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๕๔๑๑๒๓๑๓: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ค าส าคัญ:  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / พิพิธภัณฑ์เอกชน / การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
  จรรยา  อมรพิพัฒนานนท์: การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม. อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์. ๑๖๑ หน้า. 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง รวมถึงการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการใช้แนวคิดองค์ประกอบในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ 
แล้วน าข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น      
๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้
ทราบถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน และเสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย รวมถึงการ
สัมภาษณ์กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อยและกลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  
 ผลการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจัดแสดงวัตถุที่ถูกงมขึ้นมาได้จากแม่น้ า       
แม่กลองและคลองบางน้อย ซึ่งถือได้ว่าวัตถุจัดแสดงเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เนื่องจากสิ่งของ
ที่ถูกงมขึ้นมามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้  
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท าให้พบประเด็นปัญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ ด้านอาคาร
สถานที่  ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านผู้ เข้าชม ด้านเนื้อหาและการจัดแสดง ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการท าทะเบียนวัตถุ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 หลังจากที่น าประเด็นปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ปัญหาและการแก้ไขของบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีแล้ว ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ได้แก่  ๑.ในด้านเนื้อหาและการจัด
แสดงควรประสานกับสถาบันการศึกษาที่สนใจค้นคว้าข้อมูลของวัตถุจัดแสดง เพ่ือให้ทราบข้อมูลเชิง
วิชาการของวัตถุ ๒.ควรเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาช่วยเหลืองานของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ
อาสาสมัคร เพ่ือช่วยในการจัดการด้านบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ ๓.ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
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 JANYA AMORNPIPUTTANANONT: MANAGEMENT OF TUNG SEAM HA MUSEUM, 
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 This research aims to study  about the history, establishment and management of Tung 
Seum Ha Museum since it has opened until present time, by using of conceptual framework of local 
museum management analyzed the data which come from interview and observation. After that the 
researcher has have comparative analysis the data between Tung Seum Ha Museum and the case 
study of local museum: House of Museum, Bangkok and Sgt. Maj. Thawee Folk Museum, Phitsanulok 
to understand the management of local – private museum and has fuond the appropriate way to 
manage Tung Seum Ha Museum. Here is a qualitative research by observing and interviewing the 
related groups: Tung Seum Ha Museum’s owners, the case study of local museum’s owners, 
municipal officers, the people who live in Bangnoi Floating Market community and the museum 
visitors 
 The result shows that Tung Seum Ha Museum where exhibits many materials which was 
groped from Mae Klong River and Bang Noi Canal which related to the local history and the folkway. 
However, the management of this museum has shown some problems such as building, staffs, 
visitors, content and displays, public relations, the object registrations and the community 
participation. 
  After analyzed the data of Tung Seum Ha Museum compared with House of Museum 
and Sgt. Maj. Thawee Folk Museum, the researcher discovered the appropriate management of Tung 
Seum Ha Museum. The suggestion are 1.The museum should collaborate with educational institute 
where interesting in doing research. 2.The museum should recruit the volunteers to look after the 
museum 3.The museum should encourage the community participants to do the sustainable 
development. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยความเมตตาจากผู้มีพระคุณหลายท่าน 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์ ที่ให้
ค าแนะน าในการเก็บข้อมูล การคิด วิเคราะห์ รวมถึงการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ ตลอดจนการให้ก าลังใจ
ในการท าวิทยานิพนธ์โดยตลอด 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ และรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ  
ที่ให้เกียรติในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ รวมถึงในการให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในรายวิชาที่ได้
เรียนกับอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน อาจารย์ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี  

ขอขอบพระคุณนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาสัยและครอบครัว  ขอขอบพระคุณจ่าสิบเอก 
 ดร.ทวี บูรณเขตต์ และเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ขอขอบพระคุณนางวรรณา นาวิกมูล และ
เจ้าหน้าที่ในบ้านพิพิธภัณฑ์ ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบค าถามในการสัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย  

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุก
ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้วิจัยในการเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

 ขอบขอบคุณ  ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ICONSIAM ที่ได้อนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่
ผู้วิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ CRM ๔ ที่คอยสอบถามและให้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดี
ตลอดเวลาที่ได้เข้าเรียนมาด้วยกัน และขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่ไถ่ถามและให้ความห่วงใยกันอยู่เสมอ  

 ขอขอบคุณห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ส าหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้
ค้นคว้าประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์  

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้วิจัยที่ได้ให้การสนับสนุนผู้วิจัยในทุกๆ ด้าน 
ความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ขอยกให้กับทุกคนในครอบครัว ผู้วิจัยไม่สามารถประส าความส าเร็จมา
จนถึงทุกวันนี้ได้หากปราศจากความรัก ความห่วงใย และความเอ้ืออาทรที่ทุกคนในครอบครัวมอบให ้
แก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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๑. ควำมส ำคัญและที่มำของเรื่องท่ีศึกษำ 

 พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และได้ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมมาในหลายยุคหลายสมัย ในยุคแรกพิพิธภัณฑ์มีก าเนิดมาจากคลังเก็บ
สมบัติ และวัตถุสิ่งของมีค่า หรือของแปลกประหลาด เพ่ือตอบสนองความสุขและความกระหายใคร่
ครอบครองของชนชั้นผู้มีความมั่งคั่ง และในยุคที่ประเทศมหาอ านาจยุโรปมีอาณานิคมในดินแดน
ต่างๆ ของโลกพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมสมบัติล้ าค่าและวัสดุสิ่งของแปลกๆ จากดินแดนอ่ืน เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่จะแสดงอ านาจของประเทศผู้ปกครอง และเป็นแหล่งสะสมวัตถุเพ่ือการค้นคว้าและการ
เรียนรู้๑ 
 เมื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้น การ
ขยายตัวของการศึกษามีมากขึ้น พิพิธภัณฑ์เริ่มท าหน้าที่ในการสนับสนุนทางการศึกษาของประชาชน 
ในการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนที่มาเข้าชม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ครั้งส าคัญของพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง คือในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชุมชนพ้ืนเมือง หรือชุมชน
ท้องถิ่น ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อ่ืน ได้เกิดความส านึกถึงการมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตน จึงเกิดมีกระบวนการการค้นหารากเหง้าของตัวเอง ด้วยการรวบรวมวัตถุ และเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ขึ้นมา ในช่วงนี้เองที่พิพิธภัณฑ์เริ่มมีบทบาทในการท าหน้าที่เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูและ
สร้างความทรงจ า เพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของคนในสังคมต่างๆ ขึ้นมา๒ 
 ปัจจุบันจ านวนของพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกนั้นมีอยู่มาก ทั้งพิพิธภัณฑ์ในส่วนของภาครัฐ 
พิพิธภัณฑ์เอกชน พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะท าหน้าที่รวบรวม และจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

                                                           

 ๑ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, “ค าให้การของคนท าพิพิธภัณฑ์,” ใน คนท ำพิพิธภัณฑ์, 
ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๗), ๘.  
 ๒ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิจัยและ
พัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ สร้ำงเครือข่ำยและส ำรวจสภำพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๗), ๑ 



๒ 

 

วัฒนธรรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจ และเพ่ือสร้าง
จินตนาการ ความคิด การสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนสร้างทัศนคติการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้
ประชาชนได้เข้าใจ และเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นกว่าในอดีต 
 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยก็มีจ านวนมากเช่นเดียวกันกับในหลายประเทศ และก าลัง
ปรับตัวเข้าสู่บทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนไทยสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์
ยังเป็นหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ยังเป็นสถานที่
ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความบันเทิง และความเพลิดเพลินใจ๓ 
 การจัดแสดงนิทรรศการในประเทศไทยนั้น ในอดีตมักเป็นการน าศิลปวัตถุ เครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนิทรรศการที่จะมาจัดแสดง โดยมีเพียงป้ายค าบรรยาย
เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้ทราบข้อมูลและความส าคัญของวัตถุนั้น ซึ่งการจัดแสดงในลักษณะดังกล่าวท าให้
เกิดความไม่น่าสนใจแก่ผู้เข้าชม แต่ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้ใช้สื่อผสม ตลอดจนศิลปะใน
การจัดวางวัตถุ และป้ายค าบรรยายที่มีความดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้พิพิธภัณฑ์ได้รับความสนใจ
จากประชาชน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้พิพิธภัณฑ์ดูไม่เป็น
ทางการมากจนเกินไป ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้ง่าย และคิดว่าพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่อง
ที่ใกล้ตัวมากขึ้น๔ 
 เนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรม กระบวนการ
หนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คือการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งทรัพยากร
วัฒนธรรมนั้นเองที่จะเป็นองค์ความรู้อันประกอบกันเข้าเป็นเนื้อหาของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ รวม
ไปถึงองค์ประกอบอ่ืนของพิพิธภัณฑ์ เช่น อาคารสถานที่ โดยปัจจุบันพบว่า พิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่มี
การอนุรักษ์และซ่อมแซมอาคารเก่าที่มีความส าคัญแต่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มาปรับปรุงและน ามาใช้ในการ
จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ใช้อาคารกระทรวงพาณิชย์
เดิมจัดท าพิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้อาคารหอ

                                                           

 ๓ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เอกสารวิชาการล าดับที่ ๒๓, รำยงำนกำร
สัมมนำวิชำกำร เรื่องพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ (กรุงเทพ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชั่ง, 
๒๕๔๕), ๓. 

 ๔เฉลิมชัย ห่อนาค, “พิพิธภัณฑ์ในอนาคต (Museum for tomorrow)” (เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๔๔), ๘-๑๒.   



๓ 

 

รัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้ง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ที่ใช้โรงกษาปณ์สิทธิการเป็นที่ตั้ง 
เป็นต้น 

 การท าพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเปิดให้คนเข้าชมได้นั้น แม้ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม ยังมี
สิ่งที่ยากยิ่งกว่าและเป็นภาระที่หนักหนาสาหัส นั่นคือ การดูแลพิพิธภัณฑ์ให้อยู่รอด มีชีวิตชีวา และมี
ความต่อเนื่องยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศไทยประสบกับความยากล าบากในการ
ด าเนินงานให้ต่อเนื่อง ต้องดิ้นรนหาทางอยู่รอดให้ได้ด้วยตนเอง ในขณะที่พิพิธภัณฑ์บางแห่งเริ่มมี
ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักมากข้ึน ก็อาจต้องยอมรับความจริงเกี่ยวกับราคาของชื่อเสียงและเกียรติยศ ที่
บางครั้งน ามาซ่ึงความสิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง และยังส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย๕ 
 อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาในการด าเนินงาน พิพิธภัณฑ์
เอกชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสบปัญหาและหาทางแก้ไขไม่ทันจึงจ าเป็นต้องปิดตัวลงไป 
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหากับพิพิธภัณฑ์ ส่วนมากเกิดจากการที่มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้อย พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์เอกชนหลายแห่งขาดงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน ท าให้ไม่
สามารถจะเปิดให้บริการต่อไปได้ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยที่ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์และแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์นั้น เช่น รังสฤษฏ์ สัตยาวุธ๖ ที่ศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย และมงคลรัตน์ มหมัดซอและ๗ 
ที่ได้ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต โดยเลือกกรณีศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์   ฯลฯ พบว่า
พิพิธภัณฑ์จ านวนมากยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง หรือบางแห่งอาจไม่มีการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบข่าวสารและไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์จนท าใ ห้ 
ขาดโอกาสในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นก็เป็นได้ 
 แต่ทั้งนี้ การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จและเป็นที่ รู้จักโดยทั่วไปนั้น 
จ าเป็นต้องมกีระบวนการบริหารงาน การวางแผนการจัดการที่ดีและมีระบบ เพ่ือให้การท างานเป็นไป
โดยง่าย มีการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นควรเริ่มตั้งแต่การวางนโยบาย 

                                                           

 ๕ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ““พิพิธภัณฑ์กับสังคม” บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,” ใน 
พิพิธภัณฑ์บันทึก ทบทวนบทเรียนจำกกำรวิจัยและพัฒนำพิพิธภัณฑ์, ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, 
บรรณาธิการ  (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๑.  

 ๖รงัสฤษฏ์ สัตยาวุธ, “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, ๒๕๕๐). 

 ๗มงคลรัตน์ มหมัดซอและ, “การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษาบ้าน
พิพิธภัณฑ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓). 



๔ 

 

แนวความคิดรวบยอดของพิพิธภัณฑ์ การจัดการด้านบุคลากร การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การ
จัดนิทรรศการ การจัดการงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
 พิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นในลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายกัน นั่นคือ เกิด
จากการสะสมสิ่งของที่เจ้าของชื่นชอบ เห็นว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคม จึงได้รวบรวมวัตถุเหล่านั้น
ไว้จนมีจ านวนที่มากและจัดหาพื้นท่ีส าหรับใช้จัดแสดง ตลอดจนเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมของสะสม
เหล่านั้น เมื่อกล่าวถึงพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประสบผลส าเร็จ และ
เป็นที่รู้จักทั่วไปในวงกว้าง ชื่อของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก และบ้านพิพิธภัณฑ์ 
กรุงเทพมหานคร คงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลายคนจะนึกถึง 
 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ดูแลโดย จ่าสิบเอกทวี และคุณพรศิริ บูรณ
เขตต์ เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น และอาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีนั้น เป็นจุดเริ่มต้น
ของพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของชาวบ้านเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สะสมและการจัดท าพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลในระยะเวลาต่อมา๘ 
 นอกจากพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีแล้ว พิพิธภัณฑ์เอกชนอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักคือ บ้าน
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดูแลโดยคุณเอนก และคุณวรรณา นาวิกมูล โดยที่บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นการ
จัดแสดงโดยการจัดบรรยากาศให้ย้อนสมัยไปในหลายสิบปีก่อน มีการจ าลองบรรยากาศของตลาดใน
อดีต โรงฉายภาพยนต์ ร้านตัดผม โรงเรียน ร้านทอง ร้านถ่ายภาพ ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้จะชวนให้ผู้
เข้าชมที่เคยพบเห็นบรรยากาศเหล่านี้หวนคิดถึงตนเองในสมัยนั้นอีกด้วย 
 จากการที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จัก ท าให้กระแสของการสะสมส่วนบุคคล 
การจัดแสดง และการเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลเริ่มมีจ านวนมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้นมีจ านวน
พิพิธภัณฑ์เอกชน จ านวน ๒๒๘ แห่ง๙ เป็นที่น่าสนใจว่าพิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนใหญ่มีรูปแบบของการ
จัดการด้วยคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างจากการท างานประจ า การประกอบอาชีพ ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว
ในการดูแลรักษา และมีระบบบริหารจัดการที่ค่อนข้างแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบองค์กรอยู่

                                                           

 ๘ปณิตา สระวาสี, “นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,” ใน พิพิธภัณฑ์
บันทึก ทบทวนบทเรียนจำกกำรวิจัยและพัฒนำพิพิธภัณฑ์, ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, บรรณาธิการ  
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑),๑๐๐-๑๑๔.  

 ๙ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย, จ ำนวนพิพิธภัณฑ์, เข้าถึงเมื่อ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๙, เข้าถึงไดจ้ากhttp://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/   



๕ 

 

มาก๑๐ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ ผ่านปัญหา อุปสรรคมานานาประการ ก่อนที่มีประสบการณ์ในด้าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์จนเป็นต้นแบบในหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้กับที่ อ่ืนได้ อีกหลายแห่ง  
ในขณะเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์เอกชนและเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ
การสะสมวัตถุของเจ้าของพิพิธภัณฑ์และตั้งใจจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน
ที่ผู้ศึกษาสนใจ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของบ้านไหพันใบ พิพิธภัณฑ์นี้เป็นของคุณ
ธวัชชัย และ คุณประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัย ตั้งอยู่ที่ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม จัดแสดงวัตถุหลายประเภทแต่ที่โดดเด่นและมีจ านวนมากได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็น
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งถูกงมขึ้นมาจากคลองบางน้อย และแม่น้ าแม่กลอง รวมถึงข้าวของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ ที่ได้มาจากชาวบ้านในละแวกนั้น 
 แต่เดิมพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่เรือนแถวบริเวณริมคลองบางน้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดน้ า
บางน้อย โดยเรือนแถวนี้เคยเป็นที่พักอาศัยและประกอบอาชีพของครอบครัวคุณธวัชชัย ในภายหลังที่
วัตถุสะสมมีจ านวนมากขึ้น คุณธวัชชัยจึงได้ริเริ่มเปิดเป็นพิ พิธภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกเข้าชม 
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและจับจ่ายใช้สอยบริเวณตลาดน้อยบางน้อยก็จะแวะเวียนเข้ามาภายใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่อย่างไม่ขาดสาย ในภายหลังคุณธวัชชัยได้ย้ายที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ออกมายังบริเวณ
ตึกแถวตรงสี่แยกวัดเกาะแก้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงจะเปิดเมื่อมีผู้ประสงค์จะเข้าชม ผู้ที่สนใจจะเข้าชม
พิพิธภัณฑ์นี้จะต้องติดต่อที่เจ้าของก่อนล่วงหน้าจึงจะสามารถเข้าชมได้ ในภายหลัง คุณธวัชชัยเล็งเห็น
ว่าการเปิดห้องจัดแสดงบริเวณตึกแถวด้านนอกท าให้ผู้เข้าชมไม่ทราบและไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชม จึง
ได้ซ่อมแซมอาคารไม้ริมน้ าและกลับมาใช้เป็นห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง๑๑ 

 วัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นั้นประกอบไปด้วยวัตถุหลากหลายประเภท แต่วัตถุที่มี
มากที่สุดได้แก่ประเภทเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิด อาทิ โอ่งมังกร เตาเชิงกราน เครื่องถ้วยชาม ไห
น้ าปลา ไหดองกระเทียม กระปุกน้ าตาลทั้งนี้ไหน้ าปลา ไหดองกระเทียม และกระปุกน้ าตาลนั้น เป็น
วัตถุจัดแสดงที่มีจ านวนมากอย่างละหลายร้อยใบ และส่วนใหญ่เป็นของที่งมขึ้นมาจากคลองบางน้อย
และแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งเจ้าของพิพิธภัณฑ์ได้บรรยายว่า ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีจ านวนมากนี้ ส่วน
หนึ่งเป็นภาชนะท่ีน ามาใช้ในกองทัพทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องมากจากเหตุการณ์

                                                           

 ๑๐ปณิตา สระวาสี, “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: คุณูปการ อุปสรรค และทางเลือก,” ใน คนท ำ
พิพิธภัณฑ์, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน), ๒๕๕๗), ๕๓. 

 ๑๑สัมภาษณ์ ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖. 



๖ 

 

ประวัติศาสตร์ที่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาตั้งทัพอยู่บริเวณวัดบางกุ้งริมน้ าแม่
กลอง แล้วยังมีภาชนะดินเผาบางส่วนที่เป็นเครื่องใช้ของชาวบ้านในละแวกนั้น โดยเฉพาะกระปุก
น้ าตาลหรือหม้อน้ าตาล ซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ าตาลมะพร้าวในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านละแวกนี้ที่มีอาชีพการท าน้ าตาลมะพร้าวและนิยมใช้สอยในครัวเรือนด้วย นอกจาก
เครื่องปั้นดินเผาที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีของใช้บางจ าพวกที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวันของครอบครัว
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงของได้รับมาจากชาวบ้านละแวกนั้น ได้แก่ เรือไม้ ขวดน้ ามะเน็ด เป็นต้น 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนแห่งหนึ่งที่มีลักษณะการบริหารจัดการ 
โดยเจ้าของและบุคคลในครอบครัว ซึ่งลักษณะการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์เอกชนนี้จะแตกต่าง
จากการบริหารพิพิธภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นองค์กรที่จะมีการวางแผนการจัดการและปฏิบัติงานแบบ
เป็นทางการที่เป็นนโยบายมากจากผู้บริหารในระดับต่างๆ แต่ส าหรับพิพิธภัณฑ์เอกชนนั้น จะมี
แผนการจัดการที่เกิดขึ้นจากความต้องการและความพร้อมของเจ้าของพิพิธภัณฑ์  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่
จะศึกษาการจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งเล็กๆ ที่เจ้าของเป็น
ผู้ดูแลและจัดการงานทุกด้านในพิพิธภัณฑ์มาเป็นระยะเวลานานหลายปี โดยสนใจจะศึกษาความ
เป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่การสะสมวัตถุจนกระทั่งน าวัตถุนั้นมาจัดแสดงและเปิด
เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนในด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็น
แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 
๒.วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการจัดตั้งของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๓.๑ ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 ๓.๒ ท าให้ทราบแนวทางการจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่ผ่านมา 
 ๓.๓ ได้ทราบแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะในอนาคต 
 ๓.๔ ได้ทราบแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์เอกชนเพื่อไปปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืน 
 
๔. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ๔.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 



๗ 

 

                      พ้ืนที่เป้าหมายของการศึกษา คือ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ต าบลกระดังงา อ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
        พ้ืนที่กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 ๔.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
       ๔.๒.๑ ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
       ๔.๒.๒ ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่ผ่านมา 
       ๔.๒.๓ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
       ๔.๒.๕ ศึกษาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่เหมาะสม 
 
๕. วิธีกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มี
วิธีการศึกษา ดังนี้ 
 ๕.๑ การศึกษาจากเอกสาร 
       เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญและที่มาของ
การศึกษา แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนประวัติ ความเป็นมา ข้อมูล
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความใน
วารสาร วิทยานิพนธ์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์และ
อภิปรายต่อไป 
 ๕.๒ การส ารวจและสังเกตการณ์ 
       ผู้ศึกษาได้ไปส ารวจและสังเกตการณ์ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม  รวมถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ สภาพแวดล้อมของ
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน การบริหารจัดการในพิพิธภัณฑ์ ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
 ๕.๓ การสัมภาษณ์ 
       มีการสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้ค าถาม
ปลายเปิดในการสัมภาษณ์ รวมถึงสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
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 ๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การส ารวจและ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายความเป็นมาและการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ รวมไปถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 ๕.๕ การน าเสนอข้อมูล 
       ผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษาท่ีได้ และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการเขียนเชิงพรรณนา 
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บทที่ ๒ 

ทบทวนวรรณกรรม 
  
  การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้ศึกษาได้ท า
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ความหมาย 
ความเป็นมา องค์ประกอบ และการบริหารจัดการ ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดังนี้ 
  
๑. แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
  การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นั้น ผู้ศึกษาได้แบ่งหัวข้อของการทบทวน
วรรณกรรมออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งอธิบายรวมถึงความหมายของพิพิธภัณฑ์ องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ หน้าที่ของ
พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซ่ึงสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะต่อไป 
    ๑.๑ พิพิธภัณฑ์ 
    แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มีผู้ที่ศึกษา
รวบรวมเอาไว้มากมาย ในที่นี้ผู้ศึกษาจะรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของ
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ เพ่ือที่จะสามารถท าให้เข้าใจแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ได้
ดีมากยิ่งขึ้น   
   ๑.๑.๑ ความหมายของพิพิธภัณฑ์ 
           มีผู้กล่าวถึงความหมายของพิพิธภัณฑ์ไว้หลายประการด้วยกัน โดยแต่ละค า 
จ ากัดความต่างก็มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันออกไป สามารถเลือกมาพอสังเขปได้ ดังนี้ 

         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์อย่างสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่าง
ชาติ (International Council of Museum (ICOM) ) ก็ได้ให้นิยามของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่าเป็นสถาบัน
ถาวร ไม่หวังผลก าไร เพ่ือให้บริการสังคมและพัฒนาสังคม เปิดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ซึ่งอนุรักษ์, วิจัย, สื่อสาร จัดแสดงและน ามรดกที่จับต้องได้และมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมวล
มนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าพิพิธภัณฑ์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเรียน การศึกษา และความ
เพลิดเพลิน๑ 
                                                           

 ๑องค์การยูเนสโก, คู่มือปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ โดย องค์การ
ยูเนสโก (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๒), ๒. 



๑๐ 

    นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า
พิพิธภัณฑ์ไว้หลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น จิรา จงกล ได้อธิบายว่าพิพิธภัณฑสถานมีหน้าที่ในการ
รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งซึ่งเป็นหลักฐานมีความส าคัญแก่มนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้า การศึกษาและความเพลิดเพลิน สิ่งซึ่งสงวนรักษาและ
จัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วย ความหมายของ “Museum” จึงกินความ
ไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้ า และสถานที่อันจัดเป็นเขตสงวนอ่ืนๆ 
รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน๒รวมถึงนิคม มูสิกะคามะ ได้สรุปว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ 
สถาบันที่ตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความส าคัญทางวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและความเพลิดเพลิน ตามค าจ ากัดความนี้ ได้รวมความ
หมายถึงหอศิลปะ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยง
สัตว์น้ าและสถานที่อ่ืนๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต๓ 

    กล่าวอย่างสรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์คือสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าหน้าที่เก็บ
รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุต่างๆ อันมีความส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และความเพลิดเพลินแก่สาธารณชน 
  ๑.๑.๒ ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

           การแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถาน สามารถใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งได้หลาย
แนวทาง เช่น แบ่งตามลักษณะของการบริหาร หรือผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งรัฐ พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑสถานเอกชน เป็นต้น  หรืออาจจะ
แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ตามลักษณะของสิ่งที่รวบรวมไว้ หรือตามสาขาวิชา พิพิธภัณฑสถาน
ประเภทนี้ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานศิลปะ พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 
    สภาการพิพิธภัณฑ์ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานไว้ ในการ
สัมมนาของยูเนสโก เรื่อง บทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถาน (The Education Role of 

                                                           

 ๒จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), 
๔. 
 ๓นิคม มูสิกะคามะและคณะ, วิชาการพิพิธภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๑), ๓. 



๑๑ 

Museum)  ที่ประเทศบราซิล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑๔  โดยได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑสถานในการ
อภิปรายไว้ รวม ๙ ประเภท ได้แก่ 
   ๑. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ    (Art Museums) 
   ๒. พิพิธภัณฑสถานสมัยใหม ่   (Modern Art Museums) 
   ๓. พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ (Archaeology and History 
Museums) 
   ๔. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและพ้ืนเมือง (Ethnology and Folklore 
museums) 
   ๕. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา   (Natural Science 
museums) 
   ๖. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museums of science and 
technology) 
   ๗. พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น  (Regional museums) 
   ๘. พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง   (Specialized museums) 
   ๙. พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย   (University museums) 
   นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ตามลักษณะการบริหาร ซึ่งเป็นการ
แบ่งตามสถานะของผู้เป็นเจ้าของเป็นหลัก๕ ดังนี้ 
   ๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
       ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับสาธารณชนที่เกิดขึ้นสมัยแรกในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพิพิธภัณฑ์ส่วนพระมหากษัตริย์ที่ตกทอดมาเป็นของรัฐบาลกลาง
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑสถานของไทย  ในประเทศไทยนั้น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” หมายถึง
พิพิธภัณฑ์ที่ประกาศจัดตั้งอยู่ในราชกิจจานุเบกษา  รัฐบาลกลางจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ 

บริหารจัดการโดยกรมศิลปากร มีหน้าที่รวบรวม สงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีเป็นทรัพย์แผ่นดิน 

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 

๒๕๐๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

                                                           

 ๔Unesco Reginal Seminar on the Education Role of Museum, 
Education studies and document No.38 (Paris: Unesco, 1960), 38, อ้างถึงใน จิรา จงกล, 
พิพิธภัณฑสถานวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒),  ๒๗. 
 ๕สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ, คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ๒๕๔๘), ๗-๘. 



๑๒ 

   ๒. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
       เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของท้องถิ่นหรือเรื่องราวที่ท้องถิ่นนั้นๆ สนใจ และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของท้องถิ่น 
   ๓. พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงาน  
              เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานต่างๆ  ที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของหน่วยงาน ซึ่งอาจท าให้ลักษณะของเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เช่น 

พิพิธภัณฑ์สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์กระทรวง เป็นต้น 
   ๔. พิพิธภัณฑ์เอกชน 
       เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของหน่วยงานเอกชน หรือวิชาการเฉพาะเรื่องท่ีบุคคลนั้นๆ ให้ความสนใจ 
   จากการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่กล่าวมานั้น  หากดูตามการแบ่งประเภทตาม
ลักษณะของสิ่งของที่รวบรวมไว้หรือตามสาขาวิชา  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจะจัดอยู่ในประเภทของ
พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น (Regional museums) และหากดูตามการแบ่งประเภท
ของพิพิธภัณฑ์ตามลักษณะการบริหารซึ่งดูตามสถานะของผู้เป็นเจ้าของเป็นหลัก พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียม
ฮะจะจัดอยู่ในประเภทของพิพิธภัณฑ์เอกชน อาจกล่าวได้ว่าหากมองภาพรวมทั้งในด้านลักษณะของ
พิพิธภัณฑ์และลักษณะการบริหาร พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่บริหารจัดการโดย
เอกชนนั่นเอง 

 ๑.๑.๓ องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ ์
              ในพิพิธภัณฑ์หนึ่งนั้น ย่อมมีองค์ประกอบในด้านอาคารสถานที่หลายประการ

ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนต้อนรับ ส่วนงานบริการ ส่วนของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะ
เป็นองค์กรของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ย่อมมีองค์ประกอบต่างๆ ในด้านพื้นท่ีค้ายคลึงกัน  

   จิรา จงกล ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของอาคารพิพิธภัณฑ์ ในการจัดพ้ืนที่การใช้
สอยให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์และหน้าที่การใช้งาน โดยสามารถสรุปได้ทั้งหมด ๗ 
ประการ ได้แก่๖ 

๑. ส่วนบริการสาธารณะ  
    ๒. ส่วนงานบริการด้านการศึกษา   
    ๓. ส่วนงานฝ่ายบริหาร 
    ๔. ส่วนงานฝ่ายภัณฑารักษ์และหน่วยปฏิบัติอื่นๆ 

                                                           

 ๖จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๑๐๔ -๑๑๕.  



๑๓ 

    ๕. ส่วนงานรักษาความปลอดภัย (security services) 
    ๖. ส่วนงานการจัดแสดง (exhibition hall) 
    ๗. พ้ืนที่เพ่ิมเติม 
  อาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จะมีองค์ประกอบในด้าน
อาคารสถานที่และการจัดสรรพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ส่วนบริการสาธารณะ ส่วน
บริการด้านการศึกษา สาว่วนของฝ่ายบริหาร ส่วนภัณฑารักษ์หรืองานเทคนิค ส่วนพื้นที่จัดแสดง ส่วน
รักษาความปลอดภัย และหากมีพ้ืนที่มากพอก็อาจจะมีส่วนของการจัดกิจกรรมชั่วคราวนอกเหนือจาก
นิทรรศการ พ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรืออาจะมีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ อีกก็ได้ 
  แต่การแบ่งองค์ประกอบพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี้อาจไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดองค์ประกอบพ้ืนที่ของพิพิภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดเล็กได้ ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะก็เช่นกัน เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในตลาดน้ า จึงไม่สามารถ
จัดสรรองค์ประกอบของพ้ืนที่ให้เป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบของการหริหารจัดการพ้ืนที่นี้ได้  

 ๑.๑.๔  หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ 
           หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์นั้น มีหลายประการ ล าดับแรก นั่นคือ การค้นคว้าหาวัตถุ

สะสมต่างๆ พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเหล่านั้นเพ่ือให้สามารถเป็นความรู้แก่ผู้เข้าชมใน
การจัดแสดงวัตถุต่างๆ เหล่านั้นได้ ตลอดจนการจัดแสดงวัตถุเหล่านั้นต้องสามารถท าให้ผู้เข้าชมได้รับ
ความเพลิดเพลินและความรู้ได้ในเวลาเดียวกัน  นิคม มูสิกะคามะ ได้กล่าวถึงหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ไว้
หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้๗ 

   ๑. การรวบรวมวัตถุ (Collection) 
            การรวบรวมวัตถุเป็นหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง  ในพิพิธภัณฑ์ เพราะงาน

พิพิธภัณฑ์เริ่มขึ้นจากการสะสมและรวบรวมวัตถุต่างๆ  
      ๒. การวิเคราะห์และจ าแนกประเภทวัตถุ (Identifying) 
           การจ าแนกประเภทวัตถุให้ถูกต้องและแน่นอน เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่
ต้องกระท าหลังจากท่ีได้รวบรวมวัตถุต่างๆ เข้ามาไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุต่างๆ จะเป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจ าแนกประเภทข้อมูลของวัตถุเหล่านั้น ก่อนที่จะบันทึก
ไว้เป็นเอกสารส าหรับวัตถุชิ้นนั้นต่อไป 
 
 

                                                           

 ๗นิคม มูสิกะคามะ, คู่มือการปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖), ๒๑-๒๙. 
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    ๓. การท าบันทึกหลักฐาน (Recording) 
          การจัดท าบันทึกหลักฐานของวัตถุนั้น ไม่ใช่เพียงแค่จัดรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับวัตถุที่รวบรวมไว้ แล้วจดลงในบัตรวัตถุ แต่จ าเป็นที่จะต้องบันทึกหลักฐานชองวัตถุไว้ใน
ทะเบียนวัตถุซึ่งจะแสดงรายการวัตถุที่ได้รวบรวมมาไว้ทั้งหมด ตามล าดับก่อนหลังอีกด้วย  
  การบันทึกหลักฐานของวัตถุนั้นความเขียนภาพวัตถุหรือแนบภาพถ่ายของวัตถุไว้กับ
รายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงการจัดเก็บบันทึกของวัตถุต่างๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัยและสะดวกในการน ามาใช้
ได้เสมอ 
    ๔. การสงวนรักษา (Preservation) 
          การสงวนรักษาอาจหมายถึงการป้องกันวัตถุต่างๆ ต่อการท าลายทางฟิสิกส์ 
หรือการเสื่อมสภาพทางเคมี หรือการถูกคุมคามโดยอินทรียสาร เช่น รา หรือการรบกวนจากพวก
แมลง การที่วัตถุถูกท าลายจากสิ่งเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติและองค์ประกอบของ
วัตถุต่างๆ ตลอดจนสภาพของภูมิอากาศในขณะนั้น 
            การสงวนรักษาวัตถุจึงเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการบันทึกหลักฐานของ
วัตถุ เนื่องจากต้องทราบส่วนประกอบต่างๆ ของวัตถุนั้น รวมถึงวิธีการดูแลรักษา วิธีการซ่อมแซมและ
วิธีการที่จะท าให้วัตถุคืนสถาพได้ใกล้เคียงกับลักษณะเดิมมากที่สุด 
    ๕. การจัดแสดง (Exhibition) 
          การจัดแสดงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญมากในพิพิธภัณฑ์ กล่าวได้ว่าการจัด
แสดงเป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาผสมกันเพ่ือให้เกิดความสมดุลขึ้นมา เพราะถึงแม้ว่าจะมีวัตถุท่ีดี
แต่ไม่รู้หลักวิธีในการจัดให้เกิดประโยชน์ งานที่จัดแสดงออกมาก็จะไม่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม ผู้
ที่จะท าการจัดแสดงวัตถุจึงควรจะมีความเข้าใจและรู้จักวัตถุที่จะจัดแสดงอย่างลึกซึ้ง เพ่ือที่จะ
สามารถดึงเอาจุดเด่นของวัตถุออกมาแสดง ตลอดจนต้องศึกษาถึงเรื่องของการใช้สี การจัดแสง การ
ระบายอากาศ และระดับสายตาที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมได้ 
    ๖. การบริการทางการศึกษา (Education Service) 
                เมื่อพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงวัตถุต่างๆ แล้วนั้น ผู้เข้าชมย่อมมีความสนใจใน
การจัดแสดงต่างๆ พิพิธภัณฑ์จึงควรจัดให้มีบริการความรู้ แก่ผู้เข้าชมอย่างเพียงพอ เช่น กการมีป้าย
ค าบรรยายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุชนิดต่างๆ หรือการมีบุคคลที่จะสามารถอธิบาย น าชม และตอบค าถาม
ที่ผู้เข้าชมมีความสงสัยได้ หรือแม้แต่กระทั่ง การแนะน าไปสู่การค้นคว้าในประเด็นที่ลึกซึ่งลงไปหรือ
สร้างแรงบันดาลใจในการไปค้นคว้าต่อในวัตถุที่จัดแสดง 
   หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์อาจมีได้หลายประการตามที่ ได้ยกมาอธิบายไว้ข้างต้น 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังสามารถท าหน้าที่ในการช่วยในการสื่อความหมาย หรือเสริมสร้างความรู้สึกที่
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ดี สร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เข้าชมกับประวัติศาสตร์ได้  โดยพิพิธภัณฑ์ยังสามารถสะท้อนถึง
เรื่องราว ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ให้ผู้ที่มาเข้าชมได้ทราบอีกด้วย 
  จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็น
สถานที่ซึ่งรวมรวมวัตถุต่างๆ ซึ่งอาจมีการอนุรักษ์วัตถุศึกษาค้นคว้าข้อมูล จนกระทั่งสามารถมา
จัดแสดงเป็นนิทรรศการให้แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และให้
ความเพลินเพลินแก่สาธารณชนได้  ทั้งนี้ นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้ทางพิพิธภัณฑ์ 
และถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการน าเนื้อหาสาระมาอธิบายความหมาย ประเภท และองค์ประกอบ
ของพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ นายนิคม มูสิกะคามะและนางจิรา จงกล แต่แนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์ของ
นักวิชาการทั้ง ๒ ท่านนี้ เป็นแนวที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้อธิบายความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์ท่ีถูกสร้างข้ึน
ในองค์กร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังไม่สามารถน ามาอธิบายเรื่งราวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ 

 ๑.๒ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้

ท้องถิ่น ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 
เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ โดยแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ก็มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวไว้หลายประการด้วยกัน ใน
ที่นี้ขอยกมาเพ่ืออธิบาย ดังนี้ 

    ๑.๒.๑ ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
                 ปัจจุบันการหันมาให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่างๆ ท าให้มี

ความพยายามที่จะรวบรวมวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของแต่ละชุมชนไว้ เพ่ือเป็นการช่วยให้วัฒนธรรม
เหล่านั้นไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา จึงมีการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ชาวบ้านที่พยายามจัดท าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการจัดท าพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นการเก็บ
ข้อมูลวิถีชีวิต ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นนั้นไว้  ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้จัดท าขึ้นมานั้น
เป็นพิพิธภัณฑ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ของรัฐ หรือพิพิธภัณฑ์ของกรมศิลปากร 

           ส่วนความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา
และมีประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ให้
ความหมายและมุมมองต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ พอจะสรุปความได้ ดังนี้ 

          ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านคือ
พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและด าเนินการโดยสถาบันหรือองค์กรท้องถิ่น และสาระในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะ
แตกต่างกับพิพิธภัณฑสถานในเรื่องของมุมมองทางประวัติศาสตร์ โดยพิพิธภัณฑสถานจะมอง
ประวัติศาสตร์จากส่วนกลาง แต่หากเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มา
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จากมุมมองของท้องถิ่นจริงๆ๘ ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน ศรีศักร วัลลิโภดม มองว่าพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากคนในท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น ใช้ของในท้องถิ่นและก าลังทรัพย์ของ
ท้องถิ่น เป็นคลังสะสมภูมิปัญญาที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยมีเป้าหมายให้
คนในท้องถิ่นได้รู้จักตัวเองเป็นส าคัญ๙ 

          ส่วนประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ได้กล่าวถึงลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 ความเป็นมา กระบวนการจัดท า รวมถึงชื่อเรียกที่อาจมีความแตกต่างกันในบางครั้งไว้ว่า  
พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไทย โดยก่อตั้งขึ้นในหลายลักษณะ เช่น 
พิพิธภัณฑสถานวัดที่เกิดขึ้นจากพระภิกษุ ผู้สนใจเก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในวัดแล้ว
จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถาน มีการสะสมเพ่ิมเติมโดยการแสวงหาหรือรับบริจาคจากญาติโยมที่
ศรัทธา การสนับสนุนส่วนมากมาในรูปแบบของการบริจาคเงินและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
พิพิธภัณฑสถานจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน เกิดจากนักสะสมที่เก็บรวบรวมสิ่งของ
ที่ตนเองสนใจเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง และขยายเป็นพิพิธภัณฑสถานตามก าลังกายและ
ก าลังทรัพย์ของตนเอง นอกจากนั้นแล้ว พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นยังเกิดจากกลุ่มชาวบ้านที่รวบรวม
ข้าวของเครื่องใช้พ้ืนบ้านที่ก าลังจะสูญหายมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานเพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้เข้าใจ
และภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง และเผยแพร่วัฒนธรรมของตนให้คนต่างถิ่นได้เรียนรู้ 
โดยสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานพ้ืนบ้านอาจเป็นของเฉพาะประเภทหรือหลากหลายประเภทที่สะท้อน
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นหลายแห่งได้เก็บรักษาของที่มีคุณค่ามากทางด้าน
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ไว้ด้วยเช่นกัน๑๐ 

           เช่นเดียวกับที่ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ได้ให้ความเห็นไว้ว่าพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ เช่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือพิพิธภัณฑ์
แนวชุมชน โดยมีการด าเนินงานที่หลากหลายรูปแบบ แต่มีเป้าหมายที่จะรักษาของเก่าไว้ให้ลูกหลาน
ได้เห็น และได้เล่าเรื่องราวของชุมชนและท้องถิ่นของตนได้ทราบ เพ่ือปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นเห็น

                                                           

 ๘ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๐), ๑๒๓. 

 ๙ศรีศักร วัลลิโภดม, “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการสั่งสมและพัฒนาภูมิปัญญา,” ใน 
วารสารเมืองโบราณ. ๒๓,๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๐): ๖. 

 ๑๐ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง. พิพิธภัณฑ์ไทยกับการไล่ตามฝัน, เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๘ เข้าถึงจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id 
=1259. 

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id


๑๗ 

ความส าคัญของรากเหง้าและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเอง๑๑  และได้กล่าวถึงหลักการกว้างๆ 
ของการท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ว่า “... (๑) การพยายามให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม  (๒) ค้นหาเรื่องเล่า
ของชุมชนท้องถิ่นมาน าเสนอ (๓) การดูแลรักษาวัตถุสิ่งของต่างๆ ...”๑๒  

      ปราณี วงษ์เทศ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรเน้นความเรียบง่ายไม่ต้องใหญ่โต
หรือสวยงาม สถานที่จัดแสดงอาจเป็นบ้านเก่าๆ ตึก หรือห้องแถว โกดังที่เลิกใช้แล้ว ห้องเรียนใน
โรงเรียน สิ่งของที่น าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่จ าเป็นต้องมีคุณค่าสูงแต่ควรเป็นของที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น๑๓ สอดคล้องกับความเห็นของ ปณิตา สระวาสี ที่มีความเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมิใช่เรื่อง
ของสถานที่และบรรดาโบราณวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว หากต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆ ใน
พ้ืนที่หรือท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นจะเป็นตัวตั้งหรือสิ่งก าหนดว่า จะน าโบราณวัตถุชนิดใดมาแสดงทิศทาง
และหัวข้อในการจัดแสดง และเป็นสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะที่มักเรียกว่า “เอกลักษณ์ท้องถิ่น” ซึ่งสิ่ง
นี้จะน าไปสู่การแลเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม๑๔ 

      บุบผา  จิระพงษ์ ได้ให้ค านิยามว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึงสถานที่ที่มีการเก็บ
รวบรวมสะสมวัตถุทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้า โดยจะจัดแสดงหรือยัง
ไม่ได้จัดแสดงไว้ แต่สามารถอนุญาตให้คนทั่วไปได้เข้าศึกษาค้นคว้า หรือเข้าชมได้๑๕ 

      นวลพรรณ บุญธรรม ยังได้ให้ข้อคิดเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์
ชุมชน หมายถึงพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และจัดแสดงเกี่ยวกับท้องถิ่น ทั้งในแง่ความเป็นมาของท้องถิ่น วิถีชีวิต ประเพณี สภาพแวดล้อมทาง

                                                           

 ๑๑ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, “คืนชีวิตให้พิพิธภัณฑ์,” ใน พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม 
ประสบการณ์จากคนลองท า (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑),  
๖-๑๒. 

 ๑๒เรื่องเดียวกัน, ๑๒.  
 ๑๓ปราณี วงษ์เทศ, “พิพิธภัณฑท้องถิ่นเพ่ือชุมชนชาวบ้าน,” ใน วารสารศิลปวัฒนธรรม

,  
๑๑, ๗ (พฤษภาคม ๒๕๓๓): ๘๘-๙๐.  ๑๔ปณิตา สระวาสี, การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ 
เข้าถึงเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/museum 
database/article_inside.php?id=1268  

 ๑๕บุบผา จิระพงษ์, รายงานวิจัย เรื่อง สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ (เชียงใหม่: สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๓. 

http://www.sac.or.th/databases/museum


๑๘ 

ภูมิศาสตร์ นิเวศวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ตลอดจนเรื่องราวของท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต ซึ่งอาจจัดขึ้นได้ท้ังในเมืองขนาดใหญ่และในต าบลหมู่บ้าน๑๖ 

      ในขณะที่ชนน์ชนก  พลสิงห์ กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนว่า โดยให้ความหมายไว้ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ด าเนินงานโดยบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล หน่วยงาน  องค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นสถาบันนอกระบบ
ราชการ มิใช่นิติบุคคลของรัฐหรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๗ 
   อาจกล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นหมายถึงสถานที่ได้หลายหลายแห่ง ซึ่ง
สถานที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมวัตถุ ของสะสม ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
ประเพณีต่างๆ โดยสถานที่อาจไม่จ าเป็นต้องหรูหราหรือใหญ่โตมากนัก แต่ต้องเน้นให้เห็น
เรื่องราวของท้องถิ่น ชุมชน โดยคนในท้องถิ่นนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานให้
ได้มากที่สุด การจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นความส าคัญของท้องถิ่น 
รู้จักท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาได้
 ๑.๒.๒ ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 

         พิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่เริ่มต้นมาจากการสะสมสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์วัด ที่
มักจะเป็นที่รวบรวม สะสมสิ่งของที่ชาวบ้านน ามาถวายเนื่องในความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน บางแห่งก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการสะสมข้าว
ของเครื่องใช้ในชุมชนท้องถิ่นๆ นั้น รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์เอกชนที่มักจะเริ่มจากการสะสมวัตถุท่ีชื่นชอบ
ของผู้เป็นเจ้าของและเปิดให้ผู้อ่ืนได้มีโอกาสเข้าชมของสะสมของตนเองได้ในภายหลัง 
      ในส่วนของประวัติศาสตร์การสะสมในประเทศไทยนั้น การสะสมเริ่มเป็นที่นิยมมา
จากพระราชวงศ์ ชนชั้นสูง ซึ่งกิจกรรมการสะสมนี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีเวลาว่าง
แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงหน้าตา มีการน ามาอวดแสดงให้ผู้อื่นได้เห็นถึงของสะสมของตน 

                                                           

 ๑๖นวลพรรณ บุญธรรม, “การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนของหมู่บ้านมะขาม
ล้ม ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๖), ๔. 

 ๑๗ชนน์ชนก พลสิงห์, “มาตรการภาษีในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๕), ๑๑. 



๑๙ 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาเกียรติ และสร้างชื่อเสียงของตนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไป ดังนั้น จึงพอที่จะสันนิษฐาน
ได้ว่ากิจกรรมการสะสมส่วนบุคคลของชนชั้นสูงนี้ น ามาสู่การเกิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นในภายหลังได้ 
      พิพิธภัณฑ์เอกชนเพียงแห่งเดียวที่ก าเนิดมาจากการสะสมของเจ้านายและยังเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมได้อยู่จนถึงปัจจุบัน คือพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์วรพินิต และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชายา 
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาจากจอมพลเรือ จอม
พลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และส่วนหนึ่งเป็น
วัตถุสะสมที่พระองค์และชายาได้สะสมไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของสนใจงานทางด้านโบราณคดี วัตถุจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่จึงเป็นวัตถุจ าพวกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พระ เครื่องปั้นดินเผา ที่ซื้อมา
จากร้ายขายโบราณวัตถุในต่างประเทศ บางครั้งไปส ารวจตามสถานที่ต่างๆ และไปขอซื้อมาจาก
ชาวบ้าน๑๘ 
      การสะสมในหมู่เจ้านายและชนชั้นสูงนั้น มักมีลักษณะเป็นการเก็บรักษา การเรียนรู้
การจัดระเบียบ แบ่งหมวดหมู่ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ที่ยังคงเป็นการด าเนินการแบบมี
ความเป็นปัจเจก คือต่างคนต่างแสวงหาและเก็บสะสมไว้เป็นส่วนตัว แต่กิจกรรมการสะสมในประเทศ
ไทยนั้นไม่ใช่มีเพียงเกิดขึ้นในแวดวงของชนชั้นสูง ในระดับชาวบ้านก็มีการเก็บสะสมด้วยเช่นกัน โดย
ลักษณะของการสะสมจะแตกต่างกันออกไป การสะสมของชนชั้นสูงที่มักเป็นเรื่องของปัจเจก แต่การ
สะสมของชาวบ้านที่มักจะเป็นเรื่องของส่วนรวม กล่าวคือการสะสมของชาวบ้านนิยมกระท าใน
รูปแบบของการท าบุญกับวัด วัดจึงกลายเป็นคลังวัตถุที่ส าคัญของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นในเวลา
ต่อมา๑๙อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นและแพร่หลายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นในระยะแรก
เริ่มต้นขึ้นในวัด ซึ่งพิพิธภัณฑ์ในวัดนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีจ านวนมากประเภทหนึ่ง โดยที่การจัดแสดง
วัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดนั้นไม่จ าเป็นต้องจัดแสดงวัตถุเพียงประเภทเดียว แต่อาจจะจัดแสดงวัตถุที่
หลากหลายก็เป็นได ้
      วัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์วัดไม่เพียงแต่แสดงออกถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นนั้น แต่อาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อท้องถิ่นอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนอีกมากมาย ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์
วัดในประเทศไทย เช่น พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง จังหวัดล าปาง พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม จังหวัด

                                                           

 ๑๘หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร, เรื่องท่ีข้าพเจ้าสนใจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โรงสยาม
การพิมพ์, ๒๕๑๒)  
 ๑๙ปณิตา สระวาสี, “นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์,” ใน พิพิธภัณฑ์
บันทึก ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์, ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, บรรณาธิการ  
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องการมหาชน), ๒๕๕๑), ๘๗. 



๒๐ 

ราชบุรี พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีพิพิธภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกันและมีอยู่
หลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือพิพิธภัณฑ์วัดที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และชีวประวัติของ
ประสงฆ์ อาทิ พิพิธภัณฑ์บริขารอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น 
อาจาโร จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท) จังหวัดอุบลราชธานี๒๐ 
      นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในสถาบันการศึกษา ซึ่งสืบ
เนื่องมาจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ที่ได้จัดให้มีการ
ก่อตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม” ขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาวัฒนธรรมของชาติด าเนินไปได้อย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ โดยให้พิจารณาจัดตั้งขึ้นในสถาบันที่มีความพร้อม และควรเป็นสถาบันการศึกษาที่
มีบุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ ในภายหลังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ได้มีการเปลี่ยน
ชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” และเพื่อให้ทราบว่าศูนย์วัฒนธรรมนั้นต้งอยู่ที่ใด การเขียนชื่อศูนย์
วัฒนธรรม จึงใช้ค าว่าศูนย์วัฒนธรรมขึ้นต้น ตามด้วยชื่อจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วจึงตามด้วยชื่อ
สถาบันการศึกษาที ่ใช ้จ ัดตั ้งศูนย์นั ้น  เช ่น ศูนย์ว ัฒนธรรมจังหวัดกาญจ นบุรี ว ิทยาลัยครู
กาญจนบุรี เป็นต้น๒๑ 
   ส่วนประวัติการเปิดด าเนินการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้น 
การเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าชมข้าวของสะสมมากว่า ๓๐ ปี ของจ่าทวี บูรณเขตต์ ในปีพ.ศ. 
๒๕๒๖ น่าจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นคลังของสะสมของบุคคลที่เป็นชาวบ้าน
ธรรมดา และหลังจากนั้นจึงได้มีชาวบ้านธรรมดาที่เป็นนักสะสมได้ทยอยเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล
ขึ้นมาอีกหลายแห่ง ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ตระหนักถึงปัญหาเรื่องความยั่งยืน ความไม่มั่นคง และมรณกรรมของพิพิธภัณฑ์ 
โดยมีการจัดเวทีระดมพลัง ระดมความคิด เพ่ือชีวิตพิพิธภัณฑ์ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของรัฐ การสนับสนุน
งานพิพิธภัณฑ์ของรัฐ เงื่อนไขในการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพิพิธภัณฑ์  
   โดยในเวทีนี้ พรศิริ บูรณเขตต์ จากพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก ได้
กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จากกรณีการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งมีความยุ่งยากจากระบบ

                                                           

 ๒๐ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, ““พิพิธภัณฑ์กับสังคม” บทเรียนจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,” ใน 
พิพิธภัณฑ์บันทึก ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๙-๒๐. 

 ๒๑ด ารง ทองสม, “ศูนย์วัฒนธรรม,” ใน โฉมหน้าใหม่ของวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒), ๙๑-๙๒. 



๒๑ 

และระเบียบทางราชการ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงได้เสนอให้ทางพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น 
เพ่ือง่ายต่อการรับเงินสนับสนุน แต่ทว่าการจัดตั้งการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบมูลนิธินั้น เป็น
การเพ่ิมความยุ่งยากในการบริหารจัดการ นอกจากนี้เป้าหมายในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจาก
ทางรัฐก็ยังไม่ชัดเจน แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการท างานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วย
การสร้างเครือข่ายให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ แต่ปัญหาด้านงบประมาณนั้น ก็
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด๒๒ 
   พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เริ่มด าเนินงานโดยจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้ชื่นชอบในการ
เก็บสะสมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพ่ือ
มุ่งหวังที่จะให้คนในรุ่นต่อไปได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตในแบบพื้นบ้าน 
   ในระยะแรกจ่าทวีได้เก็บสะสมสิ่งของด้วยความชื่นชอบ ยังไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้เกิดมี
การจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่เมื่อมีจ านวนของสะสมที่บ้านเป็นจ านวนมากก็จ าเป็นจะต้องหาพ้ืนที่
ส าหรับจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกประการหนึ่ง เมื่อมีสิ่งของสะสมจ านวนมากจึงย่อม
ที่จะมีคนสนใจ แวะเวียนกันมาขอเยี่ยมชมอยู่เสมอ จ่าสิบเอกทวีจึ งมีความคิดริเริ่มที่จะจัดแสดง
สิ่งของเหล่านั้นให้เป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจและเยาวชนในท้องถิ่น และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ต่อไป 
   ทั้งนี้  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ยังกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้นแบบของ
ชาวบ้าน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้ที่สนใจในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาศึกษา ดูงาน เรียนรู้กระบวนการ
ท างานพิพิธภัณฑ์ในแบบจ่าสิบเอกทวี แนวคิดการท าพิพิธภัณฑ์โดยชาวบ้านจึงเริ่มเป็นที่สนใจและ
ได้รับความนิยมจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น เยาวชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากการสะสมวัตถุส่วนบุคคล และพัฒนามาเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลใน
ภายหลัง๒๓ 

  ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่สามารถจัดว่าเป็นลักษณะเดียวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่เรียกไปใน
ชื่อแบบอ่ืน อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ต่างมีวัตถุประสงค์และหน้าที่
แทบไม่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการจัดเนื้อหาและวัตถุจัดแสดงที่สะท้อน

                                                           

 ๒๒พรศิริ บูรณเขตต์, “ประสบการณ์ความร่วมมือของรัฐและชาวบ้าน กรณีตัวอย่างของ
การท างาน”, สรุปการบรรยายในเวทีระดมพลัง ระดมความคิด เพื่อชีวิตพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒, เข้าถึงเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เข้าถึงไดจ้าก http://www.sac.or.th/archives 
/2552/museminar/program/html 
 ๒๓พรศิริ บูรณเขตต์, ชีวิตพิพิธภัณฑ์ ชีวิตและงานวัฒนธรรม จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ 
(พิษณุโลก: โรงพิมพ์ตระกูลไทย, ๒๕๔๗), ๔๘-๕๒. 

http://www.sac.or.th/archives%0b/2552/museminar/program/html
http://www.sac.or.th/archives%0b/2552/museminar/program/html
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ให้เห็นถึงเรื่องราวของท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในแบบ
ต่างๆ ที่ได้มีอยู่ในประเทศไทยนั้น อาจจะไม่สามารถแยกออกจากกัน มีลักษณะบางประการที่คาบ
เกี่ยวกันอยู่  

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดและการรับรู้เกี่ยวกับความหมายของพิพิธภัณฑ์และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและกาลเวลา อาจกล่าว
ได้ว่า ในระยะแรกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยโดยมากจะเกิดขึ้นที่วัด โดยมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวความคิดว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และมีวัตถุ
ส าหรับจัดแสดงเรื่องราวของชุมชนได้มากพอ เพียงแต่ท้องถิ่นอาจจะยังไม่สามารถจัดการวัตถุ
เหล่านั้นเองได้โดยล าพัง 

 การเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ พิพิธภัณฑ์ที่ เกิดขึ้นมาจากการ
สะสมส่วนบุคคล ซึ่งความสนใจที่จะสะสมวัตถุนั้นจัดว่าเป็นส านึกอย่างหนึ่งที่ติดตัวมากับคนทุกคน 
อันเกิดมาจากอารมณ์และความรู้สึกชื่นชอบในสิ่งของต่างๆ ที่ตนเองสนใจและต้องการเก็บสิ่งของ
เหล่านั้นไว้ชื่นชม ตลอดจนการมีความรู้สึกที่เกิดมาจากความรู้สึกร่วมบางอย่างในการเก็บรักษาสิ่งของ
ที่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่อาจจะสูญหายไปแล้วหรืออาจจะเหลือน้อยลงและก าลังจะสูญ
หายไปก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงต้องการให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อไปอีก แต่พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการสะสมส่วนบุคคลนั้น จะมีเงื่อนไขที่จ ากัดว่าผู้ที่สามารถจะสะสมวัตถุส าคัญอันมีมูลค่ามักจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
  นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดในรูปแบบของการสะสมส่วนบุคคลยังรวมไปถึงชนชั้นกลาง
ที่พอมีฐานะ และมีใจรักทางด้านนี้ เป็นผู้ที่มองเห็นความส าคัญของวิถีชีวิตในอดีตและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนในอดีตมาเผยแพร่ ทั้งนี้  การเปิดพิพิธภัณฑ์เอกชนโดยการสะสมส่วนบุคคลนั้น 
นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ต้องอาศัยความรักและความกล้าในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ขึ้น  
  เมื่อแนวคิดและการรับรู้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนไป พิพิธภัณ ฑ์
ท้องถิ่นถูกนิยามให้มีบทบาทหน้าที่มากขึ้นต่อการบริการสังคมในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ากับเรื่องของสิทธิในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
ที่ต้องกระท าโดยคนในท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงมีความเกี่ยวข้องกระบวนการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมที่เริ่มต้นได้ในชุมชนหรือในท้องถิ่นอีกด้วย 

 ๑.๒.๓ องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
           องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอาจไม่ได้มุ่งเน้นไปเฉพาะที่องค์ประกอบด้สน

อาคารสถานที่ แต่หมายรวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่นคณะท างาน องค์ความรู้  วัตถุที่จัดแสดง ฯลฯ  
ซึ่งองค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วก็จะมี
องค์ประกอบในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึง
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องค์ประกอบในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้๒๔ 
    ๑. คณะท างาน 

     การจัดท าพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ 

      ๑.๑ ชาวบ้าน 
      คือกลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ถ้าคนในท้องถิ่นไม่เห็น

ความส าคัญแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ชาวบ้านจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากที่สุด 
ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูลและที่มาของวัตถุจัดแสดง  

  ๑.๒ ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่ศึกษาวิจัยท้องถิ่น 
 เพ่ือให้ได้เนื้อหาที่จะจัดแสดง ค าบรรยายประกอบเรื่องราว ตลอดจน

การก าหนดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กลุ่มนี้อาจจะประกอบด้วยชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
หรือชุมชนของตนเป็นอย่างดี พระสงฆ์ ครู อาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกท้องถิ่น 

  ๑.๓ ภัณฑารักษ์ 
  ท าหน้าที่ท าทะเบียนวัตถุ ท าความสะอาดวัตถุ ซ่อมแซมวัตถุที่เสียหาย 

ตลอดจนคัดเลือกวัตถุจัดแสดง โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ หน้าที่ภัณฑารักษ์นี้ อาจจะขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความรู้ เช่น สถาบันการศึกษา หอศิลป์ เป็นต้น 
    ๒. งบประมาณ 
           การจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรพิจารณาการด าเนินการตามอัตภาพ โดยถือ
คติท าเท่าที่สามารถท าได้ ดีกว่าที่จะไม่ท าเลย เพราะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีกระบวนการที่ค่อยๆ 
พัฒนา โดยอาจจะเริ่มจากเพียงห้องเล็กๆ แล้วจึงค่อยขยายออกไป อาจจะไม่สมบูรณ์แบบในทีเดียว 
สิ่งส าคัญก็คือ สร้างความเข้าใจแก่คนในท้องถิ่นให้ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นท่ีมีต่อชุมชน 
 
 
 

                                                           

 ๒๔ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ขั้นตอนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านม่วง [วีดิทศัน์], กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน), ๒๕๔๕. 
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    ๓. เนื้อหา 
          เนื้อหาที่น ามาเสนอเป็นเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม นิทาน ต านาน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี การละเล่น ประวัติ
บุคคลส าคัญในท้องถิ่น การประกอบอาชีพ เป็นต้น 
    ๔. สิ่งของท่ีจัดแสดง 
           สิ่งของที่จัดแสดงเป็นสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เช่น สิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สิ่งของเครื่องใช้ในการจารใบลาน ต้นฉบับคัมภีร์ต่างๆ เป็นต้น 
    ๕. สถานที่จัดแสดง 
            สถานที่จัดแสดง อาจจะเป็นบ้าน ตึก โกดังเก่า ห้องเรียน ศาลาการเปรียญ 
โดยมากแล้วใช้พื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณของวัด เพราะนอกจากวัดจะเป็นสถานที่ให้การศึกษาและศูนย์กลาง
ของชุมชนแล้ว วัดยังเป็นศูนย์รวมของศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านน ามาถวายตามความ
ศรัทธาอีกด้วย   

 องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นสิ่งที่ท าให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นก็มีองค์ประกอบ
เหล่านี้เช่นกัน โดยองค์ประกอบแต่ละข้อมีบทบาทเป็นตัวช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมานั้น  ท าให้ผู้
ศึกษาทราบว่างานเขียนที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ส่วนมากจะเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ของ
พิพิธภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นในองค์การ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี้จะสามารถใช้
อธิบายปรากฏการ์ของพิพิธภัณฑ์ในองค์กร หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีการวางระบบโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน
เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเขียนที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์องค์
ความรี่ได้จากการท างานกับพ้ืนที่จริง ซึ่งส่วนมากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยชุมชน มีคณะท างาน และมีการก าหนดองค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่สามารถน ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ได้  
  อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องราวของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบส่วนบุคคลมากนัก จากการที่ผู้ศึกษาทบทวนเอกสารที่ผ่านมาพบว่า 
แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนั้น อยู่ในรูปแบบการถ่ายทอดประสบการณ์ และ
องค์ความรู้การจากลงมือท าของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่ง 
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  ๑.๒.๔ แนวคิดเรื่องความหมายของท้องถิ่น 
       แนวคิดในเรื่องความหมายของของท้องถิ่นนั้นมีนักวิชาการอธิบายไว้พอสรุป
สาระสังเขปได้ดังนี้ 
    ศรีศักร วัลลิโภดม ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องความเป็นท้องถิ่นจากประสบการณ์
การศึกษาวิจัยและประสบการณ์ภาคสนามจากการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ว่า ค าว่าท้องถิ่นหมายถึง
พ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานและกว้างขวางมากพอที่จะท าให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานเป็นชุมชนได้หลายชุมชน มีพ้ืนที่สาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนทุกชุมชนในท้องถิ่นเดียวกันร่วมกัน
ดูแลและใช้ประโยชน์ด้วยกัน การปรับตัวของคนในแต่ละชุมชนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกันนั้นท าให้เกิดรูปแบบในการด ารงชีวิตและวิถีชีวิตที่เหมือนกัน 
นั่นคือสิ่งที่ เรียกได้ว่าเป็น วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้  ผู้คนในชุมชนของท้องถิ่นเดียวกันมักมี
ประสบการณ์ร่วมกันในทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดส านึกในความเป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน  โดยที่แต่
ละท้องถิ่นจะมีขนาดและความซับซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมไม่เท่ากัน๒๕  
   นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการแสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น 
ไม่ใช่แค่เรื่องราวของอาคารจัดแสดงหรือวัตถุที่น ามาจัดแสดง แต่หมายความถึงทั้งวัตถุที่น ามาจัด
แสดงต้องสื่อสารเรื่องความหมายให้แก่คนในท้องถิ่นและ แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้ 
รวมถึงเป็นส่วนผลักดันให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของท้องถิ่น๒๖   
   วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ได้กล่าวถึงความเป็นท้องถิ่นนิยมไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็น
การศึกษาชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสามารถเปลี่ยนมุมมองเพ่ือสร้างความปรองดองใน
สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองได้เช่นกัน๒๗ 
   พัฒนา กิตติอาษาได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า “ท้องถิ่น” หรือ “ท้องถิ่นนิยม” 
(Localism) ว่าเป็นกระแสของชุมชนท้องถิ่นที่มีรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปัญญา พัฒนาการและ

                                                           

 ๒๕ศรีศักร วัลลิโภดม, ““พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน,” ใน 
พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน, เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๑), ๗-๓๘. 

 ๒๖ศรีศักร วัลลิโภดม, “พิพิธภัณฑ์กับจินตนาการ,” ใน พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน, เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-
ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๑), ๗๒-๘๗. 

 ๒๗วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นนิยม” 
เข้าถึงเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก http://lek-prapai.org/home/view.php?id=828     

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=828


๒๖ 

ประวัติศาสตร์การด ารงอยู่ของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นท้องถิ่นที่ไม่หยุดนิ่ง ตายตัว และเป็นท้องถิ่น
ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย๒๘ 
   อาจกล่าวได้ว่าจากค าอธิบายของค าว่าท้องถิ่นนั้น หมายถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรภายในพ้ืนที่ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยความเป็น
ท้องถิ่นที่แสดงออกให้เห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สามารถเห็นได้ผ่านเรื่องราวที่ถูกน ามาสังเคราะห์
เป็นเนื้อหาจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัตถุจัดแสดงซึ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือวัตถุที่ถูกพบใน
ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของคนใน
ท้องถิ่นท่ีเห็นถึงความส าคัญของท้องถิ่นตนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น 

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารทั้งหมดนี้สามารถน ามาใช้กับการศึกษาเรื่องการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะได้ เนื่องจากท าให้ทราบถึงความหมาย ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ ประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ และองค์ประกอบในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จึงท าให้ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ซึ่งสามารถจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ด้วย เนื่องจากวัตถุจัด
แสดงนั้นเป็นของที่ได้มาจากท้องถิ่น แสดงให้เห็นถึงวิถึชีวิตและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้น รวมไป
ถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  
 
๒. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น มีผู้ที่ศึกษาไว้ในประเด็น
ต่างๆ หลายหัวข้อด้วยกัน ทั้งนี้ จึงสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ประเด็นของสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป ดังนี้ 
  ในด้านบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์นั้น มาฆวดี บุญสมบัติ ซึ่งศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ พบว่า ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสิ่งของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์และมี
ความประทับใจในการบรรยายของเจ้าหน้าที่น าชม๒๙ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงส ารวจของธีรภัทร 

                                                           

 ๒๘พัฒนา กิติอาษา, ท้องถิ่นนิยม, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เชียงใหม่: กองทุนอินทร์-สม เพ่ือการ
วิจัยทางมานุษยวิทยา, ๒๕๔๖), ๔๓. 
 ๒๙มาฆวดี บุญสมบัติ, “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอกพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๒) 



๒๗ 

นิธิอภิญญาสกุล ที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมในหอเกียรติภูมิรถไฟในการ
เลือกใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับหอเกียรติภูมิรถไฟ พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของหอเกียรติภูมิรถไฟ คือ
นักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน อายุระหว่าง ๑๖ – ๔๐ ปี ให้ความสนใจในสิ่งจัดแสดงที่อยู่ภายใน
หอเกียรติภูมิรถไฟมากที่สุด๓๐ 
  จากการศึกษา ทั้ ง ๒ เรื่องนั้น ท าให้ทราบว่าเนื้อหาการจัดแสดงและกิจกรรมที่
พิพิธภัณฑ์จัดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เข้าชมเกิดความสนใจในพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงในด้านบุคลากร การ
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บุคลากร
เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ น่าประทับใจ และน่าชื่นชมให้แก่พิพิธภัณฑ์ได้ แต่หากเลือก
บุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็จะกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีแก่พิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน 
  นอกจากนี้ มีผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายฉบับได้แสดงให้ทราบว่าการประชาสัมพันธ์ 
เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ อย่างเช่นผลการศึกษาของรังสฤษฏ์ สัต
ยาวุธ ที่ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในอ าเภอหัวหิน จ านวน ๔๐๐ คน พบว่า ประชาชนในอ าเภอหัวหิน 
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านการจัดแสดง ตามล าดับ๓๑ 

 ผลการศึกษาของมงคลรัตน์ มหมัดซอและ ที่ได้ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหา
อดีต โดยเลือกกรณีศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์ และศึกษาถึงปัจจัยในการด าเนินงานที่ท าให้พิพิธภัณฑ์
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว พบว่า สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ด าเนินการในรูปแบบของ
ครอบครัวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณที่พักอาศัยของผู้ก่อตั้ง ทั้งนี้ อาคารจัดแสดงนั้นจะมีการจัดการ
พ้ืนที่โดยมีการแบ่งโซนที่ชัดเจน และมีการสร้างบรรยากาศโดยรอบให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
เพลิดเพลินและรู้สึกเป็นกันเอง รวมถึงกล่าวว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานและ

                                                           

 ๓๐ธีรภัทร นิธิอภิญญาสกุล, “การศึกษาแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ส าหรับพิพิธภัณฑ์ 
กรณีศึกษาหอเกียรติภูมิรถไฟ” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 
 ๓๑รังสฤษฏ์ สัตยาวุธ, “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย” (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, ๒๕๕๐). 



๒๘ 

จัดการพิพิธภัณฑ์ควรมีการน าหลักของการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 
เช่นการจัดท าเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น๓๒ 
  ทั้งนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของพิพิธภัณฑ์โดยบุบผา จิระพงษ์ ซึ่งได้ท าวิจัย
เรื่อง “สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่” โดยท าการวิจัยด้วยการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล ของพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม วัด แหล่งเรียนรู้ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งผลการวิจัยส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมักเป็นการ
สะสมรวบรวมและจัดแสดงในสาขาที่เจ้าของสนใจศึกษารวบรวม เช่น พิพิธภัณฑ์จักสาน พิพิธภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์แมลง และอีกประเภทหนึ่งจัดเก็บสะสมรวบรวมของตัวอย่างส าหรับการ
สั่งท า เช่น พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา เป็นต้น อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนี้เจ้าของ
มักจะเป็นผู้ที่ไม่มีความร้านการจัดพิพิธภัณฑ์ บางท่านก็ขาดทุนทรัพย์ บางแห่งเหมือนคลังเก็บของที่
เปิดให้คนเข้าไปศึกษาได้ ส่วนการท าทะเบียนวัตถุนั้น พิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่เกือบทุก
แห่งไม่ได้มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ เจ้าของจะอ้างว่าจ าได้ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งปัญหาคือเมื่อระยะเวลา
ผ่านไปนานอาจจะลืมข้อมูล มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนเพียงแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่มีการจัดท า
ทะเบียนวัตถุตามระบบสากล นั่นคือ พิพิธภัณฑ์แมลงโลก โดยมีการจัดท าป้ายชื่อ และค าอธิบายแบบ
สากลในการจัดแสดงแมลงรวมถึงสัตว์ปีกต่างๆ๓๓ 
  ส่วนพิพิธภัณฑ์ของเอกชนในรูปแบบของการสะสมนั้น วิภาวี ติยเวศย์ ได้ศึกษาแนวคิด
การด าเนินงานของคลังสะสมผ้าติลลิกีแอนด์กิบบินส์และศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชมโดยใช้
ประเด็นในการศึกษา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการการศึกษา ด้านการจัดแสดงผ้าสะสม ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การด าเนินงานในด้านด้าน
การบริการการศึกษา ด้านการจัดแสดงผ้าสะสม ด้านอาคารสถานที่ ด้านการอ านวยความสะดวกของ
คลังสะสมผ้าติลลิกีแอนด์กิบบินส์นั้น อยู่ในระดับที่ดี มีเพียงการด าเนินงานในด้านการประชาสัมพันธ์

                                                           

 ๓๒มงคลรัตน์ มหมัดซอและ, “การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษาบ้าน
พิพิธภัณฑ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓). 

 ๓๓บุบผา จิระพงษ์, รายงานวิจัย เรื่อง สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่, (เชียงใหม่: สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๔), ๓๕๒. 



๒๙ 

ที่ยังมีความเห็นจากผู้เข้าชมว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเสนอแนวทางการพัฒนาการด าเนินการใน
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมเพ่ือบริการความรู้๓๔ 

 สุจารีย์ จรัสด้วง เรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือก
กรณีศึกษา จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตวังทองหลาง เขตพญาไท เขตบางขุนเทียน 
และเขตบางกอกใหญ่ พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี ได้แก่เขตบางขุนเทียน และ
เขตบางกอกใหญ่ มีการวางแผนงานและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเองซึ่งมีความสอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของ
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการของส านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว รวมถึงมีการน าชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การเป็น
อาสาสมัครน าชม ซึ่งทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร๓๕ 

 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ประสบความส าเร็จและมีความ
ยั่งยืนนั้น ผลการศึกษาของเสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุลนั้น ยังได้ท าให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ ควรมีการเปิดโอกาสหรือวิธีการส่งเสริมให้คน
ในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
คนในท้องถิ่น ผ่านผู้น าชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์รวมถึง
ควรมีการสร้างควรมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อมจากการ
เลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ไม่สูงนัก เพ่ือให้ชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วมและพิพิธภัณฑ์เกิดเอกลักษณ์
ท้องถิ่น๓๖ 

                                                           

 ๓๔วิภาวี ติยเวศย์, “แนวทางการด าเนินงานของคลังสะสมผ้าติลลิกีแอนด์กิบบินส์” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๒). 
 ๓๕สุจารีย์ จรัสด้วง, “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๕๒). 
 ๓๖เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล, “แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙). 



๓๐ 

  สิริอาภา รัชตะหิรัญ ได้กล่าวไว้ในการอบรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนา เรื่อง  
“การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร” ว่า การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
บ้านเขายี่สารเป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากความต้องการของคนในพ้ืนที่ แม้เริ่มแรกจะเป็นการรวบรวมสิ่งของ
อย่างง่ายๆ และเป็นเพียงการจัดแสดงสิ่งของที่ได้มาจากการรวบรวมเท่านั้น แต่เมื่อได้รับความรู้
เพ่ิมเติมและการสนับสนุนทางวิชาการแล้ว จึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่
สารไปสู่การประสบความส าเร็จ โดยการจัดตั้งและด าเนินการอยู่บนสภาพความเป็นจริงของชุมชน 
งบประมาณที่จ ากัดและแรงงานจากคนในชุมชนที่สะดวกจากการประกอบอาชีพ การตัดสินใจร่วมกัน
ของคนในชุมชนในการเปิดพิพิธภัณฑ์เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ รวมถึงการจัด
เวรชาวบ้านมาดูแลพิพิธภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นว่า การที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะประสบความส าเร็จได้นั้น
อาจจะไม่ได้วัดที่ปริมาณการเข้าชมของบุคคลภายนอก หากเน้นคุณภาพของการเรียนรู้ และการรู้จัก 
เข้าใจในความเป็นท้องถิ่น การท างานเช่นนี้จึงมิใช่การผลักภาระพิพิธภัณฑ์ให้กับใคร แต่เป็นการสร้าง
ให้พิพิธภัณฑ์มีสถานภาพเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน๓๗ 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ 
ได้ท าการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ สร้างเครือข่ายและส ารวจสภาพพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น และพบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์
แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของสังคม ได้แก่ วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สูญหาย การเกิดความ
ร่วมมือระหว่างคนภายในชุมชนด้วยกันเอง หรือคนภายในชุมชนกับคนภายนอก การเปลี่ยนแปลง
ความคิดที่มีต่อสิ่งของท้องถิ่นในการให้คุณค่าและส านึกต่อมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยยังมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนนั้น จะต้องค านึงถึง
ความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชุมชนที่สัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการ
สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเวที ให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้เรียนรู้ระหว่างกัน และผนึกก าลังกันเพ่ือนิยาม
บทบาทท่ีเหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น๓๘ 

                                                           

 ๓๗สิริอาภา รัชตะหิรัญ, “การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณศีึกษาพิพิธภัณฑ์บ้าน
เขายี่สาร” (เอกสารสรุปการอบรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนา ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ เสนอที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๖. 

 ๓๘ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูลและคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิจัยและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ สร้างเครือข่ายและส ารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๗). 



๓๑ 

   ยังมีผลการศึกษาของ วิปาลี จันทรโรจน์ ที่ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการก าหนดนโยบายและการวางแผนการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์  เพ่ือให้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ สามารถน าแนวทางการก าหนดนโยบายและการ
ประชาสัมพันธ์ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผู้ปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นส่วนมากไม่มีการก าหนดนโยบายและวางแผนการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างเป็นระบบมากนัก ซึ่ง
การเผยแพร่ข่าวสารจะมีมากในช่วงแรกที่เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยปัจจัยที่ท าให้ขาดการวางแผน
ด้านการประชาสัมพันธ์เนื่องมาจากปัญหาด้สนงบประมาณ และปัญหาด้านบุคลากร ตลอดจนการ
ขาดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์๓๙ ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการ
นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ของ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อประชาชนได้อีกด้วย 

 จากการทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ท าให้
สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนเป็นค าที่ถูกก าหนดขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้อธิบายลักษณะของ
พิพิธภัณฑ์เอกชน ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบหนึ่ง โดยที่วัตถุในพิพิธภัณฑ์ส่วนมากมา
จากของสะสมของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท่ีสนใจและชื่นชอบ ซึ่งวัตถุเหล่านั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับความ
เป็นท้องถิ่นหรือไม่ก็ได้ ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนี้สามารถใช้อธิบายลักษณะของ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะได้ 

 ๒. การจัดกิจกรรมต่างๆ ทึ่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคนท าพิพิธภัณฑ์ 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์ จะสามารถท าให้คน
พิพิธภัณฑ์และคนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่สามารถท าให้
เกิดผลดังนั้นสามารถท าได้หลายกิจกรรม เช่น การสร้างเครือข่าย การจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวที
วิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

 ๓. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งแสวงหาความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้มีผู้ด าเนินงาน
สานต่อกิจการพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคต ผลงานวิจัยหลายเรื่องได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่จะสามารถ

                                                           

 ๓๙วิปาลี จันทรโรจน์, “แนวทางการก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓). 



๓๒ 

ท าให้พิพิธภัณฑ์ด าเนินงานได้ดีและมีความยั่งยืนในอนาคต คือการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นไม่ใช่
เรื่อง ากลตัวและไม่ได้เป็นภาระของใครคนหนึ่งเพียงล าพัง 

 ๔. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงานประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นเนื้อหา วัตถุที่น ามาจัดแสดง เทคนิคในการจัดแสดง การจัดการพื้นที่ การสร้างบรรยากาศให้ผู้
เข้าชมมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ การเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ในการท างาน และสิ่งที่
งานวิจัยหลายเล่มได้กล่าวถึงว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้พิพิธภัณฑ์ประสบผลส าเร็จ นั้นคือการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะจะช่วยท าให้มีคนรู้จักและสนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
 
๓. กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและประเด็นที่พบ 

 ในอดีตพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมักเกิดด้วยการจัดท าโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่ในระยะ
หลายสิบปีที่ผ่านมามีการเกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบส่วนบุคคลหรือเอกชน อันสืบเนื่องมาจาก
การเก็บสะสมสิ่งของประเภทต่างๆ และต้องการจัดระเบียบสิ่งของสะสมเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ รวม
ไปถึงการตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญของวัตถุสะสมเหล่านั้น จนต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ 
เผยแพร่วัตถุสะสมที่มีอยู่ให้สาธารณะได้ชื่นชม ตลอดจนต้องการให้คลังสะสมของตนกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสังคมได้อีกทางหนึ่ง 

 พิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการในรูปแบบของกลุ่มคนหรือส่วนบุคคลที่ได้รับการพูดถึงอย่าง
กว้างขวาง และอาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานจนสามารถเป็นแรง
บันดาลใจให้พิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ได้ อันได้แก่  บ้านพิพิธภัณฑ์ 
และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  

 โดยในที่นี้ผู้ศึกษาจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา แนวคิดในการจัดตั้ง การ
บริหารจัดการ และปัญหาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์การ
จัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะต่อไป 

 ๓.๑ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
    ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการโดยกลุ่มบุคคลและส่วนบุคคลมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในระยะหลังกลุ่มคนที่มีความสนใจในการสะสม การอนุรักษ์ และ
เล็งเห็นความส าคัญของวัตถุต่างๆ ได้มีแรงผลักดันในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ โดยพิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่ง
นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียง ๒ แห่ง นั่นคือ บ้านพิพิธภัณฑ์
และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 

   เนื่องจากทั้ง ๒ แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินงานมาเป็นเวลาหลายสิบปีนับตั้งแต่
การเริ่มรวบรวมวัตถุต่ างๆ ทั้ งนี้  ทางผู้ก่อตั้ งพิ พิธภัณฑ์ทั้ ง ๒  แห่ ง ก็ ไม่ ได้ศึกษาทางด้าน



๓๓ 

พิพิธภัณฑสถานวิทยามาโดยตรง และความรู้ทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หรือพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลใน
ช่วงเวลานั้นก็มีไม่มาก ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งนี้ ต่างก็เสาะหาความรู้ในด้านการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ การดูแลอนุรักษ์วัตถุสิ่งของ การจัดการงบประมาณ ตลอดจนการลองผิดลองถูกในวิธีการ
ต่างๆ กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นทุกวันนี้ 

  ดังนั้นการศึกษาประวัติและจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการ
บริหารจัดการงานทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ การจัดแสดง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคต่างๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาของบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จะสามารถ
ช่วยให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการของการจัดการพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
วิธีการแก้ไขกับปัญหาซึ่งสามารถน าไปใช้ในการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะได้ 
   ๓.๑.๑  บ้านพิพิธภัณฑ์ 

       บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งอยู่ในอาคาร ๓ ชั้นครึ่ง 
บนพ้ืนที่ขนาด ๕๘ ตารางวา เปิดให่บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยใช้
เวลาหาทุนทรัพย์และด าเนินการสร้างอยู่ประมาณ ๑๐ ปี หลังจากได้รับบริจาคที่ดิน๔๐ 
 

 
ภาพที่ ๑ นางวรรณา นาวิกมูล เหรัญญิกสมาคมกิจวัฒนธรรม, ผู้บริหารบ้านพิพิธภัณฑ์ 

                                                           

 ๔๐เอนก นาวิกมูล, เยี่ยมบ้านพิพิธภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: บ้านพิพิธภัณฑ์, ๒๕๔๕), ๑๗. 



๓๔ 

 

    สถานที่ตั้ง 
   ตั้งอยู่ที่  ๑๗๐/๑๗ หมู่ ๗ หมู่บ้านคลองโพแลนด์ ซอยคลองโพ ๒ ถนนศาลา
ธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ ๒ แผนที่บ้านพิพิธภัณฑ์ 
ที่มา: แผนที่บ้านพิพิธภัณฑ์, เข้าถึงเมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000174375 

  
   วันและเวลาให้บริการ 
   เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม 
ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็กโต ๑๐ บาท  เด็กเล็กและผู้สูงอายุ (เกิน ๖๕ ปี) เข้าฟรี 
   การเดินทาง 
   การเดินทาง ขับไปทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) เมื่อถึงพุทธมณฑล
สาย ๒ให้ขับเลยทางเลี้ยวเข้าพุทธมณฑลสาย ๒ฝั่งซ้ายมือไปราว ๕๐ เมตร ก่อนวนขึ้นไปบนสะพานที่
ติดป้ายใหญ่ไว้ว่า “กลับรถ พระปิ่นเกล้า” เมื่อขึ้นไปแล้วจะพบว่าช่องทางจราจรบนสะพานมี ๓ ช่อง 
ให้ใช้ช่องกลาง ขับตรงลงจากสะพานไป ผ่านเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ข้ามคลองโพ จะเห็นป้ายบอกว่า 
เส้นทางลัดไปทวีวัฒนา-ศาลายา เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนั้นประมาณ ๒๐๐ เมตร จากนั้นเลี้ยวเข้าซอย
คลองโพ ๒ ขับตามป้ายบอกทางบ้านพิพิธภัณฑ์ไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ก็จะถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ 
 



๓๕ 

 
   ประวัติความเป็นมา 
   บ้านพิพิธภัณฑ์ ด าเนินการโดยสมาคมเล็กๆ ชื่อสมาคมกิจวัฒนธรรม จัดสร้างโดย
ได้รับบริจาคท่ีดิน ทุนทรัพย์ และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานต่างๆ ภายในจัดแสดงสิ่งของ
เครื่องใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อราว ๕๐-๖๐ ปีก่อน โดยพยายามจัดบรรยากาศให้เหมือนกับร้าน
และกิจการในสมัยนั้น 

  บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นการด าเนินงานของสมาคมกิจวัฒนธรรม สมาชิกของสมาคมก็มา
จากพวกเพ่ือนๆ ที่รู้จักและท างานอยู่ด้วยกัน ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมมา มีนายกสมาคมมาแล้ว ๒ ท่าน
ด้วยกัน ได้แก่ นายเอนก นาวิกมูล และนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ การที่ตั้งชื่อว่าสมาคมกิจวัฒนธรรม
นั้นก็เพ่ือจะระบุการด าเนินงานของสมาคมว่าจะท าแต่เฉพาะงานด้านวัฒนธรรมเท่านั้น๔๑ 

  ความเป็นมาของบ้านพิพิธภัณฑ์นี้ เริ่มข้ึนเมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๓๐ นายเอนก นาวิกมูล 
ได้พูดคุยกับเพ่ือนๆ เช่น นายโดม สุขวงศ์ นายเจนภพ จบกระบวนวรรณ ดร.สุกรี เจริญสุข นายมนัส 
พูลผล นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ว่าขอให้ช่วยกันเคลื่อนไหวเรื่องพิพิธภัณฑ์๔๒ โดยนายเอนก นาวิกมูล
นั้นได้เริ่มต้นจากการเก็บสะสมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันไว้ เนื่องจากเห็นความน่าสนใจ
และคิดว่าในอนาคตอาจจะมีผู้ที่สนใจน าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ไปจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อเวลา
ผ่านไป ปรากฎว่ายังไม่มีผู้ที่ริเริ่มจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะของการจัดเก็บศิลปวัตถุ อันเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ และ
พิพิธภัณฑ์ของชาวบ้านที่น าเสนอเรื่องราวของท้องถิ่น ดังเช่นพิพิธภัณฑ์ของจ่าสิบเอกทวี ยังขาด
พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวเมือง  จึงได้เกิดความสนใจที่จะจัดท าพิพิธภัณฑ์แนวนี้ขึ้นมา๔๓ 

   ในช่วงเวลาที่ก าลังระดมทุนเพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์ ในปีพ.ศ.๒๕๓๔ ร.อ.อาลักษณ์  
อนุมาศ ได้บริจาคที่ดิน ๕๘ ตารางวาที่หมู่บ้านคลองโพแลนด์ให้ หลังจากนั้นคณะท างานจึงเริ่มหาทุน
ก่อสร้างอาคารด้วยการฉายภาพยนตร์บ้าง จัดรายการเพลงบ้าง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมาก ๔๔ใน
แรกเริ่มนั้นคณะท างานคิดจะก่อตั้งขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์เด็ก คือมีแนวคิดการจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่มีข้าว
ของในวัยเด็กของคณะท างาน แต่เมื่อโครงการขยายความคิดและวงเงินไปมากจนกระทั่งแนวความคิด
ในการจัดท าพิพิธภัณฑ์เด็กนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ จึงโอนโครงการพิพิธภัณฑ์เด็กไปไว้
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๓๖ 

ภายใต้ความดูแลของกรุงเทพมหานคร แล้วเปลี่ยนแนวความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กมาสู่บ้าน
พิพิธภัณฑ์ในที่สุด๔๕ 
   ในระหว่างนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานต่างเห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของ
โครงการจัดตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ และได้บริจาคเป็นทุนทรัพย์มาเพ่ือใช้สอยในการก่อสร้างและจัดท า
นิทรรศการ ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการไปจัดนิทรรศการ บ้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ขึ้น๔๖ 
หลังจากที่มีการจัดนิทรรศการไปในครั้งนั้น บ้านพิพิธภัณฑ์ได้ท าพิธีเปิดตัวสู่สาธารณชนครั้งแรก ในวัน
เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕๔๗ 
   บ้านพิพิธภัณฑ์เปิดให้ เข้าชมมาแล้วเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี  โดยมีการจัดแสดง
นิทรรศการในบรรยากาศย้อนยุค มีการจ าลองร้านค้าและสถานที่ต่างๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้า
ชม และจัดพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดแสดงนั้นอย่าง
กลมกลืน 

  แนวคิดในการจัดตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ 
   “...เริ่มต้นขึ้นที่คุณเอนก รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะของการ
จัดเก็บศิลปวัตถุ เช่น พิพิธภัณฑ์ของรัฐ หรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ของจ่าทวี 
แต่ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ของชาวเมือง...”๔๘ คุณวรรณา นาวิกมูล ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของบ้านพิพิธภัณฑ์ว่า
มีที่มาจากการพูดคุยกันในกลุ่มเพ่ือนฝูง เกี่ยวกับลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยใน
ขณะนั้น โดยที่คุณเอนก นาวิกมูลเป็นผู้เสนอแนวความคิดว่าพิพิธภัณฑ์ของชาวเมือง ยังเป็นสิ่งที่ขาด
หายไป  
   จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์เริ่มจาก นายเอนก นาวิกมูล ได้ปรึกษาหารือ
กับเพ่ือนๆ เช่น นายโดม สุขวงศ์ นายเจนภพ จบกระบวนวรรณ ดร.สุกรี เจริญสุข นายมนัส พูลผล  
นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ว่าขอให้ช่วยกันเคลื่อนไหวเรื่องพิพิธภัณฑ์ และมีแนวคิดที่จะด าเนินการ
จัดท าพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา๔๙ จึงได้มีการหารือถึงแนวความคิดในการจัดท าตลอดจนมีการระดมทุนทรัพย์
เพ่ือที่จะใช้ส าหรับด าเนินการต่อไป 

  เราเก็บข้าวของกันโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะท าพิพิธภัณฑ์ แค่คิดว่าในอนาคตอาจจะมี
ใครสนใจท าพิพิธภัณฑ์ ต่อมาคุณเอนกจึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะจัดท าพิพิธภัณฑ์เด็ก โดยมีความ
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ตั้งใจที่จะท าพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บข้าวของในสมัยเด็ก ในคณะท างานชุดนั้นรวมถึงที่ปรึกษาของ
คณะท างานมีการไปดูงานต่างๆ ด าเนินการพิพิธภัณฑ์เด็กกันไปเร่ือยๆ แต่กลายเป็นว่าคอนเซปต์
ของพิพิธภัณฑ์เริ่มกลายเป็น Didcovery Center ส าหรับเด็ก คณะท างานจึงมาทบทวนกันและ
ได้ท าจดหมายชี้แจงไปว่าขอยุติการท าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และมอบให้กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป๕๐ 

 
   หลังจากนั้นคุณเอนกจึงได้ริเริ่มที่จะจัดท าพิพิธภัณฑ์ขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวคิดขึ้นมา
ว่าควรจะจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้บางอย่าง ตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ ขึ้นไป โดยเฉพาะของ
ใช้ประจ าวัน เช่น กล่องสบู่ ปากกา ดินสอ ส.ค.ส. ซองยา แบบเรียน และข้าวของอื่นๆ เพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้มา
เยี่ยมชมช่วยกันเก็บสะสมข้าวของเพ่ือคนรุ่นหลังต่อไป  การจัดท าบ้านพิพิธภัณฑ์นี้ด าเนินไปตาม
แนวคิดที่คณะผู้จัดท ามักจะประกาศเจตนาของตน และชักชวนให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตาม ดังข้อความที่ว่า 
“เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เก่า”  
   จากการด าเนินงานเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คุณวรรณา นาวิกมูล ได้กล่าวถึง
ความส าเร็จของบ้านพิพิธภัณฑ์ในวันนี้ว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจ 
เป็นแนวคิดแนวทางให้แก่คนที่อยากสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได้ เช่น ตลาดสามชุกที่มาดูไอเดียการสร้าง
ตลาดแล้วน าไปปรับปรุงตลาดสามชุกให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้”๕๑ 
   การบริหารจัดการของบ้านพิพิธภัณฑ์ 
   การบริหารจัดการของบ้านพิพิธภัณฑ์ สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ตามแนวคิด
องค์ประกอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวมถึงข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์คุณวรรณา นาวิกมูล ดังนี้ 
   ๑. ด้านอาคารสถานที่ 
       บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากบ้านซึ่งลักษณะเป็นอาคารสูง ๓ 
ชั้นครึ่ง มีพ้ืนที่ขนาด ๕๘ ตารางวา  โดยทั้ง ๓ ชั้นเป็นพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด ได้แก่ 
       ชั้นที่ ๑ เป็นส่วนขายบัตรเข้าชม ขายของที่ระลึก และมีการจัดแสดงโดยจ าลอง
บรรยากาศของตลาดที่มีร้านค้าต่างๆ มีร้านของเล่น ร้านขายกาแฟ ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ 
แบบเรียน เครื่องเขียน เป็นต้น 
       ชั้นที่ ๒ มีการจัดนิทรรศการสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา รวมถึงมีการจ าลองร้าน
ถ่ายรูป จ าลองมุมเครื่องใช้ในครัว มุมขายเหล้า โรงฉายภาพยนต์ เป็นต้น 
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๓๘ 

       ชั้นที่ ๓ มีการจ าลองที่ว่าการอ าเภอ ห้องเรียน ร้านขายเครื่องเล่น – แผ่นเสียง 
เป็นต้น 
    ทั้งนี้ ยังมีอาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันกับอาคารหลังนี้ มีการจัดพ้ืนที่ให้
เหมือนกับตลาด มีที่นั่งเล่นนอกชาน มีร้านขายกาแฟจ าลอง ร้านขายทอง เป็นต้น 
    ผู้เข้าชมที่เดินทางมายังบ้านพิพิธภัณฑ์จะต้องจอดรถไว้ริมถนนในซอยนั้น 
นอกจากนี้ ด้านหน้าของบ้านพิพิธภัณฑ์ยังมีร้านกาแฟของพิพิธภัณฑ์ให้ไว้บริการส าหรับผู้มาเข้าชมอีก
ด้วย 
   เนื่องจากพ้ืนที่ของบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาค จึงมีข้อจ ากัดในหลาย
ประการ เช่น ขนาดของพ้ืนที่ที่ไม่สามารถขยายเพ่ิมข้ึนได้ จ านวนที่จอดรถ การเดินทางเข้าถึง รวมถึง
ที่ตั้งที่อยู่ค่อนข้างไกล ในด้านของที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ค่อนข้างไกล สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์นั้นย่อมเดินทางมาชมด้วยความชื่นชอบ และสะท้อนให้เห็นความพยายามในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของคนในสังคม ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์
ยังมีการก าหนดเวลาเปิดให้บริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุกกลุ่ม 
   ๒. ด้านบุคลากร 
       บ้านพิพิธภัณฑ์ด าเนินงานโดยสมาคมกิจวัฒนธรรม ซึ่งบุคลากรในการด าเนินงาน
ในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม ทั้งนี้ สมาชิกในสมาคมกิจวัฒนธรรมก็จะ
เป็นผู้วางแผนงานในการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์และมาช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์ด้วย และยังมีเจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์ที่เป็นอาสามัคร มีทั้งแบบมาประจ าและแบบมาช่วยในบางวันอีกด้วย 
   ๓. ด้านงบประมาณ 
          ในระยะแรกของการเริ่มจัดท าพิพิธภัณฑ์ เงินทุนสนับสนุนส่วนใหญ่รวมถึงสิ่งของ
ที่ใช้จัดท าพิพิธภัณฑ์ได้มาจากการบริจาค แต่เงินบริจาคก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจึง
ได้มีการเก็บค่าเข้าชม ขายสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นของที่ตรงตามแนวคิดของบ้านพิพิธภัณฑ์ คือเป็นของ
เล่น ของใช้ สมุด หนังสือ ภาพถ่าย ที่ระลึกถึงอดีต ตลอดจนการเปิดร้านขายเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้
เข้าชม 
   ๔. ด้านเนื้อหาการจัดแสดง 
       ผู้จัดท าได้ก าหนดเนื้อหาการจัดแสดงให้มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับการเดินตลาด
ในอดีต มีการจ าลองสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านขายของ โรงเรียน ที่ว่าการอ าเภอ เป็นต้น และมีการน า
สิ่งของต่างๆ มาตกแต่งเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ดูสมจริง โดยของที่น ามาจัดแสดงเป็นข้าวของเครื่องใช้ 
ที่เคยมีใช้งานอยู่ในราว ๕๐ ปีก่อน 
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   ๕. ด้านสิ่งของจัดแสดง 
     สิ่งของที่น ามาจัดแสดงนั้น เป็นของที่นายเอนกนาวิกมูล และคณะผู้ริ่เริ่มจัดท า

บ้านพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมไว้มาเป็นเวลานาน รวมถึงมีผู้ที่ทราบว่าจะมีการจัดท าพิพิธภัณฑ์ได้น ามา
บริจาคให้ ซึ่งของที่น ามาจัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวเมือง
ในสมัยราว ๕๐ ปีก่อน รวมถึงอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่างๆ โดยการจัดแสดงแบบจ าลอง
บรรยายกาศแบบเดิมนั้น ท าให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ว่าวัตถุจัดแสดงแต่ละประเภทมีหน้าที่ในการใช้งาน
อย่างไรบ้าง 
   ๖. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
       ด้านการประชาสัมพันธ์ของบ้านพิพิธภัณฑ์นั้น มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งหนังสือที่คุณเอนก นาวิกมูลเขียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติ  ความเป็นมา วัตถุที่จัด
แสดง และของสะสมในบ้านพิพิธภัณฑ์ เช่น หนังสือเรื่องเยี่ยมบ้านพิพิธภัณฑ์ หนังสือเรื่องเก็บวันนี้ 
พรุ่งนี้ก็เก่า เป็นต้น อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตโดยมีการใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook ของบ้านพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ นิตยสาร 
การเขียน blog ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แบบการบอกต่อ ท าให้บ้าน
พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจและชื่นชอบในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ในระดับหนึ่ง 
 

 
ภาพที่ ๓ ทางเข้าบ้านพิพิธภัณฑ์ 
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ภาพที่ ๔ บรรยากาศภายในบ้านพิพิธภัณฑ์ 
 

 
ภาพที ่๕ บรรยากาศภายในบ้านพิพิธภัณฑ์ 
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ภาพที่ ๖ แบบจ าลองโครงการตลาดเล็กๆ ที่ ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
   ข้อจ ากัด อุปสรรคและวิธีการแก้ไข 
   จากการสัมภาษณ์คุณวรรณา นาวิกมูล เหรัญญิกของสมาคมกิจวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 
ผู้ประสานงานหลักในการด าเนินงานและเป็นผู้บริหารของบ้านพิพิธภัณฑ์มาเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ ปี 
คุณวรรณา นาวิกมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านพิพิธภัณฑ์ว่ามีข้อจ ากัดของหลายด้าน
ด้วยกันแต่คณะผู้ด าเนินงานก็พยายามที่จะหาหนทางในการแก้ไขข้อจ ากัดเหล่านั้น เพ่ือให้บ้าน
พิพิธภัณฑ์สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งข้อจ ากัด และวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในด้านต่างๆ ของบ้านพิพิธภัณฑ์มีดังต่อไปนี้ 
   ๑. สถานที ่
       เนื่องจากว่ามีวัตถุจัดแสดงจ านวนมาก และพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันค่อนข้าง
เล็กทางคณะท างานจึงมีแนวความคิดที่ต้องการจะขยายพ้ืนที่ในการท าพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยการ
ไปซื้อที่ดินไว้บริเวณต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และได้มีการออกแบบอาคาร 
พ้ืนที่ใช้สอยรอบด้าน ตลอดจนพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะเปิดให้ภาคเอกชนมาเช่าประกอบ
ธุรกิจต่างๆ แต่ก็ยังคงติดขัดในเรื่องของงบประมาณในการลงทุนไปสร้างอาคาร ที่คาดว่าอาจจะต้องใช้
เงินหลายล้านบาท 
   ๒. งบประมาณ 
       ในการดูแลบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จนั้น เรื่องงบประมาณ
เป็นปัยจัยส าคัญที่สุดของคณะท างานในการวางแผนจัดการพิพิธภัณฑ์ ที่บ้านพิพิธภัณฑ์ก็เช่นกัน 
ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บค่าเข้าชม ขายสินค้าที่ระลึก ขายสินค้าย้อนอดีต ขายเครื่องดื่ม รายได้เหล่านี้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และค่าบ ารุงรักษาทั่วไป แต่หากต้องการที่
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จะพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม อาคารและนิทรรศการที่จัดแสดง เงินรายได้เหล่านี้จะไม่
เพียงพอ ทางคณะท างานก็อาจจะท าการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติมอ่ืนๆ หรือรอผู้มี
จิตศรัทธามาบริจาคให้  
   ๓. การประชาสัมพันธ์ 
       ถึงแม้ว่าบ้านพิพิธภัณฑ์จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือได้ว่าประสบผลส าเร็จและเป็นที่
รู้จักส าหรับผู้ที่ชื่นชอบ แต่ส าหรับประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยังมีคนจ านวนมากท่ีไม่รู้จักบ้านพิพิธภัณฑ์ 
หรืออาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ภายในมีอะไรบ้าง ดังนั้น บ้านพิพิธภัณฑ์จึงพยายามจะจัด
กิจกรรม และสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้คนที่เคยมาแล้วรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวและอยากกลับไปเยี่ยมชมอีก ตลอดจนผู้ที่
ยังไม่เคยมาเยี่ยมชมก็จะเกิดความต้องการเข้าไปเยี่ยมชมเพิ่มข้ึน 
        นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการติดป้ายบอกทาง ซึ่งทางบ้านพิพิธภัณฑ์เคยท าป้าย
ไปติด เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาได้ถูกต้อง แต่ก็ถูกทางราชการมารื้อถอนไปเนื่องจากว่าป้าย
เหล่านี้จ าเป็นต้องไปขออนุญาตจากส านักการจราจรและขนส่ง แล้วทางส านักฯ จะอนุญาตให้ติดตั้ง
ป้ายและให้เจ้าหน้าที่มาด าเนินการให้ ทั้งนี้ ยังมีป้ายข้อมูลของบ้านพิพิธภัณฑ์ที่ทางหน่วยงานได้น ามา
ติดไว้หน้าพิพิธภัณฑ์ แต่ข้อมูลในป้ายเป็นข้อมูลเก่าที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ทางบ้าน
พิพิธภัณฑ์จึงน าสติ๊กเกอร์ที่มีข้อมูลล่าสุดไปติดทับป้ายนั้น 
   ๔. บุคลากร 
       เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานในบ้านพิพิธภัณฑ์ มีจ านวนไม่มากและเป็นการ
มาท างานแบบอาสาสมัครเกือบทั้งหมด มีเพียงผู้ที่ทางบ้านพิพิธภัณฑ์จ้างมาท าความสะอาด เพียง ๑-
๒ คน เท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งการมีเจ้าหน้าที่แบบอาสาสมัครอาจมีปัญหาเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ลา 
หรือไม่สะดวกมา ท าให้หาคนอ่ืนมาแทนได้ยาก และอีกกรณีหนึ่งคือเมื่อถึงก าหนดจัดงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ที่บ้านพิพิธภัณฑ์จะไปออกร้านขายของรวมกับส านักพิมพ์ต้นฉบับ จ าเป็นที่จะต้อง
แบ่งเจ้าหน้าที่ไปจัดงานส่วนหนึ่ง และอยู่ประจ าที่บ้านพิพิธภัณฑ์อีกส่วนหนึ่ง ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการท างาน แต่บ้านพิพิธภัณฑ์เองก็ไม่มีรายได้มากพอที่จะจ้างเจ้าหน้าที่มาท างานเพ่ิมเติม 
การแก้ปัญหาในส่วนนี้คุณวรรณา นาวิกวูลเล่าว่า นอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องมาช่วยกันดูแล
ทั้งหมดแล้ว ยังมีลูกศิษย์ เพ่ือนฝูงที่ว่างจากการท างานและสนใจมาช่วยงาน จึงต้องชักชวนกันให้มา
ช่วยดูแลบ้านพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
   ๕. ผู้เข้าชม 
       ปัญหาที่เกิดจากผู้เข้าชมที่บ้านพิพิธภัณฑ์ได้พบนั้น เกิดจากที่ผู้ปกครองพาบุตร
หลานมาเยี่ยมชมหาความรู้ แต่ขาดความเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของตน ไม่ระมัดระวังระหว่างการเดิน
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ชมวัตถุจัดแสดงต่างๆ ท าให้อาจเกิดความเสียหายแก่วัตถุจัดแสดงและเด็กอาจเกิดอันตรายได้รับ
บาดเจ็บก็ได้ 
   ๖. การท าทะเบียนวัตถุ 
       เนื่องจากบ้านพิพิธภัณฑ์มีผู้บริจาคสิ่งของให้เป็นจ านวนมาก ทั้งที่ถูกน ามาจัด
แสดงและถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของ การท าทะเบียนวัตถุจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งของบ้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
ทางบ้านพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ แต่ก็เป็นการจัดท าทะเบียนตามแบบฉบับของตัวเอง 
ไม่ได้ใส่รายละเอียดของทะเบียนวัตถุตามหลักสากลเนื่องจากไม่มีบุคลากรเพียงพอและไม่ทันเวลา 
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางครั้งไม่ทราบรายละเอียดของวัตถุทั้งหมด หรือไม่ทราบว่าเก็บวัตถุไว้บริเวณใด
เนื่องจากการจัดเก็บไม่ได้เรียงตามเลขทะเบียน ในกรณีนี้มีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการ
จัดเก็บวัตถุให้เป็นระบบมากขึ้นและตรงตามข้อมูลที่ได้ท าทะเบียนวัตถุไว้ 
   ๗. การรักษาความปลอดภัย 
       บ้านพิพิธภัณฑ์ได้เคยมีปัญหาเรื่องการถูกขโมยของ และถูกงัดแงะอาคาร ซึ่งบ้าน
พิพิธภัณฑ์เคยติดกล้องวงจรปิด แต่พบว่าค่าบ ารุงรักษานั้นค่อนข้างสูง เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นจึงได้ท าการยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดไป และมาเพ่ิมการเสริมการป้องกันในโครงสร้าง
ของอาคารแทน เช่น การเพ่ิมประตูเหล็กด้านหน้า เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 
  กล่าวได้ว่าบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในประเทศไทยที่ด าเนินการโดยกลุ่ม
บุคคลที่ชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมและเห็นความส าคัญของข้าวของในอดีต และจัดบรรยากาศการจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ให้บรรยากาศในเชิงโหยหาอดีต ซึ่งการสร้างบรรยากาศเชิงโหยหาอดีตนี้ยังได้เป็น
ต้นแบบและแรงบันดาลใจของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในการจัดพ้ืนที่ให้เป็นไปในเชิงโหยหาอดีตเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในระยะแรกอาจประสบ
ปัญหาต่างๆ นานา แต่กลุ่มของผู้ด าเนินงานก็สามารถร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้
พิพิธภัณฑ์เปิดด าเนินการต่อไปได้อย่างเรียบร้อย  
 
ตารางที่ ๑ ประเด็นข้อจ ากัดและการแก้ไขของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: บ้านพิพิธภัณฑ์ 

ข้อจ ากัด การแก้ไข 
๑. สถานที ่
สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการจัดแสดง
นิทรรศการ และไม่สามารถขยับขยายพ้ืนที่ใน
ปัจจุบันได้อีก 
 

ซื้อที่ดินเพ่ือเตรียมขยายพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ใน
อนาคต 



๔๔ 

ตารางที่ ๑ ประเด็นข้อจ ากัดและการแก้ไขของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: บ้านพิพิธภัณฑ์ (ต่อ) 
ข้อจ ากัด การแก้ไข 

๒. งบประมาณ 
เงินรายได้ของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และนิทรรศการ 
 

นอกจากรายได้ที่ ได้รับจากการเก็บค่าเข้าชม 
และขายสินค้าแล้ว ทางคณะท างานอาจจะระดม
ทุนจากการจัดกิจกรรมพิเศษหรือรอมีผู้มา
บริจาค 

๓. การประชาสัมพันธ์ 
เนื่องจากมีคนจ านวนมากยังไม่รู้จักและยังไม่
เคยไปเข้าชม อีกทั้งคนที่เคยมาเยี่ยมแล้วก็จะ
ไม่อยากกลับไปอีก 

พยายามจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ สร้าง
ช่องทางติดต่อสื่ อสารทางเครือข่ ายสั งคม
ออนไลน์  ตลอดจนประสานกับหน่ วยงาน
ราชการเพ่ือให้มีป้ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
และป้ายบอกทาง 

๔. บุคลากร 
ใช้บุคลากรในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบอาสาสมัคร 
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวและเพ่ือนฝูง ซึ่งวันที่
บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้แบบฉุกเฉิน 
หรือมีการจัดกิจกรรมพิเศษ จ านวนบุคลากร
อาจจะไม่เพียงพอ 

พยายามชักชวนลูกศิษย์และเพ่ือนฝูงที่สนใจและ
ว่างจากการท างานประจ ามาช่วยงานเพิ่มขึ้น  

๕. ผู้เข้าชม 
ผู้ เ ข้ า ช ม ที่ พ า บุ ต ร ห ล า น ม า มั ก จ ะ ไม่
ระมัดระวังจณะเดินชมนิทรรศการ ท าให้อาจ
เกิดความเสียหายแก่วัตถุจัดแสดงและเด็ก
อาจจะได้รับบาดเจ็บได ้

พยายามแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการเดินชม 
และติดป้ายแจ้งเตือน 

๖. การท าทะเบียนวัตถุ 
ยังขาดการจัดท าทะเบียนวัตถุตามหลักสากล 
ตลอดจนวัตถุที่มีจ านวนมากไม่สามารถท า
ทะเบียนทั้งหมดได้ ตลอดจนการจัดเก็บวัตถุยัง
ไม่เป็นระบบ 

พยายามท าทะเบียนวัตถุให้ได้มากที่สุด และ
จัดเก็บวัตถุให้ เป็นระบบมากขึ้น แต่การท า
ทะเบียนวัตถุอาจจะยังใช้รูปแบบของบ้าน
พิพิธภัณฑ์ ข้อมูลของวัตถุอาจจะยังไม่ครบถ้วน 
 

๗. การรักษาความปลอดภัย 
บ้านพิพิธภัณฑ์เคยถูกคนเข้ามาขโมยของรอบๆ
อาคาร และงัดแงะอาคารจนเกิดความเสียหาย 

เสริมการป้องกันที่ตัวโครงสร้างอาคาร เช่น การ
เพ่ิมประตูเหล็กด้านหน้า 



๔๕ 

  ๓.๑.๒ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 
       พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ หรือ

ที่ชาวพิษณุโลกเรียกท่าว่า “ลุงจ่า” “จ่าทวี”  จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เป็นชาวพิษณุโลกแต่ก าเนิด
ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะจากบิดาซึ่งเป็นครูสอนศิลปะใน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ได้เข้ามารับจ้างเขียนภาพโฆษณาสินค้าต่างๆ และฝึกเป็นช่างวาดใน
ร้านศิลปะหลายร้านในกรุงเทพฯ จนได้กลับมาเข้ารับราชการทหารและได้มีโอกาสไปฝึกงานช่างหล่อ
โลหะที่กรมศิลปากร ภายหลังได้ลาออกจากราชการและหันมายึดอาชีพช่างปั้นหล่อพระพุทธรูป โดย
เปิดโรงหล่อพระ “บูรณะไทย (จ่าทวี)”๕๒   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความทุ่มเทของจ่าทวี ที่ได้
สะสมรวบรวมเครื่องใช้พ้ืนบ้านในสมัยเก่าไว้เป็นระยะเวลาหลายสิบปี และใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการ
สร้างและด าเนินการพพิิธภัณฑ์ 
 

 
ภาพที่ ๗ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 

                                                           

 ๕๒ธิค าพร อดทนและมนต์จิต เทียมสิงห์โสภา, จ่าสิบเอกทวี ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖, เข้าถึงเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก 
http://www.culture.go.th/subculture3/images/stories/Artist/Y-home/Tavee/tavee.pdf  



๔๖ 

   สถานที่ตั้ง 
   พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  ตั้งอยู่ที่ ๒๖/๑๒๘ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
 
 

 
ภาพที่ ๘ แผนที่พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 
ที่มา: โรงแรมพรรณงาม, เข้าถึงเม่ือ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก 
http://market.onlineoops.com/240788 

 
   วันและเวลาให้บริการ 
   เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีการเก็บค่าเข้าชมในอัตราดังนี้ 
ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท นักศึกษา (หมู่คณะ) ๒๐บาท นักเรียน (หมู่คณะ) ๑๐ บาท 
   การเดินทาง 
   การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาบนถนน
หมายเลข ๑๑๗ มุ่งตรงเข้าตัวเมือง และมุ่งหน้าไปตามเส้นทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ก่อนถึง
สะพานข้ามแม่น้ าน่านเป็นแยกวงเวียนให้เลี้ยวซ้ายไปเส้นทางสถานีรถไฟ เลยสถานีรถไฟไปแล้วเลี้ยว
ซ้ายเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตรแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ตั้งอยู่ทางขวามือ๕๓ 
   
                                                           

 ๕๓ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาไทย-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี, เข้าถึงเมื่อ ๓๐ มกราคม 
๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก  http://travel.thaiza.com/ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาไทย-พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวี/162999 

http://travel.thaiza.com/ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาไทย-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี/162999
http://travel.thaiza.com/ขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาไทย-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี/162999


๔๗ 

   ประวัติความเป็นมา 
 “...พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ผมเร่ิมท าขึ้นจากความรัก ความพอใจ ผมเร่ิมจากการเก็บ

พระเครื่องก่อน เก็บมาเก็บไปมมันมากขึ้น ผมเป็นช่างด้วย รับจ้างซ่อมเครื่องสังคโลก ถ้วย
ชามแตกๆ เอาปูนมาต่อให้ดี ท าให้มันเหมือนของสมบูรณ์ ตอนหลังก็เริ่มไปเก็บของมาเพิ่ม 
ไปเช่าบ้านอยู่ที่ไหนก็ต้องหาที่ไว้ของ...”๕๔ 

   พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีเกิดจากความผูกพันและตระหนักในคุณค่าของสิ่งของ
เครื่องใช้พ้ืนบ้านของไทยในอดีตของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ที่ได้ซื้อหาสะสมของเหล่านี้มาตลอด
ระยะเวลา ๓๐ ปี ก่อนที่จะเปิดให้คนได้เข้าชมด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวที่ได้มาจากการประกอบอาชีพ
รับจ้างหล่อพระพุทธรูป๕๕ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย
เริ่มต้นเมื่อจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น
บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการช่างฝีมือ แขนงช่างหล่อ จึงมีการจัดงานเชิดชูเกียรติของท่าน
ขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงประวัติ และผลงานของท่าน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการน า
โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ท่านได้สะสมไว้ไปจัดแสดงพร้อมทั้งท่านได้อธิบายความส าคัญ
ของสิ่งของเหล่านั้นต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้มีผู้ที่สนใจทราบเรื่องที่ท่านอนุรักษ์และสะสมไว้ได้
เดินทางไปเยี่ยมชม ตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้เข้ามาขอเข้าชมและน าข้อมูลไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๓๓ บ้านหลังที่ใช้จัดแสดงทรุดโทรมลงมาก จึงได้มีการ
จัดสร้างอาคารข้ึนใหม่และมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ๕๖  
   ตลอดเวลาในการสะสมรวบรวมข้าวของเหล่านั้น มีชาวบ้านหลายคนต่างไม่เข้าใจใน
การกระท าของจ่าสิบเอกทวี ถึงขนาดกล่าวว่า “จ่าทวีเพ้ียน บ้าหอบฟาง เก็บแต่ของเก่า ถึงขนาดซื้อ
บ้านใหม่เพ่ือใช้เก็บของเก่า”๕๗ แต่จ่าสิบเอกทวีก็มิได้ย่อท้อต่อความตั้งใจ ยังคงท าตามความประสงค์
ในการรวบรวมข้าวของเพ่ืออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป 
   แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 
   แนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เริ่มต้นขึ้นจากการที่จ่าสิบเอกทวี บูรณ
เขตต์มีโอกาสได้เดินทางไปพบเห็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นของพ้ืนบ้านของไทยสมัยก่อน แล้วเกิด
ความรู้สึกเสียดาย และเห็นคุณค่าของข้าวของเหล่านั้นจึงคิดที่จะรวบรวม สะสม และอนุรักษ์ไว้
เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักรากเหง้า ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงการด ารงชีวิตของคน
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 ๕๕สัมภาษณ์ ทวี บูรณเขตต์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘. 
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(พิษณุโลก: ตระกูลไทย, ๒๕๔๗), ๑๒-๑๔. 
 ๕๗พรศิริ บูรณเขตต์, เรื่องเดียวกัน, ๑๑. 



๔๘ 

ไทยในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร จึงได้รวบรวมไว้และน ามาจัดแสดงโดยมีจุดมุ่งหมายว่า “ต้องการสร้าง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือให้มีประโยชน์แก่คนไทยรุ่นหลังต่อไป”๕๘  

ถึงแม้ว่าคุณลุงจ่าจะด าเนินงานในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี แต่
เมื่อถามถึงความส าเร็จของพิพิธภัณฑ์ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ เล่าว่าที่เห็นในพิพิธภัณฑ์นี่เป็น
เพียงแค่ส่วนหนึ่งของที่ตั้งใจไว้ ความตั้งใจยังมีมากมายกว่านี้อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะการเผยแพร่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันให้แก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้จักและเข้าใจในวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของคนในอดีต “ความส าเร็จคือได้เอาความรู้ไปเผยแพร่ เวลานี้ก็เผยแพร่ได้แค่การเขียน
ป้าย”๕๙ 
  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 
  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีนั้น สามารแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ตาม
แนวคิดองค์ประกอบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ได้ ดังนี้ 
  ๑. ด้านอาคารสถานที่ 
      พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีได้มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น พ้ืนที่ในส่วนของการจัดแสดง 
พ้ืนที่ส านักงานและขายสินค้าที่ระลึก จุดพักผ่อน และสุขา โดยพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์มีสวนที่ร่มรื่น
เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่พิพิธภัณฑ์  
   ในส่วนพื้นที่การจัดแสดงได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
   อาคารหมายเลข ๒ 
   อาคารหมายเลข ๒ เป็นเรือนเก่าที่สร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์ไฟไม้พิษณุโลกในปี 
๒๕๐๐ อาคารนี้จัดแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิษณุโลก ลักษณะทางกายภาพ มีการจัดแสดง
ภาพถ่ายเมอืงพิษณุโลกในสมัยต่างๆ และยังมีประวัติความเป็นมาของของดีเมืองพิษณุโลกอีกด้วย๖๐ 
   อาคารหมายเลข ๓ 
   อาคารหมายเลข ๓ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พ้ืนถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
โดยเน้นพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างเป็นพิเศษ และมีการจ าแนกการจัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 
   ๑. ความเชื่อ 

                                                           

 ๕๘สัมภาษณ์ ทวี บูรณเขตต์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘. 
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 ๖๐พรศิริ บูรณเขตต์, ชีวิตพิพิธภัณฑ์ ชีวิตและงานวัฒนธรรม จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์, 

๑๗-๑๘. 



๔๙ 

   ๒. ภาษาและวรรณกรรม 
   ๓. ศิลปะและหัตถกรรม 
   ๔. ดนตรีและการละเล่น 
   ๕. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
   ทั้งนี้ การจัดแสดงในส่วนนี้มีการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเพ่ิมขึ้นอีกด้วย เช่น การจ าลองเรือนไฟที่ใช้ส าหรับ
คลอดบุตร และการจ าลองเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการคลอดบุตรอย่างครบครัน เป็นต้น นอกจาก
การจ าลองเหตุการณ์แล้ว จ่าสิบเอกทวี ยังสาธิตเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้เข้าชมซึ่งหลายอย่างนั้นต้อง
ใช้การฝึกฝนเป็นเวลานานจนกว่าจะช านาญและสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การสาธิต
เครื่องมือเป่าเรียกสัตว์ต่างๆ 
   อาคารหมายเลข ๔ 
   อาคารหมายเลข ๔ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวโซ่ง หรือลาวโซ่ง หรือ
ไทยทรงด า ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี มาอยู่ในท้องถิ่น
บริเวณจังหวัดพิษณุโลกมานานหลายสิบปี โดยชาวโซ่งจะตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่อ าเภอบางระก า อ าเภอวัง
ทอง และอ าเภออ่ืนบ้างประปราย โดยการจัดแสดงในอาคารนี้จะจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวโซ่ง 
   เนื่องจากที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีอยู่ในบริเวณชุมชนท้องถิ่น ซึ่งของที่น ามา
จัดแสดงนั้นก็เป็นสิ่งของในท้องถิ่น ท าใหผู้มาเข้าชมเข้าใจความเป็นท้องถิ่นได้ดีมากขึ้น รวมถึงในเรื่อง
เวลาเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันและก าหนดเวลาแน่นอน ซึ่งเป็นการท าให้
พิพิธภัณฑม์ีแวลาเปิดปิดที่เป็นระบบ และท าให้อ านวยความสะดวกในการจะมาเข้าชมให้แก่บุคคลทุก
กลุ่ม 
  ๒. ด้านบุคลากร 
      ในด้านบุคลากรของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ใช้การด าเนินงานโดยบุคลากรใน
ครอบครัวเป็นหลัก โดยมีจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ คุณพิมพ์ บูรณเขตต์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดูแล ทั้งนี้ ยังมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการดูแลท าความสะอาด ท าสวน และบางครั้งอาจจะมีนักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย 
  ๓. ด้านงบประมาณ 
      ทุนทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดหาวัตถุมาจัดแสดงเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวของจ่าสิบ
เอกทวี บูรณเขตต์ที่ได้มาจากการประกอบอาชีพรับจ้างหล่อพระ ในภายหลังได้มีการเก็บค่าเข้าชม มี
ร้านขายของพ่ีบ้าน ของที่ระลึก เพ่ือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ และยังมีการรับบริจาคจากผู้
เข้าชม 



๕๐ 

   นอกจากนี้  พิพิธภัณฑ์ พ้ืนบ้านจ่าทวี ยังได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี 
  ๔. ด้านเนื้อหา 
      ด้านเนื้อหาการจัดแสดงนั้น พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีได้จัดแสดงทั้งวัตถุ ข้าวของ 
อุปกรณ์ด ารงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้ งานหัตถกรรม ของเล่น ภาพถ่าย การจ าลองเหตุการณ์ ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้เห็นสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของคนพิษณุโลก และของคนท้องถิ่นอ่ืนได้ใกล้เคียง
กับของจริงมากที่สุด ซึ่งนอกจากการเนื้อหาที่สะท้อนให้เป็นภาพชีวิตของคนในอดีตแล้ว พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ยังใช้เทคนิคการน าชมอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ที่มาเข้าชมมีความรู้ความเข้าใจในนิทรรศการที่จัด
แสดงได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น 
   ๕. ด้านสิ่งของจัดแสดง 
      สิ่งของที่น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ล้วนแล้วแต่เป็นข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้
พ้ืนบ้าน ที่พบได้ในท้องถิ่นละแวกนั้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่ านมา สิ่งของที่จัดแสดงทั้งหมดท าหน้าที่
สื่องสารกับผู้เข้าชมให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ทั้งนี้ ในบางมุม ยังมีการจัดแสดงด้วยการจ าลอง
สถานที่และเหตุการณ์ เช่น การคลอดลูก อยู่ไฟ เป็นต้น  
  ๖. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
      คุณพรศิริ บูรณเขตต์ได้กล่าวถึงความมุ่ งหวังในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีว่า อยากควบคุมไม่ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เติบโตเกินไป ไม่เน้นการโฆษณาแบบ
เชิญชวนมวลชน แต่อยากให้พิพิธภัณฑ์โตได้ด้วยตัวเอง คือให้ผู้ที่มาเข้าชมเกิดความรู้สึกประทับใจแล้ว
กลับไปบอกต่อให้ผู้อ่ืนมาเข้าชม ทั้งนี้ สื่อมวลชนก็สามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้อง
สื่อสารไปให้ถึงกลุ่มคนที่จะใฝ่หาเข้ามาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์อย่างแท้จริง มิใช่ผู้ที่จะมาแบบฉาบฉวย๖๑ 
     การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี มีการเขียนแบ่งปันเรื่องราวและ
ประสบการณ์การท าพิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน อาทิ ลูกสาวพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณธ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีผู้เข้าชมที่เกิดความประทับใจน ามาเขียนแนะน าการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ลงในเว็บไซต์ ซึ่งท าให้ผู้อื่นที่สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้ได ้
    นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างความร่วมมือของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานพิษณุโลก ที่มี

                                                           

 ๖๑พรศิริ บูรณเขตต์, “ท าด้วยใจ คุยเรื่องชีวิตพิพิธภัณฑ์กับลูกสาวจ่าทวี: พรศิริ บูรณ
เขตต,์” ใน จดหมายข่าว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับท่ี ๓๔(มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕) หน้า 



๕๑ 

การลงนามในการจัดให้พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีเป็นพ้ืนที่แบบ Discovery Museum โดยจัดท าเป็น
พิพิธภัณฑ์ต้นแบบแห่งแรกในพิษณุโลกอีกด้วย 
  ๗. การบ ารุงรักษาวัตถุจัดแสดง 
      การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัตถุจัดแสดงนั้น จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์จะช่วยกันกับ
เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ค่อยดูแลรักษาและซ่อมแซมกันเอง โดยคุณลุงจ่ากล่าวว่า ข้าวของเหล่านี้มัน
เป็นของเก่าโบราณ คนที่จะสามารถซ่อมแซมมัน หรือแม้แต่กระทั่งรู้วิธีใช้งาน ก็เหลือน้อยเต็มทีแล้ว 
ข้าวของที่ไม่ได้ใช้งานมานาน คนใช้เป็นก็มีน้อย ช่างที่จะท าก็น้อยลงจนแทบจะไม่มีแล้ว  
  ๘. การรักษาความปลอดภัย 
      พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เจ้าหน้าที่ประจ าจุดในอาคารแต่ละบริเวณ และห้องจัดแสดง
ภายในอาคารก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ส่วนภายนอกอาคารและ
บริเวณโดยรอบก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าอยู่  
 

 

 

 

ภาพที่ ๙ ป้ายพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 
 
 



๕๒ 

 
ภาพที่ ๑๐ บรรยากาศภายนอกอาคารจัดแสดง 

 

 
ภาพที่ ๑๑ บรรยากาศภายในอาคารจัดแสดง 

 
 



๕๓ 

 
ภาพที่ ๑๒ บรรยากาศภายในอาคารจัดแสดง 

 

 
ภาพที่ ๑๓ การจัดแสดง “การจ าลองครัวไทย” 

 
 



๕๔ 

 
ภาพที ่๑๔ ภาพจัดแสดง “การจ าลองการคลอดลูกและการอยู่ไฟ” 
 

 
ภาพที่ ๑๕ นักศึกษาฝึกงานขณะน าชมนักท่องเที่ยว 

 
 



๕๕ 

 ข้อจ ากัด อุปสรรคและวิธีการแก้ไข 
  จากความตั้งใจของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ในการเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ใน
พ้ืนบ้านและด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยบุคคลธรรมดาเป็นที่แรกในประเทศไทย ก่อนที่
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จะประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ประสบกับปัญหาต่างๆ ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์  เมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางพิพิธภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบประมาณ 
        เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์นั้นค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่า
ทวี จะมีการเก็บค่าเข้าชม จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงการรับบริจาคแก่ผู้เข้าชม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อจ านวนผู้เข้าชมมีไม่มาก รายได้จากค่าเข้าชมและการจ าหน่าย
สินค้าก็จะลดลงไปด้วยถึงแม้ว่าทางพิพิธภัณฑ์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเพ่ือให้จัดกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์มาต่อเนื่องหลายปี แต่งบประมาณส่วนนี้ก็ไม่สามารถ
น าไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ได้ 
  ๒. บุคลากร 
          ปัจจุบัน ผู้ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี คือ
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ และครอบครัว ถึงแม้ว่าจะมีพนักงานคอยช่วยเหลือในการดูแลความ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่ และมีนักศึกษาฝึกงานมาช่วยในการน าชมและต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่
การลงทุนลงแรงทุ่มเทกับพิพิธภัณฑ์อย่างหนักในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ท าให้สุขภาพของจ่าสิบเอก
ทวี บูรณเขตต์ ในวัย ๘๓ ปี อาจไม่แข็งแรงสมบูรณ์มากนัก ตลอดจนปัญหาที่คุณลุงจ่าได้กล่าวไว้ว่า 
การจะท าพิพิธภัณฑ์ให้ได้อย่างที่คุณลุงจ่าท า ต้องมีความรัก ความมุ่งม่ันทุ่มเทจนสุดความสามารถ ท า
ให้ปัจจุบัน คุณลุงจ่ายังต้องคอยดูแลพิพิธภัณฑ์โดยที่ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้สานต่อและสืบ
ทอดเจตนารมณ์ในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ต่อไป  
  ๓. การประชาสัมพันธ์ 
          เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ยังไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ ท าให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลและไม่ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเข้าชมได้ แต่ปัจจุบัน 
ทางส่วนราชการท้องถิ่นได้จัดท าป้ายบอกทางของพิพิธภัณฑ์มาติดไว้ตามถนนที่เป็นเส้นทางไป
พิพิธภัณฑ์ ท าให้นักท่องเที่ยวทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์อยู่ในพ้ืนที่นั้นด้วย นอกจากนี้ การเข้าร่วมใน
โครงการบัตรรวมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Muse pass เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 



๕๖ 

 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนบุคคลแห่งแรกในประเทศไทย  
จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ใช้เวลาหลายสิบปีในการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของคนโบราณ ทุ่มเททั้ง
แรงกายและทรัพย์สินส่วนตัวในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา โดยระยะเวลากว่าสามสิบปีนับแต่
เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ก็อาจประสบปัญหาในการด าเนินงานหลายด้าน แต่ด้วยความมุมานะของจ่าสิบ
เอกทวี บูรณเขตต์ และการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ท าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยัคงเปิดให้บริการได้
จนถึงปัจจุบัน  
 
ตารางที่ ๒ ประเด็นข้อจ ากัดและการแก้ไขของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 

ข้อจ ากัด การแก้ไข 
๑. งบประมาณ 
รายรับของพิพิธภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
 

น าเงินรายได้ภายในครอบครัวมาจุนเจือการ
ด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ 

๒. บุคลากร 
มี จ าน วน บุ ค ล ากรที่ จ ะม าช่ วย ใน การ
ด าเนินงานไม่เพียงพอ 
 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะ รั บ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ง าน จ า ก
มหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกประสบการณ์และ
มอบหมายให้ช่วยงานในพิพิธภัณฑ์ 

๓. การประชาสัมพันธ์ 
ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการของพิพิธภัณฑ์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานเอกชนที่
เห็นความส าคัญ ให้ความช่วย เหลือในการ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เป็นระยะ 
 

 
 
  ๒. ข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
   จากการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้าน
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ด าเนินการก่อตั้งและบริหาร
พิพิธภัณฑ์ทั้ง๒ แห่ง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลและใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้บริหาร
พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งสามารถตอบค าถามได้อย่างยืดหยุ่น รวมถึงการเข้าไปสังเกตการณ์ในพิพิธภัณฑ์
ทั้ง ๒ แห่ง ท าให้ผู้ศึกษาสามารถจ าแนกข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง  
๒ แห่ง ดังนี้ 
 



๕๗ 

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
ประเด็นที่พบ บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

จ่าทวี 
วิพากษ์ 

๑. อาคารสถานที่ มีวัตถุจัดแสดง
จ านวนมาก อาคาร
สถานที่ที่มีอยู่ไม่
พอเพียงต่อการขยับ
ขยายนิทรรศการและ
มีความประสงค์จะ
ย้ายพิพิธภัณฑ์ไปยัง
สถานที่ใหม่ 

แต่เดิมจัดแสดงวัตถุ
ในสถานที่อยู่อาศัย 
แต่เมื่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ให้เป็น
สัดส่วนแล้ว ไม่มี
ปัญหาในการจัดการ
ด้านสถานที่ 

เรื่องอาคารสถานที่เป็นประเด็น
แรกท่ีควรค านึงถึงเมื่อต้องการ
จัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพราะ
หากสถานที่มีขนาดเล็กเกินไป 
ก็จะไม่เพียงพอต่อการจัดแสดง 
รวมถึงพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัตถุ
ในคลังอีกด้วย แต่หากต้องการ
สถานที่กว้างขวาง ก็จ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณท่ีมากข้ึน 

๒. งบประมาณ ใช้งบประมาณ
ด าเนินการจากรายได้
ส่วนตัว รายได้จาก
การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานและผู้มีจิต
ศรัทธา การบริหาร
จัดการงบประมาณ
ให้เพียงพอกับ
รายจ่ายของ
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน
ไม่เกิดปัญหามากนัก 
แต่ประสบปัญหาจาก
การขาดงบประมาณ
ในการปรับปรุงและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
ด้านอาคารสถานที่ 

รายได้ของ
พิพิธภัณฑ์จากการ
เก็บค่าเข้าชมและ
ขายสินค้าที่ระลึกไม่
เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายของ
พิพิธภัณฑ์ ท าให้จ่า
สิบเอกทวีต้องน า
เงินรายได้ของ
ครอบครัวมาจุนเจือ
พิพิธภัณฑ์ 

ประเด็นเรื่องงบประมาณเป็น
ประเด็นที่ส าคัญมากในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จาก
ข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ๒ แห่งนี้ พบว่า ผู้ที่
จัดท าพิพิธภัณฑ์น าเงินรายได้
ส่วนตัวมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
พิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่ง 

 

 



๕๘ 

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ต่อ) 
ประเด็นที่พบ บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

จ่าทวี 
วิพากษ์ 

๓. บุคลากร ใช้สมาชิกใน
ครอบครัวนาวิกมูล 
เพ่ือนฝูงและ ลูกศิษย์ 
โดยท างานในแบบ
อาสาสมัคร ท าให้
ประสบปัญหา
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

ใช้สมาชิกใน
ครอบครัวบางท่าน
มาช่วยงานและมี
การจ้างเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งต่างๆ แต่ก็
อาจจะยังไม่
เพียงพอ ซึ่งหากมี
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้
ได้มาก 

พยายามลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ด้านบุคลากรลง พิพิธภัณฑ์ทั้ง 
๒ แห่งเลือกใช้บุคลากรใน
ครอบครัว และบ้านพิพิธภัณฑ์
เลือกใช้บุคลากรแบบ
อาสาสมัคร ส่วนพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี ลดภาระการจ้าง
งานด้วยการใช้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
 
 

๔. การ
ประชาสัมพันธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
พิพิธภัณฑ์ทาง 
Facebook และมี
ป้ายข้อมูลพิพิธภัณฑ์
กับป้ายบอกทางที่
หน่วยงานราชการ
น ามาติดตั้งให้ 

ไม่มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
เป็นทางการ แต่มี
การเข้าโครงการ
บัตรท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ และมี
ป้ายบอกทางท่ี
หน่วยงานราชการ
ติดตั้งไว้ให้ 

เนื่องจากบุคลากรในพิพิธภัณฑ์
ทั้ง ๒ แห่งมีจ านวนน้อย การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จึงไม่มีบุคลากรมาช่วย
ดูแลส่วนนี้มากนัก บ้าน
พิพิธภัณฑ์มีการจัดท า 
Facebook เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวีไม่มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากทางพิพิธภัณฑ์ 
 

 

 

 

 



๕๙ 

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ต่อ) 
ประเด็นที่พบ บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

จ่าทวี 
วิพากษ์ 

๕. ผู้เข้าชม มีปัญหาจากผู้เข้าชม
ที่มาเดินเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์แต่ขาด
ความระมัดระวัง
ตนเองต่อวัตถุจัด
แสดง 

ไม่มีปัญหาจากผู้เข้า
ชม เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่คอยเฝ้า
อยู่ตามจุดต่างๆ 
และพ้ืนที่ในการเดิน
ชมนิทรรศการ
ค่อนข้างกว้าง 
 

ปัญหาจากการเดินไม่
ระมัดระวังของผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ที่มีพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก
อย่างเช่น บ้านพิพิธภัณฑ์ อาจ
จ าเป็นต้องให้ความใส่ใจ
มากกว่าพิพิธภัณฑ์ท่ีพ้ืนที่กว้าง
อย่างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  

๖. การท าทะเบียน
วัตถ ุ

จัดท าทะเบียนวัตถุ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ตามมาตรฐานสากล 
เมื่อวัตถุจัดแสดงมาก
ขึ้นประสบปัญหาจ า
ข้อมูลได้ไม่ครบ 
ตลอดจนระบบการ
จัดเก็บวัตถุยังไม่
สมบูรณ์ ท าให้
บางครั้งใช้เวลานาน
ในการค้นหาวัตถุ 
 

มีการจัดท าทะเบียน
วัตถุแต่ข้อมูลไม่
ครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล 

การจัดท าทะเบียนวัตถุของ
พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง คือการ
บันทึกข้อมูลของวัตถุไม่
ครบถ้วนรอบด้านตามมาตรฐาน
ของสากล เนื่องจากการจัดท า
ทะเบียนวัตถุนั้น เป็นขั้นตอนที่
ค่อนข้างใช้เวลานาน ต้องการ
ความละเอียดในการจัดท า 

๗. การรักษาความ
ปลอดภัย 

เคยติดตั้งกล้องวงจร
ปิด แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
มากจึงยกเลิกการ
ติดตั้ง และมาเสริม
ความปลอดภัยที่งาน
โครงสร้างอาคาร 

มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยอยู่
ตลอด 
 

เนื่องจากการติดตั้งและดูแล
รักษากล้องวรจรปิดนั้น 
ค่อนข้างใช้งบประมาณมาก 
พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง มี
ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณจึง
เลือกใช้วิธีอ่ืน 

 
 



๖๐ 

  จากการเปรียบเทียบข้อจ ากัดและประเด็นปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
ทั้งบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีแล้วนั้น สามารถน าข้อมูลมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
  ๑. ด้านอาคารสถานที่ 
          ในด้านอาคารสถานที่ถือเป็นปัจจัยแรกในการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น ในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นซึ่งมักจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กนั้น อาจเกิดข้อจ ากัดในด้านอาคารสถานที่เพราะไม่มี
งบประมาณในการจัดหาและสร้างอาคารให้กว้างขวางสวยงามและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามค า
นิยามของพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมได้มากนัก ดังกรณีศึกษาที่เลือกมานี้ บ้าน พิพิธภัณฑ์ได้รับบริจาค 
ที่ดินมา ๕๐ ตารางวา ทางคณะผู้จัดตั้งก็มีความพยายามในการหางบประมาณทุกวิถีทางเพ่ือที่จะให้
สามารถสร้างอาคารขึ้นมาได้ ต่อมาเมื่อพิพิธภัณฑ์มีวัตถุจัดแสดงรวมถึงวัตถุสะสมและวัตถุที่ได้รับ
บริจาคมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น อาคารสถานที่ซึ่งมีอยู่เดิมก็ดูจะคับแคบลงไปส าหรับการจะขยายเนื้อหา
ของนิทรรศการ ทางผู้จัดท าจึงได้มีนโยบายที่จะขยับขยายพิพิธภัณฑ์ โดยนายเอนก นาวิกมูลได้น าทุน
ทรัพย์ส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดินไว้ที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แต่ก็ยังขาดงบประมาณ
ที่จะไปก่อสร้างอาคาร  ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีก็ได้ขยับขยายจากการจัดแสดง ณ  ที่พักอาศัย 
มาซื้อที่ดินแปลงปัจจุบันและน าเงินรายได้จากการประกอบอาชีพมาปลูกสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้น  

 ๒. ด้านงบประมาณ 
        ในด้านงบประมาณถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ในลักษณะนี้จะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนบุคคลนั้น งบประมาณส าหรับใช้จ่ายทั้งหมดมักจะมาจากเงินรายได้ของผู้ที่
จัดท าพิพิธภัณฑ์นั้น อย่างเช่นในกรณีศึกษาทั้ง ๒ แห่ง ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บค่าเข้าชม มีการขายสินค้า 
ของที่ระลึก และมีผู้บริจาคเงินให้แก่พิพิธภัณฑ์อยู่เป็นระยะ แต่รายรับของพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่งก็ไม่
เพียงต่อการบ ารุงรักษา และน าไปพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้ ผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง จึงน าเงินรายได้
ส่วนตัวมาเป็นค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์ด้วย 

 ๓. ด้านบุคลากร 
        ในด้านบุคลากรนั้น บ้านพิพิธภัณฑ์ใช้สมาชิกในครอบครัวนาวิกมูลมาช่วยในการ

ด าเนินการต่างๆ รวมไปถึงชักชวนเพ่ือนฝูง ของสมาชิกในครอบครัว ลูกศิษย์ สมาชิกในสมาคมกิจ
วัฒนธรรมที่วางจากงาน มาช่วยท างานในลักษณะของอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทน ตลอดจนมีผู้ที่
เคยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วสนใจมาเป็นอาสามัครอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้  บ้านพิพิธภัณฑ์ก็มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่มาท าความสะอาดในทุกสัปดาห์ ส่วนของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีนั้น นอกจากตัวของจ่าสิบ
เอกทวี บูรณเขตต์ ที่คอยด าเนินงานในพิพิธภัณฑ์ทุกอย่างและสมาชิกในครอบครัวบูรณเขตต์ที่จะมา
ช่วยงานพิพิธภัณฑ์ตามความสะดวกแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ทุกคนจะมีค่าตอบแทน ท าให้
ค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีค่อนข้างสูง เมื่อทางมหาวิทยาลัยต่างๆ จะขอส่งนักศึกษาฝึก



๖๑ 

ประสบการณ์มาที่พิพิธภัณฑ์ ทางพิพิธภัณฑ์จึงยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพ่ือมาแบ่ งเบา
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์  

 ๔. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
       ในด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ เพราะจะช่วยท าให้บุคคลทั่วไปรู้

ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และสนใจเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ส าหรับบ้านพิพิธภัณฑ์มีการใช้เครือข่าบ
สังคมเข้ามาช่วยเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ นั่นคือการใช้ Facebook เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์  ซึ่ งการจัดท า Facebook เพ่ือช่วย
ประชาสัมพันธ์นี้ท าให้พิพิธภัณฑ์เกิดความเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมอ ผู้เข้าชมที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว
จะเกิดความรู้สึกอยากกลับไปเยี่ยมชมอีก นอกจากนี้ ในการท าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทางที่
ต้องใช้เวลาในการยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการจึงจะมีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งป้ายให้ ป้ายบอกทาง
ที่ตั้งริมถนนนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เดินทางเข้ามาได้อย่างถูกต้องขณะที่ พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวียังไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเอง มีเพียงการ
จัดท าเอกสารข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ส าหรับแจกผู้ที่มาเข้าชม และการเข้าร่วมโครงการมิว พาส (Muse 
Pass) กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดยการซื้อบัตร Muse Pass เพียงครั้งเดียว 
แต่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้หลายแห่ง ส่วนป้ายบอกทางนั้น หน่วยงานราชการได้จัดท าป้ายบอก
ทางพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีไว้ตามแนวเส้นทางท่ีสามารถเดินทางเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ได้ 

 ๕. ด้านผู้เข้าชม 
       ประเด็นเรื่องผู้เข้าชมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นนั้นมักจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก หากผู้เข้าชมเข้ามาจ านวนมากหรือผู้เข้าชมพาบุตรหลานมาเยี่ยม
ชมด้วย อาจไม่ระมัดระวังตนเองจนเกิดความเสียหายแก่ข้าวของตลอดจนได้รับบาดเจ็บเองได้ ในกรณี
ของบ้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและมีวัตถุจัดแสดงจ านวนมาก เมื่อมีผู้เข้าชมพา
บุตรหลานมาเดินชมนิทรรศการแต่ขาดความระมัดระวัง จึงปล่อยให้บุตรหลานวิ่งเล่นภายใน
พิพิธภัณฑ์ แต่ทางพิพิธภัณฑ์ก็ท าได้แค่แจ้งเตือนให้ระมัดระวัง ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ค่อนข้าง
มีพ้ืนที่กว้างขวางประกอบกับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตามจุดต่างๆ ท าให้ยังไม่ประสบเหตุการณ์ลักษณะนี้ 

 ๖. ด้านทะเบียนวัตถุ 
       ด้านการท าทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

หลายแห่งอาจจะไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุหรืออาจจะจัดท าแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากการ
จัดท าทะเบียนวัตถุเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่และเวลามากในการจะจัดท าให้ส าเร็จ เช่นเดียวกับใน
กรณีของบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ที่มีการท าทะเบียนวัตถุแต่ข้อมูลที่จัดเก็บไว้
อาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 

 



๖๒ 

 ๗. ด้านการรักษาความปลอดภัย 
        การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สิ่งหนึ่งที่ช่วยท าให้วัตถุจัดแสดงไม่สูญหาย  

บ้านพิพิธภัณฑ์เคยโดนงัดแงะและน าตู้บริจาคออกไป ในช่วงหนึ่งเคยติดกล้องวงจรปิดแต่ไม่สามารถ
แบกรับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมกล้องได้ ประกอบกับสิ่งที่เคยสูญหายไม่ใช่วัตถุจัด
แสดง จึงได้ยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิด และเปลี่ยนมาเสริมสร้างความแข็งแรงของงานโครงสร้าง
อาคารแทน  
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญหาที่พบในกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนทั้ง ๒ แห่งนั้น 
เป็นปัญหาส าคัญซึ่งส่งผลไปยังการจัดการของพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ปัญหาหลักที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน
ทั้ง ๒ แห่งนี้พบเช่นเดียวกันและเป็นผลไปยังปัจจับอ่ืนได้อีก ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ  ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดท าทะเบียนวัตถุ และการรักษาความปลอดภัย  
 
๔. แนวทางในการศึกษาวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลจากกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  โดยสามารถอภิปรายประเด็นที่พบจากการทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ดังนี้ 
  ๑. ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน 
        จากการทบทวนความหมายและลักษณะของพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน และการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ผู้ศึกษาสรุปว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นจัดเป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่เก็บรวบรวมวัตถุ อันมีความ
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สะท้อนให้เห็นเรื่องราวของท้องถิ่นผ่านเนื้อหาการจัดแสดง วัตถุที่ใช้จัดแสดง หรือแม้แต่บุคคลใน
พิพิธภัณฑ์ซึ่งมักจะเป็นคนในท้องถิ่นที่สามารถเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ 
     ทั้งนี้ นอกจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะมีการบริหารจัดการด้วยคนในชุมชนแล้ว ยังมีการ
บริหารจัดการด้วยเอกชน ซึ่งอาจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาบริหารจัดการก็ได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
อาจไม่ใช่ที่ที่มีอาคารใหญ่โต สวยงาม แต่วัตถุที่จัดแสดงต้องสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากท่ีสุดในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็ว่าได้ 
  ๒. องค์ประกอบในการจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ผู้ศึกษาพบประเด็น
องค์ประกอบในการจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนจากแนวคิดเรื่องขั้นตอนการจัดท าพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ได้รวบรวมประสบการณ์ท างานกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง รวมถึงข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทราบจากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ทราบจากการเก็บข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนที่น ามา
เป็นกรณีศึกษาทั้ง ๒ แห่ง พบว่า องค์ประกอบในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนประกอบไปด้วย 
      ๒.๑ อาคารสถานที ่
   ๒.๒ งบประมาณ 
   ๒.๓ บุคลากร 
   ๒.๔ วัตถจุัดแสดงและการจัดแสดง 
   ๒.๕ เนื้อหา 
   ๒.๖ การประชาสัมพันธ์ 
   ๒.๗ การรักษาความปลอดภัย 
   ๒.๘ การจัดท าทะเบียนวัตถ ุ
   ๒.๙ ผู้เข้าชม 
   ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ สามารถวิเคราะห์
เรื่องราวความเป็นท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านพิพิธภัณฑ์ในด้านต่างๆ อาทิ เนื้อหา และวัตถุจัดแสดง และ
สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์ 
  ๓. ประเด็นปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน จาก
การศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่า
ทวี ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนที่จัดท าเป็นแห่งแรกๆ และเป็นรงบันดาลใจให้เกิดพิพิพธภัณฑ์ใน
รูปแบบนี้ตามมาอีกหลายแห่ง ท าให้พบประเด็นปัญหาภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง หลายประการ
ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านผู้เข้าชม ด้านการท าทะเบียนวัตถุ ด้านบุคลากร ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  เมื่อได้ประเด็นที่พบจากการทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลของ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ได้แก่ ความเป็นมา แนวคิดการจัดตั้ง และการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบ
ที่มาและแนวคิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ รวมถึงวิเคราะห์การจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะและ
เปรียบเทียบประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะกับ
ประเด็นปัญหาและการแก้ไขของกรณีศึกษา ทั้ง ๒ แห่ง เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปในด้านการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ และเสนอแนะแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะต่อไป 
  จากผลการทบทวนดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถแสดงออกมาเป็นกรอบแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
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ภาพที่ ๑๖ แนวทางการศึกษาวิจัย 

 

ประเด็นที่พบจากการทบทวน
วรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลของ
กรณีศึกษา 
๑. องค์ประกอบในการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน 
    ๑.๑ อาคารสถานที่ 
    ๑.๒ งบประมาณ 
    ๑.๓ บุคลากร 
    ๑ .๔  วัตถุจัดแสดงและการจัด
แสดง 
    ๑.๕ เนื้อหา 
    ๑.๖ การประชาสัมพันธ์ 
    ๑.๗ การรักษาความปลอดภัย 
    ๑.๘ การจัดท าทะเบียนวัตถุ 
    ๑.๙ ผู้เข้าชม 
๒. ปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์ 
๓. การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 

ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
๑. ความเป็นมาและแนวคิดการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
๒. การจัดการของพิพิธภัณฑ์ 
ตั้งเซียมฮะ 

แนวทางการจัดการที่เหมาะสม

ของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
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บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม” เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ โดยมีระเบียบวิธี
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
๑. ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ๑.๑ ออกแบบงานวิจัยและวางแผนการด าเนินงานขั้นต้น 
 ๑.๒ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ทั้งจากเอกสารและการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ วัตถุจัดแสดง ผู้เข้าชม สภาพพ้ืนที่โดยรอบ
พิพิธภัณฑ์ 
 ๑.๓ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งในด้าน
ความหมาย ความเป็นมา องค์ประกอบ หน้าที่ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์และ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 ๑.๔ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา โดยมีการเลือก
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ๒ แห่งด้วยกัน ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 
 ๑.๕ ท าการเก็บข้อมูลภาคสนามของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ด้วยการ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  โดยใช้การสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด (Non-
Participant Observation) ซึ่งเป็นวิธีสังเกตการณ์แบบเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและสิ่งที่เกิดข้ึน๑ 
 ๑.๖ สัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่ าง  โดยแบ่ งเป็นกลุ่ มผู้ บริหารและก่อตั้ งพิ พิ ธภัณ ฑ์ 
ประกอบด้วย นายธวัชชัย พิเสฎศลาศัยและนางประพีร์ภัทร พิเสฎศลาศัย พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ นาง
วรรณา นาวิกมูล บ้านพิพิธภัณฑ์  จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และกลุ่มผู้มี

                                                           

 ๑สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์: หลักกำรหำควำมรู้ วัด 
ด ำเนินกำรวิจัย วิเครำะห์ข้อมูล และเขียนรำยงำน (ขอนแก่น: ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๖), ๑๖๗-๑๖๙.  
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ส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย และนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  
 วิธีการสัมภาษณ์นั้นใช้การสัมภาษณ์แบบเปิด (open-end interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์โดยการถามค าถามท่ัวไป และเปิดโอกาสให้ผู้ตอบตอบค าถามได้อย่างยืดหยุ่น๒ ทั้ ง นี้  ก า ร
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ก่อตั้งและบริหารพิพิธภัณฑ์มีการใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และปัญหาที่พบ  และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วยเสียใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
 ๑.๗ รวบรวมและเรียงเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 ๑.๘ ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 ๑.๙ สรุปผลการศึกษา 
 
๒. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ๒.๑ เจ้าของพิพิธภัณฑ์และผู้ร่วมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ทั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จ านวน ๒ 
คนและกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ คน และ
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑ คน  ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ จะเลือก
สัมภาษณ์เฉพาะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการจัดตั้ง ความเป็นมา ขั้นตอนการจัดการพิพิธภัณฑ์ ปัญหา
ต่างๆ ที่พบและวิธีการแก้ไขปัญหา  
 ๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) ผู้ศึกษาสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยท าการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม จ านวน ๒๐ คน ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะในช่วงระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ และใช้เวลาอยู่ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที  
ชาวบ้านในชุมชนบริเวณตลาดน้ าบางน้อย จ านวน ๒๐ คน โดยผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์ตามจ านวนของ
ห้องแถวริมน้ ารอบชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งมีจ านวน ๑๘ ห้อง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ คน ซึ่งเป็นจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าบางน้อย 
รวมจ านวนทั้งหมด ๔๒ คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านของ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  
 

                                                           

 ๒งามพิศ สัตย์สงวน, กำรวิจัยทำงมำนุษยวิทยำ, พิมพ์ครั้งงที่ ๔ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๑๔๘.  



๖๗ 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ๓.๑ ชุดค าถามที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น ชุดค าถาม

จ านวน ๒ ชุด ได้แก่ 
  ชุดที่  ๑ เป็นชุดค าถามที่ เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์  ความเป็นมาของ

พิพิธภัณฑ์ แนวคิดรวบยอดของพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์ และปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์  ใช้
ส าหรับถามกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ชุดค าถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบ
แนวทางการจัดการในพิพิธภัณฑ์ ปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  ชุดที่ ๒ เป็นชุดค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสัมพันธ์และการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ใช้ส าหรับถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  ชุดค าถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ ปัญหาที่
พบ  

 ๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม เพ่ือใช้ในการบันทึกและรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง สมุด ดินสอ เป็นต้น 
 
๔. แหล่งข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แหล่งข้อมูล ๒ ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๔.๑ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการบันทึกภาพ ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ด้วยตนเอง 
 ๔.๒ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจากเอกสาร
ต่างๆ ข้อมูลจากการค้นคว้าแนวคิดที่ ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารการสัมมนา สื่อโสตทัศน์
และข้อมูลออนไลน์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา 
 
๕. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มประชากร ๒ กลุ่ม จ าแนกได้ดังนี้  

 ๕.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งใช้ชุดค าถามที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ 
แนวคิดรวบยอดของพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์ และปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์ โดยมีรายละเอียด
ในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 



๖๘ 

 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 นายธวัชชัย พิเสฎศลาศัย   
 นางประพีร์ภัทร พิเสฎศลาศัย  
 
 บ้ำนพิพิธภัณฑ์ 
 นางวรรณา นาวิกมูล   
 
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนจ่ำทวี 
 จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์   
 
 ๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ เป็นการเก็บข้อมูล

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งใช้ชุดค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะและการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ 
ค าถามที่ใช้จะเป็นค าถามปลายเปิด ลักษณะค าถามมีการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และ
ความเหมาะสมของผู้ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 

 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ 

 เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๒๐ คน ได้
ข้อมูลมาจ านวน ๙ คน  
  
 กลุ่มชำวบ้ำนในชุมชนตลำดน้ ำบำงน้อย 
 เก็บข้อมูล วันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๒๐ คน ได้ข้อมูลมา
จ านวน ๔ คน 
 
 กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนท้องถิ่น 
 เก็บข้อมูล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๒ คน ได้ข้อมูลมาจ านวน ๑ คน 
 
๖. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาท าการวิเคราะหข้อมูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาภาคสนาม และการศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ 
กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือวิเคราะห์ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 



๖๙ 

 ๖.๑ การศึกษาความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ความส าคัญของพ้ืนที่บริเวณรอบ
พิพิธภัณฑ์และปัจจัยที่ท าให้พบวัตถุถูกงมขึ้นมาจากแม่น้ า  
 ๖.๒ การศึกษาการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ โดยใช้การวิเคราะห์ดังนี้ 

 ๖.๒.๑ การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดที่
ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ๙ ด้าน ได้แก่ 
     ๖.๒.๑ อาคารสถานที ่
     ๖.๒.๒ งบประมาณ 
     ๖.๒.๓ บุคลากร 
     ๖.๒.๔ วัตถุจัดแสดงและการจัดแสดง 
     ๖.๒.๕ เนื้อหา 
     ๖.๒.๖ การประชาสัมพันธ์ 
     ๖.๒.๗ การรักษาความปลอดภัย 
     ๖.๒.๘ การจัดท าทะเบียนวัตถุ 
     ๖.๒.๙ ผู้เข้าชม 

๖.๒.๒ การวิเคราะห์การบริหารจัดการ ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขของพิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้าน
พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 
  
๗. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษาจะน าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจัดท าเป็นบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม
ของพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคต 

 
 



๗๐ 
 

 
บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 
  
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม” นั้น ผู้ศึกษาได้
เก็บข้อมูลด้วยจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาก่อนที่จะน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ต่อไป จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าว ท าให้
ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะหรือบ้านไหพันใบเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งหนึ่งที่เปิดให้เข้าชมมาเป็น
เวลากว่าสิบปีโดยไม่เก็บค่าเข้าชม จัดแสดงวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกงมขึ้นมาจากริมคลอง 
บางน้อยและเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านละแวกนั้น โดยวัตถุจัดแสดงทั้งหมดเป็นของสะสม
ของนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย และด าเนินการจัดการพิพิธภัณฑ์โดยนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยและ
ครอบครัว 
 

 
ภาพที่ ๑๗ นายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 
 



๗๑ 
 

๑. ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 ห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งเป็นเรือนแถวห้องไม้

และอยู่ห้องมุม บริเวณทางเข้าตลาดน้ าบางน้อย 
 ๑.๑ ที่ตั้ง   

 ๙๐ หมู่ ๘ ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม๗๕๑๒๐ 
 ๑.๒ วันและเวลาให้บริการ  

 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ๑.๓ การเดินทาง 

 หากมาโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ ถนนสาย
ธนบุรี-ปากท่อ (พระราม ๒) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๖๓ จะมีทางแยก
ต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงครามและให้สังเกตป้ายอัมพวา ขับตามป้ายอัมพวามาจะเจอวงเวียน ให้
ตรงผ่านวงเวียนมาจะเจอสามแยกอัมพวาเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดน้ าอัมพวา เมื่อถึงหน้าตลาดน้ าอัมพวาให้
ขับตรงมาอีกประมาณ ๔ กิโลเมตร จะเจอสี่แยกวัดเกาะแก้ว สามารถน ารถเข้ามาจอดบริเวณลาน
จอดรถวัดเกาะแก้ว แล้วเดินเข้าตลาดน้ าบางน้อยตามทางเลียบคลองบางน้อยมา พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียม
ฮะจะอยู่ริมทางเข้าตลาดน้ าบางน้อย 

 หรือหากเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ สามารถนั่งรถโดยสารสาย กรุงเทพฯ – 
ด าเนิน มาลงที่ตลาดแม่กลองหรือตลาดน้ าอัมพวา แล้วมานั่งรถสองแถวที่จะไปบางนกแขวกต่อ และ
แจ้งให้รถจอดที่วัดเกาะแก้วหรือตลาดน้ าบางน้อยก็ได้ 

 การเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวอาจจะมีสับสน
เกิดขึ้นบ้างเนื่องจากต้องโดยสารขนส่งสาธารณะหลายทอด แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ที่
ยากจนเกินไป เพราะตั้งอยู่ในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ภาพที่ ๑๘ แผนที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
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๒. ประวัติของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ หรือที่ชาวบ้านละแวกนั้นรู้จักกันในชื่อว่า “บ้านไหพันใบ” เป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของนายธวัชชัย และนางประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัย โดยเริ่มจัดท าเป็น
พิพิธภัณฑ์และเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าชมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕  
 จากการศึกษาข้อมูลประวัติของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ พบว่าไม่มีการบันทึกข้อมูลประวัติ
อย่างละเอียดในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า
ความหมายของชื่อพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นคุณธวัชชัยได้กล่าวว่ามีที่มาจากต้นตระกูล เนื่องจากว่าต้น
ตระกูลของคุณธวัชชัยเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ค าว่า “ตั้ง” มาจาก แซ่ตั้ง ซึ่งเป็นตระกูลของครอบครัวคุณ
ธวัชชัย ค าว่า “เซียม” แปลได้ ๒ ความหมายคือ รุ่นที่ ๒  หรือ ป่าไม้ (เนื่องจากตามหลักฮวงจุ้ยของ
ชาวจีนนั้นเชื่อว่าป่าไม้จะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น) และค าว่า “ฮะ” จากชื่อคุณคิมฮะ ซึ่งเป็นบิดาของคุณ
ธวัชชัยและเมื่อน าทั้ง ๓ ค ามารวมกันแล้วนั้น ค าว่า “ตั้งเซียมฮะ” ก็จะได้ความหมายว่า ผู้สืบสกุลแซ่
ตั้งรุ่นที่ ๒ (บิดาของคุณธวัชชัยเป็นรุ่นที่ ๒ และคุณธวัชชัยเป็นรุ่นที่ ๓)๑ 
 ทั้งนี้ชื่อ ตั้งเซียมฮะ ได้ถูกใช้เป็นชื่อกิจการของครอบครัวคุณธวัชชัยมาตั้งแต่ครั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบันนี้ และเมื่อคุณธวัชชัยคิดจะเปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้น จึงได้น าชื่อของบรรพบุรุษของครอบครัว
ตนเองมาตั้งเป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองอยู่เสมอ 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย๒ ท าให้ทราบว่าก่อนที่จะจัดท า
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คุณธวัชชัยและครอบครัวได้อาศัยอยู่บริเวณเรือนไม้ริมคลองบางน้อยโดย
ประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งการที่อาศัยอยู่ละแวกริมคลองนี้เองท าให้คุณธวัชชัยได้เห็นคนที่ท าการงม
ของจากใต้คลองขึ้นมาขาย โดยของที่ถูกงมขึ้นมาขายเป็นจ านวนมากได้แก่เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะ
ต่างๆ คุณธวัชชัยจึงเกิดความสงสัยว่าวัตถุเหล่านี้มีความส าคัญหรือสวยงามอย่างไร และได้เริ่มสนใจ
ของที่ถูกงมข้ึนมา จนกระท่ังได้ซื้อเก็บไว้เป็นของตัวเองบ้าง 
 คุณธวัชชัยใช้เวลากว่าสิบปีในการสะสมวัตถุที่ถูกงมขึ้นมาขายจากใต้คลอง โดยจ านวน
ของที่ได้ซื้อเก็บไว้ก็มีปริมาณมากขึ้น ชิ้นไหนที่คุณธวัชชัยเห็นว่ามีความสมบูรณ์ มีลวดลายสวยงาม ก็
จะน ามาวางไว้ที่ชั้นเหล็กหน้าร้านที่ขายของ 
 ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เริ่มมีการตัดถนนผ่านหน้าวัดเกาะแก้วท าให้การสัญจร
ทางเรือเริ่มลดน้อยลง และหลังจากท่ีสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมีการสร้างตึกแถวริมถนนบริเวณ
นั้นคุณธวัชชัยและครอบครัวเล็งเห็นว่าผู้คนมีการใช้เรือน้อยลงกิจการที่เคยตั้งอยู่ที่ริมน้ าอาจจะไม่

                                                           

 ๑สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๒สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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ค่อยมีคนมาใช้บริการมาก จึงได้ตัดสินใจซื้อตึกแถวที่สร้างใหม่ริมถนนและย้ายกิจการไปที่นั่น ซึ่งยัง
ประกอบกิจการที่ตึกแถวนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย  
 เมื่อคุณธวัชชัยย้ายกิจการไปจากเรือนไม้ริมคลอง ห้องนั้นจึงว่างลงคุณธวัชชัยจึงน าวัตถุ
สะสมที่งมขึ้นมาจากคลองมาจัดแสดงโดยเริ่มเปิดให้คนในละแวกนั้นเข้าชม และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
ขึ้นในในช่วงประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๔ต่อมาชาวชุมชนบางน้อยและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้เห็น
ความส าคัญของการเป็นตลาดเก่า และเห็นประโยชน์จากการัดการท่องเที่ยวของตลาดน้ าแห่งอ่ืน จึง
ร่วมใจกันบูรณะ ฟื้นฟูอาคารริมน้ าและบริเวณชุมชนโดยรอบ จนกระทั่งมีการเปิดตัวตลาดน้ าบางน้อย
อย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะได้เคยไปร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ 

“สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น” ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่  
๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยน าเอาวัตถุจัดแสดงประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่งมขึ้นมา
จากคลอง ไปจัดแสดงภายในงาน และในปีถัดไปก็ได้ไปจัดแสดงที่วัดห้วยตะโก จ.นครปฐม อีกด้วย 

                                                           

 ๓ส านักงานเทศบาลต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, เรื่องเก่าเล่า
ใหม่, เข้าถึงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗, เข้าถึงไดจ้าก http://www.bangnoi.com/gethistory.php  

ภาพที่ ๑๙ บรรยากาศโดยรอบพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

http://www.bangnoi.com/gethistory.php
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 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณธวัชชัยได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับห้องจัดแสดง นั่นคือ พ้ืนไม้
เริ่มไม่แข็งแรง มีการทรุดตัวหลังจากรับน้ าหนักของผู้เข้าชมมานานหลายปี และกังวลว่าอาจจะส่งผล
กระทบต่อวัตถุจัดแสดง จึงได้มีการปิดปรับปรุงห้องจัดแสดงดังกล่าว และขนย้ายวัตถุจัดแสดงทั้งหมด
มาเปิดเป็นห้องจัดแสดงใหม่ที่บริเวณตึกแถวหน้าสี่แยกวัดเกาะแก้ว โดยในการเข้าชมจะต้องติดต่อ  
คุณธวัชชัยเพื่อขอเข้าชมเป็นครั้งๆ ไป 
 ประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณธวัชชัยเล็งเห็นว่าการเปิดห้องจัดแสดงที่ตึกแถวนั้น 
อาจท าให้ผู้เข้าชมเข้าถึงห้องจัดแสดงได้น้อย จึงคิดที่จะบูรณะห้องแถวริมน้ าที่ตลาดน้ าบางน้อยมาไว้
ใช้เป็นห้องจัดแสดง และเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงบริเวณตลาดน้ าบางน้อยในวันเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนวันธรรมดาหากมีผู้ที่สนใจจะเข้าชมต้องติดต่อให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
 
๓. แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 ...สมัยก่อนจะมีคนที่ท าอาชีพประดาน้ าคือลงไปงมของจากก้นแม่น้ าขึ้นมาขาย แล้วมีพ่อค้า
ของเก่ามารอซื้อของ ตอนแรกยังไม่สนใจแต่พอเห็นทุกวันจึงเร่ิมเกิดความสนใจขึ้นมา แล้วก็
เลยเร่ิมซื้อตามโดยที่ยังไม่รู้วา่เปน็อะไร...๔ 

 ความคิดในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเกิดขึ้นเมื่อคุณธวัชชัยเริ่มสนใจในสินค้าที่ถูก
งมขึ้นมาจากก้นคลองบางน้อยซึ่งจะมีผู้มารับซื้อสินค้าเหล่านี้ไปเป็นประจ า คุณธวัชชัยจึงได้เริ่มซื้อ
สินค้าที่ถูกงมมาจากน้ า ประเภทถ้วยชาม อ่าง ไห และเครื่องปั้นดินเผาอ่ืนๆ เมื่อสะสมไว้เป็นจ านวน
มากคุณธวัชชัยจึงเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่ได้สะสมไว้ แล้วจึงมีความคิดว่าเก็บไว้ ดู
คนเดียวไม่ได้ประโยชน์อะไร จัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์เผื่อให้คนที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับของเก่า
โบราณได้เข้ามาเยี่ยมชมจะเป็นประโยชน์มากขึ้น  

 ในภายหลังเมื่อเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่สะสมไว้แต่ละชิ้น ท าให้คุณธวัชชัยทราบ
ว่าวัตถุสะสมเหล่านี้บางชิ้นมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
ละแวกนี้ โดยคุณธวัชชัยมีแนวความคิดที่ต้องการอยากอนุรักษ์วิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม 
เนื่องจากต้องการรักษาไว้ให้คนรุ่นลูกหลานได้เรียนรู้และต้องการรักษาไว้เพ่ือเป็นที่ระลึกแด่บรรพ
บุรุษ 

 ...ชื่อตั้งเซียมฮะนั้นมาจากเตี่ย เตี่ยมาจากเมืองจีน เม่ือก่อนมาอยู่แพแล้วจึงขอพระปลูก
บ้าน พอมาค้าขายก็เลยตั้งชื่อนี้ ตอนนี้ร้านค้าตรงตึกแถวก็ใช้ชื่อเดิมอยู่ ท าไมถึงใช้ชื่อเดิมน่ะ
หรอ เนื่องจากต้องการอนุรักษ์ไว้ กลัวว่าต่อไปชื่อแบบนี้จะหายไปหมด เมื่อก่อนตอนเด็กๆ ชื่อ
ร้านในบางน้อยแถวนี้จะใช้ชือ่จีนทัง้หมด ตามแซ่และชื่อเจ้าของ แต่ในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปใช้ชือ่

                                                           

 ๔สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



๗๕ 
 

ภาษาไทยตามสมัยนิยมแล้ว จึงคิดว่าของตัวเองควรจะเก็บเอาไว้ อย่างน้อยก็เป็นการระลึกถึง
บรรพบุรุษ...๕ 

 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีการถ่ายทอดแนวความคิดในด้านการอนุรักษ์ทั้งวัตถุและเรื่องราว
ความเป็นอยู่ของคนในละแวกนั้น ผ่านวัตถุจัดแสดงซึ่งเป็นของในท้องถิ่นทั้งที่ซื้อต่อจากชาวบ้านมา
หรือที่ได้รับบริจาคมา รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ต้องการให้
จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่ผ่านมาและที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 
๔. การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องแถวที่เป็นไม้ ๑ คูหา ขนาดประมาณ ๔x ๑๐ 
เมตร ภายในประกอบด้วยวัตถุจัดแสดงหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่ประเภทที่มีมากที่สุดจะเป็น
ภาชนะดินเผาที่ถูกงมข้ึนมาจากคลองบางน้อย 
 โดยการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะใช้วิธีจัดวางวัตถุลงบนชั้นไม้เสริมเหล็ก จัดแสดง
ในตู้กระจก จัดวางอยู่บนโต๊ะ แขวนผนัง รวมถึงมีการจัดมุมจ าลองให้คล้ายกับวัตถุจมอยู่ก้นคลอง  
 

 
  

                                                           

 ๕สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ภาพที่ ๒๐ ผังการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 



๗๖ 
 

 โดยการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแบ่งตามล าดับ ดังนี้ 
  บริเวณหมายเลข ๑ จัดแสดงหม้อตาลและหม้อทะนน  
  บริเวณหมายเลข ๒ จัดแสดงหม้อตาล ภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ครกหิน และ
เรือจ าลอง 
  บริเวณหมายเลข ๓ จัดแสดงมุมจ าลองภาชนะดินเผาที่จมอยู่ใต้น้ า มีชื่อมุมนี้ว่า 
“มรดกใต้บาดาล” 
  บริเวณหมายเลข ๔ จัดแสดงตาชั่งโบราณและเตาตาล 
  บริเวณหมายเลข ๕ จัดแสดงหม้อตาล อ่างกะปิ ไห และไหสี่หู 
  บริเวณหมายเลข ๖ จัดแสดงอ่างกะปิ เตาเชิงกราน หม้อตาล ไห ไหน้ าปลา ไหสี่หู 
โอ่ง และ โอ่งมังกร 
  
        

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๒๑ ภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 



๗๗ 
 

 
ภาพที่ ๒๒ มุมจ าลองการจัดวางให้คล้ายกับภาชนะที่จมอยู่ 

 

 
ภาพที่ ๒๓ ภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (มองออกมาจากด้านใน) 



๗๘ 
 

 
ภาพที่ ๒๔ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กมีวัตถุจัดแสดงค่อนข้างมาก 
ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยวัตถุจัดแสดง มีเพียงทางเดินเล็กๆ ส าหรับให้ผู้
เข้าชมได้เดินชมวัตถุจัดแสดง ภายในพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากเนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด 
ผู้เข้าชมต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินชมวัตถุจัดแสดง 

 วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ประกอบด้วยวัตถุต่างๆ ได้แก่ 
 ๑. หม้อทะนน 

  หม้อทะนนเป็นภาชนะดินเผาชนิดหนึ่งส าหรับบรรจุน้ าหรืออาหาร มีก้นป่องกลม  
ปากผาย มีลายบริเวณผิวภายนอกของหม้อ แต่เดิมหม้อทะนนเป็นงานหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ของชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี มีการน ามาใช้ใส่น้ าหรือน้ าตาลโตนด ภายหลังได้ยกเลิกการผลิต
หม้อชนิดนี้เนื่องจากความนิยมในการใช้ลดน้อยลง๖ซึ่งหม้อดังกล่าวใช้งานมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้ว 
  

                                                           

 ๖ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, หม้อทะนน, เข้าถึงเมื่อ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้จาก http://www.m-
culture.in.th/moc_new/album/153439/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B
8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%99/  



๗๙ 
 

 
ภาพที่ ๒๕ หม้อทะนน 
 

 ๒. หม้อตาล 
  หม้อตาล หรือ หม้อใส่น้ าตาล เป็นภาชนะดินเผาที่ท าขึ้นส าหรับใส่น้ าตาลมะพร้าว 

ซึ่งการท าน้ าตาลมะพร้าวเป็นอาชีพที่มีคนท าอยู่มากในจังหวัดสมุทรสงคราม หม้อตาลนี้มีลักษณะเป็น
ภาชนะก้นแบน ขอบบนและฐานมีลักษณะนูนออกมา เว้าตรงกลาง 
  ในสมุดราชบุรีมีการบันทึกถึงเรื่องราวของการท าหม้อใส่น้ าตาลไว้ว่า “การเผาหม้อ
น้ าตาลนี้ รัฐบาลได้ตั้งโรงจัดการเผาจ าหน่ายให้แก่ผู้ท าน้ าตาลทั่วไป โรงเตาเผาหม้อตั้งอยู่ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม มีเจ้าพนักงานก ากับการเป็นแพนก ๑”๗ 
  ภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีหม้อตาลจัดแสดงอยู่ในจ านวนหลายร้อยใบ รวมทั้งมี
บางส่วนที่ไม่ได้น ามาจัดแสดงและถูกเก็บอยู่ในคลังเก็บของที่บ้านของคุณธวัชชัย 
  

                                                           

 ๗ฉลอง สุนทราวาณิชย์, บรรณาธิการ, สมุดราชบุร,ี พิมพ์ครั้งที่ ๒ (นนทบุรี: ส านักพิมพ์
ต้นฉบับ, ๒๕๕๐), ๑๑๓. 



๘๐ 
 

  
 

 
 
 

 
 
 ๓. เตาเชิงกราน 

  เตาเชิงกราน เป็นเตาไฟส าหรับใช้ตั้งหม้อหุงต้ม ปั้นด้วยดิน ส่วนล่างเป็นฐานรอง
คล้ายถาด ใช้วางท่อนฟืน มีการพัฒนารูปแบบมาจากเตาก้อนเส้าและเตาฟืนชนิมีฐานดินปั้นติดกับตัว
เตา เตาเชิงกรานเป็นเตาที่มีน้ าหนักค่อนข้างเบากว่าเตาชนิดอ่ืนในยุคก่อนๆ เนื่องจากต้องน าไปวาง
อยู่บนแม่สีไฟ รูปร่างของเตาเชิงกรานสามารถแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนบน เป็นที่ตั้งหม้อมีลักษณะ
เป็นครึ่งวงกลม ปลายแผ่ออก ภายในเป็นเดือยหรือปุ่มเล็กๆ ยื่นออกมา ๓ ปุ่ม ใช้ส าหรับรองภาชนะ

ภาพที่ ๒๖ หม้อตาล 



๘๑ 
 

เมื่อตั้งบนเตาเชิงกราน  และส่วนล่างมีลักษณะเป็นถาดใช้ส าหรับใส่ฟืนไว้ข้างใน และเจาะรูไว้ ๒ – ๓ 
รู เป็นช่องถ่ายเทอากาศ๘ 

 
 

 
 

 
 

๔. อ่างกะปิ 
 
 ๔. อ่างกะปิ 

                                                           
๘สนม ครุฑเมือง, สารานุกรมของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ, ๒๕๓๔), ๑๐๓. 

ภาพที่ ๒๗ เตาเชิงกราน 



๘๒ 
 

     อ่างกะปิ เป็นภาชนะที่ใช้ส าหรับบรรจุกะปิเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าน ามาขาย เนื่องจาก
จังหวัดสมุทรสงครามเองนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเล มีการประกอบอาชีพท ากะปิกันมาก อ่างกะปิ
จึงเป็นภาชนะท่ีพบได้มากในละแวกนี้๙ 
  โดยรูปแบบของอ่างกะปินั้น เป็นภาชนะทรงกลม ก้นแบน ปากกว้างกว่าฐาน มีทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 
 
 

  
 
 
 

 
 ๕. ไห 

  ไหเป็นภาชนะที่ใช้ส าหรับใส่อาหารจ าพวกหมักดอง เช่น กระเทียม ผักดองต่างๆ 
หรือใส่ของเหลว เช่น เหล้า น้ าปลา โดยรูปทรงของไหนั้นมีลักษณะปากและก้นแคบ ช่วงกลางป่อง
ออกมาก โดยไหที่จัดแสดงอยู่นั้น มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แบบสูง และแบบเตี้ย รวม
จ านวนประมาณร้อยใบและมีบางส่วนที่เก็บไว้ในห้องคลังเก็บของอีกด้วย 

  ในช่วงแรกไหเป็นสินค้าที่ต้องน าเข้ามาจากประเทศจีน แต่ในสมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ภาวะเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปจากเดิม ช่างฝีมือชาวจีนที่ได้เริ่มย้ายมาอยู่ในประเทศไทยและ

                                                           

 ๙สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘.    

ภาพที่ ๒๘ อ่างกะปิ 



๘๓ 
 

เปิดโรงผลิตเครื่องเคลือบดินเผาก็ได้เริ่มผลิตไหออกจ าหน่าย โดยลูกค้าที่มารอรับซื้อไหนี้ก็จะมีพวก        
โรงน้ าปลา โรงเหล้า พวกท าของดอง เป็นต้น๑๐ 

 
      

                                                             
 

 
 
 ๖. ไหสี่ห ู

  ไหสี่หูเป็นภาชนะที่มีลักษณะคล้ายกับโอ่ง แต่มีขนาดเล็กและมีการประดับด้วย “หู” 
คือดินปั้นเป็นทรงโค้งมาติดที่บริเวณด้านบนของไห ไหสี่หูนี้เป็นภาชนะดินเผาที่มีชื่อเสียงและเป็น
เอกลักษณ์ของไหโบราณจากแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย ในจังหวัดสิ งห์บุรี  ซึ่ งเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่ส าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา๑๑ 
      ทั้งนี้ การคาดการอายุสมัยของไหสี่หูจากเตาแม่น้ าน้อยนั้น แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย
น่าจะเริ่มท ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ และด าเนินต่อมาตลอดจนถึงราวปี 
พ.ศ. ๒๓๑๐๑๒ 

                                                           

 ๑๐ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, “โอ่งมังกรราชบุรี อดีตอันยิ่งใหญ่จวบจวนวันโรยรา” ใน ราชบุรี, 
(กรุงเทพฯ: สารคดี, ๒๕๔๑), ๒๐๒-๒๐๓. 

 ๑๑พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, “เสียดาย (Site museum) แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย,”สยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ ๕๘, ๔๗ (สิงหาคม ๒๕๕๔), ๕๐. 

๑๒กองโบราณคดี กรมศิลปากร, เตาแม่น้้าน้อย (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 
๒๕๓๑), ๖๐. 

ภาพที่ ๒๙ ไห 



๘๔ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ๗. โอ่งน้ า, โอ่งมังกร 
  ในอดีต แทบทุกครัวเรือนจะต้องมีโอ่งน้ าไว้รองรับน้ าฝนเพ่ือไว้ใช้บริโภคให้พออยู่ได้

ทั้งปี โดยโรงงานผลิตโอ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมจากคนทั่วไปนั้น ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี 
ถึงแม้ว่าจะมีโอ่งบางแบบอาจจะผลิตที่อ่ืน ในระยะแรกโอ่งมังกรนี้เป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศจีน 
และได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดี มีลวดลายสวยงาม โอ่งมังกรราชบุรีนั้นมีต้นแบบมาจากโอ่งมังกรใน
ประเทศจีนโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มผลิตโอ่งในประเทศไทยรายแรก ได้แก่ นายจือเหม็ง แซ่อ้ึง ชาว

ภาพที่ ๓๐ ไหสี่หู 



๘๕ 
 

จีนแต้จิ๋ว ผู้ประกอบอาชีพเป็นนายช่างที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่จีนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ประเทศ
ไทย๑๓    
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                           

 ๑๓ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, “โอ่งมังกรราชบุรี อดีตอันยิ่งใหญ่จวบจวนวันโรยรา” ใน ราชบุรี, 
(กรุงเทพฯ: สารคดี, ๒๕๔๑), ๑๙๙-๒๐๔. 

ภาพที่ ๓๑ โอ่งมังกร 



๘๖ 
 

 ๘. ครก 
  ครกเป็นอุปกรณ์ท าครัวที่ใช้ส าหรับบด ต า วัตถุดิบประกอบอาหารให้มีขนาดเล็กลง 

เป็นภาชนะที่มีปากกลม ฐานแบน ส่วนปากใหญ่กว่าส่วนฐาน ภายในคว้านลึกลงไปส าหรับใส่ของที่
ต้องการต า โดยครกท่ีน ามาจัดแสดงนี้เป็นครกดินเผา ขนาดปานกลาง มีจ านวนประมาณ ๑๐ ใบ 
 

 
ภาพที่ ๓๒ ครก 

 
 ๙. ภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ  

  ภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ที่ถูกน ามาจัดแสดงนี้ ประกอบด้วยชุดถ้วยชามและ
ภาชนะบรรจุอาหารที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ซึ่งมีทั้งชุดภาชนะที่เป็นเครื่องลายคราม
และเครื่องเบญจรงค์รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชาม จานเชิง โถ รวมถึงเครื่องถ้วยจากประเทศจีน ซึ่ง
เป็นเครื่องถ้วยจากต่างประเทศ เป็นต้น 
  เครื่องลายครามเป็นเครื่องภาชนะกระเบื้องหรือเครื่องถ้วยชามเนื้อขาว ชนิดที่เขียน
ลายเป็นสีคราม มีต้นก าเนิดในประเทศจีนซึ่งเรียกว่าเครื่องกังไส ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๓๗ ได้มีการน า
ช่างชาวจีนเข้ามาผลิตเครื่องลายครามขึ้นในประเทศไทยจนเป็นที่นิยมแพร่หลายมาก๑๔ 

  ภาชนะอีกประเภททึ่ได้รับความนิยมมากได้แก่ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์
เป็นเครื่องถ้วยชนิดหนึ่งที่สั่งท าจากประเทศจีน เริ่มมีความนิยมในเครื่องถ้วยชนิดนี้ตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาในระยะแรกเครื่องถ้วยเบญจรงค์นั้นเป็นเครื่องถ้วยที่ราชส านักสั่งท าเข้ามาใช้และแพร่หลายไป

                                                           

 ๑๔ธนสรณ์ โสตภโิสภา, เครื่องลายคราม, เข้าถึงเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘, เข้าถึงได้
จาก http://siweb.dss.go.th/dss_doc/fulltext/radio/T52.pdf 



๘๗ 
 

ในหมู่ชนชั้นสูง โดยมีการก าหนดและออกแบบลวดลาย รูปทรง และสีสัน๑๕  เพ่ือให้มีความสวยงาม
ตามสมัยนิยม  

 ภาชนะท่ีน ามาจัดแสดงไว้มีหลากประเภท ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ๓๓ ชามปักไป่ 
 

 
ภาพที่ ๓๔ ชามกะลา 

  

                                                           

 ๑๕นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ,บรรณาธิการ, เครื่องปั้นดินเผา(กรุงเทพฯ: คติ, ๒๕๕๔), ๓๓๗-
๓๔๑. 



๘๘ 
 

ชามกะลาเป็นชามเนื้อกระเบื้อง รูปร่างคล้ายกะลา ด้านนอกสีน้ าตาลแก่ ด้านในสีขาว เขียน
ลายสีครามมีขนาดต่าง ๆ กัน๑๖ 

 

 
ภาพที่ ๓๕ จานเชิง 

  
 จานเชิงเป็นภาชนะกระเบื้องชนิดหนึ่ง ลักษณะแบนกลมคล้ายจานยกขอบและมีเชิง

อย่างพาน เดิมสั่งท าจากจีน มีทั้งชนิดเขียนลายครามและเขียนสีเบญจรงค์ ใช้ใส่อาหาร๑๗ 
 

 
ภาพที่ ๓๖ ชามอ่าง 

                                                           

 ๑๖ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ 
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), ๓๗๖. 

 ๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), ๓๐๕.  

http://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


๘๙ 
 

 
ภาพที่ ๓๗ ถ้วยน้ าวุ้น 
 
 

 
ภาพที่ ๓๘ ชุดอาหารหวาน 

 



๙๐ 
 

 
ภาพที่ ๓๙ ชุดอาหารคาว 
  

 ๑๐. ตาชั่งโบราณ 
  ตาชั่งโบราณใช้ส าหรับชั่งสิ่งของหรือพวกเนื้อสัตว์ โดยส่วนมากนิยมน ามาใช้ชั่งหมู

ขาย๑๘ประกอบด้วยด้ามหรือก้าน บนก้านนั้นจะมีมาตราส่วนบอกน้ าหนักปลายข้างหนึ่งของก้านมี
ตะขอห้อยลงมาเอาไว้หิ้ววัตถุท่ีต้องการชั่ง ปลายอีกข้างหนึ่งมีลูกตุ้มน้ าหนักเลื่อนได้ห้อยอยู่กับเชือก๑๙ 

 
 

 
ภาพที่ ๔๐ ตาชั่งโบราณ 

                                                           

 ๑๘สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗. 

 ๑๙ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรงวัฒนธรรม, ตาชั่งโบราณ, เข้าถึงเมื่อ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ เข้าถึงได้จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/180022/%E0%B 
8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0
%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93/ 

 



๙๑ 
 

 ๑๑. เรือจ าลอง 
 นายธวัชชัย ได้กล่าวถึงชุดเรือจ าลองเหล่านี้ว่า ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่กับสายน้ ามี

ความจ าเป็นต้องพ่ึงพาเรือ เรือจึงเป็นยานพาหนะที่ส าคัญและจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวันของในอดีต 
ดังนั้นจึงต้องการให้ผู้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ทราบว่าเรือที่ใช้สัญจรโดยสารกันนั้นมีแบบไหนบ้าง 
รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร ประกอบกับได้รู้จักกับคุณสุรชัย รุณบุญรอด ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เรือจ าลอง 
ตลาดน้ าคลองลัดมะยม เมื่อครั้งที่ได้ไปร่วมงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) จึงได้ขอให้คุณสุรชัย ช่วยจัดท าเรือโบราณจ าลองหลายแบบขึ้นมา โดยเรือจ าลองที่
ได้น ามาจัดแสดงนี้ประกอบด้วยเรือหลายชนิด เช่น เรือบด เรือป้าบ เรือข้างกระดาน เรือกระแซง 
เป็นต้น๒๐ 

 

 
ภาพที่ ๔๑ เรือไม้จ าลอง 

 
วัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้ งเซียมฮะ แสดงให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ของวัตถุกับ

ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นสัมพันธ์กับอายุของวัตถุต่างๆ ที่จัดแสดง
อยู่ เช่น ประวัติศาสตร์เส้นทางการค้ากับประเทศจีน ที่สะท้อนผ่านเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วยจีน

                                                           

 ๒๐สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗. 



๙๒ 
 

ที่ถูกงมขึ้นมาจากแม่น้ าแม่กลอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น เพราะวัตถุจัดแสดงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ประวัติศาสตร์เหล่านั้นได้ 

ทั้งนี้ การท าป้ายค าบรรยายของวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เป็นการท าป้ายจัด
แสดงโดยการอธิบายตามหลักวิชาการ แต่เป็นการเขียนป้ายค าบรรยายของวัตถุจัดแสดงตามท่ีเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์รู้จัก และคุ้นเคยตามหน้าที่การใช้งานของวัตถุ 

 
๕. จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 อาจกล่าวได้ว่าจ านวนวัตถุจัดแสดงทึ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถูกงมขึ้นมาจากแม่น้ าแม่
กลองและคลองบางน้อยที่มีจ านวนไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้พิพิธภัณฑ์น่าสนใจ ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องปั้นดินเผาไว้มากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งก็เป็นได้ 
 เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกงมขึ้นมาจากคลองซึ่งมีจ านวนมากมายนั้น น ามาสู่ข้อสันนิษฐาน
ของผู้ศึกษาว่าเหตุใดจึงมีการพบเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาจากคลองได้เป็นจ านวนมาก โดยผู้ศึกษาจะ
สรุปข้อสันนิษฐานเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 ประการแรก ในบริเวณที่งมของพบคือบริเวณปากคลองบางน้อย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ าแม่กลองและคลองบางน้อย อันเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับวัดบางกุ้งมีระยะทางระหว่าง
ตลาดน้ าบางน้อยและวัดบางกุ้งอยู่ที่ประมาณ ๒ กิโลเมตร   
 พ้ืนที่บริเวณวัดบางกุ้งนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเป็นพ้ืนที่ในการสร้างค่าย เพ่ือใช้เป็น
ปราการในการป้องกันข้าศึกเข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมชาวจีนมาตั้งกองทหารเพ่ือรักษาค่ายแห่งนี้ไว้ และในภายหลัง
ข้าศึกได้บุกเข้ามาโจมตีค่ายทหารแห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงยกทัพมาปราบข้าศึกที่
ค่ายแห่งนี้ด้วยพระองค์เอง๒๑ 
 ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่แห่งนี้ท าให้ทราบว่ามีการอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่นี้มาเป็นเวลา
หลายร้อยปี  รวมถึงการเข้ามาตั้ งค่ายทหารในช่วงสงคราม อาจท าให้สันนิษฐานได้ว่าพวก
เครื่องปั้นดินเผาที่พบในแม่น้ าแม่กลองนั้น เป็นผลมาจากการตั้งค่ายในบริเวณวัดบางกุ้งเมื่อสมัยกรุง
ศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีตลอดจนการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของชุมชนในบริเวณนี้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา 
 ประการที่สอง ในลุ่มแม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าในจังหวัดราชบุรี เคยมีการค้นพบ
โบราณวัตถุจ านวนมากโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา โดยภุชชงค์ จันทวิช ได้กล่าวถึงภาชนะดินเผาที่พบ

                                                           

 ๒๑นัฏฐภัทร จันทวิช, “วัดส าคัญในจังหวัดสมุทรสงคราม,” ใน เมืองแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๕๖), ๗๗-๗๘. 



๙๓ 
 

จากแม่น้ าแม่กลอง ที่จังหวัดราชบุรีว่า ในราวปี ๒๕๒๓ มีเรือของนักดูดทรายได้พบภาชนะดินเผาเป็น
จ านวนมากในแม่น้ าแม่กลอง ต่อมาเมื่อข่าวแพร่สะพัดไปถึงพวกนักสะสมและนักประดาน้ าจากที่
ต่างๆ จึงพากันมางมของกันมากมาย ทั้งนี้ ภุชชงค์ ยังกล่าวถึงข้อสังเกตของนายชาญชัย สุพานิชวร
ภาชน์ นักโบราณคดีท้องถิ่นที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาชนะดินเผาที่จอมอยู่ในแม่น้ าสายนี่ว่า เป็น
เพราะมีเรือสินค้าที่จมอยู่ในแม่น้ าแม่กลองอย่างน้อย ๔ ล า  ท าให้พบภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ไห โอ่ง หรือภาชนะสุโขทัยแบบเคลือบ๒๒ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของศรีศักร วัลลิโภดม 
ที่ได้กล่าวถึงความเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศของเมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี 
รวมถึงบริเวณชุมชนเขายี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงท าให้พบภาชนะดินเผา 
ประเภทตุ่มและไห ซึ่งมีลักษณะเดียวกับภาชนะดินเผาที่ผลิตจากเตาในบริเวณตอนใต้ของประเทศ
จีน๒๓ โดยศรีศักร วัลลิโภดมได้อธิบายว่าตุ่มและไหเหล่านี้ถูกน ามาใช้ในการเก็บน้ าของชาวบ้านเพ่ือ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ าจืด ตลอดจนใช้บรรจุสินค้าเพ่ือใส่เรือน าไปขาย ทั้งนี้ ตุ่มและไหใน
ลักษณะดังกล่าวยังสามารถพบได้มากในบริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ลุ่มแม่น้ าแม่กลอง และลุ่มแม่น้ า
เพชรบุรี 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้สันนิษฐานได้ว่า ภาชนะบางชิ้นที่เป็นเครื่องถ้วยต่างประเทศนี้
เป็นร่องรอยของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และน่าจะมีการน าเข้าภาชนะดินเผาประเภทตุ่ม
และไหเข้ามาเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า อีกทั้งยังใช้เพ่ือ
บรรจุสินค้าประเภทต่างๆ ไปขาย ซึ่งตรงกับลักษณะภาชนะดินเผาที่เป็นวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะที่มีท้ังตุ่ม  ไหน้ าปลาและไหกระเทียมอีกด้วย 
 ประการที่สาม บริเวณปากคลองบางน้อยนั้นในช่วงหลายสิบปีก่อน ก่อนที่จะมีการตัด
ถนนผ่านหน้าวัดเกาะแก้วนั้น เป็นบริเวณที่เคยมีตลาดนัดทางน้ าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในละแวกนั้น 
จากข้อมูลค าบอกเล่าของชาวบ้านที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของชุมชนบางน้อย ต่างเล่าถึงบรรยากาศที่
คึกคักของชุมชนปากคลองแห่งนี้ว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาสัญจรผ่าน ชาวสวนพายเรือน าผักผลไม้
ออกมาขาย แม่ค้าน าสินค้าประเภทต่างๆ ใส่เรือมาจ าหน่าย  

ซึ่งประวัติความเป็นมาของตลาดน้ าปากคลองบางน้อยนั้น ก็สอดคล้องกับวัตถุจัดแสดงหลาย
ชิ้นในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะโดยเฉพาะหม้อตาลที่ถูกงมขึ้นจากคลองมากที่สุด ตรงตามค าบอกเล่าของ
ป้ากิมไน้  สุทธิพรชัยที่ว่า“...ถึงวันนัดทีเรือมาเป็นร้อยๆ ...ตรงวัดเกาะแก้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นนัดน้ าตาลที่

                                                           

 ๒๒ภุชชงค์ จันทวิช. “การก าหนดอายุเครื่องถ้วยจีนที่พบจากแม่น้ าแม่กลอง ราชบุรี,” 

เมืองโบราณ ๑๐,๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๗) ๒๙. 

 ๒๓ศรีศักร วัลลิโภดม, สังคมลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง, 
เข้าถึงเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙, เข้าถึงไดจ้าก http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=808  
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ใหญ่ที่สุดของแม่กลอง”๒๔ ทั้งนี้ การพบหม้อตาลจ านวนมากก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามที่มีการท าสวนมะพร้าวและมีการเคี่ยวน้ าตาลมะพร้าวออกมาจ าหน่าย 
กล่าวได้ว่า ในอดีตหม้อตาลเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่น้ าตาลออกมาจ าหน่ายจึงเป็นภาชนะที่พบได้
เป็นจ านวนมาก ก่อนที่ความนิยมใช้หม้อตาลจะค่อยๆ ถูกลดลงไปจนเลิกใช้ไปในที่สุด 
 ข้อสันนิษฐานข้างต้นท าให้สามารถเห็นถึงความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ใน
บริเวณดังกล่าว ตั้งแต่สมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งในด้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ที่เคย
เป็นชุมทางการค้าและการเป็นพ้ืนที่ส าคัญทางการเกษตร ซึ่งมีความส าคัญในทางการค้าทั้งการเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้ากับต่างประเทศ และการเป็นพ้ืนที่การค้าสินค้าทางการเกษตร สินค้ า
ท้องถิ่นและสินค้าอ่ืนๆ ผ่านการสัญจรทางเรือซึ่งเป็นช่องทางการคมนาคมที่สะดวกที่สุดในอดีต  
 นอกจากจ านวนวัตถุจัดแสดงที่เป็นภาชนะดินเผาซึ่งถูกงมข้ึนมาจากแม่น้ าจะเป็นสิ่งที่ท า
ให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความน่าสนใจ จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ท าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงด ารงอยู่มา
จนถึงปัจจุบัน คือการรวบรวมวัตถุท่ีถูกงมขึ้นมาจากก้นแม่น้ าไว้ยังสถานที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกลง
ไปงมมากที่สุด ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้สะท้อนเรื่องราวของการงมหาวัตถุโบราณใต้น้ า หรือการประดา
น้ า ซึ่งในช่วงที่มีการงมของในแม่น้ าขึ้นมานั้น ข้าวของจ านวนมากได้ถูกจ าหน่ายไปยังนักสะสมจาก
แหล่งต่างๆ  
 
๖. ความส้าคัญของพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น จัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและมี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กับเรื่องราวของ
ท้องถิ่น 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของภาคกลางค่อนไปยังภาคใต้ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีพ้ืนที่บริเวณราบลุ่มแม่น้ าชายฝั่งทะเลความยาว
รวม ๒๓ กิโลเมตร มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วพ้ืนที่ของจังหวัดจ านวน
มากกว่า ๓๐๐ คลอง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการระบายน้ าระหว่างพ้ืนที่ส่วนบนของจังหวัดกับฝั่งทะเล 
จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีสภาพน้ า ๓ เขต ได้แก่ เขตน้ าเค็ม เขตน้ ากร่อย และเขตน้ าจืด๒๕  สภาพภูมิ

                                                           

 ๒๔ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. “คลองบางน้อย แด่ครรลองที่คล้อยไหล,” อนุสาร อสท. 
๕๐, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ๑๐๔. 

 ๒๕คณิตา เลขะกุล, “เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม,” ใน เมืองแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๕๖), ๑๑. 
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ประเทศดังกล่าวท าให้ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีการท าเกษตรกรรมได้หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากค ากล่าวที่ว่า “บางช้างสวนนอก 
บางกอกสวนใน” สวนบางช้างที่ว่านี้หมายถึงพ้ืนที่ท าการเกษตรในต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวาและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงการท าอาชีพประมงทั้งน้ าเค็มและน้ าจืดซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวบ้าน
ในพ้ืนที่นี้ และนับได้ว่าการท าประมงของชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งประมงหลักแห่งหนึ่งของ
ประเทศ 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าเอกทัศน์ได้โปรดให้ยกกองทัพมาตั้งค่าที่วัดบางกุ้งซึ่งมี ๒ 
ฝั่ง คือวัดบางกุ้งน้อยและวัดบางกุ้งใหญ่ โดยเรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง” โดยสร้างก าแพงค่ายล้อมวัดบาง
กุ้งน้อยไว้ ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีน
รวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่า ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง”๒๖ทั้งนี้ ใน
ปีพ.ศ. ๒๓๑๑ พม่าได้ยกทัพเข้าล้อมค่ายบางกุ้งไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงเสด็จ
ยกทัพเรือมาด้วยพระองค์เอง และเข้าตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายไป๒๗ 
 ในจังหวัดสมุทรสงครามมีแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าแม่กลอง ซึ่งแม่น้ า 
แม่กลองนี้เป็นแม่น้ าสายส าคัญสายหนึ่งของพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยเกิดจากการไหล
มารวมกันของแม่น้ าแควน้อยและแม่น้ าแควใหญ่ที่ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ า
แ ม่ ก ล อ ง ไห ล ผ่ าน จั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี ที่ อ า เภ อ เมื อ ง  อ า เภ อบ้ าน ม่ ว ง  อ า เภ อ ท่ า เรื อ  
และอ าเภอท่ามะกา ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมือง  
และไหลออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม๒๘ โดยไหลผ่านทั้ง ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางคนที 
อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมือง ด้วยสาเหตุที่แม่น้ าแม่กลองไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม คนส่วน
ใหญ่จึงมักเรียกจังหวัดสมุทรสงครามว่าเมืองแม่กลอง 

                                                           

 ๒๖จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, หน่วยวิจัยการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูชุมชน, เที่ยวชุมชนอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม (กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙), ๑๐๐. 

 ๒๗เรี่องเดียวกัน. 
 ๒๘สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มน้ าแม่กลอง: ศึกษากรณีชุมชน

มอญบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี,” ใน ลุ่มน้้าแม่กลอง : พัฒนาการทารงสังคมและ
วัฒนธรรม, จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
,๒๕๓๖), ๗๖. 
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ภาพที่ ๔๒ แผนที่สถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 ชุมชนบางน้อย 
 ชุมชนบางน้อยเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตอนปลาย ในพ้ืนที่ชุมชนบางน้อยนั้นมีล ารางและล าประโดงแยกออกไปจากคลองหลักมากมาย มี
สภาพบ้านเรือน และร้านค้าบริเวณริมน้ าที่ยังคงมีชีวิตชีวา๒๙ ภาพบรรยากาศที่คึกคักของคนบางน้อย
ในสมัยก่อนถูกถ่ายทอดโดยค าบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนบางน้อย บริเวณตรงที่ชาวบ้านในชุมชน
บางน้อยอาศัยอยู่มาหลายสิบปีนั้น เป็นจุดตัดหรือที่เรียกว่า “ปากคลอง” เชื่อมระหว่างคลองบางน้อย
และแม่น้ าแม่กลอง 

 ป้าพรรณี รัตนากร เจ้าของร้านรัตนอาภรณ์ได้พูดถึงปากคลองบางน้อยว่า “...บางน้อย
มันกินพ้ืนที่กว้าง ลึกไปถึงข้างในสวน ถ้าเป็นตรงนี้คนที่นี่เขาเรียกปากคลอง เป็นจุดรวมของคนสวน
และคนตลาด..  ...ฉันมาอยู่ที่นี่ แต่ก่อนมันคึกคัก...”๓๐ 

 ปากคลองบางน้อยไม่ได้มีแค่พ้ืนที่บริเวณฝั่งวัดเกาะแก้ว แต่หมายรวมถึงบ้านเรือนที่
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือในบริเวณฝั่งวัดเกาะใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าชุมชนบริเวณปากคลองบางน้อยเป็น
ชุมชนค้าขายที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคลองบางน้อยเป็ นเส้นทางเชื่อม

                                                           

 ๒๙สมุทรสงคราม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม (สมุทรสงคราม: โรงพิมพ์ประสาน
มิตร, ๒๕๔๘), ๑๖๔-๑๖๕. 

 ๓๐ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. “คลองบางน้อย แด่ครรลองที่คล้อยไหล,” ใน อนุสาร อสท. 
๕๐, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๐๒. 



๙๗ 
 

การค้าระหว่างแม่น้ าแม่กลองและแม่น้ าท่าจีน จึงมีคนเลือกที่จะมาปักหลักอยู่ในชุมชนบริเวณนี้อย่าง
หนาแน่น 

 ตลาดตรงปากคลองบางน้อยในอดีต มีสินค้าหลากหลายประเภทจากหลายหลายท้องถิ่น
ล่องเรือจากพ้ืนที่ต่างๆ มาเร่ขาย คนเพชรก็เอากะปิกับน้ าตาลมาขาย ชาวสวนจากด าเนินสะดวกก็ขน
ผลไม้ในสวนของมาขาย หรือคนเมืองกาญจน์ จากกาญจนบุรีก็น ากระบอกไม้ไฝ่มาขายเช่นกัน 
นอกจากนี้ ยังได้มีเรือสัญจรที่จะมุ่งหน้าไปราชบุรีและที่อ่ืน ชุมชนบางน้อยจึงจัดได้ว่าเป็นย่านที่มี
ความคึกคักและได้สัมผัสกับสินค้าข้าวของหลากหลายประเภทอยู่เสมอ๓๑ อย่างที่ป้ากิมไน้  สุทธิพรชัย
ได้เล่าถึงอดีตของบางน้อยไว้ว่า“...ถึงวันนัดทีเรือมาเป็นร้อยๆ ๘ ค่ า ๓ ค่ า ๑๑ ค่ า... บนบกตรงวัด
เกาะแก้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นนัดน้ าตาลที่ใหญ่ที่สุดของแม่กลอง”๓๒ 
 ในภายหลังเริ่มมีการตัดถนนขึ้นในหลายพ้ืนที่ท าให้การสัญจรทางเรือเริ่มลดลง พ่อค้า
แม่ค้าที่เคยพายเรือมาขายของที่ปากคลองบางน้อยทยอยลดจ านวนลง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
มีการตัดถนนผ่านหน้าบริเวณวัดเกาะแก้ว ท าให้ผู้คนนิยมหันไปเดินทางด้วยรถโดยสาร ประกอบกับมี
การสร้างตึกแถวบริเวณถนนที่ตัดใหม่ ชาวบ้านจึงเริ่มจับจองพ้ืนที่อยู่อาศัยบริเวณตึกแถวและเปลี่ยน
มาค้าขายกันบริเวณหน้าถนนอย่างคึกคัก๓๓ บรรยากาศการค้าขายในละแวกริมน้ าเริ่มซบเซาลง 
จนกระท่ังเหลือบ้านที่เปิดกิจการในเรือนแถวริมน้ าเพียงไม่ก่ีหลัง 
 ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านในชุมชนบางน้อยได้ร่วมกันฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ของชุมชน และร่วมใจกันฟื้นคืนบรรยากาศความเป็นตลาดริมน้ าของชุมชนปากคลองบางน้อยให้พลิก
ฟ้ืนขึ้นมา  

  ...เปิดร้านขายของอยู่ตรงนี้มานานแล้ว สมัยก่อนมีเรือมาขายของตรงนี้มาก 
โดยเฉพาะชาวสวนมักจะพายเรือมาขายตรงนี้เพราะเป็นช่วงปากคลอง สิ่งที่ส าคัญมากใน
การท าให้ชุมชนแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือการตัดถนน ซึ่งท าให้คนหันไป
นิยมใช้รถและเลิกใช้เรือ ที่ตรงนี้มันก็ซบเซาไป จนกระทั่งเขามีการร่วมกันฟื้นฟูตลาดน้ าเมื่อ

หลายปีที่ผ่านมา คนก็รู้จักตลาดตรงนี้กันมากขึ้น... ๓๔ 

 

                                                           

 ๓๑เรื่องเดียวกัน, ๑๐๓-๑๐๕.  
 ๓๒เรื่องเดียวกัน, ๑๐๔ 
 ๓๓สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ 
 ๓๔สัมภาษณ์กันยารัตน์ อุทัยรัตนกิจ, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย, ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๙.  
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 ...เมื่อก่อนก็ไม่ได้ท าขายหรอก อาม่าของป้าแกท าไหว้เจ้า พอดีป้าเคยท าให้น้อง
รถเมล์เค้าทานแล้วก็มีคนสนใจมาถามหา ทีนี้พอเค้าจะเปิดตลาดกันตอนปี ๕๑ ก็เลยเปิด
บ้านท าขายไปเลย คนก็สนใจมาทานกันเยอะ ป้าเอาของมาตั้งหน้าบ้าน เค้าก็มาถ่ายรูป
ไป...”๓๕ 
 

...อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่รุ่นเตี่ยเลยนะ แต่ก่อนอยู่แพก็ค่อยๆ ปักเสาแล้วเอาแพมาผูก 
เตี่ยป้านี่เริ่มมาปลูกบ้านตรงนี้คนแรก หลังแรกก็หลังมุมสุด หลังที่เป็นพิพิธภัณฑ์นั่น
แหละ พอปลูกหลังนึงแล้วหลังอ่ืนก็ปลูกต่อๆ กันมา... ขายของตรงนี้มา ๗๐-๘๐ ปีได้
แล้วมั้ง ตั้งแต่เขาเริ่มท าตลาดน้ าก็มีคนมาเร่ือยๆ นะ แต่ตลาดบ้านเรานี่แปลกมาก มีมา
ตั้งแต่ปี ๕๒ มาเร่ิมมีคนเยอะเอาจริงๆ ก็เมื่อปีที่แล้วนี่เอง อย่างปีใหม่นะคนมาเที่ยวเยอะ
มาก แต่วันนี้ยังไม่ค่อยมีคนมา...๓๖ 

  
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบางน้อยท าให้ทราบว่าได้อาศัยอยู่บริเวณ

นี้มานานหลายสิบปีแล้ว หลายคนได้เห็นพัฒนาการของชุมชนตั้งแต่ช่วงที่การค้าขายเฟ่ืองฟู มีเรือพาย
มาขายของจากทั่วทุกสารทิศ ชาวสวนน าสินค้าจากสวนของตนมาขาย บางคนนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพฯ 
เพ่ือไปน าสินค้ากลับมาขาย จนมาถึงยุคที่ปากคลองบางน้อยซบเซาลง แทบทุกคนกล่าวเป็นเสียง
เดียวกันว่าเพราะการตัดถนน ท าให้การสัญจรทางเรือลดลงคนจึงนิยมหันไปใช้รถใช้ถนน ทิ้งให้ล า
คลองที่เคยคึกคักกลับหงอยเหงา จนกระทั่งชุมชนบางน้อยได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้มีการ
กลบัมาฟ้ืนฟูตลาดน้ าให้กลับมาค้าขายกันอย่างเคย 

 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง และโบราณวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีสิ่งของที่บรรจุเรื่องราวของชุมชนปากคลองบางน้อย
และพ้ืนที่โดยรอบซึ่งเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในอดีต พ้ืนที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง 

                                                           

 ๓๕สัมภาษณ์เรณู อุทัยรัตนกิจ, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย, ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๙. 

 ๓๖สัมภาษณ์วรรณรัตน์ พิเสฎฐศลาศัย, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๙. 
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ภาพที่ ๔๓ แผนที่บริเวณชุมชนปากคลองบางน้อยฝั่งวัดเกาะแก้วในปัจจุบัน 

 
 หมายเลข ๑ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 หมายเลข ๒ ค าฝ้าย   จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 หมายเลข ๓ ตั้งเซียมฮะ  จ าหน่ายสินค้าอุปโภค และสินค้าจิปาถะ 
 หมายเลข ๔ ไม่มีชื่อร้าน  จ าหน่ายสินค้าของช า 
 หมายเลข ๕ สายน้ าฤๅจะก้ัน  จ าหน่ายเครื่องดื่ม ไปรษณียบัตร รูปภาพ และ
โฮมเสตย์ 
 หมายเลข ๖ ณ บางน้อย  จ าหน่ายอาหาร (ก๋วยจั๊บและขนมจีน) และ
เครื่องดื่ม 
 หมายเลข ๗ บางน้อยคอยรัก  จ าหน่ายไปรษณียบัตร งานศิลปะและโฮมสเตย์ 
 หมายเลข ๘ กาแฟบางน้อย  จ าหน่ายเครื่องดื่ม 
 หมายเลข ๙ เรือนไม้งาม   นวดแผนไทย บริการนวดแผนไทย 
 หมายเลข ๑๐ รัตนอาภรณ ์  จ าหน่ายเสื้อผ้า 
 หมายเลข ๑๑ แสงงาม  จ าหน่ายเสื้อผ้า 

 หมายเลข ๑๒ สมรไพบูลย์  ปัจจุบันเปิดกิจการอยู่ริมถนนตรงข้ามกับวัด
เกาะแก้ว 



๑๐๐ 
 

 หมายเลข ๑๓ ฮวดเฮงพัฒนา  จ าหน่ายสินค้าของช า 
 หมายเลข ๑๔ ฮ่วยซุนตึ้ง  ร้านขายยา 
 หมายเลข ๑๕ กัญญาภรณ์  จ าหน่ายเสื้อผ้า 
 หมายเลข ๑๖ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย า เจ๊สงวน จ าหน่ายอาหาร 

 หมายเลข ๑๗ โรตีแต้จิ๋ว (สมัยศิลป์) จ าหน่ายโรตี แต้จิ๋ว (ขนมหลั่วก๊วย) และสินค้า
จิปาถะ 

 หมายเลข ๑๘ เพลงรักบางน้อย จ าหน่ายผลงานเพลงและผลงานศิลปะ 
 

๗. บรรยากาศภายนอกพิพิธภัณฑ์ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะตั้งอยู่ในบริเวณตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งตลาดน้ าบางน้อยนั้นมีพ้ืนที่อยู่
บริเวณริมคลองบางน้อยโดยเชื่อมต่อกับบริเวณวัดเกาะแก้ว และมีพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ตั้งอยู่มุม
ทางเข้าตลาดน้ า ภายในตลาดน้ าบางน้อยประกอบด้วยห้องแถวเรือนไม้ยาวเรียงไปตามแนวริมคลอง
บางน้อย ภายในห้องแถวแต่ละห้องก็จะมีชาวบ้านน าสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ของฝาก ของที่ระลึก อาหาร เครื่อง ผลไม้ รวมไปถึงท่ีพักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย 
 ตลาดน้้าบางน้อย 
 ชุมชนปากคลองบางน้อยหรือบางน้อยนอกเป็นชุมชนริมน้ าที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางน้อยซึ่งเป็นจุดตัดของแม่น้ า 
แม่กลองกับคลองบางน้อยในอดีตชุมชนนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญของลุ่มน้ าแม่กลอง มีพ่อค้า
แม่ค้าตลอดจนชาวสวนจากย่านต่างๆ อาทิ ด าเนินสะดวก ดอนมะโนรา ท่าคา ราชบุรี เพชรบุรี 
กรุงเทพฯ ฯลฯ ต่างน าสินค้าต่างๆมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันพลุกพล่าน๓๗ปากคลองบางน้อยกินพ้ืนที่
ในบริเวณตั้งแต่ท่าน้ าหน้าวัดเกาะแก้วเรื่อยไปจนถึงฝั่งหน้าวัดเกาะใหญ่ และคลองบางน้อยยังยาวเข้า
ไปด้านในซึ่งเป็นพ้ืนที่สวนของชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านมีความสะดวกในการคมนาคมและการเกษตร
อย่างมากอีกด้วย  
 หลังจากที่มีการตัดถนนขึ้นมากรวมไปถึงถนนสายที่ตัดผ่านหน้าวัดเกาะแก้วและวัดเกาะ
ใหญ่ ท าให้ตลาดนัดทางน้ าที่เคยรุ่งเรืองเริ่มซบเซาและค่อยๆ ปิดตัวลงไปในที่สุด แต่กระนั้น ภายใน
เรือนไม้ริมคลองยังคงมีบางบ้านเปิดกิจการของตนเองซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นก่อน ที่ยังคงปรับตัวให้อยู่
รอดภายใต้เงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนไป จนเมื่อในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีการพ้ืนฟูชุมชนปาคลองบาง

                                                           

 ๓๗พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย, “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อตลาดน้ าบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๓), ๓๕. 



๑๐๑ 
 

น้อยขึ้นมาใหม่ ทางเดินและห้องแถวไม้ถูกปรับโฉม ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ได้มีการน าขนม อาหาร 
ของกินพ้ืนบ้าน ข้าวของจิปาถะออกมาวางขาย โดยเริ่มตั้งแต่ริมท่าน้ าหน้าวัดยาวเลียบคลองบางน้อย
ไป๓๘ 
 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของชุมชนปากคลองบางน้อย เป็นเรือนแถวไม้ทอดยาวสอง
ฝั่งคลอง ใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วและปั้นหยา ประตูเป็นบานเฟ้ียมไม้เปิดกว้างเพ่ือความสะดวกใน
การค้า ด้านหน้ามีทางเดินเชื่อมต่อกันไปจนถึงหน้าวัดเกาะแก้ว มีศาลาท่าน้ าและบันไดทอดลงน้ า มี
ร้านที่ยังคงเปิดท าการอยู่ เช่น ร้านฮวดเฮงพัฒนา ร้านรัตนอาภรณ์ ร้านฮ่วยฮุนตั้ง เป็นต้น๓๙ รวมไป
ถึงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะอีกด้วย 
 
 

 
ภาพที่ ๔๔ ท่าเรือวัดเกาะแก้ว 

 
 ท่าเรือวัดเกาะแก้วเป็นสถานที่แห่งแรกที่พบเมื่อเดินจากลานจอดรถบริเวณลานวัดเกาะ
แก้ว โดยบริเวณท่าเรือวัดเกาะแก้วจะมีทางเดินยาวไปอีก ๒ ฝั่ง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งจากท่าเรือ 
วัดเกาะแก้วเมื่อเดินตามทางเดินด้านขวาเป็นทางที่สามารถเดินเข้าไปยังตลาดน้ าบางน้อยได้ ทางเดิน

                                                           

 ๓๘ฐากูร โกมารกุล ณ นคร, “คลองบางน้อย แด่ครรลองที่คล้อยไหล,” อนุสาร อ.ส.ท.
๕๐, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๕๒),๑๐๐-๑๑๐. 

 ๓๙พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย, พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อตลาดน้้าบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม, ๓๖-๓๘. 



๑๐๒ 
 

ริมท่าเรือวัดเกาะแก้วทั้ง ๒ ฝั่งนี้ก็จะมีชาวบ้านน าสินค้า อาหาร ผัก ผลไม้ ฯลฯ มาวางขายให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ 
 

 
ภาพที่ ๔๕ ทางเดินก่อนเข้าตลาดน้ าบางน้อย 

 

 
ภาพที่ ๔๖ ทางเดินเข้าตลาดน้ าบางน้อย 

 
 จากท่าเรือวัดเกาะแก้ว เมื่อเดินตามทางเดินด้านขวามาจนสุดทางจะพบป้ายทางเข้า
ตลาดน้ าบางน้อยซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว



๑๐๓ 
 

ชมตลาดน้ าแห่งนี้ และเมื่อเดินมาถึงบริเวณนี้จะสามารถเห็นป้ายของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่แสดงให้
นักท่องเที่ยวทราบว่าได้เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะแล้ว 
 

 
 ภาพที่ ๔๗ ทางเดินเข้าตลาดน้ าบางน้อย 

 

 
ภาพที่ ๔๘ ป้ายพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 



๑๐๔ 
 

 
ภาพที่ ๔๙ ป้ายข้อมูลพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 นอกจากนี้ ในบริเวณตลาดน้ าบางน้อยยังมีศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือ
การอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินงานโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

 
ภาพที่ ๕๐ ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพ่ือการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน

ตลาดน้ าบางน้อย 
 



๑๐๕ 
 

 
ภาพที่ ๕๑ ป้ายพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๕๒ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 



๑๐๖ 
 

 ทั้งนี้ เมื่อเดินมาถึงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจะพบว่ามีทางเดินที่สามารถเดินเลียบ
คลองบางน้อยเพ่ือเยี่ยมชมร้านรวงและสินค้าต่างๆ ภายในตลาดน้ าบางน้อย โดยตลาดน้ าบางน้อยจะ
เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ 
– ๑๕.๐๐ น. 
 

 
ภาพที่ ๕๓ บรรยากาศด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 
 

 
ภาพที ่๕๔ ทางเดินบริเวณทางเข้าตลาดน้ าบางน้อย 

 



๑๐๗ 
 

 ในฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจะพบป้ายข้อมูลที่บอกประวัติ
ความเป็นมาของตลาดน้ าบางน้อย รวมถึงบอกประวัติความเป็นมาและข้อมูลต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังบริเวณนี้อีกด้วย 
 

 
ภาพที่ ๕๕ ป้ายข้อมูลตลาดน้ าบางน้อยและพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 

         
 

        
 
 
ภาพที่ ๕๖ สภาพโดยรอบตลาดน้ า 



๑๐๘ 
 

 

       
 

      
 

     
 
 
 

 
 
ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

บรรยากาศภายในตลาดน้ ามีความคึกคัก ทางเดินริมคลองคราคร่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวจากในละแวก
ใกล้เคียงเองและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่อ่ืน ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มากันเป็นครัว
ครัว ต่างพากันจับจ่ายใช้สอย เดินชมอาหาร  สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน และของที่ระลึก โดย
สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเลือกชมอย่างมาก จะเป็นผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน
มะพร้าว กะปิ น้ าตาล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของชาวสวนในละแวกตลาดน้ าแห่งนี้ 
 

ภาพที่ ๕๗ บรรยากาศภายในตลาดน้ า 



๑๐๙ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๕๘ บรรยากาศภายในตลาดน้ า 



๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บรรยากาศภายในตลาดน้ าที่มีร้านรวงต่างๆ น าสินค้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาจ าหน่าย
ให้แก่นักท่องเที่ยว  

ภาพที่ ๕๙ บรรยากาศภายในตลาดน้ า 



๑๑๑ 
 

๘. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 ผู้ศึกษาได้มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ทราบความ
คิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับตลาดน้ าบางน้อย ชาวบ้านในชุมชนบางน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตลาดน้ าบางน้อยและได้แวะเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ โดยมีการแบ่งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มชาวบ้านใน
ชุมชนปากคลองบางน้อย และกลุ่มนักท่องเที่ยวมี่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ๘.๑ กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
    ในกลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียม
ฮะ จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยและนางประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัย ซึ่งนายธวัช
ชัย พิเสฎฐศลาศัย กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เริ่มท ากันมานานมาก ผู้ที่ริเริ่มและถือว่าเป็นเจ้าของ 
ก็คือนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย เพราะเป็นผู้สะสมสิ่งของทุกชิ้นที่เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ บางชิ้นซื้อมา
จากพวกประดาน้ าที่งมกันขึ้นมา บางชิ้นเป็นของที่มีอยู่ที่บ้าน บางชิ้นมีคนเอามาขายถึงที่ สิ่งของทุก
ชิ้นใช้ทุนทรัพย์ของครอบครัว ไม่เคยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการใด  ก่อนหน้านี้มี
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาท ากิจกรรมกับชุมชนโดยจะใช้ตลาดน้ าบางน้อยเป็น
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมชุมชน มีอาจารย์พานักศึกษามาจัดประชุมกับชาวบ้าน และแจ้งว่าจะช่วยจัดท า
ป้ายค าบรรยายในพิพิธภัณฑ์ให้ใหม่ แต่สุดท้ายกิจกรรมก็เงียบหายไป๔๐ 
   ส่วนนางประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัยภรรยาของนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยนั้น กล่าว
ว่าตนเองเป็นผู้ช่วยนายธวัชชัยในการจัดท าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพียงเล็กน้อย เพราะส่วนมากนายธวัชชัย
จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ส่วนที่ตนเองได้ช่วยนั้นจะเป็นเรื่องของการดูแลวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในห้องเก็บของ 
และเป็นผู้ดูแลร้านขายของในช่วงเวลาที่นายธวัชชัยต้องไปดูแลพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้บางเวลานาย
ธวัชชัยอาจจะให้ลูกๆ เป็นผู้ช่วยในการดูแลพิพิธภัณฑ์๔๑ 

 ๘.๒ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
        ในกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องนั้น ผู้ศึกษาได้เลือกที่จะ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลกระดังงา จ านวน ๒ ท่าน แต่มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลได้

                                                           

 ๔๐สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๔๑สัมภาษณ์ประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๙ มกราคม 

๒๕๕๙. 



๑๑๒ 
 

เพียง ๑ ท่าน คือ นายดนัย เชื่อมประไพ ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข บุคลากรเทศบาลต าบล
กระดังงา  
   นายดนัย เชื่อมประไพได้กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะว่า การจัดตั้งและการดูแล
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น เป็นการด าเนินการของเจ้าของพิพิธภัณฑ์และครอบครัวเท่านั้น ทางเทศบาล
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีการสนับสนุนทั้งในส่วนของงบประมาณและ
ความช่วยเหลือด้านอ่ืน โดยเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของตลาดน้ าและบริเวณ
ชุมชนเท่านั้น ไม่รวมถึงการส่งเสริมหรือสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้๔๒ 

 ๘.๓ กลุ่มชาวบ้านในชุมชนตลาดน้้าคลองบางน้อย 
      ในกลุ่มชาวบ้านชุมชนตลาดน้ าคลองบางน้อยที่ได้มีการค้าขายในบริเวณตลาดน้ า

บางน้อย ผู้ศึกษาได้เลือกที่จะสัมภาษณ์ชาวบ้าน จ านวน ๒๐ คน มีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ทั้งหมด ๔ คน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนแต่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะ ๑ คน และอีก ๑๕ คน ไม่สะดวกท่ีจะให้ข้อมูลโดยมีสาเหตุ ๒ ประการ ได้แก่ ไม่ทราบข้อมูล
เนื่องจากไม่ได้อยู่อาศัยแถวนี้ และไม่สะดวกให้ข้อมูลเนื่องจากรบกวนการประกอบอาชีพ 

   ส่วนความคิดเห็นของชาวบ้านในกลุ่มนี้นั้น เริ่มจากความคิดเห็นของผู้ที่ขายของอยู่
ในร้านที่ติดกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่สุด คือ ร้านค าฝ้าย  ซึ่งคุณพชราวลี พิเสฎฐศลาศัย เจ้าของร้าน
และเป็นบุตรสาวของคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยที่บางครั้งมีหน้าที่ในการดูแลพิพิธภัณฑ์แทนบิดา ได้ให้
ข้อมูลว่าโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเดินเลือกซ้ือสินค้าและเที่ยวชมตลาดน้ าก็จะแวะเข้าไปเยี่ยมชม
ในพิพิธภัณฑ์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเข้าชมจะเป็นวัยรุ่น ที่มักจะชอบถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์
และวัตถุจัดแสดงต่างๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มักจะเดินเข้ามาดูของจัด
แสดงซึ่งเป็นของที่ตนเองเคยใช้ รู้จักหรือเคยพบเห็นมาก่อนหน้านี้๔๓ 

   คุณวรรณรัตน์ พิเสฏฐศลาสัยผู้ซึ่งเห็นความเป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะมาตั้งแต่ต้น ได้กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าแต่เดิมห้องที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแพที่
ครอบครัวของตนอาศัยอยู่ ต่อมาได้เริ่มปักหลักสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรและได้เริ่มที่หลังมุมสุด ซึ่งก็
คือห้องที่เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะในปัจจุบันก่อนที่หลังอ่ืนๆ จะปลูกขึ้นตามมา ซึ่งคุณป้าวรรณรัตน์
ได้กล่าวว่าที่บ้านเปิดร้านขายของมาบริเวณนี้หลายสิบปีแล้ว สมัยก่อนมีคนมางมของเยอะและ
น้องชายก็มีความสนใจในของที่งมขึ้นมาได้ จึงไปของซื้อมาเก็บสะสมไว้และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
ขึ้นมา ทั้งนี้ คุณป้าวรรณรัตน์ยังถึงพิพิธภัณฑ์ว่า “คนแถวนี้เค้าก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละ แต่ก็ไม่ค่อยมีใคร

                                                           

 ๔๒สัมภาษณ์ดนัย เชื่อมประไพ, เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลกระดังงา, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓สัมภาษณ์พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย, ๑๖ มกราคม 

๒๕๕๙. 



๑๑๓ 
 

เดินไปดูกันหรอก เพราะเคยเห็นของแบบนี้กันมานานแล้ว ป้าเองน่ะอยู่ ใกล้กันขนาดนี้ยังไม่เดินไปดู
เลย แต่ก็เห็นคนที่มาเดินตลาดเขาเดินเข้าไปดูกันอยู่”๔๔ 

   เช่นเดียวกับที่คุณเรณู อุทัยรัตนกิจซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีแต้จิ๋วกล่าวว่าไม่เคยเข้าไป
เยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเลย เนื่องจากไม่รู้สึกสนใจ และไม่รู้สึกว่าเป็นของแปลกใหม่อะไร 
เห็นของแบบนี้มานานเพราะอยู่บ้านตรงนี้มานานแล้ว๔๕ รวมถึงคุณศักดิ์ศิริ ปะโสทะกัง เจ้าของร้าน
เพลงรักบางน้อย ที่เล่าให้ฟังว่าเพ่ิงมาเปิดร้านอยู่ที่นี่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีโอกาสเข้าไปชมภายใน
พิพิธภัณฑ์แค่ไม่กี่ครั้ง และปัจจุบันตนไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แต่จะมาเปิดร้านขายของเพียง
วันหยุดเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น๔๖ 

 ๘.๔ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
       ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ เป็นนักท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ าบางน้อย และละแวกใกล้เคียง ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
จ านวน ๒๐ คน แต่มีนักท่องเที่ยวจ านวน ๙ คน ที่สะดวกตอบค าถามที่เกี่ยวกับพิพิธภัรฑ์ตั้งเซียมฮะ 
โดยมีผู้ที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ จ านวน ๔ คน และอนุญาตให้บันทึกชื่อได้จ านวน ๕ คน ส่วนอีก ๑๑ คน 
ไม่สะดวกให้ข้อมูล โดยให้เหตุผล ๓ ประการ ได้แก่ ไม่ได้เดินชมอย่างละเอียด  ไม่ทราบว่าจะให้ข้อมูล
อะไร และไม่สะดวก/ รีบไปสถานที่อ่ืนต่อ 

   ส าหรับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ
นั้น ส่วนมากจะชื่นชอบและสนใจวัตถุจัดแสดงประเภทต่างๆ โดยคุณธนากร ยุทธพลนาวี ได้ให้ความ
คิดเห็นหลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่า มีของที่น ามาจัดแสดงที่น่าสนใจและมีจ านวนมาก ของ
บางอย่างไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น ก็ได้มาเห็นที่นี่ เพียงแต่ว่าการเขียนค าอธิบายอาจจะน้อยไป และ
ทางเดินค่อนข้างแคบ หากมีผู้เข้าชมจ านวนมากอาจจะเดินชนของให้เกิดความเสียหายได้๔๗ 

   ส่วนคุณรตนาภรณ์ ประจงการแสดงความคิดเห็นหลังจากแวะมาเยี่ยมชมหลายครั้ง
ว่าชื่นชอบสิ่งของที่น ามาจัดแสดง ครั้งแรกๆ ที่มานั้นมากับเพ่ือน หลังจากนั้นก็ไปชักชวนคนใน
ครอบครัวให้มาชมเพราะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านและตั้งอยู่ที่ตลาดน้ าบางน้อย ท าให้สามารถ
มาเดินตลาดน้ าบางน้อยและแวะชมพิพิธภัณฑ์ได้ แต่อยากให้พิพิธภัณฑ์เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้เป็น

                                                           

 ๔๔สัมภาษณ์วรรณรัตน์ พิเสฎฐศลาศัย, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน้ าบางน้อย, ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๙. 
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 ๔๗สัมภาษณ์ธนากร ยุทธพลนาวี, นักท่องเที่ยว, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
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ที่รู้จักมากกว่านี้๔๘ซึ่งความคิดเห็นของคุณรัตนาภรณ์ ประจงการใกล้เคียงกับความเห็นของคุณสุทธิ
พจน์วรเพียร ที่กล่าวว่าไม่ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่ แต่ตั้งใจมาเดินเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย จึงบังเอิญ
ได้เข้ามาเดินเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์๔๙ 
  คุณณัฐชนันท์พร ไทยน้อย กล่าวว่ามาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นครั้งแรก พิพิธภัณฑ์มี
ขนาดเล็ก ค่อนข้างร้อนจึงใช้เวลาเดินชมไม่นาน และยังกล่าววชื่นชมเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่ลงทุนเก็บ
สะสมของต่างๆ ได้จ านวนมาก ซึ่งคงต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเช่นกัน๕๐ 
  ในขณะที่คุณรัชฎาพร เจริญสุข แสดงความคิดเห็นว่าพิพิธภัณฑ์นี้อาจลดจ านวนของ
ที่จัดวางบ้างก็ได้เนื่องจากเป็นของที่ซ้ าๆ กัน และควรท าป้ายค าบรรยายให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
กว่านี้๕๑ 
  ส่วนความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมที่ให้สัมภาษณ์โดยไม่ประสงค์ให้ทราบ
ชื่อนั้น มีอยู่ทั้งหมด ๔ ความคิดเห็น โดยความคิดเห็นที่ ๑ กล่าวว่า ป้ายค าบรรยาย ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดของวัตถุจัดแสดงมากนัก ท าให้ไม่ค่อยทราบว่าวัตถุแต่ละประเภท คืออะไร มีหน้าทีใช้งาน
อย่างไร แต่โดยรวมชื่นชอบความตั้งใจของผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
  ความคิดเห็นที่ ๒ กล่าวว่าหากมีพ้ืนที่กว้างขวางมากกว่านี้ จะท าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
น่าสนใจมากขึ้น  
  ความคิดเห็นที่ ๓ กล่าวว่ามีของที่น ามาจัดแสดงน่าสนใจดี แต่คนไม่ค่อยรู้จัก ควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเดินตลาดน้ าได้รู้จักมากกว่านี้เพราะจะได้เดินเข้ามาชมด้วย 
  ความคิดเห็นที่ ๔ กล่าวว่าภายในพิพิธภัณฑ์นั้นมีอากาศร้อน เมื่อคนเยอะจะรู้สึกอึด
อัด พิพิธภัณฑ์ควรจะติดเครื่องปรับอากาศหรือมีการระบายอากาศที่ดีกว่านี้ 
  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะทั้ง ๓ กลุ่มจากหลาย
ภาคส่วน ทั้งในส่วนของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชน รวมถึงผู้ที่เข้ามาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
โดยผู้ศึกษาได้สรุปข้อคิดเห็นได้เป็นประเด็น ดังนี้ 
 ๑. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ หรือมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์  
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 ๒. ชาวบ้านในบริเวณชุมชนบางน้อยต่างก็รู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แต่ก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชม
หรือมีส่วนร่วมในการดูแลพิพิธภัณฑ์ เพราะคิดว่าสิ่งของที่จัดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของใหม่ที่น่าสนใจ 
เป็นของที่เคยเห็นกันมานานหลายปีแล้ว อีกทั้ง ยังมีคนที่คิดว่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์นั้นก็เป็นเรื่องของ
เจ้าของพิพิธภัณฑ์เพียงคนเดียว 
 ๓. ความคิดเห็นของผู้ที่มาเข้าชมนั้นค่อนข้างจะคล้ายคลึงกัน คือสนใจในวัตถุท่ีน ามาจัด
แสดง โดยมีเหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ ไม่เคยพบเห็นที่อ่ืนมาก่อน และเคยพบเห็นมาก่อนแต่ไม่ได้
เห็นมานานแล้ว ทั้งนี้ มีความคิดเห็นของผู้เข้าชมหลายท่านที่สอดคล้องกันในเรื่องของป้ายค าบรรยาย
ที่ยังมองเห็นไม่ชัดเจนและควรเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นอีกด้วย 
 ๔. มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องของอาคารสถานที่ที่น ามาจัดท าพิพิธภัณฑ์ว่าไม่
เหมาะสม รวมถึงการจัดแสดงวัตถุท่ีมากเกินไป ท าให้สถานที่ซึ่งเล็กอยู่แล้ว อึดอัด และคับแคบมากไป
กว่าเดิม 
 
๙. ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขท่ีผ่านมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

 จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะ ซึ่งได้ด าเนินการในทุกขั้นตอนของการจัดท าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งแต่การเริ่มสะสมวัตถุต่างๆ 
การหาข้อมูลของวัตถุ การน าวัตถุมาจัดแสดง การซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัตถุ ตลอดจนการน าชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองร่วมกับการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ รวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปข้อจ ากัด ปัญหาและวิธีการแก้ไขของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่
ผ่านมาได้ ดังนี้ 
 ๙.๑ งบประมาณ 
       เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม มีรายได้การขายของที่ระลึก
เพียงเล็กน้อยและเงินบริจาคจากผู้เข้าชม งบประมาณส่วนใหญ่จึงเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ซึ่งบางครั้งค่าใช้จ่ายในการดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุงให้พิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจส าหรับผู้
เข้าชมรวมไปถึงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม จ าเป็นที่จะมีค่า ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานค่อนข้างมากแต่เจ้าของพิพิธภัณฑ์มีเงินไม่เพียงพอ ในขณะนี้จึงสามารถท าได้เท่าที่ทุน
ทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าของพิพิธภัณฑ์สามารถน ามาสนับสนุนแก่พิพิธภัณฑ์ได้ 
 ๙.๒ ผู้เข้าชม 
       ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์จะตั้งอยู่บริเวณตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยว
ชมอยู่ตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่จ านวนผู้เข้าชมของพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีไม่มาก โดยมีผู้ชมบางท่าน
เมื่อเดินเข้ามาพบก็จะสนใจในวัตถุที่จัดแสดงอยู่ บางท่านก็ร่วมพูดคุยกับเจ้าของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัตถุจัดแสดงต่างๆ  



๑๑๖ 
 

 ๙.๓ การจัดแสดง 
  การจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์ด้วยการวางเรียงกันนั้น ท าให้วัตถุจัดแสดงบางชิ้นไม่
เป็นที่สนใจ ถูกละเลยไป ประกอบกับป้ายค าบรรยายที่มีอยู่บางแผ่นนั้นไม่มีข้อมูลอธิบายว่าวัตถุชิ้น
นั้นคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
 ๙.๔ การประชาสัมพันธ์ 
  เนื่องจากพิพิธภัณฑ์นี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ท าให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาด
น้ าหรือบริเวณใกล้เคียงไม่ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าบาง
น้อยอาจจะเดินผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีพิพิธภัณฑ์อยู่ โดยพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีการจัดท าแผ่น
พับข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เพ่ือแจกให้ผู้เข้าชม แต่ก็ไม่ได้แจกให้ผู้เข้าชมทุกท่าน และไม่ได้น าไปวางแจก
ไว้นอกพิพิธภัณฑ์เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ในกรณีนี้ การประชาสัมพันธ์ทางอ่ืน เช่น ในเว็บ
ไซท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ จะช่วยท าให้มีคนรู้จักและสนใจ
ที่จะมาเข้าชมเพ่ิมมากข้ึน 
  ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ไม่ได้มีป้ายบอกทางให้ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวสามารถเข้า
มาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ได้ มีเพียงป้ายพิพิธภัณฑ์ที่ติดไว้ตรงบริเวณตึกแถวที่เคยใช้เป็นห้องจัดแสดง
ของพิพิธภัณฑ์อยู่ระยะเวลาหนึ่ง 
 ๙.๕ การจัดท้าทะเบียนวัตถุ 
  วัตถุในพิพิธภัณฑ์นี้ทั้งที่ถูกจัดแสดงแล้วและไม่ได้จัดแสดง ไม่ได้มีการจัดท าทะเบียน
วัตถุทั้งหมด ซึ่งเจ้าของพิพิธภัณฑ์กล่าวถึงปัญหานี้ว่าไม่มีเวลามากพอที่จะจัดท าและจ านวนวัตถุก็มี
มากจนไม่สามารถที่จะท าได้ ดังนั้น ประวัติและรายละเอียดของวัตถุต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์นี้ จะมีเพียง
เจ้าของเท่านั้นที่ทราบรายละเอียดของวัตถุซึ่งนานวันไปอาจจะท าให้ไม่สามารถจดจ าข้อมูลของวัตถุ
เหล่านั้นได้ครบถ้วน 
 ๙.๖ บุคลากร 
  ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะคือ คุณธวัชชัย พิ
เสฎฐศลาศัย ถึงแม้ว่าจะมีบุตรทั้ง ๒ ท่าน รวมถึงภรรยา มาคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ แต่ก็ไม่
สามารถทราบรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ได้ดีเท่าคุณธวัชชัย  

 ๙.๗ เนื้อหา 
  เนื้อหาของวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกของตัววัตถุมากเท่าไหร่
นัก ป้ายค าบรรยายที่มีในพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงป้ายที่บอกประเภทของวัตถุและส าหรับวัตถุบางชิ้นอาจ
มีข้อมูลเรื่องหน้าที่การใช้งานให้ทราบ ซึ่งท าให้ผู้เข้าชมได้ทราบข้อมูลของวัตถุที่น ามาจัดแสดงได้ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 



๑๑๗ 
 

 ๙.๘ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน
ตลาดน้ าบางน้อยแล้วเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น พบว่าชาวบ้านในละแวกนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่มีมี
หน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ตลาดน้ าไม่มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการ
ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนแต่ขาดความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คนในชุมชนรู้สึกว่า
พิพิธภัณฑ์ไม่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตจึงไม่รู้สึกสนใจ  
 
ตารางที่ ๔ ปัญหาที่พบและการแก้ไขที่ผ่านมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

ปัญหา การแก้ไข วิพากษ์ 
๑. งบประมาณ 
ทางพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะไม่
มีเงินรายได้ เนื่องจากไม่ได้
เก็บค่าเข้าชม ถึงแม้ว่าจะมี
สินค้าท่ีระลึกมาจ าหน่ายและ
ตั้งกล่องรับบริจาค แต่เงินที่
ได้รับก็เป็นจ านวนเงินที่ไม่
มาก 

ใช้งบประมาณส่วนตัวของ
เจ้าของพิ พิธภัณฑ์ ในการ
ดูแลพิพิธภัณฑ์ทุกส่วน  

การใช้งบประมาณส่วนตัว
ของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ในการ
ดูแลพิพิธภัณฑ์ มีข้อเสียคือ
เมื่ อ ส ภ า พ ก า ร เงิ น ข อ ง
เจ้ า ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ม่
ค ล่ อ ง ตั ว  อ า จ ไ ม่ มี
งบประมาณมากพอส าหรับ
ใช้ ในการดู แล พิ พิ ธภัณ ฑ์ 
แ ล ะ เป็ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
งบ ป ระมาณ ที่ อ าจจะ ไม่
ยั่งยืนในอนาคต 
 

๒. ผู้เข้าชม 
จ านวนผู้เข้าชมยังมีไม่มาก
เท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว 

ทางพิพิธภัณฑ์พยายามท า
ป้ายพิพิธภัณฑ์มาติดเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม
ตลาดน้ าบางน้อยได้ทราบว่า
มีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ 

การแก้ปัญหาโดยการน าป้าย
พิพิธภัณฑ์มาติดไว้ที่ทางเข้า
ตลาดอาจจะเป็นวิธีหนึ่งใน
การช่ วย ให้ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ท ร า บ  แ ต่ ค ว ร เ พ่ิ ม ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
 

 

 

 



๑๑๘ 
 

ตารางที่ ๔ ปัญหาที่พบและการแก้ไขที่ผ่านมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 
ปัญหา การแก้ไข วิพากษ์ 

๓. การจัดแสดง 
การจัดแสดงยังขาดป้ายค า
บรรยายวัตถุท่ีมีข้อมูลอย่าง
ละเอียด และป้ายค าบรรยาย
บางชิ้นมีขนาดเล็ก ท าให้
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน 

ทางพิพิธภัณฑ์วางแผนที่จะ
ท าป้ายค าบรรยายวัตถุใหม่ 
ให้ มี ข น าด ที่ ม อ ง เห็ น ได้
ชัดเจนและมีสีสันสวยงาม 
แต่ก็ยั งมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของเวลาและงบประมาณใน
การจัดท า 

เนื่ องจากเป็ นปัญหาที่ ยั ง
ไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้เมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้ามาชมก็จะ
ยั งรู้ สึ ก ว่ ามี ปั ญ ห านี้ เกิ ด
ขึ้นอยู่เสมอ 

๔. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์นั้น มีป้าย
พิพิธภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 
น้อยมาก และแผ่นพับหรือ
เอกสารส าหรับแนะน า
พิพิธภัณฑ์ก็จะมีเป็นบาง
โอกาส ส่วนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทางอ่ืนยังไม่มี 
 

ทางพิพิธภัณฑ์พยายามหา
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว รู้ จั ก
พิพิธภัณฑ์ เช่น ท าป้ายชื่อ
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ม าติ ดบ ริ เวณ
ทางเข้าตลาดน้ า  

ค ว ร เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
เช่ น  เจ้ า ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
อ าจ จะออกม า เชิ ญ ช วน
นักท่องเที่ ยวให้ เข้ าไปชม
พิพิธภัณฑ์   

๕. การจัดท้าทะเบียนวัตถุ 
ไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ 
เนื่องจากวัตถุในพิพิธภัณฑ์มี
จ านวนมาก เจ้าของ
พิพิธภัณฑ์แจ้งว่าไม่มีเวลา
และไม่มีบุคลากรมาช่วยท า 

ยังไม่มีการวางแผนแก้ไขใน
เรื่องการจัดท าทะเบียนวัตถุ 

การจัดท าทะเบียนวัตถุเป็น
อีกเรื่องหนึ่ งที่ ส าคัญ  เมื่ อ
วัตถุมีจ านวนมากและยั ง
ไม่ได้ถูกจัดท าทะเบียน ท าให้
เจ้าของพิพิธภัณฑ์เองอาจ
หลงลืมข้อมูลของวัตถุได้ใน
อนาคต 
 

๖. บุคลากร 
บุคลากรที่มาช่วยงานของ
พิพิธภัณฑ์ เน้นที่สมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งมีทั้งหมด ๔ 
ท่าน โดยคนที่เป็น 

ยังไม่มีการวางแผนแก้ไขใน
เรื่องบุคลากร 

ควรมีการวางแผนในการ
จัดการเรื่องบุคลากรที่จะมา
ดูแลพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้ว่าไม่มี
งบประมาณในการไปจ้างคน
ภายนอกมาช่วย แต่ก็อาจมี 
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ตารางที่ ๔ ปัญหาที่พบและการแก้ไขที่ผ่านมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 
ปัญหา การแก้ไข วิพากษ์ 

ผู้รับผิดชอบหลักคือ  
นายธวัชชัย  
พิเสฎฐศลาศัย จ านวนของ
บุคลากรจึงไม่เพียงพอต่อ
การมาช่วยท างานด้านต่างๆ 
ของพิพิธภัณฑ์ เช่น การท า
ป้ายค าบรรยาย การท า
ทะเบียนวัตถุ เป็นต้น 

 การช่วยเหลือกันระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว 

๗. เนื้อหา 
เนื้ อห าของวัตถุ จั ดแสดง
ภายใน พิ พิ ธภัณ ฑ์ ยั งไม่ มี
ข้อมูลเชิงลึกของตัววัตถุมาก
เท่าไหร่นัก ป้ายค าบรรยายที่
มีในพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงป้าย
ที่บอกประเภทของวัตถุ 

นายธวัชชัยพยายามค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง 
เ พ่ื อ ใ ช้ ส า ห รั บ น า ช ม
นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีการ
เปลี่ยนป้ายค าบรรยายให้มี
เนื้อหาครบถ้วน 

ควรมีการวางแผนจัดการ
เนื้อหาของวัตถุที่น ามาจัด
แสดงให้มีรายละเอียดมาก
ขึ้นและมีความน่าสนใจ ซึ่ง
เนื้อหาที่ดีจะช่วยให้ผู้เข้าชม
สนใจพิพิธภัณฑ์ได้มากขึ้น 

๘. การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังขาดความ
มีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้
ชุมชนรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เป็น
เรื่องไกลตัว ถึงแม้ว่าที่ตั้งจะ
อย่าในบริเวณใกล้เคียงกัน 

ไม่มีการวางแผนสร้างความ
มี ส่ วน ร่ วมของชุ มชนกับ
พิพิธภัณฑ์ 

การขาดความมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ช น ท า ให้ ช าวบ้ าน ใน
ล ะ แ ว ก นั้ น ไ ม่ รู้ สึ ก ว่ า
พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
ซึ่งพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในชุมชน
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หาก
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาจจะท าให้ความสนใจของ
ชาวบ้านเป็นช่องทางการ
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งก็ย่อมได้ 
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 จากการวิเคราะห์ปัญหาของของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะและวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมานั้น 
พบว่าปัญหาหลักที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ปัญหาเรื่องงบประมาณและปัญหาในด้านบุคลากร โดยในส่วน
ของงบประมาณนั้นเป็นการน ารายได้จากการประกอบอาชีพของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ มาเป็น
งบประมาณที่ใช้ในการดูแลบ ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ เมื่อจะปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งใดในพิพิธภัณฑ์จึงต้อง
ค านึงถึงรายได้ของครอบครัวในขณะนั้น ว่าสามารถแบ่งมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้หรือไม่ หากสภาพ
คล่องทางการเงินของครอบครัวไม่ดีนัก จ านวนงบประมาณที่สามารถแบ่งปันมาใช้ส าหรับพิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะก็จะลดน้อยลงไปด้วย 

 ส่วนปัญหาอีกประการหนึ่ง นั่นคือปัญหาด้านบุคลากร เนื่องมาจากพิพิธภัณฑ์นี้เริ่มต้น
ขึ้นตามความตั้งใจของคุณธวัชชัย และภายหลังจากนั้นมีการด าเนินงานด้วยบุคลากรในครอบครัวเป็น
ส่วนเสริม ขณะที่บุคลากรทุกคนมีงานประจ าที่ต้องท าและเป็นกิจการของครอบครัวด้วยนั้น ท าให้
บางครั้งไม่มีเวลาว่างที่จะสามารถมาบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ได้ และทางพิพิธภัณฑ์เองก็ยังไม่ได้มี
งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจ้างบุคคลภายนอก มาช่วยในการดูแลพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 

 ทั้งนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดแสดงและเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ที่ควรได้รับการแก้ไขไป
พร้อมกัน เนื่องจากเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ ท าให้ในป้ายค าบรรยายจึงไม่มีข้อมูล
ที่มากพอ การออกแบบและการจัดวางป้ายค าบรรยายยังไม่โดดเด่น จึงท าให้ความน่าสนใจในเนื้อหา
ที่มาจัดแสดงลดน้อยลง ผู้เข้าชมไม่รู้ความส าคัญและความน่าสนใจของวัตถุจัดแสดงเท่าที่ควร 

 นอกจากนี้ การขาดความมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์จ ากัดอยู่ในวงแคบ เนื่องจากชาวบ้านไม่สนใจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพราะ
เห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรสนใจ พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องของเจ้าของพิพิธภัณฑ์เพียงคนเดียว ทั้งนี้ การเพ่ิม
ความมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนอาจท าให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคตเป็นไปได้ดีและเกิด
ความยั่งยืนได ้
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บทที่ ๕ 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม” นั้น ผู้ศึกษาได้
เก็บข้อมูลด้วยจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาและน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยประเมินจาก
แนวความคิดด้านพิพิธภัณฑ์และประเมินจากประเด็นข้อจ ากัดที่พบจากการกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณ
เขตต์ จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนน าข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเสนอเป็นแนวทางการจัดการที่
เหมาะสมกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะต่อไป 
  
๑. การวิเคราะห์องค์ประกอบของพิพิธภัณฑต์ั้งเซียมฮะ 
 เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตามการให้ความหมาย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์โดยท้องถิ่น ชุมชน หรือองค์กรเอกชน เป็นต้นเพ่ือจัดแสดงนิทรรศการที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น ซึ่งรูปแบบการท างานและองค์ประกอบในการจัดท าพิพิธภัณฑ์นั้นมีส่วนที่
แตกต่างจากรูปแบบการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นองค์กรรัฐ หรือหน่วยงานราชการ๑ 

 ในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวทางการศึกษา
ทีไ่ด้เสนอไว้ในบทที่ ๒ ซึ่งได้มาจากการทบทวนเอกสาร ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลจาก
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ท าให้ทราบข้อมูลในการจัดการพิพิธภัณฑ์เอกชนว่าองค์ประกอบ
ใดเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ซึ่งองค์ประกอบที่ผู้ศึกษาน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ได้แก่  
     ๑. อาคารสถานที่ 
  ๒. งบประมาณ 

                                                           

 ๑ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),ขั้นตอนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านม่วง[วีดิทัศน์], กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน), ๒๕๔๕. 
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  ๓. บุคลากร 
  ๔. วัตถุจัดแสดงและการจัดแสดง 
  ๕. เนื้อหา 
  ๖. การประชาสัมพันธ์ 
  ๗. การรักษาความปลอดภัย 
  ๘. การจัดท าทะเบียนวัตถุ 
  ๙. ผู้เข้าชม 

 ในที่นี้ ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ตามประเด็นที่กล่าวไว้
ข้างต้น ๙ ประการ ดังนี้  
 ๑. อาคารสถานที่ 

        ในด้านอาคารสถานที่นั้น ห้องจัดแสดงนี้ตั้งอยู่บนเรือนแถวบริเวณริมคลองบางน้อย 
ซึ่งปัจจุบันวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีตลาดน้ าตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงเย็น ที่ห้องจัด
แสดงนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมอยู่เป็นจ านวนมาก ในบางครั้งคุณธวัชชัยอาจจะให้บุตรมา
ช่วยดูแลห้องจัดแสดงบริเวณนี้ 
  โดยห้องจัดแสดงนิทรรศการเคยมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วก่อนหน้านี้รวม ๒ ครั้ง นั่น
คือ ในตอนเริ่มจัดท าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ห้องจัดแสดงที่เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมอยู่บริเวณริมคลอง
บางน้อย (ที่เดียวกับห้องจัดแสดงในปัจจุบัน) เนื่องจากคุณธวัชชัยได้จัดเก็บวัตถุสะสมไว้ในห้องนี้จึง
ปรับปรุงห้องและเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา 
  ในเวลาต่อมาเมื่อมีผู้เข้าชมมาบ่อยครั้งและน้ าหนักของวัตถุจัดแสดง รวมถึงชั้นวาง
และตู้ต่างๆ ท าให้พื้นของห้องจัดแสดงเริ่มช ารุด คุณธวัชชัยจึงกังวลว่าพ้ืนของห้องอาจจะรับน้ าหนักได้
ไม่ไหว จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนตึกแถวด้านหน้าบริเวณสี่แยกวัดเกาะแก้วให้เป็นห้องจัดแสดงของ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ และเป็นห้องคลังวัตถุจัดแสดงไปในตัว โดยทางห้องแถวริมคลองบางน้อยก็ได้
ท าการบูรณะเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไป 
  ภายหลังจากที่ย้ายพิพิธภัณฑ์มาอยู่บริเวณตึกแถวแล้วนั้น มีผู้ที่ไม่ทราบว่าย้าย
พิพิธภัณฑ์ออกมาและได้กลับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่บริเวณเรือนไม้ริมคลองแต่ก็ไม่พบ เจ้าของ
พิพิธภัณฑ์จึงมีความเห็นว่าการย้ายพิพิธภัณฑ์มาไว้ที่ตึกแถวนั้น ท าให้มีคนไม่ทราบและมีคนไม่ได้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์จึงกลับไปปรับปรุงห้องแถวบริเวณริมคลองบางน้อยเพ่ือให้กลับมาเป็นพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง
หนึ่ง 

  สถานที่ที่ถูกใช้เป็นห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ เป็นห้องแถวในอาคารไม้
ริมน้ ามีขนาดไม่ใหญ่มาก บริเวณห้องจัดแสดงเป็นบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่านเนื่องจากว่าตั้งอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ของตลาดน้ าบางน้อย พื้นที่การจัดแสดงถูกจัดตามแนวยาวของห้อง วัตถุจัดแสดงมีจ านวนมาก
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ท าให้เมื่อมีผู้เข้าชมเข้ามาพร้อมกันทีละหลายคน จ าเป็นต้องเดินชมอย่างระมัดระวัง เนื่องจากพ้ืนที่ที่
ท ามาจัดท าเป็นห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ซึ่งว่างจากการใช้ประโยชน์ของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ 
ถึงจะมีขนาดและลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดแสดงมากนัก แต่ก็มีข้อดีที่ตั้งอยู่ในสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างสะดวก 

 ผู้เข้าชมที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถ
ของวัดเกาะแก้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วจึงสามารถเดินตามทางเข้าตลาดน้ าบางน้อยมาจะพบ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของทางเข้าตลาดน้ า 

 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชมในด้านอาคารสถานที่ไว้หลายประการ 
ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

 จากจ านวนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  ร้อยละ ๖๐ 
แสดงความคิดเห็นว่า อาคารสถานที่ค่อนข้างคับแคบ ทางเดินภายในห้องจัดแสดงมีขนาดเล็ก  
ร้อยละ ๒๐ แสดงความคิดเห็นว่า ภายในห้องจัดแสดงอากาศค่อนข้างร้อน อบอ้าว และการระบาย
อากาศไม่ดี และร้อยละ ๒๐ แสดงความคิดเห็นว่า ห้องจัดแสดงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ดี อยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้เข้าชมที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าห้องจัดแสดงมีขนาดเล็ก 
และทางเดินค่อนข้างคับแคบ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่าอากาศภายในห้องจัดแสดงค่อนข้างร้อน 
อบอ้าว ซึ่งเป็นผลมาจากขนาดของห้องจัดแสดงที่ค่อนข้างคับแคบ แต่มีความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่
กล่าวถึงท่ีตั้งของห้องจัดแสดงไว้ว่าอยู่ในบริเวณท่ีดี เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท าให้คนที่จะมาเข้า
ชมเดินทางเข้าถึงได้ง่าย  

 นอกจากนี้เรื่องของที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ในตลาดน้ าบางน้อย เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับ
จ านวนผู้เข้าชม เนื่องจากเม่ือมีนักท่องเที่ยวมาที่ตลาดน้ าจ านวนมากหรือจ านวนน้อย จ านวนผู้เข้าชม
ในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีจ านวนมากหรือจ านวนน้อยตามไปด้วย 

 ๒. งบประมาณ 
     ในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการจัดท าและดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เก็บค่าเข้าชม แต่มีกล่องส าหรับรับบริจาคจากผู้ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์และของที่
ระลึกซ่ึงทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดท าออกมาหน่าย งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึง
มาจากงบประมาณส่วนตัวของคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย และครอบครัว 
  แต่เนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีการจ้างบุคลากรในการดูแลสถานที่และวัตถุต่างๆ 
ท าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาวัตถุต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้าย
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ค าบรรยายวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ เอกสารแนะน าพิพิธภัณฑ์และ
เอกสารให้ความรู้ ที่จัดท ามาแจกให้แก่ผู้ใช้บริการในบางโอกาส 

 ๓. บุคลากร 
     พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ เริ่มจัดตั้ งโดยคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย ซึ่งเก็บสะสม
เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกงมขึ้นมาจากคลองบางน้อย มาเป็นระยะเวลากว่าสิบปี รวมถึงข้าวของเครื่องใช้
ของคนในละแวกนั้นที่น ามาบริจาค เมื่อทราบว่าคุณธวัชชัยได้จัดท าพิพิธภัณฑ์ นอกจากคุณธวัชชัย
แล้ว ยังมีภรรยา และบุตรของคุณธวัชชัยอีก ๒ ท่าน ที่ช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
  นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือบางประการของชาวบ้านในการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีอยู่บางประการกล่าวคือการที่ชาวบ้านที่ชักชวนกันมางมสิ่งของต่างๆ ในคลอง
บางน้อย ท าให้คุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย ได้เริ่มสังเกตเครื่องปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบและเริ่ม
สะสมของที่ถูกงมขึ้นมาได้จากคลอง นอกจากภาชนะดินเผาที่ชาวบ้านงมขึ้นมาแล้ว ยังมีบางส่วนที่
เป็นของใช้ในครัวเรือนที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนั้นน ามามอบให้กับคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย 
เมื่อได้ทราบว่าคุณธวัชชัย ได้เริ่มสะสมสิ่งของเหล่านั้นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนริมคลองบางน้อยยังมีส่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟูชุมชนริมคลองบางน้อยและช่วยส่งเสริมให้รื้อฟ้ืนตลาดน้ าบางน้อยขึ้นมา เมื่อรื้อฟ้ืน
บรรยากาศของตลาดน้ าบางน้อยและประชาสัมพันธ์ให้มีการท่องเที่ยวตลาดน้ าแห่งนี้  ท าให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ าได้แวะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะอีกด้วย 
  ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจะด าเนินการโดยคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยและ
ครอบครัวเท่านั้น ชาวบ้านในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย แต่เบื้องหลังของ
กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชาวบ้านร่วมอยู่ด้วย 

  ในส่วนของการค้นคว้าเนื้อหาและเรื่องราวของวัตถุจัดแสดง ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในการ
ค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้ ก็คือคุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของวัตถุแต่
ละอย่าง ในประเด็นของประวัติความเป็นมาของวัตถุ หน้าที่ในการใช้งาน อายุของวัตถุ ฯลฯ ซึ่ง
นอกจากข้อมูลเหล่านี้วัตถุบางประเภทอาจมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชุมชน วิธีการที่จะ
ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนก็คือการพูดคุยกับคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนมา
เป็นเวลานาน ท าให้สามารถทราบข้อมูลของชุมชนในอดีต สภาพความเป็นอยู่ บรรยากาศของชุมชน 
การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตในด้านอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน ามาเชื่อมโยงกับวัตถุจัดแสดงแต่ละ
ประเภทได้ 

  ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่เห็นความส าคัญของการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบาง
น้อย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เคยมาประสานความร่วมมือ
กับชาวบ้านชุมชนริมคลองบางน้อย เทศบาลต าบลกระดังงา และอ าเภอบางคนที เปิดศูนย์การเรียนรู้ 
วิจัย และวิชาการ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยมี
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การแบ่งฐานข้อมูลความรู้ในชุมชมออกเป็น ๑๐ แห่ง ซึ่งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นก็เป็น ๑ ใน
ฐานข้อมูลความรู้ของชุมชน๒ แต่ในปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆ อีก 
  ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนั้น เจ้าของพิพิธภัณฑ์จึงมีหน้าที่ที่ เปรียบเสมือน
ภัณฑารักษ์ ตั้งแต่การสะสมและคัดเลือกวัตถุจัดแสดง การอนุรักษ์วัตถุ การวางแผนในการจัดการ
แสดงวัตถุต่างๆ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของวัตถุจัดแสดง คุณธวัชชัย พิเสฎฐศ
ลาศัย เริ่มต้นหน้าที่นี้ในขณะที่ได้เห็นกลุ่มชาวบ้านลงไปงมของในคลองบางน้อย และมีผู้ที่ชื่นชอบมา
รอซื้อสินค้าที่งมขึ้นมาได้ท าให้ตนเองรู้สึกสนใจและเริ่มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการงมของในคลอง 
จนกระทั่งได้เริ่มสะสมเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ที่ถูกงมขึ้นมาจากก้นคลอง เมื่อสะสมวัตถุได้จ านวนหนึ่ง 
ภัณฑารักษ์ท่านนี้จึงมีแนวคิดที่จะแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีนั้นให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน จึงได้เริ่ม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุต่างๆ ที่มีอยู่  

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการด้านบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะใช้
การจัดการพิพิธภัณฑ์โดยสมาชิกในครอบครัว ซึ่งผู้ที่ดูแลรับผิดชอบหลักได้แก่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ คือ
คุณธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยและในบางโอกาสอาจจะมีลูกสาวของคุณธวัชชัย ซึ่งดูแลร้านค้าอยู่ในห้อง
แถวที่ติดกับห้องจัดแสดงในตลาดน้ าบางน้อย และลูกชายของคุณธวัชชัยมาช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์บ้าง 
ส่วนในด้านการดูแลวัตถุที่ไม่ได้น ามาจัดแสดงและวัตถุในคลัง นอกจากคุณธวัชชัยจะเป็นผู้ดูแลเอง
แล้ว ยังมีภรรยาของคุณธวัชชัยเป็นผู้ที่ช่วยดูแลอีกท่านหนึ่ง 

 ๔. วัตถุจัดแสดงและการจัดแสดง 
     สิ่งของที่น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของประเภท
เครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ ที่ถูกงมขึ้นมาจากคลองบางน้อย และมีวัตถุบางชิ้นไม่ได้ถูกงมขึ้นมาจาก
คลอง แต่เป็นข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านหรือมีผู้น าของมาบริจาคให้บ้าง น ามาขายบ้าง ซึ่งวัตถุ  
จัดแสดงจะมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น หม้อตาล ไหดองกระเทียม ไหน้ าปลา โอ่งมังกร ถ้วยชาม เตา 
เป็นต้น  โดยคุณธวัชชัยเล่าถึงที่มาของสิ่งของที่น ามาจัดแสดงอยู่ไว้ว่า “...ของบกก็มี โอ่ง กระถาง 
ชามเซรามิคเบญจรงค์ เรือ  ส่วนมากได้มาจากคนที่มีของเก่าแล้วน ามาขาย เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็น
พิพิธภัณฑ์ ของน้ า มีราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อย แล้วแต่ขนาด แล้วแต่ความเก่า พวกไหเหล้าต่างๆ 
บางชิ้นมาจากเมืองจีน อยู่ใต้น้ าเพราะเรือล่ม...”๓ 
  ในพิพิธภัณฑ์นี้มีวัตถุจัดแสดงประเภทเครื่องปั้นดินเผาจ านวนหลายชนิด และของ
อ่ืนๆ ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าว่า ซึ่งวัตถุจัดแสดงจ านวนมากเป็นวัตถุท่ีถูกงมข้ึนมาได้จากคลองบาง
น้อย และบางส่วนเป็นของใช้ ของสะสมของคุณธวัชชัย รวมถึงของที่ได้รับบริจาคมา 

                                                           

 ๒สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
 ๓สัมภาษณ์ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 



๑๒๖ 
 

  สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการแสดงออกให้เห็นถึง
ความเป็นท้องถิ่น โดยสิ่งของจัดแสดงซึ่งเป็นของที่งมขึ้นมาได้จากแม่น้ า รวงมถึงข้าวของเครื่องใช้ของ
คนในละแวกนั้น ซึ่งเป็นวัตถุท่ีสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ใช้การจัดแสดงด้วยวิธีการจัดวาง คือจัดแสดงวัตถุประเภท
เครื่องปั้นดินเผาที่ถูกงมขึ้นมาจากคลองบางน้อยบางชิ้นซึ่งเป็นของชิ้นเล็ก โดยการจัดวางไว้ในตู้
กระจกและชั้นเหล็ก วัตถุประเภทอ่ืนที่เป็นชิ้นเล็กก็จัดเก็บไว้ในตู้เช่นกัน ส่วนวัตถุชิ้นใหญ่ เช่น โอ่ง
มังกร ใช้การจัดวางไว้ที่พ้ืน และจ าลองมุมที่แสดงให้ทราบว่าวัตถุจัดแสดงประเภทเครื่องปั้นดินเผา
บางชิ้น ในอดีตเคยจมอยู่ในน าก่อนที่จะถูกงมข้ึนมา 
  ทั้งนี้ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีการจัดท าป้ายค าบรรยายวัตถุที่บอกถึง
หน้าที่การใช้งานของวัตถุจัดแสดงเพียงเท่านั้น ยังขาดข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลของวัตถุที่เชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงความหมายของวัตถุที่สะท้อนเรื่องราวของสังคมผู้คนในละแวก
นั้นได้ ท าให้การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดูสัมพันธ์กับท้องถิ่นมากนัก 

  ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชมในด้านการจัดแสดงไว้หลาย
ประการซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

  จากจ านวนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  ร้อยละ 
๔๐ แสดงความคิดเห็นว่า วัตถุที่น ามาจัดแสดงมีความน่าสนใจ เป็นของที่ไม่ค่อยได้ชมที่อ่ืน ร้อยละ 
๒๐ แสดงความคิดเห็นว่าชื่นชอบวัตถุที่น ามาจัดแสดง ร้อยละ ๒๐ แสดงความคิดเห็นว่า วัตถุท่ีน ามา 
จัดแสดง ส่วนใหญ่เป็นของที่เป็นประเภทเดียวกัน อาจจะลดจ านวนชิ้นในการจัดแสดงก็ได้ และ  
ร้อยละ ๒๐ แสดงความคิดเห็นว่า ป้ายค าบรรยายมีขนาดเล็ก มองเห็นไม่ชัด 

  จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้เข้าชมที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าวัตถุจัดแสดงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หลายความคิดเห็นรู้สึกสนใจเพราะไม่เคยเห็นวัตถุบางชิ้นมาก่อน แต่มี
ความคิดเห็นที่กล่าวว่ามีจ านวนของประเภทเดียวกันเยอะเกินไป อาจจะลดจ านวนของที่ซ้ ากันลงก้ได้ 
รวมถึงมีความคิดเห็นของผู้เข้าชมที่บอกว่าป้ายค าบรรยายมีขนาดเล็กเกินไป 

 ๕. เนื้อหา 
        เนื้อหาที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น จะเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาที่ถูก

งมขึ้นมาจากคลองบางน้อยซึ่งวัตถุหลายชิ้นเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการจัด
เนื้อหาให้แสดงถึงวิถีชิวิตของคนในละแวกนั้น ด้วยการน าข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ทั้ง
ที่งมขึ้นมาจากคลองและที่มีคนน ามาบริจาคให้มาจัดแสดงโดยเนื้อหาและวัตถุจัดแสดงที่สัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตของชุมชนในอดีตมีหลายประเภท เช่น ภาชนะดินเผาที่น ามาบรรจุน้ าตาล ที่เรียกว่า “หม้อตาล” 
ซึ่งเป็นวัตถุประเภทหนึ่งที่ถูกงมขึ้นมาจากคลองบางน้อยได้จ านวนมาก ในอดีตหม้อตาลเป็นภาชนะที่
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ชาวบ้านส าหรับบรรจุน้ าตาลมาขาย ภายหลังเมื่อความนิยมใช้ลดน้อยลงไปปริมาณการผลิตจึงลดลง
และเลิกผลิตไปในที่สุด หรือ ภาชนะดินเผาประเภท “ไห” ที่บรรจุของหลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็นน้ าปลาหรือเหล้า เป็นต้น  

  ซึ่งเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องราวของท้องถิ่นใน
บริเวณชุมชนปากคลองบางน้อยรวมถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในพ้ืนที่บริเวณปากคลองบางน้อย
และพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมถึงสะท้อนเรื่องความเป็นท้องถิ่นผ่านเนื้อหาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
  ในส่วนของการจัดแสดงนั้นใช้วิธีการจัดวางวัตถุบนชั้นไม้ ตู้กระจก และวางกับพ้ืน 
โดยวัตถุที่วางอยู่บนชั้นไม่และในตู้กระจกจะมีแผ่นโฟมแบบบางและหนาแต่กต่างกันออกไป เพ่ือใช้
ส าหรับหนุนรองวัตถุให้สามารถวางได้อย่างมั่นคง โดยวัตถุจัดแสดงในบางประเภทที่มีความน่าสนใจ
จะมีป้ายค าบรรยายประกอบ การบรรยายเนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่อาศัยการ
น าชมและอธิบายจากเจ้าของพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะมีเนื้อหาละเอียดและน่าสนใจมากกว่าในป้ายค าบรรยาย 
  การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชมในด้านเนื้อหาไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ 
ดังนี้ 

  จากจ านวนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  ร้อยละ 
๑๐๐ แสดงความคิดเห็นว่า วัตถุจัดแสดงมีความน่าสนใจ แต่การจัดท าป้ายค าบรรยายไม่ค่อยมี
รายละเอียดของวัตถุมากนัก ท าให้ไม่ทราบว่าวัตถุบางชนิดมีรายละเอียดอย่างไร 

  จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้เข้าชมที่ให้ข้อมูลด้านเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความน่าสนใจแต่ยังขาดข้อมูลของเนื้อหา ซึ่งบางครั้งผู้เข้าชมมีความรู้สึกว่ายัง
ได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
 ๖. การประชาสัมพันธ์ 

       การประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นมีการจัดท าเป็นแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ของพิธภัณฑ์ให้กับผู้เข้าชม แต่ก็มีจ านวนไม่เพียงแก่ผู้เข้าชมทุกท่าน และ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน 

  การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้าชมในด้านการประชาสัมพันธ์ไว้ ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้ 

  จากจ านวนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  ร้อยละ 
๑๐๐ แสดงความคิดเห็นว่า มีความน่าสนใจ มีวัตถุจัดแสดงที่ดี แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ทางพิพิธภัณฑ์ควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 



๑๒๘ 
 

 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้เข้าชมที่ให้ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์มีความคิดเห็น
ตรงกันว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความน่าสนใจแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเข้าชมนั้น ตั้งใจมาเดินเที่ยวในตลาดน้ าบางน้อยและได้พบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ระหว่างการเดินตลาดน้ า หากมีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นอาจท าให้พิพิธภัณพ์เป็นที่รู้จักในวง
กว้างเพ่ิมมากข้ึน 
 นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเคยได้ไปร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครั้งที่ ๒ “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น” ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยน าเอาวัตถุจัดแสดงประเภทเครื่องปั้นดินเผาที่งมขึ้นมา
จากคลอง ไปจัดแสดงภายในงาน และในปีถัดไปก็ได้ไปจัดแสดงที่วัดห้วยตะโก จ.นครปฐม อีกด้วย ซึ่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ได้  
 ๗. การรักษาความปลอดภัย 

          ในด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นมีการติดกล้องวงจรปิดภายในห้องจัดแสดง และ
วัตถุจัดแสดงบางชิ้นถูกจัดเก็บไว้ในตู้กระจก ป้องกันผู้เข้าชมหยิบจับจนเกิดความเสียหาย 

  การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะใช้การดูแลแบบอาศัยคนในครอบครัว 
โดยคนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักคือนายธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัยและบุคคลอ่ืนจะสลับสับเปลี่ยนกันมาบ้าง
หากนายธวัชชัยไม่ว่าง ส่วนในด้านงบประมาณเป็นการใช้งบประมาณส่วนตัวของเจ้าของพิพิธภัณฑ์
เป็นหลัก ส่วนในด้านการจัดแสดงนั้น มีการจัดเก็บวัตถุจัดแสดงไว้ในตู้กระจกซึ่งเป็นการช่วยในเรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่วัตถุจัดแสดง ผู้เข้าชมไม่เข้าใกล้วัตถุจัดแสดงมากเกินไป และป้องกันผู้ เข้าชม
หยิบจับให้เกิดความเสียหาย ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
วิธีในการช่วยรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปในพิพิธภัณฑ์ 

 ๘. การจัดท าทะเบียนวัตถุ 
    พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ให้ข้อมูลว่าเป็น

เพราะไม่มีเวลาจัดท าเนื่องจากปริมาณวัตถุมีจ านวนมาก ซึ่งการไม่ได้จัดท าทะเบียนวัตถุอาจส่งผลให้
ไม่สามารถจดจ ารายละเอียดข้อมูลของวัตถุได้ในอนาคต  

 ๙. ผู้เข้าชม 
      ในเรื่องผู้ เข้าชมของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น เนื่องจากพ้ืนที่ห้องจัดแสดงของ

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงท าให้การรองรับผู้เข้าชมเข้ามาเดินชมภายในห้องจัด
แสดงได้ไม่มากและจ านวนผู้เข้าชมที่เข้ามาเดินชมในปัจจุบันยังไม่มากจนเกินไป ตลอดจนเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์เป็นผู้น าชมนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง จึงมีสามารถสังเกตุและระมัดระวังความเสียหายที่จะ
เกิดจากผู้เข้าชมได้ตลอด ท าให้การจัดการในด้านผู้เข้าชมยังไม่มีปัญหามากนัก 



๑๒๙ 
 

 ทั้งนี้ การแสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
เอกชนที่มีความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ด้วยนั้น มีการสะท้อนผ่านเนื้อหาของนิทรรศการที่น ามาจัด
แสดงของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงวัตถุ สิ่งของจัดแสดงที่ท าให้ผู้เข้าชมได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและยังแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น  

 
๒. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นปัญหาของพิพิธภัณฑ์ ทั้ง ๓ แห่ง 

 เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์ ผู้ศึกษาจึงน าข้อมูลประเด็นปัญหาที่พบ
ของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ
อย่างเหมาะสมในอนาคตได้ 
 



๑๓๐ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๑. อาคารสถานที่ อาคารสถานที่ที่มีอยู่ค่อนข้าง
เล็กและไมเ่หมาะสมในการ
ขยายพ้ืนทีน่ิทรรศการ ซ่ึง
พิพิธภัณฑ์มีการวางแผนจะ
ย้ายไปยังสถานที่ใหม่ 

ปัจจุบันไม่มีปัญหาในการ
จัดการด้านสถานที่ 

สถานที่ค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบ
กับจ านวนสิ่งของที่น ามาจัด
แสดง แต่ท าเลที่ตั้ง เป็นจุดที่มี
คนผ่านตลอด เพราะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

ประเด็นเรื่องอาคารสถานที่
เป็นประเด็นที่ส าคัญและเป็น
ประเด็นที่ควรค านึงถึงอย่าง
มากในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ 
แต่ส่วนมากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
จะมีขนาดของอาคารสถานที่ที่
ไม่ใหญ่มาก เป็นผลมาจากการ
ได้รับบริจาค เช่น พ้ืนที่ของ
บ้านพิพิธภัณฑ์ หรือเป็นพ้ืนที่
ที่ว่างจากการใช้ประโยชน์อื่น
เช่น พ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะ ส่วนพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
พ้ืนที่กว้างขวางที่สุด เนื่องจาก
ตั้งใจสร้างขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์
โดยเฉพาะ คือ พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี 



๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๒. งบประมาณ ใช้งบประมาณด าเนินการจาก
รายได้ส่วนตัว รายได้จากการ
ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธา 
รายได้จากค่าเข้าชมและของที่
ระลึก สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายภายในพิพิธภัณฑ์ได้ 
แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณใน
การวางแผนขยายพิพิธภัณฑ์ 
 

รายได้ของพิพิธภัณฑ์จากการ
เก็บค่าเข้าชมและขายสินค้าที่
ระลึกไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ของพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ 
ค่าสาธารณูปโภค ค่า
บ ารุงรักษาวัตถุจัดแสดงและ
สิ่งต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ท าให้ต้องน า
เงินรายได้ของครอบครัวมาใช้
จ่ายในพิพิธภัณฑ์ 

ใช้รายได้ส่วนตัวมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๓ แห่งนี้ มีการ
น าเงินรายได้ส่วนตัวมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิพิธภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์
ทั้ง ๓ แห่งนั้น แตกต่างกัน
ออกไป พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่า
ทวี ถึงแม้มีการเก็บค่าเข้าชม
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่าบูชา
พระเครื่อง แต่ก็ไม่ค่อย
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น  
แต่บ้านพิพิธภัณฑ์ มีค่าใช้จ่าย
ในเรื่องการดูแลอาคารสถานที่ 
และบ ารุงรักษาวัตถุจัดแสดง 
รวมถึงโครงการที่จะขยาย
พิพิธภัณฑ์ไปที่ ต าบลงิ้วราย 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด  



๑๓๒ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

    นครปฐม ซึ่งบ้านพิพิธภัณฑ์มี
รายได้จากการเก็บค่าเข้าชม
จ าหน่ายสินค้าที่ และจ าหน่าย
หนังสือ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะ ไม่ได้จัดเก็บค่าเข้า
ชมแต่มีการตั้งกล่องรับบริจาค 
และจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
พิพิธภัณฑ์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่อง
เจ้าหน้าที่ เพราะใช้เจ้าของ
พิพิธภัณฑ์เป็นหลัก และมี
สมาชิกคนอื่นมาช่วยเป็น
บางครั้ง ค่าใช้จ่ายที่มีจะเป็น
ส่วนของการดูแลรักษาวัตถุจัด
แสดง การจัดท าป้ายค า
บรรยายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 



๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๓. บุคลากร ใช้สมาชิกในครอบครัวนาวิกมูล 
เพ่ือนฝูง ลูกศิษย์ และกลุ่มคนที่
ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์ โดยท างาน
ในแบบอาสาสมัคร ท าให้
ประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ 

ใช้สมาชิกในครอบครัวบางท่าน
มาช่วยงานและมีการจ้าง
เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ แต่ก็
อาจจะยังไม่เพียงพอ ซึ่งหากมี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะช่วย
แก้ปัญหานี้ได้มาก 

เจ้าของพิพิธภัณฑ์เป็นผู้
ด าเนินงานหลัก และมีการใช้
สมาชิกในครอบครัว อีก ๓ คน 
มาช่วยดูแลเป็นบางเวลา 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๓ แห่ง ใช้
สมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก 
แต่บ้านพิพิธภัณฑ์มีการวางแผน
เรื่องบุคลากรโดยใช้ระบบ
อาสาสมัคร ซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวนาวิกมูลเพ่ือนฝูงศิษย์ 
และกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
พิพิธภัณฑ์ โดยไม่มีค่าตอบแทน
และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีใช้
การจ้างบุคลากรซึ่งเป็นคนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ 
 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๔. การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์จาก
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ทาง 
Facebook และมีป้ายข้อมูล
พิพิธภัณฑ์กับป้ายบอกทางท่ี
หน่วยงานราชการน ามาติดตั้ง
ให้ 
 

ไม่มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ทางการ แต่มีการเข้าโครงการ
บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ และ
มีป้ายบอกทางที่หน่วยงาน
ราชการติดตั้งไว้ให้ 

มีการประชาสัมพันธ์แค่การ
จัดท าเอกสารและป้าย
ประชาสัมพันธ์  

บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี พยายามเพ่ิม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก เแต่
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มี
แผนการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมเติม ซึ่งบ้านพิพิธภัณฑ์มี
การช่องทางประชาสัมพันธ์
มากที่สุด ทั้งจากสินค้าที่ระลึก 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
หนังสือ โดยบ้านพิพิธภัณฑ์
และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี
ได้รับการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐด้วย
การจัดท าป้ายบอกทาง และ
ป้ายข้อมูลที่หน้าพิพิธภัณฑ์ 



๑๓๕ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๕. ผู้เข้าชม มีปัญหาจากผู้เข้าชมที่มาเดิน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ขาด
ความระมัดระวังตนเองต่อวัตถุ
จัดแสดง เช่น พาเด็กมาเดินชม
แต่ผู้ปกครองไม่ใส่ใจปล่อยให้
วิ่งเล่นในห้องจัดแสดง บางครั้ง
ผู้เข้าชมหยิบวัตถุจัดแสดงไป
วางไว้ผิดที่ 

ไม่มีปัญหาจากผู้เข้าชม 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้า
อยู่ตามจุดต่างๆ และพ้ืนที่ใน
การเดินชมนิทรรศการ
ค่อนข้างกว้าง 
 

เจ้าของพิพิธภัณฑ์เป็นผู้น าชม
เอง จึงคอยระมัดระวังอยู่เสมอ 
วัตถุจัดแสดงถูกเก็บไว้บนโต๊ะ
และในตู้เป็นส่วนใหญ่  

ปัญหาจากการเดินไม่
ระมัดระวังของผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ที่มขีนาดของพ้ืนที่
ค่อนข้างเล็กอาจจ าเป็นต้องให้
ความใส่ใจมากกว่าพิพิธภัณฑ์ที่
พ้ืนที่กว้าง เพราะอาจเกิด
ความเสียหายได้พิพิธภัณฑ์ท้ัง 
๓ แห่ง จึงมีแนวทางจัดการกับ
วัตถุท่ีเสี่ยงต่อการเสียหายมาก 
โดยการใส่ไว้ในตู้ และชั้นวางที่
ค่อนข้างแน่นหนา แต่ทั้ง ๓ 
แห่งก็ยังไม่เคยมีวัตถุได้รับ
ความเสียหายจากผู้เข้าชม 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๖. การท าทะเบียนวัตถุ จัดท าทะเบียนวัตถุข้อมูลไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐาน เมื่อ
วัตถุจัดแสดงมากข้ึนประสบ
ปัญหาจ าข้อมูลได้ไม่ครบ  
 

มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ แต่
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน 

ไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การท าทะเบียนวัตถุของบ้าน
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวีนั้น ท าโดยกลุ่ม
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งปัญหา
ของการจัดท าทะเบียนวัตถุนั้น 
ทั้ง ๒ แห่งกล่าวว่า ไม่มีเวลา
มากพอ ทั้งนี้ ปัญหาของการ
ไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ 
หรือท าทะเบียนวัตถุแต่บันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในภายหลัง
อาจจะลืมข้อมูลของวัตถุ
เหล่านั้นได้ รวมถึงท าให้ไม่
ทราบจ านวนของวัตถุท่ีมี
ทั้งหมด 
 

 



๑๓๗ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๗. การรักษาความ
ปลอดภัย 

พิพิธภัณฑ์เคยถูกงัดแงะ และ
ถูกขโมยของที่ตั้งไว้หน้าอาคาร
แต่วัตถุจัดแสดงไม่เคยสูญหาย
ทางพิพิธภัณฑ์เคยติดตั้งกล้อง
วงจรปิด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก
จึงยกเลิกการติดตั้ง และมา
เสริมความปลอดภัยที่งาน
โครงสร้างอาคารแทน 

เคยมีวัตถุจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์หาย จึงใช้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอด 
 

มีกล้องวงจรปิด หลังจากเคยถูกงัดแงะ บ้าน
พิพิธภัณฑ์ก็พยายามหาทาง
รักษาความปลอดภัยจนเปลี่ยน
มาเสริมโครงสร้างเหล็กท่ีบาน
ประตู รวมถึงจัดเก็บทรัพย์สิน
มีค่าให้มิดชิดกว่าเดิม ซึ่งก็ช่วย
ในเรื่องความปลอดภัยได้ดี 
ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีที่
เคยถูกขโมยของในพิพิธภัณฑ์ 
ปัจจุบันใช้การจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น มี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในการ
รักษาความปลอดภัย ซ่ึงการใช้
กล้องวงจรปิดก็เป็นวิธีที่ช่วยได้
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ 



๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

    มากนัก แต่หากมีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณ จะใช้วิธีจัด
เจ้าหน้าที่คอยดูแลแทนก็ได้
หรืออาจจะจัดท าโครงสร้างที่
หนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิม 
 

๘. การจัดแสดง การจัดพิพิธภัณฑ์เน้นการสร้าง
บรรยากาศ การจัดแสดงจะ
ออกแบบเป็นการจ าลอง
สถานที ่เช่น โรงเรียน ร้านตัด
ผม โรงภาพยนตร์ ผู้เข้าชมจึง
เกิดความรู้สึกเหมือนกับได้อยู่
ในสถานที่ต่างๆ ในช่วงอดีต 
จึงไม่พบปัญหาในจัดแสดง 
เพราะสอดคล้องกับแนวคิด
การจัดพิพิธภัณฑ์แบบสร้าง 

ในพิพิธภัณฑ์มีส่วนการจัด
แสดงวัตถุอยู่หลายแห่ง 
เนื่องจากมีการแบ่งพ้ืนที่ตาม
ลักษณะของเนื้อหา แต่ไม่มี
ปัญหาในเรื่องการจัดแสดง 
เนื่องจากมีป้ายค าบรรยายการ
จัดแสดงวัตถุไว้อย่างละเอียด 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัด
แสดงของพิพิธภัณฑ์ที่เน้น
ความส าคัญของวัตถุและ 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะ เป็นการจัดแสดงแบบ
ให้ความส าคัญกับวัตถุจัดแสดง
และเรื่องราวที่เก่ียวข้อง แต่
ป้ายค าบรรยายมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก และวัตถุท่ีจัด
แสดงบางชิ้นอยู่ในตู้ ท าให้มอง
ป้ายค าบรรยายไม่ชัดเจน และ
การจัดแสดงวัตถุบางชิ้นก็ไม่มี
ป้ายค าบรรยายท าให้เป็น 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ควร
เลือกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบ้าน
พิพิธภัณฑ์ มีแนวคิดในการจัด
พิพิธภัณฑ์ในการจ าลอง
บรรยากาศตลาดเก่า จึงไม่เน้น
การจัดแสดงที่วัตถุ แต่เน้นที่
การสร้างเรื่องราว พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี มีแนวคิดในการ
จัดแสดงวัตถุเพ่ือแสดงให้เห็น 



๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

 ความรู้สึกโหยหาอดีต เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
เป็นหลัก 

ประเด็นปัญหาของพิพิธภัณฑ์
เนื่องจากผู้เข้าชมไม่สามารถ
เข้าถึงเรื่องราวของวัตถุได้มาก
นัก 

ถึงความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเรื่องราวในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง การจัดแสดงจึงเลือก
ให้วัตถุเป็นสิ่งส าคัญ พร้อม
จัดท าค าบรรยายประกอบ
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ มี
แนวคิดท่ีคล้ายคลึงกับ
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี คือ
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีแนวคิดใน
การจัดแสดงสิ่งของ และมีค า
บรรยายเรื่องราวของวัตถุจัด
แสดง แต่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ
ยังจัดแสดงวัตถุและป้ายค า
บรรยายที่ไม่โดดเด่น ชัดเจน
และดึงดูดความสนใจ 

 



๑๔๐ 
 

ตารางที่ ๕ การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่พบของบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 
ที่พบ 

บ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
จ่าทวี 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ วิพากษ์ 

๙. เนื้อหา เนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ เป็นการ
ท าพิพิธภัณฑ์ที่จ าลองสถานที่
ต่างๆ เพื่อย้อนบรรยากาศใน
สมัยเก่าจึงไม่พบว่ามีปัญหา
เรื่องเนื้อหาการจัดแสดง 

เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ เน้นที่การ
แสดงภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ผ่านวัตถุต่างๆ ตลอดจน
สิ่งของที่น ามาจัดแสดงเป็น
ของในท้องถิ่นที่เจ้าของ
พิพิธภัณฑ์รู้จักเป็นอย่างดี 
สามารถให้รายละเอียดใน
เนื้อหาของการจัดแสดงในป้าย
ค าบรรยายและการออกแบบ 
จัดวางได้อย่างครบถ้วน 

ยังไม่มีการแสดงเนื้อหาที่โดด
เด่นของพิพิธภัณฑ์ออกมา 
รวมถึงป้ายค าบรรยายวัตถุยัง
ขาดรายละเอียดของวัตถุไป
มาก  ข้อมูลของวัตถุจัดแสดง
ยังไม่ครบถ้วน 
 

พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะพบ
ปัญหาด้านเนื้อหา เนื่องจากยัง
ไม่มีการแสดงความโดดเด่น
ของเนื้อหาให้มีความชัดเจนใน
การน าเสนอ รวมถึงป้ายค า
บรรยายวัตถุยังมีข้อมูลไม่
ละเอียด พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ
ควรก าหนดจุดเด่นของเนื้อหา
ทีจ่ะน าเสนอให้ชักเจน และ
ศึกษาข้อมูลของวัตถุเพ่ิมข้ึน
เพ่ือที่จะจัดท าค าบรรยายวัตถุ
ได้ดีกว่าเดิม 
 

 
 



๑๔๑ 
 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลประเด็นปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่าง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 
จังหวัดพิษณุโลก และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถอภิปรายประเด็นปัญหา
และแนวทางการแก้ไขท่ีผ่านมาของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งได้ ดังนี้ 
 ๑. ด้านอาคารสถานที่ 
     ปัญหาด้านอาคารสถานที่นั้น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีขนาดของสถานที่ที่ไม่
กว้างมากนัก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับบริจาคมาหรือว่างจากการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  ซึ่งประเด็น
อาคารสถานที่พบว่าบ้านพิพิธภัณฑ์ประสบปัญหาอาคารสถานที่คับแคบเกินไป เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่
ได้รับบริจาคมาและพ้ืนที่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการขยับขยายเพื่อปรับปรุงนิทรรศการให้มีขนาดที่
ใหญ่ขึ้น ทางคณะผู้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จึงมีการวางแผนที่จะย้ายพิพิธภัณฑ์ไปอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนที่มี
ขนาดกว้างขวางมากกว่าเดิม ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีนั้น ในอดีตเคยเก็บสะสมวัตถุต่างๆ และจัด
แสดงไว้ ณ ที่พักอาศัย ก็ประสบปัญหาพ้ืนที่ไม่เพียงพอเช่นกันแต่เมื่อมีการย้ายพิพิธภัณฑ์มายังที่ตั้ ง
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ประสบปัญหาในด้านอาคารสถานที่อีก ส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีขนาด
ของสถานที่จัดแสดงค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับจ านวนวัตถุจัดแสดงที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นการใช้สถานที่
จากพ้ืนที่ที่ว่างจากการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน แต่ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีข้อดีตรงที่อยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
 โดยเรื่องที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในด้านอาคารสถานที่ เช่น
ในกรณีของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน
และเป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์และสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่บ้านพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใน
ชุมชนที่เป็นหมูบ้านจัดสรร ท าเลที่ตั้งเข้าถึงค่อนข้างยากท าให้เป็นข้อจ ากัดของผู้เข้าชมที่ต้องการจะ
เข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านอาคารสถานที่นั้น พบว่า อาคาร
สถานที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอาจจะไม่สัมพันธ์กับวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่
ไม่ได้ถูกสร้างมาเพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ การแก้ไขของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงท าได้โดยปรับปรุง
การจัดแสดงให้ เหมาะสมกับสถานที่ไปก่อน แล้วจึงวางแผนที่จะขยายเมื่อมีสถานที่ใหม่และ
งบประมาณท่ีมากเพียงพอ 
 ๒. งบประมาณ 
     ปัญหาด้านงบประมาณเป็นปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาหลักของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเกือบ
ทุกแห่ง บ้านพิพิธภัณฑ์นั้นถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชม จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆ และ
ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา แต่งบประมาณที่ได้มาก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของแผนพัฒนา
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พิพิธภัณฑ์ที่ได้มีการก าหนดไว้ ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีก็ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณเช่นกัน 
ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างรายได้จากการขายสินค้าที่ระลึก เครื่องดื่ม เช่าบูชาพระที่เป็นผลงานส่วนหนึ่ง
ของจ่าสิบเอกทวี บูรณเจตต์ และได้แก้ปัญหาโดยการน าเงินรายได้ส่วนตัวมาใช้จ่ายภายในพิพิธภัณฑ์ 
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยการน าเงินรายได้ส่วนตัวมาเป็น
ค่าใช้จ่ายภายในพิพิธภัณฑ์ 
   ข้อสังเกตในด้านงบประมาณของพิพิธภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านจ่าทวี พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ หรือแม้แต่ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น งานของวิปาลี 
จันทรโรจน์ ที่ศึกษาเรื่อง “แนวทางการก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นในประเทศไทย” พบว่าปัญหาหลักของการวางแผนประชาสัมพันธ์พีพิธภัณฑ์คือปัญหาด้าน
งบประมาณ๔ 
 ๓. บุคลากร 
     พิพิธภัณฑ์ทั้ ง ๓ แห่งมีการใช้สมาชิกในครอบครัว สับเปลี่ยนกันมาคอยดูแล
พิพิธภัณฑ์ตามเวลาและโอกาสที่สะดวก ทั้งนี้ การใช้เพียงสมาชิกในครอบครัวอาจไม่เพียงพอในการ
ดูแลพิพิธภัณฑ์ได้ครอบคลุมทุกด้าน บ้านพิพิธภัณฑ์จึงมีการวางแผนจัดการด้านบุคลากรด้วยการใช้
ระบบอาสาสมัคร โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนฝูง ลูกศิษย์ และผู้ที่เคยมาเข้าชมและประทับใจ
มาร่วมเป็นอาสาสมัครในบ้านพิพิธภัณฑ์ ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีมีการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ือคอยดูแล
งานด้านต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มีการวางแผนการจัดการเรื่อง
บุคลากรที่ชัดเจนนัก โดยมีแค่การมาช่วยงานในบางครั้งที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่สะดวก 
    ข้อสังเกตด้านบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน นั่นคือการเริ่มต้นจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์ด้วยการใช้สมาชิกภายในครอบครัวก่อน เมื่อจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแล
พิพิธภัณฑ์จึงมีการวางแผนในรูปแบบอ่ืน เช่นการใช้อาสาสมัครแบบบ้านพิพิธภัณฑ์ หรือการจ้างงาน
แบบพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 
 ๔. การประชาสัมพันธ์ 
     การประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้ในวงกว้าง บ้านพิพิธภัณฑ์
มีการจัดท า Facebook เพ่ือช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
ในปัจจุบันข่าวสารทางสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่กันรวดเร็วและกว้างขวาง ติดตามข่าวสารได้ง่าย 
การมีช่องทางประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้มีผู้ติดตามข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้

                                                           

 ๔ปาลี จันทรโรจน์, “แนวทางการก าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓). 
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สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการจัดท าสินค้าที่ระลึก น าบัตรภาพมาจัดท าเป็นบัตรเข้าชม และการ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของผู้ก่อตั้ง ช่วยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ได้อีกรูปแบบหนึ่ง  ทั้งนี้ 
บ้านพิพิธภัณฑ์ยังมีการขออนุญาตท าป้ายบอกทางจากทางราชการจนได้รับป้ายบอกทางติดตั้งอยู่ที่
ถนนและได้ป้ายข้อมูลมาติดไว้หน้าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ไม่มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ แต่ได้มีการเข้าร่วมโครงการบัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ MUSE PASS ที่จะ
ช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้รู้จักพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีเพ่ิมขึ้น รวมถึงป้ายบอกทางที่
ทางราชการได้จัดท าให้ แต่ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มีแผนการจัดท าการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันมี
การจัดท าเอกสารแจกผู้เข้าชมเป็นบางช่วง และมีป้ายพิพิธภัณฑติดตั้งที่ทางเข้าตลาดน้ าบางน้อย เพื่อ
บอกให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเคยเข้าร่วมงานเทศกาล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือสร้าง
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะก็ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้อีก 
  ข้อสังเกตในด้านการประชาสัมพันธ์พบว่าบ้านพิพิธภัณฑ์มีช่องทางการประชาสัมพัน์
พิพิธภัณฑ์มากที่สุด โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่พิพิธพันธ์พ้ืนบ้านจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มี และสังเกตว่าหน่วยงาน
ภาครัฐมีส่วนในการช่วยเหลือในด้านการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของป้ายบอกทางเท่านั้น 
 ๕. ผู้เข้าชม 
     เนื่องจากมีของจัดแสดงค่อนข้างมากประกอบกับห้องจัดแสดงที่มีขนาดเล็ก บ้าน
พิพิธภัณฑ์จึงประสบกับปัญหาที่ผู้เข้าชมเดินชมนิทรรศการด้วยความไม่ระมัดระวัง บางครั้งหยิบ
สิ่งของจัดแสดงไปวางไว้จุดอ่ืน หรือผู้ปกครองที่พาเด็กมาเดินชมแล้วไม่ดูแลให้ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ที่คอย
ดูแลอยู่บริเวณที่มีผู้เข้าชมจึงต้องคอยระมัดระวังอยู่เข้าชมอยู่เสมอ และน าสิ่งของจัดแสดงที่เสี่ยงต่อ
การเสียหายจัดแสดงไว้ในตู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีไม่มีปัญหาเรื่องผู้เข้าชม เนื่องจากพ้ืนที่จัด
แสดงค่อนขว้างกว้างและมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตามจุดต่างๆ แต่ก็มีการจัดแสดงวัตถุชิ้นที่อาจแตกหัก 
เสียหายได้ไว้ในตู้จัดแสดง และพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างเล็ก เจ้าของพิพิธภัณฑ์จึงจัด
แสดงวัตถุชิ้นส าคัญไว้ในตู้กระจก และจัดเรียงชิ้นอ่ืนๆ ที่เป็นชิ้นเล็กไว้บนโต๊ะ ตลอดจนเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้น าชมเป็นส่วนใหญ่จึงคอยระมัดระวังผู้เข้าชมได้อยู่เสมอทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ท้ัง ๓ แห่ง 
ยังไม่เคยได้รับความเสียหายจากผู้เข้าชม 
 ๖. การจัดท าทะเบียนวัตถุ 
     บ้านพิพิธภัณฑ์มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นอาจไม่ครบถ้วนตาม
หลักมาตรฐานเนื่องจากสิ่งของมีจ านวนมากแต่บุคลากรและเวลามีน้อย จึงบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ
ไปก่อน ซึ่งในบางครั้งในการน าสิ่งของมาซ่อมแซมหรือจะน าไปจัดแสดง ก็จดจ ารายละเอียดของวัตถุ
ได้ไม่ครบถ้วน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี มีการจัดท าทะเบียนวัตถุของสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไว้แล้ว 
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พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุเลย ซึ่งปัญหาการไม่จัดท าทะเบียนวัตถุนี้อาจท าให้
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ไม่ทราบข้อมูลของวัตถุได้ครบถ้วน และเมื่อเวลาผ่านไปนานจะท าให้ความทรงจ า
เกี่ยวกับวัตถุสิ่งนั้นเลือนหายไปด้วย 
 ข้อสังเกตเรื่องการจัดท าทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์นั้น พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่งยัง
ไม่มีการจัดท าทะเบียนวัตถุหรือมีการจัดท าทะเบียนวัตถุแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หลายแห่งได้ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หลายแห่งให้เหตุผลว่าจ ารายละเอียดวัตถุได้แน่นอน ซึ่งเรื่องการ
จัดท าทะเบียนวัตถุนี้ ผลการศึกษาบุบฝา จิระพงษ์ ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง “สถานภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่” พบว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนในเชียงใหม่เกือบทุกแห่งไม่ได้มีการจัดท าทะเบียน
วัตถุ มีพิพิธภัณฑ์เพียงแห่งเดียวที่จัดท าทะเบียนวัตถุตามหลักสากล นั่นคือ พิพิธภัณฑ์แมลงโลก  ซึ่ง
ความส าคัญของการจัดท าทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการ
บันทึกข้อมูลของวัตถุแต่ละชิ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมความหมายของค าว่าพิพิธภัณฑ์ ที่แตกต่าง
จากการเป็นคลังสะสมส่วนบุคคลอีกด้วย 
 ๗. การรักษาความปลอดภัย 
     ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้วัตถุจัดแสดงและของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ปลอดภัยจากการขโมย บ้านพิพิธภัณฑ์เคยถูกขโมยของที่ตั้ง
ไว้หน้าบ้าน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของมีค่ามากแต่ก็ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงได้มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ในภายหลังยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้าง
สูง และเปลี่ยนมาเป็นการเสริมความปลอดภัยที่งานโครงสร้างอาคาร ส่วนพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี  
เคยประสบปัญหาวัตถุในพิพิธภัณฑ์หาย จึงได้จ้างเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
ขณะที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 ในด้านการรักษาความปลอดภัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงในโครงสร้าง
อาคารอย่างบ้านพิพิธภัณฑ์ หรือการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี 
หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ต่าก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป 
ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักพิพิธภัณฑ์มากที่สุดย่อมเลือกวิธีรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ได้ดีที่สุด 
 ๘. การจัดแสดง 
     ในด้านการจัดแสดงนั้น บ้านพิพิธภัณฑ์จัดท าพิพิธภัณฑ์ตามแนวคิดเชิงโหยหาอดีต 
เลือกที่จะสื่อสารกับผู้เข้าชมด้วยการสร้างอารมณ์ร่วมไปกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เน้นการ
สร้างบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นเหมือนอดีต ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๐๐ บ้านพิพิธภัณฑ์จึงไม่พบปัญหา
ในด้านนี้เนื่องจากการจัดแสดงที่เป็นการจ าลองบรรยากาศร้านค้า ตลาด และสถานที่ราชการในอดีต 
ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้จัดท าต้องการสื่อสารด้วยได้โดยง่าย พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีจัดแสดงวัตถุ
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ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีจึงเน้นความส าคัญของวัตถุ 
โดยมีป้ายค าบรรยายลักษณะ หน้าที่การใช้งานของวัตถุชนิดต่างๆ อย่างละเอียด พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวีจึงไม่พบปัญหาเรื่องการจัดแสดงเช่นกัน ส่วนพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ใช้การจัดแสดงแบบเน้น
ความส าคัญที่วัตถุจัดแสดง การจัดแสดงวัตถุจัดวางอยู่บนโต๊ะ บางชิ้นจัดแสดงอยู่ในตู้กระจก และมี
ป้ายค าบรรยายวางอยู่ใกล้กับวัตถุ แต่ป้ายค าบรรยายวัตถุบางชิ้นขนาดเล็กท าให้ผู้เข้าชมมองเห็น 
ได้ไม่ชัด โดยเฉพาะวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกและป้ายค าบรรยายอยู่ในตู้กระจกเช่นกัน  ซึ่งจาก
ความคิดเห็นของผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า
ชื่นชอบและสนใจวัตถุจัดแสดง แต่ไม่ประทับใจเรื่องป้ายค าบรรยายที่มีขนาดเล็กเกินไป  
     ข้อสังเกตเรื่องการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์นั้น อันดับแรกพิพิธภัณฑ์ควรเลือก
รูปแบบการจัดแสดงให้เหมาะสมกับแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ และเมื่อเลือกรูปแบบการจัดแสดงที่
เหมาะสมแล้วนั้น ควรก าหนดให้วัตถุจัดแสดงมีความโดดเด่น และเลือกการจัดวางที่สร้างความ
น่าสนใจให้กับวัตถุ ตลอดจนป้ายค าบรรยายวัตถุจัดแสดง ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของผู้
เข้าชมและมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัตถุอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็น
สิ่งที่มักจะท าให้ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจต่อพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากการ
จัดแสดงเป็นสิ่งที่ผู้เข้าชมสัมผัสได้ชัดเจนมากท่ีสุด 
 ๙. เนื้อหา 
     บ้านพิพิธภัณฑ์ไม่พบปัญหาเรื่องเนื้อหาของนิทรรศการ เนื่องจากเป็นการจ าลอง
บรรยากาศของสถานที่ในอดีต เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมเสมือนกับเดินอยู่ในสมัยปี พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีที่ไม่พบปัญหาในด้าน
เนื้อหาการจัดแสดง เนื่องจากวัตถุที่น ามาจัดแสดงนั้นเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงอุปกรณ์
ในการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ซึ่งผู้จัดท าพิพิธภัณฑ์มีความคุ้นชินเป็นอย่างดีจึงสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาของนิทรรศการออกมาได้เข้าใจง่าย การจัดแสดงบางส่วนมีการจ าลองสถานการณ์
และการสาธิตการใช้งานวัตถุต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทราบ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นยังขาด
ความชัดเจนของเนื้อหาที่จัดแสดง การจัดแสดงยังไม่ค่อยสื่อถึงสิ่งที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ต้องการสื่อสาร
ให้ผู้เข้าชมได้ทราบ ตลอดจนป้ายค าบรรยายของวัตถุต่างๆ ที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดของวัตถุแต่ละชิ้น
มากนัก ท าให้ผู้เข้าชมยังไม่ค่อยสนใจเนื้อหาการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่าที่ควร 
 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๓ แห่งข้างต้นนั้น ท าให้มองเห็น
ภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุจัดแสดงที่เป็นของท้องถิ่นและ
ของร่วมสมัย แต่มีการจัดการพิพิธภัณฑ์ในระบบเอกชนที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบ
การจัดการของชุมชนอย่างที่พบเห็นกันมาก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนี้จะมีจุดเริ่มต้นการจัดตั้งด้วย
การสะสมวัตถุต่างๆ ของผู้เป็นเจ้าของ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังที่มีความสนใจ
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ได้ใช้ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนทั้ง ๓ แห่ง ใช้การด าเนินงานโดยบุคคลในครอบครัวเป็น
อันดับแรกต่อมาจึงค่อยขยับขยายคณะท างานต่อไป 
 ซึ่งหากพิจารณาตามกรอบแนวความคิดของนักวิชาการที่เสนอแนะเกี่ ยวกับพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นแล้วนั้นจะพบว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนดังเช่นกรอบ
แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรมีองค์ประกอบ ๕ ประการ แต่จากการที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจาก
พิพิธภัณฑ์ต้ังเซียมฮะและกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนอีก ๒ แห่งมานั้น พบว่าองค์ประกอบ ๕ 
ประการ เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา แต่ในการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้
ด าเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้นจะมีประเด็นที่เพ่ิมขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ที่จะช่วยให้คนทั่วไปรู้จักพิพิธภัณฑ์ หรือในด้านการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ที่จะ
ช่วยป้องกันให้ไม่เกิดความสูญเสียขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในความส าคัญด้านการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์นี้ ผลการศึกษาของรังสรรค์ สัตยาวุธ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย”  
ผลการศึกษาของมงคลรัตน์ มหมัดซอและ เรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑฺเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษา
บ้านพิพิธภัณฑ์” และผลการศึกษาของวิภาวี ติยะเวศน์ เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานของคลังสะสม
ผ้าติลลิกีแอนด์กิบบินส์” แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นเอกชน เพราะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ประชาชนรู้จัก มีความสนใจและต้องการที่จะมาเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ได้ 
 โดยข้อมูลที่ได้จากพิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น ท าให้ทราบว่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
มีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ในด้านงบประมาณ ในด้านบุคลากร ในด้านการท าทะเบียนวัตถุ ในด้าน
การประชาสัมพันธ์ และในด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการจัดแสดง  ปัญหาบางประการนั้น
เป็นปัญหาที่พบได้กับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนอีก ๒ แห่ง ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้าน
บุคลากร และปัญหาด้านการจัดท าทะเบียนวัตถุ ปัญหาดังกล่าวนี้อาจจะเป็นปัญหาที่สามารถพบได้ใน
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในหลายๆ แห่งอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ในด้านการแก้ปัญหาที้เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ยังมีความแตกต่างกับ
กรณีศึกษาทั้ง ๒ แห่ง นั่นคือในด้านงบประมาณ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะไม่มีการเก็บค่าเข้าชมและการ
จ าหน่ายของที่ระลึกก็ยังไม่ดึงดูดผู้เข้าชมมากเพียงพอ ในขณะที่บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวี มีการเก็บค่าเข้าชม และมีการจ าหน่ายของที่ระลึกซึ่งป็นสินค้าที่ท าให้นึกถึงพิพิธภัณฑ์ ท าให้
สินค้าช่วยดึงดูดใจแก่ผู้เข้าชม 
 รวมถึงปัญหาในด้านบุคลากรซึ่งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังไม่มีการวางแผนอย่างชัดเจน 
แตกต่างจากการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ที่มีการ
วางแผนเรื่องการจัดการบุคลากรที่มาท างานอย่างชัดเจน โดยการใช้ระบบอาสาสมัครและการจ้างงาน 
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ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรจะช่วยให้พิพิธภัณฑ์มีความต่อเนื่องในการด าเนินงานและมีความ
ราบรื่นในการด าเนินงานได้มากยิ่งขึ้น 
 ส่วนปัญหาในด้านการท าทะเบียนวัตถุนั้น เป็นอีกปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๓ แห่ง ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะไม่เคยมีการท าทะเบียนวัตถุเลย ในขณะที่บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
จ่าทวีมีการจัดท าทะเบียนวัตถุ แต่ข้อมูลของวัตถุอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสากลมากนัก 
เนื่องจากงานท าทะเบียนวัตถุเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และมีความละเอียดรอบคอบ ท าให้พิพิธภัณฑ์ทั้ง 
๒ แห่ง ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ 
 อาจเห็นได้ว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นกับพิพิธภัณฑ์ทั้ ง ๓ แห่ง ทั้ งพิพิธภัณฑ์ตั้ งเซียมฮะ  
บ้านพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี พบปัญหาที่คล้ายกันหลายประการ อาทิ ปัญหาด้าน
งบประมาณ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจึงควรมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณให้ชัดเจน 
ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวกับบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากเกินไป 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๓ แห่ง และเห็นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วนั้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนั้น จะ
ประสบกับปัญหาต่างๆ ซึ่งในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนควรต้องค านึงถึง ดังนี้ 
 ๑. ด้านอาคารสถานที ่
     สิ่งแรกที่ควรค านึงถึงคือท าเลที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เดินทาง
เข้าถึงได้ง่ายจะเป็นการท าให้ผู้เข้าชมเดินทางเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ได้สะดวก ท าให้ผู้เข้าชมไม่รู้สึกว่า
การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องยาก แต่หากว่าที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับบริจาคหรือ
เป็นพ้ืนที่ว่างจากการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน และที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ผู้เข้าชมเดินทางเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้
โดยยาก ทางพิพิธภัณฑ์อาจต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนในการดึงดูให้ผู้เข้าชมมีความรู้สึกอยากเข้ามาเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ เช่น การประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ 
     ทั้งนี้ ท าเลที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนนั้นอาจเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมายาวนาน โดยประวัติ ความส าคัญของพ้ืนที่บริเวณนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จัด
แสดงของพิพิธภัณฑ์ ทางพิพิธภัณฑ์จึงต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงเรื่องท าเลที่ตั้งที่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย  
 ๒. ด้านงบประมาณ 
     งบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลไปยังการจัดการในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ปัญหาในด้านงบประมาณเป็นปัญหาที่พบ
ได้มากในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสาเหตุที่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมักจะพบกับปัญหาด้าน
งบประมาณเนื่องจากในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนบุคคลนั้น มักจะเป็นการต่อยอดและการ
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พัฒนามาจากการสะสมวัตถุส่วนตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ดังเช่น ในกรณีของพิพิธภัณฑ์ตั้ง
เซียมฮะและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เมื่อต้องการที่จะพัฒนาของสะสมให้เป็นพิพิธภัณฑ์จึงจ าเป็ฯที่
จะใช้งบประมาณส่วนตัวในการปรับปรุง และจัดการให้พิพิธภัณฑ์พร้อมออกมาให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยม
ชมได้มากที่สุด       
 ๓. ด้านบุคลากร 
     ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมักจะประสบกับปัญหาในด้านบุคลากร เนื่องจากว่าการ
จัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมักจะเริ่มมาจากความสนใจส่วนบุคคลที่จะจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่มีความ
ชื่นชอบ ระยะแรกในการจัดการพิพิธภัณฑ์จึงมักเริ่มต้นจากการช่วยเหลือระหว่างคนในครอบครัว 
ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดภาระหน้าที่ในด้านอ่ืน ไม่สามารถมาช่วยในการจัดการพิพิธภัณฑ์ได้ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนจึงมักประสบกับปัญหาในด้านบุคลากร ในกรณีของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจจ่าทวี
ที่แก้ไขปัญหาด้านบุคลากรด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่ประจ า ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑีมากข้ึนไป
ด้วย 
 ๔. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมักจะขาดการประชาสัมพันธ์ ดังเช่น ในกรณีของพิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี เนื่องจากในด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับผลกระทบมาจากใน
ด้านงบประมาณและด้านบุคลากร กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนมีจ านวนบุคลากรที่ไม่มากจึง
อาจจะไม่มีผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ รวมถึงงบประมาณที่มีจ ากัดซึ่งในด้าน
การประชาสัมพันธืพิพิธภัณฑ์เกิดข้ึนได้ไม่เพียงพอ 
 ๕. ด้านเนื้อหาและการจัดแสดง 
     ในด้านเนื้อหาและการจัดแสดง พบว่าเป็นปัจจัยที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนควรให้
ความส าคัญมากอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาและการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท า
ให้ผู้เข้าชมประเมินว่าพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่ควรต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงไปยังความส าคัญและประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือท้องถิ่นใน
บริเวณโดยรอบ 
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บทที่ ๖ 
บทสรุป 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ และศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์
ตั้งเซียมฮะ  

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
ซึ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ กลุ่มเจ้าของกรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นกลุ่มชาวบ้านในชุมชนตลาดน้้าบางน้อย และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ และน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยเสนอผลการศึกษาในรูปของตารางประกอบค้าอธิบายและ
อภิปรายการวิเคราะห์ผลการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้ังต่อไปนี้ 
 
๑. แนวคิดและความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนบุคคลที่เริ่มต้นด้วยการสะสมวัตถุ ซึ่ง
สิ่งของส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะที่ถูกงมขึ้นมาจากแม่น้้าแม่กลอง โดยนายธวัชชัย  
พิเสฎศลาศัยได้เริ่มสนใจและเห็นความส้าคัญของวัตถุที่ถูกงมขึ้นมาจากแม่น้้า และมักจะมีพ่อค้า 
ผู้สนใจของเก่ามาคอยรับซื้อสิ่งของที่งมขึ้นมาได้ นายธวัชชัยจึงริเริ่มที่จะเก็บสะสมวัตถุเหล่านี้ด้วย
ความคิดที่ว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกพบที่บริเวณนี้ จึงอยากอนุรักษ์ไว้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ถูกงมขึ้นมา
ประกอบกับความคิดที่จะอนุรักษ์วัตถุโบราณให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ 
 เมื่อมีการสะสมวัตถุไว้จ้านวนมาก นายธวัชชัยจึงตั้งใจที่จะเปิดพิพิธภัณฑ์และเชิญชวนให้
ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมวัตถุต่างๆ ที่ตนได้สะสมไว้ โดยใช้ห้องแถวริมน้้าห้องริมสุดจ้านวน ๑ คูหา  
เป็นสถานที่จัดแสดง ภายหลังจากท่ีมีคนภายนอกทราบว่านายธวัชชัยได้สะสมวัตถุและเปิดพิพิธภัณฑ์ 
ก็มีชาวบ้านน้าข้าวของต่างๆ มาบริจาคบ้าง เสนอขายบ้าง ท้าให้ปริมาณของสะสมที่มีอยู่นั้นมีจ้านวน
เพ่ิมมากข้ึนไปอีก ภายหลังจึงมีการคัดเลือกวัตถุจัดแสดงที่มีสภาพสมบูรณ์มาจัดแสดงให้ได้ชมกัน 
 หลังจากเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ห้องแถวริมน้้าไประยะเวลาหนึ่ง พื้นไม้ภายในเริ่มช้ารุด
ลงซึ่งเป็นผลมาจากการรับน้้าหนักมาก เจ้าของพิพิธภัณฑ์จึงย้ายวัตถุจัดแสดงทั้งหมดไปเปิดให้เข้าชม
บริเวณตึกแถวริมถนนซึ่งมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้น แต่ปัญหาของการมาเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ตึกแถวนี้
ท้าให้ผู้เข้าชมไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์ เปิดอยู่บริเวณนี้ ท้าให้จ้านวนผู้เข้าชมลดลงไปมาก เจ้าของ
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พิพิธภัณฑ์จึงตัดสินใจซ่อมแซมอาคารริมน้้าซึ่งอยู่ในบริเวณตลาดน้้าบางน้อยให้กลับมาเป็นพิพิธภัณฑ์
อีกครั้ง เนื่องด้วยมีความคิดว่าการท่ีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวจะท้าให้มึคนสนใจอีกครั้ง 
 ความเป็นมาและการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีกระบวนการเกิดขึ้น โดยมีแนวคิด
เริ่มต้นเฉกเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์เอกชนอ่ืนๆ กล่าวคือ มีการเริ่มต้นมาจากแนวคิดของการสะสมส่วน
บุคคล ซึ่งแนวคิดแรกเริ่มนั้นมาจากต่างประเทศก่อนที่จะได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาสู่กระเทศไทยใน
ภายหลัง โดยในสมัยแรกการสะสมสิ่งของเป็นการสะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมีเงินและอ้านาจของ
ผู้สะสม การสะสมในลักษณะนี้จึงท้าให้เกิดการเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลหรือพิพิธภัณฑ์เอกชนใน
ภายหลัง พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจึงมีลักษณะของพิพิธภัณฑ์เอกชนได้ตามกระบวนการเกิดขึ้นดังกล่าว 
การสะสมวัตถุของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้นเป็นการสะสมวัตถุรูปแบบเดียวกันจ้านวนมาก ซึ่งได้มี
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในวัตถุเหล่านั้นด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการสะสมที่เกิดขึ้นโดยชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นที่มักจะน้าวัตถุที่
มีคุณภาพดีและมีความสวยงามไปถวายให้กับวัด วัดจึงเป็นสถานที่รวบวัตถุต่างๆ ไว้มากมาย อันแสดง
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในสมัยก่อนได้ การสะสมของชาวบ้านในชุมชนลักษณะนี้ท้าให้
เกิดกระบวนการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นในภายหลัง 
 การเปิดตัวคลังสะสมของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ก่อนที่จะจัดท้าเป็นพิพิธภัณฑ์ใน
ภายหลัง ท้าให้สังคมได้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ คือพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่จัดเก็บวัตถุของ
ท้องถิ่น ความเข้าใจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนไป พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไม่ได้ถูกจ้ากัดอยู่แค่การสะสม
ของชุมชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสะสมวัตถุสิ่งของที่อยู่ในท้องถิ่นหรือมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ ก็ได้ 
 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะจึงมีกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตามลักษณะการสะสมทั้ง ๒ กรณี
ที่กล่าวมา นั่นคือการเป็นคลังสะสมส่วนบุคคลและสะสมวัตถุที่พบในท้องถิ่นและมีเรื่องราวเกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาการจัดแสดงและสิ่งของจัดแสดงเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวมถึงชุมชนบริเวณนี้อีกด้วย 
  
๒. การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 การศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการจัดการของพิพิธภัณฑ์นี้ในลักษณะการจัดการพิพิธภัณฑ์ของบุคคล เพ่ือท้าความเข้าใจ
การจัดการของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และอาจจะเข้าใจการจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชนแห่งอ่ืนได้ 

 อาจกล่าวได้ว่าจ้านวนวัตถุจัดแสดงทึ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถูกงมขึ้นมาจากแม่น้้าแม่
กลองและคลองบางน้อยที่มีจ้านวนไม่ต่้ากว่าหนึ่งพันชิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท้าให้พิพิธภัณฑ์น่าสนใจ ด้วยเหตุ
นี้จึงท้าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวมเครื่องปั้นดินเผาไว้มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งก็เป็นได้ 
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จุดเด่นอีกประการหนึ่งนั่น คือการรวบรวมวัตถุที่ถูกงมขึ้นมาจากก้นแม่น้้าไว้ยังสถานที่ที่ใกล้เคียงกับ
บริเวณท่ีถูกลงไปงมมากท่ีสุด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้สะท้อนเรื่องราวของการงมหาวัตถุโบราณใต้น้้า หรือ
การประดาน้้า ซึ่งในช่วงที่มีการงมของในแม่น้้าขึ้นมานั้น ข้าวของจ้านวนมากได้ถูกจ้าหน่ายไปยังนัก
สะสมจากแหล่งต่างๆ  

 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง และโบราณวัตถุที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ท้าให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่ที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์
แห่งหนึ่ง และวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีช่วยเติมเต็มเรื่องราวของชุมชนปากคลอง
บางน้อยและพ้ืนที่โดยรอบซึ่งเป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่ในอดีตได้ 

 จากการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาวบ้านในชุมชนตลาดน้้าบางน้อย และ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการบริหารจัดการกับ
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี ท้าให้
สามารถสรุปลักษณะการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ ดังนี้ 

 ในด้านอาคารสถานที่ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะใช้ห้องแถวที่อยู่ริมน้้าที่อยู่ในชุมชนตลาดน้้า 
บางน้อยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นข้อดีของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แต่ห้องจัดแสดงมีขนาดเล็ก ทางเดิน
ภายในห้องจัดแสดงค่อนข้างคับแคบ และการระบายอากาศภายในห้องจัดแสดงยังท้าได้ไม่ดีนัก ซึ่งท้า
ให้เกิดปัญหาสถานที่จัดแสดงไม่เหมาะสมต่อปริมาณวัตถุที่น้ามาจัดแสดง ปัญหาลักษณะนี้เคยเกิด
ขึ้นกับบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีมาแล้ว โดยบ้านพิพิธภัณฑ์ได้เตรียมหาพ้ืนที่ที่จะ
ขยายพิพิธภัณฑ์ได้แล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการสนร้างพิพิธภัณฑ์ในสถานที่แห่งใหม่ ส่วน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีก็ได้จัดหาพ้ืนที่ที่กว้างขวางกว่าเดิมในการจัดท้าเป็นพิพิธภัณฑ์ นั่นก็คือพ้ืนที่
ปัจจุบันนั่นเอง 

 ข้อได้เปรียบของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในด้านสถานที่ตั้ง ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนวัตถุท่ีน้ามาจัดแสดงนั้นมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชุมชนดังกล่าว  ท้าให้
การจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์นี้สามารถสะท้อนเรื่องราวในท้องถิ่น และสามารถท้าให้ผู้เข้าชมเข้าใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้  

 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะใช้บุคลากรที่เป็นสมาชิกในครอบครัวโดยมีนายธวัชชัย พิเสฎศ
ลาศัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภรรยาและบุตรอีก ๒ คนมาช่วยเหลือใน
การดูแลพิพิธภัณฑ์บ้างเป็นครั้งคราว ตามความสะดวกในช่วงเวลาทั้งนี้ เมื่อพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่  
นายธวัชชัยและครอบครัวได้ร่วมกันจัดการมา ท้าให้งบประมาณที่น้ามาใช้จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์
ต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของครอบครัวเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์
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พ้ืนบ้านจ่าทวีในช่วงที่เริ่มจัดตั้งระยะแรก ก็มีการจัดการด้านบุคลากรและงบประมาณในลักษณะนี้ 
ก่อนที่จะมีการวางแผนการจัดการบุคลากรและงบประมาณให้เป็นระบบมากข้ึน 
 เนื้อหาและการจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงโดน
เน้นเรื่องราวความส้าคัญของวัตถุจัดแสดง โดยจัดแสดงวัตถุบนชั้นวาง โต๊ะไม้ และตู้กระจก มีป้ายค้า
บรรยายวัตถุขนาดเล็กวางไว้ด้านข้างหรือด้านบน แล้วแต่ความเหมาะสมของวัตถุแต่ละชิ้น ซึ่งป้ายค้า
บรรยายขนาดเล็กท้าให้ผู้เข้าชมบางท่านมองเห็นได้ไม่ชัดเจน รวมไปถึงในส่วนของการน้าเสนอเนื้อหา
พิพิธภัณฑ์มีแนวคิดที่จะจัดแสดงวัตถุที่ถูกพบจากแม่น้้าแม่กลอง แต่การจัดแสดงรวมถึงเนื้อหาที่จัด
แสดงภายในพิพิธภัณฑ์นั้นยังไม่ชัดเจนมากพอที่ผู้เข้าชมจะสามารถเข้าใจได้ รวมถึงการให้รายละเอียด
ของข้อมูลวัตถุจัดแสดงยังไม่สมบูรณ์ ผู้เข้าชมจึงไม่เห็นว่าเนื้อหาของการจัดแสดงน่าสนใจ ขณะที่
เนื้อหาและการจัดแสดงวัตถุของบ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑืพ้ืนบ้านจ่าทวีสามารถสื่อสารให้ผู้ชม
เข้าใจได้เป็นอย่างดี  
 ประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะมีการจัดท้าป้ายพิพิธภัณฑ์ติดไว้ที่ทางเข้าตลาดน้้าบางน้อย และบางเวลาจัดท้า
เอกสารแนะน้าพิพิธภัณฑ์แจกให้แก่ผู้เข้าชม และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเคยไปร่วมกิจกรรมเทศกาล
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น” ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) เพียงครั้งเดียวซึ่งการประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการท้าให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จัก 
ในขณะที่บ้านพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวีพยายามหาโอกาสให้พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรม มี
ความเคลื่อนไหวและหาช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์อยู่เสมอ ซึ่ง
ผลการศึกษาของผู้วิจัยหลายท่านก็ได้แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการประชาสัมพันธ์และการจัด
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ อันเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การท้างานพิพิธภัณฑ์เป็นที่สนใจของคนในสังคม
ได้ด ี

ประเด็นสุดท้ายในเรื่องความมีส่วนร่วมของชุมชนพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะยังขาดความมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยรอบ ซึ่งท้าให้พิพิธภัณฑ์มีลักษณะโดดเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนก็ตาม แต่ชาวบ้านในชุมชนกลับไม่มีความรู้สึกสนใจพิพิธภัณฑ์มากนักเนื่องจากคิดว่าพิพิธภัณฑ์
เป็นสมบัติของเจ้าของพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาหลายเรื่องได้เสนอให้เห็นถึงความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้กิจการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นไปได้ดี ดังเช่นที่สิริอาภา รัชตะหิรัญ ได้กล่าวไว้ในการอบรม
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและการพัฒนา เรื่อง “การด้าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 
บ้านเขายี่สาร” ที่มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการผลัดเปลี่ยน
กันมาเฝ้าเวรในพิพิธภัณฑ์ การก้าหนดเวลาเปิดปิดให้สอดคล้องกับเวลาหยุดงานของชาวบ้านส่วน
ใหญ่ในชุมชน ท้าให้ชาวบ้านสามารถมีเวลามาร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ได้ และผลการศึกษาของ
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เสริมฤทธิ์ เอ่ียมธนากุล เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานครกรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์” ที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส้าคัญในการ
ด้าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ควรประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์ เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้พิพิธภัณฑ์เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาหลายเรื่องที่
ชี้ให้เห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการกล่าวถึงความส้าเร็จของพิพิธภัณฑ์หากมี
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์อีกด้วย  

  
๓. แนวทางเสนอแนะเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ 
 ควรมีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และมีการวางแผนการจัดการ
ในประเด็นต่างๆ เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคตโดยแบ่งตามประเด็นปัญหาที่พบ 
ดังนี้ 
 ๑. ด้านเนื้อหาและการจัดแสดง 
     ข้อมูลของวัตถุจัดแสดงบางชิ้นยังขาดรายละเอียดและขาดข้อมูลในเชิงวิชาการ ซึ่งท้า
ให้การจัดแสดงยังดูไม่น่าสนใจ เช่นในวัตถุจัดแสดงบางชิ้น ค้าบรรยายในพิพิธภัณฑ์บอกเพียงหน้าที่
การใช้งานของวัตถุ แต่ยังขาดความหมายของวัตถุในทางสังคมและประวัติศาสตร์  พิพิธภัณฑ์อาจจะ
ติดต่อไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานวิชาการที่สนใจเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงลักษณะนี้ มาช่วยศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ และสร้างโอกาสในการให้นักศึกษาหรือนักวิจัยเข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลของวัตถุ
จัดแสดงที่มีในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถน้าไปประกอบการจัดแสดงวัตถุ และสร้างเนื้อหาของ
พิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน 
 ๒. ด้านบุคลากร 
     พบว่าเจ้าของพิพิธภัณฑ์เป็นผู้ด้าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากบางครั้งที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่สะดวก ติดภารกิจต่างๆ ก็จะมีบุตร อีก ๒ คนที่จะมาช่วยใน
การดูแลพิพิธภัณฑ์ให้ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ควรมีการวางแผนการจัดการในการเข้ามาดูแลห้องจัดแสดงให้
ชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ ควรมีบุคลากรมาดูแลและแนะน้านักท่องเที่ยวให้สนใจ
เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้พิพิธภัณฑ์น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้นในการจัดหาบุคลากรมา
เพ่ิมนั้น หากมีข้อจ้ากัดในด้านงบประมาณ พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะอาจจะประสานกับผู้น้าชุมชน เพ่ือรับ
สมัครชาวบ้านในชุมชนมาเป็นอาสาสมัครให้พิพิธภัณฑ์ หรือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาใน
ละแวกใกล้เคียงเพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครให้พิพิธภัณฑ์ 
 ๓. ด้านความมีส่วนร่วมของชุมชน 
     พบว่าชาวบ้านในชุมชนโดยรอบยังไม่รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับ
ชุมชน แต่พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องของเจ้าของเพียงคนเดียว จึงท้าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกถึง
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ความส้าคัญในการมีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเจ้าของพิพิธภัณฑ์เองก็ยังไม่เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์แล้วจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่พบภายในพิพิธภัณฑ์ได้หลายประการ รวมถึงการสร้างความ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นี้จะช่วยท้าให้ชุมชนเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ ใน
ฐานะที่สร้างคุณค่าทางใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และเพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้าใจความส้าคัญของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังการสร้างคุณค่าในด้านการท่องเที่ยวของตลาด
น้้าได้อีกด้วย  
 
๔. ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบข้อจ้ากัดในการศึกษา ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดในด้านของการเก็บข้อมูล 
โดยผู้ศึกษาสามารถสรุปข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

๔.๑ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น 
       ข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ อยู่ที่การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ซึ่งมีเพียงท่านเดียวและมีภาระกิจมาก  
 ๔.๒ กลุ่มชาวบ้านในชุมชนตลาดน้้าบางน้อย 
       ข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูลกับชาวบ้าน ได้แก่ การไม่ทราบข้อมูลประวัติความเป็นมา
ของพ้ืนที่เนื่องจากไม่ได้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ละแวกนี้หรือเพ่ิงมาอยู่ได้ไม่นาน บางท่านไม่สะดวกให้ข้อมูล
เนื่องจากเป็นลูกจ้างของเจ้าของร้าน กลัวจะถูกเจ้านายต้าหนิ บางท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลเนื่องจาก
รบกวนเวลาการท้างาน บางท่านไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเนื่องจากอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเจ้าของ
พิพิธภัณฑ์  ทั้งนี้ ยังมีความคิดเห็นกลุ่มหนึ่งที่กล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของ
เจ้าของชุมชน ชาวบ้านคนอ่ืนไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะหากต้องการทราบข้อมูลต้องไป
ถามเจ้าของพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ซึ่งข้อจ้ากัดในประเด็นนี้ ท้าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงการขาดความมีส่วน
รว่มของชาวบ้านในชุมชนต่อพิพิธภัณฑ์ 
 ๔.๓ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
       ข้อจ้ากัดในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้เข้าชมนี้ คือความไม่สะดวกในการให้ข้อมูลของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นสาเหตุจากอากาศที่ร้อน จึงอยากรีบเดินไปในที่
อากาศปลอดโปร่ง หรือแวะมาชมแบบไม่ได้ดูรายละเอียด หรืออาจจะรีบเดินทางไปที่อ่ืนต่อ 
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ชุมชนอัมพวาและพื นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

ฉลอง สุนทราวาณิชย์, บรรณาธิการ. สมุดราชบุรี. พิมพ์ครั งที่ ๒. นนทบุรี: ต้นฉบับ, ๒๕๕๐. 
เฉลิมชัย ห่อนาค. “พิพิธภัณฑ์ในอนาคต (Museum for tomorrow).” เอกสารประกอบการสัมมนา 

เรื่อง พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษใหม่ จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๔๔.   

ชนน์ชนก พลสิงห์. “มาตรการภาษีในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๕. 



๑๕๖ 

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. “คลองบางน้อย แด่ครรลองที่คล้อยไหล.” ใน อนุสาร อสท. ๕๐, ๔ 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๐๐ – ๑๑๐. 

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. จ้านวนพิพิธภัณฑ์. เข้าถึงเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗. เข้าถึงได้
จากhttp://www.sac.or.th/databases/museumdatabase 

ณัฐชนันท์พร ไทยน้อย, นักท่องเที่ยว. สัมภาษณ์, ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙. 
ดนัย เชื่อมประไพ, นักบริหารงานสาธารณสุข. สัมภาษณ์, ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙. 
ด้ารง ทองสม. “ศูนย์วัฒนธรรม.” ใน โฉมหน้าใหม่ของวัฒนธรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: 

ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๒.  
ทวี บูรณเขตต,์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์พื นบ้านจ่าทวี. สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘. 
ธนสรณ์ โสตภโิสภา. เครื่องลายคราม. เข้าถึงเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก

http://siweb.dss.go.th/dss_doc/fulltext/radio/T52.pdf 
ธนากร ยุทธพลนาวี, นักท่องเที่ยว. สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
ธวัชชัย พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั งเซียมฮะ. สัมภาษณ์, ตุลาคม ๒๕๕๖ – มกราคม ๒๕๕๙. 
ธิค้าพร อดทน และมนต์จิต เทียมสิงห์โสภา. จ่าสิบเอกทวี ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 

ประจ้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖. เข้าถึงเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก 
http://www.culture.go.th/subculture3/images/stories/Artist/Y-
home/Tavee/tavee.pdf 

ธีรภัทร นิธิอภิญญาสกุล. “การศึกษาแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ส้าหรับพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษาหอ
เกียรติภูมิรถไฟ.” การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 

นวลพรรณ บุญธรรม, “การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนของหมู่บ้านมะขามล้ม ต้าบลมะขาม
ล้ม อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือการจัดตั งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖. 

นัฏฐภัทร จันทวิช. “วัดส้าคัญในจังหวัดสมัทรสงคราม.” ใน เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม, 
๕๒ – ๘๑. คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๕๖. 

นิคม มูสิกะคามะ. คู่มือการปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร. 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖. 

นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. วิชาการพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. 
นิดดา หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ. เครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ: คติ, ๒๕๕๔. 



๑๕๗ 

บุบผา จิระพงษ.์ รายงานวิจัย เรื่อง สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: 
 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๔. 

ปณิตา สระวาสี. การก่อตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ. เข้าถึงเมื่อ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๕๘. เข้าถึงได้จาก 
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase 
/article_inside.php?id=1268 

                 . “นักสะสมชาวบ้านบนเส้นทางสายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น.” ใน พิพิธภัณฑ์บันทึก 
ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์, ๗๙ – ๑๑๘. ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, 
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑. 

                 . “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: คุณูปการ อุปสรรค และทางเลือก.” ใน คนท้าพิพิธภัณฑ์, ๓๒ – 
๖๗. ชวีสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน), ๒๕๕๗. 

ประพีร์ภัทร พิเสฎฐศลาศัย, เจ้าของพิพิธภัณฑ์ตั งเซียมฮะ. สัมภาษณ์, ตุลาคม ๒๕๕๖ - มกราคม 
๒๕๕๙ 

ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง. พิพิธภัณฑ์ไทยกับการไล่ตามฝัน. เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘. เข้าถึง
จาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php 
?id=1259 

ปราณี วงษ์เทศ. “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือชุมชนชาวบ้าน.” ใน วารสารศิลปวัฒนธรรม, ๑๑ , ๗ 
(พฤษภาคม ๒๕๓๓): ๘๘-๑๐๒. 

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, “คืนชีวิตให้พิพิธภัณฑ์.” ใน พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จาก
คนลองท้า, ๖ – ๑๒. ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑. 

                 . “ค้าให้การของคนท้าพิพิธภัณฑ์.” ใน คนท้าพิพิธภัณฑ์, ๖ – ๒๓.   ชีวสทิธิ์ บุณย
เกียรติ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๗. 

ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ สร้างเครือข่ายและส้ารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๗. 

พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน ้าบางน้อย. สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
พชราวลี พิเสฎฐศลาศัย. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน ้า

บางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม, ๒๕๕๓. 



๑๕๘ 

พรศิริ บูรณเขตต์, “ท้าด้วยใจ คุยเรื่องชีวิตพิพิธภัณฑ์กับลูกสาวจ่าทวี: พรศิริ บูรณเขตต์.” ใน 
จดหมายข่าว มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๓๔ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕) 

                 . ชีวิตพิพิธภัณฑ์ ชีวิตและงานวัฒนธรรม จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์. พิษณุโลก: โรง
พิมพ์ตระกูลไทย, ๒๕๔๗. 

                 . ประสบการณ์ความร่วมมือของรัฐและชาวบ้าน กรณีตัวอย่างของการท้างาน. การ
บรรยายในเวทีระดมพลัง ระดมความคิด เพ่ือชีวิตพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒. เข้าถึงเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖. เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.sac.or.th 
/archives/2552/museminar/program/html. 

พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร. “เสียดาย (Site museum) แหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อย.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
๕๘, ๔๗ (สิงหาคม ๒๕๕๔): ๕๐.  

พันธุ์ทิพย์ บริพัตร, หม่อมราชวงศ์. เรื่องท่ีข้าพเจ้าสนใจ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โรงสยามการพิมพ์, 
๒๕๑๒. 

ภุชชงค์ จันทวิช. “การก้าหนดอายุเครื่องถ้วยจีนที่พบจากแม่น ้าแม่กลอง ราชบุรี.” เมืองโบราณ ๑๐, 
๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๒๗): ๒๙. 

มงคลรัตน์ มหมัดซอและ. “การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต : กรณีศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 

มาฆวดี บุญสมบัติ. “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

รตนาภรณ์ ประจงการ, นักท่องเที่ยว. สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
รังสฤษฏ์ สัตยาวุธ. “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย.” ภาคนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐. 
รัชฎาพร เจริญสุข, นักท่องเที่ยว. สัมภาษณ์, ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖. 
                 . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖. 

เรณู อุทัยรัตนกิจ, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน ้าบางน้อย. สัมภาษณ์, ๙ และ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 

วรรณรัตน์ พิเสฎฐศลาศัย, ชาวบ้านในชุมชนตลาดน ้าบางน้อย. สัมภาษณ์, ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙. 
วรรณา นาวิกมูล, ผู้บริหารบ้านพิพิธภัณฑ์. สัมภาษณ์, ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
วิปาลี จันทรโรจน์. “แนวทางการก้าหนดนโยบายและการวางแผนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

ประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสาร
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