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 การจัดต้ังพิพิธภัณฑบานศิลปน นับเปนรูปแบบหน่ึงของพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปนที่มีช่ือเสียงทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและที่ลวงลับไปแลว เปนการ

เปดเผยถึงชีวิตความเปนอยูของศิลปนใหสาธารณชนไดรับรู การไดชมและสัมผัสวิถีการดําเนิน

ชีวิตประจําวันและบรรยากาศในการอยูอาศัย จะชวยใหเขาถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด ปรัชญา   

การผลิตผลงาน เปนผลใหเขาใจในผลงานของศิลปนเหลาน้ันไดดีย่ิงข้ึน 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑบานบุคคลสําคัญ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปน

แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและการจัดการของพิพิธภัณฑครูมนตรี ตราโมท 

ศิลปนแหงชาติ เพื่อนําเสนอรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการใหเปนอนุสรณและ      

แหลงเรียนรู เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทําคุณประโยชนแกประเทศชาติ ดวยวิธีการศึกษาจากเอกสาร 

การศึกษาภาคสนาม รวมถึงสัมภาษณทายาทและผูที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ 

 ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑแหงน้ี มีโครงสรางการบริหารงาน

ภายใตมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปญหาที่พบคือ จํานวนผูเขาชมที่ผานมายังไมมากนัก สวนหน่ึงมาจากดานของทําเลที่ต้ัง รวมทั้งไมมี

บุคลากรประจําใหบริการ การเขาชมตองนัดหมายลวงหนา ผูศึกษาจึงไดเสนอแนวทางและรูปแบบ

การจัดการพิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ศิลปนแหงชาติ เพื่อใหประสบผลสําเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงคของการเปนแหลงเรียนรูตอไป 
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Artist house museum is a kind of historic house museum with the purpose to honor 

famous artist, living or deceased.  The museum reveals the artist’s way of living to the public.  By 

seeing and experiencing the artist’s way of life and living atmosphere will help visitors 

understand the emotions, thoughts and philosophy behind the artist’s works, which results in 

better appreciation of such works of art. 

The objective of this study, titled “Management of the Historic House Museum of 

Montri Tramod, a National Artist”, is to observe the present condition and the management of 

Historic House Museum of Montri Tramod, a National Artist, in order to propose suitable formats 

and approaches in managing the museum as a memorial and a learning place in the honor of 

one who is beneficial and valuable to the Nation.  The study employs both document-based 

research and field works by exploring, observing and interviewing the artist’s heir and people 

related to the museum. 

The study reveals that the museum has been managed under Montri Tramod 

Foundation under Pratonage of Princess Maha Chakri Sirindhorn.  The pressing problem is that 

museum has had low visits so far.  This is partly due to its location, lack of permanent staff to 

service the audience, and visits to the museum require prior appointment.  These are obstacle in 

managing the museum successfully as a learning center.  This study then suggests the formats 

and approaches to manage the museum in order to better meet the museum’s objectives. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยความชวยเหลือของ ผูชวยศาสตราจารย   

เพ็ญพรรณ เจริญพร อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งทานไดกรุณาใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตางๆ จึง

ขอขอบพระคุณอาจารยมา ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยหลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกทานที่ไดประสิทธิ

ประสาทความรู ถายทอดทัศนะ ประสบการณ อันเปนประโยชนอยางย่ิง 

 ขอขอบคุณ คุณญาณี คุณกษภรณ ตราโมท  ครูมงคล บุญวงศ ที่กรุณาใหขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการคนควา อางอิงเปนอยางมาก 

 ขอบใจนองๆ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกรุน ทุกคนที่อดทนและใหความ

ชวยเหลือเรื่องของเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่เรียนมาดวยกัน 

 คุณความดีของงานฉบับน้ี ขออุทิศแดครูมนตรี ตราโมท และบรูพาจารยดนตรีไทย ผูที่ได

ลวงลับไปแลว ทุกทาน รวมทั้งบิดา และโดยเฉพาะอยางย่ิงมารดาที่จากไป โดยไมทันไดเห็นงานฉบับน้ี 
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