มัน่อยู่ในคณุงามความดี ความมีศีลธรรม ท าให้ชาวบ้านเป็นคน
ดี รักใคร่กลมเกลียว” 

(พระครูสมห์ุสมพงษ์ เขมธมัโม, 2555) 



395 
 

 
 

 
5. จุดแข็งและจุดอ่อนของพิพธิภัณฑ์ 

       จากการศกึษาพบวา่ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีจดุแข็งและจดุออ่น ดงันี ้
     จุดแข็ง 
      พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารมีจดุแข็งตรงท่ีมีความเป็นธรรมชาต ิและสามารถน าเสนอ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความสวยงามด้วยธรรมชาติและความอดุมสมบรูณ์ในด้านทรัพยากร
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนให้มีความโดดเด่นขึน้มาในฐานะการเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีสามารถ
เช่ือมโยงอดีตและปัจจบุนัให้เห็นวิถีชีวิตของชมุชนย่ีสารได้อย่างเป็นรูปธรรม พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ี
สารเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตท่ีมีเอกลกัษณ์ด้วยสภาพแวดล้อมและวตัถสุิ่งของท่ีไม่เหมือนใคร และ
พร้อมท่ีจะเปิดสู่สายตาสงัคมภายนอกด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีชมุชนย่ี
สารภาคภมูิใจตลอดมา 

     จุดอ่อน 
      การไมค่อ่ยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายในชมุชนเทา่ท่ีควร ความขดัแย้งภายใน 

ท่ีเกิดจากความคดิเห็นไมต่รงกนัท าให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ประสบกบัปัญหาและความไม่
ราบร่ืนบ้าง รวมทัง้ การไมไ่ด้รับงบประมาณสนบัสนนุจากหน่วยงานใดๆ ท าให้การด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ในเร่ืองต่างๆ เช่น การซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ ประสบปัญหา พิพิธภัณฑ์ต้อง
แก้ปัญหานีด้้วยการระดมทุนโดยการเร่ียไรจากชาวบ้านซึ่งท าให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์นับเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์บ้าง นอกจากนี ้ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีตัง้ของชุมชนย่ี
สารท่ีแม้จะอยู่ไม่ไกลจากตวัอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงครามมากนกั แตก็่ด้วยจดุอ่อนท่ีย่ีสาร
ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธุรกิจท่ีสามารถดึงดดูนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวชมชุมชนได้เหมือนกับ
อมัพวาหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดดูใจนกัท่องเท่ียวได้มากกว่า จึงท าให้ชุมชนย่ี
สารและพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของประชาชนภายนอกมากนกั “พิ พิ ธ ภัณ ฑ์บ้ า น ยี่
สารไม่เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวมากนกัเห็นจะเป็นเพราะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ท าเลที่ตั้ง 
อาจจะด้วยความที่ใกล้กบัอมัพวา ที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก คนจึงนิยมไปเที่ยวที่
นัน่กนัมาก เลยเราไปหมด” 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
 
 
 
 



396 
 

 
 

6. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ 
      ด้วยวนัเวลาท่ียาวนานเกินกวา่ทศวรรษท่ีพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารนบัตัง้แตก่่อตัง้จน 

สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างทรนงองอาจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวย่ีสารและเป็น
แบบอยา่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินงานโดยชมุชนล าดบัต้นๆ ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยได้
ในปัจจุบนั พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารก็ได้รับบทเรียนท่ีทรงคณุคา่ในการท างานร่วมกับชุมชนอย่าง
มากมาย ในฐานะผู้ น าและผู้ ด าเนินงาน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ บอกเล่าถึง
บทเรียนท่ีได้รับจากการด าเนินงานร่วมกบัชมุชนไว้ว่า วิธีการเช่ือมโยงกบัชาวบ้าน การชกัชวนและ
กระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์เป็นความละเอียดอ่อนท่ีค่อนข้างยากล าบาก 
เน่ืองจากต้องเรียนรู้ท่ีจะอยูท่า่มกลางความเข้าใจและไมเ่ข้าใจท่ีต้องอาศยัความเข้าใจ การยอมรับ
และการปรับตัวตลอดเวลา บทเรียนท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารได้รับในตลอด
ระยะเวลา 15 ปี ของการด ารงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ตลอดมาคือ ความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์มีหวัใจ
ส าคญัอยู่ท่ีการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับชาวบ้านให้ได้ด้วยความเข้าใจท่ีดีระหว่างกัน ผู้น าต้องมีวิธีท่ีจะ
ส่ือสารกับชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ น ากับ
ชาวบ้าน ผู้น าต้องแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจและเสียสละอย่างยิ่งยวด ต้องแสดงความเป็น
พวกพ้องด้วยการเรียนรู้และลงมือปฏิบตังิานทกุอย่างไปพร้อมๆ กบัชาวบ้านในทกุขัน้ตอนโดยมิได้
ปลอ่ยให้ชาวบ้านท างานอยู่อย่างโดดเด่ียวหรือเป็นเพียงผู้ออกค าสัง่แตเ่พียงอย่างเดียว (สิริอาภา, 
2555) เหล่านี ้ล้วนเป็นสิ่งท่ีสามารถขจดัความไม่เข้าใจและความกังขาในตวัผู้น ากับชาวบ้านได้
เป็นอยา่งดี และเม่ือเกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างกนัในหมู่ชาวบ้านและตวัผู้น าแล้ว การจะร่วมมือ
ร่วมใจกนัท าสิ่งใดก็ตามย่อมจะส าเร็จลงได้ด้วยดี เหมือนกบัพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารในวนันี ้ท่ีคง
จะส าเร็จลงมิได้เลยหากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนย่ีสารอันเกิดจากการมี
ส านึกรักในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  ดัง ท่ีอาจารย์สิ ริอาภา รัชตะหิ รัญ ผู้ ก่อตัง้และประธาน
กรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารได้กลา่ววา่ 
      “บทเรียนของการสร้างพิพิธภัณฑ์จนถึงวันนี้ในฐานะผู้น าได้เรียนรู้ว่าการสร้าง
ความส าเร็จในชุมชนตวัผู้น าเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก เราเป็นคนในท้องถ่ินเกิดที่นี่โตที่นี่ อยากท าอะไร
ดีใหบ้า้นเรา อยากพฒันา ดว้ยความทีเ่ป็นครูบาอาจารย์ท าใหช้าวบ้านมีความเชื่อถือ แต่อย่างไรก็
ตาม หนทางแห่งความส าเร็จมิได้โดรยด้วยกลีบกุหลาบ การเป็นผู้น าชุมชนมิใช่เร่ืองง่าย ชาวบ้าน
ไม่ใช่จะเห็นด้วยกบัเราทัง้หมด มีทัง้ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ฝ่ายที่ไม่เห็น
ดว้ยก็มีกล่าวขานบา้งดว้ยความทีย่งักงัขา ยงัไม่เชื่อใจในตวัเรา เราในฐานะผู้น าต้องมีความอดทน
มาก และท างานให้เขาเห็นด้วยความเสียสละ ต้องมีวิธีพูด มีวิธีสื่อสาร มีวิธีเชื่อมโยงกบัชาวบ้าน 
ท าให้ชาวบ้านเข้าใจเราว่าเราท าเพื่อชุมชน เพื่อพวกเราทุกคน มิใช่จะเข้ามาเพื่อกอบโกย
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ผลประโยชน์ใดๆ จากพิพิธภณัฑ์หรือจากชมุชน ก าลงัใจส าหรับผู้น าเป็นส่ิงส าคญัมากที่สดุ หลาย
ครั้งที่ท้อแท้ไม่อยากท าต่อ แต่ด้วยค าพูดของท่านอาจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ว่า จะทนท า 
หรือจะทนดู ท าให้มีก าลงัใจในการต่อสู้ทกุอย่างเพือ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของบ้านเขายี่สารจนมาถึง
ทกุวนันี”้ 

(สิริอาภา รัชตะหิรัญ, 2555) 
       และนอกจากบทเรียนส าคัญท่ีท าให้ชาวย่ีสารรู้ว่าผู้ น าเป็นปัจจัยส าคัญของ

ความส าเร็จแล้ว การท าสิ่งใดก็ตามคงไม่ส าเร็จลงได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
เพราะหากมีผู้น าเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างความส าเร็จให้เกิดขึน้ได้ ต้องอาศยัความร่วมมือ 
ความร่วมแรงร่วมใจ ความสามคัคีจากคนในชุมชนเป็นปัจจยัหนุนท่ีส าคญัด้วย ดงัท่ีนางบุญมัน่ 
ชลภูมิ หรือป้าแอ๋ว ภัณฑารักษ์อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสารได้กล่าวในฐานะของผู้
ด าเนินงานและชาวชมุชนบ้านย่ีสารวา่ 

    “อาจารย์เป็นผู้ปลุกจิตส านึกรักบ้านเกิดและการท าเพื่อส่วนรวมให้กับพวกเรา 
ชาวบ้านยี่สารเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่กนัอย่างเหนียวแน่น มีความรักและความสามคัคีเป็นทนุเดิมอยู่
แล้ว เมื่อก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้ขนาดนี้ส่ิงที่เป็นบทเรียนส าคญัที่ท าให้เราเรียนรู้คือการที่เรา
ส าเร็จไดท้กุวนันีเ้พราะความร่วมมือของชาวบา้นเขายีส่ารของเรา ความสามคัคีคือพลงัค่ะ” 

(บญุมัน่ ชลภมูิ, 2555) 
7. ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
      พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสารได้ให้ข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินงานและรูปแบบ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน เป็นประเดน็
ดงัตอ่ไปนี ้
     7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

     การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเป็นการระเบิดจากภายใน คือควรเกิดจากความ
ต้องการของชมุชนเองท่ีต้องการจะมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรืออนรัุกษ์วฒันธรรม
ท้องถ่ินของตนเอง การก่อตัง้และการด าเนินงานในทกุกระบวนการควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ชว่ยกนัสร้างพิพิธภณัฑ์ให้เกิดและเตบิโต พฒันาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยการ
สร้างกิจกรรมในการต่อยอดองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ การด าเนินงานโดยการให้
คนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมจะเป็นการสร้างให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความมีตวัตนและความมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชมุชนท่ีไม่เหมือนใคร และเป็นการปลกู
จิตส านึกรักท้องถ่ินให้เกิดขึน้ในชมุชน ความรักและหวงแหนวฒันธรรมของชมุชนเป็นปัจจยัท่ีช่วย
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ให้ชุมชนสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้มาได้ และความรู้สึกเป็นเจ้าของจะท าให้ชุมชนรู้จกัท่ีจะดแูล 
รักษา และร่วมใจกนัพฒันาพิพิธภณัฑ์ให้ด ารงคงอยูต่อ่ไปได้ 

     7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับรูปแบบของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอาจไมมี่รูปแบบในการด าเนินงานอยา่งแนน่อนตายตวัหรือเป็น 

มาตรฐานเดียวกันทัง้หมดทุกแห่ง แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีรูปแบบในการด าเนินงานหรือการ
บริหารจัดการท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริงตามศักยภาพและความเป็นไปได้ของ
พิพิธภัณฑ์ โดยต้องมีความสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและบริบทของชุมชนตามธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินนัน้ๆ พิพิธภณัฑ์ต้องพึง่ตนเองได้ในศกัยภาพท่ี
ชมุชนมี 

     7.3 ข้อเสนอแนะเร่ืองบุคลากรของพพิธิภัณฑ์ 
      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นของท้องถ่ิน มีชมุชนเป็นเจ้าของ ดงันัน้ผู้ ท่ีจะเข้ามาด าเนินงาน 

และดแูลกิจการทกุอยา่งของพิพิธภณัฑ์ควรจะต้องเป็นคนในชมุชน และผู้ ท่ีจะเข้ามาท าพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินนัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีมีใจรัก มีความอดทน และเสียสละ พร้อมท่ีจะท าร่วมกิจกรรมและท า
ประโยชน์ให้แก่ชมุชนและพิพิธภณัฑ์ได้เสมอ 

      พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเขาย่ีสาร เป็นตวัอย่างของการแสดงให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ ด้วยการเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้
ชมุชนได้รู้จกัตวัเอง ความเช่ือมโยงระหวา่งอดีตและปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์จะช่วยสร้างให้ชมุชนได้
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน ได้รู้จักว่าตวัตนของชุมชนเรานัน้มาจากไหน มี
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอย่างไร และการด าเนินชีวิตของชุมชนตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัมีความเป็นมา
อยา่งไร สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยให้ชมุชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตวัตนของตนเองและท าให้
ชุมชนเกิดความมั่นใจท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างภาคภูมิใจ อันจะ
ก่อให้เกิดพลงัในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอยา่งยัง่ยืน  
 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวิธีปฏิบัตท่ีิดี (Best practice) ของ 
พพิธิภัณฑ์บ้านหนองขาว ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี 
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1. บริบททั่วไปของชุมชน 
 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
      ชมุชนบ้านหนองขาว ตัง้อยู่ท่ีต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี โดย

อยูห่า่งจากตวัเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร หมู่บ้านหนองขาวยงัมีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอก่ี
กระตกุท่ีมีคณุภาพสงู โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ "ผ้าขาวม้าร้อยสี" ซึ่งเป็นสินค้าหตัถกรรมของชมุชนท่ี
มีความสวยงามมาก จนสามารถสร้างช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้ประชาชนในบ้านหนองขาวมา
เป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านหนองขาวส่วนใหญ่ยังคงด าเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในสังคม
เกษตรกรรม  สภาพบ้านเรือนแบบไทยสมยัก่อนยงัมีให้เห็นอยู่ทัว่ไป  ชาวหมู่บ้านหนองขาวอาชีพ
ท านา ปลกูผกัชี สวนผกั ท าขนมตาล น า้ตาลสด น า้ตาลปึก การเจียระไนนิลและประกอบตวัเรือน 
วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมแบบโบราณยงัคงได้รับการสืบทอดกนัมาช้านาน   เช่น การต าข้าว ท า
ขนมแบบโบราณ ท าน า้ตาลปึก ประเพณีการโกนจุก การท านา การร้องเพลงเหย่ย  เพลง
พวงมาลยั เป็นต้น นอกจากนี ้หนองขาวยงัมีความโดดเดน่ในด้านประเพณีและวฒันธรรมเก่าแก่ท่ี
นา่ศกึษา มีความเช่ือในการบชูาบรรพบรุุษ คนในชมุชนหนองขาวมีความภาคภูมิใจในหมู่บ้านของ
ตนเองจนถึงมีการท าพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึน้เพ่ือน าเสนอความเป็นมาของชุมชนให้ชนรุ่นหลงัได้มา
ศกึษาตอ่ไป 

หมู่บ้านหนองขาว เป็นชุมชนเก่าแก่ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีความส าคญัด้วย
เป็นเส้นทางเดินทัพของพม่า ท่ีจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาท่ีด่านเจดีย์สามองค์ ตามต านานกล่าวว่า 
บ้านหนองขาว เดิมช่ือ บ้านหนองหญ้าดอกขาว เกิดจากคนไทยท่ีหลบหนีพม่าในสมัยกรุงศรี
อยธุยามารวมตวักนัท่ีบริเวณหนองน า้ใหญ่ ซึ่งมีต้นหญ้าดอกสีขาวขึน้อยู่มากมายเป็นสญัลกัษณ์ 
และได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่ ณ บริเวณนีก้ันเร่ือยมา ต่อมาจึงเรียกช่ือหมู่บ้านเป็น หนองขาว และอีก
ต านานหนึง่กลา่วถึงชมุชนบ้านหนองขาวไว้วา่ เป็นชาวกาญจนบรีุดัง่เดิมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรี
อ ยุ ธ ย า  ไ ด้ ก่ อ ร่ า ง ส ร้ า ง ชุ ม ช น ขึ ้น ใ น ส มั ย ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ต อ น ปล า ย  ขณ ะ นั ้น มี
หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดงรัง และบ้านดอนกระเด่ือง ลุถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ครองราชย์
สมบตัิ กรุงศรีอยธุยาตกอยู่ในสภาวะสงคราม เน่ืองจากประเทศพม่าได้ยกทพัเข้าตีกรุงศรีอยุธยา 
โดยพม่ายกทพัเข้าตีกรุงศรีอยุธยาด้านดา่นพระเจดีย์สามองค์ท าให้กองทพัพม่าต้องเดินทพัผ่าน
เมืองกาญจนบรีุ ทพัพม่าจึงต้องผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านได้พยายามต่อสู้พม่าเพ่ือปกปอ้งชมุชนของ
ตนเองไว้แตก็่ไม่สามารถต้านทานไว้ได้เพราะทพัพม่ามีทหารและไพร่พลมากมาย ท าให้ชาวบ้าน
ต้องแตกกระจายหนีทัพพม่าเข้าป่า หลังจากกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า
เม่ือ พ.ศ.2310 ท าให้ชาวบ้านต้องทิง้ถ่ินฐานบ้านเกิดหลบหนีเข้าป่าเพ่ือความอยู่รอด บ้างก็ถูก
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ต้อนไปเป็นเชลยอยูใ่นพมา่ จากเหตกุารณ์เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 นี ้ได้เกิดกลุ่มคนไทยท่ีรักชาติ
ต้องการจะต่อสู้ เพ่ือเอากรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า น าโดยพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้รับ
การยกยอ่งจากคนไทยท่ีรักชาตใิห้เป็นหวัหน้าในการกอบกู้ชาติ โดยพระองค์ท่านใช้เวลา 7 เดือนก็
สามารถขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินไทย  กอบกู้ บ้ านเ มืองไ ด้ส า เ ร็จ  เ ม่ือหมดภัยจาก
สงคราม ชาวบ้านจากหมู่บ้านดงรังและหมู่บ้านดอนกระเด่ืองท่ีกระจดักระจายหนีภยัเข้าป่าก็กลบั
ออกจากป่ามาสร้างหมู่บ้านขึน้ใหม่โดยรวมทัง้สองหมู่เป็นบ้านเดียวกันช่ือ  บ้านหนองขาว ชาว
หนองขาวได้ผ่านร้อนผ่านหนาวช่วยกนัปกปอ้งดแูละรักษาหมู่บ้านของตนให้ด ารงคงอยู่มาจนถึง
ปัจจบุนั   

บ้านหนองขาว มีวดัอินทาราม ซึ่งเป็นท่ีปลูกศรัทธา เป็นศูนย์รวมใจ และเป็นศนูย์กลาง
ของชุมชนมายาวนาน วดัอินทาราม ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 1 ตามประวตัิศาสตร์กล่าวว่า ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือ
วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ.2320 ในสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลงัจากหมดภยัสงคราม
ระหว่างไทยกับพม่าในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี 2 เม่ือ พ.ศ.2310 แต่เดิมชาวบ้านเรียกกัน
ว่า “วัดหนองขาว” วัดอินทารามได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั มีเร่ืองเล่าขานจนเป็น
ต านานของชาวบ้านหนองขาวว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาล
ท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด าเนินมาเมืองกาญจนบุรี  เพ่ือทรง
นมัสการพระแท่นดงรังและได้เสด็จมาประทับแรม  ณ บ้านหนองขาว ต่อมาเม่ือวันท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2408 ชาวบ้านหนองขาวได้ร่วมกนับริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะเพิ่มเติมเพ่ือใช้เป็น
ท่ีพักสงฆ์และใช้เป็นสถานท่ีประกอบงานบุญตามประเพณีนิยมของชาวหนองขาว  ในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่วท าให้วดัได้รับการพฒันาขึน้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนวดัหนองขาวกลายเป็น
วดัประจ าหมูบ้่าน วดัอินทารามได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2520  

วัดอินทารามถือเป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีความงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก มี
อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยจัตรุมุข 2 ชัน้ สูงเด่นเป็นสง่าแก่วัดและชาวบ้าน
หนองขาว จุดเด่นของวัดอินทารามคือภายในอุโบสถมีพระประธานท่ีงดงามมากและเป็นเอก
ลกัษณะพิเศษท่ีไม่เหมือนกับวดัใดๆ ของเมืองกาญจนบรีุ คือมีพระประธานตัง้ดสูง่าเรียงซ้อนกัน
ถึง 3 องค์ ได้อย่างลงตวับง่บอกให้รู้ว่าช่างชาวหนองขาวมีความรู้งานด้านศิลป์ไทยอย่างลึกซึง้ได้
บรรจงสร้างสรรค์งานศิลป์ท่ีมีคุณค่าให้เป็นสมบตัิของชาติต่อไปในอนาคต  นอกจากนีมี้ภาพ
จิตรกรรมผาผนงัท่ีงดงามแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย  โดยเขียนเร่ืองราวพุทธ
ประวัติและนรกภูมิท่ีบานประตูและหน้าต่างทุกบานได้มีการแกะสลักเป็นลวดลายไทยต่างๆ 
ภายในวดัประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาอเนกประสงค์ อาคารพิพิธภณัฑ์ 
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   ชุมชนหนองขาว เป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและ
น่าสนใจมีความโดดเด่นด้วยประเพณี วัฒนธรรมความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน  ปัจจุบนัชาวหนองขาว ยงัมีความยึดมัน่และสืบทอดจารีตประเพณี วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บ้านไว้เป็นอย่างดี ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าทอประจ าถ่ิน 
การรักษาภาษาพูดส าเนียงท้องถ่ิน การประกอบพิธีกรรมและประเพณีท้องถ่ิน เช่น ประเพณีกา
รบวข การสืบทอดความเช่ือในเร่ืองการเคารพนับถือบรรพบุรุษ การนับถือผีหม้อตาหม้อยาย 
เหล่านีล้้วนเป็นวฒันธรรมชมุชนท่ียงัปรากฏอยู่ในชุมชนหนองขาวสืบมาจนถึงทกุวนันี ้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนวฒันธรรมท้องถ่ินของชาวบ้านท่ีช่วยกนัรักษาและสืบทอดวฒันธรรม
อยา่งรู้คณุคา่ด้วยการถือคติประจ าชมุชนว่า "รักพวกพ้อง อดทนงานหนกั ประหยดัและสามคัคี" ท่ี
ท าให้ชุมชนบ้านหนองขาวยงัคงรักษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
และเข้มแข็งทา่มกลางกระแสแหง่ความเปล่ียนแปลงในโลกปัจจบุนั 
1.2 ลักษณะทางกายภาพ  
 1.2.1 ที่ตัง้ 
 ชมุชนหนองขาวตัง้อยูท่ี่ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยอยู่ห่างจาก
อ าเภอมา่มว่งประมาณ 9 กิโลเมตร และอยูห่า่งจากอ าเภอเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร 

1.2.2 เนือ้ที่ 
ต าบลหนองขาวมีเนือ้ท่ีประมาณ 63.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  39,468.75 ไร่ 

โดยมีอาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ีใกล้เคียง ดงันี ้
            ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั  ต าบลทุง่สมอ อ าเภอพนมทวน 

ทิศใต้   ตดิตอ่กบั ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบัพืน้ท่ี  ต าบลแก่งเสีย้น อ าเภอเมือง   
ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบัพืน้ท่ี  ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน 
1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพืน้ท่ีของต าบลหนองขาวเป็นพืน้ท่ีราบเอียงจากทางตะวนัออกมาทางตะวนัตก 

โดยทัว่ไปเป็นท่ีดอน  มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝ่ัง คือ เขตป่าไม้ภูเขา ซึ่งเป็นท่ีสูงทางทิศ
ตะวนัตก และพืน้ท่ีราบลุ่มซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวนัออก  มีคลองส่งน า้ชลประทานผ่านในพืน้ท่ี
เกษตรท่ีส าคญัส าหรับต าบลหนองขาว หนองขาวมีสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนจดัในฤดรู้อน และหนาว
เย็นจัดในฤดูหนาว ไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ  แต่เดิมมีฝนตกชุกดี แต่ปัจจุบนัฝนตก
น้อยลง 
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 1.2.4 จ านวนประชากร 
 ต าบลหนองขาวมีจ านวนประชากรทัง้หมดประมาณ 6,354 คน จ านวนครัวเรือนทัง้หมด 
3,297ครัวเรือน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2555) 
1.3 วัฒนธรรมประเพณี  
 1.3.1 ประเพณีเก่ียวกับการด าเนินชีวิต 
  1.3.1.1 ประเพณีการโกนจุก 

ประเพณีการโกนจกุนีเ้ป็นประเพณีท่ีตอ่เน่ืองมาจากประเพณีการเกิด กล่าวคือ หลงัจากท่ี 
เด็กเกิดมาบางคนมีสขุภาพไม่แข็งแรง ท าให้เกิดปัญหาในการเลีย้งดเูด็ก พ่อแม่มีความเช่ือว่าเกิด
จากอ านาจภูติผีปีศาจแตส่ามารถปอ้งกนัและท าการแก้เคล็ดด้วยการให้เด็กเล็กไว้ผมจกุ  ผมเปีย 
และผมแกละ จนกระทัง่เดก็มีอายปุระมาณ 9-10 ขวบ จงึท าการโกนจกุ วิธีการไว้จกุของเด็กท่ีบ้าน
หนองขาวนัน้ พ่อแม่จะปัน้ตุ๊กตาดินเหนียวเป็นรูปเด็กผมจกุ ผมเปีย ผมแกละ ให้เด็กเลือกจบั  ถ้า
เดก็จบัได้ตุ๊กตาตวัใดพ่อแม่ก็จะให้เด็กไว้ผมทรงเดียวกบัตุ๊กตานัน้ไปจนมีอายปุระมาณ 9-10 ขวบ 
จึงจะจดัให้มีการโกนจกุ ซึ่งนิยมท าในเดือน 4 หรือเดือน 6 การโกนจุกนิยมจดังาน 2 วนั วนัแรก
เรียกวา่ วนัสกุดบิ มีการแห่ขบวนจกุ สวดมนต์เย็นและมีงานร่ืนเริง ในวนัท่ี 2 ตอนเช้ามีการท าบญุ
ตกับาตร และท าพิธีโกนจกุออกจากศีรษะของเด็ก ในขบวนการแห่จกุ เด็กท่ีเข้าร่วมพิธีจะแตง่กาย
แบบโบราณในมือถือใบลาน พนมมือไหว้นัง่บนหลงัม้า ตามด้วยขบวนแห่ของญาติพ่ีน้อง การจดั
รูปขบวนแห่มีปืน หอก ดาบ ไว้หน้าและหลงัตวัเด็ก เป็นการป้องกันภูมิผีปีศาจท่ีจะมาเอาตวัเด็ก
หรือมารบกวนเด็ก ขณะท่ีแห่จะมีคนยิงปืนไปตลอดทาง คนถือหอกดาบจะแตง่กายแบบโบราณ 
ท าทา่ร่ายร าเพลงหอกเพลงดาบตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นจนถึงบ้านผู้จดังาน เม่ือขบวนแห่มาถึงพ่อของเด็ก
จะอุ้มเด็กลงจากหลงัม้า เข้าสู่พิธีท าขวญัจุกเสร็จพิธีจึงให้เด็กเปล่ียนเสือ้ผ้าชุดใหม่ลงเดินตาม
พืน้ดนิได้ เช้าวนัรุ่งขึน้ก่อนมีพิธีสงฆ์พอ่แมก็่จะอาบน า้และแตง่กายให้เดก็ด้วยชดุขาว ตรงผมจกุจะ
ใช้หญ้าแพรกพนัจุกเป็นรูปตาข่ายครอบจุกไว้ หลงัจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะสวด 
ชยนัโตเพ่ือเป็นสิริมงคล ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีตดัจกุได้แก่ญาตพ่ีิน้องหรือผู้ ใหญ่ท่ีนบัถือ ห้ามพ่อแม่ของเด็ก
เป็นผู้ตดัจกุ โดยจะตดัจดุ 3 ครัง้ แล้วน าเดก็โกนผมจนหมดจงึถือวา่เสร็จสิน้พิธีการโกนจกุ 

 1.3.1.2 ประเพณีการบวช 
เม่ือชายมีอายุประมาณ 20 ปีบริบูรณ์ ก็นิยมอุปสมบทหรือบวชเป็นพระภิกษุใน 

พระพทุธศาสนาเพ่ือศกึษาพระธรรมวินยั และน าหลกัธรรมมาเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิตน
ในการครองเรือนตอ่ไปในภายหน้า ชาวบ้านหนองขาวนิยมบวชพระในเดือน 3 และเดือน 7 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนท่ีจะเข้าพรรษาในเดือน 8 ส่วนใหญ่จะบวชเป็นเวลา 3 เดือน ชาวบ้านหนองขาวเห็นว่า
การบวชส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผู้ ท่ีมีบตุรเป็นชาย ดงันัน้จะมีการเตรียมงานล่วงหน้าเป็นเวลานาน
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และจดังานถึง 4 วนั 3 คืน ดงันี ้วนัสกุดิบ หมายถึงวนัเตรียมงานในวนันีจ้ะมีการจดัเตรียมสถานท่ี 
และจดัท าอาหารมีการล้มววัและล้มหมู เพ่ือเลีย้งแขกเพราะถือเป็นงานใหญ่ ญาติพ่ีน้องของ
เจ้าภาพจะมาช่วยกนัตระเตรียมสิ่งตา่ง ๆ ท่ีบ้านงานวนังานในวนันีจ้ะเร่ิมตัง้แต ่7.00 น.โดยจะมี
การแห่แตรวงหรือกลองยาวไป “รับนาค” ท่ีวดัมาท่ีบ้าน จากนัน้ก็จะให้นาคช าระร่างกาย แล้วจึง
ท าพิธีชาวบ้านเรียกว่า “ลาเฒ่าแก่” หมายถึงการแห่ขบวนไปลาผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีตนนบัถือ การลาเฒ่า
แก่จะเร่ิมจากการให้นาคลาหม้อยายและโกศอฐัของบรรพบรุุษในบ้านก่อน แล้วจึงลาพระภูมิเจ้าท่ี 
จากนัน้ก็จะไปลาศาลเจ้าพ่อแม่ ซึ่งเป็นศาลเจ้าใหญ่ในหมู่บ้านแล้วจึงเร่ิมลาผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีนบัถือทัง้
หมู่บ้าน ปัจจบุนัในขบวนแห่จะมีแตรวงหรือกลองยาว แตส่มยัก่อนจะให้นาคเดินเท้าและมีคนร า
น าหน้า เม่ือลาเฒา่แก่เสร็จแล้ว ก็จะกลบัมาเตรียมตวั “ท าขวญันาค” ในสมยัก่อนนิยมท าขวญัโดย
ใช้หมอขวญั แต่ในปัจจุบนั จะนิมนต์พระมาเทศน์แทนการท าขวญั  เพราะขัน้ตอนน้อยกว่าและ
ประหยดัเม่ือท าขวญัเสร็จแล้วในสมยัก่อนจะมีการสวดมนต์เย็นและจะมีการรับประทานอาหาร
ร่วมกนัซึง่จะเลีย้งกนัตลอดทัง้คืน อาหารท่ีนิยมท าเลีย้งกนัในงานบวชคือขนมจีนน า้ยา แตปั่จจบุนั
จะกินเลีย้งโต๊ะจีนในตอนเย็นแทน และยงัมีมหรสพร าแคนอีกด้วย ชาวบ้านบ้าน หนองขาวนิยมกนั
ว่า หากบ้านใดจดังานไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแตง่งาน หรืองานอ่ืน ๆ  แล้ว มีการร าแคนก็ถือว่า
เจ้าภาพจดังานได้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ มีฐานะดี วนับวชในวนันีจ้ะมีการท าบุญตกับาตรในตอนเช้า 
แล้วจงึ “อาบน า้นาค” โดยนาคจะต้องกราบเท้าและน าน า้มาล้างเท้าให้พ่อและแม่เสียก่อน แล้วพ่อ
แม่จึงจะเร่ิมอาบน า้นาคเป็นคนแรก จากนัน้ญาติผู้ ใหญ่และเพ่ือนฝูงของนาคก็จะอาบน า้นาค
ตามล าดบัเสร็จแล้วจึงให้นาคแต่งกายด้วยชดุขาวแล้วท าพิธี  “แห่นาค” ไปวดัโดยให้นาคข่ีม้าไป 
เม่ือถึงวดัก็จะน านาคลงจากหลงัม้าแล้วให้นาคหว่านทานหรือ “หว่านลกูพริก” ชาวบ้านออกเสียง
วา่ “หวา่นลกูกะพริก” ลกูพริก หมายถึงลกูมะกรูดท่ีใสส่ตางค์เหรียญไว้ภายใน แตปั่จจบุนัมะกรูดมี
ราคาแพงและหายาก จึงใช้สตางค์เหรียญห่อกระดาษแก้วแทน เช่ือกนัว่าหากน าลกูพริกไปฝังไว้ท่ี
กลางทุง่นาแหง่ใด ก็จะท าให้เพลีย้ไปมาลงข้าวในทุง่นาแหง่นัน้ จากนัน้ก็จะน านาคเวียนรอบโบสถ์ 
3 รอบ แล้วจึงน านาคเข้าโบสถ์เพ่ือประกอบพิธีอปุสมบท หลงัจากบวชเป็นพระแล้ว  ก็จะออกมา
นอกโบสถ์ ญาติโยมก็จะน าดอกไม้ธูปเทียนและปัจจยัใส่ย่ามให้พระบวชใหม่แล้วพาพระบวชใหม่
ไปยงักุฎิ ในตอนเย็นก็จะมีการสวดมนต์เย็นท่ีบ้านงาน วนัฉลองหลงัจากบวชแล้ววนัรุ่งขึน้ก็จะมี
การ “ท าบญุฉลองพระบวชใหม่” โดยจะเลีย้งพระในตอนเช้า หลงัเลีย้งพระเสร็จจึงถือว่าเสร็จสิน้
ขัน้ตอนในงานบวช แตปั่จจบุนัมกัจะท าบญุฉลองพระบวชใหมใ่ห้เสร็จสิน้ในตอนเพลของวนับวช 
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 1.3.1.3 ประเพณีการสู่ขอและการแต่งงาน 
ตามธรรมเนียมไทยการแต่งงานจะมีขึน้หลังจากท่ีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรักใคร่ชอบ  

พอกนัในเวลาอนัสมควร เม่ือทัง้สองฝ่ายตกลงปลงใจท่ีจะใช้ชีวิตคูห่รือร่วมครอบครัวเดียวกนัแล้ว  
ทางฝ่ายชายก็จะจดัหาผู้ใหญ่ไปทาบทามสูข่อฝ่ายหญิง ผู้ ทีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีไปเจรจาสู่
ขอ เรียกว่า “เฒ่าแก่” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีมีฐานะดี เป็นท่ีเคารพนับถือและรู้จักพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองของทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นอย่างดี รวมทัง้รู้จกัอปุนิสยัใจคอของฝ่ายชายท่ีตนจะ
เป็นตวัแทนไปสู่ขอด้วย เพราะตวัเฒ่าแก่จะต้องเป็นผู้ รับรองนิสัยความประพฤติฐานะการงาน
ให้แก่ฝ่ายชาย ชาวบ้านหนองขาวถือกนัวา่ การสูข่อครัง้แรกต้องท าในวนัศกุร์ แตถ้่าสู่ขอแล้วพ่อแม่
ของฝ่ายหญิงไม่ยกให้ หากมาขอครัง้ตอ่ไปก็สามารถสู่ขอวนัอ่ืนท่ีไม่ใช่วนัศกุร์ได้ เม่ือพ่อแม่ยกลกู
สาวของตนให้แล้วก็ยงัไม่สามารถแตง่งานได้ในเร็ววนั เป็นเพราะท่ีบ้านหนองขาวมีธรรมเนียมว่า 
นอกจากพอ่แมข่องฝ่ายหญิงจะขอสินสอดทองหมัน้ ซึ่งขอเพียงเล็กน้อยพอเป็นธรรมเนียมแล้ว สิ่ง
ส าคญัคือมกัจะขอเรือนหอหนึ่งหลงั ท่ีปลูกอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิง โดยฝ่ายหญิงจะเป็น
ฝ่ายออกท่ีดินและหลังคาให้ ส่วนฝ่ายชายจะมีหน้าท่ีในการปลูกเรือนหอ ด้วยเหตนีุจ้ึงต้องใช้
เวลานานกวา่ท่ีจะหาเงินมาปลกูเรือนหอได้ ดงันัน้เม่ือชาวบ้านบ้านหนองขาวบ้านใดมีลกูชาย พ่อ
แม่ก็มกัจะเตรียมหาไม้มากองเก็บไว้ในบริเวณบ้าน เพ่ือจะเอาไว้ให้ลูกชายปลูกเรือนหอนัน่เอง 
หากผู้หญิงบ้านหนองขาวไปแตง่งานกบัชายตา่งถ่ินแล้วไม่ได้มาอาศยัอยู่ท่ีบ้านหนองขาวชาวบ้าน
ก็ยงัถือเป็นธรรมเนียมว่า ฝ่ายชายจะต้องมาปลกูเรือนหอ 1 หลงั ตามธรรมเนียมดงักล่าวเช่นกนั
ในช่วงท่ีสู่ขอกันไว้แต่ยงัไม่ได้แต่งงานกันนัน้ เม่ือถึงเทศกาลสารทไทยในเดือน 10 ซึ่งนิยมท า
กระยาสารทไปให้ญาติพ่ีน้องของฝ่ายชายให้ครบทกุบ้าน เม่ือน าไปให้แล้วญาติของฝ่ายชายก็จะ
ให้เงินตอบแทนเล็กน้อยเพ่ือเป็นการรับขวญั และเม่ือถึงเทศกาลตรุษไทยในเดือน 4 ก็จะต้องน า
ข้าวเหนียวแดง หรือท่ีเรียกว่า “ขนมแปร” ไปให้ญาติฝ่ายชายด้วยเช่นกนั เน่ืองจากคนในบ้าน
หนองขาวมกัเป็นพ่ีน้องกนั การน าขนมไปให้ในเทศกาลทัง้สองนีจ้ึงยากล าบาก แตช่ายหญิงก็ต้อง
ปฏิบตัิให้ครบทกุบ้าน ดงันัน้หากญาติพ่ีน้องคนใดเห็นใจก็จะให้เงินรับขวญัแล้วบอกว่าสารทไทย
และตรุษไทยคราวหน้าไม่ต้องน าขนมมาให้ก็ได้ แต่ถ้าญาติพ่ีน้องบ้านใดไม่พูดเช่นนี  ้ เม่ือถึง
เทศกาลก็ยงัคงต้องน าขนมไปให้จนกว่ากญิงชายคูน่ัน้จะได้แตง่งานกนั  นอกจากนีย้งัถือเป็นธรรม
เนียมว่า ช่วงท่ีสู่ขอกนัไว้นัน้ ในฤดทู านาฝ่ายชายจะต้องไปช่วยไถนาให้ฝ่ายหญิง ส่วนฝ่ายหญิง
จะต้องไปช่วยด านาให้ฝ่ายชาย และเม่ือถึงคราวเก็บเก่ียวฝ่ายหญิงก็มีหน้าท่ีเป็นแม่ครั วหุงหา
อาหารไปเลีย้งแขกท่ีมาช่วยเก่ียวข้าวในนาของฝ่ายชาย  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพิสจูน์ความเป็นแม่บ้าน
แมเ่รือนของฝ่ายหญิงนัน่เอง 
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1.3.2 ประเพณีท้องถิ่นท่ีถือปฏิบัตเิป็นประจ าทุกเดือนในรอบปี 
ชุมชนบ้านหนองขาวมีงานประเพณีท่ีถือปฏิบัติเป็นประจ าทุกเดือนในรอบปีคล้ายกับ

ชมุชนอ่ืน ๆ ในเขตภาคกลาง แตช่าวบ้านท่ีบ้านหนองขาวนีย้งัคงยึดถือปฏิบตัินีช้าวบ้านจะนบัตาม
เดือนของไทย ดงันี ้

 1.3.2.1 เดือนอ้าย หรือเดือนธันวาคม 
เน่ืองจากเดือนนีอ้ยู่ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวข้าว  จึงไม่มีงานประเพณีแต่จะมีการท าบุญ 

ตามปกตใินวนัทกุวนัพระ 
 1.3.2.2 เดือนยี่ หรือเดือนมกราคม 
เดือนนีย้ังจัดอยู่ในช่วงฤดูเก็บเก่ียวนอกจากจะท าบุญตามปกติในวันพระแล้ว ยังมี  

การท าบญุเน่ืองในวนัขึน้ปีใหม ่(สากล) อีกด้วย ในชว่งฤดเูก็บเก่ียวข้าว ชาวบ้านถือเป็นธรรมเนียม
ในการเอาแรงกนัเก่ียวข้าวหรือมีการลงแขกเก่ียวข้าวโดยหมนุเวียนไปแตล่ะนา เจ้าของนาจะต้อง
เลีย้งดหูงุหาอาหารให้กบัผู้ ท่ีมาชว่ยลงแขกเป็นอย่างดี โดยหาบอาหารไปเลีย้งยงัทุ่งนาซึ่งนอกจาก
อาหารคาวแล้วก็ยงัมีอาหารหวานด้วย ส่วนเด็ก ๆ เม่ือรู้ว่านาแห่งใดมีการลงแขกเก่ียวข้าว ก็จะน า
ผ้าขาวม้ามาปูไว้ตามทางท่ีเจ้าของนาจะหาบอาหารผ่าน แล้วแอบหลบอยู่แถวนัน้ เม่ือหญิง
เจ้าของนาหาบอาหารผ่านมาเห็นผ้าขาวม้าปอูยู่ก็จะทราบและปฏิบตัิเป็นธรรมเนียมโดยการตดั
แบง่วางอาหารไว้ให้บนผ้าขาวม้านัน้ 

1.3.2.3 เดือนสาม หรือเดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนนีเ้ป็นช่วงท่ีชาวนาเร่ิมนวดข้าว ชาวหนองขาวจะมีประเพณีท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง คือ 

พิธี ”รับขวญัข้าว” จากทุง่นามายงับ้าน ในการรับขวญัข้าวจะต้องมีการปัน้ขวญัข้าว โดยน าดินท่ีทุ่ง
นาของตนมาปัน้เป็นรูปหวัคนแล้วเสียบไม้ น ารวงข้าวมาผูกท่ีกลางไม้  ผูกผ้าสามสี แล้วปักบน
เกวียนหรือรถท่ีบรรทกุข้าวมายงับ้านขณะท่ีบรรทกุข้างมาบ้าน เม่ือน าข้าวมาถึงบ้านแล้วก็จะเรียง
ฟ่อนข้าวให้เป็นกองแล้วน าขวญัข้าวปักไว้ท่ีลอมข้าว จากนัน้จะเข้าสู่ขัน้ตอนการนวดข้าว เม่ือนวด
เสร็จก็จะมีการ “ท าขวญัยุ้ง” ซึ่งนิยมท าในวนัศกุร์โดยน าฟางมาผกูเป็นรูปคนนัง่ขดัสมาธิ เอาผ้า
แดงผกูหวั ใสไ่ว้ในยุ้งข้าวเรียกว่า “ตาปู่ พก” มีหน้าท่ีเฝา้ข้าว แล้วน าขนมต้มขาวต้มแดง หวัข้าวหวั
แกง หมาก พล ูมาบชูาแมโ่พสพ ขณะท่ีบชูาก็ให้พดูแตส่ิ่งท่ีดี ๆ เพ่ือจะให้ข้าวอดุมสมบรูณ์ เม่ือท า
ขวญัยุ้งเสร็จแล้วก็จะท าขนมต้มขาว ต้มแดงใส่ไว้ในมือตาปู่ พกุด้วย เดิมในอดีตชาวนาชาวบ้าน
หนองขาวนิยมนวดข้าวโดยใช้วิธีให้ววัหรือควายเดินย ่าบนฟ่อนข้าว การใช้ววั/ควายจะมากหรือ
น้อยขึน้อยู่กับขนาดของลานนวดข้าว หรือตามจ านวนววั/ควายท่ีมี แต่ส่วนใหญ่จะใช้ววัในการ
นวดข้าวมากกว่าควาย เพราะท่ีบ้านหนองขาวชาวบ้านนิยมเลีย้งววั นอกจานีย้งัมีธรรมเนียมว่า
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บ้านใดท่ีมีลกูสาวท่ีได้รับการสู่ขอหรือหมัน่หมายจากหนุ่มเพ่ือนบ้านแล้ว หนุ่มคูห่มัน่จะต้องระดม
ระววัของเพ่ือนฝงูหรือญาตพ่ีิน้องของตนไปชว่ยนวดข้าวในบ้านฝ่ายหญิง ท าให้ในวนันวดข้าวจะมี
ววัเป็นจ านวนมาก บรรยากาศในการนวดข้าวจึงสนกุสนานครืน้เครง  ส่วนทางบ้านฝ่ายหญิงจะ
เตรียมส ารับกบัข้าวคาวหวานนานาชนิดไว้รับรอง หลงัจากเสร็จงานการนวดข้าวและก็จะน าววัมา
แข่งกนั ท าให้เกิดการ “แข่งขนัวิ่งววัลาน” ขึน้ นอกจากนีห้ากปีใดถึงเดือน 3 แล้วยงัแห้งแล้วมากก็
จะมีการท า “พิธีขอฝน” ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็นบทตภูโตซึ่งเป็นบทสวดขอฝน
เป็นเวลา 3 วนั โดยจะต้องท ากลางแจ้ง และมีการปัน้รูป “พ่อเมฆ แม่หมอก” โดยน าดินเหนียวมา
ปัน้เป็นรูปชายหญิงประนมมือนั่งคู่กัน แล้วน าไปไว้ท่ีหน้าสระน า้หน้าหมู่บ้าน ในเดือนสาม
นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วยงัมีการท าบญุเวียนเทียนเน่ืองในวนัมาฆบชูา  หรือวนัเพ็ญ 15 ค ่า 
เดือน 3 ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นวนัพระใหญ่ ตอนเช้ามีการท าบญุตกับาตรฟังเทศน์ฟังธรรมผู้ เฒ่าผู้
แก่ถือศีล สว่นในตอนเช้าย ่าค ่ามีการเวียนเทียนรอบพระอโุบสถ 

1.3.2.4 เดือนส่ี หรือเดือนมีนาคม 

ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เร่ิมว่างเว้นจากการท านา แตล่ะบ้านเร่ิมประกอบอาชีพรอง คือการ
ท าน า้ตาลโตนด ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกนักับท่ีต้นตาลจะให้น า้ตาลสด นอกจากนัน้ยงัน าไปเค่ียวใน
กระทะจนเหนียวข้น แล้วน าไปผึง่ให้เย็นก็จะได้ “น า้ตาลปึก” การท าตาลนีช้าวบ้านจะท าไปเร่ือย ๆ 
จนกระทัง่ล่วงเข้าฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมจึงหยุดขึน้ตาล นอกจากการท าน า้ตาลโตนด
แล้ว บ้านท่ีมีก่ีทอผ้าผู้หญิงจะท าการทอผ้า ขณะท่ี ผู้ชายออกไปหาของป่าเลีย้งววั ท าไร่  หรืองาน
ฝีมือ โดยเฉพาะงานชา่งไม้ งานปลกูบ้าน –สร้างเรือน 

1.3.2.5 เดือนห้า หรือเดือนเมษายน 
ในเดือนเมษายนนีช้มุชนบ้านหนองขาวมีงานประเพณีใหญ่อยู่ 2 ประเพณี คือประเพณี

ตรุษไทยและประเพณีสงกรานต์ประเพณีตรุษไทย เป็นประเพณีท่ีคาบเก่ียวอยู่ระหว่างเดือนส่ีและ
เดือนห้า โดยตรงกบัวนัแรม 14 ค ่า เดือน 4 ถือเป็นวนจ่ายเพ่ือเตรียมสิ่งของไว้ท าบญุ วนัแรม 15 
ค ่าเดือน 4 เป็นวนัท่ีชาวบ้านท าบญุตกับาตรในตอนเช้า มีการละเล่นสนกุสนานในช่วงบา่ย โดยจะ
เลน่กนัจนถึงวนัขึน้ 1 ค ่า เดือน 5 ส าหรับการละเล่นนัน้มกัเป็นการละเล่นพืน้บ้านอาทิ การเล่นโม่ง 
การเลน่ข้าวหลามตดั การเล่นอ่วม-แป๊ว เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการละเล่นอ่ืน ๆ เช่น มอญซ่อนผ้า 
แย้ลงรู หวัล้านชนกนั ฯลฯ อีกด้วย ส าหรับประเพณีตรุษนัน้เป็นประเพณีท่ีแสดงความยินดีให้กบั
ชีวิตท่ีสามารถผา่นพ้นอปุสรรค ภยัอนัตราย และมีชีวิตยัง่ยืนมาได้จนถึงวนัตรุษนี ้ด้วยเหตนีุจ้ึงต้อง
มีการท าบุญท าทานเพ่ือไม่ให้มัวเมาหรือประมาทในการด าเนินชีวิต ส่วนประเพณีสงกรานต์  
ชาวบ้านหนองขาวจะจดัให้มีการท าบญุ 4 วนั ในระหว่างวนัท่ี 12 –15 เมษายน ของทกุปี โดยวนัท่ี 
12 –14 จะมีการท าบญุเลีย้งพระ แล้วเลน่น า้สงกรานต์ ส่วนในวนัท่ี 15 หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “วนั



407 
 

 
 

ท้ายสงกรานต์” จะมีการถวายภตัตาหารเพลแล้วท าบญุกระดกู เพ่ืออทุิศส่วนกศุลให้แก่บรรพบรุุษ
ท่ีล่วงลบัไปแล้ว สิ่งส าคญัท่ีจะขาดเสียมิได้ในประเพณีตรุษและประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้าน
บ้านหนองขาวก็คือการท าบญุด้วย ข้าวเหนียวแดง หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ขนมแปร” นอกจากนี ้
ในประเพณีสงกรานต์ยงัมีการรวมกลุม่กนัปิง้ขนมบ้าบิน่ และมีการละเล่นตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัท่ีเล่น
ในประเพณีตรุษ งานประเพณีสงกรานต์นบัเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของบ้านหนองขาว 

 1.3.2.6 เดือนหก หรือเดือนพฤษภาคม  
หลงัจากสนกุสนานกนัมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว เม่ือถึงเดือนหกซึ่งเข้าสู่ฤดฝูน ชาวนาจะ

เร่ิมท านาและตกกล้า ส าหรับชาวบ้านหนองขาวเม่ือถึงวนัแรม 7 ค ่า เดือน 6 จะท าพิธีขอฝน ผู้ ท่ี
บทบาทในการประกอบพิธีดงักล่าวก็คือร่างทรงท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากในหมู่บ้าน แต่ถ้าหากถึง
เดือน 6 แล้วฝนยงัไม่ตก ในสมยัก่อน ชาวบ้านจะจดัให้มีการ “แห่นางแมว” ขึน้ ในการแห่นางแมว
นัน้ จะเร่ิมแห่ประมาณ 1 ทุ่ม ชาวบ้านจะตดัไม้มาท าขนุเพ็ดแล้วทาสีแดง น าแมวตวัเมียมาใส่ใน
ข้องดกัปลาแห่ร้องร าไปรอบหมู่บ้านอย่างสนกุสนาน ประเพณีการแห่นางแมวนีใ้นปัจจบุนัได้สูญ
หายไปแล้ว เพราะชาวบ้านได้รับน า้จากคลองสง่น า้ชลประทานท่ีสง่มาจากเข่ือนวชิราลงกรณ์แทน 
ฝนท่ีได้รับมาจากธรรมชาติส าหรับประเพณีทางพุทธศาสนาท่ีชาวบ้านท าในเดือนนี  ้ ได้แก่ การ
ท าบุญวัน วิสาขบูชาและท าบุญสลากภัต การถวายสลากภัตของชาวบ้านหนองขาวนัน้  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเส่ียงทายน า้ฝนท่ีจะใช้ในการท านา โดยจะท าในวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 6 ในวนันี ้
ชาวบ้านจะน าอาหารซึ่งได้แก่ ขนมจีน ข้าวเหนียวมะม่วง และผลไม้ตา่ง ๆ  จดัใส่ถาดแล้วน าไป
ท าบญุท่ีวดั หลงัจากถวายภตัตาหารแล้ว ทายกผู้ เป็นหวัหน้าก็จะน าสลากซึ่งเขียนหมายเลขไว้มา
ให้ชาวบ้านท่ีน าของมาท าบุญสลากภัตจับ เม่ือจับได้เลขใดก็จะน าเคร่ืองสลากภัตไปถวายท่ี
พระสงฆ์รูปนัน้ โดยเร่ิมนบั 1 จากเจ้าอาวาสซึ่งนัง่อยู่ท่ีหวัแถว หลงัจากท่ีชาวบ้านถวายจนครบทกุ
คนแล้วก็จะดวูา่เคร่ืองสลากภตัไปอยูม่ากในช่วงใด ถ้าไปอยู่ตรงช่วงหวัแถวมากก็แสดงว่า ฝนจะดี
ตอนต้นปีคือในเดือน 6 หากอยูต่รงกลางมากแสดงว่าฝนจะดีในช่วงกลางปีคือเดือน 7 และเดือน 8 
หากอยู่ท้ายแถวมากแสดงว่า ฝนจะดีในช่วงปลายปีคือในเดือน 9 แต่หากช่วงใดของแถวไม่มี
เคร่ืองสลากภตัเลย แสดงว่าช่วงนัน้จะไม่มีฝนชาวบ้านบ้านหนองขาวมีความเช่ือว่าการเส่ียงทาย
โดยการถวายสลากภัตนีมี้ความแม่นย ามาก การถวายสลากภัตเพ่ือเส่ียงทายน า้ฝนหากนาจะ
ให้ผลผลิตดี เคร่ืองสลากภตัควรจะอยู่มากท่ีกลางแถวและปลายแถว เพราะในการท านานัน้หาก
ฝนต้นปีไม่ดีก็ยงัถือว่าไม่ส าคญันกัแต่ฝนกลางปีและฝนปลายปีต้องดี  เน่ืองจากช่วงนัน้เป็นช่วง
ข้าวออกรวงจึงต้องใช้น า้มาก ถ้าข้าวออกรวงแล้วไม่มีฝนก็จะได้ข้าวไม่มากผลผลิตในปีนัน้ก็ไม่ดี 
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นอกจากนีใ้นเดือน 6 ยงัมีประเพณีท่ีชาวบ้านเรียกว่า “งานปี” หรือ “งานประจ าปี” คือการท าบญุ
และการตัง้ศาลยายตามศาลเจ้าตา่ง ๆ ซึง่มีจ านวนมากในหมูบ้่าน 

1.3.2.7 เดือนเจ็ด หรือเดือนมิถุนายน 
ในเดือน 7 ชาวบ้านจะเร่ิมด านา ท่ีบ้านหนองขาวปัจจบุนัยงัมีการเอาแรงกนัอยู ่โดยฝ่าย 

ชายจะไถนาให้ฝ่ายหญิงในเดือน 6 สว่นฝ่ายหญิงก็จะไปด านาให้ฝ่ายชายในเดือน 7 ถึงเดือน 8 
1.3.2.8 เดือดแปด หรือเดือนกรกฎาคม 

ประเพณีท่ีส าคญัในเดือนนี ้คือ การท าบญุในวนัอาสาฬหบชูา และวนัเข้าพรรษาชาวบ้าน
หนองขาวจะท าบญุ 2 วนั ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 8 ซึ่งเป็นวนัอาสาฬหบชูา และวนัแรม 1 ค ่า เดือน 
8 ซึ่งเป็นวนัเข้าพรรษา โดยถือว่าพระสงค์จะเข้าพรรษาตัง้แตเ่ท่ียงคืนของ วนัแรม 1 ค ่า เดือน 8 
เป็นต้นไปและนานเป็นเวลา 3 เดือน ดงันัน้หากมีพระจรมาจ าพรรษาท่ีวดัหนองขาว ก็จะต้องมา
ก่อนเท่ียงคืนด้วย โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถือศีลรออยู่ท่ีวดั อาหารส าคญัท่ีใช้ในการท าบุญวัน
เข้าพรรษาของชาวบ้านบ้านหนองขาว คือ ขนมเทียน ในช่วงเข้าพรรษานี ้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะถือ
ศีลอยา่งเคร่งครัดและไปท าบญุในทกุวนัพระ 

1.3.2.9 เดือนเก้า หรือเดือนสิงหาคม  
ไมมี่ประเพณีท่ีส าคญัในเดือนนี ้นอกจากการท าบญุตามปกตใินวนัพระ 

1.3.2.10 เดือนสิบ หรือเดือนกันยายน 
ประเพณีในเดือนนีคื้อประเพณีสารทไทย ชาวบ้านบ้านหนองขาวจะท าบญุสารทไทยในวนั 

แรม 15ค ่าเดือน 10 โดยจะท าบญุใสบ่าตรพระด้วยกระยาสารทและกล้วยไข่ ซึง่ประเพณีสารทไทย
นีช้าวบ้านถือวา่เป็นการขอบคณุสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบนัดาลให้ผลผลิตในไร่นาได้ผลสมบรูณ์ 

 1.3.2.11 เดือนสิบเอ็ด หรือเดือนตุลาคม 
ช่วงเดือนนีเ้ป็นช่วงท่ีข้าวตัง้ท้องออกรวง ชาวบ้านหนองขาวจะมีพิธีส าคญัอีกอย่างหนึ่ง 

คือ การ “ท าขวญัข้าว” โดยนิยมท าในวนัศกุร์ข้างขึน้ก่อนเพล เพราะเช่ือว่าการท่ีข้าวตัง้ท้องออก
รวงก็คือ การท่ีแม่โพสพแพ้ท้องอยากกินของเปรีย้วของหวานเช่นเดียวกนักบัผู้หญิงท่ีตัง้ท้อง  จึง
ต้องน าข้าวพล่าปลาย า หวัข้าวหวัแกง ส้มเขียวหวานหรือส้มมะขาม กล้วย ถัว่งา น า้  ดอกไม้ ธูป
เทียน มาบชูาแมโ่พสพและต้องแตง่ตวัให้แม่โพสพด้วยการน าผ้าขาวม้าไปหุ้มท่ีกอข้าว  และเอาหวี
เสียบไว้ท่ีกอข้าว 1 อนั จากนัน้น าทองไปสวมท่ีต้นข้าวแล้วประพรมต้นข้าวด้วยน า้อบน า้หอม 
นอกจากประเพณีการท าขวญัข้าวแล้ว ในเดือนนีย้งัมีประเพณีทางศาสนาท่ีส าคญัคืองานออก
พรรษาซึ่งตรงกบัวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 11 วนัออกพรรษาถือเป็นวนัสิน้สดุของการ จ าพรรษาของ
พระสงฆ์ท่ีอยู่รวมกนัในวดั หรือสถานท่ีซึ่งอธิษฐานเข้าพรรษาในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านี ้ในวนันัน้
พระสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมท าสงัฆกรรม เรียกว่า “วนัมหาปวารณา” คือเป็น วนัท่ีพระภิกษุสงฆ์
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ทกุรูปจะอนุญาตให้ว่ากล่าวตกัเตือนกันได้ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความประพฤติตา่ง ๆ นบัตัง้แต่
พระสงัฆเถระ ได้แก่ พระภิกษุผู้ มีอาวโุสสงูลงมา จะสามารถตกัเตือนหรือเปิดโอกาสให้ซกัถามข้อ
สงสยัซึง่กนัและกนั ส าหรับชาวบ้านในวนันีจ้ะมาท าบญุถวายภตัตาหารเพล วนัรุ่งขึน้คือ วนัแรม 1 
ค ่า เดือน 11 หลงัจากออกพรรษา 1 วนั เป็นวนัท่ีมีการ “ ตกับาตรเทโว “ ชาวบ้านบ้านหนองขาว
จะท าบญุขนมเทียนกบัข้าวต้มมดัไต้ ซึง่ท าด้วยข้าวเหนียว ถัว่เขียว และหม ู  

 1.3.2.12 เดือนสิบสองหรือเดือนพฤศจิกายน 
ชาวบ้านหนองขาวจะจดังานประเพณีส าคญั คือการเทศน์มหาชาติ งานเทศน์มหาชาตินี ้

นิยมท าหลงัออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจท าในวนัขึน้ 8 ค ่า เดือน 12 หรือ ในวนัแรม 8 ค ่าก็
ได้ ซึ่งในช่วงนีน้ า้เร่ิมลด และข้าวอาหารก าลงัอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันท าบุญทาน
ชาวบ้านหนองขาวจะจดังานเทศน์มหาชาติทกุปี ปัจจบุนัจะจดังาน 3 วนั คือวนัขึน้ 9 ค ่า เดือน 12 
เรียกว่า “วนัปักฉัตร” เป็นวนัท่ีชาวบ้านพร้อมใจกนัมาเตรียมงานตกแตง่สถานท่ีในวนันีมี้การสวด
มนต์ในตอนเย็น วนัขึน้ 10 ค ่า เดือน 12 มีการท าบญุในตอนเช้า จากนัน้ก็จะเร่ิมเทศน์มหาชาติ 
โดยเทศน์ในวนันีเ้พียง 7 กณัฑ์ และเทศน์ในวนัขึน้ 11 ค ่า เดือน 12 อีก 6 กณัฑ์ หลงัจากท่ีเทศน์จบ
จนครบ 13 กณัฑ์แล้ว ก็จะมีการเทศน์สามธรรมมาสน์อีกกณัฑ์หนึ่ง เรียกว่า “เทศน์กนัฑ์ตก” หรือ 
“เทศน์กณัฑ์หนุ่มกณัฑ์สาว” ซึ่งมกัจะเทศน์กณัฑ์ชชูก กมุาร และมทัรีสาเหตท่ีุเรียกว่า “กณัฑ์หนุ่ม
กณัฑ์สาว” ก็เพราะก่อนท่ีจะมีการเทศน์กณัฑ์นี ้ชาวบ้านหญิงและชายจะแยกกนันัง่คนละด้านของ
ศาลาการเปรียญแล้วเร่ียไรเงินท าบญุแข่งขนักนั ซึ่งบางครัง้มีการแยกเป็นขบวนแห่ของฝ่ายหญิง
และฝ่ายชายออกเร่ียไรตามบ้านตา่ง ๆ มาตัง้แตต่อนกลางวนัแล้ว ทัง้นีก็้เพ่ือจะดวู่าฝ่ายใดจะได้
เงินมาท าบญุมากกว่ากนั ฝ่ายท่ีได้น้อยกว่าก็จะถกูโห่ฮาจนต้องเร่ียไรเพิ่ม ถือเป็นการเล่นกนัสนกุ 
ๆ เพ่ือมุง่หาเงินท าบญุเข้าวดั 

1.3.3 งานประเพณีตัง้ศาลยาย หรืองานปี 
วนังานส าคญัประจ าปีอีกงานหนึ่งของคนหนองขาวคืองานประจ าปีในเดือน 6 หรือท่ีคน

หนองขาวเรียกอย่างรู้กันว่า “งานปี” โดยเร่ิมตัง้แต่วนัแรม 1 ค ่า ไปจนถึง วนัแรม 5 ค ่า เป็นงาน
ส าคญัท่ีคนหนองขาวไมว่า่อยูท่ี่ใดก็จะต้องกลบัมา เพ่ือ “ตัง้ศาลยาย” หากไมส่ามารถกลบัมาได้ ก็ 
ต้องให้คนท่ีบ้านท าแทนการตัง้ศาลยายในงานประจ าปี คือการจดัส ารับเคร่ืองเซ่นไปบชูาตามศาล
เจ้าตา่ง ๆ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศาลยายท่ีบรรพบรุุษของแตล่ะบ้านนบัถือ ศาลเจ้าในหมู่บ้านหนองขาวมี
มากมายนบั 10 ศาล แตศ่าลเจ้าส าคญัท่ีคนหนองขาวนิยมไปตัง้ศาลยายมี 4 แห่ง คือ ศาลพ่อแม่ 
ศาลท่ีส าคญัและเป็นท่ีนบัถือสูงสุดของคนหนองขาว จะท าพิธีสวดมนต์เย็นในวนัแรม 1 ค ่า ตัง้
ศาลในวนัแรม 2 ค ่า ศาลเกยนอก ตัง้ศาลในวนัแรม 3 ค ่า ศาลหนองน้อย ตัง้ศาลในวนัแรม 4 ค ่า 
และศาลตาปู่  ตัง้ศาลในวนัแรม 5 ค ่า  
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1.4 ความเช่ือ 
 1.4.1 ความเช่ือเร่ืองหม้อยายกุเลา  

หม้อยายกเุลา หรือ หม้อตา หม้อยาย คือ ผีบรรพบรุุษท่ีลว่งลบัไปแล้วนัน่เอง หม้อตาหม้อ
ยายจะเป็นหม้อดนิใบเล็กๆ แขวนไว้บนหวัเตียงในห้องนอนของทกุบ้าน บรรจตุุ๊กตาหุ่นขีผ้ึง้ปัน้เป็น
รูปคนตวัเล็กๆ อยู่ข้างใน เม่ือลูกสาว ลูกชาย แต่งงานออกเรือนไปตัง้ครอบครัวใหม่ แม่ทัง้ฝ่าย
หญิงและฝ่ายชายจะท าหม้อยายขึน้ โดยปัน้หุ่นขีผ้ึง้เป็นรูปคนพร้อมด้วยหมากพลบูรรจลุงในหม้อ
ดิน น าผ้าขาวปิดปากหม้อมดัด้วยด้ายดิบขาว เป็นการเชิญผีบรรพบรุุษหรือตายายออกจากบ้าน
ของตนให้ไปปกปอ้งคุ้มครองลกูหลานท่ีไปตัง้ครอบครัวใหม่ ให้มีแตค่วามสขุ  ความเจริญ ถือเป็น
การ รับยาย ซึ่งหากบ้านใดหรือผู้หญิงคนใดท่ีไม่ยอมรับยาย ก็จะมีอนัเดือดร้อนและได้เจ็บได้ไข้
อย่างไม่รู้สาเหตทุกุคน การรับยาย หรือหม้อยายกุเลาซึ่งเป็นความเช่ือเฉพาะชาวบ้านหนองขาว
เทา่นัน้จงึยงัได้รับการสืบทอดมาจนถึงทกุวนันี ้ในทกุปีๆ ชาวบ้านจะท าพิธีเซ่นไหว้ซึ่งสมาชิกทกุคน
ในบ้านจะต้องเข้าร่วมพิธี การเซน่ไหว้นี ้ชาวหนองขาวเช่ือวา่จะท าให้ลกูหลานมีความเจริญรุ่งเรือง 
เกิดความสขุสงบร่มเย็น และในทางตรงกนัข้าม หากลกูหลานไมด่แูละเอาใจใสผี่หม้อตาหม้อยายก็
จะประสบผลไม่ดีแก่ตนเอง ในปัจจุบนัชาวบ้านหนองขาวยงัคงถือปฏิบตัิและนบัถือหม้อตาหม้อ
ยายอยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

1.4.3 ความเช่ือเร่ืองศาลพ่อแม่  
ชาวหนองขาวมีความเช่ือเร่ืองการนบัถือศาล ซึง่ในหมูบ้่านหนองขาวนัน้จะมีศาลอยูห่ลาย 

ศาลนบั 10 ศาลเลยทีเดียว แตจ่ะมีศาลหลกัๆ ท่ีชาวหนองขาวให้ความเคารพ อาทิเช่น ศาลพ่อแม ่
ศาลตาปู่ บ้าน ศาลเกยนอก ศาลหนองน้อย ศาลแม่ย่าหนองหญ้าดอกขาว ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ แต่
ศาลท่ีมีความส าคญัและเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวหนองขาวมากท่ีสดุ คือ ศาลพ่อแม่ มีอายเุกือบ 
200 ปี  มีอิทธิพลแบบจีนเล็กน้อย  ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ส าหรับลกัษณะของศาลพ่อแม่นัน้ เป็น
ปุ่ มไม้ขนาดใหญ่มากท่ีคนรุ่นปู่ ย่าตายายของชุมชนนีพ้บจากในป่าแล้วเช่ือว่าเป็นไม้เทวดาท่ี
ก าหนดให้น ามาไว้บชูาในชมุชน เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เม่ือคนในหมู่บ้านมี
งานมงคลตา่ง ๆ จะต้องบอกกลา่วศาลพ่อแม่ หรือแม้เวลาลกูหลานจะบวชก็จะต้องแห่มาคารวะท่ี
ศาลก่อนเพ่ือความเป็นมงคล มิฉะนัน้จะเกิดอุปสรรคในการจัดงานได้ เช่น  เปิดเคร่ืองเสียงไม่
ตดิ  ท าขนมจีนไมเ่ป็นเส้น  การบอกศาลก็เพียงแตต่กัหวัข้าว  หวัแกง (ข้าวและแกงท่ีสกุใหม่) ขนม
ต้ม และเหล้ามาไหว้ เดิมศาลพ่อแม่เป็นศาลท่ีมงุด้วยหลงัคาจาก ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นหลงัคามุง
กระเบือ้ง มีพืน้ปนูซิเมนต์ ทกุปีจะมีงานบญุประจ าปี เพ่ือเซ่นไหว้ศาลพ่อแม่เลีย้งว่า งานตัง้ศาล
ยาย หรือ งานปี 

1.4.4 ความเช่ือเร่ืองวัน 
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วันส าคัญท่ีชาวบ้านบ้านหนองขาวมีความเช่ือว่าจะให้คุณหรือให้โทษต่อตนนัน้มีอยู่   
3 วนั คือ วนัขึน้ 1 ค ่า เดือน 5 ชาวบ้านเรียกวนันีว้่า “วนัลาศีล” ถือกนัว่าวนันีเ้ป็นวนัท่ีห้ามซือ้ ห้าม
แลก ไม่ให้มีการใช้เงิน แม้จะน าเงินไปซือ้อาหารการกินก็ไม่ได้ มีอะไรอยู่ในเรือนก็ให้กินอย่างนัน้ 
ในวนัลาศีลต้องอยูเ่ฉย ๆ ห้ามท างานบ้าน เชน่ ห้ามผา่ฟืน ห้ามตกัน า้ ห้ามกวาดถ ู
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ  
 เศรษฐกิจท่ีส าคญัของต าบลหนองขาวขึน้อยูก่บัการเกษตรกรรม กสิกรรม และทอผ้า พืน้ท่ี
ส่วนใหญ่สามารถท าไร่ ท านาได้ทัง้ปี เน่ืองจากมีคลองชลประทานส่งน า้ให้ตลอด ประชากรส่วน
ใหญ่ในพืน้ท่ีต าบลประกอบอาชีพกสิกรรม เช่น ท านา ท าไร่ และเม่ือว่างจากท านา ท าไร่ ก็จะ
ประกอบอาชีพค้าขาย ท าตาล และทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ปัจจบุนัหมู่บ้านหนองขาวมีช่ือเสียงใน
การประกอบอาชีพหตัถกรรมพืน้บ้าน คือ การทอผ้า ซึ่งท าให้บ้านหนองขาวมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลายในฐานะท่ีเป็นแหล่งผลิตผ้าทอก่ีกระตกุท่ีมีคณุภาพสูง  แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ "ผ้าขาวม้าร้อยสี" ซึ่งสามารถท ารายได้ให้กบัประชาชนในบ้านหนองขาวได้
เป็นอย่างดี เน่ืองด้วยประชากรส่วนใหญ่ของหนองขาวเป็นคนในพืน้ท่ีดัง้เดิม และปลูกบ้านพกั
อาศยัเป็นของตนเองอยูก่นัเป็นกลุม่ก้อน เป็นครอบครัวใหญ่ คนส่วนใหญ่จึงมีความสมัพนัธ์ฉันท์พ่ี
น้อง มีความรักใคร่กลมเกลียวและช่วยเหลือเกือ้กลูกนัเป็นอย่างดี ท าให้ต าบลหนองขาวมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจคอ่นข้างดี ประชาชนมีฐานะดี มีคนวา่งงานน้อย อาชญากรรมน้อย  

นอกจากนี ้ต าบลหนองขาวยังมีหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง 
ได้แก่  ร้านจิวเวอร่ี จ านวน 2 แห่ง ป๊ัมน า้มนั จ านวน 3 แห่ง ร้านผ้าทอและจ านวนสินค้าพืน้บ้าน 
จ านวน 4 แหง่ 
1.6 การศึกษา  
 ต าบลหนองขาวมีระบบการศกึษาในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนระดบัประถมศกึษาและระดบั
มธัยมศกึษา ดงันี ้
 1.6.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 แหง่ คือ โรงเรียนวดัอินทาราม (หนอง
ขาว) โรงเรียนบ้านห้วยตลงุ โรงเรียนบ้านรางจิก 

1.6.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑ แหง่ คือ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
นอกจากนี ้ยงัมีห้องสมดุประชาชน 1 แหง่ สวนสาธารณะและสวนสขุภาพ จ านวน 2 แหง่ 

ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 10 แห่ง ประกอบด้วยท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์ประจ าหมูบ้่าน 9 แหง่ และอาคาร
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
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1.7 การปกครอง/การรวมกลุ่ม 
 1.7.1 การปกครอง 

ต าบลหนองขาวอยู่ในความดูแลและขึน้ตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว ซึ่ง
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองขาวมาจากการเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหาร มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี แตจ่ะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัสองวาระไม่ได้ ปัจจบุนัมี
นายชอบ สุขศิริ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว ปัจจุบนัต าบลหนองขาวแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 12 หมูบ้่าน 
 1.7.2 การรวมกลุ่ม 

ต าบลหนองขาวมีการรวมตัวเป็นการรวมกลุ่มในชุมชน ซึ่งเ ป็นการรวมกลุ่มทางด้าน
หตัถกรรมท่ีเป็นอาชีพหลักและมีช่ือเสียงของชาวหนองขาว ดงันี ้กลุ่มทอผ้าพืน้เมืองหนองขาว 
กลุ่มมัดย้อมผ้าบ้านหนองขาว กลุ่มแม่บ้านหนองขาว กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองขาว กลุ่ม
หตัถกรรมไม้ไผห่นองขาว นอกจากนี ้ในต าบลยงัมีการรวมกลุม่เป็นชมรมเพื่องานอาสาและพฒันา
ต าบล เช่น กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลหนองขาว และสมาชิกอาสาพัฒนาสาธารณะสุขและ
อนามยั (อสม.)  
1.8 ระบบสาธารณูปโภค/คมนาคม 
 1.8.1 แหล่งน า้ 
 ในต าบลหนองขาวมีคลองสง่น า้ชลประทานเพ่ือการเกษตร และมีน า้ประปาใช้ในหมูบ้่าน 
 1.8.2 สาธารณสุข 
 ต าบลหนองขาวมีสถานีอนามยั จ านวน 1 แหง่ ได้แก่ สถานีอนามยัต าบลหนองขาว มี
คลีนิคเอกชน จ านวน 2 แหง่ 
 1.8.3 การคมนาคม 
 ต าบลหนองขาวมีถนนลาดยางเป็นเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน มีทางหลวงสาย
กาญจนบรีุ-สพุรรณบรีุ ตดัผา่นทางทิศตะวนัตก จากอ าเภอเมืองกาญจนบรีุ และสายหนองขาว-ท่า
มว่ง ไปทางด้านทิศตะวนัออก ไปอ าเภอพนมทวน  
 1.8.4 การโทรคมนาคม 
 ต าบลหนองขาวมีระบบโทรศพัท์บ้านและโทรศพัท์สาธารณะบริการอยา่งทัว่ถึง 
 1.8.5 การไฟฟ้า 
 จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นต าบลมีจ านวน 3,112 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ100 ของ
จ านวนครัวเรือน 
 1.8.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ต าบลหนองขาวมีสถานีต ารวจ 1 แหง่ 
 

2. ข้อมูลท่ัวไปของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
2.1 ความเป็นมา 

พิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาว ตัง้อยูใ่นวดัอินทาราม ต าบลหนองขาวอ าเภอทา่มว่ง จงัหวดั
กาญจนบรีุเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงภาพประวตัิความเป็นมาของชมุชนหนองขาว วิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณี อาชีพ และความเช่ือของชาวบ้านหนองขาวตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาวมีจุดเร่ิมต้นจากทางราชการมีความต้องการจะรือ้ถอนอาคาร
เรียนเก่าแก่ของโรงเรียนวัดอินทาราม  ซึ่งเป็นอาคารทรงโบราณ 2 ชัน้ หลังแรกของจังหวัด
กาญจนบุรี สร้างตัง้แต่ พ.ศ.2478 ทิง้ไป เน่ืองจากเห็นว่าปัจจุบนัไม่ได้มีการใช้งานเน่ืองจากมี
ความเก่าและทรุดโทรมไปมากแล้ว และจะได้เพิ่มทศันวิสยัอนัดีให้แก่ซุ้มประตวูดัเพราะอาคาร
เรียนหลงันีอ้ยู่ชิดติดกบัซุ้มประตวูดัมาก และด้วยความรักท้องถ่ิน หรือความเป็นท้องถ่ินนิยมของ
ชาวหนองขาวท่ีต้องการจะรักษาอาคารเรียนหลงัเก่าแก่ของโรงเรียนวดัอินทารามเอาไว้ ท าให้เกิด
แรงกระตุ้นแก่บรรดาครูโรงเรียน ก านนั พระสงฆ์  และพ่อค้าในชุมชนท่ีต้องการจะปกปักรักษา
อาคารเรียนหลังเดิมไว้ เพราะคนเก่าแก่หลายคนต่างก็จบการศึกษาจากโรงเรียนนัน้ด้วยกัน
มา เป็นสถานท่ีเรียนของคนหนองขาวอายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไปโดยเฉพาะคนหนองขาวท่ีมีอายุ 70 
กวา่ปี ยงัจ าภาพเม่ือครัง้ตนเองยงัเป็นเดก็นกัเรียนตวัเล็ก ๆ ท่ีหลวงพอ่พยอม (พระครูโกวิทสตุคณุ) 
ได้เกณฑ์ให้ไปช่วยขนหินขนทรายจากวดัร้างมาใช้สร้างอาคารได้แม่นย า  อาคารเรียนหลงันีจ้ึงมี
ความผูกพันกับคนหนองขาวเป็นอย่างมาก ชาวหนองขาวจึงไม่ยอมให้มารือ้ทุบอาคารสองชัน้
เก่าแก่อนัสวยงามของตนกนัได้ง่าย ๆ ในท่ีสดุก็ตกลงกนัได้วา่จะหาเงินมาทอดผ้าป่าอนรัุกษ์อาคาร
เรียนเดิมไว้เม่ือปรับปรุงอาคารเสร็จให้กลบัมาสวยสดงดงามแล้ว ก็จะท าเป็น “พิพิธภณัฑ์” เพ่ือ
แสดงความเป็นมา วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวหนองขาวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์มา
แตโ่บราณกาลให้คงอยูก่บัชมุชนหนองขาวและเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้และสืบทอดวฒันธรรมของชาว
หนองขาวให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวจึงเกิดขึน้โดยการใช้
อาคารเรียนหลงัเก่านีป้รับปรุงขึน้ใหมท่ี่มีความสวยงามมากเป็นอาคารจดัแสดง  

พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว เป็นอีกหนึ่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยใช้หลกักระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน เกิดจากความต้องการของชมุชน ก่อตัง้โดยชมุชน และมีการบริหารจดัการ
และด าเนินงานทัง้หมดโดยวัดและชุมชน โดยมีนกัวิชาการจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือให้การ
สนบัสนุนและเรียนรู้วฒันธรรมไปพร้อมๆ กัน จนสามารถก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีบง่ชีถ้ึงความเข้มแข็งของชมุชนในการจดัการดแูล และถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิต ประเพณี
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วฒันธรรม ความเช่ือและประวตัิศาสตร์ท่ีมีคณุคา่ของท้องถ่ินได้อย่างชดัเจน ความน่าสนใจของ
พิพิธภัณฑ์นีไ้ม่ได้อยู่ท่ีสิ่งจัดแสดงในตวัอาคารเท่านัน้  หากแต่สิ่งส าคญัคือแนวคิดหลักท่ี รอง
ศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551 : 34) เคยให้ไว้ว่า “ทัง้หมู่บ้านเป็นพิพิธภณัฑ์” ดงันัน้การ
เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และปรับปรุงสิ่งต่างๆ ก็ยงัคงด าเนินอยู่ และไม่มีวนัจบ ซึ่งหนองขาวเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในการแสดงแนวคิดนีอ้อกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ซึ่งจะเห็นได้ในทนัทีจาก
การเดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้านหนองขาวจะรู้สึกเสมือนย้อนยุคเข้าสู่บรรยากาศราว 50 ปี
ก่อน เพราะลกัษณะอาคารบ้านเรือนหลายหลงัยงัไมถ่กูท าลายลง ยกเว้นแตว่า่จะถกูกาลเวลากลืน
กินไปบ้าง เช่น อาคารสุขศาลาหลังเก่าแม้จะดุทรุดโทรม  แต่ชาวบ้านก็คิดว่าจะต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมขึน้ใหม่ หรือแม้แต่เรือนแถวไม้สองชัน้แบบเท่าท่ีเคยเป็นห้องแถวการค้าของคนจีน   ณ 
ปัจจุบนัก็ยงัรักษาไว้เป็นบ้านเช่าอยู่ได้ นอกจากนี ้ยงัมีบ้านของหมอกลางบ้านสมยัก่อนท่ีเคยใช้
เป็นสถานท่ีรักษาคนไข้ในหมู่บ้าน ปัจจบุนัก็ยงัมีเคร่ืองบดยาเก็บไว้อยู่ จะเห็นได้ว่า ความเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของหนองขาวนัน้  มิได้เน้นแต่เพียงการจดันิทรรศการหรือแสดงวัตถุสิ่งของ
โบราณท่ีอยู่ภายในตวัอาคารเท่านัน้ เพราะ “หนองขาว” เต็มเป่ียมไปด้วยเร่ืองราวและวิถีชีวิตใน
อดีตท่ียงัมีลมหายใจ ท่ีพร้อมจะบอกเลา่แก่ผู้มาเยือนอยา่งนา่ภาคภมูิใจอยูท่ัง้หมูบ้่าน 
2.2 ลักษณะทางกายภาพ  
 พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว มีทัง้ในส่วนท่ีจัดแสดงอยู่ภายในตวัอาคาร กับในส่วนท่ีเป็น
พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ท่ีมีแนวคดิในการจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท่ีว่า ทัง้หมู่บ้านคือพิพิธภณัฑ์ ในส่วน
ของตวัอาคารพิพิธภณัฑ์นัน้ ตัง้อยู่ภายในวดัอินทาราม ในบรรยากาศท่ีสวยงามร่มร่ืน ตวัอาคารมี
ความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณเน่ืองด้วยใช้อาคารเรียนหลงัเก่าของโรงเรียนวดัอิน
ทาราม ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2479 เป็นอาคาร  2 ชัน้ หลงัใหญ่ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร 7 ห้อง 
และได้เลิกใช้เม่ือปี พ.ศ.2520 ชาวบ้านในชุมชนหนองขาวได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะซ่อมแซม
ขึน้มาใหม่เพ่ือใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จดัแสดงวตัถุโบราณและนิทรรศการประวัติความเป็นมา
ของชมุชนหนองขาว ภายในอาคารมีการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เห็นภาพรวมและวิถี
ชีวิต กลิ่นอายของความเป็นหนองขาวอย่างแท้จริง โดยตกแตง่โดยใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเป็นของจริงท่ี
ได้จากชมุชนหนองขาว เชน่ ภาพประดบัฝาผนงั โต๊ะ เก้าอี ้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผ่านการใช้งานมาจริงๆ โดย
ได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านหนองขาว เหล่านีล้้วนเป็นการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้
ใกล้เคียงกับสภาพชุมชนหนองขาวได้อย่างมากท่ีสุด บรรยากาศทั่วไปภายในและภายนอกตัว
อาคาร มีความโล่งโปร่งสบาย สะอาดเรียบร้อย และมีบริเวณท่ีนั่งพักผ่อนอยู่ด้านหน้าอาคาร
พิพิธภณัฑ์ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ท าให้มีความร่มร่ืนเป็นอยา่งมาก 
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 ในส่วนท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งนัน้ ก็ใช้สถานท่ีจริงภายในหมู่บ้านหนองขาวนัน่เอง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อาคารบ้านเรือนในสมยัโบราณ ศาลา วิหาร ศาลพ่อแม่ บ้านหมอยา หมอกระดกู 
โรงทอผ้า ฯลฯ ซึง่จะจดัเป็นเป็นเส้นทางในการเดนิชมรอบๆ บริเวณและภายในหมูบ้่านด้วยตนเอง 
2.3 กระบวนการจัดตัง้  
 ชมุชนบ้านหนองขาวเป็นอีกหนึง่ท่ีมีแนวคดิและความต้องการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของ
ตนเองมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี ตลอดระยะเวลานี ้กลุ่มผู้น าชมุชน ซึ่งประกอบด้วย พระ ก านนั 
คณะครู ประธานกลุ่มแม่บ้าน และชาวหนองขาวผู้สนใจในเร่ืองดงักล่าวได้ร่วมพดูคยุและก าหนด
แนวทาง รวมถึงการจดักิจกรรมตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเอือ้ให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชมุชนบ้านหนอง
ขาวเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมและตรงตามความต้องการของชมุชน 
 เร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เร่ิมต้นจากความต้องการท่ีจะเก็บอาคาร
เรียนหลงัเก่าแก่หลงัหนึง่ของโรงเรียนวดัอินทารามเอาไว้จากการรือ้ถอนออกไป อาคารเรียนหลงันี ้
เป็นอาคารเรียนท่ีถกูทิง้ร้างและทรุดโทรมมากลงมาก จนมีผู้ ต้องการให้รือ้ถอนเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้พงั
ครืนลงมา แตด้่วยความเสียดายความงดงามของรูปทรงอาคารและด้วยความรัก ความผกูพนัทาง
จิตใจของชาวหนองขาวท่ีมีต่ออาคารเรียนหลงันี ้ด้วยชาวหนองขาวเกือบทัง้หมดเคยเรียนหรือมี
ลกูหลานท่ีเรียนท่ีอาคารเรียนหลงันี ้ท าให้ชาวบ้านหนองขาวเห็นพ้องต้องกนัว่าควรจะรักษาอาคาร
หลังนีไ้ว้ และจะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มีความสวยงามดงัเดิมและจะจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเพ่ืออนุรักษ์วตัถุโบราณ และแสดงถึงประเพณี ชีวิต วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาว
หนองขาวไว้ให้เป็นมรดกแก่ลกูหลานตอ่ไป จงึท าให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัจดัหาทนุเพ่ืออนรัุกษ์
อาคารหลงันีไ้ว้เม่ือราวกลางปี พ.ศ.2540  
 เม่ือการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 ชาวหนองขาวได้ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และได้เชิญ รองศาสตราจารย์ศรีศกัร วัลลิโภดม 
นกัวิชาการและท่ีปรึกษามูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์ในขณะนัน้ ช่วยก าหนดหัวข้อในการจัดแสดง
เร่ืองราวท่ีบอกเล่าความเป็นมาและสภาพความเป็นอยู่ของท้องถ่ินทัง้ในด้านโบราณคดี 
ประวตัิศาสตร์ รวมทัง้ชีวิตและวฒันธรรม ในครัง้นัน้ได้มีการท าความเข้าใจกันในเบือ้งต้นแล้วว่า 
การจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้มิได้เน้นท่ีการจดัแสดงวตัถแุตเ่พียงอยา่งเดียว แตข่ึน้อยู่กบัเร่ืองราวใน
ท้องถ่ินด้วย เพราะฉะนัน้หากมีวัตถุอยู่ไม่มากหรือไม่มีวัตถุเลยก็สามารถจัดพิพิธภัณฑ์แสดง
เร่ืองราวของท้องถ่ินได้ โดยอาจส่ือเร่ืองราวผ่านภาพถ่ายหรือการออกแบบ สิ่งส าคัญก็คือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้นีจ้ะขึน้อยู่กับท้องถ่ินโดยตรง มีผู้ รู้ในท้องถ่ินเป็นผู้น าและด าเนินการ
ทัง้หมด 
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การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวในครัง้นี ้ได้รับความร่วมมือจากชมุชนท้องถ่ิน
เป็นอยา่งดี และได้รับการชว่ยเหลือสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น มลูนิธิประไพ วิริยะ
พนัธุ์ สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัศิลปากร ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 
ในการออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการ การเรียบเรียงเนือ้หาข้อมลู โดยมีโจทย์อยู่ท่ีข้อมลูท้องถ่ิน
ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก การตีความและท าความเข้าใจ ว่าอะไรคือความเป็นชุมชนหนองขาว จึง
เป็นสิ่งแรกท่ีต้องค านึงถึงและน าเสนอออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนให้ได้ การรวบรวมและ
คดัเลือกข้อมลูจงึเป็นสิ่งส าคญั การท างานสว่นใหญ่จงึต้องอาศยัความร่วมมือจากคนหนองขาวใน
การให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และมีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและเก็บข้อมูลร่วมกับ
บคุคลภายนอกด้วย ซึ่งการจดัตัง้และการด าเนินงานตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ทัง้หมดทัง้มวลนัน้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากชาวชมุชนหนองขาว และหนว่ยงานภายนอกหลายๆ ฝ่ายด้วยกนั 
 การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบ้านหนองขาวในครัง้นี ้มูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์  ได้ให้การ
สนบัสนนุในการด าเนินงาน โดยได้จดัท าทะเบียนวตัถุท่ีทางวดัและชาวหนองขาวได้รวบรวมและ
ขอบริจาคเพิ่มเติมไว้กว่า 1,000 ชิน้ นอกจากนีย้ังได้ประสานงานในส่วนต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
หลังจากการท าทะเบียนวัตถุเสร็จสิน้ลง สิ่งหนึ่งท่ีแกนน าในการจัดพิพิธภัณฑ์หนองขาวได้
ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมออย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปคือ การจดัประชมุท าความเข้าใจเพ่ือให้ชาวหนอง
ขาวตระหนกัและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน นอกจากนีพ้ระครูถาวรกาญจนนิมิต เจ้าอาวาสวดั
อินทาราม ยงัได้น ากลุม่แกนน าไปทศันศกึษาและดงูานพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ อยูเ่ป็นประจ าด้วย 
 แม้ว่าการด าเนินงานจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหนองขาวต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี กว่าท่ีจะ
ส าเร็จและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพ่ือให้ผู้ ชมได้ เข้าชมเม่ือ พ.ศ.2541 แต่ความมุ่งหวังของ
คณะท างานและชมุชนคนหนองขาวยงัคงมุ่งมัน่อยู่ท่ีว่าผลของการท างานอย่างบากบัน่อดทนด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่ายในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหนองขาวนีจ้ะสามารถน าไปสู่
การอนุรักษ์ท้องถ่ินและการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพได้ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว จึงเป็นอีกหนึ่ง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีการจดัตัง้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน มีการบริหารจดัการโดย
วัดและชุมชนเกิดจากความต้องการของชุมชน ก่อตัง้โดยชุมชน และมีการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานทัง้หมดโดยวัดและชุมชน โดยมีนักวิชาการจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือให้การ
สนบัสนนุและเรียนรู้วฒันธรรมไปพร้อมๆ กบัชมุชนจนสามารถก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียง 
เป็นพืน้ท่ีในการสร้างความเป็นตวัตนของคนหนองขาวท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน
ของชาวหนองขาวท่ีมีความโดดเด่นด้วยศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชิวิต และด้วยความรักใคร่ 
สามคัคีปรองดองกนัของคนในชมุชน ความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในความเป็นตวัตน



417 
 

 
 

ของคนหนองขาวท าให้ชาวหนองขาวสามารถด าเนินชีวิตและพฒันาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง
ผา่นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีชมุชนได้ร่วมกนัก่อร่างสร้างขึน้มาเพื่อเป็นพืน้ท่ีในการแสดง
เอกลกัษณ์ของชมุชนให้ประจกัษ์ตอ่สงัคมได้อยา่งงดงาม ด้วยแนวคดิท่ีเป็นจดุเดน่ คือ “ทัง้หมู่บ้าน
คือพิพิธภณัฑ์”  

3.2 ส่วนประกอบของพพิธิภัณฑ์ 
ด้วยแนวคดิของพิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาวท่ีวา่ ทัง้หมูบ้่านคือพิพิธภณัฑ์ จงึมีทัง้ในสว่นท่ี 

เป็นการจดัแสดงวตัถุและนิทรรศการภายในตวัอาคาร ซึ่งพยายามจ าลองบรรยากาศและวิถีชีวิต
ของชาวหนองขาวให้เห็นเป็นรูปธรรมอยา่งมากท่ีสดุ และในสว่นท่ีเรียกวา่เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง  
 ส าหรับส่วนท่ีเป็นการจดัแสดงภายในตวัอาคารนัน้ จะไม่เน้นการแสดงโบราณวตัถุหรือ
สิ่งของมากมาย แตจ่ะน าเสนอโดยการเล่าเร่ืองราวผ่านภาพถ่ายและรูปภาพท่ีมีทัง้รูปถ่าย และรูป
วาดท่ีสวยงามมาก โดยรูปภาพเหล่านีไ้ด้วาดขึน้จากการบอกเล่าเร่ืองราวของชาวบ้านหนองขาว
นั่นเอง การจัดแสดงจะเร่ิมจากโซนชัน้ล่างบริเวณห้องโถ่งด้านหน้า ซึ่งจะสร้างบรรยากาศ
เหมือนกบัใต้ถนุบ้านหรือว่าลานพกัผ่อนของชาวบ้าน ท่ีมกัมีการนัง่ทอผ้า จกัสาน นัง่เล่นหรือนอน
เล่น พูดคยุกัน และท่ีมกัพบบ่อยคือ ปฏิทินหรือรูปในหลวง ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีน่าสนใจของชมุชนท่ี
ได้น ามาแสดงให้เห็นกลิ่นอายของวิถีชีวิตชาวหนองขาว ในขณะเดียวกนัหากมีวนัส าคญั ตรงโถงนี ้
ก็สามารถท่ีจะจดังานเฉลิมฉลองต่างๆ จากห้องนีอ้อกไปสู่ลานด้านหน้าอาคารได้ ในการน าเข้าสู่
ทางสญัจรท่ีไปสูก่ารชมการจดัแสดงประกอบด้วยเร่ืองราว 8 หวัข้อ ดงันี ้ 

1. การเป็นสว่นหนึง่ของสวุรรณภมูิ ในสว่นนีจ้ะจดัแสดงแผนท่ีหมูบ้่านหนองขาว และ 
ประวตัคิวามเป็นมาของบ้านหนองขาว 

2. เส้นทางการค้าและเดนิทพัโบราณ ในสว่นนีจ้ะมีแปน้อธิบาย แสดงให้เห็นถึงเส้นทาง 
การค้าขาย เส้นทางการเดินทพัในอดีตท่ีผ่านหนองขาวว่า เคยมีกองทพัผ่านเข้ามาตรงนี ้มีการตัง้
คา่ยของทพัไทยและทพัพม่าตามจุดต่างๆ ซึ่งจะสมัพนัธ์กับการเป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิด้วย 
เม่ือผู้ชมมาชมนิทรรศการก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมในช่วงหวัข้อท่ี 1 คือการเป็นส่วนหนึ่งของ
สวุรรณภมูิ แล้วก็มองเห็นหวัข้อตอ่มาคือเส้นทางการค้าและการเดนิทพัโบราณนีด้้วย ซึ่งทัง้หมดจะ
ถกูบรรจใุนสิ่งท่ีแสดงให้เห็นคือ ตามแปน้ และในสว่นของผนงัตา่งๆ โดยมิได้ท าลายตวัอาคาร 

3. ท้องถ่ินหนองขาว อธิบายภาพรวมทางกายภาพทัง้หมดของหนองขาว เชน่ แหลง่น า้ 
การประกอบอาชีพ และอธิบายลกัษณะเก่ียวกับท้องถ่ินหนองขาวท่ีเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเด่นชดัอย่าง
หนึง่ของหนองขาว คือ ลกัษณะภาพรวมทางภมูิศาสตร์ของหนองขาวท่ีมกัเปรียบกนัว่าเป็น ไข่ดาว 
แสดงผ่านแผนท่ีบอกท่ีตัง้ของหนองขาว มีการอธิบายลกัษณะของการตัง้บ้านเรือน ท่ีเป็นกระจุก
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อยู่ตรงกลาง เปรียบเสมือนไข่แดง และพืน้ท่ีท ากินคือเรือกสวนไร่นาจะอยู่ ล้อมรอบนอก 
เปรียบเสมือนเป็นไข่ขาว และมีถนนเป็นเส้นทางผ่านกลางชุมชน ในส่วนนีส้ามารถอธิบายให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าลักษณะทางกายภาพของบ้านหนองขาวมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ชาวบ้านตัง้
บ้านเรือนอยู่รวมกนัอย่างปึกแผ่นได้ และด้วยการตัง้บ้านเรือนท่ีกระจกุตวัของชาวหนองขาวน่ีเอง
ท าให้หมูบ้่านหนองขาวมีช่ือเรียกวา่ หมูบ้่านใหญ่ไก่บินไม่ตก ท่ีเปรียบว่าเม่ือไก่บินขึน้ไปแล้วจะไม่
สามารถตกลงเหยียบพืน้ดนิได้เลยเพราะมีบ้านเรือนตัง้อยูอ่ยา่งหนาแนน่นัน่เอง 

4. คนหนองขาว น าเสนอใน 2 ประเดน็ คือ คนหนองขาวกบัประเพณีชีวิตท่ีเก่ียวกบัการ 
เกิดแก่เจ็บตาย แสดงความหมายและความเป็นมาของประเพณีพืน้ถ่ิน และคนหนองขาวกับ
ประเพณีในรอบปี ในสว่นนีจ้ดัแสดงประเพณีท่ีเป็นจดุเดน่ของชมุชน เช่น พิธีโกนจกุ ซึ่งในปัจจบุนั
ไมค่อ่ยพบเห็นท่ีอ่ืนอีกแล้ว และแสดงความเช่ือในเร่ืองผีและศรัทธาของคนหนองขาว 

5. ผู้หญิงหนองขาว น าเสนอประวตัศิาสตร์ของคนหนองขาวท่ีผู้หญิงมีความส าคญัใน 
ชมุชนเป็นอยา่งมาก ท่ีนอกจากจะท าหน้าท่ีหลกัในการดแูลบ้าน ดแูลครอบครัว เลีย้งดลูกูแล้ว ยงั
สามารถท างานทกุอยา่งท่ีสจุริต เคียงบา่เคียงไหล่กบัผู้ชาย คือการหาบของไปขายท่ีตลาด ในส่วน
นีน้ าเสนอผา่นวตัถท่ีุเป็นกระบงุและสาแหรก ซึง่จดุนีเ้ป็นจดุท่ีนา่สนใจของผู้หญิงหนองขาว  

6. ความเช่ือและศรัทธา ในสว่นแรกจะอธิบายเก่ียวกบัพทุธศาสนา ชาวบ้านหนองขาวมี 
ความศรัทธาและนบัถือ หลวงพ่อพยอม หรือพระครูโกวิทสตุคณุ อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองขาวเป็น
อยา่งมาก หลวงพอ่พยอมเป็นศนูย์รวมใจ ศนูย์รวมแหง่ความศรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างเป่ียม
ล้นของคนหนองขาว ในส่วนนีไ้ด้มีการอัญเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อพยอมมาประดิษฐานให้
ประชาชนทัว่ไปและชาวหนองขาวได้เข้ามาสกัการะบูชาได้ ในห้องนีถื้อเป็นการจดันิทรรศการท่ีมี
ชีวิต มีความโดดเด่นด้วยการจดัสภาพแวดล้อมให้เป่ียมไปด้วยความศกัดิ์สิทธ์ิด้วยการน าตู้ต่างๆ 
ท่ีหลวงพอ่เคยใช้มาวางไว้ด้านข้างและมีการใสผ้่ามา่นเข้าไปเพ่ือเน้นองค์หลวงพอ่พยอมให้มีความ
โดดเดน่มากขึน้เพ่ือน าไปสูค่วามศรัทธา  
 ท่ีผนงัด้านข้างจะแสดงภาพงานบวชและพิธีของชาวบ้านตอ่ด้วยความเช่ือเก่ียวกบัการนบั
ถือผี นับถือศาลเจ้าต่างๆ มุมนีจ้ะมีใบเสมาอยู่ด้วย เพ่ือบ่งบอกถึงความเป็นเขตพัทธสีมาของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งก็น ามาจากใบเสมาของโบสถ์เก่าท่ีมีอยู่นั่นเอง การน าใบเสมามาจัด
นิทรรศการในครัง้นีเ้ป็นการสร้างสาระส าคญัให้เกิดความศรัทธาขึน้มา ซึ่งผู้ชมจะสามารถรับรู้ได้
ถึงความศรัทธาและความส าคญัได้เป็นอยา่งดี 

7. ภมูิปัญญาชาวบ้าน เป็นการน าเสนอในสว่นท่ีเป็นภมูิปัญญาของชาวบ้าน ซึง่มี 
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สมนุไพรเป็นส่วนหนึ่ง การจดัแสดงในส่วนนีจ้ะเร่ิมมีการน าวสัดจุากธรรมชาติมาใช้ เช่น แสลงพนั 
ท่ีใช้ท าเชือก สมุนไพรชนิดตา่งๆ ฯลฯ ซึ่งสามารถอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นว่าพืชพรรณหรือสมุนไพร
ตา่งๆ เหล่านี ้ตอนท่ีเป็นต้นจะมีลกัษณะของใบ ล าต้น หรือรากเป็นอย่างไร พอเอาส่วนตา่งๆนีม้า
ตากแดดแล้วจะเป็นอย่างไร และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ผู้ชมก็สามารถเห็นภาพรวมซึ่ง
จะสร้างความเข้าใจถึงความเป็นท้องถ่ินจากทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านตวันิทรรศการ ในการ
ออกแบบห้องนิทรรศการห้องนีจ้ะจดัแสดงเหมือนวา่อยูใ่ต้ถนุบ้าน มีชาวบ้านก าลงัท าหตัถกรรมกนั
อยู่ ด้านบนมีการวางสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น กระติ๊บ หม้อ ไห เป็นการจดัวางตาม
อากัปกิริยาธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวหนองขาวให้เห็นอย่างชดัเจน ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้ชม
เกิดความเข้าใจและส านกึในสว่นนีไ้ด้ 

8. ทิศทางการเปล่ียนแปลงของบ้านหนองขาว น าเสนอให้เห็นว่า ชาวหนองขาวจะต้อง
เป็นผู้ก าหนดอนาคตตวัเอง จะมีแปน้ตรงกลางอธิบายสิ่งท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่ปัจจบุนั
และตอ่ไปยงัแนวโน้มในอนาคต มีการใช้สญัลกัษณ์แสดงความเปล่ียนแปลงโดยใช้สี เขียว เหลือง 
และส้ม แสดงให้เห็นเร่ืองจริงของชุมชนว่า จากอดีตนัน้ชมุชนมีความอุดมสมบรูณ์ชุ่มชืน้ มีความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามวิถีชีวิตดัง้เดิม แล้วค่อยๆ เปล่ียนตวัเองรับวฒันธรรมจากภายนอกเข้า
มา จนสุดท้ายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากขึน้  มีการรุกล า้เข้าไปในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
บางสว่น ซึ่งในอนาคตจะเป็นอย่างไรนัน้ ไม่มีใครสามารถตอบได้ นิทรรศการส่วนนีจ้ะเป็นตวับอก
เลา่วา่อดีตเป็นอยา่งไร ปัจจบุนัเป็นอย่างไร และอนาคตถ้ายงัเป็นอย่างนี ้จะเป็นอย่างไร คนหนอง
ขาวต้องหาค าตอบเองโดยผา่นนิทรรศการนี ้
 สุดท้ายคือบริเวณท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง ซึ่งน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกกับส่วนส าคัญท่ีเป็นหลักประชาธิปไตย ท่ี มีหลักการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินมาผนวกกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ให้คนหนองขาวและ
ผู้ชมได้ส านึกว่าปัจจบุนันีเ้ราจะต้องเดินไปอย่างไรโดยผ่านตวันิทรรศการโดยรวม จากจดุนีจ้ะเห็น
มุมมองถัดไปเป็นแนวสันของใบเสมาท่ีมีแสดงถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงเนือ้หาให้ผู้ ชมเห็นว่า 
หลงัจากได้ชมนิทรรศการมาถึงจดุนีแ้ล้ว จะมองเห็นและรับรู้ได้ถึงความเป็นหนองขาวโดยภาพรวม 
ทัง้แนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวักับความเปล่ียนแปลงของหนองขาว บวก
กบัสญัลกัษณ์ศนูย์รวมความศรัทธาท่ีเราเดนิผา่นมาแล้วคือใบเสมา ตรงนีเ้ป็นการบง่บอกภาพรวม
ถึงความเข้มแข็งของชมุชนหนองขาวท่ียงัมีอยูใ่นทา่มกลางความเปล่ียนแปลงในโลกทกุวนันี ้

จากสว่นนี ้ก็จะออกมาสูบ่ริเวณระเบียงตรงกลางชัน้บน มมุมองตรงนีส้ามารถท่ีจะท าให้ 
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ผู้ชมออกมาพบกบับรรยากาศโดยรวมของหนองขาวอีกครัง้หนึ่ง โดยจะมองเห็นวดัหนองขาว เห็น
พระปรางค์ ท่ี ถือว่าเ ป็นสัญลักษณ์เฉพาะอันหนึ่งของความเป็นท้อง ถ่ิน และความเป็น
สถาปัตยกรรมทางภาคตะวนัตก เพ่ืออธิบายว่าหนองขาวมีลกัษณะเฉพาะอย่างไร  หลงัจากนัน้จะ
เป็นเส้นทางท่ีเกิดนผ่านระเบียงเข้าสู่บริเวณโถงบนัไดเพ่ือเดินลงไปชัน้ล่างออกไปนอกอาคาร เพ่ือ
เข้าเส้นทางสญัจรสู่หมู่บ้านหนองขาว ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งตอ่ไป ซึ่งในส่วนของพิพิธภณัฑ์
กลางแจ้งนี ้ก็เป็นการใช้สถานท่ีจริงในการแสดง ประกอบไปด้วย ถนนหนทาง โรงเรียน อาคาร 
บ้านเรือน สิ่งปลกูสร้าง ศาลา วดั วิหาร บ้านหมอกระดกู หมอสมนุไพร โรงสมนุไพร โรงทอผ้า บ้าน
โบราณของคหบดี ฯลฯ ซึ่งเหล่านีผู้้ ชมจะได้เรียนรู้ชีวิตและวฒันธรรมของชาวหนองขาวโดยการ
สมัผสักบัสภาพแวดล้อมจริงภายในบ้านหนองขาวอย่างเป็นธรรมชาติโดยท่ีมิได้จดัสร้างหรือปรุง
แตง่ขึน้มาแตอ่ยา่งใด 
 

3. วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best practice) ในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ
พพิธิภัณฑ์ 

3.1 รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 3.1.1 สภาพทางกายภาพ 
 ด้วยแนวคิดท่ีว่า ทัง้หมู่บ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ การจัดสภาพทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์
หนองขาวจงึเป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่แนวคดินีท้ัง้หมด กลา่วคือ การจดัแสดงมิได้จ ากดั
อยู่แต่ภายในตัวอาคารเท่านัน้ แต่สถานท่ี และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถาน ศาลา ศาลเจ้า บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา โรงเรียน ฯลฯ เหล่านีล้้วนเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรม และถือเป็นพิพิธภณัฑ์ได้ทัง้หมด และส าหรับตวัอาคารนัน้ก็มิต้องเป็นอาคารท่ีต้อง
ปลกูสร้างขึน้มาใหม ่แตส่ามารถปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในชมุชนเป็นอาคารพิพิธภณัฑ์ได้ และ
หนองขาวมีสภาพทางกายภาพท่ีเป่ียมไปด้วยการอนุรักษ์ ทัง้สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ อาคารและ
บ้านเรือนเก่าท่ียงัคงอยู่มาแต่ในสมยัโบราณ  ซึ่งชุมชนหนองขาวมีความพร้อมทัง้ด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม ท่ียังคงอยู่ในบรรยากาศของการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่เก่าแก่อยู่อย่างเต็มเป่ียม ซึ่ง
สามารถใช้เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นของจริง ในสถานท่ีจริงโดยมิได้ปรุงแตง่
แตอ่ย่างใดได้ แม้แต่พิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาวท่ีเป็นตวัอาคารนัน้ ชาวหนองขาวก็หาได้ปลกูสร้าง
ขึน้มาใหมไ่ม ่หากแตใ่ช้อาคารซึ่งเป็นอาคารเรียนเก่าของโรงเรียนวดัอินทารามท่ีมีอยู่มาแตด่ัง้เดิม
โดยบรูณะซ่อมแซมใหม่เพ่ือเป็นท่ีตัง้จดัแสดงวตัถแุละนิทรรศการ อาคารนีต้ัง้อยู่ภายในวดัอินทา
ราม ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2479 เป็นอาคาร  2 ชัน้ หลงัใหญ่ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร 7 ห้อง 
และได้เลิกใช้เม่ือปี พ.ศ.2520 ในปลายปี พ.ศ.2541 พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาวได้รับความ
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อนุเคราะห์การออกแบบการจัดแสดงจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานใน
ขัน้ตอนนีคื้อการศึกษาภูมิทศัน์ทัง้ท่ีตัง้ของอาคารพิพิธภัณฑ์ บริเวณหมู่บ้านหนองขาว และพืน้ท่ี
โดยรอบเพ่ือน ามาประกอบการจดัแสดงให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหนองขาวแห่งนี ้ไม่ได้จ ากัด
อยูเ่ฉพาะการจดัแสดงภายในตวัอาคารพิพิธภณัฑ์เพียงเท่านัน้ แต่ “ทัง้หมู่บ้านคือพิพิธภณัฑ์” การ
ด าเนินงานในขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการด าเนินงานท่ีต้องปรับสภาพภูมิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องรอบด้านตัว
อาคารของพิพิธภณัฑ์ ถนนหนทาง ศาสนสถานตา่งๆ เช่น พระอโุบสถ พระปรางค์ และวิหารพระ
ป่าเลไลย์ เพ่ือเช่ือมโยงเร่ืองราวของศาสนสถานในวดั และสถานท่ีตา่งๆ ในชมุชนให้เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั การเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างตวัอาคารพิพิธภณัฑ์กบัสิ่งท่ีมีความส าคญัใกล้เคียงนี ้ท า
โดยการสร้างลานกิจกรรมเพื่อเช่ือมความรู้สกึของความสมัพนัธ์ระหวา่งอาคารท่ีอยู่คนละฟากถนน
ให้เป็นเอกภาพในการใช้งานซึง่จะชว่ยให้ผู้ ท่ีมาชมได้ทราบเร่ืองราวตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองกนั 
 การเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาว จะมีเส้นทางเดินศกึษาและเย่ียมชมอยู่รอบหมู่บ้าน 
เร่ิมจากผู้มาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาวจะได้รับรู้ข้อมลูเบือ้งต้นจากอาคารประชาสมัพันธ์ 
ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ และได้เห็นภาพรวมของชุมชนจากเร่ืองราวท่ีจดัแสดงในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ จากนัน้สามารถเข้าไปสัมผัสชุมชนจริงตามความสนใจจากข้อมูลเส้นทางเดินรอบ
หมูบ้่านท่ีแนะน าไว้ เชน่ มีเส้นทางเดนิให้ผู้ชมได้เห็นอาคารสมยัโบราณรุ่นราวคราวเดียวกบัอาคาร
ท่ีใช้เป็นสถานท่ีหลกัในการจดัแสดงบ้านเรือนไทยทรงโบราณ กลุ่มหมู่บ้านท่ีมียุ้ งข้าว คอกเลีย้งววั
และคอกม้าซึง่สะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทุ่งนาข้าวท่ีอยู่ระหว่างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั บ้านหมอ
พืน้บ้าน ร้านค้าผ้าทอ โดยอาคารพิพิธภณัฑ์จะท าหน้าท่ีหลกัในการอธิบายภาพรวมของท้องถ่ิน 
 การจัดสภาพทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาวอยู่บนแนวคิดของการท าทัง้
หมู่บ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมิได้จ ากัดอยู่ท่ีการจัดแสดงท่ีเป็นวัตถุในอาคารเท่านัน้ แต่การ
สง่เสริมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุคือการได้สมัผสักบัของจริงและสถานท่ีจริงท่ีมีอยู่ในชุมชน การจดัแสดง
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินจงึเน้นความเป็นชมุชนหนองขาวโดยมิได้ปรุงแตง่สิ่งใดๆ นอกจากการรักษา 
และอนุรักษ์สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนัน้ให้คงอยู่และสามารถส่ือสารเร่ืองราวความเป็นมาของ
ชมุชนให้ผู้ ท่ีมาเย่ียมชมได้ด้วยตวัเอง  
 3.1.2 จุดมุ่งหมาย 
 การด าเนินการจดัตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เป็นการร่วมแรงใจของชาวบ้าน 
ผู้น าท้องถ่ิน ครู และพระสงฆ์ ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนโกวิทอินทาทร ซึ่งเป็นโรงเรียนหลงั
แรกของโรงเรียนประชาบาลในจงัหวดักาญจนบรีุ เปิดท าการสอนเม่ือ พ .ศ.2480 ท่ีทรุดโทรมแล้ว
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ให้เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์และได้รวบรวมสิ่งของท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม เพ่ือการอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยูต่อ่ไป โดยมีจดุมุง่หมายในการจดัตัง้ 3 ประการ คือ  

1. การปลกุจิตส านกึให้คนในท้องถ่ินรู้จกัตนเองและภาคภมูิใจใจอตัลกัษณ์ของตน 
2. การพฒันาภมูิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ินเป็นอาชีพเพ่ือให้ชมุชนด ารงอยูไ่ด้ด้วย 

ตนเอง ทัง้นี ้อาจพฒันาทรัพยากรในท้องถ่ินให้เป็นอาชีพเสริมได้ เช่น สมุนไพร ข้าวซ้อมมือ เป็น
ต้น 

3. การด าเนินชีวิตตอ่ไปด้วยความร่ืนรมย์ 
และจดุมุง่หมายทัง้ 3 ประการของพิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาวนี ้ได้สรุปอยา่งสัน้ๆ และเขียน 

เป็นสโลแกนประจ าพิพิธภณัฑ์ไว้วา่ “รู้จกัตวัเอง รู้จกัผู้ อ่ืน รู้จกัโลก” 
3.1.3 หลักการ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหนองขาวเกิดขึน้จากความต้องการของคนในชมุชนอนัจะมีพืน้ท่ีในการ 

แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองและสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน
เอาไว้ไมใ่ห้สาปสญู โดยยึดหลกัพิพิธภณัฑ์มีชีวิต พิพิธภณัฑ์คือชีวิตของชาวหนองขาว พิพิธภณัฑ์
เป็นแหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชน เป็นสถานท่ีท่ีเช่ือมโยงระหว่างอดีต ปัจจบุนั อนาคต 
เยาวชนของชมุชนจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของตนเองจากพิพิธภณัฑ์นี ้ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวยึดหลกัในการบริหารและด าเนินงานโดยเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์
อย่างสม ่าเสมอ โดยกิจกรรมทัง้หมดของพิพิธภัณฑ์จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีส าคัญของชุมชนหนองขาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีทางศาสนา เช่น งานออก
พรรษา งานกฐิน งานเทศน์มหาชาติและยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อย ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน
โรงเรียนในชุมชนหนองขาวซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นลูกหลานสายเลือดหนองขาวเข้ามาเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ ชีวิตและวฒันธรรมประเพณีของชาวหนองขาวในพิพิธภณัฑ์และท าหน้าท่ีเป็นผู้น า
ชมในพิพิธภณัฑ์ ซึง่โครงการนีน้บัว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งในหลกัการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด นอกจากนี ้
พิพิธภณัฑ์ยงัให้ความส าคญักบัการมีเครือขา่ยเพ่ือการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้
ในและนอกชมุชนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การช่วยเหลือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั ท าให้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหนองขาวมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
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 3.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว มีทัง้กิจกรรมหลักตาม
จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมเสริมท่ีเป็นการจัดกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มเติมเพ่ือท าให้
พิพิธภณัฑ์มีความนา่สนใจยิ่งขึน้ กิจกรรมเหลา่นี ้ได้แก่  
  3.1.4.1 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว คือ การจดัแสดงนิทรรศการถาวรและ
การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ภายในตวัอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการในเร่ือง
ตา่งๆ ตามจดุมุ่งหมายของแตล่ะส่วน ซึ่งการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑ์นัน้จะมีความ
แปลกและมีจุดเด่นคือ ไม่เน้นการแสดงวตัถุ สิ่งของมากนกั หากแต่จะเน้นการน าเสนอเร่ืองราว 
เนือ้หาของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาต่างๆ ของชาวหนองขาว
ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ผา่นภาพถ่ายและภาพวาดประกอบค าบรรยาย ซึ่งภาพถ่ายนัน้เป็นภาพท่ี
ถ่ายจากสถานท่ีจริงในชมุชนหนองขาวทัง้สิน้ ซึ่งโบราณวตัถเุหล่านีส้ามารถหาดไูด้ตามบ้านของ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน การจดัแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน
หนองขาวนีน้บัว่าเป็นความแปลกและโดดเด่นท่ีไม่เหมือนท่ีใดเลย ส่วนการจดัแสดงนิทรรศการ
ชั่วคราวนัน้ พิพิธภัณฑ์จะจัดนิทรรศการตามเหตุการณ์และวันส าคัญของชาติ วันส าคัญทาง
ศาสนาและวนัส าคญัของชมุชน เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัมาฆบชูา วนัวิสาขบชูา วนัเทศน์
มหาชาต ิเป็นต้น 

3.1.4.2 กิจกรรมเสริม 
นอกจากกิจกรรมหลักในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการทัง้ถาวรและชั่วคราวแล้วนัน้ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวยังมีกิจกรรมเสริมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายท่ีจัด
เพิ่มเตมิเพ่ือให้พิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมท่ีนา่สนใจ ดงันี ้

1. กิจกรรมทศันศกึษาเรียนรู้ชมุชนภายนอกพิพิธภณัฑ์ ซึง่บ้านหนองขาวมีโบราณสถาน 
และสถานท่ีส าคญัของชมุชนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ชมและเรียนรู้มากมาย เช่น ร้าน
ทอผ้าแห่งแรก ท่ีสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2512 บ้านโบราณของคหบดี สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2474 สุข
ศาลา สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2491 และกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิเช่น กิจกรรมไหว้หลวงพ่อเลไลย์
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของหนองขาวและเป็นท่ีเคารพของชาวหนองขาวเป็นอย่างมาก  
การนัง่รถอีแตน๋ชมหมูบ้่านและฟังการบรรยายเก่ียวกบับ้านเรือนไทยในชมุชนหนองขาว หรือจะป่ัน
จกัรยานชมหมู่บ้านก็ได้ ชมสิ่งท่ีสะท้อนความเช่ือของชาวหนองขาว เช่น หม้อยาย ไหว้ศาลพ่อแม ่
ชมและเรียนรู้หตัถกรรมพืน้บ้าน เช่น การจกัสาน การทอผ้าขาวม้าร้อยสี ชมการรักษาโรคด้วยภูมิ
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ปัญญาท้องถ่ิน เช่น หมอกระดกู หมอสมุนไพร เรียนรู้การประกอบอาชีพของชุมชน เช่น การท า
น า้ตาลโตนด การท าขนมตาล การท าข้าวซ้อมมือ ตลอดจนเท่ียวชมธรรมชาติท่ีสวยงามของชมุชน
หนองขาว เชน่ ชมดงตาล ชมทุง่นา เป็นต้น  

2. กิจกรรมเก่ียวกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนัและวนัส าคญัของชมุชน ได้แก่ กิจกรรมตาม 
ประเพณีดัง้เดิมของชาวหนองขาว เช่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นประเพณีส าคญัของชาว
หนองขาว ชาวบ้าน งานเทศน์มหาชาตนีิ ้นิยมท าหลงัออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจท าในวนั
ขึน้ 8 ค ่า เดือน 12 หรือ ในวนัแรม 8 ค ่าก็ได้ ซึ่งในช่วงนีน้ า้เร่ิมลด และข้าวอาหารก าลงัอุดม
สมบรูณ์ ชาวบ้านจง พร้อมใจกนัท าบญุทานชาวบ้านบ้านหนองขาวจะจดังานเทศน์มหาชาติทกุปี  
ปัจจบุนัจะจดังาน 3 วนั คือวนัขึน้ 9 ค ่า เดือน 12 เรียกว่า “วนัปักฉัตร” เป็นวนัท่ีชาวบ้านพร้อมใจ
กนัมาเตรียมงานตกแตง่สถานท่ีในวนันีมี้การสวดมนต์ในตอนเย็น วนัขึน้ 10 ค ่า เดือน 12 มีการ
ท าบญุในตอนเช้า จากนัน้ก็จะเร่ิมเทศน์มหาชาติ งานเทศน์มหาชาตินีเ้ป็นประเพณีเก่าแก่ของชาว
หนองขาวท่ียงัคงได้รับการสืบทอดให้ด ารงอยูน่บัจากอดีตจนถึงปัจจบุนันี ้

3. กิจกรรมอบรมมคัคเุทศก์ อาสาสมคัร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการอบรม 
อาสาสมคัรมคัคเุทศก์ ซึ่งเรียกว่า “กลุ่มคณุหนบู้านหนองขาว” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนซึ่งถือ
เป็นลกูหลานของชมุชนหนองขาวได้เข้ามาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและประเพณีของหนอง
ขาวเพ่ือปลูกจิตส านึกท้องถ่ินและก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชนหนองขาวผ่าน
โครงการอบรมมคัคเุทศก์น้อย ท่ีนอกจากปลกูฝังความรักและหวงแหนวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของ
ท้องถ่ินแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาและได้เรียนรู้ท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม
โดยการเผยแพร่วฒันธรรมของชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่สงัคมภายนอกด้วย 

4. การจดัโฮมสเตย์ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการจดัพกัแรมเพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียว 
และผู้สนใจเข้ามาเย่ียมชม ศกึษาวิถีชีวิต ในรูปแบบของโฮมสเตย์ ซึง่ปัจจบุนัมีชาวบ้านหนองขาวท่ี
เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัโฮมสเตย์ให้แก่นกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจเป็นจ านวนมาก การเข้าพกัใน
โฮมสเตย์กับชาวหนองขาวเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ชีวิต วฒันธรรมของชาวหนองขาวได้อย่าง
ลกึซึง้ และเกิดความประทบัใจในความมิตรไมตรีของชาวหนองขาวอยา่งมิมีวนัเลือน 

5. การจดัหลกัสตูรท้องถ่ินให้แก่นกัเรียน ปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้เป็น 
สว่นหนึง่ของหลกัสตูรท้องถ่ินให้นกัเรียนในโรงเรียนบ้านหนองขาวได้ศกึษาวฒันธรรมประเพณีของ
ชาวหนองขาวในระดบัมธัยมศกึษาเรียบร้อยแล้ว โดยการบรรจภุูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีจดัแสดงไว้ใน
พิพิธภณัฑ์ คือ การทอผ้าก่ีกระตกุ ซึง่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากของประเทศ
ไทย เข้าไว้ในวิชาการหตัถกรรมพืน้บ้าน ให้นกัรียนระดบัมธัยมศกึษาทกุโรงเรียนในบ้านหนองขาว
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ได้ศึกษา ซึ่งวิชาการทอผ้าก่ีกระตกุนีมี้ครูภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นชาวบ้านท่ีมีฝีมือและมีความรู้ใน
การทอผ้าก่ีกระตกุในชุมชนเป็นผู้สอนโดยตรง ซึ่งการทอผ้าก่ีกระตกุนีส้ามารถอ้างอิงและศึกษาดู
งานเพิ่มเตมิในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
 3.1.5 การให้บริการ 

3.1.5.1 วันเวลา ในการเยี่ยมชมพพิธิภัณฑ์ 
 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เปิดให้เข้าชมทกุวนั เวลา 8.30 – 16.30 น. และในส่วนท่ี
เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ผู้ เข้าชมสามารถติดตอ่เพ่ือเข้าชมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สปัดาห์ เน่ืองจาก
ต้องมีการเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการน าชม 
  3.1.5.2 การบริการด้านอ่ืนๆ  
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวให้บริการแก่ผู้ชมโดยการ มีบริการน าชมโบราณสถานท่ี
อยู่ในหมู่บ้านและน าชมวิถีชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวหนองขาว 
เชน่ ชมพระปรางค์หนองขาว ชมบ้านทรงไทยเก่าแก่ ชมศาลาประชาคม ไหว้หลวงพ่อ ไหว้ศาลพ่อ
แม ่ชมและฟังการบรรยายเก่ียวกบัหม้อตาหม้อยาย วิธีการรักษาของหมอกระดกู พาน าชมการทอ
ผ้าหนองขาวและเลือกซือ้ผ้าทอหนองขาวท่ีงดงามและมีช่ือเสียง นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ยังมีการ
ให้บริการแก่ชมุชนโดยการเป็นพืน้ท่ีในการพบปะสงัสรรค์ การรวมกลุ่ม การเป็นเวทีประชาคม และ
การเป็นสถานท่ีในการจดังานร่ืนเริง การประกวด และงานประเพณีท่ีส าคญัตา่งๆ ของชมุชน  
 3.1.6 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จดัตัง้ขึน้โดยชุมชนเป็นหลกั ชาวบ้านหนองขาวมีส่วน
ร่วมในการก่อตัง้และการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์หลายประการ ดงันี ้

3.1.6.1 ร่วมบริจาคสิ่งของให้กบัพิพิธภณัฑ์ โดยสิ่งของท่ีเป็นโบราณวตัถท่ีุเก่าแก่ 
และเป่ียมไปด้วยคณุค่าและมีความหมายทางวฒันธรรมหลายอย่างท่ีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์นี ้
เช่น ข้าวของเคร่ืองใช้ ภาชนะต่างๆ เคร่ืองบดยา หูกทอผ้า ส่วนหนึ่งเป็นของท่ีชาวบ้านบริจาค
ให้กบัพิพิธภณัฑ์ 

3.1.6.2 ให้ข้อมลูส าคญัในเร่ืองของประเพณีและวฒันธรรมของชมุชน ชาวบ้าน 
หนองขาวในฐานะเจ้าของวฒันธรรมมีส่วนส าคญัท่ีสุดในการบอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมาของ
บ้านหนองขาว และวิถีชีวิตของชาวหนองขาว ซึ่งได้น ามาถ่ายทอดเป็นภาพวาด และรูปถ่ายท่ีจดั
แสดงในพิพิธภณัฑ์ 

3.1.6.3 มคัคเุทศก์น าชมพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเปิดโอกาส 
ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการมัคคุเทศก์น าชม
พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนในชมุชน เช่น โรงเรียนวดัอินทาราม ให้เข้ามาน าชมพิพิธภณัฑ์
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ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการน าชมในภาคสนามหรือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นั่นคือ การน าชมหมู่บ้าน
หนองขาว การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและน าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินนี ้สามารถเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ิน และเป็นการปลูกจิตส านึกท้องถ่ินนิยม ให้
เกิดความภาคภมูิในในท้องถ่ินตน ให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
อีกทัง้ได้มีโอกาสท าหน้าท่ีเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีให้ปรากฎตอ่สาธารณชน ตลอดจนให้
ค าแนะน าแก่นกัทอ่งเท่ียว และประชาชนผู้สนใจท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ด้วย  

3.1.6.4 คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมี 
การจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ซึ่งทัง้หมดเป็นคนในชมุชนหนองขาวทัง้สิน้
ประกอบด้วย พระสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อเป็นประธาน มีผู้น าชมุชน นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านนัผู้ ใหญ่บ้าน ครู ผู้อาวุโส และชาวบ้านหนองขาว ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้วยกนัทัง้หมด คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์มีหน้าท่ีบริหารจดัการ ด าเนินงาน ดแูล และ
จดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ร่วมกบัชมุชน  

3.1.6.5 การรวมกลุม่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้ก่อให้เกิดการรวมกลุม่ 
ของคนในชุมชนบ้านหนองขาว โดยเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านอาชีพ เช่น 
กลุ่มผ้าทอบ้านหนองขาว การจักสาน การท าน า้ตาลสด น า้ตาลโตนด การท าขนมตาล ซึ่ง
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชนและสร้างเศรษฐกิจชมุชนให้แก่บ้านหนองขาว 

3.1.6.6 การมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวซึง่ 
พิพิธภัณฑ์จะจดักิจกรรมต่างๆ ในโอกาสส าคญัตา่งๆ ของชุมชน เช่น งานประเพณีของชมุชน วนั
ส าคญัของชาติ หรือวนัส าคญัทางศาสนา เช่น งานออกพรรษา งานบวช งานเทศน์มหาชาติ ซึ่ง
ชาวบ้านหนองขาวทกุคนจะให้ความร่วมมือกบัทางพิพิธภณัฑ์ในการจดังานทกุอยา่งเป็นอยา่งดี 
 3.1.7 เครือข่าย 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวให้ความส าคญักับการมีเครือข่าย มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนและนอกชุมชน เช่น วัดอินทาราม องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เทศบาลหนองขาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว โรงเรียน สถาบนัการศกึษา และมี
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศโดยมีการติดตอ่ประสานงานกนัผ่านศนูย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งจะจัดงานประชุม เสวนาและพบปะสังสรรค์กันเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่วประเทศเพ่ือการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
เร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ยงัได้ประสานความร่วมมือกบัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
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จงัหวดักาญจนบรีุ เพ่ือความชว่ยเหลือและสนบัสนนุในด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซึ่งเป็นการ
เอือ้ประโยชน์ให้พิพิธภณัฑ์ในเร่ืองของการมีงบประมาณเพิ่มขึน้และท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้าน
หนองขาวมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป และได้เผยแพร่วฒันธรรมของชาวหนองขาวให้
เป็นท่ีรู้จกัอีกด้วย 

3.1.8 งบประมาณ  
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้รับงบประมาณในการบริหารและด าเนินการจาก 

หน่วยงานภาครัฐ คือ เทศบาลต าบลหนองขาว และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหลัก และได้รับ
งบประมาณเสริมอีกหลายทาง เช่น จากทางวดัอินทารามท่ีได้จากการจดังานบุญประเพณีต่างๆ 
การบริจาคจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์ และจากการบริจาคของประชาชนชาวหนอง
ขาวเอง 
 3.1.9 การประเมินผล 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์โดยการประชมุคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินงาน การวางแผนการด าเนินงาน การจดักิจกรรมต่างๆ และมีการน าผลการประชุมนัน้มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนในการพฒันาพิพิธภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 
3.2 จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น   
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เกิดขึน้ด้วยความต้องการของชุมชนท่ีต้องการพืน้ท่ีใน
การแสดงความมีตวัตนของคนหนองขาว โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการต้องการอนรัุกษ์อาคารเรียนหลงั
เก่าท่ีทางราชการต้องการทุบทิง้เน่ืองจากทรุดโทรมมากแล้ว ไว้เพ่ือเป็นความทรงจ าท่ีดีถึงอดีตท่ี
งดงาม จุดนีแ้สดงให้เห็นว่าชุมชนหนองขาวมีส านึกในการอนุรักษ์สูงมากมาตัง้แต่ต้น และเห็น
ความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ ชาวหนองขาวมีการมองภาพรวมในการ
อนุรักษ์ในแง่ของความต้องการท่ีจะให้หนองขาวเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์  แต่ไม่สามารถจะ
อนรัุกษ์ทัง้หมู่บ้านให้เป็นประวตัิศาสตร์ได้ ก็จะอนรัุกษ์บางจดุท่ีเป็นประวตัิศาสตร์เอาไว้ ซึ่งแตล่ะ
จดุก็จะบอกความเป็นมาของชาวหนองขาว การท าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวจึงไม่ได้จ ากดั
เฉพาะอาคารหรือสิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ แต่จะมีพิพิธภัณฑ์กลางแ จ้งอีกมากท่ีให้เข้าไป
สมัผสัได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชุมชน
แล้วยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดักาญจนบรีุด้วยความท่ีมีจดุเดน่อยู่หลาย
ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 3.2.1 แนวคิดการเป็นพิพิธภัณฑ์ทัง้หมู่บ้าน  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้รับ
แนวความคิดในการจดัพิพิธภณัฑ์จากรองศาสตราจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม นกัวิชาการท่ีเข้ามาให้
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ค าแนะน าและชว่ยเหลือในการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท่ีวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่จ าเป็นต้องเน้นตวัอาคาร
มากนกั และตวัอาคารก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่แตส่ามารถใช้สถานท่ีตา่งๆ ใน
ชมุชนในการเป็นสถานท่ีจดัแสดงซึง่อาจเป็นบ้าน ตกึ โกดงัตา่งๆ ห้องเรียน วิหาร ศาลาการเปรียญ 
หรือศาลาวดั ก็ได้โดยการออกแบบตวัอาคารนัน้พิจารณาถึงประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลกั และ
ความหมายของพิพิธภณัฑ์ก็ไมไ่ด้หมายความถึงการจดัแสดงท่ีเฉพาะอยู่แตภ่ายในตวัอาคารเพียง
เท่านัน้ หากแต่รวมถึงสถานท่ีต่างๆ ภายในชมุชน เช่น โบราณสถาน วดั โรงเรียน หมู่บ้าน ทุ่งนา 
แปลงผัก ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบชุมชนก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถเป็น
พิพิธภัณฑ์ได้หมด ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวก็ได้ก่อตัง้และด าเนินการพิพิธภัณฑ์ตาม
แนวคิดนี ้โดยตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนในชุมชน และมี
บริการน าชมสภาพแวดล้อมและโบราณสถาน บ้านเรือน ตลอดจนสถานท่ีส าคญัต่างๆ ในชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ินและได้สมัผสัวิถีชีวิตของท้องถ่ินอย่างใกล้ชิดและเป็น
รูปธรรมอีกด้วย จงึนบัวา่เป็นจดุเดน่ประการหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
 3.2.2 การจดันิทรรศการในอาคารพิพิธภณัฑ์เป็นการจดันิทรรศการภายใต้แนวคิด ภาพ
เก่าเล่าอดีต คือ ไม่เน้นการจดัแสดงโบราณวตัถมุากมายเหมือนกบัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ ของท่ี
น ามาจดัแสดงในพิพิธภัณฑ์จะเป็นของท่ีมีความหมาย ของท่ีบ่งบอกถึงชีวิตวัฒนธรรมของชาว
หนองขาว ซึ่งมีจ านวนไม่มากนกั เช่น เคร่ืองบดยา เคร่ืองทอผ้า ภาชนะและข้าวของเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวจะเน้นการเล่าเร่ืองราวผ่านภาพถ่าย 
ภาพเขียน ท่ีจดัแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ จึงนบัว่าเป็นความโดดเดน่ในด้านการจดัแสดงอีกประการ
หนึง่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีไม่เหมือนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีจะเน้นการจดัแสดง
โบราณวตัถเุป็นส าคญั 
 3.2.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของชุมชนและ
อ าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรีุ ด้วยความร่วมมือของการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักาญจนบรีุท่ี
บรรจพุิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าจงัหวดักาญจนบรีุแห่งหนึ่งด้วย 
เม่ือมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดก็มักได้รับการพามาชมหมู่บ้านหนองขาวและ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้วย จุดนีท้ าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนและจงัหวดัขึน้มาในแง่
ของการชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจงัหวดัและชมุชน ดงัเห็นได้จากเม่ือมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาแวะ
ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็จะซือ้ของท่ีระลึก สินค้าชุมชนซึ่งเป็นผลิตผลทางหตัถกรรม เกษตรกรรม 
รวมทัง้อาหารท้องถ่ินของหนองขาว ท าให้ชาวหนองขาวมีรายได้เพิ่มขึน้เป็นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชมุชน จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวนอกจากจะปลุกจิตส านึกให้คนหนองขาวมี



429 
 

 
 

พลังร่วมกัน เพ่ือท่ีจะสร้างเศรษฐกิจพอเพียงม่ีจะอยู่รอดในสังคมสมัยใหม่แล้ว ยังเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพด้วย  
 3.2.4 ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีมีความโดดเดน่ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในแง่
ของการเป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีอยู่ในเส้นทางการเดินทพัในสมยัโบราณตามประวตัิศาสตร์ บ้านหนอง
ขาวตัง้อยูบ่นเส้นทางการคมนาคมโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยาท่ีมีการเดินทพัของไทยรบพม่า ซึ่งเม่ือ
พม่าจะเดินทพัไปตีกรุงศรีอยธุยาจะต้องผ่านหมู่บ้านหนองขาวแห่งนี ้ซึ่งท าให้เกิดเป็นต าบลตา่งๆ 
เช่น หนองขาว พนมทวน จระเข้สามพนั ฉะนัน้ หนองขาวจึงมีเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
อยู่มาก ซึ่งนบัเป็นจุดเด่นของหนองขาวอีกประการหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้น ามาเป็นฐานในการท า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหนองขาวท่ีได้จัดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตบนเส้นทางการเดินทัพโบราณว่าเป็น
อยา่งไรให้เห็นอยา่งชดัเจน ซึง่เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถหาดแูละศกึษาได้จากท่ีใดได้ง่ายนกั 
  3.2.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์ในส่วน
ของการสง่เสริมหลกัสตูรการเรียนการสอนในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการแสดงว่าวิถีชีวิตท่ีอดุมไปด้วยภูมิรู้
ตา่งๆ อนัทรงคณุคา่ของชมุชนบ้านหนองขาวไม่ได้เลือนหายไปตามกระแสของความเปล่ียนแปลง
ของสังคม แต่ว่าได้มีการรวบรวมจัดหมวดหมู่ของภูมิปัญญาไว้เป็นอย่างดี  โดยใช้กระบวนการ
หลกัสตูรท้องถ่ินเป็นกระบวนการในการรวบรวมจดัระบบความรู้ตา่งๆ ท่ีกระจดักระจายอยู่ภายใน
ชมุชน และน าเนือ้หาองค์ความรู้ท่ีได้นัน้มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระบวนการพฒันาคนรุ่นใหม่
ของชมุชนขึน้มา เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาชมุชนบ้านหนองขาวให้เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพ
ในการด ารงอยูบ่นกระแสของความเปล่ียนแปลงได้อยา่งเหมาะสม และสามารถเป็นชมุชนต้นแบบ
ให้กับชุมชนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้าสภาพของแต่ละชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม โดยกระบวนการสร้างหลักสูตรท้องถ่ินของชุมชนหนองขาวเป็นการท างานร่วมกัน
ระหวา่งองค์กรในชมุชน เช่น วดั องค์การบริหารส่วนต าบล  โรงเรียนในชมุชน  ครู – อาจารย์ ท่ีอยู่
ในชุมชน  ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ เฒ่า และองค์กรภายนอกชุมชนท่ีเข้ามามีส่วน
สนบัสนนุในด้านตา่งๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัมหิดล หรือองค์กรอ่ืน ๆ 
เชน่ ส านกังานการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย จงัหวดักาญจนบรีุ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสตูรท้องถ่ินของชมุชนหนองขาว  

ภาพชัดเจนของหลักสูตรท้องถ่ินบ้านหนองขาวในวันนีคื้อ การท่ีเด็กๆ และเยาวชนของ
หนองขาวได้เรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ของชมุชนอย่างเป็นขัน้เป็นตอน และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
ตา่งๆ ของชุมชนได้อย่างชดัเจน แม่นย า ให้กับบุคคลอ่ืนได้รับรู้ ซึ่งกว่าจะท าได้อย่างทุกวนันีน้ัน้
ต้องผ่านกระบวนการตา่ง ๆ มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารน าเร่ืองราวเล่าขานตา่งๆ ของชมุชนมาเรียง
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ร้อยและเช่ือมโยงกบัหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และเอกสารทางวิชาการตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในพิพิธภณัฑ์
เพ่ือให้กลายเป็นความรู้ เป็นเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ท่ีพิสจูน์ได้ จนในท่ีสดุได้กลายเป็นเนือ้หา
วิชาการท่ีได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรท้องถ่ินบ้านหนองขาว  ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาในต าบลหนองขาว แตห่ลกัสตูรท้องถ่ินบ้านหนองขาวไม่ได้หยดุแคเ่พียงประวตัิศาสตร์
เร่ืองราวของชุมชนเพียงเท่านัน้ หากแต ่ สาระอาชีพของชุมชนบ้านหนองขาวท่ีผ่านกระบวนการ
เรียงร้อยเร่ืองราวแหง่วิถีภมูิปัญญาท่ีทรงคณุคา่ของท้องถ่ินก็ได้ถกูบรรจอุยู่ในหลกัสูตรท้องถ่ินบ้าน
หนองขาวอย่างเต็มภาคภูมิเช่นกนั เพ่ือให้เป็นแหล่งสืบค้น เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ท่ีจะก้าวไปสู่การ
เป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาท้องถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าขาวม้าร้อยสี  ซึ่งเป็นอาชีพและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวหนองขาว การท านา และการสีข้าวด้วยมือ 
การขึน้ตาล ประเพณีวฒันธรรมการแสดงตา่งๆ อาทิ การร าเหย่ย การสืบสานวฒันธรรมหม้อยาย
กเุลา เป็นต้น ซึ่งปัจจบุนัโรงเรียนในชมุชนหนองขาวได้มีการบรรจหุลกัสตูรเหล่านีเ้ข้าเป็นรายวิชา
หนึ่งท่ีนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินเอาไว้ไม่ให้สูญหาย ทัง้นี ้ผู้ สอนวิชาภูมิปัญญาต่างๆ เป็นผู้ อาวุโสใน
หมูบ้่านหนองขาวท่ีจะผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัเข้าไปสอนนกัเรียนในโรงเรียน และบางครัง้ก็มาใช้
พิพิธภณัฑ์เป็นห้องเรียนซึง่ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปด้วยดีอยา่งยิ่ง 

“จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวอยู่ที่แนวคิดที่ต้องการให้ทั้งหมู่บ้านเป็น
พิพิธภัณฑ์ คือไม่ต้องเน้นการจัดแสดงในตัวอาคารมากนัก แต่เราสามารถใช้สถานที่ภายใน
หมู่บ้านเป็นพิพิธภณัฑ์ได้หมด เช่น วดั โบราณสถาน บ้านคน ท้องนา ทุ่งข้าว ศาลเจ้า เพราะค า
ว่าพิพิธภัณฑ์ของเราหมายถึงแหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงแหล่งการเรียนรู้คือทุกอย่างที่อยู่ภายในชุมชน 
แนวคิดนีไ้ดม้าจากนกัวิชาการ ท่านอาจารย์ศรีศกัร วลัลิโภดม ทีม่าช่วยจดัพิพิธภณัฑ์ให้” 

(พระครูถาวรกาญจนนิมิตร, 2555) 
“พิพิธภณัฑ์บา้นหนองขาวมีจุดเด่นตรงทีแ่นวคิดทีไ่ม่เหมือนใคร อย่างแนวคิดในการจดั

นิทรรศการในอาคารพิพิธภณัฑ์ทีเ่ป็นการจดันิทรรศการภายใตแ้นวคิด ภาพเก่าเล่าอดีต คือ เราไม่
เนน้จดัแสดงส่ิงของโบราณวตัถมุากมายเหมือนกบัพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินอืน่ๆ แต่เราจะน าของทีที่มี่
ความหมาย ของทีบ่่งบอกถึงชีวิตวฒันธรรมของชาวหนองขาวมาจดัแสดงซ่ึงมีไม่มากนกั แต่เราจะ
เนน้การน าเสนอเร่ืองราวดว้ยภาพแทน เพราะเรามีแนวคิดทีว่่า ภาพหน่ึงภาพแทนค าพดูนบัพนั ซ่ึง
ภาพทีว่่านีมี้ทัง้ภาพถ่าย ภาพวาด ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั” 

(ดารณี ยิม้น้อย, 2555) 
“พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินบา้นหนองขาวมีการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์มาเป็นหลกัสูตร

การเรียนการสอนในโรงเรียนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัทรงคณุค่าของ
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ชมุชนบา้นหนองขาวเอาไวใ้หเ้ยาวชนหนองขาวไดเ้รียนรู้และสืบทอด เป็นการแสดงถึงว่าภูมิ
ปัญญาอนัดีงามของทอ้งถ่ินหนองขาวไม่ไดห้ายไปไหน แต่ว่าไดมี้การรวบรวมจดัหมวดหมู่ของภูมิ
ปัญญาไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงนบัเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงของพิพิธภณัฑ์” 

(วิชยั กลวัผิด, 2555) 
 

3.3 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์ 
เ น่ืองด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีแนวคิดในการเป็น

พิพิธภัณฑ์ทัง้หมู่บ้าน การจัดแสดงภายในตวัอาคารท่ีไม่เน้นการแสดงวัตถุ จึงท าให้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกอาคารมากมายท่ีเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้จากในพิพิธภัณฑ์มาสู่เร่ืองราวท่ีเป็นวิถีชีวิตจริงๆ ของคนหนองขาว ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ ชมได้เห็น สัมผัส และได้เข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอยา่งทอ่งแท้ ด้วยการให้บริการน าชมหมู่บ้าน สถานท่ีตา่งๆ ในชมุชน อาทิ กิจกรรมนัง่รถอี
แตน๋ชมการบรรยายเก่ียวกบับ้านเรือนไทย ไหว้หลวงพ่อเลไลย์ ศกึษาและเรียนรู้ท าขนมตาล ขนม
ข้าวเกรียบว่าว ชมกระบวนการท าน า้ตาลโตนด และน า้ตาลสด ชมทุ่งข้าวในแหล่งท่ีเรียกว่า "ดง
ตาล" ชมประเพณีการท าขวญัข้าวและหม้อยาย ชมการท าผ้าขาวม้าย้อมสี ชมแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ของชมุชน เชน่ สอนวาดรูป ท าบาตกิ วาดภาพสีน า้ สีน า้มนั เพนท์แก้ว เย่ียมชมกลุ่มท าน า้ตาลสด 
น า้ตาลโตนด โรงสีข้าว กลุม่ขนมไทย-ขนมตาล และกิจกรรมการป่ันจกัรยานชมหมู่บ้านไทย อีกทัง้
ยงัมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้เร่ืองประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและวฒันธรรมของชาวหนองขาว 
คือ ละครเพลงเร่ืองไอ้บุญทองบ้านหนองขาว ท่ีจัดขึน้ในเทศกาลสงกรานต์เพ่ือเป็นการแสดง
ศลิปวฒันธรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียวประจ าปีของบ้านหนองขาว โดยในการแสดงนีจ้ะจ าลอง
วิถีชีวิตจริงของชาวหนองขาวและสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี เช่น พิธีโกนจุก พิธีการด านา 
ประเพณีการบวช ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช การแห่พระ เป็นต้น กิจกรรมทกุอย่างของ
ชมุชนเหล่านีล้้วนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านหนองขาวในการร่วมกันจดักิจกรรม
และสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชน รวมถึงโครงการมคัคเุทศก์น้อยท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชน
หนองขาวได้เข้ามาเรียนรู้และท าหน้าท่ีเป็นผู้บอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมของชาวหนองขาวแก่ผู้ มาเยือน กิจกรรมนีน้ับเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียน รู้
ประวตัิศาสตร์ของท้องถ่ิน สืบสานมรดกทางวฒันธรรมโดยตรง ส่งเสริมการรู้จกัตวัเอง และท าให้
เยาวชนเกิดความรัก ความภาคภมูิใจ หวงแหนวฒันธรรมของตนเอง และเป็นการปลกูจิตส านึกรัก
ท้องถ่ินให้แก่เยาวชนหนองขาวอันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนหนองขาวใน
อนาคตต่อไป นอกจากนี ้การต่อยอดองค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินอย่างการทอผ้าก่ี
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กระตกุยงัได้รับการบรรจเุข้าในหลกัสตูรท้องถ่ินระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนในชมุชน
หนองขาว เป็นการเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้เยาวชนหนองขาวได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินหนองขาวเอาไว้ และภายในเบือ้งหน้ายงัสามารถให้เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ตนเองเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอีกทางหนึง่ด้วย 

“กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการต่อยอดองค์
ความรู้จากพิพิธภณัฑ์มาสู่เร่ืองราวทีเ่ป็นวิถีชีวิตจริงๆ ของคนหนองขาว เป็นการให้ชุมชนและผู้ชม
ได้เห็น สมัผสั และได้เข้าใจในวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างท่องแท้ เรามีการน าชมหมู่บ้าน สถานที่
ต่างๆ ในชุมชน เช่น นัง่รถอีแต๋นชมเมือง ไหว้หลวงพ่อเลไลย์ ที่ยวดงตาล ชมหม้อตาหม้อยาย 
การท าผ้าขาวม้าย้อมสี หรือว่าเรียนรู้และร่วมท ากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ศิลปะของชุมชน มีการ
สอนวาดรูป ท าบาติก วาดภาพสีน ้า สีน ้ามนั เพนท์แก้ว ทศันศึกษากลุ่มอาชีพ เช่น ขนมตาล 
น ้าตาลโตนด ขนมข้าวเกรียบว่าว และน ้าตาลสด และก็มีกิจกรรมการป่ันจักรยานชมหมู่บ้าน 
นอกจากนีก็้มีการจดัแสดงละครเพลงเร่ืองไอบ้ญุทองบา้นหนองขาว ทีจ่ะจดัช่วงสงกรานต์ เป็นการ
แสดงศิลปวฒันธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านหนองขาวด้วย  การแสดงนี้ก็จะจ าลองวิถี
ชีวิตจริงของชาวหนองขาวและสอดแทรกวัฒนธรรม ประเพณี เช่น พิธีโกนจุก พิธีการด านา 
ประเพณีการบวช ซ่ึงไม่สามารถหาดูทีใ่ดได”้ 

(ดารณี ยิม้น้อย, 2555) 
3.4 แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีการวางแผนในการด าเนินงานท่ีเรียกว่าแผนงาน
ประจ าปี ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหนองขาว โดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์จะ
ร่วมกนัวางแผนจดักิจกรรมและจดังานตา่งๆ ตามวาระและเทศกาลส าคญัตามประเพณีของชมุชน 
เช่น งานสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ งานลอยกระทง งานออกพรรษา ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรม
ตา่งๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านหนองขาว รวมถึงการวางแผนการสนบัสนุน
การรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพ เช่น การทอผ้า การจักสาน การท าขนม การท าอาหาร ก็เป็น
กิจกรรมหนึ่งท่ีถูกบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้การน าเยาวชนท่ีเป็น
นกัเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวหนองขาวมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยน าชมพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่ง
แผนงานของพิพิธภัณฑ์ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีถือเป็นการสืบสานมรดกทาง
วฒันธรรมโดยตรง และเป็นการปลูกจิตส านึกรักท้องถ่ินอนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชมุชนตอ่ไปด้วย  

“พิพิธภัณฑ์มีการวางแผนการด าเนินงานที่เรียกว่าแผนงานประจ าปี ซ่ึงรวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหนองขาว โดยคณะกรรมการพิพิธภณัฑ์จะร่วมกนัวางแผนจัดกิจกรรม
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และจัดงานต่างๆ กับชุมชนชาวหนองขาว ซ่ึงกิจกรรมที่จัดนี้จะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัตามวาระและเทศกาลส าคญัตามประเพณีของชมุชน” 

(ดารณี ยิม้น้อย, 2555) 
3.5 ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการ หรือการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ 
 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวประสบปัญหาในการด าเนินงานในส่วนของงบประมาณ 
ในการจดักิจกรรม หรือการซ่อมแซมอาคารท่ีถึงแม้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวจะได้รับการ
สนบัสนนุด้านงบประมาณจากทางราชการเป็นหลกั แตบ่างครัง้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึง
ต้องแก้ปัญหาโดยการเร่ียไรจากประชาชนชาวหนองขาวและบางครัง้ได้รับการบริจาคจากทางวดั
อินทารามด้วย  

“ปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุคือเร่ืองการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงานค่ะ เพราะบางครั้ง
พิพิธภณัฑ์ตอ้งใช้งบประมาณในการจดักิจกรรมหรือซ่อมแซมอาคาร นิทรรศการ ซ่ึงงบประมาณที่
ได้รับจากทางราชการไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงต้องอาศยัการเร่ียไรจากชาวบ้านบ้าง การ
บริจาคจากโรงเรียนบา้ง วดับา้ง” 

(ดารณี ยิม้น้อย, 2555) 
“ปัญหาของพิพิธภณัฑ์คือการขาดงบประมาณในการด าเนินงาน ซ่ึงงบประมาณที่ได้รับ

จากทางการเนีย่ ตอ้งยอมรับว่าเป็นส่วนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และเราก็ไม่ได้จดัเก็บค่าเข้า
ชมด้วย บางครั้งต้องระดมทุนจากการจัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน หรือการบริจาคจากวดั 
และชมุชน” 

(ตติยา นกัเวช, 2555) 
3.6 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 การเกิดขึน้และด ารงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเป็นการร่วมแรงร่วมใจของ
ชาวบ้าน ผู้น าท้องถ่ิน ครู และพระสงฆ์ ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนโกวิทอินทารามซึ่งเป็น
โรงเรียนหลงัแรกของโรงเรียนประชาบาลในจงัหวดักาญจนบุรี เปิดท าการสอนเม่ือ พ.ศ.2580 ท่ี
ทรุดโทรมแล้วให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดการเป็นพิพิธภณัฑ์ทัง้หมู่บ้าน  ส่วนส าคญั
ท่ีสุดไม่ได้อยู่ท่ีการสร้างพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ แต่อยู่ท่ีท าอย่างไรจะให้พิพิธภัณฑ์อยู่ต่อไปได้ ซึ่งเป็น
เร่ืองของชมุชนท่ีมีหน้าท่ีต้องชว่ยกนัดแูลรักษาให้ด ารงอยู ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีแม้จะ
เป็นน้องใหม่ท่ีเกิดขึน้ตามแนวคิดส านึกรักท้องถ่ิน และใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชมุชน สิ่งท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวสามารถเกิดขึน้และด ารงอยู่ด้วยความส าเร็จเป็น
ท่ีรู้จกัของคนทั่วไปได้ภายในเวลาไม่ก่ีปีได้จนถึงทุกวนันี ้เน่ืองจากมีปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จ
หลายประการ ดงันี ้ 
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 3.6.1 ความส านึกในการอนุรักษ์ของชาวหนองขาว และความเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งของ
หนองขาวชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนท่ีมีส านึกในการอนุรักษ์สูงมาก อันจะเห็นได้จากการท่ีชาว
หนองขาวร่วมผนึกก าลังกันปกป้องอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีเรียนของคน
เก่าแก่ในชุมชนในอดีตไว้ด้วยความรักและหวงแหนในฐานะสมบัติของชุมชน และเป็นเป็น
จดุเร่ิมต้นของการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวในเวลาตอ่มา การร่วมมือร่วมใจกันของ
ชาวหนองขาวในการก่อตัง้และด าเนินงานพิพิธภณัฑ์เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีพลงัของชมุชน
ท่ีมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกรักท้องถ่ินสูง อันเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัมากอย่าง
หนึง่ของพิพิธภณัฑ์ 
 3.6.2 ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนท่ีเข้มแข็ง หนองขาวมีผู้น าทางจิตวิญญาณท่ีมีความ
เข้มแข็ง และได้รับความเช่ือถือและศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก นัน่คือ พระครูถาวรกาญจน
นิมิตร เจ้าอาวาสวดัอินทาราม ซึง่ทา่นเป็นพระสงฆ์ท่ีมีคณุความดีและมีบารมีมากเป็นท่ีนบัถือของ
ชาวหนองขาวและชุมชนใกล้เคียง ท่านเป็นพระนักพัฒนาท่ีได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน
มากมาย และเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก่อตัง้และผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว
เกิดขึน้ได้ อีกทัง้มีแกนน าชมุชนท่ีเป็นชาวบ้านหนองขาวแต่ก าเนิด เป็นท่ีรักและนบัถือของคนใน
ชมุชน อยา่งคณุชชัวาลย์ ทองดีเลิศ ซึ่งเป็นผู้จดุประกายในการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนอง
ขาวขึน้ และอาจารย์พยุง ใบแย้ม อาจารย์โรงเรียนวัดอินทารามแกนน าคนส าคญัในการก่อตัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว ท่ีท างานด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือพิพิธภัณฑ์และเพ่ือ
หนองขาวมาโดยตลอด ท าให้ชาวหนองขาวมีความเช่ือถือ ไว้วางใจในตวัผู้น าและพร้อมจะร่วมมือ
และสานตอ่เจตนารมย์ทุกอย่างของผู้น าให้ส าเร็จลงได้ กล่าวได้ว่า การท่ีหนองขาวมีผู้น าชมุชนท่ี
เข้มแข็งและเป็นท่ีนบัถือของชมุชนเชน่นีจ้งึเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้พิพิธภณัฑ์ประสบความส าเร็จ 
 3.6.3 ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชมุชนหนองขาว พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนอง
ขาวเกิดขึน้และด าเนินงานด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่การเร่ิมก่อตัง้ ท่ีชาวหนองขาวให้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในการจัดหาข้าวของและคิด
เนือ้หาในการน าเสนอเร่ืองราว และในส่วนของการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ
ด าเนินงานท่ีมาจากชาวบ้านในชมุชนหนองขาวนัน่เอง การร่วมมือร่วมในกนัของคนหนองขาวเป็น
ปัจจยัท่ีชว่ยให้พิพิธภณัฑ์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอยา่งดี 
 3.6.4 การมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางและเหนียวแน่น พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรต่างๆ ในท้องถ่ินและสังคมภายนอกเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์มี
เครือข่ายท่ีช่วยประสานความร่วมมือ เช่ือมโยงกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานต่างๆ ใน
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ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เช่นโรงเรียน สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาว เทศบาล
หนองขาว วัด ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกชุมชน เช่น การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
กาญจนบุรี กระทรวงวฒันธรรม ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มูลนิธิเล็ก-ประไพ 
วิริยะพนัธุ์ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ การมีเครือข่ายท่ีดีและเข้มแข็งจะช่วยให้
เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั ซึ่งท าให้พิพิธภัณฑ์ไม่รู้สึกโดดเด่ียว คนท าพิพิธภัณฑ์ก็
ย่อมเกิดก าลังใจ พร้อมท่ีต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี และสามารถด ารงอยู่ ด้วย
ความส าเร็จมาจนถึงทกุวนันี ้
 “ความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์หนองขาวเกิดจากการที่ชาวบ้านหนองขาวมีความรักและมี
ความส านึกในการอนุรักษ์ท้องถ่ินสูง การเห็นคุณค่าของวฒันธรรมที่เปHนเอกลกัษณ์ของหนอง
ขาวและการมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่จะด ารงรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาเหล่านีไ้วใ้หค้งอยู่สืบไป จึงไดร่้วมแรงร่วมใจกนัสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินข้ึน และร่วมช่วยกนั
ด าเนินการ ดูแลรักษาพิพิธภณัฑ์เป็นอย่างดี และก็มีการประสานเครือข่ายที่กว้างขวางและเหนียว
แน่นกบัหน่วยงานทัง้ราชการและเอกชน ทัง้ภายในชมุชนและนอกชมุชน” 

(พระครูถาวรกาญจนนิมิตร, 2555) 
“ปัจจัยแห่งความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ส่วนหน่ึงมาจากผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนที่

เข้มแข็ง ชาวบ้านหนองขาวมีจิตศรัทธาต่อหลวงพ่อเป็นอย่างมาก เมื่อหลวงพ่อเป็นผู้จุดประกาย
ความส านึกในการท าเพื่อส่วนรวม ชาวบ้านก็พร้อมที่จะท าตาม และแกนน าที่เป็นชาวชุมชนโดย
ก าเนิดอีกหลายท่าน ก็เป็นปัจจัยส าคญัในการช่วยผลกัดนัให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์” 

(มน ูอ านวย, 2555) 
จะเห็นได้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีแม้จะเป็นน้องใหม่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

แนวส านึกรักท้องถ่ิน แต่ก็สามารถด าเนินงานมาได้อย่างประสบความส าเร็จด้วยมีปัจจยัเกือ้หนุน
ในหลายๆ ด้าน ทัง้ปัจจยัภายในท่ีเป็นความร่วมมือของชมุชนเอง ความต้องการของชุมชน การมี
ผู้น าชุมชนท่ีเข้มแข็ง และปัจจัยภายนอก เช่น การได้รับสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก การมี
เครือข่ายท่ีกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีมีส่วนผลักดันให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวประสบความส าเร็จได้อย่างงดงามนัน่ก็คือ ความเป็นชุมชนท่ีมี
ความเข้มแข็งเป็นพืน้ฐานอยู่แล้วของชาวหนองขาวเอง ความร่วมมือของคนในชุมชนหนองขาวท่ี
เกิดจากความรักท้องถ่ิน ความส านึกรักบ้านเกิดและเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมของตนเอง สิ่งเหล่านี ้
คือจิตวิญญาณของคนหนองขาวท่ีสอ่งประกายออกมาท าให้ความส าเร็จทกุอยา่งเกิดขึน้ 
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4. ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับชุมชน 
การร่วมมือกนัก่อตัง้และด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวประสบความส าเร็จ 

อย่างงดงามมาตราบทกุวนันี ้เร่ิมต้นจากจดุเล็กๆ ของความรู้สึกรักและผกูพนักบัอาคารเรียนหลงั
เก่าแก่ของโรงเรียนโกวิทอินทารามท่ีทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยความรักและตระหนกัถึง
ความส าคญัของอาคารเรียนในฐานะผู้ มีบญุคณุของชาวหนองขาวท่ีเคยมีโอกาสได้เรียนหนงัสือใน
อาคารนี ้ท าให้เกิดการรวมตวักนัเพ่ือบรูณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลงันีเ้อาไว้ จึงกล่าวได้ว่า ความ
ส านึกรักท้องถ่ินของชาวหนองขาวได้เกิดขึน้ตัง้แต่ก่อนท่ีอาคารเรียนหลังนีจ้ะกลายมาเป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวในปัจจุบนัก็ว่าได้ การรวมมือร่วมใจกันในการชุบชีวิตให้อาคาร
เรียนหลงัเก่าของชาวหนองขาวกลบัมาสวยงามอีกครัง้ในรูปของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีชาวหนองขาว
ภาคภูมิใจอย่างทุกวันนีค้งจะเกิดขึน้ไม่ได้หากชาวหนองขาวไม่ได้มีความรักและหวงแหนอดีตท่ี
เป่ียมด้วยความทรงจ าอนังดงาม และต้องการท่ีจะปกปักรักษาไว้ด้วยความตระหนกัในวฒันธรรม
อันมีคุณค่าของตนเอง จึงกล่าวได้ว่า ความรักและผูกพันกับอาคารเรียนหลังเก่าของชาวบ้าน
ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกนัปกปอ้ง อนรัุกษ์ และบรูณะอาคารหลงันีเ้อาไว้ ด้วยความส านึกใน
คณุค่าของสิ่งดีงามในท้องถ่ิน และส่งผลให้ชาวหนองขาวเกิดความคิดในการประยุกต์ใช้อาคาร
เรียนหลงัเก่านีใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ เพ่ือจดัแสดงวิถีชีวิต และ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีน่าภาคภูมิใจไว้ให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
บ้านหนองขาวจงึเกิดขึน้ ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านหนองขาวและความร่วมมือของนกัวิชาการ 
สถานศึกษา สถาบนัต่างๆ ภายนอกชุมชน ท าให้เกิดการประสานความร่วมมือ การเช่ือมโยงกัน
เป็นเครือขา่ย ก่อเกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวชมุชนหนองขาวด้วยกนัเองและชมุชนภายนอก 
การเกิดขึน้ของพิพิธภัณฑ์ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้การท างานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน เกิดความรัก 
ความผกูพนั เกิดการช่วยเหลือเกือ้กูล ความเอือ้อาทร ความสมคัรสมานสามคัคี และเป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกัน ส่งผลให้ชุมชนหนองขาวเกิดความเข้มแข็งและสามารถด ารงอยู่ได้ตามศกัยภาพ
ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของกระแสหลกัในปัจจบุนัได้อย่างกลมกลืนและสามารถพฒันาให้
ยัง่ยืนตอ่ไปได้  
 “… เสียดายอาคารเรียนเก่า คนเฒ่าคนแก่เคยเป็นที่เรียนมาก่อน จะมาทุบท้ิง เสียดาย 
เก็บไวเ้ป็นมรดกของบา้นหนองขาวใหลู้กหลานดูเถอะ…” 

(พระครูถาวรกาญจนนิมิตร, 2555) 
 “…พิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมอะไรก็มาช่วยกนั คนทัง้หมู่บา้นนัน่แหละ ช่วยดว้ย ร่วมมือกนั ทกุ
อย่างก็ส าเร็จ…” 

(กบ วงศ์ดี, 2555) 
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 “…พิพิธภณัฑ์คือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ท าให้ชุมชนได้รู้จักรากเหง้าของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ท าใหเ้กิดส านึกรักท้องถ่ินข้ึน เมื่อก่อนคนหนุ่มสาวหนองขาวออกจากหมู่บ้าน
ไปท างานทีอื่น่ เพราะทีบ่า้นไม่มีอาชีพ เมื่อมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเกิดข้ึน คนหนุ่มสาวก็กลบับ้าน มา
ท างานที่พิพิธภณัฑ์ มาทอผ้า มาท าขนมขาย เป็นรายได้ที่ไม่มีวนัหมด เราเลี้ยงตวัเองได้เพราะ
พิพิธภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยปลกุจิตส านึกรักทอ้งถ่ินใหเ้กิดข้ึนแก่คนในชมุชน…” 

(ทรงพล เอกจิตต์, 2555) 
สิ่งส าคญัท่ีสดุ ท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้ให้แก่ชาวหนองขาว ก็คือ พิพิธภณัฑ์

ท าให้ชาวหนองขาวได้รับรู้และตระหนกัถึงความมีตวัตนท่ีน่าภาคภูมิใจของตนเอง พิพิธภัณฑ์ท า
ให้รู้จกัตวัเอง มีความรัก ความภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนเอง พิพิธภณัฑ์ท าให้คนอ่ืนรู้จกัหนอง
ขาว การหลัง่ไหลเข้ามาของนกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจในวฒันธรรมท้องถ่ินท าให้สงัคมรู้จกัชาว
หนองขาวมากขึน้ และเม่ือพิพิธภัณฑ์เกิดขึน้พร้อมกับการท่องเท่ียวท่ีเป็นผลพลอยได้ตามมา 
ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ท าให้ชาวหนองขาวมีอาชีพ มีรายได้ มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และ
พิพิธภัณฑ์ท าให้ชาวหนองขาวรู้จกัเพ่ือนบ้านอนัเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและนอก
ชุมชน ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์และเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน พิพิธภัณฑ์เป็นท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีสร้างความเป็น
อันหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน ท าให้ชุมชนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ด้วยความรู้จักโลก ด้วยมี
ภูมิคุ้มกนั และด้วยรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ดงัจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
ท่ีวา่ รู้จกัตวัเอง รู้จกัเพ่ือนบ้าน รู้จกัโลก พิพิธภณัฑ์จงึเป็นทกุอยา่งท่ีดีงามของชมุชนดงัท่ีชาวหนอง
ขาวกลา่วเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “พิพิธภณัฑ์คือชีวิตของชาวหนองขาว” 
 

5. จุดแข็ง จุดอ่อน ของพพิธิภัณฑ์ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเป็นอีกพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหนึง่ได้รับความสนใจ มีช่ือเสียง 

เป็นท่ีรู้จกัและประสบความส าเร็จอยู่ในล าดบัต้นๆ ของประเทศไทย ส าหรับจุดแข็ง และจุดอ่อน
ของพิพิธภณัฑืท้องถ่ินบ้านหนองขาว มีดงันี ้
 จุดแข็ง 

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีแนวคดิท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ทัง้หมูบ้่าน และด้วยความ 
โชคดีท่ีชุมชนหนองขาวมีความโดดเด่นด้วยลกัษณะทางกายภาพท่ีสวยงามร่มร่ืน มีบรรยากาศท่ี
สดช่ืนและเป็นธรรมชาต ิอีกทัง้มีโบราณสถาน มีสถานท่ีส าคญัๆ ของชมุชนท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้ใน
ชุมชนเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ดัง ท่ีกล่าวมาแล้ว จึงท าให้หนองขาวมีจุดแข็งตรงท่ีมี
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สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้มากมาย อันเป็นปัจจัยท่ีเสริมให้หนองขาวมีความเป็น
พิพิธภณัฑ์ทัง้หมูบ้่านได้อยา่งเตม็ภาคภมูิ 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเกิดขึน้ด้วยความมีส านกึในท้องถ่ินและส านกึในการ 
อนรัุกษ์อย่างสงูของชาวหนองขาว ชาวหนองขาวทกุคนมีส่วนร่วมในการก่อตัง้และบริหารจดัการ 
ตลอดจนการมีสาวนร่วมในกิจการ กิจกรรมทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์ตลอดมา ชาวหนองขาวจึงมี
ความรักและผกูพนักบัพิพิธภณัฑ์ของตนเองอย่างมากจึงพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนนุและช่วยเหลือ
กิจการทกุอยา่งของพิพิธภณัฑ์เป็นอยา่งดี ความรักและผกูพนัของชาวหนองขาวเช่นนีน้บัว่าเป็นจดุ
แข็งประการหนึง่ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวประสบความส าเร็จและด ารงอยู่ได้จนถึง
ทกุวนันี ้

3. การมีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งและเหนียวแนน่ การได้รับความร่วมมือและสนบัสนนุจาก 
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและนอกชุมชนด้วยดีเสมอมา ท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว
สามารถด าเนินการมาได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดักาญจนบุรีท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเป็นท่ีรู้จกัและสามารถพฒันา
จากการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขึน้มาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นการสร้าง
ช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนหนองขาวอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงวนันีอี้กด้วย 

4. ความมีช่ือเสียงของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวในฐานะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน 
สายส านึกท้องถ่ินท่ีก่อตัง้และด าเนินการโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในล าดบัต้นๆ 
ของประเทศไทย นอกจากพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง พิพิธภัณฑ์จนัเสน และพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ี
สาร จงึเป็นจดุแข็งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีด ารงอยู่ได้อย่างประสบความส าเร็จและ
ไมเ่คยร้างไร้จากผู้คนท่ีเข้าไปเย่ียมชมเลย 
 จุดอ่อน 
 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวมีจุดอ่อนเพียงเร่ืองเดียวท่ีท าให้การพฒันาเป็นไปไม่ได้
เต็มท่ีและต่อเน่ืองคือ การขาดงบประมาณในการด าเนินงาน แม้ว่าพิพิธภัณฑ์จะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางราชการเป็นหลักอยู่ แต่งบประมาณท่ีได้จากหน่วยงานราชการ
เหลา่นีจ้ะเป็นในรูปของเงินอดุหนนุซึ่งอยู่ในหมวดของการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ินซึ่ง
มิได้ระบวุงเงินท่ีแน่นอนให้แก่พิพิธภณัฑ์ หากขึน้อยู่กบักิจกรรมหรือเร่ืองท่ีจะด าเนินงาน ซึ่งพบว่า
มีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการบ ารุงรักษา และจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ จึงต้องหารายได้
สนบัสนนุด้วยวิธีอ่ืนบ้างตามสมควร เช่น การขอรับบริจาค การเร่ียไรจากคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
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นบัวา่ปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอนีเ้ป็นจดุด้อยของพิพิธภณัฑ์ท่ีท าให้เป็นอปุสรรคในการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ประการหนึง่ 
 

6. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง 
บทเรียนท่ีชาวหนองขาวได้รับจากการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว ตัง้แต่ 

แรกเร่ิมก่อตัง้ จนถึงกระบวนการก่อตัง้และการด าเนินงานตา่งๆ จนถึงทกุวนันี ้มีอยู่ด้วยกนัหลาย
ประการดงันี ้

6.1 บทเรียนในการเรียนรู้และเผชิญหน้ากบัความล าบาก ทัง้ในอดีตและ 
ปัจจุบนั ในอดีตในช่วงท่ีหนองขาวต้องเผชิญกับวิกฤติของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ความเป็นอยู่ท่ี
ยากล าบากอนัเกิดจากไฟสงครามท าให้ชาวหนองขาวต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเอาตวัรอดใน
ภาวะสงคราม การต่อสู้ กับความแร้นแค้น และความยากล าบากในการด ารงชีวิตอยู่ ท าให้ชาว
หนองขาวรู้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเป็นสิ่งท่ีมีค่าและสามารถท าให้ชุมชนอยู่รอดได้ การมี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท าให้รู้ว่าอดีตเป็นสิ่งท่ีมีคา่ควรแก่การเรียนรู้ และเป็นครูท่ีดีท่ีสุดในการสัง่สอน
และให้บทเรียนท่ีน่าจดจ าในการเผชิญกบัความล าบากยากแค้นนัน้ ท าให้ชาวหนองขาวทุกคนมี
ความเข้มแข็ง และมีความเป็นนกัสู้ ท่ีรักแผน่ดนิเกิดเป็นอยา่งมาก คนหนองขาวทุกคนจึงพร้อมท่ีจะ
ท าประโยชน์ให้แก่ชมุชน ท าให้ชมุชนหนองขาวเป็นชมุชนตวัอย่างในการพฒันาทางวฒันธรรมท่ีมี
ช่ือเสียงและมีความเข้มแข็งสามารถด ารงอยูไ่ด้ตราบทกุวนันี ้

6.2 บทเรียนในการเรียนรู้การอยูร่่วมกนัในสงัคม และการท างานร่วมกนั 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองขาวในการก่อตัง้และด าเนินการทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านหนองขาว ท าให้ชาวหนองขาวได้เรียนรู้ถึงคณุธรรมของการอยูร่่วมกนัในสงัคมและการ
ท างานร่วมกันนัน้ต้องอาศยัความอดทน ความเข้าใจซึ่งกันและกัน การถ้อยทีถ้อยอาศยั ความมี
น า้ใจ การปรับตวัเข้าหากนั ความเสียสละ และการลดทิฐิหรือลดความเป็นตวัของตวัเองลงยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและเคารพในการตดัสินใจของผู้ อ่ืนจะท าให้ลดความขดัแย้งลงได้ และท าให้การ
พูดคุยและการด าเนินงานทุกอย่างเกิดความเรียบร้อยและประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนการท่ีชุมชนมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง เสียสละ พร้อมท่ีจะท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอย่างแรงกล้า 
และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของชมุชน ท าให้คนในชมุชนพร้อมท่ีจะเช่ือฟังและยอมท าตามก็เป็นส่วน
หนึง่ในปัจจยัท่ีจะน าความส าเร็จมาให้ชมุชนได้  

6.3 ความสามคัคีคือพลงั การท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวเกิดขึน้ 
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และส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ท าให้ชาวหนองขาวเรียนรู้ว่าความเป็น
อนัหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ การผนึกก าลงักันอย่าง
แข็งแกร่ง และความอดทนอดกลัน้ไม่ย่อท้อของคนในชุมชนเท่านัน้ท่ีจะสามารถต่อสู้ ฟันฝ่า
อปุสรรคทัง้หลายและน ามาซึง่ความส าเร็จในทกุกิจการ 

6.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือการฟืน้พลงัชมุชนท่ีมีอยูใ่ห้กลบัคืนสูค่วาม 
เข้มแข็งได้อยา่งยัง่ยืนนานมาแล้วท่ีระบบราชการในกระแสหลกัท าให้พลงัความเข้มแข็งและความ
เป็นปึกแผ่นของชุมชนสั่นคลอน แต่การเกิดขึน้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินน ามาซึ่งความส านึกรัก
ท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนหนองขาวมีความเข้มแข็งอนัเกิดจากคนในชุมชนทกุคนมีความรักในท้องถ่ิน
ของตน มีความรักในเพ่ือนมนษุย์ มีความรักโลกรักสงัคมและพร้อมใจท่ีจะพฒันาบ้านหนองขาว
ของตนเองให้มีความเจริญและด ารงอยู่ได้อย่างเต็มศกัยภาพและมีความสขุ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึง
เป็นบทเรียนส าคญัท่ีท าให้คนหนองขาวเรียนรู้ว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถฟืน้ฟูพลงัชมุชนท่ีเคย
มอดลงมาชัว่ระยะหนึ่งให้ลกุโชนขึน้ได้อีกครัง้ ปัจจบุนั คนหนองขาวท่ีอยู่ถ่ินอ่ืนตา่งทยอยกนักลบั
บ้าน เทา่ๆ กบัท่ีคนในชมุชนทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่พร้อมใจกนัอยู่ในชมุชนและพร้อมจะพฒันาบ้าน
หนองขาวอนัเป็นท่ีรักให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คง 
 “มาดูพิพิธภณัฑ์ ไดเ้ห็นชีวิตของคนเก่าคนแก่บ้านเรา ผ่านความล าบากมาอย่างไร ต่อสู้
มาอย่างไร อยู่อย่างไรในสมยัสงคราม หนองขาวจากวนันัน้ถึงวนันีพ้ฒันามาอย่างไร ท าใหเ้รา
เรียนรู้ว่าการด ารงชีวิตในแต่ยคุสมยัตอ้งมีการปรับตวัให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถึงจะ
อยู่รอดได้” 

(ดารณี ยิม้น้อย, 2555) 
 “บรรพบรุุษสร้างบา้นหนองขาวมาใหเ้ราอยู่ สร้างส่ิงดีไวเ้ป็นมรดกใหลู้กหลาน เรารู้สึกรัก
บา้นและท้องถ่ินของเรามากข้ึนและพร้อมทีจ่ะดูแล ปกป้อง และสืบทอดต่อไปชัว่ลูกชัว่หลาน” 

(ตติยา นกัเวช, 2555) 
 “ความสามคัคีเป็นส่ิงส าคญัทีท่ าใหท้กุอย่างส าเร็จไดด้้วยดี เป็นอย่างเดียวจริงๆ สอน
ลูกหลานใหจ้ดจ าไว ้และน าไปเป็นหลกัยึดในการด าเนินชีวิตเพือ่พฒันาสงัคมและบา้นเมือง”  

(พยงุ ใบแย้ม, 2555) 
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7. ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ส าหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวได้
เสนอแนะไว้มีดงันี ้

7.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดขึน้จากความต้องการของคนในชมุชน โดยเน้นกระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชนให้มากท่ีสดุ ตัง้แตก่ารก่อตัง้และด าเนินงาน และควรให้คนในชมุชนเป็นผู้ดแูล 
บริหารจดัการและด าเนินงานด้วยตนเอง โดยการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้
โดยคณะกรรมการพิพิธภณัฑ์ต้องเป็นคนในชุมชนเท่านัน้ เพราะคนในชมุชนจะเป็นผู้ รู้จกัท้องถ่ิน
ของตนเองดีท่ีสุดและมีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นเจ้าของวฒันธรรมและเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์  
การให้ชุมชนเป็นผู้ดแูลและจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยตนเองจะท าให้พิพิธภณัฑ์สามารถด ารง
อยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะชุมชนย่อมมีความรักในวฒันธรรม รักท้องถ่ิน รักสมบตัิของตนเอง และ
ต้องการท่ีจะอนุรักษ์วฒันธรรมอนังดงามและมีคณุค่าของตนเอาไว้ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ
ร่วมมือร่วมใจ เพราะการได้ท าในสิ่งท่ีรัก ยอ่มเกิดความส าเร็จและยัง่ยืน 

7.2 รูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอาจไม่มีรูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบ
ตายตวัเพราะแต่ละท้องถ่ินมีความแตกต่างทางวฒันธรรม มีเอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละท้องถ่ินท่ีไม่
เหมือนกนั รูปแบบพิพิธภณัฑ์หรือการด าเนินงานแบบหนึ่งอาจเหมาะสมกบัพิพิธภณัฑ์หนึ่งแตอ่าจ
ไม่สามารถน าไปใช้ได้กับพิพิธภัณฑ์อ่ืน การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงควรค านึงถึงความ
เหมาะสมของแตล่ะท้องถ่ินซึง่ต้องให้ชมุชนนัน้ๆ เป็นผู้ออกแบบการด าเนินงาน 
 7.3 การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรท าตามศกัยภาพของตนเองโดยยึดหลกัความ
พอเพียง ชุมชนต้องรู้จกัศกัยภาพของตนเอง เพราะท้องถ่ินมีศกัยภาพท่ีไม่เหมือนกัน ชุมชนต้อง
รู้จกัตวัเองก่อน ว่ามีเอกลกัษณ์อย่างไร และต้องแสดงศกัยภาพของตวัเองออกมาให้เต็มท่ี การท า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เกิดขึน้อาจเป็นเร่ืองยากแต่นับว่าเป็นเร่ืองท่ีง่ายกว่าการท าให้พิพิธภัณฑ์
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องบริหารจัดการบนพืน้ฐานของความ
เหมาะสม และพอเพียงตามศกัยภาพของชุมชนโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พิพิธภัณฑ์ต้องยืนอยู่ได้ด้วยตวัเองในระดบัท่ีพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องพึ่งพาคนอ่ืน
มากนกั พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่ควรท าสิ่งใดท่ีเกินความสามารถของตนเองมากนกั เพราะอาจท าให้
ประสบปัญหาและมีอปุสรรคในการด าเนินงานท่ีตามมามากมาย และหากพิพิธภณัฑ์สามารถยืน
อยูไ่ด้ด้วยตวัเองก็นบัเป็นความภาคภมูิใจของพิพิธภณัฑ์และชมุชน 
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ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 4 แหง่ 
 

ประเดน็ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์จนัเสน พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 

ปีท่ีเปิดให้บริการ 2536  2539 2540  2541 

จงัหวดัท่ีตัง้ ราชบรีุ นครสวรรค์ สมทุรสงคราม กาญจนบรีุ 

พืน้ท่ีท่ีตัง้ วดัมว่ง วดัจนัเสน วดัเขาย่ีสาร วดัอินทาราม 

การจดัตัง้ วดัและชมุชน วดัและชมุชน ชมุชน วดัและชมุชน 

วนัท าการ ทกุวนั เวลา 8.30-16.30 น. ทกุวนั เวลา 8.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 น. ทกุวนั เวลา 8.30-16.30 น. 

คณะกรรมการ 10 คน 12 คน  10 คน 15 คน 
ลกัษณะของกรรมการ ตวัแทนฝ่ายสงฆ์ และ

ฆราวาส 
ตวัแทนฝ่ายสงฆ์ และ

ฆราวาส 
ตวัแทนฝ่ายสงฆ์ และฆราวาส ตวัแทนฝ่ายสงฆ์ และฆราวาส 

ลกัษณะทางกายภาพ
และบริบทของชมุชน 

เป็นชมุชนชาวมอญเก่าแก่
ริมฝ่ังแมน่ า้แมก่ลอง จ.
ราชบรีุ 

เป็นชมุชนไทย-จีนมี
วฒันธรรมทวารวดีเก่าแก่ จ.
นครสวรรค์ 

เป็นชมุชนชาวไทย-จีนริมป่าชาย
เลน มีภเูขาลกูโดดอยูก่ลางหมูบ้่าน 
จ.สมทุรสงคราม 

เป็นชมุชนหลายเชือ้ชาต ิทัง้ไทย
จีน มอญ เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยูบ่น
เส้นทางสายประวตัิศาสตร์ของ
ชาตไิทย จ.กาญจนบรีุ 
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วิธีปฎิบตัิท่ีดีในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ 

ประเดน็ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์จนัเสน พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 

1.รูปแบบการบริหารจดัการ 
1.1 ลกัษณะทาง
กายภาพ 

อาคารก่อสร้างขึน้ใหม่ตาม
สถาปัตยกรรมไทย-มอญ
ประยกุต์ 

อาคารก่อสร้างขึน้ใหม่ตาม
สถาปัตยกรรมทวารวดี 

ประยกุต์ใช้ศาลาการเปรียญ
เก่าของวดัเป็นอาคาร
พิพิธภณัฑ์ 

ประยกุต์ใช้อาคารเรียนหลงัเก่า
ของโรงเรียนวดัอินทรารามเป็น
อาคารพิพิธภณัฑ์ 

1.2 จดุมุง่หมาย 1.เพ่ือรวบรวมสิ่งของท่ีมีคณุคา่
ทางโบราณคดี มานษุยวิทยาและ
ภมูิปัญญาชาวบ้านไว้ไมใ่ห้
สาปสญู 
2.เพ่ือสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้
เร่ืองโบราณคดี มานษุยวิทยา
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
3.เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้า
เร่ืองโบราณคดี มานษุยวิทยา
และภมูิปัญญา 

1.เพ่ือเป็นสถานท่ีบรรจพุระ
บรมสารีริกธาตใุห้ประชาชนได้
สกัการะบชูา 
2.เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ทาง
วฒันธรรม แสดงเร่ืองราว
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของ
ชมุชน 
3.เพ่ือเป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้า
และเช้าชมโบราณวตัถสุมยั
ทวารวดี และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของ
ชมุชน 
2.ให้ความรู้ในเร่ืองวิถีชีวิต 
วฒันธรรมให้ชมุชนได้รู้จกั
ตนเอง รู้จกัชมุชน และรู้จกัโลก
ในล าดบัตอ่ไป 
3.เพ่ือเป็นการเรียนรู้วฒันธรรม
และความแตกตา่งเพื่อสร้าง
ความเข้าใจอนัดีระหวา่งมนษุย์ 

1.เพ่ือปลกูจิตส านกึให้คนใน
ท้องถ่ินรู้จกัตนเองและภาคภูมิใจ
ในอตัลกัษณ์ของตน 
2.เพ่ือพฒันาภมูิปัญญาและ
ทรัพยากรท้องถ่ินเป็นอาชีพ 
เพ่ือให้ชมุชนด ารงอยูไ่ด้ด้วยตนเอง 
3.เพ่ือการด าเนินชีวิตตอ่ไปด้วย
ความร่ืนรมย์ 
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1.2 จดุมุง่หมาย 4.เพ่ือเป็นสถานปฏิบตักิาร

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ในสาขาโบราณคดี 
มานษุยวิทยาพิพิธภณัฑ์
วิทยา 
5.เพ่ือสง่เสริมและ
สนบัสนนุให้คนไทยทัว่ไป
โดยเฉพาะคนในท้องถ่ินมี
ความรู้ ภมูิใจในท้องถ่ิน
ของตนอยา่งถกูต้องถ่อง
แท้ 

4.เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการ
สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
ปลกูจิตส านกึท้องถ่ินของคนใน
ชมุชนและผู้ เข้าชมให้ตระหนกั
และรู้คณุคา่ในวฒันธรรมอนั
งดงามของชมุชนเพ่ือเกิดความ
รักและหวงแหน อนรัุกษ์สิ่งท่ีดี
งามท่ีบรรพบรุุษสร้างไว้ให้ 

4.เพ่ือสร้างความส านกึรักท้องถ่ิน 
สร้างความภาคภมูิใจและการรู้จกัใน
คณุคา่วฒันธรรมของตนเอง 
5.เพ่ือสร้างให้คนในท้องถ่ินรู้จกัเลือก
รับและปรับใช้วฒันธรรมและวิถีชีวิต
ของตนให้สอดรับกบัความ
เปล่ียนแปลงของโลกโดยไมอ่อ่นไหวไป
ตามกระแสของสงัคม 

4.รู้จกัตนเอง รู้จกัผู้ อ่ืน รู้จกัโลก 

 
 
 
 
 



445 
 

 
 

ประเดน็ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์วดัจนัเสน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านเขาย่ีสาร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
1.3 หลกัการ 1.เน้นความหมายของสิ่งของให้มี

ความหมายมีคณุคา่ทางสติปัญญา 
2.สะท้อนสภาพปัญหาของท้องถ่ิน มี
การเช่ือมโยงสูส่ภาพปัญหาใน
ปัจจบุนั 
3.มีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ขา่วสารและกิจกรรมทางส่ือมวลชน 
อยา่งสม ่าเสมอ 
4.มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดั
แสดงอย่างสม ่าเสมอ 
5.มีการประสานความร่วมมือและ
ตดิตามความรู้ใหม่ๆ  ท่ีเกิดจากการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
6.มีการดแูลบ ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์ให้
มีสภาพด ีบ ารุงรักษาสิ่งของ
นิทรรศการให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 
7.ความมีชีวิตชีวา 

1.สร้างความเคล่ือนไหว 
2.สนบัสนนุการมีสว่นร่วม
ของชมุชน 
3.สร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบัชมุชน
ด้วยกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

1.ให้ความส าคญักบัการมีสว่น
ร่วมของชมุชนโดยยึดความเห็น
และความต้องการของชมุชนเป็น
หลกั 
2.สร้างพืน้ท่ีให้ชมุชนรู้จกัตนเอง 
3.ปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ินและ
ความสามคัคีให้แก่คนในชมุชน 
เพ่ือน าไปสูค่วามเข้มแข็ง 

1.สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 
2.ปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ินให้แก่
คนในชมุชน 
3.สร้างเครือข่ายเพ่ือประสาน
ความร่วมมือทัง้ในและนอก
ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
4.ยดึหลกัการเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมี
ชีวิต เป็นสถานท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
อดีต ปัจจบุนั อนาคต 
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1.4 การจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นในการเรียนรู้
เร่ืองวฒันธรรมมอญท่ีเป็นรากเหง้า
ของชมุชน ผา่นการจดักิจกรรม
ดงัตอ่ไปนี ้
1.ศนูย์วฒันธรรมไทยสายใยชมุชน
แหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 
2.จดักิจกรรมให้เห็นภาพรวมทาง
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต เชน่การน า
เท่ียวหมูบ้่าน ชมธรรมชาตติาม
เส้นทางประวตัศิาสตร์ชิมอาหาร
ท้องถ่ิน เลือกซือ้สินค้าชมุชน ชมการ
แสดงท้องถ่ิน 

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการ
เรียนรู้เร่ืองความเป็นมาของ
ชมุชนวฒันธรรมสมยัทวาร
วดีและเน้นการปลกู
จิตส านกึรักท้องถ่ิน ผา่น
กิจกรรมดงันี ้
1.โครงการมคัคเุทศก์น้อย 
2.โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ 
3.กิจกรรมสง่เสริมอาชีพ 
เชน่ หตัถกรรม ได้แก่ การ
ทอผ้า การผลิตของท่ีระลึก 
4.กิจกรรมงานประจ าปี
ชมุชนเชน่ ลอยกระทง งาน
ร าลกึอดีต 
5.กิจกรรมน าชมหมูบ้่าน 
เชน่ แรลล่ีน าชมเมือง 

กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการ
เรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ิน ผา่น
กิจกรรมดงันี ้
1.กิจกรรมมคัคเุทศก์น้อย 
2.โครงการจดัอบรมมคัคเุทศก์ให้
บคุคลทัว่ไป 
3.กิจกรรมแหลง่เรียนรู้จ านวน 2 
แหง่ เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน คือกลุม่เปลือกไม้ 
ซึง่เป็นการน าผ้ามามดัย้อมด้วยสี
ท่ีท าจากเปลือกไม้ และโรงเผา
ถ่านซึง่เป็นการเรียนรู้อาชีพเผา
ถ่าน ภมูิปัญญาทางด้านอาชีพ
ของคนในชมุชนย่ีสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นสง่เสริม
การเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถ่ิน ผา่นกิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมเสริม ได้แก่ 
1.กิจกรรมหลกั ได้แก่ นิทรรศการ
ถาวรและนิทรรศการชัว่คราวใน
อาคาร 
2.กิจกรรมเสริม ได้แก่                
2.1 กิจกรรมทศันศกึษาเรียนรู้
ชมุชน เชน่ การนัง่รถอีแตน๋ชม
หมูบ้่าน โบราณสถาน ไหว้หลวง
พอ่ชมและเรียนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน    
 2.2 กิจกรรมเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ปัจจบุนัและวนัส าคญัของชมุชน
เชน่ ประเพณีเทศน์มหาชาติ    
2.3 กิจกรรมอบรมมคัคเุทศก์ 
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1.4 การจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 โบราณเสวนาถามตอบ
เร่ืองราวในประวตัศิาสตร์ 
การแขง่ขนัวาดภาพ 
6.จดัตัง้กลุม่เรารักจนัเสน 
เพ่ือสนบัสนนุให้ชาวบ้านใน
ชมุชนมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ของพิพิธภณัฑ์สม ่าเสมอ 

 อาสาสมคัรท่ีเรียกวา่ กลุม่คณุหนู
บ้านหนองขาว                 
2.4 กิจกรรมโฮมสเตย์ เย่ียมชม
ศกึษาวิถีชีวิตชมุชนอยา่งใกล้ชิด 
2.5 การจดัหลกัสตูรท้องถ่ินให้แก่
นกัเรียน เพ่ือสง่เสริมให้เยาวชน
ในท้องถ่ินได้เรียนรู้ภมูิปัญญาอนั
ทรงคณุคา่เพ่ือสืบทอดรักษาให้
คงอยู่ตอ่ไป หลกัสตูรท่ีจดัใน
โรงเรียนคือ หลกัสตูรการทอผ้าก่ี
กระตกุ ซึง่เป็นภมูิปัญญาท่ีเก่าแก่
และมีช่ือเสียงมาก 
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1.5 การ
ให้บริการ 

เปิดบริการทกุวนัเวลา 8.30-
16.30 น.ไมเ่ก็บคา่เข้าชมมี
รูปแบบการให้บริการหลาย
รูปแบบ 
1.ศนูย์บรูณาการวฒันธรรม
ไทยสายใยชมุชน 
2.โครงการจดัตัง้ศนูย์สืบค้น
สงัคมวฒันธรรมท้องถ่ิน
ต าบลบ้านมว่ง 
3.การสอนภาษามอญใน
สถานศกึษา 

เปิดบริการทกุวนัเวลา 8.30-
16.30 น.ไมเ่ก็บคา่เข้าชมมี
การให้บริการชมุชน
หลากหลาย 
1.เป็นศนูย์กลางในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของชมุชน 
2.เป็นเวทีประชาคมของชมุชน 
3.เป็นศนูย์กลางในการ
สง่เสริมอาชีพ ถ่ายทอดภมูิ
ปัญญาในการประกอบอาชีพ 
4.เป็นสถานท่ีอบรมมคัคเุทศก์
น้อยและจดัอบรม สมัมนา 
5.เป็นสถานท่ีจดัพิธีกรรม
ส าคญัตา่งๆ ตามวาระและ
เทศกาลส าคญัของชมุชน 

เปิดบริการเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย์
เวลา 9.00-15.00 น. ไมเ่ก็บคา่เข้า
ชมยกเว้นวนัเสาร์-อาทิตย์ท่ีตรงกบั
วนัธรรมะสวนะในเทศกาล
เข้าพรรษามีการบริการชมุชน
หลากหลาย 
1.เป็นสถานท่ีอยู่ถือศีลอโุบสถในวนั
ธรรมะสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา 
2.เป็นสถานท่ีจดัอบรมมคัคเุทศก์ 
3.บริการน าทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 
สมัผสัธรรมชาตท่ีิสวยงาม และ
เรียนรู้ภมูิปัญญาอาชีพและวิถีชีวิต
ของชมุชน 

เปิดบริการทกุวนัเวลา 8.30-16.30 
น.ไมเ่ก็บคา่เข้าชมมีการบริการ
ชมุชนหลากหลาย 
1.บริการน าชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิตเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ใน
ชมุชน 
2.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค์ การ
รวมกลุม่เป็นเวทีประชาคม  
3.เป็นสถานท่ีจดังานร่ืนเริง การ
ประกวดและงานประเพณีตา่งๆ 
ของชมุชน 
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1.6 การมีสว่น
ร่วมของชมุชน 

สนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของชมุชนหลากหลายรูปแบบ 
1.ร่วมบริจาคสิ่งของให้
พิพิธภณัฑ์ 
2.ให้ข้อมลูส าคญัของโบราณวตัถุ
และวฒันธรรมของชมุชน 
3.การสอนภาษามอญ และการ
แปลภาษามอญเพื่อให้คนไทยได้
ศกึษาและเรียนรู้ภมูิปัญญามอญ
โบราณในด้านตา่งๆ 
4.ร่วมบริหารพิพิธภณัฑ์ใน
รูปแบบคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.สนบัสนนุการรวมกลุม่ทาง
อาชีพ เชน่ กลุม่ทอผ้า6.การร่วม
จดักิจกรรมตา่งๆ 
7.ร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ 

สนบัสนนุสง่เสริมการมี
สว่นร่วมของชมุชน
หลากหลายรูปแบบ 
1.ร่วมก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ 
2.ร่วมบริจาคสิ่งของให้
พิพิธภณัฑ์3.สนบัสนนุการ
รวมกลุม่ในการจดักิจกรรม 
ได้แก่ กลุม่เรารักจนัเสน
เพ่ือจดักิจกรรมตา่งๆ ของ
พิพิธภณัฑ์และการ
รวมกลุม่อาชีพ ไดแ่ก่ กลุม่
ทอผ้า 
4.ร่วมบริหารพิพิธภณัฑ์ใน
รูปแบบคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

สนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนหลากหลายรูปแบบ 
1.ร่วมบริจาคสิ่งของให้พิพิธภณัฑ์ 
2.ให้ข้อมลูส าคญัของโบราณวตัถุ
และวฒันธรรมของชมุชน 
3.ร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ 
4.ร่วมบริหารพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
5.การร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ 

สนบัสนนุสง่เสริมการมีสว่นร่วม
ของชมุชนหลากหลายรูปแบบ 
1.ร่วมบริจาคสิ่งของให้พิพิธภณัฑ์
2.ให้ข้อมลูส าคญัของโบราณวตัถุ
และวฒันธรรมของชมุชน 
3.ร่วมเป็นมคัคเุทศก์น าชม
พิพิธภณัฑ์ 
4.ร่วมบริหารพิพิธภณัฑ์ใน
รูปแบบคณะกรรมการด าเนินงาน
5.สนบัสนนุการรวมกลุม่ทาง
อาชีพ เชน่ กลุม่ทอผ้า กลุม่ท า
น า้ตาลโตนดการจกัสาน การท า
น า้ตาลสด การท าขนมตาล 
6.การร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ 
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1.7 เครือข่าย มีการประสานความร่วมมือเพ่ือสร้าง
พลงัชมุชน และความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนักบัองค์กรและหน่วยงานของทัง้
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ภายในและ
ภายนอกชมุชน อาทิเช่น สถานศกึษา 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวง
วฒันธรรม ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) มลูนิธิเลก็-ประไพ
วิริยะพนัธุ์ บริษัทมติชนจ ากดั รวมทัง้มี
เครือข่ายเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยกนัใน
รูปแบบของเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ภาคกลาง-ภาคตะวนัตกรวมทัง้มี
เครือข่ายเช่ือมโยงกบัแหลง่เรียนรู้อื่นๆ 
ในชมุชน และเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินทัว่ประเทศ 

มีการประสานความร่วมมือ
เพ่ือสร้างพลงัชมุชน และความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนักบั
องค์กรและหน่วยงานของทัง้
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ภายใน
และภายนอกชมุชน อาทิเช่น 
สถานศกึษา องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน กระทรวง
วฒันธรรม ศนูย์มานษุยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน) มลูนิธิ
เลก็-ประไพ วิริยะพนัธุ์ รวมทัง้
มีเครือข่ายเช่ือมโยงกบัแหลง่
เรียนรู้อื่นๆ ภายในชมุชนและ
เช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ทัว่ประเทศ 

มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
สร้างพลงัชมุชน และความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนักบัองค์กร
และหน่วยงานของทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ภายในและภายนอก
ชมุชน อาทิเช่น สถานศกึษา 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
กระทรวงวฒันธรรม ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) มลูนิธิเลก็-ประไพ วิริยะ
พนัธุ์ รวมทัง้มีเครือข่ายเช่ือมโยง
กบัแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ภายใน
ชมุชนและเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินทัว่ประเทศ และเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายในชมรม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ภาคตะวนัตก 

มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
สร้างพลงัชมุชน และความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึง่กนั
และกนักบัองค์กรและหน่วยงาน
ของทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้ภายใน
และภายนอกชมุชน อาทิเช่น 
สถานศกึษา องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินกระทรวงวฒันธรรม ศนูย์
มานษุยวิทยาสิรินธร(องค์การ
มหาชน) รวมทัง้มีเครือข่าย
เช่ือมโยงกบัแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ใน
ชมุชนและเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินทัว่ประเทศ รวมทัง้ประสาน
ความร่วมมือกบัส านกังานการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบรีุเพ่ือการ
สนบัสนนุการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในชมุชน 
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1.8 
งบประมาณ 

ได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณท่ีเป็นรายได้
หลกัจากกระทรวงวฒันธรรม
ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
ราชบรีุและการสนบัสนนุเป็น
ครัง้คราวตามความจ าเป็น
จากหน่วยงานในชมุชนเชน่ 
สถานศกึษา องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน รวมทัง้ได้รับ
การสนบัสนนุจากการ
บริจาคจากชมุชน และจาก
บคุคลภายนอก จากองค์กร
ภาคเอกชนเช่น มลูนิธิ ห้าง
ร้าน บริษัทตา่งๆ 

ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณใน
การจดัตัง้จากการบริจาคจาก
ประชาชนในชมุชน และได้รับ
งบประมาณในการด าเนินงานจาก
วดัจนัเสนเป็นหลกันอกจากนีย้งั
ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณสว่น
หนึง่จากหน่วยงานในชมุชน ได้แก่ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
สถานศกึษา และรายได้สว่นหนึง่
จากโครงการกลุม่สตรีทอผ้า และ
สินค้าชมุชนในโครงการ เชน่ ผ้าทอ 
หมวกดอกไม้จนัทน์ ขนมนางเลด็ 

มิได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ
หลกัจากหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ 
รายได้หลกัมาจากการบริจาคของ
ผู้มาเย่ียมชมการจดัการท่องเท่ียว
เชิงอนรัุกษ์ในชมุชนและการ
จ าหน่ายสินค้าชมุชน เช่น ผ้ามดั
ย้อมเปลือกไม้  

ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณหลกัจาก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน คือเทศบาล
ต าบลหนองขาว และกระทรวง
วฒันธรรม และได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณเสริมจากชมุชน ได้แก่ วดั
อินทาราม สถานศกึษาการบริจาคจาก
ประชาชนรวมทัง้การบริจาคจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์
และท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในชมุชน 

1.9 การ
ประเมินผล 

ประเมินผลด้วยการ
คณะกรรมการด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑ์สม ่าเสมอ 

ประเมินผลด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินของพิพิธภณัฑ์สม ่าเสมอ 

ประเมินผลด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินของพิพิธภณัฑ์สม ่าเสมอ 

ประเมินผลด้วยคณะกรรมการด าเนิน
ของพิพิธภณัฑ์สม ่าเสมอ 
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2.จดุเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ 

เป็นชมุชนชาวมอญเก่าแก่ 
เจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม
มอญ เป็นคลงัความรู้และเป็น
แหลง่เรียนรู้ชนชาติมอญท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย มีจดุเดน่
หลายประการ คือ 
1.เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแห่ง
แรกท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใต้แนวคิด
การใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของคนในชมุชน จงึเป็น
แบบอย่างของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินให้แก่พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินอื่นทัว่ประเทศ           
2.มีศนูย์มอญศกึษา ให้ความรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตชาวมอญให้เรียนรู้
โดยเฉพาะ 

เป็นชมุชนโบราณท่ีมีความ
เก่าแก่ มีประวตัิศาสตร์อนั
ยาวนานในยคุทวารวดีมี
จดุเดน่หลายประการ คือ 
1.มคัคเุทศก์น้อย ถือเป็น
จดุเดน่ท่ีสดุของพิพิธภณัฑ์ 
เน่ืองจากมคัคเุทศก์น้อยคือ
เยาวชนในชมุชนท่ีอาสาม
สมคัรมาบอกเลา่เร่ืองราวของ
ชมุชน มีความน่ารักและ
แสดงออกถงึความภาคภมูิใจ
ในวฒันธรรมของตนเองอย่าง
แรงกล้าซึง่เป็นสิ่งท่ีแสดงออก
ถงึความเข้มแข็งและความ
ภาคภมูิใจในตนเองของชมุชน                                     
2.มีความเคลื่อนไหวอย่าง
ตอ่เน่ืองด้วยกิจกรรม
ตลอดเวลา 

เป็นชมุชนชาวไทย-จีนริมป่าชายเลน
เก่าแก่ มีความเป็นมาท่ีน่าสนใจอนั
ยาวนาน ชมุชนตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ โอบล้อมด้วย
ทะเลและมีภเูขาหินสงูตระหง่านกลาง
หมูบ้่านอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากร 
ธรรมชาติทางทะเลมากมาย มีจดุเดน่
หลายประการคือ 
1.มีโบราณวตัถท่ีุเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน
ท่ีมีแห่งเดียวในประเทศไทยเรียกวา่โพล่ 
หรือคือตุม่ใสน่ า้ท่ีมีปากและก้นแคบชาว
ย่ีสารจะท าขึน้เพ่ือใช้เก็บน า้จืดไว้ใช้     
2.ชมุชนมีสว่นร่วมในการดแูลและ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ทกุรูปแบบ เช่น 
เป็นอาสาสมคัรเป็นเจ้าบ้านในการ
จดัการต้อนรับนกัท่องเท่ียว การเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานบริจาคข้าว
ของ การจดักิจกรรม นิทรรศการ 

เป็นชมุชนหลายเชือ้ชาติ ทัง้ไทย
จีน มอญ เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยู่บน
เส้นทางสายประวตัิศาสตร์ของ
ชาติไทยกลา่วคือ เส้นทางการ
เดินทพัโบราณของไทยไปพมา่ มี
จดุเดน่หลายประการ คือ 1.
แนวคิดเป็นพิพิธภณัฑ์ทัง้หมูบ้่าน
กลา่วคือ สามารถใช้สิ่งแวดล้อม
ทกุอย่างภายในชมุชนให้เป็น
พิพิธภณัฑ์ได้หมด ไมเ่น้นเฉพาะ
นิทรรศการภายในตวัอาคาร
เท่านัน้พิพิธภณัฑ์หนองขาว                                          
2.การจดันิทรรศการท่ีไมเ่น้นวตัถุ
สิ่งของมากนกั หากแตจ่ดั
นิทรรศการภายใต้แนวคิดท่ีวา่ 
ภาพเก่าเลา่อดีตน าเสนอเร่ืองราว
ผ่านภาพถ่ายภาพเขียน เป็น
จดุเดน่ท่ีไมเ่หมือนพิพิธภณัฑ์อืน่ๆ 
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2.จดุเดน่ของ
พิพิธภณัฑ์ 

3.เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมี
ความหมายตอ่ชมุชน ในการ
เป็นปัจจยัเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชมุชนอย่างเป็น
รูปธรรม                                    
4.มีโบราณวตัถท่ีุเป็น
เอกลกัษณ์ของชมุชนท่ีล า้คา่ 
และหายากย่ิง คือ ผ้าห่อคมัภีร์
โบราณ สมดุข่อย คมัภีร์
โบราณท่ีจารึกต ารายาท่ีเป็น
องค์ความรู้ท้องถ่ินเก่าแก่ท่ีมี
อายรุ่วม 100 ปี 

  3.เร่ืองราวและการน าเสนอ พิพิธภณัฑ์
บ้านเขาย่ีสารถือเป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิด 
คือเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดันิทรรศการ
ในอาคารและการสง่เสริมการเรียนรู้นอก
อาคาร กลา่วคือ ใช้สภาพแวดล้อมทกุ
อย่างในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ได้หมด
การน าเสนอเร่ืองราวของพิพิธภณัฑ์จงึมี
ความโดดเดน่ด้วยสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้จากนิทรรศการภายในอาคาร
ออกไปสูวิ่ถีชีวิตจริงของชมุชนให้เห็น
เป็นรูปธรรมได้อย่างชดัเจน                           
4. มีการตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินจากพิพิธภณัฑ์สูช่มุชนโดยการมี
หลกัสตูรการศกึษาในโรงเรียนในชมุชน 
คือ การย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้ 

3.ได้รับการสนบัสนนุจากการ
ท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบรีุ ใน
การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์ท าให้พิพิธภณัฑ์สามารถ
ช่วยสง่เสริมเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนได้  
4.ประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจในการ
เป็นเส้นทางเดินทพัโบราณของ
พมา่และการผ่านช่วงเวลาใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้
พิพิธภณัฑ์เป็นท่ีสนใจและมีผู้มา
เย่ียมเยือน ศกึษาดงูานเป็น
จ านวนมาก ท าให้พิพิธภณัฑ์มี
ช่ือเสียง                                  
5.มีการตอ่ยอดองค์ความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ินจากพิพิธภณัฑ์สู่
ชมุชน โดยการบรรจหุลกัสตูรการ
ทอผ้าไว้ในโรงเรียนในชมุชน  
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3.กิจกรรมท่ี
สง่เสริมการ
เรียนรู้ในการ
สร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน 

กิจกรรมตามวฒันธรรมและ
ประเพณี 12 เดือน ของชาว
มอญ เช่น การลอยกระทง
สายมอญ การเลน่สะบ้า
มอญประเพณีการเผาข้าว
หลาม การท าข้าวประเพณี
งานบวชตามเอกลกัษณ์
ของชาวมอญดัง้เดิม 

มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก ่                         
1.กิจกรรมการฝึกอบรมอาจารย์และ
นกัเรียนเพ่ือเป็นมคัคเุทศก์                                                   
2.กิจกรรมการทอผ้า                                         
3.กิจกรรมการผลิตของท่ีระลกึ และ
ผลิตภณัฑ์อาหาร                                                            
4.กิจกรรมทศันศกึษาดงูานด้านพิพิธภณัฑ์
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน   
5.กิจกรรมในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา
และงานประจ าปีของ เช่น ลอยกระทง 
งานบญุ        
6.สนบัสนนุการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
จงัหวดัและชมุชนผ่านสื่อตา่งๆ                                   
7.กิจกรรมจดัตัง้กลุม่เรารักจนัเสน                     
8.กิจกรรมการประชมุเสนอข้อมลูเก่ียวกบั
จนัเสนทัง้ในอดีตและปัจจบุนัเพ่ือเป็นองค์
ความรู้ท้องถ่ินให้แก่คนในชมุชนสม ่าเสมอ 

จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้
โดยเน้นกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้ชมุชน
มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมให้มาก
ท่ีสดุ ได้แก่                           
1.กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์        
2.กิจกรรมเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้แก่การเผาถ่านไม้โกงกาง การมดั
ย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้                
3.กิจกรรมการประกอบอาหารพืน้ถ่ิน 

มีการจดักิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ 
1.กิจกรรมทศันศกึษาหมูบ้่าน       
2.กิจกรรมเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน
ได้แก่ การทอผ้า การท าอาหาร
การแพทย์ ศิลปะ                          
3.กิจกรรมการแสดงละคร เร่ืองไอ้
บญุทองบ้านหนองขาวในเทศกาล
สงกรานต์ประจ าปี              
 4.กิจกรรมงานบญุในงานเทศน์
มหาชาติซึง่เป็นงานบญุประเพณีท่ีมี
อยู่ท่ีเดียวในประเทศไทย 
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4.แผนการ
สง่เสริมกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
ชมุชน 

มีการจดัวางแผนการจดั
กิจกรรมเป็นส่วนหนึง่ใน
แผนการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นแผนการ
จดักิจกรรมระยะยาว 
วางแผนจดักิจกรรมโดยยดึ
เหตกุารณ์ตามวฒันธรรม
และประเพณี12 เดือน ของ
ชาวมอญ โดย
คณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ 

มีการวางแผนการจดักิจกรรมเป็น
แผนรายปี หรือแผนการ
ด าเนินงานระยะยาวรายปี หรือ
แผนการด าเนินงานระยะยาวโดยมี
การวางแผนร่วมกนัใน
คณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ โดยเน้นการจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็น
กิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงจากใน
พิพิธภณัฑ์ไปสูว่ิถีชีวิตจริงได้
ความรู้ 

มีการวางแผนการจดักิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์และ
ประชาชนในชมุชน เป็นการ
วางแผนรายปี หรือแผนระยะยาว 

มีการวางแผนการจดักิจกรรมเป็น
แผนประจ าปี หรือแผนระยะยาว 
โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ กิจกรรมจะก าหนด
ตามวาระ วนัส าคญั และเทศกาล
ประจ าปี ตามประเพณีของ
ท้องถ่ินและยงัมีแผนการสง่เสริม
การรวมกลุม่เพ่ือสง่เสริมอาชีพท่ี
เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินของชมุชน
ด้วย 
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5.ปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จ 

1.ความส านกึรักท้องถ่ินของ
ชมุชน 2.เกิดจากความ
ต้องการของชมุชน 
3.ผู้น าชมุชนท่ีเข้มแข็งและ
เป็นท่ีรักเคารพ และศรัทธา
ของชมุชน 
4.การมีสว่นร่วมของชมุชน 

1.ผู้น าชมุชนท่ีแข็มแข็ง และเป็นท่ี
รักเคารพ และศรัทธาของชมุชน 
2.ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วย
ราชการในชมุชนเป็นอย่างดี ซึง่มี
สว่นส าคญัในการช่วยผลกัดนั
พิพิธภณัฑ์ให้ส าเร็จและเป็นท่ีรู้จกั 
3.ความส านกึรักท้องถ่ินของ
ชมุชน 
4.มีความเคลื่อนไหว เป็น
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีชีวิตด้วย
กิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 
 

1.ความส านกึรักท้องถ่ินของคนใน
ชมุชน 
2.เกิดจากความต้องการของชุมชน 
3.การมีสว่นร่วมของชมุชน 
4.ผู้น าท่ีเข้มแข็ง และเป็นท่ีรัก เคารพ
และศรัทธาของชมุชน 

1.ความส านกึรักท้องถ่ินของคนในชมุชน 
2.ผู้น าท่ีเข้มแข็ง และเป็นท่ีรัก เคารพ
และศรัทธาของชมุชน 
3.การมีสว่นร่วมของชมุชน 
4.การมีเครือข่ายท่ีกว้างขวางและ
เข้มแข็ง 

ปัญหา/
อปุสรรคในการ
ด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ 

ปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณ 

ไมพ่บปัญหาและอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน 

1.ปัญหาด้านการด าเนินงาน ในเร่ือง
ของการขาดแคลนบคุลากร ปัญหา
ความไมเ่ข้าใจกนัระหวา่ง
คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์และชมุชน  
2.ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 

ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ 
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ผลที่เกิดกบั
ชมุชน 

1.พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ที่สามารถสง่เสริม
การเรียนรู้ประวตัิศาสตร์วฒันธรรม ประเพณี 
และภมิูปัญญาของชมุชน ท าให้ชมุชนรู้จกัตนเอง 
เกิดความภาคภมิูใจในตนเองและชมุชน   
2.พิพิธภณัฑ์สร้างส านึกรักท้องถ่ินเกิดความรัก
และหวงแหนชมุชนท้องถ่ินจดุประกายให้ชมุชน
เกิดความปรารถนาดีตอ่ชมุชนและอยากพฒันา
ชมุชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถด ารงอยูไ่ด้ใน
สงัคมแหง่ความเปลี่ยนแปลงได้อยา่งยัง่ยืน   
3.พิพิธภณัฑ์สร้างความสามคัคปีรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึน้ภายในชมุชนเป็นปัจจยัที่
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน          
4. พิพิธภณัฑ์สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แกช่มุชน  
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 

1.พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ อนรัุกษ์มรดกทาง
วฒันธรรมที่สง่เสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ความ
เป็นมาสร้างความภาคภมิูใจให้แก่คนในชมุชน   
2.พิพิธภณัฑ์เป็นความเช่ือมโยงระหวา่งพิพิธภณัฑ์กบั
คนในชมุชน เป็นศนูย์กลางของชมุชน สง่เสริมความ
ร่วมมือความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั   
3.พิพิธภณัฑ์น าความร่วมมือจากภายนอกมาสูช่มุชน 
ท าให้เกิดการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ท าให้ชมุชนเกิด
การพฒันาและมีความเข้มแข็ง               
4.พิพิธภณัฑ์สง่เสริมเศรษฐกิจชมุชนสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  
5.พิพิธภณัฑ์สร้างส านึกร่วมของคนในชมุชน เป็น
สายใยชีวิตท้องถ่ินที่มีความเหนียวแนน่พนัผกู ร้อยรัด
คนในชมุชนให้มีความรักและมีความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั สร้างชมุชนให้เป็นปึกแผ่นและเข้มแข็ง 

พิพิธภณัฑ์เป็นเป็นแหลง่การเรียนรู้ 
สร้างความภาคภมิูใจให้แก่ชมุชน ท า
ให้ชมุชนเกิดความส านึกรักท้องถ่ิน 
เกิดเป็นพลงัความสามคัคีปรองดองอนั
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชมุชน 
นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ยงัสร้างเศรษฐกิจ
ให้แก่ชมุชน สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน  

1.พิพิธภณัฑ์สร้างความภาคภมิูใจให้แก่
ชมุชนสร้างส านึกรักท้องถ่ินให้แก่ชมุชน                                      
2.พิพิธภณัฑ์น าความร่วมมือจาก
ภายนอกเข้าสูช่มุชน ก่อให้เกิดการ
ชว่ยเหลือและพฒันาเข้าสูช่มุชน ให้มี
ความเจริญและเข้มแข็ง   
3.พิพิธภณัฑ์สง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ชมุชน                             
4.พิพิธภณัฑ์เป็นที่เชื่อมโยงระหวา่งอดีต
ปัจจบุนั และอนาคตของชมุชน เป็น
แหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมที่สร้างความ
เป็นอนัหนึ่งยืนอยูไ่ดด้วยตนเอง มี
ภมิูคุ้มกนั รู้เทา่ทนัความเปลี่ยนแปลง 
ท าให้ชมุชนสามารถหยดัยืนอยูไ่ด้ด้วย
ความเข้มแข็ง 
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จดุแข็ง และ
จดุออ่นของ
พิพิธภณัฑ์ 

จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง จดุแข็ง 

1.ลกัษณะทางกายภาพที่เป็นจดุเดน่
อาคารมีความสวยงามและมี
สภาพแวดล้อมที่กลมกลืนและมีกลิ่น
อายวฒันธรรมมอญ โดดเดน่ด้วย
สถาปัตยกรรมและศลิปะชนชาติ
มอญที่หาดไูด้ยาก 
2.มีแผนการด าเนินงานและการจดั
กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์อยา่งชดัเจน 
ซึง่เกิดจากความร่วมมือวางแผนโดย
ยดึหลกัความสอดคล้องตามกาลของ
ประเพณีชมุชน 
3.มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท าให้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน4.มี
โบราณวตัถทุี่เก่าแก่และหายากเป็น
เอกลกัษณ์ของชมุชนที่ไมเ่หมือนใคร
มากมาย 

1.ลกัษณะทางกายภาพที่มีความโดดเดน่
อาคารพิพิธภณัฑ์มีความสวยงามเป็นที่
เลื่องลือ และตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชนท าให้เป็น
ที่ดงึดดูผู้มาเยือน 
2.พิพิธภณัฑ์มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ด้วยกิจกรรมตา่งๆ ท าให้เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มี
ชีวิต 
3.พิพิธภณัฑ์มียวุมคัคเุทศก์น้อย ที่เป็นสีสนั
ที่ท าให้พิพิธภณัฑ์มีความน่าสนใจและมี
ชีวิตชีวา 
4.เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอยา่งมาก 
เป็นต้นแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินที่ประสบ
ความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

1.มีความเป็นธรรมชาติ สามารถน าเสนอ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสวยงามและ
ความอดุมสมบรูณ์ของชมุชนที่เป็นเอกลกัษณ์ให้มี

ความโดดเดน่และน่าสนใจ2.เป็นแหลง่เรียนรู้ของ
ชมุชนที่สามารถเช่ือมโยงอดีตและปัจจบุนัให้เห็น
วิถีชีวิตของชมุชนได้เป็นรูปธรรม 
3.มีโบราณวตัถทุี่เป็นเอกลกัษณ์ทางภมิูปัญญาที่
ไมเ่หมือนใคร 

1.เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีแนวคิดเป็นพิพิธภณัฑ์ทัง้
หมูบ้่าน มีความโดดเดน่ทางกายภาพที่สวยงามร่ม
ร่ืน ไมห่า่งไกลจากชมุชนมีสภาพแวดล้อมที่
เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้มากมาย สง่เสริมให้เป็น
พิพิธภณัฑ์ทัง้หมูบ้่านได้อยา่งเต็มภาคภมิู 
2.กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในทกุด้าน ท า
ให้พิพิธภณัฑ์เป็นเสมือนชีวิตของชมุชนที่ต้องคอย
ดแูลรักษา และร่วมแรงพิพิธภณัฑ์จงึเจริญก้าวหน้า
ด้วยดีร่วมใจพฒันา 
3.มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้รับการสนบัสนนุจาก
ภายนอกด้วยดีเสมอมา พิพิธภณัฑ์และชมุชนจงึมี
การพฒันาได้อยา่งตอ่เน่ือง 
4.ความมีชื่อเสียงของพิพิธภณัฑ์ท าให้เป็นที่รู้จกั
และดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนอย่างไมข่าด
สาย 
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จดุแข็งของ
พิพิธภณัฑ์ 

5.มีคณะกรรมการที่มาจากคนใน
ชมุชนท าให้รู้ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชนดีท่ีสดุ การวางแผน
การด าเนินงานทกุอย่างจงึอยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นไปได้ตาม
ศกัยภาพของชมุชนและส าเร็จลลุว่ง
ไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของชมุชน 
6.เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีก่อตัง้ใน
แนวคิดส านกึรักท้องถ่ิน ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนใน
ชมุชนโดยได้รับความช่วยเหลือจาก
คนภายนอกท่ีจดัตัง้ขึน้ส าเร็จเป็นแห่ง
แรกในประเทศไทย จงึเป็นพิพิธภณัฑ์
ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นตวัอย่างให้แก่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอื่นทัว่ประเทศ 
7.เป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้
วฒันธรรมมอญท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ
ไทย 

5.พิพิธภณัฑ์อยู่ในชมุชนท่ีมี
ความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก ท า
ให้ได้รับความร่วมมือจากชมุชน
เป็นอย่างมาก ท าให้ท าให้
พิพิธภณัฑ์ประสบความส าเร็จ 
6.พิพิธภณัฑ์มีโครงการตา่งๆ ท่ี
เป็นการสืบทอดองค์ความรู้ใน
ท้องถ่ินของชมุชนให้คงอยู่และ
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนมากมาย 
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จดุออ่นของ
พิพิธภณัฑ์ 

จดุออ่นการขาดแคลนงบประมาณ ท า
ให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ 
ตลอดจนการจดักิจกรรมตา่งๆ ต้อง
ประสบปัญหาติดขดัไมร่าบร่ืนและไม่
ประสบผลส าเร็จ 

  

1.ขาดแคลนงบประมาณ ท าให้การ
ด าเนินงานด้านตา่งๆ ของ
พิพิธภณัฑ์เกิดความลา่ช้ามีอปุสรรค 
ติดขดั ไมร่าบร่ืน 
2.การขาดการสนบัสนนุจากองค์กร
ภายในชมุชนอย่างจริงจงั 
3.ท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ท่ีไมม่ีแหลง่
ท่องเท่ียวทางธุรกิจที่สามารถดงึดดู
นกัท่องเท่ียวได้ท าให้ชมุชนไมเ่ป็นท่ี
รู้จกัของประชาชนภาย 

จดุออ่นการขาดแคลนงบประมาณ
ท าให้การด าเนินงานด้านตา่งๆ 
ของพิพิธภณัฑ์เกิดความลา่ช้า มี
อปุสรรคและไมร่าบร่ืน 
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บทเรียนท่ี
ชมุชนได้รับ
จากการ
ด าเนินงาน
ของ
พิพิธภณัฑ์ 

1.การพฒันาชมุชนต้องมา
จากข้างในกล่าวคือ ต้องให้
คนในชมุชนร่วมพฒันาโดย
ใช้กระบวนการมีสว่นร่วม
เป็นหลกัเพราะคนในชมุชน
เทา่นัน้ จงึจะรู้จกัชมุชน
และตวัตนของตนเองอยา่ง
ดีท่ีสดุ  
 2.ความสามคัคีคือพลงั ใน
การสร้างสรรค์และพฒันา
ชมุชนให้เจริญก้าวหน้า 
และมีความเข้มแข็ง   
3.ความส านึกรักท้องถ่ิน
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีจะ
ท าให้ชมุชนเกิดความ
สามคัคี 

1.การท าสิ่งใดก็ตามต้องเกิดจาก
ความรักในสิ่งนัน้ เพราะความรัก
จะเป็นตวัผลกัดนัให้มนษุย์ท าทกุ
อยา่งและมีก าลงัใจกายท่ีจะตอ่สู้
เพ่ือท าสิ่งนัน้ให้ประสบผลส าเร็จ
แม้จะมีอปุสรรคมากเพียงใด   
2.ผู้น าชมุชนเป็นปัจจยัส าคญัใน
การน าพาชมุชนไปในทิศทางใด 
หากชมุชนได้ผู้น าท่ีเข้มแข็งเป็นท่ี
รักและไว้วางใจของชมุชนย่อม
น ามาซึง่ความส าเร็จ   
3.ความสามคัคีคือพลงัอนั
ยิ่งใหญ่ท่ีจะท าให้ชมุชนมีความ
เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรือง  
4.พลงัประชาชนคืออ านาจท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ   
 

1.วิธีการเช่ือมโยงระหวา่ง
พิพิธภณัฑ์ ผู้น าและชมุชนเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัมาก และเป็นเร่ืองท่ีและ
ชมุชนเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก และเป็น
เร่ืองท่ียากและมีความละเอียดอ่อน
มาก ต้องอาศยัความอดทนและ
เข้มแข็งเป็นอย่างมากท่ีจะประสาน 
เช่ือมโยงความคิดระหว่างกนัให้ได้
วิธีการเช่ือมโยงทางความคิดจงึเป็น
สิ่งท่ีต้องกระท าอย่างระมดัระวงั
ท่ีสดุ   
2.ผู้น าชมุชนเป็นปัจจยัส าคญัใน
การน าพาชมุชนให้เจริญหรือแยล่ง 
ชมุชนท่ีได้ผู้น าท่ีดีมีความดีงาม 
เสียสละ และพิสจูน์ตนเองให้ชมุชน
ศรัทธาได้ ก็จะสามารถชกัน าชมุชน 
 

1.การมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยให้
ชมุชนเกิดการเรียนรู้ ได้รู้จกัตนเอง
รู้จกัผู้ อ่ืน รู้จกัโลก ท าให้เรียนรู้การ
อยูร่่วมกนัได้อยา่งสนัตสิขุ และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถส่งเสริม
ให้ชมุชนเกิดความส านกึรักท้องถ่ิน
ได้เป็นอยา่งดี   
2.บทเรียนในการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกนัการท างานร่วมกนั และ
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน
ท าให้เกิดความรักและสามคัคี
ภายในชมุชน อนัเป็นปัจจยัส าคญั
ในการสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยืนให้แก่ชมุชน   
3.ชมุชนท่ีมีความรักท้องถ่ินเป็น
ฐานจะเป็นชมุชนท่ีสามารถพฒันา
ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยัง่ยืน 
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บทเรียนท่ี
ชมุชนได้รับ
จากการ
ด าเนินงาน
ของ
พิพิธภณัฑ์ 

 5.การด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ
พอเพียงและตระหนกัในคณุคา่
ของตนเองเป็นและตระหนกัใน
คณุคา่ของตนเองเป็นสิ่งท่ีท าให้
พิพิธภณัฑ์ประสบความส าเร็จ
และชมุชนมีความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยืน 

และสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ
พฒันาไปในทางธุรกิจท่ีสามารถ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ท่ีดีได้   
3.กระบวนการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุใน
การพฒันาชมุชน   
4.ความสามคัคีคือพลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ี
จะสามารถสร้างสรรค์ความดีงาม
และความเข้มแข็งมาสูช่มุชนได้   
5.ความรักในถ่ินก าเนิดเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสดุในการพฒันาชมุชน
ท้องถ่ิน 

4.บทเรียนในการเรียนรู้และ
เผชิญหน้าท าให้ชมุชนตระหนกัและ
รู้คณุคา่ของภมูิปัญญาท้องถ่ินของ
ชมุชน   
5.ความสามคัคีคือพลงั 

 
 
 
 
 

ประเด็น พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์วดัจนัเสน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านเขายี่สาร พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว 
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ข้อเสนอแนะ
ทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและ
รูปแบบของ
พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้
ในการสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน 

1.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควร
เกิดขึน้จากความต้องการของ
คนในชมุชนเป็นหลกั   
2.กระบวนการมีสว่นร่วมของ
คนในชมุชนเป็นสิ่งส าคญัมาก 
ต้องให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในการด าเนินงานทกุอยา่งของ
พิพิธภณัฑ์   
3.พิพิธภณัฑ์ควรได้รับการ
สนบัสนนุและความร่วมมือ
จากทกุหน่วยงาน ทกุองค์กร
ในชมุชน และได้รับการ
สนบัสนนุจากภายนอกเชน่กนั 

1.พิพิธภณัฑ์ควรมีกระบวนการจดัตัง้และและ
ด าเนินงานโดยชนุเป็นหลกั   
2.พิพิธภณัฑ์ควรมีเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของ
ตนเอง รรู้จกัวฒันธรรมท้องถ่ิน และความ
เป็นมาของตนเอง และน าเสนอเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมนัน้ออกมาอยา่งชดัเจน   
3.พิพิธภณัฑ์ต้องเป็นแหลง่เรียนรู้และเป็น
ศนูย์กลางของชมุชนในการสง่เสริมการเรียนรู้
และสร้างความร่วมมือของคนในชมุชนให้
เกิดขึน้   
4.พิพิธภณัฑ์ต้องมีการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริม
การเรียนรู้และสร้างความเคลื่อนไหวให้แก่
พิพิธภณัฑ์และชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง  
5.พิพิธภณัฑ์ควรได้รับการสนบัสนนุ
งบประมาณหลกัจากภาครัฐอยา่งเป็นทางการ
เพ่ือเป็นรายได้ในการพฒันาพิพิธภณัฑ์อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

1.การก่อตัง้พิพิธภณัฑ์และการด าเนินงานควรเป็น
ความต้องการของคนในชมุชน และให้ชมุชนเข้า
มามีสว่นร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ เพ่ือ
เป็นการปลกูจิตส านึกรักท้องถ่ิน และกอ่เกิดความ
สามคัคีปรองดองของคนในชมุชน อนัจะน ามาซึง่
ความเข้มแข็งตอ่ไป   
2.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอาจไมมี่รูปแบบตายตวั
เหมือนกนัหมดทกุแหง่ แตพ่ิพิธภณัฑ์แตล่ะแหง่
ควรด าเนินงานอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง
ตามศกัยภาพและความเป็นไปได้ของพิพิธภณัฑ์ 
โดยต้องมีความสอดคล้องกบัการด าเนินชีวิตและ
บริบทของชมุชนตามธรรมชาติและวิถีที่เป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน   
3.พิพิธภณัฑ์ควรพึง่พาตนเองได้ตามศกัยภาพที่
ชมุชนมี   
4.ผู้ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ควรเป็นคนในชมุชน 

1.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดจากความต้องการ
ของคนในชมุชน โดยเน้นกระบวนการมีสว่นร่วม
ของชมุชนให้มากที่สดุ   
2.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะที่ควรมีเอกลกัษณ์เป็น
ของตนเอง รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึอาจไม่
ต้องมีมาตรฐานเดียวกนัที่แน่นอนตายตวัเพราะ
การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์หนึ่งอาจไม่
เหมาะสมกบัอีกพิพิธภณัฑ์หนึ่งก็ได้ การ
ด าเนินงานจงึควรค านึงหนึ่งก็ได้ ถึงความ
เหมาะสมของแตล่ะท้องถ่ิน  
 3.การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ควรท าตาม
ศกัยภาพของตนเองโดยยดึหลกัความพอเพียง 
ชมุชนต้องรู้จกัศกัยภาพของตนเอง และแสดง
ศกัยภาพนัน้ออกมาให้เต็มที่ พิพิธภณัฑ์ควรอยู่
ได้ด้วยตนเองในระดบัที่ไมต้่องพึง่พาคนอ่ืนมาก
นกั 
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ขัน้ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
              รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ซึง่ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์มาจาก ผลการตอบแบบสอบถาม 
สภาพปัจจุบนัและ รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนั การน าเสนอรูปแบบ
การด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน รวมถึง
การสงัเคราะห์จาก ผลการสมัภาษณ์ การสงัเกต และเอกสารสรุปผลการศกึษาข้อมลูวิธีการปฏิบตัิ
ท่ีดี (Best Practice) ในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา รวมทัง้การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผลท่ีน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน เป็นองค์ประกอบหลกั
ในการด าเนินงานน ามาร่างเป็นต้นแบบการวิจัย ซึ่งมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ซึ่งมี
รายละเอียดในการน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
             ตอนที่ 1 การประมวลผลและการวิเคราะห์ประเดน็หลัก เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
             จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบัน 
และการศึกษาความคิดเห็นต่อการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และ
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ในขัน้ตอนท่ี 1 และการศึกษาวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best 
Practice) ในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยท่ีเป็นกรณีศกึษา จ านวน 4 แห่ง ใน
ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัได้ประมวลผลและวิเคราะห์เป็นประเด็นหลกัๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกัษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบันมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
สวยงาม สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีการให้ความส าคัญกับตัวอาคารและการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และแสดงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็น
จุดเด่นให้เห็นอย่างเด่นชัด ต่อความคิดเห็นของการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
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ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
เน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์แรกท่ีสามารถดึงดดูความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของประชาชนได้ 
ส าหรับลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีมี
ชีวิตชีวา เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีสิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมภายในตวัอาคารต้องมีแสงสว่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเท ได้สะดวก มีความ
สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของจดัวางอย่างเป็นหมวดหมู่ น่าสนใจ ส าหรับแนวคิดใน
การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ใน
ชุมชน และพิพิธภัณฑ์สามารถใช้สภาพแวดล้อมทุกอย่างในชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ได้โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ ซึ่งรูปแบบทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินนัน้มีความแตกตา่งกนัและมีความหลากหลายตามสภาพพืน้ท่ีท่ีเป็นอยู่ แตท่ัง้นีส้ิ่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุส าหรับการจดัสภาพแวดล้อมหรือลกัษณะทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินจะต้องแสดงถึงวฒันธรรมท้องถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละท้องถ่ินออกมาให้
เห็นอยา่งชดัเจนและมีความโดดเดน่ เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นการเผยแพร่
ในวฒันธรรมท้องถ่ินได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
               และจากการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นลกัษณะทาง
กายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาจากการสังเกต แบบสมัภาษณ์ และ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า ลักษณะทางกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งต่างตัง้อยู่ในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตัง้อยู่ในบริเวณวัด 
เพราะวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชนท่ีจะก่อให้เกิดการรวมตวัของชมุชนได้ง่าย พิพิธภณัฑ์แตล่ะแห่ง
มีการใช้สภาพแวดล้อมทกุอย่างในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ เช่น การใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดจัดเป็นอาคาร
พิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร การใช้อาคารเรียนหลังเก่าเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ทัง้หมู่บ้าน คือ พิพิธภัณฑ์คือแหล่งการ
เรียนรู้ ฉะนัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่ควรจ ากดัอยู่แตภ่ายในอาคารเพียงเท่านัน้ แต่สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของชุมชนทัง้หมดสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ เช่น อาคารสถานท่ี วัด โรงเรียน 
โบราณสถานต่างๆ หมู่บ้าน ทุ่งนา ป่าไม้ ดงัเช่นท่ี พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว พิพิธภัณฑ์
บ้านเขาย่ีสาร ได้ด าเนินงานตามแนวคิดนี ้และจากการศกึษาพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง
ต่างมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่างกันไปตามเอกลกัษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถ่ิน และสามารถแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของท้องถ่ินออกมาให้เห็นอย่างชดัเจน เช่น 
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อาคารพิพิธภณัฑ์ทรงไทย-มอญประยกุต์ ท่ีใช้การก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมมอญของพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวดัม่วง พระธาตเุจดีย์ศรีจนัเสน ท่ีแสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีของพิพิธภัณฑ์จนั
เสน นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งยงัมีการจดับริเวณหรือพืน้ท่ีส าหรับจดักิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เชน่ ลานการละเลน่ การแสดง และมีมมุนัง่เลน่ พกัผอ่น ในท่ามกลางบรรยากาศ
ท่ีร่มร่ืน สะอาด อากาศปลอดโปร่ง และมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ จะเห็นว่าการจดัสภาพทางกายภาพ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้วฒันธรรมของท้องถ่ินทัง้สิน้ 

2. จดุมุง่หมาย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านวฒันธรรม และเป็นสถานท่ี
อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชน ต่อความคิดเห็นของการน าเสนอ
รูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัใน
การส่งเสริมการศึกษานอกระบบในฐานะการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน และเป็น
สถานท่ีในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของท้องถ่ิน เป็นแหลง่เก็บรวบรวมความรู้ อนรัุกษ์ เผยแพร่ และสืบทอด ศิลปวฒันธรรม 
ประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน  นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินยงัควรมีจดุมุง่หมายในการเป็นเวทีชาวบ้านและเป็นศนูย์กลางในการในการพบปะสงัสรรค์ 
แลกเปล่ียนความคดิเห็นของคนในชมุชนเพ่ือพฒันาความรู้ ความคิด และทกัษะท่ีใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ด้วย 
             ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นจดุมุ่งหมายของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และเอกสารสรุปผล
การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง พบว่า ภาพรวมในประเด็นจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันอยู่ 2 ประการ คือ จุดมุ่งหมายหลักของพิพิธภัณฑ์ในการให้
การศึกษานอกระบบในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เป็นคลังความรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตของท้องถ่ิน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชมุชนได้
รู้จกัตวัเอง รู้จกัประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของตวัเอง เป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ิน และจดุมุ่งหมายในการเป็นองค์กรทางสงัคมในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและ
ความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพบปะและท ากิจกรรม
ร่วมกันของประชาชนในชุมชน เป็นเวทีประชาคมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลกเปล่ียนความ
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คิดเห็น และเป็นสถานท่ีท่ีช่วยในการพัฒนาความรู้ ความคิด ทัศนคติ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนให้ดีขึน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งจึงมีจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรหนึ่งของ
ชุมชนท่ีช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างจิตส านึกรักท้องถ่ิน สร้างความร่วมมือ สร้าง
ความรักความสามคัคีของคนในชมุชนอนัเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน 

3. หลกัการ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบันมีหลักในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้และก่อประโยชน์ ให้กับประชาชนได้ 
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนทุก
รูปแบบ มีการให้บริการแก่ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาส ปัจจบุนัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการด าเนินการเชิงรุกโดย
สนบัสนนุให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการจดักิจกรรมทกุอย่าง
ของพิพิธภณัฑ์ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัยงัมีการน าชมุชนมาเป็นตวัตัง้ในการก่อตัง้
และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ต่อความคิดเห็นของการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรยึดหลักในการเป็นแหล่งการเรียน รู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถ
สนองตอบความต้องการด้านการเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน เป็น
ศนูย์กลางของการให้บริการความรู้ทุกรูปแบบท่ีประชาชนต้องการ  และสามารถเป็นคลงัข้อมูล
ขา่วสารของชมุชนได้โดยให้บริการกบัประชาชนทกุคนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรก่อตัง้และด าเนินการโดยชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลักและต้องได้รับการ
สนบัสนนุจากทกุภาคสว่นในสงัคม และได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะได้
สามารถด ารงอยูไ่ด้ในฐานะแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชน 
 ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นหลักการของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และเอกสารสรุปผล
การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า ภาพรวมในประเด็นหลักการของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินทกุแห่ง คือ พิพิธภณัฑ์ต้องเกิดขึน้จากความต้องการของชมุชน ก่อตัง้ และด าเนินงานโดย
ชมุชน โดยยึดหลกักระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน พิพิธภณัฑ์ทุกแห่งล้วนเกิดขึน้จากความ
ต้องการของชุมชนและบริหารจดัการโดยชุมชนทัง้สิน้ หลักการนีจ้ะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่างมีหลกัการท่ีจะด าเนินการทุกอย่าง
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เพ่ือส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งความรู้และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชมุชนให้ด ารงคงอยูต่อ่ไป พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมของ
ชมุชนท่ีจะท าให้ชมุชนได้รู้จกัตวัเอง รู้จกัสงัคม และรู้จกัโลก ท าให้คนในชมุชนรู้รากเหง้าของตนเอง 
จุดประกายส านึกร่วม เกิดความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในตนเองอันเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะ
ก่อให้เกิดความส านกึท้องถ่ินร่วมกนั และน าไปสูค่วามเป็นชมุชนเข้มแข็งในท่ีสดุ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
            จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจบุนัมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียงัไมค่อ่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากนกั โดยส่วนใหญ่
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมักเป็นจัดแสดงนิทรรศการถาวร มีการน าวัตถุโบราณมาจัด
แสดงและมีค าบรรยายประกอบ และมีการน าชมโดยเจ้าหน้าท่ีพิพิธภณัฑ์ ทัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมี
จดุเดน่ตรงท่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีจ าลองเหมือนจริงเพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามาชมได้สมัผัสกับ
บรรยากาศท่ีเป็นวิถีชีวิตจริงๆ ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนีก้ารจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์มีความหลากหลายและกระตุ้ นความอยากรู้อยากเห็นของ
ประชาชนได้พอสมควร เช่น มีนิทรรศการประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสั เช่น การกดปุ่ ม การโยก 
การหมนุ การใช้เทคนิคแสง สี เสียง ซึ่งก็แล้วแตศ่กัยภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง ส าหรับ
ความคิดเห็นของการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรเน้นการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้
ถาวรและหมุนเวียน) การจัดสมันา การเสวนา และมีกิจกรรมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเป็นประจ า 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง 
การสาธิต และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ เช่น มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษ  อีกทัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัด้วย อย่างไรก็ตามรูปแบบการจดั
กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้อยู่กับความเหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งโดยไม่มี
สตูรส าเร็จในการด าเนินการ  

ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาจากการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ของ
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พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินเป็นหลกัเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของตนเอง เพ่ือปลูก
จิตส านึกรักท้องถ่ิน และจะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งไม่เพียงแตเ่ป็น
การเรียนรู้จากนิทรรศการถาวรภายในตวัอาคารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากยงัเน้นการเรียนรู้ผ่าน
สภาพแวดล้อมท่ีแท้จริงของชมุชน มีการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินออกไปสู่ชมุชน 
เช่น การทัศนศึกษาภายในชุมชน การเรียนรู้ภูมิปัญญาและอาชีพของชุมชน ดังท่ีพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีมีกิจกรรมการชมหมู่บ้าน การเย่ียมชมการท าขนมตาล การทอผ้า เป็น
จดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ และพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร ท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ เย่ียมชม
โบราณสถาน ชมการเผาถ่านโกงกาง การล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน อีกทัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมี
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  และเป็นอาสาสมัคร หรือ
ภัณฑารักษ์  ยุวมัคคุเทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร 
นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งยงัมีการจดักิจกรรมการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถ่ิน เช่น การทอผ้า การผลิตของท่ีระลึก และงานหัตถกรรมโดยการ
รวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน และมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทาง
ประวตัศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมท้องถ่ิน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามซึ่งมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น งานลอยกระทง งานร าลึกอดีต “รถไฟไทยเส้นทางประสานอดีต 
ปัจจุบนั” ของพิพิธภัณฑ์จนัเสน, งานนมสัการพ่อปู่ เขาย่ีสาร ประเพณีเวียนเทียนบชูาหลวงพ่อปู่  
ประเพณีตกับาตร เทโว ประเพณีการเย่ียมศพ ของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร , งานประเพณี 12 
เดือน งานประเพณีการกวนกระยาสารท การละเล่นพืน้บ้าน ประเพณีการบวชของพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัมว่ง และงานเทศน์มหาชาติ งานแสดงวฒันธรรม การละเล่นและประเพณี “ไอ้บญุทอง
บ้านหนองขาว ” ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว เป็นต้น ซึง่กิจกรรมเหล่านี ้ล้วนเป็นกิจกรรม
ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัง้สิน้ 

5. การให้บริการ 
            จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า  การให้บริการของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมี 2 ลกัษณะ คือ การให้บริการทัว่ไปในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมของชมุชน เช่น มีการให้บริการน าชมโดยภัณฑารักษ์/วิทยากร การท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
เชน่ หนงัสือน าชม แผน่พบั และมีการจดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีน่าสนใจในชมุชน 
และการให้บริการแก่ชุมชนในฐานะองค์กรทางสังคมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้าง
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กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน เชน่ จดังานประเพณี การจดัแสดงศิลปวฒันธรรม จดัการแข่งขนั 
การประกวด ตลอดจนการจดัเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน ซึ่งการให้บริการในด้านนี ้
นบัว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในส่วนของความคิดเห็น
ของการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นนี ้พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
นอกจากจะให้บริการแก่ชุมชนในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการ
ให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนตามสมควร เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ชมุชน เป็นลานกิจกรรมสืบสานวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน การจดัการแข่งขนั การประกวด และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเวบไซด์ในการให้บริการเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และมีการน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่สายตาประชาชนอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีการบริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี เช่น การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา 
จดัอบรม เสวนา ตามโอกาส 

ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเด็นการให้บริการของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และเอกสารสรุปผล

การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแหง่ พบวา่ภาพรวมในประเด็นการใหบ้ริการของพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน คือ นอกเหนือจากการให้บริการพื้นฐานในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
ชมุชนและสงัคมในการการให้บริการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ความรู้ แล้ว พิพิธภณัฑ์ทกุแห่งยงัให้
บริการชมุชนในฐานะการเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชนอนัจะน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ ด้วยการให้บริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนอย่างหลากหลาย กล่าวคือ การเป็นลานแสดงศิลปะวฒันธรรมของชมุชน การ
เปิดพืน้ท่ีเพ่ือการอบรม สมันา การเสวนา การเป็นศาลาประชาคม ตลอดจนการจดักิจกรรมตา่งๆ 
ของชมุชน ดงัตวัอย่างท่ีโดดเด่นของการให้บริการแก่สงัคมของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ท่ีมีการ
สง่เสริมและเผยแพร่ความรู้และวฒันธรรมท้องถ่ินในหลายรูปแบบ เช่น  โครงการจดัตัง้ศนูย์สืบค้น
สงัคมวฒันธรรมท้องถ่ินต าบลบ้านม่วง การสอนภาษามอญในสถานศกึษา การแปลต าราภาษา
มอญเป็นภาษาไทย และการให้บริการในการจดัอบรมเยาวชน มคัคเุทศก์อาสา และการเข้าร่วมจดั
กิจกรรมพิพิธภณัฑ์สญัจรร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นการให้บริการความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแก่สังคมภายนอก การให้บริการเหล่านี ้จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และก่อเกิดความ
ร่วมมือ ปลูกจิตส านึกรักท้องถ่ิน สร้างความสามคัคีปรองดอง ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนัของคน
ในชมุชน ซึง่น ามาซึง่ความเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
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6. การมีสว่นร่วมของชมุชน 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัมีการเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัตัง้ การบริหารจดัการ และการจดั
กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอย่างสม ่าเสมอ โดยการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ได้รับความร่วมมือจากวดั 
ชมุชน สถานศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีคณะกรรมการจดัตัง้และคณะกรรมการ
การด าเนินงานท่ีประกอบด้วยประชาชน ข้าราชการในท้องถ่ิน และผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์ ซึ่ง
ทัง้หมดเป็นคนในชุมชนทัง้สิน้ ต่อความคิดเห็นในการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรก่อตั ง้ขึน้โดยความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก โดยให้
ประชาชนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การบริหารจดัการ และการจดักิจกรรมของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ กับพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ โดยพิพิธภัณฑ์ควรเปิดโอกาส
และสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น เยาวชน ผู้ สูงอายุ เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  นอกจากนีห้ากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัพิพิธภัณฑ์ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองก็จะท าให้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้รับการพฒันาและประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนได้ 

ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชมุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่าภาพรวมในประเด็นการมีส่วน
ร่วมของชมุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการจดัตัง้และด าเนินการโดยใช้หลกัการเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน ด้วยการส่งเสริม เปิดโอกาส กระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้แตก่ารจดัตัง้ และการด าเนินงานในหลายๆ ด้านของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากกลุ่มคนหลายกลุ่มในชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
ผู้ สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มคณะกรรมการวัด และกลุ่ม
สถานศึกษา ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การร่วมบริจาควัตถุสิ่งของให้กับพิพิธภัณฑ์ การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือ
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ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงัเชน่ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าก่ีกระตกุ กลุ่มแม่บ้านขนมตาล กลุ่มย้อมผ้า 
และการจกัสานของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว พิพิธภณัฑ์จนัเสน 
และพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร การมีส่วนร่วมในการดแูลรักษา น าเสนอเร่ืองราวของประวตัิศาสตร์
ชุมชน ดงัเช่น ยุวมคัคเุทศก์ หรือมคัคุเทศก์อาสา ของพิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน
หนองขาวและพิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร รวมทัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ในรูปของการเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ประสบความส าเร็จและเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชมุชน 

7. เครือขา่ย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะต่างๆ เช่น มีการเ ช่ือมโยงกับ
สถาบนัการศึกษาตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนในชุมชน และสถานศึกษานอกชุมชน มีการ
เกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือองค์กรตา่งๆ  และมีระบบบริการร่วม 
มีการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ  รวมทัง้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมีเครือข่ายเช่ือมโยงกันทัว่ประเทศ ส าหรับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นของเครือข่าย พบว่า  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควร
ประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการเกือ้หนุน 
ประสานความสัมพันธ์ และร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่าย  เช่น 
สถานศึกษา โรงเรียน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือข่าย
เช่ือมโยงกนักับพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ และมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในสังคม รวมทัง้พิพิธภัณฑ์ท้อง ถ่ินควรมี
คณะกรรมการเครือขา่ยหรือจดัตัง้ชมรมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือการสร้างความร่วมมือและสร้างพลงั 
สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานให้แก่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและชมุชน 

ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านเครือข่ายของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และเอกสารสรุปผล
การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า ภาพรวมในประเด็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินมีจดุร่วมท่ีคล้ายกนัคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมีการประสานความร่วมมือ กบัหน่วยงาน
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ภายในและภายนอกชมุชน อีกทัง้องค์กรของรัฐ และเอกชน รวมถึงมีการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย

กับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นีจ้ะเป็นการสร้างโอกาสให้
ผู้ด าเนินการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้ การ
ด าเนินงาน และแบง่ปันประสบการณ์ร่วมกนั ตลอดจนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมีการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบของการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดเวทีท่ีจะช่วย
เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะ
เห็นวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งล้วนเครือข่ายเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างกนั เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และเป็นการประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของตนให้
เป็นท่ีรู้จักแก่สังคมภายนอก การสร้างเครือข่ายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ 

8. งบประมาณ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัมีรายได้หลกัจากการบริจาคทัง้จากองค์กรเอกชน ประชาชนในชุมชน และประชาชน
ทัว่ไป การจ าหน่ายของท่ีระลึกและสินค้าชุมชน รวมทัง้ผลประโยชน์จากร้านค้า เช่น ร้านขาย
อาหาร เคร่ืองด่ืม และได้รับงบประมาณส่วนเสริมจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณในส่วนงบเงินอดุหนนุจากทางราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศกึษา 
ส่วนในความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านงบประมาณ 
พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเป็นหลกัและอาจได้รับงบเสริม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในชมุชนด้วย นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการหารายได้ใน
การด าเนินงานด้วยตนเองเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเพ่ือจะได้สามารถเลีย้งดตูวัเองได้
อย่างยั่งยืน ได้แก่ การจ าหน่ายของท่ีระลึกและสินค้าชุมชน การจ าหน่ายบัตรเข้าชม การจัด
กิจกรรมในรูปแบบอ่ืน เช่น การจดัการแสดงศิลปวฒันธรรม การให้เช่าสถานท่ีในการท ากิจกรรม 
การจดัประชมุสมัมนา การจดัอบรม การจดัแสดงดนตรี 

ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านงบประมาณ
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาจากการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และเอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า ภาพรวมในประเด็นงบประมาณของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีจดุร่วมท่ีคล้ายกนัคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ได้รับงบประมาณสนบัสนนุการ
ด าเนินงานมาจากหลายช่องทาง ได้แก่ งบประมาณจากหน่วยงานภายในชุมชน เช่น เทศบาล 
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องค์การบริหารสว่นต าบลซึง่งบประมาณในส่วนนีเ้ป็นงบประมาณในส่วนของหมวดเงินอดุหนนุใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมิได้เป็น
งบประมาณหลกัในงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการจดัสรรจากรัฐบาลโดยตรง , งบประมาณจาก
ภายนอกชุมชน ได้แก่ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัด วฒันธรรมจังหวดั กระทรวง
วฒันธรรม ซึง่งบประมาณในสว่นนีพ้ิพิธภณัฑ์จะได้รับในการขอความอนุเคราะห์เป็นการเฉพาะกิจ
ซึ่งต้องท าเ ร่ืองขอความอนุเคราะห์เป็นคราวๆ ไป นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังได้รับ
งบประมาณจากการบริจาคจากประชาชนทัง้ประชาชนในชุมชน และประชาชนท่ีมาเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และจากการหารายได้ด้วยตวัเอง ได้แก่ การเก็บค่าเข้าชม 
การจ าหนา่ยของท่ีระลกึ หรือสินค้าชมุชน และการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในชมุชน ดงัเช่นพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานของ
รัฐโดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และงบประมาณจากส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวดั กระทรวงวฒันธรรม สว่นพิพิธภณัฑ์ท่ีได้รับงบประมาณหลกัจากการบริจาค มลูนิธิ วดั การ
จ าหน่ายของท่ีระลึกหรือสินค้าชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์จันเสน 
พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ส าหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีมิได้มีการเก็บค่าเข้าชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัมว่ง พิพิธภณัฑ์จนัเสนและพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว  

9. การประเมินผล 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบันมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเอง ซึ่ง
คณะกรรมการเป็นคนในชุมชนทัง้หมด ส่วนในความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านการประเมินผล พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประเมินผล
โดยคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและควรให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความ
คดิเห็นตอ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ต้องน าผลการประเมินทัง้จากคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้ ท่ีมาเย่ียมชมมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือการพฒันาพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินท่ียัง่ยืน 

ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านการ
ประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีแตล่ะแห่งมี
การประเมินผลด้วยตนเองกล่าวคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
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ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเองซึ่งคณะกรรมการทัง้หมดเป็นคนในชุมชน ส าหรับวิธีการ
ประเมินผลนัน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินประเมินผลโดยการพดูคยุ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในระหว่าง
คณะกรรมการ เก่ียวกับการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ การจดักิจกรรม อุปสรรค ปัญหา และร่วมกัน
เสนอความคิดเห็นในการด าเนินงาน การแก้ปัญหา การปรับปรุง พัฒนากิจการทุกอย่างของ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ โดยมีการประชุมกันอย่าง
สม ่าเสมอ โดยผลท่ีได้จากการประชมุจะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพฒันาพิพิธภณัฑ์ในทกุด้าน 
 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์  
             ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดย

ศกึษาจากแบบสมัภาษณ์พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง พบว่า ภาพรวมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมี
กิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้คนในชมุชนมีความเข้าใจในประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชมุชน ผ่านกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกับ
วิถีชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เช่น กิจกรรมทศันศึกษา
ชมุชน การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ กิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะท าให้ผู้มาเยือนได้
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินผ่านวิถีชีวิตของชุมชนใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีมีความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง และอีกประการหนึ่ง การท่ีคน
ในชมุชนได้มีโอกาสถ่ายทอดและน าเสนอความเป็นตวัตนของตนเองให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ผู้ อ่ืนนีจ้ะ
ท าให้คนในชมุชนมีความภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนเอง และก่อเกิดความมัน่ใจในตวัเองให้แก่
คนในชุมชนซึ่งเม่ือคนในชุมชนมีความมั่นใจในตวัเองเช่นนีย้่อมเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้คนใน
ชมุชนเกิดความรู้สกึวา่ตนเองมีศกัยภาพ และท้องถ่ินของตนเองมีคณุคา่ ท าให้คนในชมุชนมีความ
พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองและพฒันาชมุชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งตอ่ไปได้ 
             นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัการเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียนโดยการจดัท าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ินในเร่ืองของประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา
ของชุมชน และในเร่ืองของภูมิปัญญาท้องถ่ินให้นกัเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน ซึ่งนบัว่าเป็นวิธีการ
สง่เสริมและปลกูฝังความส านกึท้องถ่ินให้แก่เยาวชนในชมุชนซึง่ถือเป็นเลือดเนือ้และเป็นผู้ สืบทอด
วฒันธรรมโดยตรงของชมุชนได้เป็นอยา่งดี ดงัเชน่ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร มีหลกัสตูรการมดัย้อม
ผ้าเปลือกไม้ พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว มีหลักสูตรการทอผ้าก่ีกระตกุ พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร 
และพิพิธภณัฑ์บ้านหนองขาว มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์
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เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ จะเห็นได้ว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ตา่งมีการสง่เสริมให้คนในชมุชนได้เข้าใจวฒันธรรมและความเป็นมาของ
ตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ การรู้จักตนเอง 
ความภาคภูมิใจ ความหวงแหนในวฒันธรรมท้องถ่ิน เกิดความรัก ความผูกพนักับท้องถ่ิน สร้าง
ความส านกึในท้องถ่ิน และความสามคัคีกนัในภายในชมุชนซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ให้ชมุชนมีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน  
 
จุดแข็งและจุดอ่อนของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
              จากการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านจุดแข็งและ
จดุออ่นของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากแบบสมัภาษณ์พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแต่

ละแห่ง พบว่า จุดแข็งของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินมี 2 ประการคือ 1) เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ของชุมชน ซ่ึงชุมชนแต่ละชมุชนตา่งก็มีวฒันธรรมและความเป็นท้องถ่ินของตนท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ไม่เหมือนใคร และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งต่างน าเสนอ ความเป็นตวัตนของท้องถ่ินของ
ตนเองออกมาให้เห็นอยา่งชดัเจนในแบบของตวัเองเป็นเร่ืองราวผา่นวตัถท่ีุจดัแสดง เคร่ืองแตง่กาย 
หรือแม้กระทัง่บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ดงัเช่น พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงก็มีจดุแข็งตรงท่ีชมุชนวดั
มว่งเป็นวฒันธรรมมอญ และพิพิธภณัฑ์ก็สามารถน าเสนอวฒันธรรมและความเป็นมาของชนชาติ
มอญในประเทศไทยให้เห็นอยา่งชดัเจน พิพิธภณัฑ์จนัเสน ก็มีการน าเสนออารยธรรมสมยัทวารวดี 
ซึง่เป็นประวตัศิาสตร์ของชมุชน 2) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในฐานะเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสายส านึกรักท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้เป็นอนัดบัแรกๆ ของประเทศไทย จึง
ถือเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวคิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชมุชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ส าหรับจดุอ่อน
หรือจุดด้อย ท่ีเป็นอุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจากการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีจดุอ่อนท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นเร่ืองของปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน 
เช่น ปัญหาการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ ปัญหาบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่ได้รับการ
สนบัสนุนอย่างเพียงพอ และปัจจยัภายนอก คือ การขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และรัฐบาลอยา่งจริงจงั  
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ

ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน โดยศกึษาจากแบบสอบถาม พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัมีปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ไม่ประสบความส าเร็จและไม่ได้รับพฒันาเท่าท่ีควรในหลายประการ ซึ่งปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ ขาดการสนบัสนนุจากประชาชน เพราะประชาชนไม่ให้ความส าคญัและไม่
ตระหนกัในคณุคา่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเม่ือประชาชน
ไม่เห็นความส าคัญ ก็จะส่งผลไปถึงองค์กรอ่ืนๆ ในสังคมก็จะไม่ให้ความส าคญัไปด้วย ได้แก่ 
รัฐบาลก็ไมใ่ห้การสนบัสนนุ องค์กรจากภาครัฐและเอกชนก็ไม่ให้การสนบัสนนุ จึงท าให้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในปัจจบุนัขาดการมีส่วนร่วมและขาดการสนบัสนุนของประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทัง้
การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัไม่ได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุอย่างเป็นทางการจากทางราชการ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงต้องบริหารจดัการบนความขาด
แคลน ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีปัญหาในการด าเนินงาน และมีอุปสรรคในการผลักดันให้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพ จนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบาง
แหง่ถึงกบัต้องปิดตวัลงอยา่งนา่เสียดาย  

ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านอปุสรรคและ
ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาจากการสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ

เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า  ภาพรวมในประเด็นด้าน
อุปสรรคและปัญหาของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีจุดร่วมท่ีคล้ายกันคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมี
ปัญหาและอุปสรรคซึ่งเป็นปัญหาและอปุสรรคท่ีเป็นปัจจยัภายใน และปัญหาและอปุสรรคท่ีเป็น
ปัจจัยภายนอกในหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ด้านอาคารสถานท่ี บุคลากร การบริหาร
จดัการ งบประมาณ ด้านนิทรรศการถาวร และปัจจยัภายนอก คือ การสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ส าหรับการศกึษาข้อมลูการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเดน็ด้านปัจจยัแหง่ 
ความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง พบว่า  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมีความคล้ายคลึงกนั ได้แก่ ประการแรก พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเกิดจาก
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ความต้องการของคนในชมุชน ประการท่ี 2 ความร่วมมือกันของคนในชุมชน กระบวนการมีส่วน
ร่วมของคนในชมุชนตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้จนถึงพิพิธภณัฑ์สามารถเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชมุชน  
ประการท่ี 3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีผู้น าชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้น าท่ีดี มีความ
เสียสละมุ่งมัน่ท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และประการท่ี 4 เม่ือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้แล้ว 
การประสบความส าเร็จและความคงอยู่อย่างยัง่ยืนของพิพิธภัณฑ์ก็ด้วยการสร้างพิพิธภณัฑ์ให้มี
ลมหายใจ สร้างให้พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมมีความเคล่ือนไหว สร้างให้พิพิธภัณฑ์มีการพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอ จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของปัจจัยแห่งความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีจุด
ร่วมกัน คือ มีการเช่ือมโยงกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
พิพิธภัณฑ์มีการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน โดยให้
ความส าคัญกับชุมชน และชุมชนก็ให้ความส าคัญกับพิพิธภัณฑ์ วิธีการท่ีพิพิธภัณฑ์ใช้สร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีให้แก่ชมุชนก็คือ การให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
ในทุกกระบวนการ ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าให้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ชุมชนจะรู้สึกว่า
พิพิธภัณฑ์เป็นของคนในชุมชน มีความส าคญัในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็น
องค์กรทางสังคมท่ีช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ ซึ่งชุมชนจะต้องช่วยกันดูแล บริหาร
จดัการ และให้ความร่วมมือทกุอย่างกบัพิพิธภณัฑ์ในฐานะส่วนหนึ่งของชมุชนท่ีต้องด ารงอยู่เคียง
คูก่บัชมุชนไปตลอดกาลนาน  
 
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้กับชุมชน 

ส าหรับการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเด็นด้านการเรียนรู้
และผลท่ีเกิดขึน้กบัชมุชนจากการมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดย
ศกึษาจากการสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และเอกสารสรุปผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแตล่ะ
แหง่ พบวา่ การมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ในชมุชนนัน้ ส่งผลให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ เน่ืองจาก พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้ท าหน้าท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภมูิปัญญาของท้องถ่ิน ท าให้คนในชมุชนได้รู้จกัตวัเอง ซึ่งการ
เรียนรู้นีจ้ะสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความมัน่ใจในตวัเองให้เกิดขึน้กบัชุมชน เม่ือคนใน
ชมุชนเกิดความรักและภาคภูมิในในท้องถ่ินของตวัเองก็จะเกิดความส านึกรักท้องถ่ิน และพร้อมท่ี
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ด้วยความมั่นใจใน
ศกัยภาพของตนเองและชุมชน และหน้าท่ีอีกประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน คือ พิพิธภัณฑ์
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ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในฐานะเป็นองค์กรทางสงัคมใน
การฟืน้ฟพูลงัชมุชนให้เกิดขึน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือสิ่งท่ีจดุประกายส านกึร่วม สร้างชมุชนให้มีพลงั
อ านาจ และการด ารงความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นพืน้ท่ีในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี  และสร้าง
กระบวนการมีสว่นร่วม สร้างความร่วมมือในการพฒันาชมุชนในทกุด้าน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ดีท่ีสดุ  
 
บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบทเรียนท่ีได้รับจากการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
จาก 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่ง 
พบว่า บทเรียนท่ีส าคัญท่ีชุมชนได้รับจากการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน สามารถสรุปเป็น
ประเด็นส าคญัได้ 2 ประเด็นคือ 1) วิธีการท างานท่ีจะท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินประสบความส าเร็จ 
กลา่วคือ การสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในชมุชนต้องเกิดจากความต้องการของคนภายในชมุชนเป็น
ส าคญั โดยต้องให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เร่ิมตัง้แต่การก่อตัง้ และการด าเนินงานทุกด้าน อีกทัง้พิพิธภัณฑ์จะต้องมีวิธีการเช่ือมโยงกับ
ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยการมีกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พิพิธภัณฑ์ต้องให้
ความส าคญักบัคนในชมุชนในฐานะเจ้าของวฒันธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนัของ
คนในชุมชน เม่ือคนในชุมชนรู้สึกรักและภาคภูมิใจในพิพิธภัณฑ์ ชุมชนก็จะให้ความส าคญักับ
พิพิธภัณฑ์และน าไปสู่ความร่วมมือ ผลักดัน และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของตนให้ประสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม บทเรียนท่ีส าคญัของการด าเนินพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอีกประการหนึ่งท่ี
ชมุชนได้เรียนรู้ก็คือ การท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ เป็นสิ่งท่ีไม่ยาก แตก่ารรักษาให้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินสามารถด ารงคงอยู่ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และองค์กรทางสังคมท่ีสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชมุชนอยา่งยัง่ยืนนัน้ เป็นสิ่งท่ียากยิ่งกว่า เพราะถ้าพิพิธภณัฑ์เกิดขึน้แตไ่ม่ได้รับการ
พฒันาและได้รับความสนใจจากชมุชนแล้ว พิพิธภณัฑ์ก็ตาย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายเป็นอย่างมาก 
สิ่งท่ีชุมชนได้เรียนรู้ก็คือ วิธีการท าให้พิพิธภัณฑ์ด ารงคงอยู่ คือ การสร้างความมีชีวิตให้แก่
พิพิธภัณฑ์ นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ต้องมีการพัฒนาให้มีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ โดยให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในทกุด้านอยา่งตอ่เน่ือง  



480 
 

 
 

บทเรียนประการท่ี 2 ท่ีชมุชนได้เรียนรู้ คือ วิธีการท่ีจะท าให้ชมุชนเข้มแข็งผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันจากการมีพิพิธภัณฑ์ของคนในท้องถ่ิน สิ่งท่ีส าคัญคือผู้ น าชุมชน ผู้ น าท่ีมีความ
เข้มแข็ง เสียสละ มีความตัง้ใจ มีความอดทน และพร้อมท่ีจะท างานเพ่ือชมุชน เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มีส่วนผลกัดนัคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หรือร่วม
กิจกรรมทุกอย่างกับชุมชน ผู้น าชุมชนต้องท่ีจะท าหน้าท่ีคอยกระตุ้นและผลกัดนัให้ชาวบ้านเห็น
ความส าคญั และเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานและการจดักิจกรรมทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ให้
เป็นไปได้ด้วยดี  อย่างไรก็ตาม ชมุชนไม่สามารถพฒันาตนเองได้ด้วยความพยายามของคนใดคน
หนึ่ง หากแต่ต้องได้รับการร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคน ความสามัคคีคือพลังท่ีจะผลักดนัให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งได้ และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จอีกประการก็คือ การท างานต้องท าด้วยใจรัก เพราะการท างานด้วยใจรักคือการสร้าง
พลงักายและพลงัใจท่ีจะต่อสู้กับอปุสรรค และปัญหาทัง้ปวงท่ีจะเกิดขึน้จากการท างานได้ดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะความรักท่ีมีตอ่แผ่นดินเกิดเป็นทนุ จะเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะท าให้คนในชมุชนสามารถ
ฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคทัง้หมดทัง้มวลได้และสามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ยืน  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ส าหรับการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแต่
ละแห่ง พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีส าคญัดงันี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมี
การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์จากห้องเก็บของเก่า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน โดยมี
การจดันิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมท่ีนา่สนใจ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยมีเปา้หมายท่ี
ส าคญัคือ ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ความเป็นมาของชุมชน และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดขึน้และด าเนินงานโดยคนในชมุชน อย่างไรก็ตาม การพฒันาพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน ไมจ่ าเป็นต้องมีวิธีเดียว พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่ควรมีรูปแบบท่ีแนน่อนตายตวั แตรู่ปแบบของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เฉพาะท้องถ่ิน บริหารจดัการตามศกัยภาพท่ีชมุชน
มีและเป็น อย่างพอเพียงอย่างไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณ ฑ์ท้องถ่ินอาจมี
หลกัการในการด าเนินงานอย่างกว้างๆ ได้แก่ 1) การพยายามให้คนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการในการก่อตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ให้มากท่ีสุด 2) การน าเสนอ
เร่ืองราวความเป็นตัวตนของชุมชนท้องถ่ินให้น่าสนใจและมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่ าง
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หลากหลายเพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวให้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง  3) มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภายนอกเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาพิพิธภัณฑ์ 4) ด าเนินกิจการด้วยศกัยภาพและ
ความพร้อมตามก าลงัของท้องถ่ิน 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนาและร่างรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน

การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาสภาพการด าเนินงาน รูปแบบ

การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั การน าเสนอรูปแบบการด าเนินงาน บทบาทของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และจากการศึกษาวิธีปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ให้เกิด
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกัน ท าให้เกิดแนวคิดในการพฒันารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ผนวกกับแนวคิดของการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจากงานวิจัยของอารีย์ อัศวนุภาพ (2532) และหัสนัย ริยาพนัธ์ (2540) ท่ีกล่าวว่าการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน
อาคารและสถานท่ีตัง้ 2) องค์ประกอบด้านเนือ้หาในการจดัแสดง 3) องค์ประกอบด้านเทคนิคใน
การจดัแสดง 4) องค์ประกอบด้านการบริการและการอ านวยความสะดวก 5) องค์ประกอบด้าน
คณะกรรมการ 6) องค์ประกอบด้านการด าเนินงาน 7) องค์ประกอบด้านงบประมาณ 8) 
องค์ประกอบด้านการประชาสมัพนัธ์ 9) องค์ประกอบด้านการจดัตัง้ 10) องค์ประกอบด้านการจดั
กิจกรรม ผนวกกับแนวคิดการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของมนญัญา นวลศรี (2552) และสมุาลี สงัข์ศรี (2552) ท่ีกล่าวว่าแนวทางในการจดัการและการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้าน
จดุมุ่งหมายและนโยบาย 2) องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ 3) องค์ประกอบด้านบคุลากร 4) 
องค์ประกอบด้านกิจกรรม 5) องค์ประกอบด้านการติดตามและประเมินผล 6) องค์ประกอบด้าน
ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล 7) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) 
องค์ประกอบด้านงบประมาณ 9) องค์ประกอบด้านเครือข่าย 10) องค์ประกอบด้านการบริการ 
นอกจากนี ้ในส่วนของการสร้างรูปแบบนัน้ผู้วิจยัจะอาศยัแนวคิดของคีฟส์ (Keeves, 1988: 561-
565) ในการสร้างรูปแบบ นั่นคือ ผู้ วิจัยจะสร้างรูปแบบท่ีมีลักษณะเป็นแผนผัง  (Schematic 
Models) และผสมผสานด้วยรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) ท่ีอธิบายความหมายหรือให้
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ความหมายประกอบ โดยผู้ วิจัยจะน าแนวคิดต่างๆ  ดังกล่าวมาผสมผสานกับ ข้อมูล                    
เชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ทัง้นีเ้พ่ือ
น าไปสูก่ารสร้างรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน  

ดงันัน้รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ท่ี
สร้างขึน้ในครัง้นี ้จึงเป็นรูปแบบท่ีสร้างขึน้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คณุภาพ และการสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีด้านการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ส าหรับผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งมีรายละเอียดท่ี
นา่สนใจสามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35 แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภมูิภาคตะวนัตกท่ี
บริหารจดัการโดยวดั
และชมุชน 

สภาพปัจจุบัน รูปแบบการด าเนินงานของพิพธิภัณฑ์
ท้องถิ่น 

การวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

1.ด้านอาคารสถานท่ี พิพิธภณัฑ์สว่นใหญ่บริหารจดัการ
โดยวดัและชมุชน ตัง้อยูใ่นบริเวณวดั อาคารมีทัง้เป็นอาคาร
ท่ีสร้างขึน้ใหมแ่ละดดัแปลงอาคารท่ีมีอยูเ่ดมิและสว่นหรือ
ของท่ีระลกึใหญ่ไมมี่ร้านขายอาหาร เคร่ืองดื่ม 

การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัง้ 4 แหง่ เป็นการจดัตัง้ขึน้จากความ
ต้องการของชมุชนเป็นหลกั โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน
ตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชนและการด าเนินงาน โดยมี
จดุมุง่หมายท่ีสอดในทกุกระบวนการตัง้แตก่ารจดัตัง้คล้องกนัคือ 

  2.ด้านหลกัการ เน้นการตอบสนองความต้องการด้านการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ให้กบัชมุชนให้มาก
ท่ีสดุและมีการน าชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และบริหาร
จดัการ 

1.การเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมของชมุชน 

  

2.การเป็นองค์กรหนึง่ของสงัคมท่ีสง่เสริมให้ชมุชนได้เรียนรู้ และ
ภาคภมูิใจในวฒันธรรมท่ีดีงามของตนเอง เพ่ือจดุประกายและปลกู
จิตส านกึรักท้องถ่ิน น าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภมูิภาคตะวนัตกท่ี
บริหารจดัการโดยวดั
และชมุชน 

3.วิธีการจดัแสดง เป็นการจดันิทรรศการถาวรโดยเน้นการ
วางวตัถสุิ่งของและมีค าบรรยายประกอบ เนือ้หาเป็นการ
ออกแบบเนือ้หาโดยชมุชนทัง้หมด มีท่ีให้หนว่ยงาน
ภายนอกออกแบบการจดันิทรรศการให้บ้างเป็นสว่นน้อย 

วิธีปฏิบัตทิี่ดี (Best Practice) ของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น                               
1.แนวทางในการบริหารจดัการและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชนในแนวคิดส านึกรักท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ดงันี ้

4.กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วย
ตนเองของผู้ชมและเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความบนัเทิงท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้ 

1.1 ลกัษณะทางกายภาพ เน้นท่ีตัง้ในชมุชนและแสดงออกซึง่ตวัตน
และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท้องถ่ิน  
1.2 จดุมุง่หมาย เน้นการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม และเป็น
องค์กรทางสงัคมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

  5.การบริการ มีกิจกรรมท่ีเป็นการให้บริการแก่ชมุชนในการ
เป็นสถานท่ีจดังานประเพณีจดัแสดงศลิปวฒันธรรมของ
ชมุชน สว่นการให้บริการความรู้แบบอ่ืนๆ เชน่การจดั
ปาฐกถาการให้บริการคอมพิวเตอร์และการพิมพ์เอกสาร
ออกเผยแพร่ยงัมีน้อย 

1.3 หลกัการ ยดึหลกัการสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนให้
เข้ามามีสว่นร่วมและเรียนรู้วฒันธรรมของชมุชนอย่างใกล้ชิดและสร้าง
ความเข้าใจในตวัตนของตนเองอยา่งถ่องแท้                                                                          
1.4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการ
เรียนรู้และสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้และเช่ือมโยงความรู้กบัวิถีชีวิต
จริงของคนในชมุชน 
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6.หนว่ยงานท่ีเป็นแกนในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์คือประชาชน
ในชมุชน วดั และศนูย์การศกึษานอกระบบโรงเรียน โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นประชาชนในชมุชนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีแตง่ตัง้มาจากสว่นกลางหรือราชการ 
7.เครือขา่ยความร่วมมือ มีการประสานความร่วมมือกบั
หนว่ยงานในชมุชน โดยเฉพาะโรงเรียน องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
8.การประชาสมัพนัธ์ มีการประชาสมัพนัธ์โดยใช้การบอก
ตอ่ของบคุคล การจดักิจกรรม เชน่ การจดัแถลงขา่ว 
พิพิธภณัฑ์สญัจร การเปิดบธู ประชาสมัพนัธ์ และมีการใช้
ส่ือโฆษณาทางวิทย ุ

1.5 การให้บริการ ให้บริการในฐานะการเป็นแหลง่เรียนรู้ และ
ให้บริการความรู้ในรูปแบบตา่งๆตลอดจนมีการให้บริการชมุชนในการ
จดังานสง่เสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรมของท้องถ่ินตาม
วาระและโอกาส                              
1.6 การมีสว่นร่วมของชมุชน สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในทกุ
กระบวนการ โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผล 
1.7 เครือขา่ย เน้นการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์กรทัง้
ภาคในและภายนอกชมุชนทัง้กบัพิพิธภณัฑ์ด้วยกนัเอง และแหลง่
เรียนรู้อ่ืนๆเพ่ือสร้างความร่วมมือและการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
1.8 งบประมาณ พิพิธภณัฑ์ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานมา
จากหลายทาง ทัง้ได้รับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ การบริจาค 
และจากการหารายได้ของพิพิธภณัฑ์เองในรูปแบบตา่งๆ 
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9.รายได้หลกัของพิพิธภณัฑ์สงูสดุได้รับจากวดัการบริจาค 
สว่นสิ่งท่ีท ารายได้น้อยท่ีสดุคือการจ าหน่ายของท่ีระลกึ 
และสิ่งพิมพ์ 

1.9 ประเมินผล พิพิธภณัฑ์มีการประเมินผลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการพิพิธภณัฑ์และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

10.ประโยชน์ พิพิธภณัฑ์มีประโยชน์มากท่ีสดุในการเป็น
สถานท่ีแสดงภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทาง
วฒันธรรมและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจ 

จุดเด่น การแสดงออกซึง่ตวัตน และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินของตนเองท่ีไมเ่หมือนใคร 

  

11.การประเมินผล มีการประเมินผลโดยคณะกรรมการ
พิพิธภณัฑ์ การประเมินโดยผู้ชม และประเมินโดย
หนว่ยงานราชการ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน   
มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ชมุชนได้เข้าใจวฒันธรรมและ
ความเป็นมาของตนเองท่ีหลากหลาย และเน้นการเช่ือมโยงระหวา่ง
พิพิธภณัฑ์และชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ อนัจะน ามาซึง่ความรักสามคัคี 
ความผกูพนัและส านกึรักท้องถ่ิน และน าความเข้มแข็งมาสูช่มุชน 

  

12.ปัญหา ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือการขาดแคลน
งบประมาณ การขาดการสนบัสนนุจากรัฐบาล เอกชน 
ประชาชน ซึง่ท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
ไมก้่าวหน้าและยัง่ยืนเทา่ท่ีควร 
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ข้อเสนอส าหรับรูปแบบการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน  ด้านท่ีได้รับความส าคญัมากท่ีสดุ ได้แก่  
1.ด้านกายภาพ ควรตัง้อยูใ่นชมุชน มีความหลากหลายตาม
พืน้ท่ี และสามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอยา่งในชมุชนเป็น
พิพิธภณัฑ์ได้ 
2.จดุมุง่หมาย เป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตทาง
วฒันธรรมของชมุชน และเป็นศนูย์กลางในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของชมุชน และเป็นสถานท่ีชว่ยพฒันาความรู้ 
ความคดิ ทศันคตแิละคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
3.เครือขา่ย ควรมีการประสานความร่วมมือและเช่ือมโยง
กบัพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตลอดจน
หนว่ยงาน องค์กรตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกชมุชนและ
พิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศ 

ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดกับชุมชน การเรียนรู้สง่ผลให้คนในชมุชนเกิด
ความรักความหวงแหนวฒันธรรมท้องถ่ิน เกิดความภาคภมูิใจในชมุชน
ของตนเอง เกิดการกระบวนการมีสว่นร่วม จดุประกายความส านกึรัก
ท้องถ่ิน ก่อเกิดความสามคัคีภายในชมุชน สง่ผลให้ชมุชนมีความ
เข้มแข็งมีอ านาจในการเลือกรับปรับใช้สิ่งท่ีเหมาะและไมเ่หมาะสมกบั
ตนเอง สามารถด ารงชีวิตอยู่อยา่งกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมและมีภมูิ
ต้านทานตอ่การเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคม สามารถด ารงความเป็น
ชมุชนของตนให้อยูไ่ด้อย่างแข็งแรงและมัน่คง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ                                                              
1.พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเกิดจากความต้องการของคนภายในชมุชน                           
2.การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนในทกุกระบวนการ                                              
3.สร้างพิพิธภณัฑ์ให้มีลมหายใจ สร้างให้พิพิธภณัฑ์มีกิจกรรมมีความ
เคล่ือนไหว มีความเช่ือโยงกบัชมุชนอย่างสม ่าเสมอ และมีการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง 
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4.การมีสว่นร่วมของชนุ ต้องได้รับความร่วมมือจากทกุภาค
สว่นในชมุชน ทัง้ประชาชน หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน
5.งบประมาณ ควรได้รับงบประมาณหลกัจากรัฐบาล และ
ได้รับงบประมาณจากหนว่ยงานอ่ืนในสงัคม                      
ด้านท่ีได้รับความส าคญัมาก ได้แก่                                          

4.ผู้น าชมุชนท่ีมีความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้น าท่ีดีมีจิตสาธารณะ มี
เจตนารมย์ท่ีแนว่แนใ่นการมุ่งมัน่ท่ีจะท าประโยชน์ตอ่สว่นรวม มี
วิสยัทศัน์ในการพฒันามีความสามารถในการประสานความร่วมมือกบั
บคุคลทกุฝ่ายทกุองค์กร เป็นท่ียอมรับและศรัทธาของชมุชน 

1.หลกัการ ควรเน้นหลกัการยดึความต้องการของชมุชนเป็น
ส าคญั ทัง้การก่อตัง้ การด าเนินงาน และให้บริการแก่
ประชาชนทกุคนอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง 
2.กิจกรรมการเรียนรู้ ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนั และเน้นเนือ้หาท่ีสง่เสริมการเรียนรู้
ชีวิต ประเพณีศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญาของท้องถ่ินเป็น
หลกัและมีการใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคท่ีทนัสมยัในการ
ดงึดดูความสนใจของผู้ชม 

ปัญหาและอุปสรรค  
1.ปัจจยัภายใน ได้แก่ ปัญหาการทรุดโทรมของอาคารสถานท่ีอนัเกิด
จากภยัธรรมชาตแิละการสกึกร่อนตามกาลเวลา ปัญหาการขาดแคลน
บคุลากรดแูลพิพิธภณัฑ์ปัญหาการบริหารจดัการ ปัญหาขาดแคลน
งบประมาณและปัญหาการช ารุดทรุดโทรมของนิทรรศการและวตัถุ
สิ่งของล า้คา่ในพิพิธภณัฑ์                      
2.ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การขาดการสนบัสนนุและสง่เสริมอยา่งจริงจงั
จากรัฐบาล 
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3.ด้านการให้บริการ ควรมีการให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่
ชมุชนตามสมควร เชน่ เป็นเวทีชาวบ้านเป็นลานจดักิจกรรม
สืบสานวฒันธรรมประเพณีของชมุชนเป็นส าคญั และต้องมี
การประชาสมัพนัธ์มีภาพลกัษณ์ใหม่ๆ  ออกสูส่ายตา
ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ และตอ่เน่ือง อีกทัง้ควรให้
ประชาชนเข้าเย่ียมชมได้โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 
4.ด้านการประเมินผล ควรมีการประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอโดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ 

จุดแขง็  
1.ความสามารถในการน าเสนอและแสดงออกถงึความเป็นตวัตนและอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของท้องถ่ินออกมาให้เห็นอย่างชดัเจน   
2.เกิดขึน้จากความต้องการและความร่วมมือกนัของคนในชมุชน ท าให้ชมุชน
รู้สกึเป็นเจ้าของและร่วมกนัดแูลรักษา ให้ความร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ทกุอย่าง  
3.การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุตาม
ศกัยภาพท่ีชมุชนมีโดยไมเ่บียดเบียนและลอกเลียนแบบใคร                                            
4.ความเป็นท้องถ่ินนิยม ท าให้ชมุชนเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้  
จุดอ่อน  
1.ความไมเ่ข้าใจกนัของคนในชมุชนในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์     
2.การขาดแคลนงบประมาณ                                                                             
3.ขาดบคุลากร                                                                                                  
4.ขาดการสนบัสนนุอย่างจริงจงัจากรัฐบาล                                                       
5.ท าเลท่ีตัง้อยู่ห่างไกลชมุชน เดินทางไมส่ะดวกหรือการตัง้อยู่ในท่ีท่ีไมม่ี
แหลง่ท่องเท่ียวท่ีดงึดดูใจ 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภมูิภาคตะวนัตกท่ี
บริหารจดัการโดยวดั
และชมุชน 

บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน 
พิพิธภณัฑ์มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน 4 ด้านได้แก่  
1.บทบาทด้านการศกึษา ในการเป็นแหลง่เรียนรู้ถ่ายทอด
มรกดทางวฒันธรรม เป็นองค์กรในการจดัแสดง สงวน
รักษามรดกทางวฒันธรรมเป็นสถาบนัท่ีสง่เสริมการศกึษา
ตามอธัยาศยัสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ 
2.บทบาทด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็นศนูย์กลางในการ
ชมุชน เป็นเวทีแลกเปล่ียนและเสริมสร้างความเข้าใจอนัดี
พฒันาระหวา่งกนัของคนในชมุชน 

บทเรียนที่ชุมชนได้รับจากการมีพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น  ชมุชนได้
เรียนรู้วา่ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้ชมุชนมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนได้
ด้วยปัจจยัหลายประการ ได้แก่ 
1.การท าสง่ใดต้องท าด้วยใจรัก และเกิดจากความต้องการของคนใน
ชมุชนเป็นหลกั 
2.การด าเนินงานทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเร่ิมตัง้แตก่ารก่อตัง้และ
การด าเนินงานทกุด้านของพิพิธภณัฑ์ต้องอาศยัการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ 
3.วิธีการเช่ือมโยงระหวา่งผู้น ากบัคนในชมุชน                                                          
4.การสร้างลมหายใจให้กบัพิพิธภณัฑ์และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง                        
5.ผู้น าชมุชนมีความส าคญัมาก                                                                              
6.พลงัความสามคัคีของคนในชมุชนคืออ านาจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
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พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินใน
ภมูิภาคตะวนัตกท่ี
บริหารจดัการโดยวดั
และชมุชน 

3.ด้านการเมือง เป็นองค์กรท่ีส าคญัในการปลกูจิตส านกึรัก
ท้องถ่ินให้แก่ชมุชน เป็นเคร่ืองมือในการด ารงความเป็น
ชมุชนให้เข้มแข็งยัง่ยืน และเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้าง
อ านาจในการตอ่รองเพ่ือการสนบัสนนุจากรัฐบาลและ
เอกชนได้ 

  
4.ด้านเศรษฐกิจ เป็นแหลง่ท่องเท่ียวในชมุชนสร้างงานสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนได้รวมทัง้เป็นแหลง่บริการ
ข้อมลูสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและอตุสาหกรรมใน
ชมุชนได้ 
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                โดยสรุปจากท่ีกล่าวมาเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ รวมทัง้การวิเคราะห์วิธี
ปฏิบตัิท่ีดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน สามารถน ามาสู่การสร้างรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ท่ีได้จากการผนวกแนวคิดเชิงทฤษฎีแนวคิดการ
พฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและแนวคิดเชิงทฤษฎีในส่วนขององค์ประกอบรูปแบบพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ดงัแผนภมูิท่ี 2   
 
แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชน 
 

 
 
ดังนัน้ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่  
 

1. สภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Physical Environment) จากแนวคดิ 
แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีส าคญัของชุมชนในการให้ความรู้และเป็นพืน้ท่ีท่ีให้ชุมชนได้แสดง
เอกลกัษณ์และความมีตวัตน เชิดชเูอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน และมีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรทาง
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สังคมและองค์กรทางการศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและปลูก
จิตส านึกในความเป็นท้องถ่ินและเกิดความรักและหวงแหนในท้องถ่ิน ฉะนัน้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะ
เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีสามารถสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนผู้
เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ได้นัน้ องค์ประกอบทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก
องค์ประกอบหนึ่ง เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศของ
พิพิธภณัฑ์เป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน ให้แก่คนในชมุชนได้รู้จกัตวัเองได้ดีขึน้ ดงันัน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง
จึงต้องแสดงเอกลกัษณ์ของชุมชนตนเองให้เห็นอย่างชดัเจน ซึ่งต้องมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันไปใน
แตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะชมุชน ซึง่เอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนท่ี
จะได้รู้จกัตนเองและเป็นสิ่งท่ีดึงดูดผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี สภาพทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจึงควรเกิดจากการเรียนรู้และประยกุต์ใช้องค์ความรู้ให้เหมะกบัสภาพพืน้ท่ีและบริบทของ
ชมุชน ซึ่งไม่ควรลอกเลียนแบบจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืน เพราะวฒันธรรมของแต่ละชุมชนย่อม
แตกต่างกันและมีคณุคา่ในตนเอง หากพิพิธภัณฑ์ไร้ซึ่งความเป็นเอกลกัษณ์และขาดอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นเป็นตวัของตวัเองแล้วนัน้ พิพิธภณัฑ์ก็จะไม่สามารถสร้างการเรียนรู้เพ่ือให้ชมุชนมีความ
เข้มแข็งได้เลย นอกจากนี ้สภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์ และความเป็นตวัตนของชุมชน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรม ประเพณี ความเป็นอยู ่
และความรู้สึกนึกคิดของชุมชนให้เห็นเด่นชดั  สามารถท าให้ผู้ ท่ีมาเยือนได้เรียนรู้วฒันธรรมของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทัง้สภาพทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยัง เป็นรูปลักษณ์ท่ีดึงดูด
สายตา ความสนใจและสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ มาเยือนเป็นสิ่งแรก ลักษณะทาง
กายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือการจดัสภาพแวดล้อมก็ต้อง
เน้นความเป็นเอกลกัษณ์และแสดงออกถึงวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ินให้เห็นชดัเจน โดยไม่
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นเฉพาะอาคารและสิ่งปลูกสร้างเท่านัน้ หากแต่สามารถใช้สภาพแวดล้อมทุก
อย่างในชุมชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้ เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน บ้าน -
เรือน หมูบ้่าน ทัง้นีก้ารจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศท่ีสะอาดเรียบร้อย
ร่มร่ืน ยงัเป็นสิ่งท่ีชว่ยสง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย  

2. จดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Goal) จากแนวคดิแหลง่การเรียนรู้ทาง 
วฒันธรรมและแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมี
ความส าคญัตอ่ชมุชนและประเทศชาติในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้คนในสงัคมไทยมี
การเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความ
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มัน่คงเพราะการเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรมก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เคารพ และยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยปราศจากความคิดเห็นขัดแย้ง เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความต้องการท่ีจะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน  
ตลอดจนเป็นพืน้ท่ีท่ีให้ชุมชนได้แสดงเอกลกัษณ์และความมีตวัตน เชิดชูเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน และการบริหารจดัการอย่าง
ชดัเจน เพราะจดุมุง่หมายท่ีชดัเจนจะชว่ยให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีแนวทางในการด าเนินงาน ช่วยให้
การบริหารจดัการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบร่ืน ทัง้นีก้ารก าหนดจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรมุ่งไปท่ีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นหลกั กล่าวคือ 
จดุมุง่หมายต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนในชมุชน
ได้ โดยค านึงเป้าหมายส าคญัของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชมุชนและเป็นจดุแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของท้องถ่ินอีกทัง้ต้องเป็นคลังความรู้ เป็นแหล่งอนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมท้องถ่ินด้านศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของท้องถ่ิน นอกจากนี ้จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังต้องท าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางในการพบปะสงัสรรค์และเป็นเวทีชาวบ้านของชมุชน ในการช่วยพฒันาความรู้ ความคิด 
ทศันคติ และคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วย จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้อง
ได้รับการก าหนดขึน้และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและ
ประชาชนในชมุชนเป็นหลกั 

3. หลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Principle) จากแนวคดิชมุชนชนเข้มแข็ง แนวคดิ 
แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า กระบวนการการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท าได้โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน และสนบัสนุน เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการพฒันาชุมชนในทุกๆ ด้าน พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยมีการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง  หลักการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจ าเป็นต้องมี กล่าวคือ เม่ือพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินมีการก าหนดจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการบริหาร
จดัการพิพิธภัณฑ์แล้ว การก าหนดหลักการเป็นสิ่งส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากหลักการเป็น
วิธีการท่ีจะท าให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้หรือไม ่
หลกัการจงึมีความจ าเป็นตอ่การสร้างรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
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ความเข้มแข็งสูช่มุชน โดยหลกัการส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้จะต้องมีนโยบายและแผนการ
ด าเนินการท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ และต้องไปเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัหรือยากตอ่การเรียนรู้และ
ปฏิบัติของคนในชุมชน โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องยึดหลักในเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ี
ให้บริการกบัประชาชนทกุคนอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึงและสามารถสนองตอบความต้องการด้าน
การเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนให้ได้เร็วท่ีสดุ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องก่อตัง้ 
และด าเนินการโดยชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ดังนัน้หลักการจึงเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องก าหนดไว้เพ่ือเป็นวิธีการให้พิพิธภณัฑ์ด าเนินการไป
ด้วยก้าวหน้า บรรลจุดุมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Learning Activitys) จากแนวคดิชมุชน 
ชนเข้มแข็ง ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคดิแหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรม และแนวคิดพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวรอนัเป็นผลมา
จากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ การเรียนรู้นับว่าเป็นผลของกระบวนการคิด ความเข้าใจ 
เน่ืองจากการเรียนรู้ต้องเกิดจากสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นให้บคุคลเกิดความสนใจจึงจะสามารถรับรู้ได้ดี
ท่ีสุด พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องมีการ
สร้างสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บคุคลเกิดความสนใจใคร่รู้ ต้องการท่ี
จะเรียนรู้เพ่ือให้สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตา่งๆ ดงันัน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสง่เสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีส าหรับนกัท่องเท่ียว และประชาชนในชมุชน 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เพราะกิจกรรมเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนได้ จากการศึกษา พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วน
ใหญ่ในปัจจุบนัมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจัดขึน้
มากมาย โดยมีหลกัในการจดักิจกรรมคือ ต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรมหลกั
ในการดงึดดูผู้มาเย่ียมชมสามารถตอบสนองการเรียนรู้กบัเปา้หมายได้ทกุกลุ่ม  และกิจกรรมท่ีจดั
นัน้ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเป็นหลัก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย มีทัง้นิทรรศการถาวรและหมนุเวียน มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ทัง้ในและนอก
สถานท่ี และมีกิจกรรมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเป็นประจ า การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สามารถท าได้โดยการสอดแทรกเนือ้หาสาระหรือเร่ืองราวตา่งๆ ไว้ในกิจกรรม สถานท่ี การบริการ 
สินค้าและผลิตภณัฑ์ชมุชนตา่งๆ  ท่ีมีอยู่ภายในชมุชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ในหลายลกัษณะ 
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เช่น1) การท าแผ่นป้ายให้ความรู้ นอกเหนือจากการจดันิทรรศการถาวร โดยท าเป็นแผ่นปา้ยให้
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ในชมุชน ตดิไว้ตามจดุหรือบริเวณท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นปา้ยช่ือ
ต้นไม้ เกร็ดความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ เร่ืองราวประวัติของโบราณสถาน ตรงนีใ้นอดีตหรือ
แม้แต่แผ่นป้ายข้อมูลชุมชน เป็นต้น 2) ใบปลิวความรู้ หรือแผ่นประชาสัมพันธ์ รูปถ่ายในอดีต-
ปัจจุบันซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้หรือสร้างจิตส านึกด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ขณะนัน้ 5) การแสดง กล่าวคือ ส าหรับการแสดงตา่งๆ ท่ีมีขึน้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งนอกจากจะ
เพ่ือความบนัเทิงแล้ว ควรสอดแทรกเนือ้หาสาระเพ่ือการเรียนรู้และปลกูฝังจิตส านึกด้านตา่งๆ เช่น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านึกรักษ์บ้านเกิด การส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม เป็นต้น และ 6) 
อ่ืนๆ เช่น การให้ความรู้โดยผ่านฉลาก (Label) ผลิตภณัฑ์หรือบรรจภุณัฑ์สินค้าชมุชน ซึ่งอาจเป็น
เกร็ดความรู้ในเร่ืองของผลิตภัณฑ์ชิน้นัน้ เช่น ประวัติความเป็นมา วิธีการท า สรรพคุณ การใช้
ประโยชน์ เป็นต้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความส าคญัมากในการช่วยส่งเสริมให้ชมุชนเกิด
การเรียนรู้ได้มากยิ่งขึน้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้จงึมีความส าคญัมากในการช่วยส่งเสริมให้ชมุชน
เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึน้ ซึง่กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี ้

4.1 ขัน้ตอนท่ี 1 การส ารวจภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชน รวมถึงครูภมูิปัญญาของ 
ท้องถ่ินชมุชนทกุชมุชนยอ่มมีวิถีชีวิตประเพณี และวฒันธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะเหมือนหรือ
ตา่งกนัออกไปในแตล่ะชมุชน เช่น การทอผ้า การเผาถ่าน การท าขนมตาล การท าตาลโตนด หมอ
กระดูก เป็นต้น ดังนัน้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึน้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งถือว่าเป็นทุนทางวฒันธรรมของชุมชนมาใช้  ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมของชมุชนไว้แล้ว ยงัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมของชมุชนได้
เป็นอยา่งดีอีกด้วย  
  4.2 ขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจวัฒนธรรม ประเพณีท่ีส าคญัของชุมชน  การจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีมีรากฐานมาจากวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม
ของชมุชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเพณี 12 เดือน เช่น ประเพณีการแต่งงาน งานสงกรานต์ การ
บวชนาค การลอยกระทงสาย การเผาข้าวหลาม การตกับาตรน า้ผึง้ การสวดพระมาลัย การท า
ขวัญข้าว การเย่ียมศพ การเวียนเทียนพ่อปู่  เหล่านี ้ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีส าคัญท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของแตล่ะชมุชนท่ีต้องให้ชมุชนได้เรียนรู้เพ่ือความเข้าใจและการสืบสานวฒันธรรมของ
ชมุชนตอ่ไป 
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  4.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การประชุมวางแผนงาน เม่ือชุมชนมีการส ารวจภูมิปัญญา 
วฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัของชมุชนแล้ว คณะกรรมด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและ
ประชาชนในชุมชนมีการประชุมเพ่ือวางแผนงานร่วมกันซึ่งการวางแผนการจดักิจกรรมเป็นการ
วางแผนรายปีหรือแผนงานระยะยาว โดยก าหนดกิจกรรมตามวนั เวลา ให้สอดคล้องกับโอกาส
ตามประเพณีของชมุชนเป็นหลกั 
  4.4 ขัน้ตอนท่ี 4 การออกแบบกิจกรรม ในขัน้ตอนนีค้ณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประชาชนในชมุชนมีการวางแผนร่วมกันในการคิดค้นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และประเพณีของชมุชน โดยกิจกรรมทุก
กิจกรรมต้องสง่เสริมการเรียนรู้และแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของชมุชนอย่างชดัเจน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในวฒันธรรม ภมูิปัญญาอนัทรงคณุคา่ของชมุชน และปลกูจิตส านึกในการอนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมและสร้างจิตส านึกชุมชนเป็นหลัก รวมทัง้กิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชมุชน เช่น กิจกรรมยุวมคัคเุทศก์น้อย กิจกรรมทัศนศกึษาชมุชน กิจกรรมการทอผ้า กิจกรรมการ
เผาถ่าน กิจกรรมการท าน า้ตาลโตนด กิจกรรมการจกัสาน กิจกรรมการย้อมผ้า  

5. การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Service) จากแนวคดิชมุชนชนเข้มแข็ง ทฤษฎี 
การเรียนรู้ แนวคิดแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรม และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสถานท่ีหรือศนูย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมลู ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ี
มีกระบวนการเรียนรู้เป็นศนูย์กลางแหล่งการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมสนบัสนนุ ให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะท่ี
เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตลอดชีวิตของชุมชน และเป็นองค์กรทางสังคมในการปลูก
จิตส านึกและสร้างความเข้มแข็งในแก่ชมุชนได้ หวัใจหลกัของพิพิธภัณฑ์นอกจากจะต้องส่งเสริม
การเรียนรู้แล้ว การให้บริการก็นบัเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคญั เน่ืองจากการให้บริการท่ีดีจะ
ท าให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ มีผู้มาเย่ียมเยือนด้วยความประทบัใจอย่างสม ่าเสมอ 
ซึง่จะเป็นการสร้างความมีช่ือเสียงให้แก่ชมุชนได้ด้วย  จากการศกึษาพบว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วน
ใหญ่มีหลกัการในการให้บริการท่ีมีลกัษณะท่ียืดหยุ่น หลากหลาย และมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชน และชุมชน มีการบริการความรู้หรือการให้ความรู้แก่ผู้ ชมโดยการน าชมโดย
ภณัฑารักษ์/วิทยากร การท าเอกสารสิ่งพิมพ์ และมีการบริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่ชมุชนตามสมควร เช่น เป็นเวทีชาวบ้านใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบสานวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน นอกจากนี ้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่สายตาประชาชนอย่าง
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สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ซึง่การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเหล่านีเ้ป็นการส่งเสริมให้ชมุชนและ
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสดุเม่ือมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

6. การมีสว่นร่วมของชมุชนในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Participation) จาก 
แนวคดิชมุชนชนเข้มแข็ง แนวคดิแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคดิแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
และแนวคดิพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีกลา่ววา่ กระบวนการการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ท าได้โดย
การสง่เสริมการเรียนรู้ของคนในชมุชน และสนบัสนนุ เปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน  ดงันัน้การมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัต้นๆ ในการด าเนินงานตา่งๆ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็เช่นเดียวกนั ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ชุมชน เป็นต้น  โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเน่ืองจากชุมชนถือว่าเป็นผู้ มีความส าคัญโดยตรงในฐานะของผู้ เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม เป็นเจ้าของชุมชน และเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ชุมชนเป็นผู้ ท่ี มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (Stakeholder) กับการเกิดขึน้และด ารงอยู่ รวมทัง้การด าเนินงานต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน ดงันัน้ในการด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัพิพิธภัณฑ์จึงควรเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การ
ติดตาม และการประเมินผล ทัง้ในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงบทบาท อาทิ
เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจดัการ การน าวตัถสุิ่งของท่ีมีคา่มาบริจาคให้แก่พิพิธภณัฑ์ 
การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการถ่ายทอดความรู้และภูมิ
ปัญญา ทัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของชุมชนเป็นหลกั และต้องได้รับ
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกประชาชน องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน ในชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ ด้วย อยา่งไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชมุชน และประชาชนทัว่ไปเข้ามาร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ 
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอก็เป็นสิ่งท่ีส าคญั
อีกประการหนึง่เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสในการสนบัสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนและ
ประชาชนให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนนีถื้อเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีต้องส่งเสริมเพ่ือสนบัสนุนและสร้างให้ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนั เกิดความ
ภาคภูมิใจ และเกิดความห่วงแหนในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของตนเอง  และเม่ือชุมชนเกิดความรู้สึก
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เป็นเจ้าของร่วมกนั เกิดความรักและหวงแหนขึน้มาแล้ว ชมุชนย่อมต้องช่วยกนัดแูลรักษา ปกปอ้ง 
และร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์และชุมชนไปพร้อมๆ กัน เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ความสมคัรสมาน
สามคัคี ชมุชนมีพลงั มีอ านาจในการตอ่รอง จนสามารถสร้างความยัง่ยืนให้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนของตนเองได้ตอ่ไป  

7. เครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Network) จากแนวคดิชมุชนชนเข้มแข็ง แนวคดิ 
แหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคดิแหลง่การเรียนรู้ทางวฒันธรรม และแนวคิดพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ี
กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมตลอดชีวิตของชุมชน เป็นสถานท่ี
หรือศูนย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ เป็น
ศนูย์กลางแหล่งการเรียนรู้ การจดัแหล่งการเรียนรู้ต้องอาศยัความร่วมมือและประสานงานกนัทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทัง้นีเ้พ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมและท าให้
ชมุชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของชมุชนได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ 
การมีเครือข่ายจึงมีความส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความก้าวหน้าและสามารถ
ด ารงอยู่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และองค์กรทางสงัคมท่ีสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่าง
ยัง่ยืน การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัอีกประการ
หนึง่ท่ีจ าเป็นต้องมี เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ไมส่ามารถอยู่อย่างโดดเด่ียวได้ เช่นเดียวกบักิจการอ่ืนๆ ท่ี
ต้องมีการพึ่งพิง มีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือการประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุน และรวมไปถึงการสร้างอ านาจในการต่อรองได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึง
จ าเป็นต้องมีเครือข่าย มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กรตา่งๆ ทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างอ านาจในการตอ่รอง
ให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งเข้มแข็ง โดยมีหลกัในการสร้างเครือข่าย คือ พิพิธภณัฑ์ต้อง
มีการประสานความร่วมมือ มีการเกือ้หนนุ ประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือกบัแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่ายและระหว่างพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน ด้วยการมีระบบการบริการร่วม
และเช่ือมโยงระบบข้อมูลข่าวสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมูลระหว่างกัน มีการเช่ือมโยง
เครือข่ายด้านวัฒนธรรมอ่ืนๆ และชุมชน เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ สะดวกในการเข้าถึงข้อมลู รวมถึงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการจดัตัง้และ
ประสานเครือข่ายเช่ือมโยงกันกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทั่วประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั และมีกิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างเครือข่ายอย่างตอ่เน่ือง เหล่านีจ้ะ
ท าให้พิพิธภัณฑ์และชุมชนไม่ต้องยืนอยู่อย่างโดดเด่ียว ความอบอุ่นใจในการช่วยเหลือและการ
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ประสานความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัจะช่วยส่งเสริมให้ชมุชนมีความเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนัและไม่ต้อง
เดนิตามล าพงับนเส้นทางท่ียาวไกล 
                   8. งบประมาณของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน (Budget) จากแนวคิดแหล่งการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปรียบเสมือนขุมคลงัแห่ง
ปัญญาของประชาชนในท้องถ่ิน เป็นพืน้ท่ีท่ีให้ชุมชนได้แสดงเอกลกัษณ์และความมีตวัตน เชิดชู
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีท้าทายวัฒนธรรม
ดัง้เดิม พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรทางสงัคมและองค์กรทางการศกึษาท่ีช่วย
สง่เสริมการเรียนรู้ประเพณี วิถีชีวิต วฒันธรรมและปลกูจิตส านกึในความเป็นท้องถ่ินและเกิดความ
รักและหวงแหนในท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาคนและสังคม
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็นับได้ว่า เป็นการจัดบริการทางการศึกษาแก่
ประชาชน ดงันัน้งบประมาณจึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์สามารถบริหาร
จดัการ จดัการด าเนินงาน และจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสิมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน หากพิพิธภัณฑ์ขาดแคลนงบประมาณก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท่ีท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการหรือจดักิจกรรมได้อย่างราบร่ืนได้ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนว่ยงานหรือองค์กรใดๆ เป็นหลกั และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกเก็บคา่เข้าชมจะมีก็
แต่งบประมาณจากวดัและการบริจาคจากประชาชนเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่จงึต้องดแูลตวัเองโดยการหารายได้เพิ่มโดยการตัง้กล่องรับบริจาคบ้าง 
การจ าหนา่ยของท่ีระลกึหรือสินค้าชมุชนบ้าง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัจงึต้องบริหารจดัการบน
ความขาดแคลนซึ่งงบประมาณ ด้วยเหตุนี พ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณท่ีดี พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับงบประมาณ
สนบัสนนุจากองค์กรทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอาทิเช่น ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
จากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ และนอกเหนือจากนีค้วรได้รับ
งบประมาณจากภาคประชาชนในรูปแบบของการบริจาคและการหารายได้ด้วยตนเอง เช่น การ
จ าหนา่ยของท่ีระลกึและสินค้าชมุชนเพ่ือเป็นการชว่ยให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้มีงบประมาณไปใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  9. การประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Evaluation) จากแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง
แนวคิดแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัต่อชุมชนและประเทศชาติในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
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ช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมไทยมีการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง สง่เสริมให้ชมุชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย เกิดความต้องการท่ีจะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน  การด าเนินงานทุก
อย่างของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และการ
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน เพราะการประเมินผลการด าเนินงานจะท าให้ทราบถึงปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงานเพ่ือ
ช่วยให้พิพิธภัณฑ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนัน้ให้หมดสิน้ลงเพ่ือการพฒันาใ ห้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้และองค์กรทางสงัคมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ โดยต้องค านึงถึงหลักการในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นหลกัโดยต้องต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน และผู้มาเย่ียมชมได้
แสดงความคดิเห็นตอ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ควบคูไ่ปกบัการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และพิพิธภัณฑ์จะต้องน าผลการประเมินนัน้มาปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ 
              ตอนที่  3 รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน 
              จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงได้รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ตามองค์ประกอบ 9 
องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม 
และการจัดบรรยากาศเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน ให้แก่คนในชุมชนได้รู้จกัตวัเองได้ดีขึน้ ลกัษณะทาง
กายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีลกัษณะดงันี ้
                         1.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องตัง้อยูใ่นชมุชน 
                         1.2 รูปแบบทางกายภาพพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีความหลากหลายตาม 
สภาพท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี 
                         1.3 สามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอยา่งในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ เช่น ศาลาประชาคม 
โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน บ้าน-เรือน หมูบ้่าน 
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                                     1.4 อาคารหรือสิ่ งก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้อง ถ่ินควรเ น้นความเป็น
เอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ิน 

           1.5 ให้ความส าคญักบัการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวา 
เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีสิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มี
แสงสวา่งพอเหมาะ อากาศถ่ายเท สะอาด 
                                      1.6 มีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
ลานการละเลน่ การแสดง การสาธิต การทดลอง 
                                      1.7 มีบริเวณจัดเป็นมุมพักผ่อน มุมนั่งเล่น หรือมุมหนังสือเล็กๆ ท่ี
สามารถนัง่พกัผอ่นได้ 

2. จดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถก าหนดจดุมุง่หมาย 
ในการสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนได้ดงันี ้

            2.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถ 
ตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนในชมุชนได้ 

            2.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนและ 
เป็นจุดแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของท้องถ่ิน 

            2.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม 
ประวตัศิาสตร์ ภมูิปัญญาประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

            2.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่อนรัุกษ์และถ่ายทอดมรดกทาง 
วฒันธรรมท้องถ่ิน 

            2.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพบปะสงัสรรค์และเป็นเวที 
ชาวบ้านของชมุชน 

            2.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถานท่ีท่ีชว่ยในการพฒันาความรู้ ความคิด 
ทศันคต ิและคณุภาพชีวิตของประชาชน 

3. หลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีหลกัการในกาด าเนินงาน 
ท่ีชว่ยสง่เสริมให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ ดงันี  ้

           3.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีนโยบายและแผนการด าเนินการท่ีชดัเจนและ 
สามารถปฏิบตัไิด้ 
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                                      3.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกบั
ประชาชนทกุคนอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง 

           3.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสนองตอบความต้องการด้านการเรียนรู้ 
และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสดุ 

           3.4 กลุม่เปา้หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้อยูก่บัชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ินให้บริการ 

           3.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยึดความ 
ต้องการของชมุชนเป็นหลกั 

           3.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นในสงัคม และ 
ได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

           3.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรม 
ประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาส 

           3.8 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสง่เสริมการรวมกลุม่ในชมุชนทกุรูปแบบเพ่ือ 
สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

           3.9 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการให้บริการแก่สงัคม ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
           3.10 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 

ด าเนินการอยา่งเป็นเครือขา่ย 
                    4.    กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ส าคญัท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดักิจกรรมดงันี ้
                                     4.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรม
หลกัในการดงึดดูผู้มาเย่ียมชม 
                                     4.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ องค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 
                                     4.3 กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
วิถีชีวิต วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั 
                                     4.4 กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ของกลุม่เปา้หมายได้ทกุกลุม่ 
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                                     4.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและหมุนเวียน) การจดัสัมนา การเสวนา 
และมีกิจกรรมผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเป็นประจ า 
                                      4.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เชน่ การทดลอง การสาธิต 
                                      4.7 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เป็นการ
ด าเนินการโดยไมใ่ห้ผู้ เข้าชมรู้วา่ก าลงัเรียนรู้ 
                                      4.8 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ เชน่ มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษ 
                                      4.9 กิจกรรมท่ีจดัมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีจดัแสดงและหลกัสูตร
การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน 
                                      4.10 พิพิธภณัฑ์มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั 
                   5. การให้บริการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการให้บริการแก่
ชมุชนท้องถ่ิน และสงัคมทัง้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
ของท้องถ่ิน และการเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ดงันี ้
                                     5.1 ประชาชนสามารถเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่ต้อง
เสียคา่ใช้จา่ย 
                                     5.2 มีการบริการความรู้หรือการให้ความรู้แก่ผู้ ชมโดยการน าชมโดย
ภณัฑารักษ์/วิทยากร การท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือน าชม แผน่พบั ห้องสมดุ 
                                     5.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการบริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี เช่น 
จดันิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา จดัอบรม เสวนา ตามโอกาส 
                                     5.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การบรรยายทาง
วิชาการ การอบรม การประชมุสมัมนา การจดัปาฐกถาทัง้ในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
                                     5.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการจดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ี
นา่สนใจในชมุชน 
                                     5.6 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่ชุมชนตามสมควร 
เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน การจดัการแขง่ขนั การประกวด 
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                                     5.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่
สายตาประชาชนอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
                                     5.8 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีเวบไซด์ในการให้บริการ 
                                     5.9 พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการให้บริการแบบพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ีเพ่ือให้
เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสดุ 
                   6. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการพฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ได้แก่ 
                                      6.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 
โดยได้รับความร่วมมือและชว่ยเหลือจากบคุคลภายนอก 
                                      6.2 ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใน
ชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในรูปแบบตา่งๆ 
                                      6.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ิน 
เช่น เยาวชน ผู้ สูงอายุ เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการถ่ายทอดความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
                                      6.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการ
ด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ 
                                      6.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชน
ทัว่ไปเข้ามาร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ กบัพิพิธภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 
                                      6.6 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชน
ทัว่ไปมีการแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 
                                      6.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชนทัง้ระดบั
นโยบาย และการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 
                                      6.8 ประชาชนในชมุชนให้ความร่วมมือในการสนบัสนนุกิจกรรมและการ
บริหารจดัการ การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เช่น การน าวตัถสุิ่งของท่ีมีคา่มาบริจาคให้แก่
พิพิธภณัฑ์ สนบัสนนุความร่วมมือในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ 
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                   7. เครือข่ายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนเพ่ือสร้างความ
เป็นปึกแผน่และสร้างอ านาจในการตอ่รองให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งเข้มแข็งดงันี ้
                                      7.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์
อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 
                                      7.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการเกือ้หนนุ ประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือ
กบัแหลง่การเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือขา่ย 
                                      7.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประสานเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษา
ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โรงเรียน 
                                      7.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบข้อมูล
ขา่วสาร และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมลูกบัหนว่ยงาน องค์กรอ่ืนๆ และแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ในสงัคม 
                                      7.5 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านวฒันธรรมอ่ืนๆ และชุมชน เพ่ือจดัท า
ระบบฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ สะดวกในการเข้าถึงข้อมลู 
                                      7.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดัตัง้และประสานเครือข่ายเช่ือมโยงกนักบั
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
                                      7.8 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีกิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างเครือข่ายอย่าง
ตอ่เน่ือง 
                  8. งบประมาณในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน งบประมาณเป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสิมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการ
งบประมาณดงัตอ่ไปนี ้
                                      8.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณแผน่ดนิจากรัฐบาลเป็นหลกั 
                                      8.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                                      8.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณจากแหล่งทนุอ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณจากรัฐ 
                                      8.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการระดมทนุจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น หน่วยงาน
เอกชน มลูนิธิ 
                                      8.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการหารายได้ในการด าเนินงานด้วยตนเอง  เช่น 
การจ าหนา่ยบตัรเข้าชม การจ าหนา่ยอาหาร สินค้าพืน้เมือง ศลิปะการแสดงของท้องถ่ิน 
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              9. การประเมินผลการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือการพฒันาให้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหลง่เรียนรู้และองค์กรทางสงัคมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้
                                     9.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
                                     9.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความคิดเห็นต่อ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
                                     9.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
             โดยสรุปส าหรับรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็ง
สู่ชุมชนมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยการพัฒนารูปแบบโดยมี
องค์ประกอบ 9 ด้าน ดงัมีตวัอกัษรยอ่ท่ีมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

1. P   ยอ่มาจาก Physical Environment (สภาพทางกายภาพ) 
2. G   ยอ่มาจาก Goal (จดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
3. P   ยอ่มาจาก Principle (หลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
4. L   ยอ่มาจาก Learning Activitys (กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
5. S   ยอ่มาจาก Service (การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
6. P   ยอ่มาจาก Participation (การมีสว่นร่วมของชมุชนในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ 

ท้องถ่ิน) 
7. N   ยอ่มาจาก Network (เครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
8. B   ยอ่มาจาก Budget (งบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 
9. E   ยอ่มาจาก Evaluation (การประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน) 

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ

สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  
            จากรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน
ตามองค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบข้างต้น ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการส่งรูปแบบให้ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 5 
ท่านประเมินและรับรองความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิ ความสอดคล้องกับ
บริบท และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้วิธีการก าหนดน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ตาม 
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เกณฑ์การประเมินจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ซึ่งผลการประเมินทกุด้านได้ค่ามากกว่า 3.50 
ท าให้สามารถน ารูปแบบดงักล่าวมาใช้ได้จริง โดยผลการประเมินรูปแบบมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 
36  
ตารางท่ี  36 ผลการประเมินรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน 

ประเด็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ใน

การน าไปปฏิบัติ 
ความสอดคล้อง

กับบริบท 
การน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล X  แปลผล 

1. หลักการสร้างรูปแบบ  4.80 มากที่สดุ 4.40 มาก 4.20 มาก 4.20 มาก 

2. ความเช่ือมโยงของรูปแบบ  4.20 มาก 4.20 มาก 4.60 มากที่สดุ 4.20 มาก 

3. องค์ประกอบของรูปแบบ 

3.1 สภาพทางกายภาพ 4.20 มาก 3.80 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก 

3.2 จดุมุง่หมาย 4.40 มาก 4.60 มากที่สดุ 4.60 มากที่สดุ 4.80 มาก 

3.3 หลกัการ 4.40 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.20 มาก 

3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 มาก 3.80 มาก 3.80 มาก 4.20 มาก 

3.5 การให้บริการ 4.20 มาก 4.40 มาก 4.00 มาก 4.40 มาก 

3.6 การมีสว่นร่วมของชมุชน 4.60 มากที่สดุ 4.40 มาก 4.60 มากที่สดุ 4.60 มากที่สดุ 

3.7 เครือข่าย 4.40 มาก 4.60 มากที่สดุ 4.20 มาก 4.60 มากที่สดุ 

3.8 งบประมาณ 3.60 มาก 3.80 มาก 4.00 มาก 3.80 มาก 

3.9 การประเมินผล 4.40 มาก 4.40 มาก 4.40 มาก 4.60 มากที่สดุ 

4. การอธิบายรูปแบบ  4.80 มากที่สดุ 4.80 มากที่สดุ 4.80 มากที่สดุ 4.80 มากที่สดุ 

5. ภาพรวมของรูปแบบ  4.60 มากที่สดุ 4.60 มากที่สดุ 4.40 มาก 4.40 มาก 
 
           จากตารางท่ี  36  ผลการประเมินรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
สร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน พบวา่  
              หลกัในการสร้างรูปแบบ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 ด้านความสอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.20 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.20  
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                     ความเช่ือมโยงของรูปแบบ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.60 การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.20  
                      องค์ประกอบของรูปแบบพิพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน 9 ด้าน ได้แก่ 1) องค์ประกอบทางด้านสภาพทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน ทัง้หมด 7 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.20 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.80 
ด้านความสอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 และการ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 2) 
องค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทัง้หมด 6 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ กลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.60 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 3) องค์ประกอบด้านหลักการของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทัง้หมด 10 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 ด้านความสอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.40 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.20 4) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ทัง้หมด 10 ข้อ ด้าน
ความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ด้านความเป็นไปได้
ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ด้านความสอดคล้องกับ
บริบท กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.80 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 5) องค์ประกอบด้านการให้บริการ 
ทัง้หมด 9 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 ด้าน
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 ด้านความ
สอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 6) องค์ประกอบด้าน
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การมีส่วนร่วมของชมุชน ทัง้หมด 8 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสุด 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.60ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.60 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 7) องค์ประกอบด้านเครือข่าย ทัง้หมด 8 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่ม
ผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ กลุ่ม
ผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 8) องค์ประกอบด้านงบประมาณ 
ทัง้หมด 5 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60ด้าน
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.80 ด้านความ
สอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.80 9) องค์ประกอบด้าน
การประเมินผล ทัง้หมด 3 ข้อ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.40 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.40 ด้านความสอดคล้องกบับริบท กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.40 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
4.60 
                 การอธิบายรูปแบบ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.80 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ4.80 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.80 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.80 

                      ภาพรวมของรูปแบบ ด้านความเหมาะสม กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.60 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ด้านความสอดคล้องกับบริบท กลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40  
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                      จากผลการประเมินดังกล่าวท าให้สามารถน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ได้จริง และ
สามารถน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน
ได้ ดงันี ้

1. องค์ประกอบทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
      เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความส าคญัในฐานะของการเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีชว่ย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน โดยการเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมของชมุชน ท่ี
ต้องเอือ้ประโยชน์ให้คนในชุมชนเป็นหลกั พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องตัง้อยู่ในชุมชนซึ่งจะเป็นการ
สะดวกในการเข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมของคนในชมุชน รูปแบบทางกายภาพของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึไมจ่ าเป็นต้องมีลกัษณะเฉพาะตายตวัแตค่วรมีความหลากหลายตามสภาพท่ี
เป็นอยู่ในแต่ละพืน้ท่ี และควรใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสามารถใช้
สภาพแวดล้อมทุกอย่างในชมุชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างเท่านัน้ ซึ่งอาจเป็น โบราณสถาน บ้าน -เรือน ทุ่งนา เรือกสวน เป็นต้น และอาคาร
พิพิธภณัฑ์ก็สามารถประยกุต์สิ่งก่อสร้างเดมิท่ีมีอยูใ่นชมุชนเป็นอาคารพิพิธภณัฑ์ได้ เชน่ ใช้อาคาร
เรียนเก่า ศาลาการเปรียญ หอไตร ศาลาประชาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นการเอือ้ประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์
และใช้ประโยชน์จากโบราณสถานในชุมชนไปพร้อมกันด้วย ทัง้นีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องแสดงถึง
เอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ินให้เห็นอย่างชดัเจน ทัง้รูปแบบภายนอก
ของอาคารสถานท่ีและการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ซึ่งต้องท าให้มีชีวิตชีวา 
เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีวตัถุ สิ่งของท่ีมีความหลากหลาย โดดเด่น น่าสนใจ บ่ง
บอกถึงเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจวฒันธรรมของ
ท้องถ่ินนัน้ๆ  ในบรรยากาศท่ีสะอาด สบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมุมส าหรับนัง่เล่นพกัผ่อน 
อ่านหนงัสือ เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจ และนอกจากนีย้งัต้องมีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การแสดง การสาธิต การทดลอง  รวมถึงพิพิธภัณฑ์ควรมีรูปแบบการ
ให้บริการแบบพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ีเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด  เช่น พิพิธภัณฑ์สญัจรใน
โรงเรียน สถานศกึษา  

2. องค์ประกอบทางจดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะองค์กรทางสงัคมท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ 

เข้มแข็งสู่ชุมชนควรมีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถตอบสนองวิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนได้ ทัง้ในฐานะท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทาง
วฒันธรรมของชุมชน เป็นสถานท่ีให้ความรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีหลากหลาย โดย



512 
 

 
 

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนในทกุระดบัและทกุกลุ่มเปา้หมาย และเหมาะสมกบัสภาวะ
ความพร้อมของแต่ละพืน้ท่ี เป็นคลงัความรู้และเป็นแหล่งอนุรักษ์ ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม
ท้องถ่ินด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ท้องถ่ิน และในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชุมชนและนอก
ชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน นอกจากนีแ้ล้วพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมีจดุมุ่งหมาย
ในการเป็นเวทีให้คนในชมุชนท้องถ่ินร่วมกันสร้างเร่ืองราวประวตัิศาสตร์และสงัคมของตนเองขึน้ 
เพ่ือการบูรณาการการเรียนรู้กับบุคคลภายนอก รวมถึงเป็นศนูย์กลางในการพบปะสังสรรค์และ
เป็นเวทีชาวบ้านของชมุชนท่ีสง่เสริมการพฒันาความรู้ ความคดิของประชาชน เป็นสถานท่ีตอ่ยอด
ความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทัศนคติและคุณภาพชีวิตของตน และเป็นสถานท่ีบริการความรู้ท่ีคนใน
ชมุชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 

3. องค์ประกอบทางหลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
                      หลกัการท่ีส าคญัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เข้าเย่ียมชม
ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยพิพิธภณัฑ์มีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครองของแต่ละท้องถ่ิน ให้เห็นเป็นรูปธรรม ดงันัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องมีนโยบายและ
แผนการด าเนินการท่ีสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนทั่วไปท่ี
ชดัเจน สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมาย และสามารถปฏิบตัิได้ โดยต้องยึดหลกัการเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและต้องสามารถสนองตอบ
ความต้องการด้านการเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสุด โดย
กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรขึน้อยู่กับชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้บริการ และสิ่งท่ี
ส าคัญท่ีสุดท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างเสริมความเข้มแข็งสู่ชุมชนได้คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยึดความต้องการของชมุชนเป็นหลกั  มี
การด าเนินการเชิงรุกโดยสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
การจดักิจกรรมทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ โดยมีการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรม
ประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาสและมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพของคนใน
ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสังคม มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนทุกรูปแบบ 
ได้แก่ กลุม่อาชีพตา่งๆ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ต้องมีการให้บริการแก่สงัคม ชมุชนอย่างสม ่าเสมอ มี
การบรูณาการกบัองค์กรตา่งๆ ในท้องถ่ินทัง้ภาครัฐ เอกชน และชมุชนเพ่ือให้ทกุภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
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ด าเนินการอย่างเป็นเครือข่ายเพ่ือเอือ้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเพ่ือการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกบัองค์กรและชมุชนภายนอก ทัง้นีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้อง
ได้รับการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นในสงัคม และได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองโดยใช้กิจกรรมเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ในทกุรูปแบบ เชน่ ประชมุสมัมนา การแถลงขา่ว ประจ าปี  

4. องค์ประกอบทางกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งโดยอาจไม่มีสตูรส าเร็จในการด าเนินการท่ีตายตวั แตท่ัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินต้องค านึงถึงหลกัส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีต้องเน้นการเรียนรู้ตามอธัยาศยั มี
การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริม ปลกูฝัง และถ่ายทอดวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยผู้ รู้
ในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแบบอย่างในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
และต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ทกุกลุ่ม และควรเน้นการจดั
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและ
หมุนเวียน) การจัดสัมนา การเสวนา และมีกิจกรรมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเป็นประจ า ทัง้นี ้
พิพิธภัณฑ์ต้องจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง การ
สาธิต ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นความเพลิดเพลินท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
มากกว่าการให้ความรู้ และพิพิธภัณฑ์ควรจัดกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีประชาชน
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ องค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ และ
กิจกรรมท่ีจดัควรมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีจดัแสดงและหลกัสูตรการเรียนการสอนในระบบ
โรงเรียน และพิพิธภัณฑ์ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
ด้วย อยา่งไรก็ตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ต้องได้รับการร่วมมือและสนบัสนนุจากชมุชนในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น เป็นผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
รวมกลุม่อาชีพ หรือการเป็นอาสาสมคัรบอกเลา่เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ของท้องถ่ิน ซึ่งการให้คนใน
ชมุชนเข้ามามีบทบาทในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึน้กบั
คนในชมุชนไปพร้อมๆ กบัประชาชนทัว่ไปท่ีเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ด้วย 

5. องค์ประกอบทางการให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเป็นการให้บริการในฐานะแหลง่เรียนรู้ตลอด 

ชีวิตของชุมชนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีบุคลากรประจ าพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ภัณฑารักษ์หรือ
วิทยากร เป็นผู้ ให้ความรู้แก่ผู้ชม นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ต้องมีกการท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือ
น าชม แผน่พบั เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูความรู้ และมีการจดักิจกรรมเสริม เช่น การบรรยายทางวิชาการ 



514 
 

 
 

การอบรม การประชุมสมัมนา การจดัปาฐกถาทัง้ในและนอกพิพิธภัณฑ์ มีการจดับริการน าเท่ียว
โบราณสถานหรือสถานท่ีน่าสนใจในชมุชน รวมทัง้มีการจดัสอนพิเศษเฉพาะเร่ืองให้กับนกัเรียน 
นกัศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป อีกทัง้พิพิธภณัฑ์ต้องมีการประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่
สายตาประชาชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยใช้เวบไซด์ในการให้บริการเพ่ือความสะดวกใน
การติดต่อและการประชาสมัพันธ์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการบริการให้ความรู้แก่ชุมชน
นอกสถานท่ีตามโอกาส และในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็ต้องให้บริการชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไปในฐานะองค์กรทางสงัคมท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน โดยให้บริการใน
ด้านอ่ืนๆ แก่ชมุชน เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน  

6. องค์ประกอบทางการมีสว่นร่วมของชมุชนในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของชมุชนทัง้ในระดบันโยบาย และการ 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
กลา่วคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องให้ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
ชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตัง้ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมนัน้มีหลายประการ
ด้วยกนั เช่น การบริจาควตัถุสิ่งของ การร่วมคิดเนือ้หาในการจดัแสดง การน าเสนอเร่ืองราว การ
จดัแสดงนิทรรศการ และในสว่นของการจดักิจกรรม นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องสนบัสนนุให้
ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และในขณะเดียวกัน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปท่ีมาเย่ียมชมเข้ามามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจดักิจกรรมทางวฒันธรรมหลากหลายรูปแบบกับพิพิธภัณฑ์อย่าง
สม ่าเสมอ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานหรือการจดักิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
ของพิพิธภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 

7. องค์ประกอบทางเครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

และร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่าย  มีการเช่ือมโยงเกือ้หนุนกับ
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ ในชมุชนเช่น โรงเรียน และมีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายด้านวฒันธรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ สะดวกในการเข้าถึง
ข้อมลู และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมลูกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ รวมทัง้ต้องมีเครือข่ายเช่ือมโยง
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กนักบัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน และมี
กิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

8. องค์ประกอบทางงบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ในประเดน็งบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน มีสว่นท่ีต้องพิจรารณา 2 สว่นส าคญั 

คือแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินจากรัฐบาลเป็นหลกั โดยได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนเสริม 
นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากแหลง่ทนุอ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณจาก
รัฐด้วย เช่น หน่วยงานเอกชน มูลนิ ธิ  และยังต้องมีการระดมทุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการหารายได้ในการด าเนินงานด้วยตนเองและสนบัสนุนให้
ชุมชนหารายได้จากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ เช่น จ าหน่ายอาหารพืน้เมือง 
สินค้าชุมชน ศิลปะการแสดงของท้องถ่ิน เป็นต้น และนอกจากแหล่งท่ีมาของงบประมาณแล้ว
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีแผนการจัดหางบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีท่ี
ชดัเจนเพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้  

9. องค์ประกอบทางการประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าโดยคณะกรรมการ 

ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงมีการประเมินผลโดยประชาชนในชุมชน และผู้มาเย่ียม
ชม ขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้
อยา่งเป็นระบบและสม ่าเสมอ 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสูช่มุชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2) ศกึษาวิธี
ปฏิบตัท่ีิดี (Best practice) ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน และ 3) เพ่ือพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชน  

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ท าการศึกษาวิเคราะห์ทัง้ข้อมูลเอกสาร ต ารา (document analysis) และเก็บข้อมูลภาคสนาม 
(field study) ในรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพในรูปพหกุรณีศกึษา (Multi-
Case Studies) ซึ่งผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตลอดจนการศึกษาเอกสารต่างๆ ท าการ
บนัทึกข้อมูล จ าแนกข้อมูล แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามประเด็นท่ีจะศึกษา ประกอบด้วย 2 
ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีวิจยัเชิง
คณุภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และขัน้ตอนท่ี 3 พฒันารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน รับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

 
     การด าเนินการวิจัยในขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน รูปแบบในการ

ด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี ้

 
     วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในการส ารวจสภาพปัจจบุนั รูปแบบในการด าเนินงาน  



519 
 

 
 

และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี
ประกอบด้วย  1) ผู้บริหาร ผู้ด าเนินการ และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 39 คน 2)
ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 300 คน และ 4) ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จ านวน 30 คน จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แห่ง โดย
การเลือกแบบเจาะจงจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีวิธีการบริหารจดัการโดยวดัและชมุชนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ คือ 1) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้และด าเนินงานโดยชุมชนในท้องถ่ินตามแนวคิด
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ิน  2) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการ
โดยวดั และชมุชน 3) เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงาน อย่างน้อย 5 ปี และ 
4) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง ผู้วิจยั
จงึได้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดัและชมุชน จากภูมิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั 8 แห่ง ดงันี ้  
1) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยวดั ได้แก่ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัท่าพดู พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั
ส าโรง จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์วัดถ า้มังกรทอง  จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์วัดสามชุก 
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 2) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการโดยชุมชน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านบางแพ 
จงัหวดัราชบรีุ พิพิธภณัฑ์ตลาดเก้าห้อง จงัหวดัสพุรรณบุรี และ 3) พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีด าเนินการ
โดยวดัและชมุชน ได้แก่ พิพิธภณัฑ์วิถีชาวนาไทยลุ่มแม่น า้นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พิพิธภณัฑ์
วดัภมุรินทร์กฎีุทอง จงัหวดัสมทุรสงคราม  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนั รูปแบบใน 
การด าเนินงานและบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  เป็น
ค าถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด ทัง้หมด 3 ชดุ ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง 3 กลุม่ คือ  

       ชดุท่ี 1 ส าหรับกลุม่ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
        ชดุท่ี 2 ส าหรับกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
        ชดุท่ี 3 ส าหรับกลุม่ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

2. การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้สถิตวิิเคราะห์เป็นคา่ความถ่ี (frequencies) คา่ร้อยละ  
(percentage)คา่เฉล่ีย (X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด และใช้การวิเคราะห์สาระ และสงัเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบวิธีพรรณา (description) ส าหรับ
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
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     สรุปผลการวิจัย 
       จากการศกึษาสภาพปัจจุบนั รูปแบบในการด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. สภาพปัจจุบัน การด าเนินงาน รูปแบบและบทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ในปัจจุบันบริบทท่ัวไปของผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นักวิชาการด้านพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

       กลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และเพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุ
ระหวา่ง 31–40 ปี 16 คน คดิเป็นร้อยละ 41.02 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง ปี 51-60 จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.20 ระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ
ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 17คน  คิดเป็นร้อยละ 43.58 ต าแหน่งปัจจบุนัเป็นผู้ด าเนินงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมาคือ ต าแหน่งผู้บริหารพิพิธภณัฑ์
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 และประสบการณ์ในการท างานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
ระยะเวลา 10 ปี 5 ปี และ 4 ปี มีจ านวนมากท่ีสดุ คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 รองลงมาคือ 
ระยะเวลา 9 ปี 3 ปี 2 ปี และ 1 ปี คือ จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 10.25 

     บริบททั่วไปของประชาชนทั่วไปที่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
       กลุ่มประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเพศหญิงจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อย

ละ 68.33 และเพศชายจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.66 มีอายใุนระหว่างต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 46.33 รองลงมาคือ
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.66 ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา
ประกอบอาชีพส่วนตวั จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินส่วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจ านวน 2 แห่ง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
รองลงมาคือ 1 แหง่ จ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 25  

     บริบททั่วไปของประชาชนที่ไม่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
      ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.33 และเพศชายจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 มีอายใุนช่วง 30-40 ปี จ านวน11 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.66 รองลงมาคือในช่วงปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.33 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือระดับ
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มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตวั จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 รองลงมาประกอบ
อาชีพรับจ้าง/พนกังานบริษัท จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 16.66  

 
     สภาพปัจจุบัน รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน 

สามารถสรุปได้ดังนี ้ 
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่ ตัง้อยูใ่นบริเวณวดั และหมูบ้่าน และตวัอาคารมีทัง้ 

ก่อสร้างอาคารขึน้มาใหม่และดดัแปลงตวัอาคารพิพิธภณัฑ์มาจากอาคารท่ีมีอยู่เดิม พิพิธภณัฑ์มี
สถานท่ีส าหรับจดักิจกรรม หรือมมุพกัผ่อนหย่อนใจ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีร้านขาย
อาหารและเคร่ืองดื่ม ร้านจ าหนา่ยของท่ีระลกึ ร้านขายหนงัสือ หรือร้านบริการอ่ืนๆ  

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีหลกัการในการด าเนินงานท่ีสามารถตอบสนอง 
ความต้องการด้านการเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้มากท่ีสดุ  และมีการ
น าชุมชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสูช่มุชนเป็นส าคญั  

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่เป็นผู้ด าเนินการในการจดัออกแบบวิธีการจดัแสดง 
ทกุขัน้ตอนและมีการจดัปา้ยนิทรรศการในวาระส าคญัตา่งๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ชมุชนและผู้ เย่ียมชม 
โดยสิ่งส าคญัในการจดักิจกรรมคือเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชมท่ีตอบสนองความต้องการ
ในการเรียนรู้และเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นความบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้มากกว่า
การให้ความรู้  

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีการจดัแสดงโดยการจดัตัง้วตัถแุสดงและมีค า 
บรรยายประกอบมากท่ีสุด มีเอกสารหรือแผ่นพบัประชาสมัพันธ์และประกอบการชมพิพิธภัณฑ์ 
สว่นท่ีดงึดดูความสนใจของผู้ เข้าชมมากท่ีสดุคือ วตัถหุรือสิ่งของท่ีพิพิธภณัฑ์น ามาแสดง  เนือ้เร่ือง 
หรือเนือ้หาวิชาการท่ีแสดงและบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อมท่ีจ าลองเหมือนจริง 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีการให้บริการในการเป็นสถานท่ีจดังานประเพณี จดั 
แสดงศิลปวฒันธรรมของชมุชนมากท่ีสดุ และมีการให้บริการความรู้โดยจดัพิมพ์เอกสาร หนงัสือ
ออกเผยแพร่ และมีการน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร  

6. แกนในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้สว่นใหญ่เป็นประชาชนในชมุชน โดย 
คณะกรรมการการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินประกอบด้วยประชาชนในท้องถ่ิน  และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความสมัพนัธ์อนัดีในการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือเกือ้กูลกันระหว่าง
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สถาบนัการศึกษาต่างๆ และมีการใช้การประชาสัมพันธ์โดยบุคคล (การเชิญชวน การบอกเล่า) 
มากท่ีสดุ  

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีรายได้หลกัสงูสดุจากวดั รองลงมาคือการบริจาค 
จากทัง้องค์กรเอกชน ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไป ส่วนข้อท่ีท ารายได้ให้แก่พิพิธภณัฑ์
น้อยท่ีสดุคือการจ าหนา่ยของท่ีระลกึและสิ่งพิมพ์ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเห็นว่างบประมาณท่ีจะ
สามารถท าให้จดัตัง้พิพิธภัณฑ์ได้ส าเร็จและด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างยัง่ยืนมากท่ีสุดควรมาจาก
งบประมาณแผน่ดนิ ควบคูก่บัการการเก็บคา่เข้าชม  

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีการประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการ 
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ มีการประเมินผลโดยผู้ชม และประเมินผลโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สถานศกึษา  

       นอกจากนีย้ังพบว่า ประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ทราบว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทและหน้าท่ีอย่างไร ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอยู่ในชุมชนของตน 
เคยได้รับข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีประชาชนไม่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือพิพิธภัณฑ์ไม่น่าสนใจ รองลงมาคือไม่ชอบ และไม่มีเวลาเป็นเหตผุลน้อย
ท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัประชาชนท่ีไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าลกัษณะการจดักิจกรรมหรือ
นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นรูปแบบเดมิๆ เหมือนกนัทกุท่ี ไม่มีอะไรแปลกใหม่ และล้าสมยั 
ขาดการดแูล ปรับปรุง ให้เหมาะสมเข้ากบัยคุปัจจบุนั นอกจากนีย้งัต้องการให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ แปลกใหม่ กระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็น/มีความหลากหลาย และพิพิธภณัฑ์ควรจดัการน าเท่ียวโบราณสถานหรือ
สถานท่ีนา่สนใจในชมุชน พร้อมทัง้จดัพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีไปยงัชมุชนด้วย  

     รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี ้

      ด้านท่ีได้รับความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ กลา่วคือ 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชมุชน และลกัษณะทางกายภาพควรมีความหลากหลายตามสภาพ
ท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ีรวมทัง้สามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอย่างในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ 2) ด้านจดุมุ่งหมาย พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหล่งอนรัุกษ์และถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชมุชนตลอดชีวิตของชมุชนและเป็นจดุแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชมุชนและนอก
ชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นสถานท่ีท่ีช่วย
ในการพฒันาความรู้ ความคิด ทศันคติ และคณุภาพชีวิตของประชาชน 3) ด้านการมีส่วนร่วมของ
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ชมุชน ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน ชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ และรัฐควรมีมาตรการตา่งๆ ในการสนบัสนนุ
ให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  และควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชน และประชาชนทัว่ไปมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการ
จัดกิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  ด้วย 4) 
ด้านเครือขา่ย พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานความร่วมมือ และเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายกบั
พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน, แหล่งการเรียนรู้อ่ืน, สถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โรงเรียน และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบการบริการ
ร่วมและเช่ือมโยงระบบข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในสังคมและร่วมมือระหว่าง
พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ินด้วย 5) ด้านงบประมาณ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจาก
แหลง่ทนุอ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐ และงบประมาณหลกัท่ีได้รับควรมาจากงบประมาณ
แผ่นดินจากรัฐบาล รวมทัง้ควรมีการระดมทนุจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หนว่ยงานรัฐและเอกชน  

     บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สามารถสรุปได้ดังนี ้

      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทส าคญัทางด้านการศกึษา สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจ
และด้านการเมือง กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลังความรู้ เป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรม และเป็นองค์กรในการจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ 
ศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถ่ินไว้ไมใ่ห้สาปสญู เป็นสถาบนัท่ีส่งเสริม
การศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสดุ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใน
การเรียนรู้ให้แก่ผู้ ชมได้ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน โดยเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมและส าคัญท่ีสุด
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นองค์กรส าคญัในการปลกูจิตส านึกรักท้องถ่ินให้แก่ชมุชน เป็นเคร่ืองมือใน
การด ารงความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งยัง่ยืน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างพลงั
การต่อรองเพ่ือการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนได้ ส่วนบทบาททางด้านเศรษฐกิจนัน้เห็นว่า
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวในชมุชนได้ พิพิธภณัฑ์สามารถสร้างกิจกรรมเพ่ือ
เป็นโอกาสในการขอความสนบัสนุนจากรัฐและเอกชน นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นแหล่ง
จดับริการสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรมในท้องถ่ินหลากหลายรูปแบบอีก
ด้วย 
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     การด าเนินการวิจัยในขัน้ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา (Multi-Case Studies) มี
รายละเอียดดังนี ้

 
     วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การเลือกกรณีศกึษาโดยศกึษาบริบท และวิธีการปฏิบตัท่ีิดี (Best practice) การ 
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยผู้ วิจยัพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีดีในการด าเนินงานตามแนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในท้องถ่ิน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกรณีตวัอย่างท่ีดี 
ประกอบด้วย 1) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้นแบบท่ีจดัตัง้และด าเนินงานโดยชมุชนในท้องถ่ินตาม
แนวคิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ินท่ีประสบความส าเร็จและมีช่ือเสียง
มากในประเทศไทย 2) เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวดัและชมุชน 3) เป็นพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงาน อย่างน้อย 10 ปี 4) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีจุดเด่นในการ
ส่งเสริมกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จ 
และ 5) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีแผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน
อยา่งตอ่เน่ือง ผู้วิจยัจึงได้กรณีศกึษา จ านวน 4 แห่ง คือ พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง จงัหวดัราชบรีุ, 
พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์, พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร จังหวัดสมุทรสงคราม และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว จงัหวดักาญจนบรีุ  

      2. ผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informant) ประกอบด้วยผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
ผู้บริหาร หรือผู้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ 2) เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ 3) ผู้น าท้องถ่ิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 4) ผู้บริหาร บคุลากรในสถานศกึษา 5) ประชาชนในชมุชน 
       3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้เป็น สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบ
สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) ในการเก็บข้อมลูเชิงลึก 
(In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ จดัตัง้พิพิธภัณฑ์ 
เจ้าหน้าท่ี ภณัฑารักษ์ หรือผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์ ผู้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บริหารและบคุลากร
ในสถานศกึษา และประชาชนในชมุชน 

       4. การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) โดยการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์สาระส าคัญ แล้วน าข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดนัน้มาท าการวิเคราะห์สาระ สร้างข้อสรุป 
และเรียบเรียงน าเสนอข้อมลูในประเดน็ตา่งๆ  ในรูปแบบวิธีพรรณา (Description) 
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สรุปผลการวิจัย 
      จากการศกึษาวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  โดยใช้วิธีการศึกษาแบบพหุ
กรณีศกึษา (Multi-Case Studies) พบว่า วิธีปฏิบตัิท่ีดีของพิพิธภณัฑ์ทกุแห่งคือ แนวทางในการ
บริหารจดัการและการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนใน
แนวคิดส านึกท้องถ่ิน ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ สภาพทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย 
หลกัการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ การมีส่วนร่วมของชมุชน เครือข่าย งบประมาณ 
และการประเมินผล รวมทัง้จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดกับชุมชน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา /อุปสรรค จุดแข็ง 
จดุออ่น และบทเรียนท่ีได้รับจากการปฏิบตันีิ ้ซึง่สามารถสรุปเป็นประเดน็ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
แนวทางในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น  

      ด้านสภาพทางกายภาพ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีแนวคิดในการจัดสภาพทาง
กายภาพโดยเน้นว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีท่ีตัง้อยู่ในชมุชนท่ีเป็นเจ้าของวฒันธรรมนัน้ๆ และให้
ความส าคญัหรือเน้นแสดงให้เห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนอยา่งชดัเจนท่ีสดุ รวมทัง้มีแนวคิด
ในการจดัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแบบเปิด หรือพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่เน้นการจัดแสดงท่ีจ ากัดอยู่ภายในตวั
อาคารเพียงเท่านัน้ แต่ยังให้ความส าคญักับสภาพแวดล้อมของชุมชนทัง้หมดซึ่งสามารถเป็น
พิพิธภัณฑ์ได้ มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีต่อยอดองค์ความรู้จากการจัดแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ มีเส้นทางการเท่ียวชมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ภายในชมุชนอย่างเดน่ชดั เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมของชมุชนอยา่งลกึซึง้  

     ด้านจดุมุง่หมาย  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีจดุมุ่งหมายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เป็น
ท่ีสืบทอดภมูิปัญญาและมรดกทางวฒันธรรมของชมุชนให้ด ารงคงอยู่ตอ่ไป โดยมุ่งหวงัให้ผู้ เข้าชม
ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีการพฒันาตอ่ยอดทางความคิดสร้างสรรค์ มีการน าองค์ความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ และเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมท่ีช่วยสร้าง
เสริมความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมุ่งหวงัให้ชุมชนได้ศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้ ความเป็นมา 
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และรากเหง้าของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การรู้จกั
ตวัเอง รู้จกัสงัคม และรู้จักโลก ท าให้คนในชุมชนรู้รากเหง้าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ จุด
ประกายส านกึร่วม เกิดส านกึท้องถ่ิน เพ่ือน าไปสูค่วามเป็นชมุชนเข้มแข็ง  

       ด้านหลกัการ การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นไปด้วยการยึดหลกัการเป็น
แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวฒันธรรมของชมุชนและเป็นกลไกหนึง่ในสร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน 
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เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ โลก ด้วยความ
สงบสขุและมัน่คงในล าดบัตอ่ไป 

      ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคารท่ีเน้นการ
น าเสนอเร่ืองราวผ่านวตัถุสิ่งของท่ีจดัแสดง มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเ รียนรู้ และการสืบ
ทอดภมูิปัญญาของท้องถ่ิน มีการตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงความรู้กบั
ความจริงท่ีเป็นวิถีชีวิตชมุชนในท้องถ่ินอยา่งกลมกลืน 

      ด้านการให้บริการ มีการให้บริการในหน้าท่ีหลกัคือการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรม 
ของชุมชนเวลาเปิดท าการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีทัง้เปิดท าการในเวลาราชการ คือ 8.30-16.30 
น. และให้บริการเฉพาะวนัหยุดราชการคือวนัเสาร์-อาทิตย์ เจ้าหน้าท่ีหลกัประจ าพิพิธภัณฑ์คือ
อาสาสมัครในชุมชน โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมิได้เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใด นอกจาก นี ้
พิพิธภณัฑ์ยงัท าหน้าท่ีให้บริการแก่ชมุชนและสงัคมในด้านเป็นเวทีประชาคมและจดักิจกรรมตา่งๆ 
ของชมุชนอีกด้วย 

      ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีการจดัตัง้และด าเนินการ
ด้วยหลกัการเดียวกนัคือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชน ในแนวคิดส านึกท้องถ่ิน โดยให้
ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ด้วยการส่งเสริม เปิดโอกาส กระตุ้นให้คนในชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกลุ่มประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วมสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. กลุม่เดก็และเยาวชน เข้ามามีสว่นร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมลู สืบค้นข้อมลู ท า 
ความสะอาดสิ่งของ โบราณวัตถุ จัดระเบียบภายในพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการ และเป็น
อาสาสมคัรในการดแูล น าชมพิพิธภณัฑ์  

2. กลุม่ผู้สงูอาย ุเข้ามามีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู ให้ความรู้และถ่ายทอดเก่ียวกบั 
ภมูิปัญญา  

3. กลุม่แมบ้่าน เข้ามามีสว่นร่วมในการท าความสะอาด จดัเตรียมการประชมุ การ 
อบรมท่ีทางพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดัขึน้ รวมถึงให้การต้อนรับผู้มาเย่ียมเยือนพิพิธภณัฑ์ถ่ิน นอกจากนี ้
ยังมีส่วนในการสร้างสรรค์งานท่ีเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินจัดจ าหน่าย หรือน าแสดงให้แก่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

4. กลุม่พอ่บ้าน เป็นอีกกลุม่หนึง่ในชมุชนท่ีมีสว่นส าคญัในการร่วมสร้างและใช้ 
แรงงานในการจัดนิทรรศการและการจัดแสดง ตลอดจนการซ่อมแซมวัตถุสิ่งของหรืออาคาร
สถานท่ี 
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5. กลุม่พระสงฆ์ นบัวา่มีบทบาทส าคญัตอ่การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น 
อย่างมากเน่ืองจากวดัเป็นศนูย์รวมใจของชุมชน พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา 
และอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้พระสงฆ์ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นผู้น า
ทางจิตวิญญาณ ในการปลกุจิตวิญญาณของท้องถ่ินให้ต่ืนขึน้มา พิพิธภัณฑ์บางแห่งส าเร็จลงได้
ด้วยความศรัทธาท่ียิ่งใหญ่ของคนในชมุชนท่ีมีตอ่บารมีของพระสงฆ์  

6. กลุม่ผู้น าชมุชน  ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั ผู้ชว่ย องค์การบริหารสว่นต าบล องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เข้ามามีส่วนร่วมในการผลกัดนังบประมาณ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของพิพิธภัณฑ์  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานบางสว่น 

7. กลุม่คณะกรรมการวดั และไวยาวจักร เข้ามามีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและร่วมแสดงความคดิเห็นตา่งๆ 

8. กลุม่สถานศกึษา เข้ามามีสว่นร่วมในการน านกัเรียนเข้ามาศกึษาและท ากิจกรรม 
ด้านตา่งๆ ท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัขึน้ ตลอดจนถึงการน าข่าวสารท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัท าขึน้ไปเผยแพร่
ให้แก่นกัเรียนผู้ปกครอง รวมถึงการรับหน้าท่ีในการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์มาพฒันา
เป็นหลกัสตูรการเรียนการสอนในด้านภมูิปัญญาท้องถ่ินให้นกัเรียนในชมุชน  
       จะเห็นได้ว่า การท่ีคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินนัน้ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในหลายวิธี หลายรูปแบบ ดงัสามารถสรุปได้เป็นประเด็นท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. การร่วมบริจาควตัถสุิ่งของ ให้ข้อมลูเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบัความรู้ในเร่ืองสิ่งของ 
ภูมิปัญญาต่างๆ ของท้องถ่ิน ตลอดจนให้ข้อมูลเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา วฒันธรรม 
ประเพณีของท้องถ่ิน รวมทัง้ร่วมบริจาคทนุทรัพย์ให้แก่พิพิธภณัฑ์ 

2. การมีสว่นร่วมในการด าเนินงานและจดักิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
3. การรวมกลุม่อาชีพ เพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน เช่น กลุม่ทอผ้า กลุม่หตัถกรรม  
4. การมีสว่นร่วมในการดแูลรักษา น าเสนอเร่ืองราว เชน่ การเป็นภณัฑารักษ์ เป็น 

เจ้าหน้าท่ีประจ าพิพิธภณัฑ์ มคัคเุทศก์อาสา  
5. การมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

      ด้านเครือข่าย มีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน มีการเช่ือมโยงกัน
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน อีกทัง้องค์กรของรัฐ และเอกชน รวมถึง
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พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่วประเทศ มีการประชุม สัมนา อบรม พบปะ ท ากิจกรรมร่วมกันอยู่อย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

      ด้านงบประมาณ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องอาศยังบประมาณในการด าเนินงานและการ
จดักิจกรรมท่ีมาจากหลายทาง ซึ่งมีทัง้ได้รับการจดัสรรมาจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง และมา
จากการบริจาค รวมทัง้มาจากการหารายได้ของพิพิธภณัฑ์เองในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่  

1. งบประมาณจากหน่วยงานภายในชุมชน เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การบริหารสว่นต าบล เทศบาล จงัหวดั 

2. งบประมาณจากกระทรวงวฒันธรรม 
3. การบริจาค จากประชาชนในชุมชน ประชาชนทั่วไป สถานศึกษา หน่วยงาน

ภายในชมุชน และภายนอกชมุชน หนว่ยงานเอกชน  
4. มลูนิธิตา่งๆ 
5. วดั 
6. การเก็บคา่เข้าชม 
7. การจ าหนา่ยของท่ีระลกึ หรือสินค้าชมุชน 
8. การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในชมุชน 
ด้านการประเมินผล พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงาน

ของพิพิธภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ และมีการน าผลการประเมินนัน้มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งมีความตัง้ใจอย่างสูงท่ีจะน าเสนอตวัตน และแสดงออก

ในแบบของตวัเองให้โดดเด่นออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งจึงมี
จุดเด่นอยู่ท่ีความเป็นตวัของตวัเอง ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ในวฒันธรรมท่ีไม่
เหมือนใคร พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งจึงมีจุดเด่นตามเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนั             

กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์  
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้คนในชมุชนได้ รู้จกั

ตวัเอง เข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นมาของตนเองท่ีหลากหลาย และมีการเช่ือมโยงระหว่าง
พิพิธภัณฑ์กับชมุชนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ การรู้จกัตนเอง ท าให้เกิดความ
ภาคภมูิใจ ความมัน่ใจในตวัเอง เกิดความรักความผกูพนั ความส านึกในท้องถ่ิน อนัน ามาซึ่งความ
สามคัคีกนัในภายในชุมชนเพ่ือร่วมกนัเสริมสร้างให้ชมุชนมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน เช่น การจดั
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กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับความรู้ในชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ การจดักิจกรรมท่ีเผยแพร่วฒันธรรมชุมชน
ท้องถ่ิน กิจกรรมปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ิน มีกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเพ่ือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนา
อาชีพ รวมทัง้ การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์เช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตของชุมชน กล่าวโดยสรุปได้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งต่างมีการส่งเสริมให้คนในชมุชนได้
เข้าใจวฒันธรรมและความเป็นมาของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีหลากหลายและเน้น
การเช่ือมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ การรู้จัก
ตนเอง ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจในตวัเอง เกิดความรักความผูกพนั ความส านึกใน
ท้องถ่ิน และเม่ือคนในชมุชนมีความมัน่ใจในตนเองและมีความรักในท้องถ่ินของตนแล้วนัน้ ก็จะ
เกิดความรู้สึกอยากพัฒนาตนเอง และพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า อัน
น ามาซึง่ความสามคัคีกนัในภายในชมุชนเพ่ือร่วมกนัเสริมสร้างให้ชมุชนมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 
รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงความมีตวัตนและวฒันธรรมอนัดีงามของ
ท้องถ่ินผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และการยอมรับในความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของสงัคมอนัจะก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหวา่งกนั 

แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งตา่งมีการวางแผนงานในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบรรจุกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนไว้ในแผนการด าเนินงาน โดยทั่วไปเป็นการวางแผนระยะสัน้ คือ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี หรือแผนรายปี ซึ่งกิจกรรมตา่งๆ จะเป็นกิจกรรมท่ีผ่านการเห็นชอบและได้รับ
การสนบัสนนุจากคณะกรรมการพิพิธภณัฑ์และคนในชมุชน ซึง่แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมโดยใช้ประเพณีและความเช่ือของ
ชมุชนเป็นฐาน โดยเช่ือมโยงกับวาระส าคญัตามเทศกาลและประเพณีส าคญัของท้องถ่ิน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวันส าคญัทางศาสนา และประเพณี 12 เดือนของชุมชน 2) กิจกรรมการต่อยอดองค์
ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เช่น ทัศนศึกษาชุมชน ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดทัง้มวลเหล่านี ้ล้วนเป็น
กิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีส่วนผลักดนัให้เกิดขึน้เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ชมุชน และชว่ยสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจ ก่อเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
ความหวงแหนวฒันธรรมท่ีดีงามของตนเอง เป็นการปลกูจิตส านึกรักท้องถ่ิน อนัจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนทกุแห่ง และกิจกรรมเหล่านีล้้วนได้รับการบรรจไุว้ในแผนการด าเนินงาน
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ประจ าปีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่ง ซึ่งการวางแผนและการจัดกิจกรรมเหล่านีไ้ด้รับความ
ร่วมมือจากคนในชมุชนเป็นอยา่งดี  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ปัจจยัหลักท่ีส าคญัมาก 4 ประการ นั่นคือ 1) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้จากความ

ต้องการของคนภายในชมุชน 2) การมีส่วนร่วมของคนในชมุชนในทกุกระบวนการ 3) ผู้น าชมุชนท่ี
มีความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้น าท่ีดี มีวิสยัทศัน์ในการพฒันา เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของชมุชน และ
มีความสามารถในการประสานความร่วมมือกบับคุคลทกุฝ่ายทกุองค์กร และ 4) สร้างพิพิธภณัฑ์
ให้มีลมหายใจ มีความเคล่ือนไหว โดยใช้กิจกรรม มีความเช่ือมโยงกบัชมุชนอย่างสม ่าเสมอ และมี
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองและไมห่ยดุยัง้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแบง่เป็น 2 ปัจจยัด้วยกนั 

คือ 1) ปัจจยัภายใน ได้แก่ ปัญหาด้านอาคารสถานท่ี ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดแูล
และท าหน้าท่ีภณัฑารักษ์ ปัญหาการบริหารจดัการ ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และปัญหา
การช ารุดทรุดโทรมของนิทรรศการถาวรและวตัถลุ า้คา่ในพิพิธภณัฑ์ 2) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การ
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การขาดการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังจาก
รัฐบาล  

ผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้แก่ชุมชนจากการมีพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
การก่อก าเนิดของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท าให้ชมุชนได้เกิดการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน และ

การเรียนรู้นัน้ก็ส่งผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง และเกิดการพฒันา
ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้กลา่วคือ ชมุชนได้เรียนรู้ ความเป็นมา ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาอนัมี
คุณค่าของชุมชน ท าให้ชุมชนได้รู้จักตัวเอง ได้เห็นคุณค่า  มีความภาคภูมิใจ และมั่นใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง เป็นการปลุกจิตส านึกรักท้องถ่ินให้เกิดขึ น้ในชุมชน นอกจากนีก้ารเปิด
โอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน เป็นการ
จดุประกายการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ท าให้ชมุชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนั เอือ้อาทรกนั มีการ
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกัน ท าให้ชุมชนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของความร่วมมือร่วมใจ 
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เกิดความรักความผูกพนั ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความสามคัคีขึน้
ภายในชมุชน อนัจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพฒันาชมุชนของตนให้เข้มแข็ง  อีกทัง้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินยงัท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ท าให้ชมุชนเป็นท่ีรู้จกัของคนภายนอก เป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวภายในชุมชน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ท าให้
ชุมชนสามารถเลีย้งตวัเองได้ และเหนืออ่ืนใดนัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท าให้ชุมชนมีพลงั สามารถ
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สร้างอ านาจในการต่อรอง ส่งผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็งมีอ านาจในการเลือกรับ ปรับใช้ สิ่งใดท่ี
เหมาะสมกับตัวเอง สามารถปฏิเสธสิ่งท่ีไม่เหมาะสมกับตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่โดย
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชนได้ดี มีภูมิต้านทานต่อการเปล่ียนแปลงของ
กระแสสงัคม และสามารถด ารงความเป็นชมุชนของตนอยูไ่ด้อย่างแข็งแรงและมัน่คง  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
จดุแข็งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งคือ ความมีช่ือเสียงในฐานะการเป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินสายส านึกรักท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้เป็นล าดบัแรกๆ ของประเทศไทย จึงสามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ ได้ และพิพิธภัณฑ์มีความสามารถในการน าเสนอ และแสดงออกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ให้เห็นอย่างเด่นชัดในแบบฉบับของตวัเอง อีกทัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินทกุแห่งล้วนแตเ่กิดขึน้มาด้วยแรงกายและแรงใจของชมุชน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงท าให้เกิด
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของประหนึ่งว่าเป็นสมบตัิของตวัเองร่วมกนัของชมุชน ท่ีจะต้องช่วยกนัดแูล
รักษา ให้ความร่วมมือชว่ยเหลือกิจการทกุอยา่งของพิพิธภณัฑ์ด้วยดี นอกจากนีก้ารตระหนกัรู้และ
ยอมรับในข้อจ ากัดของตน การเรียนรู้ท่ีจะบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีจ ากดัตามศกัยภาพของตน
โดยไม่เบียดเบียนและลอกเลียนแบบใคร ด้วยความเช่ือมั่น ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเอง ความเป็นท้องถ่ินนิยมท่ีเกิดขึน้มาจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นจุดแข็งท่ีท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีความปึกแผน่มัน่คง  

ส าหรับจุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้เกิดจากปัญหาท่ีเป็นปัจจัยภายใน เช่น 
ความไมเ่ข้าใจกนัของคนในชมุชนปัญหาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ อปุสรรคด้านการขาดแคลน
งบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอ และการขาดการสนบัสนุนจากภายนอกและจากรัฐบาลอย่าง
จริงจงั รวมทัง้การตัง้อยูห่า่งไกลหรือไมมี่แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีดงึดดูความสนใจ 

บทเรียนที่ชุมชนได้รับจากการมีพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่า สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนได้นัน้ก็ด้วยปัจจยัหลายประการ ได้แก่ 1) การท าสิ่งใดต้องท าด้วยใจรักและเกิด
จากความต้องการของคนในชมุชนเป็นหลกั 2) การด าเนินงานทกุอย่างของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเร่ิม
ตัง้แตก่ารก่อตัง้ และการด าเนินงานทกุด้านต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีสดุ 3) วิธีการเช่ือมโยงระหว่างผู้น ากับชาวบ้าน 4) การสร้างลมหายใจให้กบัพิพิธภณัฑ์และการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง 4) ผู้น าชุมชนมีความส าคญัมาก 5) พลังความสามคัคีของคนในชุมชนคือ
อ านาจท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งพบว่ามีข้อเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการ
ด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชน สรุปได้เป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เป็นหนึง่ในกระบวนการการสร้างความร่วมมือให้กบัคนในชมุชน  
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ ด้วยการท าให้คนในชุมชนรู้สึกร่วมในท้องถ่ิน หรือเกิด
ความส านกึรักท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึควรเกิดขึน้จากความต้องการของชมุชน เกิดขึน้โดยคน
ในชมุชน และบริหารจดัการทกุอยา่งโดยชมุชนเอง โดยท่ีหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาช่วยใน
ฐานะพ่ีเลีย้งให้การช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนในบางเร่ืองท่ีชุมชนอาจยังมีความรู้ไม่มาก
เพียงพอ เช่น การจดันิทรรศการถาวร การท าทะเบียนวตัถ ุเพียงเท่านัน้ แตม่ิใช่คนภายนอกเข้าไป
คิด จดัการ ตดัสินใจ หรือท าทุกอย่างแทนคนในชุมชน เพราะคนภายนอกจะขาดความเข้าใจใน
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และอาจเข้าไม่ถึงตวัตนท่ีแท้จริงของชมุชนได้เท่ากบัคนในชมุชนเอง ท า
ให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่บรรลวุตัถุประสงค์ตามความต้องการและไม่ยัง่ยืน คน
ภายนอกจึงควรมีหน้าท่ีเข้าไปแนะน า กระตุ้น และจุดประกายให้เกิดความรู้สึกร่วมของชมุชนใน
การก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เกิดขึน้เท่านัน้ นอกจากนัน้แล้วต้องปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของคนใน
ชมุชนท่ีจะต้องดแูล และด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ของตนตอ่ไป 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์จากห้องเก็บของเก่า เป็นแหลง่เรียนรู้ 
ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน มีการจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
รักษาวฒันธรรมท้องถ่ินไว้ให้ลกูหลานได้เห็น และได้เล่าเร่ืองราวของชมุชนและท้องถ่ินของตนเอง
ให้คนภายนอกได้ทราบ และควรพฒันาให้สมัพนัธ์กับความเปล่ียนแปลงและความต้องการของ
สงัคม 

3. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ไม่จ าเป็นต้องมีวิธีเดียว รูปแบบของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั เฉพาะท้องถ่ิน ท่ีไม่เหมือนใคร ไม่ลอกเลียนแบบใคร โดย
บริหารจดัการตามศกัยภาพท่ีชมุชนมีและเป็น อยา่งพอเพียง อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอาจมีหลกัการในการด าเนินงานอยา่งกว้างๆ ได้แก่ 1) การพยายามให้คนใน
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการในการก่อตัง้และการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ให้มาก
ท่ีสดุ 2) การน าเสนอเร่ืองราวความเป็นตวัตนของชมุชนท้องถ่ินให้น่าสนใจและมีกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งหลากหลายเพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวให้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอย่างตอ่เน่ือง  3) มี
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เครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกเพ่ือการช่วยเหลือและพฒันาพิพิธภณัฑ์ 4) ด าเนินกิจการด้วย
ศกัยภาพและความพร้อมตามก าลงัของท้องถ่ิน  

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับการอดุหนนุงบประมาณจากรัฐบาลอยา่งเป็นทางการ 
โดยจดัสรรในรูปของงบประมาณแผ่นดินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการและด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑ์ 

 5. ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกิจกรรมท่ีตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ไปสู่
การเรียนรู้ในชมุชนเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ให้ชดัเจนและเกิดความเข้าใจอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้  
                    6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินถือเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการฟืน้ฟพูลงัชมุชน เป็นศนูย์กลาง 
ในการพฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนหลากหลายรูปแบบ และตอ่เน่ือง โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนในทกุขัน้ตอนให้มากท่ีสดุเพ่ือเป็นการจุดประกายความรักชมุชนท้องถ่ิน อนัจะ
ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง อนัจะท าให้เกิดพลงัในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนได้อย่าง
ยัง่ยืน 

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ควรมีการประสานความร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ย เพ่ือสร้าง 
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีและสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัระหว่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศ และ
เช่ือมความสมัพนัธ์โยงใยเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ใน
การช่วยเหลือ สนบัสนุนและร่วมกันพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างมัน่คงในฐานะแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

               
การด าเนินการวิจัยในขัน้ตอนที่  3 พัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีรายละเอียดดังนี ้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการรับรองรูปแบบการวิจยั ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ มีทกัษะ 

มีประสบการณ์ในการจัดรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน มีผลงานและความช านาญการในเร่ือง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและการศกึษาตลอดชีวิต จ านวน 5 ท่าน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้1) เป็นผู้ ช านาญการพิเศษ มีความเช่ียวชาญเร่ือง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 2) เป็นข้าราชการ  นกัวิชาการ ผู้บริหารหรือเจ้าของพิพิธภณัฑ์ ผู้ มีภาระหน้าท่ี
เก่ียวข้องกับพิพิธภณัฑ์ 3) เป็นนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความช านาญ มีประสบการณ์ในการท างาน
ทางด้านพิพิธภณัฑ์ และ/หรือการศกึษาตลอดชีวิต 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบบรับรองต้นแบบการวิจยั ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือรับรองต้นแบบการวิจยัเพ่ือการน าไปใช้ แบง่เป็น 2 

ตอน คือ  
ตอนท่ี 1 เป็นการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกบัรายละเอียดขององค์ประกอบและ

ขัน้ตอนในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ตอนท่ี 2 เป็นข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู การรับรองต้นแบบการวิจยั โดยน าต้นแบบการวิจยัไปให้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิ5 ท่าน ประเมินความเป็นไปได้ในการน าเสนอรูปแบบ ใช้วิธีก าหนดน า้หนกัคะแนน
เป็น 5 ระดบั ตามแบบประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั ซึ่งผลการประเมินทกุข้อได้คา่มากกว่า
หรือเท่ากบั 3.50 ท าให้สามารถน ารูปแบบดงักล่าวมาใช้ได้จริง และน าเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคณุภาพ และการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีด้านการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
การศกึษาวิธีปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีใน
การวิจยั ซึ่งผู้วิจยัได้วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประยกุต์ให้เกิดความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกัน ท าให้เกิด
แนวคิดในการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชมุชนซึง่ผู้วิจยัได้ใช้แนวคดิของการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ของอารีย์ อศัวนภุาพ (2532) และหสั
นัย ริยาพันธ์ (2540) ผนวกกับแนวคิดการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของมนัญญา นวลศรี (2552) และสุมาลี สังข์ศรี (2552) เพ่ือพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบคือ สภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Physical Environment) จดุมุ่งหมาย
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Goal) หลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Principle) กิจกรรมการเรียนรู้ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Learning Activitys) การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Service) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  (Participation) เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน (Network) งบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (Budget) การประเมินผลของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน (Evaluation) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1. สภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม 

และการจัดบรรยากาศเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน ให้แก่คนในชุมชนได้รู้จกัตวัเองได้ดีขึน้ ลกัษณะทาง
กายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีลกัษณะดงันี ้

1.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องตัง้อยูใ่นชมุชน 
1.2 รูปแบบทางกายภาพพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีความหลากหลายตามสภาพท่ี 

เป็นอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี 
1.3 สามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอยา่งในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดย 

ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์ วิหาร 
โบราณสถาน บ้าน-เรือน หมูบ้่าน 

1.4 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และ 
แสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ิน 

1.5 ให้ความส าคญักบัการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวาเพ่ือ 
สง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เชน่ มีสิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีแสง
สวา่งพอเหมาะ อากาศถ่ายเท สะอาด 

1.6 มีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการจดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เชน่ ลาน 
การละเลน่ การแสดง การสาธิต การทดลอง 

1.7 มีบริเวณจดัเป็นมมุพกัผอ่น มมุนัง่เลน่ หรือมมุหนงัสือเล็กๆ ท่ีสามารถนัง่ 
พกัผอ่นได้ 

2. จดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถก าหนดจดุมุง่หมาย 
ในการสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนได้ดงันี  ้

      2.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายเพ่ือสามารถตอบสนองวิถีชีวิต
ของประชาชนในชมุชนได้ 

      2.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและเป็นจุด
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน 

      2.3 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมประวตัศิาสตร์ภมูิ 
ปัญญาประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 



536 
 

 
 

     2.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่อนรัุกษ์และถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมท้องถ่ิน 
     2.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพบปะสงัสรรค์และเป็นเวทีชาวบ้าน

ของชมุชน 
                        2.6 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นสถานท่ีท่ีช่วยในการพฒันาความรู้ ความคิด ทศันคต ิ
และคณุภาพชีวิตของประชาชน 
                    3. หลักการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีหลักการในการ
ด าเนินงานท่ีชว่ยสง่เสริมให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ ดงันี ้

      3.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีนโยบายและแผนการด าเนินการท่ีชดัเจนและสามารถ
ปฏิบตัไิด้ 

      3.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกบัประชาชนทกุ
คนอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง 

      3.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถสนองตอบความต้องการด้านการเรียนรู้และก่อ
ประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสดุ 

      3.4 กลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้อยู่กับชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ให้บริการ 

      3.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยึดความต้องการของ
ชมุชนเป็นหลกั 

     3.6 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้รับการสนบัสนุนจากทกุภาคส่วนในสงัคมและได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

     3.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
ของท้องถ่ินตามโอกาส 

     3.8 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนทุกรูปแบบเพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

     3.9 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการให้บริการแก่สงัคม ชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
     3.10 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และด าเนินการอย่าง

เป็นเครือขา่ย 
                   4. กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งสิ่งส าคญั
ท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่คนในชมุชนได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดักิจกรรมดงันี ้
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                         4.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรมหลกัในการ
ดงึดดูผู้มาเย่ียมชม 
                         4.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ องค์ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ 
                         4.3 กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั 
                         4.4 กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ของกลุม่เปา้หมายได้ทกุกลุม่ 
                         4.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเน้นการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวรและหมุนเวียน) การจัดสัมนา การเสวนา และมี
กิจกรรมผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเป็นประจ า 
                        4.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เชน่ การทดลอง การสาธิต 
                        4.7 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เป็นการด าเนินการโดย
ไมใ่ห้ผู้ เข้าชมรู้วา่ก าลงัเรียนรู้ 
                        4.8 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
พิพิธภณัฑ์ เชน่ มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษ 
                        4.9 กิจกรรมท่ีจดัมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีจดัแสดงและหลกัสูตรการเรียน
การสอนในระบบโรงเรียน 
                        4.10 พิพิธภณัฑ์มีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั 
                   5. การให้บริการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการให้บริการแก่
ชมุชนท้องถ่ิน และสงัคมทัง้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
ของท้องถ่ิน และการเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน ดงันี ้
                         5.1 ประชาชนสามารถเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่ต้องเสีย
คา่ใช้จา่ย 
                         5.2 มีการบริการความรู้หรือการให้ความรู้แก่ผู้ชมโดยการน าชมโดยภณัฑารักษ์ /
วิทยากร การท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือน าชม แผน่พบั ห้องสมดุ 
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                        5.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการบริการให้ความรู้แก่ชุมชนนอกสถานท่ี เช่น จัด
นิทรรศการเคล่ือนท่ี จดัเวทีปาฐกถา จดัอบรม เสวนา ตามโอกาส 
                        5.4 มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การบรรยายทางวิชาการ การ
อบรม การประชมุสมัมนา การจดัปาฐกถาทัง้ในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
                        5.5 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีน่าสนใจ
ในชมุชน 
                        5.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่ชมุชนตามสมควร เช่น เป็น
เวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน การจดัการแขง่ขนั การประกวด 
                         5.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่สายตา
ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

      5.8 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีเวบไซด์ในการให้บริการ 
      5.9 พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการให้บริการแบบพิพิธภัณฑ์เคล่ือนท่ีเพ่ือให้เข้าถึง

ประชาชนได้มากท่ีสดุ 
                   6. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการพฒันาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต้องสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ได้แก่ 
                        6.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของชุมชนเป็นหลกั โดยได้รับ
ความร่วมมือและชว่ยเหลือจากบคุคลภาย 
                        6.2 ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในชมุชนท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
รูปแบบตา่งๆ 
                       6.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น 
เยาวชน ผู้สงูอาย ุเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
                        6.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการด าเนินงานใน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ 
                         6.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปเข้า
มาร่วมจดักิจกรรมตา่งๆ กบัพิพิธภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ 
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                        6.6 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และประชาชนทัว่ไปมีการ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์
อยา่งตอ่เน่ือง 
                        6.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของชมุชนทัง้ระดบันโยบาย 
และการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 
                         6.8 ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการสนบัสนนุกิจกรรมและการบริหาร
จัดการ การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เช่น การน าวัตถุสิ่งของท่ีมีค่ามาบริจาคให้แก่
พิพิธภณัฑ์ สนบัสนนุความร่วมมือในการจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ 
                    7. เครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนเพ่ือสร้างความ
เป็นปึกแผน่และสร้างอ านาจในการตอ่รองให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งเข้มแข็งดงันี ้
                         7.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ใน
ท้องถ่ิน 
                         7.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการเกือ้หนนุ ประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือกบัแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือขา่ย 
                         7.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประสานเช่ือมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โรงเรียน 
                         7.4 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยงระบบข้อมูลข่าวสาร 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมลูกบัหนว่ยงาน องค์กรอ่ืนๆ และแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ในสงัคม 
                         7.5 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านวัฒนธรรมอ่ืนๆ และชุมชน เพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ สะดวกในการเข้าถึงข้อมลู 
                         7.6 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการจัดตัง้และประสานเครือข่ายเช่ือมโยงกันกับ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
                        7.7 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีกิจกรรมทางวฒันธรรมระหวา่งเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง 
                    8. งบประมาณในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน งบประมาณเป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะช่วยให้การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสิมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องจึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการ
งบประมาณดงัตอ่ไปนี ้
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                         8.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณแผน่ดนิจากรัฐบาลเป็นหลกั 
                         8.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
                         8.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนนอกเหนือจาก
งบประมาณจากรัฐ 

      8.4 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการระดมทุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานเอกชน 
มลูนิธิ 

     8.5 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการหารายได้ในการด าเนินงานด้วยตนเอง เช่น การ
จ าหนา่ยบตัรเข้าชม การจ าหนา่ยอาหาร สินค้าพืน้เมือง ศลิปะการแสดงของท้องถ่ิน 
                    9. การประเมินผลการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เพ่ือการพฒันาให้พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหลง่เรียนรู้และองค์กรทางสงัคมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้
                         9.1 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 
                         9.2 พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความคิดเห็นตอ่พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน 
                         9.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ 

     ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการส่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ 5 ท่านประเมินและรับรองความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตั ิ
ความสอดคล้องกับบริบท และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้วิธีการก าหนดน า้หนกัคะแนน
เป็น 5 ระดบั ตามเกณฑ์การประเมินจากมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ซึ่งผลการประเมินทกุด้านได้
คา่มากกว่า 3.50 และโดยภาพรวมของรูปแบบ ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้าน
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความสอดคล้องกับบริบท อยู่ใน
ระดบัมาก และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง อยูใ่นระดบัมาก  
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อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครัง้นีมี้ประเดน็ท่ีควรน ามาอภปิราย ดังต่อไปนี ้
1. สภาพปัจจุบัน รูปแบบการด าเนินงาน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ในปัจจุบัน 
1.1 สภาพปัจจุบันของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมและไม่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวดัและชมุชนในภูมิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั จ านวน 8 
แห่ง เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในบริเวณวดั และส่วนใหญ่อาคารพิพิธภัณฑ์จะเป็นการ
ดดัแปลงจากอาคารท่ีมีอยู่เดิม เช่น ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิพระสงฆ์ เป็นต้น และบริหาร
จดัการโดยวดัและชมุชนมากท่ีสดุ เน่ืองจากวดัเป็นศนูย์กลางของคนในชมุชน เป็นท่ีรวมจิตใจของ
คนในชุมชนมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเน่ืองจากวัดมีบริเวณและอาณาเขตท่ีกว้างขวางมี
อาคารสิ่งก่อสร้างมากมายท่ีสามารถใช้ปรับปรุงดดัแปลงให้เป็นสถานท่ีท่ีใช้ประโยชน์ให้แก่ชมุชน
ได้ การสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงมกัใช้อาคารท่ีมีอยู่เดิมมาดดัแปลงขึน้เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรท่ี
มีอยู่ให้คุ้มค่าท่ีสดุและเป็นการประหยดังบประมาณ นอกจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบางแห่งเท่านัน้ท่ี
เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึน้ใหม่โดยเฉพาะซึ่งประการหลังนีพ้ิพิธภัณฑ์มักได้รับการสนับสนุน
งบประมาณหลกัจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วัฒนธรรม
จงัหวดั มลูนิธิ เป็นต้น นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่จะมีบริเวณส าหรับจดักิจกรรม หรือ
มุมพกัผ่อนหย่อนใจอ่ืนๆ เช่น มุมอ่านหนงัสือ มุมพกัผ่อน ตลอดจนมีบริการร้านขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านขายหนงัสือ หรือร้านบริการอ่ืนๆ ในพิพิธภณัฑ์ ท้องถ่ิน อีก
ทัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังมีการจัดป้ายนิทรรศการและท าป้ายนิเทศในวาระส าคัญมากกว่า
พิพิธภัณฑ์ท่ีไม่มีการจัดนิทรรศการและป้ายนิเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของมนัญญา นวลศรี 
(2552: 168) พบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการจดับริเวณส าหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ และมีการจดั
ปา้ยนิเทศในวาระส าคญัของชาติและชมุชนอยู่เสมอ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีประโยชน์ในการเป็น
สถานท่ีแสดงภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นแหล่งอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อน
ใจและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และเป็นแหล่งศนูย์ข้อมลูข่าวสารท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ประชาชน
ทัว่ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้วยเหตผุล 4 ประการคือ เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ สนใจกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดัขึน้ และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ จะกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบนัประชาชนเห็นประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ในแง่ของการเป็นองค์กรหนึ่งทางสงัคมท่ีสามารถ
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สง่เสริมการเรียนรู้ให้กบัประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนได้ด้วยการมีบทบาทใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึน้ สอดคล้องกับอภิญญา บัวสรวง (2555) ท่ีกล่าวว่า 
พิพิธภณัฑ์เป็นองค์กรท่ีสามารถใช้เป็นตวัชีว้ดัความเจริญทางสงัคมและพฒันาการของท้องถ่ินใน
ประเทศต่างๆ ได้ดี เพราะคุณประโยชน์ท่ีเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน ด้านต่างๆ 
ได้แก่ ทางสงัคม ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ท าให้ชุมชนมีความมัน่คง เข้มแข็ง สร้างความเป็น
ปึกแผน่ให้แก่ประเทศชาตไิด้ตอ่ไปโดยมีหลกัการท่ีส าคญัคือ สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชน มีการน าชมุชนเป็นตวัตัง้ในการจดัตัง้และ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ มีแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาส มีนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพของคนในท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคมยงัเป็นแผนงานท่ีพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท าได้น้อย อาจเป็นเพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัไม่ได้เน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ง
อาจเป็นเพราะยงัเป็นเร่ืองใหม่ของผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ในวงการศึกษา การวางแผนงานจึงยงัคงเป็นแนว
เดิมคือเน้นการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้ความรู้เพียงอย่างเดียว โดยยังมิได้ขยาย
ความคิดในเร่ืองบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินออกไปในมิติอ่ืนๆ ดงังานวิจยัของ สุมาลี สังข์ศรี 
และคณะ (2551: 128) พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายและหลกัการในการให้
ความรู้เก่ียวกับประวตัิความเป็นมา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถ่ินเป็นหลกั ด าเนินงาน
ตามแผนการท างานในแนวเดิมไม่มีการเน้นว่าต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือส่งเสริม
การศกึษานอกระบบอยา่งชดัเจนนกั 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสว่นใหญ่มีการจดัแสดงโดยตัง้วตัถปุระกอบค าบรรยาย และเป็นสิ่ง
ท่ีดงึดดูความสนใจแก่ประชาชนมากท่ีสดุ และพิพิธภณัฑ์เป็นผู้ด าเนินการออกแบบวิธีการจดัแสดง
ทกุขัน้ตอน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ขาดแคลนงบประมาณในการใช้จ่าย เพราะเป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีบริหารจดัการโดยวดัและชมุชนจึงมิได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานใดมากนกั การบริหารจดัการ การจดันิทรรศการ และการจดักิจกรรมตา่งๆ จึงอยู่บน
พืน้ฐานของความพอเพียงตามท่ีชุมชนจะสามารถจัดการได้ ในส่วนของกิจกรรมนัน้พบว่า มี
กิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชมตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ชมได้ 
แต่การจดันิทรรศการยงัเป็นเป็นรูปแบบเดิมๆ ล่าสมยัและไม่น่าสนใจ ซึ่งสาเหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจ
เป็นเพราะผู้ ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นประชาชนในชุมชนซึ่งมิได้มีความรู้ในด้านการ
พิพิธภณัฑ์มากนกั การจดันิทรรศการและการจดักิจกรรมจึงเป็นรูปแบบเดิมๆ ไม่น่าสนใจ และเป็น
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เพราะการขาดแคลนงบประมาณดงัท่ีกล่าวมาแล้วเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่
สามารถจดันิทรรศการด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัดงึดดูความสนใจของคนทัว่ไปได้ ดงัเช่นงานวิจยั              
ของมนญัญา นวลศรี (2552: 173) พบว่า พิพิธภณัฑ์ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความสามารถโดยตรงกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติจึงท าให้ในบางครัง้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถส่ือสารหรือถ่ายทอดเร่ืองราวได้ 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีไม่ได้จบการศึกษาเก่ียวกบัพิพิธภัณฑ์มาโดยตรง และงบประมาณในการจ้าง
บคุลากรหรือการน าเทคโนโลยีตา่งๆ มาใช้ในการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีน้อย อย่างไร
ก็ตาม พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมีการให้บริการแก่ชมุชนโดยการให้เป็นสถานท่ีในการจดังานประเพณี
ของชุมชน มีการพิมพ์เอกสาร หนงัสือออกเผยแพร่และการจดัแสดงศิลปวฒันธรรม การจัดการ
แขง่ขนั การประกวด การจดัเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน และมีการให้บริการความรู้
โดยการท าเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือน าชม แผ่นพบัและ มีการน าชมโดยภณัฑารักษ์/วิทยากร 
สว่นการให้บริการด้วยข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ยงัมีน้อย  

ส าหรับหน่วยงานท่ีเป็นแกนจดัตัง้ และคณะกรรมการในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
คือ พิพิธภณัฑ์ประชาชนในชมุชน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นของชมุชน คนในชุมชนจึงเป็น
ผู้ดแูลรับผิดชอบโดยตรงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการเช่ือมโยงกบั
สถาบันการศึกษาต่างๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ในชุมชน และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ใช้การประชาสัมพันธ์โดย
บคุคล (การเชิญชวน การบอกเลา่) เน่ืองจากเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้งบประมาณน้อยท่ีสดุและ
เป็นวิธีท่ีง่าย สะดวกท่ีสุด พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีรายได้หลกัจากวดั และการบริจาคจากทัง้องค์กร
เอกชน ประชาชนในชุมชน และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้รายได้จากการจ าหน่ายของท่ีระลึกและ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีจะสามารถท าให้จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ได้ส าเร็จและ
ด าเนินกิจการอยู่ได้อย่างยัง่ยืนมากท่ีสุดคือควรมาจากงบประมาณแผ่นดิน รองลงมาคือการเก็บ
คา่เข้าชม เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และเป็นองค์กรท่ี
ด าเนินงานโดยชมุชนเป็นหลกัถ้าไม่มีงบประมาณจากทางการสนบัสนุน จะท าให้การด าเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์เป็นไปด้วยความยากล าบาก อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่มีการ
ประเมินผล โดยคณะกรรมการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประเมินผลโดยผู้ชม  

นอกจากนีย้ังพบว่าปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่คือ ปัญหาการขาด
งบประมาณ ปัญหาการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล และปัญหาการขาดการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนีส้ิ่งท่ีพิพิธภัณฑ์ควรปรับปรุงมากท่ีสุดคือ
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการน าชม และเนือ้หาในการจัดแสดง สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของมนัญญา นวลศรี (2552: 179) และสุมาลี สังข์ศรี (2552: 68) ท่ีพบว่าปัญหาหลักของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัยงัคงเป็นเร่ืองของงบประมาณและการขาดการสนบัสนนุจากทกุภาค
สว่นในสงัคม โดยค้นพบวา่ ปัญหาของพิพิธภณัฑ์มีดงันี ้1) ขาดแคลนงบประมาณ งบประมาณไม่
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท าให้การพฒันากิจการพิพิธภณัฑ์ไมเ่จริญก้าวหน้าเต็มท่ี 
พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดตัง้ขึน้โดยประชาชน หรือเอกชน ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล 2) 
กิจกรรมและนิทรรศการขาดความหลากหลาย ไม่น่าสนใจ ขาดการดแูลปรับปรุงให้ทนัสมยั การ
น าเสนอเนือ้หาไม่ชดัเจน ยากต่อการท าความเข้าใจ 3) ขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจงั 
รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชานในท้องถ่ินยงัเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจและสนใจกิจการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ประชาชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์มี
กิจกรรมการบริการเร่ืองอะไรบ้าง 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ประชาชนสว่นหนึง่ไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน แม้วา่จะทราบว่ามี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่ในชมุชนของตนเอง และทราบด้วยว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทอย่างไรแต่
ก็ยงัไมเ่ข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูดี่ด้วยเหตผุลคือ เห็นว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่น่าสนใจ มีรูปแบบ
การจดันิทรรศการท่ีเก่า ล้าสมยั ไม่ได้รับการดแูล ไม่มีความแปลกใหม่ กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่
กระตุ้นการเรียนรู้เทา่ท่ีควรและไมมี่ปรับปรุงให้เข้ากบัยคุสมยั ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะประชาชน
ทัว่ไปยงัติดอยู่กบัภาพลกัษณ์เดิมของพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นห้องเก็บของเก่า เงียบ เหงา และทรุดโทรม 
ขาดชีวิตชีวา บรรยากาศมืดๆ ทึมๆ ดนู่ากลวัมากกว่าน่าสนใจท่ีจะเข้าไปท่องเท่ียวหรือเรียนรู้ ดงัท่ี
ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู (2551: 7) ได้กลา่วไว้วา่ เม่ือเอย่ถึงพิพิธภณัฑ์ขึน้มาเม่ือใดหลายคน
ก็ยงันกึถึงภาพห้องเก็บของเก่า ของโบราณ ยิ่งถ้าพดูว่า เก็บเข้าพิพิธภณัฑ์ ก็มีความหมายเหมือน
เก็บเข้ากรุปิดตายไปเลย แม้ว่าจะมีความพยายามท่ีจะสร้างสมญานามอ่ืนๆ เช่น พิพิธเพลิน 
พิพิธภณัฑ์มีชีวิต พิพิธภณัฑ์เลน่ได้ขึน้มาเป็นทางเลือกใหมข่องพิพิธภณัฑ์แตภ่าพเดิมๆ ของกรุเก็บ
ของเก่าท่ีเป็นเสมือนหลมุด าทางวฒันธรรม ดดูกลืนเข้าไปในความมืดมิด ก็ยงัไม่หายไปไหนง่ายๆ 
ค ากล่าวนีน้ับเป็นข้อสนับสนุนอย่างดีท่ีว่าคนไทยยงัติดอยู่กับภาพลักษณ์เดิมๆ ของพิพิธภัณฑ์ 
และนอกจากการตดิอยูก่บัภาพลกัษณ์เดมิๆ ของพิพิธภณัฑ์ท่ีไมน่า่สนใจแล้ว ยงัเป็นเพราะอปุนิสยั
คนไทยท่ีส่วนใหญ่ไม่ชอบของเก่า ของโบราณ ไม่รักการเรียนรู้ และไม่ได้ถูกปลูกฝังมาให้เห็น
คณุคา่ของมรดกทางวฒันธรรมจึงท าให้การพฒันาพิพิธภณัฑ์ไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร เพราะขาดทัง้
คนปฏิบตัแิละคนสง่เสริม ท าให้พิพิธภณัฑ์หลายแห่งโดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องปิดตวัลงไป
อยา่งนา่เสียดายเพราะไมส่ามารถด าเนินงานอยู่ได้เน่ืองจากประชาชนในชมุชนไม่เห็นคณุคา่ และ
สงัคมไมไ่ด้สง่เสริมสนบัสนนุ   
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1.2 รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  

จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจาก
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหารจดัการโดยวดัและชมุชนในภูมิภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั จ านวน 8 แห่ง 
เก่ียวกบัการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ควรมีรูปแบบในหลายด้าน กล่าวคือ ด้านกายภาพ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชมุชน และมีความหลากหลายตามสภาพ
ท่ีเป็นอยู่ในแตล่ะพืน้ท่ีอยู่ อย่างไรก็ตามการใช้สภาพแวดล้อมทุกอย่างในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ ยงัเป็นสิ่งท่ีประชาชน
เห็นด้วยในระดบัน้อย ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเป็นเพราะประชาชนทัว่ไปยงัติดอยู่กบัภาพลกัษณ์เดิมๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นห้องเก็บของเก่ามากกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ จึงเน้นไปท่ีตัวอาคารสถานท่ีเพ่ือ
น ามาใช้ในการเก็บของเป็นส าคัญท่ีสุด และยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นความส าคัญว่าการจัด
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่จ าเป็นต้องจ าเพาะอยู่ในอาคารสถานท่ีเพียงเท่านัน้ หากแตก่ารส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องอยูท่ี่การให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชมุชน 
โดยสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดีได้มากกว่าการดูสิ่งของภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ ทัง้นี ้
ประชาชนในชมุชนต้องมีสว่นร่วมในการจดัสภาพแวดล้อมให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีดีท่ีมากกวา่การให้ความส าคญัแคส่ถานท่ีเทา่นัน้  

ด้านจุดมุ่งหมายตามความคิดเห็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน และนกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นวา่จดุมุง่หมายท่ีส าคญัอนัดบัหนึ่งของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินมี 3 ข้อคือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนตลอดชีวิตของชุมชน และเป็นจุด
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ท้องถ่ิน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จุดมุ่งหมายรองลงมา 2 ข้อคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิตประชาชนได้ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน ส่วนข้อท่ีได้รับความเห็น
ด้วยน้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการจดัการความรู้ท่ีท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้
ได้อยา่งสะดวกและง่ายดาย  
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ในขณะท่ีประชาชนทัว่ไปเห็นว่าจดุมุ่งหมายส าคญัอนัดบัหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน จุดมุ่งหมาย
รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน และข้อท่ีได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือ พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและเป็นจดุแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชน
ทัง้ในและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน 

ผลการวิจยัในด้านจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีควรจะเป็นในครัง้นีส้อดคล้อง
กบัข้อค้นพบในงานวิจยัของมนญัญา นวลศรี (2552: 163) พบว่าพิพิธภณัฑ์มีจดุมุ่งหมายในการ
เป็นแหลง่ธ ารงและสืบทอดคณุคา่ เอกลกัษณ์และมรดกของชาติ แสดงวิถีชีวิตและศิลปวฒันธรรม
ของท้องถ่ิน เป็นแหลง่ศกึษาค้นคว้าวิจยัเฉพาะทาง เป็นแหล่งสร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่ชมุชน 
เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ตลอดชิวิตของชมุชน ส่งเสริมการศกึษานอกระบบโรงเรียนและการศกึษา
ตามอธัยาศยั และการก าหนดนโยบายควรเกิดจากความต้องการหรือการริเร่ิมของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

ด้านหลกัการตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่มีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัคือ เห็นวา่หลกัการท่ีส าคญัท่ีสดุของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
คือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ และด าเนินการโดยชมุชน โดยยดึความต้องการของชมุชนเป็นหลกั 
รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการกบัประชาชนทกุคนอย่าง
เท่าเทียมและทัว่ถึง ส่วนข้อท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้และด าเนินการอยู่
ภายใต้หนว่ยราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศกึษา เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีเป็น
เพราะเหตนีุเ้น่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่บริหารจดัการ และด าเนินงานโดยชุมชน ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในชมุชนเป็นอย่างดี ทัง้ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน ก็มาจากคนในชมุชนจึง
มีความเห็นไปในทางเดียวกนัว่าการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีหลกัการท่ีช่วยส่งเสริม
ให้ชมุชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากท่ีสุดจึงจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความ
เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในชมุชนได้ โดยถ้าหากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องอยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของหน่วยราชการแล้ว ชุมชนก็จะมิได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างท่ีควรจะเป็น และ
หนว่ยงานราชการอาจไมมี่ความเข้าใจในวฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งถ่องแท้เท่ากบัคนท้องถ่ินเอง ดังท่ี
ศรีศกัร วลัลิโภดม (2555: 2) ได้กล่าวไว้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรต้องเกิดจากความต้องการของ
ชมุชนเป็นหลกั น าชุมชนมาเป็นตวัตัง้ และให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตัง้และด าเนินงาน
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ในทุกขัน้ตอน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอันจะก่อให้เกิดการเรียน รู้ ความ
ร่วมมือ ความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั ซึง่จะน ามาซึง่ความเข้มแข็งเป็นปึกแผน่ของชมุชน 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ บริหาร ผู้ด าเนินงาน และ
นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัอนัดบัหนึ่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมี 3 ข้อ
คือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน, 
กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลัก และรูปแบบการจัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแต่ละแห่งโดยไม่มีสูตรส าเร็จในการด าเนินงาน รองลงมาคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรมหลกัในการดงึดดูผู้มาเย่ียม
ชม ส่วนข้อท่ีได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคในการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส าคญั  

ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคัญอันดับหนึ่งคือ
กิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของ
กลุม่เปา้หมายได้ทกุกลุ่ม รองลงมาคือกิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั แตข้่อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อย
ท่ีสุดสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคในการน าเสนอ
เร่ืองราวโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส าคญั 

จะเห็นว่าทัง้ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และประชาชน
ทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการน าเสนอให้ดึงดดู
ใจผู้ ชมเป็นหลัก ท่ีเป็นเช่นนีด้้วยเหตุผลท่ีเป็นไปได้หลายประการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมี
งบประมาณในการด าเนินงานน้อย ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาน าเสนอในพิพิธภณัฑ์ได้เพราะการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีมีราคาแพงต้องใช้เงินมาก ประกอบกบัการเห็นว่าสิ่งท่ีดงึดดูใจผู้ชมตามท่ีได้
ค้นพบมาไม่ใช่อยู่ท่ีการใช้เทคโนโลยี หากแต่เป็นการถ่ายทอดและน าเสนอเร่ืองราวผ่านวัตถ ุ
สิ่งของ และการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ดังท่ีปริตตา เฉลิมเผ่า 
กออนนัตกลู (2551: 11) กลา่ววา่ การจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ความส าคญั
กับการเล่าเร่ืองราวผ่านวัตถุสิ่งของท่ีมีในพิพิธภัณฑ์ หัวใจส าคญัคือท าอย่างไรให้วัตถุสิ่งของ
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สามารถส่ือสารกับผู้ชมได้ จึงไม่ควรเน้นการใช้เทคโนโลยีหรือการก่อสร้างอาคารใหญ่โตเป็นสิ่ง
ส าคญั 

ด้านการให้บริการตามความคิดเห็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีมีความสอดคล้องและแตกต่างกัน 
กล่าวคือสิ่งท่ีผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปเห็น
สอดคล้องกนัคือว่าการให้บริการท่ีส าคญัอนัดบัหนึ่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีเวบไซด์ในการให้บริการ รองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่
ชมุชนตามสมควร เช่น เป็นเวทีชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน เป็นลานกิจกรรมสืบ
สานวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน การจดัการแข่งขนั การประกวด และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ และมีภาพลกัษณ์ใหม่ออกสู่สายตาประชาชนอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ส่วนสิ่ง
ท่ีเห็นแตกตา่งกนัคือ ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นวา่ประชาชนสามารถเข้ามาเย่ียม
ชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยเป็นข้อท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ ในขณะท่ีข้อท่ีเห็นด้วย
น้อยท่ีสุดส าหรับประชาชนทั่วไปคือเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีความรู้ท่ีตรงกับ
หน้าท่ีในการให้บริการ สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยของมนัญญา นวลศรี (2552: 165) 
พบว่าพิพิธภัณฑ์ควรเปิดให้บริการทุกวนัโดยหมุนเวียนบุคลากรมาปฏิบตัิหน้าท่ี และควรเปิดให้
เข้าชมโดยไมค่ดิคา่บริการหรือคดิคา่บริการได้บ้างตามความเหมาะสม  

จะเห็นว่าการบริการอันดับหนึ่งและอันดับสองของการบริการตามความเห็นของ
ผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีความสอดคล้องกนั แตข้่อท่ีเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดกลบัมีความแตกตา่งกนัท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผู้บริหารอาจมองว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ไมไ่ด้รับงบประมาณชว่ยเหลือจากภาครัฐอยา่งเป็นทางการ ในฐานะท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนและคนทั่วไป ประชาชนจึงควรต้องมีหน้าท่ีช่วยดูแล สนับสนุนกิจการของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเท่าท่ีสมควร การเสียสละทรัพย์ของผู้ ท่ีมาเข้าชมพิพิธภณัฑ์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ี
จะสามารถชว่ยเหลือในเร่ืองงบประมาณในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้สามารถด ารง
อยูด้่วยตนเองตอ่ไปได้ ในขณะท่ีประชาชนเห็นวา่เจ้าหน้าท่ีในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีความรู้ท่ีตรง
กับหน้าท่ีในการให้บริการนัน้เป็นสิ่ง ท่ีส าคัญน้อยท่ีสุด เพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่
ด าเนินการโดยประชาชนในชมุชน ซึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดา มิได้มีความรู้โดยตรงในเร่ืองของการ
พิพิธภัณฑ์ ดงันัน้ถ้าจะมีเจ้าหน้าท่ีในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินก็ไม่ควรต้องเน้นว่าจะต้องมีความรู้ด้าน
พิพิธภณัฑ์มากนกั 



549 
 

 
 

ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชนตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีสอดคล้องกนั กล่าวคือ
เห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีส าคญัอันดบัหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 2 ข้อคือ ประชาชน 
องค์กรท้องถ่ิน ชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และบริหารจดัการ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ และรัฐควรมีมาตรการตา่งๆ ในการสนบัสนนุให้องค์กรภาคส่วน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนในชุมชน และประชาชนทั่วไปมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับพิพิธภัณฑ์ 
เก่ียวกับการจดักิจกรรมและการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  และข้อท่ีเห็นด้วยน้อย
ท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทในการด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ ซึง่การท่ีทัง้สองกลุม่ตา่งเห็นวา่การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าเย่ียมชมมีบทบาทใน
การด าเนินงานในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ เป็นสิ่งท่ีไม่ส าคญัมากนกัเน่ืองจากผู้ เข้าชม
อาจเป็นคนภายนอกชมุชนท่ีมาเย่ียมเยือนเป็นครัง้คราวจึงอาจไม่รู้จกัชมุชนมากพอและไม่สะดวก
ในการเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ การสนบัสนนุการ
มีสว่นร่วมของชมุชนในการวิจยันีส้อดคล้องกบัข้อค้นพบของสมุาลี สงัข์ศรี (2552: 122) พบว่าการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็นควรให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมท าได้โดยกุศโลบายต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนท่ีเป็นภูมิปัญญา เป็นผู้ มีความรู้
เฉพาะทาง ผู้แทนของประชาชนหรือของท้องถ่ินสามารถร่วมเป็นกรรมการบริหาร ให้ข้อแนะน า 
ชว่ยประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนบริจาคทรัพย์และสิ่งของตา่งๆ เพ่ือจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ 

ด้านเครือขา่ยตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และ
นกัวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือข่ายเช่ือมโยงกันกับพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ เป็นการสร้างเครือขา่ยท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ ท่ีส าคญัรองลงมา 4 ข้อ คือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรประสานความร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ในท้องถ่ิน, พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีการเกือ้หนุนประสานความสัมพันธ์ และร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคี
เครือข่าย, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โรงเรียน และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการเครือข่ายหรือจดัตัง้ชมรมพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ิน และข้อท่ีส าคญัน้อยท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบการบริการร่วมและเช่ือมโยง
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ระบบข้อมลูข่าวสารกบัหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคมและร่วมมือระหว่างพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ใน
ท้องถ่ิน 

ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานเช่ือมโยงกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน  เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีส าคัญท่ีสุด 
รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการเกือ้หนนุประสานความสมัพนัธ์ และร่วมมือกบัแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภาคีเครือข่าย และข้อท่ีส าคญัน้อยท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือข่าย
เช่ือมโยงกันกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทั่วประเทศโดยประชาชนทั่วไปเห็นว่าในภาพรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ข้อค้นพบครัง้นีย้งัมีความสอดคล้องกบัข้อค้นพบของมนญัญา นวล
ศรี (2552: 165) ท่ีพบว่าการสร้างเครือข่ายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประสานงานระหว่าง
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในลกัษณะเดียวกนัเพ่ือร่วมกนัสร้างระบบและทิศทางการด าเนินงาน ควรมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ควรมีเครือข่ายทุกระดบัตัง้แต่
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

ด้านงบประมาณตามความคิดเห็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ บริหาร ผู้ด าเนินงาน และ
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับ
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเป็นหลกั และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการระดมทนุจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ด้วย ส่วนข้อท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ส่วนประชาชนทั่วไปนัน้เห็นสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐเป็น
อนัดบัหนึง่ รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลเป็นหลกั ส่วน
ข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณจากการบริจาคเป็น
หลกั 

จะเห็นได้ว่าในข้อนีท้ัง้ผู้บริหารผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
และประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความเห็นสอดคล้องกันในบางข้อ ท่ีเป็นเช่นนี ้
เพราะทัง้สองกลุ่มต่างเห็นว่าเร่ืองงบประมาณเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินและท่ีผา่นมาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไมไ่ด้รับงบประมาณสนบัสนนุจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ
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เลย จงึเห็นควรท่ีภาครัฐจะเข้ามามีส่วนสนบัสนนุงบประมาณให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินโดยจดัสรรเป็น
งบประมาณแผ่นดินให้อย่างเพียงพอ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ควรจะได้รับงบประมาณจากแหล่ง
ทนุอ่ืนมาช่วยสนบัสนนุนอกจากภาครัฐด้วยจึงจะสามารถช่วยให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด าเนินงานอยู่
ได้อย่างยั่งยืน การได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงอาจไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างมากจ าต้องใช้จ่าย
งบประมาณไปในหลายด้าน เช่น การบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร การดูแลรักษาและจัด
สภาพแวดล้อม คา่น า้ คา่ไฟ การจดักิจกรรม การจดันิทรรศการ การประชาสมัพนัธ์และการจดัท า
เอกสาร ซึ่งท าให้งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานในระยะยาว ทัง้นี ้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ไมค่วรยดึงบประมาณจากการบริจาคเป็นหลกัในการด าเนินงาน เน่ืองจากเป็น
รายได้ท่ีไม่มั่นคง เพราะประชาชนในชุมชนอาจไม่มีเงินมากพอท่ีจะสามารถบริจาคให้แก่
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้สม ่าเสมอ ดังงานวิจัยท่ีสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2552: 129) พบว่า 
งบประมาณท่ีเพียงพอนัน้ อาจเป็นเพราะการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องใช้งบประมาณมาก 
ทัง้คา่ดแูลอาคารสถานท่ี ดแูลบริเวณ คา่จ้างพนกังาน คา่สาธารณูปโภค คา่จดักิจกรรม ฯลฯ การ
จดักิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ก็ต้องมีการปรับเปล่ียนอยู่เสมอ เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
และต้องมีการจดักิจกรรมในโอกาสพิเศษตา่งๆ ท าให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ อนัท่ีจะหวงัพึ่งรายได้
จากค่าเข้าชมหรือการบริจาคจากประชาชนนัน่หรือก็ได้รับไม่มากนกั พิพิธภัณฑ์มิใช่หน่วยงานท่ี
ด าเนินการเชิงธุรกิจ แตด่ าเนินการให้บริการแก่ชมุชน การท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะสามารถด ารงอยู่
ได้ในฐานะการเป็นแหลง่เรียนรู้ให้แก่ชมุชนได้นัน้จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณมาจากการสนบัสนนุ
ของรัฐบาลเป็นหลกั และได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงานอ่ืนๆ เพิ่มเตมิด้วย 

ด้านการประเมินผลตามความคิดเห็นผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน และนกัวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าการประเมินผลท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการประเมินผลท่ี
ได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ 

ในขณะท่ีประชาชนทัว่ไปเห็นว่า การประเมินผลท่ีส าคญัท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
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ควรให้โอกาสผู้มาเย่ียมชมได้แสดงความคิดเห็นตอ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  และการประเมินผลท่ีควรมี
น้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานเฉพาะกิจ จากความ
คิดเห็นดงักล่าวจะเห็นว่าทัง้สองกลุ่มมีความคิดเห็นท่ีตรงกนัในข้อท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องน าเอา
ผลการประเมินการด าเนินงานนัน้มาปรับปรุงการด าเนินงานอยู่เสมอ และการประเมินผลท่ีส าคญั
ท่ีสดุคือต้องให้ผู้ด าเนินงาน และประชาชนในชมุชน ตลอดจนผู้มาเย่ียมชมได้มีโอกาสประเมินผล
การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ด้วย เพราะประชาชนถือเป็นกระจกสะท้อนการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้ดีกว่าบคุคลภายนอกอย่างส่วนกลางหรือการแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ท่ีไม่ได้สัมผัสหรือมีบทบาทในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยตรง นอกจากนี ้การให้
ประชาชนในชุมชน และผู้มาเย่ียมชมเป็นผู้ประเมินผลนัน้ยงัเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนเพ่ือการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชมุชนดงัท่ี โกวิท 
พวงงาม (2551: 223-224) กล่าวถึงกระบวนการเสริมสร้างชมุชนให้เข้มแข็งไว้ว่า การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอาศยัอยู่บนพืน้ฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเป็น
ฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกนัทุกด้าน จึงต้องผนึกก าลงัด าเนินงานการเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้าง
กระบวนการท างานแบบมีสว่นร่วม รวมทัง้สร้างสภาพแวดล้อมให้ชมุชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และ
ร่วมเรียนรู้เพ่ือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนในระยะยาว 

1.3 บทบาทของพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
นับตัง้แต่ท่ีมนุษยชาติมีพิพิธภัณฑ์บังเกิดขึน้ในโลกใบนีเ้ม่ือสมัยกรีกโบราณนัน้ 

พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ท าหน้าท่ีใดมากไปกว่าการเป็นสถานท่ีเก็บวัตถุสิ่งของมีค่า หายาก และของ
แปลกๆ และยงัคงรักษาบทบาทหน้าท่ีในการเก็บรักษาวตัถโุบราณเร่ือยมานบัเป็นเวลาหลายร้อยปี 
จนถึงสมยัปัจจบุนั มีพิพิธภณัฑ์เกิดขึน้ในโลกอย่างมากมายซึ่งล้วนแล้วมีความแตกตา่งกนัไปตาม
วตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์แตล่ะแห่ง บางแห่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความบนัเทิงเพียงอย่างเดียว 
บางแห่งเป็นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้บริการในการค้นคว้าวิจัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
พิพิธภณัฑ์จะมีความแตกตา่งกนัไปในหลายแง่มมุตามท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ แตส่ิ่งท่ีเหมือนกนันัน้คือ 
บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ในอนัท่ีจะจดัเก็บ สงวนรักษา จดัแสดง และให้บริการในด้านต่างๆ 
แก่สงัคม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทั่วโลกต่างมีความต่ืนตัวและมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในทุกด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยค านึงถึงการ
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ให้บริการแก่สงัคมเป็นส าคญั ในปัจจบุนั พิพิธภณัฑ์ท่ีจากเดมิเป็นสถานท่ีเก็บรักษาวตัถโุบราณ จึง
ได้ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีมาเป็น “แหล่งเรียนรู้” เป็น “สถาบนัทางการศกึษา” เป็น “องค์กรทาง
สังคม” ท่ีมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ และเอือ้ประโยชน์ให้ทั่วถึงแก่บุคคลต่างๆ ในสังคม  
พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งและรวมถึงจึงพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเช่นเดียวกนัท่ีต้องพฒันาบทบาทของตนให้สม
กับเป็นสถาบนัท่ีมีคุณค่าสถาบนัหนึ่งของสังคม โดยสิ่งส าคัญท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งต้อง
ตระหนกัคือคณุประโยชน์ท่ีเป็นผลมาจากการพฒันานัน้จะต้องตกอยู่กบัคนในท้องถ่ิน สงัคม และ
ประเทศชาติ เป็นส าคญั บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงควรปรับเพ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อ
สงัคมและประเทศชาตใิห้มากท่ีสดุ  

บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีต่อสังคม  โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงได้ถูก
ปรับเปล่ียนเสมอมาตามกลไกทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และการศกึษา พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ในปัจจุบนัจึงเปล่ียนผ่านจากการเป็นคลังเก็บวัตถุสิ่งของโบราณอันมีค่าเพ่ือการอนุรักษ์ไปเป็น
องค์กรหนึ่งของสงัคมในฐานะของการเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรม อนัมีบทบาทส าคญัใน
มิติของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้
กลายเป็นคลงัความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน เป็นศนูย์รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตวฒันธรรมซึ่งมีคณุคา่ของคนในชมุชน และมุ่งเน้น
ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กบัคนในท้องถ่ินของตนเอง และสงัคมภายนอกได้เข้าใจถึงชีวิต
วฒันธรรมของสงัคมท้องถ่ินนัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถเอือ้ให้คนในชมุชนเกิดการเรียนรู้และ
เห็นคณุคา่ในประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน จนเกิดความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองท่ีไม่เหมือนใคร เป็นการปลุกจิตส านึก และการฟืน้พลงัชุมชน 
ก่อเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนเกิดความมัน่ใจในตนเอง เกิดส านึกรัก
ท้องถ่ิน นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การปฏิสัมพนัธ์อันดีระหว่างกันจะท าให้ชุมชนเกิดความรักความผูกพนั ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เกิดความเข้าใจอนัดี และความสามคัคีขึน้ภายในชมุชน อนัจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพฒันา
ชมุชนของตนให้เข้มแข็งตอ่ไป  

จะกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้มีความ
เหมาะสม และสามารถสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนได้โดยตระหนกัถึงถึงความสมัพนัธ์ของมิติแตล่ะ
ด้านท่ีเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั ทัง้มิตทิางด้านการศกึษา มิตทิางสงัคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทาง
การเมือง 
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จากผลการศกึษาความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า บทบาทหน้าท่ีในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
สง่เสริมความเข้มแข็งสูช่มุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

บทบาทด้านการศึกษา 
ด้านการศกึษาตามความคดิเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือผู้ บริหาร ผู้ ด าเนินงาน และ
นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าบทบาทส าคัญท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือ พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ บทบาทท่ีส าคญัรองลงมา 2 ข้อคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็น
คลงัความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ในชมุชน โดยจดัให้มีการสอน การอบรม
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และบทบาทท่ีเห็นว่าส าคญัน้อยท่ีสดุ
คือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีสง่เสริมการศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชนได้ดีท่ีสดุ  

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าท่ีผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ และประชาชนทัว่ไป
อาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองของบทบาททางด้านการศึกษาในส่วนของระดบัความ
คดิเห็นเท่านัน้ แตโ่ดยภาพรวมแล้วทัง้ผู้บริหารและประชาชนทัว่ไปตา่งมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กันว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมิได้เป็นเพียงแหล่งเก็บรักษาวตัถุสิ่งของโบราณ และอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนแตเ่พียงอย่างเดียว หากแตมี่บทบาทส าคญัในฐานะเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในด้านตา่งๆ ท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด โดยหลกัการในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท่ีต้องให้ความรู้แก่ผู้ชมโดยการน าเสนอเร่ืองราว ผ่านการจดัแสดง
วัตถุ สิ่งของเพ่ือให้เห็นภาพในการด าเนินชีวิต ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท าหน้าท่ีเป็นกลไกหนึ่งของการศึกษานอกระบบใน
การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2542 (2555) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการศกึษานอกระบบไว้ว่า ในการ
จดัการศึกษานัน้มุ่งให้ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่า
ผู้ เรียนส าคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาทัง้ในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยนัน้ต้องเน้น
ความส าคญัทัง้ความรู้คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดบัการศกึษา การเรียนรู้ต้องจดัให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ
กนัทกุฝ่ายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ และให้โอกาสแก่ผู้ เรียนทกุคนไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียนปกติ 
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พิการ หรือถกูกีดกนัจากสงัคม ได้มีโอกาสได้ศกึษาหาความรู้ การเรียนรู้จากการศกึษาในระบบ
เพียงประการเดียวไมส่ามารถท าให้ประชาชนทกุกลุม่มีโอกาสเข้าถึงการศกึษาได้ ดงันัน้จึงควรเป็น
หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศลิป์ สวนสตัว์ สวนสตัว์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศกึษาอยา่งเต็มท่ี พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินจึงถือเป็นสถาบนัทางการศึกษาส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยัด้วยความสามารถในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถให้การศึกษากบัชุมชนได้อย่างเท่าเทียมเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาเรียนรู้ได้อย่างทัว่ถึง ท าให้การเข้าถึงความรู้เป็นเร่ืองง่าย มีความสะดวก ดงัค ากล่าวของ
เอนก นาวิกมูล (2555) นักวิชาการ นักเขียน ได้แสดงความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดนีไ้ว้ว่า 
พิพิธภณัฑ์เป็นพืน้ท่ียอ่ความรู้ ยอ่โลกลงมาให้เล็กลง ดงู่าย พิพิธภณัฑ์จึงควรมีหน้าท่ีให้ประชาชน
ได้เข้ามาหาความรู้ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน และการ
ให้บริการความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการพฒันาความรู้ ความคดิ และทกัษะในการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่คนในชมุชนได้ 
นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัสามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไปได้อีกด้วย พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นสถาบนัท่ีส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยัให้แก่
ประชาชนได้ดีท่ีสดุ  

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งล้วนเป็นขุมพลังในการเรียนรู้ เป็นคลังท่ีเก็บรวบรวมภูมิ
ปัญญาอันมีค่าของท้องถ่ินท่ีสามารถน ามาเป็นองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนได้ ดงังานวิจัยของสุท
ธาสินี วชัรบลู (2544: 54) พบว่าพิพิธภณัฑ์เป็นตวักระตุ้นและสนบัสนนุสงัคมแห่งการเรียนรู้ การ
เรียนรู้จากวตัถท่ีุจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์สามารถกระตุ้นความกระหายรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ในระหวา่งท่ีผู้ชมชมผลงานอยูน่ัน้ก็ได้เกิดความคดิใหม ่ความรู้ใหม ่ก่อให้เกิดการพฒันาการศกึษา
ในทุกระดบันบัตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่และวยัสูงอายุ ผลงานท่ีจดัแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ บอนเนอร์ (Bonner 
1985) นักวิชาการชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ อ านวยการดูแลโครงการและสิ่งท่ีจัดแสดงของ
พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และประวตัิศาสตร์ทางธรรมชาติ (Museum of Science and Natural 
History) สหรัฐอเมริกา ท่ีกล่าวถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ในด้านการให้การศึกษาไว้ว่า 
พิพิธภณัฑ์มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเสริมการเรียนการสอนวิชามานษุยวิทยาให้กบันกัศกึษา โดย
ได้แบง่แนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ท่ีพิพิธภณัฑ์ช่วยเสริมการเรียนการ
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สอนมานษุยวิทยาของมหาวิทยาลยัโดยการเอือ้อ านวยตอ่การเรียนการสอน เช่น การให้คณาจารย์
ได้ยืมสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เพ่ือน าไปประกอบการสอนในมหาวิทยาลัย  การจัดเจ้าหน้าท่ีใน
พิพิธภัณฑ์ไปบรรยายให้ความรู้ในมหาวิทยาลัยในฐานะวิทยากรพิเศษ ตลอดจนการจัดพืน้ท่ี
บางส่วนในพิพิธภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนในรูปแบบทศันศึกษา และประโยชน์ท่ีนกัศึกษาจะได้รับ
โดยตรงจากการเข้ามาฝึกงานเป็นอาสาสมคัรหรือภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนกัศึกษาจะได้
เรียนรู้การท างานด้านพิพิธภณัฑ์จากประสบการณ์ตรงในการท างานกบัพิพิธภณัฑ์  

จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนกั
การศึกษาชาวอเมริกา ไอลีน ฮูเปอร์ กรีนฮิลล์ (Eilean Hooper-Greenhill 2000) ท่ีกล่าวว่า
โดยทั่วไปแล้วนัน้ ความสัมพนัธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์และผู้ เข้าชมมักถูกกล่าวถึงในแง่ของการให้
ความรู้หรือการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบัฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon 1994) ท่ีกล่าว
วา่ ไมมี่ผู้ รับการศกึษาขดัเกลาคนใดท่ีจะไมเ่กิดการเรียนรู้จากห้องแสดง การจดัแสดงวตัถแุละการ
บรรยายให้ประโยชน์และเป็นการสอนผู้ เข้าชมและเป็นจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้อย่าง
กว้างขวางแก่ผู้ชมได้อย่างถึงท่ีสุดและได้กล่าวถึงบทบาทส าคญัท่ีสุดของการจัดแสดงในการให้
การศึกษาท่ีสร้างให้เกิดความเข้าใจ พิพิธภัณฑ์ท าหน้าท่ีเสมือนโลกใบเล็กๆ ของนักปราชญ์ 
นกัวิชาการและผู้แสวงหาความรู้ จนถึงยคุพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ก็ยงัคงหลกัการท่ีการศกึษายงัต้อง
เป็นหลกัการท่ีส าคญัของพิพิธภณัฑ์ทกุแหง่ท่ีต้องให้การศกึษาแก่ชมุชน 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน คือ คลังความรู้ด้านประวัติศาสต ร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถ่ินอนัยิ่งใหญ่ ท่ีสามารถเอือ้ให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และ
ส่งเสริม กระตุ้น ปลูกจิตส านึกในรากเหง้า สร้างความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถ่ินของตน 
อนัจะน าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน การสง่เสริมบทบาททางด้านการศกึษาของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินสามารถท าได้โดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน โดยจดัให้มีการสอน 
การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือการพฒันาเพ่ือตอ่ยอด
องค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์ขึน้เป็นหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือปลูกฝังให้นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความรัก เกิดความภาคภูมิใจและรู้คณุค่าของภูมิปัญญาของท้องถ่ิน และพร้อมท่ีจะอนุรักษ์และ
สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินของตนไว้มิให้เส่ือมสญู ดงัค ากล่าวของศรีศกัร วลัลิโภดม 
(2551:87) ท่ีกล่าวถึงบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่าควรมีการเช่ือมโยงองค์
ความรู้ไปสู่การเรียนการสอนในระบบโรงเรียนด้วย เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนรู้จัก
ประวัติความเป็นมาของบ้านเกิดตนเองดียิ่งขึน้ และเม่ือเกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว เขาจะเกิด
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ความรักและหวงแหนตามมา และหากจะมีการพฒันาท้องถ่ิน ชุมชนเหล่านีย้่อมมีความเข้มแข็ง
และมีแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนกวา่ชมุชนท่ีไมรู้่จกัรากเหง้าของตนเอง  

บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านสงัคมและวฒันธรรมตามความคดิเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้าน

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่มีความเห็นท่ีแตกตา่งกนั โดยผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการ
ด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าบทบาทส าคญัท่ีสดุด้านสงัคมและวฒันธรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
3 ข้อคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน, พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรในการจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษา มรดกทางวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สาปสูญ และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลางในการพัฒนาชุมชน 
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสม และบทบาทท่ี
ได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัชมุชน 

ในขณะท่ีประชาชนทัว่ไปเห็นวา่บทบาทด้านสงัคมและวฒันธรรม มีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก และเห็นว่าบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถ
สร้างส านึกร่วมของคนในชมุชนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง รองลงมาคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
เป็นองค์กรในการจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษา มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้
สาปสญู และข้อท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งข้อมลูข่าวสาร เพ่ือการพฒันา
ชมุชน  

จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปมีความเห็นท่ีแตกต่างกันในเร่ืองบทบาท
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ในขณะท่ีผู้บริหาร เห็นว่าบทบาทท่ีส าคญัของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในด้านสงัคมและวัฒนธรรม 3 อนัดบัแรก ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ อนรัุกษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้
สถานท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในด้าน
ตา่งๆ ได้ด้วย เน่ืองจากในมมุมองผู้บริหาร ผู้ ด าเนินงานท่ีเป็นหลกัในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินอาจมองว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองวฒันธรรมโดยการ
เป็นแหลง่เรียนรู้เป็นหลกัและมีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาสงัคมและชมุชนได้บ้างจากการท่ี
พิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรมต่างๆ แต่ในขณะท่ีประชาชนทั่วไปเห็นว่าบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างส านึกร่วมของคนในชมุชนให้มีศกัยภาพใน
การพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างมาก รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรในการจัดแสดง 
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อนุรักษ์ สงวนรักษา มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สาปสูญ และข้อท่ีเห็นด้วย
น้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ข้อมลูขา่วสาร เพ่ือการพฒันาชมุชน ทัง้นีเ้พราะในมมุมอง
ของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เป็นเจ้าของวฒันธรรมจึงเป็นผู้ซึบซบัการปลกูจิตส านึกรัก
ท้องถ่ินท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมอบให้โดยตรง ประชาชนจึงรู้สึกว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถช่วยให้
พวกเขามีส านึกรักท้องถ่ิน รักชุมชนและมีแรงบนัดาลใจในการพัฒนาตนเองเพ่ือชุมชนท้องถ่ิน
ตอ่ไปได้มากกวา่การเป็นเพียงแหลง่เรียนรู้และอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมเพียงเท่านัน้ ส่วนในข้อ
ท่ีมีความเห็นสอดคล้องกันน้อยท่ีสุดคือเห็นว่าปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัมีบทบาทในการเป็น
แหลง่ข้อมลูขา่วสารเพ่ือการพฒันาชมุชน น้อยกวา่การมีบทบาทเป็นแหลง่เรียนรู้นัน่เอง 

อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทส าคัญทางด้านสังคมและวัฒนธรรมใน
ฐานะเป็นพืน้ท่ีในการแสดงความเป็นตวัตน แสดงอตัลกัษณ์ และวฒันธรรมของท้องถ่ินให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้อยา่งชดัเจนท่ีสดุโดยการจดัแสดงวตัถสุิ่งของและการน าเสนอเร่ืองราวผ่านวตัถเุหล่านัน้ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างส านึกร่วมของคนในชมุชนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองและ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัมีบทบาทส าคญัในการเป็นองค์กรทางวัฒนธรรม มีหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ 
อนุรักษ์ สงวนรักษา และสืบสานมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินไว้ไม่ให้สาปสูญ
ไป นอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนท่ีนอกจากจะเป็นแหล่งพัฒนา
วฒันธรรมในเชิงสร้างสรรค์น ามาซึ่งความภาคภูมิใจในตวัตนให้คนในท้องถ่ินเกิดแรงบนัดาลใจใน
การพฒันาตนเองแล้ว พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมีบทบาทในการเสริมสร้างสงัคมท่ีดีงามด้วยการเป็น
สถานท่ีจดักิจกรรมทางสงัคม เป็นเวทีชาวบ้านท่ีเปิดโอกาสให้ชมุชนได้ใช้สถานท่ีให้เป็นประโยชน์
ในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเหมาะสม จากการได้พบปะสงัสรรค์และมีปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนันัน้จะช่วย
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี อนัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม ซึ่งเป็นความร่วมมือกนัในระหว่าง
ชมุชน และองค์กรตา่งๆ ซึ่งล้วนเป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาชมุชนใน
รูปแบบต่างๆ ตามมา ซึ่งผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับแนวคิดของชาญวิทย์ ตรีประเสริฐ (2547: 
บทคดัยอ่) ท่ีได้กลา่วไว้ในงานวิจยัพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านการแสดงทางวฒันธรรมและการรือ้ฟืน้ความ
เป็นไทยเบิง้ว่า ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทางสงัคมอนัเกิดจากการสร้างเข่ือนป่าสกั บ้านโคกส
ลุง ท่ีท าให้ชุมชนไทยเบิง้ได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมให้แก่ชาวชุมชนอย่าง
มากมาย แต่จากการปฏิสัมพนัธ์กับนกัวิชาการภายนอกท่ีเข้ามาศึกษาชุมชนอย่างต่อเน่ือง เป็น
การจดุประกายส านกึท้องถ่ินและตระหนกัในความเป็นไทยเบิง้ของตน ท าให้ชมุชนเลือกท่ีจะสร้าง
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือรือ้ฟื้นวัฒนธรรมไทยเบิง้ขึน้มาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึน้ พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินไทยเบิง้ เป็นการเรียกความเป็นท้องถ่ินนิยมและเห็นคณุคา่ในความงดงามของวฒันธรรม
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ของตน ให้เกิดแก่ชาวไทยเบิง้ทกุคนให้หนักลบัมาร่วมมือ และผนึกก าลงัเพ่ือรับมือกับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมด้วยความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทางวฒันธรรม  

จากการศึกษาบทบาททางด้านสงัคมและวฒันธรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัพบว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยงัมีความบทบาทส าคญัในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในด้านการ
ถ่ายทอดและด าเนินการด้านการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ตามท่ีงานวิจยัของพิเศษ 
จันทินี (2546: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมแนววัฒนธรรมนิยมของ
พิพิธภณัฑ์พืน้ถ่ินชาวไทยยวน ได้กล่าวถึงผลการศกึษาเพ่ือสนบัสนุนแนวคิดนีว้่า สถาปัตยกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ดังนัน้ สถาปัตยกรรมจึงได้รับการ
สร้างสรรค์โดยอิงกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของพืน้ท่ี สถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงเป็น
การแสดงออกและการถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบั
งานวิจัยของพระปลดัประพจน์ อยู่ส าราญ (2551: 232-234) ท่ีกล่าวถึงบทบาททางสงัคมและ
วฒันธรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์รวมวัตถุซึ่งมีคณุค่าทางจิตใจ
ของคนในชุมชนท่ีสืบสานความภาคภูมิใจจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานในฐานะภูมิปัญญาของ
บรรพบรุุษในชมุชน เป็นศนูย์กลางในการด าเนินชีวิตทางสงัคม จดักิจกรรมตา่งๆ โดยความร่วมมือ
ทัง้หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน ทัง้ในการให้ความรู้ การจดัฝึกอบรม การ
บริหารจัดการ การถ่ายทอดวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็น รวมทัง้การสร้างสรรค์วิธีการ
ออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการตา่งๆ ในชมุชน นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นพืน้ท่ีในการ
จดัแสดงพิธีกรรม ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือ ซึ่งเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของชมุชนและมี
การสอดแทรกกิจกรรมท่ีควรคา่แก่การอนรัุกษ์ ทัง้ยงัเป็นศนูย์ในการเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณีของ
ชมุชนทัง้ด้านเกษตรกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม หตัถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรีลูกทุ่งไทย ท่ีเป็น
ประโยชน์ในชมุชนและผู้ ท่ีสนใจได้เป็นอยา่งดี 

ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ขณะท่ีประเทศไทยก าลงัพฒันาให้สอดคล้องกับความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สัมพัน ธ์กับความ
เติบโตทางวฒันธรรม ในขณะท่ีชุมชนได้รับข่าวสารความเจริญทางด้านต่างๆ ท่ีมาจากส่ือทุกทิศ
ทุกทางนัน้กลบัส่งผลกระทบให้คนในชุมชนลดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน และเกิดความ
นิยมตอ่สิ่งใหมท่ี่ได้รับรู้ท าให้ละเลยวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินท่ีได้รับการสืบ
ทอดกันมา สภาวการณ์เช่นนีจ้ะท าให้มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ินสูญหายไป
ในท่ีสดุ การท่ีชมุชนมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้มาจึงเป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ินในอนัท่ีจะมีแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีท าหน้าท่ีแสดงความเป็นตวัตนของท้องถ่ิน สงวนรักษาวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม ภูมิปัญญา
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ท้องถ่ิน ท่ีจะช่วยปลุกจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินให้แก่คนในชมุชนให้หนักลบัมาตระหนกัและเห็นคณุคา่ในรากเหง้าและวฒันธรรมท่ีงดงาม
ของท้องถ่ินตน และช่วยกันสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินให้ด ารงคงอยู่ต่อไป ด้วยการ
เลือกรับปรับใช้และด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนัท่ามกลางกระแสหลักท่ี
ก าลงัชอนไชรากเหง้าของตนเองอยู่ได้อย่างมีศกัยภาพและมีความเป็นตวัของตวัเอง พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินจงึมีบทบาทส าคญัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีสามารถสร้างส านึกร่วมของคนในชมุชนให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และน ามาซึ่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้ อนัจะน าไปสู่การเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งในท่ีสดุ ดงัท่ี แอมโบรส (1994: 120) 
นกัวิชาการพิพิธภณัฑ์ทา่นหนึง่ได้ให้ความเห็นไว้วา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้มีหน้าท่ีหลกัในการสงวน
รักษา อนรัุกษ์ จดัแสดง และให้การศกึษามรดกทางวฒันธรรมอยู่แล้วจึงน่าจะมีบทบาทส าคญัใน
การน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ ความมั่นใจและสามารถสร้างก าลังให้แก่คนในท้องถ่ินสามารถ
พฒันาไปได้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามศกัยภาพของตน 

บทบาทด้านเศรษฐกิจ 
บทบาทด้านเศรษฐกิจตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนกัวิชาการด้าน

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือเห็นว่า
บทบาทด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสดุของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 2 ข้อคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในชุมชนและบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับ
ชุมชน รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งท่ีช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน และบทบาททางด้านเศรษฐกิจท่ีได้รับความเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็น
แหลง่จดับริการสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ และอตุสาหกรรมในท้องถ่ินหลากหลายรูปแบบ 
จะเห็นได้ว่าในบทบาททางด้านนีผู้้บริหารและประชาชนทัว่ไปมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันในทุก
อนัดบัว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจของชมุชนและสงัคมได้ในเร่ือง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ด้วย ต่อ
ความเห็นท่ีว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งจัดบริการสารสนเทศแก่ผู้ ประกอบการธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในท้องถ่ินหลากหลายรูปแบบยังเป็นบทบาทท่ีมีน้อยส าหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้
อาจเป็นเพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบันต่างมุงเน้นท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมของชมุชนเป็นหลกั การจดันิทรรศการหรือการน าเสนอเร่ืองราวตลอดจนการ
จดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวฒันธรรมและวิถีชีวิตชมุชนท้องถ่ิน
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เสียเป็นสว่นใหญ่จงึมิได้มีการจดับริการสารสนเทศด้านอ่ืนๆ รวมทัง้ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมใน
ท้องถ่ินแก่ชมุชนเทา่ท่ีควร 

กล่าวได้ว่า ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
สามารถมีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของชาติได้ทัง้ในส่วนกลางและในท้องถ่ินต่างๆ แม้ว่า
บทบาททางเศรษฐกิจจะไม่เด่นชดัเท่าบทบาททางสงัคม แต่ในการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงในท้องถ่ินต่างๆ นัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินถือเป็นองค์กรท่ีสามารถ
อธิบายถึงความคงอยู่และความเปล่ียนแปลงของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาการพฒันา
บทบาททางด้านเศรษฐกิจของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีบทบาทใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนได้ เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
ชมุชน ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียนจากการน าผลงานและผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ท่ี
เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นผลผลิตของชาวบ้านในชมุชนมาจดัจ าหนา่ยเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ ของ
ท่ีระลกึ ยาสมนุไพร ผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภณัฑ์จากวสัดเุหลือใช้ในท้องถ่ิน ซึ่ง
เป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน และสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนได้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับแนวคิดของ
ศรีศกัร วลัลิโภดม (2555: 2) นกัมานุษยวิทยา และผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ท่ีกล่าวว่า
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งท่ีรวบรวมความรู้เร่ืองชีวิตวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีสามารถเช่ือมโยง
ความรู้เหล่านีใ้ห้เป็นองค์รวมและเกิดการพฒันาในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) 
โดยการเอาความรู้เก่ามาปรับใหม่เกิดการเรียนรู้และพฒันาให้เป็นนวตักรรมใหม่ เกิดอาชีพใหม ่
ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากฐานความรู้เก่าท่ีมีในท้องถ่ินเองทัง้สิน้ นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
ฐานะเป็นสมบตัขิองชมุชน ยงัเป็นแหลง่สง่เสริมการท่องเท่ียวในชมุชนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นแหล่ง
ดึงดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเย่ียมชม เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า โรงแรม ตลอดจน
ตลาดในชมุชน ซึ่งนบัว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัมีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเป็น
แหล่งกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษานีส้อดคล้องกบั สริยา ส้มจนัทร์ (2545: 
87) ท่ีกล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ืองการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด ของพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านจ่าทวี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลกเพ่ือสนบัสนุนแนวคิดนีไ้ว้ว่า พิพิธภัณฑ์จ่าทวีเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมของจงัหวดัพิษณโุลกและของประเทศไทย เป็นแหล่ง
วิทยาการบูรณาการทางความรู้ของท้องถ่ิน มีภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียว 
นอกจากนี ้วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา (2544: 65) ยงัได้กล่าวถึงบทบาทด้านเศรษฐกิจของพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนไว้ว่า นกัท่องเท่ียวมีความช่ืนชอบท่ีจะมาเท่ียวชม
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พิพิธภัณฑ์ โดยต้องการให้พิพิธภัณฑ์พัฒนาด้านการจัดแสดงท่ีกระตุ้ นการเรียนรู้ การปรับ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานท่ีพกัผ่อนอย่างเพียงพอ มี
ปา้ยบอกทางท่ีชดัเจน นอกจากนี ้ประชาชนยงัสนบัสนนุให้พิพิธภณัฑ์ตัง้อยู่ในตวัเมือง หรือชมุชน
หมูบ้่าน  

จากผลการวิจัยยังพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนโดยสามารถเป็นแหล่งจดับริการสารสนเทศให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ และ
อตุสาหกรรมในท้องถ่ินในหลากหลายรูปแบบได้ด้วย โดยการเป็นแหล่งให้ข้อมลูข่าวสาร ให้ความรู้
ทางด้านการประกอบธุรกิจและการประกอบอตุสาหกรรม รวมถึงการลงทนุในธุรกิจประเภทตา่งๆ 
การประกอบอาชีพในท้องถ่ินท่ีประชาชนทัว่ไปและคนในชมุชนสามารถเข้ามาศกึษาหาความรู้ หา
แนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่ งท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ 
นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างกิจกรรมตา่งๆ ในชมุชนเพ่ือสร้างโอกาส
ในการขอความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อไปได้ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึเป็นสถาบนัท่ีสง่เสริมให้ชมุชนพึ่งตนเองได้และน ามาซึ่งการเป็นชมุชนเข้มแข็ง
ได้อยา่งเตม็ภาคภมูิ 

บทบาทด้านการเมือง 
บทบาทด้านการเมืองตามความคิดเห็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน และนักวิชาการด้าน

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเห็นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริหาร ผู้
ด าเนินงาน และนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเห็นว่าบทบาทส าคัญท่ีสุดด้านการเมืองของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการปลูกจิตส านึกรักท้องถ่ินให้แก่
ชมุชน รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการด ารงความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งยัง่ยืน 
และบทบาทท่ีส าคญัน้อยท่ีสดุคือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างพลงัการตอ่รองเพ่ือ
การสนบัสนนุจากรัฐและเอกชน 

ในขณะท่ีประชาชนเห็นว่าบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้านการเมือง
คือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการด ารงความเป็นชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน  รองลงมาคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการสง่เสริมประชาธิปไตย และบทบาทท่ีส าคญัน้อยท่ีสดุคือ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้างความเป็นปึกแผน่มัน่คง สร้างชมุชนเข้มแข็ง  

เห็นได้ว่าผู้บริหารและผู้ด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและประชาชนทัว่ไปมีความเห็น
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะเห็นว่า  การมองท่ีแตกต่างกันในแต่ละมุมมอง ผู้ บริหาร ผู้
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ด าเนินงาน และนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ในฐานะท่ีเป็นผู้ ด าเนินงานหลักจะมีมุมมองและมี
วิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลกว่าประชาชนทัว่ไป โดยเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่ใช่แค่ห้องเก็บของหรือ
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีให้ความรู้แก่ชุมชนเพียงเท่านัน้หากแต่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังมี
ความส าคญัในฐานะการเป็นองค์กรหนึ่งของสงัคมท่ีสามารถปลกูจิตส านึกรักท้องถ่ินให้แก่ชุมชน  
เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีสามารถด ารงความเป็นชมุชนให้เข้มแข็งยัง่ยืนได้ อีกทัง้ในมมุมองของผู้บริหาร
ยงัเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างพลงัการต่อรองเพ่ือการสนบัสนุนจากรัฐและเอกชนใน
ฐานะองค์กรท่ีท าประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้อีกด้วย ในขณะท่ีประชาชนทัว่ไป
อาจยงัมีมุมมองท่ีไม่กว้างไกลเท่าผู้บริหาร ท่ียงัเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแค่แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนมากกว่าการจะมีบทบาทในการส่งเสริมด้านการเมือง แต่
อย่างไรก็ตามประชาชนทัว่ไปก็ยงัเห็นว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถเป็นเคร่ืองมือหนึ่ งในการด ารง
ความเป็นชมุชนให้เข้มแข็งยัง่ยืน มีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตย และสามารถสร้างความ
เป็นปึกแผน่ให้แก่ชมุชนได้เชน่กนั 

อย่างไรก็ตามสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในภาพรวมบทบาททางด้านการเมืองของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส าคญัในการปลกูจิตส านกึรักท้องถ่ินให้แก่ชมุชน ความรักในมาตภุูมิ 
และปลกูฝังให้เกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง รู้ว่าตวัเองมีรากเหง้าเป็นมาอย่างไร ตลอดจนเช่ือมัน่
ในวฒันธรรมของตนเอง สิ่งเหลา่นีส้ามารถก่อให้ชมุชนเกิดมีพลงัร่วม สร้างความส านึกร่วมของคน
ในชุมชนขึน้มา องค์ความรู้ท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสร้างให้แก่คนในชุมชนได้เรียนรู้จะท าให้คนใน
ชมุชนรู้จกัตนเอง ภาคภูมิใจในตวัตนของตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนชมุชน
ท้องถ่ินของตน ตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีตนเองมีอยูอ่นัจะน ามาให้เกิดความรักท่ีจะพฒันาชมุชนให้มี
ความเข้มแข็ง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างความรู้สกึมีอ านาจให้แก่ชมุชน ก่อให้เกิดพลงัในการ
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ชุมชนของตนเอง นอกจากนี พ้ิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินยงัมีบทบาทในฐานะการเป็นองค์กรส าคญัในการส่งเสริมประชาธิปไตยอนัเกิดจากการได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์ และท่ี
ส าคญัท่ีสุดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสามารถสร้างพลงัการต่อรองเพ่ือการสนบัสนุนจากรัฐ
และเอกชนได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถสร้างความรู้สึกมัน่ใจในชดุความรู้ของตนว่าดีเลิศและน่า
ภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน และสามารถต่อรองกับสิ่ งต่างๆ ท่ีเข้ามาจนกระทั่งสามารถเลือก
หรือไมเ่ลือกอะไรก็ได้ ดงัค ากลา่วของศรีศกัร วลัลิโภดม (2555: 2 ) ท่ีกล่าวสนบัสนนุแนวคิดนีไ้ว้ว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก่อให้เกิดพลงัร่วม เกิดส านกึร่วมขึน้มา และใช้เป็นฐานความรู้ในการตอ่สู้  เพราะ
ความรู้สามารถใช้สร้างอ านาจตอ่รองทางการเมืองได้ เพราะความรู้คืออ านาจ ความรู้จะท าให้เขา
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มีอ านาจในการปฏิเสธ ไม่ใช่อ านาจท่ีจะเผชิญหน้ากับรัฐบาล แต่คืออ านาจในการต่อรองท่ีเป็น
ฉนัทามตขิองคนในชมุชนว่าอย่างไรเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง ท าให้ชมุชนมีอ านาจในการเลือกรับและเลือก
ท่ีจะไมรั่บสิ่งใดท่ีไมเ่หมาะสมกบัตวัเอง และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของท้องถ่ิน
หรือสงัคมได้ ดงันัน้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือในการฟืน้ฟูพลงัชมุชน คือสิ่งท่ีจดุประกาย
ส านกึร่วม สร้างชมุชนให้มีพลงัอ านาจในการตอ่รองทางการเมือง และการด ารงความเป็นชมุชนให้
เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 

จากผลการวิจยั สามารถกลา่วได้วา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งใน
การสร้างความรู้สึกท้องถ่ินนิยมให้แก่คนในท้องถ่ินโดยปลูกฝังให้คนในท้องถ่ินเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็นมาและพฒันาการทางสงัคมของชมุชน ภูมิปัญญาดัง้เดิม และเปิดโอกาสให้คนในชมุชน
ได้ศกึษาถึงรากเหง้าและเห็นคณุคา่ของท้องถ่ินตน เกิดความมัน่ใจในตวัเอง ความรู้สึกเช่นนีจ้ะท า
ให้คนในชมุชนเกิดความรู้สึกรักถ่ินและสามารถจรรโลงวฒันธรรมอนัดีให้สืบเน่ืองตอ่ไปและยึดคน
ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมือง นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินยงัเป็นตวัประสานและเป็นส่ือกลางในการประชาสมัพนัธ์ให้คนตา่งถ่ินเข้าใจถึงความเป็น
ท้องถ่ินของชมุชน เปิดโอกาสให้เรียนรู้และท าความเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมของแต่
ละท้องถ่ิน อันจะน าไปสู่ความเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมภายในสังคม สร้างความ
เข้าใจอนัดีระหวา่งกนั ลดความขดัแย้ง ก่อให้เกิดความสงบและสนัติสขุ สร้างส านึกความเป็นชาต ิ
สร้างความมัน่คงให้แก่สงัคมและประเทศชาตติอ่ไป  

 
2. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  
จากการศึกษาพบว่าวิธีปฏิบตัิท่ีดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนของกรณีศกึษา 4 แห่งประกอบด้วย การบริหารจดัการ
และการด าเนินงาน จุดเด่น กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ปัญหาและอปุสรรค ปัจจยัแห่งความส าเร็จ การเรียนรู้/ผลท่ีเกิดขึน้แก่ชมุชน จดุแข็งและจดุอ่อน 
บทเรียนท่ีได้จากการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสภาพทาง

กายภาพ 
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พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งนัน้มีสภาพทางกายภาพท่ีโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของแตล่ะท้องถ่ินท่ีไมเ่หมือนกนั ซึง่สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้มีทัง้การ
จดัพิพิธภัณฑ์ทัง้เป็นการแสดงภายในอาคารและเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด การจัดตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินท่ีเป็นตวัอาคารนัน้ พบวา่ตัง้ขึน้ภายในบริเวณวดั เน่ืองจากวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน เป็น
สถานท่ีท่ีชาวบ้านในชมุชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั วดัเป็นศนูย์รวมศรัทธาและมีบทบาทในการเป็น
สถานท่ีให้การศึกษาแก่ชาวบ้าน ตลอดจนเป็นคลังความรู้และต าราทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศิริพร ศรีสินธุ์อไุร และอุษณีย์ พรหมสวุรรณ์ (2543 : 49) ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัของวดัในการเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า วดัเป็นศนูย์กลางของชุมชน เป็นท่ี
ประกอบกิจกรรมของชาวบ้านในชมุชน เป็นสถานศกึษา อีกทัง้วดัยงัมีความพร้อมอีกประการหนึ่ง
ก็คือ วดัมกัมีโบราณวตัถเุป็นจ านวนมากเน่ืองด้วยผู้ มีจิตศรัทธามกัน าวตัถสุิ่งของมาถวายให้แก่วดั
เพ่ือเป็นพุทธบูชา อีกทัง้ตวัวดัเองก็มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานถือได้ว่าเป็นโบราณสถาน และมี
ศลิปะท่ีงดงามควรคา่แก่การศกึษาและอนรัุกษ์ไว้เชน่กนั  

ส าหรับในเร่ืองของตวัอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้ ก็มีทัง้การประยุกต์ใช้อาคารเดิม
ของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ หรืออาคารเรียนของโรงเรียนในชุมชน และการก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ขึน้ใหม่ โดยตวัอาคารนัน้แสดงให้เห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นวฒันธรรมของ
ชมุชนอยา่งชดัเจน การจดัสภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้ให้ความส าคญักบัลกัษณะ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน ทัง้ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมหรือการจดัแสดง ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนอย่างชดัเจน ซึ่งใน
ส่วนของตัวอาคารนีค้วรประยุกต์สิ่งก่อสร้างในชุมชน เช่น ศาลาการเปรียญ อาคาร ตึกของ
โรงเรียน ต่างๆ มาใช้เป็นอาคารพิพิธภณัฑ์ได้ เพราะเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชมุชนให้เห็น
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว มิจ าเป็นต้องสร้างขึน้มาใหม่ แต่ถ้าจะสร้างใหม่ก็ควรจะแสดงออกถึงอัต
ลกัษณ์ของท้องถ่ินให้เห็นอย่างเด่นชดัท่ีสุด ตวัอย่างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีสนบัสนุนแนวคิดนีไ้ด้แก่ 
เช่น พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดม่วง ท่ีตัวอาคารสร้างขึน้ใหม่แต่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมแบบมอญ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร ท่ีตวัอาคารใช้ศาลาการเปรียญหลงัเก่าของวดั
เขาย่ีสาร พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาวท่ีดดัแปลงอาคารเรียนหลงัเก่าของโรงเรียนวดัอินทา
รามเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์จันเสน สร้างอาคารขึน้ใหม่ในลักษณะสถูป
เจดีย์ ท่ีเรียกวา่พระธาตเุจดีย์ แสดงออกถึงสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในการนบัถือพทุธศาสนาของ
อารยธรรมทวารวดีท่ีต้องมีพระธาตเุจดีย์เป็นเคร่ืองแสดงความเคารพสกัการะบชูาของชาวชมุชน  
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รวมทัง้มีแนวคิดในการจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแบบเปิด หรือพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่เน้นการจดั
แสดงท่ีจ ากดัอยู่ภายในตวัอาคารเพียงเท่านัน้ แต่ยงัให้ความส าคญักับสภาพแวดล้อมของชมุชน
ทัง้หมดซึ่งสามารถเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ ด้วยมีแนวคิดท่ีว่าการเรียนรู้ท่ีดีนัน้ย่อมไม่เกิดจากการชม
นิทรรศการแตเ่พียงอยา่งเดียวและไม่จ ากดัอยู่แตใ่นภายในอาคารเท่านัน้ หากแตก่ารเรียนรู้ท่ีดีนัน้
ต้องเกิดจากกิจกรรมท่ีมีการต่อยอดองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์ไปสู่การเรียนรู้จากของจริง 
บรรยากาศจริง สถานการณ์จริง และสถานท่ีจริงจากวิถีชีวิตของชมุชน ซึ่งการเรียนรู้เช่นนีจ้ะท าให้
เกิดความเข้าใจและซาบซึง้กบัความงดงามและละเอียดออ่นของวฒันธรรม ประเพณีท่ีแทรกซึมอยู่
ในลมหายใจแห่งวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างลึกซึง้ ดงัท่ีศรีศกัร  วัลลิโภดม (2552: 4) ได้กล่าว
สนับสนุนแนวความคิดนีไ้ว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความจ าเป็นต้องหลุดจากกรอบในเร่ืองของ
รูปแบบของการจัดการให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงท่ีให้เห็นความหมายส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมในลกัษณะเบ็ดเสร็จ  หนัมาให้ค าจ ากัดความหมายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินในลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมแทน  นัน่ก็คือ  หมายถึงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม  ทัง้ท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรมมาสร้างเป็นความรู้อย่างมีระบบ  แล้วท าการถ่ายทอดให้คนในชุมชนทัง้
ผู้ ใหญ่และเด็กได้เรียนรู้ นัน่หมายถึงว่า รูปแบบการน าเสนอไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะภายในอาคาร
เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับวิษณุ เอมประณีตร์ (2555) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดในการจดัสภาพทาง
กายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชุมชน และไม่จ าเป็นต้องมี
อาคารเพ่ือจดัแสดงวตัถุสิ่งของเท่านัน้ แตค่วรเป็นสภาพแวดล้อมทัง้หมดของหมู่บ้านซึ่งสามารถ
เป็นพิพิธภณัฑ์ได้หมดเพราะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกนั เช่น ตลาดสามชกุ ท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์
ทัง้ตลาด ทัง้ชุมชน หรือท่ีหนองขาว ท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ทัง้หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร และอุษณีย์ พรหมสวุรรณ์ (2543 : 49) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพของ
พิพิธภัณฑ์ไว้ว่า ความเป็นเอกลกัษณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงผ่านรูปลักษณ์และท่ีตัง้ของ
อาคารนัน้ไม่จ าเป็นต้องแยกขาดออกจากชีวิตของผู้คน การท่ีอยู่ร่วมกนัใช้พืน้ท่ีร่วมกนักลบัท าให้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวา มีผู้คนมาดูแลและซึมซับคุณค่าความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน อาคาร
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงควรตัง้อยู่ในชุมชนท่ีเป็นเจ้าของเร่ืองราวท่ีน าเสนอในอาคารนัน้ ตวัอย่าง
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในแนวคิดนี ้คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ท่ี
เป็นพิพิธภณัฑ์แบบเปิด ไมเ่น้นการจดัแสดงแตเ่พียงในตวัอาคารเทา่นัน้  

ดงันัน้ การจดัสภาพทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องแสดงออกให้เห็นให้ได้ว่า
วัฒนธรรมในท้องถ่ินท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คืออะไร พิพิธภัณฑ์จึงควรน าเสนอความเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนให้เห็นอย่างเด่นชดั ผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของตวัอาคาร 



567 
 

 
 

การจดัแสดงนิทรรศการ และสภาพแวดล้อม นอกจากนีค้วรให้ความส าคญักบัการเป็นพิพิธภณัฑ์
แบบเปิด หรือ ทัง้หมู่บ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรมของชมุชนผา่นวิถีชีวิตและสถานท่ีจริงในชมุชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอ่ยอดจากองค์
ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ให้เกิดความเข้าใจอยา่งเป็นรูปธรรมและลกึซึง้ 

จุดมุ่งหมาย 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิมในอันท่ีจะต้องสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัย พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน
ปัจจบุนัมีจดุมุง่หมายท่ีต้องการให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม มากกว่าการเป็นห้อง
เก็บของเก่าเพ่ือการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัจึงมีการพัฒนาขึน้ มี
ความก้าวหน้าในเร่ืองของการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมากยิ่งขึน้จากการจัดตัง้ของทัง้ภาครัฐ 
องค์กรท้องถ่ิน และภาคเอกชน โดยหวงัจะเป็นท่ีรวบรวมบรรดาสิ่งของท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
ข้อมูล ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้คนภายในได้เรียนรู้และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เพ่ือให้คนภายนอกได้เรียนรู้ว่าแต่ละท้องถ่ินก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
วฒันธรรม และประวตัศิาสตร์สงัคมท่ีแตกตา่งกนัไป อนัจะมีผลท าให้เกิดความเข้าใจในการท่ีจะมี
ชีวิตอยู่ร่วมกันในชาติบ้านเมืองและในโลกได้อย่างสันติสุข พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งจึงมี
จดุมุง่หมายท่ีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในการเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนใน
ชุมชน ได้ศึกษา ความเป็นมา ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน วิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และรากเหง้า
ของตนเอง เพ่ือท าให้คนในชุมชนรู้รากเหง้าของตนเอง ได้รู้จกัตวัเอง น าไปสู่การรู้จักสงัคม และ
ก้าวข้ามไปสูก่ารรู้จกัโลก และเกิดการสืบทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชมุชนให้คงอยู่ตอ่ไป สอดคล้อง
กบัค ากลา่วของศรีศกัร วลัลิโภดม (2555) ท่ีกล่าวยกตวัอย่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ นท่ี
มีจดุมุง่หมายสนบัสนนุแนวคดินีว้า่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีญ่ีปุ่ นมีจดุมุง่หมายในการท าพิพิธภณัฑ์คือ 
จะท าให้รู้จกัตวัเอง จะท าให้รู้จกัเพ่ือนบ้าน จะท าให้รู้จกัโลก 

อ่ืนใดนอกจากนี ้ยังพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมให้กับคนในชุมชนและภายนอกชุมชนแล้วนัน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังเป็นแหล่งในการ
สร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนในทกุรูปแบบ โดยมีจดุมุ่งหมายอนัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองค์กรทางสงัคมท่ี
ช่วยฟื้นพลังของชุมชนขึน้มา ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ จุดประกายส านึกร่วม ท าให้เกิดส านึกท้องถ่ินของคนใน
ชมุชน เพ่ือน าไปสู่ความเป็นชมุชนเข้มแข็ง และเป็นท่ีสืบทอดภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
ของชมุชนให้ด ารงคงอยูต่อ่ไป และยงัสามารถท าให้ผู้ เข้าชมจากภายนอกได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
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และมีการพฒันาตอ่ยอดทางความคิดสร้างสรรค์ มีการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันต่อไปได้ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี สงัข์ศรี และคณะ (2551: 59) 
พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับ
ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเป็นแหล่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และดงัค า
กลา่วของวิษณ ุ   เอมประณีตร์ (2555) ท่ีวา่ จดุมุง่หมายหลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้จะต้องเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงวัฒนธรรมท้องถ่ินเพ่ือให้คนในท้องถ่ินได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตัวเอง ได้
ตระหนัก รู้จักรากเหง้าตนเอง เพ่ือปลูกส านึกท้องถ่ินให้เกิดขึน้ เม่ือคนในชุมชนเกิดความรักใน
วฒันธรรม รักท้องถ่ิน ก็จะน าไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่วนคนภายนอกท่ีเปิดให้เข้ามาเรียนรู้
ในพิพิธภณัฑ์นัน้ถือเป็นผลพลอยได้ของท้องถ่ินนัน้ ซึ่งก็ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
ชมุชนได้ด้วย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัค า
กล่าวของศรีศกัร วัลลิโภดม (2555) ท่ีกล่าวไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรในการสร้างพลัง 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถ่ิน (empowerment) คือการกระตุ้นให้รู้จักตวัเอง ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในตวัเองและสิ่งท่ีเขามีอยู่ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรทางสงัคมท่ีสามารถฟืน้ฟูพลงั
ชมุชนให้เกิดขึน้ได้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือสิ่งท่ีจะจดุประกายส านกึร่วมท่ีดีท่ีสดุ  

หลักการ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีหลักการส าคญัท่ีจะสนับสนุนให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์

ของตนเอง กลา่วคือ การด าเนินงานทกุอยา่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเป็นไปด้วยการยึดหลกัการ
ส าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีต้องสนองตอบจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศยั และเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของชมุชน 
โดยมีหลักในการบริหารจัดการท่ีสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ของชุมชนเป็นหลัก อัน
จะต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสง่เสริมให้ชมุชน รู้จกัตวัเอง โดยผ่านการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ด้วยเหตนีุพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่จงึให้ความส าคญัในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างเต็มท่ีโดยการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทกุอย่าง ทกุขัน้ตอน
ของพิพิธภัณฑ์ ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ การบริหารจดัการและการด าเนินงาน ตลอดจนการจดั
กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และ
วฒันธรรมของตนเองอย่างถ่องแท้ร่วมกัน นอกจากนีย้งัสนบัสนุนให้เกิดการรู้จักผู้ อ่ืน สงัคมอ่ืน 
ด้วยการส่งเสริมการร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเครือข่าย เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ความคดิเห็นระหวา่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตา่งๆ ในชมุชนอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ หลกัการนีน้บัว่าเป็นการท่ี
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์บรรลุจุดมุ่งหมายในข้อท่ีเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ
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ตนเองไปสู่การรู้จกัโลกภายนอก เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างมนุษย์ ก่อเกิดความ
ร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ โลก ด้วยความสงบสุขและมัน่คงใน
ล าดบัตอ่ไปได้เป็นอยา่งดี ดงัค ากลา่วท่ีวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นของคนในท้องถ่ิน ไม่ใช่ของหน่วย
ราชการ หรือของคนอ่ืนๆ จากภายนอก สิ่งท่ีจะน ามาแสดงก็คือ เนือ้หาท่ีเป็นชีวิตวฒันธรรมของคน
ในท้องถ่ิน และเม่ือเกิดขึน้มาแล้วคนในท้องถ่ินก็เป็นเจ้าของ ท าหน้าท่ีดูแลกันเอง รวมทัง้การ
อธิบายและน าชม การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้นัน้สิ่งท่ีจะน ามาแสดงหาใช่รูปแบบอาคารและ
บรรดาโบราณวตัถุแต่เพียงอย่างเดียวไม่ หากจะต้องสมัพนัธ์กบัเนือ้หาในด้านประวตัิศาสตร์ทาง
วฒันธรรมสงัคม และชีวิตวฒันธรรมของผู้คนท่ีอาศยัอยู่ตามชมุชนตา่งๆ ในท้องถ่ินเดียวกนั แสดง
เอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้
ให้มากท่ีสดุ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2555) 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งท่ีได้ศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่างยึดมัน่ในหลกัการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นการให้บริการ โดยไม่มุ่งหวังแสวงหาก าไร และยึดหลักในการสนองตอบ
ความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งประสบ
ความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ียั่งยืนมาจนถึงทุกวันนีก็้ด้วยการมีหลักการ
เดียวกนัในการด าเนินงานเช่นนีท้ัง้สิน้ สอดคล้องกับงานวิจยัของสุมาลี สงัข์ศรี และคณะ (2551: 
ค) พบวา่ แนวคดิหลกัในการบริหารพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ ไม่มุ่งก าไร เปา้หมายหรือทิศทางในการ
บริหาร คือ การมุง่ให้บริการ ให้ประโยชน์แก่ประชาชน โดยใช้กลุม่เปา้หมายเป็นตวัตัง้  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งนัน้ เป็นการจัดกิจกรรมใน

ฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจัดขึน้นอกอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อค้นพบในงานวิจัยของสุมาลี สงัข์ศรี และ
คณะ (2548: จ) ท่ีวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ควรมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น มีทัง้การจดั
แสดง การจดันิทรรศการถาวรและชัว่คราว การบรรยายให้ความรู้ การจดัสมัมนา การจดัคา่ย การ
จดักิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมวนัส าคญั เหตกุารณ์ส าคญั การทศันศึกษาเชิงอนรัุกษ์ โฮมสเตย์ 
เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัญญา นวลศรี (2552: 160-161) พบว่า พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินควรมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ควรมีทัง้จดันิทรรศการถาวรและชัว่คราว ควรมี
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การจดักิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักท่ีเป็นจุดเด่นและมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ควรจัด
กิจกรรมให้ตรงกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่เปา้หมาย  

ส าหรับการจดันิทรรศการภายในอาคารนัน้ เป็นการน าเสนอเร่ืองราวผ่านวตัถสุิ่งของท่ี
จัดแสดงท่ีให้ความส าคญักับการเล่าเร่ืองให้ผู้ ชมได้เข้าใจถึงตวัตนและเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับ
เจ้าของเร่ืองเล่านัน้ เนือ้หาและสิ่งของท่ีจดัแสดงจึงเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนท่ีแสดงถึงวิถี
ชีวิตชุมชนได้อย่างชดัเจน ข้าวของท่ีจดัแสดงจะต้องสามารถเล่าถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คนกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ส าห รับกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้
ภายนอกพิพิธภณัฑ์นัน้ พบว่าพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งมีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
สืบทอดภมูิปัญญาของท้องถ่ิน มีการตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงความรู้
กับความจริงท่ีเป็นวิถีชีวิตชุมชนในท้องถ่ินอย่างกลมกลืน ได้แก่ การจัดกิจกรรมทศันศึกษาแห่ง
โบราณคดีในชมุชน หรือตามรอยประวตัศิาสตร์ ศกึษาอารยธรรมของชมุชน เช่น กิจกรรมการนัง่รถ
อีแต๋นชมหมู่บ้าน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การเท่ียวชมโบราณสถาน การเรียนรู้และสมัผสัการ
ประกอบอาชีพดัง้เดมิของชมุชน ซึง่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ได้มีการจดักิจกรรมในรูปแบบนีท้ัง้สิน้ 
นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี เยาวชน คนในชุมชนเพ่ือเป็น
อาสาสมัคร หรือภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมการอบรมให้นักเรียนในพืน้ท่ีเพ่ือเป็น ยุว
มคัคเุทศก์ประจ าพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภณัฑ์จนัเสน พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร การจดักิจกรรมการ
รวมกลุม่เพ่ือส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถ่ิน เช่น การทอผ้า การผลิตของท่ี
ระลกึ และงานหตัถกรรมโดยการรวมตวัของกลุ่มแม่บ้าน อีกทัง้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งยงัมีการ
จดักิจกรรมทศันศึกษาเพ่ือดงูานเก่ียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเป็น
การเปิดโลกทศัน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างกนั และเพิ่มพนูความรู้
ให้แก่บคุลากรของพิพิธภณัฑ์และคนในชมุชนอีกด้วย ดงัค ากล่าวของช านาญ ส่งแสงทอง (2549 : 
29) ท่ีกล่าวสนับสนุนแนวคิดนีว้่า การจัดพิพิธภัณฑ์จริงแล้วไม่ได้เน้นท่ีการจัดแสดงเพียงอย่าง
เดียว แตเ่ราเน้นท่ีจะให้ความรู้แก่ชมุชนด้วย การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์จริงๆ แล้วเราต้องให้ความส าคญั
ตอ่ชมุชน เม่ือเราให้ความส าคญัตอ่ชมุชนแล้ว การขอความร่วมมือใดๆ ก็จะเป็นไปด้วยดี และเป็น
การจุดประกายในการสร้างส านึกรักท้องถ่ิน และรักพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นของตนเองด้วย 
ตวัอย่างการจัดกิจกรรมเหล่านี ้ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร พิพิธภัณฑ์จันเสน พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินบ้านหนองขาว และพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง นอกจากนีแ้ล้ว พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งยงัมีการ
จดักิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพรวมทางประวตัิศาสตร์ สังคม และ
วฒันธรรมท้องถ่ินซึ่งยงัมีชีวิตอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามซึ่งมี
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ความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น งานลอยกระทง งานร าลึกอดีต “รถไฟไทยเส้นทางประสาน
อดีต ปัจจบุนั” ของพิพิธภัณฑ์จนัเสน, งานนมสัการพ่อปู่ เขาย่ีสาร ประเพณีเวียนเทียนบชูาหลวง
พ่อปู่  ประเพณีตกับาตร เทโว ประเพณีการเย่ียมศพ ของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร , งานประเพณี 
12 เดือน งานประเพณีการกวนกระยาสารท การละเล่นพืน้บ้าน ประเพณีการบวชโดยจ าลอง
รูปแบบการบวชของเจ้าชายสิตธัตถะในสมยัโบราณซึ่งหาดไูด้ยากมาก ของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั
มว่ง และงานเทศน์มหาชาติ งานแสดงวฒันธรรม การละเล่นและประเพณี “ไอ้บญุทองบ้านหนอง
ขาว ” ของพิพิธภณัธ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว  

นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวท่ีจดัแสดง ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นการศกึษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ 
การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นการตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินไปยงัชมุชน เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ เห็นคณุคา่ของภูมิปัญญา และเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเอาไว้ไมใ่ห้สาปสญู ตวัอยา่งเชน่ หลกัสตูรการทอผ้าขาวม้าร้อยสี การท านา การขึน้
ตาล วฒันธรรมความเช่ือเร่ืองหม้อยายกุเลา ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว หลกัสูตรการ
ทอผ้าก่ีกระตกุ ของพิพิธภัณฑ์จนัเสน และการย้อมผ้าเปลือกไม้ของพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร ซึ่ง
การมีหลกัสตูรท้องถ่ินนีเ้ป็นการแสดงให้เห็นว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งตา่งเล็งเห็นคณุคา่ของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและมีความพยายามท่ีจะอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านีใ้ห้ส่งต่อ
ถึงชนรุ่นหลังให้เป็นคุณค่าของอาชีพท่ีส าคัญของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมิได้สูญหายหรือ
แปรเปล่ียนไปตามกระแสแห่งความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน หากแต่ยังมีชีวิตและด าเนิน
ต่อไปเป็นลมหายใจของท้องถ่ินท่ีช่วยให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดดเด่นขึน้มาในฐานะสถาบนัทาง
การศกึษาของชมุชน เฉกเช่นท่ีอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว อาจารย์และปราชญ์ชาวบ้านแห่งชมุชนบ้าน
หนองขาว ได้กล่าวไว้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษานอกระบบ 
แต่ละท้องถ่ินควรสัมพันธ์กับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การจัดพิพิ ธภัณฑ์ท้องถ่ิน
จะต้องสอดคล้องกับหลกัสูตรของโรงเรียนท่ีอยู่ในท้องถ่ินนัน้ เพ่ือโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จาก
พิพิธภณัฑ์และพิพิธภณัฑ์ก็จะได้เกิดประโยชน์ทางการศกึษาโดยแท้จริง (ล้อม เพ็งแก้ว, 2555) 

       จะเห็นได้ว่า กิจกรรมทกุกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีความหลากหลาย เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมท่ีสนใจ ตามหลกัการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัท่ี
ต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจมากท่ีสดุ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งการ
เรียนรู้ทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ท่ีระบเุกณฑ์ใน
การจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไว้ว่า กิจกรรมท่ีจดัขึน้มีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวท่ี
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จัดแสดงและหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และกิจกรรมท่ีจัดขึน้ต้องมีความ
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีสนใจ และมีการจดัท าเอกสารประกอบการ
จดักิจกรรม นบัว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงตามหลกัการในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมอย่าง
ครบครัน อนัจะเป็นประโยชน์ให้แก่ชมุชนได้อยา่งแท้จริง 

การให้บริการ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่มุง่ให้บริการโดยค านงึถึงประโยชน์ของชมุชน และประชาชน

เป็นหลกั โดยมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบดงันี ้
1. การบริการในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชน พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเปิด

ให้บริการในการเข้าเย่ียมชม และศึกษา โดยมีเวลาเปิด-ปิด ตามความเหมาะสมของบริบทชมุชน
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแหง่ ซึง่จากการศกึษาพบว่า มีทัง้ท่ีเปิดบริการทกุวนั ตัง้แตเ่วลา 8.30-
16.30 น. อย่างพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัม่วง พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหนองขาว และท่ีเปิดบริการ
เฉพาะวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ อย่างพิพิธภัณฑ์บ้านเขาย่ีสาร และพิพิธภัณฑ์จนัเสน ส่วนสาเหตุท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทกุวนัเพราะพิพิธภัณฑ์มีอาสาสมคัรท่ีเป็น
ชาวบ้านและมัคคุเทศก์ท่ีเป็นนักเรียนในชุมชนมาให้บริการในการน าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก 
เน่ืองจากวนัธรรมดาบคุคลเหลา่นีต้้องด าเนินชีวิตประจ าวนัในการประกอบอาชีพและเรียนหนงัสือ 
จึงไม่สามารถมาท าหน้าท่ีในการให้บริการน าชมพิพิธภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
เหล่านีเ้ปิดบริการโดยไม่คิดคา่เข้าชมใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุมาลี   สงัข์ศรี และคณะ 
(2551: ซ) ท่ีกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (ICOM) (1974) ท่ีกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า 
พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบนัถาวรท่ีตัง้ขึน้ เพ่ือบริการและพฒันาสงัคม และเปิดบริการแก่สาธารณชน
ทัว่ไป โดยไม่หวังผลก าไร ท าหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา วิจัย ส่ือความหมายและจัดแสดงเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา แต่มีบางส่วนท่ีมีการเก็บค่าบริการเพ่ือเป็นน า้ใจให้แก่อาสาสมคัรชุมชน
และเพ่ือเป็นงบประมาณในการดแูลรักษาพิพิธภัณฑ์เน่ืองจากเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นของ
ชุมชนบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นหลักโดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด
อยา่งเป็นทางการ เชน่ พิพิธภณัฑ์บ้านเขาย่ีสาร  

2. การให้บริการแก่ชุมชนในฐานะเป็นองค์กรทางสงัคมในการฟืน้ฟูพลงัชุมชน ใน
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็ งให้แก่ชุมชน เป็น
ศนูย์กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพบปะสงัสรรค์ การท ากิจกรรมร่วมกนั เช่น จดัการ  ประชมุ 
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เสวนา เป็นเวทีประชาคม และให้บริการในการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เป็นลานแสดง
ศิลปวฒันธรรม เป็นเวทีประกวด เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมตามประเพณีในวนัส าคญัตามวาระและ
เทศกาลของชุมชน กิจกรรมเน่ืองในโอกาสส าคญัตามเหตกุารณ์ปัจจุบนั ตลอดจนวนัส าคญัของ
ชาติ เช่น การจดังานวนัสงกรานต์ งานลอยกระทง งานออกพรรษา งานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
เป็นต้น  

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่ง เกิดขึน้โดยความต้องการของชุมชน และด าเนินงานโดย

ชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยมีหัวใจส าคญัคือหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของพิพิธภัณฑ์ ตัง้แต่เร่ิม
ก่อตัง้ การจดัแสดงนิทรรศการ การด าเนินงาน การจดักิจกรรมทกุอย่าง ทัง้นีรู้ปแบบในการมีส่วน
ร่วมของชมุชน มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือใช้ใน
การจดัแสดง 2) การน าเสนอเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจน
ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน ผา่นค าบอกเลา่ของคนในชมุชน ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้อาวโุสของชมุชน 3) 
ร่วมคิด ร่วมออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการภายในตัวอาคาร 4) ร่วมด าเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 5) ร่วมดูแล รักษา และเป็นมัคคุเทศก์ หรือภัณฑารักษ์อาสา
ประจ าพิพิธภัณฑ์ 6) ร่วมจัดกิจกรรมทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์ 7) ร่วมประเมินผลการด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยการแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข และพฒันา 
จะเห็นได้วา่ กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งสอดคล้องกบัหลกัการ
มีส่วนร่วมของชุมชนตามค ากล่าวของโกวิท พวงงาม (2542: 56) ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้  และสอดคล้องกบัศรีศกัร วลัลิโภ
ดม (2555) ท่ีกล่าวสนบัสนุนแนวคิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
วา่ ควรจะมีความหลากหลายในการน าเสนอ  ด้วยการสร้างบทบาทให้คนในท้องถ่ินเองเป็นหนึ่งใน
พิพิธภณัฑ์  ซึ่งไม่เพียงแคส่ร้างการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์แตฝ่่ายเดียว  หากแตก่ารท า
ให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีชีวิตได้นัน้จึงต้องให้ความส าคญัไปท่ีคนในท้องถ่ินเป็นหลกั  เพราะฉะนัน้  
การน าเสนอจึงควรเป็นไปในรูปแบบท่ีคนในท้องถ่ินเป็นผู้บริหารจดัการ  ทัง้สถานท่ี  รูปแบบการ
น าเสนอ  กิจกรรม  ความรู้  ฯลฯ  ท าให้พืน้ท่ีภายในท้องถ่ินกลายเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีน่าสนใจ
ยิ่งขึน้ อีกทัง้ สวุรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (2555) อดีตผู้อ านวยการศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) ยงัได้กล่าวสนบัสนุนแนวคิดนีไ้ว้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งท่ีพฒันาได้มากท่ีสดุใน
การสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของชมุชน  
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เครือข่าย 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง

สม ่าเสมอ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน มีการประสานงานกับชุมชน 
โรงเรียน ส านกัวฒันธรรม ในระดบัจงัหวดัและอ าเภอ ประสานงานกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้วยกัน 
อีกทัง้องค์กรท้องถ่ิน เชน่ องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน เทศบาลต าบล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั 
ส านักงานการท่องเท่ียวและการกีฬา ตลอดจนองค์กรทางสังคมและมูลนิธิต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินส่วนใหญ่ได้มีการประสานความร่วมมือกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
และมลูนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพนัธุ์ นอกจากนี ้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งยงัมีการสร้างเครือข่ายท า
ให้เกิดแนวร่วมในการพัฒนาทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้รับ
ประสบการณ์หรือแนวทางในการพฒันาพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการสร้างเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
พบว่ามีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกันทุกระดบัตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ 
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั การมีการประสานความร่วมมือกนัและเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีก าลงัในการตอ่รองสงูขึน้ สามารถน าไปสู่
การจดัการแก้ปัญหาหลายด้าน และเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยสนบัสนนุให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยู่รอดได้
และประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี  

การท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการประสานความร่วมมือและเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย
นัน้ เหตเุพราะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในอดีตเกิดขึน้ในชมุชนและบริหารจดัการด้วยความโดดเด่ียว ขาด
แคลนทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางแห่งอยู่ในชุมชนท่ี
ห่างไกล จึงท าให้พิพิธภัณฑ์ไม่เป็นท่ีรู้จกั พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงต้องอยู่อย่างโดดเด่ียวและบริหาร
จดัการด้วยตวัเองเพียงล าพงั ท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไมส่ามารถพฒันาได้เท่าท่ีควร และบางแห่งก็
อยู่ไม่รอดจ าต้องปิดตวัลงอย่างน่าเสียดาย ในปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงมีการต่ืนตวัในการ
ประสานความร่วมมือและรวมกนัสร้างเครือขา่ยเพ่ือเป็นการผนึกก าลงัในการพฒันาและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เ พ่ือความอยู่รอดของพิพิธภัณฑ์ต่อไป ดังค ากล่าวของรา เมศ พรหมเย็น 
ผู้อ านวยการพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาต ิ(2555: 14) ท่ีกลา่วสนบัสนนุการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการรวมกลุ่มความร่วมมือ การสร้าง
เครือข่าย เพราะการอยู่คนเดียวจะท าให้พิพิธภัณฑ์ของเราแคบและอาจหลดุ เราต้องมีเพ่ือนร่วม
ทางท่ีพร้อมจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ เช่ือมโยงงานของเราให้มีคณุคา่แก่สงัคมมากยิ่งขึน้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี สงัข์ศรี (2548: 132) พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการ
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ประสานงานทัง้ทางตรงและทางอ้อมระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วยกันและประสานกับหน่วยงานและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประสานงานกับกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมาย ตลอดจน
บริษัทท่องเท่ียว นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกบัหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ทุกระดบัตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน ถึงระดบัประเทศ รวมทัง้มีเครือข่ายทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ โดยเครือข่ายจะมีส่วนช่วยพฒันางานเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใน
การประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัอีกด้วย 

งบประมาณ 
ในส่วนงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้พบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่มี

งบประมาณและรายได้จากการสนบัสนุนและการบริจาคจากหน่วยงานในชุมชน แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ ได้แก่ วัด โรงเรียน สถาบนัการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั กระทรวงวฒันธรรม มลูนิธิ องค์กรเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ การเร่ียไรและการบริจาคของคนในชุมชนและผู้ เข้าชม ซึ่งเป็นไปตามข้อค้นพบใน
งานวิจยัของสุมาลี สงัข์ศรี และคณะ (2551 :118) พบว่า แหล่งท่ีมาของงบประมาณและรายได้
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ชมุชนและท้องถ่ิน เงินทุนส่วนตวั เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีได้มาก็เป็น
การบริจาคให้ตามโอกาสและความจ าเป็น มิได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี ้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการและด าเนินงาน และท่ีเป็น
เช่นนีเ้พราะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ก่อตัง้ขึน้โดยชุมชน เป็นของชุมชน โดยมีชุมชนดแูลและ
บริหารจดัการกนัเองเป็นหลกั จงึมิได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงานใดท่ีเก่ียวข้องเป็นหลกั 
อีกทัง้ปัจจุบันนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่จึงต้องหางบประมาณด าเนินงานด้วยตนเอง ซึ่งนบัเป็นงบประมาณท่ี
สามารถท าให้พิพิธภัณฑ์สามารถด าเนินการอยู่ได้ เช่น การจ าหน่ายสินค้าชุมชนและของท่ีระลึก 
การจดัการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ภายในชมุชน ซึง่เกิดจากแนวคดิของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเห็นว่าการ
บริหารจดัการและด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ควรเป็นไปด้วยความพึ่งตนเองและตามศกัยภาพท่ี
ตนเองจะท าได้และสามารถยืนอยู่ได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งจึงมีการจดัการและแก้ปัญหาใน
การหารายได้ให้พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองโดยมิต้องรอการสนบัสนุนจากผู้ อ่ืนมากนกั ซึ่งเป็นไปตาม
ความคิดเห็นของราเมศ พรหมเย็น (2555: 16) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ยงัได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลไม่เพียงพอ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงไม่ควรรอ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีคณุคา่และมี



576 
 

 
 

ศกัดิศ์รีสงูกวา่จะมายืนรอการสนบัสนนุ เราจงึควรคดิในเร่ืองท่ีจะยืนอยูไ่ด้ด้วยตนเอง แล้วส่วนท่ีรัฐ
ชว่ยมาเป็นเพียงสว่นเสริม 

การประเมินผล 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยการประชุม

คณะกรรมการด าเนินพิพิธภณัฑ์เป็นประจ า การติดตามประเมินผลท าให้ทราบผลการด าเนินงาน 
และปรับปรุงข้อบกพร่องในการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานต่อไป ซึ่งสิ่งท่ี
ประเมินมีความครอบคลุมทุกเรืองท่ีส าคญั ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร การด าเนินงาน การจัด
แสดง กิจกรรม การให้บริการ และผลการด าเนินงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจยัของมนญัญา 
นวลศรี (2552: 65) ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการประเมินโดย
กลุม่เปา้หมายท่ีประกอบด้วยบคุลากรท่ีให้บริการ ประชาชนผู้ เข้าชม และประชาชนในท้องถ่ินด้วย 
แตจ่ากการศกึษาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินพบว่ายงัไม่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเปา้หมาย หรือผู้ ใช้บริการ 
ท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีเข้ามาชมพิพิธภณัฑ์มาร่วมประเมินผลการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์แตอ่ย่าง
ใด ซึง่อาจเป็นเพราะปัจจบุนันีป้ระชาชนสว่นใหญ่ไมส่นใจงานพิพิธภณัฑ์เท่าท่ีควร และรวมถึงการ
ไม่นิยมหรือไม่ชอบการเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เน่ืองจากอาจยังติดอยู่ในความคิดเดิมๆ ท่ีเห็นว่า
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถานท่ีเก็บของโบราณ เก่าคร ่าครึ ไมมี่สิ่งใดท่ีนา่สนใจ และในชมุชนอาจมีท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากกว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมากมายจึงได้รับความสนใจท่ีจะไปท่องเท่ียวจาก
ประชาชนมากกวา่ เหลา่นี ้เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัไม่ได้รับการประเมินผลจาก
ประชาชน 

จุดเด่นของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
 ส าหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้ พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งต่างมี

จุดเด่นตามเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละท้องถ่ิน และแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถ่ินนัน้ๆ 
ออกมาอยา่งชดัเจนในแบบของตวัเอง ซึง่เป็นสิ่งท่ีดีส าหรับการจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีควรน าเสนอ
เอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถ่ินตนออกมาให้ผู้ชมได้เรียนรู้อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรมให้มากท่ีสุด 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจ าเป็นต้องรู้จุดเด่นของตนเอง และต้องน าเสนอสิ่งท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชนนัน้
ออกมาให้ประชาชนเห็นและเข้าใจให้ได้ ส าหรับการแสดงเอกลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของแต่ละ
พิพิธภัณฑ์นัน้ ได้แก่ วตัถุโบราณ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมของตวัอาคารพิพิธภัณฑ์ เนือ้หา
และวิธีการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ การเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด ความเป็นธรรมชาต ิ
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของท้องถ่ิน สภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าว
ของพฒันศรี ทิพยประไพ นกัวิจยัจากศนูย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) (2555: 13) ท่ีกล่าวว่า จดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็คือความเป็น
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ท้องถ่ิน ความเป็นตวัตนของเขา ซึ่งในหลายๆ ท้องถ่ินก็มีความแตกตา่งกนัไป แล้วก็มีความเต็มใจ
ท่ีจะแสดงออกมาในแบบตวัเอง  

 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพพิธิภัณฑ์  
  ในส่วนของกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภณัฑ์มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิถี
ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ
ประเพณีและวฒันธรรมของชมุชนเป็นหลกั ซึง่จะจดัตามเทศกาลและวนัส าคญั ประกอบด้วย งาน
ประเพณี วนัส าคญัทางศาสนา วนัส าคญัของชาติ เช่น ประเพณีสงกรานต์ วนัมาฆบูชา วนัเฉลิม
พระชนมพรรษา รวมทัง้การเป็นเวทีประชาคมท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้พบปะสงัสรรค์และ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและเผยแพร่วฒันธรรม
ประเพณีของชมุชน ชว่ยสง่เสริมและปลกูฝัง ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแบบอย่างในการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือการประกอบอาชีพ และกิจกรรมเหล่านีย้งัส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง และท่ีกล่าวว่ากิจกรรมเหล่านีส้ามารถส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้
อย่างไรนัน้ เห็นได้จากการท่ีกิจกรรมทกุอย่างท่ีเกิดขึน้จะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเ กิด
ความเข้าใจ เกิดความซาบซึง้ เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนกัในคณุคา่ของวฒันธรรมท่ีดีงาม
ของตนเอง อันจะน าไปสู่การปลูกจิตส านึกรักท้องถ่ินให้เกิดขึน้แก่คนในชุมชน ซึ่งการจะท าให้
ชุมชนใดเข้มแข็งได้นัน้ย่อมต้องปลูกฝังความรักท้องถ่ินให้เกิดขึน้ให้ได้เสียก่อนและเม่ือคนใน
ชมุชนรักท้องถ่ินก็ย่อมน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาชมุชนของตนให้เจริญก้าวหน้าและก้าว
ไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ ดังค ากล่าวของสมชาย ณ นครพนม นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ 
(2555) กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทรงคณุคา่ท่ีท าให้เราเกิดความรักและหวงแหนท่ีจะ
ท าสิ่งตา่งๆ ท่ีมีคณุคา่ให้แก่ชมุชนและสงัคม 

อีกประการหนึง่ กิจกรรมทกุอยา่งท่ีจดัขึน้นัน้จะอาศยัความร่วมมือของคนในชมุชนใน
การร่วมคดิ ร่วมวางแผน และร่วมท าในทกุขัน้ตอน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนเป็นวิธีการ
หนึง่ท่ีท าให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง ดงัท่ี นพดล เหล่ากอ (2555) ได้กล่าวถึงวิธีการในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ไว้ว่า การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย
กระบวนการส่งเสริมและสนบัสนนุชมุชนให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการพฒันา
อาชีพและเศรษฐกิจชมุชน การพฒันาสวสัดิการสงัคมและสวสัดิภาพของชมุชน การฟืน้ฟูอนรัุกษ์
และจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ตลอดจนการจดัท าแผนความต้องการของชมุชน รวมทัง้การสร้างประชาคมภายในชมุชนและการ
สร้างเครือขา่ยของชมุชน  

แผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีการวางแผนในการด าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผน

ระยะสัน้ คือ แผนประจ าปี และแผนเร่งดว่นท่ีตอบสนองความต้องการของชมุชนตามสถานการณ์ 
หรือนโยบายท่ีเร่งด่วน ซึ่งการวางแผนการด าเนินงานครอบคลุมกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนนี ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของมนญัญา นวลศรี (2552: 
160) พบวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในกรุงเทพมหานครยงัไม่มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีแน่นอน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนระยะสัน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลกัและงานวิจยั
ของสุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2552: 105) พบว่า การวางแผนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นแผนระยะสัน้ คือ แผนรายปี และแผนเร่งด่วนท่ีสนองตอบความต้องการของ
กลุม่เปา้หมายตามสถานการณ์หรือนโยบายท่ีเร่งดว่น 

 ส าหรับรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนท่ี
ได้รับการส่งเสริมให้มีขึน้ตามแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชมุชน แบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การจดักิจกรรมโดยใช้ประเพณีและความเช่ือของชมุชนเป็น
ฐาน โดยเช่ือมโยงกบัวาระส าคญัตามเทศกาลและประเพณีส าคญัของท้องถ่ิน ได้แก่ วนัส าคญัทาง
ศาสนา, ประเพณี 12 เดือนของชุมชน และวนัส าคญัของชาติ และ 2) กิจกรรมการต่อยอดองค์
ความรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไปสู่สภาพแวดล้อมจริงภายในชมุชน อย่างการทศันศกึษาชมุชน การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้ชุมชนและผู้ เข้าชมได้มีโอกาสเรียนรู้และสมัผัสวิถีชีวิตท่ีแท้จริงด้วย
ตวัเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านีเ้ป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจในวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ
ชมุชนได้อยา่งถ่องแท้ และท าให้คนในชมุชนได้ตระหนกัในคณุคา่ของวฒันธรรมท่ีดีงามของตนเอง 
อันจะน าไปสู่การมีจิตส านึกรักท้องถ่ินให้เกิดขึน้แก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นการท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งต่างประสบปัญหาและมีอุปสรรคใน

การด าเนินงานทัง้สิน้ โดยปัญหาของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีอยู่ด้วยการ 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัภายใน 
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากภายในของพิพิธภัณฑ์เอง มีอยู่ด้วยกันหลายประการไม่ว่าจะเป็น ด้าน
อาคารสถานท่ี บุคลากร การบริหารจัดการ  งบประมาณ ด้านนิทรรศการถาวร และ 2) ปัจจัย
ภายนอก ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเท่าท่ีควรใน
บางพืน้ท่ี  
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และเม่ือวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคในทกุด้าน พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งตา่ง
ประสบปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานท่ีเหมือนกนัอยูป่ระการหนึง่ นัน่คือ ปัญหาในเร่ืองการ
ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานและจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ส่วนสาเหตท่ีุเป็นเช่นนีมี้ด้วยกนัหลายประการ ได้แก่ 
1) คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจงานพิพิธภณัฑ์เท่าท่ีควร ด้วยเห็นว่าเป็นเร่ืองเก่า น่าเบื่อ เยาวชนขาด
จิตส านึกในความรักและหวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
2) รัฐบาลมองไมเ่ห็นความส าคญัของการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึง
ไม่ได้ให้การสนบัสนุนอย่างจริงจงั 3) พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบางแห่งอยู่ห่างไกล ขาดปา้ยบอกทิศทาง 
ขาดการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั ขาดเอกสารแนะน ารายละเอียดหรือข้อมลูตา่งๆ 4) ขาดการ
กระตุ้นจูงใจให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลี 
สังข์ศรี และคณะ (2551: 124) พบว่าปัญหาท่ีส าคญัของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมี 2 ประการคือ ปัญหาด้านงบประมาณ และการรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
คณุค่าของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน เช่นเดียวกับค ากล่าวของราเมศ พรหมเย็น (2555: 15) ท่ีกล่าวว่า 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัประสบปัญหาการขาดเงินทุนในการบริหารจดัการ ซึ่งรัฐบาลควรมี
มาตรการทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการเกือ้หนนุพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  

ในส่วนของการแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตา่งพยายามท่ีจะหารายได้นอกเหนือจากการรอรับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
และการบริจาคจากองค์กรต่างๆ หรือประชาชนทัว่ไป เพ่ือมาเป็นทุนส าหรับการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินด้วยตนเอง ส าหรับวิธีการหารายได้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ได้แก่ การจ าหน่าย
ของท่ีระลึกและสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการระดมทุนให้แก่พิพิธภัณฑ์เป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ
การจดัการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ และการเก็บคา่เข้าชม คา่ตอบแทนวิทยากรชุมชนหรือมคัคเุทศก์
อาสา ซึ่งเงินส่วนหนึ่งท่ีได้จากตรงนีจ้ะเก็บไว้เป็นงบประมาณในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินตอ่ไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

ความส าเร็จในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามท่ีได้ศึกษาพบว่าการท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนได้นัน้ประกอบด้วยปัจจยัส าคญั 4 ประการ 
ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์ต้องเกิดจากความต้องการภายในของคนในชุมชน เพราะจะท าให้เกิด
ความรู้สกึรักและส านกึร่วมของคนในชมุชนในการดแูล รักษา และเห็นคณุคา่เห็นความส าคญัของ
พิพิธภณัฑ์ในฐานะเป็นสมบตัขิองชมุชนท่ีทกุคนต้องชว่ยกนัรักษา 2) การมีส่วนร่วมของชมุชน การ
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เปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของพิพิธภณัฑ์ตัง้แต่ก่อตัง้และด าเนินการ
เป็นการจดุประกายส านกึรักท้องถ่ินและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและชมุชน 
3) ผู้น าชมุชนท่ีมีความเข้มแข็งและมีศกัยภาพ พร้อมท่ีจะเสียสละและท าประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม 
และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้น าชมุชนจะมีทัง้ผู้น าท่ีเป็นพระสงฆ์ ท่ีเป็น
ด้วยเหตนีุเ้ป็นเพราะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่บริหารจดัการโดยวดัและชมุชนเป็นหลกั พระสงฆ์จึง
เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัทางจิตวิญญาณท่ีเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชมุชน จึงสามารถสร้างความ
เล่ือมใสศรัทธาให้แก่ชมุชนได้ และผู้น าชมุชนท่ีเป็นคนท้องถ่ินโดยก าเนิด ท่ีชาวบ้านในชมุชนรู้จกั
มกัคุ้นเป็นอย่างดีจึงเป็นท่ีเคารพและให้ความเช่ือถือของคนในชุมชน และ 4) มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยการสร้างความเคล่ือนไหวให้แก่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์ไมเ่งียบเหงา ให้พิพิธภณัฑ์มีชีวิตชีวา มีความนา่สนใจ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพของชมุชน 

 อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ได้ง่าย แต่การดูแลรักษาให้ด ารงคงอยู่ได้
อย่างยัง่ยืนนัน้เป็นสิ่งท่ียากกว่า เหตใุดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทัง้ 4 แห่ง จึงสามารถด ารงอยู่ได้และ
ประสบความส าเร็จได้อยา่งงดงามยัง่ยืน เม่ือพิจารณาจากปัจจยัแห่งความส าเร็จข้างต้นแล้ว อาจ
กล่าวได้ว่า สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดเพียงหนึ่งเดียวท่ีเป็นปัจจัยผลักดันให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินประสบ
ความส าเร็จเช่นทุกวันนี  ้ คือ ความเช่ือมโยงระหว่างกันของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกับชุมชน มี
กระบวนการทางการด าเนินการ การปฏิบตัร่ิวมกนัให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชมุชน พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินถือเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน เป็นสถาบนัทางสงัคมหนึ่งของชมุชนท่ีเกิดขึน้จากความต้องการ
ของคนในชมุชนเอง มีกระบวนการก่อตัง้โดยให้ชมุชนมีส่วนร่วมในทกุกระบวนการ และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ดแูล รักษา จดักิจกรรม โดยคนในชุมชนเอง จะ
เห็นได้ว่า พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีการเช่ือมโยงกบัคนในชมุชนตลอดเวลาในรูปแบบของความร่วมมือ 
การจดักิจกรรม ซึ่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะได้รับความร่วมมือจากชมุชนมาโดยตลอดมิได้ด าเนินงาน
หรือจดักิจกรรมอย่างโดดเด่ียวเลย การท่ีพิพิธภัณฑ์มีความเช่ือมโยงกับคนในชุมชนตลอดเวลา
เช่นนีท้ าให้คนในชุมชนรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เป็นของชุมชน พิพิธภัณฑ์มีความส าคัญกับชีวิต 
พิพิธภัณฑ์เห็นคณุคา่และความส าคญัของประชาชนทุกคนในชุมชน พิพิธภัณฑ์จะต้องได้ รับการ
ดแูล ใส่ใจจากประชาชนจึงจะท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถเดินตอ่ไปได้ และก็จะท าให้ชุมชน
สามารถด ารงอยู่ได้เช่นกัน คนในชุมชนจึงต่างเห็นคณุค่าของพิพิธภัณฑ์ ต่างรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกันว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของพวกเขาคือสิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจ พิพิธภัณฑ์คือชีวิต คือลมหายใจ
ของท้องถ่ิน คือสถาบนัหนึง่ของสงัคมท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชมุชน ท่ีจะต้องด ารงคงอยู่และ
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จะต้องมีพฒันาการท่ีเคียงคูไ่ปกับชมุชน ถ้าพิพิธภณัฑ์อยู่ไม่ได้ ชุมชนก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน ด้วย
เหตนีุ ้ความเช่ือมโยงของคนในชุมชนกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงท าให้พิพิธภัณฑ์กับชุมชนมีความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั และด ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งตลอดมา สอดคล้องกับผลการวิจยัของ
สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (2547: 54) กล่าวว่า ชาวบ้านในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่
เร่ิมคิด วางแผน จดัประชุม ท าอาหารรับประทานร่วมกันระหว่างการท างานระยะต่างๆ ส ารวจ
ค้นหาทรัพยากรทางวฒันธรรม ท าแผนท่ีวฒันธรรมชมุชน ก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์ การจดัแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ และร่วมเป็นกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการบริหารจดัการพิพิธภัณฑ์ จึง
กล่าวได้ว่า การเช่ือมโยงกันของชุมชนกบัพิพิธภณัฑ์ในแง่ของการปฏิบตัิงานร่วมกนัดงันีจ้ะท าให้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและชมุชนอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัสมใจ โลหะพนูตระกลู 
(2555) นักวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ถ้าพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินไมส่ามารถเช่ือมโยงกบัคนและท้องถ่ินได้ พิพิธภณัฑ์ก็ตาย 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ (2547: 79) 
พบวา่ ความเช่ือมโยงระหวา่งพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกบัชมุชนมิใชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายนกั หากพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินนัน้ๆ มิได้รับการจัดตัง้จากชุมชนในลักษณะท่ีเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน ฉะนั น้ความ
ภาคภมูิใจตอ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้ๆ ยอ่มเป็นการยากท่ีจะเกิดขึน้ และหากขาดซึ่งความภาคภูมิใจ
ร่วม ส านึกร่วมย่อมเป็นการยากอีกเช่นกนัท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
กบัชมุชน จงึเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งท่ีได้ศึกษา ประสบความส าเร็จเป็น
อยา่งมากเพราะมีปัจจยัทกุอยา่งท่ีปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกลู และคณะ กลา่วมา  

ผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้แก่ชุมชนจากการมีพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เน่ืองจากการท าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนใดก็ตามจะมีความ
เข้มแข็งได้ก็ต่อเม่ือคนในชุมชนรู้จักตวัเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรักในท้องถ่ิน มี
ความสามัคคีปรองดอง มีความมั่นใจในศกัยภาพของตนเอง ท่ีท าให้รู้สึกว่าชุมชนของตนเองมี
ศกัยภาพและสามารถพฒันาไปอย่างเต็มท่ีได้ และสิ่งท่ีจะท าให้ประชาชนรู้สึกส านึกท้องถ่ินขึน้มา
ได้ก็ด้วยการท าให้ชมุชนได้รู้จกัตนเองอย่างถ่องแท้ ด้วยการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของ
ตนเอง การรู้วา่ตนเองเป็นใครมาจากไหน การได้เรียนรู้และศกึษาประวตัศิาสตร์ของตนอย่างลุ่มลึก
จะท าให้ประชาชนเกิดความรักและกตญัญูต่อแผ่นดินเกิด พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงเป็นสถาบนัหนึ่ง
ของชมุชนและสงัคมท่ีมีความส าคญัในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีความหมาย ประชาชน
ในชุมชนจะได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาอนัมีคณุค่าและวิถีชีวิต
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ของตนเองจากพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนรู้จกัตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของ
ตนเองท่ีไมเ่หมือนใคร เป็นการปลกุจิตส านกึรักท้องถ่ินให้เกิดขึน้ในชมุชน ดงัท่ีสิริอาภา รัชตะหิรัญ 
(2555) ได้กล่าวไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ เพราะ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจะท าให้เรารู้จกัตวัเอง ท าให้เรามีความภาคภูมิใจและมีความมัน่ใจในตวัเองท่ี
จะท าสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชน และเม่ือคนในชุมชนทุกคนมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง ก็
ก่อให้เกิดการพฒันาตวัเองและชมุชนตอ่ไปได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน และสอดคล้องกบัศ รีศกัร วลั
ลิโภดม (2545: 86) กล่าวว่า การจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้ส าคญัมาก เพราะมนัเป็นรูปธรรม มนั
สามารถสร้างส านึกท้องถ่ินให้คนในท้องถ่ินมีความมั่นใจในตัวเอง แล้วในขณะเดียวกัน เม่ือ
หลายๆ ท้องถ่ินมาพบปะกนัก็จะท าให้รู้วา่เขาตา่งจากเราอยา่งไร แตฐ่านความรู้ท่ีว่าตา่งฝ่ายตา่งมี
วฒันธรรมเป็นของตวัเอง มนัจะรวมกนัสร้างความส านกึความเป็นชาติ 

นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การเปิด
โอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน เป็นการ
จดุประกายการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกนั และการปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั ท าให้
ชมุชนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของความร่วมมือร่วมใจ เกิดความรัก ความเข้าใจ และความ
สามัคคีขึน้ภายในชุมชน อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง  
นอกจากนี ้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินยังส่งผลโดยอ้อมกับชุมชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการ
ทอ่งเท่ียวภายในชมุชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนท าให้ชมุชนสามารถ
เลีย้งตวัเองได้ตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ การมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินยงัท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ อนั
จะน ามาซึง่การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งชมุชน เป็นปัจจยัสง่เสริมการพฒันาชมุชนอีกระดบัหนึ่ง 
จะเห็นได้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่ง สามารถเป็นเคร่ืองมือในการฟืน้ฟูพลงัชุมชนให้เกิดขึน้ได้ 
ช่วยให้ชุมชนเกิดส านึกรักท้องถ่ิน ท าให้คนในท้องถ่ินไม่ละทิง้แผ่นดินเกิด และสามารถดงึคนใน
ชมุชนท่ีจากบ้านไปให้กลบัคืนมาพฒันาท้องถ่ินของตนได้ เม่ือชมุชนเข้มแข็ง ชมุชนก็จะมีพลงั และ
สามารถสร้างอ านาจในการตอ่รองซึง่สง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็งเพราะชมุชนจะมีอ านาจในการ
เลือกรับ ปรับใช้ สิ่งท่ีเหมาะสมกับตวัเอง และสามารถปฏิเสธสิ่งท่ีไม่เหมาะสมกับตนเอง ท าให้
ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม มีภูมิต้านทานต่อการ เปล่ียนแปลงของ
กระแสสงัคม และสามารถด ารงความเป็นชุมชนของตนอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่นและมัน่คง  ดงัค า
กลา่วของศรีศกัร วลัลิโภดม (2555: 2) กลา่ววา่ วิธีการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนคือ ท าให้ชมุชน
รู้สกึวา่ตวัเขามีอ านาจ แตไ่มใ่ชอ่ านาจของปัจเจกบคุคล ความเป็นมนษุย์ ต้องอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม
ซึ่งมีส านึกร่วมกันอยู่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือการสร้างส านึกร่วมของคน พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งสร้าง
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องค์ความรู้ ความรู้คืออ านาจ ท าให้ชมุชนมีอ านาจในการตอ่รองทางการเมืองได้ ความรู้อนันีจ้ะท า
ให้เขามีอ านาจในการปฏิเสธ ไม่ใช่อ านาจในการเผชิญหน้ากบัรัฐบาล แตคื่ออ านาจในการตอ่รอง
ท่ีเป็นฉันทามติของคนในชุมชนว่าอนันีเ้ป็นสิ่งท่ีถูกต้อง การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินคือการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ท้องถ่ิน (empowerment) อยา่งแท้จริง 

จุดแข็งและจุดอ่อนของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีทุกแห่งต่างมีจุดแข็งร่วมกันในหลายประการ นั่นคือ 1) การมี

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเอง 2) มีวตัถโุบราณท่ีเก่าแก่และมีคณุคา่ท่ีไมส่ามารถหาดท่ีูใดได้ 
3) การบริหารงานโดยชมุชนผู้ มีใจรัก 4) การมีการรวมกลุ่มอาชีพ 5) มีการประสานความร่วมมือ
และการมีเครือข่าย 6) มีกิจกรรมท่ีสร้างความเคล่ือนไหวให้พิพิธภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 7) ความมี
ช่ือเสียงในฐานะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้นแบบของประเทศไทย เหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีถือว่าเป็นจุดแข็งของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของพิพิธภณัฑ์ท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ทกุแห่งเป็นท่ีรู้จกัและได้รับ
การตอบรับจากสงัคม และสามารถด ารงอยู่ได้มากกว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ  ดงัค ากล่าวของรา
เมศ พรหมเย็น (2555: 15) ท่ีกล่าวว่า จุดเด่นของเราคือ เรามีของ เรามีปัญญา และเรามีใจ 
ประเทศของเรามีสมบตัิทางปัญญาและความร ่ารวยทางวัฒนธรรมมาก มีความเป็นตวัตนของ
ท้องถ่ินท่ีชดัเจน เรามีคนท่ีมีใจรักและให้ความสนใจ จนก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นจ านวน
มาก 

ส าหรับจุดอ่อนหรืออุปสรรคของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนัน้ จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินพบวา่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแหง่ตา่งมีจดุด้อยของตนเองในหลายประการ ได้แก่ 1) การขาด
แคลนบุคลากร 2) ลกัษณะทางกายภาพท่ีไม่โดดเด่น และอยู่ในพืน้ท่ีท่ีห่างไกล 3) ขาดเงินทุนใน
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปดงัค ากล่าวของราเมศ พรหมเย็น (2555: 15) ท่ีกล่าวว่า จดุด้อยของเรา
คือ ขาดระบบบริหารจัดการท่ีดี ขาดบุคลากร รูปแบบการน าเสนออาจจะต้องปรับปรุงให้
ตอบสนองตอ่การเรียนรู้ของคนได้มากกว่านี ้ขาดกิจกรรมท่ีจะท าให้ตนเองมีชีวิต และขาดเงินทุน
ในการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตามพบว่าจดุด้อยดงัท่ีกล่าวมานีต้า่งเป็นจดุด้อยท่ีเกิดขึน้เม่ือในอดีตท่ี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่างประสบมาทัง้สิน้ ทัง้การขาดระบบบริหารจัดการท่ีดี เน่ืองจากเป็นการ
บริหารจดัการโดยชาวบ้านท่ีไมมี่ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการมากนกัท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ต้องประสบปัญหาในการด าเนินงานมากมาย การขาดบุคลากรทีจะท าหน้าท่ีดแูลรักษาและท า
หน้าท่ีเป็นภัณฑารักษ์ในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากบุคลากรเหล่านีส้่วนใหญ่เป็น
อาสาสมคัรชุมชนท่ีเป็นชาวบ้านจึงไม่สามารถมาท าหน้าท่ีเป็นประจ าได้  นอกจากนีปั้ญหาการ
ขาดกิจกรรมท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของตนมีความเคล่ือนไหวและนา่สนใจ การน าเสนอเร่ืองราว
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ในการจัดนิทรรศการยังไม่น่าสนใจ ไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก็เป็นจุดด้อยอีกประการหนึ่งท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินล้วนเคยประสบมาแล้วในอดีต แตใ่นปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งได้มีการ
พฒันาและปรับปรุงจดุด้อยท่ีเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของตนได้ในทกุข้อ  

อย่างไรก็ตาม จุดด้อยท่ียงัคงเป็นอปุสรรคของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัตามท่ีได้
ค้นพบ คือ การขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งมีปัจจยัมาจากหลายสาเหตตุามท่ีได้
กลา่วไปแล้วนัน้ ก็ยงัคงเป็นอปุสรรคท่ีท าให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทกุแห่งถือเป็นจดุด้อยท่ียงัต้องได้รับ
การแก้ไขต่อไป นอกจากนี ้ยงัมีจุดด้อยประการอ่ืนๆ ท่ีท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไม่มีผู้ ไปเย่ียมชม
อยา่งท่ีควรจะเป็น เช่น การตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีห่างไกล การเดินทางไปเป็นด้วยความยากล าบาก และ
การขาดการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชน หรือตรงกันข้าม การท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
ตัง้อยู่ใกล้กับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักของประชาชนเป็นจ านวนมาก ท าให้
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่มีคนมาเท่ียว เพราะประชาชนตา่งพากนัไปเท่ียวในท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียง
และมีช่ือเสียงมากกวา่  
               บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

       บทเรียนท่ีชุมชนทุกแห่งได้รับจากการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน นบัเป็นประสบการณ์ท่ีดี
และมีคุณค่า เป็นท่ีจดจ าของชุมชนท่ีไม่สามารถลืมเลือนไปได้เลยว่า จากจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ท่ีเกิด
จากการสะสมข้าวของเพียงไมก่ี่ชิน้ในชมุชน จะเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ 
ด้วยการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ ความร่วมมือ และส านึกท้องถ่ิน อันน ามาซึ่ง
ประโยชน์อนันานบัประการแก่ชมุชนซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้ชมุชนเกิดการพฒันาและ
มีความเข้มแข็งได้จนถึงทกุวนันี ้ 

บทเรียนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้างให้เป็นท่ีจดจ าแก่ชมุชน ท าให้คนในชมุชนเรียนรู้สิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสดุคือการท างานให้ประสบความส าเร็จท าให้ชมุชนมีความเข้มแข็งและเกิดการพฒันาได้
อย่างยั่งยืนนัน้ต้องมีปัจจัยส าคญั 2 ประการ นั่นคือ การท าสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องเกิดจากความ
ต้องการอย่างแรงกล้าและความมีใจรักในสิ่งนัน้อย่างแท้จริงเท่านัน้ จึงจะท าให้ชุมชนมีแรงขับ
พอท่ีจะท าให้กิจการนัน้ประสบความส าเร็จได้ เพราะการท าสิ่งใดด้วยใจรักจะท าให้เกิดความทุ่มเท 
อดทน เสียสละ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพียรพยายามท าสิ่งนัน้ให้ส าเร็จผล ดงัท่ีได้ศกึษาจากกรณี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัง้ 4 แห่ง ตา่งพบว่า พิพิธภณัฑ์ทกุแห่งล้วนมีเหตปัุจจยัจากความต้องการและ
ความรักของคนในชุมชนท่ีมีต่อความเป็นตวัตน มีต่อวฒันธรรมท่ีพวกเขารักและภาคภูมิใจเป็น
ปฐมบท ความรักท่ีมีตอ่แผ่นดินเกิดเช่นนี ้จะเป็นพลงัท่ีท าให้เกิดแรงขบัเคล่ือน เกิดพลงัของชมุชน
ท่ีช่วยผลกัดนัให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเกิดขึน้ได้ และเป็นพลงัอนัยิ่งใหญ่ท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรค
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ทัง้หมดทัง้มวลได้ ดงัค ากลา่วของยพุิน ดษิุยามี (2555) ชมรมเพ่ือนพิพิธภณัฑ์แห่งนครปฐม กล่าว
ว่า จะท าอะไร ต้องท าด้วยใจรัก พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ศิลปะ และจิตวิญญาณของท้องถ่ิน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท าให้เราเกิดความรัก และความ
กตญัญูต่อแผ่นดินเกิด อันจะท าให้เรามีความรักและมีพลงัในการพัฒนาชุมชน สงัคม และชาติ
บ้านเมืองต่อไป นอกจากการมีความรักต่อแผ่นดินเกิดและความรักในการท างานแล้ว สิ่งท่ีท าให้
ชมุชนได้เรียนรู้คือการท างานใดๆ ก็ตามจะส าเร็จด้วยตวัคนเดียวไม่ได้ แตต้่องอาศยัความร่วมมือ 
การมีส่วนร่วมของชมุชน ความร่วมมือร่วมใจกนัของคนในชุมชน ด้วยความรัก ความสมคัรสมาน
สามคัคี ความกลมเกลียวกันของสมาชิกในชุมชน จะท าให้กิจการของชุมชนประสบความส าเร็จ
และเกิดการพฒันา และน าไปสู่ความเข้มแข็งของชมุชนอย่างยัง่ยืน ดงัเช่นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของ
ชมุชนท่ีจะไมส่ามารถเกิดขึน้ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือกนัของคนในชมุชน และพิพิธภณัฑ์ก็
ไม่สามารถยืนอยู่ด้วยตวัคนเดียวอย่างโดดเด่ียวได้ แต่ต้องอาศยัการประสานความร่วมมือกับ
ชมุชนและหนว่ยงานอ่ืนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชน บทเรียนในการมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท าให้คนใน
ชมุชนมีทกัษะในการใช้ชีวิตมากขึน้ พิพิธภณัฑ์สอนให้ชมุชนได้รู้จกัการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 
การสร้างชมุชนให้เป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมิได้มีความส าคญักบัชมุชนในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพียงเท่านัน้ หากแตพ่ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้ให้บทเรียนส าคญัใน
ฐานะองค์กรหนึง่ของสงัคมท่ีชว่ยสร้างความรักมาตภุูมิ สร้างความภาคภูมิใจในตวัเองให้กบัคนใน
ชุมชน อนัเป็นปัจจัยท่ีช่วยสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชุมชนได้ตราบจนทุกวนันี ้
การด าเนินการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและการรักษาไว้ให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้ด ารงอยู่อย่างเต็ม
ภาคภูมิในชุมชนนัน้ มีเส้นทางท่ีมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่ผ่านการบม่เพาะจากกาลเวลา
และความร่วมมือ แลกมาซึ่งหยาดเหง่ือและหยดน า้ตา ความรักและความผูกพนัอนัยิ่งใหญ่ท่ีเกิด
จากการตอ่สู้และการยืดหยดัของชมุชนและพิพิธภณัฑ์มากมาย เป็นบทเรียนอนัมีคณุคา่ยิ่งท่ีส่งผล
ให้ชมุชนมีความเข้มแข็งและมีภมูิต้านทานในการยืนหยดัอยูบ่นความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั 
และอนาคตได้อยา่งยัง่ยืน 

ข้อเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการด าเนินงานและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
             จากการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินทุกแห่งมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงาน
และรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้และน าไปสูค่วามเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
สามารถอภิปรายได้ดงันี ้  
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ความคิดเหน็เก่ียวกับการด าเนินงานของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดขึน้จากความต้องการของชมุชนเป็นหลกั และบริหาร 

จดัการทกุอย่างโดยชุมชนเอง โดยท่ีมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือในฐานะพ่ีเลีย้งให้การ
แนะน า และสนบัสนนุในเร่ืองท่ีชมุชนอาจยงัมีความรู้ไมม่ากเพียงพอ เช่น การท าทะเบียนวตัถ ุการ
จดันิทรรศการ 

2. ในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้ ต้องให้ความส าคญัตอ่ชมุชน เม่ือให้ 
ความส าคญัต่อชมุชนแล้ว การขอความร่วมมือต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี พิพิธภณัฑ์ต้องมีการให้
ความรู้แก่ชมุชนอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ชมุชนเห็นประโยชน์เร่ืองตา่งๆ ในการสร้างพิพิธภณัฑ์ทัง้ตอ่
ตวับคุคลและตอ่ชมุชนอยา่งชดัเจน และถึงแม้วา่สิ่งท่ีชมุชนจะได้ซมึซบันัน้ อาจยงัมองไม่เห็นผลได้
ในเร็ววัน แต่ก็จะเป็นการบ่มเพาะความรู้เพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการเรียนรู้ท่ีจะรู้จัก
ตวัเอง รู้จกัท้องถ่ิน และอยูร่่วมกบัสิ่งแวดล้อมแบบดแูลซึง่กนัและกนัอยา่งยัง่ยืนให้กบัชมุชน  

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และมีกิจกรรมท่ีตอ่ยอดองค์ 
ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ไปสู่การเรียนรู้ในชมุชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชดัเจนและเกิดความเข้าใจ
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงควรมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการ
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนหลากหลายรูปแบบ และต่อเน่ือง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในทุกขัน้ตอนให้มากท่ีสุดเพ่ือเป็นการจุดประกายความรักชุมชนท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิด
ความสามคัคีปรองดอง อนัจะท าให้เกิดพลงัในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนได้อย่างยัง่ยืน  และ
ต้องมีกิจกรรมอยา่งส ่าเสมอและตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างลมหายใจให้แก่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ควรมีการประสานความร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ย เพ่ือสร้าง 
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีและสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัระหว่างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัว่ประเทศ และ
เช่ือมความสมัพนัธ์โยงใยเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ใน
การช่วยเหลือ สนบัสนุนและร่วมกันพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างมัน่คงในฐานะแหล่ง
เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับการอดุหนนุงบประมาณจากรัฐบาลอยา่งเป็นทางการ 
เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้อย่างราบร่ืน รวดเร็ว และสามารถด ารงอยู่ในฐานะ
แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและองค์กรทางสงัคมท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างเต็ม
ภาคภมูิ 
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                  ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
                  การท างานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั และการด าเนินงานไม่มี
ลกัษณะเบด็เสร็จ หากแตพ่ิพิธภณัฑ์จะต้องรู้จกัท่ีจะคิด พฒันา และปรับเปล่ียน เพ่ือให้พิพิธภณัฑ์
เกิดความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอาจไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตวั แตรู่ปแบบ
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งต้อง
พยายามหาจดุเดน่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน และน าเสนอออกมาให้ชุมชนและสงัคมได้
เรียนรู้ และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเกิดขึน้และด ารงอยู่ด้วยศกัยภาพของท้องถ่ิน อยู่บนพืน้ฐานของ
ความพอเพียง อย่างไรก็ดี รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอาจมีหลักการในการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในทกุกระบวนการของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ตัง้แต่การก่อตัง้ จนถึงการด าเนินงานทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์ให้มากท่ีสุด เพ่ือ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกับชุมชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 2) มีการ
น าเสนอเร่ืองราวความเป็นตวัตนของชุมชนท้องถ่ินให้น่าสนใจ 3) มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างหลากหลายเพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวให้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง  4) มีการ
ประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกชมุชน และมีเครือขา่ยเพ่ือการช่วยเหลือ
และพฒันาพิพิธภณัฑ์ 5) ด าเนินกิจการตามก าลงั ตามศกัยภาพของท้องถ่ิน โดยใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่นท้องถ่ินให้คุ้มคา่และเกิดผลสงูสดุ 

รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ 
ชุมชน มีรายละเอียดดังนี ้ 

จากรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน 
ซึ่งแนวคิดหลักในการวิจัยเร่ืองนี ้คือ การสร้างรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์มาจาก ผลการตอบ
แบบสอบถาม สภาพและรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนั บทบาทของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ซึ่งมี
องค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การพฒันาการด าเนินงาน
ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน
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อย่างยัง่ยืน ด้วยการใช้วิธีการในการด าเนินงานหลากหลายรูปแบบทัง้การจดัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการการด าเนินงาน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชุน 
ส่งเสริมการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมจัดกิจกรรม ร่วมประเมินผล เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผู้ วิจัยขอ
อภิปรายผลในประเดน็ท่ีส าคญัตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. สภาพรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั การเสนอรูปแบบ
การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน และ
บทบาทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ส าหรับผลการศึกษาการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท และรูปแบบการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในอนัท่ีจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท่ีควรจะเป็นพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบนัมีบทบาทมากกว่าเป็นสถานท่ีเก็บ
รักษาวตัถโุบราณมาเป็น “แหล่งเรียนรู้” เป็น “สถาบนัทางการศกึษา” เป็น “องค์กรทางสงัคม” ท่ีมี
หน้าท่ีจดักิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ และเอือ้ประโยชน์ให้ทัว่ถึงแก่บุคคลตา่งๆ ในสงัคม อนัมีบทบาท
ส าคัญในมิติของการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินได้กลายเป็นคลังความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน เป็นศนูย์รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตวฒันธรรมซึ่งมีคณุคา่ของคนในชมุชน 
และมุ่งเน้นท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กบัคนในท้องถ่ินของตนเอง และสงัคมภายนอกได้
เข้าใจถึงชีวิตวฒันธรรมของสงัคมท้องถ่ินนัน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสามารถเอือ้ให้คนในชมุชนเกิดการ
เรียนรู้และเห็นคณุคา่ในประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน จน
เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองท่ีไม่เหมือนใคร เป็นการปลุกจิตส านึก  และการฟื้น
พลังชุมชน ซึ่งบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินตามท่ีได้ศึกษาได้ค้นพบว่า บทบาทท่ีส าคัญของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นปัจจยัในการส่งเสริมให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
ของชมุชนและเป็นองค์ทางสงัคมท่ีชว่ยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ในปัจจบุนัมี 4 ด้าน ได้แก่ 
1) บทบาททางด้านการศึกษาในการเป็นกลไกหนึ่งของการศึกษานอกระบบในการส่งเสริม
การศึกษาตามอธัยาศยัให้แก่ประชาชน โดยท่ีพิพิธภัณฑ์ได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งท่ีได้
ระบุไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 (2555) ท่ีมีสาระส าคญัในการ
กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการศึกษานอกระบบท่ีว่า ในการจดัการศกึษานัน้มุ่งให้ผู้ เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้การเรียนรู้ต้องจดัให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลา  ทุก
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สถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกนัทกุฝ่ายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ และเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง โดยการจดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสตัว์ สวนสตัว์สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนนัทนาการ แหล่งข้อมลู และ
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างเต็มท่ี 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงถือเป็นสถาบันทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย
ความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถให้การศกึษากบัชมุชนได้อย่างเท่าเทียมเพราะเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ท าให้การเข้าถึงความรู้เป็นเร่ืองง่าย สะดวก 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน คือ คลังความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินอันยิ่งใหญ่ ท่ีสามารถเอือ้ให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริม กระตุ้น 
ปลกูจิตส านึกในรากเหง้า สร้างความภาคภูมิใจ และความรักในท้องถ่ินของตน อนัจะน าไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 2) บทบาททางด้านสังคม 3) บทบาททางด้านเศรษฐกิจ และ 4) 
บทบาททางด้านการเมือง 

จะกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้มีความ
เหมาะสม และสามารถสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชนได้โดยตระหนกัถึงถึงความสมัพนัธ์ของมิติแตล่ะ
ด้านท่ีเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั ทัง้มิตทิางด้านการศกึษา มิตทิางสงัคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทาง
การเมือง 
                  จากสภาพการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในปัจจุบัน และบทบาทของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และการน าเสนอรูปแบบจึงท าให้รูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ควรเป็นไปในแนวทางท่ีจะสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจและ
ภาคภมูิใจในประวตัศิาสตร์ ความเป็นมา วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ชมุชน เพราะการรู้จกัตนเอง จะท าให้จิตส านึกในรากเหง้า สร้างความภาคภูมิใจ และความรักใน
ท้องถ่ินของตนมีความรู้ ความเข้าใจ ความรัก เกิดความภาคภูมิใจและรู้คณุคา่ของภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน และพร้อมท่ีจะอนรัุกษ์และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินของตนไว้มิให้เส่ือมสญู
และเม่ือเกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว เขาจะเกิดความรักและหวงแหนตามมา และหากจะมีการ
พฒันาท้องถ่ิน ชมุชนเหล่านีย้่อมมีความเข้มแข็งและมีแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจนกว่าชมุชนท่ีไม่
รู้จกัรากเหง้าของตนเอง  
 
 



590 
 

 
 

2. รูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 
 ด้วยเหตท่ีุสงัคมไทยมีแนวโน้มท่ีเข้าสู่สงัคมฐานความรู้ ซึ่งเป็นสงัคมท่ีใช้ความรู้เป็น
เคร่ืองมือขบัเคล่ือน คนในสงัคมจึงต้องมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย ดงันัน้ 
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้สามารถเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้จะช่วยสร้าง
พลงัทางปัญญาให้แก่คนไทย เสริมสร้างการก้าวเข้าสูส่งัคมฐานความรู้ในอนาคต การท่ีกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มเข้าสู่สงัคมฐานความรู้ท าให้การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จดัการความรู้มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพ่ือน าไปสู่การปรับตวัเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ในยคุโลกาภิ
วัตน์ การศึกษาจึงต้องเน้นการสร้างความรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก สามารถเพิ่ม
ศกัยภาพการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนคิดเป็นเพ่ือพฒันาตนเองได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต สามารถปรับตวั
ให้ทันต่อสภาวะโลกในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 
2555) ขณะเดียวกนั สงัคมในปัจจบุนัยงัให้ความส าคญัตอ่ฐานราก กล่าวคือ ชมุชน เป็นหลกั การ
พัฒนาต่างๆ จึงมุ่งเน้นไปยังชุมชนและท้องถ่ิน โดยยุทธศาสตร์และการด าเนินงานต่างๆ ต่าง
มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับภาวะทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันการพฒันาชุมชนก็ต้องเสริมสร้างปัญญาให้กับประชาชน
และสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของความพอเพียง ความ
พอประมาณอย่างมีเหตผุล น าไปสู่สงัคมท่ีมีคณุภาพสามารถพึ่งตนเองและรู้เท่าทนัโลก สามารถ
แสวงหาความรู้ได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตโดยไม่ละทิง้ภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัเป็นรากฐานของการ
พฒันาประเทศอย่างสมดลุ มีคณุภาพ และยัง่ยืน ดงันัน้ สงัคมไทยจึงต้องให้ความส าคญักับการ
ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชมุชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่งๆ ในการ
จดัการศกึษาจดัให้มีแหลง่เรียนรู้ในชมุชน ซึ่งการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทยในปัจจบุนั
ท่ีจะก้าวเข้าสู่สงัคมฐานความรู้จึงไม่เพียงแตก่ารจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือสถานศกึษา
เทา่นัน้ แตต้่องเป็นการจดัการศกึษาท่ีให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้จากรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้จาก
แหล่งเรียนรู้ทัง้นีเ้พ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของตนได้
ตามความต้องการ   

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินถือเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งของชุมชนตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้ทกุรูปแบบเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่ชมุชน เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุคลและยงัเป็น
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การเตรียมการให้คนและชุมชนมีความพร้อมในการพฒันาตนเองและพฒันาชุมชนของตนให้มี
ความก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง สามารถด ารงความเป็นชุมชนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสแห่งความ
เปล่ียนแปลงอย่างรู้เท่าทันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึงมี
ความหมายในฐานะของการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชมุชนได้ พิพิธภณัฑ์ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสงัคมและชมุชนในระดบัตา่งๆ 
ของโลกมาเป็นเวลานานแล้ว ในประเทศฝร่ังเศสหลงัการปฏิวตัิประชาธิปไตยพิพิธภณัฑ์ถกูใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเผยแพร่ประชาธิปไตย เป็นเคร่ืองมือในการสร้างวฒันธรรมชาติและสร้างแรงจงูใจ
ในการสร้างประชาธิปไตย ในประเทศไทย พิพิธภณัฑ์เกิดขึน้ในราชส านกัและแวดวงราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสงวนรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเกิดขึน้ในชุมชนมากมาย ด้วยความเห็นในคณุประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นทัง้เคร่ืองมือและ
วิธีการในกระบวนการพฒันาชมุชน กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างศกัยภาพและฟืน้ฟูพลงัของ
ชุมชนท้องถ่ินให้สามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
สมาชิกของชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ ตัง้แต่การส ารวจค้นหา การประเมิน
คณุค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม การรวบรวมโบราณวตัถุ การวางแผนการจัดการ 
การอนุรักษ์ การสงวนและการบรูณะ การจดัแสดงพิพิธภณัฑ์/นิทรรศการ การเผยแพร่ การฟืน้ฟู
และจดัการเชิงธุรกิจ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในชมุชนและนกัวิชาการ 
นกัพฒันาจากภายนอก และระหว่างสมาชิกในชมุชนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เร่ืองทรัพยากร
วฒันธรรมแตกตา่งกนั ความเสียสละ ความเอือ้เฟือ้เกือ้กูลแก่กันและกันในหมู่สมาชิกของชุมชน 
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนั ท าให้ชมุชนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินตนเอง รักถ่ินฐาน
บ้านเกิด เป็นพืน้ท่ีแสดงความมีตวัตนของชุมชนให้คนภายนอกได้เห็นและยอมรับ ท าให้คนใน
ชมุชนมีศกัดิ์ศรี และประการส าคญัท่ีสุดก็คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้าง
ความรู้และฟืน้ฟภูมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีน าไปสูก่ารพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง
ในทกุๆ มิตไิด้อยา่งแท้จริง  

ปัจจุบนัมีการพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขึน้เพ่ือสนบัสนุนแนวคิดในการใช้พิพิธภัณฑ์
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชมุชน หลายหมู่บ้าน หลายต าบลมีการสร้างพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของตน
ขึน้มากมาย ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาวตัถุสิ่งของไปรวมไว้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีก าหนด จากนัน้ก็
อาจบูรณะปรับปรุงอาคารเก่าแก่แห่งหนึ่งขึน้มาเป็นอาคารจดัแสดง หรือสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
ขึน้มาใหม่ แล้วจดัแสดงวตัถุสิ่งของพร้อมทัง้จดันิทรรศการความรู้ไว้ในพิพิธภณัฑ์นัน้โดยมีความ
พยายามให้ชมุชนหรือผู้น าชมุชนท้องถ่ินนัน้เข้ามามีบทบาทในการจดัการพิพิธภณัฑ์ ซึ่งในปฏิบตัิก็
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อาจจะเกิดผลสมัฤทธ์ิทางด้านการสร้างและการจดัแสดงในระยะสัน้ แตใ่นระยะยาวอาจมีปัญหา
เร่ืองการจดัการและกระบวนการพฒันาพิพิธภณัฑ์ในเร่ืองการขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
ชาวบ้านในชมุชนท้องถ่ินนัน้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึควรได้รับการพฒันาเพ่ือให้เกิดผลในทางพฒันา
ชมุชนได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้
เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชมุชนในสงัคมฐานความรู้ในปัจจบุนัและอนาคตได้อยา่งเหมาะสม 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีอยู่ในทุกๆ ชุมชนหรืออาจจะมีหลายแห่งในชุมชน  ซึ่งการมี
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจะเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีความรู้ ความคิดไปในทางเดียวกัน 
กลา่วคือ มีความรักและภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนอย่างลึกซึง้ รักถ่ินฐานบ้านเกิด รู้และเข้าใจ
ในระบบนิเวศ และวัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึง้ ซึ่งหากมีคนท่ีคิดเหมือนกัน ท าในสิ่งท่ี
คล้ายคลึงกันก็จะท าให้กระบวนการรวมกลุ่มเกิดขึน้เร็วและท าให้ชุมชนแข็งแรงมากยิ่งขึน้ การ
พฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจึงต้องมีแนวทางในการด าเนินงานในหลายๆ ด้านให้แก่ชุมชนได้น าไป
พฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินของตนเพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสามารถ ฟื้นฟูพลัง
และอ านาจในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมให้คนในชุมชนได้อย่างทัว่ถึงและยัง่ยืน เม่ือชุมชน
สามารถบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้เองแล้วก็จะเกิดความมัน่ใจ ภูมิใจ น าไปสู่การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาด้านการเรียนรู้ และน าไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่ม ชุมชน 
สามารถพึ่งตนเองได้บนพืน้ฐานวฒันธรรม เกิดความรักถ่ินฐาน เกิดความสามคัคีและความเอือ้
อาทรเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั ตลอดจนช่วยให้คนในชมุชนมีความมัน่ใจในการคิดแก้ปัญหาอ่ืนๆ หรือ
สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามส าหรับพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นกระบวนการ
สืบเน่ืองตอ่ไป 

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจงึควรมีรูปแบบท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบตัิเพ่ือเป็นกลไกส าคญัใน
การขบัเคล่ือนสงัคมไปสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน ซึ่งข้อ
ค้นพบดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต:พิพิธภณัฑ์ 
(สุมาลี สังข์ศรี และคณะ 2552) ท่ีพบว่า แนวทางการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้1) องค์ประกอบด้าน
จุดมุ่งหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ์2) องค์ประกอบด้านการบริหาร 3) องค์ประกอบด้าน
บคุลากร4) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 5) องค์ประกอบด้านวิธีการจดัให้พิพิธภณัฑ์เป็น
แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต 6) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 7) องค์ประกอบด้านการ
ให้บริการ 8) องค์ประกอบด้านการประสานงานและการสร้างเครือข่าย 9) องค์ประกอบด้านการ
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ติดตามประเมินผล 10) องค์ประกอบด้านความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลและ จาก
การศกึษาการพฒันารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชน มีข้อค้นพบในประเด็นท่ีเก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

2.1 องค์ประกอบทางด้านกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
จากข้อค้นพบด้านกายภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ี

ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคล้องกนัประกอบด้วยรูปแบบทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไม่
จ าเป็นต้องมีลกัษณะเฉพาะ แต่ต้องตัง้อยู่ในชุมชน และควรมีความหลากหลายตามเอกลกัษณ์
ของท้องถ่ินและสภาพท่ีเป็นอยู่ในแต่ละพืน้ท่ี โดยท่ีสามารถใช้สภาพแวดล้อมทกุอย่างในชมุชนให้
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะเท่านัน้ ซึ่งถือ
เป็นการด าเนินการบูรณะ ประยุกต์ อาคารเก่าท่ีมีอยู่ในชุมชนเพ่ือปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
เช่น ศาลาประชาคม โบสถ์ วิหาร โบราณสถาน บ้าน-เรือน หมู่บ้านอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะ
เอือ้ประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากโบราณสถานไปพร้อมกนั ทัง้นีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ต้องเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะท้องถ่ินให้เห็นอย่างชดัเจน
และมีความโดดเด่น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องให้ความส าคญักับการจดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ให้มีชีวิตชีวาเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น มีสิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของท้องถ่ิน มีแสงสวา่งพอเหมาะ อากาศถ่ายเท สะอาด และมีบริเวณหรือพืน้ท่ีในการจดักิจกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ลานการละเล่น การแสดง การสาธิต การทดลอง รวมทัง้มีบริเวณท่ี
จดัเป็นมมุพกัผอ่น มมุนัง่เลน่ หรือมมุหนงัสือเล็กๆ ท่ีสามารถนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจได้  

2.2 องค์ประกอบทางด้านจดุมุง่หมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
จากการวิจยัค้นพบว่าผู้ทรงคณุวฒุิมีทศันะตรงกนัในเร่ืองจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินในการเป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมความรู้ของชุมชนท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ด้วยการมีวตัถุประสงค์ท่ีหลากหลายท่ีสามารถตอบสนองวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนได้มาก
ท่ีสดุเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนและเป็นจดุแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของประชาชน
ทัง้ในชมุชนและนอกชมุชนเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน นอกจากนีผู้้ทรงคณุวฒุิยงัมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าพิพิธภัณฑ์ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นคลังรวบรวมความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ ภูมิปัญญาประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน เป็นแหล่ง
อนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินไม่ให้สูญหาย และเป็นศูนย์กลางในการ
พบปะสงัสรรค์และเป็นเวทีชาวบ้านของชมุชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือใน
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การพฒันาความรู้ ความคดิของคนในชมุชน ตลอดจนเป็นสถานท่ีชว่ยตอ่ยอดองค์ความรู้เพ่ือน าไป
พฒันาทศันคติ และคณุภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึน้ ข้อค้นพบจากงานวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกับ 
สมุาลี สงัข์ศรี และคณะ (2548: 205-206) ท่ีกล่าวถึงจดุมุ่งหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า เป็น
แหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ศลิปวฒันธรรม เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชมุชน เป็นแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีส่งเสริมให้ชมุชนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ อีกทัง้เป็นแหล่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นสิ่งสร้างจิตส านึก
สาธารณะให้กับชุมชน นอกจากนี ้พระปลัดประพจน์ อยู่ส าราญ (2551:213) ยังได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายส าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจัดตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ใน
การศกึษาประวตัิความเป็นมา วิถีชีวิต กระบวนการด าเนินชีวิตในอดีตของท้องถ่ิน เป็นศนูย์กลาง
ในการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี คา่นิยมของท้องถ่ินซึ่งถ่ายทอดผ่านวตัถุสิ่งของท่ีจดัแสดง
เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัตามวิถีของชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม เป็นศูนย์กลางในการสืบสาน
ความภาคภูมิใจจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลาน เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน  ท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการจดักิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน 

2.3 องค์ประกอบทางด้านหลกัการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
หลกัการส าคญัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริการ

กบัประชาชนทกุคนอยา่งเทา่เทียมและทัว่ถึง เป็นสถานท่ีสามารถสนองตอบความต้องการด้านการ
เรียนรู้และก่อประโยชน์จากการเรียนรู้ของประชาชนได้เร็วท่ีสุด พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีนโยบาย
และแผนการด าเนินการท่ีชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้ ส่วนกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
นัน้ขึน้อยู่กับชุมชนท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้บริการเป็นส าคญั อีกทัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องก่อตัง้ 
และด าเนินการโดยชุมชน ยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลกั และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับ
การสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนในสงัคม และได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
มีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ินตามโอกาส ตลอดจนมีการ
สง่เสริมการรวมกลุม่ในชมุชนทกุรูปแบบเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้เป็นท่ี
รู้จกัและเป็นท่ียอมรับของสงัคม นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการให้บริการแก่สงัคม ชมุชน
อย่างสม ่าเสมอ และมีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย ซึ่ง
หลกัการต่างๆ นีผู้้ทรงคณุวุฒิได้ให้ทศันะท่ีสอดคล้องกันจากท่ีค้นพบจากงานวิจยัเห็นได้ว่าเป็น
หลักการท่ีสอดคล้องกับหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาของชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยท่ีมุ่งเน้นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสงัคมไทยให้ เป็นสงัคมแห่ง
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การเรียนรู้ และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ท่ีมีหลกัการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมฐานความรู้ให้คนไทยทัง้ปวง
ได้รับโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตอันเป็นเง่ือนไขสู่ระบบสังคม
ฐานความรู้ท่ีพึงประสงค์ และซึ่งข้อค้นพบดงักล่าวสอดคล้องกับ มนญัญา นวลศรี (2552:179) ท่ี
กล่าวถึงหลักการของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ต้องไม่มุ่งแสวงหาก าไร มุ่งให้บริการ
มากกว่า และมุ่งประโยชน์ตอ่ประชาชนเป็นหลกั อีกทัง้ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินหรือชุมชนนัน้ๆ 
ได้ตระหรักในคณุคา่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินซึ่งทกุคนในชมุชนเป็นเจ้าของร่วมกนั และรู้สึกหวงแหน
ซึง่จะน าไปสูก่ารดแูลรักษาให้อยูใ่นสภาพดีตอ่ไป 

2.4 องค์ประกอบทางด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
ข้อค้นพบเร่ืององค์ประกอบด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน จาก

การวิจยัพบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิได้แสดงทศันะท่ีสอดคล้องกนักล่าวคือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นการ
ให้บริการในเชิงรุกโดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเป็นกิจกรรมหลกัในการดงึดดูผู้มาเย่ียม
ชม จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เช่น องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ ทัง้นีกิ้จกรรมในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้
ประวตัศิาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นหลกั ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง โดยพิจารณาถึง
การตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของกลุม่เปา้หมายได้ทกุกลุ่ม และพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้อง
เน้นการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เช่น นิทรรศการ (ทัง้ถาวร
และหมุนเวียน) การจดัสมันา การเสวนา และมีกิจกรรมผลดัเปล่ียนหมุนเวียนเป็นประจ า อีกทัง้
การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต้องเป็นการด าเนินการโดยไม่ให้ผู้ เข้าชมรู้ว่า
ก าลงัเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง 
การสาธิต ขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามาร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในพิพิธภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น มคัคเุทศก์อาสา วิทยากรในการบรรยายพิเศษ  รวมทัง้
กิจกรรมท่ีจดัจะต้องมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวท่ีจัดแสดง และมีการเช่ือมโยงกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระบบโรงเรียน นอกจากนีก้ารจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัด้วย ซึ่งข้อค้นพบดงักล่าวสอดคล้องกบัการด าเนินงาน
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษาทัง้หมดท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยมีการน าเสนอเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในด้านตา่งๆ และกิจกรรมมีเนือ้หาเพ่ือการเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญา
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ของท้องถ่ินเป็นหลกั อีกทัง้มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นหลกัสูตรการเรียนการ
สอนในระบบโรงเรียนด้วย และข้อค้นพบดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานการวิจัยการ
จดัการเรียนรู้ตลอดชีวิต:พิพิธภณัฑ์ (สมุาลี สงัข์ศรี และคณะ 2548: ฉ) ท่ีระบวุ่าการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินว่าควรมีการวางแผนการจดักิจกรรมให้สนองความต้องการของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินให้นักเรียนมาศึกษา และมีการปรับและพัฒนา
ข้อมลูให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจยัการจดัการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2555) ท่ีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในแหล่งการ
เรียนรู้วา่ควรมีความนา่สนใจ ทนัสมยัและสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์และสถานการณ์ของชมุชน จาก
ข้อค้นพบดงักล่าวสามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน เป็นสาระบนัเทิงท่ีการเรียนรู้เกิดขึน้ควบคู่กับความบนัเทิง เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับความรู้ทัง้ท่ีไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เป็นการศึกษาตามอธัยาศยัท่ี
สามารถเกิดขึน้ได้ทกุท่ีทุกเวลาและทกุโอกาส ซึ่งการจดักิจกรรมในลกัษณะนีเ้ป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และพร้อมท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาชุมชนต่อไปได้ 
นอกจากนีย้ังมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีกระบวนการท่ีเป็น
ขัน้ตอน ซึง่ต้องประกอบไปด้วยการเตรียมการ ซึง่ต้องมีการส ารวจภมูิปัญญา วฒันธรรมของชมุชน
เน่ืองจากเป็นสิ่งส าคญัท่ีสุดในการน าเสนอความเป็นมาของชุมชน และการส ารวจความต้องการ
ของชมุชนก็เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะจะได้ทราบถึงความต้องการและความพร้อมในการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน และระหวา่งการด าเนินงานนัน้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกบัชมุชนต้องมีการประชมุวางแผนร่วมกนั
ในการก าหนดกิจกรรม วนัเวลา และวิธีด าเนินงาน ซึ่งการวางแผนการจดักิจกรรมเป็นการวางแผน
รายปีหรือแผนงานระยะยาว โดยก าหนดกิจกรรมตามวัน เวลา ให้สอดคล้องกับโอกาสตาม
ประเพณีของชุมชนเป็นหลกั จนถึงระยะเวลาหลงัการด าเนินงาน ซึ่งในระยะนีจ้ะเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการตอ่ยอดองค์ความรู้จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ไปสู่ชุมชน เป็นระยะท่ีพิพิธภัณฑ์และชุมชนต้องกลับมามองย้อนอดีต ทบทวนการด าเนินงาน 
ประเมินผล และสรุปปัญหาในการจดักิจกรรมตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ร่วมกนัอีกครัง้ ซึ่งการตอ่ยอด
องค์ความรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องท าอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การก าหนดเป็นหลกัสตูรการเรียน
การสอนในโรงเรียนในชุมชนเพ่ือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเอาไว้ไม่ให้
สาปสูญยงัสามารถให้เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชมุชนอีกทางหนึง่ด้วย 
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2.5 องค์ประกอบทางด้านการให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวฒันธรรมของชมุชน และเป็นพืน้ท่ีในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเช่ือมโยงคนภายในชมุชนและคนภายนอกชมุชนให้ถึงกนั จากการศกึษาใน
ครัง้นีพ้บว่า การให้บริการของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการ
บริการความรู้หรือการให้ความรู้แก่ผู้ ชมโดยการน าชมโดยภัณฑารักษ์/วิทยากร และมีการท า
เอกสารสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ เชน่ หนงัสือน าชม แผ่นพบั ห้องสมดุ ขณะเดียวกนัก็ต้องมีการ
บริการให้ความรู้แก่ชมุชนนอกสถานท่ี กล่าวคือ มีการให้บริการในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด เช่น การจดัพิพิธภัณฑ์สญัจร การจดันิทรรศการเคล่ือนท่ี จดั
เวทีปาฐกถา จดัอบรม เสวนา มีการรวมทัง้มีการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การ
บรรยายทางวิชาการ การอบรม การประชุมสัมมนา การจดัปาฐกถาทัง้ในและนอกพิพิธภัณฑ์ มี
การจดับริการน าเท่ียวโบราณสถานหรือสถานท่ีน่าสนใจในชุมชน มีการให้บริการในด้านอ่ืนๆ แก่
ชมุชนเพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั เช่น เป็นเวที
ชาวบ้านในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน อีกทัง้เป็นลานกิจกรรมสืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน การจดัการแข่งขนั การประกวด นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการก้าวทนัสมยัของยคุข้อมลูข่าวสาร 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะท าให้การบริการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ กลา่วคือ ผู้ทรงคณุวฒุิมีทศันะท่ีสอดคล้องกนัว่าพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่ง
จึงควรมีเวบไซด์ในการให้บริการเพ่ือรองรับกับยุคของข้อมูลข่าวสาร  และในส่วนของการ
ประชาสมัพนัธ์ งานวิจยัพบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิมีทศันะท่ีสอดคล้องกนัวา่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้มีภาพลักษณ์ใหม่ๆ ออกสู่สายตาประชาชนอย่างสม ่าเสมอและ
ตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากการประชาสมัพนัธ์เป็นวิธีการหนึง่ท่ีท าให้ผู้สนใจมาเย่ียมชม ขณะเดียวกนัก็
เป็นการเผยแพร่การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้เป็นท่ีประจกัษ์ออกสู่สายตาสาธารณชน 
ซึง่เป็นการสร้างความภาคภมูิใจ และความมัน่ใจในศกัยภาพของคนในชมุชน อนัเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีชว่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชน 

2.6 องค์ประกอบทางด้านการมีสว่นร่วมของชมุชนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
จากงานวิจยัค้นพบวา่ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืององค์ประกอบ 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องก่อตัง้ขึน้โดยความต้องการของ
ชมุชนเป็นหลกั โดย ประชาชน องค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในชุมชนท่ี
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทัง้นีค้วรได้รับความร่วมมือ สนบัสนุน 
และช่วยเหลือจากบคุคลภายนอกในส่วนนอกเหนือท่ีคนในชุมชนอาจไม่มีความรู้เพียงพอในเร่ือง
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ของวิชาการพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ การจดันิทรรศการ เทคนิคการน าเสนอเร่ืองราว การท าทะเบียนวตัถ ุ
เป็นต้น และต้องเปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามาบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตา่งๆ 
เชน่ การน าวตัถสุิ่งของท่ีมีคา่มาบริจาคให้แก่พิพิธภณัฑ์ สนบัสนนุความร่วมมือในการจดักิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ เป็นคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ รวมทัง้ต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ประชาชนในท้องถ่ิน เช่น เยาวชน ผู้ สูงอายุ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตอลดจนให้ผู้ รับบริการหรือผู้มาเย่ียมชมเข้ามีบทบาทใน
การด าเนินงานในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบต่างๆ  และเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับ
พิพิธภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชน และ
ประชาชนทัว่ไปได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกับการจดักิจกรรมและการ
ด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนทัง้ระดบันโยบาย และการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิานด้วยจงึจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกิดประสิทธิภาพและน าชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศกึษา และสอดคล้องกบัรายงานการวิจยั
การศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือสงัคมไทยในศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ
2544) ท่ีระบใุห้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาทกุรูปแบบ และสอดคล้องกบัรายงานวิจยัการ
จดัการเรียนรู้ของแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต:พิพิธภณัฑ์ (สมุาลี สงัข์ศรี และคณะ, 2548: ช) ท่ีกล่าวว่า 
พิพิธภัณฑ์ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในหลาย
รูปแบบ ได้แก่ ช่วยบริจาคทัง้ทุนทรัพย์และวัตถุสิ่งของ เป็นกรรมการในการบริหารจัดการ
พิพิธภณัฑ์ เป็นอาสาสมคัรช่วยงานพิพิธภัณฑ์ในด้านตา่งๆ เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองท้องถ่ิน 
ถ่ายทอดภมูิปัญญา ดแูลสถานท่ี ต้อนรับผู้มาเยือน หรือน าชมพิพิธภณัฑ์ ชว่ยประชาสมัพนัธ์  

2.7 องค์ประกอบทางด้านเครือขา่ยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 ได้ให้ความส าคญักับภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ดงับญัญัติไว้
ในมาตราท่ี 8 ทัง้นีเ้พราะเครือขา่ยการเรียนรู้จะท าให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลาย การเช่ือมโยงแหล่ง
การเรียนรู้เข้าด้วยกนัเป็นเครือข่ายดงัเช่นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหลายแห่งท่ีได้ศกึษาจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้และเกิดการประสานความร่วมมือในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัชมุชน จนถึงระดบัชาติ ระดบัโลก 
งานวิจยันีค้้นพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นองค์กรทางสังคมท่ี
ชว่ยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนควรมีการด าเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายทัง้กบับคุคล 
หน่วยงาน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐ และส่วนราชการต่างๆ ทัง้ภายในและ
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ภายนอกชุมชน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสนบัสนุน ช่วยเหลือ เกือ้หนุน ประสานความร่วมมือ เช่ือมโยง
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกนั รวมทัง้มีการร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ในชุมชนและนอก
ชมุชนด้วย ขณะดียวกนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ต้องมีการประสานเช่ือมโยงกบัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน และมีการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านวฒันธรรมอ่ืนๆ เพ่ือจดัท าระบบ
ฐานข้อมลูด้านศลิปวฒันธรรมของท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ และสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู รวมทัง้มี
กิจกรรมทางวฒันธรรมระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคญัพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการ
จดัตัง้และประสานเครือขา่ยเช่ือมโยงกนักบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนทัว่ประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็น
กรณีศกึษา และสอดคล้องกบัรายงานการวิจยัการศกึษาตลอดชีวิตเพ่ือสงัคมไทยในศตวรรษท่ี 21 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544) (2555) ท่ีระบุให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจดัการแหลง่เรียนรู้ในชมุชนในทกุกระบวนการ 

2.8 องค์ประกอบทางด้านงบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
จากงานวิจยัค้นพบว่าผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองงบประมาณ

วา่เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะชว่ยให้การด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินบรรลจุดุมุ่งหมายตามท่ีวางไว้ได้ 
ซึ่งงบประมาณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมาจากหลายทาง โดยต้องได้รับการจดัสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเป็นหลัก และได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วนเสริม 
นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมาณหรือมีการระดมทุนจากแหล่งทุนอ่ืน
นอกเหนือจากงบประมาณจากรัฐ เช่น หน่วยงานเอกชน มลูนิธิ ขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ควรมีการหารายได้ในการด าเนินงานด้วยตนเอง เช่น การจ าหน่ายบตัรเข้าชม การจ าหน่ายอาหาร 
สินค้าพืน้เมือง ศิลปะการแสดงของท้องถ่ิน ซึ่งนอกจากจะเป็นการระดมทุนให้แก่พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินแล้วยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นการ
สง่เสริมเศรษฐกิจของชมุชนให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย 

2.9 องค์ประกอบทางด้านการประเมินผลของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
                  การพฒันาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการพฒันาชุมชนจะ
ช่วยให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะในการบริหารจดัการ และสร้าง
จิตส านกึในเร่ืองความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรวฒันธรรมของชมุชนร่วมกนั องค์ประกอบในด้าน
การประเมินผลเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีการพฒันาปรับปรุงไปสู่สิ่งท่ีดีขึน้
และด าเนินงานได้อย่างยัง่ยืน จากการวิจยัค้นพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้องมีการประเมินผลโดย
คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึง่อาจเป็นในรูปแบบของการพดูคยุแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นในรูปของการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา นอกจากนีพ้ิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินควรมีการติดตาม
ประเมินผลโดยผู้ เย่ียมชมเพ่ือให้ทราบความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานและสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนด้วย ขณะเดียวกัน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินก็ต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 สรุปส าหรับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชุมชน ท่ีน าเสนอในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทางเลือกท่ีผู้ วิจัยต้องการ
น าเสนอเก่ียวกับรูปแบบด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งสร้างการเรียนรู้ในการน าไปสู่
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน ดังนัน้ในการน ารูปแบบดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้กับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หรือแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาดูเง่ือนไข 
องค์ประกอบ บริบทหรือศักยภาพด้านต่างๆ ของพืน้ท่ีนัน้ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้าน ทัง้นี ้
เน่ืองจากสภาพบริบทของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ท่ีย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัและมีความแตกต่างกัน
ออกไป  โดยรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชน ท่ี
น าเสนอในการวิจัยครัง้นีอ้าจเป็นเพียงแนวทางหรือเป็นการเพิ่มมุมมองให้กับพิพิภัณฑ์ ชุมชน 
กลุม่ หรือองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีจะสง่เสริมและพฒันาแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็น
ชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ขึน้มาใหม่เท่านัน้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกันการสูญเปล่าท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความล้มเหลว  อัน
เน่ืองมาจากการส่งเสริมและพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและแหล่งการเรียนรู้ท่ีขาดทิศทาง  ด้วยเหตุ
นีรู้ปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชมุชนท่ีได้จากการ
วิจยัครัง้นีจ้ึงน่าจะเป็นรูปแบบหรือทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้ชมุชนสามารถจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ได้เองซึง่จะน ามาซึง่ความมัน่ใจ ภมูิใจ น าไปสูก่ารพฒันาด้านการเรียนรู้ พฒันาด้านเศรษฐกิจของ
ชมุชน ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้บนพืน้ฐานของวฒันธรรม เกิดความรักถ่ินฐานบ้านเกิด ความ
สามัคคีและความเอือ้อาทรเกือ้กูลกันและกัน น าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ซึ่งท้ายท่ีสุดก็จะ
น าไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) บนฐานทรัพยากรชมุชนได้อยา่งแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชมุชน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ โดยแบง่ออกเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 
และข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
       ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและน าไปประกอบการพิจารณาในการหา
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ซึง่ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. การน ารูปแบบไปประยกุต์ใช้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืนนัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้อง 
พิจารณาดบูริบท เง่ือนไข องค์ประกอบ หรือศกัยภาพด้านต่างๆ ของชมุชนหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ อย่าง
รอบคอบและรอบด้าน ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพบริบทของพืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีย่อมมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
และมีความแตกตา่งกนัออกไป 

2. ควรเน้นเร่ืองการสร้างกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชดุใหม ่หรือมีการ 
พฒันาคนรุ่นใหมเ่พ่ือสืบทอดการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้คงอยูต่ลอดไป 

3. การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน ตัง้แตก่ระบวนการก่อตัง้ และ 
ด าเนินงาน ควรเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของชมุชนโดยตรง โดยท่ีหน่วยงานภายนอกไม่ควร
เข้าไปจดัการทุกอย่างให้ชุมชน เน่ืองจากคนภายในชุมชนเท่านัน้จึงจะรู้จกัและมีความเข้าใจใน
วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชมุชนอย่างแท้จริง หากให้หน่วยงานหรือคนภายนอกเข้าไปจดัการอาจ
เกิดความผิดพลาดและปัญหาในการด าเนินงานเน่ืองจากไมมี่ความเข้าใจในชมุชนอยา่งถ่องแท้ 

4. หนว่ยงานในชมุชนควรให้การสนบัสนนุพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในทกุๆ ด้าน เชน่ การ 
ให้ความอนเุคราะห์งบประมาณ การประชาสมัพนัธ์ การเข้าร่วมกิจกรรม การร่วมประเมินผล เพ่ือ
เป็นการชว่ยพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด ารงอยูไ่ด้ 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย เพ่ือสร้างความเคล่ือนไหวให้แก่พิพิธภณัฑ์อยา่งสม ่าเสมอ  

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการสร้างเครือขา่ยกบัแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ในชมุชน ท่ีมิได้ 
เฉพาะแตเ่พียงสถานศกึษาหรือโรงเรียนเท่านัน้ หากแตค่วรมีการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางเพ่ือ
สร้างความเป็นปึกแผน่และสร้างพลงัอ านาจในการตอ่รอง 

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีการบริหารจดัการในเร่ืองงบประมาณด้วยตนเอง มีการ 
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หารายได้ด้วยตนเองนอกจากการรอรับงบประมาณจากภาครัฐและการบริจาคจากประชาชน เช่น 
การจ าหน่ายของท่ีระลึก การจ าหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งจะท าให้พิพิธภณัฑ์สามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเองอยา่งภาคภมูิใจ 

8. การด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรอยูบ่นพืน้ฐานของความพอเพียงตาม 
ศกัยภาพท่ีชมุชนมีให้เตม็ท่ีและดีท่ีสดุ โดยใช้ทรัพยากรทกุอย่างท่ีมีในชมุชนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ทัง้นีไ้มค่วรด าเนินงานใดๆ ท่ีเกินความสามารถและศกัยภาพของชมุชน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
       ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไป 

1. ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เก่ียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ร่วมกนักบัชมุชน 

2. ควรมีการศกึษาวิจยัในการพฒันารูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในประเดน็อ่ืนๆ เชน่ 
การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง การอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมและการสืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินให้ด ารงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัแหลง่การเรียนรู้อ่ืนๆ ในชมุชนท่ีเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑ์ 
ท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการบรูณาการและเกิดการขยายเครือข่ายด้านแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเสริมสร้างศกัยภาพซึง่กนัและกนั   

4. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในลกัษณะของการทอ่งเท่ียวเชิง 
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่และคณุคา่ให้กบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
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ตารางท่ี 42 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสูช่มุชน 

ประเดน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ ความสอดคล้องกบับริบท การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
 X  แปลผล 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
X   แปลผล 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
X   แปลผล 

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 
X   แปลผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.หลักการสร้างรูปแบบ 5 4 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 3 4 5 5 5 4.40 มาก 3 4 4 5 5 4.20 มาก 3 4 4 5 5 4.20 มาก 

2.ความเช่ือม โยงของ
รูปแบบ 

3 4 4 5 5 4.20 มาก 3 3 5 5 5 4.20 มาก 3 4 5 5 5 4.40 มาก 3 4 5 5 4 4.20 มาก 

3.องค์ประกอบของรูปแบบ 

3.1 ลกัษณะทางกายภาพ 3 4 5 5 4 4.20 มาก 3 3 5 4 4 3.80 มาก 3 4 5 5 5 4.40 มาก 3 3 5 4 5 4.00 มาก 

3.2 จดุมุ่งหมาย 4 5 4 4 5 4.40 มาก 4 5 4 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 4 5 4 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 4 5 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 

3.3 หลกัการ 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 4 4.20 มาก 

3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 3 4 5 5 5 4.40 มาก 3 4 3 4 5 3.80 มาก 3 4 3 4 5 3.80 มาก 3 4 4 5 5 4.20 มาก 

3.5 การให้บริการ 3 4 5 4 5 4.20 มาก 4 5 4 4 5 4.40 มาก 3 4 4 4 5 4.00 มาก 3 5 5 4 5 4.40 มาก 

3.6 การมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

3 5 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 3 5 4 5 5 4.40 มาก 3 5 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 3 5 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 

3.7 เครือข่าย 3 5 4 5 5 4.40 มาก 3 5 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 3 4 4 5 5 4.20 มาก 3 5 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 

3.8 งบประมาณ 3 4 3 4 4 3.60 มาก 3 4 3 4 5 3.80 มาก 3 4 3 5 5 4.00 มาก 3 4 4 4 4 3.80 มาก 

3.9 การประเมินผล 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 

4.การอธิบายรูปแบบ 4 5 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 4 5 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 4 5 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 4 5 5 5 5 4.80 มากท่ีสดุ 

5.ภาพรวมของรูปแบบ 4 4 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 4 4 5 5 5 4.60 มากท่ีสดุ 4 4 4 5 5 4.40 มาก 4 4 4 5 5 4.40 มาก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข   
 การหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือการวิจยัด้วยการตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ 
                  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ตอนที่  1 
1.1 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
1.2 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 13 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ                 
                  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 

ข้อ 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 17 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ตอนที่  2 
ด้ำนกำยภำพ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนจุดมุ่งหมำย 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ 
       พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ด้ำนจุดมุ่งหมำย 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
หลักกำร 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ 
                  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรให้บริกำร 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนเครือข่ำย 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ  
                  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
งบประมำณ 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรประเมินผล 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ตอนที่  3 
ด้ำนกำรศึกษำ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 43 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นกัวิชาการ
      พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนสงัคมและวัฒนธรรม 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรเมือง 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์                      
                  ท้องถ่ิน 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ตอนที่  1 
1.1 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
1.2   

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 0 +1 +1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 12 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 

ข้อ 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 19 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 20 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ตอนที่  2 
ด้ำนกำยภำพ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนจุดมุ่งหมำย 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
หลักกำร 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรให้บริกำร 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรให้บริกำร 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนเครือข่ำย 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนงบประมำณ 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรประเมินผล 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ตอนที่  3 
ด้ำนกำรศึกษำ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรให้บริกำร 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรให้บริกำร 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนเครือข่ำย 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่) 

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนสงัคมและวัฒนธรรม 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนสงัคมและวัฒนธรรม 

ข้อ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 44 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
                  ท้องถ่ิน (ตอ่)  

ข้อค ำถำม 
ผู้เชี่ยวชำญคนที่ 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรเมือง 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 45 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ข้าชม    
                  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ข้อ
ค ำถำม 

ผู้เช่ียวชำญคนท่ี 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 
ตอนที่  1 

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
ตอนที่  2 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

ข้อ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 46 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบประเมินรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
 

ประเดน็ 

ผู้เช่ียวชำญคนท่ี 

IOC แปลผล 1 2 3 4 5 

ข้อ 1  +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3 

ข้อ 3.1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 3.9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค  
 เคร่ืองมือการวิจยั 
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แบบสอบถาม กลุ่มผู้บริหาร ผู้ด าเนินงาน นักวิชาการ 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

 
ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่ง        ของค ำถำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง หรือตรงกบั
ควำมคดิเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุเพียงข้อเดียว นอกจำกท่ีระบวุำ่เลือกได้หลำยข้อ หรือเขียนข้อควำม
ในข้อท่ีเป็นค ำถำมปลำยเปิด 
 
ตอนท่ี 1 สภำพกำรณ์ปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหำรจดักำรโดยวดัและชมุชน  

1.1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ      ชำย        หญิง 
2. อำย ุ     ต ่ำกวำ่ 30 ปี        30 – 40 ปี         41 – 50 ปี  

      51 – 60 ปี        มำกกวำ่ 60 ปี  
3. ระดบักำรศกึษำของทำ่น 

     ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี         ปริญญำตรี 
     สงูกวำ่ปริญญำตรี                                    อ่ืนๆ (โปรด
ระบ)ุ………………………………….. 

4. ต ำแหนง่ปัจจบุนัของทำ่น 
     ผู้บริหำร          ผู้ด ำเนินงำน/ภณัฑำรักษ์ 
     นกัวิชำกำร          อ่ืนๆ (โปรด
ระบ)ุ…………………………………. 

5. ช่ือพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
……………………………………………………………………………… 

6. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน …………………. ปี 
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1.2 รูปแบบกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหำรจดักำรโดยวดัและชมุชนใน
ปัจจบุนั 
1. สถำนท่ีตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีทำ่นอยูใ่นขณะนี ้คือ 

       วดั      โรงเรียน สถำนศกึษำ 
      หมูบ้่ำน     ห้องสมดุประชำชน 
       ศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรียน   ศำลำกลำงจงัหวดั 
      โบรำณสถำน                                                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
................................... 

2. กำรก่อสร้ำงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีทำ่นอยูใ่นปัจจบุนัเป็นอย่ำงไร 
      ก่อสร้ำงตวัอำคำรใหมโ่ดยเฉพำะ 
      ดดัแปลงจำกอำคำรท่ีมีอยูเ่ดมิ เชน่ ห้องสมดุ วดั อำคำรเรียน ศำลำประชำคม เป็นต้น 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………………………. 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำรจดัสถำนท่ีส ำหรับจดักิจกรรม หรือมมุพกัผอ่นหยอ่นใจ
อ่ืนๆ 
      มี      ไมมี่ 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำรจดัปำ้ยนิทรรศกำรตำ่งๆ หรือกำรท ำปำ้ยนิเทศในวำระ
ส ำคญัๆ 
      มี      ไมมี่ 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีร้ำนขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลกึ ร้ำน
ขำยหนงัสือ หรือร้ำนบริกำรอ่ืนๆ  
     มี (โปรดระบ)ุ……………………………. ไมมี่ 

6. ทำ่นคิดวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นในปัจจบุนัมีประโยชน์ทำงด้ำนใดบ้ำง  
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     เป็นแหลง่ควำมรู้ทัว่ไป 
     เป็นแหลง่ศกึษำ ค้นคว้ำ วิจยัข้อมลู 
     เป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทำงวฒันธรรม 
     เป็นสถำนท่ีแสดงภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
     เป็นสถำนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
     เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว 
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     สง่เสริมอำชีพ 
     ให้ควำมเพลิดเพลินและควำมบนัเทิง 
      เป็นสถำนท่ีพบปะ สงัสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท ำกิจกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน 
      เป็นศนูย์ข้อมลูขำ่วสำรท่ีประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………. 

7. ทำ่นคิดวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีรูปแบบในกำรด ำเนินงำนอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     ด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรโดยวดัและชมุชน 
     ด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
     ด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรโดยสว่นรำชกำร 
     ด ำเนินงำนและบริหำรจดักำรโดยสถำนศกึษำ  
     อ่ืนๆ (โปรดะบ)ุ…………………………………………………………………………. 

8.  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นในปัจจบุนัมีหลกัในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร (ตอบได้หลำยข้อ) 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนรู้และก่อประโยชน์
จำกกำรเรียนรู้ของประชำชน 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัข้อมลู ขำ่วสำร สำรสนเทศของชมุชน 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับกำรสนบัสนนุ และมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีกำรน ำชมุชนเป็นตวัตัง้ในกำรจดัตัง้และบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงของกำรให้บริกำรควำมรู้ทกุรูปแบบท่ีประชำชน
ต้องกำร 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องด ำเนินกำรอยำ่งเป็นเครือขำ่ยเพ่ือเอือ้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ประชำชน 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………… 
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9. ทำ่นคิดวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน อย่ำงไร (ตอบได้หลำยข้อ) 
      มีกำรด ำเนินกำรเชิงรุกโดยสนบัสนนุให้ประชำชนในชมุชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำร 
ด ำเนินงำนและกำรจดักิจกรรมทกุอย่ำงของพิพิธภณัฑ์ 
      มีนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรท่ีชดัเจนและสำมำรถปฏิบตัไิด้ 
      มีกำรจดักิจกรรมเพื่อประชำสมัพนัธ์กำรจดักิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ในทุกรูปแบบ เชน่  

                  ประชมุสมัมนำ กำรแถลงขำ่ว ประจ ำปี  
      มีกำรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันำศกัยภำพของคนในท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกัและเป็น
ท่ียอมรับของสงัคม 
      สง่เสริมกำรรวมกลุม่ในชมุชนทกุรูปแบบ 
      มีกำรให้บริกำรแก่สงัคม ชมุชนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
      มีกำรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ินตำมโอกำส 
      มีกำรจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และรวมกลุม่เป็นเครือข่ำยเพ่ือกำรประสำนควำม
ร่วมมือ และกำรพฒันำพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกบัองค์กรและชมุชนภำยนอก 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………. 

10. ในกำรจดัท ำนิทรรศกำรหรือกำรน ำเสนอเนือ้หำท่ีแสดงในพิพิธภณัฑ์ของทำ่น ใช้วิธีกำรใด 
     พิพิธภณัฑ์ก ำหนดเนือ้หำสิ่งแสดง แล้วจ้ำงให้บคุคลภำยนอก (นกัวิชำกำร/หน่วยงำน
เอกชน) ด ำเนินกำรออกแบบ จดัสร้ำงสิ่งแสดงและวิธีกำรน ำเสนอทัง้หลำย 
     พิพิธภณัฑ์ก ำหนดเนือ้หำสิ่งแสดง แล้วออกแบบสิ่งแสดง แล้วจงึจ้ำงให้บคุคลภำยนอก  
     (นกัวิชำกำร/หนว่ยงำนเอกชน) จดัท ำสิ่งแสดงนัน้ และวิธีกำรน ำเสนอ 
     พิพิธภณัฑ์เป็นผู้ด ำเนินกำรทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ำรก ำหนดเนือ้หำ ออกแบบ จดัท ำสิ่ง
แสดงตำ่งๆ รวมทัง้วิธีกำรน ำเสนอเนือ้หำ 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

11. กำรจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของท่ำนมีลกัษณะอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     จดัตัง้วตัถแุสดงและมีค ำบรรยำยประกอบ 
      มีกำรใช้เคร่ืองกลไกเข้ำช่วยในกำรจดั เพ่ือให้สิ่งท่ีแสดงเกิดกำรเคล่ือนไหว 
      มีบริเวณท่ีจดัฉำยวีดีโอ ภำพยนตร์ หรือสไลด์แบบอตัโนมตัิ 
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      มีกิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีสว่นร่วม เชน่ กำรสำธิต กำรทดลอง เพ่ือให้ผู้ชมสำมำรถกระท ำ
ได้ด้วยตนเอง 
      มีกำรจดันิทรรศกำรประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสัเข้ำมำมีสว่นร่วมโดยใช้อิเลกทรอ
นิกส์ เชน่ กำรกดปุ่ ม กำรโยก กำรหมนุ 
      มีกำรจดัรำยกำรโทรทศัน์วงจรปิด โดยให้ผู้ชมเข้ำร่วมแสดง 
      มีกำรจดัสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศจ ำลองเหมือนจริง 
      มีกำรรับฟังด้วยเสียงบรรยำยท่ีบนัทกึไว้ 
      มีกำรใช้ระบบแสง สี เสียง  
      มีกำรน ำวตัถจุ ำลองมำจดัแสดงเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ชมสมัผสั จบัต้องได้ 
      มีเจ้ำหน้ำท่ีหรือมคัคเุทศก์บรรยำยและน ำชม 
      มีเอกสำร หรือแผน่พบัประชำสมัพนัธ์ และประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์ 
      มีกำรจดันิทรรศกำรหมนุเวียนตำมวำระและโอกำสเป็นประจ ำ 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
…………………………………………………………………………….. 

12. สิ่งท่ีนำ่สนใจและดงึดดูผู้ชมในกำรจดันิทรรศกำรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่น คือ 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     วิธีกำรจดัแสดง    ภำพนิ่ง 
     เนือ้เร่ือง หรือเนือ้หำวิชำกำรท่ีแสดง  หุน่จ ำลอง 
     วตัถหุรือสิ่งของท่ีน ำมำแสดง   กลไกเคล่ือนไหว 
     ควำมสวยงำม เชน่ แสง สี   กำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
     บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมท่ีจ ำลองเหมือนจริง กำรใช้ส่ือผสม เช่น วีดีโอ สไลด์ 
     กิจกรรมตำ่งๆ     เอกสำร หรือแผน่พบัของพิพิธภณัฑ์ 
     กำรบริกำรบรรยำยและน ำชม   นิทรรศกำรหมนุเวียน 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
………………………………………………………………………….. 
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13. สิ่งท่ีส ำคญัในกำรจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของท่ำนในปัจจบุนัเป็นอย่ำงไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
    จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
    กิจกรรมต้องตอบสนองควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของผู้ชม 
    จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีนำ่สนใจ แปลกใหม ่กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็น และมีควำม 
    หลำกหลำย 
    จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั 
    กิจกรรมกำรเรียนรู้ควรเน้นควำมบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดกำรเรียนรู้มำกกวำ่เน้นกำรให้ควำมรู้ 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
……………………………………………………………………………… 

14. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำรจดักิจกรรมกำรบริกำรอยำ่งไรบ้ำง 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
    จดับริกำรน ำเท่ียวโบรำณสถำนหรือสถำนท่ีนำ่สนใจในชมุชน 
    กำรจดัปำฐกถำในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
    กำรจดัประชมุ เสวนำ สมัมนำ อบรม กำรนิเทศ 
    กำรจดัเวทีชำวบ้ำนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
    จดักำรแขง่ขนั กำรประกวด 
    จดังำนประเพณี 
    พิมพ์เอกสำร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
    จดัสอนพิเศษเฉพำะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษำ และผู้สนใจทัว่ไป 
    จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงำนพิพิธภณัฑ์ในด้ำนตำ่งๆ 
    กำรจดัแสดงศลิปวฒันธรรม 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
………………………………………………………………………………… 

15. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำรบริกำรควำมรู้หรือกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ชมได้อยำ่งไรบ้ำง 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     กำรน ำชมโดยภณัฑำรักษ์/วิทยำกร 
     กำรท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือน ำชม แผน่พบั 
     ส่วนบริกำรข้อมลูทำงคอมพิวเตอร์ 
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     ห้องสมดุ  
     กำรจดักิจกรรม เชน่ กำรบรรยำยทำงวิชำกำร กำรอบรม กำรประชมุสมัมนำ  
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………. 

16. หนว่ยงำนใดท่ีเป็นแกนในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่น (ตอบได้หลำยข้อ) 
    ประชำชนในชมุชน       พิพิธภณัฑ์สถำนแหง่ชำติ 
    มลูนิธิและหน่วยงำนเอกชน      คณะกรรมกำรของประชำชนในท้องถ่ิน 
    วดั         ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดั 
    สถำนศกึษำ        ส ำนกัผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 
    กรมศลิปำกร        ศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรียน 
    องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน                      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………………… 

17. คณะกรรมกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่น ประกอบด้วยใครบ้ำง 
    ข้ำรำชกำรจำกสว่นกลำง   ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพิพิธภณัฑ์ 
    ข้ำรำชกำรในท้องถ่ิน    รวมทัง้ 4 ประเภท 
    ประชำชนในท้องถ่ิน    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………… 

18. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่น ประกอบด้วย (ตอบได้หลำยข้อ) 
    เจ้ำหน้ำท่ีภำยในพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้โดยตรงจำกสว่นกลำงหรือรำชกำร เชน่ กรรม
กำรศกึษำนอกโรงเรียน 
    เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้มำโดยตรงจำกส ำนกัจงัหวดั 
    เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยประชำชนในท้องถ่ิน 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………… 

19. ควำมสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ เป็นอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
    มีกำรเกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และหนว่ยงำนหรือองค์กรตำ่งๆ  
    มีระบบบริกำรร่วม และเช่ือมโยงข้อมลูขำ่วสำรกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และหนว่ยงำน
หรือองค์กรตำ่งๆ  
    เป็นศนูย์กลำงในกำรจดัท ำข้อมลูเครือขำ่ยชมุชน 
    พิพิธภณัฑ์มีกำรเช่ือมโยงกบัสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง โรงเรียน 
    พิพิธภณัฑ์มีเครือขำ่ยเช่ือมโยงทัว่ประเทศ 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 
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20. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีชอ่งทำงในกำรประชำสมัพนัธ์อยำ่งไรบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
      สิ่งพิมพ์ เชน่ แผน่พบั หนงัสือ/วำรสำร จดหมำยข่ำว หนงัสือเชิญ 
      ปำ้ยโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 
      ทีวี 
      วิทย ุ
     เวบไซด์ (อินเตอร์เนท) 
     กำรจดักิจกรรมเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ เชน่ กำรแถลงขำ่วประจ ำปี พิพิธภณัฑ์สญัจร 
กำรจดัประชมุสมัมนำ กำรเปิดบธูประชำสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………………….. 

21. รำยได้หลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของท่ำน คือ (ตอบได้หลำยข้อ) 
    กำรจ ำหน่ำยบตัรเข้ำชม              กำรจ ำหน่ำยของท่ีระลกึและสิ่งพิมพ์ 
    ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ  เชน่ ร้ำนขำยอำหำร เคร่ืองดื่ม  
    กำรให้เชำ่สถำนท่ีเพ่ือจดังำนตำ่งๆ เช่น กำรประชมุ กำรสมันำ 
    กำรให้เชำ่ส่ือแสดงในลกัษณะตำ่งๆ เชน่ ซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์ 
    กำรบริจำคทัง้จำกองค์กรเอกชน ประชำชนในชมุชน และประชำชนทัว่ไป 
    งบประมำณแผน่ดนิ หรือจำกทำงรำชกำร  เชน่ สถำนศกึษำ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  
    กำรจดักิจกรรมหำรำยได้ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ กำรจดัแสดงดนตรี คอนเสิร์ท กำรแสดง 
ศลิปวฒันธรรม 
     มลูนิธิ                           อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………… 

22. ทำ่นคิดวำ่งบประมำณของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมำจำกท่ีใดบ้ำง ท่ีจะท ำให้สำมำรถจดัตัง้
พิพิธภณัฑ์ได้ส ำเร็จและด ำเนินกิจกำรอยูไ่ด้อย่ำงยัง่ยืน (ตอบได้หลำยข้อ) 

      งบประมำณแผ่นดนิ  กำรจดักิจกรรมในรูปแบบอ่ืน เชน่ กำรจดักำรแสดง 
      เงินบริจำคจำกเอกชน    กำรเก็บคำ่เชำ่สถำนท่ี 
      กำรเก็บคำ่เข้ำชม    กำรประชมุสมัมนำ 
      กำรจ ำหนำ่ยสินค้ำภำยในพิพิธภณัฑ์  กองทนุ/สมำคม/มลูนิธิ 
      งบประมำณแผ่นดนิและเงินบริจำคจำกเอกชน 

      เงินบริจำคจำกประชำชนในชมุชน และประชำชนทัว่ไป 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………. 
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23. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำรจดักำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนหรือไม ่อย่ำงไร 
    ไมมี่ 
    มี โดย (ตอบได้หลำยข้อ) 

มีกำรประเมินผลโดยผู้ เข้ำชม 
  มีกำรประเมินผลโดยหนว่ยงำนรำชกำร เชน่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
       สถำนศกึษำ 

มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรประเมินผลเฉพำะกิจ 
ประเมินผลโดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………… 

24. ทำ่นคิดวำ่ปัญหำในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นในปัจจบุนั คือ (ตอบได้หลำยข้อ) 
       รัฐบำลไมใ่ห้กำรสนบัสนนุ 

     ประชำชนในท้องถ่ินไมใ่ห้กำรสนบัสนนุ 

      ขำดบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ 

      ขำดควำมร่วมมือและประสำนงำนกบัหนว่ยงำนอ่ืนๆ เป็นเครือขำ่ย 
      ขำดกำรมีสว่นร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

      ขำดควำมตระหนกัในควำมส ำคญัและเห็นคณุคำ่ 
      ขำดกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

      ขำดแคลนวตัถสุิ่งของท่ีจะน ำมำจดัแสดง 
      ขำดงบประมำณ 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………………………………….. 
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ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นตอ่กำรน ำเสนอรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 
 
ค าชีแ้จง ให้ทำ่นท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่งวำ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ โดย 
   5  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
   4  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำก 
   3  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยปำนกลำง 
   2  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อย 
   1  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ด้านกายภาพ       
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ควำมส ำคญักบักำรจดับรรยำกำศและ

สิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวำ เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นกำรเรียนรู้ เชน่ มี
สิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีแสงสวำ่ง
พอเหมำะ อำกำศถ่ำยเท สะอำด 

     

2. อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นควำมเป็น
เอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพำะของแตล่ะท้องถ่ิน  

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชมุชน      

4. สำมำรถใช้สภำพแวดล้อมทกุอยำ่งในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องเป็นอำคำรหรือสิ่งปลกูสร้ำงโดยเฉพำะเทำ่นัน้ 
เชน่ ศำลำประชำคม โบสถ์ วิหำร โบรำณสถำน บ้ำน-เรือน หมูบ้่ำน 

     

5. รูปแบบทำงกำยภำพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีควำมหลำกหลำย
ตำมสภำพท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีบริเวณหรือพืน้ท่ีในกำรจดักิจกรรมเพ่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง เชน่ ลำนกำรละเลน่ กำรแสดง กำรสำธิต กำร
ทดลอง 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านจุดมุ่งหมาย      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนและเป็น

จดุแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ของประชำชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชน
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลำกหลำย สำมำรถ
ตอบสนองวิถีชีวิตประชำชนได้ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรจดักำรควำมรู้ท่ีท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ได้อยำ่งสะดวกและง่ำยดำย 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำนท่ีท่ีชว่ยในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมคดิ 
ทศันคต ิและคณุภำพชีวิตของประชำชน 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัควำมรู้ด้ำนศลิปวฒันธรรม ประวตัศิำสตร์            
ภมูิปัญญำ ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่อนรัุกษ์และถ่ำยทอดมรดกทำงวฒันธรรม
ท้องถ่ิน 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรพบปะสงัสรรค์และเป็นเวที
ชำวบ้ำนของชมุชน 

     

ด้านหลักการ      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริกำรกบั

ประชำชนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมและทัว่ถึง 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้และด ำเนินกำรอยูภ่ำยใต้หน่วยรำชกำร 
เชน่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สถำนศกึษำ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ และด ำเนินกำรโดยชมุชน โดยยดึควำม
ต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรด้ำนกำร
เรียนรู้และก่อประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ของประชำชนได้เร็วท่ีสดุ 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับกำรสนบัสนนุจำกทกุภำคส่วนในสงัคม 
และได้รับกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรระบกุลุม่เป้ำหมำยในกำรให้บริกำรอยำ่งชดัเจนเพ่ือ
เป้ำหมำยในกำรให้บริกำร 

     

7. กลุม่เป้ำหมำยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรขึน้อยู่กบัชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินให้บริกำร 

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกฏหมำย ระเบียบ ท่ีก ำหนดถงึควำมจ ำเป็นและ
เพ่ือเป็นกำรพฒันำอย่ำงตอ่เน่ืองของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องตอบสนองควำมต้องกำรใน

กำรเรียนรู้ของกลุม่เป้ำหมำยได้ทกุกลุม่ 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมอธัยำศยัเป็นกิจกรรมหลกั
ในกำรดงึดดูผู้มำเย่ียมชม 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ให้มี
ควำมหลำกหลำย เช่น นิทรรศกำร (ทัง้ถำวรและหมนุเวียน) กำรจดัสมันำ 
กำรเสวนำ และมีกิจกรรมผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนเป็นประจ ำ 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมอธัยำศยัโดยพิจำรณำ
ควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำยเป็นหลกั 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ปัจจบุนั 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้ เช่น องค์ควำมรู้ ภมูิปัญญำท้องถ่ินในด้ำน
ตำ่งๆ 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น กำรทดลอง กำรสำธิต  

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคในกำรน ำเสนอเร่ืองรำวโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหมท่ี่ทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส ำคญั 

     

9. กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ควรเป็นกำรด ำเนินกำร
โดยไมใ่ห้ผู้ เข้ำชมรู้วำ่ก ำลงัเรียนรู้ 

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ชมุชนเข้ำมำร่วมจดักิจกรรมกำรเรียนรู้
ในพิพิธภณัฑ์ เชน่ มคัคเุทศก์อำสำ วิทยำกรในกำรบรรยำยพิเศษ 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

11. กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หำเพ่ือกำรเรียนรู้
ประวตัิศำสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภมูิปัญญำท้องถ่ินเป็นหลกั 

     

12. กิจกรรมกำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นควำมเพลิดเพลินท่ี
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ มำกกวำ่กำรให้ควำมรู้ 

     

13. รูปแบบกำรจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสม
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแหง่โดยไมมี่สตูรส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 

     

ด้านการให้บริการ      
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดยไมต้่องเสีย

คำ่ใช้จำ่ย 

     

2. เจ้ำหน้ำท่ีในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีควำมรู้ท่ีตรงกบัหน้ำท่ีในกำร
ให้บริกำร 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้บริกำรในด้ำนอ่ืนๆ แก่ชมุชนตำมสมควร 
เชน่ เป็นเวทีชำวบ้ำนในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชมุชน เป็นลำน
กิจกรรมสืบสำนวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน กำรจดักำรแขง่ขนั กำร
ประกวด  

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ และมีภำพลกัษณ์ใหม่
ออกสูส่ำยตำประชำชนอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเวบไซด์ในกำรให้บริกำร      
6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรบริกำรให้ควำมรู้แก่ชมุชนนอกสถำนท่ี 

เชน่ จดันิทรรศกำรเคล่ือนท่ี จดัเวทีปำฐกถำ จดัอบรม เสวนำ ตำม
โอกำส 

     

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ขึน้โดยควำมต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั 

โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำกบคุคลภำยนอก 
     

2. ประชำชน องค์กรท้องถ่ิน ชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีสว่นร่วม
ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบ
ตำ่งๆ 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้ประชำชนใน
ท้องถ่ิน เชน่ เยำวชน ผู้สงูอำย ุเข้ำร่วมเป็นอำสำสมคัรพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และภมูิปัญญำท้องถ่ิน  

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำเย่ียมชมมีบทบำทในกำร
ด ำเนินงำนในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตำ่งๆ 

     

5. รัฐควรมีมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรสนบัสนนุให้องค์กรภำคส่วนตำ่งๆ มี
สว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ประชำชนในชมุชน และ
ประชำชนทัว่ไปเข้ำมำร่วมจดักิจกรรมตำ่งๆ กบัพิพิธภณัฑ์อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ประชำชนในชมุชน และ
ประชำชนทัว่ไปมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบั
กำรจดักิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์อยำ่งตอ่เน่ือง 

     

ด้านเครือข่าย      

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบกำรบริกำรร่วมและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมลูขำ่วสำรกบัหนว่ยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคม 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ 
ในท้องถ่ิน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรเกือ้หนนุ ประสำนควำมสมัพนัธ์ และ
ร่วมมือกบัแหลง่กำรเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภำคีเครือขำ่ย 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือขำ่ยเช่ือมโยงกนักบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืน
ทัว่ประเทศ 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประสำนเช่ือมโยงกบัสถำบนักำรศกึษำ
ตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง โรงเรียน 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมกำรเครือข่ำยหรือจดัตัง้ชมรม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านงบประมาณ       
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณแผน่ดนิจำกรัฐบำลเป็นหลกั      

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกแหลง่ทนุอ่ืน
นอกเหนือจำกงบประมำณจำกรัฐ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรระดมทนุจำกหนว่ยงำนอ่ืนๆ      

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรหำรำยได้ในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเอง      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกกำรบริจำคเป็นหลกั      

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

     

ด้านการประเมินผล      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประเมินผลโดยหนว่ยงำนกลำง      

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้โอกำสผู้มำเย่ียมชมได้แสดงควำมคดิเห็นตอ่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประเมินผลโดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจ  
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ตอนท่ี 3 ควำมคิดเห็นตอ่บทบำทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน  
ค าชีแ้จง ให้ทำ่นท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่งวำ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ โดย 
   5  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
   4  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำก 
   3  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยปำนกลำง 
   2  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อย 
   1  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการศึกษา      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกหนึง่ของกำรศกึษำนอกระบบในฐำนะเป็น

แหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีใกล้ชิดชมุชนมำกท่ีสดุ 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ท่ีเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำ
เรียนรู้ได้ง่ำย ทัว่ถงึ เท่ำเทียม และสะดวกท่ีสดุ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัควำมรู้ด้ำนประวตัิศำสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถี
ชีวิต ประเพณี และภมูิปัญญำของท้องถ่ิน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเรียนรู้      
5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์บริกำรข้อมลูข่ำวสำรและควำมรู้ให้แก่ชมุชน      
6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือ

พฒันำควำมรู้ ควำมคิด และทกัษะในกำรพฒันำคณุภำพชีวิต 
     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีจดักิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้
ควำมรู้แก่ประชำชน 

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีสง่เสริมกำรศกึษำตำมอธัยำศยัให้แก่
ประชำชนได้ดีท่ีสดุ 

     

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ของประชำชน 

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนตำ่งๆ ในชมุชน โดย
จดัให้มีกำรสอน กำรอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรชีวิต วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญำท้องถ่ิน 
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บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ถ่ำยทอดควำมรู้ และมรดกทำง

วฒันธรรมและภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรในกำรจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษำ 
มรดกทำงวฒันธรรมและภมูิปัญญำท้องถ่ินไมใ่ห้สำปสญู 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีในกำรแสดงควำมเป็นตวัตน อตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมของท้องถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อยำ่งชดัเจนท่ีสดุ 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่พฒันำวฒันธรรมในเชิงสร้ำงสรรค์      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินน ำมำซึง่ควำมภำคภมูิใจในตวัตนให้คนในท้องถ่ิน
เกิดแรงบนัดำลใจในกำรพฒันำตนเอง 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเป็นศนูย์กลำงชมุชน เป็นสถำนท่ีจดักิจกรรม
ทำงสงัคม เป็นเวทีชำวบ้ำน ให้ประชำชนได้พบปะสงัสรรค์ และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งกนั 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ข้อมลูขำ่วสำร เพ่ือกำรพฒันำชมุชน      

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรพฒันำชมุชน โดยเปิดโอกำส
ให้ชมุชนได้ใช้สถำนท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเหมำะสม 

     

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสำมำรถสร้ำงส ำนกึร่วมของคนในชมุชนให้มี
ศกัยภำพในกำรพฒันำตนเอง 

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิตของคนในชมุชน      

11. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดีกบัชมุชน      
ด้านเศรษฐกิจ      

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ท่ีชว่ยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ให้แก่ชมุชน 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีสง่เสริมให้ชมุชนพึง่ตนเองได้      

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงกิจกรรมเพื่อเป็นโอกำสในกำรขอควำม
สนบัสนนุจำกรัฐและเอกชน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสง่เสริมกำรทอ่งเท่ียวในชมุชน      
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บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่จดับริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจ และอตุสำหกรรมในท้องถ่ินหลำกหลำยรูปแบบ 

     

6. บคุลำกรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรท ำงำน
ร่วมกบัชมุชน 

     

ด้านการเมือง      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส ำคญัในกำรปลกูจิตส ำนกึรักท้องถ่ิน

ให้แก่ชมุชน 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสำมำรถสร้ำงพลงักำรตอ่รองเพ่ือกำร
สนบัสนนุจำกรัฐและเอกชน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นมัน่คง สร้ำงชมุชนเข้มแข็ง      

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส ำคญัในกำรสง่เสริมประชำธิปไตย      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในกำรฟืน้ฟพูลงัชมุชน      

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำรงควำมเป็นชมุชนให้
เข้มแข็งยัง่ยืน 
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ตอนท่ี 4 ควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ไปในกำรจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 

1. ในอนำคตประเทศไทยจะเน้นสงัคมฐำนควำมรู้ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกำร
ด ำเนินกำรหรือเตรียมกำรอย่ำงไรในกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ของคนในชมุชน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีตอบสนองวิถีชีวิตชมุชนหรือไม ่
อยำ่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นยึดมำตรฐำนใดในกำรจดัตัง้และด ำเนินงำน และกำรจดัตัง้และ
ด ำเนินงำน เป็นไปตำมมำตรฐำนดงักลำ่วหรือไม ่อยำ่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของทำ่นมีปัญหำและอปุสรรคในกำรด ำเนินงำนหรือไม ่อย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ข้อเสนอแนะทัว่ไปในกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่
ชุมชน 

 

ค าชีแ้จง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่ง        ของค ำถำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง หรือ
ตรงกบัควำมคดิเห็นของท่ำนมำกท่ีสดุเพียงข้อเดียว นอกจำกท่ีระบวุ่ำเลือกได้หลำยข้อ หรือเขียน
ข้อควำมในข้อท่ีเป็นค ำถำมปลำยเปิด 
 
ตอนท่ี 1 สภำพกำรณ์ปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหำรจดักำรโดยวดัและชมุชน  

1.1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
7. เพศ      ชำย              หญิง 
8. อำย ุ     ต ่ำกวำ่ 30 ปี             30 – 40 ปี                   41 – 50 ปี  

      51 – 60 ปี             มำกกวำ่ 60 ปี  
9. ระดบักำรศกึษำของทำ่น 

    ประถมศกึษำ               ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู 
    มธัยมศกึษำตอนต้น              ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
    มธัยมศกึษำตอนปลำย             ปริญญำโท 
    ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้ต้น             ปริญญำเอก 

                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………….. 
10. อำชีพ 

     นกัเรียน นกัศกึษำ               ประกอบอำชีพสว่นตวั 
     รับรำชกำร                           พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
     รับจ้ำง/พนกังำนบริษัทห้ำงร้ำน             ไมไ่ด้ท ำงำน                
     ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

11. ทำ่นเคยเข้ำชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมำแล้วทัง้หมด ……… แหง่ 
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1.2 รูปแบบกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีบริหำรจดักำรโดยวดัและชมุชนใน
ปัจจบุนั 

       1.   ทำ่นเห็นวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัตัง้อยูบ่ริเวณหรือท่ีใด 
      วดั      โรงเรียน สถำนศกึษำ 
      หมูบ้่ำน     ห้องสมดุประชำชน 
       ศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรียน   ศำลำกลำงจงัหวดั 
      โบรำณสถำน                                                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................... 

        2. ทำ่นชอบอะไรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนีบ้้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
     วิธีกำรจดัแสดง 
     เนือ้หำ หรือเนือ้เร่ืองท่ีแสดง 
     สิ่งของ วตัถท่ีุน ำมำแสดง 
     กิจกรรมตำ่งๆ เชน่ กำรแสดง กำรประกวด กำรแขง่ขนั กำรฉำยสไลด์ภำพยนตร์ เป็น
ต้น 
     กำรบริกำรหรือกำรต้อนรับ 
     กำรจดับรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
     อำคำร สถำนท่ี 
     ภณัฑำรักษ์ หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้น ำชมของพิพิธภณัฑ์ 
     เอกสำรประชำสมัพนัธ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

        3.  ทำ่นคิดวำ่ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีประโยชน์ทำงด้ำนใดบ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
     เป็นแหลง่ควำมรู้ทัว่ไป 
     เป็นแหลง่ศกึษำ ค้นคว้ำ วิจยัข้อมลู 
     เป็นแหลง่อนรัุกษ์มรดกทำงวฒันธรรม 
     เป็นสถำนท่ีแสดงภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
     เป็นสถำนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
     เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว 
     สง่เสริมอำชีพ 
     ให้ควำมเพลิดเพลินและควำมบนัเทิง 
      เป็นสถำนท่ีพบปะ สงัสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท ำกิจกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน 
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      เป็นศนูย์ข้อมลูขำ่วสำรท่ีประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

        4. ทำ่นเห็นวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีกำรหลกักำรด ำเนินงำนเป็นอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนรู้และก่อประโยชน์
จำกกำรเรียนรู้ของประชำชน 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสำมำรถเป็นคลงัข้อมลู ข่ำวสำร สำรสนเทศของชมุชน 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้รับกำรสนบัสนนุ และมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีกำรน ำชมุชนเป็นตวัตัง้ในกำรจดัตัง้และบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงของกำรให้บริกำรควำมรู้ทกุรูปแบบท่ีประชำชน
ต้องกำร 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นเครือขำ่ยเพ่ือเอือ้ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ประชำชน 

12. ทำ่นเข้ำชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยสำเหตใุด (ตอบได้หลำยข้อ) 
      เพ่ือพกัผอ่นหยอ่นใจ          เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
      สนใจกิจกรรมท่ีจดั          เพ่ือเพิ่มพนูควำมรู้ 
      เพ่ือใช้ประกอบกำรเรียน กำรศกึษำ กำรสอน       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………. 
      มีควำมสนใจและมีใจรักในกำรได้ชมวตัถ ุสิ่งของโบรำณ 

6.   ทำ่นเห็นวำ่เนือ้หำท่ีจดัแสดงภำยในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 
 (ตอบได้หลำยข้อ) 

      ประวตัศิำสตร์ควำมเป็นมำของท้องถ่ิน 
      ลกัษณะทำงภมูิศำสตร์ของท้องถ่ิน 
      สถำนท่ีทอ่งเท่ียวของท้องถ่ิน 
      วิถีชีวิต วฒันธรรม และศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
      อำชีพ พฒันำกำรด ำรงชีพ และภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
      สำธำรณสขุ 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในท้องถ่ิน 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจบุนั 
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7. ทำ่นเห็นวำ่สิ่งดงึดดูควำมสนใจของทำ่นในกำรจดันิทรรศกำรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือข้อ
ใด (ตอบได้หลำยข้อ) 

     วิธีกำรจดัแสดงแบบกำรบรรยำยด้วยข้อควำม       ภำพนิ่ง 
     เนือ้เร่ือง หรือเนือ้หำวิชำกำรท่ีแสดง        หุน่จ ำลอง 
     วตัถหุรือสิ่งของท่ีน ำมำแสดง         กลไกเคล่ือนไหว 
     ควำมสวยงำม เชน่ แสง สี         กำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
     บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมท่ีจ ำลองเหมือนจริง       กำรใช้ส่ือผสม เชน่ วีดีโอ สไลด์ 
     กิจกรรมตำ่งๆ       เอกสำร หรือแผ่นพบัของพิพิธภณัฑ์ 
     กำรบริกำรบรรยำยและน ำชม     นิทรรศกำรหมนุเวียน 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………….. 

13. ทำ่นเห็นวำ่กำรจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีลกัษณะอย่ำงไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     จดัตัง้วตัถแุสดงและมีค ำบรรยำยประกอบ 
      มีกำรใช้เคร่ืองกลไกเข้ำช่วยในกำรจดั เพ่ือให้สิ่งท่ีแสดงเกิดกำรเคล่ือนไหว 
      มีบริเวณท่ีจดัฉำยวีดีโอ ภำพยนตร์ หรือสไลด์แบบอตัโนมตัิ 
      มีกิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีสว่นร่วม เชน่ กำรสำธิต กำรทดลอง เพ่ือให้ผู้ชมสำมำรถกระท ำ
ได้ด้วยตนเอง 
      มีกำรจดันิทรรศกำรประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสัเข้ำมำมีสว่นร่วมโดยใช้อิเลกทรอ
นิกส์ เชน่ กำรกดปุ่ ม กำรโยก กำรหมนุ 
      มีกำรจดัรำยกำรโทรทศัน์วงจรปิด โดยให้ผู้ชมเข้ำร่วมแสดง 
      มีกำรจดัสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศจ ำลองเหมือนจริง 
      มีกำรรับฟังด้วยเสียงบรรยำยท่ีบนัทกึไว้ 
      มีกำรใช้ระบบแสง สี เสียง  
      มีกำรน ำวตัถจุ ำลองมำจดัแสดงเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ชมสมัผสั จบัต้องได้ 
      มีเจ้ำหน้ำท่ีหรือมคัคเุทศก์บรรยำยและน ำชม 
      มีเอกสำร หรือแผน่พบัประชำสมัพนัธ์ และประกอบกำรชมพิพิธภณัฑ์ 
      มีกำรจดันิทรรศกำรหมนุเวียนตำมวำระและโอกำสเป็นประจ ำ 
      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
…………………………………………………………………………….. 
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9. ทำ่นเห็นวำ่สิ่งท่ีส ำคญัในกำรจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัเป็นอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     มีกิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
     มีกิจกรรมท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของผู้ชม 
     มีกิจกรรมในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็น และมีควำมหลำกหลำย 
     มีกิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
     มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเน้นควำมบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดกำรเรียนรู้มำกกวำ่เน้นกำรให้ควำมรู้ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

10. ทำ่นเห็นวำ่กิจกรรมท่ีให้ผู้ชมมีสว่นร่วมท่ีส ำคญัท่ีสดุ ท่ีมีในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือ 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
    กำรสำธิต 
    กิจกรรมกำรทดลองตำ่งๆ  
     จดัรำยกำรโทรทศัน์วงจรปิดโดยผู้ชมเข้ำร่วมแสดง 
     จดัรำยกำรวิทย ุ
     นิทรรศกำรประเภทท่ีต้องใช้อวยัวะสมัผสั เช่น กำรกดปุ่ ม กำรโยก กำรหมนุ  
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ…………………………………………………………………….. 

11. ทำ่นเห็นวำ่กิจกรรมกำรบริกำรท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดัขึน้ในปัจจบุนัมีอะไรบ้ำง 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
    จดับริกำรน ำเท่ียวโบรำณสถำนหรือสถำนท่ีนำ่สนใจในชมุชน 
    จดัปำฐกถำในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
    จดัประชมุ เสวนำ สมัมนำ อบรม กำรนิเทศ 
    จดัเวทีชำวบ้ำนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
    จดักำรแขง่ขนั กำรประกวด 
    จดังำนประเพณี 
    พิมพ์เอกสำร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
    จดัสอนพิเศษเฉพำะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษำ และผู้สนใจทัว่ไป 
    จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงำนพิพิธภณัฑ์ในด้ำนตำ่งๆ 
    จดัแสดงศลิปวฒันธรรม          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………… 
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12. ทำ่นเห็นวำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัมีกำรประสำนงำนควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนอ่ืนๆ 
อยำ่งไร (ตอบได้หลำยข้อ) 
    มีกำรเกือ้หนนุและร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และหนว่ยงำนหรือองค์กรตำ่งๆ ใน
ชมุชน 
    มีระบบบริกำรร่วม และเช่ือมโยงข้อมลูขำ่วสำรกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และหนว่ยงำน
หรือองค์กรตำ่งๆ  
    เป็นศนูย์กลำงในกำรจดัท ำข้อมลูเครือขำ่ยชมุชน 
    พิพิธภณัฑ์มีกำรเช่ือมโยงกบัสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง โรงเรียน 
    พิพิธภณัฑ์มีเครือขำ่ยเช่ือมโยงทัว่ประเทศ 
    ยงัไมเ่ห็นว่ำมีกำรประสำนควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนอ่ืนเทำ่ท่ีควร 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………… 

13. ทำ่นเห็นวำ่หนว่ยงำนใดท่ีเป็นแกนในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั (ตอบได้
หลำยข้อ) 
    ศนูย์กำรศกึษำนอกโรงเรียน   พิพิธภณัฑ์สถำนแหง่ชำติ 
    มลูนิธิและหน่วยงำนเอกชน     คณะกรรมกำรของประชำชนในท้องถ่ิน 
    วดั       ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดั 
    สถำนศกึษำ       ส ำนกัผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 
    กรมศลิปำกร       ประชำชนในชมุชน 
    องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เชน่ เทศบำล อบต. 
    อ่ืน (โปรดระบ)ุ ……………………………… 

14. ทำ่นเห็นวำ่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัควรประกอบด้วยใคร
บ้ำง (ตอบได้หลำยข้อ) 
    เจ้ำหน้ำท่ีภำยในพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้โดยตรงจำกสว่นกลำงหรือรำชกำร เชน่ กรมกำร
ศกึษำนอกโรงเรียน 
    เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภณัฑ์ซึง่แตง่ตัง้มำโดยตรงจำกส ำนกัจงัหวดั 
    เจ้ำหน้ำท่ีพิพิธภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยประชำชนในท้องถ่ิน 
    อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 
………………………………………………………………………………… 
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15. ทำ่นเคยเข้ำร่วมในกำรจดักิจกรรมหรือจดังำนร่วมกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน หรือไม่ 
    ไมเ่คย 
    เคย (โปรดระบปุระเภทของควำมร่วมมือ) …………………………………………… 

     ร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน ช่ือ ……………………………………………………. 
             จงัหวดั ………………………………………………….. 

16. ทำ่นได้รับขำ่วสำรกำรประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนมำชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินด้วยวิธีใด 
     โทรทศัน์              หนงัสือ วำรสำรตำ่งๆ 
     หนงัสือพิมพ์              บคุคล (กำรเชิญชวน กำรบอกเลำ่) 
     ปำ้ยประกำศ ปำ้ยโฆษณำ            หนงัสือเชิญ 
     วิทย ุ              ใบปลิว เอกสำรประชำสมัพนัธ์ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

17. ทำ่นเห็นวำ่รำยได้หลกัของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั คือ (ตอบได้หลำยข้อ) 
    กำรจ ำหน่ำยบตัรเข้ำชม 
    กำรจ ำหน่ำยของท่ีระลกึและสิ่งพิมพ์ 
    ผลประโยชน์จำกร้ำนค้ำ  เชน่ ร้ำนขำยอำหำร เคร่ืองดื่ม  
    กำรให้เชำ่สถำนท่ีเพ่ือจดังำนตำ่งๆ เช่น กำรประชมุ กำรสมันำ 
    กำรให้เชำ่ส่ือแสดงในลกัษณะตำ่งๆ เชน่ ซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สไลด์ 
    กำรบริจำคจำกเอกชน ประชำชนในชมุชน และประชำชนทัว่ไป 
     
    งบประมำณแผน่ดนิ หรือจำกทำงรำชกำร  เชน่ สถำนศกึษำ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน  
    กำรจดักิจกรรมหำรำยได้ในรูปแบบอ่ืนๆ เชน่ กำรจดัแสดงดนตรี คอนเสิร์ท กำรแสดง 
    ศลิปวฒันธรรม 

          มลูนิธิ                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ …………………………………………………… 
18. ทำ่นคิดวำ่จะบริจำคเงินชว่ยในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือไม่ 

    บริจำค เพรำะ ……………………………………………………………….. 
    ไมบ่ริจำค เพรำะ ………………………………………………………………… 
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19. ทำ่นเข้ำใจเร่ืองหรือเนือ้หำท่ีจดันิทรรศกำรภำยในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่นี ้หรือไม่ 
    เข้ำใจทกุเร่ือง 
    เข้ำใจบำงเร่ือง 
    เร่ืองท่ีเข้ำใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั …………………………………………………………… 
    เร่ืองท่ีไมเ่ข้ำใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ………………………………………………………… 

20. ทำ่นคิดวำ่ เนือ้หำและลกัษณะกำรจดันิทรรศกำรและกิจกรรมโดยรวมภำยในพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินท่ีท่ำนเข้ำชมเป็นอย่ำงไร 
     ดี เพรำะ………………………………………………………………………………… 
     ไม่ดี เพรำะ……………………………………………………………………………… 

21. ทำ่นเห็นวำ่ปัญหำในกำรจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนั คือข้อใด (ตอบได้หลำยข้อ) 
       รัฐบำลไมใ่ห้กำรสนบัสนนุ 

     ประชำชนในท้องถ่ินไมใ่ห้กำรสนบัสนนุ 

      ขำดบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ 

      ขำดควำมร่วมมือและประสำนงำนกบัหนว่ยงำนอ่ืนๆ เป็นเครือขำ่ย 
      ขำดกำรมีสว่นร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

      ขำดควำมตระหนกัในควำมส ำคญัและเห็นคณุคำ่ 
      ขำดกำรสนบัสนนุจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

      ขำดแคลนวตัถสุิ่งของท่ีจะน ำมำจดัแสดง 
      ขำดงบประมำณ             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………………….. 

22. สิ่งท่ีควรปรับปรุงในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน คือข้อใด 
 (ตอบได้หลำยข้อ) 

       ลกัษณะของตวัอำคำร 
                  กำรจดัแสดงนิทรรศกำร 
       เนือ้หำกำรจดัแสดง 
       บรรยำกำศภำยในพิพิธภณัฑ์ 

       บรรยำกำศภำยนอกพิพิธภณัฑ์ 

       กำรให้บริกำรน ำชม 

       กิจกรรมกำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ 

       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………….. 
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ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นตอ่กำรน ำเสนอรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ในกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 
 
ค าชีแ้จง ให้ทำ่นท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่งวำ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ 
โดย 
   5  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
   4  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำก 
   3  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยปำนกลำง 
   2  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อย 
   1  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านกายภาพ       
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ควำมส ำคญักบักำรจดับรรยำกำศและ

สิ่งแวดล้อมให้มีชีวิตชีวำ เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นกำรเรียนรู้ เชน่ มี
สิ่งของหรืออปุกรณ์ตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน มีแสงสวำ่ง
พอเหมำะ อำกำศถ่ำยเท สะอำด 

     

2. อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นควำมเป็น
เอกลกัษณ์และแสดงถึงวฒันธรรมเฉพำะของแตล่ะท้องถ่ิน  

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรตัง้อยู่ในชมุชน      
4. สำมำรถใช้สภำพแวดล้อมทกุอยำ่งในชมุชนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องเป็นอำคำรหรือสิ่งปลกูสร้ำงโดยเฉพำะเทำ่นัน้ 
เชน่ ศำลำประชำคม โบสถ์ วิหำร โบรำณสถำน บ้ำน-เรือน หมูบ้่ำน 

     

5. รูปแบบทำงกำยภำพของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีควำมหลำกหลำย
ตำมสภำพท่ีเป็นอยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีบริเวณหรือพืน้ท่ีในกำรจดักิจกรรมเพ่ือกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง เชน่ ลำนกำรละเลน่ กำรแสดง กำรสำธิต กำร
ทดลอง 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านจุดมุ่งหมาย      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชนและเป็น

จดุแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ของประชำชนทัง้ในชมุชนและนอกชมุชน
เก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของท้องถ่ิน 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีวตัถปุระสงค์ท่ีหลำกหลำย สำมำรถ
ตอบสนองวิถีชีวิตประชำชนได้ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรจดักำรควำมรู้ท่ีท ำให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ได้อยำ่งสะดวกและง่ำยดำย 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำนท่ีท่ีชว่ยในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมคดิ 
ทศันคต ิและคณุภำพชีวิตของประชำชน 

     

5. จดุมุง่หมำยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินคือต้องตอบสนองนโยบำยจำกต้น
สงักดั 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัควำมรู้ด้ำนศลิปวฒันธรรม ควำมเป็นมำ 
ภมูิปัญญำ ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่อนรัุกษ์และถ่ำยทอดมรดกทำงวฒันธรรม
ท้องถ่ิน 

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรพบปะสงัสรรค์และเป็นเวที
ชำวบ้ำนของชมุชน 

     

ด้านหลักการ      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีให้บริกำรกบั

ประชำชนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมและทัว่ถึง 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้และด ำเนินกำรอยูภ่ำยใต้หน่วยรำชกำร 
เชน่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สถำนศกึษำ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ และด ำเนินกำรโดยชมุชน โดยยดึควำม
ต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรสำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรด้ำนกำร
เรียนรู้และก่อประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ของประชำชนได้เร็วท่ีสดุ 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องได้รับกำรสนบัสนนุจำกทกุภำคส่วนในสงัคม 
และได้รับกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรระบกุลุม่เปำ้หมำยในกำรให้บริกำรอยำ่งชดัเจน
เพ่ือเปำ้หมำยในกำรให้บริกำร 

     

7. กลุม่เปำ้หมำยของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรขึน้อยู่กบัชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินให้บริกำร 

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกฏหมำย ระเบียบ ท่ีก ำหนดถึงควำมจ ำเป็น
และเพ่ือเป็นกำรพฒันำอย่ำงตอ่เน่ืองของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องตอบสนองควำม

ต้องกำรในกำรเรียนรู้ของกลุ่มเปำ้หมำยได้ทกุกลุม่ 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมอธัยำศยัเป็นกิจกรรม
หลกัในกำรดงึดดูผู้มำเย่ียมชม 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือสง่เสริมกำร
เรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำย เชน่ นิทรรศกำร (ทัง้ถำวรและหมนุเวียน) 
กำรจดัสมันำ กำรเสวนำ และมีกิจกรรมผลดัเปล่ียนหมนุเวียนเป็น
ประจ ำ 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมอธัยำศยัโดย
พิจำรณำควำมต้องกำรของกลุม่เปำ้หมำยเป็นหลกั 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ปัจจบุนั 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้ เชน่ องค์ควำมรู้ ภมูิปัญญำท้องถ่ินใน
ด้ำนตำ่งๆ 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เย่ียมชมได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น กำรทดลอง กำรสำธิต  
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรใช้เทคนิคในกำรน ำเสนอเร่ืองรำวโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ทนัสมยัและดงึดดูใจผู้ชมเป็นส ำคญั 

     

9. กำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ควรเป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยไมใ่ห้ผู้ เข้ำชมรู้วำ่ก ำลงัเรียนรู้ 

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ชมุชนเข้ำมำร่วมจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ เชน่ มคัคเุทศก์อำสำ วิทยำกรในกำรบรรยำย
พิเศษ 

     

11. กิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องเน้นเนือ้หำเพ่ือกำรเรียนรู้
ประวตัิศำสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม และภมูิปัญญำท้องถ่ินเป็นหลกั 

     

12. กิจกรรมกำรเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเน้นควำมเพลิดเพลินท่ี
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ มำกกวำ่กำรให้ควำมรู้ 

     

13. รูปแบบกำรจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสม
ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแหง่โดยไมมี่สตูรส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 

     

ด้านการให้บริการ      
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้โดยไมต้่องเสีย

คำ่ใช้จำ่ย 
     

2. เจ้ำหน้ำท่ีในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีควำมรู้ท่ีตรงกบัหน้ำท่ีในกำร
ให้บริกำร 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้บริกำรในด้ำนอ่ืนๆ แก่ชมุชนตำมสมควร 
เชน่ เป็นเวทีชำวบ้ำนในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชมุชน เป็นลำน
กิจกรรมสืบสำนวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน กำรจดักำรแขง่ขนั กำร
ประกวด  

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ และมีภำพลกัษณ์ใหม่
ออกสูส่ำยตำประชำชนอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเวบไซด์ในกำรให้บริกำร      
6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรบริกำรให้ควำมรู้แก่ชมุชนนอกสถำนท่ี 

เชน่ จดันิทรรศกำรเคล่ือนท่ี จดัเวทีปำฐกถำ จดัอบรม เสวนำ  
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน      
7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรก่อตัง้ขึน้โดยควำมต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั 

โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำกบคุคลภำยนอก 
     

8. ประชำชน องค์กรท้องถ่ิน ชมุชนท่ีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้อยู่มีสว่นร่วม
ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรจดักำรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบ
ตำ่งๆ 

     

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้ประชำชนใน
ท้องถ่ิน เชน่ เยำวชน ผู้สงูอำย ุเข้ำร่วมเป็นอำสำสมคัรพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และภมูิปัญญำท้องถ่ิน  

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำเย่ียมชมมีบทบำทในกำร
ด ำเนินงำนในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในรูปแบบตำ่งๆ 

     

11. รัฐควรมีมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรสนบัสนนุให้องค์กรภำคส่วนตำ่งๆ มี
สว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

12. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ประชำชนในชมุชน และ
ประชำชนทัว่ไปเข้ำมำร่วมจดักิจกรรมตำ่งๆ กบัพิพิธภณัฑ์อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

     

13. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเปิดโอกำสให้ประชำชนในชมุชน และ
ประชำชนทัว่ไปมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัพิพิธภณัฑ์ เก่ียวกบั
กำรจดักิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์อยำ่งตอ่เน่ือง 

     

ด้านเครือข่าย      

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีระบบกำรบริกำรร่วมและเช่ือมโยงระบบ
ข้อมลูขำ่วสำรกบัหนว่ยงำนและองค์กรอ่ืนๆ ในสงัคม 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่งพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ 
ในท้องถ่ิน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรเกือ้หนนุ ประสำนควำมสมัพนัธ์ และ
ร่วมมือกบัแหลง่กำรเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบภำคีเครือขำ่ย 
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รูปแบบพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีเครือขำ่ยเช่ือมโยงกนักบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอ่ืน
ทัว่ประเทศ 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประสำนเช่ือมโยงกบัสถำบนักำรศกึษำ
ตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง โรงเรียน 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมกำรเครือข่ำยหรือจดัตัง้ชมรม
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

ด้านงบประมาณ       
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณแผน่ดนิจำกรัฐบำลเป็นหลกั      

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกแหลง่ทนุอ่ืน
นอกเหนือจำกงบประมำณจำกรัฐ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรระดมทนุจำกหนว่ยงำนอ่ืนๆ      

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรหำรำยได้ในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเอง      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกกำรบริจำคเป็นหลกั      

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรได้รับงบประมำณจำกองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

     

ด้านการประเมินผล      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประเมินผลโดยหนว่ยงำนกลำง      

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้โอกำสผู้มำเย่ียมชมได้แสดงควำมคดิเห็นตอ่
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีกำรประเมินผลโดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินต้องน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

     

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรมีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจ 
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ตอนท่ี 3 ควำมคิดเห็นตอ่บทบำทของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน  
ค าชีแ้จง ให้ทำ่นท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่งวำ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ 
โดย 
   5  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 
   4  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยมำก 
   3  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยปำนกลำง 
   2  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อย 
   1  หมำยถึง มีควำมเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 

บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

ด้านการศึกษา      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นกลไกหนึง่ของกำรศกึษำนอกระบบในฐำนะเป็น

แหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีใกล้ชิดชมุชนมำกท่ีสดุ 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ท่ีเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำ
มำเรียนรู้ได้ง่ำย ทัว่ถึง เทำ่เทียม และสะดวกท่ีสดุ 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นคลงัควำมรู้ด้ำนประวตัิศำสตร์ ศลิปวฒันธรรม 
วิถีชีวิต ประเพณี และภมูิปัญญำของท้องถ่ิน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเรียนรู้      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์บริกำรข้อมลูขำ่วสำรและควำมรู้ให้แก่
ชมุชน 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันำควำมรู้ ควำมคิด และทกัษะในกำรพฒันำคณุภำพชีวิต 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีจดักิจกรรมได้อยำ่งหลำกหลำย 
เพ่ือให้ควำมรู้แก่ประชำชน 

     

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีสง่เสริมกำรศกึษำตำมอธัยำศยัให้แก่
ประชำชนได้ดีท่ีสดุ 

     

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่กำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถสร้ำงบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ของประชำชน 
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บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรให้ควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ ในชมุชน 
โดยจดัให้มีกำรสอน กำรอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรชีวิต วฒันธรรม 
และภมูิปัญญำท้องถ่ิน 

     

ด้านสังคมและวัฒนธรรม      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ถ่ำยทอดควำมรู้ และมรดกทำงวฒันธรรม

และภมูิปัญญำท้องถ่ิน 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรในกำรจดัแสดง อนรัุกษ์ สงวนรักษำ 
มรดกทำงวฒันธรรมและภมูิปัญญำท้องถ่ินไมใ่ห้สำปสญู 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นพืน้ท่ีในกำรแสดงควำมเป็นตวัตน อตัลกัษณ์ 
และวฒันธรรมของท้องถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อยำ่งชดัเจนท่ีสดุ 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่พฒันำวฒันธรรมในเชิงสร้ำงสรรค์      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินน ำมำซึง่ควำมภำคภมูิใจในตวัตนให้คนในท้องถ่ิน
เกิดแรงบนัดำลใจในกำรพฒันำตนเอง 

     

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเป็นศนูย์กลำงชมุชน เป็นสถำนท่ีจดักิจกรรม
ทำงสงัคม เป็นเวทีชำวบ้ำน ให้ประชำชนได้พบปะสงัสรรค์ และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งกนั 

     

7. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ข้อมลูขำ่วสำร เพ่ือกำรพฒันำชมุชน      

8. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นศนูย์กลำงในกำรพฒันำชมุชน โดยเปิดโอกำส
ให้ชมุชนได้ใช้สถำนท่ีให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเหมำะสม 

     

9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสำมำรถสร้ำงส ำนกึร่วมของคนในชมุชนให้มี
ศกัยภำพในกำรพฒันำตนเอง 

     

10. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิตของคนในชมุชน      

11. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชว่ยสร้ำงสมัพนัธภำพอนัดีกบัชมุชน      
ด้านเศรษฐกิจ      

1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่ท่ีชว่ยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ให้แก่ชมุชน 

     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นสถำบนัท่ีสง่เสริมให้ชมุชนพึง่ตนเองได้      
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บทบาทของพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงกิจกรรมเพื่อเป็นโอกำสในกำรขอควำม
สนบัสนนุจำกรัฐและเอกชน 

     

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสง่เสริมกำรทอ่งเท่ียวในชมุชน      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นแหลง่จดับริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจ และอตุสำหกรรมในท้องถ่ินหลำกหลำยรูปแบบ 

     

6. บคุลำกรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินควรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรท ำงำน
ร่วมกบัชมุชน 

     

ด้านการเมือง      
1. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส ำคญัในกำรปลกูจิตส ำนกึรักท้องถ่ิน

ให้แก่ชมุชน 
     

2. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีสำมำรถสร้ำงพลงักำรตอ่รองเพ่ือกำร
สนบัสนนุจำกรัฐและเอกชน 

     

3. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นมัน่คง สร้ำงชมุชนเข้มแข็ง      

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นองค์กรส ำคญัในกำรสง่เสริมประชำธิปไตย      

5. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในกำรฟืน้ฟพูลงัชมุชน      

6. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำรงควำมเป็นชมุชนให้
เข้มแข็งยัง่ยืน 
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ตอนท่ี 4 ควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะทัว่ไปในกำรจดัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 

6. ทำ่นได้รับประโยชน์อะไรบ้ำงจำกกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. ทำ่นได้เรียนรู้อะไรบ้ำงในกำรชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่นี ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

8. ทำ่นสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรชมพิพิธภณัฑ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนัได้อย่ำงไร
บ้ำง 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่ไม่เข้าชมพพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน 

 

ค าชีแ้จง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในชอ่ง        ของค ำถำมท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง หรือ
ตรงกบัควำมคดิเห็นของท่ำนมำกท่ีสดุเพียงข้อเดียว นอกจำกท่ีระบวุ่ำเลือกได้หลำยข้อ หรือเขียน
ข้อควำมในข้อท่ีเป็นค ำถำมปลำยเปิด 
 
ตอนท่ี 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

14. เพศ      ชำย              หญิง 
15. อำย ุ     ต ่ำกวำ่ 30 ปี             30 – 40 ปี                   41 – 50 ปี  

      51 – 60 ปี             มำกกวำ่ 60 ปี 
16. ระดบักำรศกึษำของทำ่น 

    ประถมศกึษำ               ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู 
    มธัยมศกึษำตอนต้น              ปริญญำตรีหรือเทียบเทำ่ 
    มธัยมศกึษำตอนปลำย             ปริญญำโท 
    ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้ต้น             ปริญญำเอก 

                 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………….. 
17. อำชีพ 

     นกัเรียน นกัศกึษำ               ประกอบอำชีพสว่นตวั 
     รับรำชกำร                           พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
     ไมไ่ด้ท ำงำน                รับจ้ำง/พนกังำนบริษัทห้ำงร้ำน 
     ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรไมเ่ข้ำชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
1. ทำ่นทรำบหรือไมว่ำ่พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินมีบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงไร 

     ทรำบ     ไมท่รำบ 
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2. ทำ่นเคยได้รับข้อมลูขำ่วสำรของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในชมุชนของทำ่นหรือไม่ 
     เคย      ไมเ่คย 

3. ทำ่นทรำบวำ่มีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูใ่นชมุชนของทำ่นหรือไม่ 
     ทรำบ     ไมท่รำบ 

4. เหตผุลใดท่ีท ำให้ทำ่นไมเ่ย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     ไมท่รำบว่ำมีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
     ไมมี่เวลำ 
     ไมน่ำ่สนใจ 
     ไมช่อบ 
     พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินอยูห่ำ่งไกล ไมส่ะดวกในกำรเดินทำง 
     อำคำรพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไมส่วยงำม 
     บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินไมส่ะอำดตำ ไม่ดงึดดูควำมสนใจ 

5. ทำ่นเห็นวำ่กำรจดักิจกรรมหรือนิทรรศกำรในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในปัจจบุนัเป็นอยำ่งไร 
(ตอบได้หลำยข้อ) 
     รูปแบบเดมิๆ เหมือนกนัทกุท่ี ไมมี่อะไรแปลกใหม่ 
     กำรจดันิทรรศกำรและกิจกรรมไมน่ำ่สนใจ 
     กำรจดันิทรรศกำรและกิจกรรมไมห่ลำกหลำย 
     กำรจดันิทรรศกำรและกิจกรรมไมไ่ด้สง่เสริมกำรเรียนรู้เทำ่ท่ีควร 
     เนือ้หำในกำรจดันิทรรศกำรและกิจกรรมมีควำมยำกเกินกวำ่กำรท ำควำมเข้ำใจ 
     ล่ำสมยั ขำดกำรดแูล ปรับปรุง ให้เหมำะสมเข้ำกบัยคุปัจจบุนั  

6. ทำ่นต้องกำรให้กำรจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นอยำ่งไร (ตอบได้หลำยข้อ) 
     จดักิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ชม 
     กิจกรรมต้องตอบสนองควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ของผู้ชม 
     จดักิจกรรมในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ แปลกใหม ่กระตุ้นควำมอยำกรู้อยำกเห็น และมีควำม 
     หลำกหลำย 
     จดักิจกรรมท่ีสอดรับกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
     กิจกรรมกำรเรียนรู้ควรเน้นควำมบนัเทิงท่ีก่อให้เกิดกำรเรียนรู้มำกกวำ่เน้นกำรให้
ควำมรู้ 



676 
 

     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 
7. ทำ่นต้องกำรให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจดับริกำรอยำ่งไร (ตอบได้หลำยข้อ) 

     จดับริกำรน ำเท่ียวโบรำณสถำนหรือสถำนท่ีนำ่สนใจในชมุชน 
     จดัปำฐกถำในและนอกพิพิธภณัฑ์ 
     จดัประชมุ เสวนำ สมัมนำ อบรม กำรนิเทศ 
    จดัเวทีชำวบ้ำนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน 
    จดักำรแขง่ขนั กำรประกวด 
    จดังำนประเพณี 
    พิมพ์เอกสำร หนงัสือ ออกเผยแพร่ 
    จดัสอนพิเศษเฉพำะเร่ืองให้กบันกัเรียน นกัศกึษำ และผู้สนใจทัว่ไป 
    จดัตัง้ชมรมผู้สนใจงำนพิพิธภณัฑ์ในด้ำนตำ่งๆ 
    จดัแสดงศลิปวฒันธรรม 
    จดัพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ีไปยงัชมุชนตำ่งๆ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………………… 

8. ถ้ำมีโอกำสทำ่นจะเข้ำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือไม่ 
     เย่ียมชม      ไมเ่ย่ียมชม 

9. ทำ่นจะสนบัสนนุให้ผู้ใกล้ชิดของทำ่นเข้ำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือไม่ 
      สนบัสนนุ     ไมส่นบัสนนุ 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ใช้ส ำหรับสมัภำษณ์ ผู้บริหำร หรือผู้จัดตัง้พิพิธภัณฑ์ เจ้ำหน้ำท่ี ภัณฑำรักษ์ หรือผู้ดแูล
พิพิธภัณฑ์ ผู้น ำท้องถ่ิน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้บริหำร บุคลำกรในสถำนศึกษำ ประชำชนในชุมชน 
เก่ียวกับวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) ในกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งสู่ชุมชน ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต้นแบบท่ีจัดตัง้และ
ด ำเนินงำนโดยชุมชน ตำมแนวคิดกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในท้องถ่ิน ท่ีบริหำร
จดักำรโดยวดัและชมุชน  
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภำษณ์ 
ช่ือผู้ให้สมัภำษณ์……………………………………………………………….อำย…ุ………….ปี 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………. 
อำชีพ…………………………………………..ต ำแหนง่………………………………………….. 
ท่ีอยูท่ี่ท ำงำน……………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนท่ี 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิท่ีดี (Best Practice)ในกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน ในกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 

1. ข้อมลูทัว่ไป ลกัษณะทำงกำยภำพ ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งนีมี้ประวัติควำมเป็นมำอย่ำงไร และกระบวนกำรจดัตัง้พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินเป็นอยำ่งไร  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. กำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเป็นอยำ่งไร 
3.1 สภำพทำงกำยภำพ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.2 จดุมุง่หมำย 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.3 หลกักำร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.4 กำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.5 กำรให้บริกำร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.6 เครือขำ่ย 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.7 กำรมีสว่นร่วมของชมุชน 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3.8 งบประมำณ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....……… 
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3.9 กำรประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…… 

4. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่นี ้มีจดุเดน่อยำ่งไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

5. พิพิธภณัฑ์มีกำรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสู่ชมุชนอย่ำงไร
บ้ำง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…… 

6. พิพิธภัณฑ์มีแผนกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
อยำ่งไรบ้ำง 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…… 

7. พิพิธภณัฑ์มีปัญหำ/อปุสรรคในกำรบริหำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำน หรือไม่ อยำ่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

8. ปัจจยัแหง่ควำมส ำเร็จของพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...… 
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9. พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่นีก้่อให้เกิดกำรเรียนรู้กบัชมุชน/สง่ผลกบัชมุชน อยำ่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

10. พิพิธภณัฑ์มีจดุออ่น และจดุแข็ง อยำ่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

11. บทเรียนท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีผำ่นมำ มีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 3 ทำ่นมีข้อเสนอแนะอยำ่งไรบ้ำงเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน และรูปแบบของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
ในกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสูช่มุชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง   
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง 

ของเคร่ืองมือการวิจยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือการวิจัย 
 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5 ท่าน 

1. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  อ.เอนก นาวิกมลู 

ต าแหน่ง   ผู้บริหารบ้านพิพิธภณัฑ์  
สถานที่ท างาน บ้านพิพิธภณัฑ์ ต าบลศาลาธรรมสพน์ อ าเภอพทุธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม 
 
2. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  อ.วิษณ ุเอมประณีตร์ 

ต าแหน่ง   ผู้จดัการทัว่ไป 

สถานที่ท างาน พิพิธภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ไทย อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม 

 
3. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ 

ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
สถานที่ท างาน ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
 จงัหวดันครปฐม 
 

4. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ นนัทนาเนตร 
ต าแหน่ง   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   
สถานที่ท างาน ภาควิชาการศกึษาเพ่ือการพฒันามนษุย์และสงัคม  

คณะศกึษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
 จงัหวดันครปฐม 

 

5. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  พระมหาประพจน์ อยูส่ าราญ 

ต าแหน่ง   คณะกรรมการบริหารพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัส าโรง  
สถานที่ท างาน วดัส าโรง อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ   
รายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินรูปแบบ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ  
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวน  5 ท่าน 
1. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชทูรงเดช 

ต าแหน่ง   อาจารย์     
สถานที่ท างาน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

2. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.อดุม สมพร  
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการจิปาถะภณัฑ์สถานบ้านคบูวั 
สถานที่ท างาน จิปาถะภณัฑ์สถานบ้านคบูวั อ าเภอคบูวั จงัหวดัราชบรีุ 
 

3. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.วีรานนัท์ ด ารงสกลุ 

ต าแหน่ง   อาจารย์ 

สถานที่ท างาน ภาควิชาวฒันธรรมศกึษา สาขาพิพิธภณัฑ์ 

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

  
4. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.พธู คศูรีพิทกัษ์ 

ต าแหน่ง   อาจารย์ 

สถานที่ท างาน ภาควิชาวฒันธรรมศกึษา สาขาพิพิธภณัฑ์ 

สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
5. ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิญญา บวัสรวง 

ต าแหน่ง   อาจารย์   
สถานที่ท างาน  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย                    
                                   มหาวิทยาลยัมหิดล 
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