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บทคัดย่อ 

 

 ภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วม

และพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารในฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชน อีกท้ัง

ศึกษาบทบาทในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร เพื่อวิเคราะห์ถึง

ความสามารถของพิพิธภัณฑ์ในการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงมิติการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชนท่ี

ได้จากการก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ดั่งโกดังเก็บของของ

ชุมชนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่าให้แก่ชุมชนได้ 

เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงศึกษาและทําความเข้าใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และรากเหง้าสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง อีกท้ัง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เป็นพื้นที่ที่จะเปิด

โอกาสให้ทุกคนในชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนา

ชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนที่ก่อตั้งโดยคนในชุมชน

เอง จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารในฐานะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนจะ

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและพัฒนาชุมชนได้อย่างไร 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ภาคนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทุก ๆ ท่าน 

ขอขอบพระคุณอาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ท่ีให้คําปรึกษาตั้งแต่การ

ค้นคว้าหาประเด็นหัวข้อ ชี้แนะแนวทางให้เป็นอย่างดี จนมาเป็นหัวข้อภาคนิพนธ์นี้ ขอบพระคุณ 

ผู้ใหญ่มิง คุณรัศมินทร์ นิติธรรมที่ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นขุนละหารอย่างละเอียด 

ขอบพระคุณอาจารย์ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ ที่ให้ความกรุณาในการเป็นอาจารย์กรรมสอบ และมอบ

คําแนะนําดี ๆ ในการทําภาคนิพนธ์ฉบับน้ี 

 ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ คุณอา สําหรับกําลังใจที่มอบให้ในทุก ๆ วัน ขอบคุณท่ีคอย

สนับสนุนในสิ่งท่ีเราสนใจ สิ่งที่เราอยากทําตลอดมา ขอบคุณไอซ์ รวิสราเพื่อนร่วมทีม ที่อยู่ด้วยกันมา

ตั้งแต่เริ ่มคิดหัวข้อ ติดต่ออาจารย์ จนเล่มภาคนิพนธ์นี้สําเร็จ ขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงและ

กําลังใจท่ีมอบให้กันมาอย่างดีจากเพ่ือน ๆ ทุกคน ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ 

 ขอแสดงความยินดีกับตัวเอง ที่สามารถผ่านการทําภาคนิพนธ์เล่มน้ีมาได้ มีหลาย ๆ 

อย่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทําภาคนิพนธ์ ส่ิงท่ีคิดไม่ถึงและเกินความคาดหวังท่ีคิดไว้ แต่สุดท้ายก็ทํามัน

ออกมาสําเร็จจนได้ด้วยดี  

 สุดท้ายน้ีขอบคุณทุกคน หนังสือทุกเล่ม ทุกเพลงที่ได้ฟังระหว่างการทํางาน และทุกส่ิง

ทุกอย่างท่ีมีส่วนทําให้ภาคนิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จได้ ขอบคุณค่ะ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 

 กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีอิทธิพลให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ท้ังในด้านเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม รวมถึงเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนอยู่เสมอ ดังน้ันจึงเป็น

เหตุสําคัญที่ผู้คนจะต้องพัฒนาและเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นอกจากความสําคัญของ

การเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ แล้ว การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ เร่ืองราวในอดีตน้ันสําคัญเช่นกัน เพราะ

การทําศึกษาประวัติศาสตร์ สามารถทําให้เข้าใจถึงความเป็นไปของเหตุการณ์ในปัจจุบันได้มากข้ึน 

ดังนั้นการเกิดขึ้นของแหล่งเรียนรู้เพื่อคนผู้คนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จึงสําคัญ โดยการจัดตั้งแหล่ง

การเรียนรู้สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบขององค์ความรู้ท่ี

ต้องการจะนําเสนอ เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

 พ ิพ ิธภ ัณฑ ์ถ ือ เป ็นหน ึ ่ ง ในแหล ่งการเร ียนร ู ้ ส ํ าค ัญ  โดยพจนาน ุกรม  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คํานิยามคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” หรือ “พิพิธภัณฑ์” ว่าเป็น

สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสําคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี

ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ1 จึงอาจกล่าวได้ว่า 

บทบาทหลักของพิพิธภัณฑ์คือการเก็บรวบรวมวัตถุ องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนํามาจัดแสดง

และให้เกิดประโยชน์ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้ท่ีมาเข้าชม 

 พิพิธภัณฑ์มีหลายประเภท แบ่งไปตามลักษณธเฉพาะของวัตถุหรือองค์ความรู ้จะ

ต้องการจะนําเสนอ เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยอีก

หนึ่งรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่จะทําการศึกษาในภาคนิพนธ์ฉบับนี้คือ “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ซึ่งมีความ

แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อนําเสนอโบราณวัตถุ หรือ

รวบรวมองค์ความรู้ทั ่วไปอย่างเดียว แต่ต้องมีความสัมพันธ์กับเรื ่องราวด้านประวัติศาสตร์ทาง

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ทางสังคม และชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชน หรือในพื้นที่ท้องถิ่นเดียวกัน

ด้วย2 

                                                
 1 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, “พิพิธภัณฑสถาน (12 กรกฎาคม 2553)” Office of the Royal Society, 

http://www.royin.go.th/?knowledges=พิพิธภัณฑสถาน-๑๒-กรกฎาคม (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563). 

 2 ศรีศักร วัลลิโภดม, พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน, (กรุงเทพ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ 

วิริยะพันธุ์, 2561), 16. 
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 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ถือเป็นการนําองค์ความรู้เข้ามาสู่ชุมชนทางหนึ่ง ทําให้ผู้ท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ได้สะดวกข้ึน นอกจากน้ียังสามารถเป็นการเผยแพร่

องค์ความรู้ที่มีในพิพิธภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกพื้นที่ได้อีกด้วย ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลายเป็น

แหล่งเรียนรู้ ที่มาการเก็บรวบรวมและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ การมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะสามารถช่วยให้คนในชุมชนได้

ทําให้เข้าใจ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้มากขึ้น เข้าใจบริบทสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ประเพณี และวิถีชีวิตของตัวเอง นอกจากนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังสามารถเป็น

พื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนในการมาร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมการร่วมมือร่วมใจกัน

อนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนของตัวเอง  

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ตั้งอยู่ที่ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหารก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม3 โดยแนวคิด

ที่ต้องการจะอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ มีการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุมานําเสนอ 

เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามเซรามิกที่ได้จากการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างชาติใน

อดีต รวมถึงศิลปะดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น แม่พิมพ์ทําขนม ที่ดักนกคุ่มมาจัดแสดง นอกจากน้ี

ยังมีแผนผังเน้ือหาในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน 

 ความแตกต่างของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นขุนละหารกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นอื ่น ๆ คือ 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารไม่เพียงแต่เน้นรวบรวมโบราณวัตถุมาจัดแสดงเพียงอย่างเดียว แต่มี

จุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน มีการจัดแสดงองค์ความรู้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น เช่น ด้านการปกครอง สังคม ประเพณี ความเชื่อและ

พิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศาสนา เนื ่องจากความตั้งใจของนายรัศมินทร์ นิติธรรม ผู้ก่อต้ัง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารคือต้องการให้ชาวมุสลิมเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของตัวเองอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง โดยเฉพาะชาวมุสลิมคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของตัวเองที่คลาดเคลื่อนไป การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารจึงต้องตอบโจทย์และ

ดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ได้ด้วย นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน 

จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารจะดึงดูดผู้คนในชุมชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ จึงนํามาสู่การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรูปแบบใหม่ คือมีการเน้นการจัด

                                                
 3 มิวเซียมไทยแลนด์, “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร,” Museum Thailand, 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Khun-Laharn-Local-Museum (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563). 
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กิจกรรม เพ่ือให้คนในชุมชน รวมถึงคนนอกพ้ืนท่ีได้เข้ามาศึกษาและมีส่วนร่วม สร้างความผูกพันธ์ของ

คนในชุมชน และกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

 จึงกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้คนใน

ชุมชนรู้จักตัวเองมากขึ้น ที่ถึงแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบหลายครั้ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละ

หาร และคาดว่าคําตอบที่ได้จากการศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการช่วยส่งเสริม

พัฒนาชุมชนในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเอง 

ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และนําไปสู่ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเอง  

 

1.2 คําถามในการวิจัย 
 

 1.2.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารในฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชนได้สร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนท้องถ่ินอย่างไร 

 1.2.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

  

 1.3.1 เพื่อศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารใน

ฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชน 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของพิพิธภัณฑ์ขุนละหารในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 

 1.4.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารมีความสามารถในการดึงผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้ ถึงแม้จะก่อตั ้งโดยเอกชนก็ตาม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ทาง

พิพิธภัณฑ์จัดข้ึน 

 1.4.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารสามารถดึงคนในชุมชนมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ี

ทางพิพิธภัณฑ์จัดขึ้น และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ และ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้คนในชุมชนสามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอด หรือประกอบ

อาชีพได้ 
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1.5 ขอบเขตในการวิจัย 

 

งานวิจัยนี ้ศึกษา การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร มีขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปน้ี 

 1.5.1 ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชนตําบลละหาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีต้ัง

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 

 1.5.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชน กับการมีส่วน

ร่วมกับชุมชน 

 1.5.3 ศึกษาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

 

1.6 นิยามคําศัพท์ 

 

 1.6.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่น หมายถึง สถานที่ที ่เก็บรวบรวมวัตถุ สิ ่งของ ภูมิปัญญา 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้ข้อมูล ศึกษาค้นคว้า

อันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน และคนทั่วไป รวมถึงทําหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และคน

ท่ัวไป 

 1.6.2 ชุมชน หมายถึง หน่วยทางสังคม ซ่ึงมีส่ิงร่วม เช่น แบบแผนสังคม ศาสนา ค่านิยม 

ประเพณี หรืออัตลักษณ์ร่วมกัน โดยไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน แต่มี

วัตถุประสงค์ มีสํานึกร่วมกัน ในลักษณะเครือข่ายความสัมพันธ์ เรียนรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  

 1.7.1 ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารและชุมชนในการ

อนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินของตัวเอง 

 1.7.2 ทําให้เห็นถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนา

ชุมชน 
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1.8 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื ่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร” เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารการมีส่วน

ร่วมในฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชน และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนา

ชุมชน 

 สําหรับวิธีการในการวิจัย (Methology) ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

โดยวิธีการศึกษาเอกสาร ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยได้กําหนดระเบียบ

วิธีการศึกษาไว้ดังต่อไปน้ี 

 1.8.1 วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ซ่ึงมีการแบ่งวิธีการดําเนินการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนอันประกอบด้วย 

 1.8.1.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) อันได้แก่ การทบทวน

วรรณกรรมในเอกสารทางวิชาการที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาในหลายประเด็น ได้แก่ การจัดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และประวัติศาสตร์ความเป็นเก่ียวกับชุมชนตําบลละหาร 

 1.8.1.2 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Study Research) โดยใช้เครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) สัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความรู้เช่ียวชาญเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 

 1.8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในกรวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 1.8.2.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และประวัติศาสตร์ความเป็นมา

เก่ียวกับชุมชนตําบลละหาร ด้วยแหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ ดังน้ี 

   (1) เอกสารระด ับท ุต ิยภ ูม ิ (Secondary Sources) ได ้แก ่ หนังสือ 

วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร รายการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 1.8.2.2 การศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Study Research) การสัมภาษณ์ผู้ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ได่แก่ คุณรัศมินทร์ นิติธรรม ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ขุนละหาร คุณนิสัตยานี นิยอ วิทยากรสอนทําขนมโบราณปูตูสมางะ และคุณอาลัม สาอุ วิทยากรจิต

อาสาแห่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารประกอบกับการค้นคว้าข้อมูลผ่านการเก็บรวบรวมการสํารวจ

จากการลงภาคสนามท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 
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 1.8.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากองค์ประกอบของขั้นตอนการดําเนินการศึกษา ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาวิจัยเอกสารและการศึกษาวิจัยภาคสนามดังที ่ได้กล่าวมานั ้นจะได้ข้อมูลเพื ่อนํามาสู่

กระบวนการวิเคราะห์และอภิปรายผลถึง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นและชุมชน กรณีศึกษา 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Data) ซึ่งจะถูกนํามาจัดประเภทของข้อมูล (Categories) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ อันนําไปสู่ความ

เข้าใจต่อปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง และนําเสนอในรูปแบบของ

การอธิบายในลักษณะการบรรยาย (Narrative) 

 การวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารในฐานะ

พิพิธภัณฑ์เอกชนกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน การจัดระบบพิพิธภัณฑ์ องค์ความที่รู้จัดแสดง อีกทั้งยัง

อธิบายถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชน สร้างจิตสํานึก

ร่วมกันของคนในชุมชน ผ่านเน้ือหาท่ีจัดแสดง กิจกรรมท่ีทางพิพิธภัณฑ์จัดข้ึน เป็นต้น 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร” ผู้วิจัยพบว่าสามารถศึกษาได้ในหลายประเด็นอันเกี่ยวข้อง

กับแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวคิดเกี่ยวกับ

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมพัฒนาชุมชน โดยการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะเป็นการมุ่งเน้น

เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง

บทบาทของพิพิธภัณฑ์ขุนละหารในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชน โดยผู้ทําการศึกษาวิจัยได้นําแนวคิด 

ทฤษฎีรวมถึงงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นกรอบในการศึกษา อันประกอบด้วย 

 1. แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 3. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่อการพัฒนาชุมชน 

  4. งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  

 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของวัตถุโบราณที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตที่มี

ประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้น ๆ โดยจัดแสดงเพ่ือ

ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งเรื่องราวในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน ทําให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถ

เป็นส่วนในการช่วยรวมตัวกันของคนชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน สร้างจิตสํานึก

ร่วมกัน  และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรากเหง้าของตัวเอง 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาส

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 2 “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น” 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ 25531 มีความตอนหน่ึง

                                                
 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี” 

ใน “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น,” บรรณาธิการโดย นวลพรรณ บุญธรรม, ฉบับพิเศษ, จุลสารก้าวไปด้วยกัน ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 

(2553): 6. 
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ว่า “พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีหน้าที่และบทบาทมากขึ้น คือเป็นแหล่งรวบรวม และนําเสนอสรรพวิทยา

แทบทุกด้าน พิพิธภัณฑ์จึงมีความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก การสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์

ประจําท้องถ่ินต่าง ๆ ท่ีนําเสนอเร่ืองราวของท้องถ่ินได้อย่างน่าสนใจก็จะเป็นประโยชน์ และเป็นแหล่ง

ศึกษาหาความรู้ของคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ การที่คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ และเข้าใจรากเหง้าที่เป็น

พื้นฐานของสภาพปัจจุบัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นตั้งแต่ในอดีตมาจนปัจจุบัน จะก่อให้เกิด

ความภูมิใจที่ถิ่นฐานของตนมีสิ่งดีงาม หรือเกิดความปรารถนาที่จะแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่อง 

และรู้จักวินิจฉัยว่า การจะเปล่ียนแปลงใด ๆ จะมีข้อดีแก่ท้องถ่ิน มากหรือน้อยกว่าข้อเสีย…” 

 

 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานพิพิธภัณฑ์เสวนาครั้งที่ 6 เรื่องสถานภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

ประเทศไทย2 ว่า “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นมากกว่าสถานที่ที่เก็บสิ่งของ วัตถุ แต่เป็นขบวนการทาง

สังคม คือความคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลง แล้วก็มีรูปแบบของการปฏิบัติ

ต่าง ๆ ความคิดอันนี้ทําให้เกิดการมองพิพิธภัณฑ์ด้วยความหมายอีกแบบหนึ่ง คือมองว่าพิพิธภัณฑ์

เป็นกระบวนการที่จะสนองต่อสิ่งที่ต้องการ ทําให้คนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเกิดความสํานึก และ

ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ของรากเหง้าของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตัวเอง 

เพราะฉะนั้นการทําพิพิธภัณฑ์แบบนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นอย่างเดียว แต่ทําเพื่อกระตุ้น

ความเข้าใจตัวเอง กระตุ้นความสํานึกบางอย่างเก่ียวกับตัวเอง” 

 

 ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านหนังสือ “พิพิธภัณฑ์

และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน”3 มีความว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของคน

ท้องถิ่น ไม่ใช่ของหน่วยราชการหรือของคนอื่น ๆ จากภายนอก สิ่งที่จะนํามาแสดงก็คือเนื้อหาที่เป็น

ชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว คนในท้องถิ่นก็เป็นเจ้าของ ทําหน้าที่ดูแล

กันเอง รวมทั้งการอธิบายและนําชมเท่านั้น โดยการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์แยกออก

เป็นได้ 2 รูปแบบ แบบที่ 1 เป็นการจัดโดยคนจากภายนอกที่มีความรู้เรื่องการจัดพิพิธภัณฑ์ ส่วนคํา

ว่าท้องถิ่นนั้นหมายถึง พื้นที่ ไม่ใช่คนที่จัด เช่นจากหน่วยราชการ ก็จะไปรวบรวมบรรดาโบราณวัตถุ

ในพื้นที่ของท้องถิ่นมาจัดแสดง ซ่ึงผู้จัดกําหนดเนื้อหาที่ตนได้ตีความจากบรรดาวัตถุเหล่านั้น โดยไม่

เชื่อมโยงไปถึงสภาพ และความเป็นไปของสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นแม้แต่น้อย แบบที่ 2 เป็นการ

                                                
 2 “สะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่าน “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,” MGR Online, https://mgronline.com/travel/detail/ 

9480000102926 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 

 3 ศรีศักร วัลลิโภดม, พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน, (กรุงเทพ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ 

วิริยะพันธุ์, 2561). 
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ดําเนินการโดยคนในท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามวัด อันเนื่องมาจากพระภิกษุสงฆ์รวบรวม

สิ่งของไว้ แล้วอาศัยลูกศิษย์ลูกหาจะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น แล้วนําสิ่งของที่สะสมไว้มาตั้งแสดง

พิพิธภัณฑ์แบบน้ีเป็นเพียงแต่นําวัตถุมาเก็บ ฉะน้ันจึงมีความเห็นว่าการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินข้ึนน้ัน ส่ิง

ที่จะนํามาแสดงหาใช่รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และบรรดาโบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวไม่ หาก

จะต้องสัมพันธ์กับเน้ือหาในด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และชีวิตวัฒนธรรม

ของผู้คนท่ีอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท้องถ่ินเดียวกันด้วย 

 

 จากการให้ความเห็นว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจากนักวิชาการหลายท่าน 

จะเห็นได้ว่าการเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากจะมีการนําเสนอโบราณวัตถุ องค์ความรู้เนื้อหาใน

ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมของท้องถิ่นชุมชนนั้น ๆ แล้ว ยังให้ความสําคัญในเรื่องของ

การดึงคนในชุมชนมามีส่วนร่วม ให้ตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับรากเหง้าตัวเองของคนในชุมชน  

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 อรอนงค์ ธรรมกุล ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมโดยทั่วไป หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็ง

ขัน และอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคล การมีส่วนร่วมในอํานาจการตัดสินใจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ  

การมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นเครื่องประกันว่า ส่ิงที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ หรือสิ่งที่ผู้คนต้องการมากที่สุด

นั้น จะได้รับการตอบสนอง และทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น แสดงถึงสิ่งที่ทําไปนั้นจะเกิดตรงกับ

ความต้องการอย่างแท้จริง ความแตกต่างระหว่าง การมีส่วนร่วมกับการให้ความร่วมมือ ได้แก่ การมี

ส่วนร่วมจะต้องคู่กับความรู้สึกเป็นเจ้าของ ส่วนการที่คนอื่นหรือฝ่ายอื่นเข้ามาร่วมด้วยนั้นถือว่าเป็น

การให้ความร่วมมือ 4 

 

 ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ว่า หมายถึง การท่ี

ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุม การใช้ และการ

กระจายทรัพยากร ในปัจจัยที่มีในสังคม เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีพ ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจ

ในการกําหนดชีวิตของตนเอง 5 

 

                                                
 4 ศิขรินทร์ เสวตวิหารี, “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2556), 33. 

 5 เรื่องเดียวกัน, 33 
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 อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ชุมชนหรือประชาชนได้มี

โอกาสเข้าร่วมในกระบวนการวางแผน ดําเนินการ ปฏิบัติ และประเมินผล ตลอดจนได้ร่วมกันแสดง

ความคิดเห็น และแสดงบทบาทเพื่อตัดสินใจกระทําการอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่า

เทียมกันอีกด้วย โดยมีเงื่อนไขเรื่องเพศ อายุ อาชีพ เป็นองค์ประกอบหลักที่ส่งผลให้กระบวนการ

ตัดสินใจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 6 

 

 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า หมายถึง 

กระบวนการรัฐ การทํา การส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูป

ส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาท่ี

กําหนดไว้ 7  

   

2.3 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินต่อการพัฒนาชุมชน 

 

 การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นย่อมส่งผลบางประการต่อชุมชนที่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ตั้งอยู่ โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้

ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกได้ โดยคนในชุมชนสามารถเอาองค์ความรู้ท่ีมีจัดแสดงอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์มาต่อยอดเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตต่อไปได้ 

 

 นิคม มูสิกะคามะ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านหนังสือ “วิชาการ

พิพิธภัณฑ์” ความว่า บทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ท่ีเห็นเด่นชัด คือ การแสวงหารวบรวม การอนุรักษ์

การสื่อสารกับผู้เข้าชม และการจัดแสดงวัตถุที่เป็นหลักฐานหลงเหลืออยู่จากของทั้งมนุษย์ และ

สภาพแวดล้อม เพ่ือให้บริการทางการศึกษาเพ่ือความเพลิดเพลิน และเพ่ือพัฒนาสังคม 8 

 

                                                
 6 กุลแก้ว คล้ายแก้ว, “การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลํานํ้าน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548), 14 

 7 เรื่องเดียวกัน, 15 

 8 นิคม มูสิกะคามะ, กุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี และมณีรัตน์ ท้วมเจริญ, วิชาการพิพิธภัณฑ์, (กรุงเทพ:  

ไทยวัฒนาพานิช, 2521). 



 11 

 สุวรรณา ทัศคร ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผ่านวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“แนวโน้มการพัฒนาเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานในทศวรรษหน้า (2546 – 2556)” ความ

ว่าพิพิธภัณฑ์จะต้องพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านในชุมชน โดยคํานึงถึงการให้บริการแก่ชุมชน และเพื่อประโยชน์

ให้ท่ัวถึงแก่บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 บทบาท ได้แก่  

 (1) บทบาทหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรม ในปัจจุบันประเทศที่กําลังพัฒนาให้

สอดคล้องกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่าง ๆ ใน

สังคมอย่างมากมาย เนื ่องจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจยังไม่มีความสัมพันธ์กับความเจริญ

ทางด้านวัฒนธรรม ประกอบกับความเจริญทางด้านการสื่อสาร ทําให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงความเจริญ

ด้านต่าง ๆ แต่ในทางกลับกัน ความรู้นี้ส่งผลกระทบทําให้ชาวบ้านลดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ

ตนเอง เกิดความนิยมต่อสิ่งใหม่ ๆ มีการปรับวิถีชีวิตตามค่านิยมใหม่ ๆ ทําให้บริบททางวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญานั้น สูญหายไปในที่สุด พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ จัดแสดง และให้

การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว จึงน่าจะมีบทบาทสําคัญในการนํามาซึ ่งความภาคภูมิใจ 

สามารถสร้างกําลังใจให้คนในท้องถิ่นค่อย ๆ พัฒนาตามศักยภาพของตน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึง

ควรนําข้อดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 (2) บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สามารถมีบทบาทความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าจะไม่ค่อยเด่นชัด แต่พิพิธภัณฑ์ก็สามารถปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเช่น การ

ส่งเสริมที่สอดคล้องกับธุรกิจพิพิธภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้

ให้แก่ธุรกิจในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก และยังสามารถเพ่ิม

รายได้ให้กับเยาวชนและคนในท้องถ่ินด้วยการสนับสนุนเป็นมัคคุเทศก์อาสา 

 (3) บทบาทด้านการเมือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้น

สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพัฒนาการ

ของชุมชน ตลอดถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม ทําให้คนในท้องถิ่นได้ศึกษาถึงรากเหง้าและเห็น

คุณค่าท้องถ่ินของตนเอง 9 

 

 

 

 

                                                
 9 สุวรรณา ทัศคร, “แนวโน้มการพัฒนาเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานในทศวรรษหน้า (2546 – 2556),” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545). 
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2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหาร” เป็นการมุ่งเน้นเพื่อศึกษาในเรื่องของการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน โดยจากการค้นคว้าของผู้วิจัย ทําให้ได้พบงานวรรณกรรมที่มีความ

เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจํานวนหนึ่ง เนื่องจากในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกิดขึ้นจํานวน

มาก อีกทั้งการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกร่วมกัน และ

มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินไว้ดังน้ี 

 

 พลกฤต เกษตรเวทิน ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดทําพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ใน

ฐานะศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ตําบลท่านํ้าอ้อย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” 10 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ตําบลท่านํ้าอ้อย อําเภอพยุหะ

คีรี จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนท่านํ้าอ้อยมีศักยภาพในการดําเนินการด้านการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนในฐานะของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ัง

การจัดหาวัตถุทางวัฒนธรรม การจัดทําบัญชีการสืบค้น และการจัดแสดง โดยเกิดจากเงื่อนไขสําคัญ 

3 ประการ คือ ประการแรก ความภาคภูมิใจในท้องถิ ่นของตนในฐานะที ่เป็นส่วนหนึ ่งของ

ประวัติศาสตร์อารยธรรมชาติ ประการต่อมา การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและองค์การต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในท้องถิ่นเองและกับ

คนนอกท้องถ่ิน ประการสุดท้าย มีการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  

 

 กฤษฎา ตัสมา ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ อําเภอแม่

ใจ จังหวัดพะเยา”11 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการ การจัดแสดง และปัญหาท่ีพบใน

พิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ และเพื่อหาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ และรูปแบบในการจัดแสดงให้มี

ความน่าสนใจทางด้านเนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณเป็นแหล่ง

                                                
 10 พลกฤต เกษตรเวทิน, “การจัดทําพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในฐานะศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ตําบลท่า

นํ้าอ้อย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์,” ใน “สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,” ฉบับพิเศษ, วารสารวิชาการและ

วิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 (สิงหาคม 2559): 63. 

 11 กฤษฎา ตัสมา, “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
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เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จากผลการศึกษาพบว่าพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณมี

สภาพปัญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์ เป็นการจัดการโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้

พิพิธภัณฑ์มีการดําเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ที่ขาดความต่อเนื่อง ขาดการพัฒนา และขาดความต่อเนื่อง

ในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ 

   

 ศิขรินทร์ เสวตวิหารี ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็ง 

อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน”12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาประวัติศาสตร์บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชนบ้านร้องเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาภูมิหลังการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็ง และเพื่อนําเสนอวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็งอย่างมีส่วน

ร่วมของชุมชน จากผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็ง เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมวัตถุ

งานศิลปกรรมพื้นบ้าน จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่สําคัญ คือ ปัญหาการขาดผู้ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์

แห่งนี้ต่อจากเจ้าอาวาส และปัญหาของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการจัดการอย่างมีส่วนร่วมคาด

ว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการ โดยวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็งให้ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม

ของชุมชนจะมี 2 ภาคส่วนในการนําเสนอ ได้แก่ ส่วนที่ 1 เสนอการจัดการแสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด

ร้องเม็งในเรื่องของการจัดอาคารและสถานที่ การกําหนดหัวข้อเรื่องจัดแสดงและนิทรรศการ การจัด

แนวทางของเรื่องและเขียนบทนิทรรศการ และการออกแบบจัดแสดงในหัวข้อ การออกแบบอาคาร

และสถานที่ออกแบบห้องนิทรรศการ ออกแบบเนื้อหาโปสเตอร์ในห้องนิทรรศการ รวมถึงสื่อที่ใช้ 

พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเป็นสถานที่รวม

ใจชุมชนด้วยแนวคิดของการจัดการบริหารพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ส่วนที่ 2 เสนอรูปแบบ

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการเสนอรูปแบบ

โครงสร้างการบริหารงานให้มีหน่วยงาน 5 ฝ่าย ได้แก่ ที่ปรึกษาหลักของพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ 

ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายดําเนินงาน และผู้ให้คําปรึกษาในการดําเนินงาน 

 

 ฉันทนา สุรัสวดี ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: การจัดการมรดก

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่บางกะเจ้าจังหวัด

สมุทรปราการ” 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือ

ส่งเสริมเผยแพร่งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ

                                                
 12 ศิขรินทร์ เสวตวิหารี, “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน,”. 

 13 ฉันทนา สุรัสวดี, “รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: การจัดการมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้

และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่บางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2560). 
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ชุมชนอย่างยั่งยืน และศึกษารูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

เพื ่อสนับสนุนการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมที ่พิพิธภัณฑ์วัดบางกระสอบ และวัดบางกอบัว โดย

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของวัดบางกระสอบ คือ วัตถุมงคลหลวงปู่

เชย เครื่องลายคราม และจิตรกรรมเขียนสีในสมุดไทยโบราณ จารึกอักษรขอมแบบอย่างศิลปะสมัย

รัตนโกสินทร์ยุคต้น ภูมิปัญญาการทําตาล การแทงหยวก และฉลุกระดาษ ส่วนวัดบางกอบัว คือ 

ตํารับยาเขียวของหลวงปู่เหมือน โบราณวัตถุเครื่องถ้วยหมู่กุฏิไม้ทรงไทย และอุโบสถโค้งสําเภาสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น และต่อมาคือพบว่ารูปแบบการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็น

ส่วนประวัติวัด การสืบสานและพัฒนาวัด ภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นที่ในชุมชน และมีพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจะเห็นได้ว่าผลจากการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของตนการศึกษาดู

งานในแหล่งที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการทํางานการพัฒนารูปแบบของ

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมนันทนาการ มีสื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์เกิดจากการให้คนในองค์กรต่าง ๆ ของชุมชน

เข้ามามีบทบาทในการดําเนินมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมในแผนการทํางานของ

ชุมชนอย่างต่อเนื ่อง สอดคล้องไปกับบริบทวัฒนธรรมในชุมชนและการจัดการให้ทุกฝ่ายได้รับ

ประโยชน์ร่วมกัน 

 

 ญาณินทร์ รักวงศ์วาน ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการสงวนรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ ่น” 14 โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น ในมิติของการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนในพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น ที่เป็นกรณีศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการดําเนินงาน โดยศึกษาเปรียบเทียบใน

ช่วงเวลาก่อนมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และหลังจากมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยศึกษาจาก

พิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นกรณีศึกษา 4 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์บ้าน

เขายี่สาร พิพิธภัณฑ์มีชีวิตตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และหอวัฒนธรรมไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 

จากผลการศึกษาพบว่า ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษาในแต่ละพิพิธภัณฑ์ ได้นําไปสู่การสร้าง

กลไกในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้วยตนเอง บทบาทของผู้สนับสนุนภายนอกมีผลต่อความ

เข้มข้นในการดําเนินกิจกรรมในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในการสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การสงวนรักษา

                                                
 14 ญาณินทร์ รักวงศ์วาน, “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล). 
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มรดกวัฒนธรรมท่ีชุมชนได้กระทําผ่านการขัดเกลาทางสังคม แต่เมื่อมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มี

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมจะเป็นกิจกรรมที่กระทําในเชิงรุกเพ่ือ

สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

 

 มนัญญา นวลศรี ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันใน

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อพัฒนา

แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการ

วิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยรวมนั้นพบว่า ยังมี

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมที่จัดไม่มีความ

หลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผู้เข้าชมน้อย ส่วนแนวทางในการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ในด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีได้รับฉันทามติ มีจํานวน 6 ข้อ คือ เพ่ือให้เป็นแหล่งทําโรง

และสืบทอดคุณค่า เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ เพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และ

นโยบายควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับ

ฉันทามติ มีจํานวน 8 ข้อ คือ เพื่อมุ่งให้ประโยชน์ต่อชุมชน ควรมีแผนงานบริหารจัดการทั้งระยะส้ัน

และระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเป็นแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ แผนงานระยะส้ัน

ควรเป็นแผนประจําปีที่สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณควรมาจากการสนับสนุน

ของรัฐบาลเป็นหลัก ให้องค์กรท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์

และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรวางแผนโครงการตามลําดับความสําคัญ ด้าน

บุคลากรที่ได้รับฉันทามติมีจํานวน 7 ข้อ คือ มีความรู ้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีใจรักด้าน

ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตใจ

พร้อมให้บริการ ควรเป็นนักสื่อสารและนักถ่ายทอดที่ดี ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอย่างดี ควรจัดให้ไปศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้ัง

ในและต่างประเทศ ด้านกิจกรรมที ่ได้ร ับฉันทามติมีจํานวน 6 ข้อ คือ ควรมีการจัดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ ควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม 

ควรมีกิจกรรมหลักที่เป็นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม ควรจัดกิจกรรมตามความต้องการ

                                                
 15 มนัญญา นวลศรี, “แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาชาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560). 
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ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ควรจัดทําส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้านการติดต่อประเมินผลท่ี

ได้รับฉันทามติมีจํานวน 7 ข้อ คือ ควรมีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ควรมีการนํา

ผลการประเมินมาใช้ ควรต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก 

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพร่ผลการประเมิน ควรมีการวาง

มาตรฐานกํากับตรวจสอบเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลด้วย

วิธีการที่หลากหลายด้านความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติมีจํานวน 5 ข้อ คือ 

ควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ควรรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ควรจัดสรร

งบประมาณให้เพียงพอ องค์กรท้องถิ่นควรมีบทบาทอย่างจริงจังในการดูแลพิพิธภัณฑ์ และควรจัดให้

มีหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินโดยเฉพาะ 

 

 พิณวลี อังศุพันธ์ุ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บริหารจัดการเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นจังหวัดนครราชสีมา” 16 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศึกษาการมีส่วน

ร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศึกษาการมีส่วน

ร่วมของชุมชน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นของจังหวัด

นครราชสีมา ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช พิพิธภัณฑ์โคกศรีสะเกษ และ

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย จากผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 แห่ง ในช่วงเริ่มจัดตั้งมีการนําสิ่งของ เครื่องใช้ 

ทรัพยากร วัตถุ สถาปัตยกรรมโบราณ รวมไปถึงโบราณสถานที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองมารวบรวมไว้ 

โดยแนวคิดของผู้นําในชุมชนประกอบกับจิตสํานึกคนในชุมชนที่มีความรักและเห็นคุณค่าของภูมิ

ปัญญาบรรพบุรุษนํามาจัดแสดงไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ใน

อดีต ซึ่งชุมชนในท้องถิ่นหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจศึกษาก็ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย และของที่ได้มีการ

นํามาบริจาคก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทําให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น พบว่าใน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ระบบการบริหารจัดการยังขาดปัจจัยที่สําคัญได้แก่  4 M  คือ การขาด

บุคลากร (Man) ที่มีความรู้และความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ ทั้งเรื่องของการดําเนินงาน การดูแล

รักษา ซ่อมแซมวัตถุที่ถูกต้องและเหมาะสม ขาดวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน

                                                
 16 พิณวลี อังศุพันธุ์, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2551). 
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ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณรายรับรายจ่ายที ่ชัดเจนและต่อเนื ่อง 

(Money) ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุสิ ่งพิมพ์ และขาดการ

วางแผนงานที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (Management) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนมีเพียงการนํานักเรียน

ในชุมชนมาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช มีส่วนร่วมในเรื่องการทําความ

สะอาด นําชมพิพิธภัณฑ์ รักษาความปลอดภัย แต่ก็ยังไม่มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด

และปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์วัดโคกศรีสะเกษ การมีส่วนร่วมของชุมชนมีเพียงแค่ส่วนร่วมในการปฏิบัติ

เท่านั้น พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย การมีส่วนร่วมของชุมชนมีทั้งในการคิด ปฏิบัติ รับ

ผลประโยชน์ ประเมินผลเพราะมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ข้ึนเป็นประจําทุกปี 

 การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยพบว่า 

ในการดูแล รักษา ซ่อมแซม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้มีส่วนสําคัญคือ ชุมชนในท้องถิ่น โดยมี

ผู้บริหารท่ีมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินงานจัดระบบบริหารจัดการ 

และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถ มีระบบ ระเบียบ มีการประเมินผล และมีงบประมาณ

สนับสนุน จึงทําให้ดําเนินการไปด้วยความราบรื่น ประโยชน์ที่สังคมได้รับ คือ เกิดความรัก ความ

ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของท้องถิ่น ในส่วนของการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการ จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการบริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสําคัญ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถทําหน้าท่ีดูแลรักษามรดก

ทางวัฒนธรรม ภายใต้จิตสํานึกรักในท้องถ่ินได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน 

 

 รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การพัฒนารูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน” 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน รูปแบบการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน และเพื่อพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน จากการศึกษาวิจัยพบว่า (1) พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่

อยู่ในบริเวณวัด ตัวอาคารมีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่และดัดแปลงจากอาคารอื่น โดยมีการนํา

ชุมชนเป็นตัวตั้งในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการ

                                                
 17 รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม, “การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความ

เข้มแข็งสู่ชุมชน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรม, 2556). 



 18 

สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนเป็นสําคัญ มีการจัดแสดงโดยจัดตั้งวัตถุและมีคําบรรยายประกอบ ซ่ึง

พิพิธภัณฑ์เป็นผู้ดําเนินการในการจัดการออกแบบวิธีการจัดการแสดงด้วยตนเอง มีการให้บริการ

สถานที่ในการจัดงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และมีการให้บริการความรู้โดยจัดพิมพ์

เอกสารหนังสือออกเผยแพร่ และมีการนําชมโดยภัณฑารักษ์หรือวิทยากร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นมี

ความสัมพันธ์อันดีในการประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีการใช้การ

ประชาสัมพันธ์โดยบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี ้พิพิธภัณฑ์มีรายได้หลักจากวัดและการบริจาค อีกทาง

พิพิธภัณฑ์มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมี

บทบาทที่สําคัญ 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 

(2) วิธีปฏิบัติที่ดีของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือ แนวทางในการบริหารจัดการและการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินตามกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในแนวคิดสํานึกท้องถ่ิน ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบ 

9 ด้าน ได้แก่ สภาพทางกายภาพ จุดมุ่งหมาย หลักการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้บริการ การ

มีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย งบประมาณ และการประเมินผล (3) รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู ้ในการสร้างความเข้มแข็งสู ่ช ุมชน มีองค์ประกอบ 9 ประการ ดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบด้านรูปแบบสภาพทางกายภาพ องค์ประกอบด้านจุดมุ ่งหมาย องค์ประกอบด้าน

หลักการ องค์ประกอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

องค์ประกอบด้านเครือข่าย องค์ประกอบด้านงบประมาณ องค์ประกอบด้านการประเมินผล 

 

 หัสนัย ริยาพันธ์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

จังหวัดหนองคาย”18 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 

โดยการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนและข้าราชการด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีเนื้อหา

ของแบบสอบถาม 4 ด้าน  ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดตั้ง ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการดําเนินงาน  และ

ด้านการบริหาร จากการศึกษาค้นคว้าประกอบกับผลสํารวจพบว่า (1) ด้านการจัดตั้ง สมควรให้มีการ

จัดต้ังพิพิธภัณฑ์อย่างย่ิง เพราะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการพัฒนาท้องถ่ินทางด้านต่าง ๆ โดย

มีหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นแกนนําในการจัดตั้ง มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วน

ร่วม (2) ด้านการจัดกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องเร้าความสนใจส่งเสริมให้เกิดผลในทางดีงาม 

เกิดจินตนาการ ความรื่นรมย์เพลิดเพลิน โดยการใช้แสง สี เสียง และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ

สื่อสารได้สองทางตามความต้องการ (3) ด้านการดําเนินงาน เพื่อเป็นการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ ่น เนื ้อหาในการจัดกิจกรรมควรเป็นเรื ่องเกี ่ยวกับโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

                                                
 18 หัสนัย ริยาพันธ์, “การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 

สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540). 
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หัตถกรรมของท้องถิ่น เป็นต้น มีกิจกรรมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การสัมมนา การประชุม การ

แสดง การประกวด การจัดกิจกรรมทางด้านต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์เป็นผู ้กําหนดนโยบาย วางแผน 

ออกแบบ และจัดสร้างสื่อแสดง (4) ด้านการบริหาร จัดตั้งคณะกรรมการในการควบคุมและบริหาร 

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ ประชาชน และผู้เชี่ยววชาญในจังหวัดหนองคาย มีอิสระ

ในการบริหารมีหน่วยงานกลางในการสนับสนุนทางวิชาการ 
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บทที่ 3 

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

3.1 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทย 

 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้คํานิยามคําว่า “พิพิธภัณฑสถาน” 

หรือ “พิพิธภัณฑ์” ว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวม สะสมและแสดงสิ ่งต่าง ๆ ที่มีความสําคัญด้าน

วัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร ์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิด

ความเพลิดเพลินใจ 1  

 สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) 

ได้ให้คําจํากัดความสําหรับ “พิพิธภัณฑ์” ไว้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไร เป็นสถาบันที่ถาวรใน

การรวบรวมสะสม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพ่ือ

การพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่

รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย โดยรวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์นํ้า และ

สถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถาน และแหล่งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

และท้องฟ้าจําลอง 2 

 จะเห็นได้ว่าคําจํากัดความของพิพิธภัณฑ์นั ้นค่อนข้างกว้าง แต่สิ ่งที ่สําคัญคือเป็น 

“สถานที่รวบรวมสะสม” สิ่งต่าง ๆ ในประเทศไทยเองมีแนวคิดในการสะสมสิ่งของมานานแล้วเช่นกัน 

โดยแนวคิดเรื่องการสะสมในประเทศไทยปรากฏในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เมื่อเสด็จไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ทรงรวบรวมสิ่งของไว้ ทั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตลอดจนวัตถุทาง

ธรรมชาติวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา และวัตถุสิ่งของที่นานาชาตินํามาถวายเพื่อสานสัมพันธ์เจริญราชไมตรี

จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้นําสิ่งของสะสมเหล่านั้น มาจัดแสดงให้ทูตานุทูต พระราชอาคันตุกะ และข้า

ราชบริพาร ได้ชม ณ พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมา ในปีพ.ศ. 2402 โปรดเกล้าฯ ให้

                                                
 1 ส ําน ักงานราชบ ัณฑ ิตยสภา , “พิพ ิธภ ัณฑสถาน (12 กรกฎาคม 2553)” Office of the Royal Society, 

http://www.royin.go.th/?knowledges=พิพิธภัณฑสถาน-๑๒-กรกฎาคม (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563). 

 2 Makky [นามแฝง], “พิพิธภัณฑ์คืออะไร,” Makky, นําข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553,  

https://makky.in.th/238/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563). 
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จัดสร้างพระที่นั่งขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” 3

นับเป็นการวางรากฐานงานพิพิธภัณฑ์ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 

 สําหรับความหมายและที่มาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ศรีศักร วัลลิโภดม

นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา ได้แสดงความเห็นผ่านหนังสือ “สังคมและวัฒนธรรม

ชุมชนคนย่ีสาร” ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยมีอยู่ 2 ลักษณะคือ  

  1) ลักษณะที่มีการจัดการและดําเนินการโดยคนจากภายนอกที่มีความรู้

เรื่องการจัดพิพิธภัณฑ์ โดยคําว่า “ท้องถิ่น” ในที่น้ีหมายถึง พื้นที่ ไม่ใช่คนผู้รับผิดชอบ โดยบุคคลจาก

ภายนอกที่เข้ามาจัดการ เช่น จากหน่วยราชการ จะไปรวบรวมโบราณวัตถุทั้งทางด้านโบราณคดี และ

ชาติพันธุ ์ภายในพื้นที่ของท้องถิ ่นนั ้น ๆ มาจัดตั ้งแสดง นอกจากนี้ยังเป็นผู ้กําหนดเนื้อหา หรือ

ความหมายที่ได้ตีความจากบรรดาวัตถุเหล่านั้นอีกด้วย ลักษณะการจัดการดังกล่าวจะทําให้เนื้อหา

และข้อมูลที่จัดแสดงอาจไม่มีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม และความเป็นไปของสังคมวัฒนธรรม

ท้องถ่ินน้ัน ๆ อย่างแท้จริงได้ 

  2) ลักษณะที่มีการจัดการและดําเนินการโดยคนในท้องถิ่นเอง อย่างเช่น

พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามวัด อันเนื่องมาจากพระภิกษุสงฆ์รวบรวมสิ่งของไว้ แล้วอาศัยลูกศิษย์จัดสร้าง

อาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น นําสิ่งของที่สะสมไว้มาจัดแสดง โดยพิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นําวัตถุ

ที่เก็บไว้มาตั้งแสดงเพียงเท่านั้น ไม่ได้พยายามสื่อถึงความหมายของวัตถุ และเนื้อหาของสังคม

วัฒนธรรมในท้องถิ่นแต่อย่างใด หลาย ๆ แห่งในชั้นแรกดูน่าสนใจ แต่ความเป็นภาพสถิตจึงทําให้ดู

บ่อย ๆ อาจทําให้เบื่อได้ และเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าก็ปล่อยไปตามยถากรรม ซึ่งถ้าหากถูก

ปล่อยปะละเลยแล้วพิพิธภัณฑ์เหล่าน้ันก็จะมีสภาพเป็นโกดังเก็บของไป 

 จากสองลักษณะข้างต้น ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้ความเห็นว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าการจะจัด

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นนั้น สิ่งที่จะนํามาแสดงหาใช่รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และบรรดาโบราณวัตถุแต่

เพียงอย่างเดียวไม่ หากจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาในด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

สังคม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่หรือท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้เรื่องราว

ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น จะเป็นตัวตั้งหรือส่ิง

กําหนดว่าจะเอาโบราณวัตถุประเภทใดมาจัดแสดง แต่ถ้าไม่มีก็จําเป็นต้องหามาด้วยวิธีอื่น อาจแสดง

จากภาพถ่าย หุ่นจําลอง ภาพเขียน หรืออื่น ๆ เป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางและหัวข้อในการจัดแสดง เป็น

สิ ่งที ่แสดงลักษณะเฉพาะ หรืออีกนัยหนึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ ่นซึ ่งจะนําไปสู ่การแลเห็นความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ดังนั้น เมื่อมีการนําเอาเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่

                                                
 3 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, อ้างคําว่า “ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย,” 

http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=40&chap=1&page=t40-1-infodetail14.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2563). 
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ละแห่งมาเปรียบเทียบกัน ก็จะแลเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากความแตกต่าง

กันของท้องถ่ิน” 

 นอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ความว่า “ในการดําเนินการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของข้าพเจ้า จึงยึดความต้องการจากภายในมาก่อน 

และที่จะได้มาซึ่งเนื้อหาในเรื่องที่จะแสดงนั้นนับเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อได้เนื้อหามาแล้วจึงนํามา

หารือ กําหนดเป็นหัวข้อที่จะแสดงว่ามีเรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องนั้นสื่อด้วยวัตถุทางวัฒนธรรม

หรือศิลปวัตถุอะไรบ้าง เนื ้อหาในเรื ่องประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน จะต้องมาก่อนบรรดาส่ิงท่ีเป็นโบราณสถานวัตถุ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ขัดกับประเพณี

การจัดพิพิธภัณฑ์แต่เดิม ที่บรรดาศิลปวัตถุมาก่อนเนื้อหา เพราะมุ่งที่จะจัดแสดงแต่ในเรื่องวัตถุ

เท่านั้นหาให้ความสําคัญแก่เนื้อหาไม่ เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดิมจึงออกมาเป็น 2 แบบ

ด้วยกัน แบบแรก มีตึกรูปร่างหน้าตาสวยงามใหญ่โต และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตามความคิด

คํานึงของสถาปนิก ทําให้บางแห่งใหญ่โตและราคาแพงจนเกินไป ส่วนการจัดแสดงมีระบบในการให้

แสง สี ดูแล้วสวยงามประทับใจ บางแห่งที่รํ่ารวยก็มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประกอบด้วย ทําให้ดู

เพลิดเพลิน แบบที่สอง คือ ที่มีประสบการณ์น้อย มีเงินทุนน้อย ซึ่งเพียงอาศัยอาคารที่มีมาก่อนแล้ว 

และนําสิ่งของเข้าไปจัดหมวดหมู่ตั้งแสดง สิ่งที่สําคัญก็คือ มีของเท่าใดก็แสดงให้หมดเลย เน้นในเร่ือง

จํานวนมากกว่าคุณภาพ ทําให้พิพิธภัณฑ์มีสภาพเป็นห้องเก็บของหรือโกดังเก็บของไป ดูแล้วไม่

สวยงามเป็นระเบียบเท่ากับแบบแรก แต่ทว่าทั้งสองแบบก็มีความคล้ายคลึงกัน ในแง่ของการแสดง

สิ่งของซํ้า ๆ กัน และเน้นในเรื่องสิ่งของมากกว่าเนื้อหา การเน้นในเรื่องของสิ่งของมากกว่าเนื้อหาน้ี

ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการป้องกันและการดูแลรักษาขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะบรรดาโบราณวัตถุ

ทั้งหลายนั้นปัจจุบันเป็นของที่มีราคาค่างวด เพียงกระดึงวัว กระดึงควาย ที่ทําด้วยเศษไม้ก็มีราคาค่า

งวดเป็นร้อนเป็นพันแล้ว ย่อมเป็นสิ่งล่อตาล่อใจแก่พวกคนมาชมที่เป็นหัวขโมย นักเล่นของเก่า และ

มิจฉาชีพ เป็นสิ่งที่ยากแก่การดูแลเป็นอย่างยิ่ง โดยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์แบบนี้จึงต้องมีคณะบุคคลที่จะ

ดูแลเป็นอย่างยิ่ง โดยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์แบบนี้จึงต้องมีคณะบุคคลที่จะดูแลและมีมาตรการในการที่จะ

รักษาป้องกัน เป็นเหตุให้ท้องถิ่นที่ไม่มีกําลังเงินและกําลังคนไม่อาจควบคุมหรือจัดทําได้ จุดอ่อนอีก

อย่างหนึ่งก็คือ การเน้นเฉพาะเรื่องของนั้น ทําให้ความสนใจของคนทั้งจากภายนอกและภายในดํารง

อยู่ได้ชั่วครั้งคราว คือ ตื่นเต้นอยู่พักหนึ่งก็ซาไป เหตุนี้ทําให้พิพิธภัณฑ์แบบนี้ในที่สุดก็ดํารงอยู่ไม่ได้

นาน ในทํานองตรงข้าม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นการแสดงโดยใช้เนื้อหาทางวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนด

นั้นกลับมีลักษณะยั่งยืน เพราะเนื้อหาคือสิ่งที่ปลูกสํานึกคนให้ตื่น ให้ภาคภูมิในตัวเองและท้องถ่ิน
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ตลอดเวลา ทําให้พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากเป็นของส่วนรวมของคนในชุมชน

ทุกรุ่นทุกสมัย” 4 

 จึงกล่าวได้ว่าลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นในประเทศไทยที่ควรจะเป็นคือมีการ

ดําเนินการจัดการที่คํานึงถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน

เป็นประการสําคัญ เนื่องจากจะทําให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ซํ้าซากจําเจกับ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วม

ได้อีกด้วย สามารถร่วมกันพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืน 

 

3.2 องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้กล่าวไว้ในเอกสารสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน

ประเทศไทย ความว่า ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น กิจการหลาย ๆ อย่างจะประสบความสําเร็จ

ได้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีเก้ือหนุนกัน ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยด้วยกัน ดังน้ี 5 

 3.2.1 คณะทํางาน การจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะประสบความสําเร็จได้ จะต้องอาศัย

ความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย คือ 

  (1) ชาวบ้าน คือ กลุ่มที่สําคัญที่สุด ถือว่าเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

อย่างแท้จริง ถ้าคนในท้องถิ่นไม่มีความต้องการ หรือไม่เห็นความสําคัญ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็เกิดขึ้นได้

ยาก เกิดมาแล้วย่อมไม่มีความหมาย ชาวบ้านจึงมีความสําคัญมากที่สุดทั้งในแง่ที่เป็นแหล่งข้อมูล

สําคัญ และที่มาของวัตถุที่จัดแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้

คงอยู่ต่อไป 

  (2) ฝ่ายวิชาการ เป็นคณะทํางานที่มีความสําคัญไม่แพ้กัน ทําหน้าที่ใน

การศึกษาวิจัยท้องถิ่น เพื่อให้ได้เนื้อหาในการจัดแสดง คําบรรยายประกอบเรื่องราว ตลอดจนการ

ดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กลุ่มคณะนี้อาจประกอบด้วยชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของ

ตนเป็นอย่างดี หรือพระสงฆ์ ครู อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในท้องถ่ิน เป็นต้น 

  (3) ภัณฑารักษ์ เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หลัก ทําหน้าที่ในการจัดทําทะเบียน

วัตถุ ทําความสะอาดวัตถุ ซ่อมแซมวัตถุที่เสียหาย ตลอดจนคัดเลือกวัตถุที่จะจัดแสดง โดยในการ

ทํางานจําเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายวิชาการ 

                                                
 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), หนังสือสังคมและวัฒนธรรมชุมชนคนยี่สาร, (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการ

พิมพ์, 2545), 9. 

 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), เอกสารสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย,  

123 - 129.  
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 3.2.2 งบประมาณในการจัดตั้ง เป็นความเชื่อที่ผิดในการใช้งบประมาณสูง ในการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้จะมีงบประมาณน้อยก็ไม่ใช่อุปสรรคสําคัญในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งน้ี

ควรพิจารณาและดําเนินการไปตามอัตภาพ โดยถือคติทําเท่าที่มี หรือเท่าที่ทําได้ ดีกว่าไม่ทําเลย

เพราะพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นกระบวนการที่มีจุดเริ่มต้น แต่หาจุดสิ้นสุดได้ยาก จําเป็นต้องค่อย ๆ พัฒนา 

อาจเริ่มต้นจากเล็ก ๆ แล้วค่อยขยายใหญ่ ไม่ควรมองว่าจะต้องให้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว สิ่งสําคัญใน

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น คือ การสร้างความเข้าใจแก่คนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่า และ

ความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อท้องถิ่น เมื่อเข้าใจแล้วท้องถิ่นจะให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นทุน 

หรือความร่วมมือลงแรงก็ตาม 

 3.2.3 เนื้อหาที่นําเสนอในพิพิธภัณฑ์ มักเป็นการนําเสนอเรื่องราวความเป็นมาของ

ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นิทาน หรือตํานานโบราณคดี ความ

เชื่อ ศาสนา ประเพณี การละเล่น ประวัติบุคคลสําคัญในท้องถิ่น การทํามาหากินของผู้คนในอดีต 

และปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น รวมท้ังความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมกับสังคมและชุมชนภายนอก จากการที่พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นไว้

มากมาย จึงกลายเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับท้องถ่ิน 

 3.2.4 สิ่งของที่ใช้ในการจัดแสดง สิ่งของที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือสิ่งท่ี

มีอยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่จําเป็นต้องเป็นของมีค่า เพราะสิ่งสําคัญ คือ ความหมายที่อยู่

เบื้องหลังวัตถุ ไม่ใช่มูลค่าที่เกิดขึ้นในตัววัตถุ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง จัดแสดงสิ่งของท่ี

เป็นสมบัติของวัดแต่โบราณ เช่น ธรรมาสน์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจารคัมภีร์ใบลาน ผ้าห่อใบลาน 

ต้นฉบับหนังสือ และตําราต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ศิลปะวัตถุที่พบในเขตลุ่มนํ้าแม่กลอง 

อาทิ ขวานหิน ขวานสําริด กําไลลูกปัด เครื่องปั้น และเครื่องเคลือบดินเผา สําหรับบางคนอาจเห็นว่า

เป็นส่ิงไม่มีค่า แต่ของเหล่าน้ีมีความหมายและแสดงถึงส่ิงท่ีผ่านมา เป็นต้น 

 3.2.5 สถานที่ในการจัดแสดง อาจเป็นบ้าน ตึก อาคาร โกดังเก่า ห้องเรียน วิหาร 

ศาลาการเปรียญ หรือศาลาวัด การใช้วัดสําหรับจัดพิพิธภัณฑ์นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะ

นอกจากวัดจะเป็นที่ให้การศึกษาอบรมในอดีต และเป็นศูนย์กลางชุมชนแล้ว วัดยังเป็นศูนย์รวม

ศิลปะวัตถุ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ของชุมชนที่ชาวบ้านในอดีตมีศรัทธาไปถวายวัด เพื่อเป็นพุทธ

บูชา มากกว่าจะเก็บสะสมไว้ท่ีบ้าน กรณีท่ีมีงบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ ให้ออกแบบ

ตัวอาคารโดยพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เช่น จะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง ใครบ้างที่มา

ใช้พิพิธภัณฑ์ ทั้งนี ้อาคารพิพิธภัณฑ์ที ่ดีต้องตอบสนองการใช้สอยได้อย่างเต็มท่ี และตอบสนอง

ประชาชนผู้มาใช้บริการด้วย 
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3.3 พิพิธภัณฑ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย 

 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ทําการรวบรวมรายชื ่อ และนําเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์จากทั่วประเทศ นับว่าเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่มากที่สุด 

จากฐานข้อมูลนี้พบว่าในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 1,580 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 

2563) โดยบริเวณพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัด

ยะลา มีพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดรวมกัน 28 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น จังหวัดนราธิวาส 10 แห่ง จังหวัดปัตตานี 7 

แห่ง และจังหวัดยะลา 11 แห่ง 

 โดยพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก เน้นแสดงวิถีชีวิตท้องถ่ินและภูมิปัญญา 

อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ยกพิพิธภัณฑ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจมา 

จํานวน 6 แห่งด้วยกัน ดังน้ี 

 3.3.1 พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส อยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อาคารหลังเก่า เป็น

แหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน อีกท้ังยังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ซ่ึง

ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมืองนราธิวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

ตลอดจนประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเรื ่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทาง

วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม ท้องถิ่น ที่สําคัญยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป” 

 ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 

จํานวน 6 ห้อง เช่น ห้องโถงทอภูมิผูกนรา ห้องบรรยายสรุป ห้องจําลองบรรยากาศเมือง เป็นต้น ส่วน

ชั้นที ่ 2 จัดแสดงเรื ่องราวต่าง ๆ เช่น การตั้งถิ ่นฐานและชุมชนเก่า การจัดแสดงเรื ่องราวความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา และสถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ มีห้องนราเปี่ยมสุข เพราะ
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พระบารมี ซึ่งจัดแสดงเรื ่องราวความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจของชาว

นราธิวาส ท่ีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 6 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 7 

 

 3.3.2 พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด จังหวัดนราธิวาส 

 พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของอําเภอแว้ง ได้

จดทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เข้ามาช่วยในการจัดหมวดหมู่สิ่งของที่จัดแสดง พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูดริเริ่มขึ้นมาจากประสบการณ์

ของกํานันเจ๊ะปอ ลอดิง กํานันตําบลโละจูด ครั้งเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

ทําให้กํานันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท่ีโละจูดข้ึน เพ่ือ

จะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และทราบวิถีชีวิตความเป็นมาของท้องถิ่นต่อลูกหลานในชุมชนต่อไป 

                                                
 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส,” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1486 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 

 7 เรื่องเดียวกัน 
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ต่อมาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2521 กํานันจึงได้ประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านและขอรับบริจาค

ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุจากชาวบ้าน ของที่ได้รับบริจาคมาได้แก่ มีด พร้า จาน โอ่ง และกริช โดย

ของท้ังหมดจัดเก็บไว้ในตู้กระจกเพ่ือสะดวกต่อการชมของผู้ท่ีสนใจ  

 หลังจากนั้นเริ ่มมีประชาชนสนใจขอเข้าชมเพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ กํานันและชาวบ้านจึงมี

แนวคิดที่จะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2525 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แบบทรงไทย 

แล้วออกรวบรวมโบราณวัตถุตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ บ้านบาลา บ้านซะ บ้านสาวอ และบ้านโละจูด 

ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิม โดยศิลปวัตถุที่รวบรวมไว้มีอายุระหว่าง 100 - 350 ปี มีอยู่ประมาณกว่า 

200 ชิ้น แบ่งประเภทออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดเครื่องใช้สอย เช่น เครื่องกระเบื้อง

เคลือบ เครื่องทองเหลือง เครื่องดินเผา เครื่องจักสาน และเครื่องโลหะ ขอสับช้าง กระดิ่ง หมวดอาวุธ 

ได้แก่ หอก ดาบ มีด พร้า ขอ ขวาน และกริช หมวดเคร่ืองประดับ ได้แก่ หัวสัตว์ เขาสัตว์ และดอกไม้ 

และหมวดเงินตรา 8 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด จังหวัดนราธิวาส 9 

 

 

 

 

                                                
 8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด,” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1095 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 

 9 The Rain [นามแฝง], “สถานที่แนะนํา,” สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส, นําข้อมูลขึ้นเมื่อ กันยายน 2562, 

https://nara-thiwat-06.blogspot.com/p/blog-page_26.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 
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 3.3.3 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองจักสานย่านลิเภาและเคร่ืองถมทอง จังหวัดปัตตานี 

 พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภาและเครื่องถมทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั ้งอยู่ภายใน

โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จัดต้ังข้ึนภายใต้แนวคิดของการธํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี สัมผัส

เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ศิลปหัตถกรรมอันวิจิตรบรรจงที่ชมได้ยากยิ่ง เพื่อให้เยาวชนได้

เรียนรู้และสัมผัสหัตถกรรมอันทรงคุณค่า โดยภายในมีการจัดแสดง เครื่องทองหายาก เครื่องใช้ที่จัก

สานแบบย่านลิเภา และ เคร่ืองถมทอง ธํารงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 10 

 โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นคือ มีการนําเสนอผลงานหัตถกรรมจากการสร้างสรรค์ของ

ชาวบ้าน โครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตามแนวพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองจักสานย่านลิเภาและเคร่ืองถมทอง จังหวัดปัตตานี 11 

                                                
 10 ม ิวเซ ียมไทยแลนด์ , “พิพ ิธภ ัณฑ ์ เคร ื ่องจ ักสานย ่านล ิ เภาและเคร ื ่องถมทอง ,” Museum Thailand, 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Info-Museum-Of-Fern-Vine-Basketry-And-Nielloware (สืบค้นเมื่อวันที่ 

27 ธันวาคม 2563). 

 11 เรื่องเดียวกัน 
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 3.3.4 พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค จังหวัดปัตตานี 

 พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค ตั้งอยู่ภายในสถาบันวัฒนธรรม

ศึกษากัลยาณิวัฒนา ทางสถาบันฯ ได้รับมอบเรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค จากนั้นได้ร้ือ

ย้ายมาสร้างไว้ ณ สถาบันฯ อํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรคเป็นข้าหลวงของเมืองปัตตานี เรือน

หลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยช่างชาวจีน รูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างไทยและ

ตะวันตก 12 

 
 

ภาพท่ี 3.4 พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค จังหวัดปัตตานี 13 

 

 3.3.5 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านกือเม็ง จังหวัดยะลา 

 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง ตั้งอยู่ใน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

เดิมรามันเคยเป็นเมืองที่ผลิตกริชและอาวุธสงคราม ส่งให้กองทัพปัตตานี รามันหรือหมู่บ้านที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงมักพบกริชหลายตระกูลของแหลมมลายู ชุมชนรามันนี้จึงมีความคิดเห็นในการทํา

พิพิธภัณฑ์เร่ืองกริชและเร่ืองเล่าข้าวของมลายูในพิธีกรรมต่าง ๆ 

                                                
 12 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค,” ฐานข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1104 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 

 13 เรื่องเดียวกัน 
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 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมสิ่งของในบ้านและของสะสมของ

คุณสมาน โดซอมิ และครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนที่เห็นคุณค่าและความสําคัญของเครื่องใช้เก่า 

รวมถึงโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ของผู้คนในท้องถิ่น การติดต่อค้าขาย เป็น

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ในบ้านจึงเป็นศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมพื้นบ้านใน

ชุมชน ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนในท้องถิ่น จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถี

ชีวิตชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และนําองค์ความรู้ในชุมชนที่ได้

จากปราชญ์ชาวบ้านและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมาบูรณาการให้

เกิดการพัฒนา 

 ด้วยความที่คุณสมานสนใจของเก่าของโบราณ และศิลปวัฒนธรรมมลายู ในพิพิธภัณฑ์

จึงอยากนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนมลายูผ่านสิ่งของและศิลปะการละเล่น สิ่งของ

หลายชิ้นใช้ในพิธีกรรม การแสดง รวมถึงเป็นของใช้ประจําวันของคนสมัยก่อน จึงมีเรื่องราวสะท้อน

ความสัมพันธ์ของผู้คนในด้านต่าง ๆ 

 พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้านกือเม็งได้จ ัดแสดงเป็นเร ื ่องเล่าข้าวของพื ้นบ้านมลายูจาก

ประสบการณ์จริง คําบอกเล่าของปู่ย่าตายาย-คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่ใช้ในพิธีการบางอย่างทั้งในด้านประวัติ

ความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 14 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านกือเม็ง จังหวัดยะลา 15 

                                                
 14 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง,” ฐานข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1150 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 

 15 เรื่องเดียวกัน 
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 3.3.6 พิพิธภัณฑ์คุกธารโต จังหวัดยะลา 

 คุกธารโตเดิมตั้งอยู่ในเขตปกครองของตําบลแม่หวาด อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

กรมราชทัณฑ์จัดตั้งเป็นทัณฑสถานหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2374 เพื่อกักขัง

นักโทษทางการเมืองและนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ที่ส่งมาจากทั่วประเทศ ในอดีตเรียกทัณฑสถานแห่งนี้ว่า 

“นรกธารโต” ต่อมาในปี พ .ศ . 2500 กรมราชทัณฑ์ได ้ประกาศยุบทัณฑสถานแห่งน ี ้ กรม

ประชาสงเคราะห์จึงได้จัดสร้างนิคมสร้างตนเองธารโตและพัฒนาข้ึนเป็นลําดับ 

  ในปัจจุบัน ร่องรอยบางอย่างของทัณฑสถานธารโตที่พบยังปรากฏอยู่ เช่น โรงครัว โซ่

ตรวน ก้อนอิฐที่มีตราประทับของราชทัณฑ์ และพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกดัดแปลงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนิคม

สร้างตนเองธารโต และโรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์ ส่วนนักโทษในอดีตที่ปักหลักทํามาหากินในพื้นที่แถบ

น้ี รวมท้ังผู้คุมนักโทษ ปัจจุบันเสียชีวิตเกือบหมดแล้ว 

 ดังนั้น เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ องค์กรทุกภาคส่วน

ในพื้นที่อําเภอธารโต จึงได้ดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คุกธารโต โดยใช้อาคารโรงครัวเก่าซึ่งอยู่ใน

บริเวณโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ และได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.

2553 และในปี พ.ศ. 2555 ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จัดต้ัง

เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 16 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 พิพิธภัณฑ์คุกธารโต จังหวัดยะลา 17 

 

                                                
 16 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์คุกธารโต,” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1314 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 

 17 มิวเซียมไทยแลนด์, “พิพิธภัณฑ์คุกธารโต,” Museum Thailand, 

https://www.museumthailand.com/upload/cover/1534924672_8420.jpg (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 
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บทที่ 4 

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร 

 

4.1 จุดเร่ิมต้นของการก่อต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 

  

 การต่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณรัศมินทร์ นิติธรรม ซึ่งเป็น

ผู้ก่อต้ัง มีความช่ืนชอบในการสะสมวัตถุโบราณ โดยมีวัตถุโบราณหลายช้ินท่ีบิดาของเขาสะสมไว้ และ

ถูกส่งต่อมาในเวลาถัดมา เขาจึงมีความคิดที่จะนําวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นมา

จัดแสดง นอกจากน้ีคุณรัศมินทร์ได้เคยลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร และได้รับ

ความไว้วางใจจากคนในชุมชนให้มาเป็นตัวแทน โดยในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล (อบต.) เขาได้ดึงโครงการต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร เพื่อหางบประมาณในการพัฒนา

ชุมชนต่อไป ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในทุก ๆ ปี การพาคนใน

ชุมชนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นอกจากน้ีเขาสามารถนําชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ไปแสดงสินค้า ญ ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และพัฒนาอาชีพจนเกิดกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มขึ้นมาใน

ชุมชน กิจกรรมดังกล่าวน้ันเป็นจุดเร่ิมต้นของบทบาทการพัฒนาชุมชนของเขา 

 หลักจากยุติบทบาทการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทางการเมืองท้องถิ่น เป็น

เวลาสองปี ประจวบกับผู้ที่กําลังดํารงตําแหน่งผู้นําท้องที่ หรือตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นกําลังจะ

หมดวาระลงพอดี ถึงแม้คุณรัศมินทร์จะไม่เคยมีความคิดที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว แต่ด้วยการเป็นผู้

ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน จึงมีชาวบ้านหลายท่านมาขอร้องให้เขาลงสมัคร พร้อมที่จะให้

การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ เขาจึงได้ทําการลงสมัครไป และได้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่

ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน 

 ใน ปี 2553 มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดน

ใต้ (พนม.) เข้ามา ทางคุณรัศมินทร์ หรือที่คนในชุมชนเรียกกันว่า ผู้ใหญ่มิง ได้นําโครงการดังกล่าวไป

เสนอแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านเห็นด้วย จึงนํามาสู่การสร้างสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชน ณ บริเวณหน้า

บ้านของเขา จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทําให้ในปีนั้น ชุมชนละหารได้รับคัดเลือกจากศูนย์

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านเศรษฐกิจ ได้รับมอบ

ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โดยได้นําเงินรางวัลดังกล่าวมาต่อยอดด้วยการ

สร้างโรงจําหน่ายอาหารและสินค้า ทําให้ชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจจากหน่วยรัฐและ

สื่อต่าง ๆ มีผู้คนจากภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้คุณรัศมินทร์จึงต้องการที่จะ
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สร้างและนําเสนอความหลากหลายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม จึงเริ่มทําการจัดซื้อเครื่องจักรสานเข้ามา

สะสม และค่อย ๆ เพิ่มความหลากหลายให้กับวัตถุจัดแสดง มีการเพิ่มเรื่องราวให้มีความน่าสนใจมาก

ย่ิงข้ึน จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เล็ก ๆ ภายในชุมชน 

 ในเวลาต่อมาคุณรัศมินทร์ได้มีโอกาสในการสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว

และตนเอง ในเวลานั้นได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซียด้วย และได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

เอกชนแห่งหนึ ่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Spirit of Wood เกิดความประทับใจและชื ่นชอบกับสิ ่งที ่ทาง

พิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดง และหารู้ไม่ว่าวัตถุที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Spirit of Wood ณ ประเทศ

มาเลเซียน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากบ้านเราเอง ต่างท่ีผู้คนในท้องถ่ินของเรายังไม่เห็นคุณค่า และความสําคัญ

ของศิลปะ วัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นมากพอ จึงไม่ได้มีการเก็บรักษาไว้อย่างดี อาจจะ

ปล่อยทิ้งไว้ หรือขายทิ้งไป จากการทัศนศึกษาครั้งนั้นได้สร้างแรงบรรดาลใจให้แก่คุณรัศมินทร์ในการ

ที่จะสร้างจิตสํานึกให้กับคนในท้องถิ่น ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในงานภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้คิด 

ได้ทําไว้ จึงเกิดแนวคิดที่จะทําบ้านที่อยู่อาศัย ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะนั้นให้ส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อจะปลูกจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

นักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ อีกด้วย คาดหวังว่าทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จักต่อคน

ภายนอกมากย่ิงข้ึน รวมท้ังส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

 หลังจากที่มีความคิดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นอย่างจริงจัง คุณรัศมินทร์จึงเริ่มรวบรวมสะสม

วัตถุโบราณ ทั้งจากของบิดาของเขาที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว รวมถึงจัดหาเพิ่มเติม โดยตระเวนหา

และทําการจัดซื้อวัตถุโบราณด้วยกําลังทรัพย์ของตนเอง รวมถึงสร้างตัวพิพิธภัณฑ์ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

ด้วยในขณะนั้น จนในหลาย ๆ ครั้งเกิดความเหนื่อยและท้อจากภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับไว้เพียงผู้

เดียว แต่เมื่อมองภาพของบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วกลับทําให้เขามีพลังและกําลังใจมากขึ้น ที่จะมุ่งมั่นใน

การจัดทําพิพิธภัณฑ์ และนําสิ่งของวัตถุโบราณที่บิดาเคยสะสมไว้ได้มาจัดแสดง เขาใช้เวลาประมาณ 

3 ปีในการจัดหาวัตถุโบราณ จนคุณรัศมินทร์ได้กล่าวออกมาว่า รู้สึกติดโรคชนิหนึ่งอย่างรุนแรง ซึ่งคือ

โรคเสพติดวัตถุโบราณ แต่ก็ได้รับการบําบัดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ และ

ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เข้ารับฟังการฝึกอบรม และศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ทําให้เข้าใจถึง

หลักการในการทําพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เพราะการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารนั้น เกิดขึ้นมา

จากความคิดและความรู้สึกของตัวเขาเอง โดยไม่เคยเรียนรู้ถึงหลักการในการสร้างพิพิธภัณฑ์มาก่อน 

จึงทําให้เกิดสถานการณ์ที่ซื ้อวัตถุโบราณทุกชิ้นที่ได้พบ แม้จะมีซํ ้าหลายชิ้นแล้วก็ตาม หลังจาก

การศึกษาค้นคว้าและได้กําหนดกรอบของตัวพิพิธภัณฑ์แล้ว จึงได้เน้นเรื่องราวเนื้อหาที่จัดแสดงมาก

ยิ่งขึ้น มิใช่เน้นจัดแสดงแค่วัตถุโบราณ เน้นการให้ความรู้ในวัตถุโบราณแต่ละชิ้น แต่ละประเภท 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ท่ีมาเย่ียมชม 
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4.2 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 

 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ตั้งอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านที่พักอาศัยของคุณรัศมินทร์ 

โดยได้แบ่งส่วนเป็นสถานท่ีพักอาศัยครึ่งหน่ึง และเป็นพิพิธภัณฑ์อีกครึ่งหน่ึง โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุน

ละหารตั้งอยู่ เลขที่ 60/4 หมู่ 7 ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 รูปแบบการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารน้ัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ คือบริเวณโถงด้านล่างของอาคาร เป็นพื้นที่สําหรับฝึกอาชีพ โดย

นําเอกลักษณ์ หรือศิลปะดั้งเดิมทางภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ จนในปัจจุบันได้มีกลุ่ม

องค์กรเกิดขึ้น ได้แก่ กลุ่มที่ดักนกคุ่ม กลุ่มว่าววงเดือน กลุ่มแกะสลักและงานไม้ กลุ่มทํากรงนกหัวจุก 

กลุ่มชาชัก กลุ่มทําขนม กลุ่มทําผ้าปะลางิง เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้ 

 

                                                
  1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร,” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 

https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1246 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 
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 ส่วนที ่ 2 พิพิธภัณฑ์ ซึ ่งจะอยู ่บริเวณชั ้นที ่ 2 ของตัวอาคาร โดยแบ่งเป็น 6 ห้อง 

ประกอบด้วย ห้องภูมิหลัง (Background Room) ห้องเครื ่องใช้ไม้สอย (Utensils Room) ห้อง

พิธีกรรม (Ritual Room) ห้องสายนํ ้า (Stream) ห้องศาสตราวุธ (Weapon Room) และ ห้อง

นันทนาการ (Recreation Room) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แผนผังบริเวณช้ัน 2 ของอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร 2 

 

 4.2.1 ห้องท่ี 1 ห้องภูมิหลัง (Background Room)  

 ภายในห้องจัดแสดงเนื้อหา เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ยุคลังกาสุกะ จนถึงยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ สมัยลังกาสุกะ เช่น เครื่องเคลือบดินเผา ถ้วย จาน ชามเซรามิค ที่มาจากการค้า

ขายแลกเปล่ียนกับต่างชาติในสมัยก่อน 

                                                
  2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร,” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, 

https://db.sac.or.th/museum/images/Museum/1246/20130208160202vMMW.jpg (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 
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 เนื้อหาที่จัดแสดงภายในห้องนี้จะเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรลังกาสุกะ เพราะ

จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําความเข้าใจถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์และที่มาของวัฒนธรรมของพื้นท่ี

ตนเองได้ โดยอาณาจักรลังกาสุกะคืออาณาจักรโบราณของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี

ศูนย์กลางอยู่บริเวณ อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตปกครองกว้างครอบคลุมคาบสมุทรมลายู

ตอนล่างทั้งหมดโดยพัฒนามาจากเมืองท่าเล็ก ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเป็นอย่างมาก มี

พ่อค้าจากต่างแดนเดินทางเข้ามาเพื่อนทําการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน รวมถึงมีชาวอาหรับนําศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ 

 
ภาพท่ี 4.3 ห้องภูมิหลัง (Background Room) 

 

 
ภาพท่ี 4.4 ถ้วยชามเซรามิค ในห้องภูมิหลัง (Background Room) 
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 4.2.2 ห้องท่ี 2 ห้องเคร่ืองใช้ไม้สอย (Utensils Room) 

 ภายในห้องจัดแสดงเครื ่องใช้ไม้สอยของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้ เช่น เครื ่อง

ทองเหลือง และเคร่ืองป้ันดินเผา ผ้าโบราณ เป็นต้น 

 ภายในห้องจะมีการจัดแสดงเครื่องทองเหลืองที่มาจากการเก็บสะสมอย่างยาวนานของ

ตระกูล และครอบครัว รวมถึงจากการซ้ือสะสมด้วยคุณรัศมินทร์ ผู้ก่อต้ังพิพิธภัณฑ์เองด้วยเช่นกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ห้องเคร่ืองใช้ไม้สอย (Utensils Room) 
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 4.2.3 ห้องท่ี 3 ห้องพิธีกรรม (Ritual Room) 

 ภายในห้องจัดแสดงรูปแบบประเพณี พิธีกรรมของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้ เช่น 

การเข้าสุหนัต (Khitan) หรือการขลิบอวัยวะเพศชาย การแห่นก มะโย่ง การคลอด และแม่พิมพ์ขนม

โบราณ 

 การเข้าสุหนัต คือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นประเพณีของชาวมุสลิม 

ชาวยิว และชาวคริสต์บางนิกาย ผู้ท่ีเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามจะต้องทําสุหนัตเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้ 

ส่วนเด็กชายมุสลิมจะทําสุหนัตเม่ือแรกเกิดได้ 3 วัน หรือ 5 - 6 วัน หรือก่อนท่ีจะบรรลุศาสนนิติภาวะ 

เพ่ือความสะอาดของร่างกายเวลาท่ีจะประกอบพิธีทางศาสนา 

 ในวันพิธีจะแต่งตัวให้เด็กอย่างสวยงาม ก่อนงานจะให้เด็กขึ้นข่ีคอ แล้วแห่รอบพาไล รุ่ง

ขึ้นแห่ช้าง แล้วให้เด็กกินขนมขวัญที่ประกอบด้วยกะละมา ขนมลา ข้าวพอง ขนมก้อ ข้าวเหนียว

หวาน เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะขลิบปลายอวัยวะเพศโดยหมอพื้นเมือง หรือปัจจุบันอาจเป็นหมอจาก

โรงพยาบาล นอกจากน้ีการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายช่วยลดโรคติดต่อทางเพศ ล่าสุด มีการวิจัย

พบว่า ผู้ท่ีทําสุหนัตแล้ว สามารถลดการติดเอดส์ได้ถึงร้อยละ 60 องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization; WHO) ได้แนะนําให้ผู้คนในประเทศท่ีมีผู้ติดเอดส์มาก ขลิบปลายหนังอวัยวะเพศ 3 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ห้องพิธีกรรม (Ritual Room) 

                                                
 3 “พิธีสุหนัต,” มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ "ทักษิณถิ่นไทยใต้ร่มพระบารมี", 

https://www.sac.or.th/exhibition/lmf2017/?p=132 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563). 
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 4.2.4 ห้องท่ี 4 ห้องสายน้ํา (Stream) 

 ภายในห้องจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพประมงทั้งนํ้าจืด และนํ้าทะเล ของ

ชาวมลายูในชายแดนภาคใต้ 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ห้องสายน้ํา (Stream) 

 

 4.2.5 ห้องท่ี 5 ห้องศาสตราวุธ (Weapon Room) 

 ภายในห้องจัดแสดงและนําเสนอเรื่องราวของศาสตราวุธของชาวมลายูในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต้ในอดีต เช่น กริช ดาบ เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 4.8 ห้องศาสตราวุธ (Weapon Room) 
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 4.2.6 ห้องท่ี 6 ห้องนันทนาการ (Recreation Room) 

 ภายในห้องจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมนันทนาการของชาวมลายูในอดีต เช่น 

ที่ดักนกคุ่ม กรงตั๊กแตนประชันเสีย เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ของห้องนันทนาการยังสามารถใช้เป็น

พ้ืนท่ีต้อนรับแขก น่ังฝ่ังบรรยาย ร่วมทํากิจกรรมได้อีกด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ห้องนันทนาการ (Recreation Room) 
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4.3 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

  

 การกําเนิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร เกิดขึ้นจากคุณรัศมินทร์ นิติธรรม ผู้เป็น

ทายาทของผู้นําชุมชนท้องถิ่นซึ่งคือท่านขุนละหารประชาเชษฐ์ เขามีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์

ของชุมชนตนเองท่ีบรรพบุรุษตนมีส่วนร่วมสร้าง เขาเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน มีความ

ตระหนักในคุณค่าวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงมีศักยภาพทั้งในสถานภาพตําแหน่งผู้นําของชุมชน คือ

ผู้ใหญ่บ้าน และกําลังทรัพย์ในการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณ นอกจากน้ียังมีเพื่อนมิตรสหาย เครือข่ายผู้

ที่สนใจในด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นทุนเดิม ด้วยสถานภาพที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชนน้ี ทําให้

คุณรัศมินทร์ต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน และการมีองค์กรในชุมชนรองรับน้ี

ส่งผลให้การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารไม่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความโดดเดี่ยว มีการ

สร้างสรรค์กิจกรรมที่ตอบสนอง และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน โดยใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ขุนละหารเป็นพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมของคนในชุมชน เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในชุมชนมี

สิทธิเข้ามาใช้ และด้วยการมีสถานภาพผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล (อบต.) ทําให้สามารถเชื่อมประสานกับส่วนราชการได้ นอกจากนี้การเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี

วิสัยทัศน์ ทําให้มีพลัง แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ และผลักดันให้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารได้เป็นที่รู้จัก รวมถึงพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่าง

มากท่ีสุด ท่ีผ่านมาได้มีการเช่ือมโยงต่อยอดงานพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากเพียงแค่การเก็บรวบรวม

วัตถุโบราณ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ท่ีเป็นสถานที่ท่ีสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนท่ี

เก่ียวข้องกับเด็ก ผู้หญิง กลุ่มอาชีพ เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของสาธารณะ  

 อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเอกชน 

ไม่ได้เกิดจากท้องถิ่นส่วนกลาง ความสามารถในการดึงชาวบ้านหรือคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมกับตัวพิพิธภัณฑ์ รวมถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการมีส่วนช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์จึงมีความ

น่าสนใจเป็นอย่างมาก 

 

 4.3.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จากการลงพื้นที่ศึกษาและสัมภาษณ์ ได้พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารถึงแม้จะเป็น

พิพิธภัณฑ์เอกชน แต่มีความสามารถที่จะดึงให้ผู้คนหรือชาวบ้านในชุมชนละหารเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ตัวพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากเจ้าของพิพิธภัณฑ์คือคุณรัศมินทร์ นิติธรรม ซ่ึง

ดํารงสถานภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านของชุมชน ทําให้เขาเป็นที่รู้จัก และเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความไว้ใจอยู่

แล้ว การท่ีจะดึงผู้คนเข้ามีส่วนร่วมจึงอาจไม่ได้ยากลําบากเท่าไรนัก 
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 ในแต่ละปีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารมีการจัดกิจกรรมอยู่หลายครั้ง เมื่อมีการจัด

กิจกรรมทางพิพิธภัณฑ์ก็จะทําการเชิญผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความรู้ และความสามารถเกี่ยวข้อง

กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรเพื่อทําการบรรยาย และสาธิตในภูมิปัญญานั้น ๆ 

ให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี ่ยมชม และร่วมกิจกรรม โดยมีทั ้งเด็ก ผู้ใหญ่จากชุมชนละหาร จากชุมชน

ใกล้เคียง รวมถึงบุคคลภายนอกจังหวัดอื่น ๆ และในบางครั้งจะมีชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศใน

อาเซียน และยุโรปเข้ามาเย่ียมชมอีกด้วย 

 

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารท่ีมีการดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 1) การทําขนมปูตูสมางะ ขนมโบราณ ซึ่งเป็นอาหารในพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวมุสลิม

นิยมกันทําขึ้นในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีเข้าสุหนัต พิธีการแห่ช้าง เป็นต้น อีกทั้งยัง

เป็นขนมพื้นถิ่นที่ใช้ในพิธีเรียกขวัญของชาวหมู่บ้านกาเด็ง จังหวัดนราธิวาส ใกล้เคียงกับบริเวณท่ี

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารต้ังอยู่ หมู่บ้านน้ีข้ึนช่ือว่าเป็นหมู่บ้านขนมโบราณ4  

 บรรพบุรุษในสมัยก่อนมีความเชื่อว่า ปูตูสมางะเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต 5 ซึ่งในปัจจุบันการทําปูตูสมางะมีไม่มากนัก จะมีแค่คนที่นับถือจริง ๆ อีกท้ังคนที่ทํา

เป็นก็มักมีแค่คนเก่าคนแก่ ทางพิพิธภัณฑ์จึงได้มีการเชิญชาวบ้านผู้รู้มาเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต 

และสอนการทําขนมปูตูสมางะ ซึ่งคือคุณนิสัตยานี นิยอ วัย 60 ปี มาเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา

เยี่ยมชมได้รู้จัก โดยคุณรัศมินทร์มีความเห็นว่าการทําขนมสามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความอบอุ่น

ระหว่างคนในครอบครัว เกิดการอยู่ร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งทําให้

ลูกหลานได้ซึมซับและเรียนรู้วิธีการทําขนมโบราณนี้ไปโดยปริยาย ผ่านการเห็นและทําในทุก ๆ วัน 

ของคนในครอบครัว โดยในอนาคตจะส่งผลให้ขนมโบราณปูตูสมางะยังคงอยู่สืบต่อไปรุ่นสู่รุ่น 

                                                
 4 ซีรีส์วิถีคน, “ขนมปูตูสมางะ,” 12 กันยายน 2563 (ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 

  5 รุสลีนา ทอง, “รากวัฒนธรรมอาหาร,” Culture, http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_dl_link.php? 

nid=1319 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 
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ภาพท่ี 4.10 ขนมปูตูสมางะ 6 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 แม่พิมพ์ขนมปูตูสมางะ 7 

                                                
 6 ซีรีส์วิถีคน, “ขนมปูตูสมางะ,” 12 กันยายน 2563 (ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2562) 

 7 เรื่องเดียวกัน 
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  2) การทําผ้าลือปัส (Lepas) คือ ผ้าอเนกประสงค์ในวิถีไทยมลายู นับตั้งแต่ในครั้งอดีต 

เป็นที่รู้จักในชื่อท้องถิ่นว่า กายน์ลือปัส (Kain Lepas) การใช้สอยนั้นเปรียบเป็นผ้าอเนกประสงค์ด่ัง

ผ้าขาวม้าในภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยในวิถีชนบท แต่มีเรื่องราวเชื่อมโยงมากมายกว่ากับวิถีชีวิต

สังคมไทยมลายูภาคใต้ สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกการใช้สอย 8 ทางพิพิธภัณฑ์ได้ให้ชาวบ้าน

คนในชุมชนท่ีมีความสามารถในการทําผ้าลือปัสได้ทํา และส่งมาจัดแสดงหรือวางขายท่ีพิพิธภัณฑ์ได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 ผ้าอเนกประสงค์ลือปัส (Lepas) 9 

 

 

 

 

                                                
 8 Lepas เลอปัส, “เลอปัส LEPAS (PATTANI),” Facebook, https://www.facebook.com/Lepas.pattani/ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 

 9 Lepas เลอปัส, “เลอปัส LEPAS (PATTANI),” Facebook, https://www.facebook.com/Lepas.pattani 

/photos/2328886357404399 (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563). 
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 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้การแสดงศิลปะป้องกันตัวสีละ (Silat) เป็นศิลปะการป้องกัน

ตัวของชาวมลายูในอดีต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบทบาทของสีละจะเปลี่ยนไปเป็นในลักษณะของการแสดง

ในงานรื่นเริงต่าง ๆ แต่สีละก็ยังคงสื่อถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมความเป็นชาติพันธ์ุอยู่ นอกจากน้ีใน

ปัจจุบันการแสดงสีละล้วนแต่จะมีแค่ผู้อาวุโสที่มีความรู้ด้านนี้ ทางพิพิธภัณฑ์จึงได้เปิดหลักสูตรการ

สอนศิลปะการป้องกันตัวสีละ โดยอาจารย์เจ๊ะโซ๊ะ สะแต เพื่อให้ศิลปะการป้องกันตัวน้ียังคงอยู่กับ

ท้องถ่ินและชุมชนต่อไป ส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่รับช่วงต่อองค์ความรู้น้ี และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไป

ได้ 

 
 

ภาพท่ี 4.13 การแสดงศิลปะป้องกันตัวสีละ (Silat) 10 

 

 4) วิทยากรจิตอาสา เมื่อมีผู้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์จะมีวิทยากรจิตอาสา ซึ่งเป็นคนใน

ชุมชนมาอาสาพาชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมกับบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ โดยวิทยากรจิตอาสาน้ีมีตั้งแต่เด็ก

นักเรียนประถม เด็กมัธยม นักศึกษา ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

 

 

                                                
 10 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร Khun Laharn Local Museum, “เรียนรู้วัฒนธรรม,” Facebook, 

https://www.facebook.com/KhunLaharnLocalMuseum/photos/a.460546457356124/460547374022699 (สืบค้นเมื่อ

วันที่ 11 กันยายน 2563). 
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 4.3.2 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหารกับการพัฒนาชุมชน 

 จากการที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารสามารถดึงผู้คนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้นได้ ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ในอดีตโบราณ ที่ในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยพบเห็นแล้ว จึงทําให้ชาวบ้านหรือผู้คนที่มาชม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารสามารถนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ไปต่อยอด พัฒนาเพื่อสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้  

 ในการเชิญวิทยากรมาสาธิตการทําขนมปูตูสมางะ ซึ่งเป็นขนมโบราณท่ีมีผู้รู้อยู่เพียงไม่ก่ี

คน และเป็นผู้อาวุโส การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารที่มีการเชิญชาวบ้านที่มีความรู้

ในการทําขนมขนมปูตูสมางะนี้มาเป็นวิทยากร ทําให้พวกเขาได้รับรายได้จากการมาบรรยายในแต่ละ

ครั้งเป็นค่าเสียเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ จากทางพิพิธภัณฑ์ แต่ก็ถือเป็นรายได้ทางหนึ่ง อีกทั้งเมื่อมีคนรู้จัก

ขนมมากขึ้น ก็ทําให้เป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ผู้ที ่มีความรู้ความสามารถในการทําขนม

โบราณน้ีสามารถนําไปต่อยอด บรรยายให้แก่โรงเรียน หรือวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ นอกจากน้ียังมีชาวบ้าน

ที่ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทําขนมโบราณปูตูสมางะ นําไปฝึกฝนและประกอบเป็นอาชีพ สร้างอาชีพและ

รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

 การทําผ้าลือปัส (Lepas) ทางพิพิธภัณฑ์จะให้ชาวบ้านท่ีมีความสามารถในการทําผ้า มา

ทําผ้าลือปัส ทั้งทําเพื่อใช้สอยเอง ทําส่งขายในจังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียง รวมถึงสามารถนํามาวางขายท่ี

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารได้เป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งจากการ

สัมภาษณ์คุณอาลัม สาอุ ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน และเป็นวิทยากรจิตอาสาแห่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละ

หารได้ดกล่าวว่า เม่ือช่วงปี 2563 มีรายการคําส่ังซ้ือผ้าลือปัสจํานวนมากจากจังหวัดปัตตานี เน่ืองจาก

เป็นช่วงงานเทศกาล และชาวไทยมุสลิมรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับผ้าลือปัสมากข้ึน ทางพิพิธภัณฑ์จึงมี

การเชิญชวนชาวบ้านที่มีความสามารถในการทําผ้าจํานวนเพิ่มขึ ้น เพื ่อมาผลิตผ้าลือปัสส่งขาย 

นอกจากจะทําให้ภูมิปัญญาของผ้าลือปัสยังคงอยู่แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ และกระจายสู่ครอบครัว

ต่าง ๆ ในชุมชนได้มากย่ิงข้ึน 

 ท้ังการทําขนมโบราณปูตูสมางะ การทําผ้าลือปัส ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การแสดง

ศิลปะป้องกันตัวสีละ (Silat) ซึ่งทั้งสามกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมมลายู 

เมื่อทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารนํามาจัดแสดง นําเสนอ ส่งผลให้ภูมิปัญญาทั้งหลายเหล่านั้นเป็น

ที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกมากขึ้น มีผู้คนและสื่อโทรทัศน์ให้ความสนใจ จึงทําให้ได้นําไปจัดแสดงนอก

พื้นที่บ้างในเมื่อมีโอกาส เผื่อเผยแพร่สู่ภายนอกมากขึ้น เช่น ขนมปูตูสมางะ ได้มีการสาธิตวิธีการทํา

ผ่านรายการ ซีรีส์วิถีคน ทางช่องไทยพีบีเอส (Thai PBS) การแสดงศิลปะป้องกันตัวสีละ (Silat) ได้

ออกอากาศในรายการทุ่งแสงตะวัน และได้ไปแสดงที่มิวเซียมสยาม และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ใน

งานพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคร้ังท่ี 3 เป็นต้น 
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 นอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นขุนละหารจะมีบทบาทในการเสริมสร้างอาชีพ และ

เสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแล้ว จุดประสงค์ของการตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารก็คือ

ต้องการให้คนในชุมชนรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา รากเหง้าของท้องถิ่นของตนเอง การท่ี

พิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมวัตถุโบราณ และรวบรวมเนื้อหาในหลาย ๆ ประเภทมาจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ทําให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และทําให้คนในชุมชน

สามารถเข้ามาหาความรู้และทําความเข้าใจกับรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองได้ 
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บทที่ 5 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 

 งานวิจัยเรื ่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นกับการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารใน

ฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชนได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างไร รวมไปถึงศึกษาพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหารมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนอย่างไร โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารที่มีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึก ผนวกกับการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารและชุมชนโดยรอบ จากข้อมูลที่รวบรวมมา

ทั้งหมด รวมถึงแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชน 

จึงสามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผล 

  

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารในฐานะพิพิธภัณฑ์เอกชน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนได้ ผ่านการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนในชุมชนสามารถเข้า

มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ด้วยสถานภาพการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านของ

ชุมชนของคุณรัศมินทร์ ผู้เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญท่ีสามารถดึงชาวบ้านเข้ามามี

ส่วนร่วมกับตัวพิพิธภัณฑ์ได้ เนื่องจากเป็นที่รู้จัก และได้รับความไว้วางใจของคนในชุมชนทั่วไป การ

เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้แก่คนในชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารนั้น สามารถเข้ามาใช้

ประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น การประชุมในวาระสําคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน การประชุมหารือแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาชุมชน เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นก็ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนในชุมชน เช่น การทําขนมโบราณปูตูสมางะ  

การทําผ้าลือปัส การถ่ายทอดศิลปะป้องกันตัวสีละ รวมไปถึงการอนุญาตให้คนในท้องถิ่นสามารถมา

เป็นวิทยากรจิตอาสา นําพาบรรยายในการชมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมต่าง ๆ นี้ล้วนแต่จะสร้างให้คนใน

ชุมชนเกิดรักใคร่ความสามัคคี ผ่านการร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากในการจัดงานหรือกิจกรรม
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แต่ละครั้ง จะมีชาวบ้านพร้อมใจออกมาช่วยเหลือ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเป็นหน้าเป็นตา

แก่ชุมชน  

 ในด้านของการพัฒนา เนื่องด้วยหนึ่งในเป้าหมายหลักในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุน

ละหาร คือ การที่ต้องการให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เข้าใจ และรับรู้ถึงรากเหง้าวัฒนธรรม

ของตัวเองอย่างแท้จริง เนื ่องจากการเวลาเปลี่ยนไปทําให้วัฒนธรรมเกิดการพลวัตและลื่นไหล

วัฒนธรรมมุสลิมมลายูมีการแปรเปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การนําวัฒนธรรมมุสลิมใน

ภูมิภาคอ่ืนเข้ามาจากการได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่ต่างประเทศ เป็นต้น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้จึงเป็น

แหล่งข้อมูลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนรุ่น

ใหม่ทั้งที่อาศัยอยู่ในชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ได้ศึกษาและทําความเข้าใจ รวมไปถึงจาก

กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ได้ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย เป็นการ

กระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ไปต่อยอด

รวมถึงพัฒนาไปประกอบอาชีพได้  

 

5.2 อภิปรายผล 

 การสร้างการมีส่วนร่วมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารกับชุมชน หากวิเคราะห์ตาม

แนวคิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามคํานิยามของไพรัตน์ เตชะรินทร์ ที่ได้ให้คํานิยามไว้ว่า “การมีส่วน

ร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการรัฐ การทํา การส่งเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้

ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบ

ต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง หรือหลายเรื ่องร่วมกัน ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว้” จะพบว่าการมีส่วนร่วมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละ

หารกับชุมชน มีความสอดคล้องกับคํานิยามของแนวคิดการมีส่วนร่วมดังกล่าว เพราะพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหารมีการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีโอกาส

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในจัดงาน การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาส สร้างอาชีพให้แก่คนใน

ชุมชนอีกด้วย  

 บทบาทในการช่วยส่งเสริมพัฒนาชุมชนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่นขุนละหาร มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชน ของสุวรรณา ทัศคร 

ที่กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน มี 3 บทบาท

ด้วยกัน ดังน้ี บทบาทหน้าท่ีทางสังคมและวัฒนธรรม บทบาททางเศรษฐกิจ และบทบาทด้านการเมือง 

ซ่ึงจากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร ผู้วิจัยได้พบการพัฒนาชุมชน 2 มิติด้วยกัน คือ 
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 (1) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 จากบริบทของโลกาภิวัตน์ ทําให้ผู้คนสามารถรับรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้

ง่ายมากข้ึน แต่ในข้อดีตรงน้ีกลับส่งผลกระทบต่อชุมชนต่าง ๆ ในสังคมอย่างมากมายเช่นกัน เน่ืองจาก

อาจทําให้ผู้คนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองน้อยลง เกิดค่านิยมต่อส่ิงแวดล้อมใหม่ อาจทําให้

บริบททางวัฒนธรรมภูมิปัญญานั้นสูญหายไป บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารที่มีการอนุรักษ์

และจัดแสดงวัตถุโบราณ รวมถึงข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ จะทําให้ผู้คนในชุมชน

ได้ศึกษา และทําความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสังคมวัฒนธรรมตัวเอง รากเหง้าความเป็นมา

ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ และความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเองอย่างถูกต้อง

อีกท้ังยังสามารถส่งเสริมให้คนในท้องถิ ่นนําภูมิปัญญาที่ตนมีมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์

ย่ิงข้ึนไป 

 (2) มิติทางด้านเศรษฐกิจ 

 พิพิธภัณฑ์สามารถมีบทบาทความสําคัญทางเศรษฐกิจได้ และสําหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน

ขุนละหารสามารถเห็นการพัฒนาได้ชัดในมิติน้ี เนื่องจากเกือบทุกกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละ

หารได้จัดขึ้น ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนในชุมชนได้มองเห็น และสามารถนํามา

ต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร สร้างชื่อเสียงให้ชุมชนได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

มากยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้ที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเข้ามาเยี่ยมชม เป็นการส่งเสริมด้านการ

ท่องเท่ียวทําให้เศรษฐกิจโดยรอบมีชีวิตชีวามากย่ิงข้ึน 

 สําหรับมิติทางการเมือง ทางผู้ศึกษายังไม่สามารถมองเห็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นขุนละหารในการพัฒนาชุมชนในมิตินี้ได้เท่าที่ควร จึงคาดว่าหากพิพิธภัณฑ์คงไว้ซึ่งการทํางาน 

และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเช่นนี้ต่อไป จนสามารถทําให้คนในชุมชนเห็นการ

พัฒนาและประโยชน์จากการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ที่ชัดมากขึ้น อาจทําให้ชาวบ้านแสดงออกถึงความ

ภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 อย่างไรก็ตามสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้วิจัยได้มองเห็นถึงการพัฒนาในเรื่องของ 

“การส่งสารให้แก่บุคคลภายนอก” จากการท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารสามารถเป็นจุดผลักดันและ

สนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นของตัวเอง นอกจากจะให้คนในชุมชนเรียนรู ้และทําความเข้าใจ

วัฒนธรรมของตนเองแล้ว ยังได้เผยแพร่สู่บุคคลภายนอกมากข้ึนย่ิงด้วย 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารกับมรดกทางภูมิปัญญา วัตถุโบราณ และองค์ความรู้ต่าง ๆ

ทําให้ชุมชนมีชีวิตชีวาขึ้นมา เพราะพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บของเก่า แต่หากคนในชุมชน

ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้ด้วย ก็จะสร้างความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดเป็น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือผู้อาวุโส

ก่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเผยแพร่ออกไป และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 



51 
 

รายการอ้างอิง 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

 

นิคม มูสิกะคามะ, กุลพันธาดา จันทร์โพธ์ิศรี และมณีรัตน์ ท้วมเจริญ. วิชาการพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพ:

ไทยวัฒนาพานิช, 2521. 

 

ศรีศักร วัลลิโภดม. พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน. กรุงเทพ: มูลนิธิ

เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ุ, 2561. 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). หนังสือสังคมและวัฒนธรรมชุมชนคนย่ีสาร. กรุงเทพฯ: 

เรือนแก้วการพิมพ์, 2545. 

 

บทความวารสาร 

 

พลกฤต เกษตรเวทิน. “การจัดทําพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ในฐานะศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน

ตําบลท่าน้ําอ้อย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์.” ใน “สหวิทยาการด้าน

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์,” ฉบับพิเศษ, วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปี

ท่ี 11, (สิงหาคม 2559): 63. 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี.” ใน “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถ่ิน,” บรรณาธิการโดย นวลพรรณ บุญ

ธรรม, ฉบับพิเศษ, จุลสารก้าวไปด้วยกัน ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 1 (2553): 6. 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “เอกสารสัมมนาทางวิชาการ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน

ประเทศไทย.” 

 

 

 

 



 52 

วิทยานิพนธ์ 

 

กฤษฎา ตัสมา. “การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2557. 

 

กุลแก้ว คล้ายแก้ว. “การอนุรักษ์บ้านเรือนแพลําน้ําน่านและการมีส่วนร่วมของชุมชน.” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548. 

 

ฉันทนา สุรัสวดี. “รูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน: การจัดการมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร, 2560. 

 

ญาณินทร์ รักวงศ์วาน. “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกับการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาประชากร

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

พิณวลี อังศุพันธ์ุ. “การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา

วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. 

 

มนัญญา นวลศรี. “แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาชาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 

 

รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม. “การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน

การสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรม, 2556. 

 



 53 

รัศมินทร์ นิติธรรม. “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร พลวัตของการเปล่ียนแปลงชุมชน.”, 2557. 

 

ศิขรินทร์ เสวตวิหารี. “การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินวัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.  

 

สุวรรณา ทัศคร. “แนวโน้มการพัฒนาเทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานในทศวรรษหน้า (2546 

– 2556).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. 

 

หัสนัย ริยาพันธ์. “การนําเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในจังหวัดหนองคาย,” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, 2540. 

 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

“พิธีสุหนัต.” มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินภาคใต้ "ทักษิณถ่ินไทยใต้ร่มพระบารมี". 

https://www.sac.or.th/exhibition/lmf2017/?p=132 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 

2563). 

 

“สะท้อนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผ่าน ‘พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน’.” MGR Online. 

https://mgronline.com/travel/detail/9480000102926 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 

กันยายน 2563). 

 

เทศบาลเวียงพางคํา. “การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน.” Wiang Phang Kham 

http://www.wiangphangkham.go.th/images/1206771081/2.pdf (สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 12 กันยายน 2563). 

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร Khun Laharn Local Museum. “เรียนรู้วัฒนธรรม.” Facebook. 

https://www.facebook.com/KhunLaharnLocalMuseum/photos/a.46054645

7356124/460547374022699 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2563). 



 54 

มิวเซียมไทยแลนด์. “พิพิธภัณฑ์คุกธารโต.” Museum Thailand. 

https://www.museumthailand.com/upload/cover/1534924672_8420.jpg 

(สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

มิวเซียมไทยแลนด์. “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองจักสานย่านลิเภาและเคร่ืองถมทอง.” Museum Thailand. 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Info-Museum-Of-Fern-

Vine-Basketry-And-Nielloware (สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

มิวเซียมไทยแลนด์. “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร.” Museum Thailand. 

https://www.museumthailand.com/th/museum/Khun-Laharn-Local-

Museum (สืบค้นเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563). 

 

รุสลีนา ทอง. “รากวัฒนธรรมอาหาร.” Culture. http://www.culture.go.th/culture_th/ 

ewt_dl_link.php?nid=1319 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์คุกธารโต.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศ

ไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1314 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 

ธันวาคม 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน

ประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1246 (สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 12 กันยายน 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินขุนละหาร.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน

ประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/images/Museum/1246/ 

20130208160202vMMW.jpg (สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน

ประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1095 (สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 



 55 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส.” ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ใน

ประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1486 (สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลย์พิทยาพรรค.” 

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-

detail/1104 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านกือเม็ง.” 

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. https://db.sac.or.th/museum/museum-

detail/1150 (สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ. http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book= 

40&chap=1&page=t40-1-infodetail14.html (สืบค้นเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563). 

 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. “พิพิธภัณฑสถาน (12 กรกฎาคม 2553).” Office of the Royal 

Society. http://www.royin.go.th/?knowledges=พิพิธภัณฑสถาน-๑๒-กรกฎาคม 

(สืบค้นเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2563). 

 

Lepas เลอปัส. “เลอปัส LEPAS (PATTANI).” Facebook. 

https://www.facebook.com/Lepas.pattani/ (สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2563). 

 

Makky [นามแฝง]. “พิพิธภัณฑ์คืออะไร.” Makky. นําข้อมูลข้ึนเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553. 

https://makky.in.th/238/ (สืบค้นเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563). 

 

The Rain [นามแฝง]. “สถานท่ีแนะนํา.” สถานท่ีท่องเท่ียวนราธิวาส. นําข้อมูลข้ึนเม่ือ กันยายน 

2562. https://nara-thiwat-06.blogspot.com/p/blog-page_26.html (สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 27 ธันวาคม 2563). 

 

 

 



 56 

การสัมภาษณ์ 

 

นิสัตยานี นิยอ. สัมภาษณ์โดย คาเมร่า เจราหวัง, นราธิวาส ประเทศไทย, 6 ธันวาคม 2563. 

 

รัศมินทร์ นิติธรรม. สัมภาษณ์โดย คาเมร่า เจราหวัง, นราธิวาส ประเทศไทย, 27 กรกฎาคม 2563. 

 

อาลัม สาอุ. สัมภาษณ์โดย คาเมร่า เจราหวัง, นราธิวาส ประเทศไทย, 6 ธันวาคม 2563. 



 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ   คาเมร่า เจราหวัง 

วันเดือนปีเกิด  13 กุมภาพันธ์ 2541 

วุฒิการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย  

  จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2559 

  ปริญญาตรี สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


