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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี สําเร็จลุลวงลงไดโดยความรวมมือ
จากพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีท้ังหมดและผูท่ีใหขอมูล ความรู ความเขาใจเก่ียวกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี จากผูนําชุมชน เจาหนาท่ีและผูดูแลพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณทุกทานท่ีให
ความรวมมือ คําแนะนําและใหขอมูลวิจัยท่ีมีคุณคาเปนประโยชนตอการทํางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณนักศึกษา
สาขาสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรีและเจาหนาท่ีท่ีชวยเหลือพิมพ
งานวิจัยใหสําเร็จไปดวยดี

ขอกราบพระคุณเทศบาลนครนนทบุรีและเจาหนาท่ีทุกคนท่ีใหความชวยเหลือใหขอมูลดีๆและให
ความรวมมือในการทํางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งใจไว

สุดทายนี้ขอกราบพระคุณคุณพอ คุณแม และลูกรวมท้ังครอบครัวท่ีเปนแรงใจใหกําลังใจใหงานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จดวยดีเสมอมา

ผูชวยศาสตราจารย ภัทราวดี ศิริวรรณ

หัวหนาโครงการวิจัย
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บทคัดยอ

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการโครงสรางการบริหารงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ศึกษาปญหา
อุปสรรคและความตองการของผูใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีจํานวน 20 แหง โดยศึกษาปจจัยในการดําเนินงานท่ีทําใหการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนา
เปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและเยาวชนในทองถ่ินอยางแทจริง

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การศึกษา
ภาคสนาม การสังเกตการณ และการสัมภาษณประชากรกลุมเปาหมาย ผลการศึกษา พบวา การบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีจํานวน 20 แหง มีท่ีเปดดําเนินการ 12 แหงเทานั้น เนื่องจากบางแหง
ไดปดปรับปรุงและปดกิจการ จํานวน 8 แหง พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีท่ีเปดดําเนินการในปจจุบัน
ไดแก

1.พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน

2.พิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

3.พิพิธภัณฑวัดตนเชือก

4.พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง

5.พิพิธภัณฑธรรมชาติ

6.หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

7.พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว

8.พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
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9.พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก

10.พิพิธภัณฑดาวเทียม

11.พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี

12.พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท

จากการศึกษาพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีจํานวน 12 แหงพบวามีรูปแบบในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการท่ีแตกตางกัน โดยสวนใหญพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีแตละแหงบริหารจัดการกันเองไม
ข้ึนตรงกับหนวยงานใดๆ มีเพียงพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีข้ึนตรงกับเทศบาลนคร
นนทบุรี และพิพิธภัณฑท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานเอกชนคือ พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท ซึ่ง
บริหารงานโดยลูกหลานศิลปนมนตรี ตราโมทและมีมูลนิธิ มนตรี ตราโมท ชวยดูแลบริหารพิพิธภัณฑบานดุริ
ยางคศิลปน มนตรี ตราโมท ใหดําเนินงานดานตางๆใหราบรื่น  สวนพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ท่ีมี
หนวยงานราชการบริหารและสนับสนุนงบประมาณ ไดแก พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน หอ
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก พิพิธภัณฑถุงยางอนามัยและ
พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว สวนพิพิธภัณฑดาวเทียม มีบริษัทไทยคม จํากัด ( มหาชน ) บริหารและสนับสนุน
งบประมาณดวย พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีท่ีมีบุคลากรของวัดและผูนําชุมชนดูแลพิพิธภัณฑ ไดแก
พิพิธภัณฑวัดตนเชือก พิพิธภัณฑวัดบางออยชางและพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ไดรับเงินบริจาคและ
เงินสนับสนุนจากอบต.และจากทางวัดตลอดจนเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาล การดําเนินงานและเขารวม
กิจกรรมของชุมชนทองถ่ิน โดยเจาหนาท่ีและคนในชุมชนทองถ่ินนั้นมีการวางแผนงานและการสรางสรรค
กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับความรูอยางท่ัวถึง มีการจัดการฐานขอมูลอยางเปน
ระบบและมีเครือขายแหลงเรียนรูตางๆ นอกจากนั้นจากการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานและ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ พบวา การบริหารจัดการดานบุคลากร ใชบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
แตมีปริมาณนอยไมเพียงพอตอการปฏบิัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการดานประชาสัมพันธ ควรมีการ
ประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึงและครอบคลุมโดยเฉพาะประชากรในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินเกิดความรูสึก
เปนเจาของและรูสึกรวมวาพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีมีข้ึนเพ่ือชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง
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ABSTRACT

The research on “The Management of Local Museums in Nonthaburi Province” aims
to study the management methods, the management structures of local museums in
Nonthaburi Province, the problems, the obstacles and the needs of the service users of
local museums in Nonthaburi Province, the comparison of the management of the 20 local
museums in Nonthaburi Province and the operating factors that make the management of
the local museums in Nonthaburi Province succeed or fail. The study result is applied to the
development of the guideline for the management of the local museums in Nonthaburi
Province, so that the local museums in Nonthaburi Province will actually become the
lifelong learning source of the communities and the local youths.

This study is a qualitative research by collecting data received from the documents
of field studies, observations and the interviews of the target population. According to the
result, only 12 out of the 20 local museums in Nonthaburi Province are open, as eight
museums are renovated and closed. The 12 museums that are open include…

1. Royal Irrigation Machinery Museum
2. Wat Poramaiyikawat Museum
3. Wat Ton Chuek Museum
4. Wat Bang Oi Chang Museum
5. Natural Museum
6. National Health Archives and Museum
7. Satellite Museum
8. Nonthaburi Museum
9. Museum of Quartermaster Department Royal Thai Army
10. Condom Museum
11. Family Planning Museum
12. House of Thai Classical Music Composer Montri Tramote Museum
The study of the local museums in Nonthaburi Province shows that they apply

different operating and management methods. Most of the local museums in Nonthaburi
Province have their own styles of management, and they are not under supervision of any
agencies. However, only one museum, Nonthaburi Museum needs to directly report to
Nonthaburi City Municipality. Meanwhile, one local museum in Nonthaburi Province, House
of Thai Classical Music Composer Montri Tramote Museum has been operated by the private
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sector. The museum has been managed by Montri Tramote’s successors and the Montri
Tramote Foundation to ensure smooth operations. In addition, some local museums in
Nonthaburi Province have been financially supported by government agencies. These
museums consist of Royal Irrigation Machinery Museum, National Health Archives and
Museum, Museum of Quartermaster Department Royal Thai Army, Condom Museum and
Family Planning Museum. Meanwhile, Satellite Museum has been managed and financially
supported by Thaicom Public Company Limited. The local museums in Nonthaburi Province
that have been operated by temple staff and community leaders comprise Wat Bang Oi
Chang Museum, Wat Ton Chuek Museum and Wat Poramaiyikawat Museum. These museums
have received donations from sub-district administrative organizations and temples and have
been financially supported by the government. For the operations and the participation in
local community activities, staff and people in communities have planned and created
learning activities for school students, university students and people in general. Databases
have been systematically administered with different learning networks. Additionally,
according to the study result of the operating,   management and learning successes, for
personnel management, appropriate personnel are allocated for operations. However, there
is a small number of staff members, and they are not sufficient for the operations. For
promotion management, the museums should be promoted to all areas, especially among
people in local communities, so that the people will be aware that the local museums in
Nonthaburi Province really belong to their communities.
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บทท่ี 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคสมัยที่ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ มีบทบาทในการขับเคลื่อนและ
ความเปนไปของทุกสิ่งในโลกาภิวัฒน สงผลกระทบตอการใชชีวิต และปญหาที่เกิดข้ึนของมนุษยใหมีความ
ซับซอนมากข้ึน การดํารงชีวิตและการแกไขปญหาจําเปนตองใชความรูในหลายมิติ และทันตอเหตุการณ มนุษย
จึงจําเปน ตองมีการเรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางหลากหลาย ในปริมาณมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นการเรียนรูเพียง
ในหองเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอไมทันตอเหตุการณ และการประยุกตใชในชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 จึงมุงปฏิรูปการเรียนรูของคน
ไทยใหสอดคลองกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไปนี้ โดยสงเสริมใหคนไทยเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะตองสรางนิสัยรัก
การเรียนรู ใหคนในสังคมตระหนักวาการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกเวลาประกอบกับการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
ที่เพียงพอ โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 กลาวถึงแหลงเรียนรูวามิไดจํากัด
ตายตัวอยูแตเพียงในหองเรียน สถานที่ตาง ๆ เชน หองสมุดประชาชน หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ
พิพิธภัณฑ ก็เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ

พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูหนึ่งที่มีบทบาทในการปลูกฝงใหเราซึมซับมรดกทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ทําใหคนในสังคมมีการปรับตัวอยางมีรากมีอัตลักษณแหงชาติพันธของตน พิพิธภัณฑเปนแหลง
เรียนรูที่สามารถกระตุนใหผูชมเกิดการกระหายใฝรู ความคิดสรางสรรค ตลอดจนความคิดใหม ๆ ในการพัฒนา
วิชาการและความรูหลากหลายสาขา เปนขุมพลังที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสูสังคมแหงการเรียนรู
พิพิธภัณฑมีอยูหลายประเภท ทั้งที่เปนของรัฐบาล เอกชน และพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซึ่งแตละประเภทมีความ
แตกตางกันในสวนของผูดําเนินการวัตถุประสงคและสิ่งของที่นํามาจัดแสดง สายันต ไพรชาญจิตร (2553)
กลาวถึงความแตกตางของพิพิธภัณฑทั่วไปและพิพิธภัณฑชุมชนคือ พิพิธภัณฑทั่วไปมักเนนที่การพัฒนาและ
แสดง “ของ” มากกวาที่การพัฒนาและแสดง “ฅน” ขณะที่พิพิธภัณฑชุมชนจะใหความสําคัญกับการแสดง
“ฅน” พรอมกับแสดง “ของ” และมีเปาหมายอยูที่การพัฒนา “ฅน” ใหมีภูมิปญญาที่ถูกตองเปนสําคัญ และ
เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล (เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล 2549: 9-10) กลาวถึงลักษณะของพิพิธภัณฑทองถ่ินวาเปนการ
จัดการแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตรพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก เชน ชุมชน หมูบาน ทองถ่ิน เกิดจากคนใน
ทองถ่ินจัดตั้งข้ึน ใชของในทองถ่ินและกําลังทรัพยของทองถ่ินเปนคลังปญญาที่บรรพชนสรางสรรคไวใหคนรุน
หลังไดศึกษา

โดยมีเปาหมายใหคนไทยในทองถ่ินไดรูจักตนเองเปนสําคัญ การจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติ
ภูมิปญญา วิถีชีวิต และสถานที่สําคัญในทองถ่ินนอกจากจะทําใหคนในทองถ่ินไดเกิดความรูเก่ียวกับตนเอง อันจะ
นํา ไปสูการพัฒนาอยางมีเอกลักษณของตนเองแลว ยังเปนกลไกที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของคนใน
ชุมชนเพ่ือรวมการคิดตัดสินใจ และดําเนินการโดยคนในทองถ่ินอันเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน แอมโบรซ
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และแพน (Ambrose and Paine 1985: 36-44) กลาวถึงบทบาทของพิพิธภัณฑที่มีตอสังคมโดยชวยสราง
จิตสํานึกและความภูมิใจในการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน สงวนรักษาอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรมของทองถ่ิน และการใหบริการทางการศึกษาแกคนในทองถ่ินและตางถ่ิน

พิพิธภัณฑทองถ่ินเกิดข้ึนในประเทศไทยในราว พ.ศ. 2535 (อภิญญา บัวสรวง 2539: 51) ปจจุบัน
มีพิพิธภัณฑทองถ่ินเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก พิพิธภัณฑทองถ่ินเหลานี้ไดกอตั้งข้ึนในหลายลักษณะหลายรูปแบบ
เชน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน พิพิธภัณฑทองถ่ิน พิพิธภัณฑชุมชน และพิพิธภัณฑวัด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของ
ชาวบานที่รวมกันเก็บศิลปวัตถุ สิ่งของที่มีคุณคาตาง ๆ ไมวาจะเปนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
พ้ืนบานของทองถ่ินที่กําลังจะสูญหาย จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑข้ึนเพ่ือใหลูกหลานและคนในทองถ่ินไดรวมกัน
อนุรักษ และภูมิใจถึงรากเหงาวัฒนธรรมของตนเอง อีกทั้งเปนแหลงเผยแพรขาวสารวัฒนธรรม และแหลงศึกษา
เรียนรูนอกจากนี้พิพิธภัณฑพ้ืนบานยังเกิดจากนักสะสมที่สะสมสิ่งที่ตนสนใจและชื่นชมเปนพิเศษ เพ่ือตอบสนอง
ความสุขความสนใจ ความอยากรูอยากเห็น และความรัก (สมคิด จํานงคศร 2552: 1) แตพิพิธภัณฑเหลานี้
ยังไมไดเปนแหลงความรูที่สามารถเรียนรูไดอยางเพลิดเพลิน เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล (2549: 12) กลาววา
พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยประสบกับปญหาดานภาพลักษณเชนเดียวกับพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑสวน
ใหญมักจัดแสดงเก่ียวกับโบราณวัตถุ ยากที่จะจินตนาการไปถึงไดวาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันอยางไร ทําให
พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร นอกจากนี้ วิเชียร วิไลแกว (2543: 32)
กลาวถึงปญหาหนึ่งของพิพิธภัณฑในประเทศไทยคือเทคนิคในการจัดแสดงไมดึงดูด หรือเราใจผูชม รวมทั้งมีการ
นําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชนอยมาก ปญหาเหลานี้ทําใหคนไทยใชประโยชนจากแหลงเรียนรูคือพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินอยางไมเต็มที่

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูที่สรางสรรค เปนแหลงเรียนรูที่นาสนใจ
สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการ และเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันกันสูงในสังคมโลก จึงเปนสิ่งสําคัญที่ พิพิธภัณฑทองถ่ินตองดําเนินการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นเนนการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับการสรางสรรคมากโดย
กลาวถึงการเรียนรูที่หมายถึงการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา (Creative) และการเรียนรูที่หมายถึงการ
สรางองคความรู (Creative) ซึ่งในมาตรา 7 ไดกลาวไวอยางชัดเจนในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เปนการบูรณา
การระหวางศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญา และวิทยาศาสตร ใหเปนการเรียนรูที่สนุกสนานยืดหยุน

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ยังเอ้ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจัดการศึกษา
เชิงสรางสรรคใหแกผูใชบริการได เพราะการศึกษาไมจํากัดอยูเฉพาะในหองเรียนเทานั้น ในมาตรา 25 กลาวถึง
สถานที่ตาง ๆ รวมทั้งพิพิธภัณฑก็เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ มาตรา 12 ยังเปดโอกาสใหผูเขารวมจัดการศึกษามี
หลากหลาย ไมวาจะเปนบุคคล ครอบครัว สถาบันศาสนา ชุมชน นอกจากนี้ในมาตรา 15 ที่ระบุถึงการศึกษา 3
ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal
Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ที่สามารถเทียบโอนการศึกษากันได สิ่ง
เหลานี้เอ้ือตอการจัดการศึกษาเชิงสรางสรรค นอกจากสิ่งสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
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2542 มาตรา 22 ยังเปลี่ยนความเชื่อและหลักการเก่ียวกับผูเรียนโดยเชื่อวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได เปนความเชื่อในพลังแหงการเรียนรูและการสรางสรรคของผูเรียน

พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี เปนสถานที่ที่ใหความรูดานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เปน
แหลงเรียนรูที่สําคัญแหงหนึ่ง และคนทั่วไปจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนจังหวัดนนทบุรีและเปนแหลงเรียนรูที่
ผูชมสามารถใชความรูที่ไดรับ คิด จินตนาการสรางสรรคสูสิ่งอ่ืน ๆ ไดหลากหลายตามความสนใจและศักยภาพ
ของแตละคน และพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีที่เปนเจาของวัฒนธรรม ทําใหความรูในพิพิธภัณฑแตละ
แหง มีลักษณะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชน ผูเขาเยี่ยมชมหาความรูสามารถเชื่อมโยงความรูที่ ไดรับ
จากพิพิธภัณฑทองถ่ินกับวิถีชีวิตจริงของชาวบาน ทําใหการเรียนรูนั้นมีความเปนธรรม มีชีวิตชีวาและดึงดูดใจ
จากผูเขาเยี่ยมชม การเพ่ิมศักยภาพของพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคภายใตพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่
เปนเอกลักษณของคนจังหวัดนนทบุรี นอกจากจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของพิพิธภัณฑทองถ่ินใหเปนแหลง
เรียนรูเชิงสรางสรรคแลวยังเปนพลังหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนสังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรู เปนการเรียนรูเชิง
สรางสรรค

จากความสําคัญของพิพิธภัณฑในการเปนแหลงเรียนรูที่สามารถสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค
ใหแกผูเรียนไดดังขางตนและเนื่องจากยังไมมีผูศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี เปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่ผูเรียนจะไดรับความรู เกิดความคิดและ
จินตนาการ และนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติได
ตอไป

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมของพิพิธภัณฑศึกษาบริบทชุมชนการเรียนรู และแนวทางการพัฒนาเชิงสรางสรรค ศึกษาโครงสราง
องคกร ลักษณะการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จและสาเหตุของปญหา ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดข้ึน
ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี

3. เพ่ือศึกษาศักยภาพความพรอมในการใหบริการในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑและความ
ตองการความสอดคลอง และการตอบสนองของกลุมผูใชบริการ

4. เพ่ือสรุปปญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี
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เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑทองถ่ิน ใหบรรลุถึงเปาหมายและบทบาทของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ในการตอบสนองความตองการของผูชม ทั้งในแงการใหบริการและการศึกษาศิลปะเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดอยางแทจริงตอไปในอนาคต

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี นี้จะศึกษาเก่ียวกับลักษณะ

การบริหารจัดการ นโยบายองคกร การดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี
1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนที่

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพ้ืนที่ในการวิจัย คือ พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี 12 แหง ไดแก
1.พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน
2.พิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
3.พิพิธภัณฑวัดตนเชือก
4.พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง
5.พิพิธภัณฑธรรมชาติ
6.หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย
7.พิพิธภัณฑดาวเทียม
8.พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี
9.พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก
10.พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย

11.พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว
12.พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท

1.3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
1.3.2.1 ศึกษาประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปของชุมชนทองถ่ิน ซึ่งเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑ

ทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี จํานวน 12 แหง
1.3.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ถึงรูปแบบในการ

ดําเนินงานและการบริหารจัดการวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
1.3.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการ จากการนํากรณีศึกษาของพิพิธภัณฑที่มีการ

บริหารจัดการเปนระบบ และมีความเคลื่อนไหวในการดําเนินกิจกรรมอยูตลอดเวลา จนทําใหพิพิธภัณฑประสบ
ความสําเร็จและเปนที่รูจักในสังคมปจจุบัน จํานวน 2 กรณีศึกษา คือ พิพิธภัณฑดาวเทียม และหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

1.3.3 ขอบเขตดานประชากร
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1.3.3.1 เจาหนาที่อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษา
เนื่องจากเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จึงทําใหทราบถึงปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานและการบริหารจัดการเปนอยางดี

1.3.3.2 ผูอํานวยการโรงเรียน ผูนําชุมชน และประชากรในชุมชนทองถ่ินในพ้ืนที่ทีคั่ดเลือกเปน
กรณีศึกษาเพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี

1.3.3.4 กลุมนักทองเที่ยว เพ่ือศึกษาถึงปจจัยและมูลเหตุที่เลือกเดินทางมาทองเที่ยว ตลอดจน
ขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
พิพิธภัณฑ หรือ Museum หมายถึง สถาบันถาวรที่จัดตั้งข้ึนโดยไมแสวงหาผลกําไร เพ่ือ

ใหบริการแกสังคมและเพ่ือพัฒนาสังคม และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขาใชบริการ โดยพิพิธภัณฑทําหนาที่ใน
การรวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา และจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือวัตถุประสงคในการคนควา การศึกษาวิจัย
สันทนาการวัตถุทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม (ICOM, 1994, P.239)

พิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนและดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรทองถ่ิน
ซึ่งตรงกันขามกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ดําเนินการโดยรัฐบาลกลาง และพิพิธภัณฑถองถ่ินมีการแสดง
เรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตรของทองถ่ินเปนสําคัญ (พิเศษ เจียจันทรพงษ, 2539, น.91)

การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น หมายถึง การใหเกียรติคนภายในเขามามีสวนรวมและตองเปน
สวนรวมที่เสมอภาค เพราะที่แลวมานั้นการมีสวนรวมของคนภายในเปนสิ่งไมเสมอภาค กลาวคือ คนภายในคือ
คน นําทางและใหขอมูลชวยเหลือในการติดตอสอบถามกับชาวบาน โดยที่นักวิจัยจากภายนอกอาจจะอาง
หรือตอบแทนโดยการใหของขวัญ แตถาใหเสมอภาคคนภายในที่ถูกเลือกควรมีฐานะเปนนักวิจัยดวย ซึ่งเรียกวา
“นักวิจัยทองถ่ิน” และปรับเปลี่ยนคําวิจัยวา “กระบวนการเรียนรูรวมกัน” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545, น.15)

การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน บุคคลจะไมใชผูบริหาร
ถาหากวาไมไดมีสวนเก่ียวของภายในกระบวนการของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน และเพ่ือการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพในฐานะของผูบริหาร ผูบริหารจะตองเขาใจและสามารถใชแนวคิดของ
พฤติกรรมองคการที่สงเสริมการบริหารบุคคลไดดวย (สมยศ นาวีการ, 2540, น.14)

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง สถานที่ บุคคล หรือกิจกรรมที่สามารถใหความรูให
ประสบการณในดานตางๆ แกประชาชน ซึ่งนักการศึกษาไดจัดประเภทของแหลงการเรียนรูไวหลายประเภท
ไดแก แหลงการเรียนรูที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรมศาสนาประเพณี แหลงการ
เรียนรูประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูประเภทสื่อ และแหลงการเรียนรูที่รัฐหรือเอกชนสรางข้ึนเพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น.6)

ปจจัยในการดําเนินงาน สําหรับงานวิจัยนี้หมายถึง ปจจัยและองคประกอบในการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ ที่นํามาใชในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เชน การวางแผน
งาน การจัดองคกร การนําหรือการสั่งการ การควบคุมและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน เปนตน
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การประสบความสําเร็จ สําหรับงานวิจัยนี้หมายถึง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัด
นนทบุรี มีประสิทธิภาพ โดยมีความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานและบริหารจัดการจนทําใหเปนที่รูจักในสังคม
วงกวางและมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมจํานวนมากโดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนมีการนําชุมชนทองถ่ิน
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการจนทําใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี กลายเปนสวนหนึ่งของชุมชน
และเปนแหลงเรียนของชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง

การประสบความความลมเหลว สําหรับงานวิจัยนี้หมายถึง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี ที่ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและบริหารจัดการ จนทําใหไมเปนที่รูจักในสังคมวงกวาง
และไมประสบความสําเร็จในเรื่องของจํานวนนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนขาดการนําชุมชน
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

1.5 ขอตกลงเบื้องตน
1. ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในดานการบริหารจัดการและ

การรวบรวมความคิดเห็นจากกลุมตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงศักยภาพในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ ใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรและเหมาะสมกับสภาพความตองการพิพิธภัณฑทองถ่ินใน
ปจจุบัน โดยใชหลักของสภาการพิพิธภัณฑนานาชาติ ICOM (International of Council of Museums) เปน
เกณฑในการศึกษา

2. เนื่องจากพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี มีการดําเนินงานในลักษณะของพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นซึ่งมีการเก็บสะสมผลงาน ศิลปะ และวัฒนธรรมเปนของตนเองและมีความสําคัญในระดับชาติ และ
สังกัดองคกรรัฐบาลและเอกชน ที่ดําเนินงานอยูในประเทศไทย ภายใตขอจํากัดดังกลาว ผูศึกษาจึงไดกําหนด
กรณีศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี โดยยึดเกณฑจากองคกรที่ดําเนินงานโดยไมแสวงหา
กําไร เพ่ือเปนการศึกษาใหทราบถึงสภาพการบริหารองคกร ปญหาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบลักษณะโครงสรางองคกร การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัด

นนทบุรี 20 แหง
2. ไดทราบถึงสาเหตุของปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ของกิจการพิพิธภัณฑ

ทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด
3. ไดทราบถึงความตองการของผูใชบริการ ขอจํากัดของผูใหบริการและขอเสนอสําหรับแนวทาง

ในการนําไปปฏิบัติปรับใชใหเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี
4. งานวิจัยนี้จะกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ และนําไปสูแนวทางในการพัฒนากิจการ

พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกําลังประสบปญหาบางประการอยูใน
ปจจุบัน และเพ่ือประโยชนในการคนควาวิจัย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน ที่จะจัดตั้ง
ในอนาคต

5. งานวิจัย เผยแพรในวารสารวิชาการ
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การวางแผนงาน

การจดัองค์กร

การควบคุม

ของพพิธิภณัฑ์และ

แนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยั

เปรยีบเทยีบ กรณีศึกษาตวัอย่าง

รูปแบบการบรหิารจดัการ

จงัหวดันนทบุรี
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

แนวคิดและทฤษฏี

การบริหาร

-
- ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความต้องการใช้บริการ

,
- ศักยภาพความพร้อมในการให้บริการ

สรุปปัญหา
-
- กรณีศึกษาเปรียบเทียบภายในประเทศ

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทท่ี 2

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือใชเปน
กรอบแนวคิดและวิธีในการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือพิพิธภัณฑพ้ืนบาน
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน
2.5 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายของรัฐกับการกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
2.6 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
2.1.1 ความหมายและคําวาจํากัดความของพิพิธภัณฑ

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ3 (International Council of Museums) หรือ ICOM ได
ใหคําจํากัดความของพิพิธภัณฑ ไววา

“พิพิธภัณฑ หรือ Museum หมายถึง สถาบันถาวรที่จัดตั้งข้ึนโดยไมแสวงหาผลกําไร เพ่ือ
ใหบริการแกสังคมและเพ่ือพัฒนาสังคม และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขาใชบริการ โดยพิพิธภัณฑทําหนาที่ใน
การรวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา และจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือวัตถุประสงคในการคนควา การศึกษาวิจัย
สันทนาการวัตถุทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดลอม” (ICOM, 1994, P.239)

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ3 หรือ ICOM เปนสถาบันที่ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ไดสนับสนุนใหจัดตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2489 เพื่อใชเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ระหวางผูดําเนินงานพิพิธภัณฑทั่วโลก

นิคม มูสิกะคามะ (2536, น. 13) กลาววา “พิพิธภัณฑสถาน คือสถาบันที่ตั้งข้ึนเพ่ือรวบรวม
สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชนในการศึกษาและ
ความเพลิดเพลิน โดยรวมถึงหอศิลป อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร สวนสัตว สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน
สถานที่เลี้ยงสัตวน้ําและสถานที่อ่ืน ๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต

2.1.2 ประเภทของพิพิธภัณฑ
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สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ หรือ ICOM ไดจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ ออกเปน
สาขาตาง ๆ 9 สาขา ดังนี้

1) พิพิธภัณฑทางศิลปะ (Museum of Arts) เปนพิพิธภัณฑที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงรวบรวม
ผลงานทางศิลปะ

2) พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) เปนพิพิธภัณฑสถานศิลปะ
สมัยใหม ทําหนาที่รวบรวมศิลปะรวมสมัย

3) พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เปนพิพิธภัณฑที่ไดพัฒนา
มาจากการรวบรวมวัตถุในแบบตางๆ เชน ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร สัตวศาสตร มานุษยวิทยา ฯลฯ

4) พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล (Museum of Science and
Technology) เปนพิพิธภัณฑที่แสดงเรื่องราวการคิดคนเก่ียวกับการหาเครื่องผอนแรงและการวิเคราะห
เรื่องราวของจักรวาลอันกวางใหญ วงการพิพิธภัณฑสถานเรียกพิพิธภัณฑสถานชนิดนี้วา “พิพิธภัณฑสถานทาง
วิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล”

5) พิพิธภัณฑสถานทางมนุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (Museum of Anthropology and
Ethnology) เปนพิพิธภัณฑที่มีขอบเขตงานกวางขวาง มีวัตถุประสงคที่จะใหมนุษยแตละเผาพันธุไดเขาใจใน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบดวย

1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพันธุวิทยา (Ethnological Museum)
2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะพ้ืนเมือง (Folk Arts Museum)
3. พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (Open Air Museum)

6) พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตรและ โบราณคดี (Museum of History and
Archaeology) พิพิธภัณฑสถานที่เปนแหลงแสดงเรื่องราวความเปนมาของมนุษยในอดีตทางสภาการ
พิพิธภัณฑสถานระหวางชาติถือวาเปนพิพิธภัณฑสถาน ที่สรางความเขาใจทางสังคมมนุษยที่สําคัญยิ่ง    แยก
ออกเปน 3 ประเภทยอยไดดังนี้

1. พิพิธภัณฑสถานประจําเมืองหรือทองถ่ิน (Regional Museum/City Museum)
2. พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร (Historical Museum)
3. พิพิธภัณฑสถานประจําโบราณสถาน (Site Museum)

7) พิพิธภัณฑสถานประจําเมืองหรือทองถ่ิน (Regional Museum - City Museum) เปน
พิพิธภัณฑสถานที่แสดงเรื่องราวของทองถ่ิน

8) พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ (Specialized Museum) พิพิธภัณฑสถานประเภทนี้สวนใหญ
เก่ียวของกับการศึกษา เชน ศิลปประยุกต ประวัติศาสตร โบราณคดี ชาติพันธุวิทยาและการศึกษาดานสังคม
ตาง ๆ

9) พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum) พิพิธภัณฑสถาน
ประเภทนี้จัดตั้งโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงคเฉพาะตามความตองการของสถาบันการศึกษานั้น ๆ

แตอยางไรก็ตาม เพ่ือความชัดเจนทางดานสถานภาพวาองคกร หรือสถาบันใดมีคุณสมบัติของ
“พิพิธภัณฑ” หรือไม ดังนั้นสภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ ไดอธิบายเงื่อนไขและจําแนก “สถาบัน” ตาง ๆ
ที่มีคุณสมบัติของพิพิธภัณฑ ไวอีก 9 ขอ (ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2547, น. 5-6) ดังนี้
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1. แหลงและอนุสรณสถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธุวรรณา แหลงและ
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร ซึ่งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพรความรูเก่ียวกับวัตถุอันเปนหลักฐานที่
เก่ียวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษย

2. สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอยางของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว เชน สวนพฤกษศาสตร
สวนสัตวศาสตร สถานที่แสดงสัตวน้ํา และศูนยศึกษาพันธุพืชและสัตว

3. ศูนยวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง
4. หอศิลปที่จัดแสดงงานโดยไมแสวงหากําไร
5. สถานที่ตามธรรมชาติซึ่งเปนทีส่งวน
6. องคกรพิพิธภัณฑทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถ่ิน

กระทรวง กรม หรือหนวยงานเอกชนใดก็ตามทั้งที่สวนในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑ หรือมีคุณสมบัติตาม
ขอกําหนด

7. สถาบัน หรือองคกร ซึ่งไมแสวงหาผลกําไรที่ทํางานดานการอนุรักษ การคนควาวิจัย การศึกษา
การฝกอบรม การจัดทําเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑและวิชาพิพิธภัณฑวิทยา

8. ศูนยวัฒนธรรม และนิติบุคคลอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการดานการอนุรักษ การสืบสวนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรอันเปนมรดกที่จับตองไดและมรดกที่จับตองไมได (มรดกที่มีชีวิต และกิจกรรมที่สรางสรรค
โดยเทคโนโลยีดิจิตอล

9. สถาบันใด ๆ อยางเชนสภาบริหาร ซึ่งหลังจากการรองขอคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาแลว ไดรับการพิจารณาวามีคุณสมบัติบางสวนหรือทั้งหมดของพิพิธภัณฑ หรือมีสวนในการสนับสนุน
พิพิธภัณฑและบุคลากรที่ทํางานดานพิพิธภัณฑเปนอาชีพตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา หรือการ
ฝกอบรมที่เก่ียวของกับพิพิธภัณฑ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะตาง ๆ ของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี
ตามการจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑที่สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ หรือ ICOM ไดกําหนดไว
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จัดอยูในประเภทพิพิธภัณฑสถานประจําเมืองหรือทองถ่ิน (Regional
Museum-City Museum) ที่มีรูปแบบการจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความเปนมาของชุมชนทองถ่ิน วิถี
ชีวิต สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม เปนสําคัญ

2.1.3 บทบาทและหนาท่ีของพิพิธภัณฑ
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑตองมีการคํานึงถึงหนาที่ของพิพิธภัณฑ (Museum Functions)

ซึ่งในปจจุบันพิพิธภัณฑไดกลายมาเปนสถาบันของประชาชน ที่มีบทบาทในการเปนศูนยกลางของชุมชนและ
ใหบริการแกชุมชนทุกกลุมคน เพราะพิพิธภัณฑเปนสถานที่ใหทั้งความรูความสนุกเพลิดเพลินและความบันเทิง
ใจ อีกทั้งบทบาทของพิพิธภัณฑมีความโดดเดนข้ึนมาอยางชัดเจนในฐานะที่เปนกลไกสําคัญเพ่ือการศึกษานอก
ระบบอีกดวย

Douglas A, Allan (อางถึงใน จิรา จงกล, 2532, น. 21) ไดเขียนบรรยายเรื่อง The Museum
and its Functions ไวในบทความหนึ่งของหนังสือ The Organization of Museums: Practical Advice
ซึ่งองคการ UNESCO ไดตีพิมพในป พ.ศ. 2503 โดย Douglas ไดจําแนกหนาหนาที่ของพิพิธภัณฑไวดังนี้

1) การรวบรวมวัตถุ (Collecting) คือ การรวบรวมวัตถุ ถาไมมีการรวบรวมวัตถุก็ไมเกิดเปน
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พิพิธภัณฑข้ึนได การรวบรวมสะสมสิ่งของเปนนิสัยของมนุษยมาตั้งแตดั้งเดิมรูจักสะสมอาหาร อาวุธ สิ่งของ
เครื่องใช เครื่องนุงหม และมีพัฒนาการเปนลําดับ โดยสามารถจําแนกการรวบรวมวัตถุ (Collecting) ไดดังนี้

ก. การรวบรวมวัตถุจากการไดรับบริจาคจากประชาชน
ข. การรวบรวมวัตถุจากการขุดคนทางโบราณคดี ซึ่งเปนการปฏิบัติงานภาคสนามของ

นักธรรมชาติวิทยา นักมานุษยวิทยา และเกิดจากการประดิษฐของนักวิทยาศาสตร
ค. การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป มีการรวบรวม

วัตถุจากการจัดซื้อเปนจํานวนมาก
2) หนาที่ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying classifying and Research)

คือ งานหนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑที่ตองตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท กําหนดอายุ แบบสมัยและที่มา
ของวัตถุ หนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑจึงมีความสําคัญ ภัณฑารักษหรือเจาหนาที่พิพิธภัณฑจึงตองมีความรู
ความชํานาญและเชียวชาญที่จะสามารถตรวจสอบวัตถุได

3) การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) คือการจัดทําทะเบียนวัตถุที่เก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑ
การทําหลักฐานวัตถุถือวาเปนงานที่สําคัญสําหรับเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ เพ่ือใหวัตถุไมเกิดการสูญหายหรือ
การทุจริตจากเจาหนาที่ และเปนหลักฐานทางวิชาการเพราะทะเบียนวัตถุเปนหลักฐานที่แสดงถึงที่มาของวัตถุ
การตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท กําหนดอายุสมัย ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการศึกษาคนควา

4) หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and preservation) ซึ่งเปนหนาที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งที่พิพิธภัณฑจะตอง “สงวนรักษา” วัตถุที่รวบรวบไวใหคงทนถาวร ไมใหมีการเสื่อมสภาพ โดย
ใชหลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตร  พิพิธภัณฑแตละแหงจึงตองมีหองปฏิบัติการสงวนรักษา
(Conservation Laboratory) ซึ่งมีนักวิทยาศาสตรทําหนาที่ดูแล ซอมสงวนรักษาและปกปองคุมครองวัตถุ
ไมใหเกิดการเสื่อมสภาพ วัตถุทุกชิ้นที่เก็บรวบรวมรักษาไวจะตองใหเจาหนาที่สงวนรักษา (Conservator) ตรวจ
สภาพ ทําความสะอาด หรือปฏิบัติการปองกันการเสื่อมสภาพกอนสงเขาจัดแสดงหรือเก็บรักษาในคลัง วัตถุที่
ชํารุดจะตองซอมรักษาเสียกอน

5) หนาที่รักษาความปลอดภัย (Museum security) ไดแก การสงวนรักษาใหปลอดภัยจากการ
เสื่อมชํารุดตามสภาพกาลเวลา และคุมครองความปลอดภัยจากการโจรกรรมและอัคคีภัยพิพิธภัณฑ ทุกแหง
ตองมีเจาหนาที่ฝายรักษาความปลอดภัยเปนผูรับผิดชองโดยตรง และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
(Security System)

6) การจัดแสดง (Exhibition) เปนภารกิจอยางหนึ่งของภัณฑรักษและผูที่เก่ียวของพิพิธภัณฑ
ที่ไดจัดแสดงไดดีก็จะดึงดูดความสนใจของประชาชนได วัตถุประสงคของการจัดแสดงคือ เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษาและความเพลิดเพลิน การจัดแสดงนิทรรศการนั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยูเสมอเพ่ือไมใหผู
เขาชมเบื่อหนาย นอกจากการแสดงแบบถาวรแลวพิพิธภัณฑอาจจัดแสดงพิเศษหรือชั่วคราวเพ่ือเรียกรองให
ประชาชนเขาใชบริการตลอดเวลา

7) หนาที่ใหการศึกษา (Museum Education) พิพิธภัณฑมีบทบาทหนาที่ในการใหการศึกษา
แกคนทุกระดับ ทุกประเภทและทุกวัย ปจจุบันการจัดแสดงของพิพิธภัณฑจะตองใหความรูและความ
เพลิดเพลินและเหมาะสมแกคนทุกระดับการศึกษา พิพิธภัณฑจึงตองมีกิจกรรมและบริการดานการศึกษา
มีเจาหนาที่การศึกษา (Museum Education Officer) เปนผูรับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาแกเยาวชนและ
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ประชาชน นอกจากนั้นยังขยายกิจกรรมบริการแกบุคคลประเภทพิเศษ เชน คนพิการ หูหนวก ตาบอด และ
แนวโนมของพิพิธภัณฑในปจจุบันก็เนนหนักในหนาที่จัดกิจกรรมการศึกษาแกชุมชนอยางมาก นอกจากจะ
บริการในพิพิธภัณฑแลวยังจัดกิจกรรมนําวัตถุในพิพิธภัณฑออกไปแสดงใหความรูความเพลิดเพลินแกชุมชนใน
ชนบทที่หางไกลอีกดวย จึงกลาวไดวาพิพิธภัณฑไดพัฒนามาถึงข้ันเปนศูนยบริการศึกษา (Educational
Center) ที่สําคัญของชุมชน

8) หนาที่ทางสังคม (Social function) เปนหนาที่ที่ความสัมพันธใกลชิดกับงานในหนาทีก่ารศึกษา
ที่พิพิธภัณฑจะตองเปนสถานที่เปลี่ยนแปลงปรับตัวตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินกิจการตาม
ความตองการของสังคม จัดบริการแกชุมชนอยางกวางขวางพิพิธภัณฑหลายแหงได พัฒนาบริการ
แกประชาชน ซึ่งมีผลทําใหพิพิธภัณฑกลายเปนศูนยกลางของชุมชน (Community Center)

มงคล  สําราญสุข (2539, น. 136-139) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑไวดังนี้ คือ
การสื่อความเขาใจในเอกลักษณและความรูสึกผูกพันวาเปนของสถานที่หรือสังคมนั้น ๆ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายทางวัฒนธรรมซึ่งมักจะกอใหเกิดความเจ็บปวดในความรูสึกพิพิธภัณฑสถานสามารถ
เสริมสรางความรูสึกที่ดีและมีคุณคาในการเชื่อมตอระหวางอดีตกับปจจุบัน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงแนวโนม
พฤติกรรมตาง ๆ ในอนาคตไดอีกดวย ระดับความสําคัญที่เพ่ิมข้ึนเปนลําดับของเอกลักษณระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับทองถ่ิน พิพิธภัณฑสถานสามารถทําหนาที่ (บริการ) ตอการสะทอนใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องทางเอกลักษณ คุณคาและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมแบบประเพณี นับเปน
หนาที่ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาของพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑสถานในฐานะที่เปนแหลงบันทึกปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่มักเปนเรื่องของอดีตที่
ยิ่งใหญ ซึ่งคุณคาความยิ่งใหญมักจะเปลี่ยนแปรไปตามกาลเวลา เงื่อนไขทางการเมืองและวิถีชีวิตในปจจุบัน
พิพิธภัณฑมีบทบาทสูงทางดานวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเจริญมั่งค่ัง ของประเทศ ซึ่งอาจ
กลาวโดยรวมไดวาวัตถุที่รวบรวมไวนั้นจะเปนหลักฐานขอมูลที่สามารถเปนตัวแทนแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
และความกาวหนาของชาติ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร   ที่เปนมาได

บทบาทของพิพิธภัณฑตอสังคมในมุมกวาง รวมถึงประโยชนที่จะพึงมีตอชุมชนที่พิพิธภัณฑตั้งอยูที่
สําคัญมี 3 ประการ คือ

1) บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม เปนที่ทราบและยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาพิพิธภัณฑ
เปนสถาบันที่ทําประโยชนดานสังคมและวัฒนธรรมใหทองถ่ินที่ตั้งอยู ทําหนาที่สงวนรักษาซึ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติใหแกชุมชน ใหบริการในฐานะเปนจุดรวมทางวัฒนธรรมและเปนแหลงขอมูลทาง
วิชาการ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ เชน เปนสมาชิกกลุมเพ่ือนพิพิธภัณฑ
อาสาสมัครรวมงานโครงการตาง ๆ และวิธีอ่ืน ๆ อีกหลายวิธี พิพิธภัณฑมีสวนรวมใหการสนับสนุนแกองคกร
ทางการศึกษา และอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดงานทางวัฒนธรรม และกิจการตาง ๆ ดวยเหตุนี้จึง
สามารถกลาวไดวา พิพิธภัณฑสามารถพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของผูคน และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ความรูสึกรับรูตอเอกภาพของทองถ่ิน

2) บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑสามารถแสดงบทบาทสําคัญในการยอนอดีตสภาพเศรษฐกิจ
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ของชุมชนเมืองและชนบทไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามบทบาทดังกลาวในหลายประเทศ ยังไมเปนที่นิยมหรือ
เขาใจของประชาชนนัก เมื่อเทียบกับบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม

ซึ่งในทองถ่ินที่การทองเที่ยวมีสวนในการเสริมสรางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑและแหลงทองเที่ยวตาง
ๆ จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ซึ่งนักทองเที่ยวดังกลาวก็มีการใชจายเงินในสวนรานคา
รานอาหาร โรงแรมและตลาด พิพิธภัณฑก็มีสวนโดยตรงในการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจตอชุมชนทองถ่ินที่
ตั้งอยู เชน การจางเจาหนาที่ระดับและตําแหนงตาง ๆ ใหมาทํางานใหกับพิพิธภัณฑนั้น ๆ โดยตรง กับการเปด
โอกาสใหเอกชนเขามาทําธุรกิจรานอาหาร เครื่องดื่ม รานขายหนังสือ ขายของที่ระลึก รวมทั้งรับบริการทํา
ความสะอาด ดูแลสภาพแวดลอมและรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ เปนตน

3) บทบาททางการเมือง พิพิธภัณฑในชุมชนที่บริหารโดยหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินจะมีสวนชวย
และสรางเสริมความรูสึกภาคภูมิใจ และความรูสึกรวมเปนเจาของชุมชนใหเกิดข้ึนกับผูคนทองถ่ิน รวมทั้ง
จรรโลงใหคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิมดํารงอยูตลอดไป พิพิธภัณฑยังสามารถแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการใหคน
ทองถ่ินสามารถสืบทราบถึงเรื่องราว ตนกําเนิดของชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑยังมีบทบาทชวย
ประชาสัมพันธใหแกหนวยงานของรัฐบาลทองถ่ินที่ดูแลการบริหารพิพิธภัณฑนั้น ๆ ใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวจากตางแดนไดรับทราบและใหบริการในกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานรัฐบาลทองถ่ินจัดข้ึนกับทํา
หนาที่ชวยประสานกับหนวยงานภายนอกตาง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชนหรือขอมูลของการเมืองและ
เศรษฐกิจของทองถ่ิน

นอกจากนั้น จิรโชค  วีระสัย (2539, น. 23-24) ไดกลาวไววา พิพิธภัณฑมีหนาที่ทางสังคม
การศึกษา และทางวัฒนธรรม การมีพิพิธภัณฑสะทอนใหเห็นถึงฐานะและความสนใจของรัฐหรือของสังคม
ระดับชาติ รวมทั้งเปนกระจกสองความสนใจของผูจัดตั้งและดําเนินการ พิพิธภัณฑแสดงใหเห็นถึงความ มั่งค่ัง
หรือ “ความพอมีจะกินและพออันจะเก็บ” รวมทั้ง “ความพอจะกระจาย” ใหคนอ่ืนไดรับรูและฐานะทางสังคม
ของผูที่เก็บสะสม การมีพิพิธภัณฑอาจถือวาเปนสิ่งจําเปนซึ่งเมื่อถึงระดับชาติยอมมีพิพิธภัณฑแบบที่เปน
ทางการ เมืองยุคใหมมักจะใหมีพิพิธภัณฑข้ึนเพ่ือเก็บรักษาหลายสิ่งหลายอยาง รวมทั้งภาพเขียนและแผน
บันทึกบทเพลง (diskette) หรือบทกวีหรือสารคดี ตาง ๆ ในอดีตพิพิธภัณฑมักจะเปนสมบัติของคนที่มีฐานะดี
และมีอํานาจ แตในชั่วระยะเวลาไมนานมานี้เองในหลายประเทศพิพิธภัณฑไดเขาสูความเปน “สมบัติของ
ชุมชน” และมีบทบาททางดานการศึกษาวัฒนธรรมดวยและไดมีการเก็บรักษาดานชีววิทยา เชน ซากสัตว หรือ
ซากตนไมเกาแก (fossil) อนึ่ง พึงทราบวาภาวะแวดลอมซึ่งมีมลภาวะ (pollution) ตาง ๆ ไดทําใหเกิดการ
เสื่อมสลายของวัตถุที่ เ ก็บไว ดังนั้นหนาที่ของพิพิธภัณฑจึงไมเปนเพียงแคการเก็บรักษาหรืออนุรักษ
(conservation) แตในกรณีดังกลาวยอมเก่ียวโยงกับความสามารถในการที่จะไดงบประมาณมาดําเนินงาน
รวมทั้งการสะสม การเก็บรักษา การนิทรรศการและการดูแลไมใหเสียหายและทําใหมีสภาพดีข้ึนดวย
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2.1.4 พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทย
สถานเฉพาะที่เรียกวา “พิพิธภัณฑ” ในสังคมไทยเริ่มมีข้ึนในราว 150 ปที่ผานมาโดยความหมาย

ทางสังคมของสถานที่แหงนี้ไดมีการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ พิพิธภัณฑในสังคมไทยถือกําเนิดข้ึนใน
ราชสํานักเปนชวงแรก เพ่ือจัดแสดงสิ่งของสวนพระองคนานาชนิดอันเปนเครื่องบรรณาการที่มีผูนํามาถวาย
พระมหากษัตริย ตอมาเมื่อพิพิธภัณฑเปนหนวยหนึ่งของรัฐบาล พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดกลายมาเปนสถานที่
ที่สื่อถึงความเจริญกาวหนาทางศิลปะวิทยาการของชาติไทยโดยการรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตางๆ
มาจัดแสดงตามกรอบความคิดเพ่ือสรางใหประชาชนเกิดสํานึกเชิดชูประวัติศาสตรของชาติ (ศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคการมหาชน), 2547, น. 1)

โดยอาจกลาวไดวาการกําเนิดพิพิธภัณฑของประเทศไทย เริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ที่ไดทรงรวบรวมโบราณวัตถุจากการเสด็จประพาสหัวเมือง และเครื่องราชบรรณาการจาก
ตางประเทศ มาจัดแสดงไวสําหรับพระองคและพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญทอดพระเนตร ณ พระที่นั่งราชฤดี
ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งข้ึน
องคหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง บริเวณพระที่นั่งศิวลัยมหาปราสาทในปจจุบัน เพ่ือใชเปนที่ตั้งศิลปะโบราณวัตถุ
ที่ทรงรวบรวมไว และทรงขนานนามวา “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ” และศัพทคําวา “พิพิธภัณฑ” ไดเกิดข้ึน
จากนามของพระที่นั่งนี้ภายหลังจึงไดนํามาใชเรียนสถานที่ซึ่งใชจัดแสดงวัตถุเกาๆ วา “พิพิธภัณฑสถาน” เปน
คําศัพทไทยแทนคําภาษาอังกฤษวา “Museum”

ตอมาพิพิธภัณฑสําหรับประชาชน (Public Museum) ไดเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งพิพิธภัณฑข้ึนที่ศาลา สหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง หรือ หอคองคอเดีย และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2417 ไดมีการจัดนิทรรศการพิเศษแสดงสิ่งของวัตถุ และเปดโอกาสใหพระบรมวงศานุวงศตลอดจน
ราษฎรสามารถนําสิ่งของตางๆ มารวมแสดง ซึ่งมีทั้งโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เครื่องประดับ ถวยชาม ของแปลก
ประหลาด งานชางฝมือ เปนตน โดยมีนายเฮนรี อาลาบาสเตอร (Henry Alabaster) ชาวอังกฤษ (ตนตระกูล
เศวตศิลา) ที่เขามารับราชการในประเทศไทยสมัยรัชกาล ที่ 4 ซึ่งเปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑ และมีภัณฑารักษ
(Curator) ซึ่งเรียกวา “กุเรเตอร” คนแรก คือ  สิบเอกทัต (ทัด ศิริสัมพันธ)

ในป พ.ศ. 2430 ไดมีการยกเลิกตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล า เจ าอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายพิพิธภัณฑจากศาลาสหทัยสมาคมใน
พระบรมมหาราชวัง ไปตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) โดยใชพระที่นั่งสวนหนา 3 หลัง คือ พระที่นั่ง
ศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทธไธสวรรย และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานหมูพระที่นั่งในบริเวณ
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) ทั้งหมด จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถาน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
และศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพิพิธภัณฑใหเปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมรักษา
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จัดตั้งเปน “พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร”
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ข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร พุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว เสด็จฯ ไปทรงเปดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2469 (จิรา จงกล, 2532, น. 47-48)

กิจการพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ไดดําเนินการเรื่อยมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในป พ.ศ. 2475 จึงไดมีการปรับเปลี่ยนสังกัดเปนกระทรวงธรรมการ สวนพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครนั้น
ไดถูกจัดใหเปนหนวยงานในสังกัดภายใตชื่อของตนสังกัดวา “กองพิพิธภัณฑและโบราณคดี” ตอมาจึงไดเปลี่ยน
ชื่อเปน “กองพิพิธภัณฑและโบราณวัตถุ” และ “กองโบราณคดี” โดยมีหนาที่ดําเนินงานพิพิธภัณฑสถานและ
ดูแลโบราณสถานทั่วพระราชอาณาจักร

ในป พ.ศ. 2477 พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร เปลี่ยนชื่อเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร” ซึ่งเปนครั้งแรกที่ เริ่มใชคําวา “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” ตอมา พ.ศ. 2478 ไดมีการตรา
“พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2478” ข้ึนมาใชและมีการ
ปรับปรุงอีกเปน “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504”
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหงอยูความควบคุมดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
ตอมามีพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2518 ใหจัดตั้งกอง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ข้ึนใหม โดยแยกออกจากกองโบราณคดี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะงาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จนกระทั่งปจจุบันสังกัดกับกระทรวงวัฒนธรรม (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน), 2547, น. 20-21)

2.1.5 การพัฒนาและทิศทางในอนาคตของพิพิธภัณฑในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยบทบาทผูนําในกิจการพิพิธภัณฑยังคงข้ึนอยู กับอํานาจของรัฐ โดยมี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติคอยทําหนาที่ในการจัดการ ดูแล และใหการสนับสนุนชวยเหลือพิพิธภัณฑประเภทอ่ืน
ๆ รวมทั้งบทบาทในการเผยแพรสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญในการจัดตั้งพิพิธภัณฑอยางแพรหลายใน
ชุมชนตางๆ ปจจุบันจึงเห็นไดวาองคกรตางๆ ทั้งในสวนของรัฐและเอกชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑข้ึนเปนจํานวน
มาก ในองคกรระดับทองถ่ินมีการแพรกระจายไปตามหนวยงานยอยตางๆ ทั้งในสวนของรัฐและเอกชน
โดยเฉพาะในภาคของการศึกษาและการวัฒนธรรม ทําใหภาพพจนของพิพิธภัณฑในฐานะของความเปนศูนย
รวมแหงการเรียนรู (Center of Learning) และสถาบันเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity
Institute) มีความชัดเจนมากข้ึนในสายตาของสังคมไทย โดยเฉพาะยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยางรวดเร็วในปจจุบัน

1) การพัฒนาบทบาทของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตอสังคม การกําหนดแนวทางและทิศทาง
ของพิพิธภัณฑในประเทศไทยนั้นเปนภาระหนาที่สําคัญของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในการปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือผลักดันใหทุกๆ พิพิธภัณฑไดทําหนาที่และบทบาทกับความเปนพิพิธภัณฑตามหลักการไดอยางแทจริง

ประการแรกที่สําคัญ คือ การพัฒนาบทบาทในดานการจัดการวัตถุ (Collection Management)
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในแตละพิพิธภัณฑสถาน ดังนั้นจึงตองมีการจัดการที่ชัดเจน มีมาตรฐานในการ
รวบรวม การจําแนกประเภท การบันทึกหลักฐาน การตีความวิเคราะหเพ่ือนํามาซึ่งบทสรุปในการนําเสนอและ
เผยแพรในรูปแบบตางๆ เชน การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดทําเปนศูนยขอมูล (Museum Information) โดย
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ผานระบบและเทคโนโลยีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร ไดแก การเผยแพรดวย Homepage หรือการสื่อสารดวย
Network System ไดแก การบริการ E-mail หรือ Internet เปนตน

ภาพที่ปรากฏของพิพิธภัณฑนั้น จะตองมีการเปลี่ยนแปลงและใหมอยูเสมอ เชน การสรรหา
เทคนิคในการจัดแสดง ดวยการนําเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับเปลี่ยนในนิทรรศการถาวร การ
นําเสนอเรื่องราวที่ทันสมัยในเหตุการณปจจุบัน นิทรรศการพิเศษ การจัดกิจกรรม หรือ โปรแกรมทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนทุกระดับอยางสม่ําเสมอ การเพ่ิมบริการหองสมุด การปรับปรุงสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือดึงดูดใจนักทองเที่ยว เชน การจําหนายสิ่งของที่ระลึก การหาสถานที่ที่เหมาะสม
กับรานอาหาร-เครื่องดื่ม มุมนั่งพักผอน การคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ นอกเหนือจากการที่ไดจํานวนผูชมมากข้ึน
แลว ยังสงผลดีตอการเพ่ิมรายไดแกพิพิธภัณฑเอกชนตางๆ อีกดวย

นโยบายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําเมืองใหกระจายไปทั่วทุกจังหวัด นอกจาก
จะเปนการเพ่ิมสถาบันเพ่ือการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตรทองถ่ินแลว ยังเปนการกระตุนและชักชวนให
ทองถ่ินในระดับตางๆ เขามามีบทบาทและสวนรวมเริ่มตั้งแตแนวคิดของการจัดตั้งและการรวบรวมวัตถุสิ่งของ
เปนตน มีพิพิธภัณฑหลายแหงที่ทองถ่ินไดเขาไปมีสวนรวมและบทบาทในการบริหารและจัดการดวย
นอกจากนั้นแลวเปนการสรางเครือขายและสัมพันธภาพที่ดีระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกับองคกรในชุมชน
ดวย เชน นักวิชาการทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษาและครู สื่อมวลชน ผูนําทองถ่ินและบรรดาพิพิธภัณฑประเภท
ตางๆ ในทองถ่ิน ดวยการรวมกลุมจัดตั้งเปนชมรมพิพิธภัณฑทองถ่ิน (Local Museum Club) เพ่ือนพิพิธภัณฑ
(Friends of Museum) หรืออาสาสมัครพิพิธภัณฑ (Museum Volunteer)

สําหรับพิพิธภัณฑขนาดเล็ก หรือ Collections ที่มีอยูแลว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะตองเพ่ิม
บทบาทในการชวยเหลือและผลักดนใหทําหนาที่หลักๆ ไดดวย เชน หนาที่ในการรวบรวมวัตถุ การจัดทํา
ทะเบียนเพ่ือบันทึกเก็บไวเปนหลักฐานและการเปดบริการใหชมเปนปกติอยางสม่ําเสมอ

2) การพัฒนาบทบาทของพิพิธภัณฑในระดับสากล พิพิธภัณฑในระดับสากล ขยายออกไป
อยางกวางขวางทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ในสาขาตางๆ เชน ประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยา
มานุษยวิทยาและชาติพันธุ ศิลปะสมัยใหม ศิลปประยุกต สาขาโบราณคดีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
อุตสาหกรรม เครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย ฯลฯ โดยมีองคกรรวมระหวางชาติ คือ สภาการพิพิธภัณฑสถาน
ระหวางชาติ หรือ ICOM ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานรวมมือ แลกเปลี่ยน และเผยแพรขอมูล
วิทยาการใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร เทคนิคและการจัดการในพิพิธภัณฑ มีการรวมกลุมจัดตั้งเปนองคกร
ยอยเพ่ือการพัฒนาเฉพาะดาน เชน ดานสื่อทัศนูปกรณ ดานการศึกษาและวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
นิทรรศการ การรักษาความปลอดภัย การตลาด การประชาสัมพันธ การฝกอบรมบุคลากร และการสงวนรักษา
เพราะพิพิธภัณฑแตละแหงยอมประสบปญหาที่แตกตางกันไป องคกรยอยเฉพาะดานเหลานี้จะใหขอเสนอแนะ
ในวิทยาการกาวหนาและเหมาะสมตอการแกปญหาที่เกิดข้ึน ชวยในการจัดการพิพิธภัณฑใหมีความทันสมัย
ชัดเจนไปตามสังคม
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ปจจุบันพิพิธภัณฑทั่วทั้งในยุโรปและอเมริกา ตางพากันหาแนวทางเพ่ือกําหนดทิศทางใหม (New
Museology) ของพิพิธภัณฑทามกลางภาวะของโลกไรพรมแดนในปจจุบัน แมวา New Museology หรือ
พิพิธภัณฑสถานวิทยาแนวใหม จะเกิดข้ึนมาหลายปแลวก็ตามแตก็ยังคงมีการกลาวถึงอยูเสมอจากบทสรุปของ
นักการพิพิธภัณฑทั่วโลกที่ยอมรับวาพิพิธภัณฑดํารงอยูในฐานะของสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการธํารง
ไวซึ่งเอกลักษณของชาติ ดังนั้นพิพิธภัณฑแนวใหม จึงหันมาใหความสําคัญแกการจัดการวัตถุ (Collection
Management) กันมากข้ึนทั้งในดานของการสงวนรักษา (การใหความปลอดภัย) และการสืบหาและตีความใน
วัตถุ เพ่ือนํามาซึ่งความรูในเรื่องราวตางๆ และประการสุดทาย คือ การคํานึงถึงหลักสุนทรียศาสตรใหเกิดแก
วัตถุนั้นๆ ดวย แนวคิดดังกลาวนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของพิพิธภัณฑ
ในประเทศไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี

จากแนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑดังไดกลาวแลวขางตนสามารถสรุปไดวา พิพิธภัณฑตามความหมาย
และคําจํากัดความทีส่ภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ หรือ ICOM ไดใหคําจํากัดความไว คือ สถาบันถาวร
ที่จัดตั้งข้ันโดยไมแสวงหาผลกําไร เพ่ือใหบริการแกประชาชนและสังคม โดยพิพิธภัณฑ ตามความหมายมี
มากมายหลายประเภท เชน พิพิธภัณฑทางศิลปะ  พิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตร
พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี และพิพิธภัณฑประจํา
เมืองหรือทองถ่ิน เปนตน การจําแนกประเภทพิพิธภัณฑไวอยางหลากหลายก็เพ่ือใหงายตอการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการ แตโดยรวมแลวพิพิธภัณฑมีหนาที่สําคัญในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดง
เรื่องราวซึ่งเปนหลักฐานที่มีความสําคัญแกมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมีความหมายเพ่ือการคนควา การศึกษา
และความเพลิดเพลิน ซึ่งสิ่งที่สงวนรักษาและจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑไมใชเฉพาะแควัตถุเพียงอยางเดียวเทานั้น
แตยังไดรวมถึงสิ่งมีชีวิตดวย

นอกจากหน าที่ ดั งกล าวแล ว พิ พิธภัณฑยั งมีบทบาทสํา คัญทางด านสั งคม เศรษฐ กิจ
และการเมือง เพราะพิพิธภัณฑ เปนสถานที่ซึ่ งสามารถสรางความรูสึกรวมของคนในสั งคมให เ กิด
ความเปน เอกภาพและการสํ านึกร วมกันถึงความเปนชาติ  อีกทั้ ง พิ พิธภัณฑยั งมีส วนชวยในการ
สร างเสริมความรู สึกภาคภูมิ ใจและความรูสึกรวมในการเปนเจ าของชุมชนและพิพิธภัณฑอย าง
แทจริ ง จึงทําใหคนในชุมชนหรือในชาติหันมาใหความสนใจและใชประโยชนจากการดํา เนินงาน
ของพิพิธภัณฑในรูปแบบของการทองเที่ยวซึ่งสามารถเปนการสงเสริมรายไดอีกทางหนึ่งของชุมชนตลอดจน
ป จ จุ บั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ยั ง มี บ ท บ า ท สํ า คั ญ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ฐ า น ะ ข อ ง ก า ร เ ป น ศู น ย ร ว ม
แหงการเรียนรู (Center of Learning) และการสงเสริมวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
ในฐานะของการเปนสถาบันเอกลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity Institute) อีกดวย

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑพื้นบาน
สํานึกในเรื่องของพิพิธภัณฑหรือความตองการที่จะมีของเกา เปนสํานึกของมนุษยทุกคน ซึ่งเปน

สํานึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มนุษยปรารถนาที่จะรูจักตัวเองและเปนสํานึกทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงศักยภาพ
หลายๆ อยางของมนุษยที่มีความสามารถในการเรียนรู การคิดและการเชื่ออันกอใหเกิดพัฒนาการทางดาน
ตางๆ ข้ึนมา
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การจั ดตั้ ง พิ พิ ธภัณฑท อ ง ถ่ินจึ งนั บ เป นกล ไกสํ า คัญ  ในการสร า งคว ามรู แล ะความ
เข็มแข็งใหแกทองถ่ินรวมถึงการใหการศึกษานอกระบบ  ึ เพ่ือใหเกิดองคความรูและความเขาใจใน
วิถีชีวิตความเปนอยู ของทองถ่ินตางๆ ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึน การดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุตางๆ แลวยัง
จํ า เป นต อ งแสดง ให เ ห็ น ถึ งกลุ ม คนวิ ถี ชี วิ ตความ เป นอยู  และมิ ติ ทา งสั งคมวัฒนธรรมที่ มี ก า ร
เคลื่อนไหวอยางสืบเนื่อง ซึ่ งจํา เปนตองมีการศึกษาวิจัยเ พ่ือให เ กิดองคความรูและความเขาใจใน
บริบททางสั งคมวัฒนธรรมในทอง ถ่ินร วม กันอย างละเ อียดรอบคอบ (มูลนิธิประไพ วิ ริ ยะ พันธุ
2543, น. 1)

2.2.1 ความหมายและคําจํากัดความของพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือพิพิธภัณฑพ้ืนบาน
พิเศษ เจียจันทรพงษ (2539,น. 91) กลาววา “พิพิธภัณฑทองถ่ิน หมายถึง พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึน

และดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรทองถ่ิน ซึ่งตรงกันขามกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่ดําเนินการโดย
รัฐบาลกลาง และพิพิธภัณฑทองถ่ินมีการแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตรของทองถ่ินเปนสําคัญ”

ศรีศักร วัลลิโภดม (2545, น. 7) กลาววา “มิติในสังคมไทยเก่ียวกับพิพิธภัณฑทองถ่ินคือ มิติของ
พ้ืนที่และดินแดน ดินแดนในประเทศไทยเปนดินแดนที่มีอายุเกาแกและมีความเปนมาที่ยาวนานมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงและเปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ ทําใหมีผูคนหลายกลุมหลายแหลงเคลื่อนยาย
เขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยมาเปนระยะเวลาหลายพันปเพราะฉะนัน้ผูคนในแตละทองถ่ิน จึงมีอดีตเปนของ
ตนเอง เห็นไดจากซากปรักหักพังทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก สิ่งเหลานี้เปน
ฐานและสํานึกทองถ่ินมกัเกิดข้ึนจากสิ่งนี้เปนอันดับแรก”

สายันต ไพรชาญจิตร (2548, น. 28) กลาววา “พิพิธภัณฑชุมชน หมายถึง แหลงหรือ
สถานที่รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช วัตถุทางวัฒนธรรม
รวมทั้งความรูภูมิปญญาที่มีอยูหรือเคยมีอยูในชุมชนหรือทองถ่ินนั้น ซึ่งอาจจะเปนสถานที่ บานเรือนสิ่งกอสราง
ส มั ย โ บ ร า ณ โ ด ย อ า ยุ  รู ป แ บ บ ท า ง ศิ ล ป ะ  ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม  ห รื อ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า เ ป น
ประโยชนตอการศึกษาเรื่องราวของชุมชนนั้นๆ ที่รวมเรียกวาโบราณสถาน แหลงโบราณคดี หรืออาคารสถานที่
ที่กอสรางข้ึนใหมเพ่ือใชจัดแสดงขอมูล หลักฐานทางโบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมตางๆ ของชมุชน”

โดยรูปแบบของพิพิธภัณฑทองถ่ินนั้นมีรูปแบบที่ไมจํากัด ข้ึนอยู กับประเภทของวัฒนธรรม
วัตถุสิ่งของ หรือสิ่งที่ตองการแสดงนั้นเปนอะไร หลักการที่สําคัญคือ มีอะไรอยูที่ไหนก็พัฒนาใหเกิดพิพิธภัณฑ
ณ ที่นั้น ไมควรคัดเลือกเอาเฉพาะสิ่งของที่โดดเดน สวยงาม หรือทรงคุณคาเปนพิเศษตามมาตรฐานของ
นักวิชาการนําไปจัดแสดงที่ อ่ืน เพราะจะทําใหคนสวนใหญ ในชุมชนทองถ่ินเขาไมถึง ไมใสใจและละทิ้ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมสวนยอยๆ หรือสวนที่เหลืออยูซึ่งอาจไมสวยงามหรือโดดเดนไป

โดยภาพรวมพิพิธภัณฑทองถ่ินมีลักษณะเดนที่แตกตางจากพิพิธภัณฑทั่วไป ดังนี้
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1) ทอง ถ่ินเปนผู ริ เริ่ม จัดทําและดําเนินการ พิพิธภัณฑทองถ่ินที่แทจริ งจะตอง
เกิดจากความตองการหรือเกิดจากการริเริ่มของชาวบาน บางแหงอาจมีหนวยงานภายนอกมารวม
ชวยเหลือบางแตชาวบานจะทําหนาที่ในการจัดการดูแล และดําเนินการเอง

2) เนื้อหาที่นํ า เสนอ เปนเรื่องราวของชุมชนในดานตางๆ ไดแก  ประวัติความ
เปนมาของชุมชน การทํามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธภายในชุมชนหรือ
ทอง ถ่ินเปนสํ า คัญ อาจมีการกล าวถึงสั งคมอ่ืนก็ เฉพาะในสวนที่ทอง ถ่ินมีการติดตอสั มพันธทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเทานั้น

3) มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑทอง ถ่ินแตละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอัน
เปนเอกลักษณของแตละชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชวยลดทอนการหลงตั วเองและการดู ถูกเหยียดหยามอันไปสูความเขาใจซึ่ ง กันและกัน
ของสงัคม

4) เนนความเรียบงายแตมีความหมายตอชุมชน สิ่ งของที่จัดแสดงมีอยู ในชุมชน
ทองถ่ินนัน้ๆไมจําเปนตองเปนของมีคา อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไวหรือศิลปหัตถกรรม
ประเภทเครื่องมือเครื่องใชที่เก่ียวกับชีวิตความเปนอยูของชาวบาน

จากความหมายและคําจํากัดความของพิพิธภัณฑทองถ่ินดังไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวา
พิพิธภัณฑทองถ่ินเกิดจากความตองการหรือการริเริ่มของชาวบาน โดยอาจมีการสนับสนุนจากบุคคล
หรื อหน ว ย ง านภายนอกที่ มี ค ว ามรู ค ว าม เชี่ ย ว ช าญในการ ให คํ า แนะนํ า ปรึ กษา ในการจั ดตั้ ง
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จากนั้นเมื่อดําเนินการจัดตั้งแลวเสร็จก็ใหชุมชนบริหารจัดการและดูแลกันเองทําให
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม อ ย า ง เ ต็ ม ที่ แ ล ะ มี ค ว า ม รู สึ ก เ ป น เ จ า ข อ ง จึ ง ทํ า ใ ห พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ ง ถ่ิ น
สามารถดํารงอยูได

แตหากพิจารณาการเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี กลบัมคีวามแตกตางอยางเห็นได
ชัด กลาวคือ พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เกิดจากมติและนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ตองการจะใหมี
พิพิธภัณฑทองถ่ินข้ึนมาในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการทั้งหมดข้ึนอยูกับจังหวัด
นนทบุรี โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว จากนั้นจึงสงตออํานาจในการบริหารจัดการไปยังพ้ืนที่ซึ่ง
เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ดังนั้นการบริหารจัดการในลักษณะดังกลาวอาจนํามาซึ่งปญหา
การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินอันเปนผลใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ขาดความมั่นคงในการบริหาร
จัดการและอาจไมสามารถดํารงอยูไดถึงแมจะมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานก็ตาม

2.2.2 บทบาทและหนาที่ของพิพิธภณัฑทองถ่ิน
ศรีศักร วัลลิโภดม (2539, น. 3) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของ

พิพิธภัณฑทองถ่ินไววา
“บทบาทของพิพิธภัณฑทองถ่ิน เริ่มโดดเดนข้ึนมาอยางชัดเจนในฐานะที่เปนกลไกที่สําคัญเพ่ือ

การศึกษานอกระบบ ซึ่งทําใหคนคิดเปนไมใชศึกษาแตในโรงเรียนอยางเดียว ตรงนี้เปนสิ่งจําเปนและเห็นวาเปน
วิวัฒนาการของสังคมมนษุยดวย แตกอนนี้สังคมไทยตกอยูในกระบวนการจัดพิพิธภัณฑเพ่ือชาติ เพ่ือการโออวด
วาเรามีอารยธรรม แตบัดนี้สังคมไดเปลี่ยนแปลงและซับซอนมากข้ึน เราจะเนนวัฒนธรรมสวนกลางใหเห็นวา
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เปนชาติอยางเดียวนั้นไมพอเนื่องจากกระบวนการจัดพิพิธภัณฑเพ่ือชาติ เพ่ือการโออวดวาเรามีอารยธรรม แต
บัดนี้สังคมไดเปลี่ยนแปลงและซับซอนมากข้ึน เราจะเนนวัฒนธรรมสวนกลางใหเห็นวาเปนชาติอยางเดียวนั้นไม
พอเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกขณะนี้ไดลงไปถึงทองถ่ินถาชาติไมเข็มแข็งทองถ่ินก็อยู ไมได
เพราะฉะนั้นจําเปนตองลงไปถึงทองถ่ิน ปลุกจิตสํานึกทองถ่ินใหเขมแข็งใหรูจักคิดเปน ทําเปน ซึ่งพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินจะเปนกลไกที่สําคัญทีสุ่ด”

นอกจากนั้นพิพิธภัณฑทองถ่ินยังมีบทบาทและความสําคัญในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยการเริ่มตนจากความสํานึกของคนในทองถ่ินนั้นๆ คนในทองถ่ินจะตองมีการสรางความสํานึกรวมกัน โดย
การรวบรวมวัฒนธรรมที่เปนของทองถ่ินข้ึนมาจัดแสดงจะตองริเริ่มจากผูนําทองถ่ินจริงๆ เชน ผูใหญบาน กํานัน
หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ปจจุบันมักจะมีผูนําที่เปนพระสงฆหรือครูอาจารย ซึ่งคนกลุมนี้ไมมี
อํานาจทางกฎหมาย สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ แตเปนเพียงผูนําทางวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินในแตละแหงที่เกิดข้ึนจะไมเหมือนกัน เพราะแตละทองถ่ินมีความแตกตางกันในสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรมพิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนเนนในเรื่องการแสดงวัฒนธรรมภายในชุมชน พิพิธภัณฑทองถ่ินจะตองเปนเรื่อง
ของวัฒนธรรมทองถ่ินโดยตรง การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจะตองเกิดจากการบริหารจัดการของทองถ่ิน โดย
ทองถ่ินสามารถบริหารจัดการใหพิพิธภัณฑหรือวัฒนธรรมในชุมชนเปนตัวดึงดูดความสนใจของคนภายนอกให
อยากมาชมมาศึกษาเรียนรู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทุกชนิดที่มีอยูในทองถ่ินและกลายเปนทรัพยากรที่
สามารถกอใหเกิดการทองเที่ยวได เพราะผลงานทางพิพิธภัณฑสามารถนําไปสูการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
ปจจุบันทั่วโลกกําลังตองการแลกเปลี่ยนความรูและความเขาใจ โดยไมไดเนนผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว แตมองการทองเที่ยวคือการใหการศึกษา การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อชาวตางชาติ
เดินทางเขามาในทองถ่ินเขาอยากจะรูวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถ่ินนั้น หากพิพิธภัณฑทองถ่ินสามารถ
ใหความรูแกชุมชนและผูที่มาเยือนได ผลที่ตามมาคือรายไดทางเศรษฐกิจ ความภูมิใจในตัวของตัวเองการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของตัวเอง อันนําไปสูการอนุรักษที่ถูกตองและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของสังคมไทย
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2539, น. 7)

อภิญญา บัวสรวง (2539, น. 115-117) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของ
พิพิธภัณฑทองถ่ินไววากอนที่มนุษยชาติในโลกนี้จะมี “พิพิธภัณฑ” ผูคนในสังคมตางๆ ไดแสวงหาที่ทางสําหรับ
เก็บของมีคามานานแลว สถานที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บของมีคาหลายประเทศในทวีปเอเชีย คือ “วัด”
เชนเดียวกับ “โบสถ” ในทวีปยุโรปนอกจากจะเก็บของมีคาแลวยังเก็บของแปลกๆจึงรับหนาที่ในการเก็บของมี
คาหายากและของแปลกๆ แทนศาสนสถานเหลานั้นเรื่อยมาเปนเวลาหลายรอยป ในปจจุบันมีพิพิธภัณฑเกิดข้ึน
ในโลกนี้อยางมากมาย แตละแหงจะมีความแตกตางกนในหลายแงมุมมีตั้งแตพิพิธภัณฑขนาดใหญถึงพิพิธภัณฑ
ขนาดเล็กในกระต็อบเล็กๆ ในหมูบานตางๆ หลายแหงในโลกนี้นอกจากขนาดที่แตกตางกันแลว ยังมีความ
แตกตางกันในแงของวัตถุประสงคในการดําเนินงานอีกดวย บางแหงมีวัตถุประสงคที่จะใหแตความบันเทิงแก
ผูชมแตเพียงอยางเดียวบางแหงเปนสถานที่เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ไวอยางลึกซึ้งเพ่ือบริการในการศึกษา
คนควาวิจัย นอกจากนั้นพิพิธภัณฑยังมีความแตกตางกันในเรื่องของวตัถุแสดง



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภ

ูมิ

21

แมวาพิพิธภัณฑจะมีความแตกตางกันหลายแงมุม แตสิ่ งที่ เหมือนกัน คือ บทบาทและ
หนาที่ของพิพิธภณัฑในอันที่จะจัดเก็บสงวนรักษา จัดแสดงและใหบริการดานตางๆ แกสังคม ในชวงทศวรรษที่
ผานมาวงการพิพิธภัณฑทองถ่ินของนานาประเทศทั่วโลกตางตื่นตัว และมีการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสดแกประชาชน โดยคํานึงถึงการใหบริการแกสังคมเปนสําคัญ พิพิธภัณฑหลายแหงในปจจุบัน
นี้กลายเปน “สถาบัน” ที่จัดกิจกรรมใหความรูและเอ้ือประโยชนใหทั่วถึงแกบุคคลตางๆ ในสังคมเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินงานดังกลาวพิพิธภัณฑจึงตองพัฒนาบทบาทของคนใหสมกับเปนสถาบันที่มีคุณคา
สถาบันหนึ่งของสงัคม

ในการ พัฒนาบทบาทและหน าที่ ขอ ง พิ พิ ธภัณฑท อ ง ถ่ิน ซึ่ ง สิ่ งที่ พิ พิ ธภัณฑท อ ง ถ่ิ น
แทบทุกแหงจะตองตระหนักถึง คือ คุณประโยชนที่เปนผลมาจากการพัฒนาจะตองตกอยูกับคนในทองถ่ิน
สังคมและประเทศชาติเปนสําคัญ โดยสามารถแบงออกเปน 3 บทบาท คือ

1) บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม ในสภาวการณปจจุบันขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาให
สอดคลองกับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงผลกระทบตอชุมชนตางๆในสังคมอยางมากมาย
เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไมสัมพันธกับความเจริญทางการสื่อสาร ทําใหชาวบานรูขาวคราว
ความเจริญดานตางๆ แตในทางกลับกัน ความรู “ดีกวา-ดอยกวา” ที่เกิดข้ึนสงผลกระทบใหชาวบานลดความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเกิดความนิยมตอสิ่งใหมที่ไดรับรู จึงทําใหละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด
กันมาและปรับวิถีการดําเนินชีวิตตามคานิยมสมัยใหม สภาวการณเชนนี้จะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินสูญหายไปไดในที่สุด

Ambrose นักวิชาการพิพิธภัณฑไดใหความเห็นวา พิพิธภัณฑทองถ่ินมีหนาที่หลักในการสงวน
รั ก ษ า  อ นุ รั ก ษ  จั ด แ ส ด ง แ ล ะ ใ ห ก า ร ศึ ก ษ า  ม ร ด ก ท า ง วั ฒ นธ ร ร ม จึ ง น า จ ะมี บ ท บ า ท สํ า คั ญ
ในการนํามาซึ่ งความภาคภูมิ ใจ  ความมั่น ใจและสามารถสราง กําลั ง ใหแกคนในทอง ถ่ินสามารถ
พัฒนาไปได อย า งคอย เปนคอยไปตามศั กยภาพของตน พิ พิธภัณฑท อ ง ถ่ินจึ งควรมีบทบาทต อ
สังคมและวฒันธรรมของทองถ่ินตางๆ ดังนี้

1.1) มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกและความภาคภมูิใจในการรักษา
เอกลกัษณทางวัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน

1.2) เปนองคกรที่สงวนรักษาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน
1.3) มีบทบาทในการเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน
1.4) มีบทบาทในการใหบริการการศึกษาใหแกคนในทองถ่ินและคนตางถ่ิน
1.5) มีบทบาทในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกคนในทองถ่ิน

2) บทบาททางดานเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑทองถ่ินสามารถมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของชาติได
ทั้งในสวนกลางและในทองถ่ินตางๆ แมวาบทบาททางดานเศรษฐกิจจะไมเดนชัดเทาบทบาททางสังคม แตใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบใหเกิดความเปลี่ยนในทองถ่ินตางๆ นั้น พิพิธภัณฑนาจะเปนองคกรกลาง
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ที่สามารถอธิบายถึงความคงอยูและความเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินไดเปนอยางดี บทบาทที่พิพิธภัณฑทองถ่ิน
นาจะปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีหลายประการ คือ

2.1) บทบาทในการสรางกิจกรรมเสริมภารกิจเดิม (คือการอนุรักษ) โดยการ
สรางหองสมุด สรางโรงหนังละคร และเวทีการแสดงตางๆ เพ่ือสอดรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสรางกิจกรรมเหลานี้จะเปนโอกาสที่จะ
ขอความสนับสนุนจากองคกรของรัฐและเอกชนได

2.2) บทบาทในอันที่จะสงเสริมการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ที่สอดคลองกับ
ภารกิจของพิพิธภัณฑ

2.3) บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินดวยการขยายอาชีพใหม เชน การทาํ
ของที่ระลึก การแสดงเสริมกิจกรรมหลัก

2.4) บทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว โดยเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม
นอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดใหแกพิพิธภณัฑแลว รานคา รานอาหาร โรงแรม
หรือตลาดในชุมชนยังไดประโยชนจากนักทองเที่ยว

2.5) บทบาทในการสรางงานที่เก่ียวกับพิพิธภัณฑสําหรับเยาวชนและชุมชน
2) บทบาททางการเมืองพิพิธภณัฑทองถ่ินมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการสรางความรูสึกทองถ่ิน

นิยมใหแกคนในทองถ่ิน โดยปลกูฝงใหคนในทองถ่ินเขาใจถึงประวัติความเปนมาพัฒนาการของสังคมภูมิปญญา
ดั้งเดิมของทองถ่ินและเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินไดศึกษาถึง “รากเหงา” และเห็นคุณคาของทองถ่ินของตน

ความรูสึกเชนนี้จะทําใหคนในทองถ่ินเกิดความรูสึกรักถ่ินและสามารถจรรโลงวัฒนธรรมอันดี
ใหสืบเนื่องตอไปและยึดคนใหอยูรวมกันเปนกลุมสรางความมั่นคงเปนปกแผนใหแกชาติ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินจะเปนตัวประสานและเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหคนตางถ่ินเขาใจถึงความเปนทองถ่ินของ
ชุมชนไดอีกดวย

จิรโชค วีระสัย (2539, น. 24) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ไววาภารกิจในการสะสม การเก็บรักษา การจัดนิทรรศการ และการดูแลไม ใหเกิดความเสียหายโดยทําใหมี
สภาพดีข้ึน กรณีที่เปน “พิพิธภัณฑทองถ่ิน” หรือ “พิพิธภัณฑพ้ืนบาน” (folk museum) ไมไดเปนเรื่องงาย
อยางทีเ่ขาใจกัน อนึ่งเมื่อพิจารณาเรื่องราวทั้งหลายในบริบทแหงการเปลี่ยนแปลงในชวงรอยตอแหงศตวรรษที่
20 กับศตวรรษที่ 21 คือการเขาสูยุคสารสนเทศ (IT, Information Technology) ซึ่งมี “พหุสื่อ” (multi-media)
การ “ดู” หรือการ “มอง” แบบมีพลวัต(dynamic) จึงมีปฏิกิริยาโตตอบ (reaction) ดวย พิพิธภัณฑและตํารา
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและนําให เขากับกระแสคิดในโลกยุคขอมูลขาวสารดังกลาวไปสูยุค
“โลกาภิวัฒน”(Globalization) อันมีสภาวะเปน “โลกไรพรมแดน” (borderless world) คือ ไมมีการกีดกัน
เชิงภูมิศาสตรโลกเปรียบเหมือน “หมูบานแหงผืนพิภพ” (global village) และไมมีอุปสรรคในเชิงกาลเวลา
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แนวคิดและแนวทางในการดําเนินงานที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ พิพิธภัณฑทองถ่ินที่เขา
ไปมีบทบาทในกระบวนการศึกษาของเดก็และเยาวชนในชุมชน ซึ่งไมไดทําหนาที่เปนเพียงแหลงการเรียนรูอยาง
เปนทางการตามหลักสตูรศิลปศึกษาเทานั้น หากแตผลสัมฤทธิข์องโครงการจะสงผลตอการสรางความสํานึกรวม
ของคนในชุมชน และเมื่อใดก็ตามที่องคกรอยางพิพิธภัณฑทองถ่ินสามารถเปนสายใยหนึ่งของชีวิต ยอมเปน
ปจจัยหนึ่งที่เอ้ือใหพิพิธภณัฑทองถ่ินสามารถดํารงอยูและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต

ความเขาใจในกระบวนการทํางานพิพิธภัณฑเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ
ใหสามารถดํารงอยูไดเพราะการทํางานพิพิธภัณฑคือ กระบวนการคิดและทําความเขาใจกับงานสะสมและนํา
ธรรมชาติของงานสะสมนั้นมาสื่อสารตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆการทํางานสะสมเปนการดึงเอาประวัติศาสตร
เรื่องราวจําเพาะที่ผานกระบวนการตีความวัตถุทั้งที่เก่ียวของโดยตรงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และที่
เก่ียวของกับวัตถุแตเพียงอยางเดียวมาสรางเปนเนื้อหาเอกลักษณของทองถ่ิน

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน สามารถนํามาประยุกต
ใชกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เปน
ศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง โดยนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอันจะ
นํามาสูการพัฒนาบทบาททางสังคมของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินเกิดการสํานึกใน
คุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนการกอคุณประ
โยชน  ทางดานเศรษฐกิจกับชุมชนดวยการขยายอาชีพ เชน การจําหนายสินคาที่ระลึก เนื่องจากปจจุบันภายใน
ชุมชนทองถ่ินมีการรวมกลุมกันผลิตสินคาชุมชน โดยจะเห็นไดจากการจัดแสดงนิทรรศการของในแตละ
พิพิธภัณฑจะมีการนําเสนอเก่ียวกับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP และเรื่องราวเก่ียวกับเศรษฐกิจ
สําคัญของชมุชน ทั้งแหลงการคา หรือแหลงทองเที่ยวสําคัญตางๆ เปนตน เพ่ือเปนการเผยแพรสินคาและขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี อาจมีสวนชวยสงเสริมในการพัฒนา
ศักยภาพและสรางงานใหกับคนในชุมชนทองถ่ินในการเปนอาสาสมัครพิพิธภัณฑได
2.2.3 การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน

ศรีศักร วัลลิโภดม (2530, น.10) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินไววา
“การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน ควรใชความรูในทองถ่ินเปนตัวนํา เมื่อไดความรูมาแลวจะสามารถสื่อใหผูคนใน
ทองถ่ินหรือตางทองถ่ินไดโดยวิธีการนั้นข้ึนอยูกับความพรอมของทองถ่ินบางครั้งหองที่มีขนาดเล็กก็สามารถ
นํามาจัดเปนพิพิธภัณฑไดไมจําเปนตองเปนหองขนาดใหญหรือมีเทคโนโลยีราคาแพง ข้ึนอยูกับกระบวนการ
ที่สามารถสื่อออกไปได การจัดพิพิธภัณฑโดยความหมายที่แทจริงคือการจัดกระบวนการเรียนรูนั่นเอง”

ตลอดจนการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน ยังเปนการสรางระบบการศึกษาใหแกเด็กเพ่ือใหเด็กหรือผูคน
ในทองถ่ินไดรูจักตนเองวามีความเปนมาอยางไรหรือในทองถ่ินมีทรัพยากรอะไรบาง ขณะเดียวกันการจัด
พิพิธภัณฑทองถ่ินนอกจากจะนํามาซึ่งการรูจักตนเองแลวยังเปนการรูจักผูอ่ืนอีกดวย เนื่องจากเด็กหรือผูคนใน
ทองถ่ินไดมีโอกาสรูจักและไปเยี่ยมเยียนผูคนในทองถ่ินอ่ืนทําใหรูจักตนเองและเพ่ือนบาน โดยรูปแบบและ
แนวทางในการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545, น. 5-6) ดังนี้

1) การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินตองนําความรูทองถ่ินเปนตัวนํา คือ การสรางองคความรู เพ่ือนําองค
ความรูนี้ไปใชในการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน
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2) การที่จะสื่อความรูเหลานั้นใหผูคนภายในทองถ่ินหรือตางทองถ่ินโดยวิธีการใดนั้นข้ึนอยูกับ
ความพรอมของทองถ่ิน

3) ไมจําเปนที่ตองใชหองจัดแสดงที่มีขนาดใหญ หรือใชเทคโนโลยีที่มีราคาแพงหากแตขึ้นอยู
กับกระบวนการที่เราสามารถสื่อออกไปได
4)ไมจําเปนตองเนนถึงรูปแบบหรืออาคารที่ใชจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถ่ิน
4) การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินที่ถูกตองและมีรูปแบบที่ดี ตองมีความหมายในการสื่อได
5) สิ่งของที่เลือกมาใชในการจัดแสดงไมจําเปนตองเปนของมีคา เพราะบางครั้งไมสามารถดูแลได

ทั่วถึงซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกวัตถุได
6) ไมจําเปนตองแสวงหาโบราณวัตถุที่เปนของจริงมาใชในการจัดแสดง การใชภาพถายหรือ รูป

จําลองอาจเปนทางเลือกที่ดีกวาโดยสงวนรักษาของแทไว
อีกทั้ง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินอาจจะมีสวนที่ถาวรและสวนที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเห็น

ชีวิตความเปนอยูและมีขอมูลเพ่ิมเติม การเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งไมใชเปนการเก็บไวเฉยๆ จะตอง
เก็บเปนองคความรูเพ่ือใหคนที่มีสติปญญาสามารถนําความรูนั้นไปพัฒนาวัฒนธรรมใหเหมาะสมตอไป เพราะ
เราไมไดเก็บเพ่ืออนุรักษแตเก็บเพ่ือใชในการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม ใหมีศักดิ์ศรีและ มีเอกภาพเปนของตัวเอง
และสิ่งสําคัญที่สุด คือ พิพิธภัณฑทองถ่ินควรจะมีเครือขายตองมีความสัมพันธติดตอกัน ทั้งนี้เพราะหัวใจในการ
รูจักตนเองหรือทองถ่ินตองมาจากการเปรียบเทียบทองถ่ิน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2539, น.6)

งานพิศ สัตยสงวน ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินไววา “การจัดพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินเปนเรื่องเก่ียวกับ “วัฒนธรรม” (culture) โดยตรง ดังนั้นถาเขาใจกรอบแนวคิดทางดานวัฒนธรรม
จะทําใหจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินไดสมบูรณมากข้ึน สวนแรกจึงควรทําความเขาใจกับความหมายของวัฒนธรรม
กอนอ่ืน”

การใชมุมมองทางวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบในการจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถ่ินสามารถแบง
ออกเปนระดับตางๆ (งามพิศ สัตยสงวน, 2539, น. 13-20) ดังนี้

1. การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินขนาดเล็ก ควรจัดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม 3 สวน คือ
1.1) วัฒนธรรมดานเทคโนโลยี ควรจัดแสดงเก่ียวกับบาน ที่อยูอาศัย เสื้อผา เครื่องแตง

กาย เครื่องมือทํามาหากิน หรือแสดงถึงปจจัยสี่ของมนุษยในชุมชนตางๆ
1.2) วัฒนธรรมดานการจัดระเบียบสังคม ควรจัดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรู การ

อบรมขัดเกลาเด็กชาย เด็กหญิง การแบงงานกันทําตามเพศ อายุ อาชีพ การจัดระเบียบตางๆ เพ่ือมีวิชีวิตอยู
รวมกันในชุมชนนั้นๆ

1.3) วัฒนธรรมดานระบบความเชื่อ ควรจัดแสดงใหเห็นถึงการจัดการเก่ียวกับความกลัว
โรคภัยไขเจ็บ ความตายความลี้ลับตางๆ และความคิดเก่ียวกับโลกหนาดวย

2. การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินขนาดใหญ การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินขนาดใหญ ตองคํานึงถึงมโนภาพ
ยอยของวัฒนธรรม คือ “องคภาพรวม” (holistic) หมายถึง กิจกรรมทุกดานของมนุษย เชน ชีวิตประจําวัน
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เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกป การที่มารดาเลี้ยงดูทารกและเด็ก การอบรมสั่งสอนลูกๆของบิดา
มารดา วิธีทํามาหากินของมนุษยในชุมชนตางๆ การบริโภคสิ่งตางๆ สุขภาพอนามัยและการรักษา พยาบาลใน
รูปแบบตางๆ ความสัมพันธทางเพศและการแตงงาน การใหกําเนิดทารก ความตาย การหาเสียงทางการเมือง
นิยายปรัมปรา พิธีกรรมและอ่ืนๆ “องคภาพรวม” มีความสําคัญเพราะทําใหเขาใจวิถีชีวิตของมนุษยในชุมชน
ตางๆ ได

ดังนั้นการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินที่มีขนาดใหญ ควรคํานึงถึงการนําเสนอภาพรวม (holistic
approach) ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนใหสมบูรณมากที่สุด โดยแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมสวนตางๆ ซึ่งเปนวิถี
ชีวิตของกลุมชนแตละกลุมชนที่อยูในชุมชนนั้นๆ การจัดแสดงควรคํานึงถึงองคประกอบ 9 ประการ ไดแก

2.1)ระบบเครือญาติ โดยการศึกษาวาชุมชนนั้นมีระบบครอบครัวและเครือญาติอยางไร
2.2) ระบบเศรษฐกิจ โดยการศึกษาวาชุมชนมีวิธีการทํามาหากินอยางไร มีความแตกตาง

หรือเหมือนกันอยางไร
2.3) ระบบการเมืองการปกครอง โดยการศึกษาระบบของผูนําซึ่งอาจจะนําเสนอภาพผูนํา

จากอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งภาพของชาวบานมาจัดแสดง
2.4) การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา โดยการศึกษาระบบการถายทอดทางวัฒนธรรม

ภายในหมูบานวามีลักษณะอยางไร มีประเพณีอะไรที่สูญหาย อะไรบางที่คงอยูและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
2.5) ระบบศาสนาและความเชื่อ เปนเรื่องที่มีความสําคัญกับจิตใจที่ทําใหคนในชุมชนมี

ความมั่นคงทางดานจิตใจ ควรจัดแสดงวิธีการแกไขปญหาทางดานจิตใจโดยใชวัฒนธรรมทางดานศาสนาเขามา
ชวยอยางชัดเจน

2.6) ระบบการแพทยและสาธารณสุข โดยการศึกษาวาชุมชนนั้นๆ มีการรักษาโรคภัยไข
เจ็บกันอยางไร เปรียบเทียบอดีตกับปจจุบันวามีการรักษาแตกตางกันอยางไร

2.7) ระบบสื่อสาร โดยการศึกษาการใชพาหนะตางๆ และองคประกอบตางๆ ของการ
สื่อสาร การคมนาคม วามีการติดตอกันอยางไร ควรแสดงสภาพของการคมนาคมในอดีตและปจจุบันวาเปน
อยางไร

2.8) ระบบนันทนาการ โดยการศึกษาถึงระบบนันทนาการที่มีชีวิตจิตใจ ซึ่งปจจุบันปรากฏ
วามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะวัฒนธรรมเมืองไดเขามามีบทบาทในชุมชน ดังนั้นจึงควรรีบเก็บขอมูล
ดังกลาวเพราะปจจุบันระบบนันทนาการในชุมชนเหลือนอยลงทุกวัน

2.9) ระบบศิลปะชุมชน
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3. การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินในระดับชุมชน การจัดแสดงพิพิธภัณฑกระบวนการทองถ่ินพัฒนา
ควรเปนการจัดแสดงในระดับชุมชนนั้นๆ ทําความเขาใจชุมชนในระดับหมูบานเปนระดับๆ ข้ึนมา ก็จะทําใหได
ขอมูลที่มีความสมบูรณมากข้ึน ขอมูลที่ควรเก็บในระดับชุมชนมีดังตอไปนี้

3.1) ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ควรใหขอมูลเก่ียวกับที่ตั้ง ขนาด
ชุมชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การสื่อสาร โครงสรางชุมชน สถานที่สําคัญ
ของชุมชน โรงงาน ตลาด โรงเรียน รานคา พืช สัตว เปนตน

3.2) ขอมูลที่เก่ียวกับประชากร ควรใหขอมูลจํานวนประชากร เพศ โครงสรางอายุ อาชีพ
โครงสรางประชากร และพยายามใหสถิติเก่ียวกับการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ชนชั้น รายได กลุมชาติพันธุ
ขอมูลเหลานี้นักมานุษยวิทยา อาจเก็บรวบรวมเอาเองหรืออาจไดจากหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชนก็ได

3.3) ขอมูลเก่ียวกับเครือญาติ ในบางชุมชน เชน บานนาคา เครือญาติเปนระบบที่สําคัญมาก
จึงควรเก็บรวบรวมขอมูลดานนี้เพ่ือเรียนรูวาใครเปนญาติใครบางและตองเขียนไดอะแกรม เครือญาติไวดวย

3.4) ประวัติความเปนมา ขอมูลประเภทนี้สําคัญมากจึงตองหาขอมูลเก่ียวกับประวัติของ
ชุมชน ทุกชุมชนมักมีเรื่องเลาตอๆ กันมา เก่ียวกับความเปนมาของชุมชน เรื่องเลาเก่ียวกับผูบุกเบิกวาเปนใคร
มาจากไหนและเก่ียวกับการตั้งถ่ินฐานในชวงแรกๆ ของชุมชน

3.5) ขอมูล เ ก่ียว กับวงจรชีวิต  1 ป  นักพิพิธภัณฑทอง ถ่ินควรใหความสนใจกับ
ชีวิตประจําวันของชาวบานหรือประชากรในชุมชน โดยจัดแสดงวาชาวบานมีชีวิตประจําวันอยางไร ตอมาให
ขอมูลเก่ียวกับประเพณีพิธีกรรมตางๆ ในรอบ 1ป ที่กําหนดกิจกรรมดานตางๆ ของชุมชน นอกจากนั้นอาจให
วงจรชีวิตในรอบ 1 ป ของคนรวย คนจน ผูชาย ผูหญิง คนชรา และกลุมยอย กลุมอ่ืนๆ ของชุมชน

3.6) ขอมูลเก่ียวกับกลุมทางสังคม ควรใหขอมูลเก่ียวกับสมาคม ชมรมตางๆ ซึ่งคือกลุมที่
ชาวบานจํานวนหนึ่งมารวมตัวกัน เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ในหมูบานตางๆ ใน
สังคมไทย กรมพัฒนาชุมชนไดสงพัฒนากรเขาไปชวยจัดตั้งกลุมตางๆ เชน กลุมออมทรัพย กลุมสตรีทอผา กลุม
เลี้ยงไก กลุมทําสวน เลี้ยงสัตว และอ่ืนๆ

3.7) ขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี ควรสังเกตและใชขอมูลเก่ียวกับ
วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน ลักษณะบานเรือนของคนรวย คนจน เสื้อผาของผูชาย ผูหญิง คนชรา และเด็ก
เครื่องใชในบาน เฟอรนิเจอรตางๆ ที่จะใชเปนตัวชี้ฐานะทางสังคมได นอกจากนี้ตองใชขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี
เชน เครื่องมือทําไร ทํานา พาหนะขนสง การสื่อสารและอ่ืนๆ

3.8) ประวัติชีวิต นักวิจัยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับครอบครัว และเก็บรวบรวมประวัติคนใน
วัยตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นชีวิตคนในชุมชนวาคนแตละเพศ แตละวัยมีชีวิตความเปนอยูอยางไรในชุมชน จึงตอง
เก็บประวัติชีวิตของผูหญิง เด็ก วัยรุน คนวัยหนุมสาว วัยกลางคน และวัยชรา โดยแสดงใหเห็นชีวิตแตละชวง
ของแตละคน ตั้งแตเกิดและการผานวัยตางๆ มาจนถึงปจจุบัน เมื่อเอาประวัติชีวิตของคนวัยตางๆ มารวมกันจะ
ทําใหเห็นภาพรวมที่สมบูรณของชุมชนได และทําใหผูอานเห็นภาพชุมชนในหลายมิติเวลา

3.9) ภาษาทองถ่ินและศิลปะ ควรบันทึกขอมูลเก่ียวกับผลผลิตของวัฒนธรรมที่แสดง
ออกมาในรูปของภาษา เชน นิทานชาวบาน เกมตางๆ เพลงตางๆ การละเลนตางๆ การเตนรํา นิยายปรัมปรา
ในบางสังคมเสียงสําคัญมากเสียงคืออํานาจ เมื่อมีเสียงแสดงวามีอะไรเกิดข้ึน
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3.10) วัฒนธรรมดานตางๆ ควรบันทึกขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษย
ทุกดาน คือ ดานครอบครัว เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ การศึกษาการแพทยและ
สาธารณสุข การคมนาคม สื่อสาร ศิลปะ และนันทนาการ

สรุปไดวา ขอมูลระดับชุมชนที่ควรจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถ่ิน ควรแสดงลักษณะทางกายภาพ
(ecological mapping) อันไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรตางๆ ของชุมชน และควรเก็บประวัติ
ชุมชน ชีวิตประจําวันของชุมชนตางๆ วาใน 24 ชั่วโมง ชาวบานทําอะไรบาง กิจกรรมอะไรที่ชาวบานให
ความสําคัญในรอบ 12 เดือน เขามีพิธีกรรมหรือประเพณีอะไรบาง เพ่ือใหเห็นภาพรวมวา ในหนึ่งปชุมชนหนึ่งมี
ประเพณีอะไรบาง และควรแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดานตางๆ ของคนในชุมชนนั้น

ในระดับชุมชน ควรมีการวิจัยโดยวิธีการทางมานุษยวิทยาที่จะทําความเขาใจในวัตถุที่เรารวบรวม
ไว โดยใชเทคนิควิธีวิจัยตางๆ เชน การวิจัยอยางมีสวนรวม (participant observation) เราควรจัดแสดงสิ่งของ
ใหเห็นถึงคุณคาความสําคัญ ประวัติความเปนมาตางๆ โดยการทําการวิจัยอยางมีสวนรวมในชุมชน ดวยการเขา
ไปอยูกับชาวบานเพ่ือใหเรามองวัฒนธรรมชาวบานผานสายตาของชาวบาน และเห็นคุณคาวัฒนธรรมของเขา
เหมือนกับวัฒนธรรมของเรา ถาทําไดเราก็จะใหภาพวัฒนธรรมนั้นอยางชัดเจนมีอคตินอยลง

การใชวิธีการสัมภาษณประวัติศาสตรจากการบอกเลา (oral history) เรื่องราวในอดีตบางที่ไมมี
การจดบันทึกไว เพราะอาจยังไมมีตัวอักษรใชแตจะมีการบอกเลาเปนทอดๆ การเก็บรวบรวมประวัติของคน
(life history) ซึ่งไมเฉพาะบุคคลสําคัญเทานั้นที่จะแสดงใหเห็นถึงชีวิตที่สมบูรณของชุมชน จะตองดูวาผูหญิง
เด็ก ผูชาย ในวัยตางๆ ผูนํา คนที่ยากจนมีชีวิตอยูรวมกันอยางไร ควรจะใหความสําคัญกับประวัติของคนทุกคน
การวิจัยทางมานุษวิทยาจะมีประโยชนมากในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชุมชน และการจัดแสดงวัฒนธรรม
ชุมชน

สําหรับสิ่งที่สําคัญที่สุดของพิพิธภัณฑทองถ่ิน คือ ควรทําใหพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนศูนยกลาง
ทางดานวัฒนธรรมดวย ไมใชเปนที่รวบรวมสิ่งของอยางเดียว นั่นคือ ควรพยายามชักจูงใหคนที่อยูในชุมชนเปน
เจาของรวมกัน มีการพบปะกันเปนประจําเพ่ือแสวงหาความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมพ้ืนบานมากข้ึน ใหทุกคนมี
ความรูสึกวาเจาของเหมือนกันเพ่ือใหพิพิธภัณฑมีความสมบูรณและทําหนาที่ในการใหความรูเก่ียวกับชุมชนไดดี
ที่สุด

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน ทําใหเห็นภาพรวมของการจัดพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินในดานๆ เชน เนื้อหา รูปแบบ และอาคารที่ใชในการจัดแสดง ซึ่งความรูที่ไดดังกลาวมาเปนประโยชนใน
การพัฒนารูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี โดยการจัดแสดงตองนําเสนอภาพรวม
(holistic approach) วิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมสวนตางๆ ซึ่งตองมีการศึกษา
คนควาขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาของชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรมอยาง
รอบคอบและลึกซึ้ง เพ่ือใหการนําเสนอสามารถสื่อความหมายใหคนในทองถ่ินหรือตางถ่ินเขาใจลักษณะของ
ทองถ่ินไดอยางถ่ีถวน

อีกทั้งการพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จําเปนตองมีการจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวภายในพิพิธภัณฑทองถ่ินตลอดเวลา ซึ่งเปนการ
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จัดแสดงเรื่องราวตางๆ ของชุมชนสลับหมุนเวียนกันไป นอกเหนือจากนิทรรศการถาวร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูตางๆ ของพิพิธภัณฑ โดยการนําชุมชนและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพราะ
รูปแบบการจัดแสดงที่มีความเคลื่อนไหวและมีกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถชวยดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเที่ยวใหกลับมาทองเที่ยวและเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่ง

2.2.4 พัฒนาการของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย

พิพิธภัณฑทองถ่ินเกิดชากวาพิพิธภัณฑสถานทั่วๆไป เชน พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรพิพิธภัณฑ
โบราณคดีและพิพิธภัณฑศิลปะ โดยความนิยมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินในตางประเทศ เชน ประเทศใน
ทวีปยุโรป สแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต รวมทั้งประเทศญี่ปุน เริ่มดําเนินการมาชานาน คือ
ตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 18 เปนตนมา โดยมีประเทศสวีเดนเปนหลักสําคัญในการดําเนินพิพิธภัณฑทองถ่ิน โดยฮา
เธอร ฮาซีลัส นักภาษาศาสตรและนักประวัติศาสตรชาวสวีเดน ที่มีความสนใจในการเก็บของตางๆ เพ่ือเปน
การศึกษา โดยไดสรางพิพิธภัณฑ Scandinavian Museum of Folkore ข้ึนมา จากนั้นจึงมีกลุมประเทศใน
สแกนดิเนเวียตางๆ เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินข้ึนมาเปนจํานวนมาก โดยลักษณะของพิพิธภัณฑทองถ่ินที่สราง
ข้ึนมาจะเปนลักษณะที่จําลองของบานทองถ่ิน เก็บวัตถุจากทองถ่ินข้ึนมาเพ่ือการศึกษา เชน การศึกษาทางดาน
คติชนวิทยา ประวัติศาสตรทองถ่ินและชาติพันธุวิทยา จากนั้นจึงแพรหลายไปทั่วยุโรปและอเมริกา (อภิญญา
บัวสรวง, 2539, น. 51)

สําหรับพัฒนาการของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยมีมาเมื่อสมัย 40 หรือ 50 ป พรอมๆ กับ
การเกิดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยพระสงฆ ครู และผูนําในชุมชนมีการรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม และเกิด
ความคิดในการทําพิพิธภัณฑข้ึน แตยังไมรูวิธีในการจัดแสดงตลอดจนขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
และงบประมาณในการดําเนินงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองพ่ึงรัฐบาลในการใหความชวยเหลือ และสนับสนุน
กอนสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีพิพิธภัณฑอยูเพียงแคกรุงเทพฯ อยุธยา และลพบุรีเทานั้น สวนที่อ่ืนๆ
สะทอนใหเห็นถึงความสนใจในเรื่องนี้วามีมานานแลว แตกลับมาถูกทําลายดวยกระบวนการเลนของเกา ของที่
เคยรวบรวมไวควรที่จะเก็บไวเปนระบบและอยางมีความหมายถูกแยงยื้อไปขายหมด ซึ่งประเทศไทยถูก
กระบวนการเลนของเกาทําลายวัตถุทางวัฒนธรรมมากที่สุด (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2539, น. 5-6)

2.2.5 พิพิธภัณฑทองถ่ินกับกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พิพิธภัณฑทองถ่ินหรือพิพิธภัณฑชุมชน มีคุณประโยชน (Functions) ในฐานะที่เปนทั้งเครื่องมือ

และวิธีการ (Means) ในกระบวนการพัฒนาชุมชน (สายันต ไพรชาญจิตร, 2548, น. 28-30) ดังนี้
1) เปนกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพและฟนฟูพลังของชุมชนทองถ่ินใหสามารถจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมของชุมชนของตน
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2) สงเสริมใหชาวบาน สมาชิกของชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดการตั้งแตการศึกษา
การสํารวจคนหา ทําแผนที่และจัดทําทะเบียนทรัพยากรวัฒนธรรม การประเมินคุณคาและศักยภาพของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม การวางแผนการจัดการ การอนุรักษ การสงวนและการบูรณปฏิสังขรณ การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ/นิทรรศการ การเผยแพร การฟนฟู และการจัดการเชิงธุรกิจชุมชน

3) กอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนกับนักวิชาการและนักพัฒนาจาก
ภายนอก และระหวางสมาชิกในชุมชนที่มีความรูและประสบการณเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

4) กอใหเกิดความเสียสละ ความเอ้ืออารีเก้ือกูลแกกันและกันในหมูสมาชิกของชุมชน
5) กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน ทําใหชาวบานมีความภูมิใจในชุมชนรักถ่ินฐานบานเกิด

เปนพ้ืนที่แสดงความเปนตัวตนของคนในชุมชนใหคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนไดเห็นและยอมรับทําใหคน
ในชุมชนมีศักดิ์ศรี

6) พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการสรางความรูและฟนฟูภูมิปญญาที่นําไปสู
การพัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองทุกๆ มิติไดอยางแทจริง

โดยปจจุบันแนวคิดในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน บางแนวคิดมุงเนนใหพิพิธภัณฑทองถ่ินมี
ลักษณะเปน ศูนยรวม : center ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนทองถ่ิน โดยวิธีการจัดการแบบรวม
ศูนยอํานาจแบบรัฐ (State-Based Management) มากกวาการจัดการใหมีกระจายไปตามสภาพความแตกตาง
หลากหลาย ซึ่งแนวคิดและวิธีการดังกลาวอาจจะไมสอดคลองกับหลักธรรมชาติ แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการพัฒนาชุมชน และเปาประสงคที่มุงพัฒนาความสามารถของชุมชนในการจัดการพิพิธภัณฑ
แบบพ่ึงตนเอง เห็นไดจากข้ันตอนและวิธีการพัฒนาหรือสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินหลายแหงในประเทศไทยที่นัก
มานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สถาปตยกรรม หรือนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เขาไป
ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและวัตถุสิ่งของที่มีอยูในชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่ที่กําหนดกันวาเปน ทองถ่ิน (Local
Region) ซึ่งอาจจะครอบคลุมลุมน้ําหลายหมูบานหลายตําบล แลวรวบรวมเอาทั้งวัตถุสิ่งของไปรวมไว ณ ที่ใดที่
หนึ่งในพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนพิพิธภัณฑของทองถ่ิน จากนั้นก็อาจจะบูรณะปรับปรุงอาคารเกาแหงใดแหงหนึ่ง
ข้ึนมาเปนอาคารจัดแสดง หรือถามีงบประมาณมากก็จะสรางอาคารพิพิธภัณฑข้ึนมาใหม แลวจัดแสดงวัตถุ
สิ่งของพรอมทั้งจัดนิทรรศการความรูในพิพิธภัณฑ

ในการพัฒนาพิพิธภัณฑชุมชน เพ่ือใหเกิดผลทางการพัฒนาชุมชนอยางทั่วถึงและยั่งยืน โดยตอง
ใหความสําคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่อง การกระจายอํานาจที่นําไปสูการฟนฟูพลัง : decentralization
towards empowering มากกวาแนวคิดเรื่อง การรวมศูนยอํานาจแตสลายพลัง : centralization but de-
powering เพ่ือประโยชนในการเขาถึงทรัพยากรและโอกาสในการมีสวนรวมในกระบวนการจัดการของคน
หมูมากในชุมชนทองถ่ินนั้น และควรจะตองกําหนดขอบเขตของความเปนชุมชนทองถ่ินใหหลากหลายไปตาม
สภาพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑทองถ่ินยิ่งมีมากเทาใดก็จะเปนเครื่องมือพัฒนาคนในทองถ่ินใหมีความรูความคิดไปใน
ทิศทางเดียวกันมากยิ่งข้ึนเทานั้น คือ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเอง รักถ่ินฐานบานเกิด รูและเขาใจระบบ
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นิเวศวัฒนธรรมตนอยางลึกซึ้ง ซึ่งยิ่งมีคนคิดเหมือนกัน ทําคลายๆกันก็จะทําใหกระบวนการกลุมเกิดข้ึนเร็วและ
ทําใหชุมชนแข็งแรงมากข้ึน

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินลักษณะนี้ เปนวิธีการสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความสามารถฟนฟู
พลังและอํานาจในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหคนในชุมชนทองถ่ินไดอยางทั่วถึงและอยางยั่งยืน เพราะคน
ที่เขามามีสวนรวมสามารถจัดการพิพิธภัณฑจะทําในสิ่งที่ตัวเองมีความรูจริง เขาใจจริงๆ เปนการจัดการไปตาม
ธรรมชาติที่คุนเคย ใชทรัพยากร อุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ินของตน ไมตองการเทคโนโลยี
ซับซอนหรือมีราคาแพงที่จะตองมีภาระลงทุนซื้อหาและสิ้นเปลืองคาใชจาย เพ่ือทํานุบํารุงในภายหลัง ทั้งยังจะ
ชวยใหคนในชุมชนทองถ่ินมีความมั่นใจในการคิดแกปญหาอ่ืนๆ หรือสรางสรรคสิ่งดีงามสําหรับพัฒนาคนและ
พัฒนาชุมชนเปนกระบวนการสืบเนื่องตอไป

ดังนั้น การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินในฐานะที่เปนเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาชุมชนจะชวยให
เกิดกระบวนการถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะในการจัดการจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ไปสูชาวบาน และสรางจิตสํานึกในเรื่องความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง
กระบวนการศึกษาวิจัยจะชวยใหชาวบานไดรูจักเรื่องราวของตัวเอง รูจักทรัพยากรและศักยภาพที่แทจริงใน
ชุมชนของตนมากข้ึน เมื่อชาวบานสามารถจัดพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินไดเองแลวก็จะเกิดความมั่นใจ ภูมิใจ
นําไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาดานการเรียนรูและนําไปสูความเขมแข็งของกลุมชุมชน
พ่ึงตนเองไดบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม เกิดความรักถ่ินฐาน ความสามัคคี และความเอ้ือเฟอเก้ือกูลกันและกัน
และสามารถพัฒนาไปสูการสรางเครือขายพิพิธภัณฑทองถ่ินในวงกวางและระดับที่สูงข้ึนไปอีก

นอกจากกระบวนการพัฒนาดังกลาวแลว การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยและ
ความหมายหลายแบบที่เกิดข้ึน สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดข้ึนและสิ่งที่กําลังเกิดในสังคม
ชนบทบางประการ (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2547, น. 72-73) ดังนี้

1) การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑทองถ่ิน เกิดมาจากการสูญหาย การหมดสิ้นไปของวิถีชีวิตการผลิต
และวงจรชีวิตที่มีการเกษตรเปนพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สังเกตเห็นไดในชั่วชีวิตของคน
คนหนึ่งหรือในบางกรณีอาจจะเปนเสี้ยวชีวิตของคนคนหนึ่งในบริเวณภาคกลางที่เปลี่ยนจากพ้ืนที่เกษตรเปน
พ้ืนที่อุตสาหกรรมทําใหมีพิพิธภัณฑเก่ียวกับชีวิตของชาวนา เครื่องมือเครื่องใชการเกษตรเปนจํานวนมาก ทวา
ไมเพียงวิถีการผลิตแบบเกษตรเทานั้น การใชชีวิตที่ใกลชิดธรรมชาติก็หมดไปดวย กระบวนการโยกยายคนจาก
ชนบท ในรูปของการไปทํางาน ไปศึกษาในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ ก็สะทอนออกมาในการทําพิพิธภัณฑหลาย
แหง คนจํานวนหนึ่งไมไดกลับไปอยูในชนบทอีก แตมีเครือขายสายสัมพันธอยูและคนที่มีฐานะดีมักจะชวยเหลือ
ทรัพยากรดานตางๆ ในการสรางพิพิธภัณฑในบานเกิดหรือบานเดิม นอกจากนั้นคนที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรงจํานวน
หนึ่ง เปนคนชนบทที่มีประสบการณไปทํางานภายนอก หรือไดรับการศึกษาจากภายนอกแลวกลับไปอยูบานเดิม
ประสบการณจากภายนอกทําใหเกิดความคิดใหมๆ เปนแรงผลักดันใหเกิดการเปรียบเทียบและมองเห็นคุณคา
สิ่งของตางๆ ตางไปจากเดิม

2) การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ แสดงใหเห็นถึงการรวมตัวการรวมมือในรูปแบบตางๆ ระหวางคน
ภายในภายนอก เชน ความรวมมือกับนักวิชาการ ความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองทองถ่ิน
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พัฒนากร และขาราชการ จึงทําใหมีการไหลเวียนของความคิดที่มาจากภายนอกและการปรับหรือตอรองกับ
ความตองการจากภายใน คําวาพิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการเรียนรู คําเหลานี้เปนคําทางการที่คิดข้ึนมา
โดยหนวยงานของรัฐ แตในหลายกรณีที่ดูจะเกิดข้ึนไดอยางมีพลังเปนเพราะไดรับการตอบสนองด วย
วัตถุประสงคที่แตกตางกันของคนภายในชุมชน เชน พระที่ไมอยากเห็นโบราณวัตถุถูกกวานซื้อไปหมดโดยพอคา
หรือชาวตางชาติพระนักพัฒนาที่อยากชวยเหลือใหเด็กนักเรียนเรียนตอหรือมีงานทํา ครูที่อยากเก็บเครื่องมือ
เครื่องใชชาวบานไวเลาเรื่องชีวิตที่หมดไปแลว หรือชาวบานที่อยากแสดงความศรัทธาตอวีรบุรุษตามโลกทัศน
ทองถ่ิน

3) พิพิธภัณฑทองถ่ิน ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงความหมายเก่ียวกับวัตถุ
สิ่งของในทองถ่ิน เชน การใหคุณคาใหมแกของเกา เกิดความเสียดายที่ของเกาบางอยางถูกทําลายไป เชน
สมุดขอยถูกเผา หนาบันเกาถูกทิ้งใหผุพัง การเกิดสํานึกเรื่อง “มรดก” ทางวัฒนธรรมและความสํานึกของ
ปจเจกบุคคลและชุมชนทองถ่ิน ในการเปนผูรักษามรดกวัฒนธรรม ความหมายของการรักษามรดกในแงของ
การแสดงอัตลักษณที่แตกตาง หรือการสรางปอมปราการตอตานกระแสโลกาภิวัฒนลวนแตเปนอุดมการณทาง
วัฒนธรรมที่กําลังเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ินทั่วไป

ดังนั้น อาจกลาวไดวาการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดผลในการพัฒนาชุมชนอยางทั่วถึง
และยั่งยืนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจที่นําไปสูการ
ฟนฟูพลัง : decentralization towards empowering เพ่ือประโยชน ในการเขาถึงทรัพยากรและโอกาสใน
การมีสวนรวมเก่ียวกับการบริหารจัดการของชุมชนทองถ่ิน การเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนจํานวนมากใน
ชุมชนตางๆ นับเปนผลดีที่ชุมชนจะสามารถพัฒนาความรูและความคิดคนในชุมชนใหเกิดความภาคภูมิใจ และ
เกิดการสํานึกรักในทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู เพราะผูคนในชุมชนทองถ่ินเหลานี้ตางมีความรูสึกวาตนเอง
เปนเจาของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑทองถ่ินที่มีอยูอยางแทจริง

2.2.6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย
สายันต ไพรชาญจิตร (2548, น. 29) กลาววา “ความพยายามจัดการใหชาวบานหรือผูนําชุมชน

ทองถ่ินเขาไปมีบทบาทในการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซึ่งในทางปฏิบัติก็อาจจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางดานการสราง
และจัดแสดงพิพิธภัณฑในระยะสั้น แตในระยะยาวอาจจะมีปญหาเรื่องการดูแลรักษา และกระบวนการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินอาจมีปญหาเรื่องการขาดการมีสวนรวมอยางแทจริงของชาวบานในชุมชนทองถ่ิน เพราะ
กิจกรรมสวนใหญที่ดําเนินการกันมาในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินหลายแหงมักจะดําเนินการโดยนักวิชาการ
และผูชํานาญการทางวิชาชีพ โดยที่คนในชุมชนทองถ่ินสวนมากไมสามารถเขาถึงพิพิธภัณฑได เนื่องจากเปน
เรื่องไกลตัว ไกลหมูบานคงจะมีเฉพาะคนที่อยูในพ้ืนที่พิพิธภัณฑไดเขาไปมีสวนรวมเพียงสวนนอย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการจัดการหลังจากการกอสรางพิพิธภัณฑเสร็จแลวและเปดใหบริการแกสังคม คนที่อยูไกลไมมีสวน
รวมเลยทําใหเกิดความรูสึกวาไมไดเปนเจาของรวมกัน ซึ่งเปนประเด็นที่ไมสอดคลองกับหลักการพัฒนาชุมชน
และไมสอดคลองกับหลักการที่ใหความสําคัญตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของ
ชุมชน”
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ตรงใจ หุตางกูร (2548, น. 28-33) กลาววา “การชมพิพิธภัณฑที่จัดตั้งสิ่งของจัดแสดงเพียงอยาง
เดียวโดยไมมีการใหขอมูลใดๆ ประกอบเก่ียวกับสิ่งของที่นํามาจัดแสดงทําใหผูชมไดเพียงแตชื่นชมวาสิ่งของ
เหลานั้น “สวย” หรื อ “แปลก” แต จะไมไดความรูกลับไป คําเปรียบเปรยที่มักจะไดยินถึงพิพิธภัณฑดังกลาว
ก็คือ “โกดังเก็บของ” ดังนั้นจําเปนตองหาวิธีการเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับ “โกดังเก็บของชุมชน”
ใหกลายเปน “พิพิธภัณฑ แหลงเรียนรูของชุมชน”’

สําหรับปจจัยที่ทําใหพิพิธภัณฑทองถ่ินถูกมองวาเปนโกดังเก็บของเนื่องจากการขาดการศึกษา
เก่ียวกับสิ่งของที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑของตนเองอยางถองแท ปญหาสําคัญคือ

1) ผูจัดทําพิพิธภัณฑ ขาดความรู และทักษะในการหาความรูเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ
2) ผูจัดทําพิพิธภัณฑ ไมมี เวลาในการศึกษาขอมูล
3) ผูจัดทําพิพิธภัณฑ ขาดแคลนทุนทรัพย
4) ผูจัดทําพิพิธภัณฑ ขาดที่ปรึกษาทางวิชาการ

ดังนั้นในเมื่อ “มนุษยเปนสัตวสังคม” นั่นคือมนุษยอยูคนเดียวในโลกไมได จะตองใชชีวิตรวมกัน
กับมนุษยคนอ่ืนๆ จึงจะมีชีวิตยืนยาว ในทางเดียวกันอาจกลาวไดวา “พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนองคกรสังคม”
กลาวคือ ถาจะใหพิพิธภัณฑทองถ่ินอยูอยางยั่งยืนเปนแหลงเรียนรูของชุมชนพิพิธภัณฑตองมีการติดตอสื่อสาร
และมีกิจกรรมรวมกันกับองคกรในทองถ่ินอยางตอเนื่อง ไดแก ชุมชน โรงเรียน วัด และ อบต.โดยแนวทางการ
ทํางานอาจพิจารณาถึง

1) ความรวมมือกับครูหรืออาจารยในทองถ่ิน ในการศึกษาขอมูลของวัตถุตางๆที่จัดแสดงอยู
ในพิพิธภัณฑ

2) การหาอาจารยหรือนักวิชาการมาเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑใหมี
รูปแบบที่สื่อสารกับผูชมไดงาย

3) ความรวมมือกับโรงเรียนในทองถ่ินในการใชพิพิธภัณฑเปนแหลงรวมความรูในทองถ่ิน
เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรู

4) ความรวมมือกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยในทองถ่ินรวมไปถึง อบต. ในการจัดหาทุนเพ่ือการ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ

จากแนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑทองถ่ินดังไดกลาวแลวขางตนสามารถสรุปไดวาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
เปนกลไกสําคัญในการสรางความรูและความเข็มแข็งใหแกชุมชนทองถ่ินรวมถึงการใหการศึกษานอกระบบ
เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนศูนยรวมของทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชนทองถ่ินอันกอใหเกิดองค
ความรู และความเขาใจในวิถีชีวิตความเปนอยูของทองถ่ินตางๆ ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินนอกเหนือจากการเก็บรวบรวมศิลปวัตถุตางๆ แลว
ยังจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงกลุมคน วิถีชีวิตความเปนอยูและมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ มีการเคลื่อนไหวอยาง
สืบเนื่อง เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน อันเปนการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
เพราะความเขาใจดังกลาวสามารถนําไปสูการสรางสํานึกของความเปนทองถ่ิน

จึงอาจกลาวไดวา พิพิธภัณฑทองถ่ินมีบทบาทโดยตรงตอสังคมและคนในชุมชนทองถ่ิน ทั้งในเรื่อง
ของสังคมวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งบทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน
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นั้นๆ มีความสําคัญเปนอยางมากในการสรางจิตสํานึกและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินจึงเปนองคกรหนึ่งที่จะสามารถเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน โดยการใหการศึกษาอันกอใหเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของชุมชนทองถ่ิน แตจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดตองข้ึนอยูกับนโยบายการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินของแตละแหงเปนสําคัญ นอกจากนั้นยังตองไดรับความรวมมือ
รวมใจจากคนในทองถ่ินและการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในสวนทองถ่ินสวนภูมิภาคและ
สวนกลางดวย

ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิดดังกลาว สามารถนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชและทําความเขาใจ
เก่ียวกับบริบทดานตางๆ เชน ลักษณะทางกายภาพ ประวัติ ความเปนมา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
ประเพณีตางๆ ของชุมชนทองถ่ินที่นํามาสูการจัดตั้งและจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ไดเปน
อยางดี ทั้งในแงของความหมายและคําจํากัดความของพิพิธภัณฑทองถ่ิน บทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
การจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ ทองถ่ินเพ่ือที่จะ
สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนาเปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี และ
พิพิธภัณฑทองถ่ินอ่ืนๆ ที่ เหมาะสม เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี สามารถเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชนและเยาวชนในทองถ่ินอยางแทจริงตอไป
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดเกิด
ข้ึนมาตั้งแตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยไดมีการวิเคราะห
วาปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดเพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนจะมีผลกระทบ
ตอประชาชนสวนใหญของประเทศโดยตรง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่รัฐบาลจะตองเขาไปดูแลใหมากข้ึนและโดย
วิธี การที่เหมาะสม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมจําเปนที่จะตองอาศัยวิธีการที่เรียกวา การ
ประสานงานหรือความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมตอ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือวัฒนธรรมนั้นๆ

ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการดําเนินงานตางๆ เพราะการบริหาร
จัดการคือกลไกในการขับเคลื่อนใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปได หากไมมีการวางระบบหรือจัดรูปแบบการบริหาร
ที่ดีและเหมาะสม จะทําใหการดําเนินงานลมเหลวหรือตองใชเวลานานกวาที่ควร จึงจะบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ในทางกลับกันการบริหารที่มีโครงสรางและระบบที่ดี จะทําใหการปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
2.3.1 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารจัดการ

สมยศ นาวีการ (2540, น.14) กลาววา “การบริหาร คือ กระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใช
บุคคลอ่ืน บุคคลจะไมใชผูบริหารถาหากวาไมไดมีสวนเก่ียวของภายในกระบวนการของการทํางานใหสําเร็จโดย
ใชบุคคลอ่ืน และเพ่ือการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพในฐานะของผูบริหาร ผูบริหารจะตองเขาใจและ
สามารถใชแนวคิดของพฤติกรรมองคการที่สงเสริมการบริหารบุคคลไดดวย”
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วิทยา ดานธํารงกูล (2546, น.29) กลาววา “การจัดการ หรือ การบริหารจัดการ หมายถึง
กระบวนการของการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนําและบังคับบัญชา (Leading)
และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรตางๆ ขององคการเพ่ือการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว”

พะยอม วงศสารศรี  (2548, น.67) กลาววา “การจัดการ คือ กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและ
กลยุทธตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวังในดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว”

วันทนีย ภูมิภัทราคม และคณะ (2545, น.14) กลาววา “การบริหารหรือการจัดการคือศิลปะของ
การทํางานใหสําเร็จลุลวงไปโดยอาศัยบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งตองอาศัยทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะในการกระทํารวมกัน
โดยการบริหารเปนศาสตรที่เกิดจากการศึกษา การทํางานจริงๆ และนําความรู ประสบการณที่ไดจากการศึกษา
นั้นๆ มาจัดระบบ เพ่ือใหไดวิธีการที่ดีที่สุด สวนศิลปะ คือ การบริหารจัดการที่มีลักษณะยืดหยุนได เปนลักษณะ
การทํางานที่เก่ียวกับคน เชน การสั่งงาน การมอบหมายงาน ซึ่งตองมีการสื่อสาร การประชาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการจูงใจ ฯลฯ”

Donnelly, James H. , Gibson, Jr. James L. และ Ivacevich, John M. ไดใหคําจํากัดความ
วา “การจัดการ คือ ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน (ที่เรียกวาผูบริหาร) ที่เขามาทําหนาที่
ประสานใหการทํางานของบุคคลที่ตางฝายตางทํา และไมอาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทําใหสามารถ
บรรลุผลสําเร็จไดดวยดี” (Donnelly, James H. , Gibson, Jr. James L. และ Ivacevich, John M. อางอิง
ถึงใน ธงชัย สันติวงษ,2545, น.3)

2.3.2 องคประกอบของการบริหารจัดการ

2.3.2.1 การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการกําหนดเปาหมาย การวางกลยุทธ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานสามารถไปสูเปาหมายที่ตั้งไวใหได โดยการเชื่อมโยงตัวเราที่เปนอยูในปจจุบันไปสูจุดมุงหมายที่
ตองการจะไปถึง การวางแผนจึงเปนกระบวนการคิด วิเคราะหเพ่ือพิจารณาวัตถุประสงคที่ตองการ โดยมีการ
คาดคะเนปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนและทําการพัฒนาหาวิธีการแกไขเอาไวลวงหนา การวางแผนจึง
เปรียบเสมือนเปนการจัดทําพิมพเขียวหรือคลายแผนที่นําทางที่องคการจะนํามาใช ทั้งนี้แผนในการดําเนินงาน
สามารถมีการปรับปรุงและพัฒนาระหวางการดําเนินการ เพ่ือบูรณาการและผสานความรวมมือในดานตางๆ ให
เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยข้ันตอนในการวางแผนมีดังนี้

1) การกําหนดเปาหมาย (Goal Identifying) เพ่ือใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
องคกร อันจะเปนแนวทางในการนําไปสูการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของแผน
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2) การรวบรวมขอมูล (Data Collecting) เชน การสํารวจและคาดการณ เพ่ือใหทราบถึง
ทรัพยากรและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตการรวบรวมขอมูล
ควรกระทําทั้งในเชิงกวางและลึก เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมมากที่สุดเทาที่จะทําได

3) การวิเคราะห (Analyzing) โดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหสภาพการณที่
เปนอยูในปจจุบันและอนาคต ทั้งในดานจุดออน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง (SWOT Analysis) เพ่ือกําหนด
ทิศทางการวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาดานตางๆ

4) การกําหนดแผน (Planning) กําหนดแผนหรือข้ันตอนการทํางานในการแกไขปญหาที่มีอยู
ในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้ แผนอาจมีหลายระดับตามความจําเปนของระดับในการจัดการ
เชน แผนในเชิงกลยุทธ แผนโครงการ หรือแผนดําเนินงาน นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาของแผนงานจะตอง
เปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว เชน แผนระยะยาว (อาจจะเปน 5 ป หรือ
มากกวา) แผนระยะปานกลาง (ประมาณ 2-3 ป) และแผนระยะสั้น (แผนประจําป แผนไตรมาส แผน
ประจําเดือน)

สําหรับการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑทองถ่ินควรมุงเนนเก่ียวกับการกําหนดแผนงานดาน
งบประมาณ การใหบริการและประชาสัมพันธ ตลอดจนการกําหนดแผนงานโดยการนําชุมชนทองถ่ินเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปนระบบและมีความตอเนื่องอันจํานะมา
สูประโยชนที่แทจริงแกชุมชน

5) การดําเนินงานตามแผน (Implementing) คือ การนําแผนงานมาดําเนินการตามข้ันตอน
ตางๆ ที่กําหนดไว เชน การกําหนดเปนนโยบาย ตารางการทํางาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ ซึ่งจะชวยเปนแนวทางในการดําเนินการปฏิบัติที่ชัดเจนข้ึน

6) การประเมินผล (Evaluating) คือ การประเมินผลของแผนวาเมื่อดําเนินงานตามแผนที่วาง
ไวแลว สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดหรือไม หากมีพบวาแผนที่วางไวมีขอบกพรอง จะตองทําการ
ปรับปรุงแผน โดยการวิเคราะหขอมูลและวางแผนใหมอีกครั้ง จากนั้นจึงจะกลับเขาสูข้ันตอนของการดําเนินงาน
ตามแผนที่ปรับปรุงแลวตอไป ทั้งนี้การประเมินผลจะตองทําเปนระยะๆ ควบคูไปตลอดการดําเนินงาน เพ่ือให
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.3.2.2 การจัดองคกร (Organizing) คือ กระบวนการจัดสรรงาน ทรัพยากร และกําหนด
ความสัมพันธของงานตางๆ เพ่ือที่จะตอบสนองความสําเร็จของแผนงาน การจัดองคการเปนการเปลี่ยนแปลง
ออกมาเปนปฏิบัติจริงโดยระบุวามีงานอะไรบาง โดยงานเหลานั้นจะรวมหรือแยกเปนกลุมตางๆ อยางไรบาง
เพ่ือกําหนดเปนโครงสรางขององคการ ซึ่งจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละงาน
อยางไรรวมถึงการจัดสรรคนเขาทํางานดวย โดยมีข้ันตอนดังนี้
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1) การจัดทําโครงสรางองคกร คือ การกําหนดโครงสรางองคกรอยางเปนทางการโดยการ
จัดแบงออกเปนหนวยงานยอยตางๆ กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวใหชัดเจน
รวมทั้งหนวยงานยอย เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

2) การกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมงาน คือ การกําหนดสายการบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นและการกําหนดชวงการบังคับบัญชา

3) การระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนงงาน คือ การระบุขอบเขตของงานตาม
วัตถุประสงคขององคกร ขอบเขตและบทบาทของตําแหนงจึงหมายถึงกลุมของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร และขอบเขตของตําแหนงงานข้ึนอยูกับเปาหมายขององคกร ลักษณะขององคกร
และขนาดขององคกร

4) การคัดเลือกบุคลากร คือ การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือใหไดมาซึ่งคนที่มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตางๆ ที่กําหนดไวในโครงสรางองคกร โดยจะตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ หรือศักยภาพของ
แตละบุคคล

2.3.2.3 การนําหรือการสั่งการ (Leading) คือ การชี้นํา สั่งการ หรือกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแนวทางที่กําหนดไว โดยผูนําตองใชความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงใจใหผูตาม ซึ่งอาจจะเปน
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนๆ ใหแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจ
เพ่ือบรรลุเปาหมายที่ผูนํากําหนด ปจจุบันการนําเปนหนาที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน
จึงจําเปนตองมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุนใหผูตามปฏิบัติงานตามที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ
ประการสําคัญผูนําตองกลาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและนําผูตามใหทําทุกสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม โดยให
สอดคลองกับแผนงานที่ไดกําหนดไว

บทบาทและหนาที่ของผูนํา

1) จัดทําแผนการทํางาน ซึ่งแผนการทํางานนี้แลวแตวาเปนผูบังคับบัญชาระดับใด ถาเปน
ระดับสูงก็จะจัดวางนโยบาย ถาเปนผูบังคับบัญชาระดับตนก็กําหนดเปนตารางการปฏิบัติงาน

2) กําหนดงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะแตกตางกัน
3) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานใหแกผูปฏิบัติตาม
4) กระตุนใหผูปฏิบัติงานเต็มใจและตั้งใจทํางานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพดวยการมี

ระบบการประสานงานและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ
5) จูงใจใหผูปฏิบัติงานกระตือรือรนทํางานใหแกองคกรดวยการใชเครื่องลอตางๆ
6) ติดตาม กํากับ และควบคุมการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหทั่วถึง
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7) ใหความชวยเหลือและแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน

การจูงใจ (Motivation) คือ การนําปจจัยตางๆ ไดแก การทําใหตื่นตัว (arousal) การคาดหวัง
(expectancy) การใชเครื่องลอ (incentives) และการลงโทษ (punishment) มาเปนแรงผลักใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการซึ่งการจูงใจเปนความตั้งใจที่นําความ
พยายามของบุคคลไปสูเปาหมายขององคการ กลาวไดวา เปาหมายการจูงใจสมาชิกในองคการ คือ การจัด
บรรยากาศทาทายการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติสิ่งตางๆ ตามความคาดหวังที่
สามารถจะสนองความพึงพอใจ แรงขับ และความอยากซึ่งจะเปนแนวทางนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนไปใน
ทิศทางที่เปนพฤติกรรมทีพึ่งปรารถนา

ปจจัยที่มีผลตอการจูงใจ

1) ลักษณะของตัวบุคคล คือ ปจจัยตางๆ เก่ียวกับคน ไดแกความตองการ ความสนใจ คานิยม
ความเฉลียวฉลาด และทัศนะคติที่มีตอสภาพงานและหัวหนางาน ดังนั้นผูบริหารที่ดีจะตองสนใจศึกษาและทํา
ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของคน ทั้งนี้เพ่ือที่ไดทราบถึงกลไกจุดออนจุดแข็งของแนวโนมของพฤติกรรมได
ถาหากผูบริหารมีจิตสํานึกที่ดีตอคนแลวการจูงใจผูใตบังคับใหสามารถสรางผลผลิตสูงหรือลดตนทุนต่ําลง หรือ
การสรางคุณภาพงานและพฤติกรรมกอกวนก็จะเกิดผลข้ึนไดโดยงาย การจูงใจดานพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยู
กับปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยเก่ียวกับทาทางของบุคคลและปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของงาน

2) ลักษณะของงานที่ทํา คือ การชี้ใหเห็นถึงความพึงพอใจของคน เชน การมอบหมายงานที่มี
ความสําคัญใหทํา หรือการชวยใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในความสําเร็จ รวมทั้งการชวยใหผูทํางานมี
ความกาวหนาและเติบโต ลักษณะเหลานี้เรียกวาเนื้อหาของงานซึ่งถาหากเนื้อหาสาระของงานสามารถ
ตอบสนองความพอใจใหกับผูทํางานแรงจูงใจก็จะสูง

ปจจัยที่เก่ียวของกับสวนประกอบของงาน เชน การจายคาตอบแทน สภาพการทํางาน และ
แบบของผูนํา ปจจัยกลุมนี้แมจะไมสามารถจูงใจไดโดยตรงก็ตามแตถาขาดตกบกพรองหรือสภาพไมเอ้ืออํานวย
ไมเปนที่ชอบพอของคนงาน ก็จะมีผลทําใหเกิดความไมพอใจข้ึนได

3) ลักษณะของสภาพงาน เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของโครงสรางองคการ นโยบาย
เก่ียวกับพนักงาน ทัศนคติของฝายจัดการและคนงาน ตลอดจนบรรยากาศที่ทํางาน หากผูนําสนใจและใหความ
เปนธรรมในการประเมินผลก็จะชวยใหผูใตบังคับบัญชามีทัศนคติตองานในทางที่ดี

4) ลักษณะของหัวหนางานหรือผูบริหาร ลักษณะของหัวหนางานที่แสดงและปฏิบัติออกมา
ยอมจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะของผูนํา ตลอดจนทัศนคติ บุคลิก ทาทาง และผลงานลักษณะของหัวหนางาน
หากเปนไปในทางใดก็มักจะมีผลตอการปฏิบัติของคนงานดวย

การมีสวนรวมในการบริหาร คือ วิธีบริหารที่ผูบริหารหรือเจาของกิจการไดเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการบริหารงานดานตางๆ เชน การใหมีสวนรวมในการวางแผน ชวยเสนอแนะ
ขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักบริหาร ตลอดจนการใหโอกาสและมีอิสระกับกลุมที่จะตัดสินใจ
ทํางานเองภายใตเปาหมายและนโยบายที่มอบหมายไวอยางกวางๆ
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สําหรับวิธีปฏิบัติในการใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารนั้นอาจทําไดหลายวิธีแตกตางกันสุดแต
ความสามารถ เชน การจัดใหมีการประชุมออกความคิด การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติใหขอเสนอแนะ ใชวิธีการ
บริหารโดยยึดวัตถุประสงคและใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปรึกษาผลงานตางๆ และทบทวนเปาหมาย
หรือการจัดกลุมคุณภาพ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชารวมกันพิจารณาและแกไขปญหาภายในกลุมงานดวยกันเอง
การมีสวนรวมในการบริหารมีประโยชนดังนี้

1) ชวยใหมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงของปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน ณ จุดปฏิบัติทั้งนี้เพราะ
พนักงานจะเปนผูปฏิบัติงานจริงที่ใกลชิดเหตุการณ จึงยอมมีโอกาสไดรับทราบรายละเอียดของปญหาไดดีกวา
เมื่อเจาของกิจการไดมีโอกาสรับทราบขอมูลที่แทจริงแลวโอกาสที่จะชวยแกไขปญหาหรือตัดสินใจดําเนินตางๆ
จะตรงกับสถานการณที่เปนจริงมากยิ่งข้ึน

2) ชวยใหมีโอกาสไดรับขอคิดเห็นใหม เพราะผูบริหารอาจถูกแวดลอมดวยงานประจําที่จําเจ
ทําใหการนึกคิดตางๆ ถูกจํากัดไปโดยปริยาย ดังนั้นเมื่อเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวมใหขอคิดเห็นก็
จะชวยใหสามารถไดรับความเห็นใหมๆ ข้ึนมา

3) ชวยสงเสริมกําลังใจของลูกนอง เพราะวาลูกนองทุกคนที่ทํางานในกิจการมีโอกาสกาวหนา
หรือเติบโต รวมทั้งการแสดงออกตางๆ ในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของกิจการ ดังนั้นเมื่อเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสมีสวนรวมและมีการแสดงออกซึ่งความตั้งใจและความสามารถยอมสงผลให
ผูใตบังคับบัญชามีขวัญและกําลังใจดี

4) ชวยใหเกิดการสื่อสารติดตอที่ดี ข้ึน เพราะลําพังผูบริหารไมได ถือนโยบายที่จะให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการงานตางๆ แลว สภาพและทิศทางการติดตอก็จะมีเพียงทิศทางเดียว คือ
จากขางบนลงลางเกือบทั้งหมด การถือนโยบายปฏิบัติใหมีสวนรวมในการบริหารจึงเทากับเปนวิธีการเชื้อเชิญให
เกิดการสื่อสารติดตอจากขางลางข้ึนขางบน ทําใหความเขาใจระหวางกันของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา

2.3.2.4 การควบคุม (Controlling) ถือเปนอีกข้ันตอนหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหาร
จัดการ ซึ่งเปนกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่วางไว
ตามเกณฑและมาตรฐานที่มี ตลอดจนทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง แกไข
และพัฒนาใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับจุดประสงคและสถานการณ โดยการ
ควบคุมจะเปรียบเสมือนเหรียญอีกดานหนึ่งของการวางแผนที่จะตองอยูคูกันและสงเสริมระหวางกัน เพราะการ
ควบคุมจะชวยใหผูบริหารรูวาแผนที่กําหนดข้ึนสามารถนํามาใชในการปฏิบัติไดจริง กลาวโดยสรุปการควบคุม
คือ การตรวจสอบความสําเร็จของแผน โดยกระบวนควบคุมประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้

1) การวัดผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินการดวยวิธีการสังเกตจากการทํางาน การรายงาน
ทางสถิติ การรายงานดวยปากเลา และการเขียนรายงาน เปนตน

2) เปรียบเทียบผลการวัดกับมาตรฐาน ภายหลังจากไดรับผลการปฏิบัติงานแลว ผูควบคุมจะ
นําขอมูลมาทําการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว โดยผูบริหารสามารถกําหนดเกณฑในมิติ
ตางๆ หรือตั้งมาตรฐานสําหรับองคกรข้ึนมาโดยเฉพาะ

3) การแกไขขอผิดพลาด เปนกระบวนการสําคัญในการควบคุมที่จะชวยผลักดันใหผลการ
ปฏิบัติงานไปถึงเกณฑและระดับมาตรฐาน หรือบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดและกอดําเนินการแกไขตอง
มั่นใจวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวนั้นมีความเหมาะสมตอองคกร
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ชนิดของการควบคุม
1) การควบคุมกอนการดําเนินงาน (Pre Control) เปนการควบคุมกอนที่จะเริ่มดําเนินงาน

จริง หรือที่เรียกวา “การควบคุมแบบไปขางหนา” (Feed Forward Control) โดยการสรางนโยบาย กฎ และ
ระเบียบตางๆ เพ่ือลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณที่จะเปนสาเหตุของผลลัพธที่ไมตองการ โดยการ
ควบคุมกอนการดําเนินงานจะมุงเนนไปที่การหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน

2) การควบคุมขณะการดําเนินงาน (Concurrent Control) เปนการควบคุมในขณะ
ปฏิบัติการเพ่ือใหงานดําเนินไปตามกรอบ แนวทาง และมุงสูเปาหมายที่กําหนด ซึ่งจะเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูบังคับบัญชาในการสั่งงาน ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานใหไดตามที่
ตองการ การควบคุมในขณะปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการวางแผนงานอยางเปนระบบและไมแทรกแซง
การทํางานปกติขององคกร

3) การควบคุมภายหลังการดําเนินงาน (Feedback Control) เปนการควบคุมที่มุงเนนไปที่
ผลลัพธ (Output) จากการปฏิบัติงานที่ผานมาขององคกร โดยใชการควบคุมภายหลังการดําเนินงานเพ่ือ
ตรวจสอบผลงานและแกไขขอผิดพลาดจากการดําเนินงานในระหวางชวงเวลาที่สนใจพิจารณาจากผลในอดีต
เปนสําคัญ

แผนภาพ 3 หนาที่ทั้ง 4 ของการบริหาร
ที่มา : วิทยา ดานธํารงกุล, 2546, น. 29

การวางแผน :
การกําหนดเปาหมายและ
วิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมาย

การนําและบังคับบัญชา :
ผลักดันและจูงใจใหพนักงาน
ทํางานเพ่ือบรรลเุปาหมาย

การควบคุม :
การประเมินผลงาน แกไข

และปรับปรุงเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

การจัดองคการ :
จัดสรรและจัดระเบียบงาน

คนและทรัพยากรอ่ืนๆ
เพ่ือความสําเร็จ

กระบวนการบริหาร
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2.3.3 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
กิจการดานพิพิธภัณฑก็เชนเดียวกันกับกิจการดานอ่ืนๆ ซึ่งจะตองมีระบบงานบริหารและการ

ดําเนินกิจการที่เปนระเบียบแบบแผน การดําเนินการของพิพิธภัณฑจะตองพิจารณาถึงระบบการควบคุม
(System of Museum Control) และการดําเนินกิจการภายในของพิพิธภัณฑสถาน (Museum
Organization) ซึ่งไดแกการแบงสวนงาน เจาหนาที่ฝายตางๆ เงินรายไดและกิจกรรมตางๆ (จิรา จงกล, 2532,
น.81) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ระบบการควบคุมพิพิธภัณฑ (System of Museum Control) พิพิธภัณฑเมื่อมีการ
ดําเนินการจัดตั้งข้ึนแลว จําเปนตองมีการวางแผนงานเพ่ือใหพิพิธภัณฑมีความมั่นคงและสามารถดํารงอยูอยาง
ถาวร โดยสิ่งสําคัญประการแรกจะตองพิจารณาถึงแนวทางการบริหารวาจะใหพิพิธภัณฑข้ึนอยูกับสถาบัน หรือ
มีระบบควบคุม และมีรายไดเลี้ยงตัวเองอยางไร ซึ่งการวางแผนบริหารดังกลาวยอมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ของแตละประเทศที่ไดกําหนดไว พิพิธภัณฑสวนบุคคลหรือของเอกชนก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายของพิพิธภัณฑ
ดังนั้นพิพิธภัณฑจะมีความกาวหนาในการดําเนินงานและบริหารงานข้ึนอยูกับการวางแผน นโยบาย และการจัด
ระเบียบการบริหารไวตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งถาพิพิธภัณฑไดกอกําเนิดข้ึนอยางถูกแบบแผน ก็ยอมมีความมั่นคงและ
เจริญกาวหนาไปไดโดยสะดวก

การที่พิพิธภัณฑมีหนาที่สําคัญในชุมชน ในการรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร มี
ความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนที่จะอํานวยประโยชนหรืออาจทําความเสียหายแกสวนรวมได เปนสถาบันที่
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม จึงจําเปนที่แตละประเทศจะตองควบคุมดูแลดวยวิธีการตางๆ ตามความ
เหมาะสม โดยทั่วไปจําเปนตองมีระเบียบในการจะอนุญาตใหมีการจัดตั้ง เพิกถอน กําหนดเวลาเปดปด เพราะ
เปนเรื่องเก่ียวกับประชาชนสวนรวมจะเปดปดตามใจชอบโดยไมมีระเบียบไมได จะจัดตั้งจะเพิกถอนก็ตองไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานที่เก่ียวของ

พิพิธภัณฑของรัฐและเทศบาลก็ตองยอมเปนไปตามกฎหมายของแตละประเทศและสอดคลองกับ
ระบบการปกครองของประเทศ เชน ประเทศที่มีการปกครองโยงอํานาจสูศูนยกลาง (Centralized System)
เชน ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปและเอเชีย การดําเนินกิจการพิพิธภัณฑก็มีการควบคุมจาก
สวนกลางดวย สวนในประเทศที่มีการปกครองแบบกระจายอํานาจ (Decentralized System) เชน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งไมมีการควบคุมจากสวนกลาง ดังนั้นจึงอาจแบงไดวา การควบคุมพิพิธภัณฑอาจมีระบบตางๆ
ดังนี้
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1.1) รัฐบาลกลางไมควบคุมพิพิธภัณฑ เชน สหรัฐอเมริกา แตละรัฐดําเนินการเอง พิพิธภัณฑ
ของรัฐในกรุงวิชิงตันข้ึนอยูกับสถาบันสมิทโซเนียน (The Smithsonian Institution) ซึ่งดําเนินกิจการดานการ
ศึกษาวิจัยหลายสาขารวมทั้งกิจการของพิพิธภัณฑดวย และสถาบันนี้ยังไดรับเงินงบประมาณสวนหนึ่งจาก
รัฐบาลพิพิธภัณฑตางๆ ซึ่งข้ึนอยูกับสถาบันสมิทโซเนียนตางก็มีคณะกรรมการดูแลผลประโยชน (Board of
Trustees) และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน

1.2) พิพิธภัณฑก่ึงรัฐก่ึงองคการ เชน พิพิธภัณฑซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยทุนของเอกชน สมาคมหรือ
มูลนิธิ แตดําเนินงานโดยไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐในดานวิชาการหรือดาน
เทคนิค ในกรณีดังกลาวรัฐอาจเขาควบคุมดูแลดวย โดยวิธีการจัดใหมีการตรวจกิจการโดยมี Inspectors
เปนผูดูแลตรวจสอบ เชน ระบบของพิพิธภัณฑในประเทศฝรั่งเศส เปนตน

1.3) พิพิธภัณฑของรัฐบาล เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดตลอดจน
พิพิธภัณฑทองถ่ิน สําหรับประเทศที่มีการปกครองโยงอํานาจเขาสวนกลาง (Centralization) นิยมจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสวนกลาง และจัดตั้งพิพิธภัณฑสาขาในตางจังหวัดและพิพิธภัณฑของรัฐทั้งหมด
ข้ึนอยูกับหนวยราชการ ไดแก กรมการศึกษา (Department of Education) หรือกระทรวงศึกษาธิการ
(Ministry of Education) หริอกระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) สําหรับประเทศที่มีการปกครอง
แบบกระจายอํานาจ (Decentralization) ในยุโรปรัฐบาลกลางจะไมเขาไปควบคุม โดยใหแตละรัฐหรือแตละ
ทองถ่ินดําเนินการเอง

กรณีพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เมื่อพิจารณาจากโครงสรางขององคกรและแนวทางการ
บริหารจัดการ ที่อํานาจในการบริหารจัดการและงบประมาณในการดําเนินงานทั้งหมดมาจากสวนกลางคือ
จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายใหเทศบาลนครนนทบุรี เปนผูกําหนดนโนบายและวางแผนงานในการดําเนินงาน
ทั้งหมด ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี อยูภายใตระบบการควบคุมพิพิธภัณฑของ
รัฐบาลเพราะการดําเนินงานและการบริหารจัดการอยูภายใตหนวยงานของราชการ นั้นเอง

2) ระบบงานพิพิธภัณฑ สําหรับการแบงสวนในพิพิธภัณฑ ไมมีแบบแผนหรือแบบฉบับตายตัว
แตจะตองเปนการแบงสวนงานที่ทําใหพิพิธภัณฑนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามหนาที่และวัตถุประสงค
ตามกาบสมัย ซึ่งในปจจุบันเปนที่ยอมรับอยูทั่วไปวาพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวไปตามสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ฉะนั้นระบบงานบริหารของพิพิธภัณฑจึงเปนระบบงานที่สามารถปรับขยายไดเสมอ
เพ่ือสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑข้ึน ประการแรกที่จะตองพิจารณาคือ ระบบการบริหารถาเปน
พิพิธภัณฑของรัฐจะข้ึนกับสวนราชการใด จึงจะสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว และตองมีการคํานึงถึง
ฐานะและความสําคัญเพ่ือการขยายงานในอนาคตไดดวย จึงอาจกลาวไดวาการแบงสวนงานภายในของ
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พิพิธภัณฑ คือ การจัดระบบงานใหพิพิธภัณฑสามารถปฏิบัติงานอันเปนที่รับผิดชอบไดคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ นั้นเอง

3) การแบงสวนงานภายในพิพิธภัณฑ (Museum Organization) เมื่อมีการดําเนินการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑข้ึน ผูรับผิดชอบหรือเจาของจะเปนผูวางรากฐานการบริหารงานและฐานะของพิพิธภัณฑ ถาเปน
พิพิธภัณฑของรัฐข้ึนตรงตอกระทรวง ทบวง หรือกรม โดยตรงก็มีโอกาสเติบโตและขยายงานไดมาก ในประเทศ
ตะวันตกมีพิพิธภัณฑของเอกชน มูลนิธิ กองทุน สมาคม ธนาคาร และหนวยงานตางๆ จัดตั้งมากมาย สรุปไดวา
พิพิธภัณฑมีเจาของในรูปตางๆ

การดําเนินงานของตางประเทศมีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการดูแลผลประโยชนเพ่ือทําหนาที่
วางนโยบายและชวยสนับสนุนดานการเงิน คณะกรรมการนี้อาจจะตั้งเปน Board of Trustees หรือ Advisory
Board หรือ Museum Committee หรือ Executive Committee ซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละแหง

คณะกรรมการที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนนั้น จะเปนคณะกรรมการของพิพิธภัณฑของรัฐเทศบาล
องคกรทองถ่ิน เชน คณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหาร โดยทั่วไปจะทําหนาที่ทํานองเดียวกับ
Board of Trustees จะตางกันบางก็เฉพาะหนาที่รายไดดูแลผลประโยชน ซึ่งถาเปนพิพิธภัณฑของรัฐก็มี
งบประมาณของรัฐอยูแลว แตถึงกระนั้นไมเพียงพอที่จะพัฒนาคณะกรรมการจึงตองชวยในการจัดหารายไดมา
สนับสนุนแผนงานตางๆ สรุปไดวาคณะกรรมการพิพิธภัณฑทําหนาที่ดังนี้

3.1) วางนโยบาย แนวทางบริหารพิพิธภัณฑ
3.2) วางนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาพิพิธภัณฑ
3.3) เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูอํานวยการพิพิธภัณฑ
3.4) ชวยเหลือสนับสนุนแกไขหางบประมาณเพ่ิม
3.5) ควบคุมดูแลผลประโยชนและจัดหาผลประโยชน

จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการดังไดกลาวแลวขางตนสามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการ
มีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานดานตางๆ เพราะการบริหารจัดการคือกลไกในการขับเคลื่อนใหกิจกรรม
ตางๆ ดําเนินไปได และที่สําคัญบุคคลไมสามารถดําเนินงานไดเพียงคนเดียวแตจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
และการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ดังนั้นหากไมมีการวางระบบหรือจัดรูปแบบการบริหารที่ดีก็จะทําใหการ
ดําเนินงานลมเหลวได อีกทั้งการดําเนินงานทางดานพิพิธภัณฑเองก็จําเปนตองมีการวางแผนงานดานการบริหาร
จัดการดวยเชนกัน
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ดังนั้นจากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ไมวาจะเปนเรื่องการวางแผนงาน การจัดองคการการควบคุม และการแบง
สวนงานภายในพิพิธภัณฑที่เปนระบบ เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มีรูปแบบในการบริหารจัดการที่
เปนระบบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี มีความมั่นคงถาวรในรูปขององคกรที่ยั่งยืนตอไป
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมขนทองถ่ิน

การพัฒนาประเทศไทยในแนวทางเศรษฐศาสตรกระแสหลักที่มุงไปสูความทันสมัยและเนนวิธีแหง
ความมั่นค่ังร่ํารวยทางโภคทรัพยและวัตถุนิยมจนเกินพอดีในระยะกวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา ทําใหผูคนใน
สังคมไทยสวนใหญละเลยคุณคาไมเห็นความสําคัญของทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ขาดความ
สํานึกในอดีต และถูกเปลี่ยนคานิยมใหเห็นวาของเกาของโบราณที่ปรากฏในรูปลักษณทางกายภาพ และที่เปน
องคความรูภูมิปญญาที่เคยเปนประโยชนของคนไทยมาแตเดิมนั้นเปนเรื่องลาสมัย ไมนานิยมและยังเปน
อุปสรรคขวากหนามตอการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมแบบที่เรียกวา “ทันสมัย” อีกดวย

ปจจุบันมีการตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนทองถ่ินวา เปนสวนสําคัญที่จะทําหนาที่พิทักษรักษา
ดูแลและใชประโยชนทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถ่ิน การบริหารและการจัดการ
ทรัพยากรในทองถ่ินจึงไมใชเปนเพียงเรื่องของภาครัฐเทานั้น แตหากเปนเรื่องที่ชุมชนในทองถ่ินตองชวยกันใน
การอนุรักษและดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติ

จึงมีการกําหนดแนวปฏิบัติใหชุมชนทองถ่ินมีสิทธิ์และอํานาจในการจัดการทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถ่ินของคนเองได ดังที่ปรากฏในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ระบุวา “บุคคล ซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษ
หรือฟนฟูจารีต ประเพณี ภูมิปญญา ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน”

ตลอดจนแนวนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารราชการแผนดินออกไปสูองคกรบริหารสวน
ทองถ่ินระดับตางๆ จะเปดโอกาสใหประชาชนและเจาหนาที่ในทองถ่ินมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีมากข้ึนเปนลําดับ ดังปรากฏ “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมวด 2 มาตรา 16 กําหนดใหเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน
ของประชาชนใหทองถ่ินของตนเอง (11) การบํารุง รักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

มาตรา 17 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง (20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุและ
ใน มาตรา 21 กําหนดวา บรรดาอํานาจและหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแทนได” (สายันต ไพรชาญจิตร,2546 น. 6-7)
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ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ก็ไดกําหนดแนวทางในการ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถ่ินใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
ตัดสินใจและติดตามประเมินผลในโครงการพัฒนาของรัฐที่จะมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมองคกรและทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพ่ือเสริมสราง
เศรษฐกิจของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,
มปพ, น.142)
2.4.1 ความหมายของการมีสวนรวม

ศรีศักร วัลลิโภดม (2545, น. 15) กลาววา “การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน หมายถึง การให
เกียรติคนภายในเขามามีสวนรวมและตองเปนสวนรวมที่เสมอภาค เพราะที่แลวมานั้นการมีสวนรวมของคน
ภายในเปนสิ่งไมเสมอภาค กลาวคือ คนภายในคือ คนนําทางและใหขอมูลชวยเหลือในการติดตอสอบถามกับ
ชาวบาน โดยที่นักวิจัยจากภายนอกอาจจะอาง หรือตอบแทนโดยการใหของขวัญ แตถาใหเสมอภาคคนภายใน
ที่ถูกเลือกควรมีฐานะเปนนักวิจัยดวย ซึ่งเรียกวา “นักวิจัยทองถ่ิน” และปรับเปลี่ยนคําวิจัยวา “กระบวนการ
เรียนรูรวมกัน”

สมชาย สนั่นเมือง (2541, น.30) กลาววา “การมีสวนรวมของชุมชน ควรจะมีตั้งแตการเตรียม
ตัวการจัดการ การวางแผน การควบคุมดูแลการใชทรัพยากร การมีสวนรวมในการบริการและการไดรับ
ประโยชนจากการบริการโดยชุมชน ซึ่งจะตองตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การใช
ประโยชนจะตองไมเปนการเบียดบังทําลายสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมที่ดีจะตองใหความสําคัญในรูปแบบของ
การรวมกลุมมากกวาลักษณะของบุคคล”
2.4.2 ลักษณะของการมีสวนรวม

การมีสวนรวมนั้นมีหลายข้ันตอนและสามารถกระทําไดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบนั้น
จะมีระดับของการมีสวนรวมที่แตกตางกัน

ไพรัตน เตชะรินทร (2527, น.6-7) ไดกลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนา คือ

1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนรวมถึงความ
ตองการของชุมชน

2) รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแกปญหาของชุมชน หรือสรางสรรคสิ่งใหมที่
เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองตอความตองการของชุมชน

3) รวมวางนโยบาย หรือวางแผน หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแกไขปญหาเพ่ือสนองความ
ตองการของชุมชน
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4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5) รวมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
6) รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
7) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไวโดย

เอกชนและรัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดเวลา

2.4.3 กระบวนการเรียนรูรวมกัน
ในการจัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ินภายใตสถานการณและสภาพการณทางสังคมในปจจุบัน เปนสิ่งที่

ทั้งบุคคลภายในทองถ่ินและนอกทองถ่ินไมอาจทําไดตามลําพัง หากตองรวมมือกันในลักษณะความเสมอภาค
เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีความจริงใจตอกันดวย การริเริ่มตองมาจากความตองการภายในชุมชน
หนึ่งของทองถ่ินกอน ในทองถ่ินมีหลายชุมชนแตไมทุกชุมชนที่มีความริเริ่มและมีศักยภาพในการจัดพิพิธภัณฑ
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดพิพิธภัณฑข้ึนแลว พิพิธภัณฑนั้นจะเปนของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเทานั้น เพราะการดูแล
รักษาตลอดจนคาใชจายตางๆ จะเปนเรื่องของชุมชน ในทํานองตรงขามเนื้อหาที่นํามาจัดแสดงจะไมเปนเรื่อง
เฉพาะของชุมชนที่เจาของพิพิธภัณฑทองถ่ินเทานั้น หากแตครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของทองถ่ินหรือชุมชน
โดยรอบ เพราะถาหากมีการเนนเนื้อหาในการจัดแสดงเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งแลว จะไมสามารถทําใหเห็น
เรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนองครวมไดอยางเพียงพอ ยิ่งกวานั้นจะเปนการเสนอภาพชุมชนใน
ลักษณะที่โดดเดี่ยวตามลําพังไมสัมพันธและพ่ึงพิงใคร ซึ่งเปนสิ่งที่ขัดกับความเปนจริงทางประวัติศาสตรสังคม
วัฒนธรรม

การดําเนินงานเพ่ือใหเขาใจในเนื้อหาของสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ข้ันตอนในการดําเนินการ
เก็บขอมูลตองอาศัยการออกไปสํารวจศึกษาตามชุมชนตางๆ ของทองถ่ินนอกเหนือไปจากชุมชนที่เปนที่ตั้ง
พิพิธภัณฑทองถ่ิน โดยทั่วไปและตามความเปนจริงผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ
ตลอดจนเทคนิคในการจัดพิพิธภัณฑนั้นไมใชคนจากภายในหากเปนคนภายนอกที่เปนนักวิชาการ ดังนั้นการ
วางแผน การกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจึงเปนเรื่องของคนจากภายนอก (ศรีศักร วัลลิโภ
ดม, 2545, น. 15-20)

ในสภาวการณปจจุบันหากรัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินข้ึนมาในวัด โดยรวม
โบราณวัตถุของชุมชนทองถ่ินที่ข้ึนทะเบียนไวใหเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑทองถ่ิน โดยใหอํานาจในการดูแลแก
วัดและชุมชนทองถ่ิน โดยมีรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุนทั้งดานวิธีการเทคนิค การจัดแสดง และงบประมาณใน
การดําเนินงาน จะทําใหพิพิธภัณฑทองถ่ินมีความมั่นคงยิ่งข้ึน เพราะปจจุบันความอยากมีพิพิธภัณฑ รวมทั้ง
สํานึกรวมของชุมชนที่อยากเปนตัวเองนั้นมีมากจนกลายเปนปรากฏการณอยางหนึ่งในสังคมและวัฒนธรรมใน
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กระแสของวิวัฒนาการทางสังคมที่ปจจุบันกําลังเขาสูยุคของประชาสังคม (Civil Society) ที่สังคมมีบทบาทใน
การจัดการมากกวาที่จะพ่ึงพิงรัฐเหมือนอยางแตกอนนั้น พิพิธภัณฑทองถ่ิน คือ คลังทางภูมิปญญาของสังคมที่
ผูคนในทองถ่ินจะตองรับรูและเรียนรู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดํารงชีพและปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอม
อยางมีดุลยภาพทั้งในดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งนับไดวาเปนสถาบันทางวัฒนธรรมที่จะตองมีข้ึนและอาจกลาวไดวา
เปนสถาบันยอยที่สัมพันธกับวัดอยางแยกกันไดยาก

ดังนั้นการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ิน คือ กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูที่มารวมจากภายนอกกับ
ผูที่อยูภายใน คือ ผูคนในชุมชนทองถ่ินที่เก่ียวของ เพราะการจัดพิพิธภัณฑตามแนวคิดดังกลาวนี้ไมใชเรื่องของ
การเอาสิ่งที่เปนโบราณวัตถุมาตั้งแสดง หรือเพียรพยายามหาสิ่งของที่เกาแกมีราคามาแสดง หากเปนเรื่องที่
จะตองเอาประวัติศาสตรทองถ่ิน ชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินมาจัดแสดง จึงเปนเรื่องที่จะตองศึกษา
รวมกัน พ่ึงพิงซึ่งกันและกันระหวางคนภายนอกกับคนภายในทองถ่ิน นั้นเอง

จากแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินดังไดกลาวแลวขางตนสามารถสรุปไดวา การ
จัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ินจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางคนภายในชุมชนทองถ่ินและภายนอกทองถ่ินที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการใหความรูดานตางๆ ปจจุบันจึงเห็นไดวามีกลุมประชาชน ชุมชน องคกรเอกชน
องคกรชุมชนและเครือขายชุมชนในทองถ่ินตางๆ เริ่มตระหนักถึงปญหาดังกลาว และเริ่มเขามามีบทบาทในการ
จัดการในระดับตางๆ มากข้ึน ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการในการจัดการที่แตกตางกันออกไปแตยังไมประสบ
ผลสําเร็จมากนัก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนงานที่
ดําเนินการโดยภาครัฐมาโดยตลอด อีกทั้งยังคงมีกฎหมายสงวนอํานาจในการบริหารและจัดการไวที่ศูนยการ
บริหารราชการสวนกลาง ทําใหชุมชนทองถ่ินมีขอจํากัดในการเขาถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน
ทองถ่ิน

ซึ่งลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เปนอยางมาก  เพราะปจจุบันอํานาจในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี มีการรวมอํานาจไวในสวนกลาง คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมอบหมายใหสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว เปนผูกําหนดนโยบายและวางแผนงานในการดําเนินงานทั้งหมด จากนั้นจึงสงนโยบายและ
แผนงานไปยังที่พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูใหเปนผูกํากับดูแลอีกข้ันตอนหนึ่ง ดังนั้นการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการวางกรอบและสราง
แนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี หรือพิพิธภัณฑทองถ่ินอ่ืนๆ โดยใหชุมชนทองถ่ิน
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานและบริหารจัดการอยางแทจริง

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของรัฐกับการกอตัวของพิพิธภัณฑทองถิ่น
ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในการทํานุบํารุงรักษาฟนฟูบูรณะ

สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมอันดีงามของชาติมีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ตางๆ ซึ่งมีหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทําหนาที่ในการดูแลบริหารและจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและ
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ประวัติศาสตร เชน กรมศิลปากร แตการปฏิบัติงานก็มีขอบเขตที่จํากัดยังไมสามารถบริหารและจัดการ
ทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่มีอยูมากมายใหเกิดประโยชนไดทั่วถึง
เนื่องจากในกระบวนการบริหารและการจัดการที่ผานมาประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการหรือมี
สวนรวมบางแตก็อยูในขอบเขตที่จํากัดกิจกรรมในการจัดการสวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ
ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่ทําหนาที่ดานการใหการศึกษาและวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Unit
of Teaching and Research)

อุปสรรคสําคัญที่ทําใหประชาชนและชาวบานไมมีโอกาสเขารวมในกระบวนการศึกษาวิจัย
กําหนดนโยบาย วางแผนและตัดสินใจในกระบวนการบริหาร และการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตรและ
ทรัพยากรทางโบราณคดี คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ที่สงวนสิทธิ์ทรัพยากรประเภทดังกลาวไวเปนของรัฐสวนกลางและให
อํานาจผูบริหารสูงสุดในองคกรปฏิบัติ

ผลสืบเนื่องจากการผูกขาดการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของภาครัฐ โดย
ที่ชาวบานและประชาชนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ประกอบกับการมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิควิทยาการอยาง
รวดเร็ว มีเครื่องมือและอุปกรณสมัยใหมเขามาแทนที่เครื่องมือแบบพ้ืนบานเคยใชกันมา ตลอดจนวัสดุที่เคยใช
ในการกอสรางสถาปตยกรรม และการประดิษฐวัสดุที่เคยใชในการกอสรางสถาปตยกรรม และการประดิษฐวัตถุ
ทางวัฒนธรรมที่เคยผลิตหรือหาไดในทองถ่ินก็หาไดยากข้ึน (Less-affordable) เขาถึงไดยากข้ึน (Less-
accessible) สงผลใหงานฝมือสรางสรรคเชิงศิลปะที่เคยมีอยูจํานวนมากในทองถ่ินตางๆ ลดปริมาณลงไป ทําให
ภูมิปญญา ฝมือชางพ้ืนถ่ิน

ตลอดจนทักษะในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะและหัตถกรรมของทองถ่ินเสื่อมถอยลงไปดวย
ชางฝมือและผูรูระดับชาวบานไมมีโอกาสไดแสดงฝมือในการบูรณะ ซอมแซมหรืออนุรักษงานศิลปกรรมที่เคยทํา
สืบทอดกันมา เพราะไมมีหนวยงานหรือสถาบันใดๆ ใหการรับรองมาตรฐานความรูและฝมือ จึงไมสามารถใช
วิชาชางของตนประกอบอาชีพทํามาหากินเลี้ยงชีพและถายทอดสูรุนลูกหลานได ฝมือเชิงพ้ืนถ่ินจึงเสื่อมและ
สูญหายจนยากแกการฟนฟู (สายันต ไพรชาญจิตร, 2545, น. 5-6)

นอกจากขอจํากัดทางดานบทบาทหนาที่ของชุมชนและขอบังคับทางกฎหมายดังกลาวแลวยัง
ปรากฏ กระบวนการของรัฐที่ไดนําเอาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเขามา ที่มองเมืองแบบสังคมตะวันตกและมี
การเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรม ทําใหทองถ่ินเกิดการลมสลายและเกิดเปนสํานึกข้ึน
ใหม ซึ่งสํานึกเหลานี้จะเกิดข้ึนกับบรรดาผูนําทองถ่ินอาวุโส เชน พระภิกษุสงฆ เปนตน ซึ่งเปนสํานึกที่ถูก
ผลักดันดวยความโหยหาอดีตที่เคยรุงเรืองจึงไดมีการกระจายอํานาจจากผูนําทางชุมชนที่เปนพระภิกษุสงฆมาสู
ปจเจกบุคคล ปจจุบันความรูสึกในการจัดพิพิธภัณฑทองถ่ินเริ่มมีมากข้ึนและขยายไปสูเอกชน รวมทั้งผูที่มี
การศึกษาและสติปญญาอีกเปนจํานวนมาก (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545, น. 4)การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ภายใตนโยบายของรัฐ

การพิจารณาถึงประวัติการกอตัวพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย พยายามที่จะสื่อใหเห็นถึง
เงื่อนไข และบริบทบางประการที่เก่ียวของกับกระบวนการกอเกิดพิพิธภัณฑทองถ่ินที่มีอยูดวยกันหลาย
รูปลักษณ ซึ่งไมอาจที่จะแบงชวงเวลาไดอยางชัดเจน เนื่องจากมีการเหลื่อมซอนในเรื่องของเวลาอยูมาก แตก็
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พยายามที่จะลําดับภาพใหเห็นหลักเขตเดนๆ ในเชิงโครงสรางวาในหวงเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผานมานั้น
“นโยบายของรัฐ” ผานหนวยงานราชการและกลไกทางการตางๆ ไดใหความสนใจแกการเก็บรวบรวมวัตถุ
สิ่งของในทองถ่ิน และสนับสนุนใหเกิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมใหมๆ อยางเชน พิพิธภัณฑศูนยวัฒนธรรม และศูนย
การเรียนรูข้ึนตามหัวเมืองตางๆ ในภูมิภาค และในระดับชุมชนในทองถ่ินอยางไร วัตถุประสงคของการนําเสนอ
ก็เพ่ือใหเปนภูมิหลังทางประวัติศาสตรระดับมหภาค

นอกจากนี้เปนไปไดมากวาการกอตั้งพิพิธภัณฑในหัวเมืองตางๆ อีกนัยหนึ่งเปนเครื่องมือสนับสนุน
ความพยายามของผูปกครองไทย ที่ตองการแสดงถึงการเปนชาติที่มีอารยะในยุคที่กําลังเผชิญหนากับลัทธิ
จักรวรรดินิยม เมื่อสวนกลางสงตอแนวคิดและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑผานผูปกครองในทองถ่ินเขามายังวัด
สําคัญๆ ที่มีของมีคาสะสม การกอตัวและแพรกระจายของพิพิธภัณฑทองถ่ินในไทยในระยะแรกจึงเกิดข้ึนในวัด
และไดแพรขยายตอไปทั่วประเทศ ซึ่งตอมาพิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนในวัดไดถูกประกาศเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ในป พ.ศ. 2504 ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

จากนั้นในป พ.ศ. 2525 กรมการศาสนาไดประกาศโครงการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน โดยใหเริ่มเปดดําเนินการภูมิภาคละหนึ่งแหง จํานวน 4 แหง ทั่วประเทศแหงแรกคือ ที่วัดมหาชัย
จังหวัดมหาสารคาม ชื่อวา “ศูนยวัฒนธรรมทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งวัดมหาชัยก็มีความพรอมอยู
ในระดับหนึ่งอยูแลว เนื่องจากเจาอาวาสไดเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและตั้งเปนศูนยวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยูกอนแลวตั้งแตป พ.ศ. 2513

ตอมาภาคประชาชนเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญตองานพิพิธภัณฑทองถ่ินมากข้ึน เมื่อสังคมไทยมี
การปฏิรูปกฎหมายครั้งสําคัญที่ยอมรับสิทธิของชุมชนมากข้ึน เชน “พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบลที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2537” สาระสําคัญคือ การกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน โดยองคการ
บริหารสวนทองถ่ินมีหนาที่ คือ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน และ “รัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2540” ตามมาตรา 46 ที่ใหสิทธิแกทองถ่ินในการจัดการ
อนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถ่ินดวยตนเอง บริบทที่เปลี่ยนไปนี้เปดชองทางใหกับการสรางแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมในรูปของพิพิธภัณฑทองถ่ินสะดวกข้ึน พิพิธภัณฑทองถ่ินกลายเปนองคกรที่ตองเกิดข้ึนตาม
เงื่อนไขและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปรไป ความอยากมีพิพิธภัณฑทองถ่ินรวมทั้งสํานึกรวมของชุมขนที่อยาก
เปนตัวของตัวเองนั้นมีมากจนกลายเปนปรากฏการณอยางหนึ่งของสังคมไทยในปจจุบัน

พิพิธภัณฑทองถ่ินหลายแหงเกิดข้ึนจากการไดรับงบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้
การใหงบประมาณสนับสนุนโครงการกิจกรรมตางๆ องคการปกครองสวนทองถ่ินจะมีงบประมาณที่เรียกวาเงิน
อุดหนุน โดยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนหนี้ ไมไดมีการกําหนดวงเงินเอาไว แตคํานึงถึงฐานะการคลัง
ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน และโครงการกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย ในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินบางแหงที่เกิดข้ึนจากการสนับสนุนขององคการบริหารสวนทองถ่ิน นอกจากการสรางใหเปนแหลงเรียนรู
ของคนในทองถ่ินแลว ยังคํานึงถึงผลประโยชนจากการทองเที่ยวตามกระแสสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปนกระแส
หลักของสังคมไทย ปจจุบันพิพิธภัณฑทองถ่ินจึงถูกผนวกรวมเขามาเปนสวนหนึ่งของแผนสงเสริมการทองเที่ยว
ของทองถ่ิน (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2547, น. 31)
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จากแนวคิดเก่ียวกับนโยบายของรัฐกับการกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินดังไดกลาวแลวขางตน
สามารถสรุปไดวา การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย มีความเก่ียวเนื่องกับ “นโยบายของรัฐ”
โดยผานหนวยงานราชการและกลไกตางๆ ที่ไดใหความสนใจแกการเก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในทองถ่ิน และ
สนับสนุนใหเกิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมใหมๆ เชน พิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรม ศูนยการเรียนรูข้ึนตามหัวเมืองตางๆ
ในภูมิภาค และในระดับชุมชนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคของการนําเสนอเพ่ือใหเปนภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ระดับมหภาค ซึ่งนโยบายของรัฐดังกลาวมีทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน กลาวคือ กอใหเกิดกลไกการเรียนรูหรือการศึกษานอกระบบของเยาวชนและชุมชนทองถ่ิน

แตอยางไรก็ตามนโยบายของรัฐที่ผานมากลายเปนอุปสรรคสําคัญตอชุมชนในการเขามาจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเอง เพราะชุมชนยังคงขาดโอกาสในการเขารวมศึกษา วิจัย ขอมูลทาง
ทรัพยากรที่มีอยู เปนตน

2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องโครงการวิจัยและ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน ระยะที่ 1 สรางเครือขายและสํารวจสภาพพิพิธภัณฑทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพ่ือเปนการสํารวจพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทยในชวงกลางป พ.ศ. 2548 ถึงตนป พ.ศ. 2547
เพ่ือเขาใจกระบวนการทางสังคมที่ทําใหเกิดการกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย สภาพของ
พิพิธภัณฑที่เปนอยูปจจุบัน และความตองการของพิพิธภัณฑ รวมทั้งเพ่ือรูจักตัวบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดตั้ง
และดําเนินการพิพิธภัณฑแตละแหง สําหรับเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
เพ่ือสรางองคความรูเรื่องพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมเนื้อหาสรางเปนฐานขอมูล งานวิจัย
และงานดานการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินในฐานะองคกรในการสรางความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถ่ิน
การสํารวจไดอาศัยทั้งการศึกษาเอกสาร การจัดเวทีประชุมหารือกับบุคลากรในทองถ่ินในภูมิภาคตางๆ
และการสํารวจภาคสนาม ซึ่งทําใหไดรูจักพิพิธภัณฑทองถ่ินรวม 128 แหง จากจํานวนทั้งหมดที่คาดวานาจะมี
ประมาณ 500 แหง โดยจากกรณีตัวอยางหลายแหง พบวานโยบายและกระแสในระดับมหาภาคเหลานี้ ไดรับ
การสนองตอบดวยกระบวนการความเคลื่อนไหว และพลังภายในทองถ่ินที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งทําให
พิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่มีความหมายเฉพาะตอคนในทองถ่ินแตกตางจากความหมายที่เปนทางการ คือ

1) พิพิธภัณฑบางกลุม มีความหมายเปนอนุสาวรียรําลึกถึงผูนําในทางธรรม ผูเปนวีรบุรุษทาง
วัฒนธรรมในทองถ่ิน ซึ่งมักจะไดแกพระภิกษุผูเปนที่เคารพศรัทธาอยางสูง

2) พิพิธภัณฑบางกลุม เปนสถานที่ที่จารึกวิธีชีวิตที่ลวงเลยไปแลวอยางไมมีวันกลับ เชน วิถีชีวิต
ชาวนา ชีวิตเกษตรกร หรือแสดงถึงความรูสึกหวงแหนสิ่งมีคาที่ไดสูญเสียไป เชน โบราณสถานที่ถูกทําลายหรือ
โบราณวัตถุที่ถูกเปลี่ยนมือออกไปอยูนอกทองถ่ิน

3) พิพิธภัณฑบางกลุม สื่อสารถึงความตองการที่จะแสดงตัวตนที่มีประสบการณเฉพาะหรือความ
แตกตางไมเหมือนคนอ่ืนหรือไมเหมือนคนกลุมใหญ และใชการทําพิพิธภัณฑเปนกระบวนการในการย้ํา หรือ
สรางใหเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตน ไดแก พิพิธภัณฑของกลุมชาติพันธุตางๆ หรือ
พิพิธภัณฑที่แสดงประสบการณชีวิตสวนบุคคล
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ผูที่เก่ียวของกับการดูแลและดําเนินงานพิพิธภัณฑ มักมองสภาพของตนเองวาทํางานที่มีคุณคาแต
ตองทําอยางโดดเดี่ยว มีทุนดานตางๆ ที่ไมตอเนื่องและมีทักษะจํากัด ดังนั้นจึงมีความตองการที่เปนรูปธรรม
หลายดาน แตในขณะเดียวกันก็ไมตองการความชวยเหลือในลักษณะที่เปนการบงการ โดยผูวิจัยเสนอใน
เบื้องตนวา พิพิธภัณฑทองถ่ินในปจจุบันมีศักยภาพในการนําไปสูการเขาใจประวัติศาสตรและลักษณะทางชาติ
พันธุของทองถ่ิน การที่จะพัฒนาใหพิพิธภัณฑมีความเขมแข็ง ยั่งยืน สนองตอบทองถ่ินไดจะตองคํานึงถึงและ
เขาใจความเชื่อมโยงระหวางพิพิธภัณฑกับชุมชนที่สัมพันธกับพิพิธภัณฑ และไมควรจะมีคําตอบที่เปนสูตรสําเร็จ
แตนาจะสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหกวางขวางและลึกซึ้งข้ึน รวมทั้งสนับสนุนการสรางเวทีให
พิพิธภัณฑทองถ่ินไดเรียนรูระหวางกัน และผนึกกําลังกันเพ่ือนิยามบทบาทที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑในแตละ
ทองถ่ิน

เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใน
พิพิธภัณฑทองถ่ินในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ การวิจัยใชการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แลววิเคราะหความสอดคลองของขอมูล โดยใชสถิติแบบพรรณนาและการเปรียบเทียบกรณีศึกษา ในการศึกษา
ไดแบงปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑทองถ่ิน เขตสัมพันธววงศ ออกเปน 3 สวน ไดแก
ดานอาคาร ดานผูใช และดานวิธีการในการประชาสัมพันธ

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑทองถ่ินไดเปนสองสวน ไดแก
ดานการออกแบบ และการดําเนินงาน ในสวนแรก เนื่องจากพิพิธภัณฑทองถ่ินมีขนาดพ้ืนที่เล็กการออกแบบจึง
ควรเราความสนใจผูเขาชม มีแสงสวางที่เพียงพอ และลําดับเนื้อหาใหมีความตอเนื่อง อีกทั้งยังสรางความ
เชื่อมโยงระหวางพิพิธภัณฑทองถ่ินกับสภาพแวดลอมจากการเลือกใชวัสดุกับเทคโนโลยีที่ไมสูงนัก เพ่ือใหชุมชน
รูสึกมีสวนรวมโดยตรงและพิพิธภัณฑเกิดเอกลักษณทองถ่ิน ในสวนที่สอง ควรมีการเปดโอกาสหรือวิธีการ
สงเสริมใหคนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยการประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีใหแก
ทองถ่ินผานผูนําชุมชนและโรงเรียน ใหเห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถ่ิน และฝกอบรมอาสาสมัครใน
ทองถ่ินใหดูแลพิพิธภัณฑ หรือนําชมสถานที่ทองเที่ยวภายในเขตสัมพันธวงศ เพ่ือใหเกิดกิจกรรมที่สรางรายได
ทางเศรษฐกิจแกคนในทองถ่ิน และเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถ่ินกับ
สภาพแวดลอมดวยประสบการณจริงของผูชม

สุดารัตน ชื่นสําราญ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่องพิพิธภัณฑสถานพ้ืนบานชุมชนมอญ
บางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของการวิจัยตองการทราบวิวัฒนาการความเปนมา
ของชุมชนมอญ ที่มาตั้งรกรากอยูที่บางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาเริ่มตั้งแต
ประวัติศาสตรความเปนมาของชาวมอญในประเทศไทย การอพยพโยกยาย ถ่ินฐาน การตั้งถ่ินที่อยูในประเทศ
ไทย ลักษณะการตั้งบานเรือน การประกอบอาชีพศึกษาเรื่องความเชื่อและศาสนา ตลอดถึงการสรางผลงาน
ดานศิลปะ งานฝมือ งานชาง และวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบาน และจากวิวัฒนาการดังกลาวทําใหเกิดการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานพ้ืนบานของชุมชนมอญ บางกระดี่ ข้ึน จุดเนนสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยตองการศึกษา
รายละเอียดข้ันตอนการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานพ้ืนบานของชุมชนมอญ บางกระดี่ วาดําเนินการอยางไร
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มีปญหา อุปสรรคหรือประสบผลสําเร็จอยางไรบาง จากการศึกษาวิจัยพบวา พิพิธภัณฑสถานพ้ืนบานชุมชน
มอญ บางกระดี่ ไดจัดตั้งข้ึนเพราะเล็งเห็นคุณคาและมีความตองการที่จะสานตอวัฒนธรรมมอญที่ไดมีการสั่งสม
วัฒนธรรมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งปจจุบันกําลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ในการจัดตั้ ง
พิพิธภัณฑสถานนั้นจําเปนตองใชพ้ืนที่ในการจัดตั้งที่กวางขวางสามารถรองรับนักทองเที่ยวกลุมใหญๆ ได

โชค ไกรเทพ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑพ้ืนบาน (ไทย – รามัญ)
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ เพ่ือเปนแหลงรวบรวม
ขอมูลและวัตถุสิ่งของที่เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินใหเปนพิพิธภัณฑ สําหรับเปนศูนยกลางของ
การศึกษาเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยมุงศึกษาแนวทางในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ แนวทางในการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑและแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑใหเกิดประสิทธิภาพ

จากผลการศึกษาขอมูลพบวา โครงการนี้มีปจจัยสนับสนุนที่จะนําไปสูความสําเร็จซึ่งเปนจุดแข็งที่
เกิดจากความพรอมของพ้ืนที่หลายประการ เชน ความพรอมดานสถานที่ คือ อาคารสําหรับใชเปนที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ มีอาคารโบราณสถานหลายหลังเปนพ้ืนที่วางเปลาสามารถปรับปรุงใหเปนสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุ
ได เชน ศาลากลางจังหวัดหลังเกาทางราชการไดทําการปรับปรุงพัฒนาอยูในสภาพที่พรอมใชประโยชนไดทันที
ในสวนของวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงจากการสํารวจพบวา มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของสําหรับหารจัดแสดง
พรอมอยูแลวรายการ ซึ่งอยูในความครอบครองของสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและมีวัดหลายแหงในเขตจังหวัดปทุมธานีที่เก็บรักษาสิ่งของมีคา
เหลานี้เอาไว และพรอมที่จะใหความรวมมือกับจังหวัดในการนําวัตถุสิ่งของมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ สวนสําคัญ
อีกประการหนึ่ง จากผลการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางคือ ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน เชน กลุมนักเรียน นักศึกษา ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องการจัดแสดงพิพิธภัณฑวา ควรจัดให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถใชพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรู
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนไดอยางแทจริง กลุมผูมีความรูความชํานาญงานพิพิธภัณฑโดยตรงได
ใหขอเสนอแนะวา การจัดแสดงควรใชวิธีการที่ผูชมสามารถเขาไปสัมผัสได หรือเขาไปมีสวนรวมในการแสดง
นั้นๆได

วิปาลี จันทรโรจน (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องแนวทางการกําหนดนโยบายและการวาง
แผนการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ถึงสภาพการดําเนินงานดานการกําหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ ที่ผูปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินที่ไดดําเนินการไปแลว เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดมาประกอบการนําเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถ่ินที่เหมาะสมรวมทั้งจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
พิพิธภัณฑกับทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดจนการบริหารขององคกร ทําใหพิพิธภัณฑยัง
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการกิจการของตนเองได โดยไมมีปญหาเรื่องงบประมาณ
และปญหาเรื่องผูเขาชมในอนาคต ซึ่งผลการวิจัยพบวา

1) ผูปฏิบัติการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน สวนมากไมไดมีการกําหนดนโยบายและวางแผนการ
ประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถ่ินไวอยางเปนระบบมากนัก มีการเผยแพรขาวสารตามโอกาสที่จะเปนไปได
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เทานั้น และมีการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับพิพิธภัณฑมาก ในชวงแรกที่เปดพิพิธภัณฑใหมๆ เพราะตองการให
พิพิธภัณฑเปนที่รูจักชวงตอมาก็ลดกิจกรรมการประชาสัมพันธเนื่องดวยปจจัยที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ขาด
งบประมาณ ขาดบุคลากรในการดําเนินงานหรือผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธขาดความรูเก่ียวกับงาน
ประชาสัมพันธ

2) จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อโดยปกติของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางในทองถ่ิน
สวนใหญนิยมเปดรับสื่อบุคคลและสื่อโทรทัศนมากที่สุด รวมทั้งกลุมตัวอยางในทองถ่ินสวนมากยังเปดรับสื่อ
กิจกรรมอาทิ งานวันลอยกระทง คอนขางสูง สวนรูปแบบรายการที่กลุมตัวอยางเปดรับจากสื่อตางๆ มากที่สุด
คือ รายการขาวและเปดรับสื่อบุคคล ในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการมากที่สุด

3) สําหรับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่มีตอพิพิธภัณฑยังอยูในระดับที่ไมสูง
นัก แมวาสวนใหญจะมีทัศนคติที่ดีตอการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินและสนใจจะเขาชมพิพิธภัณฑ ดวยเหตุผลวา
ตองการรูความเปนมาของทองถ่ินตน หรือทองถ่ินของที่ตั้งพิพิธภัณฑ และเปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางใน
กรุงเทพฯ จะมีความรูเก่ียวกับพิพิธภัณฑคอนขางดีกวากลุมตัวอยางในทองถ่ิน

กลาวโดยสรุป แนวทางการแกไขปญหาของพิพิธภัณฑทองถ่ินผูปฏิบัติการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ควรจะเปดโอกาสใหคนในทองถ่ินสวนใหญทั้งอําเภอที่ตั้งพิพิธภัณฑและอําเภอใกลเคียงมีสวนรวมในกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑมากข้ึน โดยใชการวางแผนประชาสัมพันธในการสรางความสัมพันธดีระหวางพิพิธภัณฑกับคนใน
ทองถ่ินและคนตางถ่ินอยางตอเนื่อง ซึ่งสื่อที่ควรใชในการประชาสัมพันธมากที่สุด คือ สื่อกิจกรรม เนื่องจากเปน
สื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจจะเขารวมและสามารถสรางความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑกับคนในทองถ่ินได
อยางเปนรูปธรรม และตองสรางกิจกรรมที่ใหความรูตอเนื่องในวันงานดังกลาวดวย รวมทั้งใชสื่อบุคคลกับสื่อ
โทรทัศนเปนสื่อเสริมในการเผยแพรขาวสาร พิพิธภัณฑควรจัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดแสดงหรือ
จัดนิทรรศการพิเศษอยางสม่ําเสมอและตองมีการวิจัยผูเขาชม (audience research) เพ่ือปรับปรุงการ
ใหบริการใหเปนที่พอใจของผูเขาชมดวย เพ่ือใหพวกเขามีความรู ทัศนคติที่ดีตอพิพิธภัณฑทองถ่ินในระดับที่ดี
ข้ึน จนสนใจที่จะเขาชมพิพิธภัณฑทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ สนใจเขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑเพ่ือชวยกันทํานุบํารุงรักษาพิพิธภัณฑทองถ่ินตอไป

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของดังที่ไดกลาวไวขางตน ทําใหเขาใจถึงปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานและบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ไดชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้นจึง
สามารถนําผลสรุปของการศึกษาและวิจัยดังกลาวมาใชเปนกรอบในกรวิจัย เพราะขอมูลเบื้องตนดังกลาวเปน
การศึกษาและวิจัยที่เชื่อมโยงถึงลักษณะการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินในจังหวัดนนทบุรี ในการนํามา
วิเคราะหหาจุดเดนและจุดดอยเพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัด
นนทบุรี ที่เหมาะสมตอไป ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอมูลท่ัวไปของพิพิธภัณฑ
และชุมชนทองถิ่น

รูปแบบการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่น
จังหวัดนนทบุรี

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ และการศึกษา

เปรียบเทียบ

การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
- การเตรียมการจัดตั้ง
- การเก็บรวบรวมและคนควาขอมูล
- การเตรียมแผนงาน การดําเนินงานและการ

บริหารจัดการ
- การบริจาควัตถุสิ่งของ
- การเขารวมกิจกรรม

การวางแผน
- การกําหนดเปาหมายและพันธกิจ
- การกําหนดแผนในการดําเนินงาน

เชน การเลือกสถานท่ีตั้งและอาคาร
จัดแสดง งบประมาณ การ
ใหบริการ การประชาสัมพันธ

การจัดองคกร
- แผนภูมิโครงสรางองคกร
- การกําหนดความสัมพันธและกา

ระบุขอบเขตของตําแหนงงาน

การนําหรือการสั่งการ
- การศึกษาภาวะผูนํา
- การกระตุนและสรางแรงจูงใจ

การควบคุม
- การจัดทํารายงานประจําป
- การจัดทําสถิติจํานวนผูเขาชม
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บทท่ี 3

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดําเนินการศึกษา

การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและรอบคอบ ตลอดจน
สามารถใหขอมูลสําหรับผูวิจัยไดตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยใชวิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก การศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารการศึกษาภาคสนาม (Field Research) การสังเกตการณ
(Observation) และสัมภาษณ

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง จังหวัดนนทบุรี จากการ
คัดเลือกกรณีศึกษา จํานวน 20 แหง ถึงรูปแบบในการดําเนินงานและการบริหารจัดการวามีความแตกตางกัน
หรือไม อยางไร โดยศึกษาถึงปจจัยในการดําเนินงานที่ทําใหการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี
ประสบความสําเร็จ หรือลมเหลว จากนั้นจึงนําผลการศึกษาที่ไดมาพัฒนาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี โดยเนนการมีสวนรวมชุมชนทองถ่ินในการดําเนินงานเปนสําคัญ เพ่ือให
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและเยาวชนในทองถ่ินอยางแทจริง

3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
3.1.1 ทบทวนเอกสารเก่ียวกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย และเก็บขอมูลดานตาง ๆ ตลอดจนหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมสําหรับพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี

3.1.2  การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษา และเก็บขอมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ที่
คัดเลือกเปนกรณีศึกษา

3.1.3 การออกแบบสัมภาษณ ใชสําหรับเก็บขอมูลจากผูบริหารพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรีและใช
สําหรับเก็บขอมูลจากผูบริหาร องคกรพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบใน
ประเทศไทย

การออกแบบแบบสัมภาษณ จํานวน 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 ใชสําหรับเก็บขอมูลกลุมผูชมทั่วไป
แบบที่ 2  ใชสําหรับเก็บขอมูลกลุมผูบริหาร

3.1.4 การออกแบบแบบสังเกตการณ มีสวนรวมในกิจกรรมที่องคกร/หนวยงานพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี ที่กําหนดเปนกรณีศึกษาไดจัดข้ึนโดยผูศึกษาเขารวมสังเกตการณกิจกรรมดวยตนเอง เพ่ือใหได
ขอมูลครอบคลุมประเด็นที่ทําการศึกษาทั้งหมด

3.1.5 ทําการทดสอบแบบสัมภาษณ โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางในอัตรารอยละ 10 ของกลุมตัวอยางใน
แตละกลุม
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3.1.6 ทําหนังสือเพ่ือใชสําหรับขอความรวมมือในการทําวิจัยและเก็บขอมูลดานตาง ๆ จากกลุมตัวอยาง
ประสานงานกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี โดยมีหนังสือขอนัดหมายเขาพบและขอความรวมมือในเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับโครงสรางองคกรรูปแบบการบริหารงานในปจจุบัน แผนงานในอนาคต

3.1.7 เก็บรวบรวมขอมูล โดยศึกษาจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ และการสังเกตการณ
3.1.8 ทําการประมวลวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบเชิงพรรณา
3.1.9 สรุปผลและจัดทําขอเสนอแนะ

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
3.2.1 เจาหนาที่อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษา ซึ่งใช

วิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Information Interview) โดยเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก ปญหา และ
อุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนประเภทและจํานวนของนักทองเที่ยวเนื่องจากเปนกลุมประชากรตัวอยางที่มีหนาที่
โดยตรงในการดูแลพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทราบถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการเปนอยางดี

3.2.2 ผู อํานวยการโรงเรียน ผูนําชุมชนและประชากรในชุมชนทองถ่ิน ในพ้ืนที่ที่ คัดเลือกเปน
กรณีศึกษา ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยเปนการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี สําหรับประชากรในชุมชนทองถ่ินที่คัดเลือกมาสัมภาษณ คัดเลือก ผูนําชุมชน
และอาจารย โรงเรียน เนื่องจากเปนผูมีสวนรวมตอการพัฒนาและการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive Sampling Method)

3.2.3 กลุมนักทองเที่ยว ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยเปนการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Accidental Sampling Method)
กับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ระหวางชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนามเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับปจจัยและมูลเหตุในการเดินทางมาเยี่ยมชม ตลอดจนขอคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3.3.1 แบบสัมภาษณ การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูงเพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ โดยสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัด
นนทบุรี คนปจจุบันและการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกรณีศึกษาเปรียบเทียบภายในประเทศ โดยมีแบง
คําถามเปน 3 สวน

สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับองคกร โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้
1.  ความเปนมา
2. การจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงาน
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3.  แผนงานขององคกร
4.  การดําเนินกิจกรรม
5.  การประสานงานภายในองคกร ภายนอกองคกร
6.  แหลงที่มาของงบประมาณดําเนินการ
7.  การจดัสรรและการจัดการงบประมาณ
8.  การสนับสนุนหรือความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ
9.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
10. ปญหาในการใหบริการและการแกไข
11. การมีสวนรวมของขาราชการ หรือพนักงานในองคกร
12. การประเมินผลการดําเนินงาน
13. การวางแผนงานการประชาสัมพันธ

การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณ จํานวน 2 แบบ ไดแก
1.  แบบสัมภาษณ แบบที่ 1 ใชในการสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนผูชมทั่วไป ซึ่งเขาชมและใช

บริการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในชวงที่ทําการศึกษา เพ่ือเก็บขอมูลทัศนคติและความตองการของผูชม
ในการเขาชมและใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลที่ไดรับจะเปนสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึง
ประสิทธิผลของการดําเนินการที่ผานมาและสามารถใชเปนแนวทางการบริหารจัดการในอนาคตตอไป โดยการ
ออกแบบสัมภาษณนี้ไดกําหนดรูปแบบคําถามที่หลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของคําถามโดยใหมี
ทัง้คําถามปลายเปดและปลายปด มี 4 รูปแบบ คือ แบบเลือกตอบได 1 ขอ แบบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยแบบมาตรา
สวนประมาณคา ผูศึกษากําหนดมาตราวัด ดังนี้

5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = นอยที่สุด

แบบสัมภาษณชุดนี้มีทั้งสิ้น 17 ขอ  แบงเปน  3  สวนไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดและเปด เก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา รายได  6  ขอ
สวนที่ 2ทัศนคติในการจัดแสดงผลงาน และความตองการใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัด

นนทบุรี เปนคําถามปลายปดและเปด จํานวน  7  ขอ
สวนที่ 3 ทัศนคติความพึงพอใจและความตองการใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี

เปนคําถามปลายปดและเปด และตอบอยางอิสระ จํานวน 4  ขอ
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2.  แบบสัมภาษณแบบที่ 2 ใชในการสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่ สําหรับเก็บ
ขอมูลทัศนคติของกลุมผูใชบริการซึ่งเปนผูบริหาร เจาหนาที่ โดยคําถามมีทั้งแบบปลายปดและแบบปลายเปด

3.3.2แบบสังเกตการณ การศึกษาครั้งนี้ใชแบบมีสังเกตการณ เพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตน และศึกษาความ
พรอมในการดําเนินงาน ตลอดจนการใหบริการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปน
กรณีศึกษา

3.3.3  แบบจดบันทึกภาคสนาม (Field-Note) การวิจัยครั้งนี้ใชแบบจดบันทึกภาคสนามเพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม เชน สมุด ปากกา กลองถายภาพ กลองวีดีโอ และแถบบันทึกเสียง
เปนตน

3.4 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสัมภาษณที่ไดเรียบเรียงแลวไปใหผูที่มีความ

เชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งไดแก
1. ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ
2. ผศ.ดร.นนทโชติ  อุดมศรี
3. ผศ.ดร.รุงภัสสรณ ศรัทธาธนพัฒน
4. ผศ.ดร.รวโีรจน ธนบดธีนไพศาล
5. ดร.อภิโชติ  อุฬารตินนท

เปนผูพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา (Content Validity)4 วาแบบสัมภาษณที่ได
ออกแบบไวครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงคและแนวคิดตาง ๆ ครบถวนหรือไม ตลอดจนพิจารณาความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช จากนั้นนําแบบสัมภาษณดังกลาวมาปรับแกและนํามาทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงเพ่ือ
หาความนาเชื่อถือของแบบสัมภาษณ

3.4.2 การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability)5 เพ่ือเปนการทดสอบถึงคุณภาพของแบบสัมภาษณวา
มีความสมเหตุสมผลเชิงเนื้อหา (Content Validity) หรือไม โดยพิจารณาจากความสอดคลองของแบบ
สัมภาษณกับวัตถุประสงคของการวิจัยและตรวจสอบความครบถวนของขอมูลที่จําเปนในแบบสัมภาษณอีกทาง
หนึ่งดวย

จากนั้นจึงทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง ดังนี้
3.4.2.1 ทําการทดสอบแบบสัมภาษณแตละชุด โดยทดสอบในอัตรารอยละ 10 ของกลุม

ตัวอยางในแตละกลุม เพ่ือทดสอบความเขาใจในคําถาม จากนั้นจึงทําการปรับแกแบบสัมภาษณโดยพิจารณา
จากความเหมาะสมและผลของการตอบแบบสัมภาษณ

3.4.2.2 นําแบบสัมภาษณที่ปรับแกแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง5 จากนั้นจึงนําผลจากแบบสัมภาษณที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ตอไป
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล

3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
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3..5.1.1 เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของชุมชนทองถ่ิน เก่ียวกับประวัติความเปนมาของชุมชน
ทองถ่ิน

3.5.1.2  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยการสัมภาษณเจาหนาที่อาสาสมัคร
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ของแตละแหง เพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนประเภทและจํานวนของนักทองเที่ยว เปนตน

4 การทดสอบความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา (Content Validity) โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญในสาขา
นั้น ๆ เปนผูพิจารณาเรียกวา การทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2530, น.61)

5 การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ในลักษณะนี้ เรียกวา การทดสอบความนาเชื่อมั่น
แบบสอบซ้ํา (Test-Retest Reliability) วัญญา วิศาลาภรณ, 2540, น.121)

3.5.1.3  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม ชวงที่ 2 เพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึกของ
พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษา โดยไดเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participation
Observation) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและเจาหนาที่อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัด
นนทบุรี ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี

2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal Interview)
กับหนวยงานภาครัฐและสวนราชการที่เก่ียวของ ไดแก ผูอํานวยการและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ ที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกเปนกรณีศึกษา

โดยการสัมภาษณแบบเปนทางการนี้ ผูวิจัยไดใชคําถามในการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง ที่ผูวิจัยไดออกแบบไวตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth
Interview) เก่ียวกับรูปแบบในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ ซึ่งลักษณะคําถามจะเปนคําถามแบบ
ปลายเปด (Open-ended) ที่ผูใหสัมภาษณสามารถแสดงความคิดไดอยางอิสระ

3) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) กับผูอํานวยการ
โรงเรียน เจาอาวาส ผูนําชุมชนและประชากรในชุมชนทองถ่ิน และนักทองเที่ยว โดยการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการนี้ ผูวิจัยไดใชคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยไดออกแบบไวแลวตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา แตจะมีลักษณะของการยืดหยุนที่คําถามสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและผูสัมภาษณหลัก
ที่ใหขอมูล (Key Informal) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เก่ียวกับทัศคติของ
ชุมชนทองถ่ินตอการบริหารจัดการและการมีสวนรวมและสอบถามนักทองเที่ยวเก่ียวกับการบริหารจัดการและ
การใหบริการ ซึ่งลักษณะคําถามจะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended) ที่ผูใหสัมภาษณสามารถแสดง
ความคิดไดอยางอิสระ

3.5.2 เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษากรณีตัวอยาง คือ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพ้ืนที่ในการวิจัย คือ พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี 20 แหง ไดแก

1. พิพิธภัณฑธรรมชาติ จ.นนทบุรี
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2. พิพิธภัณฑวัดตนเชือก
3. พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง
4. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย
5. พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน
6. พิพิธภัณฑดาวเทียม
7. ศูนยวัฒนธรรมจงัหวัดนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
8. หอศิลปบางบัวทอง
9. พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี
10. พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก
11. ศูนยวัฒนธรรมอําเภอไทรนอย
12. พิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผา ( บานกวานอามาน )
13. พิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาส
14. พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
15. พิพิธภัณฑไฮเนเกน
16. พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว
17. พิพิธภัณฑเขาสัตว
18. พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท
19. ตําหนักประถม-นนทบุรี
20. พิพิธภัณฑการแพทยแผนไทย

โดยจากการศึกษาคนควา รวบรวม ประมวลเอกสารวิชาการงานวิจัย บทความ วารสาร และขอมูลทาง
เว็บไซตตาง ๆ เก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน ซึ่งไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลจาก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักหอสมุดแหงชาติ เปนตน

3.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม
3.5.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม ชวงที่ 1 เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษา ซึ่งเปน

การสํารวจพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ที่ดําเนินการจัดสรางแลวเสร็จ จํานวน 20 แหง โดยไดเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้

1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation
Observation) ในฐานะของนักศึกษาและนักทองเที่ยวที่มีความสนใจงานทางดานพิพิธภัณฑทองถ่ิน โดย
รวบรวมขอมูลตามแบบสังเกตการณที่ไดออกแบบไว ทั้งนี้ขอมูลดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาไมเปนทางการ ซึ่งอาจมี
การใชเครื่องบันทึกภาพและเสียงเพ่ือนํามาประกอบในการวิเคราะหขอมูล
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3.6  การตรวจสอบขอมูล
สําหรับการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการตรวจสอบแบบสามเสา ดานวิธีรวบรวม

ขอมูล (Methodological Triangulation)6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.6.1 ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ใชวิธีการตรวจสอบโดยการ

สัมภาษณขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 2 กลุม ไดแก
3.6.1.1 หนวยงานภาครัฐและสวนราชการที่เก่ียวของ ไดแก ไดแก ผูอํานวยการและเจาหนาที่

ของพิพิธภัณฑ ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่
คัดเลือกเปนกรณีศึกษา

3.6.1.2 เจาหนาที่อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในพ้ืนที่ที่ คัดเลือกเปน
กรณีศึกษา เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเนื้อหา ตลอดจนขอเท็จจริงเก่ียวกับการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จงหวัดนนทบุรี

3.6.2 ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการ ใชวิธีการตรวจสอบโดยการ
สัมภาษณจากประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ผูนําชุมชน และประชากรในชุมชนทองถ่ิน ใน
พ้ืนที่ที่ไดรับและการจดบันทึกจากการศึกษาภาคสนาม

3.7  การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลทั้งที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนและขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ภาคสนาม การสังเกตการณ และการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีตัวอยาง คือ พิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี
เพ่ือวิเคราะหถึง

3.7.1 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ภายในจังหวัด
นนทบุรี จากการคัดเลือกกรณีศึกษา จํานวน 20 แหง ถึงรูปแบบในการดําเนินงานและการบริหารจัดการวามี
ความแตกตางกันหรือไม อยางไร

3.7.2 การศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี จากการคัดเลือก
กรณีศึกษา จํานวน 20 แหง ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

6 การตรวจสอบแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ การ
ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการ
ซักถามพรอมกับศึกษาขอมูลจากเอกสารประกอบ (สุภางค จันทวานิช, 2534, น.131)

เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาพัฒนาเปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัด
นนทบุรี หรือพิพิธภัณฑทองถ่ินอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน ในการดําเนินงาน
เปนสําคัญ เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและเยาวชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง โดยใชวีธีในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้คือ
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การวิเคราะหเชิงพรรณา (Explanatory Analysis) การวิจัยครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณาในประเด็นตาง ๆ ประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ สําหรับประเด็นที่นํามาวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1) ประวัติความเปนมาและความสําคัญของชุมชนทองถ่ิน
2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี
3) ปจจัยในการดําเนินงานที่ทําใหพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ประสบความสําเร็จและ

ลมเหลว
4) แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

ของชุมชนและเยาวชนในทองถ่ิน
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาโดยการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปซึ่งสวน

ใหญแลวขอมูลที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย ที่ไดจากการสังเกตการณ วิธีการหลักที่ใชในการวิเคราะห
แบบนี้ มี 3 ชนิด คือการวิเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) การจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analytic)
และการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) (สุภางค จันทวานิช, 2534, น. 131-137) รายละเอียด
ของแตละวิธีมีดังนี้

1. การวิเคราะหแบบอุปนัย (Inductive) คือ วิธีตีความสรางขอสรุปขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
ทั้งที่เปนแบบทางการและแบบไมเปนทางการที่ไดจดบันทึกไว การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ใชการตีความ
ในกรณีที่ขอมูลมีความซับซอน เชน ขอความมีลักษณะเปรียบเปรยหรือขอมูลที่มีอากับกริยาหรือทาทาง
ประกอบ   เปนตน

2. การจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analytic) เปนการจําแนกชนิดขอมูลแบบที่ไมใชทฤษฎี
คือจําแนกขอมูลที่วิเคราะหตามความเหมาะสมของขอมูลอาจใชสามัญสํานึกหรือประสบการณของผูวิจัย โดย
จําแนกขอมูลเปนชนิดงาย ๆ ตามประเภทที่สัมพันธกับประเด็นการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการศึกษาที่ตั้ง
ไว ซึ่งใชทั้งการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจากเอกสารการศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณเชิงลึกทั้งแบบเปน
ทางการและแบบไมเปนทางการ ตลอดจนการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม แลวพิจารณา
ความสัมพันธของชนิดตาง ๆ ซี่ งเมื่อจําแนกขอมูลเปนชนิดแลวผูวิจัยจะพิจารณาดูความสม่ําเสมอ
(regularities) ของการเกิดของขอมูลชนิดตาง ๆ ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานในการอธิบายสาเหตุของผลที่เกิดข้ึน

3. การเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) คือ การใชวิธีการเปรียบเทียบโดยการนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบกันเพ่ือสรางความชัดเจนของขอมูล กลาวคือ เปนการกําหนดประเด็นความเห็นที่ไดเปน
ประเด็นยอย ๆ โดยไมมีการปรับแตงขอมูล จากนั้นจัดทําขอมูลโดยการจําแนกประเด็นยอยออกเปนหมวดหมู
ตามหมวดคําถามยอยและพิจารณาถึงความสัมพันธวามีขอมูลอะไรหรือเก่ียวของกันในแงใดบาง เพ่ือใหไดขอมูล
ที่มีคุณลักษณะรวมกัน สําหรับขอมูลที่ไดนอกเหนือจากคําถามก็แยกไวอีกสวน

จากนั้นจึงนําขอมูลมาสรางขอสรุป (Summary Making) โดยดําเนินการเชื่อมขอมูลที่ไดจากการ
เปรียบเทียบเหลานั้นเขาดวยกันและแสดงความสัมพันธของขอมูลอยางเปนรูปธรรมในลักษณะพรรณนา
(Description of the data) โดยไดตัดทอนขอมูลใหเหลือแตคุณลักษณะรวมที่มีความหมายโดยไดพิจารณาถึง
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ความสัมพันธของขอมูล ขอสรุปดังกลาวจะมีลักษณะเปนกรอบแนวคิดเชิงนามธรรม โดยเปนคําตอบชั่วคราวที่
จะตองตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือนําขอสรุปไปสังเคราะหขอมูลในภาพรวมตอไป

สําหรับการสังเคราะหขอมูล (Data Synthesis) เพ่ือสรุปขอมูลภาพรวมในข้ันตอนสุดทายผูวิจัยใช
วิธีแบบอุปนัย (Inductive Method) คือ รวบรวมขอมูลที่เปนรูปธรรมในลักษณะพรรณนาซึ่งมีลักษณะเปน
ขอมูลแยกยอย มารวมเขาดวยกันเพ่ือสรางเปนขอสรุปเชิงนามธรรมในลักษณะของบทสรุปหรือแบบแผนของ
กระบวนการทางความคิด เก่ียวกับปจจัยดานตาง ๆ ที่ทําใหการดําเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถ่ิน จงัหวัดนนทบุรี ประสบความสําเร็จหรือประสบลมเหลว

3.8  สรุปผลการวิจัย และจัดทําขอเสนอแนะ
นําผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากบทที่ 4 จัดทําสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

ตอพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ตอไป
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พิพิธภัณฑเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

พิพิธภัณฑเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จึงถือกําเนิดข้ึนโดยวัตถุประสงคทั้งลองประการ คือ นํา เสนอผลงาน
และวิวัฒนาการของกรมชลประทาน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีประวติและวิวัฒนาการยาวนานมาถึง ๑๐๕ ป โดยมีงาน
เครื่องจักรกล เปนตัวจักรสําคัญขับเคลื่อนการปฏิปติงานใหลุลวงตามภารกิจ

วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือ เพ่ือรําลึกถึงและเชิดชูเกียรติ นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี ซึ่ง
เปนปูชนิยบุคคล ผูมีบทบาทสําคัญในการบุกเบิกและพัฒนางานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ใหกาวเขาสูยุคทอง

“พิพิธภัณฑเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อนุสรณแดนายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีต องคมนตรี” ไม1

เพียงแตรวบรวมประวัติและผลงานของ นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี ผลงานและวิวัฒนาการ
ดานเครื่องจักรกล กรมชลประทานเทานั้น หากแตยังเปนศูนยกลางการเรียนรู เก่ียวกับวิวัฒนาการดาน
เครื่องจักรกลในงานชลประทาน และเปนสถานที่เก็บรักษาเครื่อง จักรกล ที่ครั้งหนึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในการกอ
สรางเพ่ือพัฒนางานชลประทานให กาวหนาอยางนาภาคภูมิใจ

รูปที่ 1 ภาพจําลองอาคารพิพิธภัณฑเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
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รูปที่ 2 นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี

นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา เริ่มตนรับราชการเปนนายชางตรี แผนกรถขุด กองชางกล กรมชลประทาน เมื่อ
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาลตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป ๒๙๙®: จากนั้นไดไปศึกษาตอ
วิศวกรรมศาลตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Heat Power Engineering ที่ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา จนจบ
การศึกษาในป ๒®:๙ CS

ตลอดระยะเวลา ๒๕: ป จากนายชางตรีจนเปนนายชางพิเศษ หัวหนาแผนกโรงงาน “นายชาง จุลนภ” ได
สรางสรรคผลงานดานวิศวกรรมและเครื่องจักรกลไวมากมาย อันเปนประโยชนตอประเทศชาติ ตราบเทาทุกวันนี้

ผลงานแรกของนายชางจุลนก คือ การประกอบรถขุดจํานวนกวา ๒๐๐ คัน ขนาดตั้งแต ๑๐ ตัน จนถึง ๒๒๐ ตัน
ที่ใชในการกอสรางโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ ตลอดจนเดินทางไปทุก พ้ืนที่เพ่ือดูแลการขุดคลองสงนี้า
สายสําคัญหลายตอหลายสาย
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๒(T๖๒ เป็นต้นมา

ดวยความเจนจัดในงานเครื่องจักรกล เมื่อข้ึนดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกโรงงานผลงานสําคัญของ “นายชางจุล
นก” จึงเกิดข้ึนมากมาย ซึ่งไม1เพียงแตทาใหงานเครื่องจักรกลของกรมชลประทานพัฒนา อยางรวดเร็ว มิ
ประสิทธิภาพและมิผลผลิตเพ่ิมข้ึนอยางมาก ยังสรางชื่อเสียงใหลับกองโรงงาน กรมชลประทาน ใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง และชวยประหยัดเงินตราของประเทศมหาศาล จากการ ที่ไม1ตองสั่งชื้อเครื่องมือ และอะไหลตาง ๆ
จากตางประเทศ เชน การผลิตและซอมอะไหล รถขุด รถแทรกเตอร เรือขุด พันเพิองนับเปนหมื่นข้ึนตอป โดยการ
นําเหล็กอัลลอยคุณภาพตาง ๆ และ ทองเหลืองผสมมาใชเพ่ือทดแทนการนําเชา

สรางเครื่องผลิตคอนกรีต เครื่องสูบนี้า ปละหลายรอยตัว ตอเรือบรรทุก ขนาด ๑๐๐-๒๐๐ ตัน โดยวิธีการเชื่อม
ประสานเปนครั้งแรกในเมืองไทย ผลิตบานระบายและบาน ประตูนี้าติดตั้งตามเข่ือนตางๆ ผลิตเครื่องสูบนี้าพลังนี้า
หรือไฮดรอลิกแรม และเครื่องกังหันนี้าแบบ เพลตันเทอรบายน ตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เครื่องคัดเหล็กแบน สําหรับทา พ้ืนสะพาน เครื่องกักลวดตาขายทารั้ว เครื่องตรวจวัดความดันของหมอ
นี้า เพ่ือใชซอมแซมหมอนี้าฃอง เครื่องจักรไอนี้าฃนาดใหญ เปนตน

ผลงานอันโดดเดน ทาใหชีวิตราชการเติบโตกาวหนาโดยสําดับ จนเปนนายชางพิเศษ กอน ยายไปเปนผูตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองปลัดและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในที่สุด เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหดํารงตําแหนง “องคมนตรี”

งานเครื่องจักรกลชลประทาน เริ่ม ตนข้ึนพรอมกับการกําเนิดของกรมคลองใน ป ๒<£<£๕ เพ่ือปฏิบัติภารกิจหลัก
ในการ กอสรางงานชลประทาน เชน การขุดลอกคู คลอง การขุดคลอง กอสรางประตูเรือสัญจร ประตูระบายนํ้า
อันเปนหัวใจสําคัญของ งานชลประทานในยุคเริ่มตน

ในระยะแรก งานเครื่องจักรกล ประกอบดวย กองชางกลและกองโรงเครื่องกล มีการจัดชื้อเรือขุดเครื่องจักรไอนํ้า
๒ ลํา

งานขุดลอกคลองในทุงราบภาคกลางไดสําเร็จเปนที่เรืยบรอยทั้งหมด และไดชื้อรถขุดซึ่งเปนเครื่องจักรกลที่ ถือวา
ทันสมัยและมีราคาแพงมากในสมัยนั้นมาใชในการกอสรางเชื่อนพระราม ๖ และระบบสงนํ้าโครงการ ชลประทาน

ปาลักใต ตลอดจนงานกอสรางอ่ืนๆ ตอมา

กรมทดนั้าจึงไดจัดสราง “เรือนาค” ข้ึน เพ่ือสูบนั้าเขาพ้ืนที่เพาะปลูก

งานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เติบโตวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว เมื่อมีการเรงรัดพัฒนา แหลงนั้ามากข้ึน จนทํา
ใหงานเครื่องจักรกลของกรมชลประทาน ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มีทั้งโรงงานเครื่องมือกล โรงงานติ
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เหล็ก โรงงานชางไม โรงงานชางหลอ อูซอมเรือ เปนของตัวเอง ทําการ ซอมและสรางเครื่องจักรกล อุปกรณเครื่อง
เหล็กตาง ๆ ไดเอง และชวยสรางอุปกรณทุนแรงตาง ๆ สําหรับ กองทัพในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

มีการสั่งชื้อเครื่องจักรกลที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก เชน รถแทรกเตอร รถบรรทุกขนาด ใหญ เครื่องจักรกล
สูบนั้า เครื่องจักรกลไฟฟาตาง ๆ ตอเรือบรรทุกขนาดใหญ พัฒนาเครื่องมือสื่อสาร สงบุคลากรเครื่องจักรกล ไปดู
งานในสหรัฐอเมริกา เพ่ือรองรับการกอสรางโครงการชลประทาน เจาพระยาใหญ และใชในการกอสรางเข่ือน
ขนาดใหญตาง ๆ ในเวลาตอมา ภารกิจของงานเครื่องจักรกลเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ เปนตนมา ทั้งในการจัดรูปที่ดิน
การกอสรางระบบคลองสงนํ้าสายใหญ และ คลองสายซอยเขาสูแปลงนาของเกษตรกร การกอสรางโครงการ
ชลประทาน ทั้งขนาดใหญ กลางและเล็ก รวมทั้ง ฝาย ทํานบ ประตูระบายนํ้า คลองสงนํ้า สถานีสูบนํ้า คันก้ันนํ้า
ถนนบนคันคลองทั่วประเทศ ระบบสงนํ้าใหพ้ืนที่ เพาะ ปลูกในเขตชลประทาน ปรับปรุงโครงการชลประทานและ
แหล งนํ้าธรรมชาติ ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการเก็บกักนํ้าและสงนํ้า จัดหาและสนับสนุน เครื่องจักรกลประเภท
งานดิน งานกอสราง งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือกล อุปกรณตาง ๆ ยานพาหนะในการชนสงทั้ง
ทางบกและทางนํ้า ระบบงานประปา ไฟฟา และสื่อสาร ผลิตอุปกรณบังคับนํ้า อุปกรณเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
โครงสรางโลหะและชิ้นสวนอะไหลตาง ๆ ใหกับงานพัฒนาแหลงนํ้า งานสงนํ้าและบํารุงรักษาและกิจกรรมตาง ๆ
ของกรมชลประทาน

จากความสําคัญของภารกิจและปริมาณงานที่มื งานเครื่อง จักรกลทั้งหมดของกรมชลประทาน จึงมืการรวบรวม
และยกฐานะข้ึนเปน สํานักเครื่องจักรกล

ในนัจจุบัน สํานักเครื่องจักรกล ประกอบดวย สวนวิศวกรรม สวน ยานพาหนะและขนสง สวนโรงงาน สวน
เครื่องจักรกลไฟฟา และศูนย ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๑-ฅ' ชึ่งมืฝายรถขุด ฝายรถแทรกเตอร ฝายเรือ ขุดและ
กําจัดวัชพืช ฝายเครื่องลูบนํ้า กระจายกันอยูในภูมิภาคตาง ๆ ทั่ว ประเทศ เพ่ือดูแลรับผิดชอบภารกิจทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ
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รูปที่ 3 ดานหนาของอาคารพิพิธภัณฑ



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภ

ูมิ

68

รูปที่ 4 ตัวอาคารหลังการกอสรางแลวเสร็จ
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รูปที่ 5 เครื่องขับปมน้ํา

รูปที่ 6 เครื่องเชื่อมไฟฟา

รูปที่ 7 ดานหนาอาคารแสดงงาน
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วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

รูปภาพที่ 8 หองจัดแสดงเครื่องปนดินเผาชั้นลางของพิพิธภัณฑ

เดิมชื่อวัดปากอาว เปนวัดโบราณสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา ถูกทิ้งรางหลังจากคราวเสีย

กรุงครั้งที่ 2 จนถึงพ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โปรดเกลาฯใหชาวมอญมาตั้งบานเรือนที่เกาะเกร็ด
พระสุเมธาจารย(เถา) พระเถระผูใหญฝายรามัญไดรวบรวมผูมีจิตศรัทธาสรางเจดียทรงรามัญ ชื่อเจดียรางกุง
รวมทั้งพระพุทธไสยาสนข้ึน ตอมาทานไดเปนเจาอาวาสองคแรกของวัดนี้

พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินทอดกฐิน ณ วัดปากอาว
และวัดใกลเคียง ไดเสด็จทอดพระเนตรบริเวณวัดซึ่งเสนาสนะตางปรักหักพังทรุดโทรม ทรงคํานึงถึงพระเจาบรมม
หัยยิกาเธอ กรมเสด็จพระสุดารัตนราชประยูรณ ซึ่งอภิบาลบํารุงพระองคมาแตทรงพระเยาว ทรงรับสั่งอยูเนือง ๆ
วา ถาทรงพระเจริญข้ึนแลวขอใหทรงชวยใหไดสรางพระอารามหนึ่ง จึงทรงปฏิสังขรณวัดปากอาว
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การปฏิสังขรณวัดปากอาว มีพระยาอัศนีศาภัยจางวาง กรมพระแสงปนตนเปนแมกองปฏิสังขรณ โดยมีพระเจา
นองยาเธอพระองคเจากฤษฎาภินิหาร(ตนราชสกุลกฤดากร)เปนนายกอง พระราชสงคราม(ทัค) เปนชางทําพระ
อารามที่สรางใหมทั้งหมด คงรูปแบบมอญไวเนื่องจากเปนวัดมอญ ทรงโปรดใหสรางพระไตรปฎกเปนภาษามอญให
พระยาศรีสุนทรโวหารเจากรมพระยาลักษณจารึกเรื่องพระอารามนี้ลงในเสาศิลาเปนอักษรไทยเสาหนึ่ง และพระสุ
เมธาจารยแปลงเปนภาษามอญอีกเสาหนึ่ง จารึกทั้งอักษรไทยและมอญอยูที่หนาพระอุโบสถ และโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระอารามนี้ใหมวา "วัดปรมัยยิกาวาส" (ปรมัยยิกาวาส คือ บรม+อัยยิกา+อาวาส)

รูปที่ 9 พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส

โบราณวัตถุสถานที่สําคัญคือ   พระอุโบสถ และ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ซึ่งเปนฝพระหัตถของหมอม
เจาประวิชชุมสาย   เปนภาพธุดงควัตร และพุทธจริยาวัตรที่สวยงามมาก   หนาบันพระอุโบสถมีปูนปนตราพระ
เก้ียว อันเปนตราประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯประดิษฐานอยู แวดลอมดวยลวดลายปูน
ปนที่สวยงามมาก รอบพระอุโบสถมีรั้วและบานประตูเหล็ก ที่เสาประตูเหล็กมีรูปหลอศรีษะนักรบโรมันโบราณดวย
ดานหนาพระอุโบสถมี ศาลารับเสด็จ หลังหนึ่ง เดิมมี 2 หลัง แตพังลงน้ําไปหลังหนึ่งเพราะตลิ่งถูกน้ํากัดเซาะ
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ศาลารับเสด็จนี้เคยเปนที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล กับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนพฤษภาคม 2489 เพ่ือทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยและชาวรามัญในอําเภอปากเกร็ด

รูปที่ 10 ทางเขาของพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

สวนพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตั้งอยูภายในวัดปรมัยยิกาวาส โดยมีอาคารสองชั้นซึ่งแตเดิมเปนกุฎิของ
อดีตเจาอาวาส สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนอาคารจัดแสดง

ชั้นลาง หรือ หอไทยนิทัศนเครื่องปนดินเผา ไดรับการสนับสนุนจาก สวทช. จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับ
เครื่องปนดินเผาเปนหลัก โดยไดจําลองเตาเผาและหุนจําลองของชางทําเครื่องปนดินเผาไว มีมุมฉายวีดิทัศน
เรื่องราวตาง ๆ อาทิ ขนมไทยที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด พ้ืนที่สวนใหญในอาคารจัดแสดงวิวัฒนาการของ
เครื่องปนดินเผาที่พบในประเทศไทย และมีตัวอยางของเครื่องปนดินเผาในภาคตาง ๆ จัดแสดงดวย

มุมหนึ่งจัดแสดงเครื่องใชไมสอยในบาน ที่วางกองอยูรวมกัน อาทิ พัดลมเกา ตะเกียง หรือเครื่องใชไมสอยใน
ครัวเรือนจําพวกครก กระทะใบบัว กระตายขูดมะพราว เปนตน นอกจากนี้ยังมีขาวของบางชิ้นวางแซมอยูระหวาง
ตูจัดแสดงทั่วไป เชน เครื่องอัดกลีบผา คูลเลอรน้ํา เปนตน
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รูปที่ 11 ชั้นบนของพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

ชั้นบน ประกอบไปดวยสิ่งของหลากหลายประเภท ไดแก

1. สิ่งของในพระเจาบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ซึ่งหลังจากสิ้นพระชนมแลว ลนเกลาฯ
รัชกาลที่ 5 นํามาถวายไว เนื่องแตวัดนี้เปนวัดที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จ
ทอดพระเนตรและปฏิสังขรณ และใหอยูภายในพระอุปถัมภของพระเจาบรมมหัยยิกาเธอฯ

2. สิ่งของที่อดีตเจาอาวาสไดรับการถวายมาเนื่องในวาระสําคัญของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี อาทิตูสังเค็ด
ที่ระลึกในงานพระศพพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ชุดเครื่องสังเค็ดมุกที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานถวายแดพระราชาคณะที่ไดรับนิมนตเขารวมประกอบพิธีงานพระราชพิธีบรม
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ราชาภิเษก ดอกไมแกะดวยหินออน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนํามาจากอิตาลีครั้งกลับจาก
เสด็จพระพาสยุโรป เปนตน

3. สิ่งของในวัฒนธรรมประเพณีมอญ หลายชิ้นสืบมาแตกอนกรุงรัตนโกสินทร นับแตครั้งสมเด็จพระเจาตากสิน
โปรดเกลาฯ ใหชาวมอญมาตั้งบานเรือนที่เกาะเกร็ด และบูรณะวัดข้ึนมา สั่งสมเรื่อยมาจนปจจุบัน ทําใหมีขาวของ
อายุหลายรอยปอยูหลายชิ้นในพิพิธภัณฑ แมกระทั่งเหม(โกศมอญ) ที่ใชในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชาคณะ
อดีตเจาอาวาสอายุ 102 ป

4. สิ่งของเบ็ดเตล็ด อาทิ พิมพดีดสมัยเกาที่ตรีตรา "กรมพัสดุ" ยี่หอ Smith Premier เครื่องกรองน้ําดินเผาจาก
ตางประเทศ เขามอจําลอง เปนตน

พ้ืนที่ราว 1 ใน 4 ของชั้นบน เปน "หองคัมภีรรามัญ" เก็บรวบรวมคัมภีรภาษามอญไวจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
หีบเก็บคัมภีรลายรดน้ํา กากะเยีย(เครื่องสําหรับวางหนังสือใบลาน ทําดวยไม 8 อันรอยไขวกัน) รวมถึง
พระไตรปฎกภาษามอญที่ทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโรงทําลูกหนู ซึ่งอยูใกลกับวิหาร เปนโรงที่ทางวัดเคยทําลูกหนู ยังมีอุปกรณการทําลูกหนู
และกระบอกลูกหนูใหชมดวย
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พพิธิภณัฑ์วดัต้นเชือก

รูปท่ี 12 กุฏิสามเจาอาวาส วัดตนเชือก

วัดตนเชือกสรางเม่ือ พ.ศ. 2324 แตเพ่ิงจะมาเจริญรุงเรืองประมาณ พ.ศ. 2490 ในตําบลบานใหมมีวัดเพียง
หนึ่งวัด พุทธศาสนิกชนในตําบลบานใหมและตําบลใกลเคียงมาทําบุญอยูเปนจํานวนมาก มีหลวงพอวิหาร พระ
ประธานในวิหาร ซึ่งสรางในสมัยอยุธยาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบานนับถือสักการะกันเปนประจํา
นอกจากนี้ ยังมีอดีตเจาอาวาสสําคัญของวัด ๓ รูป และนี่เองคือท่ีมาสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑวัดตนเชือก คุณสร
เดช คลังทอง ผูดูแลพิพิธภัณฑกลาวถึงความคิดริเริ่มของอดีตนายก อบต. บานใหม ซึ่งในปจจุบันเปนสมาชิก
สภาจังหวัดนนทบุรี หรือ สจ. วสุ ผันเงิน
“ทาน สจ.วสุ เปนคนอนุรักษของเกา ไวใหเด็กรุนหลังไดรู เชนเรื่องกุฏิสามเจาอาวาส เราไมสามารถรูเรื่องเจา
อาวาสสามองคในอดีตได เราสามารถถามจากผูเฒา และมีรูปเกาอยู แลวมาสรางเปนหุนข้ีผึ้ง ใหรูวา อ.ไพ อ.
เพลิน อ.ยอย ท่ีปูยาตายายและพอแมเรานับถือ ไดรับรูเรื่องราวท่ี 'กุฏิ 3 เจาอาวาส' แลวก็อาคารเก่ียวกับกวี
สามทาน เพ่ือใหเด็กๆ มาศึกษา เชนในวันภาษาไทย สุนทรภูไดรับการประกาศจากยูเนสโกใหเปนบุคคลผูมี
ผลงานดีเดน คือถือวาเปนกวีเอก ทานผานท่ีนี”่
กวีท่ีคุณสรเดชกลาวถึงนั้น หมายถึง กรมหลวงวงษาธิราชสนิท, สุนทรภู, และนายมี หม่ืนพรหมสมภัสสร คุณ
สรเดช ยกตัวอยางบทประพันธของสุนทรภู เพ่ืออธิบายใหเห็นวา บทกลอนสามารถสะทอนใหเห็นภาพอดีต
บานใหม ครั้งเม่ือทานเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย
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รูปท่ี 13 หอระฆัง

ทานผานท่ีนี่ ทานไมไดข้ึนมาบนนี้ แตทานแตงกลอนเม่ือ 169 ปกอน สามารถใหเราเห็นภาพได มองเห็นอดีต
ของเรา ทานมาเม่ือ พ.ศ.2385 ทานจะไปนมัสการพระปฐมเจดีย ขณะท่ีทานผาน กวีทานก็แตงกลอนบอกเลา
เรื่องราว ทานกลาว

“ถึงบานใหมธงทองริมคลองลัด ท่ีหนาวัดเห็นเขาปกเสาหงส
ขอความรักหนักแนนใหแสนตรง เห็นคันธงแทเท่ียงอยาเอียงเอน
ไดชมวัดศรัทธาสาธุสะ ไหวท้ังพระปฏิมามหาเถร
นาวาลองคลองแคลวเขาแจวเจน เฝยและเณรน้ําพรางกระจางกระจาย
ดูชาวบานพรานปลาทําลามก เท่ียวดักนกยิ่งนกเนื้อมาเถือขาย
เปนทุงนาปาไมลําลายลาย พวกหญิงชายชาวเถ่ือนอยูเรือนโรง
ท่ีริมคลองสองฝงเขาตั้งบาน นาสําราญเรียงรันควันโขมง
ถึงชวากปาชองชื่อคลองโยง เปนทุงโลงลิบลิ่วหวิวหวิวใจ
มีบานชองสองฝงชื่อบางเชือก ลวนตมเปลือกเปลือปละสวะไสว
ท่ีเรือนอยลอยลองคอยคลองไป ท่ีเริอใหญโปงโลงท่ีโยงควาย
เวทนากาสรสูถอนถีบ เขาตีรีบเรงไปนาใจหาย
ถึงแตงชาติจะมาเกิดกําเนิดกาย อยาเปนควายรับจางท่ีทางโยง”
คุณสรเดชใหคําอธิบายความหมายของบทกลอนวา “คลองบางใหญของเราเปนรองน้ําธรรมชาติ เปนรองน้ํา
โบราณ ไมไดเกิดจากการขุด พอเราอยูระหวางแมน้ําเจาพระยาฝงซาย และแมน้ํานครชัยศรีฝงขวา ขณะท่ีน้ํา



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

77

ข้ึนก็จะซัดข้ีเลนเขาคลองเล็กๆ อยางคลองบางใหญ ทําใหข้ีเลนมาตกอยูหนาวัดตนเชือก ถาเรือเล็กๆ พอกะ
ทอนกะแทนไปได ถาเรือใหญๆ 'โกงโลงตองโยงควาย' จะมีการโยงควายกัน เขาเลยเรียกวาวัดตนเชือก” นี่เปน
สวนหนึ่งท่ีอธิบายถึงการผูกโยงศิลปนในระดับชาติเขากับความเปนทองถ่ิน นอกจากนี้ ยังไดยกตัวอยางของ
ผลงานของนายมี หม่ืนพรหมสมภัสสร จากนิราศพระแทนดงรัง กาญจนบุรี ทานเดินทางมาถึงตรงนี้ ก็แตงบท
กลอนวา

“มาตะบงึลุถึงหัวโยงเชือก เปนโคลนเทือกทองนาชลาสินธุ
คลองก็เล็กน้ําก็ตื้นเห็นพ้ืนดิน ไมนากินน้ําทาระอาใจ
ตองจางเรือโยงเรือเหลือลําบาก ใหควายลากเรือเลื่อนเขยือนไหว
ผูกระนาวนาวนืดเปนพืดไป ท้ังเจกไทปนกันสนั่นอึง
ไมพักแจวพักถอใหรอรา เปนราคาจางประจําลําละสลึง
ความก็เดินดันดังกันกังกึง พอเชือกตึงเรือตามกระนาบมา”
คุณสรเดชไดกลาวสรุปถึงข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับการสรางเรื่องราวของบานใหมจากผลงานของกวีสยาม
“เราอยูคลองบางใหญ เราก็สืบคนวามีนิราศของกวีท่ีทานเคยผานมา แลวเปนสถานท่ีท่ีหอสมุดแหงชาติก็
กําหนด [วิเคราะห] จากนิราศและตามบทกลอน เปนสถานท่ีบานเราดวยอยูในนิราศพระปฐมฯ เพราะการ
กลาวบทกลอนทําใหเราเห็นภาพในอดีตท่ีผานมา คําบอกเลาของกวีก็ทําใหเราเห็นวาบานเราเปนอยางไร อยู
กันประมาณไหน เพราะเวลาท่ีทานผาน ทานก็พรรณนาเรื่องราวในอดีตไดท้ังหมด เพราะเราไมสามารถรู
เรื่องราวในอดีตได”
สวนการจัดแสดงในบริเวณอ่ืนๆ เชน ใน “กุฏิ 3 เจาอาวาส” คุณสรเดชอธิบายวา “เจาอาวาสท้ังสามทาน
ชวยเหลือชาวบานตลอด น้ําทวมอะไรทานไมเคยท้ิง องคนี้คือ พระอาจารยจู (พระครูนนทกิจพิศาล) ไดสราง
โรงเรียนสตรนนทบุรี บางใหญ (นนทกิจพิศาล) แลวก็มีพระอธิการไพ และอาจารยเพลิน”
หรือขาวของในการจัดแสดง “ของท่ีจัดแสดงในนี้ สจ.วสุซือ้มาบาง แลวหากมีคนท่ีเห็นดวยกับการทํา
พิพิธภัณฑก็เอาของมาใหดวย บางวันมีตาเอาไหมาให คุณตาเปนคนในชุมชน หลายทานก็เอาของมาให ภาพ
เกาเลาเรื่อง สวนเนื้อหาโดยสวนใหญ เอามาจากหนังสือหลายๆ เลม จากหอสมุดแหงชาติ ไปถายเอกสาร เชน
ชีวิตและงานของสุนทรภู แลวเอากลอนมาตีแผบรรยาย”
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รูปท่ี 14 หมูอาคารเรือนกุฏิของวัดตนเชือก

เขายังกลาวเสริมดวยวา “นอกจากนี้ เรามีโครงการสรางหองสมุด รอเงินสนับสนุน แถวๆ นี้ไมมีหองสมุด หอ
พระไตรจะสอนศาสนา เพ่ือใหเด็กรูจักศาสนาบาง แตชื่อไมไดเปนอยางเปนอยางการ อาคารนี้สรางใหม เปน
เงินอุดหนุน สวนหอระฆังสรางใหม เพ่ือใหคนมาเท่ียวตีระฆัง” ท้ังหมดนี้ คุณสรเดชกลาวถึงประโยชนท่ีเด็กๆ
จะไดรับ โดยพวกเขาจะไดเรียนรูเรื่องราวในอดีตผานบทกลอนของกวี และไดเรียนเรื่องเก่ียวกับพุทธศาสนา
และเจาอาวาสท่ีเคยมีบทบาทในอดีต
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พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง

รูปท่ี 15 อาคารพิพิธภัณฑวัดบางออยชาง

แหงนี้เคยมีตนออยชางอยูมาก โดยตนออยชางไมเหมือนกับตนออยธรรมดา แตเปนตนไมยืนตนมีใบคลายใบ
โพธิ์ มีก่ิงเปนชั้นๆ เปนไมเนื้อออนคลายตนงิ้ว มีรสหวานเจือรสฝาด เปนท่ีชื่นชอบของชาง ซึ่งชางจะกินเปน
อาหารและเปนยารักษาโรค อีกท้ังตนออยชางนี้ยังใชเปนท่ีรองพระท่ีนั่งบนหลังชาง เวลาออกทัพไกลๆอีกดวย
ชุมชนนี้จึงมีหนาท่ีสงสวยออยข้ึนไปเลี้ยงชางหลวงท่ีกรุงศรีอยุธยา เดิมจึงเรียกชุมชนบางออยชางวา "บานสวย
ชาง"
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รูปท่ี 16 อนุสาวรียพระเจาตากสิน

ตอมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพ.ศ.2304 ชาวบานก็ไดรวมใจกันสรางวัดข้ึนในบริเวณชุมชนและเรียกกัน
วา "วัดบางออยชาง" ประวัติยังเลาวา บานบางออยชางเปนหนึ่งในสามชุมชนท่ีรวบรวมเสบียงเวลาเกิดศึก
สงครามรวมกับทัพหลวง รวมถึงสงชายฉกรรจในพ้ืนท่ีไปรวมรับใชชาติรวมกับกองทัพของสมเด็จพระเจาตาก
สินในการกูแผนดิน ทําใหมีการสราง "อนุสาวรียพระเจาตากสิน" เพ่ือเปนอนุสรณไวท่ีวัดแหงนี้ดวย อีกท้ังพ้ืนท่ี
ชุมชนบางออยชางนี้ ยังเปนท่ีรักษาพยาบาลท้ังคนและสัตวท่ีใชเปนพาหนะในสมัยนั้นดวย

รูปท่ี 17 ของเกาแก ของสําคัญในชุมชนมาจัดแสดงไวใหเปนดังมรดกล้ําคาของชุมชน

สําหรับสิ่งนาสนใจในวัดบางออยชางนั้นมีอยูมากหลาย ซึ่งทริปนี้ฉันโชคดีมากท่ีไดคุณธีรวัฒน กลีบผึ้ง ผูดูแล
พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง ขันอาสามาเปนไกดพิเศษ พาชมสิง่ตางๆในวัดแหงนี้ เริ่มจากจุดแรก เพ่ือเปนการปู
พ้ืนความเขาใจตางๆในวัดแหงนี้ คุณธีรวัฒน พาฉันไปรูจักกับ"พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง" ท่ีทางวัดรวบรวมของ
เกาแก ของสําคัญในชุมชนมาจัดแสดงไวใหเปนดังมรดกล้ําคาของชุมชน

พระครูนนทวัตร วิบูลย อดีตเจาอาวาส ไดกอตั้งพิพิธภัณฑข้ึนเพ่ือเก็บรักษาโบราณวัตถุท่ีมีในวัดและ
ชุมชนบางออยชาง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกประชาชนท่ัวไป โดยพิพิธภัณฑวัดบางออยชางแหงนี้ เปดอยาง
เปนทางการราวป พ.ศ.2541-2542 ซึ่งไดใชพ้ืนท่ีเดิมของหอฉันทท่ีเปนเรือนไมเกาแกอายุกวา 100 ป มา
ดัดแปลงทําเปนพิพิธภัณฑ
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รูปท่ี 18 ชุดของหลวงปูท่ีเย็บดวยมือท้ังหมด ตาลปตรของร.5

โดยในชั้นนี้จัดแสดงสมบัติมีคาอันเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เชน ชุดของหลวงปูท่ีเย็บดวยมือท้ังหมด
ตาลปตรของร.5 ท่ีมีสัญลักษณนารายณทรงครุฑตามศิลปะของรัชกาลท่ี 5 ตะลุมหรือพานแวนฟา เปน
ศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทยโบราณ อยูในกลุมชางรักงานประดับมุกซึ่งโดยปกติแลวชาวบานจะไมคอยมีใชกัน
สวนใหญจะมีในสํานักพระราชวังเทานั้น

รูปท่ี 19 หองจัดแสดงวัตถุโบราณบนชั้นสอง

ตูพระธรรมลายรดน้ํา ก็เปนสิ่งสําคัญท่ีทางพิพิธภัณฑไดจัดแสดงไวมากมายหลายตู ซึ่งอยูในสมัยรัตนโกสินทร
ราวรัชกาลท่ี 3-5 ตูลายรดน้ําตางๆนี้หากลองพินิจดูแลวก็จะทําใหไดเห็นถึงสภาพความเปนอยูวัฒนธรรมใน
สมัยนั้นๆ เชน ลวดลายหนุมานรามเกียรติ์ตอสูกัน หางหนุมานไปเก่ียวกับตัวคิวปด บอกถึงความสัมพันธของ
ชาวไทยกับฝรั่ง บางตูท่ีกระจังหนาแทนท่ีจะเปนสัญลักษณครุฑ แตกลับเปนลวดลายคิวปดสวมใสชุดครุฑ ซึ่ง
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แสดงถึงสัมพันธไมตรีอันแนนแฟนกับตางชาติ เปนตน

สวนดานในตูเปนท่ีเก็บหนังสือเกาแกบอกเลาความเปนมาของจังหวัดนนทบุรี และบางตูก็จัดไวเปนท่ีเก็บ
พระไตรปฎกใบลาน ท่ีมีอายุราว 200-300ป บนผนังจัดแสดงภาพเขียนบนกระดาษของขรัวอินโขง ท่ีมีอายุกวา
250 ป ถึง 4 ภาพ และในชั้นท่ี 3 นี้ยังมีหองจําวัดของพระครูนนทวัตร และจัดแสดงเครื่องถวยชามของจีนใน
สมัยราชวงศชิง และสมุดขอยโบราณ อีกดวย

รูปท่ี 20 ลวดลายหนุมานรามเกียรติ์ตอสูกัน หางหนุมานไปเก่ียวกับตัวคิวปด

สําหรับในชั้นท่ี 2 ไดจัดแสดงขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันของชาวสวนเมืองนนท เชน หมอไวเพาะทุเรียน
หมอหุงขาว ไห โองทํามือยุคแรกของจีนมีสีเขียวหยก หนังสือพระไตรปฎก ตูลายรดน้ําไมสักท่ียังไมปดทอง
หีบทองท่ีใชบรรจุศพลายเทพพนม พิกุล และลายบัว เปนตน

นอกจากพิพิธภัณฑแลว วัดบางออยชางยังมีโบราณวัตถุและปูชนียสถานท่ีสําคัญอีกมากมาย แตกอนท่ีจะไปชม
กันฉันขอไปกราบไหวพระประธานภายใน "อุโบสถ"กันกอน ซึ่งองคพระประธานนี้เปนพระพุทธรูปสลักดวยศิลา
แลงสมัยสุโขทัย และถอดไดเปนทอนๆ อายุประมาณ 600 ป สันนิษฐานวาเอาแบบมาจากลังกา แตเดิม
ประดิษฐานในอุโบสถหลังเกาท่ีมีลักษณะเปนแบบมหาอุตยจนถึง พ.ศ.2495 เพราะเนื่องจากอุโบสถหลังเกานี้
ไดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงไดอันเชิญพระประธานไปประดิษฐานยังอุโบสถหลังใหม ภายในพระอุโบสถยังมี
จิตกรรมฝาผนังท่ีแมจะเปนงานเขียนท่ีเขียนข้ึนมาใหมในป พ.ศ.2549 ดวยสีอะครีลิก แตก็มีความวิจิตร
สวยงาม ลักษณะของภาพแบงเปน 4 ผนังคือ ผนังดานท่ี1 ตอนมหาสุบินนิมิต ตอนประสูติ ตอนมหาภิเษ
กรมณ ตอนตรัสรู ผนังดานท่ี 2 ตอนเสด็จโปรดปญจวคีย ตอนแสดงปาฏิหาริย ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส ตอน
ปรินิพาน ผนังดานท่ี3 (ผนังหุมกลองหลังพระประธาน) วาดเรื่องไตรภูมิ และผนังดานสุดทาย(ผนังหุมกลอง
ดานหนาพระประธาน) วาดเปนตอนมารผจญ โดยภาพจิตกรรมเหลานี้จะวาดสอดแทรกประวัติศาสตรของวัด
บางออยชางเขาไปดวย ไดแก ภาพวาดตอนร.5เสด็จมาบําเพ็ญพระราชกุศลทางชลมารค เปนตน
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รูปท่ี 21 รอยพระพุทธบาทเบื้องซาย

"รอยพระพุทธบาทเบื้องซาย" อันประดิษฐานอยูภายในมณฑปท่ีจัดสรางเม่ือป พ.ศ.2535 ตกแตงแบบไทยเดิม
สวยสงางาม รอยพระพุทธบาทนี้หลอดวยทองสําริดขนาด 54 นิ้ว กวาง 19.5 นิ้ว หนัก190 กิโลกรัม โดย
สันนิษฐานวาทานพระอธิการทองอยู เจาอาวาสวัดองคแรกไดธุดงดไปทางเหนือแลวพบพระพุทธบาทในปา
และพระศาสดาท่ีพิษณุโลกเม่ือ พ.ศ.2339 จึงไดอาราธนาลงแพไมลองลงมาประดิษฐาน ณ วัดบางออยชาง
แหงนี้ สวนพระศาสดาปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ อีกแหงหนึ่งท่ีประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาท ไดแกท่ี "ศาลาการเปรียญ" โดยเปนภาพจิตกรรมลวดลายทองรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนฝา
เพดานไมเหนือศีรษะ สันนิษฐานวานาจะมีมานานแลว นอกจากนี้ภายในศาลาการเปรียญยังมีธรรมมาสน
บุษบกยอดมหากฐินท่ีเปนศิลปะสมัยอยุธยาอันวิจิตรสวยงามใหเห็นกันดวย
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พิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี

รูปท่ี 22 พิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี

ดานหลังศาลากลางจังหวัดหลังเกาของนนทบุรี ริมแมน้ําเจาพระยา มีตึกทรงไทยประยุกตสองชั้น แบบท่ีนิยม
สรางเปนสถานท่ีราชการหลังหนึ่ง ซอนตัวอยู ครึ่งหนึ่งของตึกคือหองสมุดประชาชนของเมืองนนท ปรับปรุง
ทันสมัย เต็มไปดวยคอมพิวเตอร สวนอีกครึ่งหนึ่งคือ “พิพิธภัณฑธรรมชาติ” ในความดูแลขององคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี

พิพิธภัณฑแหงนี้ถือกําเนิดข้ึนเม่ือ ๕๐ ปกอน สมัยท่ีผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีคือนายสอาด ปายะนันท มีพิธี
เปดเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีวัตถุประสงคหลักสองประการ คือ รวบรวมวัสดุอุปกรณ
ตางๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษาของเยาวชนและประชาชน และเพ่ือแสดงผลงานและนโยบายของจังหวัด ใน
การพัฒนาบานเมือง

บนพ้ืนปูกระเบื้องท่ีสะอาดสอานอยางยิ่ง กลางหองชั้นลางคือตูโชวหุนจําลอง (model) ขนาดใหญหลายใบ
แสดงภูมิประเทศของจังหวัดนนทบุรี และตัวเมือง (ในยุคนั้น) รวมถึงโครงการ “ในอนาคต” (นับจากวันเปด
พิพิธภัณฑ) เชนคายลูกเสือและสนามกีฬาประจําจังหวัด ดานริมฝาเปนตูกระจกใสขาวของตางๆ ท่ีไดรับ
บริจาคมา ท้ังถวยชาม ปน ธนบัตรเกา ของโบราณจิปาถะ สวนดานใน เปนหองพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ
(Natural History) จัดแสดงสัตวสตัฟฟนับรอยชนิด ท้ังสัตวบก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน ในสภาพท่ีตกแตงใหดู
เปนธรรมชาติ

ชั้นบน หองดานหนาจัดแสดงตูพระธรรม และชิ้นสวนพระพุทธรูป จํานวนไมนอยมาจากการขุดกรุวัดเชิงทา ริม
แมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอปากเกร็ด ท่ีถูกกรมชลประทานรื้อลงเพ่ือใชสถานท่ี กระท่ังตองมาสรางวัด
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ชลประทานเพ่ือเปนการผาติกรรม (ชดใช) สวนหองดานในก็มีหุนจําลอง “การพัฒนา” ของชาติในดานตางๆ
เชน เข่ือนยันฮี จังหวัดตาก เข่ือนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท รวมท้ังมีหุนจําลองคุมขุนแผนและเพนียดคลอง
ชางท่ีอยุธยา

กลาวไดวาพิพิธภัณฑแหงนี้คือ “ไทมแมชชีน” ท้ังในแงท่ีเปนตัวอยางของพิพิธภัณฑยุคดั้งเดิม และเปน
บรรยากาศของเมืองไทยเม่ือ ๔๐ - ๕๐ ปกอน โลกยุคจอมพลสฤษดิ์-จอมพลถนอม ท่ีเนนวาทกรรมแหง “การ
พัฒนา” และถูกแชแข็งไวตั้งแตยุคนั้น ขามผานเวลามาสูโลกปจจุบัน (ในซอกตูชั้นบน ซุกแผนกระดานปาย
ระบุนามผูวาราชการจังหวัด ซึ่งยังคงคางเติ่งอยูท่ีนายสอาด ปายะนนท นั้นเอง)

ตามขางฝาประดับตกแตงดวยภาพวาดหลายสิบภาพ ซึ่งเจาหนาท่ีเลาวา เปนฝมือของครูวาดเขียนตาม
โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดท่ีถูกระดมมาชวยงานกัน และท่ีนารักก็คือบางทานยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมผลงานของ
ทานอยู แมในวัยหลังเกษียณ

และจากการสอบถามเจาหนาท่ี ปรากฏวาผูมาเยือนสวนใหญคือเด็กนักเรียนในปริมณฑล สวนประชาชนท่ังไป
นั้นก็มีอยูบาง และใครท่ีอยากไปดูก็คงตองรีบหนอย เพราะมีขาววากําลังจะมีการปดยาวเพ่ือปรับปรุงการจัด
แสดง (!!!) และซอมแซมอาคารท้ังหมดใหมในอีกไมก่ีเดือนขางหนานี้

ควรกลาวไวดวยวาพิพิธภัณฑแหงนี้เปนท่ีรูจักและไดรับการเผยแพรในชื่อ "พิพิธภัณฑมนุษยชาติวิทยา" แตท่ี
ปายหนาพิพิธภัณฑในปจจุบันยังคงใชชื่อ "พิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี" เชนเดียวกับหนังสือคูมือนําชม
พิพิธภัณฑเม่ือหลายสิบปกอน ซึ่งยังไมทราบวามีการเปลี่ยนชื่อในคราวใดคราวหนึ่งหรือไม อยางไรก็ดี หากมี
การปรับปรุงในเร็ววันนี้ เรื่องชื่อคงจะชัดเจนข้ึน
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หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

23 ตราสญัลกัษณ์หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ์สขุภาพไทย

กอตั้งข้ึนดวยความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการ สุขภาพแหงชาติ (สช.)
โดยมอบหมายใหสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนหนวยงานบริหารจัดการและดําเนินงานแผนงาน/โครงการ

รูปท่ี 24 การจัดนิทรรศการภายใน
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ชวงท่ีผานมาไดมีผูศึกษาขอมูลประวัติศาสตรเก่ียวกับการแพทยและสาธารณสุข ประวัติศาสตรการแพทย
ทองถ่ิน และขอมูลสวนบุคคลท่ีมีคุณูปการตอวงการแพทยและสาธารณสุขจํานวนมาก พบวา การศึกษาขอมูล
เหลานี้ มีขอจํากัดท้ังจากเอกสารตนฉบับท่ีจะใชอางอิง แหลงการสืบคนท่ีเปนศูนยกลางประวัติศาสตรทาง
การแพทยและสาธารณสุข รวมถึงขอมูลบุคคลสําคัญท่ีมีสวนเก่ียวของทางดานนี้ ดังนั้น เพ่ือใหสังคมการแพทย
และสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และการวิจัย ตลอดจนสาธารณชนไดศึกษาเรียนรูและเกิดความเขาใจใน
รากเหงาทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งหอ
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยจึงมีมติใหจัดตั้ง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย” ข้ึน เม่ือ
วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551

1. ภารกิจ

1.1 เพ่ือเปนแหลงรวบรวมและทํานุบํารุงรักษา เอกสาร สื่อโสตทัศน ตลอดจนวัสดุและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญซึ่งเก่ียวของกับพัฒนาการของสุขภาพไทยมิใหเสื่อมสลายหรือสูญหายไป

1.2 เพ่ือเปนแหลงขอมูลทางดานประวัติศาสตรสุขภาพไทย พัฒนาการสังคม และการเมืองท่ีเก่ียวของ ในอัน
จะปลูกฝง ใหความรูและความเขาใจแกสาธารณชนในมิติทางประวัติศาสตรสุขภาพไทย

1.3 เพ่ือสนับสนุนการวิจัย การศึกษาคนควา การเรียนรูเรื่องราวจากอดีต ตลอดจนใหความรวมมือกับสถาบัน
ตาง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาองคความรู เพ่ือสรางความเขาใจในมิติทางสังคมและประวัติศาสตรสุขภาพไทย

1.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและคุณคาดานการศึกษาประวัติศาสตรสุขภาพไทย กอใหเกิดแรงบันดาลใจอันเปนการ
บมเพาะความรูและความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงานดานสุขภาพ และสรางความเขมแข็งบนเสนทางสุขภาพ
ไทย

รูปท่ี 25 แหลงขอมูลทางดานประวัติศาสตรสุขภาพไทย

2. ประเภทเอกสารท่ีจัดเก็บ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการเอกสาร 4 กลุม ไดแก
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2.1 เอกสารของหนวยงาน หมายถึง เอกสารท่ีไดรับมอบจากหนวยงานท่ีมีบทบาทภารกิจดานสุขภาพ ท้ัง
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยการรวบรวมเอกสารจากหนวยงาน/องคกรท่ีมีความเปนมาบน
เสนทางสุขภาพไทย

2.2 เอกสารสวนบุคคล หมายถึง เอกสารของผูมีคุณูปการตอวงการการแพทยและสาธารณสุข ไทย ซึ่งมี
บทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในระบบสุขภาพไทย ซึ่งทานไดจัดทําข้ึนหรือรับมาจากท่ีอ่ืน
และเก็บสะสมไวเพ่ือใชประโยชนเปนการสวนตัว หรือเปนผูครอบครองเอกสารนั้

2.3 เอกสารภาคประชาชน หมายถึง เอกสารของประชาชนทุกกลุมและทุกอาชีพในทองถ่ิน อาทิ ปราชญ
ชาวบาน คนตัวเล็กตัวนอย ผูมีประวัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินของประเทศไทย หรือผูผลิต
คิดคนเครื่องมือหรืออุปกรณการปองกัน สรางเสริมและรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวของชุมชน

2.4 เอกสารอางอิงและหนังสือหายาก หมายถึง เอกสาร หนังสือ หรือสื่อโสตทัศน ท่ีหอจดหมายเหตุฯ ไดมา
จากการจัดซื้อ การบริจาค และการทําสําเนา ซึ่งเปนขอมูลเอกสารระดับเรื่องหรือระดับชิ้น ท่ีไมมีความ
ตอเนื่อง แตมีความสําคัญและเก่ียวของกับงานสุขภาพไทย ซึ่งรวมท้ังเอกสารของบางหนวยงานดวย

3. ระบบการจัดเก็บเอกสาร

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยใชระบบในการจัดเอกสาร ดังนี้

3.1 ระบบการจัดเรียงเอกสารตามแหลงกําเนิด (Principle of Provenance) ไดแก การจัดเอกสารของ
หนวยงานเดียวกันไวดวยกัน เพ่ือใหเอกสารสะทอนใหเห็นหนาท่ีและกิจกรรมของหนวยงานเจาของเอกสาร

3.2 ระบบการจัดเอกสารตามรูปแบบเดิม (Principle of Original Order) ไดแก หนวยงานเดิมของเอกสาร
จัดเรียงเอกสารไวอยางไร ก็คงสภาพเชนนั้นดังเดิม การจัดเอกสารท้ัง 2 ระบบนี้ จะจัดเอกสารออกเปนกลุม
ชุด แฟม และเรื่อง ตามลําดับ

4. การอนุรักษเอกสาร

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ (การอนุรักษเอกสาร) คือ กระบวนการดูแลรักษาสภาพทางกายภาพของ
เอกสารจดหมายเหตุ โดยการตรวจสอบ ปองกัน เปลี่ยนสภาพ และซอมบูรณะ เพ่ือมิใหเอกสารชํารุด เสียหาย
หรือสูญหาย และเพ่ือใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดนานท่ีสุด

5. การจัดทําเครื่องมือชวยคน
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เครื่องมือชวยคนเอกสารจดหมายเหตุ คือ รายการขอมูลเก่ียวกับสภาพทางธรรมชาติและสภาพทางกายภาพ
ของเอกสาร และขอมูลสําคัญอ่ืนๆ ท่ีจะโยงไปสูเอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศในเนื้อหาเอกสารจดหมาย
เหตุ และถือเปนหลักฐานสําคัญสําหรับการควบคุมเอกสารจดหมายเหตุท่ีจัดเก็บและใหบริการในหอจดหมาย
เหตุ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย (หพสท.)

ประกอบดวยสถานท่ี/อาคารดําเนินงานและใหบริการ 3 แหง คือ

1. สวนงานเก็บรักษาและใหบริการ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย (หพสท.)

ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบําราศนราดูร 26/146

ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท /โทรสาร : 0 2951 1009

อีเมล : nham.thailand@gmail.com

เว็บไซต : www.nham.or.th

เวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.00 – 16.00 น.

2. สวนสํานักบริหาร

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ (88/37) ซ.สาธารณสุข 6

ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท : 0 2590 2364–5, 0 2590 1352

โทรสาร: 0 2590 1498

อีเมล : suksala@gmail.com

เว็บไซต : www.shi.or.th

เวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.00 – 16.30 น.

3. สวนจัดแสดง
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หอพิพิธทัศนาประวัติศาสตรสุขภาพไทย

ชั้น 1 อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลาทําการ : จันทร - ศุกร เวลา 09.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตกแตงเพ่ิมเติมสวนจัดแสดง ผูสนสามารถติดตอไดท่ี

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ ตามท่ีอยูขางตน จนกวาจะเปดใหเขาชมอยางเปนทางการ (ตั้งแต 11 ก.พ. 2556
เปนตนไป)
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พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว

รูปท่ี 26 พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว

พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2541 ดวยความเห็นชอบจากผูบริหารกรมอนามัย
และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในขณะนั้นเนื่องจากไดมองเห็นวา หลังจากประเทศไทยประกาศนโยบายประชากรเม่ือ
วันท่ี 17 มีนาคม 2513 และดําเนินงานโครงการวางแผนครอบครัวและประชากรเพียงไมถึง 3 ทศวรรษ ก็
ประสบความสําเร็จเปนอยางดียิ่งในการลดอัตราเพ่ิมประชากรจากรอยละ 3.2 ตอป ในชวงกอนป พ.ศ. 2513
ลงเปนรอยละ 1.1 ในป พ.ศ. 2541 จนเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เห็นไดจากการท่ี
สถาบันประชากรแหงสหรัฐอเมริการไดมอบรางวัล special country Award ประจําป พ.ศ.2535 ใหแก
ประเทศไทยในฐานะหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จดีเดนดานประชากร และกองทุนประชากรแหงสหประชา
ติ (UNFPA) ไดยกยองใหประเทศไทยเปนศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence) ทางดานวางแผน
ครอบครัว เปนแหลงฝกอบรมและศึกษาดูงานดานวางแผนครอบครัวและประชากรสําหรับนานาประเทศ ซึ่ง
ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหารในทุกระดับทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมา และ
ความรวมมือรวมใจประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชน รวมท้ังมีการบริหาร
โครงการอยางมีระบบ มีการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่องทุกระดับ มีการวางกลยุทธเพ่ือการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธอยางสอดคลองกับสถานการณ มีการใหบริการคุมกําเนิดท่ีหลากหลายวิธีเพ่ือใหผูรับบริการได
เลือกใชตามสมัครใจ ขอมูลเหลานี้รวมท้ังขอมูลความรูท่ีทันสมัยควรจะไดนําเสนอ และจัดแสดงเพ่ือสงเสริมให
เกิดการเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปใหเกิดความเขาใจ และตระหนักในเรื่องประชากร
และอนามัยการเจริญพันธุ
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จากเหตุผลดังกลาวและเพ่ือใหชนรุนหลังไดทราบและศึกษาถึงความสําเร็จท่ีเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว
และการลดอัตราการเพ่ิมประชากรในประเทศไทย ขอมูลและเรื่องท่ีเก่ียวของมิลืมเลือนหรือสูญหายไป กรม
อนามัยจึงไดดําเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว โดยเริ่มแผนงานตั้งแตป พ.ศ.2541 และ มีการ
ดําเนินงานมาตามลําดับตามการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจนแลวเสร็จสมบูณณในป พ.ศ. 2546 สามารถเปด
ใหบริการแกนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนชาวตางประเทศได พิพิธภัณฑ
วางแผนครอบครัวเปนแหลงการเรียนรูในเรื่องความเปนมาของการวางแผนครอบครัว กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของหญิงและชาย ความรูเรื่องเพศศึกษา ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิและวิธีการคุมกําเนิด ฯลฯ ซึ่งจะสงผล
ใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องประชากรและ อนามัยการเจริญพันธุ

รูปท่ี 27 ศูนยสารสนเทศ

พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว มีเนื้อท่ีประมาณ 350 ตารางเมตร ตั้งอยู ณ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข มีหองบรรยายเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูสําหรับผูชมท่ีมาเปนหมูคณะ และศูนย
สารสนเทศดานประชากรและอนามัยการเจริญพันธุท่ีสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมได

พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว แบงการจัดแสดงออกเปน 11 สวนประกอบดวย

สวนท่ี 1 โถงทางเขา
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นําเสนอความรูท่ีเก่ียวกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ คือ
ความหมายและความสําคัญของการวางแผนครอบครัว กายวิภาคและสรีรวิทยา เพศศึกษา วิวัฒนาการ
คุมกําเนิด ประชากรและการแกปญหาประชากร บุคคลและองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญโครงการวางแผน
ครอบครัว และแนวทางการดําเนินงานดานประชากรในอนาคต

สวนท่ี 2 บอรดพระราชดํารัส

ประกอบดวยพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 และพระราชดํารัส
เนื่องในพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2472 พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลปจจุบันและพระราชดํารัสเก่ียวกับประชากร เนื่องในวรากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย สวนจตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2539

สวนท่ี 3 การคุมกําเนิดในอดีต

นิทรรศการยอนอดีตไปสูประวัติความเปนมาของวิธีคุมกําเนิด ความเชื่อ ประเพณีและภูมิปญญาชาวบาน
เก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การใชสมุนไพรและวัสดุจากธรรมชาติในการคุมกําเนิด

สวนท่ี 4 สถานการณประชากรและการวางแผนครอบครัว

การถายทอดดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสและภาพประกอบถึงสถานการณดานประชากรและการวางแผนครอบครัว
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของประเทศไทย
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รูปท่ี 28 กระบวนการปฏิสนธิ จนเปนตัวออนในระยะตางๆ

สวนท่ี 5 กายวิภาคและสรีรวิทยา

ใหความรูเรื่องโครงสรางของรางกายและระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง วิธีการทํางานของฮอรโมน
และการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนในแตละชวงชีวิต

รูปท่ี 29 โครงสรางของรางกายและระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิง

สวนท่ี 6 เพศศึกษาและกระบวนการปฏิสนธิ
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นําเสนอขอมูลความรูในเรื่องเพศศึกษาและกระบวนการปฏิสนธิ จนเปนตัวออนในระยะตางๆ

สวนท่ี 7 หนทางแหงการปองกัน

จัดแสดงวิธีปองกันการปฏิสนธิ เทคโนโลยีวิธีคุมกําเนิดชนิดตางๆ สําหรับผูหญิงและผูชายท่ีใชในอดีตจนถึง
ปจจุบัน

สวนท่ี 8 Hall of Fame

แสดงภาพและผลงานของบุคคลท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีชวยใหโครงการวางแผน
ครอบครัวประสบความสําเร็จ

สวนท่ี 9 สมดุลธรรมชาติ

เปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมจากการท่ีมีประชากรมากเกินไปหรือ
นอยเกินไป

สวนท่ี 10 มุมเกาเลาเรื่อง

จัดแสดงอุปกรณและภาพถายในการออกหนวยวางแผนครอบครัวในอดีต

สวนท่ี 11 กําเนิดชีวิต

นําเสนอหุนจําลองพัฒนาการของทารกในครรภระยะตางๆ จนถึงการคลอด
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พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก

รูปท่ี 30 พิพิธภัณฑกรมพลาธิการ
ทหารบก

ประวัติพิพิธภัณฑ

จากภารกิจของกรมพลาธิการทหารบก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ภารกิจสวนใหญเปนการตระเตรียมการสราง การจัดหา รวบรวมเก็บ
รักษาจัดหา เบิก-จายเครื่องสรรพยุทธ ยุทธภัณฑ ยุทธอาภรณ ตลอดจน
รับ-สง สรรพสิ่งของตาง ๆ ของกองทัพบก ซึ่งรวมถึงการ รับ-สง เครื่อง
ภาชนะ เครื่องแตงกาย เสบียงอาหาร และการจัดเลี้ยงใหแกกองทหาร
โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงใหแกนายทหารระดับผูบังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งใน
อดีตสวนใหญจะเปนเจานายชั้นสูง ดวยเหตุนี้จึงไดมีการจัดหาภาชนะท่ี
ดีมีคุณภาพมาใชในการจัดเลี้ยง ซึ่งเปนท่ีมาของวัตถุโบราณท่ีจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก

เดิมวัตถุโบราณเหลานี้เก็บรักษาไวท่ีคลังเก็บสิ่งอุปกรณหลายแหง
เชน เครื่องลายคราม เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกว และเครื่อง
โลหะ เก็บรักษาไวท่ีคลังกองเกียกกาย บางโพ สวนเครื่องแตงกาย
เครื่องสนาม และอุปกรณสายพลาธิการอ่ืน ๆ เก็บรักษาไวท่ี แผนก
ธุรการ กรมพลาธิการทหารบก ในศาลาวาการกระทรวงกลาโหม และ
คลังวัดโพธิ์ ปากคลองตลาด

ในปพุทธศักราช 2516 กรมพลาธิการทหารบก ไดยายจากศาลาวาการกระทรวงกลาโหม มาอยู ณ ท่ีตั้ง
ปจจุบัน ถนนติวานนท ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และตอมาทางโรงเรียนทหารพลาธิการ
กรมพลาธิการทหารบก ตองการพ้ืนท่ีคลังกองเกียกกาย บางโพ เพ่ือสรางท่ีพักอาศัยใหกับขาราชการ วัตถุ
โบราณเหลานี้จึงถูกยายจากท่ีเก็บดังกลาว มาอยูในความรับผิดชอบของ แผนกหองสมุดและพิพิธภัณฑ กอง
วิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก โดยระยะแรก เครื่องลายคราม เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกว และ
เครื่องโลหะ ไดเก็บรักษาไวท่ีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของหองสมุด ฯ สวนเครื่องแตงกายทหารและสิ่งอุปกรณสาย
พลาธิการตาง ๆ เก็บไวท่ีหองพิพิธภัณฑชั่วคราว หลังหองประชุม กรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4

ในปลายปพุทธศักราช 2536 พลตรี สิทธิชัย สัมมาทัต เจากรมพลาธิการทหารบกในขณะนั้น ไดมีดําริให
จัดทําหองพิพิธภัณฑข้ึนใหม โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีเดิมของแผนกธุรการ กรมพลาธิการทหารบก ใหเปนหอง
พิพิธภัณฑ และเคลื่อนยายวัตถุโบราณ และเครื่องแตงกายรวมท้ังสิ่งอุปกรณสายพลาธิการในอดีต จากหอง
พิพิธภัณฑชั่วคราว เขาสูพิพิธภัณฑถาวร ซึ่งตั้งอยูพ้ืนท่ี ชั้น 2 อาคารกองบัญชาการ กรมพลาธิการทหารบก
โดยวัตถุประสงคหลัก คือ เปนแหลงรวบรวมเก็บรักษาวัตถุสิ่งของท่ีใชในสายงานของพลาธิการในอดีต เพ่ือใหผู
ท่ีสนใจไดศึกษาและเห็นถึงขีดความสามารถ ในการพัฒนาสิ่งอุปกรณสายพลาธิการในอดีตจนถึงปจจุบัน
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สําหรับวัตถุโบราณท่ีจัดแสดงนั้น ทางพิพิธภัณฑ กรมพลาธิการทหารบก ไดแบงออกเปน 2 สวน ดานนอกจัด
แสดง เครื่องแตงกายทหารบกและสิ่งอุปกรณสายพลาธิการในอดีต สวนดานในจัดแสดง เครื่องลายคราม
ภาชนะดินเผา เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกว และเครื่องโลหะ เชน เครื่องลายครามและภาชนะดินเผา ท่ี
มีอยูในพิพิธภัณฑ กรมพลาธิการทหารบก นั้น สวนใหญเปนของท่ีทําข้ึนในสมัยราชวงศชิง ซึ่งอยูในชวงสมัย
อยุธยาตอนปลายเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร พอจะจําแนกได ดังนี้

หมอน้ําลายคราม อางน้ําลายคราม ถวยน้ําชา และ กาน้ําลายคราม กาน้ําชา และ ปนชา

รูปท่ี 31 เครื่องลายครามแบบตางๆ

เครื่องลายครามท่ีกลาวมานี้ สวนใหญจะเขียนลายเปนรูป ตนหาฟน นักปราชญ ภาพวิว ลายรูปสัตว เชน
มังกร กิเลน (มาผสมมังกร) สิงโต ไกฟา เปด ลายพันธพฤกษา มีลายดอกเบญจมาศ ลายกานขดคูกับดอก
โบตั๋น ลายพวกนี้จะอยูท่ีตัวภาชนะ สวนลายประแจจีน ลายไขมุก ลายหัวยูอี ลายดอกบวย ลายใบกลวย กลีบ
บัว จะตกแตงอยูท่ีสวนปากหรือสวนกนของภาชนะ นอกจากนี้ยังมีลายอักษรจีนท่ีเขียนประวัติและคําสอนของ
นักปราชญ ชาวจีน เปนตน
เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกวและเครื่องโลหะ จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จประพาสยุโรป ขณะเดียวกันไดมีการสงพระราชโอรสและขาราชการไปศึกษายังตางประเทศเม่ือสําเร็จ
การศึกษากลับมาบางทานเขารับราชการทหาร จึงมีการสั่งซื้อเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกว และเครื่อง
โลหะมาใช กรมยกกระบัตรทหารบกและ กรมเกียกกายทหารบก สมัยนั้นซึ่งมีหนาท่ีจัดหาภาชนะและจัดเลี้ยง
ใหกับเจานายชั้นสูงและกองทัพ จึงมีการสั่งซื้อและสั่งทําเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องแกว และเครื่องโลหะ
จากยุโรปและสหรัฐอเมริกามาใช กลาวคือ เปนการออกแบบสงไปสั่งทําท่ียุโรป เชน

1. ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบท่ีมีอักษรพระบรมนาภิไธยยอ สพปทจ.5 อันเปนนาม "สมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ รัชกาลท่ี 5" ซึ่งทรงใชในระหวางครองราชระยะแรก ๆ ราว พ.ศ.2413 กอนท่ีจะทรงเปลี่ยนเปน
จ.ป.ร.
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รูปท่ี 32 ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบสีขาว

2. ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบสีขาว ท่ีมีเค่ืองหมายจักรภายในมีรูปพระเก้ียวอยูตรงกลาง และมีอักษรเขียนวา
กรมทหารบก มีอายุประมาณ พ.ศ. 2433 ถึง พ.ศ. 2475

3. ชุดอาหารกระเบื้องเคลือบ มีรูปหนาเสืออยูตรงกลางระหวางคําวา "กองเสือปา" กับคําวา "กรุงเทพ"
ดานลางพิมพคติพจนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกเสือปาและลูกเสือวา "เสียชีพ
อยาเสียสัตย" เปนชุดกระเบื้องเคลือบท่ีทําข้ึนใชในกิจการเสือปา สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยสั่งทําจากบริษัท COPELAND ประเทศอังกฤษ กรมเกียกกายทหารบก ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดเลี้ยงไดนํามาใช
ระหวางการฝกซอมการประลองยุทธ ประมาณ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2468

4. ชุดลางหนากระเบื้องเคลือบ ประกอบดวย ชามอางใสน้ํา เหยือกใหญ เหยือกเล็ก ท่ีใสสบู ท่ีใสแปลงถูฟน
และกระโถน เขียนลายดอกไมสีตาง ๆ เคลือบดีบุกใส สั่งซื้อจากประเทศอังกฤษ ในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ี 6

รูปท่ี 33 ชุดจัดเลี้ยงแกวเจียรไน

5. ชุดจัดเลี้ยงแกวเจียรไน ประกอบดวย แจกัน ถาดใสผลไม ชาม ท่ีเข่ียบุหรี่ เหยือกน้ําแข็ง เหยือกน้ํา แกวน้ํา
พาน และโถใสของ ซึ่งเปนเครื่องแกวเนื้อดีจากยุโรป
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รูปท่ี 34 เครื่องโลหะ

6. เครื่องโลหะ ประกอบดวย ชุดลางหนาโลหะ ชุดน้ําชาลายชื่องกระจก ชุดน้ําชาเงินดุน โถใสขาวมีพระบรม
นามาภิไธยยอ สพปมจ.5 เหยือกใสนม มีพระบรมนามาภิไธยยอ จปจ. ถังใสน้ําแข็ง ซึ่งมีการสั่งซื้อและสั่งทํา
จากยุโรป

สําหรับเครื่องแตงกายทหาร เครื่องสนามและอุปกรณสายพลาธิการท่ีจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ กรมพลาธิการ
ทหารบก แหงนี้มีหลายอยางท่ีหาดูไดยาก เชน

1. หมวกเหล็กแบบฝรั่งเศส และเครื่องแบบพรอมเครื่องสนามและหนากากปองกันไอพิษ เปนของท่ีเริ่มมี
ใชครั้งแรกเม่ือครั้งท่ีกองทัพไทยเขารวมรบกับกองทัพสมัพันธมิตรในคราวสงครามโลกครั้งท่ี 1 (พ.ศ.
2461) ณ ประเทศฝรั่งเศส และใชเรื่อยมา จนถึงสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493)

รูปท่ี 35 หมวกเหล็กแบบฝรั่งเศส และเครื่องแบบพรอมเครื่องสนามและหนากากปองกันไอพิษ

2. หมวกแฮลเม็ต ยอดครุฑ โลหะชุบทองและโลหะเงินทหารรักษาพระองค เปนของท่ีใชในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

รูปท่ี 36 หมวกแฮลเม็ต ยอดครุฑ โลหะชุบทองและโลหะเงินทหารรักษาพระองค
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3. เครื่องหมายแสดงยศอินทรธนู ยศรอยเอก ทหารปนใหญ (พ้ืนสีเหลืองมีจักร 3 จักร) และอินทรธนู
แข็ง ยศรอยโท ทหารมา (พ้ืนสีน้ําเงินมีจักร 2 จักร) เริ่มใชเม่ือ พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2475

รูปท่ี 37 เครื่องหมายแสดงยศอินทรธนู ยศรอยเอก ทหารปนใหญ (พ้ืนสีเหลืองมีจักร 3 จักร) และ
อินทรธนูแข็ง ยศรอยโท ทหารมา (พ้ืนสีน้ําเงินมีจักร 2 จักร)

4. เครื่องหมายแสดงยศ บั้งนายสิบกองพันทหารราบท่ี 9 ทหารรักษาวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว มีลักษณะเปนบั้งพ้ืนสีแดงชาด มีแถบทองประกอบกับตราพระมหามงกุฎเพชราวุธอยู
เหนือบั้ง

รูปท่ี 38 เครื่องหมายแสดงยศ บั้งนายสิบกองพันทหารราบท่ี 9

กําหนดเวลาเปดใหชม
ทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 0900 - 1200 น. ในกรณีท่ีเขาชมเปนหมูคณะ กรุณาติดตอ ผูอํานวยการ กอง
วิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2588-0816
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พิพิธภัณฑดาวเทียม

รูปท่ี 39 หองจัดแสดงความรูเก่ียวกับอวกาศ และการสื่อสารผานดาวเทียม

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ไดจัดสรางพิพิธภัณฑดาวเทียม (Satellite Museum) ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนหองจัดแสดงความรูเก่ียวกับอวกาศ และการสื่อสารผานดาวเทียมสําหรับเปนวิทยาทานแกบุคคลท่ัวไป
โดยเปดใหคณะบุคคลตางๆ สามารถเขาเยี่ยมชมทัศนศึกษา รวมท้ังเปดเปนศูนยความรูทางดาวเทียม ใหแก
เยาวชนไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรู เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติในทุกๆ ป ภายในหองพิพิธภัณฑ
ดาวเทียมแบงออกเปน 6 โซนท่ีสําคัญไดแก

รูปท่ี 40 ทางเขาดานหนาพิพิธภัณฑดาวเทียม

โซนท่ี 1 ความรูเก่ียวกับวงโคจรดาวเทียม (Satellite Orbits) - เปนการแสดงขอมูลเก่ียวกับวงโคจรท่ีสําคัญใน
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รูปแบบของโมเดลจําลอง ประกอบดวยวงโคจรระดับต่ํา (Low Earth Orbit) วงโคจรระดับกลาง (Medium
Earth Orbit) วงโคจรคางฟา (Geostationary Orbit) วงโคจรผานข้ัวโลก (Polar Orbit).

รูปท่ี 41 การปรับปรุงนิทรรศการดานใน

โซนท่ี 2 ดาวเทียม จรวด และฐานยิงจรวดท่ีสําคัญ (Satellites, Rockets and Launch Sites)-เปน โซนท่ี
แสดงขอมูลเก่ียวกับดาวเทียมท่ีสําคัญของโลก จรวดรุนตางๆ และฐานยิง โดยเปนการนําเสนอในรูปของโมเดล
จําลอง และ Software Presentation
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รูปท่ี 42 ขอมูลเก่ียวกับดาวเทียมไทยคม

โซนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับดาวเทียมไทยคม (Thaicom Satellite Systems -เปนโซนท่ีแสดงขอมูลของดาวเทียม
ไทยคมท้ัง 3 ดวงไดแกดาวเทียมไทยคม 1A ดาวเทียมไทยคม 2 และดาวเทียมไทยคม 3

โซนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับไอพีสตาร (iPSTAR Broadband Satellite System)- เปนการแสดงขอมูลเก่ียวกับไอ
พีสตาร…เทคโนโลยีดาวเทียมบรอดแบนดท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก และเปนดาวเทียมดวงท่ี 4 ของบริษัท ไทยคม
จํากัด (มหาชน) ซึ่งถูกออกแบบใหรองรับการใชงานดานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด
อินเตอรเน็ต (Broadband Internet) นอกจากนั้นบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ยังมีบริการชุดอุปกรณ
ภาคพ้ืนดินของไอพีสตาร ท่ีสามารถใชรวมกับระบบดาวเทียมปจจุบัน โดยเริ่มใหบริการตั้งแตชวงปลายป
2544 สวนบริการไอพีสตารเต็มรูปแบบนั้นจะเริ่มข้ึนหลังจากดาวเทียมไอพีสตารถูก สงข้ึนสูวงโคจรในอวกาศ
ในป 2546

โซนท่ี 5 การประยุกตใชงานดาวเทียม (Satellite Applications) --เปนโซนท่ีผูเขาชมจะไดชมการสาธิตการ
ประยุกตใชงานดาวเทียมในดานตางๆ เชน ระบบอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมแบบทางเดียว (Internet Turbo)
ระบบอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมความเร็วสูง (Thaicom ProTrunk) ระบบอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมๆ ท่ีใช
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กับเทอรมินอลของไอพีสตาร และระบบรับสงรายการโทรทัศนโดยตรงผานดาวเทียม หรือ Digital Direct-To-
Home

โซนท่ี 6 โดมกลาง - เปนการแสดงโมเดลจําลองของดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือการพาณิชยในวงโคจร
คางฟาจํานวนกวา 223 ดวง ท่ีโคจรอยูรอบโลก
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พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี (Museum of Nonthaburi)

รูปท่ี 43 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา

เปนพิพิธภัณฑขนาดเล็ก ตั้งอยูในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเการิมฝงแมน้ําเจาพระยา อยูในสังกัด
ดูแลของเทศบาลเมืองนนทบุรี แสดงประวัติความเปนมาในอดีตของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงผลงานภูมิปญญา
ทองถ่ินเมืองนนทบุรีซึ่งสืบทอดเปนวัฒนธรรมอันทรงคุณคาในปจจุบันพ.ศ. 2454-2468

โรงเรียนราชวิทยาลัย king’s collage ของเมืองไทย

โรงเรียนราชวิทยาลยั ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2440 ณ บานสมเด็จเจาพระยา ธนบุรี ดยพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัท่ีจะใหเมืองไทยมีโรงเรียนชั้นดีแบบ King’s collage ของประเทศ
อังกฤษ ตอมาเม่ือกระทรงยุติธรรมกอสรางอาคารหลังนี้เพ่ือเปนโรงเรียนฏฎหมาย แตยังไมมีครูและนักเรียน
จึงขอโอนโรงเรียนราชวิทยาลัยมาอยูในปกครองและยายมาตั้งอยูท่ีนี่เม่ือ พ.ศ. 2454โดยจัดใหเปนโรงเรียน
ประจําแบบ Public school ของอังกฤษ อาคารเรียนสมัยนั้นมี 3 หลัง สรางเปนรูปตัว L ชั้นลางเปนหองเรียน
หลังละ 4 หอง และหองปงปอง 1 หอง ชั้นบนเปนบานพักนักเรียน มีหองนอนหลังละ 5 หอง และหองเสื้อผา
อยูตรงมุม (อาคารเรียนหลังท่ี 4 ไมไดสรางเพราะนักเรียนยังนอย) นอกจากนี้มีอาคารสํานักงานอยูตรงกลาง
ดานหนา และมีหอประชุมอยูดานหลังเรียกวา Dining Hall
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44 ผงัโรงเรียนราชวิทยาลยั

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงรับโรงเรียนราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป เม่ือ
พ.ศ. 2459 แตเม่ือพระองคเสด็จสวคตในพ.ศ. 2468 โรงเรียนก็ตองปดลงดวยภาวะ เศรษฐกิจตกต่ํา จากนั้น
ไดโอนยายนักเรียนไปรมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงท่ีกรุงเทพ และไดรับพระราชทานนามใหมจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว วา “วชิราวุธวิทยาลัย”

พ.ศ. 2471-2535

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนยกลางแหงเมืองนนท

�

45 ผงัศาลากลางนนทบรีุ

ศาลากลางหลังแรกของนนทบุรีตั้งข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ณ บานตลาดขวัญ ตอมา เม่ือโรงเรียนราชวิทยาลัย
เลิกกิจการไป พระบามสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯใหยานศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมาอยู ณ
อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยแหงนี้ เม่ือ พ.ศ. 2481 โดยแบงเปนท่ีตั้งสวนราชกาลตางๆ ไดแก ศาลากลาง
จังหวัด ศาลจังหวัด คลังจังหวัด ท่ีวาการอําเภอเมืองนนทบุรี สถานีอนามัย สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงาน
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เทศบาล เมืองนนทบุรี และบานพักขาราชการ สนหอประชุมดานหลังเปนท่ีตั้งโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด
นนทบุรี (โรงเรียนสตีนนทบุรี) ระหวาง พ.ศ. 2476 – 2498 หลังจากนั้นใชเปนหอประชุมสถาจังหวัด

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 กรุงเทพฯ ถูกโจมตีอยางหนัก โรงพยาบาลศิริราชไดอพยพคนไขมาอยูท่ี
สนามของศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเม่ือ พ.ศ. 2486-2487 โดยสรางอาคารชั่วคราวข้ึนเต็มสนาม ในครั้งนั้น
กรมชลประทานก็ไดยายมาอยูท่ีนี่เชนกัน จากนั้นเม่ือ พ.ศ. 2501 มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีข้ึนท่ีนี่
โดยใชพ้ืนท่ีชั้นลางของหอประชุมจังหวัดเปนหองเรียน ซึ่งภายหลังไดสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติมหลายอาคาร

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ยายไปอยูท่ีศูนยราชการใหม ณ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบล บางกระสอ เม่ือ
พ.ศ. 2535 รวมเวลาท่ีตั้งอยู ณ อาคารหลังนี้ยางนานถึง 64 ปซึ่งไดทําใหพ้ืนท่ีบริเวณนี้มีคามเจริญรุงเรืองข้ึน
จนเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

�

46 วิทยาลยัมหาดไทย

พ.ศ. 2535-2551

วิทยาลัยมหาดไทย แหลงพัฒนานักปกครองของประเทศ

พ.ศ. 2535 หลังจากท่ีศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและสวนราชการอ่ืนๆ ยายไปอยูท่ีศูนยราชการใหม
แลว กระทรวงมหาดไทยไดใชอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกานี้เปนท่ีตั้งวิทยาลัยมหาดไทย ในสังกัดสถาบัน
ดํารงราชานุภาพ ซึ่งกอตั้งข้ึนในปเดียวกันนั้นเพ่ือเปนหนวยงานพัฒนาบุคลากรระดับสูง โดยวิทยาลัย
มหาดไทยมีหนาท่ีจัดการฝกอบรมใหแกขาราชการระดับตางๆของกระทรวงมหาดไทย แบงเปนโรงเรียนนัก
ปกครองระดับสูง โรงเรียนผูบริหารระดับกลาง โรงเรียนขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหนยงานฝกกอบรมพิเศษ ในระหวางนั้น บางสวนของอาคารยังใชเปนท่ีตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทุรี
สํานักงานเทศกิจและสถานีอนามัยเทศบาลนครนนทบุรี วิทยาลัยมหาดไทยเปดดําเนินการอยู ณ อาคารหงนี้
เปนเวลา 16 ป จึงยายไปอยูท่ีทําการใหมท่ีอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เม่ือ พ.ศ. 2551
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47 สว่นกลางของกลุม่อาคารศาลากลาง

48 ลกัษณะสถาปัตยกรรมของศาลากลางนนทบรีุ

พ.ศ. 2552 เปนตนไป



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

111

พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี แหลงเรียนรูเพ่ือสืบสานจิตวิญญาณแหงเมืองนนท

นับจาก พ.ศ. 2552 อาคารหลังนี้จะไดรับการอนุรักษ และปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี
เปนแหลงเรียนรูเรื่องราวความเปนมาของนนทบุรีอยางครบถวน เพ่ือสรางความรู ความภาคถูมิใจและความรัก
ทองถ่ืนใหแกชาวนนทบุรี โดยพิพิธภัณฑนี้เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา และจัดแสดงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันทรงคุณคาของชาวนนทบุรี เพ่ือการเรียนรู สืบ
ทอด และอนุรักษไวไมใหสูญหายไป โดยใชพ้ืนท่ีปกดานขวามือท่ีติดกับแมน้ําเจาพระยา ชั้นท่ี 1 และ 2 เปน
พ้ืนท่ีติดตั้ง "นิทรรศการถาวร"

ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวท่ีนาสนใจทางประวัติศาสตร ยอนรอยอดีตเลาเรื่องวันวานของจังหวัดนนทบุรี
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงงานวิจิตรศิลปชั้นเยี่ยม ประติมากรรมดินเผา และชมภาพ
อดีตในยุคทองของการคาเครื่องปนดินเผาท่ีเกาะเกร็ดซึ่งกลับคืน ชีวิตดวยเทคนิคพิเศษ

เวลาทําการ พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี เปดทําการวันอังคาร - ศุกร เวลา 9.00 น. - 17.00 น. เสาร อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ปดบริการวันจันทร ไมเสียคาเขาชม
การเดินทาง
ทางบก รถประจําทางสาย32, 63, 97, 114, 175, 203 , 543 และ 545
ทางน้ํา เรือดวนเจาพระยา จากทาชางสุดทางทาน้ํานนท
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49 ศาลากลางนนทบรีุในอดีต

แบงการจัดแสดงออกเปน 8 หอง ไดแก

หองท่ี 1 โถงตอนรับ

�

50 ผงัพิพิธภณัฑ์จงัหวดันนทบรีุ

เปนสวนของการลงทะเบียน ชมวิดีทัศนแนะนําพิพิธภัณฑ เรียนรูจังหวัดนนทบุรี รวมถึงคําขวัญ สัญลักษณ
และตนไมประจําจังหวัดนนทบุรี
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หองท่ี ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา

มองภาพรวมของอาคารจากหุนจําลอง กอนศึกษาองคประกอบสถาปตยกรรม แลวแกะรอยความ
เปลี่ยนแปลงในชวงรอยปท่ีผานมาจากภาพถายเกาหายาก จุดเดนสําหรับหองนี้คือการนําเรือพายท่ีปจจุบัน
อาจจะเลิกใชไปแลว มาเก็นไวในหองจัดแสดงนี้ดวย

หองท่ี ๓ ภาพอดีตนนทบุรี

�

51

เมืองสวนผลไมแหงลุมแมน้ําเจาพระยายอนอดีตผืนดินนนทบุรีนับแตกําเนิดข้ึนจากแมน้ํา จนกระท่ังกลายเปน
เมืองสวนผลไมลือชื่อ ชมฉากจําลองสวนผลไมเมืองนนทในอดีต ดูวิธีการทําสวนท่ีมีเอกลักษณไมเหมือนใคร

หองท่ี ๔ วิจิตรศิลปถ่ินนนท



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

114

�

52

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดนนทบุรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยม และงานวิจิตรศิลป
ชั้นยอดของนนทบุรี แลวรูจักกับบุคคลสําคัญชาวนนทบุรีท่ีมีผลงานดีเดนระดับชาติ

หองท่ี ๕ เครื่องปนดินเผา

�

53

ชมประติมากรรมดินเผาขนาดใหญรูปตราประจําจังหวัดนนทบุรี สืบหาตนกําเนิดและแกะรอยการ
เดินทางของ “ หมอน้ําลายวิจิตร ” สัญลักษณประจําจังหวัด ซึ่งมีท่ีมาจากแดนไกล
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54

หองท่ี ๖ เครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ดและบานบางตะนาวศรี

ชมความงามของหมอน้ําลายวิจิตรแบบตางๆ และศึกษารูปแบบอันหลากหลายของเครื่องปนดินเผา
นนทบุรีในอดีตจากแหลงผลิต ใหญ ๒ แหง ซึ่งเคยผลิตสินคาสงขายท่ัวประเทศ

� �

55

หองท่ี ๗ ภูมิปญญาการผลิตเครื่องปนดินเผาจังหวัดนนทบุรี

ชมหุนดินเผาแสดงข้ันตอนการผลิตเครื่องปนดินเผาตามวิธีการดั้งเดิมของบาน เกาะเกร็ดท่ีไมมีให
เห็นแลว และติดตามพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจนถึงปจจุบัน
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56

หองท่ี ๘ การคาเครื่องปนดินเผานนทบุรีในอดีต

ชมภาพอดีตในยุคทองของการคาเครื่องปนดินเผาท่ีเกาะเกร็ดซึ่งกลับคืนชีวิต ข้ึนใหมดวยเทคนิค
พิเศษ และตามรอยวิถีการคาของพอคาเรือโอง

�

57 การจดัโซนของพิพิธภณัฑ์

ศาลากลางกลางจังหวัดเกาของเมืองนนท ไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกของชาติกอนยายจากริมน้ํามาถนน
รัตนาธิเบศรเม่ือราวป 2535 แตอดีตเม่ือรอยกวาปกอน ตัวอาคารไมงามสงาแหงนี้ คือตัวอาคารเรียนของ
โรงเรียนขาราชการพลเรือน 5 ท่ีพัฒนามาจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวัง กอนหนานั้นอีก
ที จากโรงเรียนขาราชการพลเรือน ก็มาเปนคณะรัฐประศาสนศาสน คณะแรกอันเปนจุดกําเนิดของ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป 2460 ในสมัยรัชการท่ี 6 17 ปตอมา คณะรัฐประศาสนศาสนท่ีวา ก็ถูกยุบ
และเอาท้ังคนสอนท้ังนักเรียนมาเปดเปนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา สรางข้ึนโดยกระทรวงยุติธรรม เม่ือป พ.ศ.2453 โดยแบงพ้ืนท่ีมาจากท่ีดิน
ท่ีจัดซื้อไวสําหรับเตรียมสรางเรือนจํามหันตโทษ (เรือนจํากลางบางขวาง) เดิมมีจุดประสงคใหเปนโรงเรียน
กฎหมาย แตเนื่องจากขาดบุคลากรจึงไดใชเปนท่ีตั้งของโรงเรียนราชวิทยาลัย (King 's College) แทน ตัว
อาคารใชงบประมาณในการกอสราง 559868.69 บาท สรางเสร็จและเปดทําการสอนเม่ือป พ.ศ.2454 ตอมา
ภายหลังโรงเรียนราชวิทยาลัยเลิกกิจการไป อาคารนี้จึงถูกใชเปนศาลากลางจังหวัดนนทบุรีระหวาง พ.ศ.2471
- พ.ศ.2535 หลังจากนั้นใชเปนท่ีตั้งวิทยาลัยมหาดไทยจนถึง พ.ศ.2551 ดังท่ีกลาวมาขางตน

ลักษณะของอาคารเปนสถาปตยกรรมตะวันตกท่ีประยุกตใหเขากับภูมิอากาศเขตรอน หันหนาออกสูแมน้ํา
เจาพระยาซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักในสมัยกอน ตัวอาคารมีเนื้อท่ีรวม 2 ไร 2 งาน 51 ตารางวา เปน
อาคาร 2ชั้น กออิฐถือปูน มี 7 หลัง วางผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบลานกวาง (Quadrangle) เชื่อมตอ
กันดวยระเบียงทางเดินทําดวยไมซึ่งสรางยื่นออกมารอบอาคารหลังคาของอาคารเปนทรงปนหยามุงกระเบื้อง
ยกหลังคาใหสูง เพ่ือใหพ้ืนท่ีใตหลังคาทําหนาท่ีเปนฉนวนกันความรอน ดวยการหนวงเหนี่ยวไมใหมันปะทะกับ
สวนใชสอยดานลางในทันทีและมีชองระบายอากาศจาก แผงเกล็ดหนาจั่ว หรือระแนงใตชายคา "ลม" ก็จะชวย
พัดความรอนออกไปจากสวนใตหลังคานั้น เปนอาคารหลังหนึ่งท่ีมีความงดงามของการออกแบบและการ
กอสรางแบบเกาท่ีมีเอกลักษณไทยและดูสงางาม ฝมืองานไมมีความประณีตมาก ราวระเบียงทําเปนลวดลาย
โปรง รับกับบานเกร็ดไม ชวงบนท่ีเปนกันสาดกันแดดและฝน ทางข้ึนลงของอาคารมีหลายแหง โดยจะทําเปน
มุขยื่นออกมาและลอมบันไดเอาไว ทางเดินท้ังหมดทําดวยแผนไม โดยชั้นลางสุดยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดินการยกพ้ืน
สูง เจาะชองเปนหองใตดิน ทําใหอากาศถายเทไดสะดวก ชวยไลความชื้นท่ีอาจเกิดข้ึนจากท่ีตั้งซึ่งอยูติดแมน้ํา
เจาพระยา แม ระดับน้ําท่ีเพ่ิมสูงทําใหบางครั้งหองใตดินเจิ่งนองไปดวยน้ํา หากโครงสรางภายในท่ีเปนไมซุง
และไมสักทอง ยังเปนรากฐานท่ีม่ันคงของอาคารดวยคุณคาทางสถาปตยกรรมและความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร กรมศิลปากรจึงข้ึนทะเบียนอาคารหลังนี้เปนโบราณสถานเม่ือ ป พ.ศ.2524และยังไดรับรางวัล
อาคารอนุรักษดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชนูปถัมภในปพ.ศ.2543อีกดวย
อาคารหลังนี้แมไดรับการจดทะเบียนเปนอาคารอนุรักษจากกรมศิลปากรเม่ือป พ.ศ.2524 ก็ตาม แตดวยสภาพ
ปจจุบัน มีการเสื่อมโทรมอยางมาก และไมมีทีทาเลยวาจะมีการบูรณะหรือจัดการอะไรกับเจาอาคารหลังนี้

จังหวัดนนทบุรี เปนพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง จึงเกิดความกังวลเรื่องของความชื้นท่ีกระทําตอตัวอาคาร
ประเด็นความชื้นท่ีอาจกระทบกับตัวอาคารคงไมสงผลตอตัวอาคารมากนัก แตความกรอนดวยอายุคงเปนไป
ได เพราะท่ีนี่เปนไมสักทอง ไมผุ ปลวกไมกิน เหมือนกับเรือท่ีลองในลําคลองซึ่งก็ทําจากไมสัก ฐานรากเองก็
ไมไดตอกเสา เข็มเหมือนปจจุบัน ใชไมซุงและไมสักอัดเปนทอนๆลงไป ภาวะน้ําท่ีมากก็อาจทําใหไมซุงมีการ
เคลื่อนตัว ซึ่งอาจมีผลตออาคารบาง
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อยางไรก็ตาม เปนเวลา 102 ปแลว บนเนื้อท่ี 2ไร 2 งาน อาคารเรือนไม 7 หลังตามผังสี่เหลี่ยมผืนผาติดทา
น้ํานนทบุรี ยังคงทําหนาท่ีสะทอนเรื่องราวประวัติศาสตร รวมถึงบอกเลาวิถีชาวเมืองนนทบุรีครั้งอดีตผาน
อาคารพิพิธภัณฑ โดยมีแผน การระยะยาวท่ีจะพัฒนาอาคารท้ัง 7 หลังใหเปนศูนยเรียนรูวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร เผยแพรขอมูลทองถ่ินใหคนภายนอกไดรูจัก และใหคนเมืองนนทเขาใจความหมายและท่ีมาของ
นนทบุรีมากยิ่งข้ึน

อาคารไมหลังเกาสถาปตยกรรมตะวันตก ท่ีริมแมน้ําเจาพระยา ใกลทาน้ํานนทบุรี เปนสถานท่ี
บริหารราชการแผนดินใหกับชาวเมืองนนทมาหลายยุคหลายสมัย ปจจุบันยังคงหลอมรวมความหลากหลาย
ของเมืองนนทบุรี บอกเลาเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหคนรุนหลังศึกษาในชื่อ
วา "พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี"

ศิริพร ผลชีวี ผูดูแลออกแบบจัดสรางพิพิธภัณฑ เลาวา เดิมอาคารไมหลังเกาสวยงามแหงนี้สรางข้ึน
เพ่ือเปนโรงเรียนกฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรมเม่ือป 2453 แตขาดแคลนบุคลากร จึงตั้งเปนโรงเรียนราช
วิทยาลัย เปดสอนในปพ.ศ.2454

ปจจุบันสภาพเมืองนนทบุรีเปลี่ยนแปลงไปมาก จากสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนผลไมกลายเปนบานจัดสรร
แตนนทบุรียังมีของดีหลายอยาง เชน เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด หุนละครเล็ก หุนกระบอก มะปรางทาอิฐ
กระทอนบางกราง และยังเปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ นิทรรศการจะบอกเลาเรื่องราวของชาติ
พันธุท่ีอาศัยอยูรวมกัน ตั้งแตคนทองถ่ินและชาวมอญ ท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร ชาวมุสลิม และคนจีนท่ี
อยูรวมกันอยางกลมกลืน

ศาลากลางเกาจังหวัดนนทบุรีท่ีปจจุบันเปลี่ยนแปลงมาเปนพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี แหงนี้ มีคุณคา
ทางสถาปตยกรรม ในเรื่องของการออกแบบท่ีสวยงาม ปรับสไตลของเรือนไมตะวันตกใหเขากับสถาพ
ภูมิอากาศในบานเราไดเปนอยางดี เชน การยกหลังคาสูงเพ่ือระบายความรอน การติดแผงกันสาดกันแดด ลม
ฝน และความประณีตบรรจงในการกอสรางของชางในสมัยกอน
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58

คุณคาทางสถาปตยกรรม

สะทอนผานการเวลาท่ีลวงเลยมาแตละยุคสมัยตั้งแตรัชกาลท่ี 6 มาจนถึงปจจุบันท่ีเต็มไปประวัติศาสตรท่ี
นาสนใจ การใชพ้ืนท่ีท่ีออกแบบไวแตเดิม มาประยุกตใหเขากับฟงกชั่นการใชงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ท่ี แต
ยังคงความเปนเอกลักษณ และคงความแข็งแรงมากวา 120 ป

คุณคาดานสังคม

สถาปตยกรรมแหงนี้ มีคุณคาทางดานสังคม ในครั้งเปนราชวิทยาลัย ทําหนาท่ีเปนสถานศึกษาหาความรูแก
นักเรียน เม่ือเปลี่ยนมาเปนศาลากลางก็เปนท่ีวาราชการตางๆของจังหวัด ในปจจุบัน เปนประโยชนแก
ประชาชนและผูสนใจท่ัวไปไดเขามาศึกษาความเปนมาเปนไปในจังหวัดนนทบุรีวามีคุณคาอะไรท่ีควรอนุรักษ
และสืบสาน การกอสรางอาคารหลังนี้ยังเปนสัญลักษณของการเจริญเติบโตของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปแตละ
ยุคสมัยดวย

แมในตอนนี้ อาคารหลังนี้จะทรุดโทรมไปมาก อาจเปนเพราะยังขาดการดูแลจากทางภาครัฐและจากสภาพ
สังคมท่ียังพัฒนาไปไดไมมากเทาท่ีควรจะเปน หรือเหตุผลใดๆก็ตามแต อาคารไมเรือนเกาหลังนี้ก็สะดุดตาของ
ผูท่ีเดินทางผานและยังคงดูสงางามในตัวของมัน
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พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท

รูปท่ี 59 ครูมนตรีตราโมท

มนตรี ตราโมท เดิมชื่อ "บุญธรรม" เกิดเม่ือ 17 มิถุนายนพ.ศ. 2443 ท่ีบานทาพ่ีเลี้ยง อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนบุตรนายยิ้ม นางทองอยู และเปนหลานชายในพระครูสัทธานุสารีมุนีวินยานุโยคสังฆวาหะ หรือ
หลวงพอลี่ ปุริสพันธ อดีตเจาอาวาสวัดสุวรรณภูมิ และเจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนผูสงเสริมสนับสนุน
การดนตรีไทยของจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้น

ในสมัยท่ีมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการตั้งชื่อบุคคล มนตรีจึงเปลี่ยนชื่อเปน "มนตรี" เม่ือ 15
เมษายน พ.ศ. 2485 นามสกุล "ตราโมท" เปนนามสกุลท่ีหมอมเจาคํารบ ปราโมช ประทานให มีสําเนียงลอ
นามสกุล "ปราโมช" ขององค

บานครูมนตรีตราโมท เปนพิพิธภัณฑท่ีเก็บสิ่งของโบราณท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร บานครูมนตรีตราโมท
ศิลปนแหงชาติป พุทธศักราช 2528 สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย โดยทายาทก็คือคุณญาณี ตราโมท และ
ภรรยาก็คือคุณกษพร ตราโมท ท้ัง 2 ทาน ไดอนุรักษสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับครูมนตรี ตราโมท ท่ี
ใชในการแตงเพลง บทความและฉันทลักษณตาง ๆ เอาไวอยางครบถวน ถือเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญของชาติทางดานดนตรีและนาฏศิลปไทย

บานโบราณหลังนี้ตลบอบอวลไปดวยกลิ่นอายจางๆ ของเพลงไทยยุคเกาอันอบอุนท่ีลองลอยเต็มพ้ืนท่ี สราง
ความประทับใจใหผูพบเห็นไดเปนอยางมาก ความคลาสสิกของบานอยูท่ีผูครอบครอง ทานเปนถึงอดีตศิลปน
แหงชาติ สาขาดุริยางคศิลป ป พ.ศ. 2528 ปูชนียบุคคลทางดานเพลงไทย เปนครูเพลงท่ีไดรับการยกยองจาก
คนในวงการอยางกวางขวาง ทานก็คือ คูรมนตรี ตราโมท คีตกวี 5 แผนดิน
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บานหลังนี้ตั้งอยูท่ียาน ติวานนท โดยทายาทรุนหลังไดรวมตัวกันท่ีจะอนุรักษบานหลังนี้ไว เพ่ือใหเปนแหลง
แนวทางศึกษาหาความรูชีวิตของศิลปนไทย ท่ีมีคุณความดีนําสัจธรรมทางพุทธศาสนาเขามาแปรเปลี่ยน เปน
ความคิดในการดําเนินชีวิตประจําวัน ใหคนรุนหลังไดเรียนรูกัน เวลาเขามาในบานหลังนี้เราจะพบกับ ความ
เรียบงาย สมถะ ไมฟุมเฟอ เหมือนคนในยุคปจจุบัน ท่ีกําลังถูกโลกไซเบอรครอบงํา รวมไปถึงวิถีชีวิต ขาวของ
เครื่องใช ตางๆ ท่ีทานใชตอนยังมีชีวิต ก็ยังคงถูกเก็บรวบรวมเอาไวดังเดิม

ภายในยังแสดงชีวประวัติตางๆ ของครูมนตรี ตั้งแตแรกวา ทานเกิดท่ีไหน เติบโตอยางไร เรียนท่ีใด มี
ครอบครัวท่ีนารักอยางไรบาง ฯลฯ แตท่ีดูจะเปนไฮไลทของท่ีนี้โดยเฉพาะก็คือ เนื้อเพลงท่ีเปนตนฉบับเปน
ลายมือท่ีทานเปนคนเขียนไว ตั้งแตเพลงแรกเม่ืออายุ 20 ป จนถึงเพลงสุดทายตอนอายุ 91 ป กวา 200 เพลง
รวม 5 ยุครัชกาลท่ีทานแตงไวถูกเก็บรักษาเอาไวอยางดี ปจจุบันยังการจัดสอนดนตรีใหกับผูสนใจท่ัวไปท่ี
ตองการจะศึกษาในวันเสาร – อาทิตย เปนการสืบสานดนตรีไทย ใหอยูคูคนไทยไปอีกนานแสนนาน

รูปท่ี 60 เครื่องใชของเกาท่ีจัดแสดง

จัดแสดงหุนจําลอง ขาวของตางๆ ท่ีไดรับบริจาคมา ท้ังถวยชาม ปน ธนบัตรเกา ของโบราณจิปาถะ สัตว
สตัฟฟนับรอยชนิด ท้ังสัตวบก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน ในสภาพท่ีตกแตงใหดูเปนธรรมชาติ

บานกวี 5 แผนดิน มีชีวิตอยูตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 9 เปนผูไดรับการยกยองใหเปนศิลปนแหงชาติ
รังสรรคผลงานประพันธทํานองเพลงไทยไวมากกวา 200 เพลง อนุรักษบานหลังนี้ไวเพ่ือเปนแหลงศึกษาชีวิต
ของศิลปนไทยท่ีมีคุณความดี ดําเนินชีวิต อยูอยางเรียบงาย สมถะ โดยยึดม่ันในคุณธรรมมากกวาวัตถุ ปจจุบัน
ยังมี การจัดสอนดนตรีไทยใหกับผูสนใจท่ัวไป ทุกวันเสาร-อาทิตย และในชวงอาทิตยท่ีสองของเดือน
กุมภาพันธของทุกปจะมีจัดพิธีไหวครูดนตรี ไทย เขาชมไดฟรีโดยไมเสียคาใชจายใดใด
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รูปท่ี 61 สวนของหองนอน
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พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย

รูปท่ี 62 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

“ยืดอก พกถุง” เปนขอความท่ีรณรงคใหผูชายหันมาพกถุงยางอนามัยเพ่ือลดความเสี่ยงของ
โรคติดตอท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันเราจึงไดยินคํานี้บอยๆเม่ือมีการรณรงค แตก็
ใชวาผูชายจะหึกเหิมลุกข้ึนมาพกถุงยางอนามัยกันมากข้ึนก็อยางวาแหละนะคะความอายมันคํ้าคอคุณผูชายอยู
แตถามันตองเสี่ยงตอสุขภาพของคุณและคนท่ีคุณรักก็ยอมอายสักนิดนึงนะคะเพ่ือความปลอดภัยไรความกังวล
ชวงเวลาความสุขของคุณจะไดเปนชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดของท้ังคุณผูชายและคุณผูหญิง
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รูปท่ี 63 หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย

วันนี้ไปท่ีพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย ตั้งอยูในกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรีนั่นเอง การเดินทางนั้นถือวาไมลําบากสามารถเดินทางไปไดโดยงายแตอาจจะตองศึกษามากอน
นิดนึงวาอยูตึกไหน ชั้นไหน ซึ่งพิพิธภัณฑถุงยางอนามัยนั้นอยู อาคาร 9 ชั้น 8 ในสวนของสํานักรังสีและ
เครื่องมือแพทย สําหรับใครท่ีอยากไดขอมูลแบบเชิงลึกและตองการท่ีจะเห็นวิธีการทํางานตางๆแนะนําใหติดตอ
ไปกอนลวงหนานะคะจะไดไมเสียเท่ียวเหมือนพวกเรา
บุคคลผูเสียสละ

รูปท่ี 64 บอรดขอมูลประวัติของพิพิธภัณฑ

พิพิธภัณฑถุงยางอนามัยเปดเปนทางการเม่ือ 27 กันยายน 2553 โดยไดนําถุงยางอนามัยจากการสะสมรวบรวม
ยี่หอ และแบบตางๆ ท่ีขายในประเทศ นําเขา และสงออกมากกวา 20 ป นับตั้งแตถุงยางอนามัยยุคแรกๆ ท่ีคน

ไทยรูจักคือถุงยางอนามัย “มีชัยสายรุง” มาจัดแสดงเพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชน วัยรุน บุคคลท่ัวไป ไดเขาชม
แหลงเรียนรูนอกตําราถึงวิวัฒนาการ การพัฒนาคุณภาพ ตั้งแตรูปลักษณ สีสัน การแตงกลิ่นของถุงยางอนามัย
รูปแบบบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมสวยงาม ชวนมองชวนใช นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทดสอบคุณภาพถุงยาง
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อนามัย ดวยเครื่องมือท่ีใชเทคโนโลยีท่ีแมนยํา นาเชื่อถือ รวมท้ังยังเปนแหลงรวมขอมูลทางสถิติ ผลการทดสอบ
คุณภาพถุงยางอนามัยอีกดวย

รูปท่ี 65 ถุงยางอนามัยในยุคแรก

จากอดีตสูปจจุบัน

ถุงยางอนามัยนั้นมีมานานแลว เดิมใชสําหรับปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พวกกามโรค ซิฟล
ลิส และใชในการคุมกําเนิด จนกระท่ังป 2527 ไดใชปองกันการแพรระบาดของโรคเอดส ซึ่งเปนโรคท่ีไมมียาใด
รักษาได คุณภาพของถุงยางทนามัยไดมีการแกไขขอกําหนดมาตรฐานใหสูงข้ึนมาโดยตลอดจากป 1980 จนถึง
ปจจุบัน เพ่ือควบคุมใหถุงยางอนามัยมีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยมีการทดสอบในเรื่องขนาด การรั่วซึม ความเหนียว

ความยืดตัวของถุงยาง โดยดูคาความดันและปริมาตรขณะแตกเม่ืออัดอากาศเขาไป รวมถึงตรวจสอบความ
สมบูรณของการปดผนึกซองบรรจุ
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รูปท่ี 66 ตัวอยางถุงยางอนามัยยี่หอตางๆ

การทดสอบคุณภาพถุงยาง

ถุงยางอนามัยเปนเครื่องมือแพทยใชในการคุมกําเนิด และปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โดยเฉพาะโรคเอดส เพ่ือใหถุงยางอนามัยมีคุณภาพพ้ืนฐานท่ีดี กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551 (เดิม พ.ศ.2531) กําหนดใหผูประกอบการตองขอ
อนุญาตผลิตหรือนําเขา รวมท้ังคุมครองผูบริโภคโดยสรางความม่ันใจในความปลอดภัยของการใชถุงยางอนามัย
โดยการตรวจสอบคุณภาพถุงยางอนามัยท่ีวางจําหนายในทองตลาดดวย

คุณภาพมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2545 วิธีทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก.625-2548 อางอิงมาตรฐานสากล ISO 4074 ทดสอบคุณสมบัติทางกล/กายภาพ ไดแก
ดานมิติ (ความยาว ความกวาง ความหนา) ทดสอบความเหนียวความยืดตัวของยาง โดยอัดอากาศเขาจนแตก ดู
คาความดันและปริมาณขณะแตก รูรั่วซึม ความสมบูรณ การปดผนึกซองยอย และปริมาณสารหลอลื่น
นอกจากนี้ยังทดสอบความเสื่อมสภาพของยางกอนนําไปทดสอบความดันและปริมาตรขณะ แตก โดยการบมเรง
ท่ี 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน

การเลือกใชถุงยางอนามัย ควรเลือกใชถุงยางอนามัยใหมท่ีไมหมดอายุ มีความเหนียว ไมเปอย
สามารถใชสารหลอลื่นซิลิโคนออยล หรือสารหลอลื่นท่ีละลายน้ํา เชน K-Y jelly กลีเซอรีน ไมควรใชสารหลอลื่น
ท่ีน้ํามันเปนตัวทําละลาย เชน เบบี้ออยล ปโตรเลียม เจลลี น้ํามันพืช เพราะจะทําใหถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ
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เร็วข้ึน

รูปท่ี 67 สารหลอลื่นท่ีละลายน้ําได

โปรดศึกษากอนลงทุนเสี่ยง สําหรับคูรักท่ีไมชอบใหอะไรมาขัดจังหวะยังไงก็ศึกษาหาขอมูลสักนิดลงทุนสักหนอย
ไมเสียเวลามากหรอกคะ แลวคุณจะรูวาสวรรคอยูแคเอ้ือม
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รูปท่ี 68 หองมดสอบความดันและปริมาตร

รูปท่ี 69 ภายในหองปฏิบัติการ



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

130

เม่ือเขามาภายในหองนี้จะเห็นตูสี่เหลี่ยมๆ มีบานปดใสๆ วางเรียงกันอยู 6 ตู และท่ีสําคัญเสียงดังมาก เม่ือ
สอบถามดูก็รูวามันคือ ตูทดสอบความดันและปริมาตรขณะแตก หรือเรียกภาษาชาวบานวา ตูทดสอบความ
เหนียวของถุงยางอนามัยนั่นเองซึ่งจะวัดคาจากเสียงการแตกของถุงยาง โดยโปรแกรมจากคอมพิวเตอรจะทํา
การคํานวณคานั้นออกมา ลักษณะการทํางานของเจาตูนี้ก็จะคลายๆ กับการอัดลมเขาไปในลูกโปงจนกวาจะมัน
จะแตกดัง…บึ้ม !

ศึกษาเพ่ิมเติม

ONE STOP SERVICE CENTER
ศูนยรวมบริการ

จุดบริการรับตัวอยางผลิตภัณฑ และรายงานผล
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อาคาร 1 ชั้น 1
โทรศัพท 0 2965 9752, 02589 0022

หรือ 0 2951 0000 ตอ 99968, 99969
โทรสาร 0 2965 9754

ขอคําปรึกษาทางวิชาการไดท่ี

• ศุนยขอมูลรังสีและเครื่องมือแพทย
http://webdb.dmsc.moph.go.th/radiation
• สอบถามทางวิชาการ
นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวฒัน
e-mail : supawan.c@dmsc.mail.go.th
นายสถาพร กลอมแกว
e-mail : sataporn.k@dmsc.mail.go.th
นางสาววันเพ็ญ ดวงสวาง
e-mail : wanpen.d@dmsc.mail.go.th

สถานท่ีติดตอ

กลุมเครื่องมือแพทย (อาคาร 9 ชั้น 8)
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธาณสุข
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2589 0022 ตอ 99954, 99955
โทรสาร 0 2589 0022 ตอ 99955
www.dmsc.moph.go.th
เวลาเขาชม : จันทร – ศุกร เวลา 9.00 – 16.00 น.
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บทที่ 5

สรุปผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 แหง โดย
ศึกษาถึงปจจัยในการดําเนินงานและการบริหารจัดการวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร ท่ีทําใหการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนา
เปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน
ในการดําเนินงานเปนสําคัญ เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและ
เยาวชนในทองถ่ินอยางแทจริง จากการศึกษาและผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้

5.1การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี

สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 แหง
พบวา มีพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน 12 แหงท่ีเปดดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก

1.พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน

2.พิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

3.พิพิธภัณฑวัดตนเชือก

4.พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง

5.พิพิธภัณฑธรรมชาติ

6.หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

7.พิพิธภัณฑดาวเทียม

8.พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี

9.พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก

10.พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย

11.พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว

12.พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท
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การศึกษาถึงรูปแบบในการดําเนินงานและการบริหารจัดการวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร
สามารถสรุปไดดังนี้

5.1.1 การบริหารจัดการ

5.1.1.1การวางแผน จากการศึกษาพบวา มีการวางแผนงานในการดําเนินงานและการบริหารจัดการท่ี
แตกตางกัน พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีท้ังหมดมีการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกรใหเปนไป
ตามภาระหนาท่ีของแตละพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี คือ กําหนดใหพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มี
บทบาทหนาท่ีในการศึกษารวบรวมขอมูล วัตถุ สิ่งของ และองคความรูท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี โดย พิพิธภัณฑแตละแหงบริหารจัดการกันเอง และมี
พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
นครนนทบุรีและมีโครงการท่ีจะปรับปรุงบูรณะอาคารใหอยูในสภาพสมบูรณและพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรู
ทางประวัติสาสตรวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน มีรูปแบบ
การดําเนินงานท่ีสอดคลองกันและแตกตางกัน ดังนี้

1.การบริหารจัดการดานงบประมาณ

พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากวัฒนธรรมจังหวัด
นนทบุรีและสํานักการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพ่ือบํารุงรักษาและเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ
ของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี และพิพิธภัณฑบางแหงไดรับเงินอุดหนุนจากอบต.และเงินบริจาคตางๆ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้พิพิธภัณฑทองถ่ินบางท่ีไดรับเงิน
อุดหนุนจากหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีนั้นๆ เชน พิพิธภัณฑถุงยาง
อนามัย ไดรับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัวไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลผานกรมอนามัยและไดรับเงินบริจาคตางๆ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย หอ
ประวัติศาสตรสุขภาพไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลผานพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบกไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลผานกรมทหารบก และพิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทานไดรับการสนับสนุน
จากกรมชลประทาน ดังนั้น การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอยางตอเนื่องและเพียงพอ ทําให
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีบางแหง ไมตองประสบปญหาเรื่องงบประมาณในการดําเนินงาน พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีบางแหงประสบปญหาขาดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ทําใหตองแสวงหารายไดจากแหลง
อ่ืน เชน เงินบริจาค เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการคูกับการบริจาค  เปนตน

2.การบริหารจัดการดานการใหบริการและประชาสัมพันธ

มีการบริหารจัดการในรูปแบบท่ีแตกตางกัน คือ พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก เปนพิพิธภัณฑปด
สําหรับพนักงานและขาราชการทหาร หากประชาชนสนใจศึกษาหาความรู สามารถเขาชมไดและมีเวปไซต
เอกสารเผยแพรใหความรู พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี สวนใหญมีเวปไซตประชาสัมพันธใหขอมูลแก
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ประชาชนท่ีสนใจเขาชม นอกจากนี้ยังมีเอกสาร แผนพับ หนังสือ วีดีทัศน สิ่งพิมพ และหองคนควาสืบคน
ขอมูล หองสมุดไวบริการแกประชาชน แตพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีบางแหง ก็ยังขาดการ
ประชาสัมพันธท่ีดี ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร ตลอดจนสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
ไมสามารถเปนปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการเขาชมของนักทองเท่ียว รวมท้ังการประชาสัมพันธยังขาด
รูปแบบท่ีหลากหลายและไมท่ัวถึง โดยเฉพาะประชากรในชุมชนทองถ่ินสวนใหญยังไมรับรูหรือทราบขอมูล
เก่ียวกับการจัดตั้งและดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี

3.การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

การวางแผนงานในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสวนใหญข้ึนอยูกับการดําเนินงานของแตละ
พิพิธภัณฑ ซึ่งมีพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีเทศบาลนครนนทบุรี
ดูแลรับผิดชอบ มีความแตกตางกันระหวางพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลายในรูปแบบของตนเอง เชน การจัดกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการถาวรและ
หมุนเวียนในโอกาสตางๆ จัดงานกิจกรรมปใหม วันเด็ก งานสงเสริมความรูตางๆรวมกับหนวยงานตางๆ

5.1.1.2โครงสรางองคกร การกําหนดโครงสรางองคกรของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีจํานวน 12 แหง การดําเนินงานมีความสอดคลองกัน
บาง คือ มีการกําหนดโครงสรางองคกรชัดเจนจากเทศบาลนครนนทบุรี โดยนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเปนผู
กําหนดแผนงานและบริหารจัดการ และเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของสวนงานและบุคลการท่ีรับผิดชอบ
ไดแก พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี เทานั้น นอกนั้นพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรีบางแหง บริหารจัดการกันเองโดยมีเจาหนาท่ีผูดูแลพิพิธภัณฑ ผูนําชุมชนบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑนั้นๆ ดังนี้

1.การกําหนดความสัมพันธและการระบุขอบเขตของตําแหนงงาน

มีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน คือ ไมมีการกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมงาน โดยแบง
งานออกเปนฝายๆหรือสวนงานตางๆ มีเพียงเฉพาะการระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนงงาน ซึ่งจาก
การศึกษาพบวา ขอบเขตและบทบาทในตําแหนงงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไดแก เจาหนาท่ีให
ความรูเก่ียวกับนิทรรศการท่ีจัดแสดง เจาหนาท่ีหอประวัติศาสตรสุขภาพไทย เจาหนาท่ีประจําพิพิธภัณฑ
จังหวัดนนทบุรี

2.การบริหารจัดการดานบุคลากร

มีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีมีความสอดคลองและแตกตางกัน คือ บุคลากรมีจํานวนนอย ตลอดจน
บุคลากรท่ีเปนผูรูเฉพาะดานตามแตละสายงาน มีจํานวนนอยและทํางานหลายหนาท่ีในเวลาเดียวกัน ไม
เพียงพอแกการปฏิบัติหนาท่ี  สําหรับปญหาสําคัญอีกประการในการบริหารจัดการดานบุคลากร คือ เจาหนาท่ี
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อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีนั้นหายากและมีรายไดนอยไมเพียงพอแกดํารงชีพ จึงทําให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดไมเต็มท่ีนัก

5.1.1.3การนําหรือการสั่งการ

1.การศึกษาภาวะผูนํา

จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน 12 แหง
มีความสอดคลองกัน คือ ผูนําหรือผูบริหารของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มีบทบาทสําคัญมากท่ีจะนํา
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีใหเปนท่ีรูจักของสังคมและประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน

2.การกระตุนและสรางแรงจูงใจ

จากการศึกษาพบวา การกระตุนและสรางแรงใจในการทํางานแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยตรงของ
พิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มีความม่ันคงในอาชีพ ไดรับเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมท้ังการ
ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ จึงอาจทําใหผูปฏิบัติงานขาดความรูสึกรวมในการเปนสวนหนึ่งขององคกร

5.1.1.4การควบคุม

การกําหนดมาตรการในการประเมินผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน
12 แหง พบวา มีความสอดคลองกัน คือ ประเมินผลจากจํานวนผูเขาชม และประเมินผลจากความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและประชาสัมพันธ

5.1.2 การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน

สําหรับการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี จํานวน
12 แหง พบวามีการนําชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การคิดรูปแบบกิจกรรม การ
บริจาคสิ่งของ และการเปนอาสาสมัครนําชม รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกับทางโรงเรียนและชุมชน
ทองถ่ิน เปนตน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการการกําหนดแผนงานหลัก สวนใหญดําเนินการกันเองในแตละ
พิพิธภัณฑทองถ่ินและมีเทศบาลนครนนทบุรีสนับสนุนกิจกรรมตางๆของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เปน
สําคัญ โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปญหาและอุปสรรคสําคัญ ท่ีทําใหชุมชนทองถ่ินไมมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ คือประชากรในชุมชนทองถ่ินทองถ่ินจํานวนมากไมทราบหรือรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดตั้งและ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น การับรูขอมูลขาวสารของชุมชนทองถ่ิน จึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหชุมชนทองถ่ินสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดังนั้น เทศบาลนครนนทบุรี หรือผูท่ีมีสวน
เก่ียวของควรมีการประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทองถ่ิน รับรูและทราบขาวสารเก่ียวกับการจัดตั้งและ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี เพ่ือใหประชากรในชุมชนทองถ่ินเกิดความรูสึกเปนเจาของ
และรูสึกรวมวาพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี มีข้ึนเพ่ือชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง
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5.2 ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวีดนนทบุรี จํานวน 12 แหง
เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว จากการศึกษาสามารถสรุปปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน
ดังนี้

5.2.1ลักษณะทางกายภาพ

คือ ควรเลือกสถานท่ีมีความเหมาะสม โดดเดน และเปนศูนยกลางของชุมชนทองถ่ินท่ีสามารถ
เดินทางเขาถึงไดงาย สะดวกและปลอดภัย โดยมีอาคารจัดแสดงท่ีเหมาะสม เชน มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับจัด
แสดงจัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน หองคลังเก็บวัตถุ หองจัดกิจกรรมและพ้ืนท่ีบริการดาน
ตางๆ เปนตน ตลอดจนสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบสามารถเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ ในการดึงดูดใน
ชุมชนทองถ่ินและนักทองเท่ียวในการเขาชม

5.2.2เนื้อหาและวัตถุสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดง

คือ เนื้อหาของนิทรรศการควรมีความโดดเดนและสามารถแสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมาและ
ความสําคัญของชุมชนทองถ่ินไดอยางชดัเจน ตลอดจนวัตถุและสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงควรมีความหลากหลาย
โดดเดน มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรและมีความเก่ียวเนื่องกับชุมชนทองถ่ิน โดยมีการศึกษาคนควาและ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญของวัตถุสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดง รวมท้ังมีการดูแล
รักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา โดยตองมีการจัดทําทะเบียนวัตถุและสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดง
อยางมีระบบและศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง

5.2.3รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง

คือ รูปแบบของนิทรรศการควรมีความหลากหลายโดยสามารถสื่อและแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาของ
นิทรรศการไดอยางชัดเจน สําหรับวิธีการจัดแสดงควรมีการจัดลําดับเนื้อหาและเสนทางการเดินชมท่ีแนชัด
เพ่ือใหงายตอการชมและสามารถเขาใจเนื้อหาของนิทรรศการไดงายข้ึน ดานการใชภาษาและการสื่อสาร ควร
ใชภาษาทีหลากหลาย เชน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนตน เพ่ือใหสะดวกในการชม โดยภาษาท่ีใชควรมี
ความกระชับไมซับซอนและสามารถเขาใจงาย ตลอดจนรูปแบบตัวอักษรตองมีขนาดพอดี สามารถมองเห็น
และอานไดอยางชัดเจน ดานการใชเทคนิคในการจัดแสดง ควรมีความหลากหลาย เชน การใชแสง สี เสียง
ประกอบคําบรรยาย และสื่อผสม ( Multimedia ) ตางๆ ไดแก คอมพิวเตอร วีซีดี และวีดีทัศน รวมท้ังควรนํา
วัตถุจําลองและการจําลองสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมาใชในการจัดแสดง เปนตน เพ่ือเปนการสรางและ
กระตุนความรูสึกรวมใหกับผูเขาชมสามารถเขาถึงเนื้อหาของนิทรรศการไดอยางถองแท

5.2.4กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
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คือ ควรมีการนําวัตถุและสิ่งของจัดแสดงสวนหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัส
และทดลองใชได เพ่ือใหเกิดการเรียนรูสองทาง ตลอดจนควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายใน
พิพิธภัณฑอยางตอเนื่อง โดยเลือกจัดกิจกรรมท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเปนสําคัญ

5.2.5การบริหารจัดการ

1.การวางแผนงาน

คือ ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ ท้ังแผนงานในระยะสั้นและระยะยาว โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับนโยบายของของประเทศ องคกรและความตองการของประชากรในชุมชนทองถ่ินเปนสําคัญ

2.โครงสรางองคกร

คือ ควรมีการกําหนดโครงสรางองคกรท่ีชัดเจ โดยมีการแบงงานออกเปนสวนงานหรือฝายตางๆและมี
การกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมงาน ซึ่งมีการระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนงงานท่ีแนชัด

3.การบริหารจัดการดานบุคลากร

คือ ควรมีการคัดสรรบุคลกรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะทางในการดําเนินงาน รวมท้ังควรนํา
ชุมชนทองถ่ินเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินสามารถเปนบุคลกรหลักในการ
ดําเนินงาน

4.การบริหารจัดการดานการใหบริการ

คือ ควรมีการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพียงพอ รวมท้ังควรมีการประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง
และครอบคลุมโดยเฉพาะกับประชากรในชุมชนทองถ่ิน

5.การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

คือ ควรจัดทํารายงานประจําป สถิติจํานวนผูเขาชม การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู
ใหบริการ รวมท้ังควรมีการปรับปรุงแกไขปญหาจากแบบสํารวจอยางเปนระบบ

5.2.6งบประมาณ

คือ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกร มูลนิธิ และชุมชนทองถ่ิน ใน
การบริจาคเงินและการใหความชวยเหลือกิจการดานตางๆ ตลอดจนควรสงเสริมใหพิพิธภัณฑทองถ่ินมีการ
บริหารจัดการเชิงธุรกิจในการจัดหารายไดจากแหลงอ่ืน เชน การจัดจําหนายอาหารประจําทองถ่ิน ผลิตภัณฑ
ชุมชนและสินคาท่ีระลึก เปนตน

5.2.7ผูชม/กลุมเปาหมาย
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คือ ควรมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินงานในการวางแผนงานและ
กิจกรรมตางๆของพิพิธภัณฑใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายท่ีตั้งไวอันจะกอใหเกิดความรูและความพึงพอใจ
สูงสุดแกผูเขาชม

5.2.8วัน-เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม

คือ ควรเปดใหบริการในวันเวลาราชการรวมกับวันเสาร-อาทิตยหรือเปดใหบริการทุกวัน โดย
หมุนเวียนบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ือเปดโอกาสในการเขาชมใหแกกลุมคนทุกกลุม สําหรับอัตราการเขาชมควร
ใหเขาชมฟรี

5.3แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

5.3.1จังหวัดนนทบุรีควรดําเนินนโยบายในการกําหนดใหการเรียนรูภายในพิพิธภัณฑทองถ่ิน เปน
หลักสูตรหนึ่งของการเรียนการสอน

5.3.2ควรใหความรูและความเขาใจกับชุมชนทองถ่ินเก่ียวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินและ
ประโยชนท่ีชุมชนทองถ่ินจะไดรับ เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินเกิดความรัก ความหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาของ
พิพิธภัณฑทองถ่ินและวัฒนธรรมของตน

5.3.3ควรมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนโดยใหชุมชนทองถ่ินเขามีสวนรวมในการคิด
และรวมในการดําเนินงานเพ่ือใหชุมชนทองถ่ินไดรับผลประโยชนในดานตางๆอยางท่ัวถึง

5.3.4ควรสรางความรวมมือกับชุมชน ในการสรางพิพิธภัณฑทองถ่ินแบบเปดเพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถ่ิน
เปนศูนยกลางของชุมชนและเปนการสรางความรูสึกรวมใหกับชุมชนทองถ่ินเชนการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กับชุมชนโดยการจัดทําอาหารพ้ืนเมืองการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและสินคาท่ีระลึกแกผูเขาชมเปนตน

5.4ขอเสนอแนะ

5.4.1ควรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เชน การแบงสวนงานออกเปนฝายและสวนงานตางๆ
เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบหลัก เชน งานบริหาร งานวิชาการ และงานประชาสัมพันธ เปนตน โดยมีจํานวนบุคลากร
เพียงพอและมีความรูความสารถในการดําเนินงานมากข้ึน

5.4.2ควรมีการสรางเครือขายแหลงเรียนรู โดยการจัดตั้งและประสานเครือขายแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม

5.4.3ควรมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพ่ือดึงดูดใจผูเขา
ชมไดมากยิ่งข้ึน
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5.4.4ควรมีการศึกษาการอนุรักษสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีเพ่ือใหเขาใจแนวคิด
ในการออกแบบสถาปตยกรรมและพ้ืนท่ีจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถ่ินจังหวัดนนทบุรีมากข้ึน

บรรณานุกรม

สุจารีย จรัสดวง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552

ยุทธ ไกยวรรณ การสรางเครื่องมือวิจัย กรุงเทพ ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ 2550

วัญญา วิศาลาภรณ การวิจัยทางการศึกษา กรุงเทพ บริษัทตนออ แกรมม่ี จํากัด 2540

วิทยา ดานธํารงกูล การบริหาร กรุงเทพ บริษัท เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 2546

ศรีศักร วัลลิโภดม ความรูเรื่องพิพิธภัณฑทองถ่ินกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เอกสารรายงาน การ
สัมมนาของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 2543

ศรีศักร วัลลิโภดม พิพิธภัณฑและประวัติศาสตรทองถ่ิน กระบวนการเรียนรู กรุงเทพ มูลนิธิเล็ก-*
ประไพ วิริยะพันธุ 2551

สมลักษณ เจริญพจน คูมือพิพิธภัณฑทองถ่ิน กรุงเทพ สํานักพิพิธภัณฑ 2548

สุภางค จันทวานิช วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ พิมพครั้งท่ี 11 กรุงเทพ โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2546

อภิญญา บัวสรวง บทบาทหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
พิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย 23-24 พฤศจิกายน 2539 จัดโดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 มปพ.
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ตาราง 1 พิพิธภัณฑทองถิ่น จังหวัดนนทบุรี

ภาคผนวก ก.

ตาราง 1.1

พิพิธภัณฑทองถิ่น จงัหวัดนนทบุรี
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เขต สถานที่ตั้ง
1. เขตอําเภอเมืองนนทบุรี 1. พิพิธภัณฑธรรมชาติ

ดานหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเกา
(ทาน้ํานนทบุรี)

2. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย
ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบําราศนราดูร

3. พิพิธภัณฑดาวเทียม
บริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) สถานีดาวเทียมไทยคม
ถนนรัตนาธิเบศร

4. ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ถนนติวานนท

5. พิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
หลังเกา ทาน้ํานนทบุรี

6. พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก
ถนนติวานนท ต.ทาทราย

7. พิพิธภัณฑถุงยางอนามัย กรมวิทยาศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข

8. พิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว กองอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

9. พิพิธภัณฑเขาสัตว *
ถนนประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ

10. พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปนมนตรี ตราโมท
ซอยติวานนท 3 ถนนติวานนท

11. ตําหนักประถม-นนทบุรี **
ซอยอัคนี ต.ตลาดขวัญ

12. พิพิธภัณฑแพทยแผนไทย * สถาบันการแพทยแผนไทย
ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท

2. เขตอําเภอปากเกร็ด 1. พิพิธภัณฑเครื่องจักรกลกรมชลประทาน
กรมชลประทาน ถนนติวานนท

2. พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผา *
(บานกวานอามาน) ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

3. พิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด

3.  เขตอําเภอบางใหญ พิพิธภัณฑวัดตนเชือก
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เขต สถานที่ตั้ง
ต.บานใหญ

4. เขตอําเภอบางกรวย พิพิธภัณฑวัดบางออยชาง
ซอยบางกรวย-ไทรนอย 29 ถนนบางกรวย-ไทรนอย
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย

5. เขตอําเภอบางบัวทอง หอศิลปบางบัวทอง *
ถนนบางกรวย-ไทรนอย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง

6. เขตอําเภอไทรนอย 1. ศูนยวัฒนธรรมอําเภอไทรนอย *
โรงเรียนไทรนอย ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย

2. พิพิธภัณฑไฮเนเกน *
บริษัทไทยเอเชียแปซิฟกบริเวอรี่
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไทรนอย อ.ไทรนอย

หมายเหตุ

* ปดดําเนินการ เนื่องจากมีปญหาเรื่องงบประมาณ

* ปดปรับปรุงอาคารและหองจัดแสดงนิทรรศการ คาดวานาจะแลวเสร็จ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ข.

ตาราง วิเคราะหการดําเนนิงานของพิพิธภัณฑทองถิน่ จังหวัดนนทบุรี
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ตาราง 2 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเครื่องจักรกลชลประทาน

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ

ลักษณะทางกายภาพ

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อนุสรณแด นาย
จุลนก สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีต องคมนตรี ตั้งอยูภายใน
กรมชลประทาน เลขที่ ๒๐๐ ถนนติวานนท อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

การเดินทางเขาถึง รกประจําทางที่ผาน
สาย ๓๓, ๙๐, ๑๐๔
ปอ. ๑๐๔, ปอ. ๓๘๘, ปอ. ๕๐๕

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

รูปทรงของอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ออกแบบให
ทันสมัย ดวยโครงสราง เหล็ก มีรูปทรงคลายพญานาค
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เลื้อยตัวข้ึนเหนือนํ้า อันเปนสัญลักษณของ กรม
ชลประทาน ประกอบดวยหองจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงาน และสิ่งแสดง ๓ หอง ไดแก หอง นิทรรศการ
ชีวประวัติและผลงานของนายจุลนก สนิทวงศ ณ อยุธยา
อดีตองคมนตรี หองนิทรรศการ วิวัฒนาการดาน
เครื่องจักรกล กรมชลประทาน หองจัดแสดงอุปกรณและ
แบบจําลองเครื่องจักรกลใน อดีตที่สําคัญ

พ้ืนที่สวนใหญโดยรอบอาคาร เปนพ้ืนที่จัดแสดงกลางแจง
จัดวางเครื่องจักรกลขนาดใหญ ที่มี คุณคาทาง
ประวัติศาสตร เปนประติมากรรมกลางแจงขนาดใหญที่
สอดรับกัน ระหวางอาคารกับสิ่ง จัดแสดงบนลานเพิอง
และสายนํ้า

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ พิพิธภัณฑ ประกอบ ดวยอาคารจัดแสดงนิทรรศการ ผล
งานและสิ่งแสดง บนพ้ืนที่ ๕๕๐ ตาราง เมตรเชื่อมตอสู
ภายนอกที่เปนพ้ืนที่จัดแสดงกลางแจง ดวยสวนรูปเพิอง
ขนาดใหญ ลอมรอบดวยบอนา

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง จัดแสดงนิทรรศการ ชีวประวัติและผลงานของนายจุลนภ
สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีต องคมนตรี ซึ่งแสดงถึงความ
เสียสละและอุทิศตัวในการปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตเริ่มตนรับ
ราชการ จวบจนวาระสุดทายของชีวิตพรอมทั้งสิ่งแสดงอัน
สื่อถึงวิถีการทํางาน และ การดํารงชีวิต
ภายในอาคารจัดแสดง หองที่ ๑ นี้ ยัง ประกอบดวย
นิทรรศการ ชุด “จุลนภ นบพระภูมิพล”
แสดงถึงผลงานในการถวายการรับใชใตเบื้องพระยุคลบาท
ทั้งในฐานะองคมนตรี ประธาน และ คณะกรรมการใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ที่ไดรับความ
ไววางพระราชหฤทัยใหปฏิบัติ งานถวาย
นิทรรศการ ชุด “จุลนภ นภสูรยสนิทวงศ”
แสดงถึงชีวประวัติ นับแตถือกําเนิดในราชสกุลสนิทวงศ
และความกาวหนาในชีวิตราชการ ตัง แตเปนนายชางตรี
กรมชลประทาน จนดํารงตําแหนงราชการสุดทาย เปน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตลอดจนครอบครัวซึ่งเปนพลังใจอยู เบื้องหลังตลอดมา
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จัดแสดงอุปกรณเครื่องจักรกลขนาดใหญที่มีคุณคา ไมวา
จะเปนเรือขุดดีเซล รถขุด รถแทรกเตอร เครื่องจักรกล
สูบนํ้า ฯลฯ ที่สํานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เคยใช
ในการกอสรางเข่ือน และขุด คลองสายสําคัญ ๆ มาตลอด
ระยะเวลายาวนานนับรอยป

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง

รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงวัตถุเครื่องจักรกลที่สําคัญและประวัติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา จัดแสดงนิทรรศการ ชีวประวัติและผลงานของนายจุลนภ
สนิทวงศ ณ อยุธยา อดีต องคมนตรี

นิทรรศการ ชุด “จุลนภ นบพระภูมิพล”

นิทรรศการ ชุด “จุลนภ นภสูรยสนิทวงศ”

นิทรรศการ ชุด “สิริมงคลแหงชีวิต”

นิทรรศการ ชุด “จุลนก นวัตกรแหงงาชลประทาน”

นิทรรศการ ชุด “ดวยสมองและเครื่องมือ”

นิทรรศการ ชุด “นวัตกรรมในงานชลประทาน”

นิทรรศการ ชุด “วิวัฒนาการงานจักรกล พัฒนา
ชลประทานไทย”

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความสะดวกแกผู
เขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย สามารถมองเห็นและอาน
ไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -

กระบวนการสงเสริมการเรียนรู

ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมได อนุญาตใหถายภาพหรือวีดี
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ทัศน

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง มีการจัดอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา ขาราชการ
และบุคคลผูสนใจ และมีกรศึกษาดูงาน

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย มีระบบฐานขอมูลที่จัดการโดยทางกรมชลประทานเพ่ือใช
เปนแหลงเรียนรูและพัฒนางานชลประทานของประเทศ

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย -

การบริหารจัดการ

การวางแผนงาน อยูในความดูแลของทางกรมชลประทาน เปดบริการเปน
แหลงเรียนรู

โครงสรางองคกร นายจริย ตุลยานนท อธิบดีกรมชลประทานคนที่ ๑๙

นายนิตย เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญฝายเครื่องกล

นายโอภาส ตรีสุวรรณ อดีตผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดาน
วิศวกรรมเครื่องกล

นางอารยา จันทราวรรณ ที่ปรึกษากรมชลประทาน (ดาน
วางผังและออกแบบ)

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร มีการจดัสรรเจาหนาที่ประจําหนวยบริการ

การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ และ
เงินงบประมาณรายป

การบริหารจัดการดานการบริการ -

การติดตามและประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพ มีการประเมินสถิติประจําป

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทางรัฐ

ผูชมกลุมเปาหมาย นักวิชาการ นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
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วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมในวันจันทร – ศุกร เวลา
๐๙ .๐๐ – ๑๖ .๐๐น .

ตาราง 3 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานท่ีตั้ง วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การเดินทางเขาถึง โดยสารเรือขามฟากจากวัดสนามชัยเหนือเพ่ือมาข้ึน

ณ ทาน้ําของวัด ก็จะมีเรือขามฟากตั้งแตเวลา ๐๕ .๓๐
-๒๑.๓๐น . ทุกวัน

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

อาคารสองชั้นซึ่งแตเดิมเปนกุฎิของอดีตเจาอาวาส
สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนอาคารจัดแสดง
ชั้นลาง หรือ หอไทยนิทัศนเครื่องปนดินเผา ไดรับการ
สนับสนุนจาก สวทช. จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับ
เครื่องปนดินเผาเปนหลัก ชั้นบน เปน "หองคัมภีร
รามัญ" เก็บรวบรวมคัมภีรภาษามอญไวจํานวนมาก

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ ตั้งอยูบนเกาะเกร็ด เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของ
จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง หอไทยนิทัศน เครื่องปนดินเผา ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จาก สวทช  .นี้ วาดวยเรื่องเครื่องปนดินเผาเปนหลัก
โดยไดจําลองเตาเผาและหุนจําลองของชางทํา
เครื่องปนดินเผาไว มีมุมฉายวีดิทัศนเรื่องราวตางๆ
อาทิ ขนมโบราณที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด พ้ืนที่สวน
ใหญในอาคารจัดแสดงวิวัฒนาการของ
เครื่องปนดินเผาที่พบในประเทศไทย และมีตัวอยาง
ของเครื่องปนดินเผาในภาคตางๆ มาใหดูชมกันดวย
สิ่งของในพระเจาบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระ
สุดารัตนราชประยูร ซึ่งหลังจากสิ้นพระชนมแลว ลน
เกลาฯ รัชกาลที่ ๕ นํามาถวายไว เนื่องแตวัดนี้เปนวัด
ที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
เสด็จทอดพระเนตร ในป พ.ศ.๒๔๑๗ นั้น เสนาสนะ
ลวนทรุดโทรม จึงไดกราบทูลใหพระเจาบรมมหัยยิกา
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เธอฯ ทรงทราบและรับไวในพระอุปถัมถ ของที่จัด
แสดงอยู เชน พระพิมพ เครื่องแกว เครื่องถวยชาม
ฯลฯ
สิ่งของที่อดีตเจาอาวาสไดรับการถวายมาเนื่องในวาระ
สําคัญของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี อาทิ ตู
สังเค็ดที่ระลึกในงานพระศพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ชุดเครื่องสังเค็ด มุก
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาพระราชทานถวายแด
พระราชาคณะที่ไดรับนิมนตเขารวมประกอบพิธีงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดอกไมแกะดวยหินออน
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนํามา
จากอิตาลีครั้งกลับจากเสด็จประพาสยุโรป ฯลฯ
สิ่งของในวัฒนธรรมประเพณีมอญ หลายชิ้นสืบมาแต
กอนกรุงรัตนโกสินทร นับแตครั้งพระเจาตากสิน
มหาราชโปรดเกลาฯ ใหชาวมอญมาตั้งบานเรือนที่
เกาะเกร็ด และสรางวัดข้ึนจากวัดรางเดิมในสมัย
อยุธยา สั่งสมเรื่อยมาจนปจจุบัน ทําใหมีขาวของอายุ
หลายรอยปอยูหลายชิ้นในพิพิธภัณฑนี้ แมกระทั่งเหม
(โกศมอญ) ที่ใชในงานพระราชทานเพลิงศพพระราชา
คณะ อดีตเจาอาวาสอายุ ๑๐๒ ป ก็ไดจัดแสดงไวดวย
สิ่งของเบด็เตล็ด อาทิ พิมพดีดสมัยเกาที่ตีตรา “กรม
พัสดุ” ยี่หอ Smith Premiet เครื่องกรองน้ําดินเผา

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงวัตถุโบราณและประวิติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา ชั้นลาง หอไทยนิทัศนเครื่องปนดินเผา
ชั้นบน เปน "หองคัมภีรรามัญ"

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความสะดวก
แกผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย สามารถมองเห็น
และอานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมไดเทานั้น ไมอนุญาตให

ถายภาพหรือวีดีทัศน
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มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง -

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย เนื่องจากยังเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจึงยังไมมีระบบ
ฐานขอมูลแนชัดนัก

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย -
การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน อยูในความดูแลของทางวัดปรมัยยิกาวาส เปดบริการ

เปนแหลงเรียนรู
โครงสรางองคกร พระครูวิมลธรรมาภรณ )เจาอาวาส( เปนผูดูแล
ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร -
การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษา

พิพิธภัณฑ
การบริหารจัดการดานการบริการ -
การติดตามและประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพ -
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทางวัด
ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมในวันจันทร – ศุกร เวลา

๐๙ .๐๐ – ๑๖ .๐๐น . สวนในวันเสาร  -อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ เปดเวลา๐๙ .๐๐ -๑๗.๐๐น .

โดยไมเก็บคาเขาชม

ตาราง 4 วิเคราะหการดําเนนิงานของพิพิธภัณฑวัดตนเชือก

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูเลขที่ 8 หมูที่ 4 ตําบลบานใหญ อําเภอบางใหญ

จังหวัดนนทบุรี
การเดินทางเขาถึง โดยรถยนตเขาซอยวัดตนเชือก ถนนกาญจนาภิเษก

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

อาคารสองชั้นซึ่งแตเดิมเปนกุฎิของอดีตเจาอาวาส
เปนอาคารจัดแสดง



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภ

ูมิ

152

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ ตําบลบานใหมมีวัดเพียงหนึ่งวัด พุทธศาสนิกชนใน
ตําบลบานใหมและตําบลใกลเคียงมาทําบุญอยูเปน
จํานวนมาก มีหลวงพอวิหาร พระประธานในวิหาร ซึ่ง
สรางในสมัยอยุธยาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบาน
นับถือสักการะกันเปนประจํา นอกจากนี้ ยังมีอดีตเจา
อาวาสสําคัญของวัด ๓ รูป

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง จัดแสดงเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรของพ้ืนที่ตําบล
บานใหม ที่มีประวัติศาสตรยาวนานและมี
ความสัมพันธกับบนกลอนลํานําของกวีหลายตอหลาย
ทานที่แวะเวียนผานเขามาที่นี่
ภายในแสดงหุนสุนทรภูและผลงาน นอกจากนี้ยังมี
วัตถุโบราณที่เก็บรวบรวมเอาไว

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงวัตถุโบราณและประวิติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา ชั้นลาง ประวัติศาสตรครูกวีสุทรภู
ชั้นบน เปน หองจัดแสดงประวัติและผลงานของ กรม
หลวงวงษาธิราชสนิท รวมทั้งเครื่องกระเบื้องอีก
เล็กนอย

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความสะดวก
แกผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย สามารถมองเห็น
และอานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมและอนุญาตใหถายภาพหรือ

วีดีทัศน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง มีการจัดการอบรมเรียนรูแกเยาวชนในชุมชนในดาน

ศิลปะ ดนตรีและการวายน้ํา
มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย เนื่องจากยังเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจึงยังไมมีระบบ

ฐานขอมูลแนชัดนัก
มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย มีโครงการสรางหองสมุดเพ่ือเปนแหลงเรียนรูแกชุมชน
การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน อยูในความดูแลของทางอบต .บานใหม เปดบริการเปน

แหลงเรียนรู
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โครงสรางองคกร สจ  .วส ุผันเงิน ริเริ่มใหจัดตั้ง
คุณสรเดช คลังทอง เปนผูดูแล

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร บุคลากรของทาง อบต .บานใหม โดยมี คุณสรเดช คลัง
ทอง เปนเจาหนาที่ประจําของพิพิธภัณฑ

การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษา
พิพิธภัณฑ

การบริหารจัดการดานการบริการ -
การติดตามและประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพ -
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทางอบต .และจาก

ทางวัดตนเชือก
ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมในวันจันทร – ศุกร เวลา

๐๙ .๐๐ – ๑๖ .๐๐น . สวนในวันเสาร  -อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ เปดเวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น .
โดยไมเก็บคาเขาชม

ตาราง 5 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑวัดบางออยชาง

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูที่ 79 บานบางออยชาง คลองบางกอกนอย หมูที่

2 ซ.บางกรวย-ไทรนอย 29 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บาง
สีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

การเดินทางเขาถึง โดยรถยนตเขาซอยตรงสี่แยกพระราม5จากถนนรัตนาธิ
เบศรฝงขาออกจากกรุงเทพฯ เลี้ยวซายแยกเขาถนน
นครอินทร ตรงมาเรื่อยๆขามสะพานพระราม 5 ออก
ทางคูขนานแลวเลี้ยงซายไปเล็กนอยฝงตรงขามจะเห็น
ซ.บางกรวย-ไทรนอย 29 มีซุมประตูวัดบางออยชางตรง
เขาไปสุดซอยจะเจอกับวัดบางออยชาง หรือมาจากทาง
ถนนสิรินธรขาเขา (ไปทางสะพานกรุงธน) เลี้ยงซาย
เขาถ.บางกรวย-ไทรนอย ตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกที่จะ
เลี้ยวขวาข้ึนสะพานพระราม 5 กอนถึงแยกเล็กนอยดาน
ซายมือเปน ซ.บางกรวย-ไทรนอย 29 มีซุมประตูวัดบาง
ออยชางตรงเขาไปสุดซอยจะเจอกับวัดบางออยชาง
ปจจุบันมีเรือนําเที่ยวแวะข้ึนที่ทาเรือวัดบางออยชางดวย

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน ใชพ้ืนที่เดิมของหอฉันทที่เปนเรือนไมเกาแกอายุกวา
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แสดง 100 ป มาดัดแปลงทําเปนพิพิธภัณฑ

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ พระครูนนทวัตร วิบูลย อดีตเจาอาวาส ไดกอตั้ง
พิพิธภัณฑข้ึนเพ่ือเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีในวัดและ
ชุมชนบางออยชาง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกประชาชน
ทั่วไป

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง จัดแสดงสมบัติมีคาอันเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
เชน ชุดของหลวงปูที่เย็บดวยมือทั้งหมด ตาลปตรของร.
5 ที่มีสัญลักษณนารายณทรงครุฑตามศิลปะของรัชกาล
ที่ 5 ตะลุมหรือพานแวนฟา เปนศิลปหัตถกรรมชั้นสูง
ของไทยโบราณ เปนที่เก็บหนังสือเกาแกบอกเลาความ
เปนมาของจังหวัดนนทบุรี และบางตูก็จัดไวเปนที่เก็บ
พระไตรปฎกใบลาน ที่มีอายุราว 200-300ป บนผนังจัด
แสดงภาพเขียนบนกระดาษของขรัวอินโขง ที่มีอายุกวา
250 ป ถึง 4 ภาพ และในชั้นที่ 3 นี้ยังมีหองจําวัดของ
พระครูนนทวัตร และจัดแสดงเครื่องถวยชามของจีนใน
สมัยราชวงศชิง และสมุดขอยโบราณ อีกดวย

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงวัตถุโบราณและประวิติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา ชั้นที่ 3 ซึ่งเปนชั้นบนสุด โดยในชั้นนี้จัดแสดงสมบัติมีคา
อันเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เชน ชุดของหลวงปูที่
เย็บดวยมือทั้งหมด ตาลปตรของร.5 ที่มีสัญลักษณ
นารายณทรงครุฑตามศิลปะของรัชกาลที่ 5 ตะลุมหรือ
พานแวนฟา เปนศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทยโบราณ
อยูในกลุมชางรักงานประดับมุกซึ่งโดยปกติแลวชาวบาน
จะไมคอยมีใชกัน สวนใหญจะมีในสํานักพระราชวัง
เทานั้น
ชั้นที่ 2 ไดจัดแสดงขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

ของชาวสวนเมืองนนท เชน หมอไวเพาะทุเรียน หมอหุง
ขาว ไห โองทํามือยุคแรกของจีนมีสีเขียวหยก หนังสือ
พระไตรปฎก ตูลายรดน้ําไมสักที่ยังไมปดทอง หีบทองที่
ใชบรรจุศพลายเทพพนม พิกุล และลายบัว เปนตน
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รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความสะดวกแก
ผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย สามารถมองเห็นและ
อานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมและอนุญาตใหถายภาพหรือ

วีดีทัศน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง -

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย เนื่องจากยังเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจึงยังไมมีระบบ
ฐานขอมูลแนชัดนัก เคยมีการบริการวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรเขามาชวยจัดระบบนิทรรศการให

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย มกีารเก็บรวบรวมประวัติศาสตรนนทบุรีสมัยใหม
การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน อยูในความดูแลของทางวัดบางออยชาง เปดบริการเปน

แหลงเรียนรู
โครงสรางองคกร พระครูนนทวัตร วิบูลย อดีตเจาอาวาส ไดกอตั้ง

พิพิธภัณฑข้ึนเพ่ือเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีในวัดและ
ชุมชนบางออยชาง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกประชาชน
ทั่วไป
คุณธีรวัฒน กลีบผึ้ง ผูดูแลพิพิธภัณฑ

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร บุคลากรของทางวัดและผูนําชุมชนเอง โดยคุณธีรวัฒน
กลีบผึ้ง ผูดูแลพิพิธภัณฑ

การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษา
พิพิธภัณฑและเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ

การบริหารจัดการดานการบริการ -
การติดตามและประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพ -
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทางการและจากทางวัด

บางออยชาง
ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑวัดบางออยชางเปดทําการทุกวันเสาร-อาทิตย

เวลา 09.00-13.00 น.  .โดยไมเก็บคาเขาชม
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ตาราง 6 วิเคราะหการดําเนนิงานของพิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานที่ตั้ง

พิพิธภัณฑธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี

ดานหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา )ทาน้ํา
นนท(

การเดินทางเขาถึง ทางบก รถประจําทางสาย32, 63, 97, 114, 175,
203 , 543 และ 545
ทางน้ํา เรือดวนเจาพระยา จากทาชางสุดทางทาน้ํา
นนท

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

มีที่จัดแสดงงานของพิพิธภัณฑอยางชัดเจน มีทั้งสวน
แสดงชั่วคราวและถาวร

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ ตั้งอยูใกลทาน้ํานนท
เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง กลางหองชั้นลางคือตูโชวหุนจําลอง )model) ขนาด

ใหญหลายใบ แสดงภูมิประเทศของจังหวัดนนทบุรี
และตัวเมือง )ในยุคนั้น (รวมถึงโครงการ“ใน

อนาคต) ” นับจากวันเปดพิพิธภัณฑ  (เชนคายลูกเสือ
และสนามกีฬาประจําจังหวัด ดานริมฝาเปนตู
กระจกใสขาวของตางๆ ที่ไดรับบริจาคมา ทั้งถวย
ชาม ปน ธนบัตรเกา ของโบราณจิปาถะ สวนดานใน
เปนหองพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ )Natural
History) จัดแสดงสัตวสตัฟฟนับรอยชนิด ทั้งสัตว
บก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน ในสภาพที่ตกแตงใหดู
เปนธรรมชาติ
ชั้นบน หองดานหนาจัดแสดงตูพระธรรม และ
ชิ้นสวนพระพุทธรูป จํานวนไมนอยมาจากการขุดกรุ
วัดเชิงทา ริมแมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอปากเกร็ด
ที่ถูกกรมชลประทานรื้อลงเพ่ือใชสถานที่ กระทั่งตอง
มาสรางวัดชลประทานเพ่ือเปนการผาติกรรม )ชดใช (

สวนหองดานในก็มีหุนจําลอง“การพัฒนา ”ของ
ชาติในดานตางๆ เชน เข่ือนยันฮี จังหวัดตาก เข่ือน
เจาพระยา จังหวัดช ัยนาท รวมทั้งมีหุนจําลองคุม
ขุนแผนและเพนียดคลองชางที่อยุธยา
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กลาวไดวาพิพิธภัณฑแหงนี้คือ “ไทมแมชชีน ”ทั้งใน
แงที่เปนตัวอยางของพิพิธภัณฑยุคดั้งเดิม และเปน

บรรยากาศของเมืองไทยเมื่อ๔๐ - ๕๐ ปกอน โลก
ยุคจอมพลสฤษดิ์ -จอมพลถนอม ที่เนนวาทกรรมแหง

“การพั ฒนา  ”และถูกแชแข็งไวตั้งแตยุคนั้น ขาม
ผานเวลามาสูโลกปจจุบัน)ในซอกตูชั้นบน ซุกแผน

กระดานปายระบุนามผูวาราชการจังหวัด ซึ่งยังคง
คางเติ่งอยูที่นายสอาด ปายะนนทนั้นเอง(

ตามขางฝาประดับตกแตงดวยภาพวาดหลายสิบภาพ
ซึ่งเจาหนาที่เลาวา เปนฝมือของครูวาดเขียนตาม
โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดที่ถูกระดมมาชวยงานกัน
และที่นารักก็คือบางทานยังคงแวะเวียนมาเยี่ยม
ผลงานของทานอยู แมในวัยหลังเกษียณ

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงหุนจําลอง ขาวของตางๆ ที่ไดรับบริจาคมา

ทั้งถวยชาม ปน ธนบัตรเกา ของโบราณจิปาถะ สัตว
สตัฟฟนับรอยชนิด ทั้งสัตวบก สัตวน้ํา
สัตวเลื้อยคลาน ในสภาพที่ตกแตงใหดูเปนธรรมชาติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา จัดแสดงทั้งอาคาร

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความ
สะดวกแกผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย
สามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมผานตูกระจกที่เก็บของใชไว

ไดเทานั้น ไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีทัศน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง -

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย เนื่องจากยังเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจึงยังไมมีระบบ
ฐานขอมูลแนชัดนัก

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย -
การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน อยูในความดูแลของเทศบาลจังหวัดนนทุบรี มี
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โครงการบูรณะปรับปรุงอาคารใหอยูในสภาพ
สมบูรณและพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มี
การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน

โครงสรางองคกร สํานักการศึกษา เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เปนผูดูแล
โดยจัดเจาหนาที่ประจําวันละ 1 คน

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร -
การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ

จาก วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
การบริหารจัดการดานการบริการ -
การติดตามและประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพ ประเมินจํานวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละป
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน งบสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม เปดวันอังคาร -วันเสาร ในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา

๐๘. ๓๐ -๑๖.๓๐น.
(ปดวันอาทิตย -วันจันทร และวันหยุดนักขัตฤกษ(
ไมเสียคาเขาชม ไมอนุญาตใหถายภาพ
โทร  .๐๒๕๘๙๐๔๘๑-๒ตอ๑๕๙)ฝายการ
ทองเที่ยว จังหวัดฯ(
ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุง ในความดูแลของ
จังหวัดนนทบุรี

ตาราง 7 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพ
ไทย/หอประวัติศาสตรสุขภาพ

1. ลักษณะทางกายภาพ
1.1 สถานที่ตั้ง

1 .  หอจดหมาย เหตุ และ พิ พิธภัณฑ สุ ขภาพไทย
ชั้น 3 สถาบันบําราศนราดูร ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร./โทรสาร 02-951-1009
www.nham.or.th และ www.shi.or.th
2. หอประวัติศาสตรสุขภาพ
ชั้น 1 อาคารสุขภาพแหงชาติ  ซอยสาธารณสุข 6
ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง      จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-832-9280, 081
8028761
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพ
ไทย/หอประวัติศาสตรสุขภาพ

3. หนวยบริหารจัดการ สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ชั้น 3 อาคารคลังและพัสดุ 88/137 ซอยสาธารณสุข 6
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-590-1352 โทรสาร 02-590-1498

1.2  การเดินทางเขาถึง เดินทางเขาถึงโดยรถยนตสวนบุคคลเขาทางโรงพยาบาล
บําราศนราดูร หรือทางเขาโรงพยาบาล ศรีธัญญา
รถโดยสารสาย 18, 63, 114 ที่ปายรถเมลหนาสถาบัน
บํ า ร าศนราดู ร  และนั่ ง ร ถมอ เตอร ไซด เ ข าท า ง
โรงพยาบาลบําราศนราดูร

1.3 อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับเนื้อหาที่จัดแสดง

1.3 อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับเนื้อหาที่จัดแสดง (ตอ)

ปจจุบันสถานที่ตั้งและจัดเก็บเอกสารวัตถุจดหมายเหตุ
ที่ชั้น 3 ในอาคารของสถาบันบําราศนราดูร นับวามี
ความแออัดมากการจะขยายงานใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสมอยางที่ตั้งมาตรฐานไว จึงจําเปนตองมองหา
อาคารสถานที่แหงใหมที่มีพ้ืนที่กวางขวางทั้งในสวนของ
การจัดเก็บเอกสารวัตถุที่ตองถูกตองเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ การทํางานในสวนซอมแซมและปฏิบัติการของ
เจาหนาที่ สวนพ้ืนที่สําหรับการใชงานคนควาสําหรับ
บุคคลภายนอกและสวนพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ และควรตั้งอยูในทําเลที่สะดวกตอ
การเขามาใชบริการ การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่เปน
โครงการใหญในอนาคต ซึ่งตองอาศัยงบประมาณ
ทรัพยากร และความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ เปน
อยางสูง หอประวัติศาสตรสุขภาพเปนสวนหนึ่งของ
โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพ
ไทย โดยความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
และมอบหมายใหสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร เปนหนวยบริหารจัดการ ทั้งนี้
ในการดําเนินงานไดรับความสนับสนุนจากองคกร/
หนวยงานที่เ ก่ียวของและผูมี อุปการคุณ ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินงานเปนอาคารสรางข้ึนมาใหม เพ่ือรองรับและ
ขยายพ้ืนที่ในการจัดแสดงเพ่ือใหเพียงพอสําหรับจัด
แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมตาง ๆ ลักษณะของ
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อาคาร เปนอาคารสู ง  ทันสมัย  ซึ่ งการออกแบบ
สอดคลองกับอาคารพิพิธภัณฑ

1.4 สภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย และหอ
ประวัติศาสตรสุขภาพ อยูภายในบริเวณกระทรวง
ส า ธ า รณ สุ ข  ซึ่ ง เ ป น ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู เ รื่ อ ง ร า ว
ประวัติศาสตรสุขภาพไทยและการแพทยแผนไทย
ดังนั้นสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบจึงเปนปจจัย
สําคัญที่สามารถเอ้ือประโยชนและสงเสริมการทองเที่ยว
ของพิพิธภัณฑ

2. เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดง 1. เนื้อหาของนิทรรศการมีความโดดเดนและมี
ลักษณะเฉพาะคือจัดแสดงในหัวขอตาง ๆ ดังนี้

1) ความสัมพันธที่เปนหนึ่งเดียวจักรวาลภายในและ
จักรวาลภายนอก
2) เกร็ดความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรสุขภาพ
3) พหุลักษณทางการแพทย ความหลากหลายใน
ระบบสุขภาพไทย

4) ชีวิตความเปนอยูและสุขภาพ
5)  ภูมิปญญาสุขภาพและการแพทยไทยสืบทอดไว

กอนสาบสูญ
6)  การแพทยในสถานการณวิกฤต
7)  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
8)  รอยเวลาเสนทางสุขภาพไทย
9)  ความตายและวาระสุดทายของชีวิต
10) สุขภาพกับสังคม เปนการจัดนิทรรศการถาวร
เก่ียวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสุขภาพ ซึ่งเปนผล
จากการศึกษาและสังเคราะหองคความรูที่ไดจากขอมูล
ในหอจดหมายเหตุสุขภาพนั่นเอง โดยมีการจัดแสดง
วัตถุสิ่งในหัวขอตาง ๆ เก่ียวกับการแพทยและสุขภาพที่
อาจารสุขภาพแหงชาติ

3. รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง
3.1 รูปแบบการนําเสนอ

มีความหลากหลายโดยสามารถสื่อและแสดงใหเห็นถึง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสุขภาพ การแพทย โดยมี
รูปแบบในการนําเสนอ ดังนี้
1. เปนการจัดนิทรรศการถาวรเก่ียวกับประวัติศาสตร
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และวัฒนธรรมสุขภาพ
2. มีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของในหัวขอตาง ๆ เก่ียวกับ
การแพทยและสุขภาพ
3. การจัดมุมนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน
ประเด็นและจัดแสดงเอกสารวัตถุที่แตกตางกันไปทุก 3-6
เดือน

1.2 รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหาและเสนทาง
การเดินชม

3.2  รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหาและเสนทาง
การเดินชม (ตอ)

มีการกําหนดรูปแบบแนชัดทั้งในเรื่องของเนื้อหาและ
เสนทางการเดินชมโดยมีการจัดทําแผนผังแสดงเสนทาง
การเดินชมและประตูเขาออกเพียงทางเดียว โดยมีการ
ลํ า ดั บ เ นื้ อ ห า ก า ร จั ด แ สด ง อ อ ก เ ป น  1 0  ส ว น
ประกอบดวย

สวนที่ 1  ความสัมพันธที่เปนหนึ่งเดียว จักรวาลภายใน
และจักรวาลภายนอก

สวนที่ 2  เกร็ดความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรสุขภาพ
สวนที่ 3  พหุลักษณทางการแพทยความหลากหลาย

ในระบบสุขภาพไทย
สวนที่ 4  ชีวิตความเปนอยูและสุขภาพ
สวนที่ 5  ภูมิปญญาสุขภาพและการแพทยไทยสืบทอด

ไวกอนสาบสูญ
สวนที่ 6  การแพทยในสถานการณวิกฤต
สวนที่ 7  สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
สวนที่ 8  รอยเวลา เสนทางสุขภาพไทย
สวนที่ 9  ความตายและวาระสุดทายของชีวิต
สวนที่ 10 สุขภาพกับสังคม

3.3 รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร สําหรับรูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทํา
ปายประกอบคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูเขาชม ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติโดยภาษาที่ใชมีความกระชับ ไมซับซอน
และสามารถเขาใจงายตลอดจนรูปแบบตัวอักษรมีขนาด
พอดีสามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

3.4 การใชเทคนิคในการจัดแสดง สําหรับการใชเทคนิคในการจัดแสดง มีการใชแสงสีเสียง
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และสื่อผสม (Multimedia) ตาง ๆ เ พ่ือสราง
กระบวนการเรียนรู และสรางความประทับใจใหแกผูชม

4. กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
4.1 ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุและ
สิ่งของที่นํามาจัดแสดง

มีการนําวัตถุและสิ่งของจัดแสดงสวนหนึ่ง ที่เปดโอกาส
ใหผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุและสิ่งของได
ทดลองใชได เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบสอง
ทางผานการสัมผัสหรือทดลองใช

4.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน อยาง
ตอเนื่อง

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยางตอเนื่องโดย
กิจกรรมและเรื่องราวที่นํามาจัดแสดง มีความเก่ียวเนื่อง
กับเนื้อหาของนิทรรศการ เชน
1. กิจกรรมและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเขาชม
โดยจัดการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับประวัติศาสตร
ความเปนมาของสุขภาพไทย
2. นิทรรศการถาวร เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับสุขภาพ
3 .  มี การจัดมุมนิทรรศการ เคลื่ อนที่ ซึ่ ง จะมีการ
ปรับเปลี่ยนประเด็นและจัดแสดงเอกสารวัตถุที่แตกตาง
กันไปทุก 3 - 6 เดื อน เ พ่ือ ใหนิทรรศการในหอ
ประวัติศาสตรสุขภาพมีความเคลื่อนไหวและนาสนใจ
4. นอกจากนี้หอจดหมายเหตุสุขภาพ ยังไดรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ในการจัดอบรมทางวิชาการ เชน
- การอมรมเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู
พิพิธภัณฑสําหรับบุคลากรดานสาธารณสุขรวมกับศูนย
มานุษวิทยา     สิรินธร (องคกรมหาชน)
- การประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
เอกสาร การสงมอบเอกสารประวัติศาสตรสุขภาพ
รวมกับสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรุงเทพ
- สัมมนาวิชาการ เรื่องประวัติศาสตรสุขภาพชุมชน
เรื่องราวขาวของและเทคโนโลยีสุขภาพทองถ่ินกับ
เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายหมอ
พ้ืนบาน
- สรางความรวมมือทางวิชาการเพ่ือกอตั้งโครงการหอ
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จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทยจังหวัดเชียงราย
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือให
สามารถคนควาขอมูลตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ ไดงาย
ข้ึน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ เชน

หอจดหมายเหตุสุขภาพและหอประวัติศาสตรสุขภาพ
การใหบริการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ดิจิตอล หอจดหมายเหตุสุขภาพ ทําไวเพ่ือเก็บรักษา
และสามารถสืบคนไดดี สะดวก ในอนาคตจึงมีโครงการ
ทําหอสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-library) สําหรับการสืบคน
เอกสารหรือหนังสือไดทางออนไลน รวมทั้งปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหรองรับการคนควาวิจัย
ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศดวย โครงการวิจัย
ดวยฐานทรัพยากรภาพถายจากกองสุขศึกษาที่มีอยูเปน
จํานวนมาก จึงไดมีการจัดตั้งโครงการวิจัยภาพเกา
สาธารณสุข

4.4 มีการสงเสริมการเรียนรู โดยใชสื่อที่
หลากหลาย

มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย เชน
การจัดสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความรูและ
ประชาสัมพันธ เชน หนังสือวีดีทัศน สิ่งพิมพ
อินเทอรเน็ต (ฐานขอมูลของพิพิธภัณฑสุขภาพไทย)

5. การบริหารจัดการ
5.1 การวางแผนงาน

1. มีการดําเนินงานในการวางแผนงานอยางเปนระบบ
โดยมีการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกรอยาง
ชัดเจน คือสงเสริมและพัฒนา พิพิธภัณฑสุขภาพไทย
ใหเปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพไทย
2. มีการกําหนดแผนงานประจําป เชน การจัด
นิทรรศการและจัดกิจกรรมหมุนเวียน จัดเสวนาวิชาการ
หรือดูงานเก่ียวกับประวัติศาสตรสุขภาพ เปนตน

5.2 โครงสรางองคกร มีการดําเนินงานภายใตรูปแบบของโครงสรางองคกรที่
ชัดเจนตลอดจนมีการกําหนดความสัมพันธระหวางกลุม
งานตาง ๆ การระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนง
งาน รวมทั้งมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะในการดําเนินงานเปนสําคัญ
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5.3 การบริหารจัดการดานบุคลากร 1. มีจํานวนบุคลากรเพียงพอสําหรับ การดําเนินงานดาน
ตางๆ โดยประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน เจาหนาที่
จดหมายเหตุ 3 คน เจาหนาที่หอประวัติศาสตรสุขภาพ
ไทย 1 คน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
2. บุคลากรเปนผูมีความรูเฉพาะดาน ตามแตละสาย
งาน
3. บุคลากรมีความเก่ียวกับนิทรรศการที่นํามาจัดแสดง
และสามารถนําชมนิทรรศการได
4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีการฝกอบรมทั้ง
ในและตางประเทศ
5. บุคลากรไดรับเงินเดือนและสวัสดิการอยางเหมาะสม

5.4 การบริหารจัดการงบประมาณ 1. มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
2. มีการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป

5.5 การบริหารจัดการดานการใหบริการ 1. มีจุดประสงคสัมพันธและติดตอสอบถาม
2. มีการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เชน
แผนพับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จดหมายขาว สื่อ
สิ่งพิมพของพิพิธภัณฑ และเว็บไซต เปนตน
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เพียงพอ เชน
หองน้ํา ที่จอดรถ ที่นั่งพักผอน มุมอานหนังสือ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกผูพิการ เชน ทางเดิน ลิฟต และ
หองน้ํา เปนตน

5.6 การติดตามและการประเมินผล การ
ดําเนินงานเพ่ือวัดประสิทธิภาพ       ในการ
ดําเนินงาน

1. มีการประสิทธิผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา
รายงานประจําป
2. มีการจัดทําสถิติจํานวนผูเขาชม
3. มีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู
ใหบริการ
4. มีการปรับปรุงและแกไขปญหาจากแบบสํารวจอยาง
เปนระบบ

6. งบประมาณสนับสนุนในการการดําเนินงาน 1. เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผานพิพิธภัณฑ
2. รายไดจากการบริจาค
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7. ผูชม / กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หมอ และพยาบาล หรือผู
ที่มีความสนใจงานทางดานสุขภาพ การแพทย ซึ่ง
พิพิธภัณฑสุขภาพไทย มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ
เผยแพรและใหความรูทางดานสุขภาพ

8. วัน – เวลาใหบริการ และอัตราคาเขาชม เปดบริการ จันทร – ศุกร เวลา 09.30 – 170.00 น.
(ยกเวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ) สามารถ
ติดตอขอเขาชมเปนหมูคณะไดที่คุณ ปารณัฐ  สุขสุทธิ์
โทรศัพท 02-832-9280, 081-802 8761 ไมเสียคาเขา
ชม

ตาราง 8 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว
1. ลักษณะทางกายภาพ

1.1 สถานที่ตั้ง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
อาคาร 4 ชั้น 4กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
อ.เมือง จ.นนทบุรี11000 โทร. 02-590-4165,
02-590-4168 โทรสาร 02-590-4163

1.2 การเดินทางเขาถึง สามารถเดินทางเขาถึงโดยรถยนตสวนบุคคล รถ
โดยสารประจําทางสาย 63, 114 18 ที่หนาสถาบัน
บําราศนราดูร
และนั่งรถมอเตอรไซดเขาทางโรงพยาบาลบําราศ
นราดูร
หรือทางเขาโรงพยาบาลศรีธัญญา

1.3 อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับเนื้อหาที่จัดแสดง

อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมเนื่องจากเปน
อาคารที่ทันสมัยมีเนื้อที่ประมาณ 350 ตารางเมตร
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ตั้งอยู ณ อาคาร 4 ชั้น 4 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีหองบรรยายเพ่ือจัดกิจกรรมเรียนรู
สําหรับผูชมที่มาเปนหมูคณะและศูนยสารสนเทศ
ดานประชากร และอนามัยเจริญพันธุ ที่สามารถ
คนควาหาความรู เ พ่ิมเติมได  มีมุมหนังสือและ
มุมวีดิทัศน ใหคนความากมาย และบรรยายพิเศษ
รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสตาง ๆ

1.4 สภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ ภายในบริ เวณเดียวกันเปนที่ตั้ งของกระทรวง
สาธารณสุข
ซึ่งประกอบดวยพิพิธภัณฑตาง ๆ เชน พิพิธภัณฑ
ถุงยางอนามัย พิพิธภัณฑการแพทยแผนไทย หอ
จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑสุขภาพไทย จึงเปน
เครือขายพิพิธภัณฑที่สําคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณนี้ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานแพทย
แผนไทยและสุขภาพ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบ
ยังเปนแหลงเรียนรูทางดานสาธารณสุข และมี
สถานที่สําคัญอยูใกล ๆ คือตําหนักประถม-นนทบุรี
ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกดวย

2. เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นําจัดแสดง 1. นําเสนอความรูที่เก่ียวกับการจัดแสดงภายใน
พิ พิ ธ ภัณฑ ด ว ย ร ะบบคอม พิ ว เ ตอร  ซึ่ ง
ประกอบดวยความสําคัญของการวางแผน
ครอบครัว กายวิภาค สรีรวิทยา เพศศึกษา
วิวัฒนาการคุมกําเนิดประชากร และการ
แกปญหาประชากรบุคคลและองคกรที่ มี
บทบาทสําคัญในโครงการวางแผนครอบครัว
และแนวทางการเนินงานดานประชากรใน
อนาคต

2. บอรดพระราชดํารัส ประกอบดวย พระบรม
ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 และพระราชดํารัสเนื่อง
ในพิธีฉัตรมงคล พ.ศ. 2472 พระบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
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2. เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นําจัดแสดง (ตอ)

พลอดุลยเดช และพระราชดํารัส เ ก่ียวกับ
ประชากร

3. นิทรรศการ การคุมกําเนิดในอดีต ประวัติความ
เปนมาของวิธีคุมกําเนิด ความเชื่อ ประเพณี
และภูมิปญญาชาวบานเดี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัว  การใชสมุนไพร และวัสดุจาก
ธรรมชาติในการคุมกําเนิด

4. การถายทอดดวย สื่ออิ เล็กทรอนิกส  และ
ภาพประกอบถึงสถานการณดานประชากร และ
การวางแผนครอบครัว ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ของประเทศไทย

5. กายวิภาคและสรีรวิทยา
6. เพศศึกษาและกระบวนการปฏิสนธิ
7. จัดแสดงวิธีปองกันการปฏิสนธิ เทคโนโลยี
8. แสดงภาพและผลงานของบุคคลทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยให
โครงการวางแผนครอบครัวประสบความสําเร็จ

9. สมดุลธรรมชาติ
10. จัดแสดงอุปกรณและภาพถายในการออกหนวย

วางแผนครอบครัวในอดีต
11. นําเสนอหุนจําลองพัฒนาการของทารกในครรภ

ระยะตาง ๆ จนถึงการคลอด
12. มุมหนั งสื อและมุมวีดิทั ศน  ประกอบดวย

หนังสือ คูมือ เอกสาร ตํารา และวีดิทัศนที่
เก่ียวของกับงานอนามัยเจริญพันธุ

13. การบรรยายพิเศษ และนิทรรศการหมุนเวียนใน
โอกาสตาง ๆ

14. ศูนยสารสนเทศดานประชากรและอนามัยการ
เจริญพันธุใหบริการสืบคนเอกสารและขอมูล
สารสนเทศดานประชากรและอนามัยการเจริญ
พันธุ
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3. รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง

3.1 รูปแบบการนําเสนอ
มีความหลากหลายโดยสามารถสื่อและแสดงใหเห็น
ถึงความเปนมาของการวางแผนครอบครัว กาย
วิภาคและสรีรวิทยาของชายและหญิง ความรูเรื่อง
เพศศึกษา ตลอดจนกระบวนการปฏิสนธิและ
วิธีการคุมกําเนิด โดยมีรูปแบบในการนําเสนอดังนี้
1.1 บอรดนิทรรศการ
1.2 การจําลองเหตุการณ
1.3 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑด วยระบบ

คอมพิวเตอร
1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกสและภาพประกอบ
1.5 จัดแสดงอุปกรณและภาพถาย
1.6 นําเสนอหุนจําลองพัฒนาการของทารกใน

ครรภระยะตาง ๆ จนถึงการคลอด โดยจัด
แสดงไวอยางสวยงาม และมีการดูแลรักษาเปน
อยางดี

3.2 รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหาและเสนทางการ
เดินชม

มีการกําหนดรูปแบบแนชัดทั้งในเรื่องของเนื้อหา
และเสนทางการเดินชม ซึ่งมีการจัดทําแผนผังแสดง
เสนทางการเดินชม รวมทั้งการใชประตูเขา-ออก
แยกจากกัน โดยมีลําดับเนื้อหา ดังนี้
สวนที่ 1  โถงทางเขา
สวนที่ 2  บอรดพระราชดํารัส
สวนที่ 3  การคุมกําเนิดในอดีต
สวนที่ 4  สถานการณประชากรและการวางแผน
ครอบครัว
สวนที่ 5  กายวิภาพและสรีรวิทยา
สวนที่ 6  เพศศึกษาและกระบวนการปฏิสนธิ
สวนที่ 7  หนทางแหงการปองกัน
สวนที่ 8 Hall of Fame
สวนที่ 9  สมดุลธรรมชาติ
สวนที่ 10 มุมเกาเลาเรื่อง
สวนที่ 11 กําเนิดชีวิต
สวนที่ 12 กิจกรรมเสริมการเรียนรู
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3.3 รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร สําหรับรูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการ

จัดทําปายประกอบคําบรรยายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูเขา
ชม ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยภาษาที่ใชมี
ความกระชับ ไมซับซอนและสามารถเขาใจงาย
ตลอดจนรูปแบบตัวอักษรมีขนาดพอดีสามารถ
มองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

3.4 การใชเทคนิคในการจัดแสดง สําหรับการใชเทคนิคในการจัดแสดง มีการใชแสง สี
เสียง และสื่อผสม (Multimedia) ตาง ๆ เพ่ือสราง
กระบวนการเรียนรู และสรางความประทับใจใหแก
ผูชม

4. กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
4.1 ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุและ

สิ่งของที่นํามาจัดแสดง

มีการนําวัตถุและสิ่งของจัดแสดงสวนหนึ่งที่เปด
โอกาสใหผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุและ
สิ่งของไดทดลองใชได เพ่ือใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูแบบสองทางผานการสัมผัสหรือมองเห็นได

4.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยาง
ตอเนื่อง

มกีารจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยางตอเนื่องโดย
กิจกรรมและเรื่องราวที่นํามาจัดแสดงมีความ
เก่ียวเนื่องกับเนื้อหาของนิทรรศการ เชน
2. นิทรรศการบอรดพระราชดํารัส
3. กิจกรรมและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเขา

ชม โดยจัดบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับการ
วางแผนครอบครัว เพศศึกษา

4. การจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับการวางแผน
ครอบครัว เชน การจัดกิจกรรมวันปใหม วันเด็ก
ออกสื่อ วางแผนครอบครัว เปนตน

4.3 มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมี
เครือขายทางดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือให
สามารถคนควาขอมูลตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑได
งายข้ึนรวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ
เชน หอจดหมายเหตุและสุขภาพไทย เปนตน

4.4 มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย เชน
การจัดสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความรูและ
ประชาสัมพันธ เชน หนังสือ วีดิทัศน  สิ่งพิมพ
อินเทอรเน็ต (ฐานขอมูลของพิพิธภัณฑวางแผน
ครอบครัว)
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว
5. การบริหารจัดการ

5.1 การวางแผนงาน
1. มีการดําเนินงานในการวางแผนงานอยางเปน

ระบบโดย
มีการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกรอยาง
ชัดเจน คือสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑวางแผน
ครอบครัวใหเปนแหลงเรียนรูดานวางแผนครอบครัว
และเปนแหลงฝกอบรมและศึกษาดูงานดานวางแผน
ครอบครัวและประชากรสําหรับนานาประเทศ
2. มีการกําหนดแผนงานประจําป  เชน การ

บรรยายพิเศษและนิทรรศการหมุนเวียนใน
โอกาสตาง ๆ

5.2 โครงสรางองคกร มีการดําเนินงานภายใตรูปแบบของโครงสราง
องคกรที่ชัดเจนตลอดจนมีการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางกลุมงานตาง ๆ การระบุขอบเขตและ
บทบาทของตําแหนงงาน รวมทั้งมีการคัดสรร
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะในการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ

5.3 การบริหารจัดการดานบุคลากร 1. มีจํานวนบุคลากรเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
ดานต าง  ๆ  โดยประกอบดวย ผู อํ านวยการ
ภัณฑารักษ 1 คน นักวิชาการ 2 คน พนักงาน
ฝกอบรม 2 คน พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 คน
พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ 2 คน  รวม 8 คน

5.4 การบริหารจัดการงบประมาณ 1. มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
2. มีการจัดทําแผนงบประมาณรายจาย ประจําป

5.5 การบริหารจัดการดานการใหบริการ 1. มีจุดประชาสัมพันธและติดตอสอบถาม
2. มีการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ
เชน   แผนพับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
จดหมายขาว สื่อสิ่ ง พิมพของพิพิธภัณฑ
วางแผนครอบครัว และเว็บไซต เปนตน

5.6 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

1. มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการจัดทํา
รายงานประจําป
2. มีการจัดทําสถิติจํานวนผูเขาชม
3. มีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูใหบริการ
4. มีการปรับปรุงและแกไขปญหาจากแบบสํารวจ
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑวางแผนครอบครัว
อยางเปนระบบ

6. งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 1. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลผานทางกรมอนามัย
2. รายไดจากการบริจาค

7. ผูชม/กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง พยาบาล
หมด ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเผยแพรและ
ใหความรูทางดานวางแผนครอบครัว

8. วัน-เวลา ใหบริการและอัตราคาเขาชม เปดใหบริการ ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา
09.30-15.00 น. สําหรับผูเขาชมเปนหมูคณะโปรด
ติดตอเปนกรณีพิเศษ ไมเก็บคาเชาชม

ตาราง 9 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
1. ลักษณะทางกายภาพ

1.1 สถานที่ตั้ง
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย (อาคาร 9 ชั้น 8)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-951-0000 ตอ 99954, 99955
โทรสาร 02-951-0000 ตอ 99955

1.2 การเดินทางเขาถึง ส ามา รถ เดิ นทา ง เ ข า ถึ ง ได โ ดย รถยนต ส ว นบุ คคล
ร ถ โ ด ย ส า ร ป ร ะ จํ า ท า ง ส า ย  1 8 ,  6 3 ,  1 1 4 ,  3 2
ที่ปายรถเมลหนาสถาบันบําราศนราดูร และนั่งรถมอเตอร
ไซดเขาทางโรงพยาบาลบําราศนราดูร

1.3 อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับเนื้อหาที่จัดแสดง

อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมเนื่องจากเปนอาคารสํานัก
รังสีเครื่องมือแพทย อาคาร 9 ชั้น 8 เปนอาคารสํานักงาน
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
สมัยใหมที่ทันสมัย มีพ้ืนที่จัดแสดง และพ้ืนที่ใหบริการ 1
ชั้น ทําใหมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดแสดงนิทรรศการถาวร
พ้ืนที่หองทดลองถุงยางอนามัย สํานักงาน หองเก็บของ

1.4 สภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ ภายในบริ เวณเดียวกันเปนที่ตั้ งของอาคารสํานักรังสี
เครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย พิพิธภัณฑ
สุขภาพไทย หอจดหมายเหตุ จึงเปนเครือขายพิพิธภัณฑ
ที่สําคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาพ้ืนที่บริเวณนี้ใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานพิพิธภัณฑ นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบ
ยั ง เ ป น แหล ง เ รี ย น รู แ ล ะสถ านที่ ท อ ง เ ที่ ย ว สํ า คัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เชน ตําหนักประถม-
นนทบุรี พิพิธภัณฑบานมนตรีตราโมท พิพิธภัณฑจังหวัด
นนทบุรี เปนตน ดังนั้นสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
จึงเปนปจจัยสําคัญที่สามารถเอ้ือประโยชนและสงเสริม
การทองเที่ยวของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย

2. เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดง 1 . เ นื้ อห าของนิ ทร รศการมี ค วาม โดด เด น  และมี
ลักษณะเฉพาะคือเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวของ
ถุงยางอนามัย ซึ่งปจจุบันมีความโดดเดนเปนอยางยิ่งในการ
เปนสถานที่ศึกษาขอมูลเก่ียวกับถุงยางอนามัย จากการ
สะสม รวบรวม ยี่หอและแบบตาง ๆ ที่ขายในประเทศ
นับตั้งแตถุงยางอนามัยยุคแรกที่คนไทยรูจัก นอกจากนี้ยังมี
การสาธิตการทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัยดวยเครื่องมือที่
ใชเทคโนโลยีที่แมนยํา นาเชื่อถือ รวมทั้งยังเปนแหลงรวม
ขอมูลทางสถิติ ผลการทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัยอีก
ดวย
2. วัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดงไดรับการดูแลรักษาความ
สะอาดและซอมแซมใหอยูสภาพดีตลอดเวลา

3. รูแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง
3.1 รูปแบบการนําเสนอ

มีความหลากหลายโดยสามารถสื่อและแสดงใหเห็นถึง
เรื่องราวของถุงยางอนามัย โดยมีรูปแบบในการนําเสนอ
ดังนี้
1.1 การนําภาพถาย และแผนปายนิทรรศการประกอบคํา
บรรยายมาจัดแสดง โดยมีการจัดแสดงไวอยางสวยงามและ
มีการดูแลรักษาเปนอยางดี
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1.2 การนําถุงยางอนามัย ยุคแรก ๆ ที่คนไทยรูจัก มาจัด
แสดง รวมถึงถุงยางอนามัยสมัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน และ
ถุงยางอนามัยของตางชาติมาจัดแสดงดวย แสดงถึง
วิวัฒนาการ การพัฒนาคุณภาพ ตั้งแตรูปลักษณ สีสัน การ
แตงกลิ่นของถุงยางอนามัย รูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
สวยงาม ชวนมองชวนใช
1.3 การสาธิตการทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัยใน
หองทดลองที่ทันสมัย ดวยเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีที่แมนยํา
นาเชื่อถือ

3.2 รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหาและเสนทาง
การเดินชม

มีการกําหนดรูปแบบแนชัดทั้งในเรื่องของเนื้อหาและ
เสนทางการเดินชม ซึ่งมีการจัดทําแผนผังแสดงเสนทางการ
เดินชม รวมทั้งมีการใชประตูเขา-ออก โดยมีการลําดับ
เนื้อหา ดังนี้
1. หองจัดแสดง 1 จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับถุงยางอนามัย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑถุงยาง
อนามัยตาง ๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ
2. หองจัดแสดง 2 จัดแสดงวิวัฒนาการของถุงยางอนามัย
เปนแผนปายนิทรรศการ โปสเตอร
3. หองสาธิตการทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัย 3 หอง

3.3 รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร สําหรับรูปแบบการใชภาษาและการสื่อสารมีการจัดทําปาย
ประกอบคําบรรยายภาษาไทย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูเขาชมโดยภาษาที่ใชมีความกระชับ ไมซับซอน และ
สามารถเขาใจงายตลอดจนรูปแบบตัวอักษร มีขนาดพอดี
สามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

3.4 การใชเทคนิคในการจัดแสดง สําหรับการใชเทคนิคในการจัดแสดง มีการใชแสง สื่อ
ประกอบการบรรยาย เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและ
สรางความประทับใจใหแกผูชม

4. กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
4.1 ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุ
และ

สิ่งของที่นํามาจัดแสดง

มีการนําวัตถุและบรรจุภัณฑถุงยางอนามัย จัดแสดงสวน
หนึ่งที่เปดโอกาสใหเขาชมสามารถหรือมองเห็นวัตถุและ
บรรจุภัณฑถุงยางอนามัยได เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู

4.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยาง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง โดย
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
ตอเนื่อง กิจกรรมและเรื่องราวที่นํามาจัดแสดง มีความเก่ียวเนื่องกับ

เนื้อหาของนิทรรศการ เชน
1. โครงการสงเสริมการใชถุงยางอนามัย 100%

4.3 มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและ
มีเครือขายทางดานพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูอ่ืน

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถ
คนควาขอมูลตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑไดงายข้ึน รวมทั้งมี
การเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ เชน เว็บไซต ของสํานัก
รังสีและเครื่องมือแพทย

4.4 มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่
หลากหลาย

มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย เชน การ
จัดสื่อรูปแบบ ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความรูและประชาสัมพันธ
เชน หนังสือ สิ่งพิมพ แผนพับ วีดีทัศน เปนตน

5. การบริหารจัดการ
5.1 การวางแผนงาน

1. มีการดําเนินงานในการวางแผนอยางเปนระบบ โดยมี
การกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกรอยางชัดเจน คือ
สงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย ใหเปนแหลง
เรียนรูดานถุงยางอนามัย
2. มีการกําหนดแผนงานประจําป เชน ใหความรูเก่ียวกับ
โรคเอดสและวิธีใชถุงยางอนามัยที่ถูกตองและปลอดภัย
ถุงยางอนามัยแจกฟรีของกระทรวงสาธารณสุข เปนตน

5.2 โครงสรางองคกร มีการดําเนินงานภายใตรูปแบบของโครงสรางองคกรที่
ชัดเจนตลอดจนมีกําหนดความสัมพันธระหวางกลุมงานตาง
ๆ การระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนงงาน รวมทั้งมี
การคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะในการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ

5.3 การบริหารจัดการดานบุคลากร 1. มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานตาง
ๆ โดยประกอบดวย เจาหนาที่กลุมเครื่องมือแพทย 2 คน
2. บุคลากรมีความรูเก่ียวกับนิทรรศการที่นํามาจัดแสดง
และนําชมนิทรรศการได
3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการฝกอบรมใน
ประเทศ
4. บุคลากรไดรับเงินเดือนและสวัสดิการอยางเหมาะสม
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑถุงยางอนามัย
5.4 การบริหารจัดการงบประมาณ 1. ไมมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

2. ไมมีการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป

5.5 การบริหารจัดการดานการใหบริการ 1. มีการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เชน แผน
พับ (ภาษาไทย) สื่อสิ่งพิมพของสํานักรังสีและเครื่องมือ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย และเว็บไซต เปนตน
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เพียงพอเชน หองน้ํา
ที่จอดรถ ที่นั่งพักผอน และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผู
พิการ เชน ทางเดิน ลิฟต และหองน้ํา เปนตน
3. มีปายแสดงหองหรืออาคารสถานที่ต าง ๆ ภายใน
พิพิธภัณฑชัดเจน

5.6 การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

1. ไมมีการประเมินผลเปนทางการ แตผูเขาชมก็ประทับใจ วา
มีสิ่งนารูหลายอยาง  หลายอยางที่ยังไมรูก็ไดรู

6. งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 1. เงินสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย
2. หนังสือพิพิธภัณฑถุงยางอนามัยที่จัดทําข้ึนในโอกาส
ตาง ๆ

7. ผูชม / กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมทั้งนักทองเที่ยวตางชาติ
หรือผูที่มีความสนใจทางดานถุงยางอนามัย ซึ่งปจจุบัน
พิพิธภัณฑถุงยางอนามัยมีบทบาทสําคัญ  อยางยิ่งในการ
เผยแพรและใหความรูทางดานถุงยางอนามัย

8. วัน – เวลา ใหบริการและอัตราคาเขาชม เปดใหเขาชม วันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.
หยุดเสาร – อาทิตย และวันนักขัตฤกษ ไมเสียคาเขาชม

ตาราง 10 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑกรมพลาธิการทหารบก กรมพลาธิการ
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ทหารบก ต .ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร .0-2588-0816

การเดินทางเขาถึง โดยสารเรือขามฟากจากวัดสนามชัยเหนือเพ่ือมาข้ึน
ณ ทาน้ําของวัด ก็จะมีเรือขามฟากตั้งแตเวลา
๐๕ .๓๐-๒๑.๓๐น .ทุกวัน

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

มีที่จัดแสดงงานของพิพิธภัณฑอยางชัดเจน มีทั้งสวน
แสดงชั่วคราวและถาวร

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ ตั้งอยูใกลกับถนนติวานนท

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง เครื่องลายคราม เครื่องลายครามที่กลาวมานี้ สวน
ใหญจะเขียนลายเปนรูป ตนหาฟน นักปราชญ ภาพ
วิว ลายรูปสัตว เชน มังกร กิเลน )มาผสมมังกร (
สิงโต ไกฟา เปด ลายพันธพฤกษา มีลายดอก
เบญจมาศลายกานขดคูกับดอกโบตั๋น ลายพวกนี้จะ

อยูที่ตัวภาชนะ สวนลายประแจจีน ลายไขมุก ลาย
หัวยูอี ลายดอกบวย ลายใบกลวย กลีบบัว จะ
ตกแตงอยูที่สวนปากหรือสวนกนของภาชนะ
นอกจากนี้ยังมีลายอักษรจีนที่เขียนประวัติและคํา
สอนของนักปราชญ ชาวจีน เปนตน เครื่องกระเบื้อง
เคลือบ เครื่องแกวและเครื่องโลหะ จากการที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
ประพาสยุโรป ขณะเดียวกันไดมีการสงพระราช
โอรสและขาราชการไปศึกษายังตางประเทศเมื่อ
สําเร็จการศึกษากลับมาบางทานเขารับราชการ
ทหาร จึงมีการสั่งซื้อเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่อง
แกว และเครื่องโลหะมาใช กรมยกกระบัตรทหารบก
และ กรมเกียกกายทหารบก สมัยนั้นซึ่งมีหนาที่
จัดหาภาชนะและจัดเลี้ยงใหกับเจานายชั้นสูงและ
กองทัพ จึงมีการสั่งซื้อและสั่งทําเครื่องกระเบื้อง
เคลือบ เครื่องแกว และเครื่องโลหะ จากยุโรปและ
สหรัฐอเมริกามาใช กลาวคือ เปนการออกแบบสงไป
สั่งทําที่ยุโรป สําหรับเครื่องแตงกายทหาร เครื่อง
สนามและอุปกรณสายพลาธิการที่จัดแสดง ณ



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภ

ูมิ

177

พิพิธภัณฑ กรมพลาธิการทหารบก แหงนี้มีหลาย
อยางที่หาดูไดยาก

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงวัตถุโบราณและประวิติ

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา ชั้นลาง หอไทยนิทัศนเครื่องปนดินเผา
ชั้นบน เปน "หองคัมภีรรามัญ"

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความ
สะดวกแกผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย
สามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมผานตูกระจกที่เก็บของใชไว

ไดเทานั้น ไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีทัศน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง -

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย ประสานงาน เขารวมสัมมนากับกรมยุทธการ
ทหารบกเปนประจําทุกป

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย -
การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน เปนพิพิธภัณฑปด สําหรับขาราชการและพนักงาน

ราชการ การดําเนินงานภายในจะมีการจัดเจาหนาที่
เขารับการสัมมนารวมกับหนวยงานตางๆ
หากประชาชนทั่วไปสนใจศึกษาหาความรู สามารถ
ทําหนังสือขอเขาชมไดทุกวันราชการ

โครงสรางองคกร อยูในความดูแลของกองวิทยาการ กรมพลาธิการ
ทหารบก เปดบริการเปนแหลงเรียนรู โดยมี พ .ท.
หญิงปณชณัช วัจนะพุกกะ เปนผูรับผิดชอบ

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร -
การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ

จากภาครัฐ
การบริหารจัดการดานการบริการ -
การติดตามและประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพ -
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทางกรมฯ
ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน
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วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมวันราชการ เวลา
09.00 -12.00 น

ตาราง 11 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑดาวเทียม

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ
ลักษณะทางกายภาพ
สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูที่ บริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) ถ.รัตนาธิเบศร

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
การเดินทางเขาถึง ตั้งอยูติดกับถนน รัตนาธิเบศร บริเวณสี่แยกแคราย ฝง

ขาออกจากกรุงเทพมหานคร
ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

เปนสวนหนึ่งของอาคารสํานักงาน บริษัทไทยคม จํากัด
(มหาชน) โดยเปดเปนสวนพิพิธภัณฑใหเขาชมเปนหมู
คณะหรือดูงาน และตองติดตอนัดลวงหนาเพ่ือเตรียม
วิทยากร

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ เปนบริษัทแรกและบริษัทเดียวของประเทศไทยที่เปนผู
ใหบริการธุรกิจดาวเทียมเชิงพาณิชย ไดรับสัมปทานจาก
กระทรวงคมนาคม (ปจจุบันอํานาจการดูแลสัญญาถูก
โอนไปยัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ในป พ.ศ. 2534 เพ่ือดําเนินการจัดสงดาวเทียม
ข้ึนสูวงโคจรและใหบริการชองสัญญาณดาวเทียม
รวมถึงบริหารงานโครงการดาวเทียมไทยคมภายใต
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ขอตกลงแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)
เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง ความรูเก่ียวกับอวกาศ และการสื่อสารผานดาวเทียม

แสดงขอมูลเก่ียวกับวงโคจรที่สําคัญในรูปแบบของ
โมเดลจําลอง ประกอบดวยวงโคจรระดับต่ํา (Low
Earth Orbit) วงโคจรระดับกลาง (Medium Earth
Orbit) วงโคจรคางฟา (Geostationary Orbit) วงโคจร
ผานข้ัวโลก (Polar Orbit) จรวดรุนตางๆ และฐานยิง
โดยเปนการนําเสนอในรูปของโมเดลจําลอง และ
Software Presentation

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง
รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงความรูเก่ียวกับอวกาศ และการสื่อสารผาน

ดาวเทียมสําหรับเปนวิทยาทานแกบุคคลทั่วไป โดยเปด
ใหคณะบุคคลตางๆ สามารถเขาเยี่ยมชมทัศนศึกษา
รวมทั้งเปดเปนศูนยความรูทางดาวเทียม ใหแกเยาวชน
ไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรู เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แหงชาติในทุกๆ ป

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา ภายในหองพิพิธภัณฑดาวเทียมแบงออกเปน 6 โซนที่
สําคัญ
โซนที่ 1 ความรูเก่ียวกับวงโคจรดาวเทียม (Satellite
Orbits)
โซนที่ 2 ดาวเทียม จรวด และฐานยิงจรวดที่สําคัญ
(Satellites, Rockets and Launch Sites)
โซนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับดาวเทียมไทยคม (Thaicom
Satellite Systems -เปนโซนที่แสดงขอมูลของ
ดาวเทียมไทยคมทั้ง 3 ดวงไดแกดาวเทียมไทยคม 1A
ดาวเทียมไทยคม 2 และดาวเทียมไทยคม 3
โซนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับไอพีสตาร (iPSTAR Broadband
Satellite System)
โซนที่ 5 การประยุกตใชงานดาวเทียม (Satellite
Applications)

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความสะดวกแก
ผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย สามารถมองเห็นและ
อานไดอยางชัดเจน การนําเสนอในรูปของโมเดลจําลอง
และ Software Presentation

การใชเทคนิคในการจัดแสดง มีการใชการนําเสนอในรูปของโมเดลจําลอง และ
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Software Presentation ชวย
กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมและอนุญาตใหถายภาพหรือ

วีดีทัศน
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง เปดเปนศูนยความรูทางดาวเทียม ใหแกเยาวชนไดมี

โอกาสเขามาศึกษาหาความรู เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แหงชาติในทุกๆ ป

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย มีการจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ
สามารถเปนแหลงสืบคนขอมูลทางวิทยาศาสตรและ
ดาราศาสตรไดเปนอยางดี ภายใตการบริหารการบริการ
ของบริษัท ไทยคม จํากัด มหาชน

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย มกีารแสดงเทคโนโลยีอวกาศใหมๆ มีการจําลองการ
โคจรของดาวเทียม

การบริหารจัดการ
การวางแผนงาน บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ไดจัดสรางพิพิธภัณฑ

ดาวเทียม (Satellite Museum) ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนหองจัดแสดงความรูเก่ียวกับอวกาศ และการ
สื่อสารผานดาวเทียมสําหรับเปนวิทยาทานแกบุคคล
ทั่วไป

โครงสรางองคกร บริหารการบริการของบริษัท ไทยคม จํากัด มหาชน
โดยเปดเปนแผนกพิพิธภัณฑ

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร มีการจัดการดูแลโดยเจาหนาที่ประจําพิพิธภัณฑ ของ
ทางบริษัทเอง

การจัดการงบประมาณ เงินรายไดของบริษัทและเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ
โดยมีการจัดสรรงบประมาณรายปใหแกแผนก

การบริหารจัดการดานการบริการ มีหัวหนางานพิพิธภัณฑ
การติดตามและประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพ มีการบันทึกสถิติผูเขาชมเพ่ือวิเคราะหความพึงพอใจตอ

การเขาชม
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน เงินสนับสนุนจากทางการและจากทางบริษัทเอง
ผูชมกลุมเปาหมาย ประชาชนผูสนใจ  กลุมองคกร นักเรียนนักศึกษา
วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑวัดบางออยชางเปดทําการทุกวันจันทร-ศุกร

เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
โทร.0-2591-0736-49 ตอ 8493-8494
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ตาราง 12 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี

ปจจัยในการดําเนินงาน สภาพการของพิพิธภัณฑ

ลักษณะทางกายภาพ

สถานที่ตั้ง

เปดทําการวันอังคาร -ศุกร เวลา 9.00 น  .-
17.00 น  .เสาร อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ

เวลา 10.00 น  .- 18.00 น  .ปดบริการวันจันทร ไม
เสียคาเขาชม

การเดินทางเขาถึง ทางบก รถประจําทางสาย32, 63, 97, 114, 175,
203 , 543 และ 545
ทางน้ํา เรือดวนเจาพระยา จากทาชางสุดทางทาน้ํา
นนท

ความเหมาะสมและสอดคลองของอาคารกับงาน
แสดง

มีที่จัดแสดงงานของพิพิธภัณฑอยางชัดเจน มีทั้งสวน
แสดงชั่วคราวและถาวร

สภาพแวดลอมชุมชนโดยรอบ ตั้งอยูใกลทาน้ํานนท

เนื้อหาและวัตถุจัดแสดง หองที่ 1 โถงตอนรับ

เปนสวนของการลงทะเบียน ชมวิดีทัศนแนะนํา
พิพิธภัณฑ เรียนรูจังหวัดนนทบุรี รวมถึงคําขวัญ
สัญลักษณ และตนไมประจําจังหวัดนนทบุรี

หองที่ ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา

มองภาพรวมของอาคารจากหุนจําลอง
กอนศึกษาองคประกอบสถาปตยกรรม แลวแกะ
รอยความเปลี่ยนแปลงในชวงรอยปที่ผานมาจาก
ภาพถายเกาหายาก จุดเดนสําหรับหองนี้คือการนํา
เรือพายที่ปจจุบันอาจจะเลิกใชไปแลว มาเก็นไวใน
หองจัดแสดงนี้ดวย
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หองที่ ๓ ภาพอดีตนนทบุรี

เมืองสวนผลไมแหงลุมแมน้ําเจาพระยายอนอดีตผืน
ดินนนทบุรีนับแตกําเนิดข้ึนจากแมน้ํา จนกระทั่ง
กลายเปนเมืองสวนผลไมลือชื่อ ชมฉากจําลองสวน
ผลไมเมืองนนทในอดีต ดูวิธีการทําสวนที่มี
เอกลักษณไมเหมือนใคร

หองที่ ๔ วิจิตรศิลปถ่ินนนท

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัด
นนทบุรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยม และงาน
วิจิตรศิลปชั้นยอดของนนทบุรี แลวรูจักกับบุคคล
สําคัญชาวนนทบุรีที่มีผลงานดีเดนระดับชาติ

หองที่ ๕ เครื่องปนดินเผา

ชมประติมากรรมดินเผาขนาดใหญรูปตรา
ประจําจังหวัดนนทบุรี สืบหาตนกําเนิดและแกะ
รอยการเดินทางของ “ หมอน้ําลาย
วิจิตร ” สัญลักษณประจําจังหวัด ซึ่งมีที่มาจากแดน
ไกล

หองที่ ๖ เครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ดและบาน
บางตะนาวศรี

ชมความงามของหมอน้ําลายวิจิตรแบบ
ตางๆ และศึกษารูปแบบอันหลากหลายของ
เครื่องปนดินเผานนทบุรีในอดีตจากแหลงผลิต
ใหญ ๒ แหง ซึ่งเคยผลิตสินคาสงขายทั่วประเท

หองที่ ๗ ภูมิปญญาการผลิตเครื่องปนดินเผาจังหวัด
นนทบุรี

ชมหุนดินเผาแสดงข้ันตอนการผลิต
เครื่องปนดินเผาตามวิธีการดั้งเดิมของบาน เกาะ
เกร็ดที่ไมมีใหเห็นแลว และติดตามพัฒนาการที่
เกิดข้ึนจนถึงปจจุบัน
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หองที่ ๘ การคาเครื่องปนดินเผานนทบุรีในอดีต

ชมภาพอดีตในยุคทองของการคา
เครื่องปนดินเผาที่เกาะเกร็ดซึ่งกลับคืนชีวิต ข้ึนใหม
ดวยเทคนิคพิเศษ และตามรอยวิถีการคาของพอคา
เรือโอง

รูปแบบและวิธีการจัดแสดง

รูปแบบการนําเสนอ จัดแสดงเครื่องปนดินเผา

รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา จัดแสดงเครื่องปนดินเผาทั้งอาคาร

รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร มีการจัดทําปายประกอบคําบรรยายเพ่ือความ
สะดวกแกผูเขาชม โดยสามารถเขาใจไดงาย
สามารถมองเห็นและอานไดอยางชัดเจน

การใชเทคนิคในการจัดแสดง -

กระบวนการสงเสริมการเรียนรู

ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุจัดแสดง ผูเขาชมสามารถเดินชมผานตูกระจกที่เก็บของใชไว
ไดเทานั้น ไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีทัศน

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตอเนื่อง -

มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีเครือขาย เนื่องจากยังเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็กจึงยังไมมีระบบ
ฐานขอมูลแนชัดนัก

มีการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีที่หลากหลาย -

การบริหารจัดการ

อยูในความดูแลของเทศบาลจังหวัดนนทบุรี มี
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การวางแผนงาน โครงการบูรณะปรับปรุงอาคารใหอยูในสภาพ
สมบูรณและพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มี
การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน

โครงสรางองคกร สํานักการศึกษา เทศบาลจังหวัดนนทบุรี เปนผูดูแล
โดยจัดเจาหนาที่ประจําวันละ 1 คน

ระบบบริหารจัดการดานบุคคลากร -

การจัดการงบประมาณ มีการรับเงินเพ่ือสนับสนุนการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ
จาก วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

การบริหารจัดการดานการบริการ -

การติดตามและประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพ ประเมินจํานวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละป

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน งบสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

ผูชมกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวและคนทองถ่ิน

วัน เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหเขาชมทุกวัน ระหวางเวลา
09.00 - 17.00 น.

ตาราง 13 วิเคราะหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน
มนตรี ตราโมท

1. ลักษณะทางกายภาพ
1.1 สถานที่ตั้ง

บานเลขที่ 81 หมู 11 ซอยพิชยนันท 2 (โสมสองแสง)
ถนนติวานนท 3 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท / โทรสาร 02-968-9498
02-5275257 มือถือ 01-6455445

1.2 การเดินทางเขาถึง สามารถเดินทางเขาถึงไดโดยรถยนตสวนบุคคล รถโดยสาร
ประจําทางสาย 63, 18, 114, 32, 33 97 ลงหนาซอย
พิชยนันท 2 แลวเดินเขาซอยพิชยนันท 2

1.3 อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสม และ
สอดคลองกับเนื้อหาที่จัดแสดง

อาคารจัดแสดงมีความเหมาะสมเนื่องจากเปนอาคาร
อนุรักษ อาคารไม 2 ชั้น บานโสมสองแสง เปนแหลงเรียนรู
ชีวิต-ผลงานของครูมนตรี ตราโมท และลักษณะของบาน
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ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน
มนตรี ตราโมท

ศิลปนครุคนไทย ผูกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีงาม แตมี
ความเปนอยูที่เรียบงาย และพอเพียง ชั่วชีวิตผูกพันกับ
ธรรมะคือธรรมชาติ ดังนั้นสภาพแวดลอมและชุมชน โดยรอบ
จึงเปนปจจัยสําคัญที่สามารถ เอ้ือประโยชนและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตราโมท

1.4 เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดง

1.4 เนื้อหาและวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดง
(ตอ)

1. บานศิลปนแหงชาติถือเปนแหลงที่สะสมองคความรูภูมิ
ปญญาและผลงานที่ล้ําคาอันเปนมรดกของแผนดินดาน
ดนตรีและนาฏศิลปไทย ซึ่งปจจุบันมีความโดดเดนเปน
อยางยิ่งในการเปนสถานที่ศึกษาขอมูลเก่ียวกับงานดานการ
ประพันธเพลงไทย งานดานคําประพันธ เพลงไทย ดนตรีไทย
และนาฏศิลปไทย
2. วัตถุและสิ่งของที่นํามาจัดแสดง มีความหลากหลายโดด
เดนและ มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร เพราะสามารถให
ความรูเก่ียวกับประวัติการดนตรี ประโยชนของดนตรี การ
ไหวครู การแบงประเภทเครื่องดนตรี สิ่งของเครื่องใชของ
ศิลปน

3. มีการศึกษาคนควาประวัติความเปนมาของวัตถุสิ่งของที่
นํามา จัดแสดงและเผยแพรขอมูลประเภทหองสมุดเอกสาร
และหองสมุดดนตรีและนาฏศิลป
4. วัตถุสิ่งของที่นํามาจัดแสดงไดรับการดูแล รักษาความ
สะอาดและซอมแซมใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา

3. รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง
3.1 รูปแบบการนําเสนอ

มีความหลากหลายโดยสามารถสื่อ และแสดงใหเห็นถึง
ประวัติ และภารกิจของศิลปนแหงชาติ มนตรี ตราโมท
โดยมีรูปแบบในการนําเสนอ ดังนี้
1.การนําโบราณวัตถุ สิ่งของ เครื่องใชสวนตัว และวัตถุ
สิ่งของที่มีความเก่ียวเนื่องมาจัดแสดง โดยนํามาจัดวางให
เปนระเบียบ หมวดหมูสวยงาม มีการจัดนิทรรศการถาวร
และนิทรรศการชั่วคราว
2. การนําภาพถายและแผนปายนิทรรศการประกอบคํา
บรรยายมาจัดแสดง โดยมีการจัดแสดงไวอยางสวยงามและ
มีการดูแลรักษาเปนอยางดี
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4.2 รูปแบบการจัดลําดับเนื้อหา
และเสนทางการเดินชม

มีการกําหนดรูปแบบแนชัดทั้งในเรื่องของเนื้อหาและ
เสนทางการเดินชม รวมทั้งมีการใชประตูเขา-ออก แยกจาก
กัน โดยมีการลําดับเนื้อหา ดังนี้
1. หองจัดแสดง 1 จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับ การไหวครู
ดนตรีไทย
2. หองจัดแสดง 2 จัดแสดงประวัติศิลปนแหงชาติ และผลงาน
3. หองจัดแสดง 3 จัดแสดง สิ่งของ เครื่องใชสวนตัว และ
วัตถุสิ่งของ ถวยรางวัล เหรียญรางวัล เข็มติดหนาอก
4. หองจัดแสดง 4 จัดแสดงหองนอนสวนตัวของศิลปน
แหงชาติ
5. หองจัดแสดง 5 จัดแสดงผลงานเพลงไทย ซีดีเพลงไทย
และวัตถุสิ่งของตาง ๆ

3.3 รูปแบบการใชภาษาและการสื่อสาร สําหรับรูปแบบการใชภาษา และการสื่อสาร มีการจัดทํา
ปายประกอบคําบรรยาย ภาษาไทย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกผูเขาชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยภาษาที่ใชมี
ความกระชับ ไมซับซอนและสามารถเขาใจงาย ตลอดจน
รูปแบบตัวอักษรมีขนาดพอดีสามารถมองเห็นและอานได
ชัดเจน

3.4 การใชเทคนิคในการจัดแสดง สําหรับการใชเทคนิคในการจัดแสดง มีการใชแสง สี เสียง
และสื่อผสม (Multimedia) ตาง ๆ เพ่ือสรางกระบวนการ
เรียนรูและสรางความประทับใจใหแกผูชม

4. กระบวนการสงเสริมการเรียนรู
4.1 ผูเขาชมสามารถเขาถึงหรือสัมผัสและ
สิ่งของที่นํามาจัดแสดง

มีการนําวัตถุและสิ่งของจัดแสดงสวนหนึ่ง ที่เปดโอกาสใหผู
เขาชม สามารถเขาถึงหรือสัมผัสวัตถุ และสิ่งของได ทดลอง
ใชได เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบสองทาง ผานการ
สัมผัสหรือทดลองใช

4.2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยาง
ตอเนื่อง

มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง โดย
กิจกรรมและเรื่องราวที่นํามาจัดแสดงมีความเก่ียวเนื่องกับ
เนื้อหา ของนิทรรศการ เชน
1. กิจกรรมและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการเขาชม โดย
จัดการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับ อนุรักษ และเผยแพร
เพลงไทย
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2. การจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงกับสังคมและเยาวชนไทย
เชน
ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน วันเด็กแหงชาติ ปใหม
เปนตน
3. มีการจัดตั้ งมูลนิธิมนตรี  ตราโมท ข้ึนเพ่ือสงเสริม
ชวยเหลืองานไหวครู สงเคราะหศิลปนครูดุริยางคและ
นาฏศิลป สงเคราะหเด็กนักเรียนยากจน

4.3 มีระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบและมี
เครือขายทางดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู
อ่ืน

1. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือให
สามารถคนควาขอมูลตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑไดงายข้ึน
2. มีการสงเสริมการเรียนรูโดยใชสื่อที่หลากหลาย เชน การ
จั ดทํ าสื่ อ รู ปแบบต า ง  ๆ  เ พ่ื อส ง เ สริ มความรู  และ
ประชาสัมพันธ เชน หนังสือ วีดิทัศน สิ่งพิมพ ซีดีเพลงไทย
อินเทอรเน็ต

5. การบริหารจัดการ
5.1 การวางแผนงาน

1. มีการดําเนินงานในการวางแผนงานอยางเปนระบบ โดย
มีการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกรอยางชัดเจน
คือสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑบานดุยางคศิลปน มนตรี
ตราโมท ใหเปนแหลงเรียนรูดานดนตรีไทยและเพลงไทย
2. มีการกําหนดแผนงานประจําป เชน จัดทําหนังสือหรือ
บทความพิมพเผยแพรในวาระตาง ๆ งานอนุรักษและ
เผยแพรเพลงไทย เผยแพรทางสื่อโทรทัศน โครงการประชุม
ทางวิชาการ เปนตน

5.2 โครงสรางองคกร มีการดําเนินงานภายใตรูปแบบของโครงสรางองคกรที่
ชัดเจน ตลอดจนมีการกําหนดความสัมพันธระหวางกลุม
งานตาง ๆ การระบุขอบเขตและบทบาทของตําแหนงงาน
รวมทั้งมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ในการดําเนินงานเปนสําคัญ

5.3 การบริหารจัดการดานบุคลากร 1. มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ โดยประกอบดวย ผูอํานวยการ ภัณฑารักษ 2 คน
พนักงานทําความสะอาด ประธานมูลนิธิมนตรี ตราโมท 1 คน
2. บุคลากรเปนผูมีความรูเฉพาะดานตามแตละสายงาน
3. บุคลากรมีความรูเก่ียวกับนิทรรศการที่นํามาจัดแสดง
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และสามารถนําชมนิทรรศการได
4. บุคลากรไดรับเงินเดือนและสวัสดิการอยางเหมาะสม

5.4 การบริหารจัดการงบประมาณ 1. มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
2. มีการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป
3. มีการสนับสนุนและสงเสริมจัดหารายไดจากแหลงตาง ๆ
มาเปนคาใชจาย และการดําเนินงาน เชน จําหนายซีดีเพลง
ไทย จําหนายงานเขียนเพลงบทละคร เพลงในภาพยนตร
บทรองทั่วไป หนังสือโนตเพลงไทย หนังสือที่ระลึก

5.5 การบริหารจัดการดานการใหบริการ 1. มีการใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เชน แผน
พับ (ภาษาไทย) หนังสือที่ระลึก บันทึกเพลงไทยผลงานครู
มนตรี ตราโมท ชุดโหมโรงดนตรีไทย สื่อสิ่งพิมพของ
พิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปนมนตรี ตราโมท
2. มีหองสมุดเอกสารและหองสมุดดนตรีและนาฏศิลปซึ่ง
เปนแหลงสารสนเทศคนควาซึ่งผลงานสวนใหญเปนของครู
มนตรี ตราโมท
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เพียงพอ เชน หอง
ประชุม อบรม บรรยายและการสาธิต หองน้ํา ทางเดิน ที่
จอดรถ เปนตน

5.6 การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเพ่ือวัดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน

1. มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยการจัดทํารายงาน
ประจําป
2. มีการจัดทําสถิติจํานวนผูเขาชม

6. งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 1. เงินบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ
2. เงินสวนตัวของนายญาณี ตราโมท และครอบครัว
3. เงินคาลิขสิทธิ์เพลงของครูมนตรี ตราโมท



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภ

ูมิ

189

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน สภาพการณของพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน
มนตรี ตราโมท

4. รายไดจากหนังสือและของที่ระลึกที่จัดทําข้ึนในโอกาส
ตาง ๆ

7. ผูชม / กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักทองเที่ยวตางชาติ
หรือผูที่มีความสนใจงาน ทางดานเพลงไทยและนาฏศิลป
ไทย ซึ่งปจจุบันพิพิธภัณฑบานดุริยางคศิลปน มนตรี ตรา
โมท มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเผยแพร และใหความรู
ทางดานดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย

8. วัน-เวลาใหบริการ และอัตราคาเขาชม เปดใหเขาชมทุกวัน (ตั้งแต จันทร – ศุกร เวลา 09.00 –
16.00 น. ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ เสาร-อาทิตย ไมเสียคา
เขาชม ฟรี
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ภาคผนวก ค.

แบบสังเกตการณ
ใชสําหรับเก็บขอมูลเก่ียวกับภาพรวมโดยกวางศึกษาความพรอมในการดําเนินงานและการ

ใหบริการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี
1. สถานท่ีจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ิน เขต
2. วันเปดทําการ เวลา



สว
พ. 

มท
ร.ส

ุวรร
ณภู

มิ

198

3. จํานวนเจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน
เจาหนาท่ีอาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ิน คน
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คน
เจาหนาท่ีทําความสะอาด คน

4. ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ เชน สถานท่ีตั้ง อาคารจัดแสดง สภาพแวดลอม

5. สถานท่ีจัดตั้งเปนศูนยกลางของชุมชน โดยสามารถเดินทางเขาถึงไดงาย และมีความ
ปลอดภัยหรือไมอยางไร

6. อาคารจัดแสดงนิทรรศการมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร (เชน ขนาดของพื้นท่ีความ
สวยงาม ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนตน)

7. อาคาจัดแสดงมีความสอดคลองกับเนื้อหาของนิทรรศการหรือไมอยางไร (เชน แสดง
ถึงประวัติความเปนมาของชุมชนทองถ่ินโดยเปนอาคารท่ีมีคุณคาทางดานประวัติศาสตร) เปนตน

8. อาคารจัดแสดงมีความปลอดภัยตอวัตถุท่ีจัดแสดงและผูเขาชมหรือไมอยางไร

9. เนื้อหาของนิทรรศการแสดงถึงประวัติความเปนมาของชุมชนทองถ่ินหรือไม อยางไร

10. เนื้อหาของนิทรรศการและวัตถุสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงมีความหลากหลายซึ่งสามารถ
บงบอกถึงรูปแบบวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน หรือไมอยางไร

11. เนื้อหาของนิทรรศการและวัตถุสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน หรือไมอยางไร

12. เนื้อหาของนิทรรศการมีความถูกตองดานขอมูลและสามารถเพิ่มเติมความรู หรือไม
อยางไร

13. รูปแบบของนิทรรศการสามารถสื่อใหเห็นถึงความเปนมาและเอกลักษณของชุมชน
ทองถ่ิน หรือไม อยางไร (เชน การจําลองหรือการแสดงใหเห็นถึงสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ชุมชน เปนตน)

14. รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดงสามารถสื่อขอมูลใหเขาใจไดงาย หรือไม
อยางไร

15. รูปแบบของนิทรรศการและวัตถุสิ่งของท่ีนํามาจัดแสดงทําใหผูเขาชมสามารถเขาถึง
หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของท่ีจัดแสดงได หรือไม อยางไร

16. รูปแบบของนิทรรศการสามารถสรางความประทับใจใหกับผูเขาชม หรือไม อยางไร

17. ชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑทองถ่ิน
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18. เจาหนาท่ีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ เปนผูท่ีมีความรูเฉพาะเก่ียวกับประวัติศาสตรของ
ชุมชนทองถ่ิน

19. สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ไฟฟา น้ําประปา วีดีทัศน
เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม อ่ืน ๆ (ระบุ)

20. มีเอกสารนําชมและเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบ
มี ไมมี อ่ืน ๆ (ระบุ)

21. รายละเอียดเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
กิจกรรมประกอบการบรรยาย คร้ังตอวัน/ตอสัปดาห
มีการจัดกิจกรรมช่ัวคราวหรือกิจกรรมหมุนเวียน
ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมกับกิจกรรม

22. ประเภทและจํานวนของนักทองเท่ียว (ประมาณการณ)
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวิจัย

เร่ือง การศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น จังหวัดนนทบุรี

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง

แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทําวิจัยของ ผศ.ภัทราวดี  ศิริวรรณ
เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ
ความคิดเห็น ทัศนคติ ความตองการและความพึงพอใจ ในการใชบริการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
จังหวัดนนทบุรี โดยขอมูลท่ีไดรับจากทานจะไดนําไปวิเคราะหเพื่อประกอบการทําวิจัย และการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อสราง
ประโยชนสงูสุดตอวงการพิพิธภัณฑทองถ่ิน ตอไป

โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอดวยความเปนจริง ขอมูลของทานจะถือเปนความลับ และ
จะไมถูกเปดเผยและขอความกรุณาจัดสงแบบสอบถามคืนใหแกผูวิจัยภายในวันท่ี .
โดยผูวิจัยไดสอดซองเปลา ติดแสตมป และจาหนาเพื่อความสะดวกในการจัดสงแลว ท้ังนี้หากมีขอ
สงสัยใด ๆ เก่ียวกับแบบสอบถาม ทานสามารถติดตอผูวิจัยไดโดยตรงท่ี โทร. 08 9920 6537 หรือ
ทาง E-mail : pla012@windowslive.com ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูง ในการเสียสละเวลา
ตอบแบบสอบถามของทาน
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โปรดใสเคร่ืองหมายลงใน หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และเติมขอความ
ลงในชองวางท่ีกําหนด

1. เพศ  ชาย  หญิง

2. อายุ  21-30 ป  31-40 ป
 41-50 ป  51-60 ป
 61 ปข้ึนไป

3. ระดับการศึกษา  อนุปริญญา / ปวส.  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท  อ่ืน ๆ โปรดระบุ

4. ในปจจุบนัทานประกอบอาชีพ
 ทํางานผูบริหารระดับสงูของพิพิธภัณฑ
 ทํางานเจาหนาท่ีของพิพธิภัณฑ
 ประชาชนผูเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ

5. ถ่ินท่ีอยูอาศัยของทานในปจจุบัน
 กรุงเทพฯ
 จังหวัดอ่ืน ๆ โปรดระบุ
 จังหวัดนนทบุรี

6. ประเภทผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 จิตรกรรม  ประติมากรรม
 ภาพพิมพ  สื่อประสม
 สื่อจัดวาง  ศิลปะภาพถาย
 ศิลปะการแสดงสด  อ่ืน ๆ โปรดระบุ

สวนท่ี 2  ทัศนคติในการจดัแสดงผลงาน และความตองการใชบริการหอศิลป

โปรดใสเคร่ืองหมายลงใน หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และเติมขอความ
ลงในชองวางท่ีกําหนด

1. วัตถุประสงคในการจัดแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ คือ  (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เพื่อพัฒนาวงการศิลปะรวมสมัย
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 เพื่อสรางช่ือเสียงใหกับประเทศและศิลปนเอง
 เพื่อการศึกษา (ประวัติความเปนมาของจังหวัดนนทบุรี)
 เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรผลงาน ศิลปวัตถุโบราณ
 เพื่อนํารายไดจากการจําหนวยผลงานมอบใหการกุศล
 เพื่อการจําหนายผลงานและรายไดเปนการสวนตัว
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

2. ลักษณะการจัดแสดงผลงานท่ีผานมา  (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 จัดแสดงเดี่ยว
 จัดแสดงเปนกลุมในนามศิลปนอิสระ
 จัดแสดงเปนกลุมในนามของสถาบันการศึกษา
 จัดแสดงเปนกลุมโดยผานการคดเลือกใหรับรางวัลหรือรวมแสดง
 รวมจัดแสดงในฐานะศิลปนรับเชิญ
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

3. จํานวนคร้ังท่ีเคยจัดแสดงผลงาน
 1 คร้ังตอป  2 – 5 คร้ัง ตอป
 6 - 10 คร้ังตอป  มากกวา 10 คร้ัง ตอป

4. แหลงท่ีมาของเงินทุนงบประมาณดําเนินการของพิพิธภัณฑ (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 เงินทุนสวนตัว  เงินทุนสนับสนุนของพิพิธภัณฑ
 เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  เงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

5. ระดับความคาดหวังตอจํานวนกลุมผูเขาชมนิทรรศการของทาน คือ

กลุมผูชม
ระดับความคาดหวัง

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

5.1 ผูมีช่ือเสียงระดับสงูในสังคม
5.2 นักสะสม / ผูคางานศิลปะ
5.3 นักวิชาการ / ครู-อาจารย
5.4 ภัณฑารักษ
5.5 นักวิจารณศิลปะ
5.6 สื่อมวลชน
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5.7 เจาของหอศิลป / แกลเลอร่ี
5.8 เพื่อนศิลปน
5.9 นักเรียน / นักศึกษา
5.10 ประชาชนท่ัวไป
5.11 ชาวตางชาติ

6. โปรดเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ีทานคํานึงถึงในการพิจารณาเลือกสถานท่ีสําหรับ
จัดแสดงผลงาน (โดยเรียงลําดับจาก 1,2,3......7 ตามปจจัยท่ีทานใหความสําคัญมากท่ีสุดไปหา
นอยท่ีสุด ตามลําดับ)

ช่ือเสียง / ความนาเช่ือถือของพิพิธภัณฑหรือสถานท่ี+
ความม่ันใจในการบริหารงานพิพิธภัณฑ
ความเหมาะสมของพื้นท่ีกับประเภทผลงาน
สามารถประชาสัมพันธงานใหเขาถึงกลุมผูชมไดดี
ทําเลท่ีตั้งและการคมนาคมของสถานท่ี
การอํานวยความสะดวกบุคลากรหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ความสัมพันธคุนเคยสวนตัวกับเจาของสถานท่ี

7. เม่ือจัดแสดงผลงานศิลปะ ทานใหความสําคัญกับองคประกอบตาง ๆ ในอยูในระดับ

องคประกอบ
ระดับการใหความสาํคัญ

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

7.1 ความพรอมของตัวทานเองและผลงาน
7.2 สถานท่ีจัดแสดง
7.3 เทคนิคการจัดแสดง
7.4 ประธานพิธีเปด
7.5 การกําหนดวันเวลาเปดงานและ

ชวงเวลาท่ีจัดแสดง
7.6 กลุมผูชม / จํานวนผูชม
7.7 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน

สูจิบตัร / โปสเตอร / บตัรเชิญ/ ปาย
ประกาศ และอ่ืน ๆ

7.8 การจัดทําสื่อประกอบนิทรรศการ เชน
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คําอธิบายตาง ๆ เชน ประวัต ิ/
แนวความคิด /  เทคนิค

7.9 กิจกรรมเสริมสวยความรู ความเขาใจ
ระหวางศิลปนกับผูชม เชน
การบรรยาย / สัมมนา / artist talk

7.10 การตกลงราคาผลงาน (เปอรเซ็นต)
/ยอดจําหนาย

8. ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

9. การจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงานพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

10. แผนงานขององคกรพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ
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11. การดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

12. การประสานงานภายในองคกร ภายนอกองคกร ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

13. การจัดสรรและการจัดการงบประมาณของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ
 เงินบริจาค
 เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
 เงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ

14. การสนับสนุนหรือความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 หนวยงานภาครัฐ โปรดระบุ
 หนวยงานภาคเอกชน โปรดระบุ
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 ตัวบุคคล โปรดระบุ

15. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

16. ปญหาในการใหบริการและการแกไขของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

17. การมีสวนรวมของขาราชการหรือพนักงานในองคกร ท่ีมีตอพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

18. การประเมินผลการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ

19. การวางแผนงานประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ
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สวนท่ี 3  ทัศนคติ ความพงึพอใจ และความตองการใชบริการพิพิธภัณฑทองถิน่ จงัหวัดนนทบุรี

โปรดใสเคร่ืองหมายลงใน หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และเติมขอความ
ลงในชองวางท่ีกําหนด

1. ทานเคยมอบหรือบริจาคผลงานใหกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี หรือไม
 เคย เหตุท่ีมอบใหเพราะ
 ไมเคย เพราะ

2. ทานยินดีใหความชวยเหลือและรวมมือกับพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี ในลักษณะ
(เลือกตอบมากกวา 1 ขอ

 บริจาคเงิน
 บริจาคผลงาน
 รวมแสดงผลงานเปนกรณีพิเศษตาง ๆ ท่ีพิพิธภัณฑจัดข้ึน
 รวมเปนวิทยากรพิเศษ ใหกับพิพิธภัณฑ ในการอบรมสัมมนา
 รวมเปนคณะกรรมการพิพิธภัณฑทองถ่ิน
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ
 ไมยินดี เพราะ

3. ระดับความคิดเห็นในดานตาง ๆ ท่ีทานมีตอพิพิธภัณฑทองถ่ิน จังหวัดนนทบุรี คือ
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องคประกอบของพิพิธภัณฑ ในดานตาง ๆ
ระดับความคิดเห็น

ดีมาก มาก ปาน
กลาง

นอย ควร
ปรับปรุง

3.1 การบริหารจัดการพพิิธภัณฑ
3.2 การบริการของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ
3.3 การจัดนิทรรศการถาวร
3.4 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
3.5 พื้นท่ีสาํหรับจดัแสดง
3.6 สถาปตยกรรมของตัวอาคารสถานท่ี
3.7 ทัศนียภาพ / สภาพแวดลอม
3.8 การจัดกิจกรรมพิเศษ
3.9 การประชาสัมพนัธ
3.10 สินคา / ของท่ีระลึก
3.11 สวนจาํหนายของวาง และเคร่ืองดื่ม
3.12 บริการสาธารณูปโภค หองสขุา

โทรศัพทสาธารณะ
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