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51251809 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย                                                                 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของชุมชน แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต พิพิธภัณฑทองถ่ิน  

 อลงกรณ จุฑาเกตุ : การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ

ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ดร.ภัทรพล มหาขันธ, ผศ. ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย และ 

ดร.วีระพันธุ ชินวัตร. 357 หนา.  

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน 2) เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต กลุมประชากรที่ศึกษาคือพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครทั้ง 26 แหง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบเก็บ

ขอมูลภาคสนาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา     

 1. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน พบวา มี 10 ปจจัย ไดแก 

1) วัตถุประสงคของการกอต้ัง 2) การบริหารจัดการ 3) ลักษณะชุมชนที่ต้ังอยู 4) ตําแหนงที่ต้ัง 5) อาคารและ

สถานที่ 6) การจัดแสดง 7) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 8) บุคลากรและเจาหนาที่ 9) การประชาสัมพันธ และ10) 

การใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑ      

 2. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร พบวา การมีสวน

รวมของชุมชนมีคอนขางนอยในทุกๆ ดาน คนในทองถ่ินสวนใหญก็ไมไดเขามีสวนต้ังแตเร่ิมตน เพราะขาดปจจัย

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหชุมชนไมเขาใจและเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการพัฒนา ขาด

กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา และขาดเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนา สงผลใหพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร ไมสามารถเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณได 

 3.แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลง

การเรียนรูตลอดชีวิต พบวา มี 4 ขอ คือ 1) การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 2) การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 3) การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร และ 4) การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร  

 

 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา...................................              ปการศึกษา 2556

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1................................ 2................................ 3............................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 จ 
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KEY WORD : COMMUNITY PARTICIPATION, LIFELONG LEARNING CENTER, LOCAL MUSEUMS  

 ALONGKORN JUTAGATE : COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF LIFELONG 

LEARNING CENTER : THE BANGKOK LOCAL MUSEUMS. THESIS ADVISORS : PATTARAPON MAHAKHANT, 

Ph.D.,  ASST. PROF. KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., AND WEERAPHAN SHINAWATRA, Ph.D. 357 pp. 

 The purposes of this qualitative research were 1) to explore supporting factors of 

communities’ participation in development of local museums, 2) to identify communities’ participation 

in development of the Bangkok Local Museums, and 3) to study the approaches to promote 

communities’ participation in development of the Bangkok Local Museums as lifelong learning 

centers. The research population was 26 Bangkok Local Museums. The research tools were 

documentary analyzing form, interview questions, focus group items, and field study data collection 

form. The data were analyzed by content analysis technique. The research findings showed that : 

1. The 10 supporting of communities’ participation in development of the local museums 

characteristics as follow 1) the purpose of the museum establishment 2) the management 3) the 

characteristics of community 4) the location 5) the buildings and facilities 6) the exhibition 7) the 

learning activities 8) the personals and staffs 9) the public relations and 10) the benefits from the 

museums.          

 2. In general, the communities’ participation in development of existing Bangkok Local 

Museums were relatively small in all aspects, Despite its’ aim to provide opportunities for community 

involvement, but local community were lack of participation due to various reasons such as limited 

understanding of the importance of engaging learning, the lack of the communities participation 

encouragement and the participatory network of the communities participation. These were 

obstacles in making Bangkok Local Museums as lifelong learning centers.       

 3. The research revealed 4 approaches to promote the communities’ participation in 

development of the Bangkok Local Museums as lifelong learning centers 1) to generate supporting 

factors that promote the communities’ participation in development 2) to provide the knowledge and 

understanding of the communities’ participation in development 3) to create the procedure of the 

communities’ participation in development  and 4) to set up the network to increase communities’ 

participation in development.  
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 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังนี้สามารถสําเร็จลงไดดวยเพราะไดรับความเมตากรุณา

จากกลุมอาจารยผูตรวจวิทยานิพนธทุกทาน ที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอันเปนประโยชนตอ

การศึกษา ทั้งอาจารยที่ปรึกษาหลัก ดร.ภัทรพล มหาขันธ, อาจารยที่ปรึกษารวม ผศ.ดร.คีรีบูน จง

วุฒิเวศย และ ดร.วีระพันธุ ชินวัตร, ประธานกรรมการสอบ รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส และผูทรงคุณวุฒิ 

อาจารย สมลักษณ เจริญพจน จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูงที่กรุณาเสียสละ

เวลาในการตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของวิทยานิพนธเลมนี้ รวมถึงใหกําลังใจ สอบถาม และ

ชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ ทั้งการเรียนและการดําเนินชีวิต 

 ขอกราบระลึกถึง ผศ.วาสิฏฐ อ่ิมแสงจันทร อดีตคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรผูลวงลับ ผูเปนอาจารยที่คอยปลูกฝงและชี้นําลูกศิษยในการกาวเขามาเปน

สถาปนิกและนักวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ อดีตผูอํานวยการศูนยภูมิภาค

โบราณคดีและวิจิตรศิลปภายใตองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO-

SPAFA) ผูเปนทั้งผูบังคับบัญชาและอาจารยที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจในการศึกษา รวมทั้ง 

เหลาครูอาจารยของ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาที่และอาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครทุก

ทาน รวมถึงผูนําชุมชนเขตตางๆ และผูทรงคุณวุฒิทุกๆ ทาน ที่ใหความรวมมือและชวยเหลือ รวมทั้ง

แบงบันความรูในการศึกษาคร้ังนี้ และเพ่ือนๆ ทั้งที่ทํางานและที่คณะที่คอยสนับสนุนใหกําลังใจใน

การศึกษาและทําวิจัย 

 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพ่ีชาย ที่ใหแรงใจในการศึกษาดวย

ความรักและความเมตตา และขอขอบคุณ ภรรยาและบุตรสาว ที่คอยอยูเคียงขางเปนกําลังใจเสมอ

ดวยความรักที่มอบใหกันตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการจัดการศึกษาไว 3 

รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

และมีเจตนารมณใหเปนการจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบตอหลักการที่ถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด ใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง รวมทั้ง

สงเสริมใหประชาชนมีการศึกษาตลอดชีวิต โดยทุกสวนในสังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศกึษา

การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 8) การเรียนรูตองจัดใหเกิดไดทุก

เวลาและทุกสถานที่ที่มีการประสานความรวมมือจากทุกฝาย (มาตรา 24) และรัฐจะตองจัดใหมี

แหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ (มาตรา 25) เพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษาหาความรู

ตามที่ตองการ โดยเฉพาะในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว 

กําหนดให รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 

หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอยาง

อ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และใหรัฐมีหนาที่สงเสริมการดําเนินงานการจัดตั้งแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตใหทั่วถึงและพอเพียง เพ่ือเปนพื้นฐานที่เกื้อหนุนตอการเรียนรูของประชาชนในรูป

ของแหลงการเรียนรู ที่ประชาชนสามารถจะเรียนรูไดอยางหลากหลายกวางขวาง และมีมาก

พอที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูข้ึนได ไมวาการเรียนรูนั้นเปนการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษาในรูปแบบ

ใดๆ ไมวาจะเปน การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย ก็ตองมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดมากกวาในขอบเขตของ

โรงเรียน  

สําหรับ พิพิธภัณฑ นั้นถือไดวาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่สําคัญแหลงหนึ่งในสังคม

แหงการเรียนรู เพราะมีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูที่แตกตางจากแหลงการเรียนรูประเภทอ่ืนๆ 

ซึ่งเ ม่ือพิจารณาจากนิยามของพิพิธภัณฑที่  สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ  หรือ ICOM 
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(International Council Of Museums) ไดใหคําจํากัดความของ “Museum" ไววา พิพิธภัณฑ คือ 

สถาบันบริการและพัฒนาสังคม ที่ตั้งข้ึนอยางถาวร โดยไมแสวงหากําไร เปดกวางสําหรับ

สาธารณะ โดยทําหนาที่แสวงหา  รวบรวม อนุรักษ วิจัย ส่ือสาร และจัดแสดงวัตถุที่เปนหลักฐาน

สําคัญของมนุษยและส่ิงแวดลอม เพื่อจุดหมายในการเรียนรู ใหการศึกษา และเพ่ือความ

เพลิดเพลิน จากตามความหมายดังกลาวขางตน ทําใหพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่

มีเอกลักษณของตนเอง มีหนาที่และบทบาทที่จะชวยสรางเสริมใหการเรียนรูของคนในสังคมให

สมบูรณและตอบสนองความตองการของสังคมมากย่ิงข้ึน จากอดีตซึ่งพิพิธภัณฑถูกมองวาเปน

เพียงที่เก็บรวบรวมของเกา แตในปจจุบันพิพิธภัณฑไดพัฒนาตนเองข้ึนมาในฐานะที่เปนองคกร

การเรียนรูที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเครือขายของสังคมและของระบบการศึกษาของชาติ 

พิพิธภัณฑไดกลายเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่เอ้ือประโยชนและเสริมการศึกษาและการ

เรียนรูในการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  

นางจิรา จงกล อดีตผูอํานวยการกองการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร ไดกลาว

ไววา “การศึกษาในความหมายปจจุบัน ไมใชเพียงคําสอน หรือการถายทอดวิชาจากคนหนึ่งไปยัง

อีกคนหนึ่ง การศึกษาไมเพียงการใหความรู แตเปนการพัฒนาคน เปนการปลูกฝง สงเสริมและ

พัฒนาใหเกิดสติปญญา ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติที่ดี มีรสนิยมสูง มีวิจารณญาณ การศึกษาเปน

การพัฒนาคนทุกๆ ดานไมเฉพาะเพียงใหความรูเทานั้น ดังนั้น การศึกษาจึงไมไดอยูเพียงที่สํานัก

เรียนแตอยูที่ส่ิงแวดลอมทุกแหง และสถาบันที่สําคัญยิ่งแหงหนึ่ง คือ พิพิธภัณฑ ซึ่งจะเปนสถานที่

ซึ่งสามารถพัฒนาการศึกษาในเร่ืองความคิด ความเขาใจคุณคาทัศนคติไดอยางกวางขวาง” 

ซึ่งการที่พิพิธภัณฑจะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่เหมาะสม

ตรงตามความตองการของประชาชนไดและมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูนั้น พิพิธภัณฑ

จําเปนที่จะตองตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของที่จะประสานสรางเครือขาย

ของการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง บุคคล ชุมชน โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ โดยตองนํา

กระบวนการมีสวนรวมเขามาใช ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึงการมีสวนรวมไวในมาตรา 8 (2) ที่ใหสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ที่ได

บัญญัติเร่ืองการมีสวนรวมไววา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่

ของรัฐ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

ดังนั้นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับรวมถึงพิพิธภัณฑ จึงตองปฏิบัติตามโดยการเปดโอกาส
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ใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเม่ือชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษายอมจะชวยขับเคล่ือนใหการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความตองการของ

ชุมชน ชวยใหสถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งจะ

สงผลใหชุมชนสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและใหความรวมกับสถานศึกษาในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ โดยสถานศึกษานั้นไดรวมถึงแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตางๆ ดวย 

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตประเภทพิพิธภัณฑนั้นสามารถการแบงประเภทออกมาได

หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบงตามลักษณะของสิ่งที่รวบรวมไว หรือตามแขนงวิชาอีกอยางหนึ่ง หรือ

แบงตามลักษณะของการบริหารหรือผูเปนเจาของอยางหนึ่ง ซึ่งทางสํานักพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติไดแบงตามลักษณะการบริหารออกเปน 4 ประเภท คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 

พิพิธภัณฑของหนวยงาน, พิพิธภัณฑของเอกชน และพิพิธภัณฑทองถิ่น โดยสําหรับพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นนั้น ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ไดใหความหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นไว

วา พิพิธภัณฑทองถิ่น คือ พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนและดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรทองถิ่น จะ

แตกตางกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ ในเร่ืองของมุมมองทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑทองถิ่นจะเปน

ประวัติศาสตรทองถิ่นที่มาจากมุมมองของทองถิ่นจริงๆ โดยมีลักษณะพิเศษที่แตกตาง ดังนี้ 

1. ทองถิ่นเปนผูริเร่ิม จัดทํา และดําเนินการ  

2. เนื้อหาที่นําเสนอ เปนเร่ืองราวของชุมชนในดานตางๆ  

3. มีความหลากหลาย มีลักษณะพิเศษเฉพาะอันเปนเอกลักษณของแตละชุมชน   

4. เนนความเรียบงายที่มีความหมายตอชุมชน  

ซึ่งในปจจุบัน พิพิธภัณฑทองถิ่นกําลังเปนกระแสความคิดแนวใหมในการจัดพิพิธภัณฑใน

ประเทศไทย แมปจจุบันจะมีพิพิธภัณฑทองถิ่นประเภทตางๆ เกิดข้ึนในหลายจังหวัด แตกระนั้นก็

เปนสวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนชุมชนและทองถิ่นจํานวนมากในประเทศไทยที่ยังขาด

แคลนขุมทรัพยทางวัฒนธรรมทองถิ่นไวใหลูกหลานศึกษาหาความรู เพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตและการพัฒนาทองถิ่นของตน นอกจากนั้นพิพิธภัณฑทองถิ่นยังเปนกลไกที่ชวย

สนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจและรวมกันดําเนินกิจการของ
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ทองถิ่นเพ่ือคนในทองถิ่นเอง สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการขยายการมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนอันเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร (องคการมหาชน), 

2547) 

จากกระแสการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทางดาน

วัฒนธรรมของชุมชนและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

สรางความภาคภูมิใจใหกับชุมชน  และพัฒนาใหชุมชนมีคุณภาพมาก ข้ึนนี้ เ อง  ทาง

กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญที่ 2 (คร้ังที่ 3) เม่ือวัน

พุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2545 จึงไดเสนอ โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ข้ึนมา โดย

ใหสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นข้ึนในแตละเขตการปกครอง เพ่ือ

เปนแหลงเรียนรูสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่และสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น อีกทั้งยังเปน

การกระตุนใหคนในชุมชนตระหนักถึงคุณคาของเร่ืองราวในทองถิ่นของตนเอง ที่ส่ังสมมาจาก

ประวัติศาสตรอันยาวนานของกรุงเทพมหานคร ที่ผานชวงเวลาและเหตุการณตางๆ มาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน กอใหเกิดความรู ภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม และจิตวิญญาณอันงดงามของ

ผูคนในทองถิ่น จนเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่ควรคาแกสืบสานและอนุรักษไวมิใหเลือนหายไปกับ

กาลเวลา (โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร, 2547) 

นายนิคม ไวรัชพานิช ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ได

กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ไววา "โครงการพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นของกรุงเทพมหานครถือเปนอีกความพยายามหนึ่งในการเก็บรวบรวมประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวบานในแตละเขตเขาไวดวยกัน เพื่อใหประชาชนใน

ทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนรวมทั้งทําหนาที่ บอกเลาเร่ืองราวของทองถิ่นตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน โดยเชื่อมโยงสภาพแวดลอมทางกายภาพ กลุมคนในสังคมประเพณีวัฒนธรรม 

ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในทองถิ่น" 

แตหลังจากมีการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเกิดข้ึน พบวา สภาพปจจุบันใน

การจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครโดยรวมนั้น ยังมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ ไดแก ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย บุคลากรไมมีความรู

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ และมีผูเขาชมนอย (มนัญญา นวลศรี, 2553) ซึ่งสงผลใหพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครยังไมสามารถเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณได และเพ่ือใหพิพิธภัณฑ
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ทองถิ่นในกรุงเทพมหานครไดมีการพัฒนามากข้ึน จึงไดเกิดงานเสวนาเรื่อง “พิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร...ไปทางไหน” โดยมีนักวิชาการในแวดวงตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมในการเสวนา 

เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 09.30-16.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน

งานเสวนาในคร้ังนั้น อาจารยสมลักษณ เจริญพจน นายกสมาคมพิพิธภัณฑไทย ไดนําเสนอวา 

ปญหาของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครอาจจะเกิดจากการจัดตั้งที่เกิดข้ึนเร็วเกินไป เม่ือมี

นโยบายก็มีการจัดตั้งโดยทันทีโดยที่ชุมชนยังไมไดรับทราบขอมูลมากเทาที่ควร ดังนั้นพอเร่ิมตนก็

กลายเปนจุดบอดเพราะชุมชนไมรูสึกเปนเจาของ ไมแนใจวาชุมชนจะไปมีสวนรวมบริหารจัดการ

ดูแลมากนอยเพียงใด ตองหาแนวทางที่จะดึงชุมชนเขามามีสวนรวม สวนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่จะ

เกิดข้ึนมาใหมนั้นจะตองคิดตั้งแตจุดเร่ิมตนวาจะทําอยางไรใหพิพิธภัณฑที่เกิดจากชุมชนและมี

ความเขมแข็งยั่งยืน  "ที่ผานมาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจะนําเสนอในรูปแบบเดียวกัน

หมด แมกระทั่งหัวขอ ที่ถูกตองแลวพิพิธภัณฑตองแขงขันกันเองวา ที่ไหนจะดึงดูดคนไดมากกวา

กัน แตที่ผานมาทุกที่ทําเหมือนกันหมด เนื้อหาอาจจะเหมือนกันบาง แตการนําเสนอตองตางกัน

ออกไป และที่สําคัญตองตางจากพิพิธภัณฑแหงชาติ เพราะพิพิธภัณฑทองถิ่นเปน Living 

Museum ซึ่งตองมีชีวิตมากที่สุด ตองสรางความมีชีวิตและใชตรงนี้ใหเปนจุดแข็งในการ

ดําเนินงาน” 

ดาน รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม ผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร ไดกลาววา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่ผานมา ยังไมประสบความสําเร็จมากนัก เพราะไมเห็นคน

ทองถิ่นมามีสวนรวม ซึ่งในแนวทางที่ควรจะเปนแลวพิพิธภัณฑทองถิ่นจะตองแสดงใหเห็นถึงชีวิต

และวัฒนธรรมไมใชเปนเพียงสถานที่จัดวางของตั้งแสดงหรือโกดังเก็บของ เร่ืองราวที่จะนําเสนอ

ตองมาจากฐานประวัติศาสตรที่มีชีวิตของคนทองถิ่น แลวเอาความรูนั้นมาจัดแสดงใหลูกหลานได

เรียนรูและเกิดจิตสํานึก คนที่อยูในทองถิ่นตองมีความสัมพันธ ความทรงจํา และจิตสํานึกรวมกัน 

"ถึงแมปจจุบันการปกครองจะแบงออกเปนเขตตางๆ แตหัวใจของชุมชนยังคงเปนพื้นที่ทาง

วัฒนธรรมซึ่งมีความสัมพันธเกิดข้ึน ถาภาครัฐจะชวยเหลือก็ควรใหเงินสนับสนุนบางสวน แตหลัก

ใหญตองใหชุมชนสรางและคิดเอง เขาจะไดรูสึกเปนเจาของ นําไปสูการสรางสรรคหลายอยาง เชน  

ดานเศรษฐกิจ ก็จะเกิดข้ึนจากภูมิปญญาทองถิ่น (Creative Economy) ซึ่งตอนนี้กรุงเทพมหานคร

ทําไดเกือบถูกทางแลว ที่สําคัญตองมีเครือขายภาคีใหคนทองถิ่นสรางประวัติศาสตรจากความทรง
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จําของตัวเอง ไมใชเอาเนื้อหาการนําเสนอมาจากหองสมุด ตองทําใหเห็นชีวิตจริง แลวดึงส่ิง

เหลานั้นออกมาจัดแสดงถายทอดใหเด็กรุนหลัง สํานึกทองถิ่นก็จะเกิดข้ึน เปนการใชความรูจาก

พิพิธภัณฑทองถิ่นปลุกสํานึกคนรุนใหม . ..เราตองฝกให มีความเปนตัวของตัวเอง  สราง

ประวัติศาสตรจากความทรงจํา โดยเอาคนเกาในยานนั้นมาพูด ใหคนรุนใหมมาดูแลวกรองขอมูล 

พิพิธภัณฑตองมีชีวิตซึ่งจะทําไดโดยตองเปนคนทองถิ่น และทําไปเพ่ือคนในทองถิ่นของตัวเอง”  

จากปญหาที่เกิดข้ึนกับพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา สาเหตุประการสําคัญ

คือ ชุมชนในฐานะเจาของวัฒนธรรมไมไดมีสวนรวมในการพัฒนาพิพิธภัณฑอยางแทจริง ทําให

การดําเนินการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ขาดความนาสนใจ ไมมีชีวิต 

ไมสามารถเชื่อมโยงเร่ืองราวไปสูชุมชน และไมสามารถสรางความผูกพันกับชุมชนที่จะนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนได ดังนั้น หากมีแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินการจัดการเรียนรูทาง

วัฒนธรรม การมีสวนรวมของประชาชน และสภาพความเปนจริงของชุมชนได ก็จะเปนเคร่ืองมือ

หนึ่งที่สําคัญที่จะชวยใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและผูที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑทองถิ่น

ก รุง เทพมหานครทุกฝายสามารถนําไปประยุกต ใชกับการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานครใหกลายเปนแหลงการเรียนรูที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสําหรับการศึกษาและการพัฒนาของประเทศ  สอดคลองกับเจตนารมณ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และวัตถุประสงคของการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

ดวยความสําคัญดังที่กลาวมานี้เอง ผูวิจัยไดเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เพื่อใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีอยูทั้ง 26 แหง รวมทั้งที่

กําลังจะกอตั้งข้ึนเพิ่มใหครบทั้ง 50 เขต และพิพิธภัณฑทองถิ่นแหงอ่ืนๆ สามารถมีแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทางวัฒนธรรมที่สําคัญ

สําหรับประชาชนทุกคน ทุกเพศ และทุกวัยของประเทศไทยตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคหลัก  

เพ่ือพัฒนาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงครอง  

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2.  เ พ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 26 แหง ที่ยังเปด

ใหบริการอยูของโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ไดแก  

1.1 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  

1.2 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  

1.3  พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  

1.4 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  
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1.5 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   

1.6 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  

1.7 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี    

1.8 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย  

1.9 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

1.10 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  

1.11 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

1.12 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน   

1.13 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ   

1.14 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา   

1.15 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   

1.16 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท   

1.17 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  

1.18 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  

1.19 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี   

1.20 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  

1.21 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ  

1.22 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  

1.23 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง  

1.24 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง  
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1.25 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ  

1.26 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก  

 โดยผูใหขอมูลประกอบดวย ตัวแทนผูบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 1 คน, 

ผูปฏิบัติงานพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงละ 1 คน รวม 26 คน, ผูนําหรือตัวแทนชุมชน 

จํานวน 10 คน และผูเชี่ยวชาญดานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่น การ

จัดการเรียนรู และการมีสวนรวมของชุมชน จํานวน 10 คน 

2. ขอบเขตดานประเด็นท่ีศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาในประเด็นของสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 10 ดาน ประกอบดวย 

2.1 วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

2.2 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2.3 ลักษณะชุมชนที่พพิิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

2.4 ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

2.5 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

2.6 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2.8 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

2.9 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2.10 การใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามารวมดําเนิน

กิจกรรม ตั้งแต การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการคิดและเสนอ

แนวทางการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

และการมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือขับเคล่ือนใหกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 

2. แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง แหลง/สถานทีหรือศูนยรวมที่ประกอบดวย ขอมูล 

ขาวสาร ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบ

แตกตางไปจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน หรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการ

เรียนรูที่มีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับความตองการและความพรอมของผูเรียน ที่เอ้ือให

เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง สภาพการมี

สวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑเพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่

มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้ึนอยูกับ วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น, การบริหารจัดการของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น, ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู, ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น, 

อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น, การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น, การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น, บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น, การประชาสัมพันธ

ของพิพิธภัณฑทองถิ่น และการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของ

ชุมชน ที่สงผลตอการเขามามีสวนรวมของชุมชน 

3.1 วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง ที่มา/แนวคิดริเร่ิม, 

จุดมุงหมาย, ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชน, การสนับสนุนจากภายในชุมชน, 

และการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 

3.2 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง จุดมุงหมายและนโยบาย, 

เจาของ/ผูบริหาร, บุคลากร, งบประมาณ และรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น 
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3.3 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู หมายถึง ตําแหนงที่ตั้ง, สถานที่

สําคัญของชุมชนที่ใกลเคียง, การเดินทางเขาถึงที่ตั้ง, สภาพแวดลอมของที่ตั้ง และเจาของ

พื้นที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

3.5 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง ลักษณะอาคารและ

สถานที่, ความเหมาะสมของอาคารสถานที่, ขนาดพื้นที่ใชสอยในการจัดการเรียนรู, ความ

สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3.6 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง เนื้อหาที่จัดแสดง, ที่มาของ

เนื้อหาที่จัดแสดง, การจัดแสดงวัตถุส่ิงของ, ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาที่จัดแสดงกับ

ชุมชน และความหลากหลายของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง เนื้อหาของ

กิจกรรม, รูปแบบของกิจกรรม, ผูจัดกิจกรรม/วิทยากร, ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมที่

จัดกับชุมชน และความหลากหลายของการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3.8 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง ที่มาของบุคลากร, 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑและการจัดการเรียนรู, ความสัมพันธกับชุมชน, 

ความตอเนื่องในการทํางาน และความเอาใจใส/จิตบริการของบุคลากรในพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น 

3.9 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง แผนการประชาสัมพันธ, 

ส่ือประชาสัมพันธ, การสํารวจจัดทํากลุมเปาหมาย, การสรางเครือขายการเรียนรู และการ

สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ในการประชาสัมพันธ 

3.10 การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

หมายถึง การใชประโยชน, การไดรับประโยชน, ความเหมาะสมในการใชประโยชนและ

ไดรับประโยชน, ความสะดวกในการใชประโยชนและไดรับประโยชน, และการไดรับความ

เสมอภาคของผลประโยชนจากพิพิธภัณฑ 

4. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร หมายถึง พิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึนตาม

โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและบริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานคร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิน่เปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต และสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในปจจุบัน 

 2. ไดทราบถึงแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่จะเปนกลไกที่ชวยสนับสนุนการมีสวน

รวมของคนในชุมชนเพื่อรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 

 3. เปนแนวทางสําหรับแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน ที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ใหสามารถนําแนวทางไปประยุกตกับแหลงการ

เรียนรูของตนเอง เพ่ือใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพสําหรับชุมชน 

 4. เปนเคร่ืองมือสําหรับการชุมชน หนวยงาน สถาบันการศึกษา ที่จะนําไปใชในการ

พัฒนาการดําเนินงานทางดานการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน การจัดการแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษยและสังคม ในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ ในประเด็นตางๆ คือ 

1. การมีสวนรวมของชุมชน 

2. แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. พิพิธภัณฑ 

4. พิพิธภัณฑทองถิ่น 

5. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

1. การมีสวนรวมของชุมชน  

 

1.1 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 

องคการสหประชาชาติ (United  Nation, 1981 : 5) ไดใหความหมายเจาะจงถึงการมีสวน

รวมวา การมีสวนรวมเปนการปะทะสังสรรคทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจก

บุคคล และการมีสวนรวมของกลุม 

ยุวัฒน วุฒิเมเธี (2526 : 139) อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได

กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม

ในการคิดริเร่ิม การพิจารณา ตัดสินใจ การรวมการปฏิบัติและการรวมมือรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ 

อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง 

 ปรัชญา เวสารัชช (2528 : 5) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกลาวถึง

การมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การที่ประชาชนเขามาเกี่ยวของ โดยการใชความ

พยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตน ในกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชน 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527 : 183) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดกลาวถึงการมีสวน

รวมของประชาชนวา เปนการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (mental and emotional 

involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวของ

14 
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ดังกลาว เปนเหตุเราใจใหการกระทําการ (contribution) บรรลุจุดมงหมายของกลุมนั้นกับทั้งทําให

เกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย สรุปความหมายของการมีสวนรวมไวอีกนัยหนึ่ง

ในรูป ของสมการวา 

การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 

Participation = cooperation + coordination + responsibility 

โดยใหความหมายของความรวมมือรวมใจวาหมายถึงความตั้งใจของบุคคลที่จะมา

ทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของกลุม การประสานงานหมายถึงหวงเวลาและลําดับ

เหตุการณที่มีประสิทธิภาพในการกระทํากิจกรรมหรือการงาน ความรับผิดชอบหมายถึงความรูสึก

ผูกพันในการกระทํางานและในการทําใหเชื่อถือไววางใจ 

 

1.2 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน  

ภูมิธรรม เวชยชัย (2528) อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ไดกลาวถึง แนวคิด

การมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) วา ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ประเทศ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนที่คนเปนสําคัญมากกวา

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และไดพยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง 

(Top - down) มาเปนจากระดับลางข้ึนบน (Bottom - up) แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ 

โอคเลย (Oakley, 1984 : 17) ที่ไดกลาววา แนวทางจากระดับลางข้ึนบนนี้ เกี่ยวของอยางยิ่งกับ

แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน  ซึ่งเปนส่ิงที่ ขาดหาย  (Missing ingredient) ใน

กระบวนการพัฒนา โดยแนวคิดการมีสวนรวมนั้น รัฐเร่ิมมีการนํามาใชเนื่องจากความลมเหลวของ

การพัฒนาประเทศในอดีตที่ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามารวมรับรู ริเ ร่ิม วางแผนหรือ

ประเมินผล ทําใหประชาชนเฉยเมยตอโครงการตางๆ  

นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527 : 182-190) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา การมี

สวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ 6 ประการ คือ  

1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากการสนใจและความหวงกังวลสวน

บุคคล ซึ่งบังเอิญสอดคลองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 

2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้น ผลักดันให

พุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน 
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3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุมชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การ

ตัดสินใจรวมกันจะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการที่สนองตอบความ

เห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 

4. ความศรัทธาที่มีความเชื่อถือใน บุคคลสําคัญ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหประชาชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร 

5. ความเกรงใจท่ีมีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง ทําใหประชาชนเกิด

ความเกรงใจท่ีจะมีสวนรวมทั้งๆ ที่ยังไมมีความศรัทธา หรือความเต็มใจอยางเต็มเปยมที่จะกระทํา 

6. อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูกบีบบังคับใหมี

สวนรวมในการกระทําตางๆ 

 

1.3 ความสําคัญของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนส่ิงสําคัญเพราะการที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในลักษณะของการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติรวมกับ

ผลประโยชนและรวมติดตามผลนั้น นับเปนกระบวนการที่ใชในการแกไขปญหาสนองตอบความ

ตองการของตนและชุมชนอยางแทจริง (กรมการปกครองและสํานักงานความรวมมือดาน

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาแหงประเทศเดนมารก. ม.ป.ป. : 6) ซึ่งจะชวยใหประชาชนยอมรับ

โครงการมากข้ึน เพราะเปนโครงการที่ตรงกับปญหาและความตองการของประชาชน ประชาชนจะ

มีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากข้ึน การดําเนินโครงการราบร่ืน ไดรับความรวมมือ

จากประชาชนมากข้ึนและโครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากข้ึนและมีการระดมทรัพยากร

เพ่ือการพัฒนามากข้ึน ตลอดจนชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาวถึงการมีสวนรวมวามี

ความสําคัญในเชิงการพัฒนา เนื่องจากการมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ทําใหเกิดความสนใจและหวงกังวลรวมกันของบุคคลซึ่งเห็นพองตองกัน กลายเปน

ความสนใจและหวงใยรวมกันของสวนรวม 

2. ทําใหเห็นภาพความเดือดรอนและความพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยู 

ผลักดันใหงานพุงไปขางหนาสูการรวมกลุม การวางแผนและการลงมือกระทํารวมกัน 

3. ทําใหมีการตกลงใจรวมกันที่จะเปล่ียนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา ซึ่งทั้งนี้การ

ตัดสินใจจะตองรุนแรงพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเร่ิม ตอบสนองตอความเห็นชอบของคนสวน

ใหญเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ 
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1.4 ข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 

 การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกดิ

ประโยชนตอชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 

 ไพรัตน เดชะรินทร (2527 : 212-213) อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึง

ข้ันตอนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนด

ไว 8 ประการ คือ 

1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในองคการ 

2. รวมคิดหรือสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปญหาขององคการ หรือเพ่ือ

สรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอองคการ หรือสนองความตองการขององคการ 

3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดหรือแกไขและสนอง

ความตองการขององคการ 

4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. รวมการลงทุนโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหนวยงาน 

7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไวรวม

ควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ใหเกิดประโยชนไดตลอดไป 

อภิญญา กังสนารักษ (2544 : 14 – 15) ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

บางกอกเอ็นเตอรเทนเมนต ไดนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 

4 ข้ันตอน คือ 

1. การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายใน

ชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 

2. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน 

รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ 

3. การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวม

ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือ

ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได 
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เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527) อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ไดเสนอข้ันตอนของการมี

สวนรวมจากประสบการณ ภาคสนามในประเทศไทยวา การมีสวนรวมที่แทจริงนั้นนาจะมี 4 

ข้ันตอน คือ 

ข้ันที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท ข้ันตอนนี้

เปนสวนสําคัญที่สุด เพราะถาชาวชนบทยังไมสามารถเขาใจปญหาและคนหาสาเหตุของปญหา

ดวยตัวเขาเอง กิจกรรมตางๆ ที่ตามมาก็ไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะขาดความเขาใจและมอง

ไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น เนื่องจากชาวชนบทเปนผูอยูกับปญหาและรูจักปญหาของ

ตนเองดีที่สุด แตมนุษยจะมองปญหาของเขาไดชัดเจนยิ่งข้ึนเม่ือมีคนมาชวยเขาวิเคราะหถงึปญหา

และสาเหตุของปญหานั้น เจาหนาที่หรือนักพัฒนานี่เองที่ทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนกระจกเงาผูคอย

สะทอนภาพ หรือเปนจิตแพทยผูคอยชักชวนใหชาวชนบทมองเห็นภาพของปญหาและวิเคราะห

ปญหาดวยตัวเขาเอง 

ข้ันที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เปนข้ันตอนตอไปที่ขาดไมไดเพราะ

หากเจาหนาที่หรือนักพัฒนาตองการแตผลงานการพัฒนาวัตถุใหเสร็จส้ินโดยฉับไว ก็จะ

ดําเนินการวางแผนงานเสียดวยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือ เม่ือขาดเจาหนาที่แลวชาวชนบทก็จะไม

สามารถดําเนินการวางแผนงานไดดวยตนเอง ส่ิงนี้อาจเปนความยากลําบากที่ผลักดันใหเจาหนาที ่

หรือนักพัฒนาทําหนาที่ เปนเพียงเพ่ือนของชาวชนบทในการชวยวางแผน เพราะชาวชนบท

โดยทั่วไปมีการศึกษานอย  แตถาเราไมใหชาวชนบทไดมีสวนรวมในข้ันตอนนี้ โอกาสที่ชาวชนบท

จะไดรับการศึกษาและพัฒนาตนเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป เจาหนาที่หรือ

นักพัฒนาตองทําใจใหไดวา การศึกษาใดก็ตามตองเร่ิมความยากงาย เร็วชา จากระดับของผูจะรับ

การศึกษา  มิใชจากระดับความรูความสามารถของผูใหการศึกษา 

ข้ันที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุน และการปฏิบัติงาน ถึงแมวาชาวชนบทจะยากจนและ

ขาดแคลนทรัพยากร แตชาวชนบทก็มีทรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุนและ

ปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณการทํางานในชนบท อยางนอยชาวชนบทก็มีแรงของตนเอง

เปนข้ันต่ําที่สุดที่จะเขารวมไดและในหลายๆ แหง ชาวชนบทสามารถที่จะรวมลงทุนในกิจกรรม

หลายๆ ประเภทได การรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหชาวชนบทคิดตนทุนใหกับตัวเอง ในการ

ดําเนินงาน และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ทําข้ึนเพราะเขามีความรูสึกเปนเจาของ ซึ่งตางไป

จากสภาพที่การลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม

เดือดรอนมากนักและการบํารุงรักษาก็จะไมเกิดข้ึน เพราะเม่ือไมใชของเขา เขาก็จะไมบํารุงรักษา 
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ไมรักและไมหวงแหน นอกจากนั้นการรวมปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรม

อยางใกลชิดและเม่ือเห็นประโยชนก็สามารถจะดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นดวยตนเองตอไปได 

ข้ันที่ 4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายที่สําคัญ

อยางยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถาหากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมของชาว

ชนบทแตดําเนินการโดยบุคคลภายนอก ชาวชนบทยอมจะไมไดประเมินดวยตนเองวางานที่ทําไป

นั้นไดรับผลดี ไดรับประโยชนอยางไรหรือไม การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตอไปจึง

อาจประสบความยากลําบาก เพราะชาวชนบทไมไดประเมินดวยตนเองใหรูแจงวาดีหรือไมดี

อยางไร ถึงแมจะมีผูโตแยงวาการประเมินที่เที่ยงธรรมที่สุดนาจะมาจากบุคคลภายนอกที่ไมไดยุง

เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ แตถาคิดถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาที่มุงจะพัฒนาคน การคํานึงถึงแต

ความเที่ยงธรรมในแนวคิดของคนภายนอกยอมไรประโยชน การผสมผสานระหวางคนภายนอก 

กับชาวชนบทนาจะเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสวนประกอบ

ของคนนอกที่ไมไดเกี่ยวของกับกิจกรรมจะเปนชาวชนบทในหมูบานอ่ืนๆ มารวมประเมินดวยก็จะ

กอใหเกิดประโยชนไมนอย เพราะนอกจากจะเปนการเผยแพรกิจกรรมออกไปแลวชาวชนบทจะ

เขาใจและมองเห็นคุณคาของส่ิงตางๆ คลายคลึงกับ ชาวชนบทดวยกันเอง 

 

1.5 รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชน 

องคการสหประชาชาติ (United Nations,1981) ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว 

ดังนี้  

1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง ซึ่งเปนไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึนเอง

เพ่ือแกไขปญหากลุมของตนเอง โดยเนนการกระทําที่มิไดรับการชวยเหลือจากภายนอกซึ่งมี

รูปแบบที่เปนเปาหมาย 

2. การมีสวนรวมแบบชักนํา ซึ่งเปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบหรือสนับสนุน

โดยรัฐบาล เปนรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา 

3. การมีสวนรวมแบบบังคับ ซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

ภายใตการจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่ผูกระทํา

ไดรับผลทันที แตจะไมไดรับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชน

ในที่สุด 
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การมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีสวนรวมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือ

หลายข้ันตอนหรือทุกข้ันตอนก็ได โดยแบงเปนข้ันตอนตางๆ ตามประเภท ของกิจกรรมไวแตกตาง

กัน ตามความคิดเห็นของนักวิชาการตางๆ ดังนี้ 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดกลาววาลักษณะของการ

มีสวนรวมมีหลายระดับ ตั้งแตเปนสมาชิกถึงเปนผูนําหรือประธานกรรมการ ดังนี้ 

1. เปนสมาชิก 

2. เปนสมาชิกที่เขารวมประชุม 

3. เปนสมาชิกที่บริจาคเงิน 

4. เปนกรรมการ 

5. เปนประธานกรรมการ 

6. สมาชิกผูนั้นทําอะไรระหวางประชุม 

7. สมาชิกผูนั้นเลนบทอะไรในที่ประชุม 

กรมการพัฒนาชุมชน (2529) ไดสรุปลักษณะตางๆ ของการมีสวนรวมของประชาชน

ออกเปน 18 ลักษณะ ดังนี้ 

1. มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม 

2. มีสวนรวมในการตัดสินใจดําเนินงาน 

3. มีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร 

4. มีสวนรวมในการออกความเห็นและขอเสนอแนะ 

5. มีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

6. มีสวนรวมในการหาวิธีในการแกปญหา 

7. มีสวนรวมในการวางแผน 

8. มีสวนรวมในการประชุม 

9. มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 

10. มีสวนรวมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา 

11. มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือบริหารงาน 

12. มีสวนรวมในการเปนสมาชิก 

13. มีสวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธ 

14. มีสวนรวมในการดําเนินตามกิจกรรมที่วางไว 

15. มีสวนรวมในการลงทุน หรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน 
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16. มีสวนรวมในการออกแรง หรือสละแรงงาน 

17. สวนรวมในการออกวัสดุอุปกรณ 

18. มีสวนรวมในการดูแลรักษา ติดตามหรือประเมินผล 

 

1.6 ประโยชนของการมีสวนรวม  

วันชัย วัฒนศัพท (2543) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกลาวถึง ประโยชนของ

การมีสวนรวมของประชาชนดังนี้ 

1. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนชวยใหเกิด

ความกระจางในวัตถุประสงคและความตองการของโครงการ หรือนโยบายนั้นๆ ไดอยูเสมอ 

สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันใหเกิดการทบทวนขอสันนิษฐานที่ปดบังอยู ซึ่งอาจจะปดบังไมให

มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด บอยคร้ังกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิด 

การพิจารณาถึงทางเลือกใหมแทนวิธีการที่เคยใชกันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีขอมูลที่สําคัญ

ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางในการที่จะนําไปสูการตัดสินใจ กอใหเกิดความแตกตางระหวาง

โครงการที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 

2. การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของ

ประชาชนมาตั้งแตตนสามารถที่จะลดความลาชาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงของ

ประชาชนได การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอาจจะดูวาส้ินเปลืองและเสียเวลากวาที่จะตัดสินใจได 

แตวาเม่ือตัดสินใจไดแลวและนํามาสูการปฏิบัติอาจจะเปนวิธีการประหยัดกวาดวยซ้ําไป การ

ตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งที่ทําไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนจะไมส้ินเปลือง อาจจะเสียคาใชจาย

มากกวาถาการตัดสินใจนั้นไมไดทําใหเกิดขอตกลงระหวางกลุม แตกลับนําไปสูความขัดแยงของ

ประชาชนอยางตอเนื่องมากข้ึน การมีสวนรวมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอยางสูง

ตอการตัดสินใจโดยกลุมซึ่งมีสวนในการตัดสินใจนั้นๆ ในการนี้ก็จะชวยลดความขัดแยงระหวาง

การนําไปปฏิบัติทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกวาคาใชจายในการทํา

โครงการการมีสวนรวมของประชาชน 

3. การสรางฉันทามติ โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถที่จะสรางขอตกลงที่ม่ันคง 

และการยอมรับระหวางกลุม ซึ่งกอนหนานี้อาจจะมีความเห็นขัดแยงกันคนละทาง การมีสวนรวมนี้

ยังกอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณีลดความขัดแยงทางการเมืองและสรางใหเกิดความชอบ

ธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
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4. การเพ่ิมความงายตอการนําไปปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหคนเรามี

ความรูสึกถึงความเปนเจาของ การตัดสินใจนั้นและคร้ังหนึ่งเม่ือไดรวมตัดสินใจแลวเขายอม

ตองการที่จะเห็นส่ิงนั้นนําไปปฏิบัติได ไมเพียงแตจะมีการสนับสนุนทางการเมืองตอการนําไป

ปฏิบัติ แตกลุมและปจเจกชนอาจจะรูสึกกระตือรือรนในการที่จะชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

5. การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาใน "กรณีที่รายแรงที่สุด" กระบวนการที่มีสวนรวมของ

ประชาชนกอใหเกิดโอกาสที่คูกรณีจะแสดงความตองการของกลุมเขาและความหวงกังวลที่

ปราศจากความรูสึกที่เปนปฏิปกษ การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนสามารถลดการเผชญิหนา

กันอยางรุนแรงที่อาจจะเปนไปได อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของประชาชนไมอาจที่จะลดหรือ

กําจัดความขัดแยงในทุกๆ กรณีได 

6. การดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม วิถีทางที่จะนําไปสูความชอบธรรม 

และการดํารงอยูของความชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการตัดสินใจกอใหเกิดความขัดแยง ก็

คือจะตองใชกระบวนการตัดสินใจซึ่งโปรงใสและนาเชื่อถือตอสาธารณชน โครงการมีสวนรวมของ

ประชาชนยังกอใหเกิดความเขาใจถึงเหตุผลที่นําไปสูการตัดสินใจนั้นๆ 

7. การคาดคะเนความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน เจาหนาที่

ทองถิ่นที่ทํางานกับสาธารณชนในโครงการมีสวนรวมของประชาชน เขาจะคอยๆ เพ่ิมความรูสึกที่

ไวตอความหวงกังวลของสาธารณชนและตอที่วาสาธารณชนมองการปฏิบัติงานขององคกรสวน

ทองถิ่นอยางไร บอยคร้ังทัศนคติเหลานี้ไดนํามาพูดกันภายใน เพ่ือที่วาเจาหนาที่จะเกิดความ

ตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนที่เปนไปไดตอกระบวนการและการตัดสินใจตางๆ 

ถึงแมวาประเด็นนั้นอาจจะไมใหญโตมากนักที่จะตองทําโครงการการมีสวนรวมของประชาชน

อยางเปนทางการ 

8. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ประโยชนอัน

สําคัญอยางยิ่งของการมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหการศึกษาตอสาธารณชนที่ดีข้ึนกวาเดิม 

ผูมีสวนรวมไมเพียงแตจะเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหา แตเขายังไดเรียนรูดวยวากระบวนการตัดสินใจโดย

องคกรสวนทองถิ่นของเขาควรจะเปนอยางไร และทําไมจึงตองตัดสินใจดังกลาว การมีสวนรวม

ของประชาชนยังเปนเวทีการฝกที่มีประสิทธิภาพของผูนําทองถิ่นในอนาคตอีกดวย 

จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด สรุปไดวา การมี

สวนรวมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือใหเกิดผลตอ

ความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะใหชุมชนเขามามีสวน

รวมอยางแทจริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตองคํานึงถึง วิถีการดําเนินชีวิต คานิยม 
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ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนในชุมชนมี

ความแตกตางกันใน ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ 

การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมีข้ันตอนทั้งส้ิน 5 ข้ันตอน คือ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา  

2. การมีสวนรวมในการคิดและเสนอแนวทางการดําเนินงาน  

3. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม    

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน    

5. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

 

2. แหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

2.1 ความหมายของแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

จากการสัมมนาบทบาทของแหลงเรียนรูกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่ประชุมไดรวมกันกําหนดความหมายของแหลงเรียนรู วา

หมายถึง “แหลง หรือ ที่รวม ที่อาจมีสภาพ / สถานที่ หรือศูนยรวมที่ประกอบดวย ขอมูล ขาวสาร 

ความรู และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกตางไป

จากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอน หรือศูนยกลางการเรียนรู เปนการเรียนรูที่มี

กําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับความตองการและความพรอมของผูเรียน การประเมินและ

การวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะสรางข้ึนใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งไม

จําเปนตองเปนรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในหองเรียน”  

นอกจากนี้ยังไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของแหลงเรียนรูไวดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย : สอดคลองกับความตองการของผูเรียนใน

ทุกระดับและทุกกลุมเปาหมาย และเหมาะสมกับสภาวะความพรอมของแหลงเรียนรูในแตละพ้ืนที่ 

2. สรางกระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง : เสริมบรรยากาศการเรียนรูที่เกี่ยวเนื่องกับ

สภาพสังคม วิถีชีวิต และสภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองของแตละสังคม 

3. จัดหาความรวมมือ : โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรที่

เกี่ยวของ รวมทั้งตัวผูเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรที่ยืดหยุน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความ

สนใจและความถนัด 

4. หลักสูตรเนื้อหาสาระเปนที่ยอมรับ : สามารถเทียบโอนความรูจากการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ 
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5. จัดทําส่ือ : จัดทําส่ือที่ใชในการนําเสนอและการเรียนการสอนอยางหลากหลาย ไดแก 

ส่ือเสริมแบบเรียน ส่ือวิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอรชวยสอน รวมทั้งส่ือบุคคลซึ่งเปนวิทยากรใน

ทองถิ่น 

6. ประสานเชื่อมโยงกับองคกรตางๆ : เพ่ือใหทุกสวนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

7. อบรมผูเกี่ยวของ : จัดการอบรมผูเกี่ยวของเพ่ือใหการจัดการศึกษาในแหลงการเรียนรู 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

8. สนับสนุนดานทรัพยากรและจัดทํามาตรฐาน/ตัวชี้วัดและประเมินผล : จัดใหมีการ

สนับสนุนดานทรัพยากรและการจัดทํา มาตรฐานตัวชี้วัด การดําเนินการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

ทั้งนี้ เกณฑวัดความสําเร็จควรมีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับขีดความสามารถของผูเรียน 

 

2.2 ความสาํคัญของแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ อาจารยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลาวไววา แหลง

ความรู หรือแหลงวิทยาการในชุมชน มีความสําคัญ คือ 

1. เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ เพ่ือหาความรูตางๆไดดวย

ตนเองตลอดเวลา โดยไมจํากัดเพศ และวัย  

2. เปนแหลงที่ชวยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 

3. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพ่ือหาความรูจากแหลงกําเนิดได เชน 

การศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ ศาสนสถาน พันธุไม พันธุสัตว สภาพชีวิตความเปนอยู

ตามธรรมชาติของสัตวชนิดตางๆถึงแหลงที่อยูอาศัยในปา 

4. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพ่ือใหเกิดประสบการณตรงหรือลงมือปฏิบัติ

จริงได เชน การแกเคร่ืองยนต การประดิษฐเคร่ืองใชตางๆ เชน โตะ เกาอ้ี การทําอาหาร ขนม หรือ

ดอกไมประดิษฐ เปนตน 

5. เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพ่ือใหไดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ ที่มี

การคิดคนข้ึนและไดของจริง เชน การศึกษาประดิษฐกรรมใหม โดยดูจากวิดีทัศน ภาพยนตร 

นิทรรศการ หรือส่ือส่ิงพิมพ  

6. เปนการใหขาวสาร และเปล่ียนแปลงทัศนคติ คานิยม เพ่ือเกิดการยอมรับส่ิงใหม 

แนวคิดใหม หรือมีมุมมองใหมได 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ไดกลาวถึงความสําคัญของ แหลงเรียนรู 

สรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 
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1. เปนแหลงรวมขององคความรู อันหลากหลายพรอมที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวย

กระบวนการจัดการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคลและเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เปนแหลงเชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน ทําใหคนใน

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง 

3. เปนแหลงขอมูลที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมี

ความสนใจท่ีจะเรียนรูไมเกิดความเบื่อหนาย 

4. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการไดคิดเอง ปฏิบัติเองและสรางความรูดวยตนเอง

ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  5. ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถิ่นของตนเอง มองเห็นคุณคาและตระหนกั

ถึงปญหาในชุมชนของตน พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

2.3 ประเภทของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากรายงานการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ ได

สรุปจําแนกประเภทของแหลงการเรียนรู หรือแหลงความรู หรือแหลงวิทยาการได 4 ประเภท ดังนี้ 

1. แหลงการเรียนรูประเภทบุคคล คือ ผูซึ่งมีความรู ความสามารถ มีทักษะภูมิปญญา มี

ประสบการณในสาขาอาชีพตางๆในทองถิ่น ที่สามารถถายทอดความรู ทักษะ เจตคติ ใหแกผูที่

สนใจตองการเรียน 

2. แหลงการเรียนรูประเภทสถานที่หรือวัตถุส่ิงกอสรางตางๆ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 สถานที่ที่เปนธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ํา ปา ภูเขา สัตว พืช แรธาตุ 

2.2 สถานที่ที่เปนส่ิงกอสรางที่มนุษยสรางข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ เชน 

ตลาด โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

3. แหลงการเรียนรูประเภทส่ือที่เปนตัวกลาง ทําใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะ 

ประสบการณ ไดแก วัสดุ อุปกรณ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

3.1 ส่ือส่ิงพิมพ เชน เอกสาร หนังสือ ตํารา ใบปลิว จุลสาร ฯลฯ 

3.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่ใหภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่ง ทั้งใหภาพและเสียง เชน 

ภาพยนตร โทรทัศน วิดีทัศน สไลด รูปภาพ ฯลฯ 

4. แหลงการเรียนรูประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ เชน นวัตกรรม ความกาวหนาทาง

วิทยาการ ส่ิงประดิษฐคิดคนใหม วิธีการสอนแบบตางๆ เทคนิคกระบวนการทํางานหรือการ

แกปญหาตางๆ ในทองถิ่น 
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2.4 การเรียนรูจากแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

แหลงเรียนรูทุกรูปแบบมีสถานภาพที่จะเอ้ือตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนในประเด็นที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรูในเร่ือง

ความคิด ความเขาใจในคุณคา และทัศนคติไดอยางกวางขวางและสามารถชวยเสริมมิติที่เปนรูป

ธรรมใหแกการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ และตามอัธยาศัย สามารถพัฒนาการเรียนรู 

(Learning) และการศึกษา (Education) โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ

เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละดับการศึกษา ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. ความรูเกี่ยวกันตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคมไดแกครอบครัว ชุมชน 

ชาติและสังคมโลกรวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติยทรง     เปนประมุข 

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรู ความเขาใจและ

ประสบการณเร่ืองการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยา

งสมดุลยั่งยืน 

3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตภู

มิปญญา 

4. ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 

5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

จากความสําคัญดังกลาวในฐานะแหลงการเรียนรูตามนิยามของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ตองจัดทําระบบการเชื่อมโยงที่สอดคลองกับระบบการศึกษาทั้งในสวน

ของเนื้อหาสาระและการจัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลางและใหสอดคลอง

กับความสนใจ ความถนัด โดยฝกใหเกิดทักษะกระบวนการคิดเพ่ือประยุกตความรู มาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา ฝกการปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง และใหผสมผสาน

สาระความรูดานตางๆใหสมดุลกัน จัดบรรยากาศ ส่ือการเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวกใหผู

เรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู โดยจัดใหไดทุกเวลา สถานที่ จากการประสานงานความรวม

มือกับ ครอบครัว บุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียนรูปแบบของแหลงเรียนรูที่ปรากฎอยูในประเทศ

ไทย 

บทบาทภายใตกิจกรรมที่ถูกกําหนดวา “การศึกษา” ของแหลงเรียนรูทุกรูปแบบ ควรจะได

รับการปรับปรุง ตรวจสอบหนาที่ของการศึกษาภายใตโครงสรางภายใน การพิจารณาอยางจริงจัง 

วา นิทรรศการ หรือ กิจกรรมมีพลังเพียงพอหรือไมในการเปนส่ือของการเรียนรู การเพ่ิมการวิจัย   
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นําเทคโนโลยีมาใชในโปรแกรมการศึกษา เพ่ิมความสัมพันธระหวางแหลงเรียนรูกับโรงเรียน ชุมชน 

และควรพยายามที่จะขยายบริการสูประชาชนทุกระดับ ใหกวางขวางมากข้ึนและตองคํานึงดวย

ความระมัดระวังวา ผูเขาใชบริการตองการอะไรจากองคกร มีการจัดกิจกรรมแสดงถึงความกาว 

หนาของการส่ือสาร การติดตอ กิจกรรมใหมๆ 

สําหรับครอบครัวและมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับการเรียนรูมากกวาการศึกษาหรือการ

สอนหรือสามารถอธิบายไดวา การสราวความกระตือรือรนของผูเขาใชบริการในแหลงเรียนรูทุก

ประเภทนั้น กิจกรรมทั้งหลายตองมีการพัฒนาและสรางรูปแบบเพ่ือสนองตอความสนใจของเขา 

เหลานั้น 

ความเกี่ยวของของโรงเรียน ชุมชน และสาธารณชนทั้วไปเปนส่ิงที่ตองคํานึงวาจะหาทาง 

สงเสริมและเสริมสรางความแข็งแกรง และความรวมมือไดโดยวิธีใดบาง สําหรับโรงเรียนจําเปน   

ตองมีการส่ือสารระหวางเจาหนาที่การศึกษา ครู ผูบริหารโรงเรียน เพ่ือแจงวัตถุประสงคที่จะนํา

ความรูไปมอบให และโดยการทํางานรวมกันในเร่ืองการวางแผน การจัดหาขอมูล และกิจกรรมจึง

จะไดผล แหลงเรียนรูจําเปนตองไดรับความรวมมือจากสถานศึกษา เอกชน องคกรที่เกี่ยวของ

เปนอยางมากในการใหบริการและใหการศึกษา ตองพยายามใหความรวมมือกับหองสมุด กลุม

ทัศนศิลปและศิลปะการแสดงตางๆ ตลอดจนส่ือมวลชนและองคกร/สมาคมอนุรักษทางประวัติ

ศาสตร ฯลฯ กลุมบริการทางสังคม แหลงเรียนรูทุกประเภทถือไดวาเปนศูนยกลางการเรียนรู ดังนั้น

ผูบริการ นักการศึกษาและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะตองจัดทําทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือมุงสูการปฏิบัติ

ใหชัดเจนดวย  

 

3. พิพิธภัณฑ 
 

3.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553)  ไดให

ความหมายของคําวา พิพิธภัณฑ  และพิพิธภัณฑสถาน วาหมายถึง สถานที่เก็บรวบรวมและแสดง

ส่ิงตางๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรมหรือดานวิทยาศาสตร  โดยมีความมุงหมายเพ่ือใหเปน

ประโยชนตอการศึกษาและกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ 

พิสิฐ เจริญวงศ (2538)  ผูทรงคุณวุฒิทางโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

ไดใหความหมายไววา “พิพิธภัณฑ หมายถึง แหลงรวมความรูทั้งหลายของมนุษย” 

นิคม มูสิกะคามะ (2521: 3) อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ไดใหความหมายไววา “พิพิธภัณฑ 

คือ สถาบันที่ตั้งข้ึนเพ่ือการรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญ ทางวัฒนธรรม
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และทางวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการคนควา การศึกษาและเพ่ือความเพลิดเพลิน ตามคํา

จํากัดความนี้ไดรวมความหมายถึงหอศิลป อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรและไดกินความ ไปถึง

สวนสัตว สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เล้ียงสัตวน้ําและอ่ืนๆ” 

สมลักษณ  เจริญพจน  (2547 : 5) อดีตนายกสมาคมพิพิธภัณฑไทย ไดใหความหมายวา 

พิพิธภัณฑ  มีรากศัพทมาจากคําวา  “พิพิธ”  แปลวา ตางๆ กัน  ผนวกกับคําวา  “ภัณฑ”  ซึ่ง

แปลวา  ส่ิงของ  เม่ือนํามารวมกันจึงมีความหมายวา  ส่ิงของตางๆ ที่รวบรวมไว เพ่ือประโยชนใน

การศึกษา  เม่ือเติมคําวา “สถาน”  เขาไปเปน  “พิพิธภัณฑสถาน”  แปลวา  สถาบันถาวรที่เก็บ

รวบรวมและแสดงส่ิงของตางๆ ที่มีความสําคัญดานวัฒนธรรม  หรือดานวิทยาศาสตร  โดยมีความ

มุงหมายเพ่ือใหประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน  และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ  ทั้งคําวา  

“พิพิธภัณฑ”  และ “พิพิธภัณฑสถาน”  ในภาษาอังกฤษ  ตรงกับคําวา  “MUSEUM”   

สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) 

กําหนดความหมายของคําวา “พิพิธภัณฑ คือ สถาบันบริการสังคมที่ไมมุงสรางกําไร ทําหนาที่ใน

การรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย ใหความรู และจัดแสดงส่ิงที่เปนหลักฐานสําคัญของมนุษย

และธรรมชาติแวดลอมเพ่ือประโยชนทางดานการคนควา การศึกษา และความเพลิดเพลิน ซึ่งส่ิง

สําคัญนั้นประกอบดวยโบราณวัตถุ โบราณสถาน ส่ิงมีชีวิต พืชและสัตว วัตถุตามธรรมชาติ ดังนั้น

พิพิธภัณฑจึงมีความหมายรวมไปถึง สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว สถานอภิบาลสัตวน้ํา วนอุทยาน 

ศูนยวิทยาศาสตร และศูนยแสดงทางดาราศาสตร ฯลฯ” 

คําจํากัดความของสภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางประเทศ เปนที่ยอมรับกันทั่วโลกซึ่งให

ความเขาใจอยางชัดแจงวาอะไรบางที่ถือวาเปนพิพิธภัณฑสถานในความหมายปจจุบัน และ

ชี้ใหเห็นวามีมากมายหลายประเภทที่ทําหนาที่ และมีความมุงหมายอยางเดียวกัน คือ รวบรวม 

สงวนรักษา จัดแสดงและใหความรู จากส่ิงซึ่งมีความสําคัญเปนหลักฐานในเร่ืองของมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม เปนสถานที่ซึ่งใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน การสงวนรักษาและจัดแสดงมิใช

เฉพาะวัตถุแตรวมถึงส่ิงมีชีวิต สวนสัตว สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตวน้ํา เขตสงวน

ตางๆ รวมทั้ง แหลงอนุสรณสถาน โบราณสถาน และอนุสาวรีย  

 

3.2 การแบงประเภทของพิพิธภัณฑ 
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดกลาวถึง การแบงประเภทของพิพิธภัณฑ วาสามารถ

แบงได 2  ทาง คือ แบงตามลักษณะของการบริหารหรือผูเปนเจาของอยางหนึ่ง กับแบงตาม

ลักษณะของส่ิงที่รวบรวมไว หรือตามแขนงวิชาอีกอยางหนึ่ง  
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พิพิธภัณฑตามลักษณะการบริหารหรือผู เปนเจาของ  ไดแก  พิพิธภัณฑแหงชาติ 

พิพิธภัณฑแหงรัฐ พิพิธภัณฑเทศบาล พิพิธภัณฑจังหวัด พิพิธภัณฑมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ

โรงเรียน พิพิธภัณฑเอกชน เปนตน การแบงดังกลาวแสดงถึงลักษณะการควบคุมหรือผูเปนเจาของ 

เชน พิพิธภัณฑแหงชาติก็แสดงวาเปนของรัฐบาลแหงชาตินั้น พิพิธภัณฑเทศบาลก็ข้ึนอยูกับ

เทศบาล พิพิธภัณฑเอกชนก็เปนของเอกชน ดังนี้เปนตน แตพิพิธภัณฑดังกลาวแตละแหงอาจจะ

เปนพิพิธภัณฑในวิชาการแขนงตางๆ กันได 

พิพิธภัณฑในดานแขนงวิชาการ ไดแก ศิลปะ ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา 

เปนตน พิพิธภัณฑในสมัยเร่ิมแรกกิจการก็มิไดมีการแบงแยกประเภท แตเปนพิพิธภัณฑรวม

วิชาการทุกแขนง ตอมาเม่ือวิทยาการในโลกเจริญกาวหนาข้ึนและมีการรวบรวมของมากประเภท

จํานวนมากข้ึน จึงเร่ิมแบงประเภทแยกศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑที่ตั้งมาชานาน

มีวัตถุในแขนงวิชาตางๆ ทั้งศิลปและวิทยาศาสตรก็จัดแบงออกเปนแผนกๆ สวนพิพิธภัณฑที่ตั้งข้ึน

ภายหลังก็พยายามจํากัดเปนประเภท และนับวันพิพิธภัณฑยิ่งเฉพาะเจาะจงเปนชนิดหนึ่งชนิดใด

มากข้ึนทุกที บางแหงจัดแสดงส่ิงของเพียงอยางเดียว เชน พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง พิพิธภัณฑอะตอม

มิค เปนตน ไดมีผูพยายามรวบรวมชนิดของพิพิธภัณฑเขาเปนกลุมเปนหมวด บางทานไดแยงเปน 

3  หมวดใหญ คือ ศิลปะ วิทยาศาสตร และประวัติศาสตร บางทานแบงออกเปน 4  หมวด คือ 

ศิลปะ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา และมานุษยวิทยา หรือถาแบงอยางกวางๆ ก็มีเพียง 2  คือ 

วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร หรือเร่ืองของมนุษยและธรรมชาติ นั่นเอง 

สรุปพิพิธภัณฑสถานทุกชนิดทุกประเภทลวนมีภาระหนาที่อยางเดียวกัน คือ เปนสถาบนัที่

ทําหนาที่เชื่อมโยงอดีต ปจจุบัน และอนาคต เร่ิมดวยการเก็บรวบรวมสงวนรักษาวัตถุสําคัญให

ดํารงอยูตลอดไปไมสูญสลาย ทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวของวัตถุที่รวบรวมไว นําออกจัดแสดง

เผยแพรใหความรูแกประชาชน การเคล่ือนไหวในวงการกิจการพิพิธภัณฑสถานทั่วโลก ภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา ทําใหพิพิธภัณฑสถานกาวหนาไปไกลมาก ไมใชคลังเก็บสมบัติ

โบราณครํ่าครึ หรือเก็บรักษาของแปลกประหลาดดังที่ เขาใจกันเม่ือศตวรรษที่แลว ปจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานไดพัฒนาการจัดแสดงใหทันสมัย ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน มีกิจกรรม

กวางขวางเปนประโยชนในการพัฒนาสังคม จัดเปนศูนยการศึกษาของชุมชนที่สําคัญอยางยิ่ง เปน

การศึกษานอกระบบ และเปนสถานศึกษาชั่วชีวิต พิพิธภัณฑสถานจึงเปนสถาบันการศึกษาของ

ประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ที่สําคัญยิ่งในสังคมปจจุบัน 
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3.3 บทบาทและหนาท่ีของพิพิธภัณฑ 
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ไดตีพิมพหนังสือ

ชื่อ The Organization of Museums : Practical Advice เม่ือ พ .ศ .2503  ไดจําแนกหนาที่ของ

พิพิธภัณฑไวไดแก การรวบรวม การตรวจพิสูจน การทําหลักฐาน การสงวนรักษา การจัดแสดง 

การใหการศึกษา และหนาที่ตอประชาชน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดไดดังนี้ 

1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) หนาที่ประการแรกของพิพิธภัณฑนั้นแนนอนที่สุดวา

จะตองรวบรวมวัตถุ ถาไมมีการรวบรวมก็ไมเกิดเปนพิพิธภัณฑข้ึนได พิพิธภัณฑเร่ิมตนจากการ

สะสมสมบัติของบรรดากษัตริย เจานาย ขุนนาง และนักบวช นอกจากรวบรวมสะสมทรัพยสิน

สมบัติมีคาแลว บรรดานักธุดงค และพอคาที่ทองเที่ยวไปในแดนไกล ยังไดรวบรวมส่ิงของที่แปลก

และหายาก นํามาสะสมรวบรวมเขาไวอีก เพ่ือไวโออวดและแสดงฐานะความม่ันคั่งความสําคัญ

ของตน ในยุคเร่ิมตนของกิจการพิพิธภัณฑสําหรับประชาชน (Public museum) พิพิธภัณฑไดรับ

ส่ิงของที่มีผูบริจาคมอบใหมากมาย พิพิธภัณฑของรัฐในยุคแรกเร่ิมนั้น จึงตองรวบรวมวัตถุทุกชนิด

ที่มีผูบริจาคไมวาจะเปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่ิงของแปลกประหลาดซึ่งเกิดข้ึนจากธรรมชาติ เชน 

ไมกลายเปนหิน เหล็กไหล ลูกอุกกาบาต หิน แร ไขนกกระจอกเทศ ฯลฯ จึงปรากฏวาในพิพิธภัณฑ

แหงชาติสมัยแรกๆ จะจัดหองของแปลก (Curiosity) ซึ่งในพิพิธภัณฑแหงชาติพระนคร ก็เคยจัดไว

ในหองหนึ่ง จัดแสดงไมกลายเปนหิน เหล็กไหล รูปฝาแฝดอินจัน เคร่ืองรางของขลัง ตลอดจน

จําลองเพชรสําคัญที่มีชื่อเสียงในโลก เปนหองที่ประชาชนทั่วไปชอบดู แมในปจจุบันเม่ือได

เปล่ียนแปลงไปแลวก็ยังมีประชาชนถามถึงตองการชมอยูอีก  วิธีการรวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ มี

หลายวิธี ไดแก  รับบริจาควัตถุจากประชาชน  รวบรวมจากผลการขุดคนทางโบราณคดี และการ

รวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ 

2. หนาที่ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, 

Research) คืองานหนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑ เม่ือพิพิธภัณฑเก็บรวบรวมวัตถุใดเขา

พิพิธภัณฑ จะตองตรวจสอบบอกไดวาเปนอะไร สามารถจําแนกแยกประเภท กําหนดอายุ แบบ

สมัย ที่มาของวัตถุ จะตองรูวาเปนศิลปวัตถุอะไร กําหนดแบบศิลปะ อายุ สมัยได ในพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาก็ตองรูวา ดิน หิน แร สัตว พืช ที่รวบรวมนั้นคืออะไรแหลงกําเนิดที่ไหน หาก

รวบรวมวัตถุไดแลวยังไมสามารถตรวจสอบจําแนกตามลักษณะวัตถุไดก็จะตองทําการศึกษาวิจัย 

คนควาใหไดแบบสมัย อายุ โดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบและวิธีทดลองตรวจสอบหรือพิสูจนหา

อายุทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดขอมูลเร่ืองราวที่แนนอน 
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3. การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) การบันทึกหลักฐานก็คือการจัดทําทะเบียนวัตถุ

ทุกชิ้นที่รวบรวมเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ การทําหลักฐานวัตถุถือวาเปนงานหลักที่สําคัญอยางยิ่ง 

ทําเปนหลักฐานทางวิชาการ เปนทะเบียนประวัติหลักฐานแนนอนในเร่ืองที่มาของวัตถุ การ

ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท กําหนดอายุสมัย ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการศึกษาคนควาการทํา

ทะเบียนวัตถุเปนงานเทคนิคอยางหนึ่ง เม่ือวัตถุใครรวบรวมหรือไดรับเขามาเปนสมบัติของ

พิพิธภัณฑ จะตองตรวจสอบวาคืออะไร จําแนกแยกประเภทกําหนดอายุสมัย จัดทําทะเบียนทั้งใน

สมุดทะเบียนและบัตรทะเบียน ตลอดจนถึงบัตรคนวัตถุ มีภาพถาย การทําทะเบียนหลักฐานวัตถุ

เปนงานใหญที่ตองใชความละเอียดถี่ถวนระมัดระวังไมใหผิดพลาดได การทําหลักฐานนั้นตองให

เลขทะเบียนไวที่วัตถุดวย ปจจุบันสามารถบันทึกไดดวยระบบคอมพิวเตอร 

4. หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) ถือเปนหนาที่สําคัญที่

พิพิธภัณฑจะตอง “สงวนรักษา” วัตถุที่รวบรวมไวใหคงทนถาวร ไมมีการเส่ือมสภาพ ในปจจุบัน

ความรูทางวิทยาศาสตรกาวหนามาก การดูแลรักษาวัตถุของพิพิธภัณฑจึงใชหลักการและเทคนิค

ทางวิทยาศาสตรที่จะทําการ “สงวนรักษา และซอมรักษา” วัตถุทุกประเภทใหคงสภาพดีตลอดไป 

พิพิธภัณฑแตละแหงจึงตองมีหองปฏิบัติการสงวนรักษา (Conservation laboratory) มี

นักวิทยาศาสตรทําหนาที่ดูแล ซอมสงวนรักษา และปกปองคุมครองวัตถุทุกชิ้นไมใหเส่ือมสภาพ 

ในหลักการที่เปนทางปฏิบัตินั้น วัตถุทุกชิ้นที่จะรวบรวมรักษาไวเปนสมบัติของพิพิธภัณฑจะตองให

เจาหนาที่สงวนรักษา (Conservator) ตรวจสภาพ ทําความสะอาด หรือปฏิบัติการปองกันการ

เส่ือมสภาพกอนสงเขาจัดแสดงหรือเก็บรักษาในคลังวัตถุที่ชํารุดจะตองซอมรักษาเสียกอน 

5. หนาที่รักษาความปลอดภัย (Museum security) หนาที่ของพิพิธภัณฑเปนที่รูจักกันดี

วาตองปกปองคุมครองวัตถุที่รวบรวมไวใหปลอดภัย ไดแกการสงวนรักษาใหปลอดภัยจากการ

เส่ือมชํารุดตามสภาพกาลเวลา และคุมครองความปลอดภัยจากโจรภัยและอัคคีภัย พิพิธภัณฑทุก

แหงจะตองมีเจาหนาที่ฝายรักษาความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและมีระบบการรักษา

ความปลอดภัยที่ทันสมัย (Security system) งานรักษาความปลอดภัยตองวางแผนตั้งแตเร่ิมสราง

อาคารทีเดียว พิพิธภัณฑทุกแหงโดยเฉพาะประเภทศิลปะตองเนนหนักเร่ืองการรักษาความ

ปลอดภัยเปนพิเศษกวาประเภทอ่ืนๆ พิพิธภัณฑจะตองม่ันคงปลอดภัยเชนเดียวกับธนาคาร 

จะตองเปนสถานที่ซึ่งปลอดภัย เปนที่ไววางใจเชื่อถือของประชาชน พิพิธภัณฑจะตองมีเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย ยามรักษาการณ (Guard) เจาหนาที่ประจําหอง (Attendant) 

6. การจัดแสดง (Exhibition) พิพิธภัณฑสถานแหงใดจัดแสดงไดดี ดึงดูดความสนใจของ

ประชาชนไดมากก็มักจะไดรับการยกยองสรรเสริญวาทันสมัย นาชม ประชาชนทั่วไปจะมอง
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พิพิธภัณฑเพียงฉากหนา และไมสนใจงานในหนาที่หลังฉาก ฉะนั้นพิพิธภัณฑทั้งหลายในปจจุบัน

จึงหันมาสนใจปรับปรุงงานกันอยางกวางขวาง ในสมัยกอนพิพิธภัณฑสวนใหญไมไดคํานึงถึง

เทคนิคการจัดแสดงมากนัก วัตถุประสงคสําคัญก็คือนําวัตถุที่มีความสําคัญจัดแสดงจําแนกแยก

ประเภทใหคําบรรยาย เพ่ือการศึกษาคนควาของนักปราชญนักวิชาการผูสนใจเขาศึกษาคนควาหา

ความรูจากการจัดแสดงที่แบงหมวดหมูไวอยางเปนระเบียบ จึงเปนการจัดแสดงที่ประชาชนทั่วไป

ไมสนใจ และรูสึกวาสูงเกินกวาความเขาใจ พิพิธภัณฑสมัยกอนจึงกลาวกันวากลุมนักปราชญ 

นักศึกษา และผูมีพ้ืนความรูสูง หรือปญญาชนเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากสถาบันพิพิธภัณฑ  เม่ือ

แนวคิด (Concept) ของพิพิธภัณฑเปล่ียนไป พิพิธภัณฑจะตองเปนสถาบันที่ใหทั้งความรูความ

เพลิดเพลินแกประชาชน ทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และแนวคิดนี้ไดเปล่ียนแปลงงาน

จัดแสดงของพิพิธภัณฑใหม พิพิธภัณฑจะตองจัดแสดงดวยเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของผูเขาชม 

การจัดแสดงจะตองใหทั้งความรูและใหทั้งความเพลิดเพลินดวย 

7. หนาที่ใหการศึกษา (Museum education) แตเดิมนั้นพิพิธภัณฑทําหนาที่ศึกษา

คนควาวิจัย และใหความรูแกผูสนใจเร่ืองการศึกษาเปนเร่ืองใหม คําวา “Museum education” 

เปนคําใหม เปนเร่ืองที่พ่ึงตื่นตัวรับเขาเปนหนาที่ของพิพิธภัณฑกันอยางจริงจังเม่ือภายหลัง

สงครามโลกคร้ังที่สองนี้ เอง พิพิธภัณฑสมัยกอนเปนที่ยกยองวาเปนสถาบันคนควาวิจัย 

(Research institution) แหงหนึ่งที่มีถาวรวัตถุเปนหลักฐาน คร้ันตอมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในวง

การศึกษา ความหมายของการศึกษา ไมใชเพียงภายในร้ัวโรงเรียนหรือวิทยาลัย ไมเพียงการศึกษา

ในแบบ (Formal education) เทานั้น การศึกษานอกแบบหรือนอกระบบ (Non-formal education) 

ก็มีความสําคัญอยางมากแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป และสถานที่สําคัญสําหรับการศึกษานอก

แบบแหงหนึ่งก็คือ พิพิธภัณฑ 

8. หนาที่ทางสังคม (Social function) หนาที่ทางสังคมของพิพิธภัณฑนั้น มีความสัมพันธ

ใกลชิดกับงานในหนาที่การศึกษา เม่ือกลาววาพิพิธภัณฑมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคม หมายความ

วาพิพิธภัณฑนั้นจะตองเปนสถาบันที่เปล่ียนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปล่ียนแปลงของ

สังคม ดําเนินกิจการตามความตองการของสังคม จัดบริการแกชุมชนอยางกวางขวาง พิพิธภัณฑ

มากแหงไดพัฒนาบริการแกประชาชน ซึ่งมีผลใหพิพิธภัณฑไดกลายเปนศูนยกลางของชุมชน 

(Community center) และเปนสถานที่ยกระดับจิตใจของประชาชนในชุมชนดวย 
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3.4 การจัดการเรียนรูในพิพิธภัณฑ   
ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544) ไดกลาวถึงกระบวนการจัดการ

เรียนรูในพิพิธภัณฑไว ดังนี้ 

1. การจัดแสดง (Exhibition) 

วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑสถานจะตองจัดนิทรรศการ โดยวิธีการนําเสนอตองเราและ

สงเสริมทัศนคติที่ดี ผูชมเกิดความเขาใจ เห็นคุณคา เกิดความรูสึก เกิดจินตนาการ มีชีวิตชีวา และ

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การจัดนิทรรศการมีหลายประเภท ดังนี้ 

การจัดแสดงถาวร การจัดหองแสดงเปนการถาวร โดยการเลือกวัตถุที่ มีคุณคาเพ่ือ

ประโยชนแกผูเขาชมทุกประเภท ทุกวัย และทุกประสบการณ และใชเทคนิคตางๆ ตามประเภท

ของวัตถุ มีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงเปนคร้ังคราว 

การจัดแสดงเพ่ือการคนควา โดยจัดเปนหองสําหรับนักวิชาการ จําแนกประเภทอยางมี

ระบบ มีปายและบัตรคนอํานวยความสะดวก 

การจัดแสดงเพ่ือการศึกษา โดยการจัดวัตถุที่มีคุณคาทางการศึกษา เชน รูปจําลองวัตถุ

จากวัตถุจริงที่ไมมีคุณคาความงามแตสามารถเปนตัวอยางในการศึกษาหาความรูของผูเขาชมได 

การจัดแสดงชั่วคราว โดยการจัดหองแสดงที่จัดไวชั่วคราวในแตละเร่ืองในชวงระยะเวลา

หนึ่ง โดยเลือกหัวขอตามความสนใจ ความตองการของประชาชนและสังคม หรือจากการไดรับ

ของใหม จากการแลกเปล่ียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานตองมีเทคนิคในการนําเสนอที่แตกตางตามประเภทของ

วัตถุ และประเภทของพิพิธภัณฑสถานนั้นๆ องคประกอบ และเทคนิคสมัยใหม สามารถนําเขามา

ประกอบการจัดแสดงตามความเหมาะสมและจุดประสงค ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และ

เร่ืองราวสาระมากข้ึน ทั้งนี้ตามวัตถุประสงคเพ่ือความงาม การใหความรู และเกิดปญญา เพ่ือให

เห็นจริงตามสภาพธรรมชาติ ตามสภาพที่เปนจริง การจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม และ

ส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร เทคนิคดังกลาวประกอบดวยคําบรรยาย แผนที่ แผนผัง ภาพถาย 

องคประกอบของสี แสง และเสียง เทคนิคการจัดฉากละคร (Drama) การจัดแสดงสัตว (Habitat 

Group) การจัดแสดงตามสภาพเปนจริงตามยุคสมัย (Period Room) เทคนิคการกดปุม (Push 

Button) เทคนิคสัมผัส (Touch Screen) ฯลฯ ซึ่งเทคนิคตามวิธีตางๆดังกลาวตองสอดคลองกับ

หลักการของการจัดแสดงแตละแบบ 
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2. กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู 

พิพิธภัณฑสถานเปนสถานที่ซึ่งเปนทั้งอนุรักษ จัดแสดงวัตถุและใหสาธารณชนเขามา

เรียนรู  และชวยเสริมมิติที่เปนรูปธรรมใหแกการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดย

การแปลความหมายและเนื้อหาของวัตถุจะสามารถกระตุน เรงเราความสนใจใหผูเขาชมไดศึกษา

และหาความรูไดดวยตนเอง ตามวิธีการ และกิจกรรมในรูปแบบตางๆ พิพิธภัณฑสถานนั้นตองจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของทั้งภายในอาคารและที่ออกสูชุมชน สําหรับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ชุมชน ในสังคมตางๆ แลว พิพิธภัณฑสถานตองสรางความรวมมือกับแหลงการ

เรียนรูในทุกประเภททั้งกลุมทัศนศิลป ศิลปะการแสดงตางๆ ตลอดจนส่ือ และองคกรดานตางๆ 

รวมทั้งกลุมบริการสังคม ทั้งระดับรัฐ เมือง และทองถิ่น โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการให

การศึกษามีหลากหลาย ดังนี้ 

2.1 การจัดกิจกรรมสําหรับสถานศึกษา โรงเรียน และสถาบันทางการศึกษาตาง ๆ   

การเยี่ยมชม (Museum Tour) นักเรียน/ผูชม สามารถดูไดดวยตนเอง การฟงบรรยาย 

กิจกรรมสําหรับเยาวชน (Youth Activities) การเขาชมของนักเรียนเปนกลุม ตองพัฒนา

พิพิธภัณฑสถานเขาสูหลักสูตรของโรงเรียน ปรึกษาจัดทําหลักสูตรกับครูผูสอน จัดสงนิทรรศการ

เคล่ือนที่ในหองเรียน หองสมุด อุปกรณ ส่ือโสตทัศนศึกษาเคล่ือนที่ ซึ่งครูสามารถใชเปนการสอน

ไปสูเด็กในหองเรียน 

การบริการใหยืมวัตถุสําหรับโรงเรียน (School Loan Material) จัดทําตู/กลองบรรจุ วัตถุ

จําลอง เร่ืองราวสาระ แผนผัง ภาพ แผนที่ ฯลฯ คําบรรยาย ภาพสไลด เทป ประกอบเร่ืองราวตาม

หัวเร่ืองตางๆในบริการ 

การอบรมครู (Teacher Training) อบรมครูผูทําหนาที่ในการสอน/การนําชม ดูแลนักเรียน

ในโครงการตางๆที่จัดทั้งภายใน-ภายนอกพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งดําเนินงานโดยเจาหนาที่การศึกษา

และความชวยเหลือของอาสาสมัคร 

การจัดเทศกาลพิเศษ (Special Events) ควรกําหนดตามวัน / เวลาที่เหมาะสม 

ประกอบดวยนิทรรศการการแสดง สาธิต เสนอผลการวิจัย กิจกรรม ดนตรี ฯลฯ ภายในหองแสดง / 

บริเวณพิพิธภัณฑสถาน 

โครงการจัดทองเที่ยวในชวงฤดูรอน (Summer Tour) นําชมหองแสดง ชมเบื้องหลังการ

ทํางานของฝายตางๆ ทองเที่ยวโบราณสถานคดี ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สอนศิลปะ ฯลฯ 
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2.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใหญ และครอบครัว 

จัดหลักสูตรสําหรับผูใหญ (Course For Adults) บรรยายโดยภัณฑารักษแตละสาขา ฉาย

ภาพยนตร ภาพนิ่ง จัดประจําทุกสัปดาห / เดือน 

การนําชม (Museum Tours) คือ การดูแลดวยตนเอง (Self Guided) ศึกษาจากวัตถุ ปาย 

หนังสือ นําชม ยืมเคร่ืองบันทึกเสียง คําบรรยาย เดินทางดวยตนเองจากเทคโนโลยีใหมๆอีก

รูปแบบคือ การพาชม (Guided Tours) ผูชวยเหลือ คือ ครู อาสาสมัคร ที่ไดรับการอบรมความรู

อยางดี 

โครงการเยี่ยมชมของผูบริหารการศึกษา การเชิญผูบริหาร ครู สมาชิก สมาคมครู 

ผูสนับสนุนงานพิพิธภัณฑสถานเขาชม เพ่ือใหความรูแกผูบริหารเกี่ยวกับนิทรรศการกอน 

(Education Preview) ทําความเขาใจเนื้อหาโครงการฯ จะเปนวิธีใหไดรับประโยชนในการประสาน

ความรวมมือตอไป 

การจัดสัมมนา (Museum Seminar/ Symposia) การแสดงผลงานทางวิชาการ 

การแสดงดนตรี ภายในบริเวณสวนหรือสนาม เพ่ือใหผูชมเกิดบรรยากาศการเรียนรู

เกี่ยวกับดนตรีสากล ดนตรีไทย ซึ่งอาจจัดเปนรายการพิเศษในชวงกลางวัน - เย็น สําหรับผูชม

ทั่วไป หรือสมาชิกพิพิธภัณฑสถานทําใหเกิดบรรยากาศความร่ืนรมยและความเพลิดเพลิน การ

พักผอนหลังจากการเดินชม และศึกษาหาความรูในหองจัดแสดง 

โครงการสําหรับชุมชน (Community Outreach Program) ทํางานรวมกันกับหนวยงาน

ตางๆในชุมชน ศูนยการศึกษาผูใหญ หองสมุด ชุมชน กลุม / ชมรมแมบาน ศูนยการคาฯ เพ่ือความ

เขาใจเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑสถานจัดแสดงวัตถุ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดบรรยาย สอน

ศิลปะ อบรม / สาธิต การแสดงฯ 

โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร (Museum Volunteers) เพ่ือเชิญใหนักวิชาการไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เชน นําชมเปนกลุม การชวยจัดการเลนในชั้น

เรียน การสอนศิลปะ ฯลฯ 

3. การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Education Technology) พิพิธภัณฑสถานทุก

ประเภทเปนสถานที่สําหรับการศึกษาหาความรูในวิทยาการแขนงตางๆในระดับตางๆ ตองคิดคน

วิธีการและปรับปรุงใหบรรลุจุดมุงหมายตอการจัดทําส่ือเพ่ือเปนองคประกอบสําคัญในการจัด

นิทรรศการที่จะสามารถใหความรูและเปนที่สนใจสําหรับผูเขาชมที่ดูดวยตนเอง  หรือมีการนําชม

และดําเนินการใหนิทรรศการนั้นไดตอบสนองความตองการของผูชมมากยิ่งข้ึน พิพิธภัณฑสถาน

ไมใชโรงเรียน ผูเขาชมจะเปนผูที่คนหาดวยตนเองตามพ้ืนฐานความรู ความคิดของตน ความทา
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ทายของพิพิธภัณฑสถานก็คือ การจัดทําส่ือเพ่ือส่ือสารและแปลความจากวัตถุใหผูชม ซึ่งตองตอบ

รับทางอารมณ ความนึกคิด ความรู ความสนใจ ส่ือตางๆ นั้นประกอบดวย  

รูปจําลอง / แผนที่ / Model 

 ปาย / กราฟฟก 

 เทปคําบรรยาย 

 หูฟงเสียงคําบรรยาย 

 หนังสือ / แผนพับนําชม 

 ภาพยนตร / ภาพนิ่ง / ภาพเสมือนจริง 

 กระดาษตอบคําถาม (Work-Sheets) 

 วัตถุใหยืมเปนชุดในตู / กลอง (School Loan Material) 

 จอสัมผัสทางคอมพิวเตอร (Touch Screen) ฯลฯ 

 

3.5 พิพิธภัณฑกับการเรียนรู 
ศิวะลีย ภูเพ็ชร (2542) อดีตผูอํานวยการกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน มีดังนี้ 

1. ใหความรูโดยอาศัยหลักฐาน ขอเท็จจริงตางๆ จากวัตถุที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑใน

เร่ืองรางของวัตถุที่จัดแสดงไว 

2. ใหความคิด การทําใหคนคิดใชความคิดและความคิดเกิดปญญา หมายความวา วัตถุ

ในพิพิธภัณฑตองเราความสนใจใหเกิดความคิด ความอยากรู อยากเห็นในส่ิงซึ่งไมเคยสนใจหรือ

เอาใจใสมากอน เม่ือเกิดความคิดแลวก็จะนําไปสูการคนควาเร่ืองราวเกิดเปนความรูข้ึนภายหลัง 

3. สรางแรงจูงใจ สรางความประทับใจใหเกิดความรูสึกชื่นชม เห็นคุณคาของวัตถุที่

พิพิธภัณฑรวบรวมรักษาไว จะเปนคุณคาทางศิลป วัฒนธรรม หรือทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีก็

ตาม จะตองทําใหผูชมเกิดความสํานึกในคุณคาความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดงนั้น 

4. สรางทัศนคติที่ดีและถูกตองแกผูชม  

ความสําคัญของพิพิธภัณฑกับการเรียนรูของผูเรียน โดยพิพิธภัณฑมีสวนชวยสงเสริม

สนับสนุนผูเรียนในดานตางๆ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเด็กใชความคิด ใชเหตุผลจากการพิจารณาดูวัตถุในพิพิธภัณฑ 

2. สรางทัศนคดิที่ดีและสรางความรูสึกเห็นคุณคาและชื่นชมยินดีในส่ิงที่มีคุณคา 

3. เราความสนใจในวิทยาการแขนงตางๆ  
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4. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักฐานเร่ืองราวที่สัมพันธกับวัตถุใน

พิพิธภัณฑ 

5. ฝกทักษะตางๆ เชนทักษะในการศึกษาคนควา 

6. ฝกนิสัยใหมีเหตุมีผล มีความคิดพิจารณารอบคอบ 

7. กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

8. สรางนิสัยใหตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา 

พิพิธภัณฑในปจจุบันไดยางเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลง ซึ่งผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑ ไมวา

จะเปนผูบริหาร ภัณฑารักษ เจาหนาที่การศึกษา ผูออกแบบจัดแสดง ฯลฯ ตองคํานึงถึงมิติแหง 

การบริการทางการศึกษาและการเรียนรูใหแกสังคม และมองหาหนทางและปรับปรุงวิธีการใหมๆ 

และนํามาทดลองเพื่อใหการเรียนรูของพิพิธภัณฑมีคุณคาตอสาธารณชนมากข้ึน ดังนั้น 

พิพิธภัณฑควรเปนสถานที่ซึ่งเปนทั้งอนุรักษและจัดแสดงวัตถุ เปนสถานที่ซึ่งสาธารณชนเขามา

เรียนรู เพ่ือเปนการกระตุนผูมีอาชีพพิพิธภัณฑใหเขาใจวาการเรียนรูในพิพิธภัณฑคืออะไร 

พิพิธภัณฑไมวาจะเปนสาขาหรือดานใด เชน ทัศนศิลป วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะ ฯลฯ 

ซึ่งจะแสดงถึงความกาวหนาของมนุษยชาติ พลังสรางสรรคของอารยธรรม วิทยาศาสตร ธรรมชาติ 

เทคโนโลยี พิพิธภัณฑเก็บรักษาวัตถุจริง ซึ่งเปนรากฐานของอํานาจที่ซอนเรนเกี่ยวกับการเรียนรูใน

พิพิธภัณฑ  

 

3.6 ปญหาของพิพิธภัณฑในการจัดการเรียนรู 
พิพิธภัณฑบางแหงประสบความสําเร็จในงานหลายๆ ดานในการใหบริการแกสาธารณะ 

แตบางคร้ังยังไมไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ในการสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุบทบาททางการศึกษา 

ศิวะลีย ภูเพ็ชร (2542) อดีตผูอํานวยการกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร 

ไดสรุปประเด็นที่เปนปญหาไวดังนี้  

1. พิพิธภัณฑหลายแหงขาดความตั้งใจจริงที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการ ที่

ขยายขอบขายการใหบริการแกสาธารณะเพ่ือใหเปนแหลงความรูที่แทจริง 

2. ประชาชนบางกลุมมีความรูสึกวาพิพิธภัณฑไมมีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู

ของพวกเขา บางก็รูสึกวาพิพิธภัณฑขาดบรรยากาศของความเปนมิตร บางก็กลับออกมาดวย

ความรูสึกไมประทับใจ มีเพียงบางกลุมเทานั้นที่เขาใจบทบาทของพิพิธภัณฑในฐานะสถาบันทาง

การศึกษา 
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3. พิพิธภัณฑบางแหงขาดความเขาใจวา อันที่จริงแลวการใหบริการแกสาธารณะและ

ภารกิจดานการศึกษา เปนผลรวมของแผนงานของทุกฝายนับตั้งแตการเก็บสะสมของการจัดแสดง

นิทรรศการ การประชาสัมพันธ การออกแบบทั้งตัวอาคารและการจัดแตงภายในตลอดจนการ

จัดระบบความปลอดภัย 

4. เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑบางแหงไมไดคํานึงวา สังคมประกอบดวยความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตางๆ ดังนั้นการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของชุมชน

จึงเปนส่ิงจําเปน ที่ตองนํามาพิจารณา ประกอบในการวางนโยบายและการตัดสินใจ 

5. การนําเสนอและการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑบางแหง ขาดความโดดเดน และ

เขมขนในเนื้อหาวิชาการ 

6. พิพิธภัณฑบางแหง ขาดการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ตลอดจนการศึกษาสํารวจ

ตนเอง ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาการปรับปรุงองคกร 

7. พิพิธภัณฑบางแหง ขาดการใหความรวมมืออยางจริงจังกับสถาบันการศึกษาทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในฐานะผูรวมปฏิบัติงานการใหบริการดานการศึกษาแก

สาธารณชน 

8. บุคลากรทางดานพิพิธภัณฑขาดแนวทางในการขยายบทบาททางการศึกษา ทั้งยังมี

ขอจํากัดในเร่ืองขาดหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ขาดการติดตอกับคนในวงการศึกษา 

และขาดการฝกอบรมเจาหนาที่อาสาสมัคร 

9. งบประมาณที่ลดลงทําใหตองลดหรือตัดโครงการตางๆ ออกไป ทําใหพิพิธภัณฑไมอาจ

บรรลุการบริการสาธารณะ เขาไวในภารกิจของพิพิธภัณฑอยางเต็มที่ นับเปนงานที่ทาทายที่

พิพิธภัณฑจะตองเรงแกปญหาเหลานี้ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเปนสถาบันทางการศึกษาซึ่ง

พรอมจะใหบริการแกสังคม 

 

4. พพิิธภัณฑทองถ่ิน 

 

4.1 ความหมายของพิพธิภัณฑทองถ่ิน  

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (2540 : 6) ผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร ไดใหความหมายไววา

พิพิธภัณฑทองถิ่น หมายถึง พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนจากคนในทองถิ่นจัดตั้งข้ึน ใชของในทองถิ่น และ

กําลังทรัพยของทองถิ่น เปนคลังสะสมภูมิปญญาที่บรรพชนไดสรางสรรคไวใหคนรุนหลังไดศึกษา 

โดยมีเปาหมายใหคนในทองถิ่นไดรูจักตัวเองเปนสําคัญ 
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ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) (2540 : 123) กลาววา พิพิธภัณฑพ้ืนบาน คือ 

พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนและดําเนินการโดยสถาบันหรือองคกรทองถิ่น และสาระในพิพิธภัณฑทองถิ่น 

จะแตกตางกับพิพิธภัณฑสถานในเร่ืองของมุมมองทางประวัติศาสตร โดยพิพิธภัณฑสถานจะมอง

ประวัติศาสตรจากสวนกลาง แตหากเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นแลวจะเปนเร่ืองของประวัติศาสตร

ทองถิ่นที่มาจากมุมมองของทองถิ่นจริงๆ โดยใหไดจํากัดความตามลักษณะ พิเศษที่แตกตาง ดังนี้ 

1. ทองถิ่นเปนผูริเร่ิม จัดทํา และดําเนินการ พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงจะตองเกิดจาก

ความตองการหรือเกิดจากการริเร่ิมของชาวบาน บางแหงอาจมีหนวยงานภายนอกมาชวยเหลือ

บาง แตชาวบานจะมีหนาที่ในการจัดการ ดูแลรักษา และดําเนินการเอง 

2. เนื้อหาที่นําเสนอ เปนเร่ืองราวของชุมชนในดานตางๆ อันไดแก ประวัติความเปนมาของ

ชุมชน การทํามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธภายในชุมชนหรือทองถิ่นเปน

สําคัญ อาจมีการกลาวถึง สังคมอ่ืนก็เฉพาะสวนที่ทองถิ่น มีการติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมภายนอกเทานั้น 

3. มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑทองถิ่นแตละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอันเปน

เอกลักษณของแตละชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจถึงความแตกตาง หลากหลายทาง

วัฒนธรรม ชวยลดทอนการหลงตัวเองและการดูถูกเหยียดหยาม อันนําไปสูความเขาใจซึ่งกันและ

กันของสังคม 

4. เนนความเรียบงายที่มีความหมายตอชุมชน ส่ิงของที่จัดแสดงมีอยูในชุมชนทองถิ่นนัน้ๆ 

ไมจําเปนตองเปนของมีคา  อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว  หรือ

ศิลปหัตถกรรม ประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช ที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของชาวบาน 

ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง (2549: 48-55) นักวิชาการอิสระดานพิพิธภัณฑทองถิ่น กลาววา 

พิพิธภัณฑสถานทองถิ่น เปนอีกรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑไทย โดยกอตั้งข้ึนในหลายลักษณะ เชน 

พิพิธภัณฑสถานวัด ที่เกิดข้ึนจากพระภิกษุผูสนเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชที่ตกทอดมาในวัดแลว

จัดตั้งข้ึนเปนพิพิธภัณฑสถาน มีการสะสมเพิ่มเติมโดยการแสวงหาหรือรับบริจาคจากญาติโยมที่

ศรัทธา การสนับสนุนสวนมากมาในรูปของการบริจาคเงินและส่ิงอํานวยความสะดวกให

พิพิธภัณฑสถานจากผูมีจิตศรัทธา พิพิธภัณฑชาวบาน เกิดจากนักสะสมที่เก็บรวบรวมส่ิงของที่

ตนเองสนใจเพ่ือตอบสนองความอยากรูของตนเอง แลวขยายเปนพิพิธภัณฑสถานตามกําลังกาย

และกําลังทรัพยของตนเอง นอกจากนั้นแลวพิพิธภัณฑสถานทองถิ่นยังเกิดจากกลุมชาวบานที่

รวบรวมขาวของเคร่ืองใชพ้ืนบานที่กําลังจะสูญหายมาจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานเพ่ือใหคนใน

ทองถิ่นไดเขาใจและภูมิใจในรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเอง และเผยแพรวัฒนธรรมของตนให
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คนตางถิ่นไดเรียนรู โดยส่ิงของในพิพิธภัณฑสถานพ้ืนบานอาจเปนของเฉพาะประเภทหรือ

หลากหลายประเภทที่สะทอนคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นหรือส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสวนใหญ แตก็มีพิพิธภัณฑสถานทองถิ่นหลายแหงไดเก็บ

รักษาของที่มีคุณคามากทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรไวดวยเชนกัน 

ปริตรตา เฉลิมเผา กออนันตกูล (บทความ: 2548) อดีตผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิ

รินธร (องคการมหาชน) กลาววา พิพิธภัณฑทองถิ่นมีชื่อเรียกแตกตางกันหลายชื่อ เชน พิพิธภัณฑ

ชุมชน พิพิธภัณฑชาวบาน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน หรือพิพิธภัณฑมานุษยวิทยา โดยเงื่อนไขสําคัญของ

การเกิดพิพิธภัณฑทองถิ่นเกิดจากเง่ือนไขสําคัญหลายประการ ไดแก  

1. นโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือกระจายอํานาจจากสวนกลางออกสู

ทองถิ่น เพ่ือปลูกฝงใหคนในทองถิ่นเห็นความสําคัญของรากเหงาและประวัติศาสตรความเปนมา

ของตนเอง ซึ่งกอใหเกิดความภูมิใจในอัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น และเพ่ือสงเสริมโนยบาย

การสรางงานและอาชีพใหกับชุมชนผานการทองเที่ยว  

2. ความตองการของคนในทองถิ่นที่ตองการอนุรักษวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น

ของตนที่กําลังจะสูญหายไป 

ปณิตา สระวาสี (บทความ: 2549) นักวิจัยจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน) กลาววา พิพิธภัณฑทองถิ่นมิใชเร่ืองของอาคารสถานที่และบรรดาโบราณวัตถุแตเพียง

อยางเดียว หากตองสัมพันธกับเนื้อหาทั้งในดานประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคม 

และชีวิตวัฒนธรรมของผูคนที่อยูตามชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่หรือทองถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้เร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคมและชีวิตวัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่นจะเปนตัว

ตั้งหรือเปนส่ิงกําหนดวา จะนําโบราณวัตถุชนิดใดมาแสดงทิศทางและหัวขอในการแสดง และเปน

ส่ิงที่แสดงลักษณะเฉพาะที่มักเรียกวา “เอกลักษณทองถิ่น” ซึ่งส่ิงนี้จะนําไปสูการแลเห็นความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม 

กรมศิลปากรไดจัดประเภทของพิพิธภัณฑสถาน โดยพิพิธภัณฑทองถิ่นถูกรวมเขาเปน

สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและประเพณีพ้ืนเมือง (Museum of Ethnology and 

Folklore) ประเภทที่ 6 ของการจัดประเภทของพิพิธภัณฑ เปนการใหความหมายในชื่อของ 

“พิพิธภัณฑสถานพ้ืนบาน” (Folk  Museum) หมายถึง พิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมขาวของเคร่ืองใช

พ้ืนเมือง หรือของใชของชาวบานสามัญชนในทองถิ่นตางๆ และสมัยตางๆ จะเห็นวา พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและประเพณีพ้ืนเมือง ตอมากรม

ศิลปากรไดเพ่ิมประเภทของพิพิธภัณฑเปน 9 ประเภท และในลําดับที่ 7 เปนประเภทของ 
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พิพิธภัณฑสถานประจําเมืองและทองถิ่น (Regional Museum – City Museum) หมายถึง 

พิพิธภัณฑสถานที่แสดงเร่ืองราวของทองถิ่นตางๆ การใหความหมายในชวงนี้เปนไปเพ่ือสราง

ความเปนทองถิ่นผานวัตถุ สภาพแวดลอมของทองถิ่น เพ่ือผลประโยชนในดานการทองเที่ยว จาก

การใหความหมายของกรมศิลปากรที่มีความแตกตางกัน ถามองอีกนัยหนึ่งแลวอาจเปนผลมาจาก

ความตื่นตัวในการศึกษาเร่ืองของประวัติศาสตรทองถิ่น อยางไรก็ตามความหมายทั้งสองก็ยังเปน

เพียงการอนุรักษวัตถุของทองถิ่นไวเพ่ือการศึกษา ในสวนของภาพรวมก็ยังคงเปนไปในรูปแบบของ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ยังไมสามารถตอบสนองในส่ิงที่ทองถิ่นตองการได 

จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา พิพิธภัณฑทองถิ่นจัดเปนประเภทหนึ่งของพิพิธภัณฑที่มีชื่อ

เรียกแตกตางกันไป เชน พิพิธภัณฑชุมชน พิพิธภัณฑชาวบาน พิพิธภัณฑพ้ืนบาน หรือพิพิธภัณฑ

มานุษยวิทยา ซึ่งเปนที่รวบรวมเร่ืองราวและจัดแสดงทรัพยากรโบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ส่ิงของเคร่ืองใช วัตถุทางวัฒนธรรม ความเปนมาดานตางๆของทองถิ่น ที่แสดงถึงในอัตลักษณ

และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใหคนในทองถิ่นไดเขาใจและภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ

ตนเอง เพ่ือสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และมีการเผยแพรใหคนตางถิ่นไดเรียนรู   

 

4.2 แนวคิดของพิพิธภัณฑทองถ่ิน  

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล อดีตผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ

มหาชน) ไดอธิบายถึงการรับรูในความหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ตางไป โดยเปนการให

ความหมายเชิงแนวคิดที่เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมในประเทศไทยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ

การเปล่ียนแปลงบทบาทของพิพิธภัณฑทองถิ่นในหนึ่งศตวรรษที่ผานมา ซึ่งเกิดข้ึนจากนโยบาย

ของรัฐเปนสําคัญที่กระตุนใหเกิดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมใหมๆ ผานกลไกตางๆ เชน พิพิธภัณฑ ศูนย

วัฒนธรรม ศูนยการเรียนรู ข้ึนในพื้นที่ระดับตางๆ  

 1. การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถิ่นในระยะเร่ิมแรก : พิพิธภัณฑสถานในวังและวัด การ

รับรูในความหมายและแนวคิดในยุคนี้เปนเร่ืองของการเก็บรวบรวมวัตถุและศิลปวัตถุ 

 2. พิพิธภัณฑทองถิ่นในสถานศึกษา หรือที่รูจักกันคือ “ศูนยวัฒนธรรม” มีจุดประสงค

เพ่ือใหการปฏิบัติการงานดานการอนุรักษสงเสริมเผยแพรและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ แต

ทายที่สุดก็เปนเพียงสถานที่รวบรวมส่ิงของดังเชนพิพิธภัณฑในยุคแรก 

 3. พิพิธภัณฑทองถิ่น : ปฏิกิริยาตอกระแสโลกาภิวัตน ในความหมายนี้คือ การมองเห็น

ชุมชนที่หลากหลายๆ  แหงที่สัมพันธแลกเปล่ียนเชื่อมโยงกันเปนเครือขายกลายมาเปนทองถิ่น  
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การดําเนินการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นแบบนี้จึงยึดความตองการของคนในทองถิ่นเปนหลัก ผาน

กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชาวบานกับนักวิชาการ 

 4. อํานาจของทองถิ่นกับการจัดการพิพิธภัณฑ เกิดจากการผลักดันโดยรัฐในการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่น และหนาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ การบํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี พิพิธภัณฑทองถิ่นจึงกลายเปนสถานที่ที่เกิดข้ึนตามเง่ือนไขและบริบททาง

สังคมที่เปล่ียนไป 

 5. กลไกอ่ืนๆ พิพิธภัณฑทองถิ่นอยูในรูปของหอวัฒนธรรมนิทัศน จึงเปน “แหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต” อันสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

อีกประการในทางมานุษยวิทยาไดใหความหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นวาเปนพ้ืนที่ที่

แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งความหลากหลายนั้นมีความแตกตางกันไปตามบริบท

ทางสังคมของทองถิ่นตางๆ เชน “พิพิธภัณฑเปนอนุสาวรียรําลึกถึงผูนําทางธรรม” ไดแก 

พิพิธภัณฑที่วัดกลางบางแกว (พิพิธภัณฑพุทธวิถีนายก) “พิพิธภัณฑกับการส่ือความศักดิ์สิทธ์ิ” 

ไดแก พิพิธภัณฑหนังใหญวัดบานดอน ที่เกิดจากความขลังของวัตถุ “พิพิธภัณฑบันทึกความทรง

จําเกี่ยวกับชีวิตที่ผานพนไปแลวหรือของมีคาที่หมดไปแลว” ไดแก พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวยาไทย 

บานลานแหลม จ.นครปฐม “พิพิธภัณฑแสดงความเปนตังตนที่ตางออกไปหรือตางจากที่ผูอ่ืน

มอง” ไดแก พิพิธภัณฑแนวชาติพันธุ เปนตน 

 จากแนวคิดของพิพิธภัณฑทองถิ่นดังกลาว เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวสามารถอธิบาย

ไดวา ความหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นไดมีการเล่ือนไหลหรือปรับเปล่ียนอยูเสมอ โดยมีปจจัย

ทางสังคมเปนกลไกสําคัญที่เปนตัวกําหนดความหมายและการรับรูของชาวบาน จะเห็นวา

ความสําคัญของชุมชนและทองถิ่นที่เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งนี้เปนผลตอเนื่องจากความตื่นตัวของ

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นเม่ือประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผานมาเปนอยางนอยที่นักวิชาการ

นํามาเชื่อมโยงใหเห็นเปนภาพที่ชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้แลว การเล่ือนไหลของความหมายที่

เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเห็นภาพของพิพิธภัณฑทองถิ่นมี

พัฒนาการมาอยางตอเนื่องในรูปของการทําใหเปนรูปธรรมเพียงอยางเดียว ในทางกลับกัน

พิพิธภัณฑทองถิ่นไมจําเปนตองยึดติดกับรูปแบบเดิมแตควรปรับหรือบูรณาการมาเปนการ

สรางสรรคความรูและนําเสนอจากส่ิงที่เปนนามธรรม สูการปฏิบัติ คือ ไมจําเปนตองใชวัตถุในการ

นําเสนอเพียงอยางเดียว ควรเปนการเรียนรูจากของจริง สถานที่จริง ซึ่งแนวคิดนี้จะทําใหชุมชน 

ทองถิ่น มีบทบาทในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหเห็นภาพของประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมทองถิ่นผานบทบาทพิพิธภัณฑทองถิ่นในความหมายใหมได 
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4.3 วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ศรีศักร วัลลิโภดม (2552:72) ผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร กลาววา การจัดตั้ง

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้งของรัฐ องคกรทองถิ่น และเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนที่รวบรวมบรรดา

ส่ิงของที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ขอมูล ความรู ภูมิปญญาของทองถิ่น เพ่ือใหคนภายในไดเรียนรู

และถายทอดแกคนรุนหลังๆ และในขณะเดียวกันก็เพ่ือใหคนภายนอกไดเรียนรูวา แตละทองถิ่น

ตางก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของสังคมที่แตกตางกันไป อัน

จะมีผลใหเกิดความเขาใจในการที่จะมีชีวิตอยูรวมกันในชาติบานเมืองและในโลกไดอยางสันติสุข  

หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2540 อางถึงในชูศรี สุจารักษ,2547 : 32) กลาวถึง

จุดประสงคของการจัดใหมีพิพิธภัณฑทองถิ่นไวดังนี้ 

1. เพ่ือเปนการรวบรวม จัดเก็บและแสดงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบานดานตางๆ ที่

สอดคลองกับทองถิ่น 

2. เพ่ือใหรูจัก เขาใจ เกิดความรัก หวงแหนเห็นคุณคาในมรดกศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 

และของชาติ 

3. เพ่ือสงเสริมปลูกฝงใหเกิดความรับผิดชอบตอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน 

เปนของสวนรวมที่ตองรวมกันอนุรักษเพ่ือธํารงไวซึ่งเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและ

ของชาติสืบไป 

4. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา นําส่ิงที่มี

คุณคามาปรับปรุงหรือประยุกตใชใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 

 4.4 ลักษณะเดนของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคกรมหาชน) (2545) ไดกลาววา พิพิธภัณฑทองถิ่นโดยทั่วไป

มีลักษณะเดนที่แตกตางจากพิพิธภัณฑทั่วไปดังนี้ 

1. ทองถิ่นเปนผูริเร่ิม จัดทํา และดําเนินการ พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงจะตองเกิดจาก

ความตองการของชาวบาน และชาวบานจะทําหนาที่ในการจัดการดูแลรักษาและดําเนินการเอง 

2. เนื้อหาที่เสนอเนนเร่ืองราวของชุมชนในดานตางๆ เชน ประวัติของชุมชน การทํามาหา

กิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธภายในชุมชน อาจกลาวถึงสังคมอ่ืนที่มีการติดตอ

สัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

3. มีความหลากหลาย พิพิธภัณฑทองถิ่นแตละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอันเปน

เอกลักษณของแตละชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจถึงความแตกตาง ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ชวยลดทอนการดูถูกเหยียดหยาม 
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4. เนนความเรียบงายแตมีความหมายตอชุมชน ส่ิงของที่จัดแสดงไมจําเปนตองเปนของมี

คามาก อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว หรืออาจเปนงานศิลปะหัตถกรมที่

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน 
 

 

4.5 บทบาทหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน  

สมลักษณ เจริญพจน (2547: 15-16) อดีตนายกสมาคมพิพิธภัณฑไทย ไดกลาววา ใน

การพัฒนาบทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้น ส่ิงที่พิพิธภัณฑแทบทุกแหงจะตองตระหนักถึง 

คือ คุณประโยชนที่เปนผลมาจากการพัฒนานั้น จะตองตกอยูกับ คนในทองถิ่น สังคม และ

ประเทศชาติ เปนสําคัญ บทบาทหนาที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นควรปรับเพ่ือเอ้ือประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติอาจแบงออกไดเปน 3 บทบาทดังนี้คือ  

1. บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม ในสภาวการณปจจุบัน ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา

ใหสอดคลองกับความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ไดสงผลกระทบตอชุมชนตางๆ ใน

สังคมอยางมาก เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังไมสัมพันธกับความเติบโตทาง

วัฒนธรรม ประกอบกับความเจริญทางการส่ือสาร ทําใหทองถิ่นไดรับขาวคราวความเจริญดาน

ตางๆ  แตในทางกลับกัน ความรู “ดีกวา-ดอยกวา” ที่เกิดข้ึนสงผลกระทบใหชาวบานลดความ

ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เกิดความนิยมตอส่ิงใหมที่ไดรับรู จึงทําใหละเลยขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่สืบทอดกันมา และปรับวิถีการดําเนินชีวิตตามคานิยมสมัยใหม สภาวการณเชนนี้จะทํา

ใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูญหายไปไดในที่สุด Ambrose นักวิชาการ

พิพิธภัณฑทานหนึ่งไดใหความเห็นวา พิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นมีหนาที่หลักในการสงวนรักษาอนุรักษ 

จัดแสดงและใหการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอยูแลว จึงนาจะมีบทบาทสําคัญในการนํามาซึ่ง

ความภาคภูมิใจ ความม่ันใจและสามารถสรางกําลังใหแกคนในทองถิ่นสามารถพัฒนาไปไดอยาง

คอยเปนคอยไปตามศักยภาพของตน พิพิธภัณฑทองถิ่นจึงควรมีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรม

ของทองถิ่นตางๆ ดังนี้ คือ มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรักษา

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น เปนองคกรที่สงวนรักษาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม

ของทองถิ่น มีบทบาทในการเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของทองถิ่น มีบทบาทในการใหบริการ

การศึกษาใหแกคนในทองถิ่นและคนตางถิ่น มีบทบาทในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกคนใน

ทองถิ่น  

2. บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑสามารถมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของชาติไดทั้ง

ในสวนกลางและในทองถิ่นตางๆ แมวาบทบาทดานเศรษฐกิจจะไมเดนชัดเทาบทบาททางสังคม 
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แตในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบใหเกิดความเปล่ียนแปลงในทองถิ่นตางๆ นั้น 

พิพิธภัณฑนาจะเปนองคกรกลางที่สามารถอธิบายถึงความคงอยู และความเปล่ียนแปลงของ

ทองถิ่นไดเปนอยางดี บทบาทที่พิพิธภัณฑนาจะปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น 

มีหลายอยาง อาทิเชน บทบาทในการสรางกิจกรรมเสริมภารกิจเดิม คือการอนุรักษ โดยการสราง

หองสมุดดีๆ สรางโรงหนังโรงละคร และเวทีการแสดงตางๆ เพ่ือสอดรับความเปล่ียนแปลงทาง

สังคม การสรางกิจกรรมเหลานี้จะเปนโอกาสที่จะขอความสนับสนุนจากองคกรของรัฐและเอกชน

ได บทบาทในอันที่จะสงเสริมการลงทุนในธุรกิจประเภทตางๆ ที่สอดคลองกับภารกิจของ

พิพิธภัณฑ บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นดวยการขยายอาชีพใหม เชนการทําของที่

ระลึก การแสดงเสริมกิจกรรมหลัก บทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยเปนแหลงดึงดูด

นักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม นอกจากจะเปนการเพ่ิมรายได ใหแกพิพิธภัณฑแลวรานคา รานอาหาร 

โรงแรม ตลาดในชุมชนก็พลอยไดเงินจากนักทองเที่ยวดวย บทบาทในการสรางงานที่เกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑสําหรับเยาวชนและคนในทองที่ 

3. บทบาททางการเมือง พิพิธภัณฑทองถิ่นมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการสราง

ความรูสึกทองถิ่นนิยมใหแกคนในทองถิ่นโดยปลูกฝงใหคนในทองถิ่นนิยมใหแกคนในทองถิ่นโดย

ปลูกฝงใหคนในทองถิ่นเขาใจถึงประวัติความเปนมาพัฒนาการของสังคม ภูมิปญญาดั้งเดิมของ

ทองถิ่นและเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นไดศึกษาถึง “รากเหงา” และ“เห็นคุณคาของทองถิ่นของตน” 

ความรูสึกเชนนี้จะทําใหคนในทองถิ่นเกิดความรูสึก รักถิ่นและสามารถจรรโลงวัฒนธรรมอันดีให

สืบเนื่องตอไป  และยึดคนใหอยูรวมกันเปนกลุมสรางความม่ันคงเปนปกแผนใหแกชาติ 

นอกจากนั้นพิพิธภัณฑทองถิ่นจะเปนตัวประสาน และเปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธใหคนตาง

ถิ่นเขาใจถึงความเปนทองถิ่นของชุมชนไดอีกดวย 

 

4.6 องคประกอบของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคกรมหาชน) (2545) ไดกลาวถึง องคประกอบในการ

ดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่น ประกอบดวย 

1. คณะทํางาน การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือ

จากหลายฝาย คือ ชาวบาน คือกลุมเจาของพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางแทจริง ถาคนในทองถิ่นไมเห็น

ความสําคัญพิพิธภัณฑทองถิ่นก็เกิดข้ึนไดยาก ชาวบานจึงมีความสําคัญมากที่สุด ทั้งในแง

แหลงขอมูล และที่มาของวัตถุจัดแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่จะตองดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่นให

คงอยูตอไป, ฝายวิชาการทําหนาที่ศึกษาวิจัยทองถิ่น เพ่ือใหไดเนื้อหาที่จะจัดแสดง คําบรรยาย
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ประกอบเร่ืองราว ตลอดจนการกําหนดกิจกรรมเผยแพรความรู กลุมนี้อาจประกอบดวยชาวบานที่

มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นหรือชุมชนของตนเปนอยางดี พระสงฆ ครู อาจารย ตลอดจนนักวิชาการ

จากสถาบันการศึกษาภายในทองถิ่น และภัณฑารักษ ทําหนาที่จัดทําทะเบียนวัตถุ ทําความ

สะอาดวัตถุ ซอมแซมวัตถุที่เสียหาย ตลอดจนคัดเลือกวัตถุที่จะจัดแสดง โดยประสานงานกับฝาย

วิชาการ ในสวนของภัณฑารักษนี้อาจขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายในทองถิ่นที่มีความรู 

เชน สถาบันการศึกษาดานศิลปะตางๆ 

2. งบประมาณ ไมใชอุปสรรคที่สําคัญ การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นควร พิจารณา

ดําเนินการตามอัตภาพ โดยถือคติทําเทาที่ทําได ดีกวาไมทําเลย เพราะพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นมี

กระบวนการที่คอยๆ พัฒนา โดยอาจเร่ิมจากหองเล็กๆ แลวคอยขยายไปไมตองใหสมบูรณแบบ

เลยทีเดียว ส่ิงสําคัญคือ สรางความเขาใจแกคนในทองถิ่นใหตระหนักในคุณคาและความสําคัญ

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีตอชุมชน 

3. เนื้อหาที่นํามาเสนอ เปนเร่ืองราวความเปนมาของทองถิ่นในดานตางๆ ไดแก ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอม นิทาน ตํานานความเชื่อ ศาสนาประเพณี การละเลน ประวัติบุคล

สําคัญในทองถิ่น การทํามาหากินของผูคน 

4. ส่ิงของที่จัดแสดง เปนส่ิงของที่มีอยูในชุมชน เชน ธรรมาสน ส่ิงของเคร่ืองใชในการจาร

ใบลาน ตนฉบับคัมภีรตางๆ 

5. สถานที่จัดแสดง อาจเปนบาน ตึก โกดังเกา หองเรียน ศาลาการเปรียญ โดยมากแลว

มักเปนสถานที่ของวัด เพราะนอกจากวัดจะเปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมในอดีตและเปน

ศูนยกลางของชุมชนแลว วัดยังเปนศูนยรมของศิลปวัตถุ ส่ิงของเคร่ืองใชของชุมชนที่ชาวบาน

นํามาถวายไว กรณีที่มีงบประมาณการออกแบบตัวอาคารควรคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก 

เชน จะมีกิจกรรมอะไรบาง ใครบางที่จะมาใชพิพิธภัณฑ 

 

4.7 ข้ันตอนการจัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ิน  

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคกรมหาชน) (2545) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการจัดทํา

พิพิธภัณฑทองถิ่น ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ 

ข้ันตอนที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชน พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงตองเกิดจากความ

กระตือรือรนของชุมชนซึ่งจะนําไปสูความรวมมือและความมีสวนรวมจริงจัง 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาวิจัยขอมูลในทองถิ่น ในทองถิ่นมีเร่ืองราวที่นาศึกษาคนความากมาย 

ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดหัวเร่ืองและขอบเขตในการศกึษา ซึ่งจะตองเปนเร่ืองที่สามารถใหความรู 

สรางภาพเคล่ือนไหวของชุมชนนับแตอดีตถึงปจจุบันใหแกผูชมไดเปนอยางดี โดยทั่วไปควรศึกษา
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ในเร่ืองหลักๆ อยางนอย 4 เร่ืองคือ 1) ประวัติความเปนมาของชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ไดแก การตั้งถิ่นฐาน กลุมชน ที่อยูอาศัย 2) การดําเนินชีวิตของชุมชน การประกอบอาชีพ 

การศึกษา การแตงกาย บานเรือนที่อยูอาศัยเคร่ืองมือเคร่ืองใชประจําวัน ฯลฯ 3)  ศาสนาและ

ความเชื่อ ไดแก พิธีกรรม ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต งานเทศกาลตางๆ เปนตน 4) ความสัมพันธของ

คนภายในชุมชน อาทิเชน ลักษณะครอบครัว ระบบเครือญาติ การอบรมเล้ียงดู การแบงงานกันทํา 

ฯลฯ 

ข้ันตอนที่ 3 จัดทําทะเบียนและจัดหมวดหมูวัตถุ สามารถดําเนินการไดทันทีหลังจากการ

ตกลงใจสรางพิพิธภัณฑทองถิ่น กอนที่จะทําทะเบียนวัตถุควรตรวจสอบสภาพวัตถุ หากมีการ

แตกหักควรมีการซอมแซมเสียกอน และควรทําความสะอาดวัตถุเทาที่จําเปน ซึ่งไมจําเปนตองยึด

แบบใดตายตัว ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสะดวก การทําทะเบียนควรประกอบดวยขอมูล

พ้ืนฐานดังนี้ 1) เลขทะเบียนประจําวัตถุ คือ หมายเลขประจําวัตถุที่จะบอกใหทราบวาวัตถุนั้นเขา

มายังพิพิธภัณฑเม่ือไหร อยางไร ซึ่งมีวิธีเขียนหลายวิธี เชน ลําดับป พ.ศ. ที่ไดวัตถุมา/เลขลําดับ

วัตถุในปนั้น เชน 16/2546 หมายความวา ไดวัตถุมาในป 2546 เปนลําดับที่ 16 ของปนั้น  ลําดับป

พ.ศ.ที่ไดวัตถุมา/หมวดหมูของวัตถุ/ เลขลําดับวัตถุในปนั้น เชน 20/ 1 / 2540 หาก 1 หมายถึง 

หมวดหมูของผา ลําดับดังกลาว หมายความวา ไดผามาในป 2540 เปนลําดับที่ 20 2) ชื่อวัตถุ 

ไดแกชื่อเรียกวัตถุแตละชิ้น เชน ธรรมาสน ใบลาน เปนตน 3) คําบรรยายลักษณะ ไดแกรูปพรรณ

สัณฐานของวัตถุแตละชิ้น ควรเขียนใหครอบคลุม เชน เคร่ืองมือหินขัด มีผิวขัดมันเรียบ เนื้อหินสี

ขาวนวล มีคราบสีน้ําตาลจับทั่วไป สภาพชํารุดแตกหัก เปนตน 4) ขนาด วัดเปนเซนติเมตร) และ

น้ําหนัก(ชั่งเปนกรัม 5) ประวัติ ตํานานเร่ืองราวของวัตถุวาพบที่ไหน อยางไร รายละเอียดสวนนี้มี

ความสําคัญมาก เพราะจะเปนตัวบงบอกความหมายและคุณคาของวัตถุ 6) หมายเหตุ ไดแก

คําอธิบายเพ่ิมเติม นอกจากนั้นยังควรมีการถายภาพวัตถุไว หรือสามารถวาดรูปแทนได เพ่ือนําไป

ติดกับคําบรรยาย ขอมูลทั้งหมดนี้ควรจัดเก็บใน “สมุดทะเบียนวัตถุ” ซึ่งควรทําสํารองไว 1 ชุด 

ข้ันตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหาและการทําคําบรรยายเร่ืองราว ใหพิจารณาจากขอมูลที่ได

ศึกษาวิจัยทั้งหมดประกอบกับวัตถุที่มีอยูวาสะทอนเอกลักษณใดของทองถิ่น เพ่ือนําเสนอเปน

จุดเดนของพิพิธภัณฑทองถิ่นตอไป 

 

4.8 ปญหาของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง (2547) นักวิชาการอิสระดานพิพิธภัณฑทองถิ่น ไดกลาววา 

ปจจุบันพิพิธภัณฑทองถิ่นไดเติบโตและเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางตอเนื่องในหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึ
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ในประเทศไทย แตที่ผานมาเปนการเพ่ิมในเชิงปริมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพตามรูปแบบงาน

พิพิธภัณฑยังคงมีอยูอยางจํากัด ทั้งนี้เนื่องจากปญหาหลายประการ ดังนี้ 

1. ผูกอตั้งขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในงานพิพิธภัณฑ ทําใหขาดการวาง

แผนการดําเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน พิพิธภัณฑทองถิ่นหลายแหงเกิดข้ึนโดยคณะกรรมการ ที่

มีเพียงงบประมาณในการกอสรางอาคารและจัดแสดงนิทรรศการ แตเม่ือเปดใหบริการแลว ไมมี

หนวยงานดูแลอยางจริงจัง ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานที่เพียงพอและตอเนื่อง 

และไมมีการพัฒนาการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑใหคุมคากับงบประมาณที่ลงไป 

2. พิพิธภัณฑทองถิ่นสวนใหญ ทําหนาที่เพียงแคการเก็บรักษาวัตถุของทองถิ่นในลักษณะ

เปนตูเก็บของ การศึกษาคนควาความรูจากวัตถุเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวของทองถิ่นยังมีนอยมาก    

3. การเส่ือมสภาพของวัตถุในพิพิธภัณฑ อันเนื่องมาจากขาดความรูในการดูแลรักษา

อยางเหมาะสม และ ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลอยางสมํ่าเสมอ 

4. พิพิธภัณฑ ทองถิ่นสวนใหญ ขาดบุคลากรที่จะทําหนาที่ ที่จําเปนตามลักษณะงาน

พิพิธภัณฑ เชน นักวิชาการ เจาหนาที่ดานกิจกรรมการเรียนรู เปนตน ทําใหพิพิธภัณฑ ขาดการ

พัฒนาใหนาสนใจ และขาดพลังที่จะขับเคล่ือนใหงานพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรู หรือ แหลง

ทองเที่ยวของทองถิ่น    

5. การเปดใหบริการไมตอเนื่อง ทําใหการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑมีจํากัด 

6. การสนับสนุนดานการดําเนินงานจากองคกรของรัฐยังมีไมมาก อันอาจมีสาเหตุมาจาก

การมองไมเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฯตอการพัฒนาทองถิ่น และระเบียบทางราชการยังไมเปด

โอกาสใหพิพิธภัณฑทองถิ่นบางลักษณะของประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลได 

7. การพัฒนาการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหเขามาชวยงานพิพิธภัณฑ ในลักษณะ 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ ยังมีไมมาก ในบางแหงที่มี อาสาสมัครแลว ยังมีปญหาเร่ืองการจัดสรรเวลา

ทํางาน และยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพ่ือทํางานที่จําเปนของพิพิธภัณฑได 

8. ทัศนคติของคนไทยตองานพิพิธภัณฑ ที่มองเปนเพียงสถานที่เก็บรักษาของเกา ไมมี

กิจกรรมที่ทําใหมีชีวิตชีวา การเขาชมจึงมีนอย ในขณะที่พิพิธภัณฑทองถิ่น หลายแหงไดพัฒนา

กิจกรรมข้ึนอยางตอเนื่อง จนกลายเปนที่ใชเวลาวางของคนในชุมชน เพ่ือหาความรู และ พบปะกับ

ผูที่สนใจในเร่ืองเดียวกัน 

ซึ่งปญหาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาที่พบในการดําเนินงานพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ยังมีปญหาอ่ืนๆ ในรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปในแตละแหง 
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5. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 

5.1 ความเปนมาของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
โครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุง เทพมหานครเกิด ข้ึนจากมติของที่ประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญที่ 2 (คร้ังที่ 3) เม่ือวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2545 ใหความ

เห็นชอบใหกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในแตละเขต

ปกครอง ซึ่งเปนการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 มาตรา 78 

ที่ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 

ที่กําหนดใหกรุงเทพมหานครมีหนาที่ในการจัดระบบสาธารณะเพ่ือเปนประโยชนของประชาชน ใน

ทองถิ่นตนเอง และสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว (สํานักสวัสดิการสังคมในขณะนั้น) ได

มอบใหกองนันทนาการ เปนผูดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือดําเนินการระหวาง พ.ศ.2546-2550 จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 แหง 

ในพ้ืนที่เขต 50 เขต โดยใน พ.ศ.2546 ดําเนินการไปใน 4 เขตนํารอง ไดแก พิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเขตบางรัก เขต สัมพันธวงศ เขตบางกอกนอย และเขตบางขุนเทียน ตอมาพ.ศ.

2547 ดําเนินการจัดตั้งเพ่ิม จํานวน 23 แหง และ พ.ศ.2551 จัดตั้งเพ่ิมอีก 1 แหง ไดแก พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเขตมีนบุรี  

 ตอมาคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครไดมีมติ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2549 

ใหงานดานพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนภารกิจหลักของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของ

สํานักงานเขตตางๆ โดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ไดสงมอบภารกิจตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครดังกลาวเม่ือ พ.ศ.2549 

 

5.2 หลักการและเหตุผลของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
สังคมไทยในทุกวันนี้กําลังประสบปญหาเนื่องมาจากสภาวะโลกไรพรมแดนทําใหกระแส

วัฒนธรรมตะวันตกหล่ังไหลเขามาสูสังคมไทยอยางรวดเร็วและเปนจํานวนมาก ในขณะที่คนไทย

ยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางคานิยมและเอกลักษณของตนเอง พรอมสังคมและวิถีชีวิตของตน การชื่น

ชมยินดีกับนวัตกรรมใหมตามแบบชาวตางชาติที่ทําใหสังคมไทยขาดสํานึกของความเปนคนไทย 

ขาดความภาคภูมิใจในคานิยมไทย และ ที่สําคัญทําใหขาดความเชื่อถือในภูมิปญญาตามวิถีไทย 

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีความสําคัญประการหนึ่งนาจะเกิดจากการที่สังคมไทยยังขาดแหลงศึกษาเรียนรู

เกี่ยวกับเร่ืองสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น และภูมิกําเนิดของตนเอง ทําให

กระบวนการเรียนรูทางสังคมขาดความเชื่อมโยงจากรากฐานของสังคม ประชาชนเรียนรูจาก
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กระแสความนิยมและความสนใจสวนบุคคล ขาดกระบวนการกล่ันกรอง เพ่ือปรับใชใหเหมาะสม

สอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมในอดีต นอกจากนี้ ยังทําใหการพัฒนาทางสังคมขาดความตอเนื่อง

และกลายเปนสังคมที่ขาดเอกลักษณของตนเองในที่สุด 

จากประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานของกรุงเทพมหานครที่ผานชวงเวลาและ

เหตุการณตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่มีการส่ังสมความรูทางดานภูมิปญญา ประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผูคนในชุมชนทองถิ่นซึ่งรวมถึงวิวัฒนาการทางสังคมและ

วิทยาการทางเทคโนโลยีตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตปรับเขากับวิถีชีวิต ความเปนอยูของผูคน

ทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งการส่ังสมเหลานี้ถือเปนจุดกําเนิดและเปนวิวัฒนาการทางดานชีวิตของผูคนสู

ชุมชน สังคมเมืองและประเทศที่ผานกาลเวลาตามยุคสมัยตางๆ จากรุนลูกสูรุนหลานตอเนื่องกัน

มาจนถึงปจจุบัน ประวัติศาสตรวิวัฒนาการวิถีชีวิตความเปนมาที่ยาวนานเชนนี้สมควรที่จะถูก

ถายทอดสืบสานและอนุรักษไวโดยคนในทองถิ่น เพ่ือเปนการรักษาคุณคาและความหมายของ

องคประกอบทางสังคมการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นตางๆ เหลานั้น 

 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จึงเปนการกําเนิดข้ึนเพ่ือบอกเลาถึงประวัติศาสตรอัน

ยาวนานของกรุงเทพมหานครที่ผานชวงเวลาและเหตุการณตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดส่ังสม

ความรู ภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผูคนในชุมชนทองถิ่น รวมถึง

วิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ การส่ังสมเหลานี้ถือเปนจุดกําเนิดและวิวัฒนาการของผูคน ชุมชน

เมืองและประเทศที่ผานกาลเวลายุคสมัยตางๆ จนถึงรุนลูกรุนหลานในปจจุบันนี้ ประวัติศาสตรอัน

ยาวนานเชนนี้ สมควรจะถูกสืบสานและอนุรักษโดยคนในทองถิ่น  เพ่ือเปนการรักษาคุณคาและ

ความหมายขององคประกอบตางๆ เหลานี้ไว  

 

5.3 วัตถุประสงคของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 1. เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิปญญาและ

นํามาจัดแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของขอมูลเหลานี้ โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 2. เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน และตระหนักถึงคุณคาที่จะรักษาไวใหคงอยู 

 3. เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับชุมชน รวมทั้งเปนคลังความรูของคนในทองถิ่น

และผูที่สนใจ ตลอดจนนักทองเที่ยวทั่วไป 
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 4. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาซึ่งการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนตอไป 

 5. เ พ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสรางเศรษฐกิจชุมชน อันสอดรับกับ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ 

 

 5.4 บทบาทและหนาท่ีของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดตั้งข้ึนโดยมีบทบาทหนาที่ในการศึกษารวบรวม

ขอมูล วัตถุ ส่ิงของ และองคความรู ที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยทําการเชื่อมโยงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุมคนในชุมชน สังคม 

ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในทองถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ยัง

แสดงใหเห็นถึงความผูกพันและการติดตอส่ือสารระหวางภายในกับภายนอกชุมชนหรือสังคมรอบ

ขางซึ่งแตกตางกันไปตามปจจัย และบริบททางสังคมของแตละทองถิ่น 

 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จึงมีบทบาทหนาที่ในการเปนแหลงเรียนรูของคนใน

ชุมชนและสังคมรอบขางในการบอกเลาเร่ืองราวตางๆ แสดงคุณคาทางวัฒนธรรมที่มีอยู เพ่ือสราง

จิตสํานึกใหเกิดความรูและหวงแหนทองถิ่นของตน และนําเร่ืองราวในอดีตมาเปนบทเรียนเพ่ือการ

ใชชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน และสรางสรรคอนาคตที่ดีไดโดยรวม 

 

5.5 การดําเนินงานของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
เร่ิมตนจากการศึกษาขอมูลภาคสนามจากประชาชนในทองที่และขอมูลวิชาการจาก

เอกสารอางอิง โดยเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการเสนอเนื้อหาขอมูล

และรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กอนจะใหนักวิชาการดานประวัติศาสตรตรวจทานอีก

คร้ังพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจึงทําหนาที่บอกเลาเร่ืองราวของทองถิ่นทั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน โดยเชื่อมโยงสภาพแวดลอมทางกายภาพ กลุมคน ชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม 

ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีทองถิ่น ผานวัตถุจัดแสดง และชุดนิทรรศการที่สวยงาม เขาใจ

งาย มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเร่ืองประวัติศาสตรชุมชน ภูมิปญญาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และของดี

และแหลงทองเที่ยว อันจะเปนประโยชนตอการเรียนรูแกเด็ก เยาวชน ประชาชนในทองถิ่น 

นักทองเที่ยวและผูสนใจทั่วไป นอกจากเปนแหลงเรียนรูของชุมชนแลว พิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร ยังทําหนาที่เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนในโอกาส

ตางๆ เชนจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดงานเทศกาลตามประเพณี กิจกรรมเสวนาใน
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ประเด็นที่เกี่ยวของกับทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดสํานึกแหงการรักและหวงแหนทองถิ่นที่ตนอาศัย อัน

เปนจุดเร่ิมตนในการสรางสังคมที่ดีงามตอไป  

 

5.6 เปาหมายของโครงการพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหมที่คนในทองถิ่นเปนเจาของดูแล

บริหารจัดการโดยนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นใหเปนแหลง

ศึกษาเรียนรูและสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง รวมถึงเปนการสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงอนุรักษในทองถิ่นและกระจายรายไดสูทองถิ่น 

 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ปริตตาเผา กออนันตกูล (2547) ไดดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น โดย

การสํารวจพิพิธภัณฑทองถิ่นในประเทศไทย ในชวงเวลากลาง ป พ.ศ. 2546 ถึง ตนป พ.ศ. 2547 

เพ่ือเขาใจกระบวนการทางสังคมที่ทําใหเกิดการกอตัวของพิพิธภัณฑทองถิ่นในประเทศไทย สภาพ

ของพิพิธภัณฑที่เปนอยูในปจจุบัน และความตองการของพิพิธภัณฑ รวมทั้งเพ่ือรูจักตัวบุคคลที่

เกี่ยวของกับการจัดตั้ง และดําเนินการพิพิธภัณฑแตละแหง ผลการวิจัย พบวาพิพิธภัณฑใน

สังคมไทย ถือกําเนิดข้ึนในชวงแรกในราชสํานักเพ่ือจัดแสดงส่ิงของสวนพระองคนานาชนิดอันเปน

เคร่ืองบรรณาการที่มีผูนํามาถวายพระมหากษัตริยตอมาเม่ือพิพิธภัณฑเปนหนวยงานหนึ่งของ

รัฐบาล พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไดกลายมาเปนสถานที่ที่ส่ือถึงความเจริญกาวหนาทางศิลป

วิทยาการของชาติไทย โดยการรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตางๆ มาจัดแสดง ตามกรอบ

ความคิดเพ่ือสรางใหประชาชนเกิดสํานึกเชิดชูประวัติศาสตรของชาติพิพิธภัณฑทองถิ่น เปนคํา

และกระบวนการที่เกิดข้ึนในยุคหลัง พิพิธภัณฑเหลานี้ อาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะแตกตางกันออกไป

นั้น  การเกิดข้ึนนั้น สวนหนึ่งเปนนโยบายของรัฐและการเปล่ียนแปลงในระดับมหภาค กลาวคือ

ตั้งแตราว พ.ศ. 2500 เปนตนมา รัฐบาลมีนโยบายใหเกิดหนวยงานทางวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น 

โดยมีกลไกของรัฐหลายหนวยงานเปนผูตั้งชื่ออยางเปนทางการ วาเปนพิพิธภัณฑบาง ศูนย

วัฒนธรรมบาง และใชพ้ืนที่ของวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการเปนที่ตั้ง ในราว พ.ศ. 2530 เปน

ตนมา กระแสความคิดเร่ืองความหลากหลายของทองถิ่น และการผลักดันใหเกิดสํานึกทองถิ่น เพ่ือ

เปนปราการตานทานกระแสโลกาภิวัตน ไดเผยแพรอยางกวางขวาง กระตุนใหเกิดความตื่นตัวของ

กลุมคนหรือชุมชน ตองการมีบทบาทและอํานาจสูงข้ึน ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน

ทองถิ่นของตนเอง จากกรณีตัวอยางหลายแหง พบวานโยบายและกระแสในระดับมหภาคเหลานี้ 

ไดรับการสนองตอบดวยกระบวนการ ความเคล่ือนไหว และพลังภายในทองถิ่นที่แตกตาง
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หลากหลาย ซึ่งทําใหพิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่มีความหมายเฉพาะตอคนในทองถิ่นแตกตางจาก

ความหมายที่เปนทางการ คือ (1) พิพิธภัณฑบางกลุม มีความหมายเปนอนุสาวรีย รําลึกถึงผูนํา

ในทางธรรม ผูเปนวีรบุรุษทางวัฒนธรรมในทองถิ่น ซึ่งมักจะไดแกพระภิกษุผูเปนที่เคารพศรัทธา

อยางสูง (2) พิพิธภัณฑบางกลุม เปนสถานที่ที่จารึกวิถีชีวิตที่ลวงเลยไปแลวอยางไมมีวันกลับ เชน 

วิถีชีวิตชาวนา ชีวิตแบบเกษตร หรือแสดงถึงความรูสึกหวงแหนส่ิงมีคาที่ไดสูญเสียไปแลว เชน 

โบราณสถานที่ถูกทําลาย หรือโบราณวัตถุที่ถูกเปล่ียนมือออกไปอยูนอกทองถิ่น (3) พิพิธภัณฑ

บางกลุม ส่ือสารถึงความตองการที่จะแสดงตัวตนที่มีประสบการณเฉพาะ หรือความแตกตางไม

เหมือนคนอ่ืน หรือไมเหมือนคนกลุมใหญ และใชการทําพิพิธภัณฑเปนกระบวนการในการย้ํา หรือ

สรางใหเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตน ไดแกพิพิธภัณฑของกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ หรือพิพิธภัณฑที่แสดงประสบการณชีวิตสวนบุคคล 

 ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล (2549) ไดดําเนินโครงการโครงการวิจัยและพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่น ระยะที่ 2 ปที่ 1 ในสวนของการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น : กรณีศึกษา

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด จ.นครปฐม พิพิธภัณฑวัดไหลหินหลวง จ.ลําปาง พิพิธภัณฑหนังใหญ

วัดบานดอน จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจพิพิธภัณฑในฐานะองคกรทางสังคม

วัฒนธรรม และเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกพิพิธภัณฑ ผลการวิจัยไดคนพบขอสังเกต

ในเบื้องตนวาพิพิธภัณฑแบบชาวบานเปนองคกรที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งควรจะไดรับการศึกษาและ

ทําความเขาใจ และการพัฒนาควรจะคนหารูปแบบและวิธีการดําเนินการที่เขากับบริบทของ

พิพิธภัณฑแบบชาวบาน ลักษณะเฉพาะเหลานี้ไดแก วงจรเวลาที่สลับกันระหวางความคึกคักและ

เงียบเหงาตามเทศกาลและกิจกรรมของชุมชน ความหลากหลายและยืดหยุนของลักษณะทาง

กายภาพ การบริหารจัดการ การใหบริการ และความสัมพันธที่พิพิธภัณฑมีตอชุมชน นอกจากนั้น 

พิพิธภัณฑแบบชาวบานยังเปนองคกรที่มีลักษณะกึ่งสวนตัวกึ่งสวนรวม ที่อาศัยการรูจักตัวบุคคล 

ความสนิทสนม ความไววางใจเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานเม่ือพิจารณาพิพิธภัณฑในบริบท

โครงสรางความสัมพันธในทองถิ่นและระหวางทองถิ่นกับภายนอกพบวา พิพิธภัณฑทั้ง 3 แหงมี

ความใกลชิดกับวัดอยางมาก การที่พิพิธภัณฑมีความคาบเกี่ยวกับวัด ดานหนึ่งก็เปนกําลังให

พิพิธภัณฑสามารถพ่ึงพิงกําลังทรัพยากรตางๆ ของวัด แตอีกดานหนึ่งก็ทําใหเกิดบริเวณที่มีความ

ขัดแยงได เม่ือคนหลายกลุมที่จัดการดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมมีความเห็นไมตรงกันหรือ

ผลประโยชนไมสอดคลองกันการดําเนินงานทางดานการพัฒนา คณะวิจัยไดสงเสริมใหพิพิธภัณฑ

เปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยเนนที่การแลกเปล่ียนและการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือถายทอด

และสรางความรูทางดานการอนุรักษวัตถุ การเก็บขอมูลในชุมชน และการทํางานรวมกับภาคีตางๆ 
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ภายในและภายนอกชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหสมาชิกกลุมตางๆ ของชุมชนโดยเฉพาะ

เยาวชน มีสวนรวมในการเกิดความเขาใจกระบวนการของพิพิธภัณฑ เชนการทํากิจกรรมกับ

เยาวชนเพ่ือทําทะเบียนวัตถุ การจัดทัศนศึกษาไปดูตัวอยางและเรียนรูจากพิพิธภัณฑแบบ

ชาวบานดวยกัน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกระบวนการเหลานี้ทําใหคณะวิจัยมองเห็นวา 

ความคิดความเขาใจของชาวบานในชุมชนนั้น ในบางสวนมีความแตกตางจากนักวิชาการในเร่ือง

บทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑ ซึ่งแตละแหงมีเปาหมายของตนเองเชนพิพิธภัณฑวัดทาพูดและวัด

ไหลหิน มีหนาที่เปนอนุสรณสถานของพระสงฆองคสําคัญซึ่งไดรับความเคารพศรัทธาอยางสูงอยู

มาก ความศรัทธาในพระภิกษุสงฆและศาสนา เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับความสําคัญอันดับ

สูงมากกวาเนื้อหาเร่ืองราวชีวิตของคนทั่วไปในชุมชน สวนที่วัดบานดอนนั้น หนังใหญไดรับการยก

ฐานะใหเปนมรดกวัฒนธรรมของจังหวัด มากกวาของชุมชน ทําใหความผูกพันกับพิพิธภัณฑจํากดั

อยูในวงของนักแสดงและทายาท มากกวาคนสวนใหญในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนมักจะเห็น

บทบาทของพิพิธภัณฑวาเปนการเก็บรักษา และใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพของ

อาคารและอาจจะยังไมเห็นกระบวนการมากนักนอกจากนั้นความเปล่ียนแปลงตางๆ ของชุมชน 

โดยเฉพาะที่วัดทาพูดและวัดบานดอน ทําใหชุมชนโดยรอบมีรูปแบบชีวิตแบบคนเมืองมากข้ึน 

รวมทั้งมีกลุมคนอพยพมาจากที่อ่ืน กอใหเกิดชองวางระหวางวัตถุส่ิงของและเนื้อหาความรูของ

มรดกวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ  กับกลุมคนจํานวนมากที่อาศัยอยู ในชุมชนปจจุบันแตใน

ขณะเดียวกันคณะวิจัยก็เห็นวาผูที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑหรือผูดูแล ก็เปนกลุมคนที่ไดรับความรู

ความคิดใหมๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑมาเปนเวลานานพอควร จากการติดตอและการ

ดําเนินการของหนวยงานทางวัฒนธรรมตางๆ ความคิดเกี่ยวกับทิศทางของพิพิธภัณฑในปจจุบัน

และอนาคต ที่กลุมคนตางๆ ในชุมชนมี จึงมีความแตกตางหลากหลายกัน 

มนัญญา นวลศรี (2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพ

ปจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต และ

เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหเปนแหลงการเรียนรูตลอด

ชีวิต ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพปจจุบันในการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยรวม

นั้นพบวา ยังมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ไดแก ขาดแคลนงบประมาณ กิจกรรม

ที่จัดไมมีความหลากหลาย บุคลากรไมมีความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ และมีผูเขาชมนอย   สวน

แนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑในดานจุดมุงหมายและนโยบายที่ไดรับฉันทามติ มีจํานวน 6 ขอ

คือ เพ่ือใหเปนแหลงธํารงและสืบทอดคุณคา เอกลักษณและมรดกของชาติ เพ่ือเปนแหลงแสดงวิถี
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ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะทาง 

เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน เพ่ือสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และนโยบายควรเกิดจากความตองการของประชาชนในทองถิ่น ดานการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ไดรับฉันทามติ มีจํานวน 8 ขอ คือ เพ่ือมุงใหประโยชนตอชุมชน ควรมี

แผนงานบริหารจัดการทั้งระยะส้ันและระยะยาว แผนงานระยะยาวควรเปนแผนที่มีพ้ืนฐานมาจาก

นโยบายของชาติ แผนงานระยะส้ันควรเปนแผนประจําปที่สนองความตองการของกลุมเปาหมาย 

งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเปนหลัก ใหองคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรม ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนและใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตางๆ ควรวางแผน

โครงการตามลําดับความสําคัญ ดานบุคลากรที่ไดรับฉันทามติมีจํานวน 7 ขอ คือ มีความรูตรงกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีใจรักดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีความรูดานภาษาตางประเทศในระดับ

ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีจิตใจพรอมใหบริการ ควรเปนนักส่ือสารและนักถายทอดที่ดี ควรมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนอยางดี 

ควรจัดใหไปศึกษาดูงานดานพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ ดานกิจกรรมที่ไดรับฉันทามติมี

จํานวน 6 ขอ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ควรมีการจัดนิทรรศการทั้งถาวรและ

ชั่วคราว ควรมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม ควรมีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดนและควรจัดกิจกรรมเสริม

เพ่ิมเติม ควรจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมาย ควรจัดทําส่ือประเภทตางๆ 

เพ่ือเผยแพรความรู ดานการติดตามประเมินผลที่ไดรับฉันทามติ มีจํานวน 7 ขอ คือ ควรมีการ

ติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง  ควรมีการนําผลการประเมินมาใช  ควรตั้ง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลประกอบดวยบุคคลภายในและภายนอก ควรใหประชาชนมีสวน

รวมในการติดตามประเมินผล ควรมีการเผยแพรผลการประเมิน ควรมีการวางมาตรฐานกํากับ

ตรวจสอบเพ่ือใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลดวยวิธีการที่

หลากหลาย ดานความตองการการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไดรับฉันทามติ มีจํานวน 5 ขอ คือควร

จัดใหเปนวาระแหงชาติ ควรรณรงคสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่น ควรจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอ องคกรทองถิ่นควรมีบทบาทอยางจริงจังในการดูแลพิพิธภัณฑ และควรจัด

ใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยเฉพาะ 

กัลยา  ซองรัมย (2552) ศึกษาวิจัย เร่ือง “การศึกษาพิพิธภัณฑเพ่ือเปนแหลงเรียนรู

สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสภาพการ

ดําเนินงานและเนื้อหาของพิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจําแนกและจัดหมวดหมูพิพิธภัณฑ

ตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือหาแนวทางใหพิพิธภัณฑเปนแหลง
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เรียนรูอยางสมบูรณ หรือกลายเปนหองเรียนอีกหนึ่งหองเรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ซึ่ง

ไดใช วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพิพิธภัณฑในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 แหง ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑในเขตกรุงเทพมหานครรอยละ 

82.50 สังกัดอยูในหนวยงานรัฐบาลและไมเก็บคาเขาชม กลุมผูชนสวนใหญมักจะเปนนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา การชมพิพิธภัณฑมีทั้ง 2 แบบ คือ มีเจาหนาที่นําชมและชมอยางอิสระ พิพิธภัณฑ

รอยละ 42.50 เปนพิพิธภัณฑทางดานศิลปะโบราณวัตถุ เม่ือจําแนกหรือจัดหมวดหมูและดูความ

สอดคลองของเนื้อหาของพิพิธภัณฑกับสาระการเรียนรู พบวามี 2 ลักษณะ คือ (1) เนื้อหาตรง คือ

มีเนื้อหาที่ตรงกับสาระการเรียนรูในรายวิชาที่โรงเรียนสามารถนําไปใชไดทันที คือ วิชาภาษาไทย

และวิชาภาษาตางประเทศ สวนรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคลองนอยที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร (2) 

เนื้อหาบูรณาการ หมายถึง ผูสอนตองใชการจัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการแบบสหวิทยาการ

มาชวยจึงจะทําใหพิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณได การทําใหพิพิธภัณฑในกรุงเทพมหานคร

เปนแหลงเรียนรูอยางสมบูรณได ยังตองอาศัยความรวมมือของโรงเรียน โดยการสรางหุนสวนทาง

การศึกษาระหวางโรงเรียนและพิพิธภัณฑซึ่งตองอาศัยองคประกอบ 4 อยาง คือ (1) องคความรู 

(2) ส่ือ (3) กระบวนการจัดการเรียนรู (4) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภายใตความรวมมือของ

บุคลากรทั้งสองฝายอยางจริงจัง นอกจากนั้นยังตองอาศัยแรงสนับสนุนและความเขาใจจากชุมชน

ในดานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และจากรัฐในดานความรวมมือดานการศึกษา การสงเสริม 

และเปนตัวกลางในการผลักดันใหเกิดการใชแหลงการเรียนรูในเชิงหุนสวนทางการศึกษาอยาง

สมบูรณตอไป 

 สุจารีย จรัสดวง (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ภายในพ้ืนที่ฝงพระนครและฝงธนบุรี จากการคัดเลือกกรณีศึกษา จํานวน 

4 แหง คือ เขตวังทองหลาง เขตพญาไท เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกใหญ ถึงรูปแบบในการ

ดําเนินงาน และการบริหารจัดการวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยศึกษาถึงปจจัยในการ

ดําเนินงานที่ทําใหการบริหารจัดการพิพิธภัณฑกรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

เพ่ือนําผลการศึกษาที่ ไดมาพัฒนาเปนแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครหรือพิพิธภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ ที่เหมาะสม โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

ในการดําเนินงานเปนสําคัญ เพ่ือใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

ของชุมชนและเยาวชนในทองถิ่นอยางแทจริง ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การศึกษาภาคสนาม การสังเกตการณ และการสัมภาษณ
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ประชากรกลุมเปาหมาย ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ภายในพ้ืนที่ฝงพระนครและฝงธนบุรีจากการคัดเลือกกรณีศึกษา จํานวน 4 แหง มีรูปแบบในการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการที่แตกตางกัน ถึงแมเบื้องตนพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมดจะไดรับการวางแผนงานและกําหนดนโยบายโดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

แตภายหลังจากการโอนภารกิจในการดําเนินงานใหสํานักงานเขตของแตละพ้ืนที่ปกครองเปน

ผูบริหารจัดการและกําหนดแผนในการดําเนินงาน การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร ภายใตพ้ืนที่ฝงพระนคร ไดแก เขตวังทองหลาง และเขตพญาไท ยังคงยึดรูปแบบ

และกรอบแนวทางการบริหารจัดการจากสํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยวเปนสําคัญ โดย

ขาดการวางแผนงานและสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของตน ตลอดจนขาดการนํา

ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางแทจริง ซึ่งแตกตางจากการดําเนินงาน

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี ไดแก เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกใหญ ที่มี

การวางแผนงานและการสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของตนเองที่มีความสอดคลองกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชุมชนทองถิ่น ควบคูไปกับการปฏิบัติ

ตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวรวมทั้งมีการนํา

ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ เชน การเปนอาสาสมัครนําชม การบริจาค

ส่ิงของ การดําเนินงานและเขารวมกิจกรรมของชุมชนทองถิ่น นอกจากนั้น จากการศึกษาปจจัย

ความสําเร็จในการดําเนินงานและบริหารจัดการ พบวา การบริหารจัดการดานบุคลากร ควรเลือก

บุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เชน ควรนํานักพัฒนาชุมชนเขามาเปนแกนนํา

สําคัญในการดําเนินงานควบคูกับการประสานงานรวมกันระหวางเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพ่ือ

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารจัดการดานการ

ประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึงและครอบคลุมโดยเฉพาะประชากรในชุมชน

ทองถิ่น เพ่ือใหชุมชนทองถิ่นเกิดความรูสึกเปนเจาของและรูสึกรวมวา พิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครมีข้ึนเพ่ือชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง  

พิณวลี อังศุพันธุ (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น และศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ขอบเขตพ้ืนที่ใน

การวิจัย คือ พิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑวัดพรหมราช พิพิธภัณฑ โคกศรีสะเกษ และ

พิพิธภัณฑสืบสานภูมิปญญาชาวนาไทย เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสํารวจ แบบ



 

 

 
58

สัมภาษณ แบบสังเกต และการจัดสนทนากลุม ขอมูลที่ไดนํามาแจกแจงตามประเด็นที่ศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายการวิจัยที่ตั้งไว โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ นําเสนอผลการวิจัย

ดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น และการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 4 แหง ในชวงเร่ิมจัดตั้งมีการนําส่ิงของเคร่ืองใช ทรัพยากรวัตถุ 

สถาปตยกรรมโบราณ รวมไปถึงโบราณสถานที่มีอยูในชุมชนของตนเองมารวบรวมไว โดยแนวคิด

ของผูนําในชุมชนประกอบกับจิตใตสํานึก คนในชุมชนที่มีความรักและเห็นคุณคาของภูมิปญญา

บรรพบุรุษนํามาจัดแสดงไว เพ่ือใหเกิดประโยชนในการศึกษาและบอกถึงเร่ืองราวตางๆ ในอดีต ซึ่ง

ชุมชนในทองถิ่นหรือแมแตผูที่สนใจศึกษาก็ไดรับประโยชนมากมาย และของที่ไดมีการนํามา

บริจาคก็มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย จึงทําใหเกิดแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑข้ึน พบวา ใน

ปจจุบันพิพิธภัณฑทั้ง 4 แหง ระบบการบริหารจัดการยังขาดปจจัยที่สําคัญ ไดแก 4 M คือ การขาด

บุคลากร (Man) ที่มีความรู และความเขาใจในงานพิพิธภัณฑ ทั้งเร่ืองของการดําเนินงาน การดูแล

รักษา ซอมแซมวัตถุที่ถูกตองและเหมาะสม ขาดวัสดุอุปกรณ (Material) ที่ตองใชในการ

ดําเนินงานตางๆไดอยางเหมาะสม ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณรายรับรายจายที่ชัดเจนและ

ตอเนื่อง (Money) ไมวาจะเปนเร่ืองของ คาสาธารณูปโภค คาจางบุคลากร คาวัสดุส่ิงพิมพ และ

ขาดการวางแผนงานที่มีความม่ันคงและยั่งยืน (Management) ดานการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันพิพิธภัณฑ

เฉลิมพระเกียรติ การมีสวนรวมของชุมชนมีเพียงการนํานักเรียนในชุมชนมาศึกษาหาความรูนอก

หองเรียน พิพิธภัณฑวัดพรหมราชมีสวนรวมในเร่ืองการทําความสะอาด นําชมพิพิธภัณฑ รักษา

ความปลอดภัย แตก็ยังไมมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ชุมชนมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติ พิพิธภัณฑวัดโคกศรี

สะเกษ การมีสวนรวมของชุมชนมีเพียงแคสวนรวมในการปฏิบัติเทานั้น พิพิธภัณฑสืบสานภูมิ

ปญญาชาวนาไทย การมีสวนรวมของชุมชนมีทั้งในการคิด ปฏิบัติ รับผลประโยชน ประเมินผล

เพราะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑข้ึนเปนประจําทุกป องคความรูใหมจากการวิจัย 

พบวา ในการดูแลรักษา ซอมแซม และการจัดกิจกรรมตางๆ ผูมีสวนสําคัญ คือ ชุมชนในทองถิ่น 

โดยมีผูบริหารที่มีความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานจัดระบบ

บริหารจัดการ และแบงหนาที่รับผิดชอบตามความสามารถ มีระบบ ระเบียบ มีการประเมินผล 

และมีงบประมาณสนับสนุน จึงทําใหดําเนินการไปดวยความราบร่ืน ประโยชนที่สังคมไดรับ คือ 

เกดความรัก ความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของทองถิ่น ในสวนของการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่ชุมชน  มีสวนรวมในการบริหารจัดการ จึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในการบริหารและการ
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มีสวนรวมของชุมชนเปนสําคัญ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพิพิธภัณฑทองถิ่นใหพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นสามารถทําหนาที่ดูแลรักษา มรดกทางวัฒนธรรมภายใตจิตสํานึกรักในทองถิ่น ไดอยาง

ม่ันคงและยั่งยืน โดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของพิพิธภัณฑทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา คือ P Ad Model สามารถนําไปปรับใช

ใหเกิดประโยชนได ทั้งยังกอใหเกิดความรัก หวงแหน ในมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นของตน และ

เกิดความสามัคคีภายในชุมชน และนําไปสูการพัฒนาพิพิธภัณฑใหยั่งยืนคูกับชุมชนสืบไป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัยของงานวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Methods) เพ่ืออธิบายปรากฏการณของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จากนั้นประมวลขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาระที่ไดจากการศึกษา 

เปรียบเทียบทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือหาแนวทางสงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรู

ตลอดชีวิต และเขียนรายงานโดยใชการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis) โดยผูวิจัย

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. ศึกษาเอกสาร รายงาน งานวิจัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในประเด็นเร่ืองพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การมีสวนรวมของชุมชน และการจัดการเรียนรู และ เพ่ือเก็บรวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนและสราง

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณและการสํารวจภาคสนาม 

2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑทองถิ่น ดานการมีสวนรวมของชุมชน และดาน

การจัดการเรียนรู จํานวน 5 ทาน ในประเด็นคําถามสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3. สํารวจพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดน ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

เรียนรูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 แหง เพ่ือสํารวจและศึกษาสภาพการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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4. นําผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจ

ภาคสนาม มาวิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนผลการศึกษาในประเด็นตางๆ เพ่ือหาปจจัยที่สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. นําผลการศึกษาที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ

สําหรับการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑทองถิ่น ดานการมีสวนรวมของ

ชุมชน  และดานการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบเคร่ืองมือ 

2. ทดลองใชแบบสํารวจและแบบสัมภาษณกับพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจํานวน 

3 แหง เพ่ือทดสอบและพัฒนากอนนําไปเก็บขอมูลสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. นําแบบสํารวจและแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลกับพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร จํานวน 26 แหง เพ่ือสํารวจและศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. นําผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บขอมูลมา วิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนประเด็นตางๆ 

เพ่ืออธิบายสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. นําเสนอผลจากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 และ 2 แกผูมีสวนเกี่ยวของ 3 กลุม คือ กลุม

ตัวแทนชุมชน กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ และกลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของ เพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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2. นําผลที่ไดจากการนําเสนอกลุมยอยมาวิเคราะห สังเคราะห สรุป และพัฒนาเปนราง

แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. นําเสนอรางแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุง 

4. ปรับปรุง พัฒนา และสรุปเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ประชากรของการวิจัย 

ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร จํานวน 26 แหง 

ไดแก  

1. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  

2. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  

3. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  

4. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง   

5. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   

6. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  

7. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี    

8. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย  

9. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

10. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  
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11. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

12. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน   

13. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ   

14. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา   

15. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   

16. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท   

17. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  

18. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  

19. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี   

20. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  

21. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ  

22. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  

23. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง  

24. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง  

25. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ  

26. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก  

โดยผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยบุคคล 5 กลุม ในการเลือกกลุมตัวอยาง 

มีแนวทางดําเนินการดังนี้ คือ 

1. ผูบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 1 คน เพ่ือขอสัมภาษณเจาะลึก 

2. กลุมผูปฏิบัติงานพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ทั้ง 26 แหง แหงละ 1 คน รวม 26 

คน เพ่ือทําการสัมภาษณ 



 

 

 

64

3. กลุมผูนํา/ตัวแทนชุมชน (เขต) จํานวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยขอคําแนะนําจาก

หนวยงานทองถิ่นเพ่ือขอสัมภาษณ 

4. กลุมผูเชี่ยวชาญดานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่นและการมี

สวนรวมของชุมชนเลือกแบบเจาะจง โดยขอคําแนะนําจากหนวยงานที่ดูแลเร่ืองพิพิธภัณฑทองถิ่น 

เพ่ือขอรายชื่อผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพิพิธภัณฑทองถิ่น จํานวน 10 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบสํารวจ  

การวิจัยค ร้ังนี้ ได ใชแบบสํารวจเ พ่ือเก็บขอมูลเบื้ องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 2 : ที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 3 : สภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 4 : การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 5 : ขอมูลอ่ืนๆ 

2. แบบสัมภาษณ  

การวิจัยคร้ังนี้ไดใชแบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 

 2.1 แบบสัมภาษณสําหรับผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑทองถิ่น แบบสอบถาม

ประกอบดวยขอคําถาม 4 ตอน คือ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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สวนที่ 3 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.2 แบบสัมภาษณสําหรับผูนํา/ตัวแทนชุมชน (เขต) ประกอบดวยขอคําถาม 3 

ตอน คือ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : สภาพโดยทั่วไปของชุมชน 

สวนที่ 3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สวนที่ 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.3 แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวยขอคําถาม 3 ตอน คือ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : ขอมูลโดยทั่วไปของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

สวนที่ 3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สวนที่ 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.4 แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน 

คือ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 
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สวนที่ 2 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยได

เลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสรุปขอมูลที่นักวิจัยสรางข้ึน  เก็บขอมูลสภาพการ

ดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนรู และการมีสวนรวมของชุมชน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากชุดการศึกษาเชิงลึก ไดแก แบบสํารวจขอมูลพิพิธภัณฑและ

ชุมชน แบบการสัมภาษณขอมูลพิพิธภัณฑและชุมชนจากรายบุคคล และแบบการสนทนาขอมูล

พิพิธภัณฑและชุมชน สําหรับกลุมตัวอยางตอบไดอยางอิสระและไดขอมูลที่เปนความคิดเห็น 

ทัศนคติ และขอมูลจริงเกี่ยวกับพิพิธภัณฑและบริบท 

 

การตรวจสอบขอมูล 

การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานผูวิจัย (Researchers Triangulation) เนื่องจากมีการเก็บ

ขอมูลสภาพการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนรู และการมี

สวนรวมของชุมชน โดยผูวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของในพ้ืนที่ และที่ปรึกษางานวิจัยอีก 5 คน ทําการ

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือหาขอสรุปในกรณีผลที่ไดไมสอดคลองกัน มีการตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง 

นอกจากนี้ มีการตรวจสอบสามเสาดานระเบียบวิธีวิจัย (Methodologies Triangulation) โดยมี

การตรวจสอบขอมูลจากการเก็บขอมูล เพ่ือตอบคําถามการวิจัยในแตละข้ันตอน มีการเก็บขอมูล

ตางเวลา ตางสถานที่ ตางบุคคล เพ่ือใหไดขอสรุปที่ถูกตองตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคล 

และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน โดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการสังเกต 

ในประเด็นเดียวกันในคําถามตางๆ กับบุคคลหลายๆ คน เพ่ือตรวจสอบขอมูลในทัศนะของหลาย 

ๆ คนวาสอดคลอง หรือแตกตางกันหรือไมอยางไร 
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ไดใชวิธีการวิเคราะหที่หลากหลายจัดกระทําตอขอมูลเชิง

คุณภาพ ดังนี้  

1. ขอมูลจากแบบสํารวจสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลว

นําเสนอในลักษณะการบรรยายความ 

2. ขอมูลจากแบบการสัมภาษณ และการสนทนากลุม วิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) แลวนําเสนอในลักษณะการบรรยายความโดยมีการตรวจสอบขอมูลเชิงสามเสา 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ศึกษาสภาพการมี

สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชวิีต 

และศึกษาแนวทางสงเส ริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา

ทําการวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและนําเสนอผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการ

จัดการเรียนรูในประเด็นตางๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู ตามข้ันตอน

การดําเนินการวิจัย จํานวน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการศึกษาเอกสาร รายงาน งานวิจัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในประเด็นเร่ืองพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชน และการจัดการแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เชน ผลการวิจัยเร่ือง 

การจัดการเรียนรูของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ โดย ศาสตราจารย ดร.สุมาลี สังขศรี 

และคณะ (2548) ที่กลาววา แนวทางการจัดพิพิธภัณฑใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตมีรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ ดังนี้ 1. จุดมุงหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ 2. การบริหาร 3. บุคลากร 4. 

กิจกรรมที่พิพิธภัณฑควรจัดในฐานะเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 5. วิธีการจัดใหพิพิธภัณฑเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 6. การมีสวนรวมของประชาชน 7. การใหบริการ 8. การประสานงาน

กับหนวยงานและการสรางเครือขาย 9. การติดตามประเมินผล และ 10. ความตองการการ

สนับสนุนจากรัฐบาล และผลการวิจัยของ สุจารีย จรัสดวง (2552) เ ร่ืองการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานและการบริหาร

จัดการ พบวามี 8 ปจจัย ดังนี้ 1. ลักษณะทางกายภาพ 2. เนื้อหาและวัตถุส่ิงของที่นํามาจัดแสดง 

3. รูปแบบของนิทรรศการและวิธีการจัดแสดง 4. กระบวนการสงเสริมการเรียนรู 5. การบริหาร

จัดการ 6.งบประมาณ 7.ผูชม/กลุมเปาหมาย และ 8. วัน-เวลาใหบริการและอัตราคาเขาชม รวมทั้ง 

เกณฑมาตรฐานและแนวทางการดําเนินงานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ของสถาบันวัฒนธรรม

ศึกษา (2551) นํามาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือหาประเด็นในการศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต และนําประเด็นที่จะ

ศึกษาไปตรวจสอบกับผูเชี่ยวชาญทางดานพิพิธภัณฑและการจัดการเรียนรูจํานวน 5 ทาน จนได

ประเด็นในการศึกษาทั้งหมด 10 ดาน ไดแก   

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น  

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู  

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น  
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โดยจะทําการสํารวจและศึกษาจากพิพิธภัณฑทองถิ่นจํานวน 5 แหง ที่ไดรับความ

เห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานพิพิธภัณฑและการจัดการเรียนรูจํานวน 5 ทาน วาเปนพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่มีความโดดเดนดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูและเปนแหลงการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่ดี และมีความแตกตางกันของพิพิธภัณฑทองถิ่นแตละแหง ทางดานเจาของและการ

บริหารจัดการ คือ  

1. ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่บริหารจัดการโดยสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ กอตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาที่จัดแสดงเผยแพรผลงาน

และเปนแหลงเรียนรู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและเสริมสรางพลังแหงความรวมมือในการพัฒนา

วัฒนธรรมทองถิ่น  

2. ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี ที่บริหารจัดการโดยเทศบาลตําบลเขายอย

ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

ของคนไทยทรงดํา และสถานที่จัดกิจกรรมที่สามารถสรางเสริมรายไดใหกับชาวบานที่อยูในชุมชน 

3. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่บริหารจัดการโดยสํานักงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเปนองคการสถานสาธารณกุศล กอตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่

เปนแบบอยางของการพัฒนาและการอนุรักษ ทางไดคํานึงถึงการพัฒนาและอนุรักษพ้ืนที่ดวย

ความเหมาะสมและความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวา  

4 . พิ พิธภัณฑบานเขายี่ สาร  จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่บ ริหารจัดการโดยคณะ

กรรมการบริหารพิพิธภัณฑซึ่งเปนคนในชุมชน กอตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถานที่เก็บรวบรวมขาวของ

เคร่ืองใชและโบราณวัตถุที่อยูบริเวณวัดเขายี่สาร และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทางดาน

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนบานเขายี่สาร 
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5. พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม ที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร

พิพิธภัณฑโดยแตงตั้งจากคนในชุมชน กอตั้งข้ึนเพ่ือเปนสถานทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุเกาแกและ

มีคา ทั้งที่มีอยูภายในวัดและจากการบริจาคของชุมชน และเปนพ้ืนที่ของการเรียนรูรวมกันของทกุ

คนในชุมชน ในเร่ืองราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน 

โดยรายละเอียดของพิพิธภัณฑแตละแหงสามารถดูไดที่ ภาคผนวก ก สภาพการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต จากผลการศึกษา

พบวา 

 

1.1 สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

จากการสํารวจพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดนดานการมีสวนรวมของชุมชนและการ

จัดการเรียนรูจํานวน 5 แหง คือ ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม, 

พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม และพิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม 

พบวา 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นสวนใหญมีสาเหตุเกิดจากการตื่นตัวของผูคนในชุมชน ที่รูสึก

หวงแหนในวัฒนธรรมของตนเอง และอยากที่จะรักษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของตนเอง

เอาไว และเม่ือมีการออกรัฐธรรมนูญฉบับปพ.ศ. 2540 ตามมาตรา 46 ที่ใหสิทธิแกทองถิ่นในการ

จัดการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถิ่นดวยตนเอง จึงทําใหชุมชนจึงเขามามีบทบาทมากข้ึน

ในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง อันเปนที่มาของการเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่

ชุมชนเปนคนดําเนินการเอง พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ตางก็มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนสถานที่เก็บ

รักษาและจัดแสดงเร่ืองราวประวัติศาสตร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนใหคงอยู 

ผานทางวัตถุส่ิงของ ขอมูล การจัดแสดง และกิจกรรมการเรียนรูที่จัดข้ึน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู

เรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน และเพ่ืออนุรักษ สงเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมแกเยาวชน 

ประชาชน และผูสนใจ โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือสรางใหคนในชุมชนเกิดความรัก ความหวง

แหน และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นนโยบายของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง 
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ในการดําเนินการ จึงเนนการเปดโอกาสใหชุมชนในพื้นที่มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและ

วัตถุประสงคในการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึนโดยความรวมมือของคนในทองถิ่น อันไดแก ศูนยวัฒนธรรม

ไทยทรงดํา, พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร และพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด จะบริหารจัดการโดยการ

ดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งจะประกอบดวยตัวแทนจากชุมชนในภาคสวนตางๆ  

เพ่ือกอใหเกิดกระบวนการตัดสินใจรวมกันของในการจัดการพิพิธภัณฑ และสรางความรูสึกให

พิพิธภัณฑเปนของชุมชน สําหรับพิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึนโดยเอกชน/องคกรมูลนิธิ และ

หนวยงานของรัฐ คือ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษและศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัด

เพชรบุรี แมบริหารจัดการจะตองยึดกรอบนโยบายของหนวยงาน แตก็มีการเปดโอกาสใหชุมชน ได

เขามามีสวนรวมบริหารจัดการในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ในฐานะของคณะกรรมการในการ

ดําเนินการ และผูรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ทําใหการบริหารจัดการเกิดการมีสวน

รวมของชุมชนอยางแทจริง 

งบประมาณในการดําเนินการของพิพิธภัณฑทองถิ่น อาจไดรับสนับสนุนงบประมาณสวน

หนึ่งมาจากหนวยงานตนสังกัด เชน ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีและโครงการอัมพวา

ชัยพัฒนานุรักษ หรือจากการสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยวัฒนธรรมไทย

ทรงดําและพิพิธภัณฑวัดทาพูด  แตชุมชนเองก็มีสวนรวมในการสนับสนุนดานงบประมาณในการ

จัดการเรียนรู ทั้งจากการบริจาคของผูมีฐานะในชุมชน การจําหนายของที่ระลึก การจัดทอดผาปา 

โดยพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง จะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการรายรับ ควบคุมการใชจาย

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ลงทุนแลวกอใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาชุมชน ส่ิงสําคัญคือสรางความเขาใจแกคนในทองถิ่นใหตระหนักในคุณคาและความสําคัญ

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีตอชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ทั้งในดานการบริจาค

เงิน บริจาคของ หรือเขามาเปนอาสาสมัครทํางาน ซึ่งจะชวยลดภาระของคาใชจายลงไดมาก 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

ทางดานของลักษณะของชุมชนก็มีผลอยางมากในการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะลักษณะของชุมชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น

ทั้ง 5 แหง เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตนเอง มีความเขมแข็ง มีความสามัคคี มี
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ผูนําชุมชนที่เปนที่ยอมรับ และคนในชุมชนเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของพิพิธภัณฑ การ

ดําเนินงานของกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ของพิพิธภัณฑทองถิ่นก็จะไดรับความรวมมือจากคนใน

ชุมชน ทําใหพิพิธภัณฑประสบความสําเร็จไดดวยดี เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทองถิ่น 

รวมถึงการที่ชุมชนมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นมาอยางยาวนาน ทําใหคนในชุมชนรูสึก

เกิดความรักและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และอยากมีสวนรวมในการ

อนุรักษและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของตนใหยาวนานสืบตอไป 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง จะมีสถานที่ตั้งอยูในบริเวณที่เปนจุดศูนยกลางของชุมชน 

เชน วัด โรงเรียน หรือพ้ืนที่สาธารณะ หรือตั้งอยูในพ้ืนที่ของหนวยงาน ซึ่งสะดวกสําหรับชุมชนและ

ที่จะเขามาเยี่ยมชมและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑทองถิ่น รวมทั้งสามารถ

ใชส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมกัน เชน หองน้ําและที่จอดรถ มีการออกแบบตกแตงสถานที่ให

สวยงาม รมร่ืน มีการสรางบรรยากาศที่สงเสริมตอการจัดการเรียนรู และมีพ้ืนที่ที่กวางขวางสะดวก

ตอการจัดกิจกรรมตางๆ  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง สวนมากมีอาคารพิพิธภัณฑเปนของตัวเอง ยกเวนศูนยการ

เรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีที่อาศัยพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี การที่

มีอาคารเฉพาะสําหรับพิพิธภัณฑทําใหการจัดแสดง การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการรักษา

ความปลอดภัยทําไดสะดวก มีความเปนสวนตัว ทําใหการที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมตางๆ สามารถทําไดโดยสะดวก ไมรบกวนกิจกรรมสวนอ่ืน อีกทั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 

แหงมีการออกแบบอาคารและการตกแตงที่เนนการแสดงออกถึงลักษณะรูปแบบทางวัฒนธรรม

ทองถิ่น ทําใหชุมชนรูสึกภาคภูมิใจและเกิดความเปนกันเอง เปนจุดหมายตาเดนสําหรับผูที่จะเขา

มาเยี่ยมชม สังเกตเห็นไดงาย 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง จะเนนที่เนื้อหาเร่ืองราวของชุมชนทั้งในดาน

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน  ซึ่งผูคนในชุมชนก็ไดเขามามีสวนรวม

อยางมากการจัดแสดง  ทั้งเปนผูใหขอมูลเร่ืองราวตางๆ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เปนผูบริจาค

ส่ิงของเปนวัตถุจัดแสดง เปนวิทยากร และชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ในฐานะ
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ที่เปนตัวตั้งหรือเปนผูกําหนดวา จะนําเร่ืองราวใดมาแสดง หัวขอและการจัดการแสดง เพ่ือแสดง

การออกถึงเอกลักษณของชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม โดยเนื้อหา

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นแตละแหงจะเนนองครวม คือการแสดงภาพรวมของดานตางๆ ชุมชนที่มีการ

เชื่อมโยงกันหลายๆ สวน จนกลายมาเปนชุมชนของตนเองที่มีความแตกตางไปจากชุมชนอ่ืน และ

ไมไดมุงแตเพียงจัดแสดงวัตถุเทานั้น ยังบูรณาการองคความรูที่ เกี่ยวของกับเร่ืองราวตางๆ 

เชื่อมโยงไปถึงคนและบริบททางสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอมตางๆ ที่รายลอมอยูโดยรอบวัตถุนั้น เปน

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทางดานเนื้อหา ซึ่งชุมชนมีสวนรวมในการชวยเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางวัตถุกับองคประกอบหรือบริบทรอบตัว เพ่ือที่จะสามารถใหความรู ความ

บันเทิง ใหกับผูชมไดอยางถูกตอง  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ชุมชนมีสวนรวมอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งใน

แงของการเปนวิทยากร เปนมัคคุเทศก โดยเนนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน การนําชมสถานที่ การสาธิตงานฝมือ การสาธิตการ

ทําอาหารพ้ืนถิ่น การแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนการเรียนรูทางวัฒนธรรมผานกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลาย และมีรูปแบบที่เหมาะสม โดยอาศัยความรวมมือของชุมชน เพ่ือใหการจัดการเรียนรู

สมบูรณยิ่งข้ึน 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

บุคลากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง สวนใหญเปนคนในทองถิ่น โดยบุคคลากร

เกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของหลายฝาย ทั้ง คนในชุมชน ทั้งในแงของการเปนเจาหนาที่ใน

พิพิธภัณฑ เปนวิทยากร เปนมัคคุเทศก เปนแหลงขอมูล ฝายวิชาการทําหนาที่ศึกษาเร่ืองราวของ

ชุมชนเพ่ือใหไดเนื้อหาที่จะจัดแสดง ตลอดจนการกิจกรรมการเรียนรู กลุมนี้อาจประกอบดวย

ชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับชุมชนของตนเปนอยางดี เชน พระสงฆ ครู อาจารย ตลอดจน

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายในทองถิ่นหรือจากหนวยงานตางๆ  ที่มาชวยในเร่ืองหลักการ

จัดพิพิธภัณฑ เชน การทําทะเบียน การบันทึกขอมูล แตถึงอยางไรบุคลากรจากชุมชน ก็เปนหลัก

ในการพัฒนาและเปนพลังที่จะขับเคล่ือนใหงานพิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูของทองถิ่นได

ตอไป 
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ไดมีการใชส่ือประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ

แนะนํา แผนพับโครงการ รวมทั้งการใชส่ือทางอินเตอรเน็ท เพ่ือเปนชองทางในการประชาสัมพันธ

และส่ือสารใหสงถึงกลุมเปาหมายคือคนในชุมชน เพ่ือการประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ ทั้งการเชิญชวนรวมบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือรวม

ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับส่ืออ่ืนๆ ในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรูไปสูวงกวางข้ึน เชน วิทยุทองถิ่น เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น ซึ่งตัวคนใน

ชุมชนเองก็มีสวนรวมในสนับสนุนในการประชาสัมพันธศูนยอีกดวย  

นอกจากนี้พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ยังมีการสรางเครือขายการเรียนรูกับหนวยงาน

ทางดานวัฒนธรรมตางๆ ที่อยูในชุมชน เชน สํานักงานวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรม, หนวยงาน

ทางดานวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ  รวมถึงสถานศึกษาที่อยูโดยรอบชุมชน 

โดยมีการรวมกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมเครือขาย ตลอดจนประสานงานความรวมมือ

ในดานตางๆ ระหวางเครือขายอยางตอเนื่อง เชน ดานวิชาการ ดานวัฒนธรรม เพ่ือเปนการ

เชื่อมโยงขอมูลทั้งแกพิพิธภัณฑ ชุมชน นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในดานประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งชุมชนเองมีสวนรวมโดยมีตัวแทนจากชุมชนเขาไปรวมในฐานะกรรมการ

ประสานงาน เปนผูติดตอ เชิญชวนใหรวมกันเปนเครือขาย บางคร้ังชุมชนเองก็อาศัยเครือขายที่มี

ในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมอาชีพ กลุมศึกษาทางดานวัฒนธรรม เขามารวมเปนเครือขายใน

การจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑดวย  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ชุมชนสามารถใชเปนแหลงการเรียนรูทางดานวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของตนเองและผูที่สนใจไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่

สําคัญของชุมชน รวมถึงการเปนแหลงคาขายที่นํารายไดเขาสูชุมชนอีกดวย 

 พิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง ชุมชนและนักทองเที่ยวสามารถไดรับความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับเร่ืองราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นจากพิพิธภัณฑไดเปนอยางดี และชวย

สรางความภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ตนเอง รวมทั้งยังสามารถสรางเสริมรายไดใหแกชุมชนทองถิ่นอีกทางหนึ่งดวย 
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1.2 ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากผลการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดนดานการมีสวนรวมของชุมชน

และการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แหง คือ ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม

, พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม และพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม 

เพ่ือสํารวจและศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น สามารถ

วิเคราะหหาศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ครอบคลุมประเด็นทั้ง 10 ดาน คือ  

1. ปจจัยที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

2. ปจจัยที่สงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3. ปจจัยที่สงเสริมดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

4. ปจจัยที่สงเสริมดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

5. ปจจัยที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

6. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

7. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

8. ปจจัยที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

9. ปจจัยที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. ปจจัยที่สงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น

ของชุมชน  

โดยรายละเอียดของพิพิธภัณฑแตละแหงสามารถดูไดที่ ภาคผนวก ข สภาพการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต จากผลการศึกษา

พบวา 
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1. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น ประกอบดวย การมีที่มาหรือ

แนวคิดของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ริเร่ิมมาจากชุมชนหรือหนวยงานในพื้นที่, การมีจุดมุงหมายของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นเพ่ืออนุรักษและเผยแพรเร่ืองราวของชุมชน, การมีรูปแบบของพิพิธภัณฑทองถิ่น

ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน, การมีคนในชุมชนและ

หนวยงานในพื้นที่รวมกอตั้งและสนับสนุนพิพิธภัณฑทองถิ่น และการไดรับการชวยเหลือสนับสนุน

จากบุคคลหรือหนวยงานจากภายนอกชุมชน 

2. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การมีนโยบายของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่

สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน, การมีผูบริหารของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคนในชุมชน

หรือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม, การมีบุคลากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเขาใจและ

สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม, การมีงบประมาณของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่สนับสนุนกิจกรรมการมี

สวนรวมของชุมชน และการมีรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวม 

3. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานลักษณะชุมชน ประกอบดวย การเปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

ทองถิ่นของตนเอง, การเปนชุมชนที่มีผูนําชุมชนที่มีความเขมแข็งไดรับความเคารพนับถือจาก

ชุมชน, การเปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี และสนับสนุนการมีสวนรวม, การเปน

ชุมชนที่คนในชุมชนมีความสนใจและความพรอมในเร่ืองการดําเนินงานทางดานวัฒนธรรม และ

การเปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขาใจและสนับสนุนการมีพิพิธภัณฑทองถิ่น 

4. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานตําแหนงที่ตั้ง ประกอบดวย การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่อยู

ใกลกับชุมชน ยานพักอาศัย ยานคาขาย, การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่อยูใกลกับ

สถานที่สําคัญของชุมชน, การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เดินทางเขาถึงไดสะดวก 

สบาย, การมีสภาพแวดลอมของที่ตั้งที่พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เหมาะสม สวยงาม ไมมีมลภาวะ และ

การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาของพ้ืนที่ 

5. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานอาคารและสถานที่ ประกอบดวย การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑ
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ทองถิ่นที่มีความโดดเดน เปนเอกลักษณ, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความ

เหมาะสมในการเปนพิพิธภัณฑ, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีขนาดพื้นที่ใช

สอยที่เหมาะสม พอเพียง, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความสะอาด 

สวยงาม และปลอดภัย และการมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกพรอม 

6. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานการจัดแสดง ประกอบดวย การมีเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่น

ที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน, การมีที่มาของเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นจาก

ชุมชน, การมีวัตถุส่ิงของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มาจากชุมชน, การมีลักษณะของ

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน และการมีเนื้อหาที่จัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 

7. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานการจัดกิจกรรม ประกอบดวย การมีเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมภายใน

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน, การมีรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสม

สอดคลองกับชุมชน, การมีผูจัดกิจกรรมหรือวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมที่เปนคนในชุมชน, การ

มีลักษณะของกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน, การมีรูปแบบของ

กิจกรรมที่นํามาจัดภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 

8. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานบุคลากรและเจาหนาที่ ประกอบดวย การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคนในชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นทีมี่ความรู 

ความเขาใจในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่

มีความสัมพันธและความใกลชิดกับชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มี

ความตอเนื่องในการทํางาน และการมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเอา

ใจใส มีจิตบริการ 

9. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานการประชาสัมพันธ ประกอบดวย การมีแผนการประชาสัมพันธของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นสําหรับชุมชน, การมีเอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธพิพิธภัณฑทองถิ่น, 

การมีการสํารวจและจัดทํากลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น, การมีการ
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สรางเครือขายความรวมมือในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น และการมีการสนับสนุน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชน ประกอบดวย การใหชุมชนสามารถ

ใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรู แหลงการทองเที่ยว และแหลงสรางรายไดของชุมชน, 

การใหชุมชนสามารถไดรับความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจจากพิพิธภัณฑทองถิ่น, การมี

ความเหมาะสมในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น, การมีความสะดวก

ในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น และการใหชุมชนสามารถไดรับ

ผลประโยชนอยางเสมอภาคจากพิพิธภัณฑทองถิ่นซึ่งแตละดานตางก็มีเชื่อมโยงและสงผลตอการ

มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูทั้งส้ิน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปนการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ ทั้ง 26 แหงที่ยังเปด

ใหบริการอยูของโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ไดแก  

1. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  

2. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  

3. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  

4. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง   

5. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   

6. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  

7. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี    

8. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย  
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9. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

10. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  

11. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

12. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน   

13. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ   

14. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา   

15.  พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   

16. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท   

17. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  

18. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  

19. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี   

20. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  

21. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ  

22. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  

23. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง  

24. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง  

25. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ  

26. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

โดยรายละเอียดของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแตละแหงสามารถดูไดที่ 

ภาคผนวก ค สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต จากผลการศึกษาพบวา 
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2 . 1 สภาพการมี ส วนร วมของ ชุมชนในการพัฒนาพิพิธ ภัณฑท อง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากผลการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ ทั้ง 26 แหง พบวา 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครสวนใหญไมไดจัดตั้งหรือดําเนินการโดยยึด

หลักการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นซึ่งเนนการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นหรือชุมชนอยางแทจริง แม

จะมีจุดมุงหมายที่จะเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น แตคนในหลายทองถิ่นที่พิพิธภัณฑตั้งอยูไมไดเขามีสวนในชวงการจัดตั้งหรือในหลายแหง

ก็ไมไดเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ มีหลายชุมชนที่พบวาคนในชุมชนเองก็ไมทราบ

วามีพิพิธภัณฑทองถิ่นในยานที่ตนอาศัยอยู และจากการที่คนในชุมชนสวนใหญไมไดเขามีสวน

รวมในกระบวนการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งแตเร่ิมตน ทําใหคนสวนใหญไมเห็นความสําคัญที่

จะตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา สงผลใหพิพิธภัณฑไมสามารถเปนแหลงเรียนรูเร่ืองราวใน

ทองถิ่นและเปนแหลงพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นตามวัตถุประสงคของการจัดทําพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครมี โครงสรางการบริหารงานมีความชัดเจน แตยังขาด

การกําหนดภาระงานของฝายพัฒนาชุมชนฯ ในเร่ืองของการดูแลพิพิธภัณฑ ผูบริหารและผูปฏิบัติ

ตามโครงสรางการบริหารงานในสวนงานตางๆ ยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาแหลง

เรียนรูดานวัฒนธรรม การบริหารจัดการยังขาดความคลองตัว ขาดกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใน

การบริหารจัดการการเรียนรูของพิพิธภัณฑ และปรับปรุงเปล่ียนแปลงกฎระเบียบขอบังคับเพ่ือให

เอ้ือประโยชนตอการบริหารงานพิพิธภัณฑ  ทําใหการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนามี

อยูคอยขางนอย เนื่องจากการดําเนินงานตางๆ ยังอยูภายใตการควบคุมของสํานักวัฒนธรรม กีฬา 

และการทองเที่ยว รวมถึงสํานักงานเขตเปนสําคัญ ถึงแมจะมีการแตงตั้งบุคคลในชุมชนทองถิ่น 

เขามาเปนคณะกรรมการเพ่ือมีสวนรวมในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑแลวก็ตาม แตยังไมมี

บทบาทหรือสวนรวมในการบริหารจัดการอยางแทจริง เนื่องจากสวนใหญเปนเพียงผูปฏิบัติตาม

แผนงานและนโยบายของผูบริหารเปนสําคัญ 
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แมวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจะไดรับงบประมาณที่พอเพียงสําหรับการจดัการ

กิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ แตเนื่องจากการเบิกจายงบประมาณมีความลาชา ทําใหการบริหาร

จัดการขาดความคลองตัว อีกทั้งไมมีการสนับสนุนใหพิพิธภัณฑสามารถหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ 

ได ทําใหการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑทําไดไมมากนัก สวนมากจะเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแผนงานที่ไดวางไว ไมมีงบสําหรับจัดกิจกรรมพิเศษ พิพิธภัณฑจํานวนไมนอยมีปญหาดาน

วัสดุอุปกรณหรือโสตทัศนูปกรณในการจัดแสดง เนื่องจากขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา ไมมี

การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนมากนัก ทั้งในดานการบริจาคเงิน บริจาค

ของ หรือเขามาเปนอาสาสมัครทํางาน ซึ่งจะชวยลดภาระของคาใชจายลงไดมาก และชุมชนไมได

มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

จากลักษณะของชุมชนในกรุงเทพมหานคร ที่สภาพชุมชนที่เปนแบบสังคมเมืองซึ่งมีอัตรา

คาครองชีพสูง จึงทําใหคนในชุมชนใหความสําคัญกับเร่ืองการประกอบอาชีพเปนหลัก ชุมชนไมได

มีความรูสึกที่อยากจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพิพิธภัณฑมากนัก และบางพ้ืนที่คนสวนใหญ

เปนผูที่อพยพมาจากตางถิ่น ไมใชคนในพ้ืนที่โดยกําเนิด จึงไมรูสึกผูกพันกับประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนที่มากนัก งานทางดานวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑทองถิ่น จึงไมไดรับ

ความสนใจเทาที่ควร ปญหาและอุปสรรคอีกประการที่ทําใหชุมชนทองถิ่นไมมีสวนรวมในการ

พัฒนาคือ การที่ประชาชนในชุมชนจํานวนมากไมทราบหรือไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

จัดตั้งและดําเนินการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ทําใหไมเกิดความรูสึกเปนเจาของ

และรูสึกรวมวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครมีข้ึนเพ่ือชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นสวนใหญ จะเปนการขออนุญาตใชพ้ืนที่ของสถานที่

ตางๆ ในชุมชน คือ วัดในเขตชุมชน (10 แหง) โรงเรียนในเขตชุมชน (9 แหง) หนวยงานราชการ (3 

แหง) สวนสาธารณะ (2แหง) มหาวิทยาลัย (1แหง) และบานเอกชน (1แหง) ซึ่งแมจะอยูในสถานที่

ที่เปนศูนยกลางหรือที่ที่มีความสําคัญในชุมชน มีส่ิงอํานวยความสะดวก และชุมชนสามารถ

เดินทางเขาถึงไดสะดวกสบาย แตก็ไมมีความม่ันคงยั่งยืนในการคงอยู เพราะตองมีการทําสัญญา

ขอใชพ้ืนที่เปนคร้ังๆ ไป ซึ่งเปนสัญญาการใชสอยพ้ืนที่ระยะส้ันเพียง 3 ป เม่ือหมดสัญญาเจาของ

พ้ืนที่สามารถขอพ้ืนที่คืนไดเหมือนกับที่เคยเกิดข้ึนกับ พิพิธภัณฑเขตคันนายาวและเขตหนองแขม 
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อีกทั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพหลายแหงอยูในหนวยงานของราชการทําใหการเขาชมไมสะดวก

นัก 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครสวนมีอาคารหรือหองจัดแสดงที่เปนสัดสวนและจัดไว

เปนอยางดี แตบางแหงมีพ้ืนที่คับแคบ ไมสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรืออยูในจุดที่เขาถึง

ไดยาก ไมมีปายบอกทาง และไมมีการออกแบบหรือตกแตงใหเห็นเดนชัดหรือมีเอกลักษณของ

ทองถิ่นทําใหไมรูสึกเชิญชวนใหคนในชุมชนและผูคนที่สนใจเขามาเรียนรู และพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครสวนใหญตั้งอยูในอาคารสถานที่ของหนวยงานอ่ืนที่มีการทําขอตกลง ขอความ

อนุเคราะหหรือความรวมมือ เชน โรงเรียน วัด หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ยังไมมีการจัดสรางเปน

อาคารพิพิธภัณฑถาวรอยางเปนเอกเทศ ดังนั้นชุมชนจึงไมไดมีความรูสึกในการเปนเจาของ

สถานที่ อีกทั้งบางแหงเจาของสถานที่ก็ไมไดสนับสนุนโครงการ จึงมักประสบปญหาการขอยกเลิก

การอนุญาตใหใชสถานที่ และพิพิธภัณฑแตละเขตยังมีกําหนดเวลาในการเปด-ปดที่ไมตรงกัน ซึ่ง

อาจสรางความสับสนแกผูประสงคจะเขาชมได นอกจากนั้นยังพบวาพิพิธภัณฑหลายแหงไมเปด

ทําการตามเวลาที่ระบุไว ทําใหการเขาไปมีสวนรวมของชุมชนเปนไปไดอยางลําบาก 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแทบทุกเขตจะเนนที่การถายทอดรายละเอียดเร่ืองราว

ของทองถิ่น ประวัติความเปนมาของเขตนั้นๆ เนื้อหาในการจัดแสดงยังเปนไปในลักษณะของการ

นําขอมูลที่เรียบเรียงไวมาจัดทําเปนบอรดนิทรรศการ เนื้อหาในพิพิธภัณฑเกือบทุกแหงสามารถ

เขาใจไดงายสําหรับกลุมผูชมที่มีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครมาแลวพอสมควร การจัด

แสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ เปนการจัดแสดงโดยใชขอมูลตามเอกสารที่มี

อยู จะเนนเนื้อหาของนิทรรศการที่นําเสนอถึงประวัติความเปนมา ความสําคัญ และองคความรูที่มี

อยูในพ้ืนที่ แตเนื้อหาบางอยางก็ไมตรงกับความเปนจริงนัก รวมทั้งเนื้อหาบางเร่ืองก็ไมสอดคลอง

หรือเชื่อมโยงเขาดวยกัน วัตถุและส่ิงของที่นํามาจัดแสดงขาดความหลากหลายและมีจํานวนนอย 

ไมมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติม ยังไมมีการจัดทําทะเบียนอยางเปนระบบ วัตถุจัดแสดงขาดการ

ดูแลรักษา ยังไมมีการเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการแสดง และรวม

คนหาความเปนเอกลักษณของทองถิ่นตน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือการจัด

แสดงนอยมาก สวนมากเปนเพียงผูใหขอมูลและบริจาคส่ิงของจัดแสดง อีกทั้งยังไมมีการกําหนด

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุจัดแสดง การทําทะเบียน การอนุรักษ อีกทั้งการจัดแสดง
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ยังไมสามารถนําเสนอที่มาที่ไป รวมถึงขอมูลในแงมุมที่หลากหลายเกี่ยวกับวัตถุที่จะเชื่อมโยงเขา

กับชุมชนได เพ่ือทําใหผูชมเกิดความเขาใจมากข้ึนได  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแทบทุกเขตจะมีเพียงกิจกรรมที่จัดโดยฝายพัฒนา

ชุมชนฯ สวนมากจะเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสําคัญ แตไมมีการวางแผนการจัดกิจกรรม

พิเศษสําหรับการเรียนรูของชุมชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชุมชนมากนัก 

กิจกรรมที่จัดยังไมคอยนาสนใจและเนนเฉพาะกิจกรรมนําชม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมที่เนน

การสรางความสัมพันธและความรวมมือรวมใจกับคนในทองถิ่นยังมีคอนขางนอย ทําใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมคอยขางนอย 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

บุคลากรของสํานักงานเขตตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดูแลยังขาดความรู

เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ ขาดความชํานาญในการใหขอมูล ขาดความรูความเขาใจถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นในฐานะเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและเปนแหลงพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น และขาดการ

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  

อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครสวนมากแมจะเปนคนในพ้ืนที่ มีความรูใน

เร่ืองราวทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและมีจิตบริการ แตก็ประสบปญหาเร่ืองคาตอบแทนทําใหไมมี

ความตอเนื่องในการทํางาน และไมมีโอกาสในการรวมวางแผนในการทํางานสําหรับการมีสวนรวม

ของชุมชน ไมมีแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทําใหเกิดความไมม่ันใจ พิพิธภัณฑบาง

แหงก็ไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในฐานะของวิทยากรในการบรรยายและ

การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ แตก็ไมไดเปนบุคลากรโดยตรง เปนในลักษณะของการเขารวม

กิจกรรมเปนคร้ังๆ ไป 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครยังขาดการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ

และคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่นแกบุคลากรของเขตและชาวชุมชนการสรางความสัมพันธอันดี

กับเครือขายหนวยงานหรือองคกรที่อยูใกลเคียง เพ่ือใหไดมาซึ่งการสนับสนุน อุปถัมภของ
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เครือขายและผูบริจาคตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหพิพิธภัณฑเปนศูนยกลางการเรียนรูและ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน ไมมีการสรางระบบสมาชิกเพ่ือใหเกิดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงยังไมคอยมีการแนะนํากลุมเปาหมายตางๆ ใหเขาชม  

เคร่ืองมือในการส่ือสารประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในปจจุบัน 

ไดแก หนังสือแนะนําพิพิธภัณฑทองถิ่น แผนพับแนะนําพิพิธภัณฑ และเว็บไซต ซึ่งจัดทําจาก

สวนกลาง แตจากการศึกษาพบวา เว็บไซตมีขอมูลที่ลาสมัยและไมสมบูรณ หนังสือมีความ

นาสนใจ มีภาพถายที่สวยงาม มีเนื้อหาดึงดูดใหไปเขาเยี่ยมชม แตมีการแจกจายนอยและขอมูล

การติดตอและวันเวลาเปดปดบางสวนไมตรงกับความเปนจริง สวนแผนพับนั้นมีเนื้อหาและ

ภาพถายที่ไมดึงดูดใหเขาเยี่ยมชมมากนัก รวมถึงแผนที่การเขาถึงพิพิธภัณฑก็ไมชัดเจน   

การส่ือสารประชาสัมพันธกับชุมชนที่มีพิพิธภัณฑตั้งอยูยังมีคอนขางนอย หลายๆ พ้ืนที่คน

ในชุมชนเองยังไมทราบวามีโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง 

หรือที่ทราบก็เพียงวาตั้งอยูที่ไหนแตไมไดรับรูถึงกิจกรรมที่ดําเนินการอยู และยังขาดการส่ือสาร

ประชาสัมพันธเพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น หรือการประชาสัมพันธเพ่ือการสรางความสัมพันธอันดีกับเครือขายหนวยงาน

หรือองคกรที่อยูใกลเคียง เพ่ือใหไดมาซึ่งการสนับสนุน การอุปถัมภ การบริจาคตางๆ เพ่ือให

พิพิธภัณฑเปนศูนยกลางการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของชุมชน  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของ

ชุมชน 

ชุมชนที่อยูโดยรอบและผูที่สนใจในเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของชุมชนสามารถใช

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดานประวัติศาสตร วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของทองถิ่นของกรุงเทพมหานครได เพราะมีการจัดแสดงเร่ืองราวและเนื้อหาขอมูลที่

เปนประโยชน แตก็ยังไมเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ดีได เนื่องจากการจัดการเรียนรูภายใน

พิพิธภัณฑยังไมสมบูรณและไมมีแนวทางการเรียนรูที่หลากหลาย เจาหนาที่ยังขาดความรูความ

เขาใจในการดําเนินงานดานพิพิธภัณฑ ขาดงบประมาณสนับสนุน และชุมชนสวนมากยังไมมีสวน

รวมในการจัดการ ขาดสีสันและไมมีชีวิตชีวา นอกจากนี้พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครยังเปน

แหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนสําหรับผูที่สนใจอีกดวย 
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 ชุมชนที่อยูโดยรอบและผูที่สนใจในเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของชุมชนสามารถไดรับความรู

และความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่นจาก

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งถามีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมจะชวยสรางความ

ภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และจะ

นําไปสูการอนุรักษปกปองมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองในอนาคต  

 

2.2 ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครจํานวน 26 แหง โดยรายละเอียดของพิพิธภัณฑแตละแหงสามารถดูไดที่ 

ภาคผนวก  ง  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เม่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันจะพบวา  

1 .  ปจจัยที่ ส ง เส ริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ปจจัยดานตําแหนง

ที่ตั้ง รองลงมาคือ ดานบุคลากรและเจาหนาที่, ดานอาคารและสถานที่, ดานการไดรับประโยชน

และการใชประโยชน, ดานการจัดแสดง, ดานวัตถุประสงคของการกอตั้ง, ดานการบริหารจัดการ, 

ดานลักษณะชุมชน, ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และนอยสุดคือ ดานการประชาสัมพันธ 

ตามลําดับ 

2. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนจํานวนมากมีจํานวน 

4 แหง คือ เขตบางรัก, เขตราษฎรบูรณะ, เขตลาดกระบัง และเขตบางกอกนอยแหงที่ 2 สวน

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู

เปนจํานวนนอย มีจํานวน 7 แหง คือ เขตบางนา, เขตดอนเมือง, เขตดินแดง, เขตบางซื่อ, เขตวัง

ทองหลาง, เขตทวีวัฒนา และเขตยานนาวา  

3. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แหง คือ เขตบางรัก, เขตราษฎรบูรณะ, เขต

ลาดกระบัง และเขตบางกอกนอยแหงที่ 2 ที่มีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนจํานวนมากนั้น มี
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ปจจัยที่มีเหมือนกัน 5 ปจจัย คือ ดานการบริหารจัดการ, ดานตําแหนงที่ตั้งที่อยู, ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู, ดานบุคลากรและเจาหนาที่ และดานการใชประโยชน สวนพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูเปนจํานวนนอยมี

จํานวน 7 แหง คือ เขตบางนา, เขตดอนเมือง, เขตดินแดง, เขตบางซื่อ , เขตวังทองหลาง , เขตทวี

วัฒนา และเขตยานนาวา นั้น มีปจจัยที่มีเหมือนกัน 2 ปจจัย คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และดานการประชาสัมพันธ 

 

2.3 แนวทางการพัฒนาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สําหรับการพัฒนาใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครมีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น จาก

การประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง 3 กลุม คือ กลุมตัวแทนชุมชน กลุมผูปฏิบัติงานใน

พิพิธภัณฑ และกลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดของแตละกลุมสามารถดูไดที่ 

ภาคผนวก จ การพัฒนาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ไดขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ในดานตาง ๆ มีผลดังนี้ 

1. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่

เกิดจากความตองการของชุมชนวาตองการจะส่ือสารเร่ืองราวใด ในมุมมองไหน ดวยวิธีการอะไร 

เพราะคนในชุมชนเปนเจาของพ้ืนที่และเจาของเร่ืองราวอยางแทจริง ยอมมีสิทธิในการจัดการ

เรียนรูในชุมชนของตนเอง 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูแกคนในชุมชนในเร่ือง

ของวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีความเขาใจในอัตลักษณของทองถิ่น

ของตน เกิดความภาคภูมิใจในเร่ืองราวความเปนมาและส่ิงที่มีคุณคาของทองถิ่น ตลอดจนเกิด

ความรูสึกที่จะอนุรักษและพัฒนาส่ิงเหลานั้น และควรใหชุมชนไดรับรูการทํางานตั้งแตเร่ิมตน 

รวมถึงการปรับเปล่ียนนโยบายใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของคนในแตละพ้ืนที่ 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาชุมชน 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ไมใชเพ่ือการทองเที่ยว เพราะพิพิธภัณฑเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน จึง

ตองเปดโอกาสใหคนในพ้ืนที่เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู สวนการทองเที่ยวควร

เปนประเด็นรองลงมา และพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตองมีจุดเร่ิมตนมาจากขางใน 

คือคนในชุมชนตองมีสํานึกในความเปนชุมชนและรวมกันดําเนินการ โดยบุคคลภายนอกเปนเพียง

ผูใหความสนับสนุน เพราะบุคคลภายนอกจะขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ อยาง

แทจริง ผลคือจะกลายเปนพิพิธภัณฑที่ไมมีชีวิต ไมสามารถบอกเลาเร่ืองราวของทองถิ่นไดอยาง

ถูกตอง และไมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 

2 .  แนวทางการส ง เส ริมปจจั ยด านการบ ริหารจั ดการของ พิพิธ ภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่มุงเนนการ

สรางการมีสวนรวมของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ และ

ประเมินผลในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในทุกๆ ข้ันตอน โดยการมีตัวแทนจากชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการในการบริหารจัดการ และมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชน

ในประเด็นการจัดการเรียนรูที่จะสงผลกระทบตอชุมชน เพ่ือสรางความรูสึกของการเปนเจาของ

รวมกัน ระหวางสํานักงานเขตและชุมชน ใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ คุณคา และประโยชน

ของพิพิธภัณฑทองถิ่น รวมถึงการชวยกันดูแลรักษา  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมแนวคิดใหมในการบริหารจัดการโดยมอบ

อํานาจใหสํานักงานเขตของแตละพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู เพราะอยูในพ้ืนที่และมีความสัมพันธ

กับชุมชน โดยฝายพัฒนาชุมชนฯ ตองมีการสรางเครือขายกับเอกชน คนในชุมชนทีมีจิตอาสา 

รวมทั้งผูที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ ใหเขามารวมเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมๆ ที่

ไมยึดติดอยูกับกรอบเดิม เชน การพยายามสรางเครือขายการทํางานกับชุมชนและภาคเอกชน 

การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทํางานเชิงรุก การสรางภาคีเครือขายมีแนวคิดการจัดตั้ง

แบบไมรวมศูนย หรือใชอํานาจในการจัดการ ควบคุม ใหชุมชนสามารถเขามารวมในการบริหาร

จัดการ สามารถเขามาใชพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมได เพ่ือสราง

ใหเกิดความภูมิใจ และยินดีที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยมีสํานักงานเขตเปนเพียง

ผูประสานจัดการดานตางๆ สรางเครือขาย สรางการทํางานรวมกับชุมชน 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใหความสําคัญของการดูแลบริหารจัดการการ

เรียนรู หลังจากที่พิพิธภัณฑไดกอตั้งเสร็จเรียบรอยแลว โดยสํานักงานเขตในฐานะผูดูแลตอง

ทํางานประสานกันกับคนในชุมชน มีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชน 

เพ่ือใหพิพิธภัณฑเกิดความยั่งยืน และมีแผนงานบริหารจัดการทั้งระยะส้ันและระยะยาว  แผนงาน

ระยะยาวควรเปนแผนที่มีพ้ืนฐานมาจากนโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบ แผนงานระยะส้ันควร

เปนแผนประจําป ที่เกิดความตองการของชุมชนเอง ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม

กับชุมชนของตนเอง มีการวางแผนโครงการตามลําดับความสําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่

ชุมชนจะไดรับ และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ และการ

ประเมินผล 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรไดรับงบประมาณมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล

เปนหลัก โดยสนับสนุนชุมชนมีสวนรวมในการบริจาคเงินหรือส่ิงของ เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู

ของพิพิธภัณฑ และเปดโอกาสใหมีตัวแทนจากชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดสรรดาน

งบประมาณ รวมมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองการใชงบประมาณในโครงการและกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีแนวทางในการหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของ

พิพิธภัณฑเอง เชน จากการเก็บคาเชารานภายในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนใหชุมชนไดจําหนาย

ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมแกผูมาเขาชม การจําหนายของที่ระลึก ของดีประจําทองถิ่น หนังสือนํา

ชม เพ่ือนํารายไดในสวนนี้มาเปนทุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรปรับปรุงระบบการเบิกจายงบประมาณใหเกิด

ความคลองตัวมากข้ึน รูปแบบการบริหารจัดการควรเปนการกระจายอํานาจไปสูหนวยงานยอยที่

รับผิดชอบพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของแตละเขตโดยตรง เพ่ือใหการใชงบประมาณ

สามารถจัดสรรงบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามความตองการของชุมชนในแตละเขตที่แตกตาง

กัน และมีงบประมาณพิเศษสําหรับสนับสนุนใหชุมชนไดใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทาง

วัฒนธรรมตามที่ชุมชนเห็นสมควร และสรางแรงจูงใจใหเขตที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

เปนอยางดี สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดหรือคาเปาหมายที่กําหนดได โดยใหรางวัลตอบแทนใน

รูปแบบของการเพ่ิมงบประมาณการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนพิเศษ หรือการมอบรางวัลยก

ยองใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังควรเผยแพรผลงานของเขตที่ดําเนินการไดดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง

และเกิดแรงผลักดันกับเขตอ่ืนๆ 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจะมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑ โดยมีตัวแทนของชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ซึ่งกองทุนนี้ควรเปดรับบริจาคจากภาคสวนตางๆ และบริหารจัดการอยางเหมาะสมโดย

อาจจะเปนการตั้งกองทุนอนุรักษและพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ใหชุมชน

สามารถเสนอโครงการมาของบจากกองทุนได เพื่อใหเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนและบริหารจัดการจาก

ชุมชนโดยตรง 

3. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือกชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่

เขมแข็ง มีเอกลักษณ และในหนึ่งเขตการปกครองอาจจะมีพิพิธภัณฑทองถิ่นไดหลายแหง 

เนื่องจากแตละชุมชนในแตละเขตอาจมีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางกัน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือกชุมชนที่มีความพรอมทางดานบุคลากรใน

ชุมชน ทั้งผูนําชุมชนที่ไดรับการยอมรับ ผูที่จะใหขอมูลความรูทางดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของชุมชน และผูที่จะเขามาดําเนินการของพิพิธภัณฑ โดยเฉพาะชุมชนที่พ้ืนฐาน

ทางดานการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรมดีอยูแลว เชน มีกลุมคนที่ศึกษาดานประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม มีหนวยงานหรือสถานศึกษาในชุมชนรองรับ 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสรางรูปแบบของพิพิธภัณฑตามเร่ืองราวและ

วัฒนธรรมของแตละทองถิ่น โดยไมมีรูปแบบที่ตายตัว ในเขตการปกครองหนึ่งๆ อาจมีพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นไดหลายแหง ข้ึนอยูกับความเปนชุมชนหรือยานวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงเร่ืองราวของ

ชุมชนกับวัฒนธรรมได โดยจัดการเรียนรูที่มีความเปนทองถิ่น ตองเปนเร่ืองของพ้ืนที่ คน และ

วัฒนธรรม ไมใชเร่ืองของเขตการปกครอง เพราะจะทําใหไมเห็นวัฒนธรรมของทองถิ่นไดอยาง

ชัดเจน ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ เนื้อหาในการจัดแสดงตองมีความสัมพันธในมิติทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนดวย 

4. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีความเหมาะสม มีความพรอม

สําหรับการเปนแหลงเรียนรู มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดแสดงและจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

ชุมชน เขาถึงงาย สะดวกสบายในการเดินทาง และอยูในศูนยกลางชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถ
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เดินทางเขาถึงและเขารวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรูไดโดยสะดวก ตั้งอยูในสถานที่ที่มีความ

สวยงาม ปลอดภัย สะอาด มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง เพ่ือใหชุมชนรูสึก

ปลอดภัย เด็กและคนชราในชุมชนสามารถเขามาทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดโดยไมมีอันตราย 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานที่ที่ใกลกับแหลงทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงหรือสถานที่ที่มีความสําคัญในชุมชน เชน สถานศึกษา วัด เพ่ือใหชุมชนสามารถแวะเขา

มารวมกิจกรรมไดงาย และใกลกับแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม

การเรียนรูภายในชุมชนได เพ่ือเลาเร่ืองของชุมชนนั้นไดในมิติตางๆ ไมตองรวมอยูในอาคารจัด

แสดงเพียงแหงเดียว อาจจะใชตลาด แหลงผลิตสินคา สถานที่ที่มีความสําคัญในชุมชน เพ่ือใหเห็น

ถึงสภาพและบรรยากาศที่แทจริงของชุมชน  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีปายชื่อพิพิธภัณฑ ปายบอกทาง และแผนที่ที่

ชัดเจน เพ่ือใหชุมชนและผูที่สมใจสามารถเดินทางเขาถึงไดอยางสะดวก และมีเวลาเปดปดที่

แนนอน และพิพิธภัณฑบางแหงที่ตองไปอาศัยพ้ืนที่ของหนวยงานอ่ืนๆ เชน โรงเรียน วัด หรือ

หนวยงานราชการตางๆ ควรทําขอตกลงกับเจาของสถานที่ในการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามารวม

กิจกรรมและใชประโยชนภายในพ้ืนที่ไดโดยสะดวก 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรคํานึงถึงความผูกพันทางดานพ้ืนที่และความ

เปนมาของแตละถิ่น ไมใชการแบงเขตการปกครองดังเชนปจจุบันมาแบงแยกเนื้อหา เนื่องจากเปน

การแบงดานการปกครองทางกายภาพ ไมใชทางมิติวัฒนธรรม ซึ่งพบวาองคความรูในเร่ืองประวัติ

ความเปนมาของเขตตางๆ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเขตหลายเขตเกิดจากการแบง

พ้ืนที่ของเขตเกาแกมาสรางเปนเขตใหม การเลาประวัติความเปนมาของเขตที่แยกออกไปนี้ใหเกิด

ความสมบูรณจึงตองเลาประวัติความเปนมาของเขตเดิมดวย รวมถึงความสัมพันธกันของคนใน

พ้ืนที่ใกลเคียงก็ไมไดข้ึนอยูกับการแบงเขตเปนสําคัญ การประสานความรวมมือและการใหขอมูล

จึงมีความคาบเกี่ยวกันอยูมาก ควรเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธโดยไมยึดติดกับขอบเขตทาง

กายภาพ 

5 .  แนวทางการส ง เส ริมปจจั ยดานอาคารและสถานที่ ของ พิพิธภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีรูปแบบอาคารหรือการตกแตงสถานที่ตาม

ลักษณะและเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ  ใหมีบรรยากาศสวยงาม รมร่ืน ดึงดูดใจ เพ่ือเชิญชวนให
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คนในชุมชนอยากที่จะเขามาเรียนรู ทองเที่ยว และพักผอน โดยเนนการใชวัสดุและแรงงาน

ชางฝมือทองถิ่น เพ่ือเปนการสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน และเพ่ือใหชุมชนรูสึกผูกพัน ไมแปลก

แตกตางหรือโดดเดนเกินไปจากสภาพทางกายภาพของชุมชน นําเอาสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี ของแตละชุมชน มาจัดเปนเร่ืองราวการเรียนรูในพิพิธภัณฑ โดยใหคนในชุมชนเปนผู

นําเสนอหัวขอของเร่ืองราวที่ชุมชนเห็นวามีความสําคัญและมีคุณคา เหมาะสมกับการอนุรักษและ

เผยแพร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีสถานที่ที่มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงที่เหมาะสม 

กวางขวาง มีการจัดแบงเปนสัดสวน และควรมีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมการเรียนรูตางๆ สะอาด 

สวยงาม และเรียบรอย มีการตกแตงสถานที่ที่สรางเสริมบรรยากาศของทองถิ่น เชน การใชวัสดุที่มี

อยูในทองถิ่นมาประดับ 

อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปนพ้ืนที่ที่ชุมชนสามารถ

เขามามีสวนรวมไดอยางสะดวกและเหมาะสม อาจจะไมจําเปนตองเปดปดตามเวลาของสถานที่ที่

ตั้งอยู และควรสามารถเปดใหชุมชนไดเขามาเรียนรูในพิพิธภัณฑในวันเสารอาทิตย หรือวันหยุด

ตางๆ ได 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจะตองเปดพ้ืนที่ใหมโดยจัดสรรพื้นที่เดิมที่มีอยู

ใหกับชุมชน เพ่ือเปนพ้ืนที่ของชุมชนในการริเร่ิมอยางแทจริงเปดโอกาสใหชุมชนไดมีโอกาสในการ

ใชพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมของชุมชน เชน การประชุมของชุมชน การจัดงานเทศกาลตางๆ มีพ้ืนที่

สําหรับการสงเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เชน การเปดพ้ืนที่ใหมาจําหนายผลิตภัณฑ

ของชุมชน ของที่ระลึก อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือจัดงานตลาดนัดสินคาทางวัฒนธรรมของชุมชน 

6. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาเร่ืองราวและวัตถุที่จัดแสดงจากชุมชน 

โดยใหคนในชุมชนในฐานะของเจาของวัฒนธรรม ผูรูที่แทจริง เปนผูเลาเร่ืองราวตามมุมมองและ

ความเขาใจของชุมชนนั้น ๆ และใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกเร่ืองราว กําหนด

แนวทาง การนําเสนอองคความรูในการจัดแสดง และเพ่ิมเร่ืองราวการจัดแสดงที่เกี่ยวกับสภาพวิถี

ชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนใหมากข้ึน เชื่อมโยงใหเห็นภาพของชุมชนในหลากหลายมิติ 

ทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต โดยเปนเร่ืองราวที่มาจากขอมูลของ
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ชุมชน จากคนในชุมชน และมีชุมชนรวมในการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับ

ชุมชน เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเร่ืองราวที่จัดแสดง 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีนโยบายที่ชัดเจนมีแนวทางการจัดหาวัตถุเขา

พิพิธภัณฑ การทําทะเบียน การควบคุม และระบบคลัง โดยเฉพาะส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ควร

สนับสนุนใหมีการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงจากคนในชุมชน ซึ่งอาจกระทําได

โดย การสอบถามผูที่บริจาควัตถุจัดแสดงเหลานั้นถึงที่มาที่ไปและการใชงาน จากนั้นจึงทําการ

บันทึกขอมูลไว และเปดโอกาสใหคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือนักวิชาการไดใชขอมูล

ดังกลาวเพ่ือการศึกษาตอไป จะทําใหเนื้อหาที่นําเสนอนั้นเปนเนื้อหาของชุมชน ไมใช ส่ิงที่

นักวิชาการเรียบเรียงมา เปนชุดขอมูลจากความรูความเขาใจของตนเอง เนื่องจากเปนวิถีในชุมชน

ที่ชุมชนตองสรุปกันเอง เพ่ือประโยชนสูงสุดของชุมชน และเพ่ือสรางประวัติศาสตรของชุมชนอยาง

แทจริง ตองเปนกระบวนการที่จะทําใหคนในชุมชนเชื่อไดวาตนเองเกี่ยวของกับประวัติศาสตรตัว

นั้นยังไง แลวประวัติศาสตรตัวนั้นเกี่ยวของกับในชุมชนของตนยังไง วัตถุส่ิงของเหลานี้เชื่อมโยง

อะไรกับชุมชน แลวชุมชนใชประโยชนอะไรจากเร่ืองราวนั้นไดบาง 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัดแสดงเกี่ยวกับ รองรอยทางวัฒนธรรมของชมุชน

ที่สามารถเปนถายทอดและนําเสนอใหคนรุนหลังได โดยเฉพาะการจัดแสดงวิถีชีวิตนั้น ควรจัด

แสดงใหเห็นภาพรวม ไมใชจัดวางวัตถุเพียงบางชิ้น เชน การทํานา ก็ควรมีเคร่ืองมือตางๆ และ

แสดงวิธีการใชงานที่สอดประสานกันใหครบถวน เปนตน หลีกเล่ียงการจัดทําเนื้อหานิทรรศการที่

เรียบเรียงจากตําราทางวิชาการเปนหลัก เพราะจะทําใหนาเบื่อ และชุมชนไมไดเขามามีสวนรวม 

ควรจัดทําเนื้อหาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พูดคุย ศึกษา คนควาจากคนในชุมชน ซึ่งจะได

ขอมูลเชิงลึก มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการจัดการเรียนรูที่ดึงจุดเดนและเอกลักษณของ

ทองถิ่นออกมานําเสนอในการเรียนรูของพิพิธภัณฑ เปนการเรียนรูที่เนนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับคนใน

ชุมชนเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองของวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยใหเร่ืองของวัตถุเปนเร่ืองรองลงมา 

ไมใหเปนพิพิธภัณฑที่เนนวัตถุจัดแสดง แตแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคนในชุมชน เพ่ือทําให

พิพิธภัณฑเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนและเปดโอกาสใหคนในพ้ืนที่ไดแสดงบทบาท โดยเนนใหความรู

ในทางภูมิปญญาชาวบานและขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชนนั้นๆ เพ่ือสรางจุดเดนและสราง

ความแตกตางใหกับพิพิธภัณฑทองถิ่นแตละแหง และสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับชุมชน เกิด

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเร่ืองราวที่จัดแสดง 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นไดคนหาความเปน

เอกลักษณของทองถิ่นตนผานกระบวนการการมีสวนรวม เพราะเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของโดยตรง

กับคนในชุมชน เชน การทํามาหากิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สถานที่สําคัญในพื้นที่ เพ่ือให

ชุมชนรูสึกผูกพัน เพราะเปนเร่ืองราวของทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู เปนความรูใกลตัว ความรู

ภายในทองถิ่น  และความภาคภูมิใจของชุมชน หลีกเล่ียงการจัดทําเนื้อหานิทรรศการที่เรียบเรียง

จากตําราทางวิชาการเปนหลัก เพราะจะทําใหนาเบื่อ ชุมชนไมไดเขามามีสวนรวม และควรจัดทํา

เนื้อหาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พูดคุย ศึกษา คนควาจากคนในชุมชน ซึ่งจะไดขอมูลเชิง

ลึก มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสนับสนุนความรวมมือกันในการจัดการเรียนรู

ระหวางเขตที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาที่ใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความผูกพันทางดาน

พื้นที่และความเปนมาของแตละถิ่น ไมใชการแบงเขตการปกครองมาแบงแยกเนื้อหา เนื่องจาก

เปนการแบงดานการปกครองทางกายภาพ ไมใชทางมิติวัฒนธรรม เพราะองคความรูในเร่ือง

ประวัติความเปนมาของเขตตางๆ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเขตหลายเขตเกิดจาก

การแบงพ้ืนที่ของเขตเกาที่มีขนาดใหญมาสรางเปนเขตใหม การเลาประวัติความเปนมาของเขตที่

แยกออกไปนี้ใหเกิดความสมบูรณจึงตองเลาประวัติความเปนมาของเขตเดิมดวย รวมถึง

ความสัมพันธกันของคนในพื้นที่ใกลเคียงก็ไมไดข้ึนอยูกับการแบงเขตเปนสําคัญ การประสาน

ความรวมมือและการใหขอมูลจึงมีความคาบเกี่ยวกันอยูมาก ควรเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธ

โดยไมยึดติดกับขอบเขตทางกายภาพ 

7. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เคล่ือนที่ไปยังจุดตางๆ ในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาในชุมชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหคน

ในชุมชนรูจัก และสรางกิจกรรมการเรียนรูใหลงไปสูพ้ืนที่ในชุมชน มีการจัดกิจกรรมภาคสนาม เพ่ือ

นําเอากิจกรรมการเรียนรูลงไปสูชุมชน โดยจัดกิจกรรมตามความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

ใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู เชน การจัดการเรียนรูพิเศษสําหรับกลุมเด็กๆ 

ในชุมชน ใหไดเขามาเรียนรูเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง เพ่ือใหเกิดความรักความ

ภาคภูมิใจ และปลูกฝงคานิยมที่ดี รวมทั้งทําใหชุมชนเห็นประโยชนของการมีแหลงการเรียนรูใน

ชุมชนสําหรับลูกหลาน และเปดโอกาสใหคนในชุมชนและผูที่สนใจทั่วไปไดจัดนิทรรศการใน

เร่ืองราวทางวัฒนธรรมตางๆ เชน การจัดแสดงภาพเกาในอดีต การจัดแสดงผลงานศิลปะของ



 

 

95

ศิลปน การจัดแสดงสินคาชุมชน การจัดแสดงภาพกิจกรรมของพิพิธภัณฑ การจัดแสดงภาพ

กิจกรรมในชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนรายปเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม

พิเศษ ทั้งที่เปนกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดจัดข้ึนเพ่ือสมาชิกในชุมชน และกิจกรรมที่เปนลักษณะ

ความรวมมือระหวางคนในชุมชนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ เชน มูลนิธิ องคกรบริหารสวนทองถิ่น 

องคกรเอกชน เปนตน  กิจกรรมพิเศษที่จัดอาจเปนการอบรมใหความรู งานประเพณี หรือกิจกรรม 

Workshop อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่นก็ได กิจกรรมที่พิจารณาจัดข้ึนเหลานี้ อาจไม

จําเปนตองใชงบประมาณมาก แตควรจัดอยางสมํ่าเสมอ เขตตางๆ อาจพิจารณาจัดกิจกรรม

รวมกันในลักษณะของกิจกรรมที่หมุนเวียนไปจัดตามเขตพ้ืนที่ตางๆ  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรับประโยชนจากการ

จัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑดวย โดยยึดหลักสําคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ คือเพ่ือพัฒนาคน 

เชน การฝกอบรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เพราะถาคนในชุมชนไดรับประโยชนจาก

การมีพิพิธภัณฑในชุมชนแลว พิพิธภัณฑก็จะลมเหลว โดยควรจัดการเรียนรูที่เนนเร่ืองราวที่

เกี่ยวกับคนในชุมชนเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองของวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยใหเร่ืองของวัตถุเปน

เร่ืองรองลงมา ไมใหเปนพิพิธภัณฑที่เนนวัตถุจัดแสดง แตแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคนในชุมชน 

เพ่ือใหทําใหพิพิธภัณฑเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนและเปดโอกาสใหคนในพ้ืนที่ไดแสดงบทบาท 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโอกาส

พิเศษตางๆ เชน วันงานประเพณีของชุมชน โดยเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของชุมชนใน

นิทรรศการโดยตรง เชน การเลาขานตํานานพ้ืนบานของเขต การถายทอดภูมิปญญาของเขต หรือ

กิจกรรมที่เปนการสืบทอดทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชน การทําอาหารชาววัง การสอนเขียนลายไทย 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางคณะกรรมการประจําพิพิธภัณฑเห็นสมควร เชน การจัดประชุมเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เปนตน กิจกรรมที่พิจารณาจัดข้ึนเหลานี้ อาจไมจําเปนตองใช

งบประมาณมาก แตควรจัดอยางสมํ่าเสมอ เขตตางๆ อาจพิจารณาจัดกิจกรรมรวมกันในลักษณะ

ของกิจกรรมที่หมุนเวียนไปจัดตามเขตตางๆ  
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8. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนรวมเขามามีสวนรวมใน

การเปนบุคคลากรในการจัดการเรียนรู โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลของชุมชนที่ มีความรู 

ความสามารถ และมีความพรอม เชน เด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ผูนํา ผูมีความรูของชุมชน ครู

เกษียณอายุ ขาราชการบํานาญ เขามามีบทบาทในการเปนบุคคลากรในการจัดการเรียนรู เชนเปน 

วิทยากร ผูใหขอมูล ผูนําชม เปนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ ซึ่งจะเปนการยกยองและสรางความ

ภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชน โดยอาจจะจัดชวงเวลาของการทํางานข้ึนอยูกับความสะดวกของคน

ในชุมชน อาจมีคาตอบแทนหรือการประกาศเกียรติคุณแกผูที่เขามารวมโครงการ โดยมีเจาหนาที่

ประจําพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนผูดูแลและประสานงานกับชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรฝกอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการ

ประสานและทํางานงานกับชุมชน  การสรางความสัมพันธติดตอส่ือสาร และการสงเสริม

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดการเรียนรู โดยอาจจะคัดเลือก

จากคนในชุมชน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นอยางแทจริง มีจิตอาสา

เพ่ือประโยชนของทองถิ่น มีความรูดานการจัดการเรียนรูและพิพิธภัณฑ มีความสามารถในการ

ถายทอดเร่ืองราวไดดี และควรมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครอยางสมํ่าเสมอ สงเสริม 

สนับสนุนใหอาสาสมัครในพิพิธภัณฑสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ มีความรูความเขาใจใน

เร่ืองราวที่นําเสนอในพิพิธภัณฑและความโดดเดนของยานนั้น โดยการศึกษา คนควา สอบถาม

ขอมูลจากผูรูในชุมชน มีการสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ และสรางความม่ันคงในตําแหนง

งานที่ตลอดจนสวัสดิการที่ไดรับ 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการสรางบุคลากรที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน

ชุมชนในการจัดการเรียนรู โดยเปนการสรางกรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานพิพิธภัณฑทองถิ่น

โดยเฉพาะ ใหอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักวัฒนธรรมฯ บุคลากรดังกลาวนี้ประกอบดวย  

 1. ภัณฑารักษมีหนาที่หลักคือ ใหคําปรึกษาและใหความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนางาน

วิชาการดานพิพิธภัณฑแกผูปฏิบัติงานและชุมชนในแตละเขต รวมทั้งประสานความรวมดานงาน

พิพิธภัณฑกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  
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 2. นักวิชาการศึกษามีหนาที่หลักคือ พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่ เหมาะสมภายใน

พิพิธภัณฑ ประสานงานกับชุมชน สถาบันการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการใช

พิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูอยางแทจริง 

 3. เจาหนาที่สารสนเทศมีหนาที่หลักคือ ติดตอประสานงานชุมชน เพ่ือเผยแพรและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของพิพิธภัณฑ ทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิคส และ

ส่ือออนไลน  

และอบรมใหความรูความเขาใจในเร่ืองความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

วิธีการบริหารจัดการ การดูแลรักษาพิพิธภัณฑแกบุคลากรและคนในชุมชนของเขตและผูเกี่ยวของ 

โดยอาจจะมี “คูมือการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร” เปนเคร่ืองมือในการให

ความรู 

9 .  แนวทางการส ง เส ริมปจจัยดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมการ

เรียนรูภายในพิพิธภัณฑประเภทตางๆ เชน แผนพับ หนังสือนําชม แผนซีดีแนะนําพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น คูมือทองเที่ยวทองถิ่น เพ่ือเปนการเชิญชวนและเผยแพรความรูของเร่ืองราวและวัตถุที่จัด

แสดงภายในพิพิธภัณฑ ใหคนในชุมชนและผูที่สนใจไดศึกษาและนําไปใชประโยชน และการ

ประชาสัมพันธผานทางส่ือของชุมชน เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน จดหมายขาวของ

ชุมชน รวมทั้งจัดทําปายบอกทาง แผนที่แหลงการเรียนรูตางๆ ในชุมชน ตามจุดตางๆ ในชุมชนเพ่ือ

ประชาสัมพันธและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หรือการจัดทํานิทรรศการเคล่ือนทีไ่ป

ยังจุดตางๆ ในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ในชุมชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหคนใน

ชุมชนรูจักและสรางกิจกรรมการเรียนรูใหลงไปสูพ้ืนที่ในชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือในการส่ือสาร

และประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ โดยการประชาสัมพันธผานทางส่ือของชุมชน 

เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน จดหมายขาวของชุมชนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการเขามา

เปนเครือขายการเรียนรู โดยใชเครือขายตางๆ ที่มีของชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม

อนุรักษ กลุมศึกษาประวัติศาสตร เขามาชวยในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธและเชิญชวนใหคนในชุมชน

รับทราบวามีโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นเกิดข้ึนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ใหชุมชนมีความเขาใจ

ในบทบาทหนาที่ของการเปนแหลงเรียนรู และเห็นคุณคาความสําคัญของการมีพิพิธภัณฑใน

ชุมชน เพ่ือทําใหคนในชุมชนอยากเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และสนับสนุนสงเสริมให

คนในชุมชนไดเขามาเรียนรูเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของตนเอง และเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินการจัดการเรียนรู ในการใหขอมูลเร่ืองราวของชุมชน และรวมบริจาคส่ิงของเพ่ือใชจัดแสดง  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัดสรางเครือขายหนวยงานทางการประชาสัมพันธ

ทั้งภาครัฐและเอกชนในยานนั้นๆ รวมถึงเชื่อมโยงเครือขายกับพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑ

ระดับชาติอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปล่ียนขาวสารความเคล่ือนไหว รวมถึงเพ่ือรับการสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธจากหนวยงานเหลานั้น ปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลที่ทันสมัยและนาสนใจใช

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑไปยัง

กลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนและกลุมอ่ืนๆ รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติก็นิยมหาขอมูลแหลง

ทองเที่ยวตางๆ จากส่ือออนไลนเหลานี้   

10. แนวทางการสงเสริมปจจัยดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมใหชุมชนสามารถใชประโยชนในการเปน

แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน เปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

วิถีชีวิตภูมิปญญา เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม สําหรับจัดแสดงและบอกเลาเร่ืองราวของแตละ

ทองถิ่น เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมตางๆ ของชุมชน อันจะเปน

เคร่ืองมือในการรักษาวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน เพ่ือสรางพัฒนาการใหสังคมทองถิ่นมี

ความเขมแข็ง สรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน และตระหนักถึงคุณคาที่จะรักษาไวใหคงอยู และเปนแหลง

ทองเที่ยว แหลงจําหนายสินคา และผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนและสรางเศรษฐกิจชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสามารถใชประโยชนในการเปนแหลงทองเที่ยว

ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน เปนศูนยขอมูลทางการทองเที่ยว สําหรับใหขอมูล

ดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน สามารถรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ 

ทั้งการศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา และการจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆ ของชุมชน 
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พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสามารถใชประโยชนในการเปนแหลงสรางเสริม

รายไดใหกับชุมชน เชน การฝกสอนงานทางดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาเปน

อาชีพเสริม การเปนสถานที่ขายสินคาของดีของชุมชน การจัดกิจกรรมนําเที่ยวโดยใหคนในชุมชน

เปนผูจัด 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสรางเสริมใหชุมชนไดเกิดความรูและความเขาใจ

ในเร่ืองราวของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง อันจะกอใหเกิดความรักและความ

ภาคภูมิใจตอชุมชนของตนเอง และสงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจในประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของแตละชุมชน เพ่ือใหทราบถึงเร่ืองราวของชุมชนนั้นๆ อันจะสรางใหความเขาใจใน

ความแตกตางของแตละชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสามัคคี 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีเปาหมายเพื่อคนในทองถิ่นไดรับประโยชนจาก

พิพิธภัณฑเปนหลักและอยางเทาเทียม เพ่ือสรางใหชุมชนมีความตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม

ทองถิ่นของตนเอง สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และเห็นความสําคัญและคุณคาของ

พิพิธภัณฑในฐานะของแหลงการเรียนรูที่สําคัญของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดเขามารวมใน

กิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงาน และมี

สวนรวมในการประเมินผล เพ่ือสรางความรูสึกในการเปนเจาของรวมระหวางชุมชนกับ

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาสรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต นั้น การมีสวนรวมของชุมชนมีคอนขาง

นอยในทุกๆ ดาน แมจะมีจุดมุงหมายที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมแตคนในทองถิ่นสวน

ใหญก็ไมไดเขามีสวนตั้งแตเร่ิมตน เพราะขาดปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในหลายๆ 

ดาน ทําใหชุมชนไมเขาใจและเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการพัฒนา รวมทั้งขาด

กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจัง และขาดการสรางเครือขายการเรียนรู

เ พ่ือชวยส ง เส ริมและสนับสนุนการ มีสวนรวมของชุมชน  ส งผลให พิ พิธ ภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานคร ยังไมสามารถเปนแหลงเรียนรูตลอดชวิีตที่สมบูรณได 
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ตอนท่ี 3 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครและการพัฒนาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ นํามาศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะหและประมวลผล พรอมทั้งนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงพัฒนานั้น เพ่ือแกปญหาของการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ทั้งในดาน การมีสวนรวมของชุมชนมีคอนขางนอยใน

ทุกๆ ดานเพราะขาดปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา การที่ชุมชนไมเขาใจและ

เห็นความสําคัญที่จะตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา การขาดกระบวนการการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนา และการขาดเครือขายที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและในระดับใหญ สงผลใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ไม

สามารถเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณไดนั้น สามารถสรุปเปน แนวทางในการสงเสริมการมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 4 ขอ ไดแก 

1. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.1 การเสริมสรางปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 จากการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานและสภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑมีผลตอการ

เขามามีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในข้ันตอนแรก

ของกระบวนการสงเสริมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงจําเปนที่จะตองเสริมสรางปจจัยที่

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการ

เรียนรูตลอดชีวิตพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหสมบูรณพรอม ซึ่งจากการศึกษาพบวามี

ปจจัยที่สงเสริมอยู 10 ดาน ไดแก 

1. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนทีเ่กดิ

จากความตองการของชุมชน เปนแหลงสงเสริมการเรียนรูแกคนในชุมชนใหมีความเขาใจในอัต

ลักษณของทองถิ่นของตน เกิดความภาคภูมิใจในเร่ืองราวความเปนมาและส่ิงที่มีคุณคาของ

ทองถิ่น ตลอดจนเกิดความรูสึกที่จะอนุรักษและพัฒนาส่ิงเหลานั้น และควรใหชุมชนไดรับรูการ

ทํางานตั้งแตเร่ิมตน รวมถึงการปรับเปล่ียนนโยบายใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของคนในแตละพ้ืนที่นั้นๆ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

ไมใชเพ่ือการทองเที่ยว และควรตองมีจุดเร่ิมตนมาจากขางใน คือคนในชุมชนตองมีสํานึกในความ

เปนชุมชนและรวมกันดําเนินการ โดยบุคคลภายนอกเปนเพียงผูใหความสนับสนุน  

2. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่มุงเนนการ

สรางการมีสวนรวมของชุมชน สนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการ 

โดยการมีตัวแทนจากชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ โดยมอบอํานาจใหสํานักงานเขตเปนผู

ประสานจัดการดานตางๆ สรางเครือขายการทํางานรวมกับชุมชน ใหความสําคัญกับการดูแล

บริหารจัดการการเรียนรูหลังจากที่พิพิธภัณฑไดกอตั้งเสร็จ และมีแผนงานบริหารจัดการทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาวที่เกิดความตองการของชุมชนเองตามลําดับความสําคัญ 
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ดานงบประมาณควรไดรับมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเปนหลัก โดยสนับสนุนชุมชนมี

สวนรวม และเปดโอกาสใหมีตัวแทนจากชุมชนมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชงบประมาณ  

ปรับปรุงระบบการเบิกจายใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน กระจายอํานาจไปสูหนวยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงเพ่ือใหการใชงบประมาณไดตรงความตองการของชุมชนในแตละเขต และควรมีแนวทาง

ในการหารายไดสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑเอง รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสําหรับสนับสนุนการ

จัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑโดยมีตัวแทนของชุมชนเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ 

3. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ตั้งอยู  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือกชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่

เขมแข็ง มีเอกลักษณ และมีความพรอมทางดานบุคลากร ควรสรางรูปแบบของพิพิธภัณฑตาม

เร่ืองราวและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น โดยไมมีรูปแบบที่ตายตัว ในเขตการปกครองหนึ่งๆ อาจ

มีพิพิธภัณฑทองถิ่นไดหลายแหง ข้ึนอยูกับความเปนชุมชนหรือยานวัฒนธรรม  

4. การเสริมสรางปจจยัที่สงเสริมดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานที่ที่มีความเหมาะสม มีความพรอม

สําหรับการเปนแหลงเรียนรู มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดแสดงและจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

ชุมชน เขาถึงงาย สะดวกสบายในการเดินทาง มีปายชื่อพิพิธภัณฑ ปายบอกทาง และแผนที่ที่

ชัดเจน และอยูในศูนยกลางชุมชนใกลกับสถานที่ที่มีความสําคัญในชุมชน และใกลกับแหลงการ

เรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน  และควรคํานึงถึงความผูกพันและความเปนมาของแตละทองถิ่น เชื่อมโยงให

เห็นความสัมพันธโดยไมยึดติดกับขอบเขตทางกายภาพ 

5. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีรูปแบบอาคารหรือการตกแตงสถานที่ตาม

ลักษณะและเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ  ใหมีบรรยากาศสวยงาม รมร่ืน ดึงดูดใจ มีพ้ืนที่ในการจัด

แสดงที่เหมาะสม กวางขวาง มีการจัดแบงเปนสัดสวน และควรมีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ เปนพ้ืนที่ที่ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางสะดวกและเหมาะสม และควรจะมี

พ้ืนที่สําหรับกิจกรรมของชุมชน  
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6. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาเร่ืองราวและวัตถุที่จัดแสดงจากชุมชน 

โดยใหคนในชุมชนเปนผูเลาเร่ืองราวตามมุมมองและความเขาใจของชุมชนนั้นๆ และใหชุมชนมี

สวนรวมในกระบวนการคัดเลือกเร่ืองราว กําหนดแนวทาง การนําเสนอองคความรูในการจัด มี 

การทําทะเบียน การควบคุม และระบบคลังของวัตถุจัดแสดง สนับสนุนใหมีการคนควาขอมูล

เพ่ิมเติมจากคนในชุมชน และเพ่ือสรางประวัติศาสตรของชุมชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการจัด

แสดงวิถีชีวิตนั้น ควรจัดแสดงใหเห็นภาพรวม มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชน 

ดึงจุดเดนและเอกลักษณของทองถิ่นออกมานําเสนอ เนนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับคนในชุมชนเปนเร่ือง

สําคัญ เปนเร่ืองของวัฒนธรรมในทองถิ่น เพ่ือสรางจุดเดนและสรางความแตกตางใหกับพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นแตละแหง และสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับชุมชน และสนับสนุนความรวมมือกันในการ

จัดการเรียนรูระหวางเขตที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาที่ใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความ

ผูกพันทางดานพ้ืนที่และความเปนมาของแตละถิ่น 

7. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนรายปเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม

พิเศษ ทั้งที่เปนกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดจัดข้ึนและกิจกรรมที่เปนลักษณะความรวมมือระหวางคน

ในชุมชนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรับประโยชนจากการจัดการเรียนรู 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโอกาสพิเศษตางๆ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอ มีกิจกรรม

เคล่ือนที่ไปยังจุดตางๆ ในชุมชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูจัก และสรางกิจกรรม

การเรียนรูใหลงไปสูพ้ืนที่ในชุมชน เขตตางๆ อาจพิจารณาจัดกิจกรรมรวมกันในลักษณะของ

กิจกรรมที่หมุนเวียนไปจัดตามเขตตางๆ  

8. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนรวมเขามามีสวนรวมใน

การเปนบุคคลากรในการจัดการเรียนรู โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลของชุมชนที่ มีความรู 

ความสามารถ และมีความพรอม ฝกอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการประสานและทํางาน
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งานกับชุมชน และควรมีการสรางบุคลากรที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการเรียนรู 

โดยเปนการสรางกรอบอัตรากําลังของบุคลากรดานพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยเฉพาะ 

9. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัดทําส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ เชน แผน

พับ หนังสือนําชม คูมือทองเที่ยวทองถิ่น เพ่ือเปนการเชิญชวนและเผยแพรความรู และการ

ประชาสัมพันธผานทางส่ือของชุมชน เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน จดหมายขาวของ

ชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือในการส่ือสารและประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรู  

รวมทั้งใหคนในชุมชนรับทราบวามีพิพิธภัณฑทองถิ่นในชุมชน ใหชุมชนเขาใจในบทบาทหนาทีข่อง

การเปนแหลงเรียนรู และเห็นคุณคาความสําคัญของการมีพิพิธภัณฑ และจัดสรางเครือขาย

หนวยงานทางการประชาสัมพันธทั้งภาครัฐและเอกชน  

10. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมใหชุมชนสามารถใชประโยชนในการเปน

แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน เปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

เปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน เปนศูนยขอมูลทางการ

ทองเที่ยว และเปนแหลงสรางเสริมรายไดใหกับชุมชน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสรางเสริมใหชุมชนไดเกิดความรูและความเขาใจ

ในเร่ืองราวของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง โดยมีเปาหมายเพ่ือคนในทองถิ่น

ไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑเปนหลักและอยางเทาเทียม  

ดังนั้น พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ควรสงเสริมใหเกิดปจจัยแวดลอมที่เกื้อหนุนตอ

การมีสวนรวมของชุมชน โดยการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมในปจจัยที่ขาดและสงเสริม

ปจจัยที่มีอยูใหสมบูรณมากข้ึนตามแนวทางในการสงเสริมปจจัยของการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ

เสริมสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 1 การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรบั
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาที่

การบรหิาร
จัดการ

ลกัษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ที่ต้ัง

อาคาร
สถานที่

การเสรมิสรางปจจัยที่สงเสรมิ     

 การมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรงุเทพมหานคร

เปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวิต

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรบั
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาที่

การบรหิาร
จัดการ

ลกัษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ที่ต้ัง

อาคาร
สถานที่

การเสรมิสรางปจจัยที่สงเสรมิ     

 การมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรงุเทพมหานคร

เปนแหลงการเรยีนรูตลอดชีวิต
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3.2 การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับการ

พัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครนอย นั่นคือ การที่ชุมชนขาดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมและมองไมเห็นคุณคาและประโยชนในการที่จะมาเขารวม ดังนั้น

หลังจากการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครแลว จึงตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

1. การสรางความเขาใจในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เปนการสรางความเขาใจ

ใหชุมชนทราบวาพิพิธภัณฑในฐานะของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตคืออะไร มีหนาที่และบทบาท

อยางไรตอชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดเขาใจการมีอยูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและ

มองเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑ 

2. การสรางคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ชุมชนเขาใจใน

บทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑแลว ข้ันตอมาเปนการสรางใหชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญ

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในฐานะของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน ซึ่งจะทํา

ใหชุมชนเกิดความรูสึกที่อยากจะดูแลรักษาพิพิธภัณฑไว 

3. การสรางการมีสวนรวมในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เม่ือชุมชน

เขาใจและเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑแลว ตองเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการชวยรวม

ดูแลรักษาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความผูกพันและความรูสึกเปนเจาของ

รวม ซึ่งจะทําใหชุมชนเห็นถึงประโยชนของการมีพิพิธภัณฑในชุมชน 

4. การสรางผลประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เปนการสรางใหชุมชน

ไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ในฐานะของแหลงการเรียนรู แหลงการ

ทองเที่ยว และแหลงสรางรายไดของชุมชน สรางใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ ซึ่งจะกอใหเกิดความ

เขาใจในความสําคัญของพิพิธภัณฑ นําไปสูความตองการที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตอไป เกิดเปนวงจรในการสรางความรูความเขาใจใน



 

 

107

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร คือ เขาใจ 

เห็นคุณคา ดูแลรักษา และรับผลประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

จุดประสงค

การจดั
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีต้ัง

อาคาร
สถานท่ี

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

จุดประสงค

การจดั
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีต้ัง

อาคาร
สถานท่ี
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3.3 การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

นอกจาการการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร และการเสริมสรางความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแลว ข้ันตอนที่สําคัญที่สุดคือการเสริมสราง

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลง

การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนนั้น ตองเกิดจากจิตใจที่

ตองการเขารวมในกิจกรรมเพ่ือใหเกิดผลตอความตองการของคน เม่ือชุมชนตองการเขามารวมใน

การจัดการเรียนรูแลว ควรจะเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพทั้ง 5 ข้ันตอน คือ 

1. การมีสวนรวมในการคิด วางแผน กําหนดทิศทางในการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนคณะกรรมการ รวมลงมติในการพัฒนาของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

5. การมีสวนรวมในการประเมินผลในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งจะสอดคลองกบัวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพที่จะใหเปนแหลง

เก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิปญญา โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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ภาพที่ 3 การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจดั
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บคุลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จดัการ

ลักษณะ
ชมุชน

ตําแหนง
ท่ีตั้ง

อาคาร
สถานท่ี

รวม
ประเมนิ

รวม
ตัดสินใจ

รวม
ปฏิบตัิ

รวม
รับผล

รวม
คดิ

การเสริมสราง

กระบวนการ

การมีสวนรวมของชุมชน
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 3.4 การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับเขต 

ปญหาอีกประการหนึ่งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร คือเม่ือสรางเสร็จแลวไม

สามารถดําเนินการจัดการเรียนรูได เพราะยังขาดการสนับสนุนดานการจัดการเรียนรู ทั้ง องค

ความรู บุคลากร และวิธีการจัดการทําพิพิธภัณฑ ดังนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ 

ในชุมชน ทั้งกลุมคนในชุมชนที่ดําเนินงานทางดานการอนุรักษ กลุมอาชีพ กลุมปราชญทองถิ่น 

และโรงเรียน ในการสรางหุนสวนทางการศึกษาระหวางพิพิธภัณฑ โรงเรียน และชุมชน เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรูและเกื้อกูลสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนรูของกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับเขต 

พิพธิภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในชุมชนกลุมคนในชุมชน

การเสริมสรางเครือขายของ

การมีสวนรวมของชุมชนใน

การพฒันาพิพิธภณัฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตในระดับเขต

เรียนรูรวมกันเรียนรูรวมกัน

เรียนรูรวมกัน

พิพธิภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในชุมชนกลุมคนในชุมชน

การเสริมสรางเครือขายของ

การมีสวนรวมของชุมชนใน

การพฒันาพิพิธภณัฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตในระดับเขต

เรียนรูรวมกันเรียนรูรวมกัน

เรียนรูรวมกัน
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2. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับกรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสรางเครือขายในการจัดการเรียนรูในระดับพ้ืนที่ 

ระหวางเขตที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาที่ใกลเคียงกัน โดยคํานึงถึงความผูกพันทางดาน

พ้ืนที่และความเปนมาของแตละถิ่น ไมใชการแบงเขตการปกครองมาแบงแยกเนื้อหา เนื่องจาก

เปนการแบงดานการปกครองทางกายภาพ ไมใชทางมิติวัฒนธรรม เพราะองคความรูในเร่ือง

ประวัติความเปนมาของเขตตางๆ มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และความสัมพันธกันของคนใน

พ้ืนที่ใกลเคียงก็ไมไดข้ึนอยูกับการแบงเขตเปนสําคัญ การประสานความรวมมือและการใหขอมูล

จึงมีความคาบเกี่ยวกันอยูมาก ควรเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธโดยไมยึดติดกับขอบเขตทาง

กายภาพ ซึ่งเม่ือเกิดเครือขายพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในระดับพ้ืนที่แลวยังจะเปนการ

เชื่อมโยงเครือขายการจัดการเรียนรูของแตละชุมชนเขาดวยกันดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับกรุงเทพมหานคร 

พิพธิภณัฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  เขต ก

พพิธิภณัฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต คพิพธิภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร เขต ข

เรียนรูรวมกันเรียนรูรวมกัน

เรียนรูรวมกนั

การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของ

ชมุชนในการพัฒนา

พพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลง

การเรียนรูตลอดชีวิตใน

ระดับกรุงเทพมหานคร

พิพธิภณัฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  เขต ก

พพิธิภณัฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต คพิพธิภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร เขต ข

เรียนรูรวมกันเรียนรูรวมกัน

เรียนรูรวมกนั

การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของ

ชมุชนในการพัฒนา

พพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลง

การเรียนรูตลอดชีวิตใน

ระดับกรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับกรุงเทพมหานคร 

 

โดยการเชื่อมโยงเครือขายของการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใน

ระดับพ้ืนที่จะทําใหเกิดสนับสนุนความรวมมือกันระหวางเขตที่มีประวัติศาสตรและความเปนมาที่

ใกลเคียงกันเพ่ือใหรวมทํากิจกรรมและดําเนินงานดานพิพิธภัณฑรวมกัน ซึ่งสามารถแบงเขตที่มี

ประวัติความเปนมาที่เกี่ยวของกัน ออกเปนกลุม กลุมละ 2 – 4 เขต เชน 

กลุมที่ 1 เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ เขตดุสิต เขตบางซือ่ 

กลุมที่ 2 พญาไท เขตดินแดง  

กลุมที่ 3 เขตบางรัก เขตยานนาวา 

การเชื่อมโยงเครือขายของ
การมีสวนรวมของชุมชนใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรงุเทพมหานคร เขต ก

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร เขต ค

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรงุเทพมหานคร เขต ข

เรยีนรูรวมกันเรยีนรูรวมกัน

เรยีนรูรวมกัน

การเชื่อมโยงเครือขายของ
การมีสวนรวมของชุมชนใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานคร

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรงุเทพมหานคร เขต ก

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร เขต ค

เครือขายพพิธิภัณฑทองถ่ิน
กรงุเทพมหานคร เขต ข

เรยีนรูรวมกันเรยีนรูรวมกัน

เรยีนรูรวมกัน
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กลุมที่ 4 เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา 

กลุมที่ 5  เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กลุมที่ 6  เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง    

กลุมที่ 7 เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย  

กลุมที่ 8 เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ 

 

ภาพที่ 7 การแบงกลุมเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับกรุงเทพมหานคร 

 

จากผลการศึกษาสรุปไดวา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีทั้งหมด 4 ขอ ไดแก 

1. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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2. การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีตั้ง

อาคาร
สถานท่ี

รวม
ประเมิน

รวม
ตัดสินใจ

รวม
ปฏบิัติ

รวม
รับผล

รวม
คิด

1. การเสริมสรางปจจัย

ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

3. การเสริมสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของชมุชน

ในการพัฒนาพิพธิภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

4. การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีตั้ง

อาคาร
สถานท่ี

รวม
ประเมิน

รวม
ตัดสินใจ

รวม
ปฏบิัติ

รวม
รับผล

รวม
คิด

1. การเสริมสรางปจจัย

ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

3. การเสริมสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของชมุชน

ในการพัฒนาพิพธิภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

4. การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต : 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย ตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. การดําเนินการวิจัย 

 3. สรุปผลการวิจัย 

 4. อภิปรายผลการวิจัย 

 5. ขอเสนอแนะ 

 

1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงคหลัก  

เพ่ือพัฒนาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2 วัตถุประสงครอง  

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2 . เ พ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 3. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

2. การดําเนินการวิจัย 

2.1 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. ศึกษาเอกสาร รายงาน งานวิจัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในประเด็นเร่ืองพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การมีสวนรวมของชุมชน และการจัดการเรียนรู และ เพ่ือเก็บรวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนและสราง

ประเด็นคําถามในการสัมภาษณและการสํารวจภาคสนาม 

2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑทองถิ่น ดานการมีสวนรวมของชุมชน และดาน

การจัดการเรียนรู จํานวน 5 ทาน ในประเด็นคําถามสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3. สํารวจพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดน ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

เรียนรูที่ไดรับการคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 แหง เพ่ือสํารวจและศึกษาสภาพการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น 

4. นําผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และการสํารวจ

ภาคสนาม มาวิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนผลการศึกษาในประเด็นตางๆ เพ่ือหาปจจัยที่สงเสริม

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.2 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. นําผลการศึกษาที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 มาพัฒนาเปนแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ

สําหรับการศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหผูเชี่ยวชาญดานพิพิธภัณฑทองถิ่น ดานการมีสวนรวมของ

ชุมชน  และดานการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ทาน เปนผูตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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2. ทดลองใชแบบสํารวจและแบบสัมภาษณกับพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครจํานวน 

3 แหง เพ่ือทดสอบและพัฒนากอนนําไปเก็บขอมูลสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. นําแบบสํารวจและแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาแลวไปเก็บขอมูลกับพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร จํานวน 26 แหง เพ่ือสํารวจและศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. นําผลการศึกษาที่ไดจากการเก็บขอมูลมา วิเคราะห สังเคราะห สรุปเปนประเด็นตางๆ 

เพ่ืออธิบายสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.3 ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. นําเสนอผลจากการศึกษาในข้ันตอนที่ 1 และ 2 แกผูมีสวนเกี่ยวของ 3 กลุม คือ กลุม

ตัวแทนชุมชน กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ และกลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของ เพ่ือรับฟง

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. นําผลที่ไดจากการนําเสนอกลุมยอยมาวิเคราะห สังเคราะห สรุป และพัฒนาเปนราง

แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปน

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. นําเสนอรางแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตอผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ และนํามาปรับปรุง 

4. ปรับปรุง พัฒนา และสรุปเปนแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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3. สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัย ผูวิจัยขอสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่โดดเดนมีทั้งหมด 10 ดาน คือ 

1. ปจจัยที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น ประกอบดวย การมี

ที่มาหรือแนวคิดของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ ริเ ร่ิมมาจากชุมชนหรือหนวยงานในพ้ืนที่, การมี

จุดมุงหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นเพ่ืออนุรักษและเผยแพรเร่ืองราวของชุมชน, การมีรูปแบบของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน, การ

มีคนในชุมชนและหนวยงานในพื้นที่รวมกอตั้งและสนับสนุนพิพิธภัณฑทองถิ่น และการไดรับการ

ชวยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหรือหนวยงานจากภายนอกชุมชน 

2. ปจจัยที่สงเสริมดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย การมีนโยบายของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน, การมีผูบริหารของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคน

ในชุมชนหรือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม, การมีบุคลากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเขาใจ

และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม, การมีงบประมาณของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่สนับสนุนกิจกรรมการ

มีสวนรวมของชุมชน และการมีรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวม 

3. ปจจัยที่สงเสริมดานลักษณะชุมชน ประกอบดวย การเปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง, การเปนชุมชนที่มีผูนําชุมชนที่มีความเขมแข็งไดรับความเคารพนับ

ถือจากชุมชน, การเปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี และสนับสนุนการมีสวนรวม, 

การเปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความสนใจและความพรอมในเร่ืองการดําเนินงานทางดาน

วัฒนธรรม และการเปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขาใจและสนับสนุนการมีพิพิธภัณฑทองถิ่น 

4. ปจจัยที่สงเสริมดานตําแหนงที่ตั้ง ประกอบดวย การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่อยูใกลกับชุมชน ยานพักอาศัย ยานคาขาย, การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่

อยูใกลกับสถานที่สําคัญของชุมชน, การมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เดินทางเขาถึงได
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สะดวก สบาย, การมีสภาพแวดลอมของที่ตั้งที่พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เหมาะสม สวยงาม ไมมี

มลภาวะ และการมีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาของพื้นที่ 

5. ปจจัยที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ ประกอบดวย การมีอาคารและสถานที่ของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดน เปนเอกลักษณ, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่มีความเหมาะสมในการเปนพิพิธภัณฑ, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่

มีขนาดพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสม พอเพียง, การมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความ

สะอาด สวยงาม และปลอดภัย และการมีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกพรอม 

6. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดแสดง ประกอบดวย การมีเนื้อหาที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน, การมีที่มาของเนื้อหาที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑทองถิ่นจากชุมชน, การมีวัตถุส่ิงของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มาจากชมุชน, 

การมีลักษณะของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน และการมี

เนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 

7. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรม ประกอบดวย การมีเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรม

ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน, การมีรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสม

สอดคลองกับชุมชน, การมีผูจัดกิจกรรมหรือวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมที่เปนคนในชุมชน, การ

มีลักษณะของกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน, การมีรูปแบบของ

กิจกรรมที่นํามาจัดภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 

8. ปจจัยที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ ประกอบดวย การมีบุคลากรและเจาหนาที่

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคนในชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มี

ความรู ความเขาใจในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่มีความสัมพันธและความใกลชิดกับชุมชน, การมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นที่มีความตอเนื่องในการทํางาน และการมีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มี

ความเอาใจใส มีจิตบริการ 

9. ปจจัยที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธ ประกอบดวย การมีแผนการประชาสัมพันธของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นสําหรับชุมชน, การมีเอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธพิพิธภัณฑทองถิ่น, 

การมีการสํารวจและจัดทํากลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น, การมีการ
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สรางเครือขายความรวมมือในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น และการมีการสนับสนุน

จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. ปจจัยที่สงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชน ประกอบดวย การให

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรู แหลงการทองเที่ยว และแหลงสรางรายได

ของชุมชน, การใหชุมชนสามารถไดรับความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจจากพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น, การมีความเหมาะสมในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น, การมี

ความสะดวกในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น และการใหชุมชน

สามารถไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาคจากพิพิธภัณฑทองถิ่น 

3.2 สภาพการมี ส วนร วมของ ชุมชนในการพัฒนาพิพิ ธ ภัณฑท อ ง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง 10 ดาน มีดังนี้ 

1. ดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา การกอตั้ง

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแมจะมีจุดมุงหมายที่จะเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น แตคนในหลายทองถิ่นที่พิพิธภัณฑตั้งอยูไมไดเขามีสวน

ในชวงการจัดตั้งหรือในหลายแหงก็ไมไดเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ มีหลาย

ชุมชนที่พบวาคนในชุมชนเองก็ไมทราบวามีพิพิธภัณฑทองถิ่นในยานที่ตนอาศัยอยู และจากการที่

คนในชุมชนสวนใหญไมไดเขามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งแตเร่ิมตน ทํา

ใหคนสวนใหญไมเห็นความสําคัญที่จะตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

2. ดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครมี โครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน แตยังขาดความคลองตัว ขาดกําหนด

วิสัยทัศนและกลยุทธในการบริหารจัดการ ทําใหการเขามามีสวนรวมของชุมชนมีอยูคอยขางนอย 

ถึงแมจะมีการแตงตั้งบุคคลในชุมชนเขามาเปนคณะกรรมการแตยังไมมีบทบาทหรือสวนรวมใน

การบริหารจัดการอยางแทจริง  สวนงบประมาณแมวาจะไดรับงบประมาณที่พอเพียงสําหรับการ

จัดการเรียนรูในกิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ แตเนื่องจากการเบิกจายงบประมาณมีความลาชา 

ทําใหการบริหารจัดการขาดความคลองตัว อีกทั้งไมมีการสนับสนุนใหพิพิธภัณฑสามารถหารายได

จากแหลงอ่ืนๆ ได ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา 
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3. ดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู พบวา จากสภาพชุมชน

ที่เปนแบบสังคมเมืองซึ่งมีอัตราคาครองชีพสูง จึงทําใหคนในชุมชนใหความสําคัญกับเร่ืองการ

ประกอบอาชีพเปนหลัก ชุมชนไมไดมีความรูสึกที่อยากจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

พิพิธภัณฑมากนัก บางพ้ืนที่คนสวนใหญเปนผูที่อพยพมาจากตางถิ่นจึงไมรู สึกผูกพันกับ

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนที่ และคนในชุมชนสวนมากไมทราบหรือไมไดรับ

ขอมูลการจัดตั้งและดําเนินการของพิพิธภัณฑ ทําใหไมเกิดความรูสึกมีสวนรวมกับพิพิธภัณฑ 

4. ดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา ตําแหนงที่ตั้งของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นสวนใหญแมจะอยูในสถานที่ที่เปนศูนยกลางหรือที่ที่มีความสําคัญในชุมชน มี

ส่ิงอํานวยความสะดวก และชุมชนสามารถเดินทางเขาถึงไดสะดวกสบาย แตก็ไมมีความม่ันคง

ยั่งยืนในการคงอยู เพราะตองมีการทําสัญญาขอใชพ้ืนที่เปนคร้ังๆ ไป ซึ่งเปนสัญญาการใชสอย

พ้ืนที่ระยะส้ันเพียง 3 ป เม่ือหมดสัญญาเจาของพ้ืนที่สามารถขอพ้ืนที่คืนได 

5. ดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครสวนใหญมีอาคารหรือหองจัดแสดงที่เปนสัดสวนและจัดไวเปนอยางดี แต

บางแหงมีพ้ืนที่คับแคบ ไมสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรืออยูในจุดที่เขาถึงไดยาก ไมมี

ปายบอกทาง และไมมีการออกแบบหรือตกแตงใหเห็นเดนชัดหรือมีเอกลักษณของทองถิ่น ไมมี

การจัดสรางเปนอาคารพิพิธภัณฑถาวรอยางเปนเอกเทศ ชุมชนจึงไมไดมีความรูสึกในการเปน

เจาของสถานที่ อีกทั้งบางแหงเจาของสถานที่ก็ไมไดสนับสนุนโครงการ จึงมักประสบปญหาการขอ

ยกเลิกการอนุญาตใหใชสถานที่  

6. ดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา  การจัดแสดง

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ เปนการจัดแสดงโดยใชขอมูลตามเอกสารที่มีอยู จะ

เนนเนื้อหาของนิทรรศการที่นําเสนอถึงประวัติความเปนมา ความสําคัญ และองคความรูที่มีอยูใน

พ้ืนที่ แตเนื้อหาบางอยางก็ไมตรงกับความเปนจริงนัก รวมทั้งเนื้อหาบางเร่ืองก็ไมสอดคลองหรือ

เชื่อมโยงเขาดวยกัน วัตถุและส่ิงของที่นํามาจัดแสดงขาดความหลากหลายและมีจํานวนนอย ไมมี

การปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติม ยังไมมีการจัดทําทะเบียนอยางเปนระบบ วัตถุจัดแสดงขาดการดูแล

รักษา ยังไมมีการเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพิพิธภัณฑ ชุมชนมี

สวนรวมในการจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือการจัดแสดงนอยมาก 

7. ดานการจัดกิจกรรมการเ รียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแทบทุกเขตจะมีเพียงกิจกรรมที่จัดโดยฝายพัฒนาชุมชนฯ 



 

 

 

122

สวนมากจะเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันสําคัญ แตไมมีการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ

สําหรับการเรียนรูของชุมชน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชุมชนมากนัก ทําใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมคอยขางนอย 

8. ดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร พบวา บุคลากรของ

สํานักงานเขตตางๆ หลายคนขาดความรูเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ ขาดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครสวนมากแมจะเปนคนในพ้ืนที่ มีความรูในเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและ

มีจิตบริการ แตก็ประสบปญหาเร่ืองคาตอบแทนทําใหไมมีความตอเนื่องในการทํางาน ไมมีโอกาส

รวมวางแผนในการทํางาน และไมมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

9.  ดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นก รุงเทพมหานคร  พบวา  ส่ือ

ประชาสัมพันธในปจจุบัน ไดแก หนังสือแนะนําพิพิธภัณฑทองถิ่น แผนพับแนะนําพิพิธภัณฑ และ

เว็บไซต ซึ่งจัดทําจากสวนกลาง แตยังมีขอมูลที่ลาสมัยและไมสมบูรณ หนังสือมีความนาสนใจ มี

เนื้อหาดึงดูดใหไปเขาเยี่ยมชม แตมีการแจกจายนอยและขอมูลบางสวนไมตรงกับความเปนจริง 

หลายๆ พ้ืนที่คนในชุมชนเองยังไมทราบวามีพิพิธภัณฑเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง หรือที่ทราบก็

เพียงวาตั้งอยูที่ไหนแตไมไดรับรูถึงกิจกรรมที่ดําเนินการอยู และยังขาดการส่ือสารประชาสัมพันธ

เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

10. ดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

ของชุมชน พบวา ชุมชนที่อยูโดยรอบสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปน

แหลงการเรียนรูทางดานประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่นได แตชุมชนสวนมากยัง

ไมมีสวนรวมในการการพัฒนาพิพิธภัณฑ นอกจากนี้พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครยังเปน

แหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนสําหรับผูที่สนใจอีกดวย และชุมชนที่อยูโดยรอบ

สามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร กอใหเกิดความรักและหวงแหน และจะนําไปสู

การอนุรักษปกปองมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองในอนาคต 

จากผลการศึกษาในสรุปไดวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต นั้น การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑมีคอนขางนอยในทุกๆ ดาน แมจะมีจุดมุงหมายที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม

แตคนในทองถิ่นสวนใหญก็ไมไดเขามีสวนตั้งแตเร่ิมตน เพราะขาดปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของ
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ชุมชนในหลายๆ ดาน ทําใหชุมชนไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการพัฒนา

พิพิธภัณฑ รวมทั้งขาดกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางจริงจัง และขาดการสราง

เครือขายการเรียนรูเพ่ือชวยสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ 

สงผลใหพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร ยังไมสามารถเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณได 

3.3 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการศึกษาพบวา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีทั้งหมด 4 ขอ ไดแก 

1. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง 10 ดาน ซึ่งประกอบดวย 

ดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู  

ดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

ดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวย 

การสรางความเขาใจในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  
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การสรางคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

การสรางการมีสวนรวมในการดูแลรักษาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

การสรางผลประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

3. การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวย 

การมีสวนรวมในการคิด วางแผน กําหนดทิศทางในการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนคณะกรรมการ รวมลงมติในการพัฒนาของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร  

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมในการประเมินผลในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

4. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวย 

การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับเขต 

การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 9 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

4. อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย ผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มี 10 ดาน ไดแก วัตถุประสงคของการกอตั้ง, การบริหาร

จัดการ, ลักษณะชุมชนที่ตั้งอยู, ตําแหนงที่ตั้ง, อาคารและสถานที่, การจัดแสดง, การจัดกิจกรรม

การเรียนรู, บุคลากรและเจาหนาที่, การประชาสัมพันธ และการใชประโยชนและการไดรับ

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีตั้ง

อาคาร
สถานท่ี

รวม
ประเมิน

รวม
ตัดสินใจ

รวม
ปฏบิัติ

รวม
รับผล

รวม
คิด

1. การเสริมสรางปจจัย

ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

3. การเสริมสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของชมุชน

ในการพัฒนาพิพธิภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

4. การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

เห็น
คุณคา

ใช
ประโยชน

รักษา
ดูแล

ความ
เขาใจ

จุดประสงค

การจัด
แสดง

การจัด
กิจกรรม

ประชา 
สัมพันธ

ใช/ไดรับ
ประโยชน

บุคลากร
เจาหนาท่ี

การบริหาร
จัดการ

ลักษณะ
ชุมชน

ตําแหนง
ท่ีตั้ง

อาคาร
สถานท่ี

รวม
ประเมิน

รวม
ตัดสินใจ

รวม
ปฏบิัติ

รวม
รับผล

รวม
คิด

1. การเสริมสรางปจจัย

ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจ

ในการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

3. การเสริมสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของชมุชน

ในการพัฒนาพิพธิภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชวีิต

4. การเสริมสรางเครือขาย

ของการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตนแบบทั้ง 5 แหง คือ 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ

รักษ, พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร และพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ซึ่งมีความโดดเดนดานการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑนั้น ตางก็เปนพิพิธภัณฑที่เกิดจากความตองการที่แทจริง

ของชุมชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือคนในชุมชน เปนแหลงเรียนรูเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน 

ดังนั้นจึงเนนการเปดโอกาสใหชุมชนในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ

และกระบวนการจัดการเรียนรูในพิพิธภัณฑ จะชวยสรางใหเกิดปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นในทุกๆ ดานและปจจัยแตละดานตางก็ชวยสงเสริมและ

สนับสนุนซึ่งกันและกัน  

4 . 2  สภาพการมี ส วนร วมของชุมชนในการพัฒนาพิพิ ธ ภัณฑทอ ง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต  

จากผลการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครสวนใหญมีการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นคอนขางนอย แมจะมีจุดมุงหมายและนโยบายท่ีจะเปด

โอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น แตคนในหลายทองถิ่น

ที่พิพิธภัณฑตั้งอยูไมไดเขามีสวนในชวงการจัดตั้งหรือในหลายแหงก็ไมไดเขารวมในกิจกรรมการ

เรียนรูของพิพิธภัณฑ และจากการที่คนในชุมชนสวนใหญไมไดเขามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา

พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งแตตน ทําใหคนในชุมชนไมเห็นความสําคัญที่จะตองเขาไปมีสวนรวมในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ สงผลใหพิพิธภัณฑไมสามารถเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณไดตามวัตถุประสงค

ของการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ เนื่องมาจากพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครสวนมากยังขาดปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑจึงควรใส

ใจในการพัฒนาปจจัยตางๆ เหลานี้ใหเกิดข้ึนในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครใหมากข้ึน 

4.3 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากผลการวิจัยพบวา แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต จากผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ และ

ผูทรงคุณวุฒิ มีแนวทางทั้งหมด 4 ขอ พบวา 
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1. การเสริมสรางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง 10 ดาน คือ วัตถุประสงคของการกอตั้ง, การ

บริหารจัดการ, ลักษณะชุมชนที่ตั้งอยู, ตําแหนงที่ตั้ง, อาคารและสถานที่, การจัดแสดง, การจัด

กิจกรรมการเรียนรู, บุคลากรและเจาหนาที่, การประชาสัมพันธ และการใชประโยชนและการไดรับ

ประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น นั้นเปนแนวทางที่สําคัญและมีประโยชนตอการสรางการมีสวน

รวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ เพราะจะเปนแนวทางที่ชวยสรางเสริมปจจัยพ้ืนฐานในการ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหกับพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมในทุกๆ 

ดาน เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานการพัฒนาพิพิธภัณฑโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน  

2. การเสริมสรางความรูความเขาใจในการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต นั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะความรู

ความเขาใจที่มีตอพิพิธภัณฑทําใหเกิดการมีสวนรวมข้ึนมา ซึ่งความรูความเขาใจที่จะนําไปสูการ

เกิดความรวมมือข้ึนมานี้ ตองเปนความรูความเขาใจที่ชุมชนตระหนักไดวามีเหตุมีผลในการที่เขา

ไปมีสวนรวม ตองมีความเขาใจวาส่ิงที่เขาจะเขาไปมีสวนรวมนั้นมีเหตุผลหรือเปนประโยชน ซึ่ง

อาจจะเปนประโยชน ทั้งสวนตัวหรือสวนรวมก็ได โดยการที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจและ

นําไปสูการมีสวนรวมนั้น ผูดูแลพิพิธภัณฑจะตองใหขอมูลขาวสารตางๆ ที่ทําใหชุมชนเกิดความรู

ความเขาใจวาหากมีการรวมมือเกิดข้ึนจะกอใหเกิดประโยชนตอตัวเขาอยางไรบาง  

3. การเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง 4 ขอ คือ การมีสวนรวมของชุมชนในการ

ตัดสินใจ, การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน, การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 

และการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล นั้นเปนอีกแนวทางที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจจะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมคนหาปญหา

และสาเหตุของปญหา ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความตองการของชุมชน และมี

สวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้นๆ การมีสวนรวมของชุมชนในการ

ดําเนินงานเปนข้ันตอนที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของ

พิพิธภัณฑ กําหนดวิธีการและแนวทาง การดําเนินงาน กําหนดทรัพยากร และแหลงของทรัพยากร

ที่จะใชในพิพิธภัณฑ การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชนเปนข้ันตอนที่ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการทําประโยชนแกพิพิธภัณฑ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน
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หรือโดยการบริหารและประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอกเปน

ตน และการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลเปนข้ันที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการประเมิน

วา พิพิธภัณฑที่ไดดําเนินการมาแลวนั้น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การประเมินผลนี้

อาจเปนการประเมินผลยอยซึ่งเปนการประเมินผลความกาวหนาของพิพิธภัณฑที่กระทําเปน

ระยะๆ หรือการประเมินผลรวมซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดของพิพิธภัณฑทั้งหมด 

4. การเสริมสรางเครือขายของการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้ง 2 ระดับ คือ การเสริมสรางเครือขายของการ

พัฒนาของพิพิธภัณฑในระดับเขตที่ตั้ง และการเสริมสรางเครือขายของการพัฒนาของพิพิธภัณฑ

ในระดับกรุงเทพมหานคร นั้นตองอาศัยองคประกอบ 3 อยางที่มีอยูในชุมชน ไดแก คน ความรู 

และทรัพยากร เชน ปราชญชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน 

และการสนับสนุนจากภายนอก เชน หนวยงานหรือองคกรซึ่งมีประสบการณในการจัดทํา

พิพิธภัณฑ เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นในระดับเขตที่สอดคลองกับความ

เปนจริงของสภาพชุมชน สามารถสนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถิ่นไดอยาง

แทจริง อันจะเปนการสรางเสริมใหชุมชนที่มีกระบวนการเรียนรูที่เขมแข็ง และเม่ือสรางเครือขายให

ชุมชนแตละเขตมาจัดการเรียนรูและพัฒนาพิพิธภัณฑรวมกัน มีเครือขายการเรียนรูเพ่ือการ

แลกเปล่ียนประสบการณกับชุมชนอ่ืน ก็จะกลายเปนเครือขายของการพัฒนาของพิพิธภัณฑใน

ระดับกรุงเทพมหานคร ที่จะสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนเขตตางๆ ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตอไป 

 

5. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครนี้ เปนการศึกษาในลักษณะภาพรวมของพิพิธภัณฑทั้ง 26 

แหง ทําใหผลการวิจัยไมไดลงลึกไปในพิพิธภัณฑแตละแหง ดังนั้นหากจะมีการวิจัยในอนาคต 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแตละ

แหง ซึ่งนาจะมีรายละเอียดและขอมูลเชิงลึกที่เปนขอมูลเฉพาะตัวของแตละทองถิ่น ที่จะสงผลตอ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู 
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2. ควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกของแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครในแตละดาน ซึ่งนาจะมีปจจัยที่

จะสงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเขามามีสวนรวมของชุมชนเพ่ิมเติม  

3. ควรจะมีการสํารวจ ศึกษา สัมภาษณ เก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางที่เปนผูมีสวนได

สวนเสียตางๆ ใหมากข้ึนและละเอียดข้ึน เชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารยในชุมชน นักทองเที่ยว 

นักธุรกิจ พอคาแมคา เพ่ือใหไดมุมมองและขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่หลากหายมากยิ่งข้ึน  

4. ควรมีการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพที่ชุมชนมีสวนรวม

ในทุกๆ กระบวนการของการทํางาน เพ่ือประเมินผลและเปนพัฒนาใหการจัดการเรียนรูที่ชุมชนมี

สวนรวมใหดีและยั่งยืนสืบไป 
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ภาคผนวก ก สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพฒันา 

พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

1. ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

2. ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี 

3. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม  
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1. ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดรับการพัฒนาข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดย

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อวา “ศูนยแสดงและสาธิตงานสกุลชางเมืองเพชร” 

ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สาเหตุของการกอตั้งเนื่องดวยการที่เพชรบุรี

เปนจังหวัดที่ไดรับการขนานนามและยกยองวามีชางฝมือดีทุกสาขา มีผลงานโดดเดนตั้งแตอดตีถงึ

ปจจุบันเปนที่ประจักษแกสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูมาเยี่ยมเยือนและนักทองเที่ยว 

ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ผูศึกษาคนควาวิจัยไดใหความสนใจและตองการเห็นผลงานศิลปะ

และวัฒนธรรมของเพชรบุรีที่มีคุณคา ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจึงกอตั้งข้ึนเพ่ือทํา

หนาที่จัดแสดงเผยแพรผลงานและเปนแหลงเรียนรู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและเสริมสรางพลังแหง

ความรวมมือในการพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคของศูนยที่ตั้งไว 3 ขอ คือ 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ และวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษสงเสริมและสืบทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมแกเยาวชน ประชาชน และ

ผูสนใจ 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสรางคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี บริหารจัดการโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เพชรบุรี ทําใหสามารถดําเนินงานดานการเรียนรูทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี มีทั้งความพรอม

ดานบุคลากร งบประมาณสนับสนุน และอาคารสถานที่ รวมทั้งเปนแหลงขอมูลทางวัฒนธรรมที่

สําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแมจะอยูภายใตการบริหารจัดการโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เพชรบุรี แตก็มีการเปดโอกาสใหชุมชน โรงเรียน วัด และกลุมศิลปน ไดเขามามีสวนรวมบริหาร

จัดการในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ในฐานะของคณะกรรมการในการดําเนินการ และผูรวมจัด

กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ ทําใหการบริหารจัดการเกิดการมีสวนรวมของชุมชน และทําใหชุมชนมี

ความรูสึกผูกพันและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของศูนย อีกทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงาน

ทางวัฒนธรรมที่โดดเดนในทองถิ่น ทําใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและยินดีที่จะใหความรวมมือ

ในกิจกรรมตางๆ ของศูนยแมวาจะอยูภายใตการดูแลของหนวยงานของรัฐก็ตาม 
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 ดานงบประมาณของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไดรับงบประมาณหลักใน

การบริหารจัดการ การดูแลสถานที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ จากสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละคร้ังจะมีตัวแทนจากชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารจัดการงบประมาณดวย ทั้งเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการ การบริจาค

ส่ิงของ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช จนไปถึงผลงานศิลปะ จนไปถึงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ ที่ศูนยจัดข้ึน  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

จังหวัดเพชรบุรีเปนเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย เมืองเพชรบุรีเปนเมืองแหง

ศิลปะเมืองหนึ่งมาแตอดีตมีปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมหลายสมัย อันเปนส่ิงแสดงใหเห็นวาวา

เพชรบุรีเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองและเปนเมืองสําคัญมาแตอดีต ทั้งดานจิตรกรรม, 

ประติมากรรม, สถาปตยกรรม และดานงานสกุลชางเมืองเพชร ที่มีมาแตโบราณและยังคงอยูใน

ปจจุบัน โดยงานสกุลชางเมืองเพชรมีทั้งหมด 11 สาขา ประกอบไปดวย งานปูนปน, งานลายรดน้ํา

, งานลงรักปดทองประดับกระจก, งานจิตรกรรม, งานชางทอง, งานแทงหยวก, งานตอกกระดาษ, 

งานจําหลักหนังใหญ, งานแกะสลักไม, งานปนหัวโขน หัวละคร และงานปนหัวสัตว ซึ่งยังคงมีการ

อนุรักษและสืบทอดจนถึงปจจุบัน 

ลักษณะของชุมชนเมืองเพชรบุรี เปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง สามัคคี และมีความพรอมใน

การสนับสนุนกิจกรรมทางการเรียนรู คนสวนใหญมีความเขาใจและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม

ของตนเอง มีการเชิดชูและยกยองศิลปนและครูภูมิปญญาของทองถิ่น มีความสนใจในการเขารวม

กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ และมีการพยายามรักษาและถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ไปสูกลุมเยาวชนรุนหลัง 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยูภายในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

หรือโรงเรียนวัดดอนไกเตี้ย (เดิม) ถนนดําเนินเกษม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ที่ตั้งของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีอยูในตําแหนงที่ดีในชุมชน อยูใกลกับ

สถานที่สําคัญอ่ืนๆ ของชุมชนทั้งวัดและโรงเรียน การเดินทางเขาถึงสะดวกสบาย ติดถนนใหญ ทํา

ใหชุมชนสามารถเขามารวมในกิจกรรมการเรียนรูไดงาย มีปายบอกทางชัดเจน ใหความรูสึกเปน

กันเองแมจะอยูในสถานที่ราชการ และจากลักษณะชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีที่เปนเมืองที่มี
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ชื่อเสียงดานศิลปะ มีครูชางที่ไดรับการยกยองหลายทาน ที่ยังคงสรางสรรคผลงานอยูและยังมีการ

ถายทอดสูคนรุนตอๆ มาจนถึงปจจุบัน ทําใหบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งมีสถานที่ที่สามารถเปนแหลง

การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยูบนชั้นสามของอาคารสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี มีการแบงสวนเปนพิพิธภัณฑอยางเหมาะสม มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้ง

หองน้ําและที่พักคอย มีขนาดพื้นที่ใชสอยกวางขวาง มีปายบอกทางเขาชัดเจน อาคารและพ้ืนที่จัด

แสดงมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เหมาะกับการที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ของศูนยฯ เปดใหบริการ 09.00-16.00 น. ของทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นั้นไดแบงการจัดแสดง

ออกเปน 7 สวนดังนี้  

สวนที่ 1 หองครูชางเมืองเพชร จัดแสดงประวัติและผลงานของครูชางเมืองเพชรในอดีต 

สวนที่ 2 หองเพชรเมืองชาง จัดแสดงงานสกุลชางเมืองเพชรและประวัติของชางปจจุบัน  

สวนที่ 3 คลังศิลปน จัดแสดงผลงานศิลปนรวมสมัยเมืองเพชร  

สวนที่ 4 หองวิถีชีวิตคนเพชร เปนหองที่จัดแสดงประวัติศาสตรและวิถีชีวิตคนเพชร 

สวนที่ 5 หองสมุดรมตาล จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ส่ิงพิมพและใหบริการศึกษาคนควา 

สวนที่ 6 หองเชิดชูเกียรติศิลปน จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปนเมืองเพชร 

สวนที่ 7 หองนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงผลงานดานศิลปะ หมุนเวียนตลอดทั้งป 

นอกจากการจัดแสดงประวัติและผลงานของครูชางเมืองเพชรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

เชน งานจิตรกรรม งานปูนปน งานแกะสลัก งานทําทอง งานแทงหยวก แลว ยังมีหองสมุดที่เก็บ

รวบรวมเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวกับภูมิปญญาและองคความรูตางๆ ที่อยูในจังหวัดเพชรบุรี ใหผู

ที่สนใจไดเขาไปอานและหาขอมูลได และในโอกาสตางๆ ยังไดมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน และ
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จัดอบรมถายทอดงานชางใหกับเยาวชนและบุคคลภายนอกที่สนใจไดศึกษาหาความรู ทั้งนี้ทาง

ศูนยฯ ยังมีวิทยากรนําชมซึ่งเปนคนในชุมชนมาใหความรูแกผูที่เขาศึกษาเรียนรูอีกดวย  

สวนตัวชุมชนเองก็ไดเขามามีสวนรวมอยางมากการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรู

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ทั้งเปนผูใหขอมูลเร่ืองราวตางๆ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เปนผูบริจาค

ส่ิงของและผลงานศิลปะเปนวัตถุจัดแสดง รวมเสนอแนะแนวทางการจัดแสดงในศูนย และบางคร้ัง

ยังมาเปนวิทยากรอีกดวย เปนการจัดการเรียนรูที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง ทํา

ใหเร่ืองราวที่จัดแสดงสามารถเชื่อมโยงเขากับเร่ืองราวชุมชน ทั้งสภาพวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

และศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี และเชื่อมโยงไปสูสถานที่จริงและบุคคลจริงในชุมชนได 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมรดกทาง

วัฒนธรรมของทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ ทั้งการจัดงานเทศกาลงานของดีเมืองเพชร การทัศนศึกษา 

การสาธิตงานฝมือ และการจัดฝกอบรมงานสกุลชางเมืองเพชร โดยมีรูปแบบของกิจกรรมที่

หลากหลายสําหรับกลุมเปาหมายในแตละกลุม โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการเปน

ทั้งผูจัดกิจกรรมและวิทยากรในการดําเนินการ นอกจากนี้ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ไดรวมกับกลุมกิจกรรมในพ้ืนที่ เชน “กลุมลูกหวา” ที่มาจากการรวมตัวของเยาวชนในการเรียนรู

และทํากิจกรรมสาธารณะในจังหวัดเพชรบุรี เชิญศิลปนรวมสาธิต เปนวิทยากรโดยสํานักงานฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาวิทยากร  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

บุคลากรของศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เปนกลุมบุคลากรจากสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวมกันดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ของศูนย โดยบุคลากรของ

ศูนยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการเรียนรูเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธอันดีและ

ใกลชิดกับชุมชน  ยินดีที่จะเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม ทําใหไดรับความรวมมือจาก

ชุมชนเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยฯ ทั้งการเปนวิทยากรในกิจกรรมตางๆ ของ

พิพิธภัณฑ เชน ทั้งการนําชม บรรยาย การสาธิต และการสอน หรือการอํานวยความสะดวกใน

ดานอ่ืนๆ เชน การจัดสถานที่ การเขารวมในกิจกรรม 
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิน่ 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีไดมีการใชส่ือประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งหนังสือแนะนํา แผนพับโครงการ รวมทั้งการใชส่ือทางอินเตอรเน็ท เพ่ือเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธและส่ือสารใหสงถึงกลุมเปาหมายคือคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับ

ส่ืออ่ืนๆ ของจังหวัดในการประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรูไปสูวงกวางข้ึน เชน วิทยุทองถิ่น 

เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น 

ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สามารถดําเนินงานวัฒนธรรมประสบผลสําเร็จ

ไดโดยอาศัยการสรางความสัมพันธกับกลุมองคกรเครือขายดานวัฒนธรรม เชน กลุมครูชางเมือง

เพชร, กลุมครูศิลปะ, สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, การทองเที่ยว

แหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เทศบาลเมืองเพชรบุรี และจังหวัด

เพชรบุรี เปนตน โดยชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการสรางเครือขายการเรียนรูของศูนยฯ โดยการมี

ตัวแทนเขารวมเปนเครือขายในการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรม และเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ทําใหเครือขายการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนไดเปนอยางดี 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

 ชุมชนสามารถใชศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีแหงนี้เปนแหลงการเรียนรู

ทางดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี มีการประสานงานกับทางสถานศึกษาในพ้ืนที่ให

สามารถพานักเรียนเขามาเรียนรูและทํากิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ศูนยการเรียนรู

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรียังถือวาเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางศิลปวัฒนธรรมของเมือง

เพชรบุรีจากศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีไดเปนอยางดี และชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งยังสามารถ

ใชเปนที่เรียนรูงานฝมือชางเมืองเพชรเพ่ือนําไปตอยอดเปนรายไดอีกทางหนึ่ง 
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2. ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา จัดตั้งข้ึนจากการริเร่ิมของกํานันประนอม สืบอํ่า อดีตกํานัน

ของชุมชน โดยรวมมือกับคนในชุมชนนําที่ดินสาธารณะประโยชนซึ่งเปนปาชาเกามาใชประโยชน

โดยการจัดสรางเปนสถานที่จัดแสดงวัตถุส่ิงของที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยทรงดํา ในชวงเร่ิม

กอตั้งนั้นวัตถุที่ใชในการจัดแสดงมาจากการขอบริจาคมาจากผูสูงอายุที่เปนคนไทยทรงดําที่อยูใน

ชุมชน และหลังจากดําเนินการมาระยะหนึ่ง เร่ิมมีวัตถุที่จัดแสดงเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทําให

คณะทํางานซึ่งเปนคนในชุมชนมีความคิดวานาจะยกศูนยฯ ใหเทศบาลเปนผูดูแล เนื่องจาก

สามารถหางบประมาณมาใชในการดูแลรักษาและพัฒนาศูนยฯ ไดมากกวา จึงไดมอบศูนยฯ ให

เทศบาลตําบลเขายอยเปนผูดูแล และไดมีการจัดหางบประมาณจากแหลงตางๆ มาพัฒนาศูนยฯ 

ใหเปนมากกวาพิพิธภัณฑที่ใหความรูเกี่ยวกับคนไทยทรงดํา เชน การจัดสรางบานพักสําหรับ

นักทองเที่ยวเ พ่ือใหไดสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยทรงดําในลักษณะโฮมสเตย 

นอกจากนี้ยังพัฒนาศูนยฯ ใหเปนสถานที่จัดประชุมสัมมนาสําหรับหนวยงานตางๆ แนวคิดนี้ทําให

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําแหงนี้เปนทั้งแหลงการเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยทรง

ดํา และสถานที่จัดกิจกรรมที่สามารถสรางเสริมรายไดใหกับชาวบานที่อยูในชุมชนไดดวย 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําบริหารจัดการโดยเทศบาลตําบลเขายอย จังหวัดเพชรบุรี โดย

อยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เทศบาลตําบลเขายอย และมีคณะกรรมการบริหาร

จัดการ โดยมีตัวแทนของคนในชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งในคณะกรรมการเพ่ือรวมบริหารจัดการ

ในกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ของศูนย  

การเกิดข้ึนของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําเพ่ือเปนแหลงการเรียนรูสําหรับชุมชน เปนการ

เกิดข้ึนจากความรวมมือของชาวบานในชุมชนเอง ที่อยากจะมีสถานที่ที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน แมในปจจุบันจะมอบใหเทศบาลเปนผูดูแลเนื่องจากสามารถหา

งบประมาณมาใชในการดูแลรักษา แตชุมชนก็ยังเปนสวนสําคัญของการดําเนินงานและมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของศูนยอยูตามเจตนารมณของการกอตั้ง  
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3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําอยูในชุมชนที่แวดลอมดวยผูคนทั้งคนไทยและคนไทยทรงดํา 

ซึ่งคําวา ไทยทรงดําหรือไทยโซง หมายถึง กลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่พูดภาษาไทย อพยพจากเมือง

เดียนเบียนฟูที่อยูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ผูคนนิยมแตงกายดวยสีดําจึงเรียกวา ไทย

ทรงดําตามลักษณะเคร่ืองแตงกาย ชาวไททรงดําถูกกวาดตอนและอพยพมายังประเทศไทย ใน

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งอําเภอเขายอยเปนอําเภอที่มีคนไทยทรงดําอาศัย

อยูเปนจํานวนมาก กระจายกันอยูในหลายตําบล แตในตําบลเขายอยซึ่งเปนเขตที่ตั้งของศูนยนี้มี

คนไทยทรงดําอาศัยอยูในจํานวนที่ใกลเคียงกับคนไทย ซึ่งกลุมชุมชนคนไทยทรงดํายังคงรักษา

วัฒนธรรมของตนเองอยางเขมแข็ง ทําใหยังสามารถเชื่อมโยงองคความรู เร่ืองราว วัฒนธรรม 

ประเพณี และสภาพวิถีชีวิตของชุมชนมาสูศูนยได  

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 

เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 เลยจากแยกอําเภอเขายอย มาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 1 

กิโลเมตร เล้ียวซายตรงทางเขาโรงเรียนบานวัง เขาไปประมาณ 150 เมตร การเดินทางเขาถึงได

โดยสะดวก ใกลกับเขตชุมชนและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน ทําให

ชุมชนสามารถเดินทางเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของศูนยฯ ไดโดยสะดวก 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

อาคารของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําเปนอาคารที่ไดรับการออกแบบและกอสรางให

แสดงออกถึงเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไทยทรงดํา มีอาคารสถานที่รองรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดอยางเหมาะสม ทั้งอาคารจัดแสดง เรือนพัก หอประชุม โรงครัว บริเวณ

จําหนายสินคา มีพ้ืนที่กวางขวาง สะอาดและสวยงาม การเดินทางเขาถึงสะดวกสบาย และอยูใกล

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ทําใหสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางศูนยกับ

ชุมชนไดเปนอยางดี ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดสะดวก 

เปดใหบริการเวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน  
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีชีวิตและวัฒนธรรมของ

คนไทยทรงดํา ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการถาวรภายในศูนยฯ ซึ่งมีจัดแสดงเร่ืองราว ดังนี้ 

การยายถิ่นฐานของชาวไทยทรงดํา จากเมืองแถน (ปจจุบันคือจังหวัดเคียนเบียน

ฟู ประเทศเวียดนาม. เขามาสูพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย  

ที่อยูอาศัยของชาวไทยทรงดํา ประโยชนการใชงานและความหมายของ

สวนประกอบทาง สถาปตยกรรม ลักษณะของหองตางๆ ภายในบาน 

การแตงกาย ชุดพอมด แมมด ชุดผูหญิง ชุดผูชาย ชุดที่ใสเนื่องในโอกาสตางๆ  

ทรงผมของชาวไทยทรงดํา  

ตัวอักษรของชาวไทยทรงดํา 

อาหารพ้ืนบานของชาวไทยทรงดํา  

งานหัตถกรรม เชน หมอนดาว ตัดผาเปนรูปทรงเรขาคณิต 

ภาพการละเลน เชน การอ้ินกอน การฟอนแคน 

พิธีกรรม เชน พิธีเสนเรือน พิธีแตงงาน พิธีทําศพ 

นอกจากนี้ยังมีการจําลองที่อยูอาศัยหรือเรือนของคนไทยทรงดํา ซึ่งจะแสดงลักษณะของ

เรือนทั้งภายในและภายนอก การจัดแบงหองและจัดวางขาวของเคร่ืองใชตางๆ ของคนไทยทรงดํา

ไวในตําแหนงที่เหมือนในชีวิตจริง โดยส่ิงของตางๆ จะมีปายบอกชื่อที่เปนภาษาไทยทรงดําและมี

คําแปลหรืออธิบายส้ันๆ เปนภาษาไทยใหอาน มีการใหองคความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตของคนไทย

ทรงดําดวย ซึ่งชุมชนมีสวนรวมในการจัดแสดงเปนอยางมาก โดยเฉพาะการบริจาคส่ิงของและ

ขอมูลเพ่ือนํามาจัดแสดง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ตามความสนใจของผูเขาชม โดย

จะตองติดตอประสานงานกับศูนยลวงหนาเพ่ือใหดําเนินการจัดกิจกรรมให ซึ่งทางศูนยจะรวมมือ
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กับคนในชุมชนในการดําเนินการ โดยเชิญคนไทยทรงดําที่อาศัยอยูในชุมชนมาจัดแสดงกิจกรรม

การเรียนรู มาเปนวิทยากรบรรยาย หรือมาสาธิตใหความรูในกิจกรรมตางๆ เชน การสาธิตการทอ

ผา การทําอาหารของคนไทยทรงดํา การละเลนของคนไทยทรงดํา เปนตน  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

เจาหนาที่ประจําศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําจํานวน 3 คนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คือ 

เจาหนาที่สงเสริมการทองเที่ยว, นักวิชาการศึกษา และแมบานทําความสะอาด นอกจากนี้ยังมี

บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ที่ประจําอยูที่สํานักงานเทศบาลตําบลเขายอย ทํา

หนาที่ในการสงเสริมประชาสัมพันธศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําแหงนี้ดวย โดยบุคลากรของศูนยมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการเรียนรูเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธอันดีและใกลชิดกับ

ชุมชน  ทําใหไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยฯ ทั้ง

การเปนวิทยากรนําชม สาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ศูนย วัฒนธรรมไทยทรงดํา  มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธทําหนาที่ ในการสงเสริม

ประชาสัมพันธศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําแหงนี้ ผานทางส่ือประชาสัมพันธ เชน แผนพับ เว็บไซด

รวมทั้งการประชาสัมพันธในเร่ืองราวการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีศูนยวัฒนธรรม

ไทยทรงดําเปนจุดขาย ซึ่งตัวคนในชุมชนเองก็มีสวนรวมในสนับสนุนในการประชาสัมพันธศูนยอีก

ดวย และยังมีความรวมมือกับส่ืออ่ืนๆ ของจังหวัดในการประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรู เชน 

วิทยุทองถิ่น เคเบิ้ลทีวีทองถิ่น 

มีการสรางเครือขายการเรียนรูกับหนวยงานทางดานวัฒนธรรมตางๆ เชน สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, สภาวัฒนธรรมอําเภอเขายอย รวมถึง

สถานศึกษาที่อยูโดยรอบชุมชนและในจังหวัดเพชรบุรีอีกดวย 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

ชุมชนสามารถใชศูนย วัฒนธรรมไทยทรงดําแหงนี้ เปนแหลงการเ รียนรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนไทยทรงดําไดเปนอยางดี มีการจัดเรียนรูและทํากิจกรรม

ทางวัฒนธรรมอยูอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํายังถือวาเปนแหลงการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน ทําใหชุมชนเกิดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑและ
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ของที่ระลึก รวมถึงรายไดจากการสาธิตงานฝมือ การละเลนของชาวไทยทรงดําและกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวอ่ืนๆ  

 ชุมชนและผูคนทั่วไปสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําจากศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดําไดเปนอยางดี และศูนย

วัฒนธรรมไทยทรงดํายังชวยสรางความภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่นในเร่ืองราวของชุมชนตนเอง 

กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งยังสามารถสรางรายได

ใหแกชุมชนทองถิ่นอีกดวย 
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3. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มีพระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําที่ดินที่คุณประยงค นาคะวะรังค ไดนอม

เกลาฯถวาย มาดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกชุมชนอัมพวา เพ่ือเปนแบบอยางของการ

พัฒนาและการอนุรักษ ทางสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดคํานึงถึงการพัฒนาและอนุรักษพ้ืนที่ดวย

ความเหมาะสมและความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวา โดยนําหลักการพัฒนาใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  คือ “ภูมิสังคม” และพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทาง

และหลักการดําเนินงานที่สําคัญตามแนวพระราชดําริที่ทรงใหไวคือ 

พัฒนาและอนุรักษศิลปกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมพ้ืนบานที่มีเอกลักษณ

เฉพาะถิ่นของชุมชนอัมพวาทั้งในดานกายภาพ และการดําเนินชีวิตของผูอาศัยในพ้ืนที่

และชุมชน โดยการเขามามีสวนรวมในการประกอบอาชีพ และประกอบกิจกรรมภายใน

พ้ืนที่ 

พัฒนาพ้ืนที่ใหเกิดศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชื่อมโยงกับอุทยาน ร.

2 และแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งเปนแหลงศึกษาเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับพันธุไมพ้ืนเมือง การรักษาระบบนิเวศนของสวนผลไม และแหลงรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา 

สรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหกับชุมชนจากการจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑแปร

รูป และคาตอบแทนจากการใหบริการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยสรางโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น 

และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 

เพ่ือใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งเปาหมายสําคัญอยูที่การมีสวนรวมของชาวอัมพวาทุกคนในการอนุรักษและฟนฟูวิถี

การดํารงชุมชนอัมพวาใหสามารถอยูไดอยางเขมแข็ง เรียบงาย ยั่งยืน และมีความสุข และสรางให

เกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในทุกๆ ข้ันตอนของการดําเนินงานของโครงการ 
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2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

หนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ คือ สํานักงาน

มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งตัวมูลนิธิเองไดเปดโอกาสใหชุมชนรวมทั้งหนวยงานทางดานการพัฒนาชุมชน

ไดเขามารวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ในโครงการ 

เพ่ือเปนการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยเปดโอกาสใหชุมชน องคกรทองถิ่น และองคกรเอกชนที่

เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการบริหารจัดการพ้ืนที่ 

โดยในการดําเนินงานไดรับงบประมาณจากสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และทางโครงการ

ไดมีการจัดหารายไดมาใชในการดําเนินการของโครงการ เชน การใหเชารานคา การจําหนาย

เคร่ืองดื่มและอาหารที่รานชานชาลา การคิดคาเชาหรือใชพ้ืนที่จากหนวยงานตางๆ รวมทั้งการ

จําหนายผลิตภัณฑและของที่ระลึก โดยโครงการใหความสําคัญกับการบริหารจัดการรายรับและ 

ควบคุมการใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด ตัดทอนรายจายที่ไมกอใหเกิดรายได และใหความสําคัญ

กับกิจกรรมที่ลงทุนแลวกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชน โดยเปดโอกาสใหชุมชนสามารถ

เขามาสรางรายไดจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการได  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

ชุมชนอัมพวามีความสําคัญทางประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงตนกรุง

รัตนโกสินทร เนื่องจากเปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่โดดเดนและมีสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นที่งดงามที่

สะทอนถึงความเปนตัวตนของชุมชนที่อาศัยอยูกับธรรมชาติไดเปนอยางดี จนไดรับรางวัลชมเชย

จากการประกวดรางวัลเพ่ือการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค แหง

องคการยูเนสโก ในป พ.ศ. 2551 ชุมชนอัมพวามีวิถีชีวิตที่เรียบงายและใกลชิดธรรมชาติ ซึ่ง

สามารถจําแนกความสัมพันธไดใน 3 ลักษณะ ไดแก วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับแมน้ําลําคลอง 

วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกับศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สัมพันธกับเศรษฐกิจชุมชน 

และจากผลการพัฒนาดานการทองเที่ยวอยางรวดเร็วทําใหชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงไป สภาพ

วิถีชีวิตแบบชุมชนเกษตรกลายเปนชุมชนการทองเที่ยว ทําใหชุมชนดั่งเดิมเกิดการตื่นตัวในการที่

จะอนุรักษความเปนอัมพวาไวไมใหสูญหาย เกิดจิตสํานึกของการมีสวนรวมในการอนุรักษและ

พัฒนาชุมชนมากข้ึน และใหการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมเปนอยางดี 
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4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ตั้งอยูที่ อาคารเลขที่ 185 - 191 ถนนประชาอุทิศ อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ตั้งโครงการอยูใจกลางแหลงกิจกรรมทางการคาและการทองเที่ยว

ของอัมพวา และโครงการก็ไดเปดพ้ืนที่ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมทั้งการคา

และการแสดงทางวัฒนธรรม ทําใหบริเวณที่ตั้งโครงการสามารถเปนจุดเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม

การทองเที่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชนไดเปนอยางดี เดินทางเขาถึงสะดวก 

มีปายบอกทางชัดเจน แตในวันหยุดจะมีปญหาจากการจราจรที่หนาแนน  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

อาคารในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มีทั้งอาคารที่กอสรางใหมและปรับปรุงจาก

อาคารที่มีอยูเดิม โดยพยายามคงเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นเอาไว มีความสวยงาม 

สะอาด เรียบรอย ชุมชนสามารถเขามาในพ้ืนที่ไดอยางสะดวกสบาย มีการจัดแบงพ้ืนที่ใชสอย

อยางเหมาะสมสําหรับกิจกรรมประเภทตางๆ ทั้งอาคารจัดแสดงนิทรรศการภายในและภายนอก 

รานอาหาร รานคาชุมชน รวมถึงลานกิจกรรมและพ้ืนที่สวน ภายในโครงการยังมีหองนิทรรศการ

ชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 

โครงการเปดใหบริการในวันจันทร-พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. และวันศุกร-อาทิตย เปด

ทําการตั้งแตเวลา 09.00-21.00 น.  

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ มีการจัดการเรียนรูภายในพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 

พ้ืนที่สวนชัยพัฒนานุรักษ จัดพ้ืนที่สวนผลไมดั้งเดิมใหเปนแหลงเรียนรูถึงภูมิ

ปญญาและวิถีชีวิต ทองถิ่นอัมพวาในดานการเกษตร โดยเฉพาะไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจ

ที่สําคัญของอัมพวา รวมทั้งสงเสริมใหเปนแหลงแลกเปล่ียนความรูดานการเกษตรระหวาง

เกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ และผูสนใจ 

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ เปนลานอเนกประสงค

สําหรับการจัด กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น งานเทศกาล และกิจกรรมตางๆ ของ

ชุมชน รวมทั้งจัดพ้ืนที่รานคาชุมชน เพ่ือเปด โอกาสใหชุมชน และคนในทองถิ่นเชาพ้ืนที่
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เพ่ือจําหนาย หรือจัดแสดงสินคาที่เปนของทองถิ่น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ สรางรายได และ

การมีสวนรวมของชุมชน 

หองนิทรรศการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ เปนการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเร่ือง

ตางๆ หมุนเวียนใหสอดคลองกับแนวทางการจัดงานตามเทศกาลและกิจกรรมของ

โครงการ เชน การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตอัมพวาและนิทรรศการอาหารไทยในอัมพวา เพ่ือ

เปนแหลงรวบรวม และเผยแพรขอมูลทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

อัมพวาใหกับชุมชนและผูสนใจ เนนการใหความรูในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม 

และการใหผูเขาชมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการเขาใจ ทั้งนี้ยังมีปายแสดง

ขอมูล แผนผับ และมัคคุเทศนนอยคอยใหขอมูลเพ่ือเพ่ิมความสนใจใหแกนิทรรศการ 

รานชานชาลา เปนจําหนายอาหารและสินคาริมน้ํา เปนจุดเชื่อมโยงพื้นที่ริมน้ํา

ไปสูพ้ืนที่ลานและสวน จัดใหเปนสถานที่พักผอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการจําหนาย

เคร่ืองดื่ม ของวางและของที่ระลึกจากชุมชน ผูที่เขามาเยี่ยมชมโครงการสามารถ นํา

อาหารและเคร่ืองดื่ม จากเรือหรือจากลานวัฒนธรรมเขามานั่งรับประทานอาหารภายใน

รานได นอกจากนี้ ไดดําเนินการซอมแซมเรือไมเกาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดนอม

เกลาฯ ถวาย เพ่ือใชชาวบานเชาสําหรับพายจําหนายสินคา และอาหารในบริเวณคลอง

อัมพวา เปนการกระตุนใหเกิดการขยายตัวของกิจกรรมริมน้ํา และสรางโอกาสในการ

ประกอบอาชีพใหกับชุมชน 

รานคาชุมชนของโครงการฯ เปน รานจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่นและผลิตภัณฑ

ภัทรพัฒนของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมี วัตถุประสงคเปนแกนกลางในการสงเสริมการตลาด 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ เชื่อมโยงหนวยงานองคกรตางๆ รวมถึงผูบริโภคใหเขามามีสวน

รวมในการสงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือสรางโอกาส และสรางรายไดใหกับชุมชน 

โดยมีเปาหมายใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถตอยอดพัฒนาสินคา/ผลิตภัณฑและ 

พัฒนาธุรกิจของชุมชนดวยตน เองไดอยางยั่งยืนในระยะตอไป 

การจัดการเรียนรูของโครงการจะเนนการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลัก เนื้อหาและ

กิจกรรมที่จัดจะสะทอนถึงสภาพวิถีชีวิตของคนอัมพวา โดยเปดโอกาสใหคนในชุมชนเปนผู

นําเสนอและถายทอดเร่ืองราวในลักษณะตางๆ เชน การจัดทํานิทรรศการ การสาธิตงานหัตถกรรม 

และการทัศนศึกษาดูงานทางดานวัฒนธรรม 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีการจัด

โปรแกรมสําหรับกลุมศึกษาดูงานแตละประเภท โดยอาศัยตนทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่และคนใน

ชุมชนเปนตัวตั้ง มีทั้งกิจกรรมสาธิตงานศิลปหัตถกรรมของชาวอัมพวา กิจกรรมเรียนรูการทําสวน

เกษตร กิจกรรมการทัศนศึกษาในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนหลัก ทั้งใหเปน

วิทยากร เปนผูนําชม รวมทั้งยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานจากหนวยงานและสถานศึกษาตางๆ อีก

มากมาย 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

บุคลากรของพิพิธภัณฑคือเจาหนาที่ของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ที่มีหนาที่ในการ

บริหารจัดการและดูแลกิจกรรมภายในโครงการ โดยมีคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการเปนสวน

หนึ่งของบุคลากรในโครงการ ทั้งที่เปนเจาหนาที่ประจํา และเปนวิทยากรในการจัดการเรียนรู โดย

สนับสนุนใหผูที่มีความรูและความสามารถเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา ไดเขามาถายทอด

องคความรูนั้นใหแกเยาวชนในพื้นที่ เชน การทําเคร่ืองเบญจรงค การทําขนมพ้ืนถิ่น การทําสวน

ผลไม และรวมถึงการสาธิตและจัดแสดงใหแกนักทองเที่ยวที่สนใจ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการอยางสมํ่าเสมอ 

โดยผานทางเครือขายของส่ือที่มีความสัมพันธกับมูลนิธิ ทําใหมีผูสนใจขอเขาเยี่ยมชมและศึกษาดู

งานโครงการเปนจํานวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาตางๆ รวมทั้งบุคคลที่สนใจ

ทั่วไป โดยพาคณะดูงานเขาเยี่ยมชมโครงการ และเขาเยี่ยมชมชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ ซึ่งมีแหลง

เรียนรูทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูดานการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย นอกจากนี้มี

รายการโทรทัศน และรายการสารคดีการทองเที่ยวเขามาถายทํารายการในโครงการ ทั้งนี้ โครงการ

ไดมีการทําการประชาสัมพันธใหแตละกลุมเปาหมาย และสรางเครือขายความรวมมือดานการ

พัฒนาชุมชน โดยโครงการไดเชื่อมโยงกับกลุมเครือขายทางวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงครามทั้ง 

3 อําเภอ เพ่ือเปนเครือขายทางการเรียนรู มีการรวมกิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูกับเครือขาย 

โดยสนับสนุนพ้ืนที่ในการนําเสนอการแสดง ผลิตภัณฑ ตลอดจนประสาน งานความรวมมือในดาน

ตางๆ ระหวางเครือขายอยางตอเนื่อง  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

ชุมชนสามารถใชโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษแหงนี้เปนแหลงการศึกษาและเรียนรู

ทางดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวาไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน รวมถึงการเปนแหลงการคาขายสําหรับคนในชุมชน อันที่จะนํา

รายไดเขาสูชุมชนอัมพวาอีกดวย 

 ชุมชนอัมพวาและนักทองเที่ยวสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราววิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของอัมพวา และแนวทางการพ่ึงพาตนเองของชุมชนตามแนวคิดระบบ

เศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษไดเปนอยางดี และชวยสรางความ

ภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้ง

ยังสามารถสรางเสริมรายไดใหแกชุมชนทองถิ่นอีกทางหนึ่งดวย 
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4. พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑบานยี่สารเร่ิมกอตั้งราวป พ.ศ. 2539 เร่ิมข้ึนจากการมีชาวบานกลุมหนึ่งใน

ชุมชนรวมกันเก็บรวบรวมขาวของเคร่ืองใชและโบราณวัตถุที่อยูบริเวณวัดเขายี่สารมารวบรวมไว 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาจัดแสดงไวใหผูที่สนใจไดเขาชม และไดใชพ้ืนที่ใตถุนศาลาการเปรยีญ

ของวัดเขายี่สารเปนสถานที่จัดแสดงส่ิงของที่รวบรวมมา ในตอนเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ พระครูสมุทร

วิสุทธิคุณ เจาอาวาสวัดเขายี่สารและชาวบานไดรวมกันบริจาคเงินสมทบเพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑ มีการตั้งคณะกรรมการบริหารและดูแลจัดการพิพิธภัณฑ  เร่ิมแรกมี

นายธนู พยนตยิ้ม เปนหัวหนาพิพิธภัณฑ จนเม่ือปลายป พ.ศ. 2540 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารพิพิธภัณฑชุดใหม โดยมี อาจารยสิริอาภา รัชตะหิรัญ เปนประธานคณะกรรมการ

ดําเนินการ และมีแนวคิดวาหากจะจัดทําเปนพิพิธภัณฑก็ควรมีการจัดแสดงที่เปนเร่ืองราวและ

ถูกตองตามหลักวิชาการ จึงไดมีการติดตอขอคําแนะนําและประสานงานกับ มูลนิธิเล็ก-ประไพ 

วิริยะพันธุ, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหเขามาสนับสนุนทางดาน

การศึกษาคนควารวบรวมขอมูล ทําทะเบียนวัตถุส่ิงของ และศึกษาคนควาเร่ืองราวนําเปนขอมูลใน

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

แนวคิดหลักของการบริหารจัดการ คือการไมผลักภาระของการดูแลพิพิธภัณฑใหอยูใน

ความรับผิดชอบของใคร แตตองสรางใหพิพิธภัณฑมีสถานภาพเปนสวนหนึ่งของชุมชน จึงเกิดการ

จัดตั้งดําเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหารงานพิพิธภัณฑ เพ่ือใหเกิดกระบวนการตัดสินใจ

รวมกัน และสรางความรูสึกใหพิพิธภัณฑเปนของชุมชน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ประกอบดวย 3 กลุมคือ คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวยผูอาวุโสในชุมชน ประธานฝาย

สงฆ ประธารฝายฆารวาส, คณะกรรมการที่ปรึกษามาจากผูนําของชุมชน เชน ประธานองคการ

บริหารสวนตําบล ผูใหญบาน อาจารยใหญโรงเรียนบานเขายี่สาร ฯลฯ และคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ประกอบดวยประธานและรองประธาน 2 คน ทําหนาที่ในการเปดปด ดูแลบํารุงรักษา 

และการตอนรับผูชมจากภายนอกชุมชน การประชุมของคณะกรรมการข้ึนอยูกับวาระจําเปน การ

ดําเนินการจะตั้งอยูบนสภาพความเปนจริงของชุมชน งบประมาณที่จํากัด และแรงงานในชุมชน  
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สําหรับงบประมาณ แรกเร่ิมพิพิธภัณฑมีการเก็บเงินคาเขาชม แตชาวบานในชุมชนรูสึกไม

ดีที่มีการขายบัตรเพราะเปนเหมือนการทําการคา จึงเปล่ียนเปนการขอรับบริจาคเงินเพ่ือสวนหนึ่ง

ของรายไดที่เขามาหมุนเวียนในกิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ เชน ชวงที่เร่ิมมีการขุดคนทาง

โบราณคดี ก็ไดงบประมาณมาจากการทอดผาปาและการรวมกันสมทบจากชาวบานเปนจํานวน 

60,000 บาท และชุมชนยังดําเนินการเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนจาก

สํานักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF. คือ โครงการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑทองถิ่นบานเขายี่

สารเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" เปนจํานวนเงิน 1,201,141 บาท โดยชาวชุมชนยี่สารรวมสมทบ

เพ่ิมเติมอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือนํามาจัดทําพิพิธภัณฑ  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

ชุมชนบานเขายี่สารเปนหมูบานที่มีผูคนอยูอาศัยอยูกันมานาน เชื่อกันวาเปนหมูบานที่มี

อายุยืนยาวมาไมนอยกวา 800 ป ราวตนสมัยกรุงศรีอยุธยา บานยี่สารในปจจุบันเปนชุมชนเล็กๆ 

ที่แวดลอมไปดวยสภาพธรรมชาติ มีวัดเขายี่สารเปนศูนยกลางของชุมชน ชาวบานเขายี่สาร

สวนมากประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร เชน ประกอบอาชีพประมง เผาถานไม

โกงกาง และทั้งยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไวอยางตอเนื่อง เชน ประเพณีการฟง

ธรรมและอยูถือศีลอุโบสถในระหวางฤดูกาลเขาพรรษาและทําบุญในวันนักขัตฤกษตางๆ ประเพณี

เวียนเทียนบูชาหลวงพอปู ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีการเยี่ยมศพ นอกจากนี้ยังคงดํารงวิถี

ชีวิตในอดีตของตนไว เชน การยอมผาดวยเปลือกไมและวัสดุธรรมชาติ การปรุงอาหารทั้งคาว

หวานตามรูปแบบของทองถิ่น 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารตั้งอยูที่ วัดเขายี่สาร ตําบลยี่สาร  อําเภออัมพวา  จังหวัด

สมุทรสงคราม พิพิธภัณฑบานเขายี่สารตั้งอยูภายในวัดเขายี่สาร ซึ่งถือเปนตําแหนงศูนยกลางของ

ชุมชนและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน วัดเขายี่สารเปนวัดเกาแก วัดแหงนี้สรางในราวป พ.ศ.

2246 ไดรับการบูรณะสมัยรัชกาลที่4-5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร อยูในตําแหนงศูนยกลางของชุมชน

ทําใหคนในชุมชนและผูที่สนใจมีความสะดวกสบายในการเขาถึงและสามารถใชส่ิงอํานวยความ

สะดวกจากวัดได มีพ้ืนที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เปนอยางดี 
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5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

อาคารของพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร ใชศาลาการเปรียญหลังเกามาปรับปรุงเปนที่จัดแสดง 

มีพ้ืนที่กวางขวาง จัดแสดงอยางเปนระเบียบ สวยงาม พิพิธภัณฑบานเขายี่สาร มีสวนที่จัดการ

แสดงเปนนิทรรศการถาวรภายในอาคาร กับพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร ไดแก โบราณสถานวัดเขา

ยี่สาร ทําใหสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑกับชุมชนไดเปนอยางดี ชุมชน

สามารถเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดสะดวก เปดใหบริการเฉพาะวัน

เสาร-อาทิตย 09.00-15.00 น. เนื่องจากบริหารจัดการโดยชุมชนเอง 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑมีสองชั้น ชั้นลางจัดแสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของคนยี่สารที่

เปนเอกลักษณของชุมชน ชุมชนยี่สารเปนชุมชนที่อยูในสภาพแวดลอมแบบปาชายเลน ซึ่งสงผล

ตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนยี่สารในแงของวิถีชีวิตและการทํามาหากิน ขาวของที่จัดแสดงสวน

ใหญเปนของที่ชาวบานนํามามอบใหพิพิธภัณฑ เชน เข็มฉีดยาโบราณ หมอดินเผา รางบดยา สวน

ชั้นบนจัดแสดงเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ความเชื่อถือศรัทธาของคนยี่สารที่มีตอ

พอปูศรีราชา  ส่ิงของและเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา        

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดสรางข้ึนโดยความรวมมือของชาว

ชุมชนเขายี่สาร ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ เปนพิพิธภัณฑ

แบบเปดคือมีสวนที่จัดการแสดงเปนนิทรรศการถาวรภายในกับภายนอกอาคาร  ไดแก 

โบราณสถานวัดเขายี่สาร เปนการเชื่อมโยงเร่ืองราวในพิพิธภัณฑกับสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของชุมชน เปนโครงขายของแหลงเรียนรูเร่ืองราวทาง

วัฒนธรรมของบานเขายี่สาร  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารมีกิจกรรมนําชมโดยวิทยากรของชุมชน กิจกรรมการศึกษา

ธรรมชาติตามเสนทางการเรียนรูในทองถิ่น เสนทางการทองเที่ยวในชุมชน ซึ่งอยูบนความพรอม

และเหมาะสมของชุมชน มีการสรางเครือขายกับกลุมแมบานและกลุมอาชีพในชุมชน เชน การจัด

อาหารของทองถิ่นสําหรับบริการผูมารวมกิจกรรม เปนกิจกรรมที่สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

พิพิธภัณฑใหกับชาวบาน เปนการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 
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8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารคณะกรรมการซึ่งมาจากภาคสวนตางๆ ในชุมชน มารวมบริหาร

จัดการ โดยมีบุคลากรหลัก 2 คน ทําหนาที่ในการเปดปด ดูแลบํารุงรักษา และการตอนรับผูชมจาก

ภายนอกชุมชน การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจึงมาจากการตัดสินใจรวมกันของคนใน

ชุมชน และเปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองการวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากผูที่ดูแลและทําหนาที่

ใหความรูของส่ิงจัดแสดงและความรูทองถิ่นเปนคนในชุมชน ซึ่งในชวงวันธรรมดาตองออกไปทํา

มาหากิน ไมเอ้ือใหพิพิธภัณฑเปดบริการทุกวัน ทางชุมชนจึงมีการตัดสินใจรวมกันในการเปด

พิพิธภัณฑเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดราชการ และการจัดเวรชาวบานมาดูแล

พิพิธภัณฑ  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑบานยี่สาร มีการทําส่ือการประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมใหกับคนใน

ชุมชนไดรับรูถึงการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรณรงคเชิญชวนใหคนในชุมชนไดเขามารวม

เปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑ สําหรับคนภายนอกไดรวมกับหนวยงานทางการทองเที่ยวและ

หนวยงานทางการศึกษาตางๆ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูและการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมภายในชุมชน เพ่ือเปนขอมูลใหหนวยงานและผูที่สนใจสามารถติดตอประสานงานกับ

ทางพิพิธภัณฑไดสะดวกข้ึน เพราะพิพิธภัณฑเปดใหเขาชมเฉพาะวันเสารและอาทิตย เนื่องจาก

ความสะดวกในการเขามารวมกิจกรรมของชุมชน 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารเกิดมาจากความตองการของคนในชุมชน  ซึ่งมองเห็น

ความสําคัญของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของทองถิ่นของตนเอง แมเร่ิมแรกจะเปนการ

รวบรวมส่ิงของอยางงายๆ และเปนเพียงการจัดแสดงวัตถุที่ไดรวบรวมมาเทานั้น แตเม่ือไดรับ

ความรูเพ่ิมเติม และการสนับสนุนทางวิชาการจากหนวยงานอ่ืนๆ พิพิธภัณฑก็กลายเปนแหลงการ

เรียนรูเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและทองถิ่นที่สําคัญของชุมชน  

พิพิธภัณฑบานเขายี่สารซึ่งเกิดจากชาวบานที่ไดรวมกันจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นข้ึน เพ่ือเปน

สถานที่ที่แสดงเร่ืองราวความเปนมาอันภาคภูมิใจของหมูบาน เปนแหลงความรูสําหรับเยาวชน

ของหมูบานและคนทั่วไป และยังเปนหลักฐานของความสามัคคีรวมใจกันของคนในชุมชนอีกดวย 
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5. พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด กอตั้งข้ึนภายหลังจากการมรณภาพของทานพระครูพิศาล

สาธุวัฒน เจาอาวาสวัดทาพูด เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการของวัดไดมี

มติใหจัดทําพิพิธภัณฑของวัดข้ึน ดวยเกรงวาวัตถุโบราณทั้งหลายที่มีอยูภายในวัดจะสูญหาย โดย

ใชหอไตรของวัดเปนพิพิธภัณฑชั่วคราว และเปดใหประชาชนเขาชมคร้ังแรกในวันที่ 7 ธันวาคม 

พ.ศ. 2540 ในการจัดทําพิพิธภัณฑไดมีการรวบรวมโบราณวัตถุเกาแกและมีคา ทั้งที่มีอยูภายใน

วัดและจากการบริจาคของชุมชน นํามาทําทะเบียนและเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑแหงนี้ 

ในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ เปนการทํางานที่เนนการทํางาน

รวมกันระหวางพิพิธภัณฑ นักวิชาการจากภายนอก กับผูรูของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการทํางาน

รวมกับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนวัดทาพูด โดยพยายามใชพิพิธภัณฑเปนพ้ืนที่ของการเรียนรู

รวมกันของทุกคนในชุมชน เพ่ือใหพิพิธภัณฑนําเสนอประวัติความเปนมา ความเกาแกของวัดทา

พูด และเร่ืองราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ในตอนเริ่มตนเปนการบริหารจัดการรวมกันระหวางคณะสงฆ

และคนในชุมชน และเม่ือพิพิธภัณฑเปดตัวข้ึน ชาวบานไดนําขาวของเคร่ืองใชตางๆ มาบริจาค

ใหกับทางพิพิธภัณฑเปนจํานวนมาก แตพิพิธภัณฑยังไมมีการจัดระบบที่ดี ตอมาทางพิพิธภัณฑ

พ้ืนบานวัดทาพูดไดเขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกับศูนยมานุษยวิทยาสิริน

ธร (องคการมหาชน. จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการข้ึนโดยแตงตั้งจากคนใน

ชุมชนเขามาบริหารจัดการ 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ไดใชเงินของวัดและเงินทําบุญเปนคาใชจายของพิพิธภัณฑ 

ในตอนเร่ิมตนนั้น ตอมาไดรับความชวยเหลือจากเทศบาล โดยมอบเงินสนับสนุนแกการ

ดําเนินการของพิพิธภัณฑปละ 50,000 บาท และทางชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน

คาใชจายและสนับสนุนดานแรงงานในการทํากิจกรรมตางๆ ของพิพิธภัณฑ 
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3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู 

วัดทาพูด ตั้งอยูริมแมนํ้าทาจีน ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เดิมชื่อวา 

วัดเจตภูต เปนวัดเกาแกอายุกวา 200 ป สันนิษฐานวาสรางสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณสมัย

พระเจาอยูหัวบรมโกศ โดยกลุมคนที่อพยพโยกยายมาจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อหลบภัยสงครามหลัง

เสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 และมาตั้งหลักแหลงอยูริมแมน้ําทาจีน หลวงพอรดเจาอาวาสคนแรก

เปนอดีตพระราชาคณะกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดทาพูดเปนที่รูจักของเชื้อพระวงศ ไดแก 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องจากในขณะนั้นมีเจาอาวาสใหญและรองที่มีชื่อเสียงคือหลวง

พอแกวและหลวงพอชื่น  

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ตั้งอยูระหวางวัดไรขิงกับวัดดอนหวาย ใกลกับตลาดน้ําดอน

หวาย การเดินทางเขาจากปากทางเขาวัดไรขิงเขาไป ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ อยูใกลกับแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของพ้ืนที่คือตลาดน้ําดอนหวาย และใกลกับศูนยกลางของชุมชนคือวัดไรขิงกับ

วัดดอนหวาย ทําใหกลายเปนจุดทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชน เดินทางเขาถึงไดสะดวก 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูดมีอาคารจัดแสดง 3 หลัง ซึ่งปรับปรุงมาจากอาคารที่มีอยูเดิม

ของวัด คือ หอพระไตรปฎก, กุฏิอดีตเจาอาวาสหลังเกา และอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ทําให

พ้ืนที่ใชสอยตองปรับตามพ้ืนที่ที่ มีอยู แตก็เหมาะสม มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด 

สวยงาม และมีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน หองน้ํา ที่นั่ง ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดสะดวก เปดใหบริการทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. ไมเสียคาเขา

ชม โดยตองติดตอลวงหนา เพ่ือทางพิพิธภัณฑจะไดเตรียมวิทยากรนําชม  

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูดมีการจัดแสดงภายในอาคาร 3 หลัง คือ 

อาคารหลังแรก คือ หอพระไตรปฎก สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุ เปน

อาคารชั้นเดียวใตถุนสูง ตอมาดัดแปลงเปนหองจัดแสดงส่ิงของทั้งชั้นบนและ ชั้นลาง ส่ิงของ

สําคัญที่นํามาจัดแสดงไวไดแก พระยานมาศ กระโถนถมปทม กานํ้าชา และหัวเรือกัญญา ซึ่งเปน

ส่ิงของที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระราชทานแดหลวงพอรด เจาอาวาสองคแรกของวัดทา
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พูด พระพุทธรูปจารึกตัวอักษรไทยบนอิฐมอญที่ใชกอสรางพระอุโบสถ เปนตน สวนชั้นบนจัดแสดง

พระพุทธรูป ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ที่ชาวบานนํามาถวายวัด อาทิ ตะเกียง ถวย ชาม เคร่ืองจักสาน 

เปนตน 

อาคารหลังที่สอง คือ กุฏิอดีตเจาอาวาสหลังเกา จัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใชของเจาอาวาส 

เคร่ืองบริขารตางๆ สมบัติของวัด เดิมเปนกุฏิของทานเจาอาวาสองคกอน (พระครูพิศาลสาธุวัฒน. 

ชื่อกุฏิประชาชโนปถัมภ สรางเม่ือ พ.ศ. 2502 และทําการบูรณะใหมเพ่ือจัดทําเปนพิพิธภัณฑ 

บูรณะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2543 เปนอาคารไมสองชั้น ชั้นลางจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชของพระครู

พิศาลสาธุวัฒน เคร่ืองลายคราม ธนบัตร เปลือกหอย เถรอดเพล เปนตน สวนชั้นบนเดิมดัดแปลง 

เปนคลังวัตถุของพิพิธภัณฑ 

อาคารหลังที่สาม คือ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม สรางข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5-6 เปน

อาคารไมสักประดับลายไมฉลุ(ขนมปงขิง. หนาจั่วเปนรูปเคร่ืองหมาย มหามงกุฎราชวิทยาลัย วัด

บวรนิเวศวิหาร เปนอาคารไมใตถุนสูง ตอมาดัดแปลงเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑวัดทาพูด ชั้นลาง 

จัดแสดง เคร่ืองสูบนํ้า รุนตางๆที่ใชวิดนํ้า เขานา ที่ชาวบานนํามาถวายใหวัด เพ่ือจัดแสดง ในชั้น

บนจัดแสดงตูพระธรรมลายรดนํ้า ตาลปตร หนังสือพิมพเกายอนยุครูปถายเกาของวัด เปนตน 

โดยในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑนี้ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดแสดงเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะการบริจาคส่ิงของและขอมูลเพ่ือนํามาจัดแสดง ทั้ง พระพุทธรูป ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ที่

ชาวบานนํามาถวายวัด อาทิ ตะเกียง ถวย ชาม เคร่ืองจักสาน เปนตน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

มีกิจกรรมนําชมโดยมัคคุเทศกนอยซึ่งเปนเยาวชนภายในทองถิ่น ซึ่งเปนเยาวชนจาก

โรงเรียนวัดทาพูด ดวยความมุงหวังที่จะใหพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เปนแหลง

เรียนรูของชุมชนโดยชุมชนเปนคนเลาเร่ือง รวมถึงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ผูที่ดูแลพิพิธภัณฑก็คือผูที่ที่ทํางานอยูในวัดและคนในชุมชน พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด

เปดใหเขาชมทุกวัน โดยตองติดตอลวงหนา เพ่ือทางพิพิธภัณฑจะไดเตรียมวิทยากรนําชม ซึ่ง

ปจจุบันมีการฝกเยาวชนจากโรงเรียนวัดทาพูด เพ่ือเปนมัคคุเทศกนอย เยาวชนทองถิ่นกลุมนี้ ยัง

เขามามีสวนรวมในงานพิพิธภัณฑดานการทําทะเบียนและงานอนุรักษวัตถุ ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม
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ของการรวมมือกันระหวางพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูดและศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ใน

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด มีการประชาสัมพันธผานทางส่ือตางๆ แผนพับ หนังสือ จุล

สารที่จัดทําโดยชมรมเพ่ือนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม และจากส่ือประชาสัมพันธของหนวยงาน

ทางการทองเที่ยวและหนวยงานทางการศึกษาตางๆ สําหรับชุมชนแลวมีการประชาสัมพันธเชิญ

ชวนใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ ทั้งการเชิญชวนรวมบริจาค

เงิน ส่ิงของ หรือรวมใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด มีการสรางเครือขายการเรียนรูกับโรงเรียนและชุมชน โดยเนน

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการรวมมือกับกลุมพิพิธภัณฑทองถิ่นตางๆ ใน

การรวมกันเปนเครือขายพิพิธภัณฑของจังหวัดนครปฐมซึ่งประกอบดวยพิพิธภัณฑทั้งของรัฐและ

เอกชน 40 กวาแหง ไดกอตั้งเปนชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑแหงนครปฐมเร่ิมในป 2543 ในการ

แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานของแตละพิพิธภัณฑ รวมทั้งความรวมมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตางๆ ดวย 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชุมชน 

ชุมชนวัดทาพูดเห็นถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของพิพิธภัณฑ จึงเขามามีสวนรวมใน

การใหการสนับสนุน การอนุรักษ และการพัฒนาพิพิธภัณฑใหเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรม

ของชุมชน สรางใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต ขณะเดียวกันก็แสดงวิถีแหงตัวตนของคนในชุมชนใหกับ

คนขางนอกไดทําความรูจักและเรียนรู 

ชุมชนวัดทาพูด และนักทองเที่ยวสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราววิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนจากพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ไดเปนอยางดี และชวยสรางความ

ภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง 
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ภาคผนวก ข ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

1. ปจจัยที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น  

2. ปจจัยที่สงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

3. ปจจัยที่สงเสริมดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู  

4. ปจจัยที่สงเสริมดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

5. ปจจัยที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

6. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

7. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

8. ปจจัยที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

9. ปจจัยที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. ปจจัยที่สงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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1. ปจจัยท่ีสงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 1 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง 

1. วัตถุประสงค

ของการกอต้ัง  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

1.1 ที่มา/

แนวคิดริเร่ิม

กอต้ัง  

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี 

กํานันประนอม 

สืบอ่ํา รวมมือ

กับคนในชุมชน 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี มี

พระราชดําริ 

ชาวบานใน

ชุมชนรวมกัน 

คณะกรรมการ

ของวัดทาพูด 

1.2 จุดมุงหมาย

ของการกอต้ัง 

เพื่อเปนแหลง

เรียนรู อนุรักษ

สงเสริมและสืบ

ทอดมรดกทาง

วัฒนธรรม  

เพื่อจัดแสดง

วัตถุส่ิงของที่

เก่ียวของกับวิถี

ชีวิตของคนไทย

ทรงดํา 

เพื่อเปน

แบบอยางของ

การพัฒนาและ

การอนุรักษ 

เพื่อนํามาจัด

แสดงส่ิงของ

และโบราณวัตถุ

ที่อยูบริเวณวัด

เขาย่ีสาร  

เพื่อรวบรวม

และเก็บรักษา

โบราณวัตถุและ

ของมีคา ที่มีอยู

ภายในวัด 

1.3 ความ

เหมาะสม

สอดคลอง กับ

ชุมชน 

จังหวัดเพชรบุรี

เปนจังหวัดที่มี

ชางฝมือดีทุก

สาขา มีผลงาน

โดดเดน 

อําเภอเขายอย

มีคนไทยทรงดํา

อาศัยอยูเปน

จํานวนมาก  

ชุมชนอัมพวามี

วัฒนธรรมที่โดด

เดนและมีเปน

ชุมชนที่อาศัย

อยูกับธรรมชาติ 

เปนหมูบานที่มี

อายุยืนยาว ที่

แวดลอมไปดวย

สภาพธรรมชาติ  

เปนวัดเกาแก

อายุกวา 200 ป  

1.4 การ

สนับสนุนจาก

ภายใน 

กลุมศิลปน 

กลุมเยาวชน 

สํานักงาน

วัฒนธรรม 

คนในชุมชน 

กลุมผูสูงอายุ 

เทศบาล 

คนในชุมชน

โครงการอัมพ

วาชัยพัฒนานุ

รักษ 

คนในชุมชน 

ผูรูในทองถ่ิน 

วัดและโรงเรียน 

คนในชุมชน 

ผูรูในทองถ่ิน 

วัดและโรงเรียน 

1.5 การ

สนับสนุนจาก

ภายนอก  

สถานศึกษา

หนวยงานตางๆ

ในจังหวัด  

สถานศึกษา

หนวยงานตางๆ

ในจังหวัด 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

สถานศึกษา

หนวยงานตางๆ

ในจังหวัด 

มูลนิธิเล็ก-

ประไพ วิริยะ

พันธุ 

ศูนย

มานุษยวิทยาสิ

รินธร  

สถานศึกษา

หนวยงานตางๆ

ในจังหวัด 

ศูนย

มานุษยวิทยาสิ

รินธร  
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการบริหารจัดการของพพิิธภัณฑ

ทองถิ่น ดังนี้ 

มีที่มาหรือแนวคิดของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ริเร่ิมมาจากชุมชนหรือหนวยงานในพื้นที่ 

 มีจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑทองถิ่นเพ่ืออนุรักษและเผยแพรเร่ืองราวของชุมชน 

 มีรูปแบบของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 

และสังคมของชุมชน 

 มีคนในชุมชนและหนวยงานในพื้นที่รวมกอตั้งและสนับสนุนพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหรือหนวยงานจากภายนอกชุมชน 
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2. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 2 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง 

2. การบริหาร

จัดการ  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

2.1 นโยบาย  เปนแหลงเรียนรู

ดานศิลปะ และ

วัฒนธรรมของ

เพชรบุรี รวมทั้ง

สรางคุณคาทาง

สังคมและ

เศรษฐกิจ 

เปนแหลงการ

เรียนรูเก่ียวกับ

วัฒนธรรมของ

คนไทยทรงดํา 

และเปนสราง

เสริมรายได

ใหกับชุมชน 

เปนศูนยพัฒนา

และอนุรักษ

ศิลปกรรม วิถี

ชีวิต และ

วัฒนธรรม

พื้นบานของ

ชุมชนอัมพวา 

เปนแหลงการ

เรียนรูเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและ

ขาวของ

เคร่ืองใช 

โบราณวัตถุจาก

ชุมชนเขาย่ีสาร  

เปนแหลงการ

เรียนรูเก่ียวกับ

โบราณวัตถุ

เกาแกและมีคา 

ทั้งที่มีอยูภายใน

วัดและจากการ

บริจาคของ

ชุมชน  

2.2 เจาของ / 

ผูบริหาร  

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี  

เทศบาลตําบล

เขายอย และมี

คนในชุมชนเขา

มาเปน

คณะกรรมการ 

มูลนิธิชัยพัฒนา คณะกรรมการ

บริหารงาน

พิพิธภัณฑ ที่มา

จากคนใน

ชุมชน 

คณะกรรมการ

บริหารงาน

พิพิธภัณฑ ที่มา

จากคนใน

ชุมชน 

2.3 บุคลากร  บุคลากรจาก

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี  

บุคลากรจาก

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

เขายอย  

บุคลากรจาก

มูลนิธิชัยพัฒนา 

บุคลากรซ่ึงมา

จากภาคสวน

ตาง ๆ ในชุมชน  

บุคลากรที่

ทํางานอยูในวัด

และบุคลากรใน

ชุมชน  

2.4 

งบประมาณ  

จากสํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี  

จากเทศบาล

ตําบลเขายอย 

และรายไดจาก

กิจกรรมตางๆ 

จากมูลนิธิชัย

พัฒนาและ

รายไดจาก

กิจกรรมตางๆ 

จากการขอรับ

บริจาคเงิน และ

การขอรับทุน

สนับสนุน

กิจกรรม 

จากการ

สนับสนุนของ

เทศบาล และ

การจากชุมชน 

2.5 รูปแบบการ

บริหารจัดการ  

บริหารจัดการ

โดยสํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี  

คณะกรรมการ

ซ่ึงเปนตัวแทน

ของชุมชนรวม

บริหารจัดการ 

บริหารจัดการ

โดยมูลนิธิชัย

พัฒนา 

คณะกรรมการ

ซ่ึงเปนตัวแทน

ของชุมชนรวม

บริหารจัดการ 

คณะกรรมการ

ซ่ึงเปนตัวแทน

ของชุมชนรวม

บริหารจัดการ 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการบริหารจัดการของพพิิธภัณฑ

ทองถิ่น ดังนี้ 

มีนโยบายของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

 มีผูบริหารของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคนในชุมชนหรือเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 

 มีบุคลากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเขาใจและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม 

 มีงบประมาณของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่สนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน 

 มีรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
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3. ปจจัยท่ีสงเสริมดานลักษณะชุมชนท่ีพิพิธภัณฑทองถ่ินตั้งอยู 

ตารางที่ 3 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานลักษณะชุมชนของพพิิธภัณฑทองถิน่ทั้ง 5 แหง 

3. ลักษณะ

ชุมชน  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

3.1 ความ

เปนมาของ

ชุมชน  

เปนชุมชน

เกาแก มี

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

มายาวนาน มี

สกุลชางที่มี

ช่ือเสียง 

เขายอยเปน

อําเภอที่มีคน

ไทยทรงดํา

อาศัยอยูจํานวน

มาก และยัง

รักษา

วัฒนธรรมไว 

ชุมชนอัมพวามี

วิถีชีวิตที่เรียบ

งายและใกลชิด

ธรรมชาติ มี

วัฒนธรรมโดด

เดน 

ชุมชนย่ีสารเปน

ชุมชนโบราณ 

รวมสมัยกับกรุง

ศรีอยุธยา มีการ

อยูอาศัยอยาง

ตอเนื่อง 

ชุมชนวัดทาพูด

เกิดเกิดจากมี

ผูคนอพยพมา

ต้ังรกรากที่

บริเวณนี้หลัง

การเสียกรุงคร้ัง

ที่ 2 

3.2 ผูนําชุมชน  กลุมครูชาง

เมืองเพชรที่

ไดรับการเคารพ

นับถือจาก

ชุมชน 

กํานันประนอม 

สืบอ่ํา  อดีต

กํานันนักพัฒนา

ของชุมชนที่

ชุมชนเคารพ 

นักการเมือง

ทองถ่ิน 

พระครูสมุทรวิ

สุทธิคุณ, นาย

ธนู พยนตย้ิม, 

อ.สิริอาภา รัช

ตะหิรัญ  

พระครูพิศาล

สาธุวัฒน  

3.3 ความ

เขมแข็ง / 

สามัคคีของ

ชุมชน  

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามัคคี 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามัคคี

มาก และ

ภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามัคคี 

แตปจจุบันมีคน

ตางถ่ินยายเขา

มามาก 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามัคคี

มาก และ

ภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามัคคี

มาก และ

ภาคภูมิใจใน

ตนเอง 

3.4 ความสนใจ 

/ ความพรอม

ของคนในชุมชน  

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

และมีความ

พรอมในการ

สนับสนุน 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

และมีความ

พรอมในการ

สนับสนุน 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

และมีความ

พรอมในการ

สนับสนุน 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

และมีความ

พรอมในการ

สนับสนุน 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

และมีความ

พรอมในการ

สนับสนุน 

3.5 สนับสนุน

การมีสวนรวม

ของชุมชน  

ชุมชนใหการ

สนับสนุนและมี

สวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  

ชุมชนใหการ

สนับสนุนและมี

สวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  

ชุมชนใหการ

สนับสนุนและมี

สวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  

ชุมชนใหการ

สนับสนุนและมี

สวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  

ชุมชนใหการ

สนับสนุนและมี

สวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นตั้งอยู ดังนี้ 

 เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง 

 เปนชุมชนที่มีผูนําชุมชนที่มีความเขมแข็งไดรับความเคารพนบัถือจากชุมชน 

 เปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี และสนับสนุนการมีสวนรวม 

 เปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความสนใจและความพรอมในเร่ืองการดําเนินงานทางดาน

วัฒนธรรม  

 เปนชุมชนที่คนในชุมชนมีความเขาใจและสนับสนุนการมีพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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4. ปจจัยท่ีสงเสริมดานตําแหนงท่ีตั้งของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 4 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่ทั้ง 5 แหง 

4. ที่ต้ัง  ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

4.1 ตําแหนง

ที่ต้ัง  

ต้ังอยูใจกลาง

ชุมชนเมือง

เพชรบุรี 

ที่ต้ังอยูในชุมชน

ชาวไทยทรงดํา 

ต้ังอยูในแหลง

ทองเที่ยวตลาด

น้ําอัมพวา 

ต้ังอยูภายในวัด

เขาย่ีสาร  

ต้ังอยูภายในวัด

ทาพูด 

4.2 สถานที่

สําคัญของ

ชุมชนที่

ใกลเคียง  

วัด โรงเรียน 

หนวยงาน

ราชการ 

ชุมชนไทยทรง

ดํา 

ตลาดน้ํา 

อัมพวา 

วัดเขาย่ีสาร  ตลาดน้ําดอน

หวาย  

4.3 การเดินทาง

เขาถึง  

สะดวกสบาย 

ติดถนน มีปาย

บอกทาง มีที่

จอดรถ 

สะดวกสบาย 

ติดถนน มีปาย

บอกทาง มีที่

จอดรถ 

สะดวกสบาย 

ติดถนนมีปาย

บอกทาง มีที่

จอดรถ 

สะดวกสบาย 

ติดถนน มีปาย

บอกทาง มีที่

จอดรถ 

สะดวกสบาย 

ติดถนน มีปาย

บอกทาง มีที่

จอดรถ 

4.4 

สภาพแวดลอม  

สวยงาม รมร่ืน 

สะอาด และ

ปลอดภัย 

สวยงาม รมร่ืน 

สะอาด และ

ปลอดภัย 

สวยงาม รมร่ืน 

สะอาด และ

ปลอดภัย 

สวยงาม รมร่ืน 

สะอาด และ

ปลอดภัย 

สวยงาม รมร่ืน 

สะอาด และ

ปลอดภัย 

4.5 การ

สนับสนุนจาก

เจาของพื้นที่  

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี

ใหสนับสนุน

อยางดี 

เปนที่ดิน

สาธารณะซ่ึง

เปนปาชาเกา

มาใชประโยชน 

มูลนิธิชัยพัฒนา

ใหสนับสนุน

อยางดี 

วัดเขาย่ีสารให

สนับสนุนอยาง

ดี 

วัดทาพูดให

สนับสนุนอยาง

ดี 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น ดังนี้ 

 มีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่อยูใกลกับชุมชน ยานพักอาศัย ยานคาขาย 

 มีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่อยูใกลกับสถานที่สําคัญของชุมชน 

 มีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เดินทางเขาถึงไดสะดวก สบาย 

 มีสภาพแวดลอมของที่ตั้งที่พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เหมาะสม สวยงาม ไมมีมลภาวะ 

 มีตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจากเจาของพื้นที่ 
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5. ปจจัยท่ีสงเสริมดานอาคารและสถานท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 5 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่ทั้ง 5 แหง 

5. อาคาร

สถานที่  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

5.1 อาคาร

สถานที่  

เปนสวนหนึ่งใน

อาคาร

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี 

เปนอาคารที่มี

ความโดดเดน มี

เอกลักษณของ

สถาปตยกรรม

แบบไทยทรงดํา 

เปนอาคารที่มี

ความโดดเดน มี

เอกลักษณแบบ

ไทยภาคกลาง

ริมน้ํา 

ปรับปรุงศาลา

การเปรียญเปน

สถานที่จัด

แสดง  

มีอาคารจัด

แสดงทั้งส้ิน 3 

หลัง ปรับปรุง

จากอาคาร

ภายในวัด 

5.2 ความ

เหมาะสมของ

อาคารสถานที่  

อาคารสถานที่มี

ความเหมาะสม

ในการเรียนรู มี

สวนบริการทาง

การศึกษา 

อาคารสถานที่มี

ความเหมาะสม

สําหรับการจัด

แสดงและการ

จัดกิจกรรม 

อาคารสถานที่มี

ความเหมาะสม

สําหรับการจัด

แสดงและการ

จัดกิจกรรม 

อาคารสถานที่มี

ความเหมาะสม

สําหรับการจัด

แสดง 

อาคารสถานที่มี

ความเหมาะสม

สําหรับการจัด

แสดง 

5.3 ขนาดพื้นที่

ใชสอยในการ

จัดการเรียนรู  

มีขนาดพื้นที่

พอเหมาะกับ

เนื้อหา 

มีขนาดพื้นที่

กวางใหญ มาก 

มีขนาดพื้นที่

กวางใหญ มาก 

มีขนาดพื้นที่

พอเหมาะกับ

เนื้อหา 

มีขนาดพื้นที่

พอเหมาะกับ

เนื้อหา 

5.4 ความ

สะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย  

มีความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย 

มีความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย และมี

เอกลักษณ 

มีความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย และมี

เอกลักษณ 

มีความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย 

มีความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย 

5.5 ส่ิงอํานวย

ความสะดวก  

มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พื้นฐานพรอม 

มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พรอม รวมถึงที่

พักแบบโฮมส

เตย  

มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พรอม 

รานอาหาร 

รานคา 

มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พื้นฐานพรอม 

มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พื้นฐานพรอม 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานอาคารและสถานที่ของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น ดังนี้ 

 มีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความโดดเดน เปนเอกลักษณ 

 มีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเหมาะสมในการเปนพิพิธภัณฑ 

 มีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีขนาดพื้นที่ใชสอยที่เหมาะสม พอเพียง 

 มีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

มีอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกพรอม 
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6. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 6 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิน่ทั้ง 5 แหง 

6. การจัดแสดง  ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

6.1 เนื้อหาที่จัด

แสดง  

เก่ียวกับ

ประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม 

สกุลชางเมือง

เพชร ของ

เพชรบุรี 

เก่ียวกับขอมูล

ทาง

ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของคน

ไทยทรงดํา 

เก่ียวกับขอมูล

ทาง

ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของ

ชุมชนอัมพวา 

เก่ียวกับ

วัฒนธรรม วิถี

ชีวิต และขาว

ของเคร่ืองใช 

โบราณวัตถุจาก

ชุมชนเขาย่ีสาร  

เก่ียวกับ

โบราณวัตถุ

เกาแกและมีคา 

ทั้งที่มีอยูภายใน

วัดและจากการ

บริจาคของ

ชุมชน  

6.2 ที่มาของ

เนื้อหาที่จัด

แสดง  

บันทึก เรียบ

เรียงถายทอด 

มาจากชุมชน

และการศึกษา

สํารวจ 

บันทึก เรียบ

เรียงถายทอด 

มาจากชุมชน

และการศึกษา

สํารวจ 

บันทึก เรียบ

เรียงถายทอด 

มาจากชุมชน

และการศึกษา

สํารวจ 

บันทึก เรียบ

เรียงถายทอด 

มาจากชุมชน

และการศึกษา

สํารวจ 

บันทึก เรียบ

เรียงถายทอด 

มาจากชุมชน

และการศึกษา

สํารวจ 

6.3 การจัด

แสดงวัตถุ

ส่ิงของ  

เปนส่ิงของที่

เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ของเพชรบุรี 

เปนส่ิงของที่

เก่ียวกับวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของคนไทยทรง

ดํา 

เปนส่ิงของที่

เก่ียวกับวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนอัมพ

วา 

เปนส่ิงของที่

เก่ียวกับวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนเขาย่ี

สาร  

เปนส่ิงของที่

เก่ียวกับวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนวัดทา

พูด 

6.4 การจัด

แสดงเช่ือมโยง

กับชุมชน  

มีการอธิบาย

เช่ือมโยง

ความสัมพันธ

ของงานชางกับ

ชุมชนเพชรบุรี 

มีการอธิบายให

เห็นถึงชีวิต

ความเปนอยู

ของชุมชนไทย

ทรงดํา 

มีการอธิบายให

เห็นถึงวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนอัมพ

วา 

มีการอธิบายให

เห็นถึงวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนเขาย่ี

สาร  

มีการอธิบายให

เห็นถึงวิธีชีวิต

และวัฒนธรรม

ของชุมชนวัดทา

พูด 

6.5 ความ

หลากหลาย 

ของการจัด

แสดง  

การจัดแสดงมี

หลากหลาย

รูปแบบ 

การจัดแสดงมี

หลากหลาย

รูปแบบ  

การจัดแสดงมี

หลากหลาย

รูปแบบ  

การจัดแสดงมี

หลากหลาย

รูปแบบ 

การจัดแสดงมี

หลากหลาย

รูปแบบ 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่น ดังนี้ 

 มีเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน 

 มีที่มาของเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นจากชุมชน 

 มีวัตถุส่ิงของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มาจากชุมชน 

 มีลักษณะของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน 

 มีเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 
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7. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 7 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง 

7. การจัด

กิจกรรม  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

7.1 เนื้อหาของ

กิจกรรม  

เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม

ของเพชรบุรี 

เก่ียวกับ

วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของคน

ไทยทรงดํา 

เก่ียวกับ

วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของ

ชุมชนอัมพวา 

เก่ียวกับ

วัฒนธรรม และ

วิถีชีวิตของ

ชุมชนเขาย่ีสาร  

เก่ียวกับ

โบราณวัตถุ

เกาแกและมีคา 

ของชุมชนวัด 

7.2 รูปแบบของ

กิจกรรม  

กิจกรรมเรียนรู / 

กิจกรรมการ

แสดง / กิจกรรม

ทัศนศึกษา 

การสาธิตการ

ทอผา การ

ทําอาหาร

การละเลนของ

คนไทยทรงดํา 

การสาธิตงาน

ฝมือ การทํา

การเกษตร

สาธิต การ

ลองเรือชมวิถี

ชีวิต 

มีการกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม

เปนคร้ังคราว 

การสาธิตการ

สานเส่ือ การ

เขียนลายเบญจ

รงค 

การทําของเลน

โบราณ 

7.3 ผูจัด

กิจกรรม / 

วิทยากร  

กลุมครูชาง

เมืองเพชร ผูรูใน

ชุมชน 

คนในชุมชนมา

จัดแสดง เปน

วิทยากร สาธิต 

คนในชุมชนมา

จัดแสดง เปน

วิทยากร สาธิต 

วิทยากรเปนคน

ในชุมชนเขาย่ี

สาร  

วิทยากรเปนคน

ในชุมชนวัดทา

พูด  

7.4 

ความสัมพันธ

เช่ือมโยงกับ

ชุมชน  

กิจกรรมมีความ

เช่ือมโยง

สัมพันธกับ

ชุมชนเพชรบุรี 

กิจกรรมมีความ

เช่ือมโยง

สัมพันธกับ

ชุมชนไทยทรง

ดํา 

กิจกรรมมีความ

เช่ือมโยง

สัมพันธกับ

ชุมชนอัมพวา 

กิจกรรมมีความ

เช่ือมโยง

สัมพันธกับ

ชุมชนเขาย่ีสาร 

กิจกรรมมีความ

เช่ือมโยง

สัมพันธกับ

ชุมชนวัดทาพูด 

7.5 ความ

หลากหลายของ

การจัดกิจกรรม  

กิจกรรมมี

หลากหลาย

รูปแบบ 

กิจกรรมมี

หลากหลาย

รูปแบบ 

กิจกรรมมี

หลากหลาย

รูปแบบ 

มีการจัด

กิจกรรมเฉพาะ

กรณี  

มีการจัด

กิจกรรมเฉพาะ

กรณี  
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น ดังนี้ 

 มีเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับชุมชน 

 มีรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับชุมชน 

มีผูจัดกิจกรรมหรือวิทยากรในการดําเนินกิจกรรมที่เปนคนในชุมชน 

 มีลักษณะของกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน 

มีรูปแบบของกิจกรรมที่นํามาจัดภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นที่หลากหลาย 
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8. ปจจัยท่ีสงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 8 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นทั้ง 5 แหง 

8. บุคลากร  ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

8.1 ที่มาของ

บุคลากร  

เจาหนาที่ของ

สํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี 

เจาหนาที่จาก

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

เขายอย / คนใน

ชุมชน 

เจาหนาที่จาก

มูลนิธิชัยพัฒนา 

/ คนในชุมชน 

คนในชุมชนเขา

ย่ีสาร 

คนในชุมชนวัด

ทาพูด 

8.2 ความรู

ความเขาใจ  

มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การมีสวนรวม

ของชุมชนเปน

อยางดี 

มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การมีสวนรวม

ของชุมชนเปน

อยางดี 

มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การมีสวนรวม

ของชุมชนเปน

อยางดี 

มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การมีสวนรวม

ของชุมชน 

มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

การมีสวนรวม

ของชุมชนเปน

อยางดี 

8.3 ความ

ใกลชิด สัมพันธ

กับชุมชน  

มีความสัมพันธ

อันดี และ

ใกลชิดกับ

ชุมชน 

มีความสัมพันธ

อันดี และ

ใกลชิดกับ

ชุมชนมาก / 

เปนคนในชุมชน 

มีความสัมพันธ

อันดี และ

ใกลชิดกับ

ชุมชนมาก / 

เปนคนในชุมชน 

มีความสัมพันธ

อันดี และ

ใกลชิดกับ

ชุมชนมาก / 

เปนคนในชุมชน 

มีความสัมพันธ

อันดี และ

ใกลชิดกับ

ชุมชนมาก / 

เปนคนในชุมชน 

8.4 ความ

ตอเนื่องของการ

ทํางาน  

ทํางานประสาน

กับชุมชนมา

อยางตอเนื่อง 

ทํางานประสาน

กับชุมชนมา

อยางตอเนื่อง 

ทํางานประสาน

กับชุมชนมา

อยางตอเนื่อง 

ทํางานประสาน

กับชุมชนมา

อยางตอเนื่อง  

ทํางานประสาน

กับชุมชนมา

อยางตอเนื่อง 

8.5 ความเอาใจ

ใส / จิตบริการ  

มีความเอาใจใส 

/ จิตบริการ 

ไดรับการ

ยอมรับจาก

ชุมชน 

มีความเอาใจใส 

/ จิตบริการ 

ไดรับการ

ยอมรับจาก

ชุมชน 

มีความเอาใจใส 

/ จิตบริการ 

ไดรับการ

ยอมรับจาก

ชุมชน 

มีความเอาใจใส 

/ จิตบริการ 

ไดรับการ

ยอมรับจาก

ชุมชน  

มีความเอาใจใส 

/ จิตบริการ 

ไดรับการ

ยอมรับจาก

ชุมชน 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานบุคลากรและเจาหนาที่ของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น ดังนี้ 

 มีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนคนในชุมชน 

 มีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความรู ความเขาใจในเร่ืองการมีสวน

รวมของชุมชน 

 มีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความสัมพันธและความใกลชิดกับ

ชุมชน 

 มีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความตอเนื่องในการทํางาน 

มีบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีความเอาใจใส มีจิตบริการ 
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9. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

ตารางที่ 9 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิน่ทั้ง 5 แหง 

9. การ

ประชาสัมพันธ  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

9.1 แผนการ

ประชาสัมพันธ  

มีการวางแผน

ประชาสัมพันธ

ที่ดี และทั่วถึง 

มีการวางแผน

ประชาสัมพันธ

ที่ดี และทั่วถึง 

มีการวางแผน

ประชาสัมพันธ

ที่ดี และทั่วถึง 

ยังไมมีแผนการ

ประชาสัมพันธ

ที่เดนชัด 

ยังไมมีแผนการ

ประชาสัมพันธ

ที่เดนชัด 

9.2 คูมือ แผน

พับ ส่ือ

ประชาสัมพันธ  

มีคูมือ แผนพับ 

ส่ือ

ประชาสัมพันธ 

อยางดี 

มีแผนพับ ส่ือ

ประชาสัมพันธ 

อยางดี 

มีคูมือ แผนพับ 

ส่ือ

ประชาสัมพันธ 

อยางดี 

มีแผนพับ เปน

ส่ือ

ประชาสัมพันธ  

มีแผนพับ เปน

ส่ือ

ประชาสัมพันธ  

9.3 การสํารวจ 

จัดทํา

กลุมเปาหมาย  

มีการสํารวจ 

กลุมเปาหมาย 

มีการสํารวจ 

กลุมเปาหมาย 

มีการสํารวจ 

กลุมเปาหมาย 

ยังไมมีการ

สํารวจ

กลุมเปาหมาย 

ยังไมมีการ

สํารวจ 

กลุมเปาหมาย 

9.4 เครือขาย

การเรียนรู  

มีการสราง

เครือขายการ

เรียนรูกับ

หนวยงานตางๆ 

มีการสราง

เครือขายการ

เรียนรูกับ

หนวยงานตางๆ 

มีการสราง

เครือขายการ

เรียนรูกับ

หนวยงานตางๆ 

มีการสราง

เครือขายการ

เรียนรูกับ

หนวยงานตางๆ 

มีการสราง

เครือขายการ

เรียนรูกับ

หนวยงานตางๆ 

9.5 การ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ  

ไดรับการ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ 

เปนอยางดี 

ไดรับการ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ 

เปนอยางดี 

ไดรับการ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ 

เปนอยางดี 

ไดรับการ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ 

เปนอยางดี 

ไดรับการ

สนับสนุนจาก

หนวยงานตางๆ 

เปนอยางดี 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการประชาสัมพันธของ

พิพิธภัณฑทองถิ่น ดังนี้ 

 มีแผนการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นสําหรับชุมชน 

 มีเอกสารเผยแพรและส่ือประชาสัมพันธพิพิธภัณฑทองถิ่น 

มีการสํารวจและจัดทํากลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 มีการสรางเครือขายความรวมมือในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 มีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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10. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถ่ินของ
ชุมชน 

ตารางที่ 10 แสดงปจจยัที่สงเสริมดานการใชประโยชนและไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น

ทั้ง 5 แหง 

9. การใช

ประโยชน  

ศูนยการเรียนรู 

วัฒนธรรม 

จังหวัดเพชรบุรี  

ศูนยวัฒนธรรม 

ไทยทรงดํา  

โครงการ 

อัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ  

พิพิธภัณฑ 

บานเขาย่ีสาร  

พิพิธภัณฑ 

พื้นบาน 

วัดทาพูด  

10.1 การใช

ประโยชน  

ใชเปนแหลง

การเรียนรูเปน

แหลงทองเที่ยว 

เปนแหลงสราง

รายไดไดอยางดี 

ใชเปนแหลง

การเรียนรูเปน

แหลงทองเที่ยว 

เปนแหลงสราง

รายไดไดอยางดี 

ใชเปนแหลง

การเรียนรูเปน

แหลงทองเที่ยว 

เปนแหลงสราง

รายไดไดอยางดี 

ใชเปนแหลง

การเรียนรูเปน

แหลงทองเที่ยว 

ไดอยางดี 

ใชเปนแหลง

การเรียนรูเปน

แหลงทองเที่ยว 

ไดอยางดี 

10.2 การไดรับ

ประโยชน  

ใหความรู ความ

เขาใจและสราง

ความรัก ความ

ภาคภูมิใจ 

ใหความรู ความ

เขาใจและสราง

ความรัก ความ

ภาคภูมิใจ 

ใหความรู ความ

เขาใจและสราง

ความรัก ความ

ภาคภูมิใจ 

ใหความรู ความ

เขาใจและสราง

ความรัก ความ

ภาคภูมิใจ 

ใหความรู ความ

เขาใจและสราง

ความรัก ความ

ภาคภูมิใจ 

10.3 ความ

เหมาะสมใน

การใชประโยชน

และการไดรับ

ประโยชน 

มีความ

เหมาะสมและมี

ความพรอม 

มีความ

เหมาะสมและมี

ความพรอม 

มีความ

เหมาะสมและมี

ความพรอม 

มีความ

เหมาะสมและมี

ความพรอม 

มีความ

เหมาะสมและมี

ความพรอม 

10.4 ความ

สะดวกในการ

ใชประโยชน 

และการไดรับ

ประโยชน 

ตองขออนุญาต

จากสํานักงาน

วัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี 

ตองขออนุญาต

จากสํานักงาน

เทศบาลตําบล

เขายอย  

ตองขออนุญาต

จากมูลนิธิชัย

พัฒนา 

ตองขออนุญาต

จากวัดเขาย่ีสาร 

ตองขออนุญาต

จากวัดทาพูด 

10.5 ความ

เสมอภาคของ

ผลประโยชน  

ทุกๆคนใน

ชุมชนมีสิทธิเทา

เทียมกัน 

ทุกๆคนใน

ชุมชนมีสิทธิเทา

เทียมกัน 

ทุกๆคนใน

ชุมชนมีสิทธิเทา

เทียมกัน  

ทุกๆคนใน

ชุมชนมีสิทธิเทา

เทียมกัน  

ทุกๆคนใน

ชุมชนมีสิทธิเทา

เทียมกัน 
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จากการศึกษาวิเคราะหพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน

ในการพัฒนาเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ตองมีปจจัยทางดานการใชประโยชนและการไดรับ

ประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น ดังนี้ 

สามารถใหชุมชนใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการเรียนรู แหลงการทองเที่ยว และแหลง

สรางรายไดของชุมชน 

สามารถใหชุมชนไดรับความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจจากพิพิธภัณฑทองถิ่น 

มีความเหมาะสมในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น 

มีความสะดวกในการใชประโยชนและไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 สามารถใหชุมชนไดรับผลประโยชนอยางเสมอภาคจากพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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ภาคผนวก ค สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

1. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  

2. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  

3. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  

4. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง   

5. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต   

6. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  

7. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี    

8. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย  

9. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

10. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  

11. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

12. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน   

13. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ   

14. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา   

15.  พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก   

16. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท   

17. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  
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18. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  

19. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี   

20. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  

21. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ  

22. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  

23. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง  

24. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง  

25. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ  

26. พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก  
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1. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตคลองสาน โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ตั้งอยู 

เขตคลองสาน อยูในกลุมเขตกรุงธนบุรี ซึ่งถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี เปนเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อ

ชาติ ศาสนา เปนยานที่อยูอาศัยของเจาสัวและขุนนางที่มีบทบาทสําคัญตอการคาและการ

ตางประเทศในยุคตนรัตนโกสินทร 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยูภายในวัดอนงคาราม ถนนสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน ไม

หางจากถนนใหญ มีปายบอกทางชัดเจน ตัววัดอนงคารามเปนวัดที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักดี 

ชุมชนสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก อยูใกลกับสถานที่สําคัญของชุมชน ทั้งวัดและโรงเรียนตางๆ  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูบนชั้นสองของหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร วัดอนงคา

ราม ซึ่งเปนอาคารสองชั้น บริเวณพ้ืนที่ชั้นสองถูกแบงออกเปนสองสวน ดานหนึ่งเปนหองสมุด

ประชาชน อีกดานหนึ่งเปนพิพิธภัณฑทองถิ่น ทําใหพ้ืนที่จัดแสดงมีขนาดไมมากนัก แตสะอาด 

เปนระเบียบเรียบรอย ชุมชนสามารถเขามาเยี่ยมชมไดสะดวก เปดใหบริการวันอังคาร-อาทิตย 

เวลา 09.00–17.00 น.  
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตในเขตคลองสาน ซึ่งเปนเขต

หนึ่งของกรุงเทพมหานครที่อยูติดแมน้ําเจาพระยาอันเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ ดั้งเดิมบริเวณ

นี้เปนพ้ืนที่สวนมากอน กอนจะพัฒนามาเปนยานการคาขายที่สําคัญของกรุงเทพตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผูคนหลายเชื้อชาติ ศาสนาเขามาอยูอาศัยและทําการ

คาขายตั้งแตสมัยอดีต ทําใหคลองสานกลายเปนยานอยูอาศัยของเจาสัว ขุนนาง ที่มีบทบาท

สําคัญตอการคาและการตางประเทศในยุคตนรัตนโกสินทรหลายตระกูล เชน ตระกูลหว่ังหลี 

ตระกลูพิศาลบุตร และคลองสานยังเปนนิวาศสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี เม่ือ

คร้ังยังทรงพระเยาว นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับสถานและศาสนสถานที่สําคัญตางๆ ภายใน

เขตคลองสาน รวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับงานชางฝมือของเขตคลองสาน ทั้งชางไม ชางทําหัวโขน 

และครูดนตรีไทยตระกูลพาทยกุล บอกถึงภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นนี้ 

นิทรรศการที่จัดแสดงมีการลําดับเร่ืองราวไดดี มีวัตถุจัดแสดงของจริงซึ่งไดรับบริจาคมาจาก

ชุมชนเม่ือแรกตั้งพิพิธภัณฑรวมจัดแสดงอยูดวย เนื้อหาเร่ืองราวเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและวิถี

ชีวิตของชุมชนไดอยางนาสนใจ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

พิพิธภัณฑมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนคร้ังคราวในชวงเทศกาลหรือวันสําคัญๆ ตางแต

ชุมชนยังไมมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพิเศษ สวนใหญเปนกิจกรรมที่ทาง

สํานักงานเขตจัดข้ึน 

8. บุคลากรและ/เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

อาสาสมัครประจําพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น ทํางานมายาวนาน มีความรูในเร่ือง

ประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ สนับสนุนการมีสวนรวมของ

คนในชุมชน แตรูสึกไมม่ันคงกับการทํางาน เนื่องจากคาตอบแทนนอยและไมมีสวัสดิการ จําเปนที่

จะตองหารายไดเสริมทางอ่ืนมาชวย 
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําข้ึน ไมมีแผนการประชาสัมพันธ

ใหกับคนในชุมชนหรือโรงเรียนในทองถิ่นเทาที่ควร ทําใหพิพิธภัณฑยังไมเปนที่รูจักมากนักในชุมชน 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

คลองสาน 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลเพราะมีสวน

หองสมุดประชาชนอยูอีกดาน อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง 

  

 

ภาพที่ 10 บริเวณทางข้ึนพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตคลองสาน 
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ภาพที่ 11 บริเวณสวนตอนรับพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตคลองสาน 

 

 

ภาพที่ 12 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตคลองสาน 
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2. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตจอมทอง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยทางวัดคอยชวยเหลือ

ในแงของคาใชจายและสนับสนุนส่ิงของเพ่ือใชในการดําเนินการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ตั้งอยู 

เขตจอมทอง เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยูในกลุมเขตตากสิน 

ซึ่งถือเปนแหลงจางงานใหม ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก และศูนยราชการทางทิศตะวันตกของ

กรุงเทพมหานคร ในอดีตเปนแหลงการทําสวนผลไมซึ่งเปนอาชีพดั่งเดิมของคนแถบนี้   

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายในวัดยายรม ถนนพระราม 2 เขตจอมทอง ซึ่งเปนวัดเกาแก อายุ

เกือบ 200 ป แมวาจะเดินทางสะดวกเพราะติดถนนใหญ และเปนสถานที่ที่เปนที่รูจักในทองถิ่น 

แตไมมีปายบอกทางไปพิพิธภัณฑที่ชัดเจน อยูติดกับโรงเรียนวัดยายรมซึ่งเปนสถานศึกษาของ

ชุมชน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูชั้นลางของอาคารไมสองชั้นที่อยูลึกเขาไปภายในวัด ดานหนา

ถูกใชเปนที่จอดรถมีหลังคาคลุมจึงไมมีจุดเดนใหสังเกตเห็น ปายพิพิธภัณฑถูกบัง คนที่ตองการจะ

เขาเยี่ยมชมอาจจะหายาก ภายในมีพ้ืนที่ใชสอยมีขนาดเล็กแตมีการออกแบบที่เปนระเบียบ

เรียบรอย สะอาด มีการดูแลรักษาอยางดี เปดใหบริการวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.00-16.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

พิพิธภัณฑนําเสนอประวัติความเปนมาของ “บางกอก” อันเปนเมืองหนาดานสําคัญ และ

แสดงเร่ืองราวการขุดคลองลัดในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ซึ่งทําใหเกิด คลองบางกอกนอย 

บางกอกใหญ และแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน ความสําคัญของลําคลองสายสําคัญตอวิถีชีวิต

ชุมชนในเขตจอมทอง เพราะเปนเสนทางคมนาคมหลัก และยังเปนแหลงน้ําสําหรับการทําสวน

ผลไมซึ่งเปนอาชีพดั่งเดิมของคนแถบนี้  เชน ล้ินจี่ สมเขียวหวาน และกลวยหอม นอกจากนี้ยังมี

เร่ืองราวของ “วัดนอกอยาง” หรือวัดที่มีศิลปะแบบเฉพาะ ซึ่งเปนศิลปกรรมแบบพระราชนิยมใน

รัชกาลที่ 3 โดยมีวัดราชโอรส เปนตนแบบ อีกทั้งยังมี วัดนางนอง และวัดหนัง สุดทายจะจัดแสดง

ถึงศิลปวัฒนธรรม และบุคคลสําคัญในเขตจอมทอง เชน ครูบุญยัง เกตุคง ครูเพลงและศิลปน

แหงชาติสาขาศิลปะการแสดง หลวงปูวัดหนัง อดีตเจาอาวาสวัดหนัง เปนพระภิกษุที่เครงครัดใน

พระธรรมวินัย เปนที่เล่ืองชื่อ  

เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการนาสนใจ มีความหลากหลาย มีการออกแบบใหเหมาะสม

และลงตัวกับพ้ืนที่จัดแสดง มีวัตถุจัดแสดงที่ไดรับการบริจาคจากชุมชนตั้งแตสมัยการกอตั้ง มีการทํา

ทะเบียนและปายบอกชัดเจน ชุมชนมีสวนรวมในชวงการเร่ิมตนจัดนิทรรศการในฐานะผูบริจาคส่ิงของ

และใหขอมูล 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

พิพิธภัณฑยังไมมีแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนพิเศษที่จะมีสวนเกี่ยวของกบัชมุชน 

มีเพียงกิจกรรมการเขาเยี่ยมชมจากกลุมศึกษาดูงานตางๆ และโรงเรียน 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

อาสาสมัครประจําพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและ

เนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี ทํางานมายาวนาน มีจิตบริการ สนับสนุนการมีสวนรวมของคน

ในชุมชน 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง 

 การประชาส ัมพ ันธ ของพิพิธภัณฑ  ม ีแผ นพ ับและหน ังส ือพ ิพ ิธภ ัณฑ ท องถิ ่น

กรุง เทพมหานครที ่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  และยังมีการทําส่ือ

ประชาสัมพันธในเครือขายออนไลนอีกดวย ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

จอมทอง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 13 บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตจอมทอง 
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ภาพที่ 14 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตจอมทอง 

 

 

ภาพที่ 15 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตจอมทอง 
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3. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตดอนเมือง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ตั้งอยู 

เขตดอนเมือง อยูในกลุมเขตกรุงเทพเหนือ สภาพทั่วไปเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

โดยมีแหลงสถาบันราชการอยูทางดานตะวันออกของพื้นที่ โดยเฉพาะกองทัพอากาศและสนามบิน

ดอนเมือง ซึ่งเปนเขตชุมชนที่มีความหนาแนนของประชากร 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน วัดพรหมรังษี ถนนชางอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง ตัวของวัดอยูใน

ซอยลึก เดินทางเขาถึงลําบาก ประกอบกับมีปายบอกทางนอย มีขนาดเล็ก จึงไมเปนที่สังเกต 

โดยรอบเปนชุมชนพักอาศัยแตสวนใหญเปนคนตางถิ่นที่อพยพเขามาทํางาน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูใตฐานของมหาเจดีย บุโรพุทธโธจําลอง ที่อยูภายในวัด สวนจัด

แสดงมีพ้ืนที่กวางขวาง แตชํารุดเสียหายอยางหนักจากเหตุการณน้ําทวม ยังไมไดรับงบประมาณ

ในการซอมแซม ไมมีคนดูแล เปดใหบริการวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

พิพิธภัณฑบอกเลาเร่ืองราวตางๆ ของเขตดอนเมือง เร่ิมตั้งแตประวัติของเขตและทองถิ่น 

เดิมพ้ืนที่ของเขตดอนเมืองเต็มไปดวยทองนา ปากก และปาสน จึงเปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร

ของสัตวตางๆ ชุกชุมไปดวยเหยี่ยวและแรง ชาวบานจึงเรียกที่นี่วา “ดอนอีเหยี่ยว” มาตั้งแตแรก

หลังจากที่กองทัพอากาศไดสรางสถานที่ราชการข้ึนในเขตนี้ “ดอนอีเหยี่ยว” จึงไดรับพระราชทาน

ชื่อมาเปน “ดอนเมือง” จนไดทําการจัดตั้งสนามบินข้ึนที่นี่และเรียกสนามบินนี้วา "สนามบินดอน

เมือง" มีการจัดแสดงเร่ืองราวงานประเพณีสําคัญตาง ๆ เชน ประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณี

การตักบาตรน้ําผ้ึง และการจัดแสดงสถานที่ทองเที่ยวภายในเขตดอนเมืองที่นาสนใจ เชน วัดดอน

เมือง, วัดสีกัน, วัดพรหมรังษี, พิพิธภัณฑกองทัพอากาศ, สนามบินเล็ก, เรือนไทยรัตนโกสินทร ฯลฯ  

รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่น 

เนื้อหาในการจัดแสดงนิทรรศการมีความเหมาะสม นําเสนอเร่ืองราวของทองถิ่น แตมีวัตถุจัด

แสดงนอยและไมมีคําอธิบายประกอบ สวนใหญชํารุดเสียหายอยางหนักจากเหตุการณน้ําทวม ไม

พบการมีสวนรวมและการใหความสนใจในระดับทองถิ่นหรือชุมชน  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

พิพิธภัณฑยังไมมีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากอยูในชวงซอมแซมอาคาร 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

อาสาสมัครประจําพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและ

เนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ดอนเมือง 

ปจจุบันอยูในชวงการปรับปรุงซอมแซมอาคารหลังน้ําทวมทําใหยังไมมีการใชประโยชน

และไมมีการไดรับประโยชน 
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ภาพที่ 16 มหาเจดีย บุโรพุทธโธจําลอง 

 

 

ภาพที่ 17 ภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดอนเมืองหลังน้าํทวม 
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4. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตดินแดง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ตั้งอยู 

เขตดินแดง สภาพทั่วไปเปนแหลงการคา การบริการ และแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

เปนที่รวมของคนจากหลายภูมิภาคที่เขามาทํางานที่กรุงเทพ เพราะมีโครงการแฟลตดินแดง

สําหรับผูมีรายไดนอย 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

พิพิธภัณฑที่ตั้งภายใน โรงเรียนวิชากร ถนนมิตรไมตรี 2 เขตดินแดง อยูติดถนนใหญจึง

เดินทางสะดวก แตไมมีที่จอดรถ มีปายบอกทางชัดเจน อยูใกลกับศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

แหงที่ 2 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูในชั้นลางของอาคารเรียนบริเวณทางเขาโรงเรียนวิชากร โดยใช

หองเรียนเดิมมาปรับปรุง มีพ้ืนที่ใชสอยนอย คับแคบ  และเนื่องจากอยูในเขตโรงเรียน เวลาจะเขาชม

ตองติดตอกับยามรักษาการณหนาประตูโรงเรียนกอน ทําใหไมคอยไดรับความสะดวกนัก และเปดปด

ในวันราชการคือจันทร-ศุกร เวลา 10.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวพัฒนาการในอดีตของเขตดินแดง จากที่เคยเปนชุมชนในกอง

ขยะ เพราะสมัยกอนเปนที่ทิ้งขยะของกรุงเทพฯ ชุมชนชาวบานที่อยูอาศัยคอนขางแออัดและ

สกปรก ถนนที่เขามาในชุมชนก็เปนถนนลูกรังมีแตฝุนควันสีแดงจึงกลายเปนที่มาของชื่อเขตดิน

แดง ตอสูยุคการสรางแฟลตอาคารสงเคราะหใหชาวสลัมมาอยูอาศัย เชน แฟลตดินแดง ทําให

กลายเปนเขตแหงการสวัสดิการสังคม มีการสรางศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุน 

ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดง ทําใหสภาพความเปนอยูดีข้ึน สวนตอมาเปนประวัติความ

เปนมาของถนนวิภาวดีรังสิตหรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 31 มีการจัดแสดงประวัติของบุคคล

สําคัญของเขตดินแดงและการจัดแสดงเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในเขตดินแดง เชน 

ประเพณีบุญเดือน 10 ประเพณีของชาวปกษใต ที่วัดพรหมวงศาราม เนื่องจากบริเวณแฟลตดิน

แดง มีคนภาคใตมาอาศัยอยูจํานวนมากวัฒนธรรมประเพณีตางๆ เหลานี้ก็ตามมาดวย 

จากการศึกษาพบวา ภายในมีบอรดจัดแสดงและมีวัตถุจัดแสดงอยูพอสมควรแตกไ็มเชือ่มโยง

กับเนื้อหาในบอรดจัดแสดง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยการบริจาคส่ิงของเพ่ือนํามาจัด

แสดง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตไดกําหนดจัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑนอก

สถานที่ในชุมชนตางๆ ปละ 2 คร้ัง แตไมตอเนื่อง 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ มีเทคนิคการนําเสนอดี มีความสนใจคอยคนควาหา

ขอมูลมาเพิ่มเติมใหแกพิพิธภัณฑ และการบรรยายนําชมอยูเสมอ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

 พิพิธภัณฑมีการประชาสัมพันธทั้งจากสวนกลาง โดยใช เอกสารประชาสัมพันธจากสํานัก

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธในเชิงรุกโดยฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเขต 
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ดินแดง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 18 บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดนิแดง 
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ภาพที่ 19 บริเวณสวนตอนรับของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดินแดง 

 

 

ภาพที่ 20 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดินแดง 
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5. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตดุสิต โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ตั้งอยู 

เขตดุสิต อยูในกลุมเขตกรุงเทพกลาง สภาพพ้ืนที่ประกอบไปดวยแหลงการคา แหลงที่อยู

อาศัยหนาแนนมาก เขตทหาร แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยัง

เปนสถานที่ที่ตั้งรัฐสภา กระทรวงตาง ๆ และพระราชวัง จึงทําใหเขตนี้มีลักษณะราวกับวาเปนเขต

การปกครองสวนกลางของประเทศไทย 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

พิพิธภัณฑตั้งอยูที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนเกียกกาย ถนนทหาร เขตดุสิต ซึ่ง

เปนสวนสาธารณะสําหรับชุมชน ภายในสวนยังมีพิพิธภัณฑเด็กและศูนยเยาวชนอีกดวย คนใน

ชุมชนเขาถึงไดสะดวก สามารถเดินทางถึงไดโดยสะดวกทั้งทางรถและเรือดวน สะอาด เรียบรอย มี

พ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ สําหรับครอบครัว 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

ตัวอาคารพิพิธภัณฑเปนอาคารไมที่มีสถาปตยกรรมเปนเอกลักษณโดดเดน สวยงาม 

สะอาด เรียบรอย มีพ้ืนที่จัดแสดงกวางขวาง แบงเปนหองยอยๆ ตามการจัดแสดง เปดบริการวัน

พุธ-อาทิตย เวลา 09.00-17.00 น. 



  

198

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

พิพิธภัณฑบอกเลาประวัติความเปนมาของเขตดุสิต ตั้งแตในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงใชเงินพระคลังขางที่ซึ่งเปนเงินสวนพระองคซื้อที่ดิน ทางทิศเหนอืของ

พระนครซึ่งเปนที่สวยติดกับที่นา ระหวางคลองผดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสน และไดโปรดให

สรางพลับพลาไวเปนที่เสด็จกระทับแรม ทรงพระสําราญพระราชทานนามวาสวนดุสิต ดังนั้นชื่อ

ของเขตจึงนาจะมีที่มาจากพระราชวังดุสิตนั่นเอง พิพิธภัณฑไดจัดบรรยากาศในอดีตของพ้ืนที่เขต

ดุสิต มีแผนที่เขตในอดีต และปจจุบัน, พระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงมา, แผนผังแสดงพระ

ตําหนักตางๆ ในพระราชวังดุสิต พระตําหนักสวนดุสิต, พระที่นั่งวิมานเมฆ, พระที่นั่งอัมพรสถาน, 

พระที่นั่งอนันตสมาคม, วังสุโขทัย, สวนสุนันทา, สวนจิตรลดา, พระราชวังจันทรเกษม สมัยกอน

และปจจุบัน, โรงชางตน และวังปารุสกวันมีการจัดแสดงเร่ืองราวของการแตงกายสมัยรัชกาลที่ 5 

ในชุดของเจาจอม และพระสนม ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5-7 รวมทั้งนําเสนอเร่ืองราวของบุคคลและ

สถานที่สําคัญในทองถิ่นรวมทั้งภูมิปญญาชาวบาน และวิถีชีวิตชุมชนที่อยูในเขตดุสิตอีกดวย 

เนื้อหามีเร่ืองราวนาสนใจของทองถิ่น แตการนําเสนอดวยเทคนิคที่หลากหลาย คนใน

ชุมชนตองการมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพราะมีความตองการที่จะเผยแพรองคความรูดั้งเดิม

ใหแกคนรุนใหม 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

พิพิธภัณฑ โดยสํานักงานเขตมีกําหนดจัดกิจกรรมพิเศษทุกป เกี่ยวกับวันสําคัญ การฝก

อาชีพ  และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

อาสาสมัครประจําพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น ทํางานมายาวนาน มีความรูในเร่ือง

ประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต 

 การประชาส ัมพ ันธ ของพ ิพ ิธภัณฑ มีแผ นพ ับและหน ังส ือพ ิพ ิธภ ัณฑ ท องถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให 

 



  

199

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ดุสิต 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 21 อาคารของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดุสิต 
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ภาพที่ 22 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดุสิต 

 

 

ภาพที่ 23 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตดุสิต 
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6. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ตั้งอยู 

เขตทวีวัฒนา อยูในกลุมเขตกรุงธนเหนือ ปจจุบันพ้ืนที่สวนใหญของเขตเปนพ้ืนที่

เกษตรกรรม มีลําคลองหลายสายที่สามารถนําน้ําไปใชในการทําสวนผลไม อยางไรก็ตาม พ้ืนที่

เกษตรกําลังถูกแทนที่ดวยโครงการหมูบานจัดสรรที่เกิดข้ึนตามถนนสายหลักในพ้ืนที่ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนวัดปุรณาวาส ถนนเลียงคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา 

เปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และอยูใกลกับวัดปรุณาวาสซึ่งเปนวัดที่มีชื่อเสียงในชุมชน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

สถานที่ของพิพิธภัณฑใชชั้นลางของอาคารเฟองฟาซึ่งแตเดิมเปนโรงอาหารเปนที่จัดแสดง แต

สังเกตเห็นยากเนื่องจากปายมีขนาดเล็ก มีพ้ืนที่กวางขวาง สะอาด เรียบรอย แตเนื่องจากอยูในเขต

โรงเรียน เวลาจะเขาชมตองติดตอกับยามรักษาการณหนาประตูโรงเรียนกอน ทําใหไมคอยไดรับความ

สะดวกนัก และเปดปดในวันราชการคือจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 
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พิพิธภัณฑจัดแสดงดวยบรรยากาศของชนบทไทยในอดีต บอกเลาเร่ืองราวของประวัติ

ความเปนมาของเขตทวีวัฒนา และคลองสําคัญๆ ของเขต คือ คลองทวีวัฒนา และคลองมหา

สวัสดิ์ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตเกษตรกรชานกรุง ซึ่งเปนที่มาของวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของชาวทวี

วัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน งานประเพณีแขงเรือวันออกพรรษา การละเลนขอทานกระยา

สารทร เปนตน พรอมนําเสนอภาพพัฒนาและความเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ในยุคปจจุบัน แสดง

เร่ืองวิถีชีวิตชาวนาในเขตทวีวัฒนา มีทั้งประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทํานา เชน ประเพณีทํา

ขวัญแมโพสพหรือทําขวัญขาว พิธีแรกนา พิธีแหนางแมว พรอมทั้งเคร่ืองไม เคร่ืองมือในการทํานา 

วิถีการทํานาขาว และยังแสดงเร่ืองราวการทํานาบัว การทําสวน เชน สวนผัก สวนกลวยไม สวนไม

ดอกไมประดับ ซึ่งปจจุบันเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของเขตทวีวัฒนา และแสดงที่ตั้งของแหลง

เรียนรูที่นาสนใจอยางพิพิธภัณฑพระเคร่ือง อุทยานแมวไทยโบราณ บานพิพิธภัณฑ ฯลฯ 

เนื้อหาการจัดแสดงจะมีการลําดับเนื้อหาใหเขาใจงาย มีจุดดึงสายตาเพ่ือสรางจุดเดน 

นําเสนอความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่น แตอุปกรณและเทคโนโลยีในการจัดแสดงชํารุดใชการ

ไมได ชุมชนยังไมมีสวนรวมในการจัดแสดง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

 การจัดกิจกรรมพิเศษไมมีความตอเนื่อง ชุมชนทองถิ่น วัด และโรงเรียนใหความรวมมือ

ในการดําเนินการนอย มีเพียงกิจกรรมจากสํานักงานเขตเปนคร้ังคราว 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ มีจิตอาสาและใจรักในการบริการ สามารถใหขอมูลได

ดี แตเนื่องจากคาตอบแทนนอยและไมมีสวัสดิการ ทําใหอยากเปล่ียนงาน 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา 

สํานักงานเขตไมมีการประชาสัมพันธในเชิงรุก มีเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ทวีวัฒนา 
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ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 24 บริเวณทางเขาพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตทวีวัฒนา 

 

 



  

204

 

ภาพที่ 25 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตทวีวัฒนา 

 

 

ภาพที่ 26 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตทวีวัฒนา 

 

 

 



  

205

7. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตธนบุรี โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ  

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตั้งอยู 

เขตธนบุรี อยูในกลุมเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี เปนพ้ืนที่ทางประวัติศาสตรที่มีเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของกลุมคนเชื้อชาติตางๆ ที่เขามาตั้งหลักแหลง 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

พิพิธภัณฑตั้งอยูวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี วัดประยูรวงศาวา

สวรวิหารเปนวัดขนาดใหญและมีปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุที่สําคัญหลายชิ้น ติดถนนใหญ เดินทาง

เขาถึงสะดวก มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน และใกลกับสถานศึกษาหลายแหง 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูบนชั้น 3 ของอาคารโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวัดประยุร

วงศาวาสวรวิหาร ที่อยูลึกเขาไปในวัด ไมเปนที่สังเกต มีเพียงปายขนาดเล็กตั้งอยูหนาโรงเรียน 

และในวันธรรมดาจะดูเงียบเหงาเนื่องจากไมมีนักเรียนมาเรียน บางคร้ังประตูโรงเรียนอาจปดอยู

แตพิพิธภัณฑยังคงเปดทําการ แตมีความสะอาดเรียบรอย มีพ้ืนที่ใชสอยพอสมควร เปดบริการวัน

พุธ-อาทิตย เวลา 08.00-16.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

พิพิธภัณฑถึงนําเสนอประวัติของเขตธนบุรี ที่เปนพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน 

นับตั้งแตเปนเมืองหนาดานแหงกรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงของสยามในสมัยพระเจากรุงธนบุรี จัด

แสดงเร่ืองราวเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี วีรกษตัริย

ผูกอบกูชาติไทย และสถาปนากรุงธนบุรี ทั้งพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค

ทาน และการกอสรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จนมาถึงการเปล่ียน

การปกครอง จากจังหวัดธนบุรีถูกรวมเขากับจังหวัดพระนคร เปน “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และ

เปล่ียนเปน “กรุงเทพมหานคร” ในปจจุบัน ซึ่งเขตธนบุรีถือเปนเขตชั้นในของกรุงเทพหมานคร ทํา

ใหเขตธนบุรีเปนเขตที่ผสมผสานความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม ของกลุมเชื้อชาติ

ตางๆ ซึ่งมีทั้ง จีน โปรตุเกส แขก มอญ ลาว นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับศาสนสถาน วัฒนธรรม

ประเพณี วิถีชีวิตของกลุมชนตางๆ เชน ศาลเจาเกียนอันเกง คริสตจักรที่ 1 สําเหร ศูนยรวมความ

เคารพศรัทธาของชาวจีน วัดซางตาครูส วัดคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ของชาวโปรตุเกส

มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว. ศาสนสถานของชาวมุสลิม วัดบางไสไกของชาวไทยเชื้อสายลาว วัด

ประดิษฐาราม ของชุมชนชาวมอญ 

จากการศึกษาพบวา นิทรรศการภายในไมมีการลําดับการนําเสนอ แตมีความเปนระเบียบ อาน

งาย เนื้อหาที่จัดแสดงดี มีความนาสนใจ สามารถแสดงอัตลักษณของทองถิ่นไดเหมาะสม แตไมพบการ

มีสวนรวมของชุมชนที่มีตอพิพิธภัณฑ นอกจากการบริจาคส่ิงของเม่ือตอนเร่ิมกอตั้ง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

 การจัดกิจกรรมพิเศษไมมีความตอเนื่อง ชุมชนทองถิ่น วัด และโรงเรียนใหความรวมมือ

ในการดําเนินการนอย มีเพียงกิจกรรมจากสํานักงานเขตเปนคร้ังคราว 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ มีจิตบริการ สามารถนําเสนอเร่ืองราวของพพิิธภัณฑได

เปนดี  
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี 

พิพิธภัณฑไมมีแผนการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมพิเศษที่ตอเนื่อง นอกจากเอกสาร

ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว และไมพบการมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการ

ประชาสัมพันธ 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ธนบุรี 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 27 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตธนบรีุ 
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ภาพที่ 28 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตธนบุรี 

 

 

ภาพที่ 29 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตธนบุรี 
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8. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางกอกนอย โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยโรงเรียนสุวรรณา

รามวิทยาคมใหการสนับสนุนในเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย ตั้งอยู 

เขตบางกอกนอย อยูในกลุมเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี เปนชุมชนเกาแกของกรุงเทพ และเปน

แหลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน แหลงชุมชนชางฝมือในอดีต 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ 32 เขต

บางกอกนอย อยูหางจากถนนใหญ ทําใหการเดนทางเขาถึงไมคอยสะดวก เปนโรงเรียนที่อยูใน

เขตชุมชน มีความสะอาด สวยงาม  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

ใกลทางเขาโรงเรียนจึงมองเห็นงาย ภายในมีการดูแลรักษาดี พ้ืนที่ใชสอยไมมากแตมีการจัดแบง

พ้ืนที่เปนอยางดี มีสวนจัดแสดงและสวนหองสมุดสําหรับคนควาเร่ืองราว แตเนื่องจากอยูในเขต

โรงเรียน เวลาจะเขาชมตองติดตอกับยามรักษาการณหนาประตูโรงเรียนกอน ทําใหไมคอยไดรับความ

สะดวกนัก และเปดปดในวันราชการคือจันทร-ศุกร เวลา 09.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

นิทรรศการในพิพิธภัณฑบอกเลาถึงความเปนมาของกรุงเทพฯ ตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยา

เปนราชธานี ทั้งเร่ืองของ “บางกอก” ชุมชนเกาแกที่สุดของกรุงเทพฯ บนแมน้ําเจาพระยาสายเดิม 

และคลองขุดลัดที่สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2085 ในสมัยพระไชยราชาธิราช เพ่ือใหการเดินเรือจากปาก

แมน้ําเจาพระยาเขาสูพระนครศรีอยุธยาเปนไปโดยสะดวก การนําเสนอพัฒนาการของปากแมน้ํา

เจาพระยา บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนสง ซึ่งสรางความสําคัญใหกับพ้ืนที่ 

รวมถึงการรักษาความม่ันคงของประเทศที่ปอมปองกันพระนคร หรือ “ปอมวิไชยเยนทร” เร่ืองราว

การยายเ มืองหลวงไปฝงพระนคร  บางกอกนอยในยุค รัตนโกสินทร  การขยายตัวของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งพ้ืนที่นี้ยังคงความสําคัญในระดับหนึ่ง เร่ืองราวการจัดตั้งชุมชนตามผลิตภัณฑ

ที่ทํากัน เชน บานชางหลอ บานบุ บานขม้ิน บานปูน นําเสนอผานการจําลองฉากบานในชุมชน

ตามอาชีพ รวมทั้งการบอกเลาเร่ืองราวของบุคคลสําคัญของบางกอกนอยและสถานที่สําคัญที่มี

อยูในเขต 

จากการศึกษาพบวา เนื้อหานิทรรศการ มีการลําดับเร่ืองเหมาะสม ครบถวน สามารถ

ถายทอดไดนาสนใจ นอกจากนี้ยังมีมุมหองสมุดเล็ก ๆ ภายในพิพิธภัณฑอีกดวย แตชุมชนเขามา

นอยสวนมากเปนนักเรียน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

 พิพิธภัณฑโดยสํานักงานเขตและโรงเรียนพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรู ข้ึนอยาง

สมํ่าเสมอ ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบางกอกนอย และยังมีกิจกรรม

พิเศษที่รวมกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนอดีตอาจารยของโรงเรียน และเปนผูมีสวนรวมในการจัดตั้ง มี

ความรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นมาก มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พิเศษ และพยายามจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับชุมชนเพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการ  
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

 การประชาส ัมพ ันธ ของพ ิพ ิธภัณฑ มีแผ นพ ับและหน ังส ือพ ิพ ิธภ ัณฑ ท องถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให และตัวอาสาสมัครเองพยายาม

ใชความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางกอกนอย 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 30 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตบางกอกนอย 
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ภาพที่ 31 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกนอย 

 

 

ภาพที่ 32 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกนอย 
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9. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงท่ี 2 (ตรอกขาวเมา.  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 

2 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางกอกนอย โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ วางแผนการดําเนินการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 ตั้งอยู 

ตรอกบานขาวเมาหรือถนนอิสรภาพ 49 ตั้งอยูบริเวณถนนอิสรภาพ ชวงที่ติดกับทางรถไฟ

ยานพรานนก เปนชุมชนโบราณที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานี เดิม

ที่นี่เปนหมูบานในสวน  เรียกกันวา “บานขาวเมา” เพราะเกือบทุกหลังคาเรือนทําขาวเมาขาย โดย

ส่ังซื้อขาวจากทางบางขุนศรีซึ่งจะบรรทุกเรือมาสงถึงบาน 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน วัดสุทธาวาส ถนนอิสรภาพ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย 

เปนวัดขนาดใหญ ดานหนาวัดมีศูนยเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครวัดสุทธาวาส อยูติดถนนใหญ 

แตภายในวัดมีรถอยูจอดมากเพราะผูคนเขามาเรียนอาชีพเปนจํานวนมาก  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

สถานที่ของพิพิธภัณฑใชพ้ืนที่ชั้นลางของศาลาการเปรียญหลังเกา มีปายชัดเจน พ้ืนที่ใช

สอยขนาดพอเหมาะ จัดแสดงขาวของอยางเปนระเบียบ สวยงาม และเปดใหบริการวันจันทร-ศุกร 

เวลา 08.30-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติสาสตรของเขตบางกอกนอย สถานที่สําคัญใน

เขต วิถีชีวิตของชุมชนตรอกขาวเมา ภูมิปญญาการทําขนมไทยโบราณ ข้ันตอนการทําขาวเมาซึ่ง

เปนที่มาของชื่อชุมชน ขาวของเคร่ืองใชโบราณที่ไดรับการบริจาคจากทางวัดและชุมชนมอบให 

ความสามารถทางเชิงชางของชุมชน ทั้งการแกะสลัก การหลอพระ การจําลองบรรยากาศครัวใน

ยุคเกา รานกาแฟโบราณ สภาพภายในบานเรือนของคนในอดีต โดยไดรับความอนุเคราะหจากคน

ในชุมชนมอบวัตถุจัดแสดง ภาพถาย และถายทอดเร่ืองราวเพื่อนํามาจัดแสดง 

จากการศึกษาพบวา เนื้อหานิทรรศการ มีการลําดับเร่ืองราวแสดงสภาพความเปนอยูและ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน สามารถถายทอดไดนาสนใจ แมจะไมมีเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยแต

อาสาสมัครสามารถนําเสนอไดอยางดี นอกจากนี้ยังมีมุมหองสมุดเล็ก ๆ  ภายในพิพิธภัณฑอีกดวย แต

ชุมชนเขามานอยสวนมากเปนนักเรียน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย 

แหงที่ 2 

 พิพิธภัณฑโดยสํานักงานเขตและอาสาสมัครที่เปนผูนําชุมชนพยายามจัดกิจกรรมการ

เรียนรูข้ึนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนบางกอกนอย และ

ยังมีกิจกรรมพิเศษที่รวมกับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งกิจกรรมจากหนวยงานทางวัฒนธรรม

ตางๆ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 

2 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนผูนําและผูเชี่ยวชาญเร่ืองประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน  

เปนผู มีส วนรวมในการจัดตั้ง มีความรูดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นมาก  มี

ความสามารถในการบรรยายและนําชม รวมทั้งสามารถเปนวิทยากรสาธิตในกิจกรรมการเรียนรู 

มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ และพยายามจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับชุมชน

เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการ  
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

 การประชาส ัมพ ันธ ของพ ิพ ิธภัณฑ มีแผ นพ ับและหน ังส ือพ ิพ ิธภ ัณฑ ท องถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให และตัวอาสาสมัครเองพยายาม

ใชความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางกอกนอย แหงที่ 2 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 33 บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 
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ภาพที่ 34 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 

 

 

ภาพที่ 35 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกนอย แหงที่ 2 
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10. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางกอกใหญ โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวน

รวมในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ ตั้งอยู 

เขตบางกอกใหญ อยูในกลุมเขตกรุงธนบุรี ซึ่งถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ซึ่งในอดีตบริเวณแถบนี้เปนเมืองทา เมืองหนา

ดานการคาในสมัยอยุธยา มาสูศูนยกลางการปกครองของกรุงธนบุรี 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนฤทธิณรงครอน ซอยเพชรเกษม 2 เขตบางกอกใหญ ตัว

โรงเรียนอยูในเขตชุมชน แตอยูหางจากถนนใหญ ทําใหเดินทางเขาถึงลําบาก ไมมีปายบอกทาง

ชัดเจน และถนนทางเขาแคบ ภายในมีพ้ืนที่กวางขวาง มีอาคาร 2 ชั้นทรงยุโรปซึ่งปจจุบันปรับปรุง

เปนพิพิธภัณฑบานคุณหลวงฤทธิณรงครอน บริเวณโดยรอบสะอาด สวยงาม 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูบริเวณชั้นลางของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

เปนอาคารเรียนขนาดใหญสูง 6 ชั้น พิพิธภัณฑอยูตรงทางเขาอาคารมีปายแสดงชัดเจน มีพ้ืนที่ใชสอย

กวางขวาง แตเนื่องจากอยูในเขตโรงเรียน เวลาจะเขาชมตองติดตอกับยามรักษาการณหนาประตู

โรงเรียนกอน และในวันหยุดเรียนจะดูเงียบเหงา เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 



  

218

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวและเหตุการณในประวัติศาสตรที่สําคัญของบางกอกใหญ 

ตั้งแตมีฐานะเปนเมืองทา เมืองหนาดานการคาในสมัยอยุธยา มาสูศูนยกลางการปกครองของกรุง

ธนบุรี จนเปนถิ่นฐานยานที่อยูอาศัยของขุนนางและผูดีสมัยรัตนโกสินทร มีการแสดงภาพและ

ประวัติของพระราชวังเดิม และโบราณสถานสําคัญๆ ในบริเวณพระราชวังเดิมรวมถึงการแสดง

ภาพพระอารามสําคัญในเขตบางกอกใหญ รวมถึงแสดงประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญในเขต

บางกอกใหญ คือ งานแหผาไตรหลวงพอเกษร วัดทาพระ ประเพณีสงกรานตวัดอรุณ วิถีชาวสวน 

และชนชาติตางๆ ที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม และที่สําคัญคือ จัดแสดงเร่ืองรางพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศที่มีตอเขตบางกอกใหญ 

จากการศึกษาพบวา ภายในสามารถออกแบบนิทรรศการไดดี มีเนื้อหาเหมาะสม มีการ

จําลองบรรยากาศของอาคารรานคาในสมัยกอน แตมีบางสวนชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากขาดแคลน

งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีส่ิงของจากชุมชนที่บริจาครวมจัดแสดงดวย แตการจัดแสดงยังไม

เหมาะสม  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

พิพิธภัณฑมีการกิจกรรมพิเศษ เชนกิจกรรมจัดลองเรือเยี่ยมชมแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมริม

คลองบางกอกใหญ โดยมีพิพิธภัณฑเปนจุดแวะชมดวย แตไมมีความตอเนื่องข้ึนอยูกับงบประมาณ

และหนวยงานที่จะรวมจัด 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ มีจิตอาสาและใจรักในการบริการ มีความรูดาน

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นมาก มีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ และ

พยายามจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับชุมชนเพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการ แตไมคอย

ไดรับการสนับสนุนในการทํางานจากเจาของพื้นที่ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ 

การประชาส ัมพ ันธ ของพ ิพ ิธภ ัณฑ ม ีแผ นพ ับและหน ังส ือพ ิพ ิธภ ัณฑท องถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให และตัวอาสาสมัครเองพยายาม

ใชความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ 
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางกอกใหญ 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 36 บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกใหญ 
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ภาพที่ 37 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกใหญ 

 

 

ภาพที่ 38 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางกอกใหญ 
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11. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และไดรับการ

สนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางดี 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตั้งอยู 

เขตบางขุนเทียน อยูในกลุมเขตกรุงธนใต สภาพพ้ืนที่ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของ

เขตเปนแหลงที่อยูอาศัย การคา และอุตสาหกรรม ในขณะที่พ้ืนที่สวนใหญเปนเขตเกษตรกรรม

และมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเปนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพ้ืนที่ติดกับอาวไทย 

(เปนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร. และยังมีปาชายเลนหลงเหลืออยู 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ เขตบางขุนเทียน ซึ่งเปนโรงเรียนที่มี

ชื่อเสียงดานการอนุรักษธรรมชาติและมีแหลงการเรียนรูดานปาชายเลน ตัวโรงเรียนมีบรรยากาศที่

เปนธรรมชาติ สวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของเขต แตการเดินทางคอยขางลําบาก 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูชั้นลางของอาคารเรียนไม 2 ชั้นหลังเกาของโรงเรียน ที่อยู

ดานหลัง แตมีทางเดินและปายบอกทาง เปนอาคารซึ่งมีเอกลักษณและความสวยงาม มีพ้ืนที่ใช

สอยกวางขวางเหมาะสมกับการจัดแสดง หองขางๆ เปนพิพิธภัณฑของโรงเรียน ดานหนาเปนสวน

และมีที่นั่งพักคอยสําหรับนักเรียนและผูที่เขามารวมกิจกรรมของโรงเรียนที่จะมาทํากิจกรรมในชวง

วันหยุด พิพิธภัณฑเปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น. 



  

222

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวของเขตบางขุนเทียนที่เปนพ้ืนที่ชายทะเลหนึ่งเดียวของ

กรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและวิถีชีวิตคนทองถิ่นอันเรียบงาย ภาพรวมของ

เขตบางขุนเทียนบนเสนทางประวัติศาสตร อาทิ ที่มาของชื่อบางขุนเทียนที่สันนิษฐานวาเพ้ียนมา

จากคําวา "บางขุนเกวียน" เนื่องบริเวณนี้เคยที่ชุมชนเกวียน ซึ่งแตละกองเกวียนจะมีผูนําคอย

อารักขาที่เรียกวาขุน เร่ืองของสวนบางขุนเทียนหรือ “สวนในบางลาง” ที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชผล

นานาชนิดทั้ง หมาก พลู มะพราว และสม ชาวพ้ืนเมืองในบางขุนเทียน ทะเลกรุงเทพฯ ที่นําเสนอ

ขอมูลของสภาพธรรมชาติ ปาชายเลน ระบบนิเวศน รวมถึงวิถีชีวิตและอาชีพที่ผูกพันกับธรรมชาติ 

เชน การขับถายของชาวบานเปนแบบธรรมชาติ ใชวิธีถายลงโองฝงดินที่เรียกวา เวจ และนํามูลมา

ใชประโยชนแทนปุยในสวนไดเปนอยางดี การเผาถานไมโกงกาง ซึ่งเปนอีกหนึ่งอาชีพในอดีตของ

ชาวบางขุนเทียน สะทอนถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปาชายเลนของพื้นที่บางขุนเทียน 

เนื้อหาภายในพิพิธภัณฑเปนการนําเสนอเร่ืองราวภาพกวางของพ้ืนที่เขตเปนหลัก มีการ

ลําดับเร่ืองราวเหมาะสม มีแผนผังนําชม และสามารถจัดวางวัตถุจัดแสดงไดอยางนาสนใจ มีปายประกอบ

คําบรรยายใหขอมูลที่ดี ซึ่งสวนใหญเปนวัตถุส่ิงของที่ไดรับบริจาคมาจากชุมชน แตชุมชนกลับมีสวน

รวมในการสรางและใหขอมูลทองถิ่นนอย อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เปนคนในพ้ืนที่ สามารถถายทอด

วิถีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปนอยางดี และมีใจรักบริการ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

สวนมากเปนกิจกรรมการเรียนรูที่จัดรวมกับโรงเรียน สําหรับผูที่มาเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ

ธรรมชาติและปาชายเลน 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ สามารถถายทอดวิถีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดเปน

อยางดี และมีใจรักบริการ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

พิพิธภัณฑมีการประชาสัมพันธทั้งจากสวนกลาง โดยใชเอกสารประชาสัมพันธจากสํานัก

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธจากโรงเรียนและฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของเขตในเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู 
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางขุนเทียน 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 39 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตบางขุนเทยีน 
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ภาพที่ 40 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางขุนเทยีน 

 

 

ภาพที่ 41 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางขุนเทยีน 
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12. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางเขน โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ตั้งอยู 

เขตบางเขน อยูในกลุมเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเปนเขตที่อยูอาศัยรองรับการขยายตัวของ

เมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ. ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในอดีตเปนชุมชนเกษตรกรรม พ้ืนที่

สวนใหญเปนพ้ืนที่ใชในการทําการเกษตร 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจงวัฒนะ เขตบางเขน ซึ่งเปน

สถาบันการศึกษาขนาดใหญ เดินทางเขาถึงสะดวก มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน อยูใกลกับ

สถานที่สําคัญๆ ของเขตทั้งวัดพระศรีมหาธาตุและอนุสาวรียหลักส่ี  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูชั้นลางของอาคารเรียนหมายเลข 18 ซึ่งอยู ลึกเขาไปใน

มหาวิทยาลัย เปนอาคารเรียนทั่วไปไมมีความโดดเดน ไมมีปายแสดงชัดเจน แตมีปายของพิพิธภัณฑ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่อยูใกลเคียงกัน พ้ืนที่จ ัดแสดงมีขนาดเหมะสม  สะอาด 

เรียบรอย แตการจัดแสดงไมมีจุดเดน มีการใชส่ือวิดีโอมาชวยในการเรียนรู  เปดใหบริการในวัน

พุธ-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

พิพิธภัณฑนําเสนอเร่ืองราวในอดีตเขตบางเขน ซึ่งพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ใชในการทํา

การเกษตร จึงถูกเรียกวา "ทุงบางเขน" ตอมาในป พ.ศ. 2440 เขตบางเขนไดจัดตั้งเปนอําเภอหนึ่ง

ของจังหวัดพระนคร คือ อําเภอบางเขน และหลังจากมีการเปล่ียนแปลงลักษณะการปกครองของ

จังห วัดพระนครและเทศบาลกรุง เทพธนบุ รีโดยรวมเปนองคกรเดียวกัน   เ รียกชื่ อว า 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางเขนไดถูกเปล่ียนชื่อใหเปนเขตบางเขน ผูคนที่อาศัยอยูในเขต

บางเขน ซึ่งยายถิ่นฐานมาจากที่ตางๆ จนทําใหเกิดวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา

และความสมัครสมานสามัคคี ของคนในทองถิ่น ทั้งประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว การรวมงานบุญใน

วันสําคัญทางศาสนา รวมถึงประเพณีสงกรานตที่มีเอกลักษณภูมิปญญาและวิถีชุมชนทองถิ่น 

จากอดีตจนถึงปจจุบันชาวบางเขนมีวิถีชีวิตที่เรียบงาย โดยมีลําคลองตางๆ ไวคอยหลอเล้ียงชีวิต 

ซึ่งคนสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานาและจับปลา การทําระหัดวิดน้ํา และการประดิษฐอุปกรณ

จับสัตวน้ําจึงเปนภูมิปญญาที่โดดเดนของชาวบางเขน รวมทั้งจัดแสดงสถานที่สําคัญ เชน 

อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ, วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนตน   

ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวสะทอนเอกลักษณทองถิ่นในฐานะเปนแหลงพุทธ

ศาสนา ลําดับเร่ืองดี แตเนื้อหานอยเกินไป ของที่นาํมาจัดแสดงก็มีนอย นิทรรศการขาดการดูแลรักษา 

ชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดแสดง 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

 มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว แตไมมีการจัดกิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง 

มีเพียงมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเจาของพ้ืนที่จัดบอรดแสดงกิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

อาสาสาสมัครพิพิธภัณฑ มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดง

เปนอยางดี มีจิตบริการ และเอาใจใสผูเขาชม  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางเขน 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 42 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตบางเขน 
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ภาพที่ 43 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางเขน 

 

 

ภาพที่ 44 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางเขน 

 

 

 



  

229

13. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางซ่ือ  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางซื่อ โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ตั้งอยู 

เขตบางซื่อ จัดอยูในกลุมเขตกรุงเทพเหนือ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนแหลงการคา การ

บริการ และแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก จากที่อดีตเคยเปนพ้ืนที่ชานเมืองที่หางไกลความเจริญ

มีแตทองทุงนามาจนพัฒนามาเปนเมือง 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายในวัดสรอยทอง ถนนประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ ซึ่งเปนวัดพระ

อารามหลวงที่มีชื่อเสียง ติดถนนใหญ จึงเดินทางสะดวก สามารถเดินทางมาไดทั้งรถยนตและทาง

เรือ  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูบนชั้น 2 ของอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสรอยทอง อาคารที่ตั้ง

มีการดูแลรักษาอยางเหมาะสม แตไมโดดเดนเปนที่สังเกต ปายบอกทางข้ึนไปพิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก 

บรรยากาศคอนขางเงียบเหงา มีพ้ืนที่จัดแสดงกวางขวาง แตไมมีจุดเดนและไมมีบรรยากาศที่

นาสนใจ เปดใหบริการวันพุธ-อาทิตย เวลา 10.00-16.00 น. 

 



  

230

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของเขตบางซื่อ ที่อดีตเคยเปนพ้ืนที่ชานเมืองที่หางไกล

ความเจริญ มีแตทองทุงนามากอนจนพัฒนามาเปนเมือง รวมทั้งเร่ืองแสดงเกี่ยวกับสถานที่ที่เปน

ความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่น เชน โรงเผาอิฐสะพานพระราม 6 ชุมทางรถไฟบางซื่อ บริษัท 

ปูนซีเมนตไทย จํากัด บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด อาชีพที่เปนเอกลักษณของเขต เชน การทํา

กระดาษขอยแบบโบราณ การทําหัวโขนที่ชุมชนสะพานไมศิลปะ อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไม ที่ซอย

ประชานฤมิตร แหลงรวมเคร่ืองไมที่ใหญที่สุดในประเทศ จนไดรับขนานนามวา “ถนนสายไม” 

ตลอดจนเร่ืองราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงตางๆ เชน ชาย เมืองสิงห นักรองลูกทุงชื่อดัง ครู

สาคร ยังเขียวสด หรือ โจ หลุยส หุนละครเล็กที่สรางชื่อเสียงระดับโลก ครูสํารวย เปรมใจ ศิลปน

ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย ของดีและแหลงทองเที่ยว เชน ศูนยทัศนศิลปบานชางไทย, สํานัก

ดาบสหชัยแสงชวง ที่สอนวิชากระบี่กระบอง  

เนื้อหาที่นํามาถายทอด จัดแสดงใหเขาใจงาย แตขาดความนาสนใจ ไมพบการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดตั้ง มีเพียงการบริจาคส่ิงของเทานั้น  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

 มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน  งานวันแม งานวันสงกรานต และกิจกรรมเกี ่ยวกับ

ผูสูงอายุ แตก็ไมเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑหรือเนื้อหาของนิทรรศการ  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ มีความรูในเร่ืองราวการจัดแสดง สามารถใหขอมูลไดเปนอยางดี มีจิต

บริการ 

 9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  

 

 



  

231

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางซื่อ 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 45 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตบางซื่อ 
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ภาพที่ 46 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางซื่อ 

 

 

ภาพที่ 47 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางซื่อ 
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14. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางนา  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางนา โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา ตั้งอยู 

เขตบางนา อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต สภาพทั่วไปเปนเขตชุมชนเมืองหนาแนนปานกลาง

ผสมกับชุมชนการเกษตร มีประเพณีที่เปนเอกลักษณของชุมชนชาวมอญ อดีตเปนพ้ืนที่

เกษตรกรรมทํานาแตปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและกลายเปนแหลงพักอาศัยทั้งหมูบาน

จัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนบางนาใน ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ซึ่งอยูติดกับวัดบาง

นาใน ซึ่งเปนวัดขนาดใหญและมีความสําคัญในชุมชน ตัวโรงเรียนอยูหางจากถนนใหญตองเขาไป

ในซอยแตสามารถเขาถึงงาย ใกลกับชุมชน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูชั้นลางของอาคารเรียนในโรงเรียนวัดบางนาใน มีปายแสดงบอก

ทาง พื้นที่ใชสอยมีขนาดเล็กแตมีการจัดแสดงอยางเปนระเบียบ แตตัวอาคารไมมีความโดดเดน 

เปดใหบริการวันจันทร-ศุกร เวลา 10.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

พิพิธภัณฑนําเสนอถึงที่มาของชื่อเขตบางนา จากพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ ประชากร

สวนใหญประกอบอาชีพทํานา การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ นําเสนอเร่ืองราวของคลองบางนา

ในสมัยอดีตกับปจจุบัน ซึ่งคลองบางนานี้จะไปเชื่อมกับคลองพระโขนง สภาพวิถีชีวิตของชุมชน

ชาวมอญ ชุมชนที่มีประเพณีที่เปนเอกลักษณ เร่ืองราวสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่กองทัพญี่ปุนได

เขามาตั้งคายในเขตบางนา เนื่องมาจากการคมนาคมสะดวก ติดกับแมน้ําเจาพระยา มีคลอง

เชื่อมตอถึงกัน การจัดแสดงกระทอมจําลองวิถีชีวิตของชาวนา ดานในของกระทอมมีส่ิงของ

เคร่ืองใชเปนอุปกรณทํานาอยางเชนเคียวเกี่ยวขาว เคร่ืองฟดขาว อุปกรณจับปลา ดานหนามีภาพ

ข้ันตอนการทํานาใหเรียนรู รวมทั้งจัดแสดงของดีและสถานที่ที่สําคัญภายในเขต 

ภายในมีการจัดบอรดนิทรรศการอยางงาย ๆ แตมีมากเกินไป ไมมีจุดเดนของนิทรรศการ 

อีกทั้งเนื้อหาก็ไมสามารถแสดงเอกลักษณของทองถิ่นได ชุมชนมีสวนรวมในระยะแรกของการจัดตั้งมี

การบริจาคส่ิงของเพ่ือจัดแสดง แมปจจุบันจะมีผูมาบริจาคส่ิงของเพ่ิมเติมบาง  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว แตไมมีการจัดกิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง 

และมีกิจกรรมที่จัดรวมกับทางโรงเรียนในชวงวันสําคัญตางๆ  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

อาสาสมัครประจําพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น ทํางานมายาวนาน มีความรูในเร่ือง

ประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางนา 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางนา 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 48 บริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางนา 
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ภาพที่ 49 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางนา 

 

 

ภาพที่ 50 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางนา 
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15. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

เดิมเปนพิพิธภัณฑชาวบางกอก โดยการบริหารจัดการของอาจารย วราพร สุรวดี ผูเปน

เจาของบาน ตอมาไดยกใหเปนสมบัติของกรุงเทพมหานคร โดยสวนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่จัดทําใหม

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตบางรัก โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผูกําหนด

แผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการใหบริการ

และการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และมีคณะกรรมการชุมชนรวมดูแล 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ตั้งอยู 

เขตบางรัก อยูในกลุมเขตลุมพินี ซึ่งถือเปนเขตศูนยกลางธุรกิจ การคา การบริการ และ

การทูต จากอดีตถึงปจจุบัน บางรักเปนแหลงธุรกิจการคานานาชาติที่สําคัญ เปนจุดรวมความ

ทันสมัยและศิลปวิทยาการใหมจากตางประเทศ เปนแหลงรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายจากผูคน

หลายชนชาติศาสนา 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน พิพิธภัณฑชาวบางกอก ซอยเจริญกรุง 43 เขตบางรัก ซึ่งเดิมเปน

บานพักอาศัยเกาแกสถาปตยกรรมแบบตะวันตก มีอาคารทั้งหมด 3 หลัง และยังคงรักษา

บรรยากาศของบานเกา รมร่ืน สวยงาม เดินทางเขาถึงไดสะดวก และเปนที่รูจักดีทั้งคนในชุมชน

และนักทองเที่ยว 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูในชั้นสองของอาคารหลังที่ 3 ที่แตเดิมเปนตึกแถวเกา พ้ืนที่จัด

แสดงมีขนาดที่พอเหมาะบรรยากาศของบานเกาทําใหพิพิธภัณฑมีความโดดเดน ทําใหเกิดความ
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นาสนใจ สะทอนความเปนอยูของทองถิ่นและยุคสมัยได เปดใหบริการวันพุธ-อาทิตย เวลา 10.00-

16.00 น. 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

พิพิธภัณฑไดรวบรวมเร่ืองราวตางๆที่เกิดข้ึนภายในชุมชน ผานนิทรรศการที่บอกเลา

เร่ืองราว โดยมีเนื้อหาการจัดแสดงคือ ภาพรวมกรุงเทพมหานคร ลักษณะทางกายภาพเขตบางรัก 

สายสัมพันธไทย-ตะวันตก อิทธิพลสนธิสัญญาเบาวริงตอประเทศไทย ชุมชนนาชาติ บทบาท

บทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีตอการปฏิรูปประเทศ สถานที่สําคัญของบางรัก แรกมีในสยาม แรก

มีในบางรัก และ คนเดนบางรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธกับชาติตะวันตกที่นํามาซึ่งความ

เปล่ียนแปลงในสังคมไทย อาทิ ถนนสายแรก แฟลตแหงแรก โรงเรียนเอกชนแหงแรก ภายใน

พิพิธภัณฑจัดแสดงบรรยากาศยอนยุคเหมือนคร้ังอดีต นอกจากนั้นในบริเวณเดียวกันยังมี

พิพิธภัณฑชาวบางกอก ซึ่งจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชของชาวบางกอกในอดีตไวในบานโบราณทั้ง 

3 หลัง  

เนื่องจากเปนบานอยูอาศัยเดิมสวนบุคคล ทําใหคนในชุมชนไมมีสวนรวมในการจัดการ และ

ไมเกิดความรูสึกมีสวนรวมหรือภาคภูมิใจ เนื้อหาที่จัดแสดง นําเสนอสาระสําคัญของยานบางรักไดดี มี

ความนาสนใจ และดึงดูดผูเยี่ยมชม  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

 มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ และกิจกรรมพิเศษเปนการเฉพาะ เชน การนําชมในพืน้ที่

ประวัติศาสตรตางๆ การสาธิตงานประดิษฐ แตไมมีการวางแผนในระยะยาว  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑมีจํานวน 4 คน ทําใหสะดวกและเหมาะสมกับการดูแลและนําชม

พิพิธภัณฑ มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเขาชมกลุมตางๆ ไดเปนอยางดี 
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ นอกจากแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให ทางพิพิธภัณฑเองมีการจัดทํา

เอกสารและส่ิงพิมพ รวมถึงการจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเพ่ิมเติม  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

บางรัก 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 51 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตบางรัก 
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ภาพที่ 52 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางรัก 

 

 

ภาพที่ 53 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตบางรัก 
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16. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตพญาไท โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ตั้งอยู 

เขตพญาไท อยูในกลุมเขตกรุงเทพกลาง สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนแหลงการคา การ

บริการ และแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน กรมประชาสัมพันธ ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6 เขตพญา

ไท ซึ่งเปนสถานที่ราชการที่สําคัญแหงหนึ่ง ภายในมีอาคารของหนวยงานตางๆของกรมมากมาย 

เดินทางเขาถึงสะดวก แตดวยความเปนสถานที่ราชการทําใหผูคนไมรูสึกวาเปนพิพิธภัณฑของ

ชุมชน และไมสะดวกในการเขาไปเยี่ยมชม 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูในอาคารเดียวกับพิพิธภัณฑกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ 

อยูลึกจากทางเขามาก และไมมีปายบอกทาง ทําใหเขาถึงยาก ตัวอาคารมีความสวยงาม พ้ืนที่จัด

แสดงมีขนาดกวางขวาง แตดวยความที่อยูลึกทําใหบรรยากาศดูเงียบเหงา เปดใหบริการตามเวลา

ราชการในวันจันทร-ศุกร  เวลา 08.00-16.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

พิพิธภัณฑจัดแสดง ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ภูมิปญญาของคนในทองถิ่น โดยแสดง

เร่ืองราวเกี่ยงกับเขตพญาไทในอดีต ประวัติความเปนมาของชื่อเขตพญาไท ซึ่งมาจากการเปนที่ตั้ง

ของ “พระราชวังพญาไท” ลําคลองในเขตพญาไท ก็คือ คลองประปา ซึ่งกอสรางตามพระบรมราช

โองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อจําหนายน้ําไปที่ตางๆ ตามสมควรแก

ทองที่ของเขตพระนคร และคลองซื่อ ซึ่งสันนิษฐานวาเปนคลองธรรมชาติที่เชื่อมระหวางแมน้ํา

เจาพระยากับพ้ืนที่ภายในชุมชน เร่ืองราวทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน วัดไผตัน วัดแหง

เดียวในพื้นที่เขตพญาไท ซึ่งสันนิษฐานวาเจาหญิงลาวเปนผูสราง เม่ือป พ.ศ. 2931 นําเสนอของดี

และแหลงทองเที่ยวในเขตพญาไท เชน พิพิธภัณฑตราไปรษณียากรไทย, พิพิธภัณฑธนาคารออม

สิน, สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 และสถาบันแพทยแผนไทย รวมถึงบุคคลสําคัญของเขต

พญาไท เชน กุหลาบ สายประดิษฐ หรือ ศรีบูรพา นักคิดนักเขียนคนสําคัญของไทย จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต พล.อ.ชาติชาย ชุณหวัน อดีตนายกรัฐมนตรี เปนตน 

เนื้อหาจัดแสดงเขาใจงาย แตมีนอยและไมละเอียด ขอมูลที่จัดแสดงมีขอมูลเกี่ยวกับวิถี

ชุมชนนอยมาก ชุมชนยังไมมีสวนรวมในการจัดแสดงมากนัก นับตั้งแตการจัดตั้ง มีเพียงการให

ขอมูลและรวมบริจาคส่ิงของเพ่ือจัดแสดงเทานั้น ไมมีกระบวนการมีสวนรวมอ่ืน ๆ ที่ตอเนื่อง  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

พิพิธภัณฑมีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑทํางานมายาวนาน มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหา

ในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ มีความสามารถในการนําชมและตอบคําถาม  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

พญาไท 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นและชวยสรางความภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น  

 

 

ภาพที่ 54 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตพญาไท 
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ภาพที่ 55 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพญาไท 

 

 

ภาพที่ 56 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพญาไท 
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17. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตพระโขนง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และไดรับการสนับสนุน

จากทางวัดเปนอยางดี 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ตั้งอยู 

เขตพระโขนง อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต มีประชากรอาศัยอยูคอนขางหนาแนน มีอาคาร

พาณิชยที่ประกอบธุรกิจขนาดยอมจํานวนมากโดยเฉพาะทางดานหนาติดกับถนนสายหลักคือ 

ถนนสุขุมวิท สวนภายในซอยสุขุมวิท 101/ 1 ซึ่งเปนพ้ืนที่ของเขตนั้น พบวามีอาคารพาณิชยเปน

จํานวนมากเชนเดียวกัน ลักษณะบานเรือนเปนหมูบานจัดสรรสวนใหญ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ถนนสุขุมวิท 101 เขตพระ

โขนง ซึ่งเปนวัดขนาดใหญและมีชื่อเสียงมาก มีผูคนเขามาที่วัดมากมายในแตละวัน ภายในวัดมี

ส่ิงกอสรางและสวนทํากิจกรรมมากมาย แตอยูไกลจากถนนใหญ ตองเขาซอยที่มีขนาดคับแคบ 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูบนชั้น 3 ของพระวิริยะมงคลมหาเจดีย เปนเจดียที่สูงสุดใน

ประเทศไทย มี 14 ชั้น ประกอบดวยหองแสดงพิพิธภัณฑ หองสมุด หองคอมพิวเตอร วิทยาลัยราช

ภัฏฯ สวนฐานเจดียเปนโรงเรียนสอนสมาธิ ประกอบดวย หองเรียนขนาดใหญ มีหองเดินจงกรม 

หองนั่งสมาธิ ถ้ําวิปสสนา หองอาหาร และหองประชุม ตัวพิพิธภัณฑพ้ืนที่จัดแสดงมีขนาดเล็ก แตมี

ปายบอกทางข้ึนแสดงใหเห็น เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเขตพระโขนง เดิมพระโขนงเปน

อําเภอหนึ่งข้ึนอยูกับนครเข่ือนขันธ เมืองนี้เร่ิมสรางในสมัยรัชกาลที่ 1 มาแลวเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 

2 ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนเมืองพระประแดงหรือจังหวัดพระประแดงในสมัยรัชกาลที่ 6 จนกระทั่ง

ปจจุบันมาเปนเขตพระโขนง วิถีชีวิตชาวบานสมัยกอนที่ยังมีพ้ืนที่ทําการเกษตร ไปมาหาสูกันทาง

เรือ มีการจัดแสดงเคร่ืองปดละอองขาวและรําทําดวยไม และมีเคร่ืองมือเกษตรโบราณ มีเรือ

จําลองขนาดเล็กแสดงวิถีชีวิตของชาวบาน และเรือเมลแดงจําลองทํามาจากไม รวมถึงโบราณวัตถุ

ที่ไดรับการบริจาคจากชุมชน เร่ืองของวัดสําคัญในเขตพระโขนง เชน วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท

วรวิหาร วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดราษฎรศรัทธาธรรม และเร่ืองราวของเขตพระโขนงในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่เขตพระโขนงเคยมีคายทหารญี่ปุนมาตั้งอยู  

การออกแบบนิทรรศการไมมีจุดเดนทําใหไมมีความนาสนใจ แมวาจะนําเสนอใหเขาใจ

งายก็ตาม พ้ืนที่จัดแสดงที่มีอยูนอยทําใหไมสามารถสรางบรรยากาศการจัดแสดงที่ดีได นอกจากนี้

ยังพบวาการจัดแสดงวัตถุที่ไดรับบริจาคจากชุมชนแตก็ไมโดดเดน  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

 มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑทํางานมายาวนาน มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหา

ในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ มีความสามารถในการนําชมและตอบคําถาม  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

พระโขนง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นและชวยสรางความภาคภูมิใจแกคนในทองถิ่น  

 

 

ภาพที่ 57 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตพระโขนง 
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ภาพที่ 58 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพระโขนง 

 

 

ภาพที่ 59 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพระโขนง 
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18. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตพระนคร โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตั้งอยู 

เขตพระนคร อยูในกลุมเขตกรุงเทพกลาง ถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา แหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงพระนคร เนื่องจากมีสถานที่สําคัญทั้งทางดานวัฒนธรรม

และดานการเมืองการปกครองตั้งอยูเปนจํานวนมากมาย ทั้ง วัด วัง และสถานที่ราชการสําคัญๆ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน สํานักงานเขตพระนคร เขตพระนคร ซึ่งเปนสถานที่ราชการที่

สําคัญแหงหนึ่ง เดินทางเขาถึงสะดวก อยูในยานทองเที่ยวของชุมชน แตดวยความเปนสถานที่

ราชการทําใหผูคนไมรูสึกวาเปนพิพิธภัณฑของชุมชน และไมสะดวกในการเขาไปเยี่ยมชม 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

สถานที่ของพิพิธภัณฑคืออาคาร 2 ชั้นแบบเรือนไมปนหยา ที่อยูดานหนาของสํานักงาน

เขตพระนคร การเดินทางมาเยี่ยมชมมีความสะดวก เนื่องจากติดถนนใหญ อาคารที่จัดแสดงมี

เอกลักษณโดดเดน และไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี สะอาด สวยงามมีพ้ืนที่ใชสอยกวางขวาง และ

แบงเปนหลายหองจัดแสดงเปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา09.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรที่สําคัญของทองถิ่น แสดงภาพการตอตั้งกรุงธนบุรี ของ

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จนมาเปนกรุงเทพมหานคร การวางผังเมืองตามตําราของพิชัยสงคราม

แบบนาค สวนที่เปนพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนสวนทองนาค ซึ่งถือ

เปนสวนที่สําคัญที่สุดและเปนศุนยกลางของเมืองทั้งหมด มีการเลาถึงวิถีชีวิตในวังชุมชนสามแพรง 

คือ แพรงนรา แพรงสรรพศาสตร และแพรงภูธร งานฝมือวิจิตรของชุมชนชาววัง เชนการรอย

พวงมาลัย การประดิษฐ งานแกะสลักผลไมตาง ๆ เร่ืองราวของบุคคลสําคัญที่มีที่พํานักอยูในเขต

พระนคร เชน โชติ แพรพันธุ (ยาขอบ. ผูประพันธนิยาย “ผูชนะสิบทิศ” ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค อดีต

นายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษอาวุโส นายเล่ือน พงษโสภณ ชั้น 2 จัดแสดงภูมิปญญาและวิถีชีวิตของ

ชุมชนในเขตพระนคร เชน ชุมชนบานบาตร ชาวบานในชุมชนนี้จะผลิตบาตรพระ แสดงยานตางๆ 

ที่อยูในเขตพระนคร เชน ทุงสนามหลวง ยานสังฆภัณฑ ยานพาหุรัด ยานบางลําภู ยานสําเพ็ง 

ตลาดม่ิงเมือง พรอมทั้งจําลองส่ิงของที่สามารถบอกเลาเร่ืองราวของยานตางๆ เหลานี้ และแสดง

การคมนาคมทางน้ํา มีคลองรอบๆ กรุงที่ขุดเพ่ือเปนคูเมืองของกรุงเทพฯ เชน คลองบางลําภู หรือ

คลองโองอาง  

ลําดับการนําเสนอ เนื้อหามีความเขาใจงาย แตมีวัตถุจัดแสดงนอย สวนใหญเปนบอรด

นิทรรศการ ทั้งนี้พบวา มีของบริจาคอยูมาก แตไมมีการหมุนเวียนจัดแสดงพิพิธภัณฑฯ และไมพบการ

มีสวนรวมของชุมชนที่มีตอพิพิธภัณฑฯ มีเพียงการบริจาคส่ิงของเพ่ือจัดแสดง และการใหขอมูล 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑพ่ึงเขามาทํางาน ทําใหยังไมเชี่ยวชาญเพียงพอตอการนําชม และดูแล

รักษาพิพิธภัณฑ ซึ่งเกิดจากคาตอบแทนนอยทําใหไมมีความตอเนื่องของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

พระนคร 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 60 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพระนคร 

 

 



  

252

 

ภาพที่ 61 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพระนคร 

 

 

ภาพที่ 62 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตพระนคร 
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19. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตมีนบุรี โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนผู

กําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ตั้งอยู 

เขตมีนบุรี อยูในกลุมเขตกรุงเทพตะวันออก สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีคลองและ

ลํารางไหลผานหลายสาย ในอดีตเปนเรือกสวนไรนา บอปลา นาบัว และไรหญา แตปจจุบันเร่ิมลด

นอยลง เนื่องจากพ้ืนที่หลายแหงถูกเปล่ียนสภาพเปนที่อยูอาศัยหนาแนน หมูบาน อาคารพาณิชย 

สถานที่ประกอบการทั้งเล็กและขนาดใหญ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน สํานักงานเขตมีนบุรี ถนนสีหบุราณุกิจ เขตมีนบุรี ซึ่งเปนสถานที่

ราชการที่สําคัญแหงหนึ่ง เดินทางเขาถึงสะดวก อยูในยานศูนยกลางของชุมชน แตดวยความเปน

สถานที่ราชการทําใหผูคนไมรูสึกวาเปนพิพิธภัณฑของชุมชน และไมสะดวกในการเขาไปเยี่ยมชม 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

อาคารของพิพิธภัณฑเปนอาคารไมสักเกา ซึ่งแตเดิมเปนศาลาวาการจังหวัดมีนบุรีเกา และ

ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน และมีเร่ืองราว คุณคาทางประวัติศาสตร การเดินทางมาเยี่ยม

ชมมีความสะดวก เนื่องจากติดถนนใหญ อาคารที่จัดแสดงมีเอกลักษณโดดเดน และไดรับการดูแล

รักษาเปนอยางดี สะอาด สวยงามมีพ้ืนที่ใชสอยกวางขวาง และแบงเปนหลายหองจัดแสดงเปด

ใหบริการในวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเร่ืองราวความเปนมาและประวัติศาสตรการตั้งเมืองมีนบุรี มีสวนจัด

แสดงเฉลิมพระเกียรติ และสวนแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชในอดีต ภายในมีชองเล็ก ๆ บนพ้ืนอาคารที่

สามารถเดินลอดไปยังคุกที่อยูชั้นใตถุนของอาคารได ซึ่งเคยใชขังนักโทษในสมัยกอน มีสวน

บรรยายเร่ืองราวแตละสวนของเขตมีนบุรี ทั้งหอจดหมายเหตุเมืองมีน ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต 

ภาพการเสด็จประพาสตนของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 มีหอเกียรติยศที่แสดง

ความภาคภูมิใจในเขต หองศิลปกรรมวัฒนธรรมของชุมชน บอกเลาถึงอาชีพในอดีต การเล้ียงปลา 

การเพาะปลูก และเคร่ืองมือเคร่ืองใชในอดีต หองการเมืองการปกครอง จัดแสดงเกี่ยวกับการ

ปกครองในสมัยกอน เคร่ืองมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน เคร่ืองแตงการทหาร อาวุธตาง ๆ และ

หองศาสนา จําลองหองละหมาดของศาสนาอิสลาม มีอุปกรณการละหมาด เชน พรม พระคัมภีร 

รวมทั้งนิทรรศการพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปพระพุธสิหิงสจําลอง จนไปถึงของโบราณท่ีหาดูได

ยาก เชน เคร่ืองฝดขาว ถังตวงขาวสาร กลองยาสูบ เปนตน 

พิพิธภัณฑมีวัตถุมาก แตไมมีสวนคลังเก็บวัตถุ จึงจําเปนตองจัดแสดงวัตถุทั้งหมดทีมี่ เนือ้หา

ของนิทรรศการ ไมเนนไปที่วิถีชุมชน โดยมากเปนเร่ืองบุคคลสําคัญ การปกครอง และศาสนา แมวา

พ้ืนที่เขตมีนบุรีจะมีพิพิธภัณฑทองถิ่นอยูหลายแหง แตกลับไมมีความเชื่อมโยงกัน อาจเปนผล

เนื่องมาจากทองถิ่นไมมีสวนรวมในการจัดตั้ง แมวาจะมีความโดดเดนในดานการบริจาควัตถุ  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

 และไมพบวามีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษรายป มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ัง

คราว 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

มีอาสาสมัครพิพิธภัณฑและเจาหนาที่จากสํานักงานเขตมาดุแล มีความรูในเร่ือง

ประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ มีความสามารถในการนําชม

และตอบคําถาม  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

มีนบุรี 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 63 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตมีนบุรี 
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ภาพที่ 64 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตมีนบุรี 

 

 

ภาพที่ 65 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตมีนบุรี 

 

 

 



  

257

20. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตยานนาวา โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ตั้งอยู 

เขตยานนาวา อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต สภาพทั่วไปเปนแหลงการคา การบริการ และ

แหลงที่อยูอาศัยหนาแนนมาก จากอดีตเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมการเปนเขตเศรษฐกิจและโรงงาน

อุตสาหกรรมและทาเทีบยเรือ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายในเขต วัดคลองภูมิ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา ซึ่งเปนวัดที่ตั้งอยู

ริมแมน้ําเจาพระยา เปนวัดเกาแกสรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ตัววัดอยูหางจากถนนใหญ แตก็สามารถ

เดินทางเขาถึงไดโดยสะดวก ดานหนามีโรงเรียนวัดคลองภูมิตั้งอยู 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

อาคารของพิพิธภัณฑใชศาลาทรงไทย เปนอาคาร 2 ชั้น ที่ตั้งอยูริมน้ําในวัดคลองภูมิ มา

ปรับปรุงทําเปนพิพิธภัณฑ มีพ้ืนที่จัดแสดงพอสมควร แตอาคารต้ังอยูลึกเขาไปในหมูกุฏิสงฆ เขาถึง

ไดยาก และบริเวณโดยรอบก็มีความสกปรก ขาดการดูแลรักษา เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 

10.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

พิพิธภัณฑนําเสนอภาพเปรียบเทียบของเขตยานนาวาในอดีตกับปจจุบัน ตั้งแตมีการคา

ขายกับประเทศจีนโดยใชเรือสําเภา อันเปนที่มาของเรือสําเภาวัดยานนาวา ชั้นลางจัดแสดงประวัติ

ของบุคคลสําคัญในทองถิ่น เชน คุณตาบุญรอด ดวงพัตรา หลวงพอวงษ วัดปริวาส พระครูสถิต

บุญวัฒน พระครูพิศาลศาสนุธรรม นายตวน สาธุ คุณหญิงบุญมี ปุรราชรังสรรคและนายอเนก ปริ

ยานนท และนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของเขตยานนาวา ไดแก วัดทั้ง 9 แหงไดแก วัด

ชองลม วัดชองนนทรี วัดคลองภูมิ วัดคลองใหม วัดดาน วัดปริวาส วัดดอกไม วัดทองบน วัดโพธ์ิ

แมนคุณาราม ชั้นบนของพิพิธภัณฑมีภาพขยายสถานที่สําคัญแตละแหงพรอมคําอธิบาย แผนที่

ของสะพานวงแหวนที่พาดผานเขตยานนาวา ภาพของวัดตางๆ นอกจากนี้ยังมีภาพภูมิปญญาและ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน การละเลนของเด็กไทยอยางมากานกลวย การจับปลา ตลาดและ

อาหารการกิน ส่ิงของที่จัดแสดงมีเรือจําลองที่ชาวบานสมัยกอนใชในการสัญจรไปมา อุปกรณจับ

ปลาตางๆ ขาวของเคร่ืองใชสมัยโบราณเชน หีบใสของ ตะเกียงแขวน หมอ ไห วิทยุโบราณ 

เนื้อหานําเสนอ และวัตถุจัดแสดง สะทอนวิถีชีวิตของชาวบาน ความเปนทองถิ่นในอดีต และ

พัฒนาการทางสังคมไดดี เม่ือแรกจัดตั้งพบวาชุมชนมีสวนรวม ปราชญทองถิ่นและชุมชนมีความ

สนใจ ใหความรวมมือในการจัดตั้งเปนอยางดี แตเม่ือจัดตั้งพบปญหาหลายดาน ตลอดจนการดูแล

รักษาพิพิธภัณฑก็ไมดีเทาที่ควร เปนสาเหตุใหชุมชนรูสึกทอแท เบื่อหนาย และไมเขามามีสวนรวม  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ังคราว ไมมีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ แตในอดีตมี

กิจกรรมที่รวมกับทางโรงเรียนอยูสมํ่าเสมอ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ สามารถ

ใหขอมูลในเร่ืองราวที่จัดแสดงไดดี 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ยานนาวา 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 66 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตยานนาวา 
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ภาพที่ 67 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตยานนาวา 

 

ภาพที่ 68 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตยานนาวา 
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21. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และไดรับการ

สนับสนุนจากทางชุมชนและวัดเปนอยางดี 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ ตั้งอยู 

เขตราษฎรบูรณะ อยูในกลุมเขตตากสิน ซึ่งถือเปนแหลงจางงานใหม ที่อยูอาศัยหนาแนน

มาก และศูนยราชการทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ในอดีตเปนพ้ืนที่การเกษตร ยานสวน

ผลไมชื่อดัง เพราะมีพ้ืนที่ติดริมแมน้ําเจาพระยา 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ถนนราษฎรบูรณะ เขตราษฎร

บูรณะ ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีพ้ืนที่ติดกับวัดประเสริฐสุทธาวาส ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงการ

เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองสาม

กก 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูที่ชั้นลางของอาคารเรียน โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส มีปาย

ชัดเจน ขนาดพอเหมาะ มีพ้ืนที่ดานหนาสําหรับพักคอยและทํากิจกรรม ตัวสถานที่มีการตกแตง

บรรยากาศใหสวยงาม มีการดูแลรักษาความสะอาด เรียบรอย และการรักษาความปลอดภัย เปนอยาง

ดี เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.00-17.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

พิพิธภัณฑจัดแสดงวัตถุและชุดนิทรรศการที่แสดงถึงเอกลักษณของพ้ืนที่ นับตั้งแต

หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงความเปนชุมชนเกาแกมาแตอดีต ความเปนพ้ืนที่ “สวนใน

บางกอก” ยานสวนผลไมและผลิตผลจากสวนชื่อดังที่สงเขาไปขายในเมืองกรุง ดวยวิธีการนําเสนอ

ผานหุนจําลอง ผูชายกําลังปนตนหมากอยูในสวนหมากจําลอง บอกเลาวิถีชาวสวนหมาก มีตั้งแต

การปลูกหมาก อุปกรณตางๆในการปนตนหมาก คําอธิบายผลหมากระยะตาง ๆ ไดแก หมากดิบ 

หมากกะเตอะ หมากสง หมากยับ จนกลายมาสูยุคที่ความเจริญทางดานคมนาคมแผขยายเขาสู

พ้ืนที่ อีกทั้งความเหมาะสมของพ้ืนที่ติดริมฝงแมน้ําเจาพระยา ทําใหพัฒนาเปนพ้ืนที่ตั้งของ

คลังสินคา โรงสี โกดัง จํานวนมาก ซึ่งสะทอนผานวิถีชีวิตและภูมิปญญาที่ถายทอดกันมาจน

ปจจุบัน ทําใหการคาของเขตราษฎรบูรณะมีความรุงเรือง มีการเลาถึงการคาขาวในสมัยนั้น 

รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุของวัดประเสริฐสุทธาวาส ไดแก พระพุทธรูปเกาแก ลวดลายปูน

ปนที่แกะออกมาจากพระอุโบสถเดิมกอนการบูรณะวัด 

เนื้อหามีการนําเสนอที่ความโดดเดน นาสนใจ มีการมีสวนรวมของชุมชน นับตั้งแตการจัดตั้ง 

ทองถิ่นมีความภาคภูมิใจ และใหความรวมมือในงานพิพิธภัณฑ มีการประสานงานที่ดีกับโรงเรียนและ

วัด  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

 มีการจัดกิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง  มีแผนการเผยแพรประชาสัมพันธ และทิศทางการจัด

กิจกรรม หลายกิจกรรมเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑโดยตรง เชน การอบรมยุวอาสาสมัคร กิจกรรมดาน

การศึกษาและพิพิธภัณฑหลากหลายรูปแบบ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

อาสาสมัครเปนคนในพ้ืนที่ มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ไดรับการยอมรับ ทํางานมายาวนาน 

มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ มี

ความสามารถในดานการบรรยายโดดเดน และมีทัศนคติที่ดีมากกับงานพิพิธภัณฑ  
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎรบูรณะ 

นอกจากการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ ทั้งแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําใหแลว ทางพิพิธภัณฑโดยตัวของ

อาสาสมัครเองก็มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเพ่ิมเติมกับทางชุมชนและเครือขายอยาสมํ่าเสมอ 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ราษฎรบูรณะ 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 69 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตราษฎรบูรณะ 

 



  

264

 

ภาพที่ 70 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตราษฎรบูรณะ 

 

 

ภาพที่ 71 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตราษฎรบูรณะ 
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22. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตลาดกระบัง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และไดรับการ

สนับสนุนจากทางชุมชนและวัดเปนอยางดี 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ตั้งอยู 

เขตลาดกระบัง เปนเขตการปกครองที่มีพ้ืนที่มากที่สุดเปนอันดับที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร 

(รองจากเขตหนองจอก. อยูในกลุมเขตกรุงเทพตะวันออก สภาพโดยทั่วไปเปนทองทุง มีแหลง

ชุมชนหนาแนนทางทิศใตและมีเขตนิคมอุตสาหกรรมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ มี

ชุมชนอพยพเขามาตั้งรกรากทั้ง ชาวรามัญ ชาวมุสลิม ผนวกกับชุมชนที่อยูดั้งเดิม ทําใหมี

วัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเดน 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน วัดสุทธาโภชน ซอยฉลองกรุง 2 เขตลาดกระบัง ซึ่งเปนวัดสําคัญ

ของชุมชนชาวมอญและเปนแหลงการเรียนรูทางดานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญในพ้ืนที ่

เดินทางเขาถึงไดสะดวก ภายในวัดมีพ้ืนที่กวางขวาง และเปนพ้ืนที่ทํากิจกรรมในวันสําคัญๆ ของ

ชุมชน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

อาคารของพิพิธภัณฑเปนอาคารสองชั้น ที่ตั้งอยู ลึกเขาไปในวัด และมีอาคารขนาด

ใหญบังทางดานหนา จึงไมเปนที่สังเกต แตมีปายแสดงชัดเจน ภายในอาคารมีพ้ืนที่กวางขวาง มีการ
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จัดพ้ืนที่ใชสอยเปนอยางดี ภายนอกมีสวนและที่นั่งพักคอย เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 

09.00-17.00 น. 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรของเขตลาดกระบัง มีคลองประเวศบุรีรมยเปนคลองที่

ยาวและใหญที่สุดของเขตลาดกระบัง กําเนิดข้ึนจากพระราชดาํริของรัชกาลที่ 5 ทางดานประเพณี

และศิลปวัฒนธรรม จากการที่มีชุมชนอพยพเขามาตั้งรกรากทั้ง ชาวรามัญ ชาวมุสลิม ผนวกกับ

ชุมชนที่อยูดั้งเดิม ทําใหเขตลาดกระบัง มีประเพณีและการละเลนที่โดดเดน เชน  ตักบาตรพระรอย

, ตักบาตรน้ําผ้ึง, แหหงสธงตะขาบ, การละเลนสะบา เปนตน ซึ่งจากอดีตจนถึงปจจุบันชาว

ลาดกระบังยังดําเนินชีวิตในรูปแบบเกษตรกรรมเปนสวนใหญ และเนื่องจากเขตลาดกระบัง มีคู

คลองมากมาย การสัญจรทางน้ําจึงเปนเสนทางหลักที่ชาวบานใชกัน เพราะฉะนั้นเรือจึงเปน

พาหนะที่สําคัญอยางหนึ่งของที่นี่ เขตลาดกระบังเปนเมืองแหงอุตสาหกรรม มีการจัดแสดงของดี

ของเขตลาดกระบังและงานฝมือ รวมทั้งประวัติบุคลสําคัญของเขตไวดวย 

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ มีรูปแบบการจัดแสดงงาย ไมซับซอน เนื้อหาในนิทรรศการ 

ไมมีขอมูลเชิงลึกเกี่ยวของกับทองถิ่น ผูนําชุมชนมอญเขามามีบทบาทในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 

ทองถิ่น และมีการบริจาคส่ิงของจัดแสดง ตลอดจนการใหขอมูลประวัติศาสตรทองถิ่นเปนอยางดี  

ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง มีความพรอมทุมเทใหแกงานพิพิธภัณฑ อาสาสมัครมีประสบการณในการ

นําชม มีจิตบริการ สามารถนําเสนอไดอยางนาสนใจ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

มีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของ

ชาวมอญ ชุมชน วัด และโรงเรียนใหความรวมมือในการจัดงาน / กิจกรรมของพิพิธภัณฑเปนอยางดี 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

อาสาสมัครเปนคนในพ้ืนที่ มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน มีความรูในเร่ืองประวัติศาสตร

ทองถิ่นและเนื้อหาในการจัดแสดงเปนอยางดี มีจิตบริการ และไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนเปน

อยางดี  
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง 

นอกจากการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ ทั้งแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําใหแลว ทางพิพิธภัณฑโดยตัวของ

อาสาสมัครเองก็มีการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเพ่ิมเติมกับทางชุมชนและเครือขายอยาสมํ่าเสมอ 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

ลาดกระบัง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 72 อาคารพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตลาดกระบัง 

 



  

268

 

ภาพที่ 73 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตลาดกระบัง 

 

 

ภาพที่ 74 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตลาดกระบัง 
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23. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตวังทองหลาง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวน

รวมในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง ตั้งอยู 

เขตวังทองหลาง เปน 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต

กรุงเทพกลาง สภาพโดยทั่วไปเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนนนอย โดยมี

ยานการคาหนาแนนทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี. ถนนรามคําแหง เขตวัง

ทองหลาง ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญที่มีชื่อเสียง มีนักเรียนเปนจํานวนมาก การ

เดินทางมีความลําบากและประสบปญหาการจราจรติดขัดเพราะเปนยานการศึกษาและธุรกิจ 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

สถานที่ของพิพิธภัณฑอยูชั้นลางของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเปนอาคารเรือน

ไทยตั้งอยูลึกเขาไปในโรงเรียนเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี. เปนลักษณะใตถุนโลงโปรง ไมมี

การกั้นเปนสัดสวน มีขนาดกวางขวาง แตตองปรับยายอยูเสมอ เพราะทางโรงเรียนก็จําเปนทีจ่ะตองใช

พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน และเนื่องจากอยูในเขตโรงเรียน เวลาจะเขาชมตองติดตอกับยาม

รักษาการณหนาประตูโรงเรียนกอน ทําใหไมคอยไดรับความสะดวกนัก และเปดปดในวันราชการคือ

จันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

พิพิธภัณฑนําเสนอประวัติความเปนมาของชื่อเขตวังทองหลาง ที่ในสมัยกอนนั้นมีตน

ทองหลางมากมายข้ึนอยูตามริมฝงคลองแสนแสบและคลองเจาคุณสิงห รวมกลาวถึงประวัติของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่อาศัยอยูในเขตวังทองหลาง นั่นคือ “เจาคุณสิงห” หรือ ทานเจาพระยาบดินทร

เดชา (สิงห สิงหเสนี. แลวก็มาถึงชื่อคลองที่สําคัญในเขต คือ “คลองเจาคุณสิงห” ที่ไดชื่อนี้มาจาก

การที่ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี. ไดดําเนินการขุดคลองนี้ข้ึนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 

เพ่ือใหกองทัพสยามสามารถเดินทางไปยังอินโดจีนไดงายข้ึน นิทรรศการเร่ืองเลาถึงวิถีชีวิตในอดีต

ที่เกี่ยวของกับแมน้ํา ซึ่งดําเนินมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งคอยๆ เปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการตัดถนน

มากมายในเขตวังทองหลาง โดยใชคลองแสนแสบจําลองที่เปนแกนหลักในการเลาเร่ืองของ

พิพิธภัณฑฯ นั้น จัดแสดงเรือประเภทตางๆ ที่ใชในคลองตามคําบอกเลาของคนเฒาคนแกที่อยูกับ

คลองแสนแสบมาตั้งแตเกิด รวมถึงประเพณีสงกรานตทางเรือที่สนุกสนาน รวมไปถึงเร่ืองของ

สถานที่สําคัญและของดีของเขตวังทองหลาง 

จัดแสดงไมเปนสัดสวน ไมมีผังแสดงลําดับการจัดแสดง เนื้อหาก็มีนอย ไมนาสนใจ ไมมี

กําหนดเวลาเปด – ปดที่แนนอน ไมพบการมีสวนรวมของชุมชน และไมมีการประสานความรวมมือกับ

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา ที่อยูภายในบริเวณเดียวกัน 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

และไมพบวามีแผนการจัดกิจกรรมพิเศษรายป มีกิจกรรมจากสํานักงานเขตจัดข้ึนเปนคร้ัง

คราว 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

มีอาสาสมัครพิพิธภัณฑมาดูแล มีจิตบริการ ยังไมเชี่ยวชาญเพียงพอตอการนําชม และดูแล

รักษาพิพิธภัณฑ ซึ่งเกิดจากคาตอบแทนนอยทําใหไมมีความตอเนื่องของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง 

การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

วังทองหลาง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง 

 

 

 ภาพที่ 75 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตวังทองหลาง 
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ภาพที่ 76 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตวังทองหลาง 

 

 

ภาพที่ 77 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตวังทองหลาง 
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24. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตสวนหลวง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ตั้งอยู 

เขตสวนหลวง อยูในกลุมเขตกรุงเทพใต สภาพทั่วไปเปนแหลงที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 

พ้ืนที่ในบริเวณนี้มีชาวไทยมุสลิมอยูเปนจํานวนมากประมาณ 80 % ถือไดวาเปนศูนยรวมของคน

หลายเชื้อชาติศาสนาที่มาอยูรวมกัน 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน วัดใต ซอยออนนุช 3 เขตสวนหลวง ซึ่งเปนวัดเกาแกอยูติดแมน้ํา 

วัดอยูหางจากถนนใหญเขามาในซอย แตก็เดินทางเขาถึงไดสะดวก  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

อาคารของพิพิธภัณฑเปนอาคารศาลาไมสักเรือนไทย เดิมเปนหอฉัน มีความโดดเดน 

สวยงาม แตอยูลึกเขาไปในหมูกุฏิสงฆ ทําใหเขาถึงลําบากสําหรับคนทั่วไป และบรรยากาศดูเงียบ

เหงา ไมมีปายบอกทาง ขนาดพื้นที่พอเหมาะ ภายในจัดอยางเปนระเบียบเรียบรอย เปดใหบริการ

ในวันพุธ-อาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของเขตสวนหลวงเดิมเปนตําบลอยูในเขตปกครองของอําเภอ

พระโขนง จนกระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เขตการปกครองใหม โดยรวมพื้นที่

แขวงสวนหลวง และบางสวนของเขตประเวศและเขตคลองเตย มาจัดตั้งเปนเขตสวนหลวง ทําให

วัดมหาบุศยที่มีตํานานแมนากพระโขนงไดมาอยูในพ้ืนที่ของเขตนี้ ชาวสวนหลวงไดเขามาตั้ง

รกรากในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนชาวมุสลิมเปนสวนใหญ ซึ่งเปนคนที่ถูกกวาดลอมมาจากปตตานี

และมลายู ทําใหพ้ืนที่ในบริเวณนี้มีชาวไทยมุสลิมอยูเปนจํานวนมากประมาณ ถือไดวาเปนศูนย

รวมของคนหลายเชื้อชาติศาสนาที่มาอยูรวมกัน ดานศิลปะวัฒนธรรม เชน งานบุญมหาชาติ, งาน

ถวายสลากภัตทุเรียนและผลไม ประเพณีแขงเรือ จากอดีตชาวสวนหลวงมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรซึ่ง

สวนใหญ จะประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก สวนชาวจีนก็จะประกอบอาชีพคาขาย โดยการใชคู

คลองตางๆ เปนเสนทางหลักในการติดตอทางการคา ฉะนั้นเรือจึงเปนพาหนะที่สําคัญของชาวสวน

หลวง สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามที่มีอยูมากมาย เชน วัดมหาบุศย, วัดยาง, มัสยิดยัลกุบรอ และ

ศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย เปนตน 

การออกแบบนิทรรศการภายใน ไมนาสนใจ แมวาจะมีบอรดเนื้อหา และวัตถุมีเสนห

นาสนใจ แตไมสามารถจัดแสดงใหโดดเดนได วัตถุส่ิงของที่จัดแสดงหลายชิ้นไมมีความเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกับอาคารพิพิธภัณฑ และไมมีการรักษาความปลอดภัยใหแกส่ิงของจัดแสดง ทองถิ่นเขามา

มีสวนรวมในระยะแรกเมื่อมีการจัดตั้ง มีการบริจาคสิ่งของเพื่อจัดแสดง ภายหลังไมพบการมี

สวนรวมอยางอ่ืน  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

มีกิจกรรมพิเศษกําหนดจัดปละ 2 คร้ัง ไดแก กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมวันแม ซึ่งไมเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ และวิถีชีวิตทองถิ่น นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมงานฝมือเปนคร้ังคราว โดย

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ ผูนําชุมชน และพระวัดใตรวมสนับสนุนขนมและเคร่ืองดื่มใหแกเยาวชนที่รวม

กิจกรรม แสดงใหเห็นถึงจิตบริการของอาสาสมัครพิพิธภัณฑ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในทองถิ่น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ สามารถ

ใหขอมูลในเร่ืองราวที่จัดแสดงไดดี 
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9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง 

 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑ พบเพียงแผนพับและหนังสือพิพิธภัณฑทองถิ ่น

กรุงเทพมหานครที่สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวจัดทําให  

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

สวนหลวง 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 78 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสวนหลวง 
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ภาพที่ 79 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสวนหลวง 

 

 

ภาพที่ 80 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสวนหลวง 
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25. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตสัมพันธวงศ โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

เปนผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดาน

การใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และไดรับการ

สนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางดี 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ ตั้งอยู 

เขตสัมพันธวงศ เปนเขตที่เล็กที่สุดของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขตกรุงเทพกลาง 

สภาพพ้ืนที่ประกอบไปดวยแหลงการคาหนาแนนและแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ

ศิลปวัฒนธรรม เขตนี้เปนสถานที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยูมาตั้งแตตอนแรกเร่ิมกรุงรัตนโกสินทร ทําใหมี

วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน โรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ ซึ่งอยูตรง

ขามกับวัดปทุมคงคา ติดถนน เขาถึงไดโดยสะดวก เปนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคงเอกลักษณ

ของโรงเรียนในอดีตดวยอาคารและสภาพแวดลอมที่สวยงาม แตไมมีที่จอดรถและเนื่องจากอยูใน

เขตโรงเรียน 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

สถานที่ของพิพิธภัณฑตั้งอยูบนชั้นสองของตึกจีนประสิทธ์ิ โรงเรียนวัดปทุมคงคา ซึ่งเวลาเขา

ชมตองผานฝายธุรการของโรงเรียนกอน มีขนาดพื้นที่พอเหมาะ มีการจัดบรรยากาศใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรมจีน เวลาจะเขาชมตองติดตอกับยามรักษาการณหนาประตูโรงเรียนกอน ทําใหไมคอยไดรับ

ความสะดวกนัก และเปดปดในวันราชการคือจันทร-ศุกร เวลา 08.00-16.00 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

พิพิธภัณฑบอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตรของเขตสัมพันธวงศ เร่ิมจากชาวจีนที่เขามา

คาขายในประเทศไทย ตั้งแตยุคที่นั่งเรือสําเภาเขามาเปนจับกัง รับจางแบกหามทั่วไปจนเร่ิมมี

กิจการคาขายของตัวเอง การกําเนิดชุมชนจีนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ การอพยพเคล่ือนยายของ

ชาวจีนในยุคตางๆ ลักษณะอาชีพ ศิลปะวัฒนธรรมและคานิยมในการดําเนินชีวิต ซึ่งขอมูลทั้งหมด

ไดรับการรวบรวมไวในรูปแบบชุดนิทรรศการ และการจําลองบรรยากาศที่สวยงาม มีการบอกเลา

ที่มาของชื่อตรอกตางๆ ในเขตนี้ เชนตรอกเชียงกง มีที่มาจากที่ตรอกดั้งเดิมมีศาลเจาพอเชียงกง 

ตอมาจึงกลายเปนชื่อสัญลักษณของยานที่มีการขายอะไหลและเคร่ืองจักรตางๆ ไป รวมทั้ง

เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับคนจีนเชน ศาลเจาตางๆ ในชุมชน ชื่อยานเกา และกลุมคนจีนแตละเชื้อสาย

ที่อพยพเขามาเชน จีนฮกเกี้ยน ที่ชํานาญการคาขายทางเรือ จีนกวางตุง ที่ชํานาญงานชางกลึง 

ชางเหล็ก จีนแตจิ๋วที่ชํานาญดานการเพาะปลูก มีการจําลองรานคาที่สําคัญในยุคแรกๆ ของ

เขตสัมพันธวงศมาอยางไดบรรยากาศเหมือนจริง เชน รานขายยา รานทอง รานขายขาวสาร เปน

ตน  

นิทรรศการโดยใชสีแดงสามารถสะทอนเอกลักษณวัฒนธรรมจีน และมีนิทรรศการจําลอง

บรรยากาศรานคาของชาวจีนอยูภายในพิพิธภัณฑดวย แตในยานเยาวราชมีศูนยประวัติศาสตร

เยาวราช (วัดไตรมิตรฯ. อยูแลว เนื้อหาที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑก็คลายคลึงกัน เม่ือเกิดการ

เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสัมพันธวงศ จึงไมมีความโดดเดน ไมพบวามีกระบวนการมี

สวนรวมในระดับทองถิ่นเลย  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

 การจัดกิจกรรมพิเศษไมมีความตอเนื่อง มีเพียงกิจกรรมจากสํานักงานเขตเปนคร้ังคราว 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑเปนคนในพ้ืนที่ มีจิตบริการ  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ 

พิพิธภัณฑไมมีแผนการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมพิเศษที่ตอเนื่อง นอกจากเอกสาร

ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว  



  

279

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

เขตสัมพันธวงศ 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 81 บริเวณทางเขาของพิพิธภัณฑทองถิน่ฯ เขตสัมพันธวงศ 
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ภาพที่ 82 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสัมพันธวงศ 

 

 

ภาพที่ 83 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตสัมพันธวงศ 
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26. พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล แหลงการเรียนรูดานประวัติศาสตรทองถิ่น วิถีชีวิตภูมิ

ปญญา และเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่น 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตหนองจอก โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปน

ผูกําหนดแผนงานในการดําเนินการและบริหารจัดการดานตางๆ เชน ดานงบประมาณ ดานการ

ใหบริการและการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู โดยชุมชนไมไดมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ตั้งอยู 

เขตหนองจอก เปนเขตการปกครองที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของกรุงเทพมหานคร อยูในกลุมเขต

กรุงเทพตะวันออก สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนทองทุงนา มีลําคลองไหลผานหลายสาย พ้ืนที่ใน

บริเวณนี้มีชาวไทยมุสลิมอยูเปนจํานวนมากประมาณ 75 %  

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

พิพิธภัณฑตั้งอยูภายใน สวนไมมงคลพระราชทาน 76 จังหวัด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

ติดถนนใหญ แตอยูหางไกลจากเขตชุมชน  ปายบอกทางไมชัดเจน สังเกตเห็นไดยาก มีพ้ืนที่ 12 ไร 

ภายในจัดเปนสวน มีบรรยากาศรมร่ืน สวยงาม เปนแหลงพักผอนที่ดีสําหรับชุมชน  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

อาคารของพิพิธภัณฑเปนอาคารทรงสมัยใหม ไมแสดงเอกลักษณของทองถิ่น มีขนาด

พอเหมาะ มีส่ิงอํานวยความสะดวก หองน้ํา ที่นั่งพักคอย อยางดี เปดใหบริการในวันพุธ-อาทิตย เวลา 

08.00-16.30 น. 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

พิพิธภัณฑจัดแสดงเกี่ยวกับประชากรเขตหนองจอกที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งไดตั้งรกราก

อยูในเขตหนองจอกมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 นอกจากนั้นยังประกอบดวยชาวพุทธ คริสต รวมถึง

ชาวรามัญ ซึ่งตางชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยมีศาสนาเปนส่ิงเชื่อมโดยงความสัมพันธอันดี ชาวหนอง

จอกมีความเปนอยูเรียบงาย ไมฟุงเฟอ และไดสรางสรรคผลงานจากภูมิปญญาอันทรงคุณคาผาน

ทางงานฝมือและเคร่ืองใชไมสอยทางดานเกษตร ดานหัตถกรรม และดานอ่ืนๆ จนสามารถสราง

ชื่อเสียงใหเปนที่รูจักอยางมากมาย มีลําคลองสายสําคัญคือคลองแสนแสบ ประวัติความเปนมา

เลาวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีพิพัฒน

รัตนาราชโกษาธิบดีเปนแมกองจางชาวจีนมาขุดคลองแสนแสบเพื่อใชเปนเสนทางการลําเลียง

อาวุธและเสบียงในระหวางสงครามไทยกับเขมร เม่ือส้ินสุดสงครามทางการจึงนําชาวมุสลิมที่ได

กวาดตอนมาจาก 7 หัวเมืองหลักภาคใตใหมาตั้งรกรากอยูตามแนวคลองแสนแสบและสืบเชื้อสาย

มาถึงปจจุบัน เดิมชื่อ คลองเจ็ก ตามชื่อเรียกชาวจีน และสาเหตุที่เปล่ียนชื่อก็เพราะหลังจากขุด

คลองแลวทําใหมียุงมาก ประกอบกับไมมียากันยุง ชาวบานที่โดนยุงกัดก็ทําใหรูสึกแสบๆ คันๆ จึง

เรียกวา คลองแสนแสบ  

จากการศึกษาพบวา เนื้อหาเปนภาพรวม แตไมมีขอมูลเชิงลึก จัดแสดงไมมีจุดเนนใน

นิทรรศการ ไมนาสนใจ และชุมชนไมมีสวนรวมมากนักนอกจากการบริจาคส่ิงของเพ่ือจัดแสดง  

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

 ไมมีแผนการจัดกจิกรรมพิเศษรายปและทองถิ่นไมมีสวนรวม อาจเนื่องมาจากพิพิธภัณฑ

ตั้งอยูหางไกลจากแหลงชุมชน แตมีกิจกรรมทัศนศึกษาจากโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

อาสาสมัครเปนคนในพ้ืนที่ มีประสบการณในการบรรยาย มีความรูเกีย่วกบัทองถิน่ด ีและมี

จิตบริการ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 

พิพิธภัณฑไมมีแผนการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมพิเศษที่ตอเนื่อง นอกจากเอกสาร

ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต

หนองจอก 

ชุมชนสามารถใชพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูทางดาน

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น อีกทั้งยังเปนแหลงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

 ชุมชนสามารถไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของทองถิ่นจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครและชวยสรางความภาคภูมิใจ

แกคนในทองถิ่น กอใหเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง  

 

 

ภาพที่ 84 อาคารพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตหนองจอก 
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ภาพที่ 85 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตหนองจอก 

 

 

ภาพที่ 86 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ เขตหนองจอก 
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ภาคผนวก ง ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

1. ปจจัยที่สงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น  

2. ปจจัยที่สงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

3. ปจจัยที่สงเสริมดานลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นตั้งอยู  

4. ปจจัยที่สงเสริมดานตาํแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

5. ปจจัยที่สงเสริมดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

6. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

7. ปจจัยที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

8. ปจจัยที่สงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น  

9. ปจจัยที่สงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

10. ปจจัยที่สงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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1. ปจจัยท่ีสงเสริมดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานวัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 11 แสดงปจจยัดานวัตถปุระสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคของการ

กอต้ังพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ที่มา/แนวคิด

ริเร่ิมกอต้ัง 

จุดมุงหมาย

ของการกอต้ัง 

ความ

เหมาะสม

สอดคลอง 

การสนับสนุน

จากภายใน 

การสนับสนุน

จากภายนอก 

1.คลองสาน กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

2.จอมทอง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

3.ดอนเมือง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

4.ดินแดง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

5.ดุสิต  กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

6.ทวีวัฒนา กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

7.ธนบุรี กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

8.บางกอกนอย กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 
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วัตถุประสงคของการ

กอต้ังพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ที่มา/แนวคิด

ริเร่ิมกอต้ัง 

จุดมุงหมาย

ของการกอต้ัง 

ความ

เหมาะสม

สอดคลอง 

การสนับสนุน

จากภายใน 

การสนับสนุน

จากภายนอก 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

10.บางกอกใหญ กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

11.บางขุนเทียน กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

12.บางเขน กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

13.บางซ่ือ กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

14.บางนา กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

15.บางรัก กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

16.พญาไท กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

17.พระโขนง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

18.พระนคร กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 
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วัตถุประสงคของการ

กอต้ังพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ที่มา/แนวคิด

ริเร่ิมกอต้ัง 

จุดมุงหมาย

ของการกอต้ัง 

ความ

เหมาะสม

สอดคลอง 

การสนับสนุน

จากภายใน 

การสนับสนุน

จากภายนอก 

19.มีนบุรี กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

20.ยานนาวา กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

21.ราษฎรบูรณะ กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

22.ลาดกระบัง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

23.วังทองหลาง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

24.สวนหลวง กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

25.สัมพันธวงศ กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

26.หนองจอก กรุงเทพ   

มหานคร 

แหลงการ

เรียนรู 

มีความ

เหมาะสม 

ชุมชน 

โรงเรียน วัด 

บริษัทที่รับ

ออกแบบ 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครมีปจจัยสงเสริมดาน

วัตถุประสงคของการกอตั้ง เหมือนกันทุกเขต เพราะเกิดจากโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเหมือนกัน สวนปจจัยสงเสริมดานการบริหารจัดการที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ

สวนมากยังขาดอยูคือ การสนับสนุนจากภายนอก เพราะเกิดจากการวาจางบริษัทเขามารับทํา

พิพิธภัณฑ ไมไดมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
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2. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 12 แสดงปจจยัดานการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การบริหารจัดการ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

นโยบายที่

สงเสริม 

เปดใหโอกาส

คนในชุมชน 

บุคลากร

เขาใจการมี

สวนรวม 

งบประมาณ

สนับสนุน 

รูปแบบการ

บริหารจัดการ

เปดโอกาส 

1.คลองสาน มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

2.จอมทอง มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

3.ดอนเมือง มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

4.ดินแดง มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

5.ดุสิต  มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

6.ทวีวัฒนา มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

7.ธนบุรี มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

8.บางกอกนอย มีนโยบาย มีมาก มีบุคลากร มีนอย เปดโอกาส 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  มีนโยบาย มีมาก มีบุคลากร มีมาก เปดโอกาส 

10.บางกอกใหญ มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

11.บางขุนเทียน มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

12.บางเขน มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

13.บางซ่ือ มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

14.บางนา มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

15.บางรัก มีนโยบาย มีมาก มีบุคลากร มีมาก เปดโอกาส 

16.พญาไท มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 
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การบริหารจัดการ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

นโยบายที่

สงเสริม 

เปดใหโอกาส

คนในชุมชน 

บุคลากร

เขาใจการมี

สวนรวม 

งบประมาณ

สนับสนุน 

รูปแบบการ

บริหารจัดการ

เปดโอกาส 

17.พระโขนง มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

18.พระนคร  มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

19.มีนบุรี มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีมาก เปดโอกาส 

20.ยานนาวา มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

21.ราษฎรบูรณะ มีนโยบาย มีมาก มีบุคลากร มีมาก เปดโอกาส 

22.ลาดกระบัง มีนโยบาย มีมาก มีบุคลากร มีมาก เปดโอกาส 

23.วังทองหลาง มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

24.สวนหลวง มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

25.สัมพันธวงศ มีนโยบาย มีนอย ไมมีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

26.หนองจอก มีนโยบาย มีนอย มีบุคลากร มีนอย ไมเปดโอกาส 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

การบริหารจัดการมาก คือ เขตบางกอกนอย 2 เขตบางรัก เขตราษฎรบูรณะ และเขตลาดกระบัง  

สวนปจจัยสงเสริมดานการบริหารจัดการที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ การ

เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ และ

การเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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3. ปจจัยท่ีสงเสริมดานลักษณะชุมชนท่ีพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

การเป รียบเทียบปจจัยที่ ส ง เส ริมทางดานลักษณะชุมชนที่ พิ พิธภัณฑทองถิ่ น

กรุงเทพมหานครตั้งอยูที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 13 แสดงปจจยัดานลักษณะชุมชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะชุมชน 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ชุมชนมี

ประวัติศาสตร

วัฒนธรรม 

ผูนําชุมชนที่

เขมแข็ง ไดรับ

ความนับถือ 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง 

สามัคคี 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

ความพรอม 

ชุมชน

สนับสนุนการ

มีสวนรวม 

1.คลองสาน  มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

2.จอมทอง มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

3.ดอนเมือง มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

4.ดินแดง ไมมี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

5.ดุสิต  มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

6.ทวีวัฒนา ไมมี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

7.ธนบุรี มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

8.บางกอกนอย มี มีผูนํา เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  มี มีผูนํา เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

10.บางกอกใหญ มี ไมมี เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

11.บางขุนเทียน ไมมี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

12.บางเขน มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

13.บางซ่ือ มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

14.บางนา มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

15.บางรัก มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

16.พญาไท มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 
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ลักษณะชุมชน 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ชุมชนมี

ประวัติศาสตร

วัฒนธรรม 

ผูนําชุมชนที่

เขมแข็ง ไดรับ

ความนับถือ 

ชุมชนมีความ

เขมแข็ง 

สามัคคี 

คนในชุมชนมี

ความสนใจ 

ความพรอม 

ชุมชน

สนับสนุนการ

มีสวนรวม 

17.พระโขนง มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

18.พระนคร  มี ไมมี เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

19.มีนบุรี มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

20.ยานนาวา มี มีผูนํา ไมมาก สนใจนอย นอย 

21.ราษฎรบูรณะ มี มีผูนํา เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

22.ลาดกระบัง มี มีผูนํา เขมแข็ง มีความสนใจ สนับสนุน  

23.วังทองหลาง มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

24.สวนหลวง มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

25.สัมพันธวงศ มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

26.หนองจอก มี ไมมี ไมมาก สนใจนอย นอย 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

ลักษณะชุมชนมาก คือ เขตบางกอกนอย เขตบางกอกนอย 2 เขตราษฎรบูรณะ และเขต

ลาดกระบัง สวนปจจัยสงเสริมดานลักษณะชุมชนที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยู

คือ ชุมชนมีความเขมแข็งสามัคคี คนในชุมชนมีความสนใจและพรอมใหความรวมมือ และชุนชน

ใหการสนับสนุนการมีสวนรวม 
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4. ปจจัยท่ีสงเสริมดานตําแหนงท่ีตั้งของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่ส งเสริมทางดานตําแหนงที่ตั้ งของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 14 แสดงปจจยัดานตําแหนงทีต่ั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ที่ต้ัง 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ที่ต้ังใกลกับ

แหลงชุมชน 

ยานพักอาศัย 

ที่ต้ังใกลกับ

สถานที่สําคัญ

ของชุมชน 

การเดินทาง

เขาถึง

สะดวกสบาย 

สภาพ 

แวดลอม

โดยรอบดี 

เจาของพื้นที่ 

สนับสนุน 

1.คลองสาน  ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก ไมดี สนับสนุน 

2.จอมทอง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก ไมดี สนับสนุน 

3.ดอนเมือง ต้ังอยูไกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก ไมดี สนับสนุน 

4.ดินแดง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก ไมดี สนับสนุน 

5.ดุสิต  ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

6.ทวีวัฒนา ต้ังอยูไกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก ไมดี สนับสนุน 

7.ธนบุรี ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก ไมดี สนับสนุน 

8.บางกอกนอย ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

10.บางกอกใหญ ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม ไมสนับสนุน 

11.บางขุนเทียน ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 

12.บางเขน ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 

13.บางซ่ือ ต้ังอยูไกล ต้ังอยูใกล สะดวก ไมดี สนับสนุน 

14.บางนา ต้ังอยูไกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก ไมดี สนับสนุน 

15.บางรัก ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

16.พญาไท ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 
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ที่ต้ัง 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

ที่ต้ังใกลกับ

แหลงชุมชน 

ยานพักอาศัย 

ที่ต้ังใกลกับ

สถานที่สําคัญ

ของชุมชน 

การเดินทาง

เขาถึง

สะดวกสบาย 

สภาพ 

แวดลอม

โดยรอบดี 

เจาของพื้นที่ 

สนับสนุน 

17.พระโขนง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 

18.พระนคร  ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

19.มีนบุรี ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

20.ยานนาวา ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก ไมดี สนับสนุน 

21.ราษฎรบูรณะ ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

22.ลาดกระบัง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

23.วังทองหลาง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม ไมสนับสนุน 

24.สวนหลวง ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล ไมสะดวก ไมดี สนับสนุน 

25.สัมพันธวงศ ต้ังอยูใกล ต้ังอยูใกล สะดวก สวยงาม สนับสนุน 

26.หนองจอก ต้ังอยูไกล ต้ังอยูไกล ไมสะดวก สวยงาม สนับสนุน 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

ที่ตั้งมาก คือ เขตดุสิต เขตบางกอกนอย 2 เขตบางรัก เขตพระนคร เขตมีนบุรี เขตราษฎรบูรณะ 

เขตลาดกระบัง และเขตสัมพันธวงศ สวนปจจัยสงเสริมดานที่ตั้งที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ

สวนมากยังขาดอยูคือ การเดินทางเขาถึงสะดวกสบาย และสภาพแวดลอมโดยรอบสะอาด 

สวยงาม ปลอดภัย 
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5. ปจจัยท่ีสงเสริมดานอาคารและสถานท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 15 แสดงปจจยัดานอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

อาคารและสถานที่ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

สถานที่มี

ความโดดเดน 

มีเอกลักษณ 

สถานที่มี

ความ

เหมาะสม 

ขนาดพื้นที่ใช

สอยเหมาะสม  

เพียงพอ 

ความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย 

ส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พรอม 

1.คลองสาน  ไมโดดเดน เหมาะสม คับแคบ สะอาด  พรอม 

2.จอมทอง ไมโดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ สะอาด  พรอม 

3.ดอนเมือง โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง ไมสะอาด ไมพรอม 

4.ดินแดง ไมโดดเดน เหมาะสม คับแคบ ไมสะอาด  พรอม 

5.ดุสิต  โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

6.ทวีวัฒนา ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

7.ธนบุรี ไมโดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

8.บางกอกนอย ไมโดดเดน เหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  ไมโดดเดน เหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

10.บางกอกใหญ ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

11.บางขุนเทียน ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

12.บางเขน ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

13.บางซ่ือ ไมโดดเดน ไมเหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

14.บางนา ไมโดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

15.บางรัก โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

16.พญาไท โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 
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อาคารและสถานที่ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

สถานที่มี

ความโดดเดน 

มีเอกลักษณ 

สถานที่มี

ความ

เหมาะสม 

ขนาดพื้นที่ใช

สอยเหมาะสม  

เพียงพอ 

ความสะอาด 

สวยงาม 

ปลอดภัย 

ส่ิงอํานวย

ความสะดวก

พรอม 

17.พระโขนง ไมโดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

18.พระนคร  โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

19.มีนบุรี โดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด  พรอม 

20.ยานนาวา ไมโดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ ไมสะอาด  ไมพรอม 

21.ราษฎรบูรณะ ไมโดดเดน เหมาะสม คับแคบ สะอาด  พรอม 

22.ลาดกระบัง ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

23.วังทองหลาง โดดเดน เหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

24.สวนหลวง โดดเดน ไมเหมาะสม คับแคบ สะอาด พรอม 

25.สัมพันธวงศ ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

26.หนองจอก ไมโดดเดน เหมาะสม กวางขวาง สะอาด พรอม 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

อาคารสถานที่มาก คือ เขตดุสิต เขตบางรัก เขตพญาไท เขตพระนคร และเขตมีนบุรี สวนปจจัย

สงเสริมดานอาคารสถานที่ ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ อาคารสถานที่มี

ความโดดเดน มีเอกลักษณ สถานที่มีความเหมาะสมในการเปนพิพิธภัณฑ และอาคารสถานที่มี

ขนาดพื้นที่ใชสอยเหมาะสมและเพียงพอ 
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6. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเป รียบเทียบปจจัยที่ ส งเส ริมทางดานการจัดแสดงของพิ พิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 16 แสดงปจจยัดานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การจัดแสดง 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

เนื้อหาที่จัด

แสดง

เก่ียวของกับ

ชุมชน 

เนื้อหาที่จัด

แสดงมาจาก

ชุมชน 

การจัดแสดง

วัตถุส่ิงของ

เก่ียวกับชุมชน 

การจัดแสดง

เช่ือมโยงกับ

ชุมชน 

การจัดแสดงมี

ความ

หลากหลาย 

1.คลองสาน  เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

2.จอมทอง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีนอย มีนอย 

3.ดอนเมือง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

4.ดินแดง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

5.ดุสิต  เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

6.ทวีวัฒนา เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

7.ธนบุรี เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีนอย มีนอย 

8.บางกอกนอย เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีนอย 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีนอย 

10.บางกอกใหญ เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

11.บางขุนเทียน เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

12.บางเขน เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

13.บางซ่ือ เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

14.บางนา เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

15.บางรัก เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีมาก 
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การจัดแสดง 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

เนื้อหาที่จัด

แสดง

เก่ียวของกับ

ชุมชน 

เนื้อหาที่จัด

แสดงมาจาก

ชุมชน 

การจัดแสดง

วัตถุส่ิงของ

เก่ียวกับชุมชน 

การจัดแสดง

เช่ือมโยงกับ

ชุมชน 

การจัดแสดงมี

ความ

หลากหลาย 

16.พญาไท เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

17.พระโขนง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีนอย มีนอย 

18.พระนคร  เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

19.มีนบุรี เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีนอย มีนอย 

20.ยานนาวา เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

21.ราษฎรบูรณะ เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีมาก 

22.ลาดกระบัง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีมาก 

23.วังทองหลาง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

24.สวนหลวง เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

25.สัมพันธวงศ เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีนอย มีนอย มีนอย 

26.หนองจอก เก่ียวกับชุมชน มาจากชุมชน มีมาก มีมาก มีนอย 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

การจัดแสดงมาก คือ เขตบางรัก เขตราษฎรบูรณะ และเขตลาดกระบัง สวนปจจัยสงเสริมดานการ

จัดแสดง ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ การจัดแสดงวัตถุส่ิงของเกี่ยวกับ

ชุมชน มีการจัดแสดงเชื่อมโยงกับชุมชน และการจัดแสดงมีความหลากหลาย 
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7. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 17 แสดงปจจยัดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

เนื้อหาของ

กิจกรรม

เก่ียวของกับ

ชุมชน 

รูปแบบของ

กิจกรรม

เหมาะสมกับ

ชุมชน 

ผูจัด / 

วิทยากรเปน

คนในชุมชน 

กิจกรรมมี

ความ

เช่ือมโยงกับ

ชุมชน 

การจัด

กิจกรรมมี

ความ

หลากหลาย 

1.คลองสาน  ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

2.จอมทอง ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

3.ดอนเมือง ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

4.ดินแดง ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

5.ดุสิต  เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน ไมมี ไมมี 

6.ทวีวัฒนา ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

7.ธนบุรี ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

8.บางกอกนอย เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

10.บางกอกใหญ เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

11.บางขุนเทียน เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

12.บางเขน ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

13.บางซ่ือ ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

14.บางนา ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

15.บางรัก เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 
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การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

เนื้อหาของ

กิจกรรม

เก่ียวของกับ

ชุมชน 

รูปแบบของ

กิจกรรม

เหมาะสมกับ

ชุมชน 

ผูจัด / 

วิทยากรเปน

คนในชุมชน 

กิจกรรมมี

ความ

เช่ือมโยงกับ

ชุมชน 

การจัด

กิจกรรมมี

ความ

หลากหลาย 

16.พญาไท ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

17.พระโขนง ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

18.พระนคร  ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

19.มีนบุรี เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน ไมมี ไมมี 

20.ยานนาวา ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

21.ราษฎรบูรณะ เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

22.ลาดกระบัง เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน เช่ือมโยง หลากหลาย 

23.วังทองหลาง ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

24.สวนหลวง เก่ียวของ เหมาะสม คนในชุมชน ไมมี ไมมี 

25.สัมพันธวงศ ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

26.หนองจอก ไมเก่ียวของ ไมมี มีนอย ไมมี ไมมี 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

การจัดกิจกรรมมาก คือ เขตบางกอกนอย เขตบางกอกนอย 2 เขตบางกอกใหญ เขตบางขุนเทียน 

เขตบางรัก เขตราษฎรบูรณะ และเขตลาดกระบังสวนปจจัยสงเสริมดานการจัดกิจกรรมที่

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ เนื้อหาของกิจกรรมเกี่ยวของกับชุมชน รูปแบบ

ของกิจกรรมเหมาะสมกับชุมชน ผูจัดหรือวิทยากรเปนคนในชุมชน กิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับ

ชุมชน และการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย 
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8. ปจจัยท่ีสงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 18 แสดงปจจยัดานบุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

บุคลากรและเจาหนาที่ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

บุคลากรเปน

คนในพื้นที่ 

มีความเขาใจ

เก่ียวกับการมี

สวนรวม 

มีความ 

สัมพันธที่ดี 

กับชุมชน 

มีการทํางาน

มาอยาง

ตอเนื่อง 

มีความเอาใจ

ใส / จิตบริการ 

1.คลองสาน  คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

2.จอมทอง คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

3.ดอนเมือง คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ไมตอเนื่อง ดี 

4.ดินแดง คนในพื้นที่ ดี ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

5.ดุสิต  คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

6.ทวีวัฒนา คนในพื้นที่ ดี ดีมาก ไมตอเนื่อง ดี 

7.ธนบุรี คนในพื้นที่ ดี ดีมาก ไมตอเนื่อง ดี 

8.บางกอกนอย คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

10.บางกอกใหญ คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

11.บางขุนเทียน คนในพื้นที่ ดี ดี ตอเนื่อง ดี 

12.บางเขน คนในพื้นที่ ดีมาก ดี ไมตอเนื่อง ดีมาก 

13.บางซ่ือ คนในพื้นที่ ดี ดี ตอเนื่อง ดี 

14.บางนา คนในพื้นที่ ดี ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

15.บางรัก คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

16.พญาไท คนในพื้นที่ ดีมาก ดี ตอเนื่อง ดีมาก 
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บุคลากรและเจาหนาที่ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

บุคลากรเปน

คนในพื้นที่ 

มีความเขาใจ

เก่ียวกับการมี

สวนรวม 

มีความ 

สัมพันธที่ดี 

กับชุมชน 

มีการทํางาน

มาอยาง

ตอเนื่อง 

มีความเอาใจ

ใส / จิตบริการ 

17.พระโขนง คนในพื้นที่ ดีมาก ดี ตอเนื่อง ดีมาก 

18.พระนคร  คนในพื้นที่ ดี ดี ไมตอเนื่อง ดี 

19.มีนบุรี คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

20.ยานนาวา คนในพื้นที่ ดี ดี ตอเนื่อง ดีมาก 

21.ราษฎรบูรณะ คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

22.ลาดกระบัง คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

23.วังทองหลาง คนในพื้นที่ ดี ดี ไมตอเนื่อง ดี 

24.สวนหลวง คนในพื้นที่ ดี ดีมาก ตอเนื่อง ดี 

25.สัมพันธวงศ คนในพื้นที่ ดี ดี ตอเนื่อง ดี 

26.หนองจอก คนในพื้นที่ ดีมาก ดีมาก ตอเนื่อง ดีมาก 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

บุคลากรและเจาหนาที่มาก คือ เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตดุสิต เขตบางกอกนอย เขต

บางกอกนอย 2 เขตบางกอกใหญ เขตบางรัก เขตมีนบุรี เขตราษฎรบูรณะ เขตลาดกระบัง และเขต

หนองจอก สวนปจจัยสงเสริมดานบุคลากรและเจาหนาที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยัง

ขาดอยูคือ บุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม และบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  
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9. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 19 แสดงปจจยัดานการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การประชาสัมพันธ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

แผนการ

ประชา 

สัมพันธ 

คูมือ แผนพับ 

ส่ือประชา 

สัมพันธ 

การสํารวจ 

จัดทํา

กลุมเปาหมาย 

การสราง

เครือขายการ

เรียนรู 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน

ตางๆ 

1.คลองสาน  ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีนอย 

2.จอมทอง มีแผน มีมาก มีนอย มีมาก มีนอย 

3.ดอนเมือง ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

4.ดินแดง ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

5.ดุสิต  มีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีมาก 

6.ทวีวัฒนา ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

7.ธนบุรี มีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

8.บางกอกนอย มีแผน มีนอย มีมาก มีมาก มีมาก 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  มีแผน มีนอย มีมาก มีมาก มีมาก 

10.บางกอกใหญ ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีมาก 

11.บางขุนเทียน ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีมาก 

12.บางเขน ไมมีแผน มีมาก มีนอย มีมาก มีมาก 

13.บางซ่ือ ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

14.บางนา ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

15.บางรัก มีแผน มีมาก มีมาก มีมาก มีมาก 

16.พญาไท ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 
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การประชาสัมพันธ 

ของพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

แผนการ

ประชา 

สัมพันธ 

คูมือ แผนพับ 

ส่ือประชา 

สัมพันธ 

การสํารวจ 

จัดทํา

กลุมเปาหมาย 

การสราง

เครือขายการ

เรียนรู 

การสนับสนุน

จากหนวยงาน

ตางๆ 

17.พระโขนง ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

18.พระนคร  ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

19.มีนบุรี มีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีมาก 

20.ยานนาวา ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

21.ราษฎรบูรณะ มีแผน มีนอย มีมาก มีมาก มีมาก 

22.ลาดกระบัง มีแผน มีนอย มีนอย มีมาก มีมาก 

23.วังทองหลาง ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

24.สวนหลวง ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

25.สัมพันธวงศ ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

26.หนองจอก ไมมีแผน มีนอย มีนอย มีนอย มีนอย 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

การประชาสัมพันธมาก คือ เขตบางรัก สวนปจจัยสงเสริมดานการประชาสัมพันธที่พิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ การมีคูมือ แผนพับ ส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย และ

การสํารวจและจัดทํากลุมเปาหมาย 
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10. ปจจัยท่ีสงเสริมดานการใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานคร 

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงเสริมทางดานการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นของชมุชน 

ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู มีผล

ดังนี้ 

ตารางที่ 20 แสดงปจจยัดานการใชประโยชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

การใชประโยชนและการ

ไดรับประโยชน 

จากพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

การใช

ประโยชนของ

ชุมชน 

การไดรับ

ประโยชนของ

ชุมชน 

ความ

เหมาะสมใน

การใช/ไดรับ

ประโยชน 

ความสะดวก

ในการใช/

ไดรับ

ประโยชน 

มีการแบง

ผลประโยชน

อยางเสมอ

ภาค 

1.คลองสาน  เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

2.จอมทอง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

ไมเหมาะสม

เพราะคับแคบ 

ไมสะดวก

เพราะคับแคบ 

เทาเทียมกัน 

3.ดอนเมือง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

ไมเหมาะสม

เพราะ

เสียหายจาก

น้ําทวม 

ไมสะดวก

เพราะ

เสียหายจาก

น้ําทวม 

เทาเทียมกัน 

4.ดินแดง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

5.ดุสิต  เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

6.ทวีวัฒนา 

 

 

เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 
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การใชประโยชนและการ

ไดรับประโยชน 

จากพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

การใช

ประโยชนของ

ชุมชน 

การไดรับ

ประโยชนของ

ชุมชน 

ความ

เหมาะสมใน

การใช/ไดรับ

ประโยชน 

ความสะดวก

ในการใช/

ไดรับ

ประโยชน 

มีการแบง

ผลประโยชน

อยางเสมอ

ภาค 

7.ธนบุรี เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

8.บางกอกนอย เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

9.บางกอกนอยแหงที่ 2  เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

10.บางกอกใหญ เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

11.บางขุนเทียน เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

12.บางเขน เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

มหาวิทยาลัย 

เทาเทียมกัน 

13.บางซ่ือ เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

14.บางนา เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

15.บางรัก 

 

 

เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะเจาของ

สถานที่ยัง

อาศัยอยู 

เทาเทียมกัน 
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การใชประโยชนและการ

ไดรับประโยชน 

จากพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

การใช

ประโยชนของ

ชุมชน 

การไดรับ

ประโยชนของ

ชุมชน 

ความ

เหมาะสมใน

การใช/ไดรับ

ประโยชน 

ความสะดวก

ในการใช/

ไดรับ

ประโยชน 

มีการแบง

ผลประโยชน

อยางเสมอ

ภาค 

16.พญาไท เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

กรมประชา 

สัมพันธ 

เทาเทียมกัน 

17.พระโขนง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

18.พระนคร  เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

19.มีนบุรี เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

20.ยานนาวา เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอาคาร

อยูในเขตกุฏิ

สงฆ 

เทาเทียมกัน 

21.ราษฎรบูรณะ เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

22.ลาดกระบัง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม สะดวก เทาเทียมกัน 

23.วังทองหลาง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

24.สวนหลวง เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

เขตกุฏิสงฆ 

เทาเทียมกัน 
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การใชประโยชนและการ

ไดรับประโยชน 

จากพิพิธภัณฑทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครเขต 

การใช

ประโยชนของ

ชุมชน 

การไดรับ

ประโยชนของ

ชุมชน 

ความ

เหมาะสมใน

การใช/ไดรับ

ประโยชน 

ความสะดวก

ในการใช/

ไดรับ

ประโยชน 

มีการแบง

ผลประโยชน

อยางเสมอ

ภาค 

25.สัมพันธวงศ เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

เหมาะสม ไมสะดวก

เพราะอยูใน

โรงเรียน 

เทาเทียมกัน 

26.หนองจอก เปนแหลงการ

เรียนรู 

ทองเที่ยว 

ไดรับความรู 

ความ

ภาคภูมิใจ 

ไมเหมาะสม

เพราะไกล

จากแหลง

ชุมชน 

สะดวก เทาเทียมกัน 

 

จากการเปรียบเทียบจะพบวา พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสงเสริมดาน

การใชประโยชนและการไดรับประโยชนมาก คือ เขตดุสิต เขตบางกอกนอย 2 เขตบางรัก เขตพระ

นคร เขตมีนบุรี เขตราษฎรบูรณะ เขตลาดกระบัง สวนปจจัยสงเสริมดานการใชประโยชนและการ

ไดรับประโยชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพสวนมากยังขาดอยูคือ การใชเปนแหลงสรางรายไดของ

ชุมชน การใชเปนพ้ืนที่กิจกรรมของชุมชน และการใชประโยชนในพ้ืนที่ไดอยางสะดวก 
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ภาคผนวก จ การพฒันาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

1. การพัฒนาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมตัวแทนชุมชน 

2. การพัฒนาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ 

3. การพัฒนาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมนักวิชาการ 
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1. การพัฒนาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมตัวแทนชุมชน  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

จากการสัมภาษณกลุมตัวแทนชุมชนที่มีพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู ตัวแทน

ชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครนั้นถือวาเปนแหลงการเรียนรูทาง

วัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นควรจะเกิดจากความตองการของชุมชนวาตองการจะส่ือสารเร่ืองราว

ใด ในมุมมองไหน ดวยวิธีการอะไร เพราะคนในชุมชนเปนเจาของพ้ืนที่และเจาของเร่ืองราวอยาง

แทจริง ยอมมีสิทธิในการจัดการเรียนรูในชุมชนของตนเอง 

 2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในทุกๆ ข้ันตอน โดยการมี

ตัวแทนจากชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการในการบริหารจัดการ และรวมเสนอแนะแนวทางการ

บริหารงานและตัดสินใจในดานตางๆ โดยอาจจะเปนประธานชุมชน ผูนําชุมชน หรือผูรูทางดาน

วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรไดรับงบประมาณ

มาจากการสนับสนุนของรัฐบาลเปนหลัก และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริจาคเงินหรือ

ส่ิงของเพ่ือกิจกรรมการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ และเปดโอกาสใหมีตัวแทนจากชุมชนรวมมี

สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองการใชงบประมาณในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรูของชุมชน 

 3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือกชุมชนที่มี

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีเอกลักษณ และในหนึ่งเขตการปกครองอาจจะมี

พิพิธภัณฑทองถิ่นไดหลายแหง เนื่องจากแตละชุมชนในแตละเขตอาจมีวัฒนธรรมและประเพณีที่

แตกตางกัน 
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กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือกชุมชนที่มี

ความพรอมทางดานบุคลากรในชุมชน ทั้งผูนําชุมชนที่ไดรับการยอมรับ ผูที่จะใหขอมูลความรู

ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน และผูที่จะเขามาดําเนินการของพิพิธภัณฑ 

 4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานทีท่ี่

มีความเหมาะสม เขาถึงงาย สะดวกสบายในการเดินทาง และอยูในศูนยกลางชุมชน เพ่ือใหชุมชน

สามารถเดินทางเขาถึงและเขารวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรูไดโดยสะดวก 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานทีท่ี่

มีความปลอดภัย สะอาด มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา ที่นั่ง เพ่ือใหชุมชนรูสึก

ปลอดภัย เด็กและคนชราในชุมชนสามารถเขามาทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ ไดโดยไมมีอันตราย 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยูในสถานทีท่ี่

มีบรรยากาศสวยงาม รมร่ืน ดึงดูดใจ เพ่ือเชิญชวนใหคนในชุมชนอยากที่จะเขามาเรียนรู ทองเที่ยว 

และพักผอน  

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีอาคารหรือ

สถานที่ที่โดดเดน มีเอกลักษณ เพ่ือสรางความประทับใจใหผูมาเขาชม โดยอาจจะใชอาคารเกาแก

ที่มีคุณคาในชุมชนมาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีสถานที่ที่

กวางขวาง สะอาด สวยงาม และเรียบรอย มีการตกแตงสถานที่ที่สรางเสริมบรรยากาศของทองถิ่น 

เชน การใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นมาประดับ 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการดึงจุดเดน

และเอกลักษณของทองถิ่นออกมานําเสนอในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ โดยเนนใหความรู

ในทางภูมิปญญาชาวบานและขอมูลทางประวัติศาสตรของชุมชนนั้นๆ เพ่ือสรางจุดเดนและสราง
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ความแตกตางใหกับพิพิธภัณฑทองถิ่นแตละแหง และสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับชุมชน เกิด

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเร่ืองราวที่จัดแสดง 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวความเปนมาและส่ิงนาสนใจของชุมชน โดยเปนเร่ืองราวที่

เกี่ยวของโดยตรงกับคนในชุมชน เชน การทํามาหากิน วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สถานที่สําคัญ

ในพ้ืนที่ เพ่ือใหชุมชนรูสึกผูกพัน เพราะเปนเร่ืองราวของทองถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู เปนความรูใกล

ตัว ความรูภายในทองถิ่น  และความภาคภูมิใจของชุมชน  

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรนําเอาสภาพวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของแตละชุมชน มาจัดเปนเร่ืองราวการเรียนรูในพิพิธภัณฑ โดยใหคนใน

ชุมชนเปนผูนําเสนอหัวขอของเร่ืองราวที่ชุมชนเห็นวามีความสําคัญและมีคุณคา เหมาะสมกับการ

อนุรักษและเผยแพร 

 7. การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัดการเรียนรู

พิเศษสําหรับกลุมเด็กๆ ในชุมชน ใหไดเขามาเรียนรูเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง 

เพ่ือใหเกิดความรักความภาคภูมิใจ และปลูกฝงคานิยมที่ดี รวมทั้งทําใหชุมชนเห็นประโยชนของ

การมีแหลงการเรียนรูในชุมชนสําหรับลูกหลาน 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดพ้ืนที่ภายใน

พิพิธภัณฑใหแกชุมชนไดเขารวมใชในกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอชุมชน ใหชุมชนไดมี

สวนไดสวนเสียกับการดําเนินงาน และมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือสรางความรูสึกในการเปน

เจาของรวมระหวางชุมชนกับกรุงเทพมหานคร อาจเปนการจัดแสดงหรือการจัดกิจกรรมที่ริเร่ิมโดย

ชุมชน และมีกรุงเทพมหานครใหการสนับสนุนเปนผูอยูเบื้องหลัง 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคน

ในชุมชนรวมเขามามีสวนรวมในการเปนบุคคลากรในการจัดการเรียนรู เชน เปนอาสาสมัคร

พิพิธภัณฑ เปนวิทยากร ซึ่งอาจเปนคนในทองถิ่นที่มีความสนใจในงานพิพิธภัณฑหรือการจัดการ

เรียนรู โดยอาจจะจัดชวงเวลาของการทํางานข้ึนอยูกับความสะดวกของคนในชุมชน อาจมี
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คาตอบแทนหรือการประกาศเกียรติคุณแกผูที่ เขามารวมโครงการ โดยมีเจาหนาที่ประจํา

พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนผูดูแลและประสานงานกับชุมชน 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรอาศัยทรัพยากร

บุคคลของชุมชนที่มีความรู ความสามารถ และมีความพรอม เชน ผูนํา ผูมีความรูของชุมชน ครู

เกษียณอายุ ขาราชการบํานาญ เขามามีบทบาทในการเปนบุคคลากรในการจัดการเรียนรู เชนเปน 

วิทยากร ผูใหขอมูล ผูนําชม ซึ่งจะเปนการยกยองและสรางความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชน 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรประชาสัมพันธ

และเชิญชวนใหคนในชุมชนไดรับทราบวามีโครงการพิพิธภัณฑทองถิ่นเกิดข้ึนในชุมชนที่ตนเอง

อาศัยอยู และสนับสนุนสงเสริมใหคนในชุมชนไดเขามาเรียนรูเร่ืองราวทางวัฒนธรรมของตนเอง 

และเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการเรียนรู  

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใหชุมชนเขามามี

สวนรวมชวยเหลือในการส่ือสารและประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ โดยการ

ประชาสัมพันธผานทางส่ือของชุมชน เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสายในชุมชน จดหมายขาวของ

ชุมชน 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใหชุมชนไดมีสวน

รวมในการเขามาเปนเครือขายการเรียนรู โดยใชเครือขายตางๆ ที่มีของชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุม

แมบาน กลุมอนุรักษ กลุมศึกษาประวัติศาสตร เขามาชวยในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของ

พิพิธภัณฑ 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสงเสริมใหชุมชน

สามารถใชประโยชนในการเปนแหลงการเรียนรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน 

เปนที่เก็บรักษา อนุรักษ และเปนที่เผยแพรถายทอดองคความรูแกคนในชุมชน 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสามารถใช

ประโยชนในการเปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน เปนศูนย

ขอมูลทางการทองเที่ยว สําหรับใหขอมูลดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
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กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสามารถใช

ประโยชนในการเปนแหลงสรางเสริมรายไดใหกับชุมชน  เชน  การฝกสอนงานทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาเปนอาชีพเสริม การเปนสถานที่ขายสินคาของดีของ

ชุมชน การจัดกิจกรรมนําเที่ยวโดยใหคนในชุมชนเปนผูจัด 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหคน

ในชุมชนไดรับประโยชนจากการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ โดยยึดหลักสําคัญของการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ คือเพ่ือพัฒนาคน เชน การฝกอบรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เพราะถาคน

ในชุมชนไมไดรับประโยชนจากการมีพิพิธภัณฑในชุมชนแลวพิพิธภัณฑก็จะลมเหลว 

กลุมตัวแทนชุมชนมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสรางเสริมให

ชุมชนไดเกิดความรูและความเขาใจในเร่ืองราวของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง 

อันจะกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจตอชุมชนของตนเอง 
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2. การพัฒนาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ  

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปน

แหลงสงเสริมการเรียนรูแกคนในชุมชนในเร่ืองของวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยควรสงเสริมใหคนใน

ชุมชนมีความเขาใจในอัตลักษณของทองถิ่นของตน เกิดความภาคภูมิใจในเร่ืองราวความเปนมา

และส่ิงที่มีคุณคาของทองถิ่น ตลอดจนเกิดความรูสึกที่จะอนุรักษและพัฒนาส่ิงเหลานั้น โดย

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีตัวแทนของชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแนว

ทางการดําเนินการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑ เชน เปนคณะกรรมการในการดําเนินการ และควร

ใหชุมชนไดรับรูการทํางานตั้งแตเร่ิมตน รวมถึงการปรับเปล่ียนนโยบายใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการของคนในแตละพ้ืนที่นั้นๆ 

2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปด

โอกาสใหชุมชนไดรับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการดําเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในทุกๆ ข้ันตอน โดยการมีตัวแทนจากชุมชนเขารวม

เปนคณะกรรมการในการบริหารจัดการ และมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ

ชุมชนในประเด็นการจัดการเรียนรูที่จะสงผลกระทบตอชุมชน 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

บริหารจัดการดวยการรวมมือระหวางกรุงเทพมหานคร รวมกับ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะหนวยงานดานการศึกษาและพัฒนาชุมชน และภาคประชาชนระดับทองถิ่น ไดแก 

ปราชญทองถิ่น บุคคลสําคัญที่ไดรับการยอมรับในชุมชน ใหไดเขามารวมในการบริหารจัดการ

เรียนรูภายในพิพิธภัณฑ  

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

ปรับปรุงระบบการเบิกจายงบประมาณใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน รูปแบบการบริหารจัดการควร

เปนการกระจายอํานาจไปสูหนวยงานยอยที่รับผิดชอบพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของแต

ละเขตโดยตรง เพ่ือใหการใชงบประมาณสามารถจัดสรรงบการจดักิจกรรมการเรียนรูไดตามความ

ตองการของชุมชนในแตละเขตที่แตกตางกัน และควรมีงบประมาณพิเศษสําหรับสนับสนุนให
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ชุมชนไดใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมตามที่ชุมชนเห็นสมควร โดยอาจจะเปนการ

ตั้งกองทุนอนุรักษและพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน ใหชุมชนสามารถเสนอ

โครงการมาของบจากกองทุนได เพ่ือใหเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนและบริหารจัดการจากชุมชนโดยตรง 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเลือก

ชุมชนที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีเอกลักษณ ชุมชนมีความพรอมและใหความ

รวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินการของพิพิธภัณฑ 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

คัดเลือกชุมชนที่พ้ืนฐานทางดานการจัดการเรียนรูทางวัฒนธรรมดีอยูแลว เชน มีกลุมคนที่ศึกษา

ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีหนวยงานหรือสถานศึกษาในชุมชนรองรับ 

 4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยู

ในสถานที่ที่ใกลกับแหลงทองเที่ยวที่ มีชื่อเสียงหรือสถานที่ที่ มีความสําคัญในชุมชน เชน 

สถานศึกษา วัด เพ่ือใหชุมชนสามารถแวะเขามารวมกิจกรรมไดงาย และใกลกับแหลงการเรียนรู

อ่ืนๆ ในชุมชน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรูภายในชุมชนได 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรตั้งอยู

ในสถานที่ที่มีความพรอมสําหรับการเปนแหลงเรียนรู มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดแสดงและ

จัดกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน มีความปลอดภัย สวยงาม และรมร่ืน  

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

ปายชื่อพิพิธภัณฑ ปายบอกทาง และแผนที่ที่ชัดเจน เพ่ือใหชุมชนและผูที่สมใจสามารถเดินทาง

เขาถึงไดอยางสะดวก และมีเวลาเปดปดที่แนนอน และพิพิธภัณฑบางแหงที่ตองไปอาศัยพ้ืนที่ของ

หนวยงานอ่ืนๆ เชน โรงเรียน วัด หรือหนวยงานราชการตางๆ ควรทําขอตกลงกับเจาของสถานที่ใน

การเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามารวมกิจกรรมและใชประโยชนภายในพ้ืนที่ไดโดยสะดวก 
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5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครควรมีพ้ืนที่ในการจัดแสดงที่เหมาะสม กวางขวาง มีการจัดแบงเปนสัดสวน และ

ควรมีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครควรเปนพ้ืนที่ที่ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางสะดวกและเหมาะสม 

อาจจะไมจําเปนตองเปดปดตามเวลาของสถานที่ที่ตั้งอยู และควรสามารถเปดใหชุมชนไดเขามา

เรียนรูในพิพิธภัณฑในวันเสารอาทิตย หรือวันหยุดตางๆ ได 

6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

จัดการเรียนรู โดยเนนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม

ประเพณี และวิถีชีวิต โดยเปนเร่ืองราวที่มาจากขอมูลของชุมชน จากคนในชุมชน และมีชุมชนรวม

ในการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับชุมชน เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ

เร่ืองราวที่จัดแสดง 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

ออกแบบจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑที่คํานึงถึงเอกลักษณทองถิ่น มีความสวยงาม เรียบงาย มี

บรรยากาศสงเสริมการจัดการเรียนรู โดยเนนการใชวัสดุและแรงงานชางฝมือทองถิ่น เพ่ือเปนการ

สนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชน 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหคนในชุมชนรวมใหขอมูลเร่ืองราวของชุมชน และรวมบริจาคส่ิงของ

เพ่ือใชจัดแสดง โดยควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยของวัตถุและส่ิงของจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ และการจัดทําทะเบียนวัตถุ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูที่บริจาคใหแกพิพิธภัณฑ 

 7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการ

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโอกาสพิเศษตางๆ เชน วันงานประเพณีของชุมชน โดยเปน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของชุมชนในนิทรรศการโดยตรง เชน การเลาขานตํานานพ้ืนบานของ
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เขต การถายทอดภูมิปญญาของเขต หรือกิจกรรมที่เปนการสืบทอดทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชน การ

ทําอาหารชาววัง การสอนเขียนลายไทย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางคณะกรรมการประจําพิพิธภัณฑ

เห็นสมควร เชน การจัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น เปนตน กิจกรรมที่พิจารณาจัดข้ึน

เหลานี้ อาจไมจําเปนตองใชงบประมาณมาก แตควรจัดอยางสมํ่าเสมอ เขตตางๆ อาจพิจารณาจัด

กิจกรรมรวมกันในลักษณะของกิจกรรมที่หมุนเวียนไปจัดตามเขตตางๆ  

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

ฝกอบรมอาสาสมัครพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการประสานและทํางานงานกับชุมชน  การสราง

ความสัมพันธติดตอส่ือสาร และการสงเสริมประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชนในการจัดการเรียนรู  

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

คัดเลือกบุคลากรของพิพิธภัณฑจากคนในชุมชน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ทองถิ่นอยางแทจริง มีจิตอาสาเพ่ือประโยชนของทองถิ่น มีความรูดานการจัดการเรียนรูและ

พิพิธภัณฑ มีความสามารถในการถายทอดเร่ืองราวไดดี และควรมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคคลากรของพิพิธภัณฑอยางสมํ่าเสมอ  

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปด

โอกาสใหเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุที่มีเวลาและมีความพรอมในชุมชน เขามาเปนอบรมมัคคุเทศก

นําชม เปนวิทยากรสาธิต ในกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑ 

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจดัทาํ

ส่ือประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมการเรียนรูภายในพิพิธภัณฑประเภทตางๆ เชน แผนพับ 

หนังสือนําชม เพ่ือเปนการเชิญชวนและเผยแพรความรูของเร่ืองราวและวัตถุที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ ใหคนในชุมชนและผูที่สนใจไดศึกษาและนําไปใชประโยชน 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการ

ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมการเรียนรูที่จัดข้ึนใหคนในชุมชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง 

และมีการรณรงคเชิญชวนใหคนในชุมชนเขาไปรวมกิจกรรม 
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กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมีการ

ส่ือสารกับชุมชนและใหชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการเปนแหลงเรียนรู และเห็น

คุณคาความสําคัญของการมีพิพิธภัณฑในชุมชน เพ่ือทําใหคนในชุมชนอยากเขามามีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู 

10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรไดรับ

การสนับสนุนสงเสริมใหเปนแหลงการเรียนรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ชุมชน และสามารถพัฒนาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตได โดยการจัดกิจกรรมเรียนรูทางวัฒนธรรมที่

ชุมชนมีสวนรวม 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรไดรับ

การสนับสนุนสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญของ

ชุมชน สามารถรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ทั้งการศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา 

และการจัดกิจกรรมในวันสําคัญๆ ของชุมชน 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจะ

สามารถสรางใหชุมชนและผูที่เขามาเยี่ยมชมไดรับความรูในเร่ืองราวของประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งจากการจัดแสดงในพิพิธภัณฑและกิจกรรมการเรียนรูที่มี อันจะกอใหเกิด

ความรักและความภาคภูมิใจตอชุมชนของตนเอง 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจะ

สงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของแตละชุมชน เพ่ือใหทราบ

ถึงเร่ืองราวของชุมชนนั้นๆ อันจะสราง ความเขาใจในความแตกตางของแตละชุมชน ซึ่งจะนําไปสู

การอยูรวมกันอยางสามัคคี 

กลุมผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจะ

เปนสถานที่สําหรับเก็บรักษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือใชสําหรับ

เผยแพรและถายทอดสูคนรุนตอๆ ไป 
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3. การพัฒนาปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตจากกลุมนักวิชาการ 

1. วัตถุประสงคของการกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

เปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ไมใชเพ่ือการทองเที่ยว เพราะ

พิพิธภัณฑเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน จึงตองเปดโอกาสใหคนในพ้ืนที่เขามามีบทบาท มีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู สวนการทองเที่ยวควรเปนประเด็นรองลงมา และพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครควรตองมีจุดเร่ิมตนมาจากขางใน คือคนในชุมชนตองมีสํานึกในความเปนชุมชน

และรวมกันดําเนินการ โดยบุคคลภายนอกเปนเพียงผูใหความสนับสนุน เพราะบุคคลภายนอกจะ

ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ อยางแทจริง ผลคือจะกลายเปนพิพิธภัณฑที่ไมมี

ชีวิต ไมสามารถบอกเลาเร่ืองราวของทองถิ่นไดอยางถูกตอง และไมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 

 2. การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

กรอบการดําเนินงานในรูปแบบใหมๆ ที่ไมยึดติดอยูกับกรอบเดิม เชน การพยายามสรางเครือขาย

การทํางานกับชุมชนและภาคเอกชน การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการทํางานเชิงรุก การ

สรางภาคีเครือขาย 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรนํา

เร่ืองการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาผนวกกันกับบริหารจัดการเรียนรูได โดย

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรหารายไดเสริม จากการเก็บคาเชารานภายในพ้ืนที่ โดย

สนับสนุนใหชุมชนไดจําหนายผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมแกผูมาเขาชม เชน การจําหนายของที่

ระลึก ของดีประจําทองถิ่น หนังสือนําชม เพ่ือนํารายไดในสวนนี้มาเปนทุนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูของชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรให

ความสําคัญของการดูแลบริหารจัดการ หลังจากที่พิพิธภัณฑไดกอตั้งเสร็จเรียบรอยแลว โดย

สํานักงานเขตในฐานะผูดูแลตองทํางานประสานกันกับคนในชุมชน  มีตัวแทนจากชุมชนเขารวม

เปนคณะกรรมการในการบริหารจัดการ และมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ

ชุมชน เพ่ือใหพิพิธภัณฑเกิดความยั่งยืน 
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กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

แผนงานบริหารจัดการทั้งระยะส้ันและระยะยาว  แผนงานระยะยาวควรเปนแผนที่มีพ้ืนฐานมา

จากนโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบ แผนงานระยะส้ันควรเปนแผนประจําป ที่เกิดความ

ตองการของชุมชนเอง ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง มีการ

วางแผนโครงการตามลําดับความสําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ และเปดโอกาส

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผล 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสราง

แรงจูงใจใหเขตที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูเปนอยางดี สามารถดําเนินการตามตัวชี้วัด

หรือคาเปาหมายที่กําหนดได โดยใหรางวัลตอบแทนในรูปแบบของการเพิ่มงบประมาณการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนพิเศษ หรือการมอบรางวัลยกยองใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังควร

เผยแพรผลงานของเขตที่ดําเนินการไดดี เพ่ือใหเปนแบบอยางและเกิดแรงผลักดันกับเขตอ่ืนๆ 

3. ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสราง

รูปแบบของพิพิธภัณฑตามเร่ืองราวและวัฒนธรรมของแตละลักษณะชุมชน โดยไมมีรูปแบบที่

ตายตัว ในเขตการปกครองหนึ่งๆ อาจมีพิพิธภัณฑทองถิ่นไดหลายแหง ข้ึนอยูกับลักษณะของ

ชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงเร่ืองราวของชุมชนกับวัฒนธรรมได 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมอง

ถึงความเปนชุมชน คือตองเปนเร่ืองของพื้นที่ คน และวัฒนธรรม ไมใชเร่ืองของเขตการปกครอง 

เพราะจะทําใหไมเห็นวัฒนธรรมของทองถิ่นไดอยางชัดเจน ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ เนื้อหาในการ

จัดแสดงตองมีความสัมพันธในมิติทางวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

4. ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใช

สถานที่อ่ืนๆ ในชุมชนสําหรับการจัดการเรียนรู เพ่ือเลาเร่ืองของชุมชนนั้นไดในมิติตางๆ ไดไมตอง

รวมอยูในอาคารจัดแสดงเพียงแหงเดียว อาจจะใชตลาด แหลงผลิตสินคา สถานที่ที่มีความสําคัญ

ในชุมชน เพ่ือใหเห็นถึงสภาพและบรรยากาศที่แทจริงของชุมชน 
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กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

คํานึงถึงความผูกพันทางดานพ้ืนที่และความเปนมาของแตละถิ่นในการเลือกที่ตั้งของพิพิธภัณฑ 

อาจไมใชการแบงเขตการปกครองมาแบงแยกเนื้อหา เนื่องจากเปนการแบงดานการปกครองทาง

กายภาพ ไมใชทางมิติวัฒนธรรม ซึ่งพบวาองคความรูในเร่ืองประวัติความเปนมาของเขตตางๆ มี

ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเขตหลายเขตเกิดจากการแบงพ้ืนที่ของเขตเกาแกมาสราง

เปนเขตใหม รวมถึงความสัมพันธกันของคนในพ้ืนที่ใกลเคียงก็ไมไดข้ึนอยูกับการแบงเขตเปน

สําคัญ การประสานความรวมมือและการใหขอมูลจึงมีความคาบเกี่ยวกันอยูมาก ควรเชื่อมโยงให

เห็นความสัมพันธโดยไมยึดติดกับตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑ 

5. อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครควรไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือใหเปนสถานที่สําหรับการเรียนรู มีพ้ืนที่

ในการจัดแสดงที่เหมาะสม กวางขวาง มีการจัดแบงเปนสัดสวน และมีพ้ืนที่สําหรับรองรับกิจกรรม

การเรียนรูตางๆ ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดอยางสะดวกและเหมาะสม 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

รูปแบบอาคารหรือการตกแตงสถานที่ตามลักษณะและเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ  เพ่ือใหชุมชน

รูสึกผูกพัน ไมแปลกแตกตางหรือโดดเดนเกินไปจากสภาพทางกายภาพของชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

พ้ืนที่สําหรับการสงเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เชน การเปดพ้ืนที่ใหมาจําหนาย

ผลิตภัณฑของชุมชน ของที่ระลึก อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือจัดงานตลาดนัดสินคาทางวัฒนธรรม

ของชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรพืน้ที่

สําหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน พ้ืนที่นี้สามารถเปดโอกาสใหคนในชุมชน และผูที่สนใจทั่วไปขอใช

จัดนิทรรศการในเร่ืองราวที่คณะกรรมการประจําพิพิธภัณฑทองถิ่นแตละเขตเห็นสมควรได เชน 

การจัดแสดงภาพเกาในอดีต การจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปน การจัดแสดงสินคาชุมชน การ

จัดแสดงภาพกิจกรรมของพิพิธภัณฑ การจัดแสดงภาพกิจกรรมในชุมชน เชน การบวชสามเณร

ภาคฤดูรอน การตักบาตรวันปใหม ภาพความสุขและรอยยิ้มของเด็กๆ และผูสูงอายุ เปนตน 
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6. การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

การศึกษาเร่ืองราวและวัตถุที่จัดแสดงจากชุมชน โดยใหคนในชุมชนในฐานะของเจาของวัฒนธรรม 

ผูรูที่แทจริง เปนผูเลาเร่ืองราวตามมุมมองและความเขาใจของชุมชนนั้นๆ และใหชุมชนมีสวนรวม

ในกระบวนการคัดเลือกเร่ืองราว กําหนดแนวทาง การนําเสนอองคความรูในการจัดแสดง และเพ่ิม

เร่ืองราวการจัดแสดงที่เกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนใหมากข้ึน เชื่อมโยง

ใหเห็นภาพของชุมชนในหลากหลายมิติ 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัด

แสดงเกี่ยวกับ รองรอยทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถเปนถายทอดและนําเสนอใหคนรุนหลัง

ได โดยเฉพาะการจัดแสดงวิถีชีวิตนั้น ควรจัดแสดงใหเห็นภาพรวม ไมใชจัดวางวัตถุเพียงบางชิ้น 

เชน การทํานา ก็ควรมีเคร่ืองมือตางๆ และแสดงวิธีการใชงานที่สอดประสานกันใหครบถวน เปน

ตน หลีกเล่ียงการจัดทําเนื้อหานิทรรศการที่เรียบเรียงจากตําราทางวิชาการเปนหลัก เพราะจะทํา

ใหนาเบื่อ และชุมชนไมไดเขามามีสวนรวม ควรจัดทําเนื้อหาจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

พูดคุย ศึกษา คนควาจากคนในชุมชน ซึ่งจะไดขอมูลเชิงลึก มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยง

ความสัมพันธกับชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควร

กําหนดนโยบายที่ชัดเจนมีแนวทางการจัดหาวัตถุเขาพิพิธภัณฑ การทําทะเบียน การควบคุม และ

ระบบคลัง โดยเฉพาะส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ควรสนับสนุนใหมีการคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัตถุ

จัดแสดงจากคนในชุมชน ซึ่งอาจกระทําไดโดย การสอบถามผูที่บริจาควัตถุจัดแสดงเหลานั้นถึง

ที่มาที่ไปและการใชงาน จากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูลไว และเปดโอกาสใหคนในชุมชน นักเรียน 

นักศึกษา หรือนักวิชาการไดใชขอมูลดังกลาวเพ่ือการศึกษาตอไป 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่เนนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับคนในชุมชนเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองของวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น โดยใหเร่ืองของวัตถุเปนเร่ืองรองลงมา ไมใหเปนพิพิธภัณฑที่เนนวัตถุจัดแสดง แตแสดงให

เห็นถึงการพัฒนาคนในชุมชน เพ่ือใหทําใหพิพิธภัณฑเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนและเปดโอกาสใหคน

ในพ้ืนที่ไดแสดงบทบาท 
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กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

การจัดนิทรรศการทั้งถาวรและชั่วคราว มีการจัดกิจกรรมภาคสนาม เพ่ือนําเอากิจกรรมการเรียนรู

ลงไปสูชุมชน มีกิจกรรมหลักที่เปนจุดเดนและกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม โดยจัดกิจกรรมตามความ

ตองการของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

การวางแผนรายปเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งที่เปนกิจกรรมที่ชุมชนกําหนดจัดข้ึนเพ่ือ

สมาชิกในชุมชน และกิจกรรมที่เปนลักษณะความรวมมือระหวางคนในชุมชนทองถิ่นและ

หนวยงานอ่ืนๆ เชน มูลนิธิ องคกรบริหารสวนทองถิ่น องคกรเอกชน เปนตน  กิจกรรมพิเศษที่จัด

อาจเปนการอบรมใหความรู งานประเพณี หรือกิจกรรม Workshop อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม

ทองถิ่นก็ได 

8. บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรหา

บุคคลากรหรือพัฒนาสงเสริมจากคนในชุมชนใหมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่นในฐานะเปนแหลงเรียนรูอัตลักษณของ

ทองถิ่นและเปนแหลงพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น  

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรนํา

คนในชุมชนที่มีความพรอมมาชวยในการกิจกรรมการจัดการเรียนรู เชน การฝกอบรมอาสาสมัคร 

การนําครูเกษียณอายุเปนอาสาสมัคร การฝกอบรมมัคคุเทศกนอย ฯลฯ 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

การสรางบุคลากรที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการเรียนรู เปนการสรางกรอบ

อัตรากําลังของบุคลากรดานพิพิธภัณฑทองถิ่นโดยเฉพาะ โดยใหอยูภายใตความรับผิดชอบของ

สํานักวัฒนธรรมฯ บุคลากรดังกลาวนี้ประกอบดวย  

 (1. ภัณฑารักษมีหนาที่หลักคือ ใหคําปรึกษาและใหความรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนางาน

วิชาการดานพิพิธภัณฑแกผูปฏิบัติงานในแตละเขต รวมทั้งประสานความรวมดานงานพิพิธภัณฑ

กับพิพิธภัณฑอ่ืนๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  
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 (2. นักวิชาการศึกษามีหนาที่หลักคือ พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่ เหมาะสมภายใน

พิพิธภัณฑ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ เพ่ือใหเกิดการใชพิพิธภัณฑเพ่ือ

การเรียนรูอยางแทจริง 

 (3. เจาหนาที่สารสนเทศมีหนาที่หลักคือ ติดตอประสานงานชุมชน เพ่ือเผยแพรและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของพิพิธภัณฑ ทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิคส และ

ส่ือออนไลน  

9. การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

การจัดทํา หนังสือคูมือแนะนําพิพิธภัณฑ แผนพับ และการประชาสัมพันธผานเว็บไซต ใชเพ่ือเปน

ส่ือประชาสัมพันธเผยแพรสูคนในชุมชนและผูที่สนใจภายนอก รวมทั้งจัดทําปายบอกทาง แผนที่

แหลงการเรียนรูตางๆ ในชุมชน ตามจุดตางๆ ในชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู หรือการจัดทํานิทรรศการเคล่ือนที่ไปยังจุดตางๆ ในชุมชนหรือ

สถาบันการศึกษาตางๆ ในชุมชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูจักและสรางกิจกรรม

การเรียนรูใหลงไปสูพ้ืนที่ในชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรใช

เทคโนโลยีในปจจุบันใหเปนประโยชน เชน การพัฒนาเว็บไซดใหเปนตัวแทนของพิพิธภัณฑใหคน

เขาชมไดในแบบออนไลน ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางมายังพ้ืนที่ได หรือใชคอมพิวเตอรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ควรปรับปรุงเว็บไซตใหมีขอมูลที่ทันสมัยและนาสนใจ เพ่ือเผยแพรขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑไปยังกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนและกลุมอ่ืนๆ รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติก็

นิยมหาขอมูลแหลงทองเที่ยวตางๆ จากส่ือออนไลนเหลานี้   

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรสราง

เครือขายการเรียนรูกับสถาบันการศึกษาตางๆ ที่อยูในพ้ืนที่ เพ่ือเชิญชวนมาเปนเครือขายการ

เรียนรูกับพิพิธภัณฑใหกับชุมชนและกลุมเปาหมายตางๆ เชน กลุมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กลุม

ศึกษาประวัติศาสตร กลุมนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการเชิญชวนแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ในชุมชน

เขารวมเปนเครือขายของพิพิธภัณฑ  
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10. การใชประโยชนและการไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรเปน

แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน เปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

วิถีชีวิตภูมิปญญา เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม สําหรับจัดแสดงและบอกเลาเร่ืองราวของแตละ

ทองถิ่น เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมตางๆ ของชุมชน อันจะเปน

เคร่ืองมือในการรักษาวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน เพ่ือสรางพัฒนาการใหสังคมทองถิ่นมี

ความเขมแข็ง สรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่น คุณคา และความหมาย

ของทองถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน และตระหนักถึงคุณคาที่จะรักษาไวใหคงอยู และเปนแหลง

ทองเที่ยว แหลงจําหนายสินคา และผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนและสรางเศรษฐกิจชุมชน 

กลุมนักวิชาการดานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครควรมี

เปาหมายเพ่ือคนในทองถิ่นไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑเปนหลัก เพ่ือสรางใหชุมชนมีความ

ตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง สรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และ

เห็นความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑในฐานะของแหลงการเรียนรูที่สําคัญของชุมชน เปด

โอกาสใหชุมชนไดเขามารวมในกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนได

สวนเสียกับการดําเนินงาน และมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือสรางความรูสึกในการเปนเจาของ

รวมระหวางชุมชนกับกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ฉ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1. แบบสํารวจพิพิธภัณฑ เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. แบบสัมภาษณอาสาสมัคร เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. แบบสัมภาษณตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. แบบสัมภาษณผูบริหาร เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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แบบสาํรวจ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต...................................................  

 

 

คําช้ีแจง 
แบบสํารวจเ ร่ือง  การ มีส วนร วมของชุมชนในการ พัฒนาพิ พิธ ภัณฑท องถิ่ น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไป

ประกอบการทําดุษฏีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษยและ

สังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นายอลงกรณ จุฑาเกตุ 

โดยแบบสํารวจแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 2 : ที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 3 : สภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 4 : การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 5 : ขอมูลอ่ืนๆ 

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในคร้ังนี้ จะไมสงผลกระทบตอผูใหขอมูลและพิพิธภัณฑทองถิน่

กรุงเทพมหานครใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการสํารวจคร้ังนี ้

 

 

     นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนษุยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 
 



 
329 

 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
1.1 พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต.................................................................. 

1.2 ที่ตั้ง 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

1.3 วันและเวลาการใหบริการ....................................................................................... 

1.4 เบอรโทรศัพท........................................................................................................ 

 

สวนท่ี 2 : ท่ีตั้งของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
2.1 ความเปนศูนยกลางชุมชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.2 การเขาถึงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.3 ลักษณะของชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.4 สถานที่สําคัญใกลเคียง/แหลงการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.5 ปายบอกทาง/แผนที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2.6 อ่ืนๆ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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แผนที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานครโดยสังเขป 

 

 

สวนท่ี 3 : อาคาร/พื้นท่ีจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
3.1 สภาพอาคาร/พ้ืนที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

3.2 บรรยากาศ/สภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

3.3 ส่ิงอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

3.4 ความสะดวก/ความสะอาด/ความปลอดภัยของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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3.5 การตกแตงสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

แผนผังอาคาร/พ้ืนที่จดัแสดงของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานครโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 : การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
4.1 เร่ืองราวที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

4.2 วัตถุ/ส่ิงของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.3 เทคนิคและวิธีการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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4.4 กิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.5 พ้ืนที่สําหรับกิจกรรมชุมชนของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
สวนท่ี 5 : ขอมูลอ่ืนๆ 

5.1 จํานวนเจาหนาที่/อาสาสมัครของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

5.2 จํานวนและประเภทของผูเขาเยีย่มชมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 

5.3 แผนพับ/เอกสาร/คูมือนําชมของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 
ผูทําการสํารวจ.............................................. 

สํารวจเม่ือวันที่.............................................. 
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แบบสมัภาษณอาสาสมัคร 
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต...................................................  

 

 

คําช้ีแจง 
แบบสัมภาษณเ ร่ือง  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณไปประกอบการทําดุษฏีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นายอลงกรณ จุฑาเกตุ 

โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สวนที่ 3 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในคร้ังนี้ จะไมสงผลกระทบตอผูใหสัมภาษณและพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี ้

 

 

     นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนษุยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 



 
334 

 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ/นามสกุล......................................................................................................... 

1.2 อายุ..................................................................................................................... 

1.3 ตําแหนง............................................................................................................... 

1.4 รายได.................................................................................................................. 

1.5 อายุงาน............................................................................................................... 

1.6 ระดับการศึกษา..................................................................................................... 

1.7 ที่อยู..................................................................................................................... 

1.8 เบอรโทรศัพท........................................................................................................ 

 

สวนท่ี  2 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทอง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

2.1 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

1) จุดมุงหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) เจาของ/ผูบริหารของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) บุคลากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4) งบประมาณของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5)  รูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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2.2 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

1) ความเปนมาของชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) ผูนําชุมชนในพ้ืนที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) ความเขมแข็งสามัคคีของชุมชน ที่พิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4) ความสนใจของคนในชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5) การมีสวนรวมของชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.3 ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  

1) ตําแหนงทีต่ั้งที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) สถานที่สําคญัของชุมชนทีใ่กลเคียงกับพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) การเดินทางเขาถงึที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4) สภาพแวดลอมของที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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5) เจาของพื้นที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.4 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  

1) ลักษณะอาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร  

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) ขนาดพื้นทีใ่ชสอยในการจัดการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4) ความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5) ส่ิงอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.5 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร  

1) เนื้อหาทีจ่ัดแสดงภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) ที่มาของเนื้อหาที่จัดแสดงภายในพพิิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

3) การจัดแสดงวัตถุส่ิงของภายในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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4) ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาที่จดัแสดงกบัชุมชน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

5) ความหลากหลายของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

1) เนื้อหาของกจิกรรมของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2) รูปแบบของกิจกรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) ผูจัดกจิกรรม/วิทยากรของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4) ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทีจ่ัดกับชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5) ความหลากหลายของการจัดกจิกรรมของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.7 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

1) ที่มาของบุคลากรในพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2) ความรูความเขาใจของบคุลากรเกี่ยวกบังานพิพิธภัณฑและการจัดการเรียนรู 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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3) ความสัมพันธกับชุมชนของบุคลากรในพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4) ความตอเนื่องในการทํางานของบุคลากรในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

5) ความเอาใจใส/จิตบริการของบุคลากรในพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2.8 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

1) แผนการประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2) คูมือ แผนพับ ส่ือประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3) การสํารวจ จัดทํากลุมเปาหมายของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4) การสรางเครือขายการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

5) การสนับสนนุจากหนวยงานตางๆ ในการประชาสัมพันธ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2.9 การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

1) การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑในฐานะแหลงการเรียนรูของชุมชน  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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2) การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑในฐานะแหลงทองเที่ยวของชุมชน  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3) การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑในฐานะแหลงสรางรายไดของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4) การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑในฐานะพ้ืนที่กจิกรรมของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

5) ความสะดวกในการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2.10 การไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

1) ชุมชนสามารถไดรับความรู ความเขาใจจากพิพิธภัณฑ  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

2) ชุมชนสามารถไดรับความรัก ความภาคภูมิใจจากพิพิธภัณฑ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3) ชุมชนสามารถไดรับผลประโยชนทางตรงจากพิพิธภัณฑ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4) ชุมชนสามารถไดรับผลประโยชนทางออมจากพิพิธภัณฑ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

5) ชุมชนสามารถไดรับความเสมอภาคของผลประโยชนจากพิพิธภัณฑ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.1 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.2 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.3 ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.4 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.5 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.7 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.8 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.9 การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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3.10 การไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

3.11 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  
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แบบสมัภาษณตวัแทนชุมชนในพื้นท่ี  

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

  

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต...................................................  

 

 

คําช้ีแจง 
แบบสัมภาษณเ ร่ือง  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณไปประกอบการทําดุษฏีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นายอลงกรณ จุฑาเกตุ 

โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : สภาพโดยทั่วไปของชุมชน 

สวนที่ 3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สวนที่ 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในคร้ังนี้ จะไมสงผลกระทบตอผูใหสัมภาษณและพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี ้

 

 

     นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนษุยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ/นามสกุล......................................................................................................... 

1.2 อายุ..................................................................................................................... 

1.3 อาชีพ................................................................................................................... 

1.4 ที่อยู..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

1.5 เบอรโทรศัพท........................................................................................................ 

1.6 การอาศัยอยูในชุมชน (จํานวนป,เครือญาติ,ความสัมพันธ)....................................... 

.............................................................................................................................................. 

1.7 บทบาทหนาทีใ่นชุมชน………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................. 

 

สวนท่ี 2 : สภาพโดยท่ัวไปของชุมชน 

2.1 ลักษณะประชากรที่อยูภายในชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.2 ลักษณะทางสังคมของชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.4 ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 2.5 สถานที่สําคญัและแหลงการเรียนรูในชุมชน 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 



 
344 

 

 

สวนท่ี  3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทอง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.1 สภาพการมีสวนรวมของชุมชนตอพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

3.2 ความสนใจของชุมชนตอพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

3.3 ความรวมมือในการจัดการเรียนรูของชุมชน (ใหขอมูล บริจาคส่ิงของ บริจาคเงิน เปน

วิทยากร เขารวมกจิกรรมการเรียนรู) 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

3.4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

3.5 ประโยชนของการมีพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครภายในชุมชน 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

 

สวนท่ี 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.1 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.2 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.3 ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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4.4 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.5 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.7 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.8 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.9 การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

4.10 การไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.11 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

 

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี้ 

ผูทําการสัมภาษณ......................................... 

สํารวจเม่ือวันที่.............................................. 
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แบบสมัภาษณผูบริหาร 
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต...................................................  

 

 

คําช้ีแจง 
แบบสัมภาษณเ ร่ือง  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณไปประกอบการทําดุษฏีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นายอลงกรณ จุฑาเกตุ 

โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : ขอมูลโดยทั่วไปของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ 

สวนที่ 3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร

เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

สวนที่ 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในคร้ังนี้ จะไมสงผลกระทบตอผูใหสัมภาษณและพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี ้

 

 

     นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนษุยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ/นามสกุล......................................................................................................... 

1.2 อายุ..................................................................................................................... 

1.3 ตําแหนง............................................................................................................... 

1.4 ที่อยู..................................................................................................................... 

1.5 เบอรโทรศัพท........................................................................................................ 

1.6 หนาที่รับผิดชอบตอพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร............................................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

สวนท่ี 2 : ขอมูลโดยท่ัวไปของการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ 
2.1 กรอบแนวคิดและนโยบายของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.2 วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.3 บทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.4 กลุมเปาหมายของของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.5 โครงสรางการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

 2.6 การวางแผนดําเนินการและการกํากับดูแลของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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 2.7 งบประมาณในการดําเนนิงานของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.8 ผลการดําเนนิการของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานครที่ผานมา 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.9 ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 2.10 แนวทางสําหรับการทํางานในอนาคตของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

สวนท่ี  3 : สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทอง ถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.1 สภาพการมีสวนรวมของชุมชนตอพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

3.2 ความสนใจของชุมชนตอพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

3.3 ความรวมมือในการจัดการเรียนรูของชุมชน (ใหขอมูล บริจาคส่ิงของ บริจาคเงิน เปน

วิทยากร เขารวมกจิกรรมการเรียนรู) 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

3.4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  
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3.5 ประโยชนของการมีพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครภายในชุมชน 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

 

สวนท่ี 4 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.1 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.2 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.3 ตาํแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.4 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.5 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.7 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

4.8 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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4.9 การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.10 การไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

4.11 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

 

 

 

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี้ 

 

 

ผูทําการสัมภาษณ......................................... 

สํารวจเม่ือวันที่.............................................. 
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แบบสมัภาษณผูเช่ียวชาญ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

 

พิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานครเขต...................................................  

 

 

คําช้ีแจง 
แบบสัมภาษณเ ร่ือง  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณไปประกอบการทําดุษฏีนิพนธของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นายอลงกรณ จุฑาเกตุ 

โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในคร้ังนี้ จะไมสงผลกระทบตอผูใหสัมภาษณและพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นกรุงเทพมหานครใดๆ ทั้งส้ิน ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี ้

 

 

     นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  

ภาควิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนามนษุยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหสัมภาษณ 
1.1 ชื่อ/นามสกุล......................................................................................................... 

1.2 อายุ..................................................................................................................... 

1.3 ตําแหนง............................................................................................................... 

1.4 ที่อยู..................................................................................................................... 

1.5 เบอรโทรศัพท........................................................................................................ 

 

สวนท่ี 2 : แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
กรุงเทพมหานครเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.1 การบริหารจัดการของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.2 ลักษณะชุมชนที่พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครตัง้อยู 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.3 ตําแหนงที่ตั้งของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.4 อาคารและสถานที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.5 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  
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2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

2.7 บุคลากรและเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิน่กรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.8 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.9 การใชประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.10 การไดรับประโยชนจากพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครของชุมชน 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

2.11 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

 

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการใหสัมภาษณคร้ังนี้ 

ผูทําการสัมภาษณ......................................... 

สํารวจเม่ือวันที่.............................................. 
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ภาคผนวก ช รายช่ือผูใหขอมูล  
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รายช่ือผูใหขอมูล 

 

ผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑและการจัดการเรียนรู 
ดร.พิสิฐ เจริญวงศ  ราชบัณฑิตยสถาน 

ดร.พัชรวีร ตันประวัต ิ  ศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลปภายใตองคการ 

รัฐมนตรีศกึษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ดร.เทียมสูรย สิริศรีศักดิ ์  สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศราวุธ เปรมใจ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คุณสุทธาสินี วัชรบูล    สภาการศึกษา 

คุณสมชาย ณ นครพนม  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร 

คุณวิษณุ เอมประณตีร  พิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงไทย 

คุณยุภาพร ธัญวิวัฒนกุล  สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ิ

คุณกฤตย มีทวี   โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 

คุณอนันตชัย ชุนนิตินนัท  พิพิธภัณฑอนันตชยัไทยโบท 

 

อาสาสมัครพิพิธภัณฑทองถ่ินกรุงเทพมหานคร 
คุณพิมประภา สุวรรณรัตน  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตเขตคลองสาน   

คุณพรทิพย จิตตวิมล  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตจอมทอง  

คุณปุญชรัสม์ิ ทองขาว   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตดนิแดง  

คุณดารณี เชาไปนา   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตดุสิต   

คุณศศิธร สมทบ   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตทวีวัฒนา  

คุณนพวรรณ ไชยจกัร  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตธนบุรี  

คุณวิไลพร หวานสนทิ  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางกอกนอย  

คุณศิริพร ทองเลิศ   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางกอกใหญ 

คุณสุธาทิพย อวมสอาด  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางขุนเทียน 

คณุสุภาวิตา รัตนสุข   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางเขน  

คุณวไลลักษณ ไตรพัฒน  อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางซื่อ  

คุณสุจิตรา ออนชื่น   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางนา  

คุณสุเมธ เมฆบัณฑูรย   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตบางรัก  
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คุณมยุรี เกล้ียงเกลา   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตพญาไท  

คุณลาวัณย ศุขจรัส   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตพระโขนง  

คุณนภาพร สมุทสิน   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตพระนคร   

คุณนารีรัตน ปนทอง   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตยานนาวา  

คุณมะลิวัลย ทบัโพธา   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตราษฎรบูรณะ 

คุณทัศนีย ศิริใหญ   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตลาดกระบัง  

คุณธันยาฐิติ ปล้ืมยุทธ   อาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ เขตหนองจอก  

 

ผูนําชุมชน 

คุณอนุชา เกื้อจรูญ  ผูนําชุมชนเขตบางกอกนอย 

คุณสุดทิพย วงษวิทยกิจ  ผูนําชุมชนเขตพระนคร  

คุณจารุภัทร จุลสําลี  ผูนําชุมชนเขตยานนาวา 

คุณประณตี อนงค  ผูนําชุมชนเขตลาดกระบัง 

คุณอรศรี ศิลป   ผูนําชุมชนบางลําพู 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นายอลงกรณ จุฑาเกต ุ

ที่อยู 704 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 30000 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2545 สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาการออกแบบชุมชนเมือง บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

พ.ศ. 2557 สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษา

ตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2543 – 2545 ผูชวยวิจยั คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2546 – 2547 สถาปนิก บริษัท ซนิครอนกรุป จํากัด 

พ.ศ. 2547 – 2548 สถาปนิก บริษัท เอส.เจ.เอ.ทรี.ดี. จํากัด 

พ.ศ. 2548 – ปจจุบนั นักวิจยัประจําศนูยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลปภายใตองคการ

รัฐมนตรีศกึษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO-SPAFA) 
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