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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่อยูใ่ นท้องถิ่นที่นา
ไปใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 2) เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรและกลุ่มประชากร เขตพื้นที่ ในตาบลสามบัณฑิต อาเภอ
อุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 300 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตาบลสามบัณฑิ ต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 1) จาการสนทนากลุ่มได้ขอ้ มูลในการจัดเก็บเป็ นองค์ความรู ้ และวัตถุ
ได้แก่การทาน้ าหมักชี วภาพน้ าส้มควันไม้ การเป่ ารักษาโรคเริ ม งูสวัด กวาดซางเด็ก รักษาอัมพาต
ขนมกระยาสารท อาหารนอกหม้อไก่ กงบอน ดอกไม้ประดิ ษฐ์จากต้นโสน สัปปะรดผ้าประดิษฐ์
การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนข้าวทิพย์ การไถกลบตอซังข้าวพิธีกรรมการทาขวัญ
นาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุ งอาหารจากกากมันสัมปะหลัง ภาพการลงแขกเกี่ ยว
ข้าว เป็ นวิถีชีวิตของชุ มชนในอดี ตและการทาบุญกลางบ้านเครื่ องมือที่ใช้ ในการประกอบอาชี พ
ประกอบด้วย แห เคียว คันไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ ม งอบ ที่ยกยอ (เครื่ องมือจับปลา) สว่านเจาะ
ไม้ แบบเก่า ตะขาย ครกตาข้าว กบไสไม้ สิ่ ว เกวียน เรื อ ตะข้อง เครื่ องสี ขา้ วด้วยมือ เครื่ องดนตรี
ประกอบกลองยาว ซอ ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่ นวัตถุ โบราณ 2) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
สามบัณฑิตตามที่ได้ดงั แสดงความคิดเห็นตามลาดับ เครื่ องมือที่ใช้ประกอบอาชี พ การทาน้ าหมัก
ชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ การเป่ ารักษาโรคเริ ม งูสวัด กวาดซาง รักษาอัมพาต ขนมกระยา อาหารนอก
หม้อไก่ แกงบอน ขนมปิ้ ง ดอกไม้ประดิ ษฐ์จากต้นโสน สับปะรดผ้าประดิ ษฐ์ การแสดงกลองยาว
คาถาศาลพระภูมิ การกวนข้าวทิพย์ การไถกลบตอซัง คนพิธีกรรมการทาขวัญข้าว การต่อ ยอด

มะนาวบนตอมะขวิด การปรุ งอาหารจากกากมันสาปะหลัง ภาพการลงแขกเกี่ ยวข้าว เป็ นวิถีชีวิต
ของชุมชนในอดีต การทาบุญกลางบ้าน เครื่ องดนตรี ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่น วัตถุโบราณ
การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตดังแสดงลาดับความต้องการ
ดังนี้การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเงินผู ้ การมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือด้านแรงงาน การเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ภูมิปัญญา การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ การมีส่วน
ร่ วมในการบริ จาควัตถุรวมถึงเครื่ องมือประกอบอาชีพใน
ความต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นสามบัณฑิ ตพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นสามบัณฑิ ตที่เรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิ ตน รองลงมาโรงเรี ยนกุมแต้ วัดกุมแต้ โรงเรี ยนดอนพุทรา วัดดอน
พุทราและวัดสามบัณฑิต
ความต้องการลักษณะรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นสามบัณฑิ ตพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตในลักษณะใดเรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ เป็ น
อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดโดยเน้นความเป็ นเอกลักษณ์ไทยท้องถิ่นสามบัณฑิต รองลงมาเป็ น
อาคารที่แปลงจากอาคารเก่าที่มีอยูเ่ ช่นศาลาการเปรี ยญหลังเก่าห้องสมุดโรงเรี ยนโดยนามาปรับปรุ ง
ให้เป็ นอาคารที่เหมาะสม และเป็ นอาคารที่ก่อสร้างใหม่โดยออกแบบให้ทนั สมัย
ความต้องการให้หน่ วยงานใดจัดสรรงบประมาณในการสร้ า งพิพิ ธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นสาม
บัณฑิ ตพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้หน่ วยงานใดจัดสรรงบประมาณในการ
สร้ างพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นสามบัณฑิ ตเรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ งบประมาณแผ่นดิ นหรื องบประมาณ
ของทางจังหวัด รองลงมา งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ งบประมาณ
จากกระทรวงศึกษาธิการ และเงินบริ จาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ ไป

Abstract
This research aims: 1) to study the local resources that apply Used to establish a local
museum three graduate Uthai 2) to study the feasibility of establishing a local museum district,
Uthai three graduates. The samples used in this study is the population and demographics of the
area, Uthai district, three graduates of 300 was used for data analysis were frequency, percentage
and standard deviation.
The results showed that the possibility of establishing a museum. Sam graduates Uthai
1) from the focus group data in the store is the knowledge and biological material, such as wood
vinegar water. Herpes zoster blowing up children sang sweet treat paralysis Krayasart Eating
chicken pot Kong Bon flowers Sesbania. Artificial pineapple cloth The Drum Spells Spirit
Kgawtipis agitation The incorporation of rice stubble rituals future compensation capped Croton
lemon on the stump. From waste cooking it right after the seminar. Linking harvest image The
life of the community in the past and philanthropy traditional tools used in occupations consisting
of sickle plow down Saiga lining the basket Random baked flattering (fishing) drill, old wooden
mesh flail. ship, plane, chisel wagon talents of rice by hand. Drum accompaniment software
Antiques Art paintings of local culture. 2) The majority of respondents had no comment on the
knowledge and wisdom that is collected in the local museum three graduates as the reviewers
respectively. Tools for professionals The EM Wood vinegar Herpes zoster Sweeper Cruz blowing
treat paralysis Curry Chicken Curry Bon diet of pot cake flowers Sesbania. Artificial pineapple
cloth The Drum Spells Spirit Kgawtipis agitation The incorporation of stubble Rice capped the
ritual of making a lemon on the stump Croton. Cooking of cassava. Linking harvest image The
life of the community in the past. Traditional philanthropy Musical Art Drawings cultural
artifacts.
Participation in the establishment of a local museum three graduates find. Most
respondents wanted to be involved in the establishment of the University Museum are listed
below in order to participate in the establishment of the museum. Participation in donating
money. Involvement in helping the workers. As a provider of knowledge, wisdom. Participation
in management. Participation in donating objects include career.

The demand for the setting up of local museum three graduates find. Most respondents
wanted to establish a local museum three graduates in the following order: Government is the
third graduate. Secondary school, but the school took hold, but that Sai Mai. Chan Chan and the
Third Degree.
Needs and styles three graduates find local museum. The majority of respondents prefer
a local museum three graduates in any manner in the following order, the building is rebuilt by
the local uniqueness Thailand three graduates. The second building was converted from an
existing building, such as a hall of the old school library to provide a suitable building. And the
construction of new buildings with modern design.
Requirements for any agency to allocate funds for the construction of three graduates
find local museum. Most respondents want the agency to allocate funds for the construction of
three graduates Museum following sequence is budget or the budget of the province, followed by
the budget of the Office of the National Culture Commission. Funding from the Ministry of
Education Private foundations and donations from the general public.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นั้นส่ วนใหญ่เป็ นการนาวัตถุมา
จัดแสดง อีกทั้งเป็ นแบบของการจัดการแสดงต่าง ๆ ไม่สามารนามาเชื่อมต่อให้เกิดความเข้าใจ
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบนั ได้ ดังนั้น งานวิจยั ฉบับนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแสดงให้เห็นถึงความหมาย คุณค่าของการดาเนินชีวิต และภูมิปัญญา
ของชาวชนบทที่มีการเลือกสรรวัตถุรอบๆ ตัวมาใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขตตาบลสามบัณฑิต เป็ นตาบลหนึ่งของอาเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่มีคุณค่าและสื บทอดต่อๆ กันมาอย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็ นการสะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาทของคนในแต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเป็ นการแสดงให้คนต่างท้องถิ่นให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจถึงความเป็ นมาของ
วัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีการผสมผสานเข้า
กับภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่สงั่ สมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็ นเรื่ องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีชีวิต
การทามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป็ นภูมิ
ปัญญาเป็ นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็ นรากฐานการพัฒนาที่เริ่ มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์
ความรู ้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิดเป็ นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย (วิเชียร วงค์คา
จันทร์,เว็บไซต์)
จากการศึกษาผลการวิจยั ของโครงการการพัฒนาโจทย์วิจยั ชุดโครงการวิจยั บูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(ลายอง ปลัง่ กลาง และคณะ, 2555)
ผลการวิจยั พบว่าในชุมชนตาบลสามบัณฑิตค้นพบผูน้ า
ภูมิปัญญา 8 ด้านได้แก่ดา้ นการทามาหากินการรักษาโรคการกินอยูศ่ ิลปกรรมภาษาและวรรณกรรม
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมส่ วนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูลภูมิปัญญาของหน่วยงานในท้องถิ่นได้แก่
ยุทธศาสตร์การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมจารี ตประเพณี และการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและการพัฒนา
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เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยัง่ ยืน และมีโครงการภูมิปัญญาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงวิจยั ในหัวข้อ “ความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ” ศึกษาสารวจทรัพยากรว่ามีเพียงพอหรื อพร้อมที่จะที่จะ
จัดเก็บและรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อนาเสนอจัดตั้งตาบลสามบัณฑิต ให้กบั ชุมชนเป็ นการ
ส่ งเสริ มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและจะสร้างรายได้ดา้ นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่อยูใ่ นท้องถิ่น ที่นาไปใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2 เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาวิจยั ในพื้นที่ ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง เครื่ องมือประกอบอาชีพ โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเป็ นไปได้ หมายถึง การศึกษาเพื่อให้ได้ผลการประเมินในด้านความพร้อม ในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สามบัณฑิต บนพื้นฐานความเป็ นไปได้ในการนามาปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์คุม้ ค่าในการดาเนินการ และสนองกับความต้องการของชุมชนสามบัณฑิตและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น หมายถึง สถานที่จดั แสดงวัตถุที่น่าสนใจที่ทาให้คนในท้องถิ่นรู ้จกั ถิ่น
รู ้จกั ตนเองว่าอยูท่ ี่ไหน มีขอ้ มูลและหลักฐานมาแสดงโดยทัว่ ไป
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต หมายถึงสถานที่รวบรวม สงวนรักษา เครื่ องมือประกอบ
อาชีพศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สืบทอดตลอดชีวิตของชุมชนตาบล
สามบัณฑิต
การมีส่วนร่ วม หมายถึงการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้ง การบริ หารงาน การบริ จาคสิ่ งของ การ
ให้ความร่ วมมือทางด้านแรงงาน ของประชาชนในชุมชนตาบลสามบัณฑิต
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู ้ของชาวบ้านในท้องถิ่น
ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู ้ที่สงั่ สมมาแต่บรรพบุรุษ สื บทอด
จากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่ นหนึ่ง ระหว่างการสื บทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจ
เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
ภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรี ยน การที่ชาวนา
รู ้จกั วิธีทานา การไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถ่นา การรู ้จกั นวดข้าวโดยใช้ควาย รู ้จกั สาน
กระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทาเครื่ องใช้ไม้สอยในชีวิตประจาวัน เรี ยกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้ น
ภูมิปัญญา เป็ นผลึกขององค์ความรู ้ที่มีกระบวนการสัง่ สม สื บทอด กลัน่ กรอง กันมา
ยาวนาน มีที่มาหลากหลายแต่ได้ประสมประสานกันจนเป็ นเหลี่ยมกรณี ที่จรัสแสงคงทนและท้าทาย
ตลอดกาล เวลา ความรู ้อาจจะไม่ได้เป็ นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจัดว่าเป็ นเอกลักษณ์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู ้ของชาวบ้าน ซึ่งเรี ยนรู ้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่นอ้ ง
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรื อผูม้ ีความรู ้ในหมู่บา้ นในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็ นเรื่ องการทามาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทา
เครื่ องมือการเกษตรภูมิปัญญาเหล่านี้เป็ นความรู ้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ทาให้ความรู ้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สงั คมปัจจุบนั
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จประเจ้าอยูห่ วั )
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และผูน้ าภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการดารงชีวิตจนประสบผลสาเร็ จสามารถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบนั
ได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้องค์ความรู ้และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตาบล
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ผลการศึกษาสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาวิจยั
ความ เป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัด พระนครศรี อยุธยาซึ่งผูว้ ิจยั ได้รวบรวมศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
1.1 ความหมายพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
1.2 ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
1.3 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของพิพิธภัณฑ์
2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.1 ความเป็ นมาของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.2 ความหมายของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.3 ความสาคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.4 ประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.5 การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. การมีส่วนร่ วม
3.1 ความหมายและแนวคิดการมีส่วนร่ วม
3.2 ลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.3 ความสาคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่ วม
3.4 ปัจจัยที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
4. บริ บทสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
เพื่อความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประจาเมืองหรื อท้องถิ่น (
Regional
Museum –City Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่ องราวของท้องถิ่น
1.1 ความหมายพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น จากการศึกษามีนกั วิชาการและหน่วยงานราชการได้
ให้ความหมายไว้ดงั นี้
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ความหมายทัว่ ไปของคาว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.
2542 ได้รวม
ความหมายของคาว่า “พิพิธภัณฑ์” และ “พิพิธภัณฑสถาน” เข้าเป็ นความหมายเดียวกัน หมายถึง
“สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่ งต่างๆที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรมหรื อด้านวิทยาศาสตร์โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ “
ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินทร (องค์กรมหาชน) (
2656, เว็บไซต์) พิพิธภัณฑ์ เป็ นองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไรที่เปิ ดเป็ นสถานที่สาธารณะ และเป็ นสถาบันถาวรที่ให้บริ การแก่สงั คมและมีส่วน
ในการพัฒนาสังคม มีหน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจยั เผยแพร่ ความรู ้ และจัดแสดง วัตถุอนั
เป็ นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้นคว้า
การศึกษา และ ความเพลิดเพลินใจ
ประภัสสร โพธิ์ศรี ทอง (
2556, เว็บไซต์) พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่จดั ตั้ง
ขึ้นในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยอาจเป็ นการจัดตั้งและบริ หารจัดการโดยองค์กรของรัฐในท้องถิ่น หรื อ
ชุมชน หรื อเป็ นองค์กรความร่ วมมือระหว่างองค์กรรัฐกับชุมชน หรื อโดยบุคคล เช่นเจ้าอาวาส นัก
สะสมในท้องถิ่น
ลักษณะงานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นก็เช่นเดี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไป คือ
1 เก็บรักษาวัตถุทางวัฒนธรรม หรื อตัวอย่างธรรมชาติ
2 บันทึกหลักฐานวัตถุต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้
3 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์
4 จัดแสดงวัตถุ และนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู ้
5 จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ
โดยทัว่ ไปพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น มีบทบาทเก็บรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมที่ผลิตในท้องถิ่น
ในช่วงเวลาต่าง ๆที่กาลังสูญหายไปและจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จากอดีดจนถึงปัจจุบนั ช่วงประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรื่ องของท้องถิ่น เรื่ องราว
ขงบุคคลสาคัญในท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ผลผลิตที่โดยเด่นของ
ชุมชนในท้องถิ่น หรื อประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน หรื อกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ปัจจุบนั เลิกใช้ การสาธิตงาน
หัตถกรรม การจาลองงานประเพณี
หน้าที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น คือ การรักษามรดกของท้องถิ่น เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
และการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักเรี ยน นักศึกษาจากสถานศึกษาและประชาชนทัว่ ไปทั้งใน
ท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น รวมเป็ นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชน
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พิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่น เป็ นองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมระดับชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในแต่ละ ท้องถิ่น รวมทั้งเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้นอกโรงเรี ยนที่สาคัญเพื่อให้เยาวชนได้
ศึกษา เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ยังเป็ นความภาคภูมิใจให้กบั คนในท้องถิ่นรู ้สึกเกี่ยวกับรากเหง้าทาง
วัฒนธรรม ของตนเอง และเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างพลังชุมชนในด้านการอนุรักษ์และสื บทอด
วัฒนธรรม ท้องถิ่นของตนต่อไปศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินทร (องค์กรมหาชน) (2656, เว็บไซต์)
1.2 ลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่แบ่งตามการจัดแสดงและ
วัตถุประสงค์ที่
ใช้ในการจัดแสดง ซึ่งเป็ นที่นิยมกันทัว่ ไปในปัจจุบนั คือ
1. พิพิธภัณฑสถานประเภททัว่ ไป จะรวบรวมวัตถุทุกประเภทและทุกเรื่ องเอาไว้ถือเป็ น
พิพิธภัณฑ์แบบแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็ นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่ องในสมัยต่อมา
2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุทุกประเภทโดยจะแยกย่อยออกเป็ น
พิพิธภัณฑสถานศิลปประยุกต์ แสดงวัตถุที่เป็ นงานฝี มือเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ หอศิลป์ แสดงงาน
ศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม , พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่จะคล้ายกับหอศิลป์ แต่จะ
เป็ นศิลปะสมัยใหม่ของศิลปิ นร่ วมสมัยในยุคหลังพิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการแสดง และ
พิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเริ่ มแสดงงานศิลปะดั้งเดิมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อหาหลักคือแสดงวิวฒั นาการ
ความก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ข้ ึน
4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาจัดแสดงเรื่ องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่ องของโลก
ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆและยังรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สตั ว์
น้ า-สัตว์บกด้วย
5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แยกย่อยได้เป็ น
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเมือง ทหาร สังคม
และเศรษฐกิจบ้านประวัติศาสตร์คือการนาเสนอสถานที่ซ่ ึงเคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงใน
อดีตโบราณสถานอนุสาวรี ย ์ และสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงเมืองประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์โบราณคดี
6. พิพิธภัณฑสถานชาติพนั ธุ์วิทยาและประเพณี พ้นื เมืองแสดงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นทาง
วัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์และชาติพนั ธุ์ต่างๆแบ่งออกเป็ น พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน
(พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น)โดยจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้พ้นื บ้าน และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งเป็ นการ
จาลองภาพในอดีตด้วยการนาอาคารเก่า หรื อจาลองสิ่ งปลูกสร้างต่างๆมาไว้ในบริ เวณเดียวกัน โดย
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศให้เหมือนเช่นในอดีต
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พิพิธภัณฑ์ คือ สถานที่เก็บรวบรวมและสงวนรักษาสิ่ งของเพื่อการศึกษาและให้ความ
เพลิดเพลิน พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นมีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑสถานทัว่ ไปดังนี้(ศรี ศกั รวัลลิโภดม,
2540)
1. ท้องถิ่นเป็ นผูเ้ ริ่ ม จัดทาและดาเนินการพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่แท้จริ งจะต้องเกิดจากความ
ต้องการหรื อเกิดจากความคิดริ เริ่ มของชาวบ้าน บางแห่งอาจมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่ วม
ช่วยเหลือบ้างแต่ชาวบ้านจะเป็ นคนจัดการ ดูแลรักษาและดาเนินการเอง
2. เนื้อหาที่นาเสนอ เป็ นเรื่ องราวของชุมชนในด้านต่าง ๆอันได้แก่ ประวัติความเป็ นมา
ของชุมชน การทามาหากิน ศาสนา และความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในชุมชนและอาจมี
การกล่าวถึงสังคมอื่นก็เฉพาะในส่ วนที่ทอ้ งถิ่นมีการติดต่อสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมือง
3. มีความหลากหลายพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นแต่ละที่จะมีลกั พิเศษเฉพาะอันเป็ นเอกลักษณ์
ของชุมชน ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ช่วย
ลดทอนความหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันนาไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันในชุมชน
4. เน้นความเรี ยบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน สิ่ งของที่จดั แสดงมรในชุมชนท้องถิ่น
นั้น ๆ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นของมีค่า อาจเป็ นศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บไว้ หรื อศิลปหัตถกรรม
ประเภทเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน
1.3 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของพิพิธภัณฑ์
บทบาทและหน้ าทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ ถือว่ ามีความสาคัญและถือว่ ามีความจาเป็ นในการจะ
จดจา อดีต วิวฒ
ั นาการของชุ มชนซึ่งจะเป็ นแหล่งเรียนรู้นอกระบบและยังเป็ นแหล่งอนุรักษ์ มรดก
ทางปัญญาของชุ มชนอีกด้ วย และทราบกันดีว่าพิพธิ ภัณฑ์ เป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษา อนุรักษ์ และจัด
แสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุชาติพนั ธุ์ วัตถุร่วมสมัย ฯลฯ ซึง รวมเรียกว่ าเป็ นมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้ องได้ (tangible heritage)อย่ างไรก็ดีปัจจุบัน พิพธิ ภัณฑ์ มีแนวโน้ มพยายามขยายวงหน้ าที่
ของตนเองไปสู่ การนาเสนอเรื่องของ มรดกวัฒนธรรมทีจ่ ับต้ องไม่ ได้ ด้ วยเจตนารมณ์ อนั ดีในการ
จะปกป้องหรืออนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม เหล่านั้น ทีก่ าลังจะสู ญหาย(ศูนย์ มานุษยวิทยาสิ รินธร
(องค์ กรมหาชน), 2556, เว็บไซต์ )
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (
2556, เว็บไซต์ ) ความแตกต่ างของพิพธิ ภัณฑ์ ทั่วไปและพิพธิ ภัณฑ์
ชุ มชนคือ พิพพิ ธิ ภัณฑ์ ทวั่ ไปมักเน้ นทีก่ ารพัฒนาและแสดง “ของ” มากกว่ าทีก่ ารพัฒนาและแสดง
“ฅน” ขณะทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ ชุมชนจะให้ ความสาคัญกับการแสดง “ฅน” พร้ อมกับแสดง “ของ “ และมี
เป้าหมายอยู่ทกี่ ารพัฒนา “ฅน” ให้ มีภูมิปัญญาทีถ่ ูกต้ องเป็ นสาคัญ
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นตาบลสามบัณฑิต เป็ นการแสดง ตน และ ของ
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2. ภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ภูมิปัญญาทาให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดารงความเป็ นชาติ หรื อชุมชนได้
ภูมิปัญญาเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยูร่ ่ วมกับ
ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล
ภูมิปัญญาเป็ นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็ นรากฐานการพัฒนาที่เริ่ มจากการพัฒนา
เพื่อการพึ่งพาตนเองการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการพัฒนาที่เกิดจากการ
ผสมผสานองค์ความรู ้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิมเพื่อเกิดเป็ นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผูค้ นเท่านั้นแต่ยงั เอื้อประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อไป
ผูร้ ู ้ให้ความหมายของภูมิปัญญาไว้มากมายเช่น
ภูมิปัญญา (
Wisdom) หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ ความเชื่อความสามารถทาง
พฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่สงั่ สมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็ นเรื่ องของการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการทางจารี ตประเพณี
วิถีชีวิตการทามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้
ภูมิปัญญาหมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรี ยนการที่ชาวนา
รู ้จกั วิธีทานาการไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถ่นาการรู ้จกั นวดข้าวโดยใช้ควายรู ้จกั สานกระบุง
ตะกร้าเอาไม้ไผ่มาทาเครื่ องใช้ไม้สอยในชีวิตประจาวันเรี ยกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้ น
ภูมิปัญญาเป็ นผลึกขององค์ความรู ้ที่มีกระบวนการสัง่ สม สื บทอด กลัน่ กรองกับมายาวนานมีที่มา
หลากหลายแต่ได้ประสบประสานกันจนเป็ นเหลี่ยมกรณี ที่จรัสแสงคงทนและท้าทายตลอดกาลเวลา
ความรู ้อาจจะไม่ได้เป็ นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจัดว่าเป็ นเอกลักษณ์
ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ ภูมิปัญญา หมายถึงองค์ความรู ้ ความเชื่อความสามารถของคนใน
ท้องถิ่นที่ได้จากการสัง่ สมประสบการณ์และการเรี ยนรู ้มาเป็ นระยะเวลายาวนานมีลกั ษณะเป็ นองค์
รวม และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม
ประเภทของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นองค์ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่สงั่ สมและสื บทอด
กันมาเป็ นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหาการปรับตัวเรี ยนรู ้และสื บทอดไปสู่คนรุ่ น
ต่อไป เพื่อการดารงอยูข่ องเผ่าพันธุ์จึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผ่าพันธุ์หรื อเป็ นวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน
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ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นวิธีการปฏิบตั ิของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์แนวทาง
แก้ปัญหาแต่ละเรื่ อง แต่ละประสบการณ์แต่ละสภาพแวดล้อมซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่าง
กันไปนามาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูโ่ ดยชาวบ้านคิดเองเป็ นความรู ้ที่สร้างสรรค์และ
มีส่วนเสริ มสร้างการผลิตหรื อเป็ นความรู ้ของชาวบ้านที่ผา่ นการปฏิบตั ิมาแล้วอย่างโชกโชนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นความรู ้ที่ปฏิบตั ิได้มีพลังและสาคัญยิง่ ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิต
อยูร่ อดสร้างสรรค์การผลิตและช่วยในด้านการทางานเป็ นโครงสร้างความรู ้ที่มีหลักการ มีเหตุ มีผล
ในตัวเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นความรู ้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกตคิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็ นองค์ความรู ้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู ้
เฉพาะหลายๆ เรื่ อง จัดว่าเป็ นพื้นฐานขององค์ความรู ้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา
จัดการและการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนเราภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นความรู ้ที่มีอยูท่ วั่ ไปใน
สังคม ชุมชนและในตัวผูร้ ู ้เองจึงควรมีการสื บค้นรวบรวม ศึกษา ถ่ายทอดพัฒนาและนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ภูมิปัญญาไทยหมายถึงองค์ความรู ้ ความสามารถทักษะของคนไทยที่เกิดจากการส่ งเสริ ม
ประสบการณ์ที่ผา่ นกระบวนการการเลือกสรรเรี ยนรู ้ปรุ งแต่งและถ่ายทอดสื บต่อกันมาเพื่อใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ลักษณะของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พอสรุ ปได้ดงั นี้เป็ นเรื่ องของการใช้ความรู ้ทกั ษะ
ความเชื่อและพฤติกรรมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติคนกับสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติเป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตเป็ นเรื่ องของการแก้ไขปัญหาการจัดการการ
ปรับตัวการเรี ยนรู ้เพื่อความอยูร่ อดของบุคคล ชุมชนและสังคมเป็ นแกนหลักหรื อกระบวนทัศน์ใน
การมองชีวิตเป็ นพื้นความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆมีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเองมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลามีวฒั นธรรมเป็ นฐานไม่ใช่
วิทยาศาสตร์มีบูรณาการสูงมีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ งเน้นความสาคัญของ
จริ ยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น(วิเชียร วงค์คาจันทร์ ,
2545,
เว็บไซต์)
ภูมิปัญญา
(Wisdom) หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม
และความสนใจในการแก้ปัญหาของมนุษย์
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ความหมายของภูมิปัญญาไทยจากการศึกษาความหมายที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการต่างๆ ซึ่งครอบคลุม
คาว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ได้ให้ความหมายพอ
สรุ ปได้ ดังนี้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านหรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน(
Popular Wisdom) หมายถึง องค์ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่สงั่ สมและสื บทอดกันมา อันเป็ นความสามารถและศักยภาพใน
เชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรี ยนรู ้และสื บทอดไปสู่คนรุ่ นใหม่ เพื่อการดารงอยูร่ อดของเผ่าพันธุ์จึงตก
ทอดเป็ นมรดก ทางวัฒนธรรมของธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ หรื อเป็ นวิธีของชาวบ้าน (ยิง่ ยง เทาประเสริ ฐ)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานคาสอนทางศาสนา คติ จารี ต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสัง่
สอนและปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมา ปรับปรุ งเข้ากับบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้
โดยมีเป้ าหมายเพื่อความสงบสุ ขในส่ วนที่เป็ นชุมชน และปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จาแนกได้ 3 ลักษณะ คือ
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติแวดล้อม
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสังคมหรื อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรื อประกอบอาชีพที่มีลกั ษณะมุ่งเน้นระบบการผลิต
เพื่อตนเอง
ภูมิปัญญาไทยหมายถึง องค์ความรู ้ในด้านต่างๆ ของการดารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจาก
การสะสมประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะห์ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง จนเกิดหลอมตัวเป็ นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็ นลักษณะของตนเอง
ที่สามารถพัฒนาความรู ้ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย ในการแก้ปัญหาของการ
ดารงชีวิต ( เสรี พงศ์พิศ)
3. บริบทสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติความเป็ นมา
เมื่อครั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีตรงกับสมัยพระเจ้าตากสิ นได้ถอยทัพพม่าออกมาจา
กรุ งศรี อยุธยา และมาสว่างที่บริ เวณแห่งนี้ พระองค์ทรงเห็นว่าในตอนเช้าของทุกวันจะมีพระภิกษุ
จานวน 3 รู ปออกมาบิณฑบาตทุกเช้า “ต่อมาพระภิกษุสามรู ปเห็นว่าขบวนของพระเจ้าตากสิ นมี
ทหารและผูเ้ ข้าร่ วมน้อยจึงสึ กออกมาช่วยขบวนทัพด้วย”(ผูว้ ิจยั ได้สอบถามคุณลุง) จึงเรี ยกบริ เวณนี้
ว่า “สามทิด” ต่อมาก็เรี ยกเป็ น “สามบัณฑิต” จนติดปากกันเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั เป็ นที่ราบลุ่มสลับกับลุ่มมาก
เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ทานา ทาสวนมีอาณาเขตตาบล ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหี บ และ
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ต.หนองไม้ซุง อ.อุทยั ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองน้ าส้ม และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั ทิศตะวันออก ติดกับ
ต.หนองไม้ซุง และ ต.โพสาวหาญ อ.อุทยั ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้ าส้ม อ.อุทยั
จ.พระนครศรี อยุธยา ประชากรในเขต อบต. 4,119 คน และจานวนหลังคาเรื อน 1,035 หลังคา
เรื อน อาชีพหลักทานา อาชีพเสริ มรับจ้าง/ค้าขายรายได้เฉลี่ยของประชากรในตาบล 38,865 บาท/
คน/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี 48)
สถานที่สาคัญของตาบล
1) วัดสามบัณฑิต 2) วัดดอนพุดซา 3) วัดกุมแต้ 4) ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กดอนพุดซา 5) ที่ทาการ อบต.สามบัณฑิต
มีการปกครองแบ่งเป็ นหมู่บา้ นได้ 9 หมู่บา้ นประกอบด้วยหมู่บา้ น หมู่ 1 บ้านลาดสาลี
(บ้านรางยายต้อย) หมู่ 2 บ้านตลาดหมู่ 3 บ้านตลาดหมู่ 4 บ้านกลาง หมู่ 5 บ้านปากร่ องหมู่ 6 บ้าน
กุ่มแต้ หมู่ 7 บ้านเสาตะพาน หมู่ 8 บ้านสนามเพ็ง หมู่ 9 บ้านดอนพุดซา (ดอนใหญ่)
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ศุภกรณ์ดิษฐพันธ์ (2540:บทคัดย่อ) ศึกษารู ปแบบพิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมพื้นบ้าน : สี สันของ
มิติวฒั นธรรม จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแสดงให้เห็นถึงความหมาย คุณค่า
ของการดาเนินชีวิต และภูมิปัญญาของชาวชนบทที่มีการเลือกสรรวัตถุรอบๆ ตัวมาใช้ในการ
ดารงชีวิต ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี
และเพชรบุรี ที่มีคุณค่าและสื บทอดต่อๆ กันมาอย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทของคนในแต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเป็ นการแสดงให้คนต่างท้องถิ่นให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจถึงความเป็ นมาของ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและผสมผสานเข้ากับ
งานศิลปกรรมต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นได้อย่างดียงิ่
วิธีดาเนินงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพที่มีการเก็บรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ
และการวิจยั ภาคสนาม การศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนั้นสามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น
3
ลักษณะ คือ 1) ประเภทถาวร และ 2) ประเภทกึ่งถาวร ทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ผกู ติดกับ
วิถีชีวิตและประเพณี ความเชื่อดั้งเดิม ที่รวมเนื้อหาทั้งในด้านภาษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ และงานศิลปกรรมต่างๆ สถานที่ของพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนั้นอาจเป็ นวัด สถานที่
ประกอบศาสนา แหล่งชุมชนหรื อสถานที่ ๆ มีความหมายและความสาคัญต่อชุมชนนั้นๆ โดยแต่
ละท้องถิ่น จะต้องพยายามเก็บรวบรวมสิ่ งของที่สะท้อนถึงความเจริ ญทางภูมิปัญญา ประเพณี
ความเชื่อ การทามาหากิน และสถานที่พกั อาศัย พิพิธภัณฑ์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาที่มีการสื บทอดต่อๆ กันมา การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านที่ดีน้ นั
มิใช่เพียงนาข้าวของเครื่ องใช้มาจัดแสดงหรื อจัดการตามความพึ่งพอใจ แต่จะต้องได้รับความ
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ร่ วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ าย ทั้งคนในท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ และนอกจากนั้นยังต้องมีสถานที่ๆ มี
ความสาคัญต่อชุมชนนั้นๆ ที่สามารถเป็ นตัวแทนหรื อสื บทอดความภาคภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรม ข้อมูลต่างๆ จะต้องแสดงประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั รวมทั้ง
สามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละภูมิปัญญาของท้องถิ่น สะดวกต่อการดูแลรักษา
และมีความเป็ นธรรมชาติที่สุด นอกจากนั้นยังจะต้องประหยัดและไม่เป็ นภาระต่อคนในท้องถิ่นที่
ต้องดูแลพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนี้ไม่มีรูปแบบแตกต่างเช่นพิพิธภัณฑ์อื่นๆ แต่ควรเป็ นพิพิธภัณฑ์ใน
เรื่ องของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์และการพัฒนา
ของสังคม ที่จาเป็ นจะต้องมีการรักษาและศึกษาค้นคว้าต่อไป อีกทั้งยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษา
ต่อไป ในเรื่ องของข้อมูลและค้นหาหลักฐานที่มีความสาคัญกับแหล่งชุมชนนั้นๆ พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านเป็ นแหล่งที่นกั วิชาการ ผูส้ นใจลาวบ้านในท้งถิ่นจะต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้า เพื่อความ
เข้าใจในชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลของความรู ้ความเข้าใจจะนาความภาคภูมิใจมาสู่ชาวบ้าน และยัง
สามารถพัฒนาชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ศิริพร ศรี สินธุ์อุไร และอุษณี ย ์ พรหมสุ วรรณ์
(2548 :บทคัดย่อ ) พลวัตและความหมาย
ของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านวัดม่วงอาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี และ
พิพิธภัณฑ์บา้ นเขายีส่ ารอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นในประเทศไทยเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่
มีนยั สาคัญยิง่ ในยุคสมัยปัจจุบนั รายงานวิจยั เรื่ อง “พลวัตและความหมายของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น:
กรณี ศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านวัดม่วง อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี และพิพิธภัณฑ์บา้ นเขายีส่ าร
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ”
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อตอบคาถามหลัก 3
ประการ คือ 1. ความเป็ นมาและกระบวนการจัดทาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น 2. พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
นาเสนออะไรและอย่างไร 3. พลวัตและความหมายของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นท่ามกลางบริ บทที่
เปลี่ยนแปลง
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจนเป็ นผลสาเร็ จแสดงถึงความตั้งใจและความเข้มแข็งของทั้ง
สองชุมชนที่จะหาทางทาความรู ้จกั ตัวเองและบอกเล่าเรื่ องราวของตนเอง ทั้งประวัติความเป็ นมา
วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กบั บริ บท
แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์กบั ลุ่มแม่น้ าแม่กลองของบ้านม่วง ความสัมพันธ์กบั ทะเลและ
ป่ าชายเลนของบ้านเขายีส่ าร ไปจนถึงความสัมพันธ์กบั วัด รัฐ และชุมชนอื่นที่อยูร่ ายรอบ ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นแต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะเดียวกันก็มีความหมายหลาย
อย่างร่ วมกันอยู่ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเป็ นเครื่ องมือแสดงออกถึงตัวตนของคนบ้านม่วงและคนยีส่ าร
ผ่านการจัดแสดงสิ่ งของและเรื่ องราวของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งไม่ใคร่ จะปรากฏในพื้นที่ทาง
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ประวัติศาสตร์และระบบการศึกษาทางการ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นไม่เพียงนาพาความเชื่อมัน่ และความ
ภาคภูมิใจในตนเองมาสู่คนท้องถิ่น ยังเป็ นแหล่งให้การศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆ
เป็ นคลังสัง่ สมภูมิ-ปัญญาความรู ้สาหรับคนในท้องถิ่น เป็ นเวทีสาหรับการปฏิสงั สรรค์ทางสังคม
การฟื้ นฟูวฒั นธรรมที่กาลังจะสูญสลาย การสร้างสรรค์และผสมผสานภูมิปัญญาเดิมกับความรู ้หรื อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ช่วงที่กระแสการท่องเที่ยวเฟื่ องฟูอย่างมากนั้น พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเองก็เผชิญหน้ากับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ดว้ ยเช่นกัน กระแสการท่องเที่ยวทาให้พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเป็ นที่รู้จกั มาก
ขึ้น เป็ นช่องทางนามาซึ่งรายได้ของคนในชุมชนและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ แต่
ขณะเดียวกันก็ทาให้ตอ้ งใคร่ ครวญถึงรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดยืนหรื อ
เป้ าหมายของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นด้วย เพื่อมิให้เป็ นภาระหรื อส่ งผลกระทบด้านลบต่อคนในชุมชน
ความอยูร่ อดและอนาคตของพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นไม่ควรถือเป็ นภารกิจของชุมชนแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว ยิง่ ในยุคที่พดู กันมากถึงการปฏิรูปการศึกษา เพราะหากมองภาพพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
เชื่อมโยงกับบริ บทสังคมโดยรวมแล้ว พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นจะมีคุณูปการอย่างยิง่ ต่อการศึกษา
วัฒนธรรม โดยเฉพาะมิติของความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นรัฐจึงจาเป็ นต้องให้การ
สนับสนุนไม่เฉพาะแต่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ควรมองไกลไปถึงการสนับสนุนเชิง
โครงสร้างสถาบันด้วย เป็ นต้นว่า การจัดตั้งกองทุน และองค์กรสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์
การงดเว้นภาษี การยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านพิพิธภัณฑ์
อมร ประพันธ์ (
2554:บทคัดย่อ ) การศึกษาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นตาบล
หน้าพระธาตุ อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นการศึกษารู ปแบบและลักษณะการบริ หาร การ
รวบรวมลักษณะวัตถุหรื อตามสาระวิชา อาคารสถานที่รวมถึงวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่จดั แสดงให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตาบลหน้าพระธาตุ อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เพื่อให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและสัมภาษณ์ อย่างไม่
เป็ นทางการ กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ผลการศึกษาพบว่า การใช้สถานที่ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
หากสามารถทาให้พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่จะเกิดขึ้น เข้าไปผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตประจาวันระหว่าง
คนกับวัดแล้ว จะนามาซึ่งความสาเร็ จในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และในส่ วนวัตถุโบราณมีค่า ก็
ควรที่จะทาการจาลองเพื่อลดปัญหาการรักษาความปลอดภัย และง่ายในการดูแลรักษา การใช้
รู ปภาพประกอบการจัดแสดงจะช่วยให้ผคู ้ นที่สนใจ เข้าใจความเป็ นอยูแ่ ละวัฒนธรรมประเพณี ของ
ผูค้ นในท้องถิ่นนี้ได้ดียงิ่ ขึ้น แนวทางการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตาบลหน้าพระธาตุ อาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี ให้ประสบความสาเร็ จและมีความยัง่ ยืนนอกจากเป็ นการรวบรวมสิ่ งต่างๆ ที่
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แสดงให้เห็นถึงความ เป็ นตัวตนของคนในท้องถิ่น ตาบลหน้าพระธาตุแล้ว การจะจัดตั้งยังต้อง
คานึงถึงความเป็ นไปได้ของสภาพแวดล้อมและบริ บทต่างๆที่มี อยูใ่ นปัจจุบนั ด้วย เช่นอาคาร
สถานที่ ควรเป็ นศาลาการเปรี ยญ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจาวัน
ของผูค้ น ในท้องถิ่นกับวัด ผูน้ าชุมชนควรกระตุน้ ให้ผคู ้ นในชุมชนมีความเข้าใจ และสนใจที่จะ
ริ เริ่ มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นนี้ข้ ึนมาด้วยตนเอง ซึ่งจะนามาซึ่งความยัง่ ยืนและประสบความสาเร็ จ
เนื้อหา รู ปแบบและวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่จดั แสดง ควรนาเสนอให้เห็นมิติ
3
มิติ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ของท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ นกับสิ่ งนอกเหนือธรรมชาติ
ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโครงการออกแบบเบื้องต้นและการศึกษา
ความเป็ นไปได้สาหรับศึกษาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนมีความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่ องราว
ต่างๆ ผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน ซึ่งสามารถรับรู ้ได้อย่างชัดเจน ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาษา
อาหาร ประเพณี และดนตรี นาฏศิลป์ ที่สืบทอดจากรุ่ นสู่รุ่น แต่จากกระแสนิยมและการเผยแพร่ ทาง
สื่ อ ได้ทาให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามายังเมือง
แม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั เมืองแม่ฮ่องสอนยังคงความเป็ นเมืองวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมต่างๆ ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์แต่หากไม่มีมาตรการป้ องกัน สาหรับอนาคตอันใกล้เมือง
แม่ฮ่องสอนอาจมีสภาพไม่ต่างจากเมืองอื่นๆ ที่ถูกกลืนด้วยกระแสนิยม ความเป็ นตัวตนสูญหาย
มาตรการป้ องกันและการแก้ไขไม่สามารถบรรลุผล ก่อนที่เมืองแม่ฮ่องสอนจะถูกคุกคามด้วย
สภาวการณ์เช่นนั้น ควรมีการดาเนินการ ด้วยมาตรการหรื อเครื่ องมือที่เหมาะสมต่อศักยภาพและ
บทบาทของเมือง โดยสามารถป้ องกันปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบนั และอนาคตได้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง ในการอนุรักษ์และพัฒนาให้ท้ งั เมืองและผูค้ นอยูร่ ่ วมกันอย่างสมดุลมุ่ง
สร้างกลไกที่ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนเคารพและตระหนักถึงแก่นแท้
และความเป็ นตัวตนทางวัฒนธรรมของเมือง โดยมีพ้นื ฐานจากความเข้าใจว่าทาไมเราจึงต้อง
อนุรักษ์ และเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้ ชุมชนต้องร่ วมมือกันสร้างกฎระเบียบสาหรับการเป็ นเมืองมรดก
ทางวัฒนธรรมมีขอ้ กาหนดและแนวทางของชุมชนที่ชดั เจนหรื อส่ งต่อให้คนรุ่ นหลัง เพื่อให้
แม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองอนุรักษ์ที่อยูค่ ู่กบั วิถีชีวิตดั้งเดิมผสานกลมกลืนได้กบั แนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งก็คือ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนนัน่ เอง พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็ นการจัดการเมืองที่ให้ความสาคัญต่อกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน ในเศรษฐกิจระบบชุมชนที่สร้างกลไกสาคัญให้เมืองมีการเจริ ญเติบโตอย่างมี
แบบแผน ไม่กา้ วกระโดด การพัฒนาวัฒนธรรมร่ วมกับเศรษฐกิจชุมชน จะช่วยให้เป้ าหมาย คือ

15
เมืองมรดกทางวัฒนธรรม มีความยัง่ ยืนด้วยกระบวนการที่เกิดจากชุมชนในท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์
และแนวคิดแผนปฏิบตั ิการของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน ดังนี้
- กลยุทธ์การป้ องกัน มีแผนปฏิบตั ิการที่รองรับ คือ นโยบายการจัดการเมืองด้วย
ข้อกาหนดและการควบคุมพื้นที่
- กลยุทธ์การจัดการ มีแผนปฏิบตั ิการที่รองรับ คือ การจัดการการท่องเที่ยวด้วยระบบ
ชุมชนและศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน
- กลยุทธ์การพัฒนา มีแผนปฏิบตั ิการที่รองรับ คือ การพัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบของเมือง
- กลยุทธ์การฟื้ นฟู มีแผนปฏิบตั ิการที่รองรับ คือ การจัดการด้านการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
วัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมแผนปฏิบตั ิการของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน มีการจัดทาโครงการ
เพื่อรองรับแผนปฏิบตั ิการ โดยสาระสาคัญโครงการจะเป็ นการป้ องกัน ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ และ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ส่ งเสริ มให้การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรื อ “เมือง
มรดกทางวัฒนธรรม” ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่งโครงการต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเป็ นสาคัญ ร่ วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และสื่ อสารมวลชน จะทาให้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอนมีความเป็ นไปได้ในผลทางปฏิบตั ิ ที่จะส่ งเสริ มการอนุรักษ์และ
การพัฒนาเมืองให้ยงั่ ยืน
มนัญญา นวลศรี ( 2552:บทคัดย่ อ) ได้ ศึกษาแนวทางในการจัดการพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครให้ เป็ นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สภาพปัจจุบนั ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นกรุ งเทพมหานคร โดยรวมนั้นพบว่า ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมที่จดั ไม่มีความ
หลากหลาย บุคลากรไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และมีผเู ้ ข้าชมน้อย ส่ วนแนวทางในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ในด้านจุดมุ่งหมายและนโยบายที่ได้รับฉันทามติ มีจานวน 6 ข้อคือ เพื่อให้เป็ นแหล่ง
ธารงและสื บทอดคุณค่า เอกลักษณ์และมรดกของชาติ เพื่อเป็ นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจยั เฉพาะทาง เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของชุมชน เพื่อส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และนโยบายควรเกิดจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ด้านการบริ หาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับฉันทามติ มีจานวน 8 ข้อ คือ เพื่อมุ่งให้ประโยชน์ต่อชุมชน ควรมีแผนงาน
บริ หารจัดการทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเป็ นแผนที่มีพ้นื ฐานมาจากนโยบาย
ของชาติ แผนงานระยะสั้นควรเป็ นแผนประจาปี ที่สนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
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งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเป็ นหลัก ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรม ผูบ้ ริ หารต้องมีวิสยั ทัศน์และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรวางแผน
โครงการตามลาดับความสาคัญ ด้านบุคลากรที่ได้รับฉันทามติมีจานวน 7 ข้อ คือ มีความรู ้ตรงกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศในระดับดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตใจพร้อมให้บริ การ ควรเป็ นนักสื่ อสารและนักถ่ายทอดที่ดี ควรมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นอย่างดี ควรจัดให้
ไปศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้ งั ในและต่างประเทศ ด้านกิจกรรมที่ได้รับฉันทามติมีจานวน 6 ข้อ
คือ ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรู ปแบบ ควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและชัว่ คราว ควรมี
การจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักที่เป็ นจุดเด่นและควรจัดกิจกรรมเสริ มเพิม่ เติม ควรจัด
กิจกรรมตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ควรจัดทาสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้
ด้านการติดตามประเมินผลที่ได้รับฉันทามติ มีจานวน 7 ข้อ คือ ควรมีการติดตามประเมินผลทุก
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการนาผลการประเมินมาใช้ ควรตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วยบุคคลภายในและภายนอก ควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล ควร
มีการเผยแพร่ ผลการประเมิน ควรมีการวางมาตรฐานกากับตรวจสอบเพื่อให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้านความต้องการการสนับสนุน
จากรัฐบาลที่ได้รับฉันทามติ มีจานวน 5 ข้อ คือควรจัดให้เป็ นวาระแห่งชาติ ควรรณรงค์สร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ องค์กรท้องถิ่นควรมี
บทบาทอย่างจริ งจังในการดูแลพิพิธภัณฑ์ และควรจัดให้มีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นโดยเฉพาะ
ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโครงการวิจยั และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1:วิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น กรณี ศึกษาโครงการวิจยั และ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ระยะที่ 2 ปี ที่ 1 ในส่ วนของการวิจยั และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น:
กรณี ศึกษา คณะผูว้ ิจยั ได้ทางานร่ วมกับพิพิธภัณฑ์ 3 แห่งอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
วัดท่าพูด จ.นครปฐม 2) พิพิธภัณฑ์วดั ไหล่หินหลวง จ.ลาปาง และ 3) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วดั บ้าน
ดอน จ.ระยองโดยมีนกั วิจยั ภาคสนามประจาอยูใ่ นแต่ละพื้นที่
การดาเนินงานในระยะที่ 2 เป็ นการทางานสองด้านไปพร้อมๆ กัน ด้านหนึ่งเป็ นการ
ทางานวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจพิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมวัฒนธรรม
อย่างหนึ่ง และเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น มาเมื่อไม่นานมานี้เป็ นการวิจยั เพื่อเข้าใจพิพิธภัณฑ์แต่ละ
แห่งภายในบริ บทแวดล้อมของชุมชน ด้วยการตั้งคาถามตามแนวทางมานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์ ด้านที่
สองนั้น เป็ นงานในแนวพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่พิพิธภัณฑ์
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โดยดาเนินการในแบบที่ชุมชนและผูป้ ฏิบตั ิการพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งที่เป็ นกรณี ศึกษามีส่วนร่ วมใน
การกาหนดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้ง กระจายในวงกว้างเท่าที่ทาได้จากการศึกษาและร่ วมงานกับ
พิพิธภัณฑ์กรณี ศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตในเบื้องต้นว่าพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้านเป็ น
องค์กรที่มีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่งควรจะได้รับการศึกษาและทาความเข้าใจ และการพัฒนาควรจะค้นหา
รู ปแบบและวิธีการดาเนินการที่เข้ากับบริ บทของพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้าน ลักษณะเฉพาะเหล่านี้
ได้แก่ วงจรเวลาที่สลับกันระหว่างความคึกคักและเงียบเหงาตามเทศกาลและกิจกรรมของชุมชน
ความหลากหลายและยืดหยุน่ ของลักษณะทางกายภาพ การบริ หารจัดการ การให้บริ การ และ
ความสัมพันธ์ที่พิพิธภัณฑ์มีต่อชุมชน นอกจากนั้น พิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้านยังเป็ นองค์กรที่มี
ลักษณะกึ่งส่ วนตัวกึ่งส่ วนรวม ที่อาศัยการรู ้จกั ตัวบุคคล ความสนิทสนม ความไว้วางใจเป็ นพื้น
ฐานในการดาเนินงานเมื่อพิจารณาพิพิธภัณฑ์ในบริ บทโครงสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่นและ
ระหว่างท้องถิ่นกับภายนอกพบว่า พิพิธภัณฑ์ท้ งั
3 แห่งมีความใกล้ชิดกับวัดอย่างมาก การที่
พิพิธภัณฑ์มีความคาบเกี่ยวกับวัด ด้านหนึ่งก็เป็ นกาลังให้พิพิธภัณฑ์สามารถพึ่งพิงกาลังทรัพยากร
ต่างๆ ของวัด แต่อีกด้านหนึ่งก็ทาให้เกิดบริ เวณที่มีความขัดแย้งได้ เมื่อคนหลายกลุ่มที่จดั การดูแล
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเห็นไม่ตรงกันหรื อผลประโยชน์ไม่สอดคล้องกันการดาเนินงาน
ทางด้านการพัฒนา คณะวิจยั ได้ส่งเสริ มให้พิพิธภัณฑ์เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน โดยเน้นที่การ
แลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อถ่ายทอดและสร้างความรู ้ทางด้านการอนุรักษ์วตั ถุ การ
เก็บข้อมูลในชุมชน และการทางานร่ วมกับภาคีต่างๆ ภายในและภายนอกชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ของชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน มีส่วนร่ วมในการเกิดความเข้าใจ
กระบวนการของพิพิธภัณฑ์ เช่นการทากิจกรรมกับเยาวชนเพื่อทาทะเบียนวัตถุ การจัดทัศนศึกษา
ไปดูตวั อย่างและเรี ยนรู ้จากพิพิธภัณฑ์แบบชาวบ้านด้วยกัน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการใน
กระบวนการเหล่านี้ทาให้คณะวิจยั มองเห็นว่า ความคิดความเข้าใจของชาวบ้านในชุมชนนั้น ใน
บางส่ วนมีความแตกต่างจากนักวิชาการในเรื่ องบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งแต่ละแห่งมี
เป้ าหมายของตนเองเช่นพิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและวัดไหล่หิน มีหน้าที่เป็ นอนุสรณ์สถานของ
พระสงฆ์องค์สาคัญซึ่งได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงอยูม่ าก ความศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์และ
ศาสนา เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับความสาคัญอันดับสูงมากกว่าเนื้อหาเรื่ องราวชีวิตของคน
ทัว่ ไปในชุมชน ส่ วนที่วดั บ้านดอนนั้น หนังใหญ่ได้รับการยกฐานะให้เป็ นมรดกวัฒนธรรมของ
จังหวัด มากกว่าของชุมชน ทาให้ความผูกพันกับพิพิธภัณฑ์จากัดอยูใ่ นวงของนักแสดงและทายาท
มากกว่าคนส่ วนใหญ่ในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนมักจะเห็นบทบาทของพิพิธภัณฑ์วา่ เป็ นการเก็บ
รักษา และให้ความสาคัญกับลักษณะทางกายภาพของอาคารและอาจจะยังไม่เห็นกระบวนการมาก
นักนอกจากนั้น ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะที่วดั ท่าพูดและวัดบ้านดอน ทาให้
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ชุมชนโดยรอบมีรูปแบบชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น รวมทั้ง มีกลุ่มคนอพยพมาจากที่อื่น ก่อให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวัตถุสิ่งของและเนื้อหาความรู ้ของมรดกวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ กับกลุ่มคนจานวน
มากที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกันคณะวิจยั ก็เห็นว่าผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์หรื อ
ผูด้ ูแล ก็เป็ นกลุ่มคนที่ได้รับความรู ้ความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มาเป็ นเวลานาน
พอควร จากการติดต่อและการดาเนินการของหน่วยงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ความคิดเกี่ยวกับ
ทิศทางของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั และอนาคต ที่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนมี จึงมีความแตกต่าง
หลากหลายกันอยูไ่ ม่นอ้ ยคณะวิจยั ได้ร่วมกับผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์และชุมชน ร่ วมกันกาหนดเนื้อ หาการ
ทางานในระยะต่อไป โดยจะดาเนินการต่อที่พิพิธภัณฑ์วดั ท่าพูดและวัดไหล่หินอีกแห่งละ 1 ปี โดย
จะเป็ นการเก็บข้อมูลชุมชนและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ร่วมกัน
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ ( 2554:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อ
ส่ งเสริ มการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์วดั พระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพิพิธภัณฑ์วดั พระปฐม
เจดียร์ าชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา เก็บข้อมูลด้วยวิธี
ผสมผสานเครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม กลุ่มตัว อย่าง
คือ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ จานวน 5 คน ประชาชนในชุมชน จานวน 25 คน นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ช้ นั ปี ที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจานวน 27 คน
และ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 70 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั
พบว่า 1. การวิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดแข็ง คือ พิพิธภัณฑ์มีงบประมาณสนับสนุนและมี
โบราณวัตถุที่หลากหลาย จุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ขาดความรู ้ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์โอกาส คือ นโยบายส่ งเสริ มการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาล อุปสรรค คือ
พิพิธภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง 2. ผลการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 1) ด้าน
กระบวนการ สามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ความมีน้ าใจ 2) ด้านผลผลิต ผลงานของนักเรี ยนแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และ 3) ด้าน
ผลกระทบและด้านความยัง่ ยืน นักเรี ยนเกิดความตระหนักในคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ และครู สามารถ
นาไปพัฒนาเป็ นหลักสูตรการเรี ยนรู ้หรื อใช้เป็ นสื่ อการสอน 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนนักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ศุภกรณ์ดิษฐพันธุ์ และวินยั วรวัตร์ ( 2540:บทคัดย่อ ) ได้ศึกษารู ปแบบพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน : สี สนั ของมิติ งานวิจยั ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและ
แสดงให้เห็นถึงความหมาย คุณค่าของการดาเนินชีวิต และภูมิปัญญาของชาวชนบทที่มีการ
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เลือกสรรวัตถุรอบๆ ตัวมาใช้ในการดารงชีวิต ซึ่งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
พื้นบ้านในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ที่มีคุณค่าและสื บทอดต่อๆ กันมาเป็ นการ
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคนในแต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็ นการแสดงให้คนต่างท้องถิ่นให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจถึงความเป็ นมา
ของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกต้อง ในรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและผสมผสานเข้า
กับงานศิลปกรรมต่าง ๆ
การศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนั้นสามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) ประเภทถาวร และ 3) ประเภทกึ่งถาวร ทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ผกู ติดกับวิถีชีวิตและ
ประเพณี ความเชื่อดั้งเดิม ที่รวมเนื้อหาทั้งในด้านภาษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์
และงานศิลปกรรมต่างๆ สถานที่ของพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนั้นอาจเป็ นวัด สถานที่ประกอบศาสนา
แหล่งชุมชนหรื อสถานที่ ๆ มีความหมายและความสาคัญต่อชุมชนนั้นๆ โดยแต่ละท้องถิ่น จะต้อง
พยายามเก็บรวบรวมสิ่ งของที่สะท้อนถึงความเจริ ญทางภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ การทามา
หากิน และสถานที่พกั อาศัย พิพิธภัณฑ์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปัญญาที่มีการสื บทอดต่อๆ กันมา การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านที่ดีน้ นั มิใช่เพียงนาข้าว
ของเครื่ องใช้มาจัดแสดงหรื อจัดการตามความพึ่งพอใจ แต่จะต้องได้รับความร่ วมมือจากหลาย ๆ
ฝ่ าย ทั้งคนในท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ และนอกจากนั้นยังต้องมีสถานที่ๆ มีความสาคัญต่อ
ชุมชนนั้นๆ ที่สามารถเป็ นตัวแทนหรื อสื บทอดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูล
ต่างๆ จะต้องแสดงประวัติความเป็ นมาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั รวมทั้งสามารถแสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละภูมิปัญญาของท้องถิ่น สะดวกต่อการดูแลรักษาและมีความเป็ น
ธรรมชาติที่สุด นอกจากนั้นยังจะต้องประหยัดและไม่เป็ นภาระต่อคนในท้องถิ่นที่ตอ้ งดูแล
พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านนี้ไม่มีรูปแบบแตกต่างเช่นพิพิธภัณฑ์อื่นๆ แต่ควรเป็ นพิพิธภัณฑ์ในเรื่ องของ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้คนเข้าใจประวัติศาสตร์และการพัฒนาของสังคม
ที่จาเป็ นจะต้องมีการรักษาและศึกษาค้นคว้าต่อไป อีกทั้งยังเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาต่อไป ใน
เรื่ องของข้อมูลและค้นหาหลักฐานที่มีความสาคัญกับแหล่งชุมชนนั้นๆ พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านเป็ น
แหล่งที่นกั วิชาการ ผูส้ นใจลาวบ้านในท้องถิ่นจะต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้า เพื่อความเข้าใจใน
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลของความรู ้ความเข้าใจจะนาความภาคภูมิใจมาสู่ชาวบ้าน และยังสามารถพัฒนา
ชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
วิธีการดาเนินการวิจยั ความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูม้ ีความรู ้ในชุมชน
ผูอ้ าวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้และศิลปะ วัฒนธรรมที่จะ
รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1.พื้นที่ดาเนินการ
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูล

1. พืน้ ทีด่ ำเนินกำร
การศึกษาครั้งนี้ ใช้พ้นื ที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

2. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูม้ ีความรู ้ในชุมชน ผูอ้ าวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน
และผูน้ าชุมชน ของตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. ปราชญ์ชาวบ้านผูท้ ี่มีองค์ความรู ้หรื อดจ้าของภูมิปัญญา เป็ นผูท้ ี่มีส่วนในการจะเก็บ
รวบรวมทรัพยากรไว้ในพิพิธภัณฑ์ของตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ผูน้ าชุมชนตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น จานวน 3คน คณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน 3 คน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
จานวน 1 คนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งและการมีส่วนรวมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู ้ที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และ
แนวทางกรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และการมีส่วนร่ วมในการจักตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาค้นคว้า เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยที่มีเครื่ องมือสนทนากลุ่ม(Focus Group)
และ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้แบ่งเป็ น 2 ชุด
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ชุดที่
1 แบบสนทนากลุ่มสอบถามองค์ความรู ้ ทรัพยากรที่จะใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ชุดที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริ มาณ จากประชากร 300 คน
ส่ วนที่ 1. เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง การศึกษา เพศ
อาชีพ
ส่ วนที่
2 เป็ นข้อมูลองค์ความรู ้ที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่
3 เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็ น แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ได้แก่
คณะกรรมการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การบริ หาร
จัดการภายในท้องถิ่น
ส่ วนที่
4 การสัมภาษณ์ถึงการมีส่วนร่ วม และความร่ วมมือ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
การมีส่วนรวมในการบริ จาควัตถุสิ่งของให้กบั พิพิธภัณฑ์ การมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การบริ จาคเงินสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การมีส่วนรวมในการช่วยเหลือด้าน
แรงงานและการมีส่วนรวมในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่
5 ปัญหาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่
6 ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น

4. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์ และการสนทนากลุ่มกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากปราชญ์ ผูอ้ าวุโส ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บา้ น นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิต โดยใช้เวลาในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ที่
ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิต และที่บา้ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล หรื อตามสภาพเงื่อนไขของ
แต่ละบุคคล ในระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 และสรุ ปข้อมูลพร้อมแจกแบบสอบถาม
ประชาชนในท้องถิ่น ตาบลสามบัณฑิต จานวน 300 ชุด จากจานวนประชากร 4,119คน

5. กำรวิเครำะห์ และสรุปข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้จาผลจากการสนทนากลุ่ม( focus group) สัมภาษณ์ผมู ้ ีความรู ้ในชุมชน ผูอ้ าวุโส
ปราชญ์ชาวบ้าน และผูน้ าชุมชน ของตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตาม
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแจกแบบสอบถามกับประชนในตาบล
สามบัณฑิต แบ่งเป็ น 5 ระดับ
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5 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด

6. สถิตทิ ใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม ผูศ้ ึกษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแบบตารางสรุ ปแบบสอบถามค่าสถิติที่ใช้ในด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่อยูใ่ นท้องถิ่น ที่
นาไปใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบสอบถาม
ชุดที่
1 แบบสนทนากลุ่มสอบถามองค์ความรู ้ ทรัพยากรที่จะใช้ในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ชุดที่ 2 แบบสอบถามเชิงปริ มาณ (จากประชากร 3
00 คน
ส่ วนที่ 1. เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง การศึกษา
เพศ อาชีพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลองค์ความรู ้ที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็ น แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ได้แก่
คณะกรรมการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การดาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
การบริ หารจัดการภายในท้องถิ่น
ส่ วนที่ 4 การสัมภาษณ์ถึงการมีส่วนร่ วม และความร่ วมมือ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
การมีส่วนรวมในการบริ จาควัตถุสิ่งของให้กบั พิพิธภัณฑ์ การมีส่วนร่ วมในการถ่ายทอด
ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริ จาคเงินสนับสนุนงานพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น การมีส่วนรวม
ในการช่วยเหลือด้านแรงงานและการมีส่วนรวมในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่ 5 ปัญหาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ส่ วนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ผูว้ ิจยั ได้ประสานความร่ วมมือกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิตทาการศึกษาจาก
การสนทนากลุ่ม องค์ความรู ้ ทรัพยากรที่จะใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตาบลสามบัณฑิตที่มีในตัว
บุคคลและเป็ นวัตถุสิ่งของเพื่อนาไปสารวจสอบถามในเชิงปริ มาณ ซึ่งในกลุ่มสนทนากลุ่มมี
ความเห็นในเรื่ องที่จะนาไปจัดเก็บเป็ นองค์ความรู ้หรื อทรัพยากรที่ให้ลูกหลานสื บทอด หรื อเรี ยนรู ้
การรู ้จกั ตนเอง ได้แก่ การทาน้ าหมักชีวภาพน้ าส้มควันไม้ การเป่ ารักษาโรคเริ ม งูสวัด กวาดซางเด็ก
รักษาอัมพาต ขนมกระยาสารท อาหารนอกหม้อไก่ กงบอน ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน สัปปะรด
ผ้าประดิษฐ์ การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนข้าวทิพย์ การไถกลบตอซังข้าวพิธี
กรรมการทาขวัญนาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุ งอาหารจากกากมันสาปะหลัง ภาพ
การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตและการทาบุญกลางบ้านเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพประกอบด้วย แห เคียว คันไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ ม งอบ ที่ยกยอ (เครื่ องมือจับ
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ปลา) สว่านเจาะไม้แบบเก่าตะขา ย ครกตาข้าว กบไสไม้ สิ่ ว เกวียน เรื อ ตะข้อง เครื่ องสี ขา้ วด้วย
มือ เครื่ องดนตรี ประกอบกลองยาว ซอ ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่นวัตถุโบราณ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ชาย
168
หญิง
132
รวม
300

ร้อยละ
56.0
44.0
100.0

จากตาราง 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 168 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.0 และเป็ นเพศหญิง จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0
ตาราง 2 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
15 – 35 ปี
70
36 – 45 ปี
69
46 – 55 ปี
96
56 – 66 ปี
65
รวม
300

ร้อยละ
23.3
23.0
32.0
21.7
100.0

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 46 – 55 ปี จานวน 96 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 32.0 รองลงมาอายุระหว่าง 15 – 35 ปี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 อายุระหว่าง
36 – 45 ปี จานวน 69 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.0 อายุระหว่าง56 – 66 ปี จานวน 65 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.7
ตามลาดับ
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ตาราง 3 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง /อาชีพ
ตาแหน่ง/อาชีพ
ผูใ้ หญ่บา้ น
กานัน
เจ้าของภูมิปัญญา
ครู
ประชาชน
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

13
8
9
43
227
300

4.3
2.7
3.0
14.3
75.7
100.0

จากตาราง 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีตาแหน่ง /อาชีพเป็ นประชาชน จานวน
227 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.7 รองลงมาเป็ นครู จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 เป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 เป็ นเจ้าของภูมิปัญญาจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และเป็ น
กานัน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ตาราง 4 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

81
71
42
43
39
24
300

27.0
23.7
14.0
14.3
13.0
8.0
100.0

ป. 1-4
ป. 5-6
ม. 3-6
ปวช.
ปวส.
ปริ ญญาตรี
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จากตาราง
4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา ป. 1-4 จานวน 81 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมา ป. 5-6 จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ปวช.จานวน 43 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.3 ม. 3-6จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 ปวส.จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 และ
ปริ ญญาตรี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
ตาราง 5 แสดงค่าความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
ไม่เคยมีความรู ้และไม่เข้าใจ
ไม่เคยมีความรู ้และไม่เข้าใจ แต่กาลังสนใจต้องการ
จะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
มีความรู ้บา้ งเพราะเคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์มาก่อน
มีความรู ้ในพิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างดี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

27
106

9.0
35.3

167
300

55.7
100.0

จากตาราง 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความรู ้บา้ งเพราะเคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์
มาก่อน จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.7 รองลงมา ไม่เคยมีความรู ้และไม่เข้าใจ แต่กาลังสนใจ
ต้องการจะทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 และไม่
เคยมีความรู ้และไม่เข้าใจ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับด้ านต่ าง ๆ
ส่ วนที่
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสาม
บัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตาราง 6 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบนั
เป็ นเหตุให้เกิดการละทิ้งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบนั เป็ นเหตุให้เกิดการละทิ้ง
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

10
88
103
99
300

3.3
29.3
34.3
33.0
100.0

จากตาราง 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบนั เป็ นเหตุให้เกิดการละทิ้งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่นตรงกับความเห็นมาก จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3
รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 ตรงกับความคิดเห็น
ปานกลางจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 และตรงกับความคิดเห็นน้อย จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยล่ะ 3.3 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จะช่วยอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตในท้องถิ่นสามบัณฑิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้สืบทอดและ
ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
พิพิธภัณฑ์จะช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ในท้องถิ่นสามบัณฑิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้สืบทอด
และก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง

จานวน (คน)

ร้อยละ

86

28.7
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ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

106
108
300

35.3
36.0
100.0

จากตาราง 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จะ
ช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตในท้องถิ่นสามบัณฑิตเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้สืบทอดและก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองตรงกับความเห็นมากที่สุด
จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมาก จานวน 106 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.3 และตรงกับความคิดเห็นปานกลางจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเป็ นแหล่ง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการศึกษาค้นคว้าทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเป็ นแหล่งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการศึกษา
ค้นคว้าทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

5
44
120
131
300

1.7
14.7
40.0
43.7
100.0

จากตาราง 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเป็ นแหล่งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการศึกษาค้นคว้าทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต
ตรงกับความเห็นมากที่สุด จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.7 รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมาก
จานวน 120คน คิดเป็ น ร้อยละ 40.0ตรงกับความคิดเห็นปานกลางจานวน 44คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7
และตรงกับความคิดเห็นน้อย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.7 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ การจัดการความรู้ในการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์
ท้ องถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตาราง 9 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวมสิ่ งของเครื่ องใช้
ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสามบัณฑิต
เป็ นแหล่งรวมสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามบัณฑิต
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน
(คน)
36
152
112
300

ร้อยละ
12.0
50.7
37.3
100.0

จากตาราง 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวม
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสามบัณฑิต ตรงกับความเห็นมาก จานวน
152 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดจานวน 112คน คิดเป็ น ร้อยละ
37.3 และตรงกับความคิดเห็นปานกลางจานวน 36คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0ตามลาดับ
ตาราง 10 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวมทรัพยากร
สารสนเทศ ทั้งสิ่ งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์และอื่น ๆ ของท้องถิ่นสามบัณฑิต
เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่ งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์
และอื่น ๆ ของท้องถิ่นสามบัณฑิต
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

44
11
64
108
73
300

14.7
3.7
21.3
36.0
24.3
100.0
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จากตาราง
10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสิ่ งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์และอื่น ๆ ของท้องถิ่นสามบัณฑิต ตรงกับความเห็น
มาก จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมาก ที่สุดจานวน 73คน
คิดเป็ น ร้อยละ 24.3ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง จานวน 64คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3ตรงกับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 และตรงกับความคิดเห็นน้อย จานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ
ตาราง 11 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวมทรัพยากร
สารสนเทศที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสามบัณฑิต เพื่อให้ประชาชนนาวิถีการดาเนินชีวิตใน
อดีตใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับปัจจุบนั
เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สามบัณฑิต เพื่อให้ประชาชนนาวิถีการดาเนินชีวิตในอดีต
ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับปัจจุบนั
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

29
45
94
132
300

9.7
15.0
31.3
44.0
100.0

จากตาราง 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งรวม
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสามบัณฑิต เพื่อให้ประชาชนนาวิถีการดาเนิน
ชีวิตในอดีตใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับปัจจุบนั ตรงกับความเห็นมากที่สุด
จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมาก จานวน 94คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 31.3 ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง จานวน 45คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 และตรงกับความคิดเห็น
น้อย จานวน 29คน คิดเป็ นร้อยละ 9.7ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประโยชน์ในการจัดการความรู ้เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต
ตาราง 12 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งจัดการความรู ้ทรัพยากร
สารสนเทศในท้องถิ่นสามบัณฑิตทุกด้าน ด้านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ ประเพณี
วัฒนธรรม
เป็ นแหล่งจัดการความรู ้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่น
สามบัณฑิตทุกด้าน ด้านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
การประกอบอาชีพ ประเพณี วฒั นธรรม
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

22
46
138
94
300

7.3
15.3
46.0
31.3
100.0

จากตาราง
12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่ง
จัดการความรู ้ทรัพยากรสารสนเทศในท้องถิ่นสามบัณฑิตทุกด้าน ด้านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การ
ประกอบอาชีพ ประเพณี วฒั นธรรม ตรงกับความเห็นมาก จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.0
รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นมาก ที่สุด จานวน 94คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 ตรงกับความคิดเห็น
ปานกลาง จานวน 46คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 และตรงกับความคิดเห็นน้อย จานวน 22คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.3ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นประโยชน์ในด้านการส่ งเสริ ม
และพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นสามบัณฑิตและประชาชนต่างท้องถิ่น
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เป็ นประโยชน์ในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการศึกษาของ
จานวน (คน)
ประชาชนในท้องถิ่นสามบัณฑิตและประชาชนต่างท้องถิ่น

ร้อยละ

ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

7.3
7.3
12.7
36.3
36.3
100.0

22
22
38
109
109
300

จากตาราง 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นประโยชน์
ในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นสามบัณฑิตและประชาชน
ต่างท้องถิ่น ตรงกับความเห็นมากและตรงกับความเห็นมากที่สุด จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.3รองลงมา ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง จานวน 38คน คิดเป็ นร้อยละ 12.7 และตรงกับความ
คิดเห็นน้อยและตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด จานวน 22คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3ตามลาดับ
ตาราง 14 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

97
102
101
300

32.3
34.0
33.7
100.0
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จากตาราง
14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตรงกับความเห็นมาก จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.0รองลงมา ตรงกับความเห็นมากที่สุด จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7และตรงกับความ
คิดเห็นปานกลางจานวน 97คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3ตามลาดับ
ตาราง 15 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่ มรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสามบัณฑิต
เป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
สามบัณฑิต
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
65
130
94
300

3.7
21.7
43.3
31.3
100.0

จากตาราง
15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสามบัณฑิต ตรงกับความเห็นมาก จานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.3รองลงมา ตรงกับความเห็นมากที่สุด จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3ตรงกับ
ความคิดเห็นปานกลางจานวน 65คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 และตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ
ตาราง 16 แสดงค่าความถี่และร้อยละระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่งส่ งเสริ มให้เกิดความรัก
ความภูมิใจในท้องถิ่นสามบัณฑิต
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เป็ นแหล่งส่ งเสริ มให้เกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่น
สามบัณฑิต
ตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตรงกับความคิดเห็นน้อย
ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
ตรงกับความคิดเห็นมาก
ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

22
71
108
99
300

7.3
23.7
36.0
33.0
100.0

จากตาราง
16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็ นแหล่ง
ส่ งเสริ มให้เกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่นสามบัณฑิต ตรงกับความเห็นมาก จานวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.0รองลงมา ตรงกับความเห็นมากที่สุด จานวน 99คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0ตรงกับ
ความคิดเห็นปานกลางจานวน 71คน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 และตรงกับความคิดเห็นน้อยที่สุด จานวน
22คน คิดเป็ นร้อยละ7.3 ตามลาดับ

ตอนที่ 3 องค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
ตาราง 17 แสดงค่าความถี่ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
องค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้าน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

การทาน้ าหมักชีวภาพ

256

44

น้ าส้มควันไม้
การเป่ ารักษาโรคเริ มงูสวัด

273

27

262

38

กวาดซางเด็ก

273

27

34

รักษาอัมพาต

263

37

ขนมกระยาสารท

278

22

อาหารนอกหม้อไก่

272

28

แกงบอน

250

50

ขนมปิ้ ง

267

33

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

266

34

สับปะรดผ้าประดิษฐ์

257

43

การแสดงกลองยาว

291

9

คาถาศาลพระภูมิ

241

59

การกวนข้าวทิพย์

257

43

การไถกลบตอซังข้าว

274

26

พิธีกรรมการทาขวัญข้าว

266

34

การต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด

265

35

การปรุ งอาหารจากกากมันสาปะหลัง

259

41

ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต

248

52

การทาบุญกลางบ้าน

257

43

เครื่ องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ

300

-

เครื่ องดนตรี

273

27

ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่น

282

18

วัตถุโบราณ

274

26

จากตาราง
17พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์ความรู ้และ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตดังแสดงความคิดเห็นดังนี้
1. การทาน้ าหมักชีวภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 256 คน ไม่เห็นด้วย
จานวน 44 คน
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2. น้ าส้มควันไม้ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 273 คน ไม่เห็นด้วยจานวน 27
คน
3. การเป่ ารักษาโรคเริ ม งูสวัด ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 262 คน ไม่เห็นด้วย
จานวน 38 คน
4. กวาดซางเด็ก ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 273 คน ไม่เห็นด้วยจานวน27 คน
5. รักษาอัมพาต ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 263 คน ไม่เห็นด้วยจานวน37 คน
6. ขนมกระยาสารท ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน278 คน ไม่เห็นด้วยจานวน 22
คน
7. อาหารนอกหม้อไก่ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 272 คน ไม่เห็นด้วยจานวน
28 คน
8. แกงบอน ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน250 คนไม่เห็นด้วยจานวน 50 คน
9. ขนมปิ้ ง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 267 คนไม่เห็นด้วยจานวน 33 คน
10. ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 266 คนไม่เห็น
ด้วยจานวน 34 คน
11. สับปะรดผ้าประดิษฐ์ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 257 คน ไม่เห็นด้วย
จานวน 43 คน
12. การแสดงกลองยาว ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 291 คน ไม่เห็นด้วยจานวน
9 คน
13. คาถาศาลพระภูมิ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน241 คน ไม่เห็นด้วยจานวน 59
คน
14. การกวนข้าวทิพย์ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 257 คนไม่เห็นด้วยจานวน
43 คน
15. การไถกลบตอซังข้าว ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 274 คนไม่เห็นด้วย
จานวน26 คน
16. พิธีกรรมการทาขวัญข้าว ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 266 คนไม่เห็นด้วย
จานวน 34 คน
17. การต่อ ยอดมะนาวบนตอมะขวิด ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 265 คน
ไม่เห็นด้วยจานวน 35 คน
18. การปรุ งอาหารจากกากมันสาปะหลัง ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน259 คนไม่
เห็นด้วยจานวน 41 คน
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19. ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย
จานวน248 ไม่เห็นด้วยจานวน 52 คน
20. การทาบุญกลางบ้าน ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน257 คน ไม่เห็นด้วยจานวน
43 คน
21. เครื่ องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 300 คน
22. เครื่ องดนตรี ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยจานวน 273 คนไม่เห็นด้วยจานวน27คน
23. ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่น ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 282 คน
ไม่เห็นด้วยจานวน 18คน
24. วัตถุโบราณผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย จานวน 274 คน ไม่เห็นด้วยจานวน26คน
ตาราง 18แสดงความถี่เกี่ยวกับความต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
สามบัณฑิต
การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต

ต้องการ ไม่ตอ้ งการ

การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

211

89

การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ

86

214

การมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเงิน

125

175

การเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ภูมิปัญญา/ปราชญ์

87

213

การมีส่วนร่ วมในการบริ จาควัตถุรวมถึงเครื่ องมือประกอบอาชีพในอดีต

70

230

การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือด้านแรงงาน

124

176

จากตาราง 18พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตดังแสดงลาดับความต้องการดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความต้องการจานวน
221 คน ไม่ตอ้ งการ 89 คน
2. การมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเงินผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการจานวน 125 คน
ไม่ตอ้ งการ 175 คน
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3. การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือด้านแรงงานผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการ
จานวน 124คน ไม่ตอ้ งการ 176คน
4. การเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ภูมิปัญญา/ปราชญ์ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความต้องการจานวน 87
คน ไม่ตอ้ งการ 213คน
5. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการจานวน
86คน ไม่ตอ้ งการ 214คน
6. การมีส่วนร่ วมในการบริ จาควัตถุรวมถึงเครื่ องมือประกอบอาชีพในอดีตผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความต้องการจานวน 70 คน ไม่ตอ้ งการ 230คน
ตาราง 19แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับความต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
สามบัณฑิต
ความต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตที่ใด
โรงเรี ยนสามบัณฑิต
โรงเรี ยนกุมแต้
โรงเรี ยนดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา
วัดกุมแต้
วัดสามบัณฑิต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิต
อื่นๆ
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

44
22
15
25
15
179
300

14.7
7.3
5.0
8.3
5.0
59.7
100.0

จากตาราง
19พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต ที่ใดเรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิตจานวน 179
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมาโรงเรี ยนกุมแต้ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 วัดกุมแต้
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จานวน 25 คิดเป็ นร้อยละ 8.3 โรงเรี ยนดอนพุทรา จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 วัดดอนพุทรา
และวัดสามบัณฑิต จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0
ตาราง 20แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับความต้องการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตใน
ลักษณะใด
ต้องการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตในลักษณะใด
เป็ นอาคารที่แปลงจากอาคารเก่าที่มีอยูเ่ ช่นศาลาการเปรี ยญหลังเก่า
ห้องสมุดโรงเรี ยนโดยนามาปรับปรุ งให้เป็ นอาคารที่เหมาะสม
เป็ นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดโดยเน้นความเป็ นเอกลักษณ์ไทย
ท้องถิ่นสามบัณฑิต
เป็ นอาคารที่ก่อสร้างใหม่โดยออกแบบให้ทนั สมัย
อื่นๆ
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

101

33.7

167

55.7

32
300

10.7
100.0

จากตาราง
20พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสาม
บัณฑิตในลักษณะใดเรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ เป็ นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดโดยเน้นความเป็ น
เอกลักษณ์ไทยท้องถิ่นสามบัณฑิตจานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็ นอาคารที่แปลง
จากอาคารเก่าที่มีอยูเ่ ช่นศาลาการเปรี ยญหลังเก่าห้องสมุดโรงเรี ยนโดยนามาปรับปรุ งให้เป็ นอาคาร
ที่เหมาะสม จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7 และเป็ นอาคารที่ก่อสร้างใหม่โดยออกแบบให้
ทันสมัย จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7
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ตาราง 21แสดงค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับความต้องการให้หน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณใน
การสร้างพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
ต้องการให้หน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต
งบประมาณแผ่นดินหรื องบประมาณของทางจังหวัด
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
เงินบริ จาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ ไป
อื่นๆ
รวม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

119
109
37
35
300

39.7
36.3
12.3
11.7
100.0

จากตาราง
21พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการให้หน่วยงานใดจัดสรร
งบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต เรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ งบประมาณแผ่นดิน
หรื องบประมาณของทางจังหวัด จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมา งบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.6 งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และเงินบริ จาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชน
ทัว่ ไป จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.7

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความเป็ นได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาทรัพยากรสารสนเทศที่อยูใ่ นท้องถิ่น ที่นาไปใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

วิธีดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มประชาการที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรและกลุ่มประชากร เขตพื้นที่
ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 300 คน

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่าความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 1. จาการสนทนากลุ่มได้ขอ้ มูลในการจัดเก็บเป็ นองค์ความรู ้และวั ตถุ
ได้แก่ การทาน้ าหมักชีวภาพน้ าส้มควันไม้ การเป่ ารักษาโรคเริ ม งูสวัด กวาดซางเด็ก รักษาอัมพาต
ขนมกระยาสารท อาหารนอกหม้อไก่ กงบอน ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน สัปปะรดผ้าประดิษฐ์
การแสดงกลองยาว คาถาศาลพระภูมิ การกวนข้าวทิพย์ การไถกลบตอซังข้าวพิธีกรรมการทาขวัญ
นาคการต่อยอดมะนาวบนตอมะขวิด การปรุ งอาหารจากกากมันสัมปะหลัง ภาพการลงแขกเกี่ยว
ข้าว เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตและการทาบุญกลางบ้านเครื่ องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ประกอบด้วย แห เคียว คันไถ ลอบ ไซ กะบุง ตะกร้าสุ่ ม งอบ ที่ยกยอ (เครื่ องมือจับปลา) สว่านเจาะ
ไม้ แบบเก่า ตะขาย ครกตาข้าว กบไสไม้ สิ่ ว เกวียน เรื อ ตะข้อง เครื่ องสี ขา้ วด้วยมือ เครื่ องดนตรี
ประกอบกลองยาว ซอ ศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่นวัตถุโบราณ2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์ความรู ้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสาม
บัณฑิตตามที่ได้ดงั แสดงความคิดเห็นตามลาดับ เครื่ องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ จานวน 300 คน การ
ทาน้ าหมักชีวภาพ จานวน256 คน น้ าส้มควันไม้ จานวน 273 คน จานวน 27 คน การเป่ ารักษาโรค
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เริ ม งูสวัด จานวน 262 คน กวาดซาง จานวน 273 คน รักษาอัมพาต จานวน 263 คน ขนมกระยา
จานวน278 คน อาหารนอกหม้อไก่ จานวน272 คน แกงบอน จานวน250 คนขนมปิ้ ง จานวน 267
คนดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน จานวน 266 คนสับปะรดผ้าประดิษฐ์ จานวน 257 คน การแสดง
กลองยาว จานวน291 คน คาถาศาลพระภูมิ จานวน241 คน การกวนข้าวทิพย์ จานวน 257 คนการ
ไถกลบตอซัง จานวน 274 คนพิธีกรรมการทาขวัญข้าว จานวน 266 คนการต่อ ยอดมะนาวบนตอ
มะขวิด จานวน 265 คน การปรุ งอาหารจากกากมันสาปะหลัง จานวน259 คนภาพการลงแขกเกี่ยว
ข้าว เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต จานวน248 คนการทาบุญกลางบ้าน จานวน257 คน เครื่ องดนตรี
จานวน 273 คนศิลป์ ภาพวาดวัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน 282 คน วัตถุโบราณ จานวน 274 คน
การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการการมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต ดังแสดงลาดับความต้องการ
ดังนี้ การมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์จานวน 221 คน การมีส่วนร่ วมในการบริ จาคเงินผู ้
จานวน 125 คน การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือด้านแรงงานจานวน 124คน การเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ภูมิ
ปัญญา/จานวน 87คน การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการจานวน 86 การมีส่วนร่ วมในการบริ จาค
วัตถุรวมถึงเครื่ องมือประกอบอาชีพในจานวน 70 คน
ความต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
ที่ใดพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต ที่เรี ยงตามลาดับดังนี้
คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสามบัณฑิตจานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมาโรงเรี ยนกุม
แต้ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 วัดกุมแต้จานวน 25 คิดเป็ นร้อยละ 8.3 โรงเรี ยนดอนพุทรา
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.3 วัดดอนพุทราและวัดสามบัณฑิต จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.0
ต้องการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตในลักษณะใด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ตอ้ งการรู ปแบบพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิตในลักษณะใดเรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ เป็ นอาคาร
ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดโดยเน้นความเป็ นเอกลักษณ์ไทยท้องถิ่นสามบัณฑิตจานวน 167 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.7 รองลงมาเป็ นอาคารที่แปลงจากอาคารเก่าที่มีอยูเ่ ช่นศาลาการเปรี ยญหลังเก่า
ห้องสมุดโรงเรี ยนโดยนามาปรับปรุ งให้เป็ นอาคารที่เหมาะสม จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7
และเป็ นอาคารที่ก่อสร้างใหม่โดยออกแบบให้ทนั สมัย จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.7
ต้องการให้หน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นสามบัณฑิต
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต้องการให้หน่วยงานใดจัดสรรงบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสามบัณฑิต เรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ งบประมาณแผ่นดินหรื องบประมาณของทางจังหวัด
จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมา งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
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แห่งชาติ จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.6 งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 37 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และเงินบริ จาคจากมูลนิธิเอกชนประชาชนทัว่ ไป จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.7
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ภาคผนวก

1

การจัดการความรู้เพื่อใช้ ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คำชีแ้ จง
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการทาวิจยั เพื่อสารวจทรัพยากรสารสนเทศ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้ องถิ่น เครื่ องมือประกอบอาชีพในอดีต ที่จะนาไปใช้ ในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สามบัณฑิต อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงขอความกรุณาประชาชนทุกท่านให้ ข้อมูล ซึง่ จะ
นาไปใช้ ประโยชน์ทางการศึกษาและเป็ นแนวทางในการพัฒนาตาบลสามบัณฑิตเท่านัน้ และขอบพระคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อำยุ ( ) 15 -35( ) 36-45 ( ) 46-55 ( ) 56- 65 ( ) 66 ขึ ้นไป
3. ตำแหน่ ง/อำชีพ
( ) ผู้ใหญ่บ้าน ( ) กานัน ( ) นายยก อบต. ( ) เจ้ าของภูมิปัญญา ( ) ครู ( )ประชาชน
4.ระดับกำรศึกษำ
( ) ป. 1-4 ( ) ป.5-6 ( ) ม.3-6 ( ) ปวช ( ) ปวส ( ) ปริญญาตรี สาขา……………..………
( ) ปริญญาโท สาขา……………………… ( ) อื่น ๆระบุ……………………………………..………
5.ท่ ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในเรื่ องพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นหรื อไม่
( ) ไม่เคยมีความรู้และไม่เข้ าใจ
( ) ไม่เคยมีความรู้และไม่เข้ าใจ แต่กาลังสนใจต้ องการจะทราบข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
( ) มีความรู้บ้างเพราะเคยเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ มาก่อน
( ) มีความรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นอย่างดี
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ ำนต่ ำง ๆ
โปรด / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
5
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นมากที่สดุ
4
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นมาก
3
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นน้ อย
1
หมายถึง ตรงกับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

2

ข้ อที่
ข้ อควำม
5 4 3 2 1
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
1
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปั จจุบนั เป็ นเหตุให้ เกิดการละทิ ้ง
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดังเดิ
้ ม
ของท้ องถิ่น
2
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตในท้ องถิ่นสามบัณฑิตเพื่อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นได้ สืบทอด
และก่อให้ เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้ องถิ่นของตนเอง
3
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็ นแหล่งส่งเสริมการเรี ยนรู้และการศึกษา
ค้ นคว้ าทังในระบบและนอกระบบตลอดชี
้
วิต
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
1
เป็ นแหล่งรวมสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆที่สร้ างขึ ้นด้ วยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นสามบัณฑิต
2
เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทังสิ
้ ่งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์และอื่น ๆ
ของท้ องถิ่นสามบัณฑิต
3
เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นสาม
บัณฑิต เพื่อให้ ประชาชนนาวิถีการดาเนินชีวิตในอดีต ใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวิตให้ เหมาะสมกับปั จจุบนั
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ ำนประโยชน์ ในกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อจัดตัง้
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
1
เป็ นแหล่งจัดการความรู้ทรัพยากรสารสนเทศในท้ องถิ่นสามบัณฑิต
ทกด้ าน ด้ านวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ ประเพณี
วัฒนธรรม
2
เป็ นประโยชน์ในด้ านการส่งเสริมและพัฒนาด้ านการศึกษาของ
ประชาชนในท้ องถิ่นสามบัณฑิตและประชาชนต่างท้ องถิ่น
3
เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
4
เป็ นการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นสาม
บัณฑิต
5
เป็ นแหล่งส่งเสริมให้ เกิดความรักความภูมิใจในท้ องถิ่นสามบัณฑิต
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ส่ วนที่ 2 องค์ ควำมรู้ และภูมิปัญญำชำวบ้ ำนที่จะรวบรวมไว้ ในพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
1. กำรทำนำ้ หมักชีวภำพ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย เพราะ……………………………………………………
2. นำ้ ส้ มควันไม้
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย เพราะ……………………………………………………
3. กำรเป่ ำรั กษำโรคเริม งูสวัด
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………….…………………..
4. กวำดซำงเด็ก
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย……………………………………………….……..………..
5.รักษำอัมพำต
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย………………………………………………….……………
6.ขนมกระยำสำรท
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………..……………
7.อำหำรนอกหม้ อไก่
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย………………………………………………………………..
8.แกงบอน
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย……………………………………………..………………..
9.ขนมปิ ้ ง
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………..……………………
10.ดอกไม้ ประดิษฐ์ จำกต้ นโสน
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย……………………………………..…………….…………..
11.สัปปะรดผ้ ำประดิษฐ์
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………….………….
12.กำรแสดงกลองยำว
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย………………………………………………………………..
13.คำถำศำลพระภูมิ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………………………
14.กำรกวนข้ ำวทิพย์
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย……………………………………………….………………
15.กำรไถกลบตอซังข้ ำว
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย………………………………………………………………
16. พิธีกรรมกำรทำขวัญนำค
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………….…………………
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17. กำรต่ อยอดมะนำวบนตอมะขวิด
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………………………
18. กำรปรุงอำหำรจำกกำกมันสัมปะหลัง
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………….………….
19.ภำพกำรลงแขกเกี่ยวข้ ำว เป็ นวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย………………………………………………………………..
20. และกำรทำบุญกลำงบ้ ำน
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย……………………………………….…………………………
21. เครื่องมือที่ใช้ ในกำรประกอบอำชีพ
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………………………
ประกอบด้ วย ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
( ) แห
( ) เคียว
( ) คันไถ ( ) ลอบ ( ) ไซ ( ) กะบุง ( ) ตะกร้ า
( ) สุม่
( ) งอบ
( ) ที่ยกยอ (เครื่ องมือจับปลา) ( ) สว่านเจาะไม้ แบบเก่า
( ) ตะขาย ( ) ครกตาข้ าว ( ) กบไสไม้ ( ) สิ่ว ( ) เกวียน ( ) เรื อ
( ) ตะข้ อง ( ) เครื่ องสีข้าวด้ วยมือ ( ) อื่นๆ ระบุ..........................................................................
22. เครื่องดนตรี
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………..……………………
( ) กลองยาว ( ) ซอ
23. ศิลป์ภำพวำดวัฒนธรรมท้ องถิ่น
( ) เห็นด้ วย ( ) ไม่เห็นด้ วย…………………………………………………………………………..
24.วัตถุโบรำณ ………………………………………………………………………………………..…..
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย …………………………………………….…………………..
25. อื่น ๆ……………………………………………………………
( ) เห็นด้ วย
( ) ไม่เห็นด้ วย
ถ้ าเห็นด้ วย ควรมีองค์ความรู้ อื่น ๆ ของท้ องถิ่นอะไรบ้ าง………………………………………
ส่ วนที่ 3 กำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
1. กำรมีส่วนร่ วมในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์
( ) ต้ องการ
( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การมีสว่ นร่วมในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์
( ) ร่วมแสดงความคิดเห็น ( ) ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
( ) ร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
( ) อื่น ๆ.ระบุ............................................ .............................................
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2. กำรมีส่วนร่ วมในกำรบริหำรจัดกำร
( ) ต้ องการ
( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
( ) ร่วมแสดงความคิดเห็น ( ) ร่วมเป็ นคณะกรรมการ
( ) ร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
( ) อื่น ๆ..ระบุ........................................... .............................................
3. กำรมีส่วนร่ วมในกำรบริจำคเงิน
( ) ต้ องการ
( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การมีสว่ นร่วมในการบริจาคเงิน
( ) บริจาคเงินส่วนตัว ( ) เชิญชวนผู้อื่นบริจาค
( ) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาเงินมาบริจาค
( ) อื่น ๆ....ระบุ......................................... .............................................
4. กำรเป็ นผู้ให้ ควำมรู้ ภูมิปัญญำ/ปรำชญ์
( ) ต้ องการ
( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การเป็ นผู้ให้ ความรู้ภมู ิปัญญา/ปราชญ์
( ) สืบสานและถ่ายทอดความรู้สลู่ กู หลาน
( ) อนุรักษ์ภมู ิปัญญา/ปราชญ์
( ) เพื่อเผยแพร่ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และสร้ างเอกลักษณ์
( ) อื่น ๆ ระบุ............................................ .............................................
5. กำรมีส่วนร่ วมในกำรบริจำควัตถุรวมถึงเครื่องมือประกอบอำชีพในอดีต
( ) ต้ องการ
( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การมีสว่ นร่วมในการบริจาควัตถุ
( ) บริจาควัตถุสว่ นตัว ( ) บริจาคโดยการซื ้อวัตถุ
( ) อื่น ๆ ระบุ............................................. .............................................
6. กำรมีส่วนร่ วมในกำรช่ วยเหลือด้ ำนแรงงำน
( ) ต้ องการ ( ) ไม่ต้องการ
ถ้ ำต้ องกำร การมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือด้ านแรงงาน
( ) ช่วยแรงงานด้ วยตนเอง ( ) สนับสนุนคนในครอบครัวในการใช้ แรงงาน
( ) ชักชวนให้ ผ้ อู ื่นช่วยเหลือด้ านแรงงาน
( ) อื่น ๆ.ระบุ............................................ .....................................................................................
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ส่ วนที่ 4 ควำมต้ องกำร
1. ท่ ำนต้ องกำรให้ มีกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต สถำนที่ใด
( ) โรงเรี ยนสามบัณฑิต ( ) โรงเรี ยนกุมแต้ ( ) โรงเรี ยนดอนพุทรา
( ) วัดดอนพุทรา
( ) วัดกุมแต้ ( ) วัดสามบัณฑิต
( ) องค์การบริหารส่วนตาบลสามบัณฑิต
( ) อื่น ๆ....ระบุ............................................................... ...............................................................
2. ท่ ำนต้ องกำรรู ปแบบอำคำรพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิตในลักษณะใด
( ) เป็ นอาคารที่แปลงจากอาคารเก่าที่มีอยู่ เช่น ศาลาการเปรี ยญหลังเก่า ห้ องสมุดโรงเรี ยน
โดยนามาปรับปรุงให้ เป็ นอาคารที่เหมาะสม
( ) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่ทงหมดโดยเน้
ั้
นความเป็ นเอกลักษณ์ไทยท้ องถิ่นสามบัณฑิต
( ) เป็ นอาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นใหม่โดยออกแบบให้ ทนั สมัย
( ) อื่น ๆระบุ.......................................................................................................... .........
3.ท่ ำนต้ องกำรให้ หน่ วยงำนใดจัดสรรงบประมำณในกำรสร้ ำงพิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
(ตอบได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
( ) งบประมาณแผ่นดินหรื องบประมาณของทางจังหวัด
( ) งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
( ) งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
( ) เงินบริ จาคจากมูลนิธิเอกชน ประชาชนทัว่ ไป
( ) อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................... .........
ส่ วนที่ 5 ปั ญหำในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ส่ วนที่ 6 ข้ อเสนอแนะในกำรจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่นสำมบัณฑิต
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
ผู้วิจยั ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์

