
ทานจะสนับสนนงานทานจะสนับสนนงานทานจะสนบสนุนงานทานจะสนบสนุนงาน
พิพิธภัณฑทองถิ่นพิพิธภัณฑทองถิ่นพพธภณฑทองถนพพธภณฑทองถน
อยางไรอยางไร??????

ป ิ ิ  ัป ิ ิ  ัดรดร. . ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูลปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล

1717  กันยายน กันยายน 25512551
17 17 กันยายน กันยายน 25512551 บรรยาย กระทรวงวัฒนธรรมบรรยาย กระทรวงวัฒนธรรม 11



พิพธิภณัฑประวัติศาสตรพิพธิภณัฑประวัติศาสตร

22
ธรรมชาติ สถาบันสมิธโซเนียนธรรมชาติ สถาบันสมิธโซเนียน
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44พิพิธภัณฑฟารมชาวนาอามิช เพ็นซิลเวเนียพิพิธภัณฑฟารมชาวนาอามิช เพ็นซิลเวเนีย



55
พิพิธภัณฑใหเด็กเลน พิพิธภัณฑใหเด็กเลน ((Please Touch Museum)Please Touch Museum)
เมอืงฟลาเดลเฟยเมอืงฟลาเดลเฟย



66พิพิธภัณฑริมทะเลสาป บิวา ญี่ปุนพิพิธภัณฑริมทะเลสาป บิวา ญี่ปุน



77



88พิพิธภัณฑศิลปะ กีเมต ปารีสพิพิธภัณฑศิลปะ กีเมต ปารีส
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พิพิธภัณฑแหงชาติ สิงคโปรพิพิธภัณฑแหงชาติ สิงคโปร



1010พิพิธภัณฑศิลปะ สิงคโปรพิพิธภัณฑศิลปะ สิงคโปร



ทานตองการจะทําอะไรทานตองการจะทําอะไรทานตองการจะทาอะไรทานตองการจะทาอะไร

สรางพิพิธภัณฑใหมสรางพิพิธภัณฑใหม?? แบบไหนแบบไหน??
สนับสนน สงเสริม ใหพิพิธภัณฑทองถิ่น มีความสนับสนน สงเสริม ใหพิพิธภัณฑทองถิ่น มีความสนบสนุน สงเสรม ใหพพธภณฑทองถน มความสนบสนุน สงเสรม ใหพพธภณฑทองถน มความ
เขมแข็งในการทํางานเขมแข็งในการทํางาน??  

1111



พิพิธภัณฑทองถิ่นพิพิธภัณฑทองถิ่น

เปาหมายเปาหมาย  : : ทําใหชาวบานในชมุชนใดชมุชนหนึ่ง เกิดทําใหชาวบานในชมุชนใดชมุชนหนึ่ง เกิด
สํ ึ ใ สํ ั  ป ั ิศ ส สํ ึ ใ สํ ั  ป ั ิศ ส ความสํานึกในความสําคัญของรากเหงา ประวัติศาสตรความสํานึกในความสําคัญของรากเหงา ประวัติศาสตร

ความเปนมาของตนเอง เกิดความภาคภูมใิจในวิถชีีวิตความเปนมาของตนเอง เกิดความภาคภูมใิจในวิถชีีวิต
แบบของชาวบาน ที่มีลักษณะเฉพาะในทองถิ่นแบบของชาวบาน ที่มีลักษณะเฉพาะในทองถิ่น
้ ่่เนื้อหา  :: แสดงถึงลักษณะสิ่งแวดลอม ประวัตศิาสตร วถิีแสดงถึงลักษณะสิ่งแวดลอม ประวัตศิาสตร วถิี

ชีวิต มรดกวัฒนธรรมรูปแบบตางๆของผูคนในทองถิ่นชีวิต มรดกวัฒนธรรมรูปแบบตางๆของผูคนในทองถิ่น
หนึ่งๆ หรือเรือ่งอื่นๆหนึ่งๆ หรือเรือ่งอื่นๆหนงๆ หรอเรองอนๆหนงๆ หรอเรองอนๆ
การดาํเนนิงานการดาํเนนิงาน  : : มีการมีสวนรวมของชาวชมุชน ในการมีการมีสวนรวมของชาวชมุชน ในการ
ดูแลจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการตางๆของดูแลจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการตางๆของ
พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑพพธภณฑพพธภณฑ
รูปแบบรูปแบบ  : : หลากหลาย ไมตองเนนอาคารใหญโต การจัดหลากหลาย ไมตองเนนอาคารใหญโต การจัด
แสดงสวยงาม เปนระเบยีบมาก แตสนองตอบความแสดงสวยงาม เปนระเบยีบมาก แตสนองตอบความ
 ี่  ื่ ั ไ ใ ใ  ี่  ื่ ั ไ ใ ใ ตองการของชุมชน ทีจะเลาเรอืงของตัวเอง ไมใชใหตองการของชุมชน ทีจะเลาเรอืงของตัวเอง ไมใชให
ทางการ หรอืนักวชิาการเปนผูเลาทางการ หรอืนักวชิาการเปนผูเลา

1212



ขณะนี้ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑอยูแลว ไมนอยขณะนี้ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑอยูแลว ไมนอย
กวา กวา 10001000 แหงแหง

ดูไดจาก 
www.sac.or.th
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วัดมหาชัย มหาสารคามวัดมหาชัย มหาสารคามวดมหาชย มหาสารคามวดมหาชย มหาสารคาม
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วัดทามวง รอยเอ็ดวัดทามวง รอยเอ็ด
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วัดเจดียซาว ลําปางวัดเจดียซาว ลําปางวดเจดยซาว ลาปางวดเจดยซาว ลาปาง

2020



ั ไ  ิั ไ  ิวัดไหลหินวัดไหลหิน
หลวง ลําปางหลวง ลําปางหลวง ลาปางหลวง ลาปาง

2121



โรงเรียนปากพลี สมทรปราการโรงเรียนปากพลี สมทรปราการโรงเรยนปากพล สมุทรปราการโรงเรยนปากพล สมุทรปราการ
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พิพิธภณัฑโรงเรียนพิพิธภณัฑโรงเรียน

2323



ในฐานะที่ทานตองการสนบัสนนุและในฐานะที่ทานตองการสนบัสนนุและ
มีทรัพยากร ควรทาํอยางไรบางมีทรัพยากร ควรทาํอยางไรบาง??

สํารวจวามีพิพิธภัณฑ ที่ดําเนินการโดย วดั สํารวจวามีพิพิธภัณฑ ที่ดําเนินการโดย วดั 
ชมชน โรงเรียน ฯลฯ ที่ใดบางในทองถิ่นของชมชน โรงเรียน ฯลฯ ที่ใดบางในทองถิ่นของชุมชน โรงเรยน ฯลฯ ทใดบางในทองถนของชุมชน โรงเรยน ฯลฯ ทใดบางในทองถนของ
ทานทาน

ั ี่ ี ไ ี ัั ี่ ี ไ ี ัพิพิธภัณฑทีมีอยูแลว ตองการอะไร มีขอจํากัด พิพิธภัณฑทีมีอยูแลว ตองการอะไร มีขอจํากัด 
และปญหาในการดําเนินงานอะไรบางและปญหาในการดําเนินงานอะไรบางญญ
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ทานควรรูจักอะไรบางเกี่ยวกับทานควรรูจักอะไรบางเกี่ยวกับ
พพิิธภัณฑพพิิธภัณฑ

ึ ปึ ปควรจะศึกษาลักษณะชมุชน ความเปนชมุชน วัฒนธรรม ควรจะศึกษาลักษณะชมุชน ความเปนชมุชน วัฒนธรรม 
ความสํานึก ฯลฯ ใครเปนคนทาํที่แทจริง บางคนตั้งใจความสํานึก ฯลฯ ใครเปนคนทาํที่แทจริง บางคนตั้งใจ

ไ ไไ ไทํามากแตไมไดรับการสนับสนุน ทํามากแตไมไดรับการสนับสนุน ((ตัวอยางตัวอยาง))
ศึกษา ศึกษา collection collection เก็บขาวของอะไร จะดูแลอยางไรเก็บขาวของอะไร จะดูแลอยางไรูู
ทําอยางไรจะเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวมทําอยางไรจะเกิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม
เสนอแนวทางใหพิพิธภัณฑเปนพื้นที่ทางสงัคมที่มกีารเสนอแนวทางใหพิพิธภัณฑเปนพื้นที่ทางสงัคมที่มกีารเสนอแนวทางใหพพธภณฑเปนพนททางสงคมทมการเสนอแนวทางใหพพธภณฑเปนพนททางสงคมทมการ
สือ่สาร ถายทอด วัฒนธรรมภมูิปญญา สํานึกทองถิ่นสือ่สาร ถายทอด วัฒนธรรมภมูิปญญา สํานึกทองถิ่น
อยางมชีีวิตและมีพลวัตรอยางมชีีวิตและมีพลวัตรอยางมชวตและมพลวตรอยางมชวตและมพลวตร
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สิ่งที่ไมควรทําสิ่งที่ไมควรทําสงทไมควรทาสงทไมควรทา
ใชงบประมาณไปในการกอสรางอยางเดียว หรือใชงบประมาณไปในการกอสรางอยางเดียว หรือ
สรางพิพิธภัณฑแบบสําเร็จรูป เพราะผลที่จะเกิดสรางพิพิธภัณฑแบบสําเร็จรูป เพราะผลที่จะเกิด
คือคือคอคอ
เกิดสิ่งกอสรางที่นาเกลียดเกิดสิ่งกอสรางที่นาเกลียด
กลายเปนตึกราง หรือพิพิธภัณฑที่มีแตตึกและกลายเปนตึกราง หรือพิพิธภัณฑที่มีแตตึกและกลายเปนตกราง หรอพพธภณฑทมแตตกและกลายเปนตกราง หรอพพธภณฑทมแตตกและ
ของ แตไมมีชีวิตของ แตไมมีชีวิต
ไ  ี ื ไ  ี ื ไมมีคนดูแล สืบตอไมมีคนดูแล สืบตอ ((ตัวอยางตัวอยาง))

ชมชนไมรสึกเปนเจาของ ไมตองการจัดการตอชมชนไมรสึกเปนเจาของ ไมตองการจัดการตอชุมชนไมรูสกเปนเจาของ ไมตองการจดการตอชุมชนไมรูสกเปนเจาของ ไมตองการจดการตอ
บางตัวอยาง ไปทําลายความรูสึกของคนที่ทํามาบางตัวอยาง ไปทําลายความรูสึกของคนที่ทํามา
กอนกอน    ((ตัวอยางตัวอยาง))

2626

กอนกอน    ((ตวอยางตวอยาง))



สิ่งที่ไมควรทําสิ่งที่ไมควรทําสงทไมควรทาสงทไมควรทา

่ ็่ ็ชอบหารูปแบบทสีําเร็จรูป ตายตัว ชอบหารูปแบบทสีําเร็จรูป ตายตัว ““ตองทาํแบบตองทาํแบบ
นี้นี้” ” 
วางแผนดําเนินการแบบ วางแผนดําเนินการแบบ ““ปูพรมปูพรม””
ํ ื่ ใ  ิํ ื่ ใ  ิ ““ ”” ไ  ป ป โ ไ  ป ป โ ทําเพือใหเกิด ทําเพือใหเกิด ““ผลงานผลงาน” ” แตไมเปนประโยชนแตไมเปนประโยชน
อยางแทจริงกับชาวบานอยางแทจริงกับชาวบาน
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สิ่งที่อยากเสนอใหทําสิ่งที่อยากเสนอใหทําสงทอยากเสนอใหทาสงทอยากเสนอใหทา

่ ่่ ่ศึกษาดูตัวอยางของพิพิธภัณฑทองถินทีประสบศึกษาดูตัวอยางของพิพิธภัณฑทองถินทีประสบ
ความสําเร็จ เชนที่วัดจันเสน นครสวรรค พัฒนาความสําเร็จ เชนที่วัดจันเสน นครสวรรค พัฒนา
ทั้งพิพิธภัณฑ คน ชุมชน และเครือขายทั้งพิพิธภัณฑ คน ชุมชน และเครือขาย
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สิ่งที่อยากเสนอใหทําสิ่งที่อยากเสนอใหทําสงทอยากเสนอใหทาสงทอยากเสนอใหทา

่ ่่ ่กิจกรรม ทีเกิดการเรียนรู เกียวการทํางานกิจกรรม ทีเกิดการเรียนรู เกียวการทํางาน
พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑ ((11) ) การอนุรักษ ดูแลวัตถุ การอนุรักษ ดูแลวัตถุ ((22) ) การการ(( )) ุ ู ุุ ู ุ (( ))
คนหาความรูเพิ่มเติม บันทึก เก็บขอมูล คนหาความรูเพิ่มเติม บันทึก เก็บขอมูล ((33) ) การการ
จัดแสดงจัดแสดง ((44)) การจัดการการจัดการ ((55)) การสรางเครือขายการสรางเครือขายจดแสดง จดแสดง ((44) ) การจดการ การจดการ ((55) ) การสรางเครอขาย การสรางเครอขาย 
เรียนรูจากประสบการณของพิพิธภัณฑอื่นๆเรียนรูจากประสบการณของพิพิธภัณฑอื่นๆ

เนนที่การเนนที่การ สรางคน สรางกระบวนการเรียนรสรางคน สรางกระบวนการเรียนรเนนทการ เนนทการ สรางคน สรางกระบวนการเรยนรู สรางคน สรางกระบวนการเรยนรู 
และจัดการ และจัดการ 
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อบรมอนรักษวัตถ วัดทาพดอบรมอนรักษวัตถ วัดทาพดอบรมอนุรกษวตถ ุวดทาพูดอบรมอนุรกษวตถ ุวดทาพูด

3434



ชมชนทาพดดงานตลาดสามชกชมชนทาพดดงานตลาดสามชกชุมชนทาพูดดูงานตลาดสามชุกชุมชนทาพูดดูงานตลาดสามชุก

3535



กิจกรรมบอกเลาบันทึกประเพณีกิจกรรมบอกเลาบันทึกประเพณี
ชุมชน วัดทาพูดชุมชน วัดทาพูด
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อบรมการแกะหนัง วดับานดอนอบรมการแกะหนัง วดับานดอนอบรมการแกะหนง วดบานดอนอบรมการแกะหนง วดบานดอน
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วัดไหลหนิหลวง ลําปางวัดไหลหนิหลวง ลําปางวัดไหลหนิหลวง ลําปางวัดไหลหนิหลวง ลําปางวดไหลหนหลวง ลาปางวดไหลหนหลวง ลาปางวดไหลหนหลวง ลาปางวดไหลหนหลวง ลาปาง

3838



นิทรรศการภาพถาย ณ วัดไหลหนิหลวง นิทรรศการภาพถาย ณ วัดไหลหนิหลวง 
พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25482548

3939



ชาวชุมชนไหลหนิไปดูงานที่ชาวชุมชนไหลหนิไปดูงานที่
่่พพิิธภัณฑอื่นพพิิธภัณฑอื่น

4040



รวมกบัชมชนจัดนิทรรศการใหมรวมกบัชมชนจัดนิทรรศการใหมรวมกบชุมชนจดนทรรศการใหมรวมกบชุมชนจดนทรรศการใหม

4141



รวมกบัชมชนจัดนิทรรศการใหมรวมกบัชมชนจัดนิทรรศการใหมรวมกบชุมชนจดนทรรศการใหมรวมกบชุมชนจดนทรรศการใหม

4242



งานของศนูยมานษุยวิทยา ที่อาจงานของศนูยมานษุยวิทยา ที่อาจ
เปนประโยชนกบัทานเปนประโยชนกบัทาน

ฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถิ่น ดู ฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถิ่น ดู www.sac.or.thwww.sac.or.th
จลสาร กาวไปดวยกัน สําหรับชมชนพิพิธภัณฑจลสาร กาวไปดวยกัน สําหรับชมชนพิพิธภัณฑจุลสาร กาวไปดวยกน สาหรบชุมชนพพธภณฑ จุลสาร กาวไปดวยกน สาหรบชุมชนพพธภณฑ 
ปละ ปละ 33  เลม เลม 
หนังสือชุดพิพิธภัณฑหนังสือชุดพิพิธภัณฑ
งานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่นงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น 33 55งานเทศกาลพพธภณฑทองถน งานเทศกาลพพธภณฑทองถน 33--55
พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25512551
การอบรมการอบรม

4343



        ขอบคุณขอบคุณ


