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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำสภำพปัญหำของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำน 

วัดกลำงโสภณ และ 2) เสนอแนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำ

วิจัยเชิงคุณภำพ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกชุมชนบ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

โดยใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กำรลงพ้ืนที่ส�ำรวจพ้ืนที่บริเวณชุมชนบ้ำนค้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10  

กำรสัมภำษณ์แกนน�ำชำวบ้ำนท่ีได้รับกำรแต่งต้ังจำกชำวบ้ำนค้อจ�ำนวน 10 คน กำรสังเกตกำรณ์ 

แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของชำวชุมชนบ้ำนค้อ กำรถอดบทเรียนจะมีผู ้ถูกถอด 

บทเรียนทั้งหมด 9 คน เป็นผู้ร่วมกันถอดบทเรียน และผู้ถูกถอดบทเรียนทั้ง 9 คนจะเป็นผู้ทดลองปฏิบัติกำร

ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 ผลกำรศึกษำพบว่ำสภำพปัญหำของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ หลังจำกที่ 

พระครูขันติธรรมรสมรณภำพ เมื่อปี พ.ศ.2549 พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ประสบปัญหำ 3 ประกำร

ประกอบด้วย 1) ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ 2) ชำวบ้ำนขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์  

3) เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่ได้สนใจและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์อย่ำงจริงจัง 

 แนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณหลังจำกน�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนโดยใช้

กระบวนกำรแบบ AAR ท�ำให้ได้แนวทำงกำรแก้ไขสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนประกอบด้วย 1) น�ำคนนอกเข้ำมำ

ท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ชำวบ้ำนส�ำนึกรักและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์ 2) เชิญนักวิชำกำร ผู้ที่มีควำมรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมำให้ควำมรู้ 3) นิมนต์เจ้ำอำวำสไปเย่ียม

ชมพพิิธภัณฑ์วดัทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ เพือ่ให้เกดิแรงบนัดำลใจหนักลับมำสนใจและฟ้ืนฟพูพิธิภณัฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกำร, พิพิธภัณฑ์อีสำน, พิพิธภัณฑ์วัด, พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
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ABSTRACT

 The purposes of this study were 1) to study the condition of E-San Museum at 

WatKlangsopholand 2) to find the way to develop the museum. This qualitative research collects 

the information from Ban Khor community, Lumhuailure sub-distirct, Somdet district, Kalasin 

province by surveying at Moo 4 and Moo 10 areas, interviewing ten community representatives, 

using participant and non-participant observation, as well as lesson-learning by nine people from 

the research team working together to manage the museum.

 The study showed that the three museum problems occurred after PhraKru Kunti Dhamros 

died in 2003: 1) The museum lacked community participation 2) The local people lacked of 

knowledge in museum administration 3) New prelate ignored and didn’t support the museum 

seriously.

 The museum could the developed by using lesson-learning method with AAR process 

which was the ways to solve those problems there could the done by 1) taking outsiders to clean 

the museum to stimulate community to realize the importance of the museum 2) invite scholars 

in local museum to give knowledge 3) inviting the present prelate to visit the successful temple 

museum to enable him to become interested in and want to renovate the museum.

Keywords: Management, E-San museum, Temple meseum, Local Museum

บทน�า

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในประเทศไทยเกิด 

จำกส�ำนึกและควำมรักท้องถ่ินที่มักเริ่มจัดต้ัง 

โดยผู้รู้ในท้องถ่ิน เช่น พระสงฆ์ ครู ผู้น�ำชุมชนใน

ท้องถ่ิน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้นมีกำรเคลื่อนไหว 

อยู่ตลอดเวลำ เป็นสิ่งให้ชุมชนน้ันมีเวลำในกำร

พบปะสังสรรค์มำกขึ้น ก่อให้เกิดควำมเชื่อ ที่มี

ลักษณะเฉพำะตนเองขึ้น พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินจึง 

ไม่เพียงแต่สอนให้คนรู้จักคิดเป็นและท�ำให้เกิด 

สติปัญญำเท่ำน้ัน แต่ยังปลูกจิตส�ำนึกควำมรักใน

มำตุภูมิหรือท้องถ่ินอีกด้วย (ศูนย์มำนุษยวิทยำ  

สิรินธร, 2543:3-6) ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็น

แหล่งเรียนรู ้ ท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน 

เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวของอดีต ปัจจุบัน และสิ่งท่ี

เปลี่ยนแปลงในอนำคต เพ่ือเห็นพัฒนำกำรของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินว่ำเป็นมำอย่ำงไร มีชีวิตควำม

เป็นอยู่อย่ำงไร และในอนำคตจะเปลี่ยนแปลง

อย่ำงไร (ปริตรตำ เฉลิมเผ่ำกออนันตกูล และคณะ 

2549:133) 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินนั้นผ่ำนกำรจัดแสดง

วัตถุพิพิธภัณฑ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่เพียงรูปแบบ

พิพิธภัณฑ์ และส่ิงของ โบรำณวัตถุ เพียงอย่ำงเดยีว

แต่สัมพันธ์กับเนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ทำง

วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์สังคม และ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของผู้คนท่ีอยู่ตำมชุมชนต่ำงๆหรือผู้คน 

ในท้องถ่ินเดียวกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551:10) 
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 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมักจะตั้งอยู่ในวัดโดยมี

พระสงฆ์เป็นผู ้ริเริ่มในกำรตั้งและสร้ำงขึ้น โดย

เฉพำะกำรสะสมโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่อง

กับพุทธศำสนำ ซึ่งจำกกำรรวบรวมสิ่งของใน

ลกัษณะดงักล่ำวน�ำไปสูก่ระบวนกำรเกิดพิพิธภัณฑ์

ของวัดแต่ละแห่งขึ้น อีกทั้งยังพบเห็นว่ำชุมชน 

บำงแห่งพระสงฆ์มีควำมต้ังใจด�ำเนินกำรเก็บ

รวบรวมงำนศลิปกรรม เครือ่งใช้ไม้สอยของชำวบ้ำน 

หรือผลผลิต ของชุมชน น�ำมำก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินอย่ำงมีจุดมุ ่งหมำยส�ำหรับกำรเผยแพร่ 

ให้แก่ผู้สนใจท่ัวไป พิพิธภัณฑ์ในลักษณะดังกล่ำว

นี้จึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสังกัดวัด มีควำมหมำย

ท่ีแสดงนยัยะเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดจำกกำรรวบรวม

และจัดแสดงโดยพระภิกษุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

เจ้ำอำวำสหรือภิกษุของวัดที่สนใจท�ำงำนทำง

วัฒนธรรม (บุบผำ จิระพงษ์, 2544: 57)

 พิพิธภัณฑ์วัดจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกำร

บริหำรจัดกำรโดยภำคส่วนบุคคล จัดตั้งเพ่ือ

รวบรวมโบรำณวัตถุทีเ่ก่ียวเนือ่งกับศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณี และพุทธศำสนำ มีหน้ำท่ีเก็บรวบรวม 

อนรุกัษ์ และจดัแสดง โดยส่วนใหญ่แล้ววิถีชวิีตของ

คนไทยที่นับถือพุทธศำสนำก็จะผูกพันตั้งแต่เกิด 

จนกระท่ังตำย (สุคณิตำ คล้ำยกระแส, 2544: 35) 

 พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ เป็นหน่ึงใน

พิพิธภัณฑ์วดัตัง้อยู่ท่ีวดักลำงโสภณ วัดกลำงโสภณ

เดิมชื่อวัดบ้ำนค้อ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกำรก่อตั้ง

หมูบ้่ำนค้อ ในปี พ.ศ. 2410 โดยม ีพ่อใหญ่หลวงศรี 

หลวงปู่นน และชำวบ้ำนร่วมกันก่อตั้ง เพ่ือเป็น

สถำนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนเป็นที่เก็บ

สิ่งของวัตถุโบรำณที่มีมำต้ังแต่อดีตของชุมชน  

เช่น ฆ้องโบรำณ เครือ่งป้ันดนิเผำอำวุธ และ เครือ่ง

ประดับ ทีม่กีำรขดุพบ (ค�ำ เพชรเสนำ,2558) ต่อมำ

เมื่อป ี  พ.ศ. 2530 พระครูขันติธรรมรสเป ็น 

เจ้ำอำวำส ได้มกีำรเก็บรวบรวมสิง่ของ วตัถุโบรำณ

ที่มีอยู่ในวัดกลำงโสภณ และขอรับบริจำคส่ิงของ

วัตถุโบรำณจำกญำติโยม ผู้มีจิตศรัทธำ น�ำมำจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเพ่ือ

ต้องกำรทีจ่ะพัฒนำวัดกลำงโสภณให้เป็นศูนย์กลำง

แหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน เพ่ือ ให้ชำวบ้ำน 

รักและหวงแหนสิ่งวัตถุโบรำณในชุมชนของพวก

เขำเอง มีแกนน�ำชำวบ้ำนเป็นผู้ช่วยในกำรบริหำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ กำรจัดแสดงจัดแสดงแบบ 

ชำวบ ้ำนจัดกันเองโดยไม ่มี ผู ้ รู ้ เ ร่ืองเ ก่ียวกับ

พิพิธภัณฑ์ หรือหน่วยงำนใดเข้ำมำเก่ียวข้อง 

 กำรจัดแสดงแบ่งศำลำจัดแสดงเป ็น  

2 ศำลำ ศำลำที่ 1 จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ทีมีมำ

ตั้งแต่อดีต เช่น อุปกรณ์ล่ำสัตว์ จับปลำ สิ่งของที่

ใช้ในชวีติประจ�ำวัน เครือ่งมอืเกษตรกรรม อปุกรณ์

ทอผ้ำ ศำลำที่ 2 เป็นศำลำกุฏิเจ้ำอำวำสจะเป็นที่

จดัเก็บวัตถุโบรำณทีม่กีำรขุดพบ คมัภีร์ใบลำน และ

ฆ้องโบรำณ จงึท�ำให้มคีนเข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ 

ท้ังคนในท้องถ่ินและต่ำงถ่ินได้เข้ำมำศึกษำและ

เรยีนรู ้ซึง่วัตถุโบรำณทีจ่ดัแสดงเหล่ำน้ีจะเก่ียวข้อง

และสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ท้องถ่ินของชุมชน

บ้ำนค้อ

 ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.2549 พระครูขันติธรรม

รสได้มรณภำพ พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ก็เร่ิมซบเซำ ไม่มีคนเข้ำมำเย่ียมชมแม้แกนน�ำ 

ชำวบ้ำนพยำยำมสำนต่องำนพิพิธภัณฑ์ต่อจำก

พระครูขันติธรรมรสก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเช่น 

แกนน�ำไปขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนของ

รฐับำล และ เอกชนก็ไม่มหีน่วยงำนใดเข้ำมำช่วยเหลอื 

ประชำสัมพันธ์เพ่ือขอรับบริจำคสิ่งของเพ่ือน�ำมำ

เพ่ิมจ�ำนวนสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไม่มีใครเข้ำมำ 
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บริจำค สุดท้ำยแกนน�ำเข้ำไปขอควำมช่วยเหลือ

จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธุ์ ให้น�ำนักศึกษำ

มำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์แต่ก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ ใน

ทีส่ดุแกนน�ำก็เริม่ถอนตัวออกจำกพิพิธภัณฑ์ ท�ำให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณขำดกำรดแูลรกัษำ 

รอวันทรุดโทรม จนกระท่ังปิดตัวลง 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจว่ำควร

จะด�ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ กลับมำเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต 

ให้คุณประโยชน์ต่อชุมชน ผู้เป็นเจ้ำของ ท�ำให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี

แนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมและสร้ำงส�ำนึก 

ร่วมว่ำพิพิธภัณฑ์เป็นของชำวบ้ำน โดยชำวบ้ำน 

เพ่ือชำวบ้ำนอย่ำงแท้จริง

วัตถุประสงค์

 1.  เพือ่ศกึษำสภำพปัญหำของกำรจดักำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 2. เพ่ือน�ำเสนอแนวทำงกำรฟ้ืนฟูพิพิธภณัฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ

กรอบแนวคิดการวิจัย

 กำรศกึษำเรือ่งกำรจดักำรพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอ

สมเดจ็ จงัหวัดกำฬสนิธ์ุ ผูศ้กึษำได้ใช้กรอบแนวคิด

กำรถอดบทเรียนซึ่งกำรถอดบทเรียน หมำยถึง 

กระบวนกำรดึงเอำควำมรู้จำกกำรท�ำงำนออกมำ

ใช้เป็นทุนในกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องท่ียำกหรือ 

ซับซ้อนข้ึนไปจำกเดิมด้วยกำรสรุปผล อธิบำย

ปรำกฏกำรณ์หรือข้อมูลใหม่ที่เกิดข้ึน ระหว่ำง 

กำรท�ำงำน (ศุภวัลย์ พลำยน้อย, 2556) กำรถอด

บทเรียนจึงเป็นกำรสกัดควำมรู้จำกประสบกำรณ์

ของผู้ปฏิบัติจริง เน้นเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกลุ่ม

เป้ำหมำยท่ีเป็นระบบ น�ำบทเรียนที่ได้ไปสรุป และ

สงัเครำะห์เพ่ือให้ได้ควำมรูใ้หม่ โดยใช้กระบวนกำร

กำรเรียนรู้ร่วมกัน

 หลักกำรส�ำคัญในกำรถอดบทเรียนนั้น 

จะมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน สำมำรถแบ่งขั้นตอน

กำรถอดบทเรียนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (รัตนำ  

ดวงแก้ว,2553) 

 1. ขั้นเตรียมกำรถอดบทเรียน ประกอบ

ด้วย กำรสร้ำงทีมงำนถอดบทเรียนกำรสร้ำง

สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในทีมงำนถอดบทเรียนกำร

ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของทีมงำนกำรเลือกเทคนิค

กำรถอดบทเรียนท่ีเหมำะสมกับโครงกำร และ 

กำรจดัท�ำปฏิทนิวำงแผนกำรด�ำเนินกำรถอดบทเรียน

 2. ข้ันกำรถอดบทเรียน ประกอบด้วย  

กำรสร้ำงบรรยำกำศให้ผู ้เข้ำร่วมถอดบทเรียนมี

ควำมผ่อนคลำยเป็นกันเองกำรก�ำหนดกติกำใน

กำรถอดบทเรียนอย่ำงมีส่วนร่วมกำรจัดกิจกรรม 

อุน่เครือ่งเพ่ือให้ผูร่้วมถอดบทเรยีนเข้ำใจวัตถุประสงค์

และวิธีด�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน และกำรสกัด

ควำมรู้จำกผู้ร่วมถอดบทเรียน เพ่ือน�ำมำบันทึก

เขียนรำยงำน

 3.  ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำน

 4.  ขัน้ตดิตำมกำรน�ำบทเรยีนไปใช้ประโยชน์

 จำกควำมหมำยและข้ันตอนของแนวคิด

กำรถอดบทเรียนที่มีควำมชัดเจนและมีควำมเป็น

ไปได้ในกำรปรับใช้ในกำรศึกษำเรื่อง กำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบล

ล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอสมเดจ็ จงัหวัดกำฬสินธ์ุ ผู้ศกึษำ

จึงได้น�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนมำใช้เพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรฟื ้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง

โสภณให้มีควำมยั่งยืนสืบไป
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การด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณเป็นกำรศึกษำเฉพำะกรณี (Case 

Study) โดยกำรใช้กรอบแนวคิดกำรถอดบทเรียน

เป็นกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลหลัก

จำกกำรรวบรวมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ซึ่งก่อนที่

ผู ้ศึกษำจะท�ำกำรถอดบทเรียนนั้น ผู ้ศึกษำได้

ท�ำกำรศึกษำเอกสำรที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย บทควำมวิชำกำร หรือ บทควำมวิจัย

วิทยำนพินธ์หนังสอืประวัตศิำสตร์กำฬสนิธ์ุเอกสำร

สรุปบรรยำยควำมเป็นมำของอ�ำเภอสมเด็จ

 เมือ่ได้ศกึษำข้อมลูแล้ว ผูศ้กึษำได้ลงพ้ืนที่

ส�ำรวจบริเวณบ้ำนค้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10และ

พ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ระยะเวลำในกำร

ลงพ้ืนท่ีตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 – เดือน

สิงหำคม 2559 โดยกำรลงส�ำรวจพ้ืนท่ีนั้นผู้ศึกษำ

ได้สนทนำพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และกำร

สัมภำษณ์แบบเจำะลึกผู้ศึกษำได้เข้ำสังเกตกำรณ์

แบบไม่มีส่วนร่วมกับ ประเพณี วัฒนธรรม และ 

กำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ของชำวชุมชนบ้ำนค้อเพ่ือจะได้เข้ำใจวิถีชีวิต  

ควำมเป็นอยู่ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวชุมชน

บ้ำนค้อกับพิพิธภัณฑ์

 หลังจำกนั้นเมื่อถึงเดือนกรกฎำคม 2559 

ผู้ศึกษำจึงเริ่มสร้ำงทีมงำนเพ่ือที่จะเป็นทีมงำนใน

กำรถอดบทเรยีนเพ่ือสกัดเอำควำมรูข้องแต่คนออก

มำเพ่ือน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรฟื้นฟูและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ซึ่งได้ผู้ถูกถอดบท

เรียน จ�ำนวนทั้งหมด 9 คนประกอบด้วย

 1) นำยค�ำ เพชรเสนำ เป็นชำวบ้ำนค้อ

ตัง้แต่ก�ำเนิดเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน และเคยเป็นแกนน�ำ

ชำวบ้ำนทีร่่วมก่อตัง้พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ

 2)  นำยสงค์ โคตรศรีเป็นชำวบ้ำนค้อตัง้แต่

ก�ำเนิด เป็นปู่จ�้ำประจ�ำชุมชนบ้ำนค้อ และเคยเป็น

แกนน�ำชำวบ้ำนที่ร ่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

 3)  นำยชำลี แพงแสน เป็นชำวบ้ำนค้อ

ตั้งแต่ก�ำเนิด เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน และเคยเป็น

แกนน�ำชำวบ้ำนที่ร ่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ

 4)  นำยค�ำเพีย เพชรเสนำ ผู้ใหญ่บ้ำนค้อ 

หมู่ที่ 4

 5)  นำยค�ำบำล ถ่ินประสงค์ ผูใ้หญ่บ้ำนค้อ 

หมู่ 10

 6)  นำยสดใส ศรีชู  กรรมกำรบริหำร

วัดกลำงโสภณ

 7)  นำยทองพูล โคตรศรี โยมอุปฐำก

พระครูขันติธรรมรส

 8)  นำยค�ำชำย บุญนำมน ผู้ดูแลวัดกลำง

โสภณ (มีบ้ำนอยู่บริเวณหลังวัดกลำงโสภณ)

 9)  พระสนธยำ สรุปัญโญ พระลกูวัดกลำง

โสภณเป็นชำวบ้ำนค้อตั้งแต่ก�ำเนิด 

 เมื่อผู้ศึกษำได้ผู้ถูกถอดบทเรียนแล้วได้มี

กำรประชุมวำงแผน ในวันท่ี 5 สิงหำคม 2559 จัด

เวทีประชมุวำงแผนกำรด�ำเนินกำรคร้ังที ่1 เป็นกำร

ประชุมพูดคุยท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับ

พิพิธภัณฑ์อสีำนวัดกลำงโสภณ วิถชีวิีตชำวบ้ำนค้อ 

ควำมเป ็นมำของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ สภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ แนวทำงในกำรฟื้นฟูและพัฒนำ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ วันที่ 13 สิงหำคม 

2559 ประชุมกันครั้งท่ี 2 เรื่องกำรจัดแสดงสิ่งของ

ในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ และควำม

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง
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โสภณ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหำคม 2559 ประชุม

วำงแผนกำรเพ่ือทีจ่ะหำคนเข้ำมำศกึษำเรยีนรูแ้ละ

เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 

ผลการวิจัย

 พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณต้ังอยู่ใน

บริเวณวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อชุมชนบ้ำนค้อเป็น

ชุมชนดั้งเดิมในพ้ืนท่ี ต�ำบลล�ำห้วยหลัว อ�ำเภอ

สมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2410 

โดย พ่อใหญ่กมแสง และ พ่อใหญ่สุริยะ ได้น�ำ 

ชำวบ ้ำนอพยพมำสร ้ำงหมู ่บ ้ำนขึ้น บริ เวณ 

หนองดินจี่ ซึ่งมีต้นค้อขึ้นอยู่เป็นจ�ำนวนมำกจึงได้

ต้ังชือ่หมูบ้่ำนตำมชือ่ของต้นค้อทีข่ึน้อยูเ่ป็นจ�ำนวน

มำกว่ำ“บ้ำนค้อ” (ค�ำ เพชรเสนำ, 2558) ปัจจุบัน

บ้ำนค้อ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ 4 

และหมู่ 10มี จ�ำนวน ประชำกรรวมกัน 1,371 คน 

เป็นชำย 674 คน เป็นหญิง 697 คน ประกอบอำชพี 

ท�ำนำ และเลีย้งสตัว์ อำศยัแหล่งน�ำ้จำกอ่ำงเก็บน�ำ้

หนองดินจี่ในกำรอุปโภค และบริโภค ภำษำที่ใช้

ติดต่อสื่อสำรกันในชีวิตประจ�ำวันคือภำษำอีสำน 

(ค�ำเพีย เพชรเสนำ,2558)

 วัดกลำงโสภณเป็นวัดประจ�ำบ้ำนค้อ  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2410 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับกำร

ก่อตั้งหมู ่บ ้ำน มีพ ่อใหญ่หลวงศรี (พ ่อใหญ่ 

จำนสุข) กับ หลวงปู่นนและชำวบ้ำนร่วมมือกัน

สร้ำงวัดขึ้น โดยให้ชื่อว่ำวัดบ้ำนค้อต่อมำเมื่อ  

ปี พ.ศ. 2482 วัดบ้ำนค้อได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดกลำง

โสภณ ปัจจุบันวัดกลำงโสภณมีพระจ�ำพรรษำ 

3 รปู คอื เจ้ำอธิกำรทวีศิลป์ ปณุณวุฑโฒ เจ้ำอำวำส

วัดกลำงโสภณพระสุดท่ีรัก ปัญญำวุฒิโธ และ 

พระสนธยำ สุรปัญโญ (ค�ำ เพชรเสนำ,2558)

 ภำยในวัดกลำงโสภณยังมีพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ ที่ก ่อต้ังข้ึนเมื่อป ี พ.ศ.

2530โดย พระครูขันติธรรมรส อดีตเจ้ำอำวำส

วัดกลำงโสภณองค์ท่ี 13 เพ่ือต้องกำรท่ีจะให้

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเป็นศูนย์กลำง

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สิ่งของ และวัตถุโบรำณที่

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์น้ันเกิดจำกกำรเก็บรวบรวม 

และขอบริจำคสิ่งของจำกชำวบ้ำน ผู้มีจิตศรัทธำ 

 เมื่อคร้ังพระครูขันติธรรมรสยังมีชีวิตอยู่มี

ผู้เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

แต่เมื่อพระครูขันติธรรมรสได้มรณภำพไปแล้ว

พิพิธภัณฑ์ก็เริ่มไม่มีผู้เข้ำมำเย่ียมชม แม้แกนน�ำ

ชำวบ้ำนจะหำแนวทำงที่ท�ำให้คนเข้ำมำเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์ก็ไม่สำมำรถที่จะท�ำให้คนเข้ำมำเย่ียม

ชมพิพิธภัณฑ์ได้ สุดท้ำยก็ต้องพำกันถอยออกไป 

พิพิธภณัฑ์อสีำนวัดกลำงโสภณจงึต้องถูกปล่อยให้

กลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกือบร้ำงตั้งแต่นั้นมำ

 1. สภาพปัญหาของการจัดการพพิธิภณัฑ์

อีสานวัดกลางโสภณ

 เมือ่ผูศ้กึษำได้ลงพ้ืนทีบ่รเิวณชมุชนบ้ำนค้อ

หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10ได้เข้ำไปส�ำรวจพ้ืนท่ีโดยใช้

ควำมคุ้นเคยกับ นำยชำลี แพงแสน ซึ่งรู้จักกับ 

ผู ้ศึกษำตั้งแต่ก่อนลงภำคสนำมจึงได้ขอควำม

อนเุครำะห์นำยชำลแีพงแสน สร้ำงควำมคุน้เคยกบั

ชำวบ้ำนค้อ เมือ่ชำวบ้ำนเริม่คุน้เคยกับผูศ้กึษำแล้ว 

ผูศ้กึษำจงึได้ปรกึษำหำรอืกับแกนน�ำชำวบ้ำน และ

ผู้ใหญ่บ้ำนว่ำจะน�ำแนวคิดกำรถอดบทเรียนมำ

ศึกษำสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ เพ่ือฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑ์กลับมำมี

ชีวิตอีกครั้ง ซึ่งแกนน�ำชำวบ้ำนและผู้ใหญ่บ้ำน 

ก็เห็นชอบ และสนับสนุนแนวทำงกำรศึกษำที่ 

ผู้ศึกษำได้น�ำเสนอ



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
50

 ดังน้ันในวันท่ี 5 สิงหำคม 2559 จึงได้จัด

เวทีประชุมวำงแผนกำรด�ำเนินกำรเป็นกำรประชุม

พูดคุยท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์

อสีำนวัดกลำงโสภณ วิถีชวิีตชำวบ้ำนค้อ ควำมเป็น

มำของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

สภำพปัญหำของพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลน้ันคือผู้ท่ีถูกถอดบทเรียน จึงท�ำให้

ทรำบสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ ประกอบด้วย

 1) ชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ 

เน่ืองจำกกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำง

โสภณทีผ่่ำนมำ ด�ำเนินกำรโดยพระครขูนัตธิรรมรส 

และแกนน�ำจ�ำนวน 3 คน ได้แก่นำยค�ำ เพชรเสนำ 

นำยชำลี แพงแสน และ นำยสงค์ โคตรศรี ซึ่งชำว

บ้ำนไม่ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรพิพิธภัณฑ์ 

ชำวบ้ำนจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นผู้เข้ำมำ

เย่ียมชม และเป็นผูบ้รจิำคสิง่ของเท่ำน้ัน อ�ำนำจใน

กำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับ

พระครูขันติธรรมรสและแกนน�ำ เมื่อพระครูขันติ

ธรรมรสมรณภำพไปแล้ว ชำวบ้ำนจึงไม่สำมำรถ

เข้ำมำจัดกำรพิพิธภัณฑ์ได้เนื่องจำกไม่ได้มีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น 

 2) ชำวบ้ำนขำดควำมรู ้ในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์ กำรจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์นั้น

เป็นลักษณะท่ีชำวบ้ำนจัดกันเอง ไม่ได้จัดแสดงให้

เป็นหมวดหมู ่วัตถุและสิง่ของท่ีน�ำมำจดัแสดงขำด

กำรบรรยำยถึงเรื่องรำวควำมเป็นมำ และคุณค่ำ

ควำมส�ำคัญของสิ่งของ หรือโบรำณวัตถุชิ้นนั้น 

ท�ำให้วัตถุโบรำณหรือสิ่งของที่น�ำมำจัดแสดงน้ัน

ขำดควำมน่ำสนใจ วัตถุสิ่งของมีจ�ำนวนเท่ำเดิม 

ไม่มีกำรปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม และยังไม่มีกำร

จัดท�ำทะเบียนสิ่งของและวัตถุโบรำณ

 3) เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่สนใจพิพิธภัณฑ์

เน่ืองจำกเจ้ำอำวำสเห็นว่ำควรพัฒนำวัดในด้ำน

อืน่ๆมำกกว่ำอำท ิกำรบรูณปฏิสงัขรณ์สิง่ปลกูสร้ำง

ภำยในวัด กำรจัดภูมิทัศน์ภำยในวัดให้ดูสวยงำม 

และกำรสร้ำงศรัทธำให้เกิดข้ึนในหมู่ชำวบ้ำน ส่วน

กำรจดักำรพิพิธภัณฑ์ถูกจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัเป็น

อันดับท้ำย ท�ำให้พิพิธภัณฑ์เร่ิมทรุดโทรมไม่มีใคร

เข้ำมำสนใจเย่ียมชม 

 เมื่อทรำบถึงสภำพปัญหำแล้วผู้ที่ถูกถอด

บทเรียนได้เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขสภำพ

ปัญหำเพ่ือปฏิบัติกำร ดังนี้

 1) ควรให้ชำวบ้ำนต่ำงถ่ิน เข้ำมำช่วย

กระตุ้นให้ชำวบ้ำนค้อได้เกิดกำรตื่นตัว โดยน�ำชำว

บ้ำนต่ำงถ่ินเข้ำมำท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์

 2) ควรเชญินักวิชำกำร ผูท่ี้มคีวำมรู้ในเรือ่ง

ของสิ่งของ โบรำณวัตถุ มำให้ควำมรู้ และข้อมูล 

เร่ืองรำวสิง่ของ โบรำณวัตถุ เพ่ือกระตุน้ให้ชำวบ้ำน

เกดิ ส�ำนึกรกัและหวงแหนในสิง่ของ วัตถุโบรำณ ที่

มีมำตั้งแต่บรรพบุรุษ 

 3) ควรนิมนต์เจ ้ำอำวำสไปเย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์วัดอื่นท่ีประสบควำมส�ำเร็จ เพ่ือให้เจ้ำ

อำวำสเกิดแรงบันดำลใจหันกลับมำสนใจและ

พัฒนำพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 2. แนวทางการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์อีสาน

วัดกลางโสภณ

 1) การกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านค้อเกิด

ความตื่นตัวเมื่อได้แนวทำงข้อเสนอกำรแก้ไข

สภำพปัญหำเพ่ือฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์แล้ว จึงนัดวันท่ี

จะลงไปปฏิบัติกำรตำมข้อเสนอท่ีสรุปผลจำกกำร

ถอดบทเรียน วันที่ 7 สิงหำคม 2559 ทีมงำนถอด

บทเรียน ได้ไปขอควำมร่วมมือกับ โรงเรียนขวัญ

ฤทัยพัฒนวิชญ์ อ�ำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่ง
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อยู่ต่ำงถ่ิน น�ำนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3 มำช่วย

ท�ำควำมสะอำดพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

จ�ำนวนนักเรียนท้ังหมด 26 คน โดยในขณะที่

ท�ำควำมสะอำดนั้นได ้มีชำวบ ้ำนค ้อมำคอย

สังเกตกำรณ์

 2) การเชิญนักวิชาการมาให้ความรู ้

ข้อมูล เรือ่งราวสิง่ของ โบราณวตัถุ เพือ่กระตุน้

ให้ชาวบ้านเกดิส�านึกรักและหวงแหนในสิง่ของ

วัตถุโบราณท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษวันที่ 13 

สิงหำคม 2559 จัดเวทีประชุมกันครั้งที่ 2 เรื่องกำร

จัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

มีกำรระดมควำมคิดของทีมงำนถอดบทเรียน

พิพิธภัณฑ์และผู้ศึกษำ เพ่ือสกัดควำมรู้สิ่งของ ใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณว่ำมทีมีำอย่ำงไร มี

คุณค่ำอย่ำงไร เพ่ือจะแยกกำรจัดหมวดหมู่ และ

สำมำรถเล่ำควำมเป็นมำทีเ่ก่ียวข้องกับวิถีชวิีตของ

ชำวชุมชนบ้ำนค้อได้ สิ่งของในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วดักลำงโสภณเป็นตัวเล่ำเรื่อง ไดข้้อสรุปว่ำควรจัด

ส่วนแสดงออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1)

กำรคมนำคม เช่น เกวียน ล้อ ส่วนท่ี 2)อำวุธ เช่น 

ปืนเพลงิ หน้ำไม้ ขวำนถำก มดี พลเุป่ำลกูดอกส่วน

ที่ 3) เครื่องจับสัตว์ เช่น ไซ แงบ ข้อง ซูด แห ส่วน

ท่ี 4) อปุกรณ์ในครวัเรอืน เช่น กระติบ๊ข้ำว หวดสำน 

กระบุง กระบม ส่วนท่ี 5)เครื่องทอผ้ำ เช่นฟีม อัก 

ขำเปีย อุปกรณ์เลี้ยงหม่อนไหม ส่วนท่ี 6) อุปกรณ์

กำรเกษตร เช่น ครำดนำด�ำ แอกใส่หลัง คันไถ ขอ

ไม้ไผ่ และส่วนที่ 7) ประเพณี เช่น ฮำงหด (ที่รดน�้ำ

สงฆ์) กลอง ฆ้อง แคน เป็นต้น โดยผู้ท่ีให้ข้อมูล

ควำมเป็นมำและคุณประโยชน์ของสิ่งของน้ันคือ

ปรำชญ์ท้องถ่ิน เมือ่พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ

ถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่แล้วทีมงำนถอดบทเรียนจึง

ได้จัดเวทีครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 สิงหำคม 2559 ประชุม

วำงแผนกำรเพ่ือทีจ่ะหำคนเข้ำมำศกึษำเรยีนรูแ้ละ

เข้ำมำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณ ทีป

ระชุมสรุปว่ำจะขออนุญำตน�ำเด็กนักเรียนชุมชน

บ้ำนค้อรำษฎร์บ�ำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�ำชุมชน

บ้ำนค้อ ได้เข้ำมำเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อสีำนวัดกลำง

โสภณเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เยำวชนในท้องถ่ินได้

ส�ำนึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองปรำกฏว่ำ 

วันท่ี 3 กันยำยน2559 มีครูจำกโรงเรียนบ้ำนค้อ

รำษฎร์บ�ำรุง ได้น�ำนักเรียนโรงเรียนบ้ำนค้อรำษฎร์

บ�ำรุง ในระดับชั้น ป.4– ป.6 จ�ำนวน 38 คน เข้ำมำ

เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ โดยมี

ปรำชญ์ท้องถ่ินเป็นผู้น�ำชม และให้ข้อมูล

 3) นิมนต ์ เจ ้าอาวาสไปเ ย่ียมชม

พิพิธภัณฑ์วัดท่ีอ่ืนท่ีประสบผลส�าเร็จเพื่อให้

เกิดแรงบันดาลใจ ผู้ศึกษำและผู้ท่ีถูกถอดบท

เรียนได้พิจำรณำและเสนอว่ำจะนิมนต์เจ้ำอำวำส

ไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ พ้ืนบ ้ำนวัดพุทธมงคล  

อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำมเนื่องจำก 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เกิดจำกควำมร่วมมือในกำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักดังนี้  

1) นักวิชำกำร 2) ชำวบ ้ำน 3) ผู ้น�ำชุมชน  

4) เจ้ำอำวำส และ 5) พระลกูวัด จงึท�ำให้พิพิธภัณฑ์

พ้ืนบ้ำนวัดพุทธมงคลด�ำรงอยู่ด้วยและมีผู้เข้ำมำ

เย่ียมชม ดังน้ันผู้ศึกษำและผู้ที่ถูกถอดบทเรียน 

จึงได้เข้ำไปนิมนต์เจ้ำอำวำสวัดกลำงโสภณเพ่ือที่

จะพำไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนวัดพุทธมงคล 

แต่ท่ำนก็ไม่สะดวกเดินทำงไป เนื่องจำกติดกิจ

นิมนต์หลำยครั้ง ท�ำให้ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำตำมแนวทำงที่เสนอได้ เน่ืองจำกจ�ำกัดด้วย

ระยะเวลำ ท�ำให้ต้องรอแก้ไขปัญหำในส่วนนีต่้อไป

ในอนำคต
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อภิปรายและสรุปผล

 กำรจดักำรพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ 

บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัวอ�ำเภอสมเด็จ จังหวัด

กำฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�ำเสนอแนวทำง 

กำรฟ ื ้ น ฟู พิ พิธภัณฑ ์อี สำน วัดกลำง โสภณ  

กำรศึกษำพบว ่ำ  สภำพป ัญหำที่ เ กิดขึ้นใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณเกิดขึ้นจำก  

กำรท่ีชำวบ้ำนไม่ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมกับพิพิธภณัฑ์ 

อีกทั้งกำรขำดควำมรู้ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ และ  

เจ้ำอำวำสองค์ใหม่ไม่ได้สนใจพิพิธภัณฑ์จำก

สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับผลกำรศึกษำ

ของกับ กำรศึกษำของ (ซำรีนำ จุลธีระ,2550:  

16-17) ท่ีสรุปกำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภัณฑ์

วัดหนังรำชวรวิหำร เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 

ว่ำ กำรบรหิำรงำนของพิพิธภัณฑ์และกำรตดัสนิใจ

ทั้งหมดขึ้นกับเจ้ำอำวำส เนื่องจำกว่ำท่ำนเจ้ำ

อำวำส (พระครูสังฆรักษณ์สุภำทโร) เป็นผู้ริเริ่ม 

ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดหนัง จึงเป็นผู้รับผิดชอบและ

ควบคุมกำรบริหำรงำนท้ังหมดเพียงผู้เดียว แม้จะ

มีแนวร่วมในกำรจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของ 

งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์วัดหนัง

นั้นก็เป็นเงินส่วนตัวของท่ำนพระครูสังฆรักษณ์สุ

ภำทโรเงินท่ีได้รับบริจำคจำกผู้ท่ีศรัทธำ และเงินที่

ได้จำกกำรรับบริจำคจำกคนในชุมชน แต่ปัจจัย 

ท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำงพิพิธภัณฑ์วัดหนัง กับ 

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณน้ันคือเรื่องของ 

ขั้นตอนในกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ เพรำะพิพิธภัณฑ์

วัดหนังจะมีกำรว่ำจ้ำงบริษัทหรือหน่วยงำนที่

เชี่ยวชำญเฉพำะเข้ำมำด�ำเนินงำน ส่วนพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณนั้นไม่ได้มีหน่วยงำนใดท่ี

เชี่ยวชำญเข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์

เลย เป็นกำรจัดแสดงแบบชำวบ้ำนจัดกำรกันเอง 

ไม่มหีลกักำรในกำรจดัพิพิธภณัฑ์ จนกระท่ังพระครู

ขันติธรรมรสมรณภำพ สิ่งของ วัตถุโบรำณใน

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ท่ีเคยจัดแสดง

แบบไหน ก็ เป ็นแบบน้ัน คงเดิม  ไม ่มีกำร

เปล่ียนแปลงและพัฒนำส่ิงของวัตถุโบรำณก็เริ่ม

สูญหำยไปเพรำะไม่มีกำรตีทะเบียนสิ่งของวัตถุ

โบรำณสอดคล้องกับกำรศึกษำของ (สมลักษณ์ 

เจริญพจน์ และคณะ,2547:25-26)อธิบำยถึงควำม

ส�ำคญัของกำรจดัท�ำทะเบยีนวัตถุว่ำ เป็นกำรจดัท�ำ

หลักฐำนเพ่ือให้ทรำบถึงประวัติ ท่ีมำ จ�ำนวน

รำยกำรท้ังหมดท่ีมีอยู ่ในพิพิธภัณฑ์อีกทั้งเป็น

เคร่ืองมอืทีส่�ำคญัทีป้่องกันวัตถุทีเ่ก็บรกัษำไว้ไม่ให้

สูญหำย

 ควำมสอดคล้องของผลกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ

กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในท่ีท�ำกำรศึกษำท�ำให้

สำมำรถอธิบำยได้ว่ำปัญหำเก่ียวกับกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อสีำนวดักลำงโสภณเกิดจำกกำรผกูขำด

กำรจัดกำรโดยอดีตเจ้ำอำวำสและแกนน�ำไม่ก่ีคน

 แนวทำงกำรน�ำเสนอเพ่ือฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณโดยวิธีกำรถอดบทเรียนแบบ 

AAR ท�ำให้ได้แนวทำง 3 ประกำรดังนี้ 1. ควรให้

ชำวบ้ำนต่ำงถิ่น เข้ำมำช่วยกระตุ้นให้ชำวบ้ำนค้อ

ได้เกิดกำรต่ืนตวั 2) ควรเชญินักวิชำกำร ผูท่ี้มคีวำม

รู้ในเรื่องของสิ่งของ โบรำณวัตถุ มำให้ควำมรู้และ 

3) ควรนิมนต์เจ้ำอำวำสไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ ์

วัดอื่นที่ประสบควำมส�ำเร็จแนวทำงกำรถอดบท

เรียนท่ีได้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ (ยุทธดนัย สี

ดำหล้ำ,2550) อธิบำยว่ำเทคนิคกำรถอดบทเรียน

ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มำกมำยกำรเลือกใช้เทคนิค

ต่ำงๆมกัจะมำพร้อมในช่วงเวลำทีเ่หมำะสมในกำร

ด�ำเนินกำร และวัตถุประสงค์ กำรถอดบทเรียนว่ำ

ต้องกำรรู ้หรือเข้ำใจซับซ้อนแค่ไหนซึ่งเทคนิค 
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กำรถอดบทเรียนท่ีนิยมใช้กันอยู ่ในปัจจุบันมี  

4 เทคนิค คือ 1)กำรทบทวนระหว่ำงปฏิบัติ หรือ 

AAR 2) กำรทบทวนหลงักำรปฏิบตั ิ3) กำรประเมนิ

สิทธิผลกำรท�ำงำน หรือ PM และ4) เทคนิคแผนที่

ผลลพัธ์ หรอื OM ผูศ้กึษำเลอืกน�ำกำรถอดบทเรยีน

แบบ AAR หรือ After Action Review Technique 

เป็นกำรทบทวนระหว่ำงปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติ

กำรซึ่ ง เหมำะสมกับกำรน�ำมำถอดบทเรียน

พิพิธภณัฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ เพรำะกำรถอดบท

เรียนแบบ AAR นั้น สำมำรถท�ำในระหว่ำงที่ปฏิบัติ

กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์อีสำนโสภณได้ทันที ท�ำได้

ง่ำย ใช้เวลำไม่นำน สำมำรถเรียนรู้ระหว่ำงท�ำงำน

เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบัติกำรให้ดีขึ้น มำเป็นเครื่อง

มือ สร้ำงแกนน�ำชำวบ้ำนจัดเวทีกำรถอดบทเรียน

เพ่ือระดมควำมคิดและปฏิบัติกำรแก้ไขสภำพ

ปัญหำที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์

 กำรจัดเวทีถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน 

ควำมรู้กับผู้ที่ถูกถอดบทเรียน ใช้ศำลำกำรเปรียญ

วัดกลำงโสภณเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ จัดเวที

ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังหมด 3 ครั้ง โดยแบ่ง

ค�ำถำมออกเป็น 3 ชุด จัดเวทีครั้งที่  1 วันที่ 

5 สิงหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชุดที่ 1 คือเพ่ือ

ท�ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ ตั้งแต่ ควำมเป็นมำของชุมชน 

บ้ำนค้อ วิถีชีวิตของชุมชนบ้ำนค้อ กำรก่อต้ัง

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ ควำมเป็นมำและ

คุณค่ำของสิ่งของ โบรำณวัตถุในพิพิธภัณฑ์อีสำน

วัดกลำงโสภณ และกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำร

จัดตัง้พพิธิภณัฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ จดัเวทคีรั้งที่ 

2 วันท่ี 13 สงิหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชดุท่ี 2 คอื 

เพ่ือให้เห็นปรำกฏกำรณ์ทีเ่กิดขึน้ เหน็ถึงสภำพของ

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่

เกือบร้ำงและสภำพของกำรจดัส่ิงของในพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณจัดเวที คร้ังที่ 3 วันท่ี 27 

สิงหำคม พ.ศ.2559 ใช้ค�ำถำมชุดท่ี 3 คือ คิดหำวิธี

กำรท่ีสำมำรถน�ำไปปฏิบัติกำรจริงในกำรอนุรักษ์

และพัฒนำพิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ

 ควำมสอดคล้องของผลกำรศึกษำทีผ่่ำนมำ

กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นท�ำให้สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ

แนวทำงกำรฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์วัดท่ีเกิดจำกสภำพ

ปัญหำกำรผูกขำดอ�ำนำจในกำรจดักำรน้ันสำมำรถ

แก้ปัญหำได้ด้วยวิธีกำรกระตุ้นจิตส�ำนึกให้ชำว

บ้ำนรู้สึกรักและหวงแหน เมื่อชำวบ้ำนเริ่มเข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรจดักำรจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเพ่ิมพูนควำม

รู ้ในเรื่องของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ให้ชำวบ้ำน

สำมำรถด�ำเนินกำรเองได้และปรับเปล่ียนทัศนคติ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรวัดโดยตรงให้หัน

กลับมำสนใจพิพิธภัณฑ์ในฐำนะเป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน

 แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ บ้ำนค้อ ต�ำบลล�ำห้วยหลัว 

อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ที่น�ำเสนอแนวทำง

กำรแก้ไขสภำพปัญหำเป็นเพียงกำรน�ำเสนอ

แนวทำงเบื้องต้น ของกำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ใน

อนำคต จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องมีกำรด�ำเนินกำร 

ปรับปรุง แก้ไข อย่ำงต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนที่มำจำก

ชุมชนภำยในเป ็นแกนหลัก นักวิชำกำรหรือ 

ผู ้มีควำมรู ้ท่ีมำจำกภำยนอกเป็นส่วนสนับสนุน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนต่ำงๆ รวม

ทั้งภำคประชำชนหรือชำวบ้ำนควรต้องเข้ำมำมี

บทบำทสนบัสนุนทัง้หมดนี ้เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์อสีำน

วัดกลำงโสภณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรำกฐำน ผูกติด 

ยึดโยงกับชุมชน อันจะสร้ำงส�ำนึกควำมภำคภูมิใจ

ในควำมเป็นท้องถ่ินและมีควำมมั่นใจที่จะพัฒนำ
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แก ้ไขปรับปรุงให ้มีควำมย่ังยืน กำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์จึงสำมำรถตอบสนองควำมภำคภูมิใจ

ให้กับคนในชุมชนและที่ส�ำคัญย่ิงกว่ำ คือ สร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้ำของพิพิธภัณฑ์

นั้นเอง

ข้อเสนอแนะ

 1) ข้อเสนอแนะต่อชุมชน แกนน�ำชำว

บ้ำน เป็นผู้ท่ีสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำนของ

ภมูปัิญญำท้องถิน่ และในด้ำนของขนบธรรมเนยีม

ประเพณี แต่มีจุดอ่อนคือ ขำดองค์ควำมรู้ที่จะมำ

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ หำกได้รับกำรอบรม หรือกำรได้

รบัข้อมลูในเรือ่งของกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์จะท�ำให้

มีควำมรู้เพ่ิมข้ึน และควรที่จะมีกำรส่งเสริมให้เด็ก

และเยำวชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์อีสำนวัดกลำงโสภณ เพรำะจะท�ำให้ได้

ซึมซับ เกิดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์มำกข้ึน

 2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเห็นควรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำร

จัดกำรพิพิธภัณฑ์ร่วมกับชำวบ้ำนและพระสงฆ์ 

โดยด�ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและ

บุคคลำกรเท่ำที่จ�ำเป ็น โดยให้ชำวบ้ำนและ 

พระสงฆ์เป็นแกนน�ำในกำรด�ำเนินกำรจัดกำร  

เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู ้พัฒนำและสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับพิพิธภัณฑ์สืบไป

 3) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องของโบรำณวัตถุ 

ที่มีกำรขุดพบบริเวณชุมชนบ้ำนค้อ เรื่องรำวที ่

เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และพัฒนำ ต่อพิพิธภัณฑ์

อีสำนวัดกลำงโสภณ เพ่ือน�ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปสู่

กำรจัดกำรให้พิพิธภัณฑ์ย่ังยืนสืบไป

บรรณานุกรม

ค�ำ เพชรเสนำ.(2558). ปรำชญ์ชุมชนบ้ำนค้อ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์. สัมภำษณ์, 15 กรกฎำคม.

ค�ำเพียเพชรเสนำ.(2558)ผู ้ใหญ่บ้ำนบ้ำนค้อ หมู่ท่ี 4 อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์.สัมภำษณ์,  

15 กรกฎำคม.

ซำรีนำ จุลธีระ.(2550).“ศึกษำกำรจัดกำร พิพิธภัณฑ์เพ่ือกำรศึกษำวัดหนังรำช วรวิหำร เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหำนคร.” เอกสำรศึกษำปริญญำบัณฑิต ภำควิชำ โบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร.

บุบผำ จิระพงษ์. (2544).สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:  

คณะมนุษยศำสตร์ สถำบันรำชภัฏเชียงใหม่.

ปริตตำ เฉลิมเผ่ำ กออนันตกูล และคณะ. (2549) “มำนุษยวิทยำ พิพิธภัณฑ์ และควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรม”. ในรวมบทความทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2549 เน่ืองในโอกาส

เกษียณอายุราชการของ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์. สุภำงค์ จันทวำนิช, บรรณำธิกำร. กรุงเทพฯ: 

ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

ยุทธดนัย สีดำหล้ำ.(2550).การถอดบทเรียนไม่ยากอย่างท่ีคิด. เข้ำถึงเมื่อ 25 ธันวำคม 2560. เข้ำถึงได้

จำก http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/userfiledownload/asu96dl.pdf



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
55

รัตนำ ดวงแก้ว. (2553). คู่มือการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ. 

ศรีศักรวัลลิโภดม.(2551).พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน.

กรุงเทพฯ:มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.

ศุภวัลย์ พลำยน้อย. (2556). นานาวิธีวิทยาการถอดบทเรียนและการสังเคราะห์องค์ความรู ้.  

พิมพ์ครั้งท่ี 6.กรุงเทพฯ:พีเออีฟวิ่ง.

ศนูย์มำนษุยวิทยำสรินิธร. (2543). “พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย.” เอกสำรกำรสมัมนำทำงวชิำกำร 

23-24 พฤศจิกำยน 2539 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยศิลปำกร.

สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ. (2547). คู ่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น.กรุงเทพฯ:กรำฟิคฟอร์แมท  

(ไทยแลนด์).

สุคณิตำ คล้ำยกระแส (2544), เอกสารรายงานเรื่องพิพิธภัณฑ์วัดกับการพัฒนาชุมชน.ม.ป.ท.


