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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยตั้งแตเริ่มเปด

กิจการมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) ภายใตกรอบการจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูล
เฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ แลวนําผลการศึกษา
มาวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT Analysis เพ่ือนําไปสูการหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยที่เหมาะสมตอไปในอนาคต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาทําการศึกษา มีการสัมภาษณบุคลากร
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในเชิงลึก  

ผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑแรกและพิพิธภัณฑเดียวใน
ประเทศไทยที่จัดแสดงวัตถุสะสมและนิทรรศการเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทย 
รวมท้ังพิพิธภัณฑนี้ไดมีความโดดเดนอยูที่กระบวนการกอตั้งและการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายเพ่ือ
เปนพิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรธงชาติไทยที่สมบูรณของประเทศไทย และจาก
การที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน ทําใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และ
สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว หัวใจสําคัญของการพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ก็คือ การ
รวมมือกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยกับเครือขายพิพิธภัณฑที่มีอยูใน
ประเทศตาง ๆ 

ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคตดังนี้ พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยควรมีการทําทะเบียนวัตถุและทําบัญชีจัดซื้อวัตถุเพ่ือเก็บขอมูลของวัตถุสะสมแตละชิ้นไวเปน
หลักฐาน, พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรขอมูล
ทางวิชาการในวงกวาง, ควรมีการจดสถิติการเขาชม รวมทั้งควรสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมอยาง
สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนพิพิธภัณฑที่มีการ
จัดการที่สมบูรณแบบ เหมาะแกการนํารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑฯ ไปเปนตัวอยางใหกับ
พิพิธภัณฑเอกชนหรือพิพิธภัณฑอื่น ๆ ไดตอไปในอนาคต 
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This research aims to study the Thai national flag museum management, 

since it has opened in 2006 until now (2015) within three aspects of management 
which are the museum specific information, the organization management, and the 
museum services. The findings were analyzed by using SWOT Analysis, in order to 
find the appropriate way of Thai national flag museum management in the future. 
This was qualitative research by making an in-depth interview for the staff of Thai 
national flag museum. 

The result was shown that the Thai national flag museum is the first and 
only one museum in Thailand which exhibits the collection objects and the exhibition 
about history and development of the Thai national flag. This museum has been 
outstanding in the process of establishing and processing. The goal of setting and 
operating the museum is to set up the museum to be the complete historic learning 
center of Thai national flag. As the Thai national flag museum is private sector, the 
management runs quickly. The key to develop this museum is to collaborate and 
cooperate between Thai national flag museum and the network of Thai national flag 
museum in other countries around the world. 

The researcher has some suggestions for setting up Thai national flag 
museum in the future as following issues. The Thai national flag museum should 
record the data of objects and do accounting in purchasing objects for keeping each 
of collecting objects as evidence.  The museum should promote activities in various 
events, provide academic information in large area, and record the statistic of visitors.  
Moreover, the museum should survey the statistic of visitors in order to develop Thai 
national flag museum to be the better museum, and to manage it to be the perfect 
museum that could take the pattern of management to be a role model for the other 
private museums in the future. 

 
 
 
 
 
 

Program of Cultural Resource Management           Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                    Academic Year 2014 
Thesis Advisor's signature ........................................

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ดวยความเมตตา ความเขาใจ การ
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ความเมตตาแกผูศึกษาเสมอมา หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอ
นอมรับไวเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังตอไป 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ในคร้ังนี้ มีที่มาจากความสนใจ
เร่ืองประวัติศาสตรของธงชาติไทยรวมทั้งจากการทําวิจัยปริญญาบัณฑิตของผูศึกษาเร่ือง “จากธง
แดงเกล้ียงถึงธงไตรรงค: กษัตริย รัฐชาติ และสัญลักษณ”๑ ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวา การศึกษา
เร่ืองเก่ียวกับธงชาติไทยนั้น นอกจากเร่ืองประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธงชาติไทยแลว 
ยังมีประเด็นตาง ๆ ที่มีนัยยะใหศึกษาตอไปไดอีกมากมาย อาทิ กฎระเบียบ การใช การชัก และ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย รวมถึงส่ิงของและวัตถุสะสมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธงชาติไทย ซึ่ง
จากการศึกษาส่ิงเหลานี้ ผูศึกษาไดพบวามีสถานที่รวบรวม เก็บสะสม รวมทั้งจัดแสดงวัตถุ
เกี่ยวกับธงชาติไทยที่มีชื่อวา “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” ต้ังอยูที่ซอยลาดพราว ๔๓ กรุงเทพมหานคร 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะเขาไปศึกษาวัตถุ การจัดแสดงวัตถุ การจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยและพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ ซึ่ง
จากการศึกษาไดพบวา พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการจัดแสดงวัตถุและมีการดําเนินงานที่
นาสนใจเปนอยางยิ่ง ดังนั้นจากสาเหตุดังกลาวในขางตน จึงเปนที่มาของการทําวิทยานิพนธ
เร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ในคร้ังนี้    

ผลการสํารวจของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) คร้ังลาสุดเมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบวาฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทยมีรายช่ือพิพิธภัณฑรวมทั้งส้ิน 
๑,๓๘๑ แหง๒ มีทั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติในสังกัดกรมศิลปากร พิพิธภัณฑในสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ พิพิธภัณฑประจําวัดหรือองคการทางศาสนา และพิพิธภัณฑที่เปนของเอกชน ซึ่ง
นอกจากจะมีพิพิธภัณฑใหม ๆ เปดตัวข้ึนมาเปนจํานวนมากในทุก ๆ ปแลว พิพิธภัณฑที่เคยมีอยูก็
มีการปดตัวลงดวยเชนกัน อาทิ พิพิธภัณฑประวัติศาสตรการแพทยไทย อวย เกตุสิงห, อุทยานแมว

                                                            
๑ศิรินทร คุมโภคา, “จากธงแดงเกล้ียงถึงธงไตรรงค: กษัตริย รัฐชาติ และสัญลักษณ” (งานวิจัย

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 
๒ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, คนทําพิพิธภัณฑ บันทึกประสบการณและการทํางาน, เขาถึงเม่ือ 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase 
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ไทยโบราณ, หอเกียรติภูมิรถไฟ, พิพิธภัณฑส่ิงทอพื้นเมือง, พิพิธภัณฑเรือไทยโรงเรียนมีนประสาท
วิทยา, พิพิธภัณฑสงฆวัดเทียนดัด, พิพิธภัณฑวัดดาวโดง, อนุสรณสถานแฝดสามอิน-จันและ
พิพิธภัณฑเรือ, พิพิธภัณฑขนมไทย, พิพิธภัณฑบานคําอูน, พิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียน
บานสันสรี, ศูนยศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นโรงเรียนบานเดน, พิพิธภัณฑภาพเขียนสี
ประตูผา, พิพิธภัณฑลอตอก, พิพิธภัณฑทองถิ่นวัดบางอําพันธ, หอวัฒนธรรมหมูบานเฮือนอีสาน
บานวัฒนธรรม, ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษไฮหยอง และพิพิธภัณฑไมขีดไฟคุณตอง 
เปนตน๓ จากปญหาดังกลาวนี้ ทําใหเกิดคําถามที่วา จะทําอยางไรใหพิพิธภัณฑสามารถพึ่งตนเอง
และสามารถดํารงอยูเพื่อเปนแหลงเรียนรูไดอยางถาวรตลอดไป ส่ิงนี้ถือเปนเร่ืองที่นาสนใจเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีของพิพิธภัณฑเอกชนที่ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐหรือ
หนวยงานตาง ๆ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทย (Thai national flag museum) เปนตัวอยางหนึ่งของ
พิพิธภัณฑที่ไดรับการยกยองจากผูเช่ียวชาญดานพิพิธภัณฑและส่ือมวลชนวาเปนพิพิธภัณฑที่มี
การจัดการที่ดีเยี่ยมและสามารถพึ่งพาตนเองได พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน เดิม
ชื่อวาพิพิธภัณฑธงสยาม (Siam flag museum) เปดใหประชาชนเขาชมเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และมีพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนสถานที่
รวบรวมขอมูล รวบรวมวัตถุสะสม รวมทั้งจัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยต้ังแตอดีตที่
ปรากฏหลักฐานมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มี
ความสําคัญในดานประวัติศาสตรของชาติ ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงวัตถุชิ้นเอกซ่ึงวัตถุ
บางอยางมีอยูเพียงชิ้นเดียวในโลกและมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของชาติที่เกี่ยวของกับธง
ชาติไทยที่หาชมไดยาก สําหรับวัตถุชิ้นของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ที่ถือวาเปนทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่มีคุณคาตอประเทศชาตินั้น ไดแก ธงชางเผือกผืนสมบูรณผืนเกาด้ังเดิมที่ใชเปนธงชาติสําหรับรับ
เสด็จรัชกาลที่ ๕, ธงสยามร้ิวขาวแดง หรือธงสยามแดงขาวหาร้ิว พ.ศ. ๒๔๕๙ ทําข้ึนในสมัย
รัชกาลที่ ๖ อันเปนผืนที่เกาแกที่สุดที่หลงเหลืออยูผืนสุดทายในโลก เดิมจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑธัช
วิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทําการจัดซ้ือระหวางพิพิธภัณฑดวย
เงื่อนไขพิเศษเพ่ือนําธงผืนนี้กลับสูประเทศไทยและนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ผังธง
โบราณแรกเร่ิมบันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาลที่ ๒ ค.ศ. ๑๘๑๙ (พ.ศ. ๒๓๖๒) ที่มีชื่อ
วา “Musgraves Royal Navaland Merchant Flags of All Nations and Codes of Signals” เปน

                                                            
๓ดูรายละเอียดจาก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทย, เขาถึง

เม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_type.php?id=0 
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๓ 

งานพิมพหินแบบโบราณ ภาพวาดลายเสนเปนแบบชางเผือกยืนพื้น ซึ่งไกตาโน โบนันติ (Gaetano 
Bonatti) ชางแกะสลักแมพิมพทองแดงชาวอิตาลีที่นิยมสะสมของเกาเปนผูทําข้ึนมาใน พ.ศ. 
๒๓๖๒ (ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๒ ทรงครองราชย พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ซึ่งถือวาผังธงช้ินนี้
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญที่พิมพรูปธงชาติสยามที่เกาแกที่สุดเทาที่มีการคนพบ, 
หนังสือ Flags of Maritime Nations และผังธงนานาชาติ ซึ่งเปนเอกสารทางราชการของ
กองทัพเรืออเมริกาที่ตีพิมพในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือวาเปนเอกสารที่มีความเกาแกมากอีกชุดหนึ่งที่มี
ความสําคัญกับประวัติศาสตรของธงชาติไทย รวมถึงหนังสือสําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับธงชาติไทย คือ 
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)๔ ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่ง
ถือวาเปนกฎหมายธงเลมแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกที่มีรูปธงชาติไทยในสมัย
ตาง ๆ จากทั่วโลกที่ไดนํามาจัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ ไดแก ภาพเกาที่หาชมยาก
ที่มีธงชางปรากฏอยูในภาพ เชน ภาพที่ รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ เยือนสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ, การดเกมธงชาติ, เข็มกลัดลายธงชาง, ธงชางบนรูปยาซิกาแรต, แผนผังธงโลก, ปาย
โฆษณาผลิตภัณฑตาง ๆ รวมทั้งไปรษณียบัตรที่มีรูปธงชางและธงไตรรงค เปนตน ซึ่งวัตถุสะสมใน
พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ เมื่อพูดถึงมูลคาทางดานราคาแลวอาจจะเทียบไมไดกับมูลคาในฐานะ
ที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่นับวามีคุณคามหาศาลตอประเทศชาติอันยากที่จะประเมินราคาได 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ถูกจัดต้ังข้ึนโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย ที่สะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยมานานถึง ๒๓ ป (เร่ิมสะสมประมาณ พ.ศ. 
๒๕๓๕ – ปจจุบัน) รวมทั้งพิพิธภัณฑแหงนี้ยังเกิดจากความตั้งใจจริงของคุณพฤฒิพล ที่ตองการ
ทําส่ิงที่เปนประโยชนตอแผนดินเกิด รวมทั้งอยากจะเห็นคนไทยรักชาติ รักแผนดินจากสัญลักษณ
อันสูงสุดของชาติ และเรียนรูประวัติศาสตรเกี่ยวกับธงชาติไทยอยางถูกตอง ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึง
ใชเงินทุนสวนตัวที่มีอยูรวมทั้งจากการขอกูธนาคารเพื่อนํามาสรางเปนพิพิธภัณฑที่เปนแหลง
เรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยใหคนไทยและคนตางชาติไดศึกษาโดยไมเก็บคาเขาชม และนอกจากการ
จัดแสดงวัตถุสะสมและการใหความรูในพิพิธภัณฑแลว พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดเผยแพรผลงาน
วิชาการทางส่ือตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ วารสาร วิทยุ โทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ต 
รวมทั้งส่ือโซเชี่ยลมีเดีย เชน เฟสบุค (Facebook), ทวิตเตอร (Twitter), ไลน (Line) และเว็บไซต 
(website) ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนตน รวมถึงการแสดงภาพเปนวิดีโอบนเว็บไซตยูทูป 

                                                            
๔การนับ “ร.ศ. ๑” หรือ “รัตนโกสินทรศก ๑” นั้น ถือเอาปเร่ิมสรางกรุงรัตนโกสินทรใน พ.ศ. ๒๓๒๕ 

เปนจุดเร่ิมตน (พ.ศ. ๒๓๒๕ นับเปน ร.ศ. ๑) ดูรายละเอียดจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พยัญชนะตัวที่ ๓๘, เขาถึง
เม่ือ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://rirs3.royin.go.th/word38/word-38-a1.asp 
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(Youtube) ทั้งที่เปนแบบแนะนําพิพิธภัณฑและการบันทึกเทปในรายการตาง ๆ เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งมีมากกวา ๑,๕๐๐ รายการ และในปจจุบันไดมีผูเขาชมจากทั่วโลกเขาชม
ชองพิพิธภัณฑธงชาติไทยบนเว็บไซตยูทูปมากกวา ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ คร้ัง (จากการสํารวจขอมูล
ต้ังแตเปดใหเขาชมในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) รวมทั้งพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดจัดกิจกรรมที่เปนงานบริการดานการศึกษา เพื่อเผยแพรความรูออกสูสังคมมากมาย
หลายประเภท ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
ๆ จัดข้ึน รวมถึงกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวมจัดแสดงผลงาน
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ ไดแก การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาและ
สัมมนาเชิงวิชาการ การบรรยายและการจัดอบรมใหความรู การจัดทําโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
การจัดทําของที่ระลึกแจกและจําหนายในโอกาสสําคัญตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้แลวทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับเร่ืองธงในฐานะนักธัชวิทยาแหงประเทศไทยใน
การประชุมธัชวิทยานานาชาติ๕ ที่จัดข้ึนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกอีกประการหนึ่งดวย จนทําให
พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้เปนแหลงเรียนรูที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้ง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดรับการยอมรับและไดถูกบันทึกอยูในหนังสือบันทึกไทยเบฟ (ThaiBev 
Records) พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงหนังสือบันทึกไทย (Thailand Book of Records) ฉบับปฐมฤกษ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยิ่งไปกวานั้นคุณพฤฒิพลยังไดจัดต้ังสมาคมนักธัชวิทยาแหง
ประเทศไทย๖ ข้ึนมา เพื่อนําเสนอขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับธงชาติไทยที่เปนองคความรูในระดับสากล 

                                                            
๕“การประชุมธัชวิทยานานาชาติ” เรียกอีกอยางหนึ่งวา การประชุม “ICV” (International Congress 

of Vexillology) เปนการประชุมคร้ังใหญที่เหลานักธัชวิทยาจากท่ัวโลกจัดขึ้นทุก ๆ ๒ ป เพื่อหารือและแลกเปล่ียน
ขอมูลเก่ียวกับเร่ืองธงรวมกัน โดยจะมีการหมุนเวียนสถานท่ีจัดงานไปยังประเทศสมาชิกของสมาพันธธัชวิทยา
นานาชาติทั่วโลก จัดขึ้นเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ที่เมืองเมอเดอรแบรก 
(Muiderberg) ประเทศเนเธอรแลนด ดูรายละเอียดจาก Rob Raeside, International Congress of Vexillology, 
Accessed March 22, 2015, Available from http://www.crwflags.com/fotw/flags/vex-icv.html  

๖“สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย” หรือ Thai Vexillological Association (TVA) กอต้ังขึ้นเม่ือ
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ เปนสมาคมที่รวบรวมผูที่ศึกษาคนควาและผูที่สนใจเร่ืองธงชาติไทยรวมถึงธงสําคัญของ
ไทย โดยมุงเนนการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับธงชาติไทยและธงสําคัญของไทย รวมทั้งกฎ ระเบียบ วิธีการใช วิธีการ
ชัก และการประดับธงในประเทศไทย เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกับสมาชิกในสมาคมฯ และหนวยงานธง
อื่น ๆ สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทยนี้เปนสมาคมที่ขึ้นตรงตอสมาพันธธัชวิทยานานาชาติ มีสมาชิกท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีคุณพฤฒิพล ประชุมผล เปนประธาน
สมาคม สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย,  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
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สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทยนี้เปนหนวยงานที่ข้ึนตรงตอสมาพันธธัชวิทยานานาชาติ๗ และ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานระดับโลกอยางชมรมธงโลก๘ อีกหนวยงานหนึ่งดวย โดยคุณพฤฒิ
พลไดรับเชิญใหเขารวมประชุมและเผยแพรผลงานระดับโลกที่ประเทศญ่ีปุนในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๖ ที่ผานมาอีกดวย รวมทั้งจากการที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดนําวิธีการตาง ๆ อาทิ E-
marketing หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “การตลาดอิเล็กทรอนิกส” และวิธีการอื่น ๆ มาประยุกตใช
เพื่อวางกลยุทธในการดําเนินการใหเหมาะสมกับการดําเนินงานในแตละดานของพิพิธภัณฑ ซึ่ง
วิธีการตาง ๆ ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดนํามาใชในการจัดการพิพิธภัณฑนั้น ไดมีสวนทําให
พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ประสบความสําเร็จดังเชนในปจจุบัน 

จากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยแหงนี้ ผูศึกษาพบวายังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยมากอน รวมทั้งจากเหตุผลดังที่กลาวมาทั้งหมดในขางตนนั้น ทําใหพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยแหงนี้มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งที่ผูศึกษาตองการที่จะเขาไปทําการศึกษาถึงการจัดการ
พิพิธภัณฑในดานตาง ๆ รวมทั้งวิธีการและการดําเนินงานตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยได
นํามาใชในการจัดการพิพิธภัณฑจนไดรับการยกยองจากผูเชี่ยวชาญและส่ือมวลชนวาเปน
พิพิธภัณฑที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยม โดยเร่ิมศึกษาต้ังแตที่พิพิธภัณฑเร่ิมเปดใหสาธารณชนเขาชม
เปนคร้ังแรกมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) 

                                                            
๗“สมาพันธธัชวิทยานานาชาติ” หรือ Fédération internationale des associations 

vexillologiques (FIAV) เปนองคกรระดับโลกที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องธงโดยเฉพาะ กอต้ังอยางเปนทางการเม่ือ ค.ศ. 
๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ปจจุบันมีสมาชิกกวา ๖๐ หนวยงานทั่วโลก มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองฮูสตัน (Houston) 
รัฐเท็กซัส (Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี มิเชล อาร ลูแปงต (Michel R. 
Laupant) ชาวเบลเย่ียมเปนประธานสมาพันธในปจจุบัน ดูรายละเอียดจาก Fédération internationale des 
associations vexillologiques, Fédération internationale des associations vexillologiques, Accessed 
March 22, 2015, Available from http://www.fiav.org/FIAV.html  

๘“ชมรมธงโลก” หรือ Flags of the World (FOTW) เปนองคกรระดับโลกที่ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองธง
เชนเดียวกับสมาพันธธัชวิทยานานาชาติ ชมรมธงโลกกอต้ังเม่ือเดือนกันยายน ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เปน
หนวยงานที่เปนสมาชิกของสมาพันธัชวิทยานานาชาติ มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองวูลฟวิลล (Wolfville) รัฐโนวาส
โกเชีย (Nova Scotia) ประเทศแคนาดา โดยมี ร็อบ แรไซต (Rob Raeside) ชาวแคนาดาเปนผูอํานวยการชมรม 
ดูรายละเอียดจาก Rob Raeside, Flags of the World, Accessed March 22, 2015, Available from 
http://www.flagspot.net 
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๖ 

แตอยางไรก็ตามทุกส่ิงทุกอยางยอมตองมีการพัฒนา ตองมีการปรับตัวตามยุคสมัย 
และยอมมีทั้งขอดีและขอดอย เมื่อพิพิธภัณฑมีขอดีในดานตาง ๆ ดังตัวอยางที่กลาวมาในขางตน 
การพัฒนาจุดแข็งใหกาวหนามากยิ่งข้ึนรวมทั้งการปรับปรุงจุดออนหรือขอดอยนั้นก็ถือเปนส่ิงที่
สําคัญในการจัดการพิพิธภัณฑดวยเชนเดียวกัน เพราะจากการศึกษาที่ผานมานอกจากผูศึกษาจะ
พบจุดแข็งของพิพิธภัณฑธงชาติไทยดังที่กลาวมาแลว ผูศึกษายังพบวาพิพิธภัณฑแหงนี้ยังมี
จุดออนในหลาย ๆ เร่ือง ที่ถือวาเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการพัฒนาพิพิธภัณฑตอไปในอนาคต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือเร่ืองของฐานขอมูลของวัตถุสะสม ซึ่งจุดออนนี้ควรไดรับการปรับปรุงแกไข
ในรูปแบบที่เหมาะสม เพราะวัตถุสะสมตาง ๆ เหลานี้ ถือเปนโบราณวัตถุและเปนทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณคาตอประเทศชาติ บางอยางเปนของหายากหรืออาจเปนมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ซึ่งอาจมีเพียงช้ินเดียวในโลกและไมสามารถสรางข้ึนมาใหมได ดังนั้นส่ิงเหลานี้จึงตอง
ไดรับการจัดการตามวิธีการที่เหมาะสมกอนที่จะถูกทําลายหรือสูญหายไป รวมไปถึงการดูแลรักษา
ใหทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนหลักฐานอันทรงคุณคาเหลานี้อยูคูกับประเทศชาติตลอดไปตราบนาน
เทานานเพื่อใหเปนผลดีตอการพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยตอไปไดในอนาคต ดังพระบรมโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๒๐ ดังนี้ 

...ในปจจุบัน มีความคิดและความเชื่อเกิดข้ึนในคนบางกลุมวา การสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาน้ัน จําเปนท่ีจะตองยุบเลิก หรือทําลายร้ือถอนส่ิงท่ีมีอยูแลวลง
เสียกอน จึงจะสามารถสรรคสรางความเจริญหรือความกาวหนาท่ีตองการข้ึนได 
ความคิดอยางน้ีนาจะคิดพิจารณาดูใหถองแท วาถูกตองสมควรคิดและเปนแบบแผน
ใหศึกษาจุดเดนและจุดออน สําหรับแกไขสวนบกพรอง แลวหาทางท่ีจะสรางสรรคส่ิง
ใหมท่ีเจริญกวา หรือกาวหนาย่ิงข้ึนไปกวาตอไป ส่ิงท่ีมีอยูแตเดิม จึงนับวาเปนปจจัย
สําคัญสําหรับชวยใหกาวหนาโดยถูกตองไดเปนอยางดี การทําลายส่ิงท่ีเปนรากฐาน
ของความกาวหนาเสียหมดน้ัน จะกาวไปไดจากส่ิงใด เหมือนกับคนท่ีมีสมองคิด เมื่อ
เกิดปวดศรีษะก็ควรเยียวยาใหหายเสียกอน เพื่อวาเมื่อหายแลว จักไดคิดอานให
กวางไกลยิ่งขึ้นไป หากปวดศรีษะแลวทุบศรีษะเสียจนสมองยุบแหลกไป จะไดส่ิงใดมา
ใชคิดเลา บัณฑิตท้ังหลาย ผูมีความรู ความคิด สติปญญาอันสมบูรณ ควรจะศึกษา
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๗ 

ความเจริญท่ีมีอยูแลวใหถูกตอง แลวจึงคอยคิดพิจารณาแกไขปญหาท่ีมีอยูในส่ิงตาง ๆ 
กอน เพื่อท่ีจะกาวหนาตอไป...๙ 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” โดย
จะนําขอมูลในดานตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษามาวิเคราะหในประเด็นของจุดออนและจุดแข็งของการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย วามีที่ผานมามีจุดแข็งในเร่ืองใดบางและมีจุดออนอยางไรบาง โดย
การนําจุดแข็งที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จมาเปนตัวอยางใหกับ
พิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ที่มีแนวโนมหรือกําลังประสบปญหาในกรณีเดียวกัน โดยเฉพาะพิพิธภัณฑที่มี
รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑในลักษณะที่คลายคลึงกัน รวมทั้งศึกษาถึงจุดออนที่เปนปญหาของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยในปจจุบัน เพื่อนําจุดออนของพิพิธภัณฑธงชาติไทยมาวิเคราะหและหาแนว
ทางแกไขขอบกพรองที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาพิพิธภัณฑ อันจะมีสวนชวยพัฒนาพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยและพัฒนากิจการดานพิพิธภัณฑของประเทศไทยไดตอไปในอนาคต 

 
คําถามการศกึษา 

แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีรูปแบบใดบางในระยะเวลาที่ผานมา 
กระบวนการจัดการใดบางของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ประสบความสําเร็จและกระบวนการใดบาง
ที่ยังคงประสบปญหาอยูในปจจุบัน แนวทางที่เหมาะสมในการแกปญหาการจัดการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยควรเปนอยางไร การเปนพิพิธภัณฑเอกชนเปนผลดีหรือกอใหเกิดผลเสียอยางไรบาง และ
หนวยงานใดที่จะสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังแตเร่ิม
ดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) 

๒. ศึกษาและวิเคราะหจุดออนของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อนําไปสูการหาแนว
ทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่เหมาะสมตอไปในอนาคต 

๓. นําเสนอจุดแข็งดานการจัดการพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อเปน
ตัวอยางใหกับพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ที่สนใจ และสามารถนําไปปรับใชตามสถานการณที่เหมาะสมได
ตอไปในอนาคต 

                                                            
๙อรสุดา เจริญรัถ, บรรณาธิการ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระดาบส, ๒๕๕๐), ๑๔๑. 
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๘ 

ขอบเขตในการศกึษา 
๑. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษานี้เปนการศึกษาการจัดการของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

ซึ่งต้ังอยูเลขที่ ๑๕  ลาดพราว ๔๓  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๑๐ 

๒. ขอบเขตดานระยะเวลา เร่ิมศึกษาต้ังแตพิพิธภัณฑธงชาติไทยเร่ิมดําเนินกิจการมา
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) 

๓. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑธงชาติไทย และธงชาติไทย รวมทั้งการเก็บขอมูล
ภาคสนามโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยขอบเขตของเนื้อหามี ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธงชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึง
ปจจุบัน 

๓.๒ ศึกษารวมรวมขอมูลแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ 
๓.๓ ศึกษารวมรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา แนวทางการจัดการ

พิพิธภัณฑ รวมทั้งจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๔. ขอบเขตดานแนวคิด ในการศึกษานี้ ใชแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑและแนวคิด

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมาเปนกรอบในการพิจารณาวิเคราะหในการศึกษา โดยการนํา
แนวคิด “การจัดการพิพิธภัณฑ” และแนวคิด “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” มาใชศึกษา
แนวทางและการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อศึกษาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ของพิพิธภัณฑ แลวนํามาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยที่เหมาะสม พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑเพื่อนํามาพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยและพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้แลว ผูศึกษายังไดทบทวนประวัติความเปนมาและพัฒนาการของ “ธงชาติ
ไทย” เพื่อศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของธงชาติไทยต้ังแตเร่ิมมีหลักฐานปรากฏมาจนถึงปจจุบัน 
เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้ง
การแบงยุค รูปแบบ ลักษณะ และหนาที่ของธงชาติไทย รวมไปถึงวัตถุตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธงชาติไทย
อันเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญในพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
ในคร้ังนี้ตอไป 
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๙ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาในคร้ังนี้ แบงเปน ๓ ประเด็น คือ ผลผลิต 

ผลลัพธ และผลกระทบ ดังนี้ 
๑. ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ (expected outputs) ไดแก 
๑.๑ ทราบถึงพัฒนาการและการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๑.๒ มีคูมือพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๒. ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ (expected outcomes) ไดแก 
๒.๑ เกิดพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ืองในประเทศไทยมากข้ึน 
๒.๒ นําแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยไปใชในการพัฒนาพิพิธภัณฑธง

ชาติไทยใหดียิ่งข้ึนและประสบผลสําเร็จมากข้ึนตอไปในอนาคต 
๒.๓ พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับการแกไขจุดออนและมีการพัฒนาไปในทางที่

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
๒.๔ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนแบบอยางที่ดีในดานการจัดการใหกับพิพิธภัณฑ

เฉพาะเร่ืองที่มกีารดําเนินงานคลายกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยได 
๓. ผลกระทบ (impact) ไดแก 
๓.๑ การเกิดพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ืองในประเทศไทย สงผลใหเกิดการเปล่ียน

นโยบายของรัฐในการสนับสนุนพิพิธภัณฑ 
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บทที่ ๒ 
 

แนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ผูศึกษาไดนําแนวคิดและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อทําความเขาใจในภูมิหลังและบริบทของขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่จะเร่ิมดําเนินการศึกษาใหมีความเขาใจอยางมากที่สุด และเพื่อเปน
ประโยชนในการลงภาคสนามศึกษาในสถานที่จริง รวมทั้งใชเปนแนวทางในการดําเนินการศึกษา
ตอไป โดยแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ 
ตอนที่ ๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ตอนที่ ๓ แนวคิดพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
ตอนที่ ๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาในคร้ังนี้ไดนําแนวคิด “การจัดการพิพิธภัณฑ” และ “การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม” มาเปนเคร่ืองมือในการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย แลวนําผลการศึกษาที่
ไดมาวิเคราะหเพื่อศึกษาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อนําไปสูการหาแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่
เหมาะสม พรอมทั้งนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อนํามาพัฒนาพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยและพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคต 

สําหรับ “งานวิจัยที่เกี่ยวของ” นั้น ผูศึกษาไดนํางานวิจัยหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
พิพิธภัณฑโดยเฉพาะ มาเปนกรณีศึกษาตัวอยางและเปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังนี้ 

 
ตอนท่ี ๑ แนวคิดการจัดการพิพธิภณัฑ 

 
การจัดการพิพิธภัณฑเปนการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑใหบรรลุ

เปาหมายตามที่วางไว ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๘ หัวขอ คือ ความหมายของการจัดการพิพิธภัณฑ 
วัตถุประสงคของการจัดการพิพิธภัณฑ การจัดการพิพิธภัณฑ พัฒนาการของพิพิธภัณฑ สังกัด

๑๐ 
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๑๑ 

พิพิธภัณฑในประเทศไทย หนาที่ของพิพิธภัณฑ การจัดต้ังพิพิธภัณฑ และการจําแนกประเภทของ
พิพิธภัณฑ ดังนี้ 
 
๑. ความหมายของการจัดการพพิิธภณัฑ 

“การจัดการพิพิธภัณฑ” (museum management) สามารถแบงออกได ๒ คํา คือ 
“การจัดการ” (management) และ “พิพิธภัณฑ” (museum) โดยทั้ง ๒ คํา สามารถอธิบาย
ความหมายไดดังนี้ 

๑.๑ ความหมายของการจัดการ มีผูกลาวถึงความหมายเอาไวหลากหลายดังนี้  
เกล เด็กซเตอร ลอรด และแบร่ี ลอรด๑ (Gail Dexter Lord and Barry Lord) ไวฮริช 

และคูนซ๒ (Weihrich and Koontz) รวมทั้งสตีเฟน พี รอบบินส และแมร่ี เค คูลเตอร๓ (Stephen 
P. Robbins and Mary K. Coulter) ไดนิยามคําวา “การจัดการ” วาหมายถึง กระบวนการหรือการ
ตัดสินใจที่จะทําใหองคกรนั้น ๆ สามารถดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ (efficiently) และประสิทธิผล (effectively) 

โบวี และคณะ๔ (Bovee and others) กลาววา “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการที่
ทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก การวางแผน (planning)  การจัดการ
องคกร (organizing)  การชักนํา (leading) และการควบคุม (controlling) ซึ่งมีความเห็นตรงกับ
คารรอล และกิลเลน๕ (Carroll and Gillen) ที่กลาววา “การบริหารจัดการ” เปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายขององคกร โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญคือ การ
วางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การชักนํา (leading) และการควบคุม 
(controlling) 

                                                            
๑Gail Dexter Lord and Barry Lord, The manual of museum management, 2nd ed. 

(Lanham, MD: AltaMira Press, 2009), 309. 
๒ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ 

จํากัด, ๒๕๔๒), ๑๙. 
๓สตีเฟน พี ร็อบบินส และแมรี่ คูลเทอร, การจัดการ (Management) (กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ด

ดูเคช่ัน อินโดไชนา, ๒๕๔๖), ๒. 
๔ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, ๑๙. 
๕วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ทิพย

วิสุทธิ์, ๒๕๔๒), ๓. 
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๑๒ 

ดังนั้น “การจัดการ” คือ กระบวนการในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ขององคกรที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาทุกองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 
จําเปนตองมีการจัดการไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคการคที่มีขนาดใหญก็ตาม ทั้งนี้ก็
เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว 

๑.๒ ความหมายของพิพิธภัณฑและพิพิธภัณฑสถาน มีผูกลาวถึงความหมาย
เอาไวดังนี้ 

สุจิตรา มาถาวร๖ ไดอธิบายวา “พิพิธภัณฑสถาน” เปนคําที่มาจากภาษาบาลีและ
สันสกฤต มีความหมายดังนี้ “พิพิธ” หมายถึง ตาง ๆ กัน และ “ภัณฑ” หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใช 
และคําวา “สถาน” นั้นหมายถึง สถานที่ แหลง ที่ต้ัง ปราการ ซึ่งคํานี้จะใชเปนคําตอทายสถานที่
สําคัญ อาทิ พระที่นั่งอัมพรสถาน ราชบัณฑิตยสถาน  เปนตน ดังนั้นคําวา “พิพิธภัณฑสถาน” จึง
แปลวา สถานที่สําหรับรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อการชื่นชม 
ศึกษา คนควา และความเพลิดเพลิน ซึ่งในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “museum” อันมีความหมาย
เชนเดียวกัน โดยทั่วไปแลว “พิพิธภัณฑสถาน” คือ สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณเกาแก สมบัติมี
คา แปลกประหลาดหรือหายาก รวมทั้งยังเปนสถานที่ที่ใชสําหรับรวบรวมส่ิงของที่ไมไดใชงานแลว
เทานั้น นอกจากนี้ “พิพิธภัณฑสถาน” ยังหมายรวมถึง สถาบันที่ต้ังข้ึนเพื่อรวบรวม สงวนรักษา 
และจัดแสดงวัตถุอันมีความสําคัญในดานตาง ๆ 

สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums)๗ 
กําหนดคําจํากัดความไวในมาตราที่ ๓ และ ๔ วา “พิพิธภัณฑ” คือ สถาบันถาวรใดก็ตามที่ต้ังข้ึน
เพื่อสงวนรักษาวัตถุที่มีคุณคาสําคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร และจัดแสดงโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการคนควา การศึกษา และความบันเทิงใจ ซึ่งสอดคลองกับธนิต อยู
โพธิ์๘ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ที่ไดกลาววา “พิพิธภัณฑสถาน” เปนสถานที่แสดงศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และเปนที่เก็บรวบรวมสมบัติทางสติปญญา (intellectual property) เพื่อการพักผอน
หยอนใจ เพื่อเปนหลักฐานที่บรรดาผูมีสติปญญาจะใชเปนสถานที่คนควา และเปนพยานอางอิง

                                                            
๖สุจิตรา มาถาวร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: คอมแพคทพร้ินท, 

๒๕๔๒), ๑๒ - ๑๔. 
๗กรมศิลปากร, การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและงานโบราณคดี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

๒๕๐๘), ๖๕. 
๘วราภรณ เผือกเล็ก, พิพิธภัณฑศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: เอส.ที.พี เวิลด มีเดีย, ๒๕๔๑), ๑๓ - 

๑๔. 
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๑๓ 

ความรูตามศิลปวิทยาในแขนงตาง ๆ ต้ังแตความรูข้ันตํ่าสุดจนถึงข้ันสูงสุด พิพิธภัณฑสถานจึงมิใช
สมบัติของประชาชนหรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากแตเปนสมบัติสวนรวมของโลก และไดมี
ความเห็นคลายคลึงกับเจราลด จอรจ และซินด้ี แชแรล-เลียว๙ (Gerald George and Cindy 
Sherrell-Leo) ผูเขียนหนังสือแนะแนวทางการวางแผนพิพิธภัณฑ ชื่อ “Starting right : A basic 
guide to museum planning” ระบุวา “พิพิธภัณฑ” คือ องคกรที่ทําหนาที่ในการดูแลจัดการวัตถุที่
มีความสําคัญใหเปนประโยชนตอการพัฒนาปญญาของมนุษยชาติ 

จอรจ บี กูด๑๐ (George B. Goode) นักพิพิธภัณฑวิทยาผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ สมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววา “พิพิธภัณฑ” คือ สถานที่อภิบาล
ความคิดที่มีชีวิต ไมใชสุสานเก็บของเกา ซึ่งมีความเห็นตรงกับกองบรรณาธิการสํานักพิมพแปลน
รีดเดอรส๑๑ ที่กลาววา “พิพิธภัณฑ” ไดมีชวงเปล่ียนผานสําคัญหลายคร้ังมาจนถึงยุคปฏิรูป
การศึกษาในวันนี้ “พิพิธภัณฑ” ไมใช “คลังเก็บของเกา” อีกตอไป แตมีบทบาทสําคัญในฐานะ 
“แหลงเรียนรูตลอดชีวิต” ที่สัมพันธกับชีวิตในทุกมิติ ทั้งใหความรู ความงาม ความดี ความ
เพลิดเพลินร่ืนรมย เปนตน ซึ่งสัมพันธกับสุจิตรา มาถาวร ที่กลาววา “พิพิธภัณฑสถาน”๑๒ ไมใช
สถานที่สําหรับจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใชและโบราณวัตถุเทานั้น แตพิพิธภัณฑสถาน คือ สถานที่
สําหรับการศึกษา คนควา เพื่อเรียนรูและเขาใจแบบอยางของการดํารงอยูของคนในอดีต ซึ่งถือ
เปนรากเหงาด้ังเดิมของคนยุคปจจุบัน นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑสถานยังถือวาเปนสถานที่
สําหรับความเพลิดเพลินไดอีกอยางหน่ึงดวย แตเมื่อใดก็ตามที่พิพิธภัณฑสถานไมไดรับความ
สนใจ ปลอยใหเปนเพียงการดูแลของหนวยราชการเทานั้น ไมนาน ที่คุณคาของส่ิงของ เคร่ืองใช 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ที่ไดรวบรวมมานับรอยปก็คงจะสูญหายไปในไมชา และได

                                                            
๙Gerald George and Cindy Sherrell-Leo, Starting Right: A Basic Guide to Museum 

Planning, 3rd ed. (United States of America: American Association for State and Local History, 1989), 
25, อางถึงใน สายันต ไพรชาญจิตร, การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

โดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๘), ๒๙ - ๓๐. 
๑๐สายันต  ไพรชาญจิตร ,  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถาน โดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๙ - ๓๐. 
๑๑กองบรรณาธิการสํานักพิมพแปลนรีดเดอรส, เที่ยว ๑๐๐ พิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: แปลนรีด

เดอรส, ๒๕๔๖),  บทนําสํานักพิมพ. 
๑๒สุจิตรา มาถาวร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย, คํานํา. 
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๑๔ 

สอดคลองกับพิสิฐ เจริญวงศ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิทางโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
อดีตผูอํานวยการศูนยโบราณคดีและวิจิตรศิลปแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ไดให
ความหมายวา “พิพิธภัณฑ” หมายถึง แหลงรวบรวมความรูทั้งหลายของมนุษยประเภทหนึ่ง 
รวมทั้งทางดานนิธิ เอียวศรีวงศ๑๔ ยังไดบันทึกไววา “พิพิธภัณฑ” เปนสถาบันการศึกษาอยางหนึ่ง 
แตที่แตกตางไปจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตรงที่ใชส่ิงของเปนผูสอน แตตองเขาใจใหชัดเจนดวย
วา ส่ิงของเหลานั้นไมสามารถสอนอะไรใครไดทั้งหมด เนื่อหาของส่ิงที่สอนตองมาจากความคิด
ของคนที่จัดแสดง 

เกล เด็กซเตอร ลอรด และแบร่ี ลอรด๑๕ (Gail Dexter Lord and Barry Lord) ไดให
นิยาม “พิพิธภัณฑ” วาหมายถึง สถาบันสาธารณะท่ีสรางข้ึนเปนการถาวรโดยไมแสวงหาผลกําไร 
มีวัตถุประสงคเพื่อการสงวนรักษา การเรียนรู ความเขาใจ การสะสมรวบรวม และการจัดแสดงสู
สาธาณะเพื่อการเรียนรูและความเพลิดเพลิน ทั้งเปนตัวอยางในดานการศึกษาและคุณคาทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งดานศิลปะ วิทยาศาสตร (ทั้งส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิต) ประวัติศาสตร และวัตถุ
ทางเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับแมร่ี มาลาโร๑๖ (Marie Malaro) ที่กลาววา “พิพิธภัณฑ” คือ 
สถาบันหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรมีทั้งที่เปนของสาธารณะหรือเอกชน จัดต้ังข้ึนอยาถาวรเพือ่
วัตถุประสงคทางการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือทางสุนทรียศาสตร ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญหรือเจาของ
พิพิธภัณฑเปนผูดูแลวัตถุตาง ๆ และมีการจัดแสดงวัตถุเหลานี้ออกสูสายตาสาธารณชนอยาง
สม่ําเสมอ 

โลเรนา ซาน โรมัน๑๗ (Lorena San Roman) กลาววาพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนกระจก
ที่สะทอนถึงอดีตที่ผานมาและสะทอนถึงสังคมปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาและการ

                                                            
๑๓สัมภาษณ พิสิฐ เจริญวงศ, ผูทรงคุณวุฒิทางดานโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

, อดีตผูอํานวยการศูนยโบราณคดีและวิจิตรศิลปแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ, “พิพิธภัณฑทองถ่ิน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๘, ๘ (มิถุนายน ๒๕๔๐): ๗๙ 

- ๙๐. 
๑๕Gail Dexter Lord and Barry Lord, The manual of museum management, 2nd ed. 

(Lanham, MD: AltaMira Press, 2009), 311. 
๑๖Jane R. Glaser and Atemis A. Zenetou, Museums: A place to work planning museum 

careers (London: Routledge, 1996), 47. 
๑๗Lorena San Roman, “Politic and museum 1 Politics and the role of museum in the 

rescue of identity,” in Museums 2000: Politics, people, professionals and profit, Patrick J. Boylan, ed. 
(London: Routledge, 2005), 25.  
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๑๕ 

พัฒนา ตลอดจนการเช่ือมโยงกับสังคมอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาของโลก และทางดานสํานัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ๑๘ ไดกลาวไวใน นามานุกรมพิพิธภัณฑสถาน ภาคเหนือ เลม ๒  ความ
วา “พิพิธภัณฑ” เปนแหลงเรียนรูที่มีบทบาทในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรม ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับประเทศ อีกทั้งยังเปนเคร่ืองบงชี้ถึงความรุงเรืองของ
ผูคนในชาติต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

ทางดานประภัสสร โพธิ์ศรีทอง๑๙ ไดกลาววา จากการเร่ิมตนของการสะสมของแปลก 
ของหายาก วัตถุทางความเชื่อ งานศิลปะ หรือวัตถุอ่ืน ๆ ตามความสนใจเฉพาะบุคคลนั้นเอง ทํา
ใหไดมีการพัฒนามาสูการจัดเก็บอยางมีระบบ เปนการศึกษาความสําคัญของวัตถุ การดูแลรักษา
มิใหวัตถุนั้นเส่ือมสภาพ ตลอดจนถึงการใชวัตถุที่สะสมไวเพื่อเปนเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู 
แนวคิดนี้เปนที่มาของสถาบันที่รูจักกันในนาม “พิพิธภัณฑสถาน” ซึ่ง “พิพิธภัณฑสถาน”๒๐ เปน
สถาบันที่ต้ังข้ึนเพื่อศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับมนุษย รวมทั้งส่ิงแวดลอม
ที่ เปนวัตถุ ซึ่งอนุ รักษและจัดแสดงแกสาธารณชนตามประเภทของวัตถุนั้น ๆ ทั้งในดาน
ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร หรือเฉพาะเร่ือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาสังคม
ในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของมนุษยอันเปนสถาบันที่ดําเนินการโดยไมแสวงหาผลกําไร 

นอกจากนี้แลว เพ็ญพรรณ เจริญพร๒๑ ยังไดกลาวไววา ในปจจุบันสถานที่ที่มีการเก็บ
อนุรักษและจัดแสดงวัตถุใหประชาชนเขาชมจะใชคําวา  “พิพิธภัณฑ” แตจริง ๆ แลวควรจะใชคํา
วา “พิพิธภัณฑสถาน” หรือ “พิพิธภัณฑฯ” (โดยมีไปยาลนอยกํากับขางทายดวย) จึงจะถูกตอง แต
อยางไรก็ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดระบุวาสามารถใชไดทั้งสอง
คํา คือ “พิพิธภัณฑ” และ “พิพิธภัณฑสถาน” โดยมีความหมายเชนเดียวกัน 

จะเห็นไดวา ไมวาจะใชคําวา “พิพิธภัณฑ” หรือ “พิพิธภัณฑสถาน” ก็มีความหมายใน
ลักษณะเดียวกัน คือ เปนแหลงเรียนรูที่เก็บรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงวัตถุตาง ๆ อันเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย ซึ่งมีความสัมพันธกับมนุษยต้ังแตในอดีตมาจนถึงปจจุบัน และ

                                                            
๑๘สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, นามานุกรมพิพิธภัณฑสถาน ภาคเหนือ เลม ๒ (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, ๒๕๔๖), คํานํา. 
๑๙ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, “กอนจะถึงวันนี้ของพิพิธภัณฑสถานไทย,” เมืองโบราณ ๒๕, ๔ 

(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๒): ๙ - ๑๗. 
๒๐สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, คูมือแนวทางรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน, 

พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: สยามศิลปะการพิมพ, ๒๕๕๓), ๖. 
๒๑เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), ๔. 
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๑๖ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิงมีชีวิตดวย อาทิ  สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร อุทยาน สถานที่อภิบาลและ
เล้ียงสัตวน้ํา โบราณสถาน และแหลงโบราณคดี ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคในดานการศึกษา คนควา 
เพื่อการเรียนรู เพื่อพัฒนาสติปญญา และเพื่อความเพลิดเพลินใจของมนุษยโดยไมแสวงหาผล
กําไร 

จากความหมายทั้งหมดในขางตน สามารถสรุปไดวา “การจัดการพิพิธภัณฑ” 
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อทําใหสถาบันที่ เปนแหลงเรียนรูของมนุษยไดบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่วางไว วัตถุประสงคที่วานี้ ไดแก การเก็บรวบรวมวัตถุเพื่อนํามาจัดแสดง การ
จัดหาสถานท่ีเพื่อเก็บรักษาวัตถุที่นํามาจัดแสดง การศึกษาคนควาขอมูลของวัตถุเพื่อนํามาส่ือ
ความหมายในการจัดแสดง รวมถึงการทําหนาที่ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงคของการจัดการพพิิธภณัฑ 

เกล เด็กซเตอร ลอรด และแบร่ี ลอรด ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดการ
พิพิธภัณฑ๒๒ เอาไววา การจัดการพิพิธภัณฑนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําส่ิงตาง ๆ ใหงายข้ึน 
เพื่อใหคนในองคกรของพิพิธภัณฑทํางานไดสะดวกข้ึนและทําใหการตัดสินใจเปนไปอยางงายข้ึน
อีกดวย ทั้งนี้คําวา “สะดวก” นั้นหมายถึงการทําส่ิงตาง ๆ ใหงายข้ึน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการ
ตัดสินใจไดงายข้ึนเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ การทําตามคําส่ังให
บรรลุผล รวมทั้งความเขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายของภาระหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน
พิพิธภัณฑ 
 
๓. การจัดการพิพิธภัณฑ  

แกร่ี เอ็ดสัน (Gary Edson) ผูอํานวยการฝายบริหารพิพิธภัณฑแหงมหาวิทยาลัยเท็ก
ซัสเทค (Museum of Texas Tech University) เมืองลับบ็อก (Lubbock) รัฐเท็กซัส (Texas) ได

                                                            
๒๒Gail Dexter Lord and Barry Lord, The manual of museum management, 2nd ed. 

(Lanham, MD: AltaMira Press, 2009), 1 - 2.  
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๑๗ 

กลาวถึงเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑ” (Museum Management)๒๓ ไวในหนังสือ “คูมือปฏิบัติการ 
การดําเนินธุรกิจพิพิธภัณฑ” ๒๔ วา 

๑. บทบาทสําคัญในการจัดการพิพิธภัณฑคือการรวมมือกันทํางานเพื่อให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยากหรือความซับซอนของงาน 

๒. ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหพิพิธภัณฑประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนคือการมี
ทีมงานที่เหนียวแนนและมีประสิทธิภาพ มีผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกลและมีความรับผิดชอบ 

๓. มุมมองสําคัญของการจัดการที่ดีคือ จัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 
กําหนดเปาหมายในการทํางานใหสําเร็จ หาแนวทางดําเนินงานใหสําเร็จ และกระชับความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานและสรางสภาวะแวดลอมที่ดีในสถานที่ทํางาน ซึ่งข้ันตอนการจัดการเหลานี้ 
อาจจะประสบความสําเร็จหรือไมก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการจัดการข้ันพื้นฐานของแตละพิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑสวนใหญดํารงอยูไดเพราะงบประมาณอุดหนุนจากสาธารณะ ดังนั้นการ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑจึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงพันธสัญญาและความรับผิดชอบตอ
สาธารณะเปนสําคัญ องคกรที่ทํางานเพื่อสาธารณะตองมีการจัดการที่เหมาะสม พิพิธภัณฑ
เปรียบเสมือนเปนที่เก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรม ส่ิงมีชีวิต และวิทยาศาสตรที่มีคุณคาของมนุษย 
ของทุกภูมิภาค และของประเทศชาติที่ตองแบกรับภาระและแรงกดดันเปนอยางมาก และ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑควรมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูใหคําแนะนําที่ดี ซึ่ง
คุณสมบัติเหลานี้ถือเปนสวนประกอบในการจัดการพิพิธภัณฑใหพัฒนาไดในอนาคต 

การจัดการพิพิธภัณฑมีองคประกอบหลักที่สําคัญอยู ๘ ขอ คือ โครงสรางองคกร 
คณะทํางาน ความรับผิดชอบตอสาธารณะ พันธกิจองคกร นโยบาย การจัดการงบประมาณ หลัก
จริยธรรมของพิพิธภัณฑและการจัดการ และการวางแผน ดังนี้ 

๓.๑ โครงสรางองคกร (management structure) ถือเปนพื้นฐานของการจัดการ
พิพิธภัณฑโดยทั่วไป ส่ิงที่สําคัญของโครงสรางองคกรคือ จะตองรูขอมูลของโครงสรางองคกร
ภายใตการบริหารงานของแตละฝาย ซึ่งการทําแผนภาพหรือแผนผังองคกรนั้นจะชวยแสดงใหเห็น
ถึงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายในองคกรได 

                                                            
๒๓Gary Edson, “Museum Management,” in Running a museum: A practical handbook, 

Patrick J. Boylan, ed. (Paris Cedex: ICOM, 2004), 133 - 145. 
๒๔Patrick J. Boylan, ed., Running a museum: A practical handbook, (Paris Cedex: 

ICOM, 2004) 
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๑๘ 

พิพิธภัณฑสวนใหญจะมีโครงสรางองคกรอยางนอยที่สุดสามฝาย ไดแก ฝายบริหาร 
ฝายภัณฑารักษ และฝายปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งสามฝายนี้สามารถอยูในความดูแลของบุคคลเพียงคน
เดียว หรืออาจจะอยูในความรับผิดชอบของหลายคนก็เปนได ข้ึนอยูกับโครงสรางองคกรของ
พิพิธภัณฑแตละแหง โครงสรางองคกรทั้งสามฝายนี้ จะชวยกระจายงานไดอยางหลากหลาย และ
สามารถขยายภาระงานไดตามกิจกรรมตาง ๆ ที่มีเพิ่มข้ึน ขณะที่โครงสรางองคกรก็ยังคงรูป
แบบเดิมไว เพื่อชวยใหงายตอการดําเนินงานในแตละข้ันตอน การจัดการองคกรที่ตองข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ คือ การควบคุมงบประมาณ การระดมทุน การประชาสัมพันธ และ
การตลาด ดังนั้นส่ิงนี้จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองมีการกําหนดโครงสรางองคกรที่ชัดเจน เพื่อความ
สะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางสายงานในแตละตําแหนง ซึ่งบุคลากรทุกคนในพิพิธภัณฑควรรู
หนาที่ของตนเองและรูวาตําแหนงไหนเหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งแผนภูมิองคกรนั้นจะแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของบุคลากรในแตละฝายในพิพิธภัณฑ แผนภูมิองคกรเปรียบเสมือนแผนที่ที่กําหนด
ระบบและอธิบายการทํางานขององคกร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน รวมทั้งแสดงให
เห็นถึงทัศนคติขององคกรที่มีตอสถาบัน 

การทําแผนภาพหรือแผนภูมิโครงสรางองคกรจะชวยแสดงใหเห็นถึงสายงานความ
รับผิดชอบของแตละฝาย ซึ่งโครงสรางองคกรที่ใชกันโดยทั่วไปนั้นมี ๒ แบบ คือ โครงสรางแบบ
ลําดับช้ัน และโครงสรางแบบแนวนอน ดังนี้ 

๓.๑.๑ โครงสรางลําดับชั้น (Hierarchic Structure) โครงสรางองคกรแบบลําดับ
ชั้นเปนโครงสรางการบริหารองคกรจากบนลงลาง ผูมีอํานาจบริหารสูงสุดขององคกรจะอยูบนสุด 
รองลงมาคือตําแหนงผูอํานวยการหรือผูจัดการ และถัดจากผูอํานวยการลงมาจะเปนบุคลากรใน
สวนอ่ืน ๆ โครงสรางจากบนลงลางนี้จะมีบุคลากรสองถึงสามคนที่ ข้ึนตรงตอผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑ และมีสองคนเทานั้นที่อยูในตําแหนงผูบริหารระดับกลาง โครงสรางแบบลําดับชั้นนี้ถือ
เปนโครงสรางองคกรที่พบมากที่สุด 

๓.๑.๒ โครงสรางแนวนอน (Horizontal Structure) โครงสรางแนวนอนเปนการ
กระจายสายงานใหสามารถข้ึนตรงกับบุคลากรทุกคนไดอยางเทาเทียมกันโดยไมตองผานหัวหนา
แผนก ตําแหนงของผูอํานวยการจะอยูใตผูมีอํานาจบริหารสูงสุดเชนเดียวกับโครงสรางองคกรแบบ
ลําดับช้ัน โดยทุกฝายจะข้ึนตรงตอผูอํานวยการ ทําใหเปนการเพิ่มอัตราของบุคลากรที่ข้ึนตรงตอ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑโดยตรง และสงผลใหเปนการเพิ่มจํานวนบุคลากรในตําแหนงผูบริหาร
ระดับกลาง 
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๑๙ 

นอกจากโครงสรางองคกรทั้ง ๒ แบบ ที่ใชกันทั่วไปในขางตนแลว ยังมีโครงสราง
องคกรแบบท่ี ๓ ซึ่ง เรียกวา “โครงสรางเมทริกซ” (Matrix Structure) อีกแบบหนึ่งดวย ซึ่ง
โครงสรางเมทริกซนี้เปนโครงสรางที่แสดงการทํางานรวมกันแบบสหวิชาชีพระหวางบุคลากร
ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกับพนักงานในระดับทั่วไป นอกจากนี้บุคลากรในแตละฝาย
ยังสามารถรับผิดชอบขามสายงานได ตัวอยางเชน ภัณฑารักษระดับสูงของแผนกโบราณคดี
สามารถรับผิดชอบการเก็บสะสมรวบรวมวัตถุ รวมทั้งสามารถใหบริการงานพิพิธภัณฑไดในเวลา
เดียวกันดวย ซึ่งอาจจะนําไปสูการมีคณะทํางานที่มีความรับผิดชอบดานการพัฒนาและการ
วางแผนพัฒนากลยุทธสําหรับการบริการทั้งหมด ขณะที่ภัณฑารักษแผนกที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ส่ิงมีชีวิตนั้นอาจจะรับผิดชอบงานทั่วทั้งองคกรก็อาจเปนได ซึ่งทุกรูปแบบจะมีการดําเนินงานโดย
ข้ึนตรงตอผูอํานวยการพิพิธภัณฑโดยตรง 

อยางไรก็ตาม การดําเนินงานในพิพิธภัณฑนั้นในทายที่ สุดจะมาบรรจบกันที่
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนบุคคลที่เช่ือมโยงระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกฝายเขาดวยกัน 
โครงสรางองคกรที่เกิดข้ึนจริงนั้นจะมีความผันแปรไปตามการดําเนินงานของแตละพิพิธภัณฑ แต
ทั้งนี้ก็ควรมีการกําหนดใหชัดเจนและควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบของแตละคน วิธีหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการดําเนินงานใหกาวหนา คือ
จะตองมีคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการจัดการและมีการจัดประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ  

๓ .๒ คณะทํางาน (teamwork) การจัดการพิพิธภัณฑที่ ดีจะตองมีการสราง
คณะทํางานหรือทีมงาน ตองมีการทํางานรวมกัน มีการพัฒนาวิสัยทัศนขององคกร และสราง
สภาวะแวดลอมในสถานที่ทํางานที่สามารถอํานวยความสะดวกใหบุคลากรสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพรวมกัน เพื่อที่จะดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่องคกรไดวางไว 

การบริหารงานพิพิธภัณฑควรมีการจัดระบบตามลําดับข้ันในแตละตําแหนง อาทิ 
ผูจัดการ หัวหนาฝาย หัวหนากลุมงาน ตลอดจนเจาหนาที่ ซึ่งทุกคนนั้นลวนแลวแตมีความสําคัญ
เปนอยางมากในการทํางาน ซึ่งทุกฝายในพิพิธภัณฑควรเขาใจวาบุคลากรทุกคนมีบทบาทหนาที่ที่
สําคัญและมีความหมายตอองคกร และทุกคนเปนผูอยูเบ้ืองหลังที่สนับสนุนใหการดําเนินงานใน
พิพิธภัณฑประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

นอกเหนือจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายแลว การทํางานรวมกันเปนทีมยังเปนการ
กระตุนใหเกิดการเปดใจคุยกันและไดปรับความไมเขาใจกันอีกประการหนึ่งดวย สงผลใหแตละคน
มีความกาวหนาในการทํางานและยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้งทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในดานดีข้ึนในองคกร มีการฟนฟูองคกร ที่เกิดจากการเพิ่มขีดความสามารถในการ
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๒๐ 

ทํางานของบุคลากร รวมทั้งความมีน้ําใจและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งส่ิงนี้ถือวาเปนเคร่ืองหมาย
รับประกันคุณภาพของการจัดการองคกรที่ดี และส่ิงนี้ตองเริ่มจากผูอํานวยการพิพิธภัณฑเปน
อันดับแรกที่จะชวยใหสภาวะแวดลอมในการทํางานพิพิธภัณฑดีข้ึน แตถาผูอํานวยการหรือ
ผูจัดการมองขามพันธกิจองคกรและสรางปญหาใหกับองคกร องคกรนั้นอาจจะประสบกับความ
ลมเหลวไดในที่สุด 

องคประกอบพื้นฐานของการทํางานรวมกันในองคกร คือความเชื่อใจและไววางใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด ความเชื่อใจถือวาเปนพื้นฐานของความสัมพันธที่ดีทั้ง
ความสัมพันธกับบุคลากรในพิพิธภัณฑและความสัมพันธกับบุคลากรนอกพิพิธภัณฑ ที่จะชวย
สงเสริมความรูสึกทางจิตใจและอารมณใหมีความมั่นคง ซึ่งลวนเกิดข้ึนจากการใหความเคารพใน
สิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกัน ความซ่ือสัตย และความจงรักภักดี นอกจากนี้แลวความเช่ือในจะ
ชวยสงเสริมใหบุคคลากรมีความรู สึกวาตนเองมีคุณคาตอองคกร ซึ่งนําไปสูการประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน และสงผลใหการดําเนินงานพิพิธภัณฑนั้นบรรลุเปาหมายที่วางไวได
สําเร็จ และสุดทายส่ิงที่บุคลากรในองคกรควรมีรวมกันคือ การเคารพในสิทธิสวนบุคคล การเปดใจ
คุยกัน การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการสงเสริมพันธกิจขององคกร ซึ่งส่ิงเหลานี้เปน
ส่ิงจําเปนสําหรับการทํางาน การมีความคิดสรางสรรค แลละการเปนพิพิธภัณฑที่มุงเนนการเปน
มืออาชีพตอไปในอนาคต 

๓.๓ ความรับผิดชอบตอสาธารณะ (public responsibility) ความรับผิดชอบตอ
สาธารณะของพิพิธภัณฑ หมายถึง การที่พิพิธภัณฑเปนองคกรสาธารณะที่ใหบริการแกประชาชน
โดยไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งแตละพิพิธภัณฑควรมีเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรหรือแมบท
กฎหมายที่บงบอกสถานะทางการเงินเปนของตนเอง เพื่อรับรองการเปนองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไรที่ใหบริการแกประชาชน (ยกเวนกรณีที่เปนพิพิธภัณฑเอกชน) การเปนองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไรนั้น เมื่อมีกําไรจากทําธุรกิจพิพิธภัณฑจะนํากําไรตรงสวนนั้นมาใชในการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑเพื่อใหบริการแกสาธารณชนตอไป (ซึ่งโดยสวนใหญแลว พิพิธภัณฑในหลายประเทศทั่ว
โลกจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บภาษีของแตละรัฐ แตก็มีบางพิพิธภัณฑที่มี
รายไดมาจากการเก็บคาเขาชม การทําธุรกิจส่ิงพิมพและการโฆษณาตาง ๆ ของทางพิพิธภัณฑ) 

การเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรนั้นอาจดูเหมือนเรียบงาย แตความจริงแลวมีสวน
ที่ซับซอนอยูมาก ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนข้ึนอยูกับนโยบายของเจาของพิพิธภัณฑเปนสําคัญ ทีมผูบริหาร
และบุคลากรในพิพิธภัณฑก็อาจมีการโยกยายเปล่ียนแปลงตําแหนงไดเชนเดียวกัน 
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๒๑ 

พิพิธภัณฑเปนสถานที่เก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ และมรดก
ทางวิทยาศาสตร สําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) จากการเปนองคกรไมแสวงหาผล
กําไรนั้นคือสาธารณชน และผูบริหารของพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนตัวแทนของสาธารณชนท่ีมาทํา
หนาที่บริหารพิพิธภัณฑ ซึ่งผูบริหารของพิพิธภัณฑไมวาจะเปนในสวนของสาธารณะ สวนของ
รัฐบาล หรือสวนที่ไมใชของรัฐบาลนั้น จะไดรับความไววางใจในการทํางานพิพิธภัณฑและ
ตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ เชน การกําหนดตารางงานตาง ๆ  การจัดนิทรรศการ และการ
เก็บสะสมรวบรวมวัตถุ เปนตน และผูอํานวยการพิพิธภัณฑคือผูที่ทําหนาที่แบงงานและเชื่อมโยง
แตละฝายเขาดวยกัน และมีความกระตือรือรนอยางเต็มที่ในการดําเนินงานและพัฒนาพิพิธภัณฑ 
ซึ่งแตละฝายของพิพิธภัณฑลวนแตมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอการจัดการองคกรและโครงสราง
องคกรของพิพิธภัณฑ 

๓.๔ พันธกิจองคกร (mission statement) โดยทั่วไปแลวภาระหนาที่พื้นฐานของ
พิพิธภัณฑ หรือที่เรียกวา “พันธกิจองคกร” คือ การสะสมวัตถุและทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากฝายบริหาร ซึ่งภาระหนาที่ของพิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ คือการจัดการกับวัตถุที่เกี่ยวของกับ
สาขาของตน ภาระหนาที่ที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายนั้นตองมีการกําหนดและมีการ
เผยแพรตอสาธารณะอยางชัดเจนในรูปแบบของพันธกิจ ซึ่งพันธกิจจะถูกกําหนดดวยขอจํากัดของ
การสะสมและการวิเคราะหบทบาทหนาที่และเอกลักษณขององคกร พันธกิจควรจะมีความเรียบ
งายและเขียนข้ึนอยางรอบคอบ ชัดเจน ตองอธิบายวาพิพิธภัณฑคืออะไร ทําอะไรบาง มีการ
ดําเนินการอยางไร มีวิธีการสะสมอยางไร ดําเนินการที่ไหน เก็บรักษาวัตถุสะสมที่ไหน และทําไม
ถึงตองสะสมวัตถุเหลานี้ 

ดังนั้น พันธกิจไมไดเปนเพียงแคเอกสารที่ถูกเขียนข้ึนมา แตพันธกิจคือส่ิงที่บอก
วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการองคกร รวมทั้งตองบอกกลาวใหบุคลากร
ในองคกรไดรับทราบ เห็นดวย และยอมปฏิบัติตามภาระหนาที่ที่พิพิธภัณฑไดกําหนดไว 

๓.๕ นโยบาย (policies) ส่ิงที่บอกวัตถุประสงคในการดําเนินงานของแตละ
พิพิธภัณฑคือพันธกิจ โดยพันธกิจนั้นเปนการกําหนดนโยบายในการทํางานและแผนพัฒนา 
รวมทั้งนโยบายนี้เองที่จะเปนตัวกําหนดขอบเขตการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
และนโยบายของหลาย ๆ พิพิธภัณฑนั้นอาจถูกกําหนดโดยผูบริหารภายนอกองคกรก็อาจเปนได 
เชน พิพิธภัณฑของรัฐอาจถูกกําหนดนโยบายโดยคณะรัฐบาล พิพิธภัณฑของสถาบันการศึกษา
อาจถูกกําหนดนโยบายโดยผูบริหารของมหาวิทยาลัย เปนตน 
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๒๒ 

ผูอํานวยการและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนควรทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และ
ดําเนินการตามนโยบายที่วางเอาไว สําหรับทางพิพิธภัณฑควรมีการแถลงการณและประกาศ
นโยบายของแตพิพิธภัณฑใหชัดเจน ซึ่งมีประเด็นตาง ๆ คือ 

๑. เพื่อที่จะกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกร และทําการตัดสินใจใน
เร่ืองตาง ๆ 

๒. เพื่อที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานในพิพิธภัณฑ ซึ่งตองมีการ
พิจารณาใหเหมาะสม รอบคอบ และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

สําหรับการกําหนดนโยบายของพิพิธภัณฑ มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. นโยบายดานปรัชญา ซึ่งเปนนโยบายดานจริยธรรม 
๒. นโยบายพัฒนาทรัพยากร ซึ่งนโยบายที่แนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรให

เกิดประโยชนสูงสุด 
๓. กระบวนการทํางาน  ซึ่งเปนนโยบายที่ เกี่ยวของหรือสัมพันธกับการ

ดําเนินงานในพิพิธภัณฑ 
ในหลายองคกร ผูบริหารจะมีการปรึกษาหารือรวมกับผูอํานวยการในการดําเนิน

นโยบายที่ ๑ และนโยบายที่ ๒ (ดานปรัชญาและการพัฒนาทรัพยากร) สวนนโยบายที่ ๓ 
(กระบวนการทํางาน) นั้น จะดําเนินการโดยบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑโดยมีผูบริหาร
และผูอํานวยการเปนที่ปรึกษา แตในปจจุบันพิพิธภัณฑสมัยใหมไดเปดโอกาสใหบุคลากรของ
พิพิธภัณฑสามารถชวยกําหนดนโยบายในดานปรัชญาและจริยธรรมขององคกรได ขณะที่การ
ตัดสินใจในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรนั้น บุคลากรจะไมมีสวนเกี่ยวของ
ในผลประโยชนตาง ๆ ของทางพิพิธภัณฑ 

ทฤษฎีที่เปนที่นิยมในปจจุบัน คือ “การเสริมอํานาจการปกครอง” (subsidiarity) ที่ได
ระบุไวในกฎบัตร “the European Union’s fundamental constitutional treaties and to its 
employment charters” ซึ่งระบุวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นสามารถมอบใหบุคลากรในตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ไมใชผูบริหารทําแทนได 

๓.๖ การจัดการงบประมาณ (financial management) ในดานการจัดการ
งบประมาณนั้น พิพิธภัณฑสวนใหญจะมีผูบริหารเปนผูจัดสรรงบประมาณในการใชจายภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดไว การจัดงานงบประมาณโดยท่ัวไปมีข้ันตอน คือ การพัฒนา
งบประมาณ การตรวจสอบงบประมาณ และการวางแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งหลาย ๆ 
พิพิธภัณฑอาจมีการตรวจสอบแหลงที่มาของงบประมาณรวมทั้งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ
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๒๓ 

การดําเนินการในสวนตาง ๆ ของทางพิพิธภัณฑ การดําเนินการในสวนนี้ผูบริหารที่เปนคนดูแล
ดานงบประมาณตองมีความรอบคอบและระมัดระวังเปนอยางสูง สําหรับผูที่นํางบประมาณแตละ
สวนไปใชดําเนินงานพิพิธภัณฑ คือ ผูอํานวยการและบุคลากรตามลําดับ 

การจัดการงบประมาณถูกมองวาเปนเร่ืองที่ยากที่สุดในการจัดการพิพิธภัณฑ ดังนั้น
ทุกฝายจึงตองมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบและมีตองควบคุมงบประมาณใหอยูในวงเงินที่
จํากัดไว แตละพิพิธภัณฑจะมีการจัดทํางบประมาณประจําป ซึ่งงบประมาณประจําปนี้ไมไดเปน
เพียงแคการบันทึกรายรับรายจายของพิพิธภัณฑเพียงเทานั้น แตส่ิงที่สําคัญคือ ตองมีกระบวนการ
ตรวจสอบแหลงที่มาของเงินใหเปนไปอยางโปรงใสและถูกตอง ไมวาจะเปนงบประมาณที่ไดรับมา
โดยวิธีตาง ๆ เชน สนับสนุนจากรัฐบาล รายไดจากการเก็บคาเขาชม การขายของท่ีระลึกใน
พิพิธภัณฑ หรือการบริจาค เปนตน รวมทั้งการตรวจสอบการใชเงินในการดําเนินการตาง ๆ ใน
พิพิธภัณฑ อาทิ การจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ การปรับปรุงพิพิธภัณฑ หรือการวางแผน
พัฒนาพิพิธภัณฑประจําป เปนตน ซึ่งการไดมาและการใชไปของงบประมาณทั้งสองทางนี้ลวนมี
ความแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ การจัดการงบประมาณเปนการ
กําหนดการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑหรือเพื่อเปลี่ยนนโยบายในการดําเนินงานที่วาง
ไวกอนหนานี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

พิพิธภัณฑตาง ๆ ลวนมีรายไดมาจากวิธีที่ตางกัน บางพิพิธภัณฑไดรับเงินสนับสนุน
จากรัฐบาล บางพิพิธภัณฑมีรายไดจากการเก็บคาเขาชม การขายของที่ระลึก ไดรับการบริจาค 
หรือการจําหนายอาหารในพิพิธภัณฑ เปนตน และในหลาย ๆ ประเทศ พิพิธภัณฑไมไดรับอนุญาต
ใหมีการเก็บคาเขาชมหรือแสวงหากําไรจากผูเขาชม เนื่องจากพิพิธภัณฑเหลานั้นไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศอยูแลว แตในกรณีที่ไมไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล พิพิธภัณฑ
สามารถหารายไดเพื่อมาหลอเล้ียงตนเองดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

๑. เก็บคาเขาชม 
๒. ขายของที่ระลึก  
๓. จําหนายอาหารในพิพิธภัณฑ 
๔. ทําการตลาด 
๕. ทําใหเปนแหลงทองเที่ยว 
๖. มีอาสาสมัครพิพิธภัณฑ 
๗. หาผูสนับสนุน 
๘. รวมกลุมกัน 
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๒๔ 

๙. ทําส่ือส่ิงพิมพ 
ยกตัวอยางเชน พิพิธภัณฑในประเทศสกอตแลนด ซึ่งเลสเตอร บอรล่ีย (Lester 

Borley)๒๕ อดีตผูอํานวยการอนุรักษแหงชาติสกอตแลนด (national trust for Scotland) ไดกลาว
วา พิพิธภัณฑในประเทศสกอตแลนดนั้นจะไดรับเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑไมทางใดก็ทางหนึ่ง ใน
ดานของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะไดรับเงินสนับสนุนจากภาษีอากร พิพิธภัณฑทองถิ่นจะไดรับ
เงินชวยเหลือมาสนับสนุนพิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑเอกชนจะไดรับเงินจากการเก็บคาธรรมเนียม
ในการเขาชมหรือไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรการกุศลตาง ๆ 

พิพิธภัณฑในประเทศออสเตรเ ลียก็ เชน เ ดียวกัน  ซึ่ ง รูธ  เรนทชเลอร  (Ruth 
Rentschler)๒๖ ไดกลาววา ในประเทศออสเตรเลีย แตละพิพิธภัณฑจะมีแหลงกองทุนสนับสนุน
พิพิธภัณฑที่แตกตางกันไปนอกเหนือจากการขายต๋ัวเพื่อเขาชมพิพิธภัณฑเพียงอยางเดียว ซึ่ง
แหลงกองทุนตาง ๆ นี้รวมไปถึงรัฐบาล ผูสนับสนุน และรายไดจากผูเขาชมพิพิธภัณฑ (เชน การ
ขายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ เปนตน) 

นอกจากนี้แลว พิพิธภัณฑและสถาบันทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ไมแสวงหาผลกําไร
ของเอกชนทั่วโลกนั้นจะข้ึนอยูกับรายไดเปนสําคัญดังที่แสดงในตารางดานลาง ส่ิงที่นาสนใจคือ
ความแตกตางระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอ่ืน ๆ ที่ไมไดต้ังอยูในระดับที่ข้ึนอยูกับ
รายได แตคอนขางมีความสัมพันธกันระหวางเงินสนับสนุนจากสาธารณะกับการบริจาคโดยเอกชน 
ในสหรัฐอเมริกา การไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในจํานวนนอยจะถูกชดเชยดวยการบริจาคของ
ผูใจบุญในจํานวนที่มาก๒๗ 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
๒๕Timothy Ambrose, Working with museums (Edinburgh: Scottish Museums Council, 

1988), 12. 
๒๖Ruth Rentschler and Anne-Marie Hede, Museum marketing: Competing in the global 

marketplace (Amsterdam: Elsevier, 2007), 199.  
๒๗Ibid., 161.  
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๒๕ 

ตารางที่ ๑  แสดงแหลงกองทุนสําคัญของสถาบันทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนของเอกชน  
 

ประเทศ 
(country) 

เงินจากรัฐบาล  
(government support) 

เงินบริจาค 
(private donations) 

รายได 
(earnings) 

ออสเตรเลีย 
(Australia) 

 

๒๕ % 
 

๐ % 
 

๗๕ % 

ออสเตรีย 
(Austria) 

 

๗๗ % 
 

๐ % 
 

๒๓ % 

ฟนแลนด 
(Finland) 

 

๕๑ % 
 

๔ % 
 

๔๔ % 

ฝรั่งเศส 
(France) 

 

๔๔ % 
 

๓ % 
 

๕๓ % 

เยอรมนี 
(Germany) 

 

๕๙ % 
 

๗ % 
 

๓๕ % 

ฮังการ ี
(Hungary) 

 

๓๖ % 
 

๒๒ % 
 

๔๒ % 

สหรัฐอเมริกา 
(USA) 

 

๑๔ % 
 

๔๑ % 
 

๔๕ % 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก L. M. Salamon and et al., Global civil society: Dimensions of the 

nonprofit sector (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999), 
quoted in Ruth Rentschler and Anne-Marie Hede, Museum marketing: Competing in the 

global marketplace (Amsterdam: Elsevier, 2007), 161. 
 
ในทุกวันนี้ หลาย ๆ พิพิธภัณฑตองเผชิญหนากับปญหาทางการเงิน ซึ่งอาจมาจาก

คาใชจายในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งปญหาเหลานี้ข้ึนอยูกับการ
จัดสรรงบประมาณที่อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามความตองการของรัฐบาลในแตละประเทศ ดังนั้นจึง
ตองมีกฎในการวางแผนดานงบประมาณทั้งหมด ๖ ขอ ดังนี้๒๘ 

                                                            
๒๘Gary Edson, “Museum Management,” in Running a museum: A practical handbook, 

Patrick J. Boylan, ed., 143 - 144. 
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๒๖ 

๑. ระบุรายละเอียดในการวางแผนงบประมาณ 
๒. อยามองโลกในแงดีในการวางแผนงบประมาณ   
๓. เขียนงบประมาณตามความเปนจริง 
๔. กําหนดงบประมาณข้ันตํ่าในการดําเนินงาน 
๕. แยกรายจายประจําออกจากรายจายพิเศษ 
๖. อยาประเมินคาใชจายตํ่าเกินไป 

ระบบการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีนั้น ทําใหการใชงบประมาณดําเนินไปดวย
ความโปรงใส ซึ่งการใชงบประมาณอาจจะมีการจํากัดวงเงินหรือไมจํากัดวงเงินก็ไดข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจของผูอํานวยการและบุคลากรของพิพิธภัณฑ ผูอํานวยการควรมีการตรวจสอบบัญชี
รายรับรายจายของพิพิธภัณฑทุกเดือน ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนี้เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหแตละ
พิพิธภัณฑสามารถคาดการณและสามารถควบคุมรายรับรายจายไดทันเวลา 

๓.๗ หลักจริยธรรมของพิพิธภัณฑและการจัดการ (museum ethics and 
management) หลักจริยธรรมเปนสวนที่เกี่ยวของกับนโยบายดานการจัดการพิพิธภัณฑ 
โดยเฉพาะในสวนของการใชงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งจะตองมีกฎหมายของ
แตและประเทศมารองรับ เพื่อตรวจสอบการใชงบประมาณและการใชทรัพยากรในพิพิธภัณฑ ส่ิง
เหลานี้ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบตอหลักจริยธรรมที่ไมมีการจํากัดเชื้อชาติหรือจํากัด
พรมแดน หลักจริยธรรมนี้ไดถูกยกใหเปนพื้นฐานสําหรับการจัดการทรัพยากรในทุกพิพิธภัณฑ โดย
จะมีผูเช่ียวชาญหรือสถาบันการเงินที่นาเช่ือถือเขามาตรวจสอบการดําเนินงานดานงบประมาณ
และการจัดสรรทรัพยากรของพิพิธภัณฑ และเนื่องจากวัตถุสะสมตาง ๆ ในพิพิธภัณฑนั้นสามารถ
หามาไดโดยหลากหลายวิธี เชน การซ้ือมาดวยเงิน หรือไดมาโดยการแลกเปลี่ยน การบริจาค เปน
ตน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่ใชในการจัดการเพื่อดูแลรักษาวัตถุสะสมและเพื่อเปนหลักฐานชวย
ยืนยันวาวัตถุสะสมแตละชิ้นนั้นไดมาอยางถูกตองและเปนไปตามหลักจริยธรรมนั้นก็คือ “การทํา
บัญชีงบประมาณ” และ “การทําทะเบียนวัตถุ” 

ความรับผิดชอบตอสาธารณะของพิพิธภัณฑมุงเนนเร่ืองจริยธรรมที่ถูกตองเปนสําคัญ 
รวมทั้งการดูแลและการใชทรัพยากรตาง ๆ ในพิพิธภัณฑดวยเชนเดียวกัน ความรับผิดชอบดาน
จริยธรรมคือการแสดงใหเห็นถึงการทํางานรวมกันทั้งในองคกรและนอกองคกร โดยแตละองคกร
อาจจะใชวิธีการปลูกฝงจิตสํานึกภายในตัวบุคลากรหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูใน
การดูแลพิพิธภัณฑใหกับบุคลากรหรือองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดมีความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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๒๗ 

๓.๘ การวางแผนงาน (planning) การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑ
นั้น ควรดําเนินการมองภาพรวมในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ อาทิ ดานประวัติศาสตร ภารกิจ การ
สะสมวัตถุ บุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวก กองทุน การสนับสนุนจากชุมชน ผูเขาชม สภาวะทาง
การเมือง การคุกคามจากทองถิ่นและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งศักยภาพของสภาพแวดลอมและ
สังคม เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑในอนาคต  

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการวางแผนงาน ไดแก 
๑. ภารกิจ 
๒. องคกร 
๓. การตัดสินใจ 
๔. การระดมทุน 
๕. จัดการสรรทรัพยากร 
๖. การประเมินผลงาน 
๗. ประสิทธิภาพขององคกร 

ข้ันตอนการวางแผนงานของพิพิธภัณฑสงผลตอการประเมินผลและการดําเนินงาน 
สําหรับส่ิงที่มีผลกับข้ันตอนในการวางแผนงานรวมทั้งแผนการตลาด คือ การกําหนดตาราง
กิจกรรม การจัดนิทรรศการ และการใหบริการแกผูเขาชม ซึ่งการวางแผนงานนั้นควรกระทํากอน
การวางแผนทางการตลาด ซึ่งข้ันตอนในการวางแผนงานนั้นควรปฏิบัติตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๑. การวางแผนงบประมาณ เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

๒ .  ความตองการและความสัมพันธของชุมชน  การวางแผนเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการของชุมชนที่เปล่ียนแปลงไป 

๓. การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนเร่ืองเกี่ยวกับการคัดสรร การฝกอบรม และ
การวาจางบุคลากรที่มีคุณสมบัติใหเพียงพอตอความตองการ 

๔. โครงสรางองคกร เปนการประเมินโครงสรางองคกร เพื่อใหการบริการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามความตองการของพิพิธภัณฑและชุมชนทั้งในปจจุบนัและอนาคต 

๕. การสื่อสาร การตลาด และทัศนวิสัย เปนการต้ังคําถาม ในเร่ืองที่วา
พิพิธภัณฑจะทําอยางไรใหสาธารณชนทราบถึงภารกิจและการใหบริการของพิพิธภัณฑ รวมถึงมี
ทรัพยากรอะไรบางที่เปนที่ตองการในการดําเนินงานในข้ันตอนนี้ 
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๒๘ 

๖. ระเบียบวาระการประชุมแหงชาติ พิพิธภัณฑเปนสถาบันใหบริการที่เปน
แหลงเรียนรูของชาติ ดังนั้นในระเบียบวาระการประชุมแหงชาติของพิพิธภัณฑควรตระหนักและ
สนับสนุนส่ิงที่เปนประเด็นระดับชาติ เชน การสงวนรักษา ดานงบประมาณ ดานความรับผิดชอบ 
และมาตรฐานของพิพิธภัณฑ เปนตน 

๗. ประสิทธิภาพดานการบริการ เปนเร่ืองเกี่ยวพันธกับการประเมินผลดานการ
ใหบริการ การจัดตารางกิจกรรม และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งผลลัพธที่ตามมา เพื่อประเมิน
ความตองการของกลุมเปาหมาย แลวนํามาปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 

การวางแผนจะชวยพัฒนาพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑใหประสบความสําเร็จ ซึ่งการ
วางแผนนี้เปนพื้นฐานของการบริหารงานที่มั่นคง ทําใหมีการจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนมากที่สุดโดยการทํางานรวมกัน ระหวางผูบริหาร ผูอํานวยการ และบุคลากร 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลงาน ซึ่งถือเปนข้ึนตอนหนึ่งของภารกิจพิพิธภัณฑ ซึ่งทุกพิพิธภัณฑ
สามารถนําไปปรับปรุงแกไขและวางแผนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใหเหมาะสมกับพิพิธภัณฑ
ของตนเอง 

การประเมินผลนั้น เปนข้ันตอนสุดทายของการวางแผนงาน ที่จําเปนตองมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดดวยตนเอง การประเมินผลเปนข้ันตอนสําคัญที่จะชวยระบุความ
มีประสิทธิภาพของพิพิธภัณฑและชวยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานพิพิธภัณฑในอนาคต 
รวมทั้งพิพิธภัณฑตองมีการพัฒนายุทธศาสตรและประเมินคุณคาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจที่วางไว ตามข้ันตอนตอไปนี้ 

๑. ระบุความตองการของสังคม 
๒. กําหนดภารกิจของพิพิธภัณฑ 
๓. ประเมินความสามารถของพิพิธภัณฑ 
๔. ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกพิพิธภัณฑ 
๕. กําหนดวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑ 
๖. วางแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ 
๗. ออกแบบการบรรยายและการนําชม การจัดนิทรรศการ การบริการดาน

การศึกษา และกิจกรรมเพื่อสาธารณะตาง ๆ สําหรับพิพิธภัณฑ 
๘. วางแผนงบประมาณเพื่อใชจายในอนาคต 
๙. ประเมินการปฏิบัติงานทั้งหมดของพิพิธภัณฑ 
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การวางแผนท่ีไมมีการกําหนดข้ันตอนดําเนินงานและการประเมินผลนั้น อาจจะทําให
ส่ิงที่ไมคาดคิดเกิดข้ึนได ดังนั้นการวางแผนการดําเนินงานควรมุงเนนไปที่เปาหมายที่เหมาะสม
ระหวางองคกรและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ ซึ่งบริบทของสภาพแวดลอมนี้อาจหมายถึงสภาพ
ภายในและภายนอกองคกรที่มีผลตอการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ 

อนึ่ง การวิเคราะหทางการตลาดถือเปนข้ันตอนหนึ่งในการวางแผนงาน ซึ่งกลยุทธ
ทางการตลาดที่มีชื่อวา SWOT Analysis หรือการวิเคราะห SWOT นั้นเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวย
ประเมินสภาพแวดลอมขององคกร โดยการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนงาน วิธีนี้
เรียกวาการตรวจสอบองคกร ซึ่งการวิเคราะห SWOT ประกอบไปดวย Strength Weakness 
Opportunity และ Threat ดังนี้ 

๑. Strength คือ จุดแข็ง จุดเดน หรือขอดี ที่เปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน
ขององคกร 

๒. Weakness คือ จุดออน จุดดอย หรือขอดอย ที่เปนขอเสียเปรียบในการ
ดําเนินงานขององคกร 

๓. Opportunity คือ โอกาสที่มีอยูขององคกร สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน 
ในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่วางไว 

๔. Threat คือ อุปสรรค ตัวปญหา หรือขอจํากัดขององคกร ที่เปนตัวขัดขวางการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

นอกจาก SWOT Analysis แลว ยังมีกลยุทธทางการตลาดที่เปนทีนิยม ไดแก๒๙ 
๑. The five ‘P’s หรือ หลัก ๕ พี ประกอบดวย ราคา ผลิตภัณฑ สถานที่ 

ตําแหนง และคน (price, product, place, position, and people) 
๒. The marketing mix หรือ การตลาดแบบผสม 
๓. Market segmentation and segregation หรือ การตลาดที่แบงออกเปนสวน 

ๆ และการแบงเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. การใชอุปกรณคอมพิวเตอรในการส่ือสารและการส่ือสารโดยใชส่ิงตีพิมพ 

หนังสือพิมพ การพูดตอกันแบบปากตอปาก การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน รวมทั้งการสง
ขอความและขอมูลมัลติมีเดียผานทางอินเตอรเน็ตและอีเมล รวมไปถึงอุปกรณที่สามารถรับขอมูล
ไดอยางเปนจํานวนมาก ส่ิงนี้รูจักกันในนามของส่ือสมัยใหม ซึ่งส่ือสมัยใหมนี้ใน ค.ศ. ๑๙๙๙ 
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(พ.ศ. ๒๕๔๒) ไดรวมไปถึงขอมูลจากหนาจอระบบสัมผัส (touch-screen  information) ดวย และ
ใน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ไดมีการทําการตลาดในรูปแบบใหม ไดแก การเสนอสินคาและ
บริการผานระบบมือถือ (SMS marketing) ผานระบบอุปกรณบอกขอมูลสินคา (audio guides) 
หรือผานคอมพิวเตอรพกพา (PDA guides) เปนตน ซึ่งการใชอุปกรณและเทคโนโลยีเหลานี้ในทาง
การตลาดนั้นเรียกวา “การตลาดอิเล็กทรอนิกส” 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือ E-marketing (Electronic Marketing) คือ การใช
เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารในการส่ือสาร และมอบคุณประโยชนใหแกลูกคา รวมทั้งเพื่อจัดการ
ความสัมพันธของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียในทางที่เปนประโยชนตอองคกร ซึ่งการตลาดนั้น
เปนผลลัพธพื้นฐานของเทคโนโลยีขอมูลที่ประยุกตใชกับรูปแบบทางการตลาด โดยมี ๓ ชนิดหลัก 
ดังนี้๓๐ 

๑. อินเตอรเน็ต (internet) อินตราเน็ต (intranet) เอ็กซตราเน็ต (extranet) และ
เครือขาย (web) ซึ่งอินเตอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะท่ีเช่ือมโยงกันทั่วโลก อินตราเน็ตเปนระบบ
เครือขายสวนบุคคลที่ใชภายในองคกร และเอ็กซตราเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมระหวางอินตราเน็ต
ของทั้งสององคกร 

๒. การสื่อสารทางอินเตอรเน็ตโดยไมใชเครือขาย (non-web Internet 
communication) ไดแก ระบบการสงขอมูลขาวสารไปยังผูใชโดยเครือขายคอมพิวเตอร (E-mail) 
และการกระจายขอมูลขาวสารไปยังผูอ่ืนโดยไมเจาะจง (newsgroups) 

๓. อุปกรณรับขอมูลอ่ืน ๆ จากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ PC (personal 
computer) คอมพิวเตอรพกพาหรือ PDA (personal digital assistant) โทรศัพทเคล่ือนที่ กลอง
ดิจิตอล โทรทัศน และวิทยุ 
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ตารางที่ ๒  แสดงตัวอยางพพิิธภัณฑในเอเชียที่ใชการตลาดอิเล็กทรอนิกส 
 

S/N Museum/ gallery and website address Country 
๑ Museum of Contemporary Art, Shanghai  www.mocashanghai.org China 
๒ National Art Museum of China  www.namoc.org China 
๓ Shanghai Art Museum  www.cnarts.net/shanghaiart/index_c.asp China 

๔ 
Hong Kong Heritage Museum  
www.heritagemuseum.gov.hk/eng/attractions/attractions.aspx Hong Kong 

๕ 
Hong Kong Museum of Art  
www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/Arts/en_US/web/ma/home.html Hong Kong 

๖ Museum Nasional Indonesia  www.museumnasional.or.id Indonesia 
๗ Fukuoka Asian Art Museum  http://faam.city.fukuoka.lg.jp/eng/home.html Japan 
๘ Kyoto National Museum  www.kyohaku.go.jp/eng/index_top.html Japan 
๙ The National Museum of Art, Osaka  www.nmao.go.jp/en Japan 
๑๐ Islamic Arts Museum Malaysia  www.iamm.org.my Malaysia 
๑๑ Muzium Negara Malaysia  www.muziumnegara.gov.my Malaysia 
๑๒ National Art Gallery  www.artgallery.gov.my Malaysia 
๑๓ National Museum (Arts Div.)  www.nationalmuseum.gov.ph/#page=page-1 Philippines 
๑๔ The Metropolitan Museum of Manila  www.metmuseum.ph Philippines 
๑๕ Asian Civilisations Museum  www.acm.org.sg/home/home.html Singapore 
๑๖ Singapore Art Museum  www.singaporeartmuseum.sg Singapore 
๑๗ National Museum of Contemporary Art, Korea  www.mmca.go.kr/eng South Korea 
๑๘ National Museum of Korea  www.museum.go.kr/site/main/index002 South Korea 

๑๙ 
Bangkok National Museum 
www.nationalmuseums.finearts.go.th/thaimuseum_eng/bangkok/main.htm Thailand 

๒๐ The National Gallery in Bangkok  http://ngbangkok.wordpress.com Thailand 
๒๑ Kaohsiung Museum of Fine Art  www.kmfa.gov.tw Taiwan 
๒๒ Museum of Contemporary Art Taipei  www.mocataipei.org.tw Taiwan 
๒๓ National Palace Museum  www.npm.gov.tw/en Taiwan 
๒๔ Taipei Fine Arts Museum  www.tfam.museum/index.aspx?ddlLang=zh-tw Taiwan 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Ruth Rentschler and Anne-Marie Hede, Museum marketing: Competing in 

the global marketplace (Amsterdam: Elsevier, 2007), 39. 
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จาคอป นีลเซน (Jakob Nielsen) หนึ่งในกูรูผูนําดานการออกแบบพื้นที่บน
คอมพิวเตอรระบุวามี ๓ มุมมองในการจัดการเวบไซต ดังนี้๓๑ 

๑. การจัดการเวบไซต ตองมีความทันสมัย วางแผนหัวขอใหสมดุลกัน การ
ดําเนินการคัดเลือกบทบรรณาธิการและควบคุมส่ิงที่เหนือความคาดหมาย การจัดการโครงสราง
แฟมขอมูลบนเซิรฟเวอร (server) 

๒. การออกแบบการทํางานรวมกัน ปุมควบคุมทิศทางและรายการตัวเลือกบน
คอมพิวเตอร การจัดระบบตามลําดับข้ันของรายการและหนาเวบไซต การออกแบบหนาเวบไซต
ขณะโอนถายขอมูลและปญหาการใชงานตาง ๆ 

๓. การออกแบบหัวขอ เนื้อหา การออกแบบรูปภาพ โครงหนาเวบไซต การแสดง
ดวยภาพและภาพลักษณ 

ซึ่งนีลเซน ไดระบุวาขอที่ ๒ เปนส่ิงที่นาดึงดูดใจและนาสนใจท่ีสุด แตขอที่ ๑ และขอที่ 
๓ ก็เปนสวนสําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จ 

การตลาดอิเล็กทรอนิกสและการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม๓๒ คือการใช
เทคโนโลยีขอมูลเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของกลยุทธทางการตลาดทั้งหมดขององคกรทางวัฒนธรรม และเมื่อนําทั้งการตลาดที่นิยมทํา
กันมาและการตลาดสมัยใหมมารวมกันแลว กลยุทธทางการตลาดทั้งหมดนี้สามารถชวยให
พิพิธภัณฑประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ทั้งในดานการเขาถึงผู เขาชม การ
ทําการศึกษาคนควา วิจัย รวมทั้งการเขาถึงแหลงเงินทุนจากกองทุนตาง ๆ เปนตน เพราะ
พิพิธภัณฑนั้นไดเติบโตข้ึนในแวดวงของเทคโนโลยีเปนสําคัญ 
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๔. พัฒนาการของพิพธิภณัฑ 
พัฒนาการของพิพิธภัณฑแบงออกเปน ๔ หัวขอ คือ พัฒนาการของพิพิธภัณฑในยุค

เร่ิมแรก พัฒนาการของพิพิธภัณฑในยุคปจจุบัน พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทย และ
พัฒนาการของพิพิธภัณฑเอกชนในประเทศไทย ดังนี้๓๓ 

๔.๑ พัฒนาการของพิพิธภัณฑในยุคเริ่มแรก มีดังนี้ 
สมัยกรีกถือเปนจุดเร่ิมตนของการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานเปนแหงแรกของโลก คําวา 

“พิพิธภัณฑสถาน” ตรงกับคําวา “museum” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง เทวาลัยของเทพธิดาทั้ง ๙ 
(temple of the muses) เทพธิดาทั้ง ๙ องคนี้ เปนธิดาของเทพเจาซีอุส (Zeus) กับเทพนีโมซีน 
(Mnemosyne) ซึ่งเปนเทพีแหงความทรงจํา (goddess of  memory) เทพธิดาทั้งหมดถือกําเนิดที่
ปเรีย เชิงเขาโอลิมปส (Olympus) ซึ่งเปนที่สิงสถิตของเทพยดาตาง ๆ เทพธิดาทั้งหมดเรียกวา 
“มูเซ” (Muse)  สวนเทวาลัยที่เปนที่อยูของพวกนางเรียกวา “มูเซออน” (Museion)  เทพธิดาทั้ง ๙ 
องคมีความเชี่ยวชาญในสรรพวิชาดานตาง ๆ ไดแก กวีนิพนธกาพย ประวัติศาสตร เร่ืองรักใคร 
ทํานองเสนาะ โศกนาฏกรรม เพลงศักด์ิสิทธิ์ การฟอนรํา สุขนาฏกรรม และดาราศาสตร ซึ่งสรรพ
วิชาที่เหลาเทพธิดาไดศึกษาจนเชี่ยวชาญนี้ ถือเปนวิชาที่นิยมศึกษาเลาเรียนกันอยางมากในสมัย
นั้น ดังนั้นการรวบรวมสรรพวิชาของเทพธิดาทั้ง ๙ ไวในสถานที่แหงหนึ่งนี้เอง จึงถือเปนจุดเร่ิมตน
ของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งการรวบรวมสรรพวิชานี้เกิดข้ึนจากวัตถุประสงคที่สําคัญ ๒ ประการ คือ 

๑. เพื่อเก็บรวบรวมส่ิงของและศิลปวิทยาการในสาขาตาง ๆอันจะเปนสถานที่
สําหรับผูที่สนใจและผูใฝรูวิชา ซึ่งสามารถเขามาเลาเรียนศึกษาหาความรูกันไดในเทวาลัยแหงนี้ 

๒. การที่ผูสนใจศึกษาเลาเรียนเขามาที่เทวาลัยนั้น ยอมไดรับแรงบันดาลใจจาก
ความรูใหม ๆ และยังไดสัมผัสกับความบันเทิงใจจากกิจกรรม ทั้งทางศิลปะ กวีนิพนธ และ
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิชาที่นิยมสอนกันอยูในสมัยนั้น 

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดต้ังพิพิธภัณฑในเวลา
ตอมาและเร่ิมพัฒนาข้ึนมาอยางชา ๆ 

ในศตวรรษที่ ๕ กอนคริสตกาล มีประชาชนผูเคารพเล่ือมใสในเทพเจานําวัตถุส่ิงของมี
คามาถวายเพื่อแกบนหรือนํามาบูชาเทพเจาประจําทองถิ่นที่อยูใกลกับเทวสถาน Panhellenic อยู
บนภูเขาโอลิมปสและวิหาร Delphi  ซึ่งชาวกรีกโบราณมีความเช่ือในเร่ืองของเทพเจาและนับถือ

                                                            
๓๓กุลพันธาดา แสนศักด์ิ และนิคม มูสิกะคามะ, วิชาการพิพิธภัณฑ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๐), ๒.; จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒), ๕ 
- ๘.; สุจิตรา มาถาวร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย, ๓ - ๑๐. 
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เทพเจาหลายองค เมื่อส่ิงของที่นํามาถวายมีจํานวนมากข้ึน จึงมีการกอสรางโบราณสถานขนาด
เล็กเพื่อเก็บรักษาและปองกันสมบัติของชาวเอเธนสเหลานี้ พิพิธภัณฑแหงแรกที่เกิดข้ึนในประเทศ
กรีกนั้นจึงถือเปนสมบัติของวิหารหรือวัด ซึ่งตอมามีการบูรณะข้ึนมาใหม จึงถือวาพัฒนาการของ
สถานที่จัดเก็บส่ิงของเคร่ืองถวายตาง ๆ เหลานี้เปนตนกําเนิดของวิชาพิพิธภัณฑวิทยา แตในขณะ
นั้นยังไมไดเรียกกันวา “พิพิธภัณฑ” 

เม่ือประมาณ ๓๐๐ ป กอนคริสตกาล พิพิธภัณฑสถานเปนสถานท่ีใชสําหรับเปน
ศูนยกลางของหองสมุดและศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยของปราชญ ซึ่งตอมาเรียกวา The 
museum of Alexandria จัดต้ังข้ึนโดย Ptolemy Philadelphus (Ptolemy Soter) ราชองครักษของ
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช รูปแบบของสถานที่แหงนี้มีความคลายคลึงกับเทวสถานของ
เทพธิดาของกรีกทั้ง ๙ องค แมจะมีผูคัดคานวา The museum of Alexandria นี้ไมใชพิพิธภัณฑ 
เปนเพียงสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของกรีกในยุคนั้น แตสถาบันนี้ต้ังอยูในสวนหน่ึงของวัง มี
หองบรรยาย หองโถงรวบรวมจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ รวมทั้งภายในสถานที่แหงนี้ยังมีสวน
พฤกษชาติ สวนสัตว มีหองใชสําหรับศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร และยังมีการติดตามสังเกตทาง
ดาราศาสตรพรอมหองบรรยาย ดังนั้นจึงถือวาสถานที่แหงนี้เปนพิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรได
เชนกัน และที่สําคัญภายในสถานที่แหงนี้ยังมีงานทางศิลปกรรมของปโตเลมี และวัตถุส่ิงของ
เคร่ืองใชตาง ๆ อาทิ วัตถุที่เกี่ยวกับศาสนา การแพทย ภูมิปญญา สัตวแพทย ปรัชญา และศิลปะ 
เปนตน พิพิธภัณฑแหงนี้จึงเปนทั้งพิพิธภัณฑและมหาวิทยาลัยไปในตัวอีกดวย ตอมาไดมีการนํา
ชิ้นสวนที่สําคัญทางสถาปตยกรรมมาประดับตกแตงเพิ่มเติม ซึ่งตางก็มีความเช่ือกันวา การเดินดู
วัตถุส่ิงของ ๆ นั้นเปนตัวกระตุนใหเกิดความคิด ทําใหความแพรหลายในการรวบรวมวัตถุส่ิงของ
เคร่ืองใช ตํารา ศิลปกรรมตาง ๆ ไดแพรหลายมาในยุโรปมากข้ึน 

คําวา “พิพิธภัณฑ” หรือ “museum” ถูกนํามาใชคร้ังแรกที่ The museum of 
Alexandria เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต (Egypt) ถึงแมวา The museum of Alexandria 
จะถือวาเปนตนกําเนิดของพิพิธภัณฑในยุคปจจุบัน แตในสมัยกรีกนั้นยังไมมีการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑสถานที่คลายคลึงกับพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน 

อาณาจักรกรีก ถือวาเปนอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองอยางสูงสุด โดยเฉพาะดาน
วิทยาการตาง ๆ ในยุคแหงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักรกรีกมีนักคิด นักคนควา นักปราชญ ละ
ผูมีความรูเปนจํานวนมาก หลายคนเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายทั่วโลก  ถึงแมวาอาณาจักร
อันใหญโตของกรีกจะลมสลายลง แตดวยคุณคาทางดานวิชาการแขนงตาง ๆ การมีอารยธรรม 
และวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรือง ทําใหถูกถายทอดมายังอาณาจักรโรมันในเวลาตอมา 
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ในสมัยโรมันปรากฏความคิดในการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานในพระราชวัง มีหองแสดง
ภาพเขียนและจัดหองใหมีแสงสวางเพื่อแสดงภาพดวย นอกจากนี้ยังปรากฏวามีพิพิธภัณฑสถาน
กลางแจง Villa Adriana ของพระเจา Hadrian ที่เมือง Tribur ซึ่งพระเจา Hadrian  โปรดใหจําลอง
สถานที่อันมีชื่อเสียงของกรีกมาสรางไวเพื่อศึกษาหาความรูและเพื่อชื่นชมความเจริญรุงเรืองของ
กรีก จึงนับวาเปนพิพิธภัณฑสถานกลางแจงที่คลายกับ Open air museum of models of 
monuments 

สมัยกลางของทวีปยุโรป (middle ages) เปนสมัยที่ศาสนจักรเขามามีอํานาจ 
บานเมืองวุนวายดวยเร่ืองศาสนา เปนสมัยที่ผูคนนึกถึงอดีตนอยที่สุด การรวบรวมสมบัติและวัตถุ
ที่มีคุณคาเปนไปในลักษณะของการสะสมทรัพยสมบัติและของเกาแก ตลอดจนของแปลก
ประหลาดของบรรดากษัตริยและขุนนางที่ยิ่งใหญ  และในสมัยที่วัดมีอํานาจก็ไดรวบรวมสะสม
ทรัพยสมบัติไวเปนจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งโบราณวัตถุ ของแปลกประหลาดและของหายาก 
(curiosities and rarities) ที่นักทองเที่ยวและพระธุดงคนํามาจากตางประเทศ ถึงแมวาวัดและวัง
จะมีคลังสมบัติสวนตัว แตในสมัยนั้นยังไมไดเปดใหประชาชนเขาชมแตอยางใด ทําใหสถานที่
รวบรวมวัตถุส่ิงของและสถานที่ศึกษาหาความรูจึงอยูที่ศาสนจักรเปนสําคัญ 

ระยะเวลาระหวางสมัยกลางกับสมัยฟนฟูศิลปวิทยาในทวีปยุโรป ในพุทธศตวรรษที่ 
๑๖ – ๒๐ ความคิดในการเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติจากที่เคยคํานึงถึงแตมูลคาของส่ิงของ เร่ิม
เปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่คํานึงถึงคุณคาของวัตถุในดานจิตใจหรือคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 
(spiritual) มากยิ่งข้ึน 

สมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance period) นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา
พิพิธภัณฑสถาน ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา บรรดาเจานายและขุนนางไดทําการรวบรวม
สมบัติและศิลปวัตถุไวเปนจํานวนมากเพื่อแสดงความม่ังค่ังและโออวดกัน เชน Duke de Berry 
แหงฝร่ังเศส ไดรวบรวมของท่ีมีคาทั้งศิลปวัตถุและวัตถุทางธรรมชาติวิทยา สัตวตาง ๆ และสราง
สวนพฤกษชาติ รวมทั้งไดเก็บรวบรวมรูปกษัตริย เจานาย และพระ ซึ่งถือวาเปนลักษณะของการ
บูชาวีรบุรุษในยุคนี้อีกดวย 

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ไดปรากฏคําวา “museum” ข้ึนที่เมือง Florence เมื่อคลัง
สมบัติของ Cosimo Medicis ไดถูกเรียกวา “museum”  และใน พ.ศ. ๑๙๗๗ ไดมีการทําบัญชีของ
มีคาของตระกูล Medicis ซึ่งเปนตระกูลของเจาผูครองนครที่สะสมของมีคาและศิลปวัตถุเอาไว
ต้ังแตบรรพบุรุษ มีทั้งจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรม พิพิธภัณฑสถานของตระกูลนี้นับเปน
ตนแบบของพิพธภัณฑสถานในปจจุบัน ถึงแมวาพิพิธภัณฑสถานแหงนี้จะเปนพิพิธภัณฑสถาน
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สวนบุคคล (private museum) แตก็ไดมีการเปดโอกาสใหบรรดาศิลปนไดเขาชมศิลปวัตถุ รวมทั้ง
มีภัณฑารักษเปนผูดูแลและซอมรักษาวัตถุอีกดวย ความเจริญของพิพิธภัณฑสถานในยุคนี้เกิดข้ึน
ที่ประเทศอิตาลีกอน แลวจึงลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ ในยุโรป  อาทิ ในกรุงโรม สันตปาปาไดเร่ิม
งานพิพิธภัณฑสถาน Pope Sinte IV สรางพิพิธภัณฑสถาน Capitole ข้ึนใน พ.ศ. ๒๐๑๔ ไดมีการ
แยกประเภทของวัตถุจิตรกรรมประติมากรรมไวเปนระเบียบ และมีการเปดใหประชาชนเขาชม 

พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ เจานายและขุนนางไดรวบรวมและสะสมส่ิงของกันอยาง
กวางขวาง โดยเรียกสถานที่เก็บรักษาวัตถุเหลานี้วา museum, gallery,closet, chamber และ 
cabinet ยุคนี้ถือเปนยุคที่ต่ืนตัวในศิลปะกรีกและโรมัน มีการชื่นชมวัฒนธรรมความงามของศิลปะ
มากกวาจะนึกถึงมูลคาเปนราคา ทัศนคติของคนไดเปล่ียนแปลงไป การสะสมรวบรวมวัตถุมุงไป
ในดานคุณคาทางจิตใจและปญญา (spiritual and intellectual qualities) มากกวาจะแสดงความ
มั่งค่ังรํ่ารวยดังแตกอน บรรดานักปราชญและศิลปนก็ไดรับการเชิดชูยกยองอยางสูง เชน Leonado 
da Vinci, Michael Angelo, Raphael Rembrandt เปนตน ในยุคนี้ กษัตริยที่รวบรวมศิลปวัตถุไว
มาก ไดแก กษัตริยประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และออสเตรีย พระเจา Charles I (๑๖๒๕ - ๑๖๔๙) 
แหงอังกฤษ เปนนักรวบรวมศิลปวัตถุที่ยิ่งใหญที่สุดในพุทธศตวรรษที่ ๒๒  และกษัตริยฝร่ังเศสที่ได
รวบรวมศิลปวัตถุเอาไว ไดแก พระเจา Francois, Louis XIII (๑๖๑๐ - ๑๖๔๓)  และ Louis XIV 
(๑๖๔๓ - ๑๗๑๕) และกษัตริยราชวงศ Habsburg แหงออสเตรียและเยอรมนี เปนตน 

ในสมัยนี้นอกจากการฟนฟูทางดานศิลปวัฒนธรรมแลว ยังเปนสมัยแหงการคนพบ
และพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ อีกดวย วิชาโบราณคดีไดเกิดข้ึนและไดกลายเปน
กุญแจดอกสําคัญ ที่ไขไปสูความกาวหนาในวิชาประวัติศาสตร รวมทั้งไดนําไปสูการคนพบอารย
ธรรมโบราณสมัยกรีกและโรมัน ในขณะเดียวกันการศึกษาวิทยาศาสตรทําใหเขาใจโลกเร่ืองระบบ
สุริยะ เกิดการเดินเรือรอบโลกของ Columbus และ Vasco da Gama ไดเปดเสนทางใหมรอบโลก 
อันเปนผลทําใหเกิดระบบอาณานิคมข้ึนในเวลาตอมา แตสําหรับกิจการดานพิพิธภัณฑสถาน
แมวาจะแบงประเภทไดหลากหลาย เชน ดานศิลปะ วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี และ
มานุษยวิทยาแลวก็ตาม แตก็ยังเปนเพียงแคพิพิธภัณฑสถานสวนบุคคลที่ไมไดเปดใหประชาชน
ทั่วไปเขาชม 

สมัยการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ประชาชนเร่ิม
ต่ืนตัวทางดานการศึกษา สมบัติของเจานายและขุนนางเร่ิมกระจัดกระจาย รวมทั้งสมบัติของพระ
เจา Charles I แหงอังกฤษ ซึ่งเปนนักรวบรวมศิลปวัตถุผูยิ่งใหญ เม่ือหมดอํานาจ Cromwell ไดนํา
ศิลปวัตถุเหลานี้ออกขายทอดตลาดใน พ.ศ. ๒๑๙๓ – ๒๑๙๖ เปนเหตุใหศิลปโบราณวัตถุของราช
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๓๗ 

สํานักอังกฤษ กระจัดกระจายไปยังประเทศตาง ๆ ในยุโรป เปนผลใหเกิดประโยชนแกชนช้ันสามัญ
ในเวลาตอมา พิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนที่เกิดข้ึนในสมัยนี้ เชน พิพิธภัณฑของ John 
Tradescant ที่เมือง Oxford และ British museum เปนตน 

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ อังกฤษจัดต้ังระบบรัฐสภาข้ึน ทําใหอํานาจของกษัตริยถูก
จํากัดลง ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนอาณานิคมอยูในขณะนั้นจึงประกาศอิสรภาพ การปฏิวัติของ
อเมริกานี้เปนตัวอยางใหทั่วโลกเห็นวา การกบฏตอระบบกษัตริยมีผลสําเร็จอยางดงาม ตอมาได
สงผลใหเกิดการปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศส และเปนผลใหแคนาดาและออสเตรเลียประกาศ
อิสรภาพรวมทั้งมีรัฐบาลของตนเองในเวลาตอมาดวย 

อิทธิพลสําคัญในเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีผลตอพิพิธภัณฑสถาน 
คือ ความตองการทางการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไป ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ฝร่ังเศสไดแสดงใหเห็นวาทุกคนมีสติปญญาและสามารถเรียนไดเทาเทียมกัน ฉะนั้น ความรูสูง 
รสนิยมสูง การชื่นชมในศิลปะความงามและอ่ืน ๆ ไมไดมีไวสําหรับชนช้ันสูงเทานั้น แตเปนของทุก
คน รวมทั้งความรูสึกตองการการศึกษาของประชาชน (popular education) เร่ิมมีมากข้ึนทุกที อัน
สงผลตอความกาวหนาของพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน (public public) และงานเผยแพร
ความรู (diffusion of  knowledge) ของพิพิธภัณฑสถาน 

ในประเทศฝร่ังเศส ไดเปดพระราชวัง Louvre ใหเปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน 
หลังการปฏิวัติฝร่ังเศสแลวไดมีพิพิธภัณฑสถานเกิดข้ึนตามหัวเมืองทั่วไป รวมทั้งพิพิธภัณฑ
พระราชวัง Versailles  พิพิธภัณฑ Chateau de St. Germain en Laye พิพิธภัณฑประติมากรรม
เปรียบเทียบ เปนตน 

ในประเทศเยอรมนี มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพื่อแสดงประโยชนใน
การศึกษาและอารยธรรมของประเทศ เมืองที่สําคัญดานพิพิธภัณฑสถานของประเทศนี้คือ เมือง 
Munich, Cologne และ Berlin ซึ่งมีการสรางพิพิธภัณฑสถานเลียนแบบสถาปตยกรรมกรีกและ
โรมัน ซึ่งแตกตางกับประเทศฝร่ังเศสที่นิยมจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานในอาคารโบราณ 

พุทธศตวรรษที่ ๒๔  หลายประเทศจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสําหรับประชาชน
ข้ึน เพื่อรวบรวมสงวนรักษาวัตถุที่เปนสมบัติวัฒนธรรมของชาติ ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ ไดมีการเปดรับของบริจาคจากประชาชนทั่วไป ทําใหประชาชนทั่วไปมองวา พิพิธภัณฑ
เปนสถานที่สงสมบัติเขามาเก็บเอาไวไดอยางถาวรและไมสูญสลาย เปรียบเสมือนคลังสมบัติหรือ
คลังเก็บของเกาโบราณที่ไมใชแลว แมวาในสมัยนี้จะมีพิพิธภัณฑสถานมากข้ึน แตประชาชนทั่วไป
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๓๘ 

ยังมองเปนสถานท่ีแปลกนาทึ่ง และเปนสถานที่ที่นักปราชญและนักศึกษาใชเปนสถานที่ศึกษา
คนควา 

อาจกลาวไดวา ยุคปจจุบันของพิพิธภัณฑสถาน (era of the modern museum) 
เกิดข้ึนเม่ือพิพิธภัณฑสถานเร่ิมมีบทบาทสงเสริมการศึกษาแกประชาชนในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มี
การขยายกิจการพิพิธภัณฑสถาน มีการแบงประเภทตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ มีนักเรียนเขาชม
พิพิธภัณฑสถานบาง แตยังไมปรากฎสถิติการเขาชมเลยจนส้ินศตวรรษ สําหรับหนาที่การสงเสริม
การศึกษาของพิพิธภัณฑสถานนั้น เร่ิมพัฒนาข้ึนในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เปนตนมา 

สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือ คริสศตวรรษที่ ๑๙ นั้นเร่ิมข้ึนใน
ประเทศอังกฤษ แลวจึงแผไปทั่วโลก เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงอุตสากหรรมทอผาแลวจึงขยายไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เม่ือมีการประดิษฐเคร่ืองจักรเคร่ืองกลตาง ๆ มากข้ึน ความตองการ
กําลังที่จะหมุนเคร่ืองจักรก็ทําใหเกิดกําลังไอน้ําและกําลังไฟฟาในสมัยตอมา ผลของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสืบเนื่องมาจากผลงานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (science and technology) 
มีผลทําใหการคมนาคมส่ือสารที่สะดวกข้ึน และความเจริญทางดานอุตสาหกรรมโลกไดมีการ
เคล่ือนไหวข้ึนในวงการพิพิธภัณฑสถานในเวลาตอมา 

ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ประเทศอังกฤษไดมีการจัดงานนิทรรศการแสดงอุตสาหกรรมระหวาง
ชาติคร้ังยิ่งใหญข้ึนที่พระราชวังแกว (crystal palace) กรุงลอนดอน และดวยเหตุนี้เองทําใหทั่วโลก
เห็นวา ความเจริญทางอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดความเส่ือมในคุณคาทางศิลป เพราะเคร่ืองจักรไม
สามารถผลิตผลงานที่ประณีตอยางงานฝมือได จึงเกิดความคิดวางานศิลปนับวันจะยิ่งหมดไป 
และควรที่จะสะสมงานศิลปเอาไว ดังนั้นในป ๒๓๙๕ พระนางเจาวิกตอเรียจึงมีพระราชเสาวนีย 
โปรดใหจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน Victoria and Albert museum ข้ึนในกรุงลอนดอน นับวาเปน
กาวใหมในวงการพิพิธภัณฑสถาน ที่มีการรวบรวมงานศิลปะประยุกตหรือประณีตศิลป และงาน
ฝมือเกา ๆ เอาไวเปนตัวอยางของงานศิลปะตกแตงของศิลปนและชางฝมือสมัยตาง ๆ เพื่อใหเปน
แรงบันดาลใจแกคนรุนหลัง ตอมาในป ๒๔๐๐ พิพิธภัณฑสถานแหงนี้ไดมีการรวบรวมศิลป
อุตสาหกรรมเขาไวดวย โดยใชชื่อวา National museum of decorative and applied arts, 
Victoria and Albert เปนที่รวบรวมศิลปวัตถุตาง ๆ อทิ ประติมากรรม เคร่ืองเรือน เคร่ืองแตงกาย
นักรบ เคร่ืองประดับ เคร่ืองถวยชาม เคร่ืองเงิน เคร่ืองแกว ชอนสอม มีด พรม นาฬิกา ฯลฯ นับเปน
กาวใหมในวงการพิพิธภัณฑสถานที่คนเร่ิมต่ืนตัว เก็บรวบรวมสิ่งของท่ีมีคุณคาในอดีตที่กําลังจะ
สูญส้ินไปเพื่อหวังผลในอนาคต และย่ิงกวานั้น พิพิธภัณฑสถานแหงนี้ยังไดริเร่ิมกิจการดาน
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๓๙ 

การศึกษา มีการใหโรงเรียนศิลปยืมวัตถุ แลวขยายกิจการโดยมีการจัดศิลปวัตถุหมุนเวียนไปจัด
แสดงในหองศิลปหรือพิพิธภัณฑสถานศิลปในตางจังหวัดดวย 

นอกจากนี้แลว พิพิธภัณฑประณีตศิลปแหงนี้ของอังกฤษ ไดสงผลใหเกิดจากจัดแสดง
วัตถุนานาชาติที่ฝร่ังเศส และเกิดการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานและสมาคมศิลปะตกแตงข้ึน รวมทั้งมี
การจัดต้ังพิพิธภัณฑผาข้ึนที่เมือง Lyons เพื่อใหเปนประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมผาของ
ประเทศอีกดวย พิพิธภัณฑสถานประเภทเดียวกันนี้ก็ไดเกิดข้ึนที่ประเทศเยอรมนีดวยเชนเดียวกัน 
บางประเทศไดจัดเปนพิพิธภัณฑสถานศิลปะประยุกตและวิทยาศาสตรประยุกต (applied arts 
and science) เพื่อจัดแสดงวิวัฒนาการจากงานฝมือไปสูเคร่ืองจักรกล 

สมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ในคร่ึงหลังนั้น การทําสงครามในสงครามปฏิวัติรวมทั้งความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหงานฝมือเกา ๆ ไดสูญหายไป มนุษยไดเปนหวงอนาคต จึงเกิด
ความคิดรวบรวมของเกาที่กําลังจะสูญไป มีทั้งศิลปวัตถุ รวมทั้งขาวของเคร่ืองใชที่เปนวัฒนธรรม
พื้นบานดวย เหตุนี้เอง จึงทําใหเกิดพิพิธภัณฑสถานแขนงใหมข้ึนมา คือ พิพิธภัณฑสถานชาติวง
ศวรรณา (museum of ethnography) หรือชาติพันธุวิทยา (museum of ethnology) พิพิธภัณฑ
พื้นบาน (folk museum) พิพิธภัณฑสถานกลางแจง (open air museum) และในดานของความ
เจริญทางเทคโนโลยีที่มนุษยไดสรางข้ึนมานั้น ไดถือเปนเร่ืองที่นายกยองเชิดชูเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
จึงมีการเก็บรักษาส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (museum of science and 
technology) ที่มนุษยไดสรางข้ึนมาไวในพิพิธภัณฑ เชน พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรที่ลอนดอน 
เปนตน 

๔.๒ พัฒนาการของพิพิธภัณฑในยุคปจจุบัน๓๔ ไดมีการเคล่ือนไหวและพัฒนา
ภายใตอิทธิพลของสังคมและการศึกษาต้ังแตในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา ทําใหพิพิธภัณฑ
กลายเปนศูนยกลางของชุมชนและสถาบันการศึกษาอยางแทจริง พิพิธภัณฑที่ทันสมัยในปจจุบัน
จะดําเนินกิจการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนตามวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑใน
การที่จะใหการศึกษาและความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกประเภทและทุกเพศทุกวัย 
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวงการพิพิธภัณฑ คือ เทคนิคการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ และเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยไดเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงกิจการดาน
การศึกษาของพิพิธภัณฑนั่นเอง เนื่องจากคริสตศตวรรษที่ ๒๐ เร่ือยมาไดมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาในดานการศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ต้ังแต ค.ศ. ๑๙๒๐ เปนตนมา 
ไดมีการต่ืนตัวในแผนการศึกษากาวหนา (progressive education) อันมีผลถึงการเปล่ียนแปลง

                                                            
๓๔จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๔ - ๑๕. 
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๔๐ 

ในวงการพิพิธภัณฑดวย พิพิธภัณฑไดหันมาสนใจกับเยาวชนมากข้ึน จนเปนเหตุใหเกิดพิพิธภัณฑ
เพื่อประโยชนของเด็กโดยตรง คือ พิพิธภัณฑสําหรับเด็ก เปนตน ถึงแมวาจะมีการวิพากษวิจารณ
กันเปนอยางมาก มีทั้งฝายที่สนับสนุนและคัดคาน แตอยางไรก็ตามก็เปนผลทําใหเกิดการต่ืนตัว
กันมากข้ึนในวงการพิพิธภัณฑโดยทั่วกัน อันเปนผลทําใหพิพิธภัณฑหันมาสนใจเพื่อปรับปรุง
กิจการและบริการแกเยาวชนซ่ึงเปนส่ิงที่ถูกมองขามมาชานาน ดังนั้นพิพิธภัณฑในปจจุบันจึง
พยายามปรับปรุงทั้งการจัดนิทรรสการและจัดกิจกรรม เพื่อที่จะใหเปนประโยชนในการศึกษาแก
ประชาชนทุกประเภทและทุกวัย จะเห็นไดวาหนาที่ของพิพิธภัณฑมีสวนเกี่ยวของกับงานดาน
การศึกษาเปนจํานวนมากข้ึนตามลําดับ ปจจุบันนี้พิพิธภัณฑไดมีการเคลื่อนไหวในการพัฒนาดาน
การศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ นี้เปนตนมา 

๔.๓ พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทย๓๕ เร่ิมข้ึนในขณะที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยู ซึ่งพระองคทรงมีความสนพระทัยในการเก็บ
รวบรวมสิ่งของโบราณสถานท่ีทรงพบระหวางที่เสด็จธุดงคตามสถานท่ีตาง ๆ และโปรดเกลาฯ ให
นํามาเก็บรักษาที่ “พระที่นั่งราชฤดี” ในพระบรมมหาราชวัง ตอมาใน พ.ศ. ๒๓๙๙ พระองคทรง
โปรดใหสรางพระอภิเนาวนิเวศนข้ึนหลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันออกของพระ
ที่นั่ งอมรินทรวินิจ ฉัย  และพระราชทานนามวา  “พระที่นั่ งประพาสพิพิธภัณฑ”  ข้ึนใน
พระบรมมหาราชวัง ตรงบริเวณพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทในปจจุบัน เพื่อใชเปนสถานท่ีเก็บ
รวบรวมศิลปะโบราณ โบราณวัตถุ และเคร่ืองราชบรรณาการตาง ๆ ที่พระองครวบรวมไว ดังนั้น
เม่ือสราง “พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ” เสร็จเรียบรอยแลว จึงโปรดเกลาฯใหยายส่ิงของซ่ึงแสดง
อยู ณ พระที่นั่งราชฤดีทั้งหมด มาไวที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ ฉะนั้นคําวา “พิพิธภัณฑ” จึงได
เกิดข้ึนจากนามของพระที่นั่งองคนี้นั่นเอง 

สําหรับพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน หรือที่เรียกวา “มิวเซียม” นั้น ไดเปดให
ประชาชนเขาชมเปนคร้ังแรกเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๑๗ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๒๑ 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ และเปนการครบรอบ ๑ ปแหง
การครองราชยสมบัติ พระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหนําวัตถุตาง ๆ ที่เก็บไวในพระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑมาจัดแสดงช่ัวคราว ณ หอคองคอเดีย (ซึ่งเปนอาคารที่พระองคทรงโปรดใหจําลอง
หอประชุมของทหารแหงเมืองปตตาเวียมาสรางข้ึนในพระบรมมหาราชวัง ปจจุบัน คือ ศาลาหทัย
สมาคม ต้ังอยูตรงทางเขาวัดพระศรีรัตนศาสดารามดานทิศตะวันตก) โดยสถานที่แหงนี้นิยมเรียก

                                                            
๓๕จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๔๗ – ๔๙.; เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถาน

วิทยา, ๓ - ๔. ; สุจิตรา มาถาวร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย, ๑๕ – ๔๓. 
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๔๑ 

ทับศัพทกันวา  “หอมิวเซียม”  มีการจัดแสดงวัตถุหลายประเภทรวมท้ังธรรมชาติวิทยา 
วิทยาศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดี จึงเปนพิพิธภัณฑสถานที่มีสัตวสตัฟ โครงกระดูก 
หินแร แมเหล็ก พระแสงปน เคร่ืองทําแผนที่ เคร่ืองเขียน ศิลปโบราณวัตถุ หัวโขน แตรงอน แตรฝร่ัง 
รถไฟจําลอง ลูกโลก หองตํารา เคร่ืองสูง เคร่ืองตน และเคร่ืองทรงพระมหากษัตริย ฯลฯ 

พิพิธภัณฑ ณ หอคองคอเดียแหงนี้ เปนพิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป โดยมี
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑคนแรก คือ นายเฮนรี อาลาบาสเตอร (Henry Alabaster) เปนชาวอังกฤษ
ที่เขามารับราชการต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๔  เปนบุคคลที่มีความรอบรูวิชาการในหลายดานและเปนผู
ที่นําความรูใหม ๆ เขามาชวยพัฒนาประเทศไทยรวมทั้งความรูดานกิจการพิพิธภัณฑสถานดวย
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีภัณฑารักษหรือกุเรเตอร (curator) คนแรก คือ สิบเอกทัด  ซึ่งตอมาคือ
พลโทพระยาสโมสรสรรพาการ (ทัด ศิริสัมพันธ) การจัดแสดงของพิพิธภัณฑคร้ังสําคัญในสมัยนี้ 
คือ การจัดแสดงในงานวันสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปใน พ.ศ. ๒๔๒๕ ซึ่งจัดข้ึน ณ ทอง
สนามหลวง โดยเรียกการจัดงานครั้งนี้วา “เอ็กซหิบิเซน” (exhibition) 

ตอมาในปพุทธศักราช  ๒๔๓๐  กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จทิวงคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหยกเลิกตําแหนงนี้ และทรงแตงต้ังตําแหนง
มกุฏราชกุมารข้ึนมาแทน ดวยเหตุนี้วังหนาอันเปนที่ประทับของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญจึงวาง
ลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานพระที่นั่งสวน
หนาในพระราชวังบวรสถานมงคล อันไดแก พระที่นั่งพุทไธสวรรค พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน และ
พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยใหเปนพิพิธภัณฑสถาน เรียกกันโดยทั่วไปวา “มิวเซียมวังหนา” หรือ 
“พิพิธภัณฑวังหนา” โดยไดยาย “มิวเซียม” ที่หอคองคอเดียมาไวที่นี่ ใชเปนสถานที่เก็บรักษาและ
จัดแสดงวัตถุเปนการถาวร รวมทั้งเปดใหประชาชนเขาชมในโอกาสตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เปนตน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ยังทรงดํารงพระอิสริยายศ
เปนพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองคทรงมีสวนดูแลงานดานพิพิธภัณฑในฐานะ
อุปนายกของโบราณคดีสโมสร ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดระบบพิพิธภัณฑในสมัยนั้น ตอมาใน พ.ศ. 
๒๔๕๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหรวมงานของกรมพิพิธภัณฑสถาน 
(ซึ่งเดิมข้ึนอยูกับกระทรวงธรรมการ) มาเขากับงานแผนกการชางอยางประณีต (ข้ึนตอกระทรวง
โยธาธิการ) และไดยกฐานะข้ึนใหมเปน “กรมศิลปากร” โดยใหมีผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอพระองค  
และโปรดใหเจานายฝายในพระราชวังบวรฯ ยายไปประทับในพระบรมมหาราชวัง และ
พระราชทานที่พระวิมานและพระราชมณเฑียรตอนในใหเปนโรงทหาร และยายโรงราชรถมาสราง
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๔๒ 

ข้ึนขางหนา นอกจากนี้ทรงมีพระบรมราชโองการแตงต้ังกรรมการหอพระสมุดฯ สําหรับพระนครข้ึน 
เพื่อใหมีหนาที่รับผิดชอบในโบรารวัตถุและโบราณสถานอีกดวย รวมทั้งพระองคยังทรงดปรดเกลา
ฯ ใหออกประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๖๖ อีกประการหนึ่งดวย ในสมัยนี้
มีการใชคําวา “สถานพิพิธภัณฑ” เรียกแทนคําวา “มิวเซียมวังหนา” บางเปนคร้ังคราว 

รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  ๗  มีการศึกษา
ประวัติศาสตรและโบราณคดีกันอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน และพระองคทรงพระราชทานพื้นที่
ทั้งหมดของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหนาใหจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร 
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และศาสตราจารยยอรช เซเดส ไดดําเนินการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงพิพิธภัณฑสถานใหม จากประเภททั่วไปใหเปนพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมสงวนรักษา
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อันเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติ และจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนครข้ึน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินี ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๙ นอกจากการรวบรวมโบราณวัตถุแลว สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพยัง
ไดรวบรวมวัตถุชิ้นสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเอาไวเปนจํานวนมากอีกดวย ถือเปน
รากฐานสําคัญของงานดานโบราณคดี ประวัติศาสตร และงานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตอมา
จนถึงปจจุบัน 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลไดจัดต้ังกรมศิลปากรข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ มี “กองพิพิธภัณฑและโบราณคดี” สังกัดอยูในกรมศิลปากร ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน 
“กองพิพิธภัณฑและโบราณวัตถุ” และ “กองโบราณคดี” ตามลําดับ ทําหนาที่ดําเนินกิจการ
พิพิธภัณฑสถานและดูแลรักษาโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งไดมีการประกาศต้ัง
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ” ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ 

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงมีพระราชบัญญัติวา
ดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งตราไวเมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม  ๒๔๗๘  โดยไดยกหนาที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานใหแกกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงธรรมการเปนผูดูแล สวนงานดานพิพิธภัณฑ
เปนหนาที่ของกองโบราณคดีสังกัดกรมศิลปากร  

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ไดมีพระราชบัญญัติ
วาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้ึน เพื่อปรับปรุงแกไข
จากพระราชบัญญัติฉบับเกา คือ พ.ศ. ๒๔๗๗ และ พ.ศ. ๒๔๘๖ การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
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๔๓ 

ดังกลาวนี้ไดกลายมาเปนขอบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหพิพิธภัณฑสถานทุกแหงที่
อยูในความคุมครองของกรมศิลปากรทั้งในพระนครและตางจังหวัดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เชนเดียวกันทั้งหมด 

จะเห็นไดวา ในระยะแรกคําวา “พิพิธภัณฑ” เปนคําที่ใชเรียกส่ิงของตาง ๆ เทานั้น ยัง
ไมไดหมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุแตอยางใด ในดานพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานเร่ิมจาก
การเปนมิวเซียมสวนพระองค จนกระทั่งมาเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แตในปจจุบันไมไดมีแค
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเทานั้น แตยังมีพิพิธภัณฑสถานของทองถิ่น ของหนวยงานตาง ๆ ของ
องคกรทางศาสนา ของสถาบันการศึกษา รวมทั้งของเอกชนอีกเปนจํานวนมาก 

๔.๔ พัฒนาการของพิพิธภัณฑเอกชนในประเทศไทย ปณิตา สระวาสี ได
กลาวถึงพัฒนาการของพิพิธภัณฑเอกชนในประเทศไทยไวในบทความเร่ือง “การกอตัวของ
พิพิธภัณฑทองถ่ินไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ”๓๖ เอาไวดังนี้ 

พิพิธภัณฑเอกชนเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีการเก็บสะสมวัตถุสวนบุคคล 
ในสมัยกอนผูที่สามารถเก็บสะสมวัตถุที่เปนของมีคาเอาไวนั้นจะตองมีฐานะดี ซึ่งคนเหลานี้อาจจะ
เปนชนช้ันสูง คหบดี หรือเจานายที่ชอบสะสมของแปลก ของมีคา ของประจําตระกูล หรือวัตถุตาง 
ๆ ที่เปนความชอบสวนบุคคล บางคร้ังจะมีการนําวัตถุสะสมเหลานี้มาแลกเปลี่ยนกันชมในกลุมคน
ที่สนใจวัตถุสะสมเหมือนกัน ซึ่งจากกรณีดังกลาวนี้ ทําใหนําไปสูการเปดเปนพิพิธภัณฑใหคนอ่ืน
ไดชมในเวลาตอมา 

พิพิธภัณฑสวนบุคคลที่ถือวาเปนพิพิธภัณฑเอกชนแหงแรก คือ พระที่นั่งประพาส
พิพิธภัณฑ ซึ่งเปนพิพิธภัณฑสถานสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ ๔ กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ สวนพิพิธภัณฑที่สะสมวัตถุสวนบุคคลของเจานาย ไดแก 
พิพิธภัณฑวังสวนผักกาด ของ ม.ร.ว. พันธุทิพย บริพัตร กอต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

สําหรับพิพิธภัณฑเอกชนที่เปนของประชาชนนั้นเกิดข้ึนเมื่อประมาณทศวรรษ  ๒๕๒๐ 
เชน สาธร พิพิธภัณฑผาทองคํา กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๒๖ พิพิธภัณฑหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตน ซึ่งพิพิธภัณฑเอกชน
เหลานี้ เกิดข้ึนมากประชาชนท่ีมีใจรักในการเก็บสะสมวัตถุ และตองการนําขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปญญา หรือความรูตาง ๆ ในสมัยกอนมาเผยแพรสูสาธารณชน 

                                                            
๓๖ปณิตา สระวาสี, การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ, เขาถึง

เม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/article_inside.php?id=1268  
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๔๔ 

นอกจากนี้ในชวงทศวรรษ ๒๕๓๐ – ๒๕๕๐ ไดมีพิพิธภัณฑเอกชนเกิดข้ึนตามมาอีก
มากมาย เชน พิพิธภัณฑบานฝน จังหวัดเชียงราย กอต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ พิพิธภัณฑเรือไทย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ บานรอยอันพันอยาง จังหวัดใหม กอต้ังเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ บานเกวียนมุก จังหวัดมุกดาหาร กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ พิพิธภัณฑเปลือกหอย 
จังหวัดภูเก็ต กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ พิพิธภัณฑสุภา จังหวัดเชียงใหม กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย บานหลานแหลม จังหวัดนครปฐม กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ บาน
พิพิธภัณฑ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ พิพิธภัณฑปลาหิน จังหวัด
สุราษฏรธานี กอต้ังเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๔ พิพิธภัณฑผาโบราณสบันงา จังหวัดเชียงใหม กอต้ังเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ลาดพราว ๔๓ กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๔๘ พิพิธภัณฑธงชาติไทย ลาดพราว ๔๓ กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ พิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร 
ลาดพราว ๔๓ กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพิพิธภัณฑลานของเลนเกริกยุนพันธ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กอต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน 

 
๕. สังกัดพพิธิภัณฑในประเทศไทย 

ในปจจุบันพบวาฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทยมีรายชื่อพิพิธภัณฑรวมทั้งส้ิน 
๑,๓๘๑ แหง๓๗ (จากผลการสํารวจของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) คร้ังลาสุดเมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งพิพิธภัณฑตาง ๆ เหลานี้เกิดข้ึนจากจัดต้ังข้ึนของหนวยงานตาง ๆ 
เปนจํานวนมาก และในแตละแหงจะมีผูทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ สําหรับสังกัด
พิพิธภัณฑในประเทศไทยสามารถแบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้๓๘ 

กลุมที่ ๑ พิพิธภัณฑในสังกัดกรมศิลปากร ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ จึงมีคําวา
แหงชาติกํากับ 

กลุมที่ ๒ พิพิธภัณฑในสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ อาทิ กรมทรัพยากรธรณี 
สวนสัตวดุสิต เปนตน 

กลุมที่ ๓ พิพิธภัณฑประจําวัดหรือองคการทางศาสนา อาทิ เคร่ืองอัฐบริขารพระ
อาจารยมั่น เปนตน 

                                                            
๓๗ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, คนทําพิพิธภัณฑ บันทึกประสบการณและการทํางาน, เขาถึง

เม่ือ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase 
๓๘จิรา จงกล, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๔๖ - ๔๗. 
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๔๕ 

กลุมที่ ๔ พิพิธภัณฑของเอกชน เชน พิพิธภัณฑเรือไทย บานพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑ
ปลาหิน วังสวนผัดกาด บานจิม ทอมสัน เมืองโบราณจําลอง พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียง
และหีบเสียงไทย และพิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร เปนตน 

จากสังกัดพิพิธภัณฑดังกลาวในขางตน สามารถบอกไดวา “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
จัดอยูในกลุมที่ ๔ คือ “พิพิธภัณฑของเอกชน” ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่มีการสะสมวัตถุสวนบุคคลและมี
การบริหารจัดการดวยตนเอง คําวา “พิพิธภัณฑเอกชน” หรือ Private museum หรือสามารถเรียก
อีกอยางหนึ่งวา Private ownership museum นั้น เกล เด็กซเตอร ลอรด และแบร่ี ลอรด (Gail 
Dexter Lord and Barry Lord) ๓๙ ไดใหนิยามวา “พิพิธภัณฑเอกชน” หมายถึง องคกรที่
ดําเนินการโดยปจเจกบุคคลและมีบุคคลเปนเจาของ อาจจะดําเนินการในรูปแบบที่เรียกวาสถาบัน
หรือบริษัทก็ได มีทั้งที่แสวงหาผลประโยชนและเพื่อการกุศล ซึ่งสอดคลองกับ ประภัสสร โพธิ์ศรี
ทอง๔๐ นักวิชากการดานการจัดการวัฒนธรรม ที่ไดใหความหมายไววา “พิพิธภัณฑเอกชน” คือ 
พิพิธภัณฑที่ไมไดดําเนินการโดยรัฐ แตพิพิธภัณฑเอกชน เปนสถานที่ดําเนินการโดยสวนบุคคลที่
เรียกวา Private center 

สรุปไดวา “พิพิธภัณฑเอกชน” เปนพิพิธภัณฑที่มีการบริหารจัดการสวนบุคคล ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อนําวัตถุสะสมที่ไดเก็บรวบรวมหรือสะสมเอาไวออกมาจัดแสดงเพื่อใหคนทั่วไปได
ชม พิพิธภัณฑเอกชนอาจเปนพิพิธภัณฑเฉพาะดานหรือพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ือง เชน เร่ืองราวที่
เกี่ยวกับหนวยงานโดยเฉพาะ หรือเร่ืองราวเฉพาะเร่ืองที่บุคคลผูจัดต้ังพิพิธภัณฑสนใจและตองการ
ที่จะนําวัตถุสะสมนั้นมาจัดแสดงสูสาธารณชน เปนตน พิพิธภัณฑในลักษณะนี้อาจมีคุณคาตอตัว
บุคคลเชน นักเรียน ครูอาจารย บุคคลทั่วไป หรือผูที่สนใจ ที่ตองการศึกษาหาความรูทั้งทางดาน
วิชาการและความเพลิดเพลิน  ความ ต่ืนตา ต่ืนใจ  หรือ ส่ิงแปลกใหมที่ อยู นอกเหนือ
สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรทางศาสนา และองคกรแหงชาติ เปนตน 
และไมวาพิพิธภัณฑจะสังกัดหนวยงานใดก็ตาม พิพิธภัณฑก็ยังคงเปนแหลงศึกษาหาความรูใน
สรรพวิชาตาง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา 
มานุษยวิทยา ฯลฯ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้แลวพิพิธภัณฑยังเปนสถานที่เก็บสะสม รวบรวมวัตถุ 
ทั้งศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ฯลฯ อันเปนมรดกของชาติและมีคุณคาตอประเทศชาติเอาไวอีกดวย 

 

                                                            
๓๙Gail Dexter Lord and Barry Lord, The manual of museum management, 2nd ed. 

(Lanham, MD: AltaMira Press, 2009), 313. 
๔๐สัมภาษณ ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, นักวิชาการดานการจัดการวัฒนธรรม, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖. 
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๔๖ 

๖. หนาที่ของพิพิธภัณฑ 
นอกจากพิพิธภัณฑจะเปนสถานที่รวบรวมส่ิงของมีคาเพื่อดูแลรักษาแลว พิพิธภัณฑ

ยังเปนสถานที่ที่ใหความรูและความเพลิดเพลินอีกดวย ซึ่งหนาที่หลักของพิพิธภัณฑในปจจุบัน 
สามารถแบงไดดังนี้๔๑ 

๖.๑ การเก็บรวบรวมวัตถุ (collection) เปนงานสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากวาไมมี
วัตถุ ก็จะไมสามารถเกิดพิพิธภัณฑได การรวบรวมส่ิงของข้ึนอยูกับระยะเวลา สถานที่ และการเก็บ
รักษา วัตถุที่รวบรวมข้ึนในระยะแรกมักเกี่ยวกับงานทางศิลปะและหลักทางโบราณคดี และการ
เก็บรวบรวมส่ิงของจะเกิดจากผูที่สนใจดวยความศรัทธาเปนจํานวนมาก ตอมาการรวบรวมส่ิงอ่ืน 
ๆ ก็เกิดข้ึนตามความสนใจของมนุษย เชน ผีเส้ือ นก วัตถุ ที่ทําจากหิน ฯลฯ ซึ่งการเก็บรวบรวม
วัตถุนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

๑.  การเก็บสะสมวัตถุตาง ๆ ไวใชงาน แตตอมาไมไดใชงานแลวยังเกิดความ
เสียดายจึงเก็บไวตอไป 

๒. การเก็บสะสมดวยความช่ืนชอบในตัววัตถุเพราะความสวยงาม ความแปลก 
ความหายาก เชน สะสมงานศิลปะ สะสมหินแปลก 

๓. การเก็บสะสมดวยความผูกพันกับวัตถุ เชน เก็บปากกาดามแรกในชีวิต และ
จึงนําไปสูการเก็บสะสมปากกาดามอ่ืน ๆ ตอไป หรือการสะสมตุกตาที่เคยเลนต้ังแตเด็ก ๆ 

๔. การเก็บสะสมดวยความผูกพันกับบุคคล หรือกลุมชน สถานที่ เร่ืองราว ลัทธิ 
โดยใชวัตถุเปนส่ือ เชน สะสมวัตถุที่เปนสมบัติบรรพบุรุษ เพื่อเปนเคร่ืองเตือนใหระลึกถึงบรรพบุรุษ 
สะสมของใชศาสนา 

๕. การเก็บสะสมเพื่อการศึกษา เชน นักกีฎวิทยาสะสมแมลง นักโบราณคดี
สะสมเศษภาชนะดินเผา นักสัตววิทยาสะสมโครงกระดูกสัตว 

Elisabet Olofsson๔๒ กลาววา นิสัยการชอบเก็บสะสมของมนุษยนี้ คงมีมานานต้ังแต
มนุษยยุคเร่ิมแรก เพราะเม่ือศึกษามนุษยในสังคมแบบแรกเร่ิมในปจจุบัน เชน ชนเผาสวาซี 
(Swazi) ในทวีปแอฟริกา มีการสรางอาคารพิเศษเรียกวา อุมซาโม (Umsamo) เปนที่เก็บรักษาขาว
ของเคร่ืองใชของบรรพบุรุษ 

                                                            
๔๑เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๑, ๕, ๒๒ – ๔๐.; สุจิตรา มาถาวร, 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย, ๕๙ - ๖๓.  
๔๒Elisabet Olofsson, “Museum without limits; Sweden and African Museum,” Nordisk 

Museologi, (1995/2): 87, อางถึงใน เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๑. 
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๔๗ 

Su Donghai๔๓ ระบุวา เมื่อ ๔๗๗ ปกอนคริสตกาล (ตรงกับ พ.ศ. ๖๖) ลูกศิษยของ
ศาสดาขงจ๊ือไดสรางวัดขงจ๊ือข้ึน ณ ตําบลฉูฟู จังหวัดฉางดอน (Qufu, Shangdon) ข้ึนหลังจากที่
ขงจื๊อเสียชีวิตลงไดสองป และไดรวบรวมขาวของเคร่ืองใชของขงจ๊ือ เชน เส้ือผา ไมเทา เคร่ือง
ดนตรี และเกี้ยวเอาไว และมีการจัดแสดงใหคนทั่วไปไดชม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการอนุรักษวัตถุ
ส่ิงของที่เกี่ยวของกับศาสดาขงจ๊ือ วัดขงจ๊ือแหงนี้นับวาเปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดในโลก 

สําหรับการเก็บรวบรวมหรือการสะสมวัตถุนั้น ถือวาเปนงานที่สําคัญของพิพิธภัณฑ 
ดังนั้นในการเก็บรวบรวมวัตถุของทางพิพิธภัณฑจึงมีขอกําหนด๔๔ ดังนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมวัตถุเฉพาะที่ไดมาโดยถูกตองตามกฎหมายเทานั้น เพราะ
การรับวัตถุผิดกฎหมายเขามาครอบครองเปนความผิดทางอาญา หลายคนอาจไมทราบวา
โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนพบในดินหรือตามผิวดิน แมในบริเวณบานของเราเองน้ัน ถาเราไมมี
หลักฐานที่ยืนยันความเปนเจาของได โบราณวัตถุเหลานั้นจะตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูที่พบ
วัตถุเหลานั้นจะตองนําไปมอบใหกับกรมศิลปากรและมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหนึ่งในสามของ
มูลคาทรัพยสินนั้น ดังที่ระบุไวในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้นการเก็บของเกาตามแหลงโบราณคดีตาง ๆ โดยมิได
รับอนุญาตจึงเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย (พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔) ในกรณีที่ซื้อ
วัตถุมาจากรานคา หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมอาจทราบไดวาวัตถุนั้น ๆ มีที่มาอยางถูก
กฎหมายหรือไม ผูซื้อ นักสะสม หรือทางพิพิธภัณฑสามารถปองกันตนเองไวกอนโดยการขอ
หลักฐานการซื้อขาย เชน ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อและที่อยู พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และทะเบียนการคาของผูขายเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อใชในการอางอิงดวย 

๒. จํากัดขอบเขตในการเก็บสะสม เพราะการสะสมวัตถุหลายประเภทใน
ขอบเขตที่กวางขวางจะทําใหการสะสมนั้นครบถวนบริบูรณไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพิพิธภัณฑ
ขนาดเล็กยิ่งจําเปนตองมีขอบเขตการสะสมและจัดแสดงเฉพาะเร่ือง เชน การสะสมวัตถุเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับทองถิ่นอันเปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑ สะสมวัตถุเฉพาะประเภทเครื่องปนดินเผา หรือสะสม
วัตถุเฉพาะสมัยใดสมัยหนึ่ง 

                                                            
๔๓Su Donghai, “Museums and Museum Philosophy in China,” Nordisk Museologi, 

(1995/2): 63, อางถึงใน เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๑. 
๔๔เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๒. 
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๔๘ 

๓. ตองสะสมวัตถุควบคูไปกับประวัติและขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุนั้น ๆ เพราะ
จะเปนประโยชนมากกวาการสะสมแตเพียงวัตถุเพียงอยางเดียว ดังนั้นเมื่อมีวัตถุสะสมเขามาสู
พิพิธภัณฑไมวาโดยวิธีใดก็ตาม เจาหนาที่พิพิธภัณฑหรือภัณฑารักษจะตองบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
วัตถุเหลานั้นโดยทันที และจะตองมีการศึกษาคนควาใหไดขอมูลเร่ืองราวเกี่ยวกับวัตถุเหลานั้นให
มากยิ่งข้ึนดวย 

การไดมาซึ่งวัตถุสะสม๔๕ มีหลายวิธีดังนี้ 
๑. ดวยการบริจาค พิพิธภัณฑหลายแหงเร่ิมตนการสะสมวัตถุดวยการรับบริจาค

จากเอกชน แลวพัฒนาข้ึนเปนพิพิธภัณฑ ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑยังไดรับบริจาควัตถุตาง ๆ 
อยูเปนประจํา บอยคร้ังที่มีผูบริจาควัตถุซึ่งทางพิพิธภัณฑไมตองการดวยเหตุผลตางๆ ดังนั้น
พิพิธภัณฑแตละแหงจึงควรต้ังมาตรฐานการรับบริจาคไวในหลักเกณฑการรับวัตถุเขาพิพิธภัณฑ
ดวย 

๒. การรับวัตถุที่ไดจากกระบวนการทางโบราณคดี ไดแก การสํารวจ ขุดคน หรือ
ขุดตามหลักวิชาโบราณคดี หรือวัตถุทางสาขาวิชาอ่ืนที่ไดจากกระบวนการศึกษา คนควา และวิจัย 
เชน ตัวอยางพืช ตัวอยางแมลง เปนตน วัตถุที่ไดมาโดยวิธีการทางวิชาการนี้จะมาพรอมขอมูล 
เอกสาร ซึ่งจะมีคุณคามากที่สุดสําหรับการศึกษาคนควาในพิพิธภัณฑ (ในกรณีที่เปนโบราณวัตถุ 
ที่ ไดจากการสํารวจขุดคนทางโบราณคดีจัดวาเปนทรัพยแผนดิน  ตองเก็บ รักษาไว ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ) 

๓. ไดจากการสั่งซ้ือ ส่ิงที่ตองระมัดระวังในการซื้อวัตถุเขาพิพิธภัณฑ คือ ตองให
แนใจวา ของท่ีซื้อมานั้นถูกกฎหมาย ไมใชของที่ถูกโจรกรรมหรือมาจากการลักลอบขุดคน หรือ
ไดมาโดยขัดตออนุสัญญายูเนสโกวาดวยวิธีการหามและปองกันการสงออก การนําเขาหรือถาย
ดอนตามกรรมสิทธิ์สมบัติทางวัฒนธรรมโดยไมชอบดวยกฎหมาย (Unesco Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership 
of Cultural Property)๔๖ ดังนั้นกอนที่จะซื้อวัตถุใด ๆ ควรมีการตรวจสอบใหแนใจและจะตองมี
หลักฐานการซื้อขาย รวมทั้งชื่อที่อยูและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขายประกอบดวย เมื่อ
มีเหตุเกิดข้ึนเปนตนวาวัตถุที่พิพิธภัณฑนั้น ๆ รับซ้ือไวเปนของผิดกฎหมาย พิพิธภัณฑจะตองมี
เอกสารหลักฐานพรอมที่จะแสดงกับเจาหนาที่ไดอยางสมบูรณ 

                                                            
๔๕เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๓ - ๒๔. 
๔๖ดูรายละเอียดจาก เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๒. 
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๔๙ 

๔. ไดมาตามกฎหมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีหนาที่อยางหนึ่งตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ คือ เปนสถานที่
เก็บรักษาทรัพยสมบัติของชาติ สมบัติของชาติอาจมีที่มาจากการที่บุคคลขุดคนพบโบราณวัตถุ ซึ่ง
ไมมีผูใดสามารถแสดงหลักฐานการเปนเจาของได วัตถุชิ้นนั้นจึงตกเปนสมบัติของแผนดินและจะ
ถูกเก็บไวในพิพิธภัณฑสถาน นอกจากนี้บอยคร้ังที่ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดรับเหตุ
แจงใหไปตรวจพิสูจนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตํารวจยึดไดจากการกระทําที่ผิดกฎหมายเ เชน 
การสงโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย หรือการพยายามลัก
ลอกนําโบราณวัตถุจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต หากไมสามรถหา
ตัวผูตองหารับผิดชอบได วัตถุที่ถูกยึดไดเหลานั้นจะถูกสงมาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 

๕.  วัตถุที่ ไดมาจากการแลกเปล่ียนกับพิพิธภัณฑแหงอ่ืน  ในกรณีนี้ตอง
ระมัดระวังเร่ืองความถูกตองตามกฎหมายของวัตถุดวยเชนเดียวกัน 

๖. วัตถุที่ไดมาจากการจัดประกวด หรือดวยวิธี อ่ืน ๆ เชน ในการประกวด
ศิลปกรรมแหงชาติ ผูที่ไดรับรางวัลนั้นร ๆ จะตองมอบศิลปวัตถุนั้นใหเปนสมบัติของผูจัดการ
ประกวด 

๗. วัตถุที่ไดจากการแลกเปลี่ยน โดยท่ัวไปพิพิธภัณฑจะแลกเปล่ียนวัตถุระหวาง
พิพิธภัณฑดวยกันเทานั้น มักไมคอยแลกเปล่ียนกับเอกชน 

๘. วัตถุที่ไดจากการยืม ซึ่งวัตถุที่ไดจากการยืมนี้ แบงเปน ๒ ประเภท คือ 
๘.๑ การยืมระยะส้ัน เชน ๑ เดือน  ๓ เดือน  หรือ ๑ ป โดยมีกําหนด

ระยะเวลาการสงคืนที่แนนอน และมีวัตถุประสงคในการยืม เปนตนวา ยืมมาเพื่อจัดนิทรรศการ
ชั่วคราว หรือยืมมาเพื่อจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ เมื่อส้ินสุดนิทรรศการแลวจะตองสงวัตถุคืนให
เจาของในระยะเวลาที่ตกลงกันไว 

๘.๒ การยืมระยะยาว มักจะไมมีการระบุระยะเวลาคืนที่แนนอน คือ ยืมมา
เพื่อจัดแสดงเปนเวลานาน สวนใหญการยืมระยะยาวนี้เกิดข้ึนในกรณีที่มีผูใหยืมเล็งเห็นประโยชน
ของการจัดแสดงวัตถุในพิพิธภัณฑเพื่อใหสาธารณชนไดชม แตยังเกิดความไมแนใจในพิพิธภัณฑ
และบุคคลากรของพิพิธภัณฑ หรือยังเกิดความเสียดายวัตถุนั้น ๆ อยู ผูบริหารพิพิธภัณฑควร
พยายามโนมนาวใหเจาของวัตถุเกิดความไววางใจและบริจาควัตถุนั้นใหเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ 
เพราะหากเจาของวัตถุเสียชีวิต ทายาทมีสิทธิ์ขอวัตถุชิ้นนั้นคืนได 
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๕๐ 

๖.๒ การวิเคราะหและจําแนกประเภทวัตถุ กอนการทําทะเบียนวัตถุนั้น จะตองมี
การวิเคราะหและจําแนกประเภทของวัตถุตาง ๆ ใหเปนหมวดหมูเสียกอน ซึ่งส่ิงเหลานี้ตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูเฉพาะดานนี้โดยเฉพาะ 

๖.๓ การทําทะเบียนวัตถุ หลังจากวิเคราะหและจําแนกประเภทของวัตถุแลว 
ข้ันตอนตอไปเปนการทําทะเบียนวัตถุ โดยตองทําการบันทึกขอมูลทุกอยางเกี่ยวกับวัตถุสะสม เพื่อ
เก็บเอาไวเปนหลักฐานและเปนขอมูลในการศึกษาคนควาเพื่อตอยอดองคความรูและนําไป
เผยแพรตอไป ซึ่งการทําทะเบียนวัตถุนั้นประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้๔๗ 

๑. ชนิดของวัตถุ (สามัญนามของวัตถุ) 
๒. วัสดุที่ใชทําวัตถุนั้น ๆ เชน ทองคํา ไม ดินเผา หิน 
๓. ขนาดกวาง ยาว สูง หนา เสนผาศูนยกลาง และ/หรือน้ําหนัก เชน น้ําหนัก

ทองคํา น้ําหนักเพชร หรือน้ําหนักอัญมณี 
๔. ลักษณะของวัตถุ เปนการบรรยายรูปพรรณสัณฐานของวัตถุวามีรูปราง 

ลวดลาย สีสัน ฯลฯ อยางไร 
๕. สภาพของวัตถุมีความสมบูรณหรือชํารุดอยางไรบาง เชน บิ่น รอยแตก รอย

ราว เปนตน 
๖. ชื่อเจาของเดิม 
๗. ชื่อวัตถุ 
๘. ที่มาไดมาอยางไร ซื้อมาจากใคร ที่ไหน หากไดมาจากการขุดคนตองระบุ

แหลงโบราณคดีที่ขุดพบ ปที่ขุดคน ผูขุด ชั้นดิน ฯลฯ 
๙. การใชงาน 
๑๐. วันเดือนปที่ผลิต และผูผลิต 
๑๑. อายุสมัย 
๑๒. แหลงผลิต 
๑๓. ประโยชนใชสอยด้ังเดิม 
๑๔. เลขประจําวัตถุ ซึ่งพิพิธภัณฑเปนผูออกให เลขประจําวัตถุนี้จะตองเขียนติด

ไวกับวัตถุดวย และเขียนไวในบัตร หรือในสมุดทะเบียนใหตรงกัน เพื่อเปนการบงช้ีวาวัตถุชิ้นนั้นมี
ขอมูลอยางไร 

๑๕. ผูรับ วันที่รับ 

                                                            
๔๗เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๖ – ๒๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๑ 

๑๖. ผูทําทะเบียนและวันที่ทําทะเบียน 
๑๗. ราคาที่ซื้อ หรือราคาประกัน 
๑๘. รูปถายและหมายเลขฟลม 
๑๙. ประวัติการซอมแซมและสงวนรักษาวัตถุ 
๒๐. ประวัติการตีพิมพหรือเอกสารที่กลาวอางถึงวัตถุชิ้นนั้น ๆ 
๒๑. ประวัติการจัดแสดง 
๒๒. แฟมเอกสารที่เกี่ยวของกับวัตถุ เชน ใบซื้อ ใบเสร็จรับเงิน อยูแฟมใด แฟม

เก็บไวที่ใด 
๒๓. สถานที่เก็บวัตถุ 

ประโยชนในการทําทะเบียนวัตถุ๔๘ มีดังนี้ 
๑. เปนการควบคุมวัตถุ ทําใหรูจํานวน และรูขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในข้ันตอนการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑ 
๒. เปนการรักษาความปลอดภัยของวัตถุ เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ทุจริตหรือ

ยักยอก เมื่อวัตถุสูญหายทําใหสามารถตรวจสอบได 
๓. การบันทึกขอมูลวัตถุอยางละเอียดพรอมรูปถาย เปนหลักฐานแสดงความ

เปนเจาของวัตถุนั้น ๆ ในกรณีที่สูญหายก็สามารถใชขอมูลและรูปถายประกอบการแจงความ เพื่อ
เปนหลักฐานและเพื่อติดตามนําวัตถุชิ้นนั้นกลับคืนมาได 

๔. ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ โดยเฉพาะประวัติความเปนมา ที่มา และประโยชนใช
สอยเหลานี้เปนประโยชนในการศึกษาคนควา และการเลาเร่ืองราวในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

๖.๔ การสงวนรักษา (preservation) หมายถึงการปองกันวัตถุตาง ๆ ตอการทําลาย
ทางฟสิกสและเคมี หรือการทําลายจากอินทรียสารตาง ๆ เชน เช้ือรา หรือการรบกวนของพวก
แมลง เปนตน การทําลายจากส่ิงเหลานี้ อาจสงผลใหวัตถุมีสภาพที่เปล่ียนแปลงไปบางชนิด
อาจจะพองตัวซ่ึงอุณหภูมิความช้ืนก็ถือเปนสวนหนึ่งในการที่จะทําใหวัตถุมีความเสียหาย ดังนั้น
พิพิธภัณฑจําเปนตองมีวิธีการสงวนรักษาที่ดี และถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ การสงวน
รักษายังมีขอบเขตไปถึงการรักษาความปลอดภัย ซึ่งทางพิพิธภัณฑจะตองมีการจัดระบบความ
ปลอดภัยกับส่ิงของมีคาภายในอาคารทั้งหมดอีกดวย 

                                                            
๔๘เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๒ 

๖.๕ การรักษาความปลอดภัย (security) ใหแกวัตถุในพิพิธภัณฑ ถือเปนหนาที่ที่
สําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองปองกันมิใหวัตถุสูญหาย ชํารุด หรือเส่ือมสภาพลง ซึ่งการเส่ือมสภาพของ
วัตถุและการสูญหาของวัตถุมีดังนี้ 

๖.๕.๑ การเส่ือมสภาพของวัตถุ วัตถุสะสมอาจมีการชํารุด ทุดโทรม หรือ

เส่ือมสภาพลง โดยมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้๔๙ 
๖.๕.๑.๑ เส่ือมสภาพโดยอุบัติเหตุ เชน มีการกระทบกัน หรือตกแตก 

ดังนั้นทางพิพิธภัณฑสถานจึงตองมีมาตราการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดนั้นกับวัตถุโดยการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติ และจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในการจับตองเคล่ือนยายวัตถุไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย รวมทั้งตองจัดสถานท่ีปฏิบัติงานใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และจัดใหมี
อุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย เชน รถเข็นนอก ภาชนะใสวัตถุในการขนยาย เปนตน 

๖.๕.๑.๒ เส่ือมสภาพโดยสภาพแวดลอม เชน แมลง ปลวก มอด 
อุณหภูมิ ความช้ืนที่ไมเหมาะสม ฝุนละออง และมลพิษในอากาศ ซึ่งวัตถุสะสมที่ทําดวยวัสดุ
ตางกันนั้น มีความตองการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแตกตางกันออกไป ซึ่งเราอาจแบงประเภท
วัสดุในแงของการสงวนรักษาวัตถุออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. อินทรียวัตถุ คือ วัตถุที่ทําข้ึนจากวัสดุที่มาจากส่ิงมีชีวิต 
เชน พืช สัตว ซึ่งเส่ียงตอการชํารุดเสียหายไดงาย เพราะมีโครงสรางเปราะบาง จึงเปล่ียนแปลงได
งายเมื่อทําปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอม 

๒ .  อนินทรียวัตถุ  คือ  วัตถุที่ทํา ข้ึนจากวัสดุที่ ไมมีชีวิต 
แบงเปน ๒ ประเภท คือ โลหะ และอโลหะ 

๖.๕.๒ การสูญหายของวัตถุ การที่วัตถุในพิพิธภัณฑสถานเกิดการสูญหายนั้น 
มีสาเหตุใหญ ๆ ๒ ประการ คือ สูญหายเพราะความบกพรองของเจาหนาที่ และสูญหายเพราะถูก

โจรกรรม ดังนี้๕๐ 
๖.๕.๒.๑ การสูญหายเพราะความบกพรองของเจาหนาที่นั้นมักเกิดข้ึน

ระหวางที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัตถุ เชน การทําหลนหายระหวางการขนยายโดยเฉพาะ
วัตถุที่มีขนาดเล็ก หรือสูญหายในระหวางแกะหีบหอพัสดุ เม่ือนําหอพัสดุไปทิ้งอาจมีวัตถุสะสมชิ้น
เล็ก ๆ ติดไปดวย เปนตน ดังนั้นเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวของกับวัตถุเหลานี้จําจึงเปนตองมีความ

                                                            
๔๙เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๒๙. 
๕๐เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๓๙ – ๔๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๓ 

ละเอียดรอบคอบ มีการตรวจวัตถุทุกคร้ังกอนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาวัตถุนั้นอยู
ครบถวน 

๖.๕.๒.๒ การสูญหายเพราะถูกโจรกรรม มักเกิดข้ึนกับวัตถุที่มีมูลคา
มาก หากการจัดแสดงวัตถุนั้นเปนที่ลอตาลอใจโจรขโมยแลว ก็อาจเปนการเชิญชวนใหผูที่ไมได
ต้ังใจหยิบฉวยไปได ดังนั้นการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนจึงตองกระทําดวยความละเอียด รอบคอบ 

และรัดกุมที่สุด ซึ่งบุคคลที่ทําการโจรกรรมในพิพิธภัณฑนั้น แบงออกได ๓ ประเภท คือ๕๑ 
๑. เจาหนาที่ ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่มีโอกาสในการทําการ

โจรกรรมไดงายที่สุด ดังนั้นการทําทะเบียนวัตถุจึงมีประโยชนเปนอยางมากในกรณีที่วัตถุมีการสูญ
หาย พิพิธภัณฑสถานสวนใหญจึงมีการวางกฎระเบียบสําหรับเจาหนาที่ในพิพิธภัณฑสถาน
โดยเฉพาะ เพื่อปองกันมิใหมีการขโมยวัตถุเกิดข้ึน โดยการจํากัดจํานวนบุคลากรที่สามารถเขาถึง
วัตถุไดและทําการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับเจาหนาที่เปนคน ๆ ไป เมื่อวัตถุเกิดการสูญ
หายจะสามารถระบุไดวา วัตถุนั้นหายในขณะที่อยูในความรับผิดชอบของผูใด ดังนั้นเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจึงจําเปนตองระมัดระวังมิใหของหายในขณะอยูในความรับผิดชอบของตน 

๒. โจรสมัครเลน เปนบุคคลที่ไมไดต้ังใจจะขโมยของ ซึ่งอาจ
เปนผูเขาชมทั่วไป แตเมื่อเขาชมวัตถุที่จัดแสดงอยูแลวเกิดความอยากได จึงหยิบฉวยวัตถุชิ้นนั้น
มาเปนของตน ดังนั้นพิพิธภัณฑสถานจึงตองจัดแสดงวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือมีน้ําหนักเบาใหมิดชิด 
โดยการใสตูหรือวางบนแทนที่มีฝาครอบหนาแนน สวนใหญแลวพิพิธภัณฑสถานไมอนุญาตให
ผูชมนํากระเปาหรือหีบหอขนาดใหญเขาไปในหองจัดแสดง เพราะจะทําใหดูแลรักษาความ
ปลอดภัยไดลําบากหากมีการโจรกรรมวัตถุเกิดข้ึน 

๓. โจรมืออาชีพ คือ ผูที่ต้ังใจเขามาในพิพิธภัณฑสถานเพื่อ
ขโมยของโดยตรง โจรเหลานี้มักปฏิบัติงานโจรกรรมเปนกลุม มีการวางแผนมากอนลวงหนา และ
ของที่โจรหมายปองนั้นสวนมากจะเปนของที่มีความสําคัญและมีมูลคาสูงมาก ดังนั้นทาง
พิพิธภัณฑสถานจึงตองมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และตองมีการติดต้ังอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย เชน กลองวงจรปด หรือสัญญาณกันขโมย เปนตน นอกจากนี้แลววิธีการจัด
แสดงที่รอบคอบนั้นก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยปองกันวัตถุจากการโจรกรรมได โดยเฉพาะวัตถุที่มี
มูลคาสูงและเปนที่นิยมในทองตลาดจะตองทําการติดต้ังไวในตูที่แข็งแรง มั่นคง และมีการรักษา
ความปลอดภัยอยางแนนหนา เชน ควรทําการจัดแสดงไวในบริเวณที่มีเจาหนาที่รักษาความ

                                                            
๕๑เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๕๔ 

ปลอดภัยปฏิบัติงานอยู  มีการติดต้ังกลองวงจรปดใหสังเกตเห็นไดงาย และสามารถมองเห็นได
หลายทิศทาง เปนตน 

๖.๖ การจัดแสดง (exhibition) ถือเปนกิจกรรมหรือเปนหนาที่ที่สําคัญไมแพขออ่ืน 
การจัดแสดงนั้นเปนการเผยแพรความรูความเขาใจ รวมถึงเปนการมอบความเพลิดเพลินใหกับ
ประชาชนอีกประการหนึ่งดวย การจัดแสดงจําเปนตองมีการจัดหมวดหมูเพื่อสรางความเขาใจได
งายที่สุด การจัดแสดงของพิพิธภัณฑจึงจะตองใชความรูทางจิตวิทยาเขาชวยอีกทางหนึ่ง การจัด
แสดงที่ดีจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดเปนอยางดี 

ในปจจุบันมีการจัดแสดงหลากหลายประเภท แตทุกคร้ังจะตองข้ึนอยูกับสถานที่หอง
ที่จัดแสดง ตู ซึ่งจะตองมีแสงสวางเพียงพอ พรอมทั้งจะตองมีผูบรรยายเพื่อเพิ่มความเขาใจ ถาเปน
วัตถุทางศิลปะและส่ิงที่ใหญหรือสําคัญ มักจะแสดงอยางเด่ียว ๆ แตละชิ้นจะมีความเหมาะเจาะ
ของมันเอง และการจัดแสดงจะตองจัดกลุมใหอยูภายในหองเดียวกัน เพราะการนําของที่ตางกันใน
รูปรางหรือสี มาจัดแสดงรวมกันนั้น จะไมเปนที่ชวนดูสําหรับผูชม ซึ่งการจัดแสดงในพิพิธภัณฑมี

ข้ันตอนดังนี้๕๒ 
๑. กําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการจัดแสดง เชน พิพิธภัณฑสถานพื้นบาน 

ตองกําหนดขอบเขตวาจะจัดแสดงเร่ืองราวของทองถิ่นนั้น ๆ เทานั้น และตองกําหนดวาเนื้อหาจะ
จัดแสดงเร่ืองอะไรบาง 

๒. ศึกษาคนควาขอมูลและเร่ืองราวตามขอบเขตเนื้อหาที่ไดกําหนดไวแลว โดย
ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ การสัมภาษณจากการปฏิงานภาคสนาม หรือการสํารวจเพื่อหาขอมูล
เพิ่มเติมจากเอกสาร เปนตน 

๓. นําขอมูลและเร่ืองราวที่ทําการศึกษามาเขียนเลาเร่ืองตามที่ตองการ โดย
เรียงลําดับวาจะเลาเร่ืองอะไรกอน เลาอะไรทีหลัง และเลาอยางไร 

๔. คัดเลือกวัตถุที่สะสมไวจัดแยกเปนหมวดหมู ประเภท และยุคสมัย ใหเขากับ
เร่ืองที่ตองการเลา แลวพิจารณาวาวัตถุในแตละชิ้นนั้นจะส่ือถึงขอมูลใด และสามารถบอกเร่ืองราว
อะไรไดบาง  ในกรณีที่มีวัตถุไม เพียงพอ  ทําใหไมสามารถเลาเ ร่ืองราวไดครบถวน  ทาง
พิพิธภัณฑสถานอาจตองหาวัตถุมาเพิ่ม หรือจัดทําส่ืออ่ืน ๆ เชน ภาพถาย แผนผัง แผนภูมิ 
แบบจําลอง เปนตน  เสริมหรืออาจปรับเร่ืองราวบางเล็กนอย เม่ือเลือกวัตถุมาเลาเร่ืองไดแลว จึง

                                                            
๕๒เพ็ญพรรณ เจริญพร, หนังสือรวมบทความทางวิชาการ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๒ – ๔๐. 
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๕๕ 

คอยเขียนวาจะเลาเร่ืองราวตามลําดับอยางไร ในแตละตอนจะใชวัตถุชิ้นใดเลาเร่ือง ข้ันตอนนี้
เรียกวา การเขียนบทจัดแสดง 

๕. ออกแบบจัดแสดง คือ การนําบทจัดแสดงมาศึกษา แลววางผังออกแบบวาจะ
วางวัตถุอยางไร ใชอุปกรณใดบางในการจัดแสดง และอุปกรณ เชน ตู แทน แผง ฯลฯ และอุปกรณ
เหลานั้นมีรูปแบบใด 

๖. เมื่อออกแบบตามบทท่ีจัดแสดง อาจมีการปรับบทไดบางเล็กนอย แตการ
ออกแบบตองพยายามใหเปนไปตามบท มิฉะนั้นจะกระทบไปถึงเนื้อหาที่เลาดวย 

๗. จัดทําอุปกรณตาง ๆ เชน ตู แทน แผง กรอบรูป แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง คํา
บรรยาย 

๘. นําอุปกรณตาง ๆ เขามาติดต้ังไวในหองจัดแสดง แลวจึงนําวัตถุมาจัดต้ัง
ตามที่ไดออกแบบไวพรอมทั้งติดปายคําบรรยายวัตถุ 

๖.๗ การจัดกิจกรรมเสริมความรูตาง ๆ (education service) พิพิธภัณฑมีหนาที่
ตอสาธารณชน ส่ิงที่ผูดูแลพิพิธภัณฑจะตองทําคือ การเราความรูสึกของผูชมใหเกิดความอยากรู
อยากเห็นส่ิงที่จัดแสดง และความอยากรูอยากเห็นของผูที่เขาไปชมจะตองไดคําตอบอยางนา
พอใจ ทุกส่ิงที่จัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑจะตองมีคําอธิบายสามารถสรางความเขาใจไดอยาง
สมบูรณ 

๖.๘ การประชาสัมพันธ (public relations) วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 
คือ เพื่อใหประชาชนรูจักพิพิธภัณฑ ทราบถึงขอมูล และทราบถึงกิจกรรมและนิทรรศการตาง ๆ ที่
ทางพิพิธภัณฑไดจัดข้ึน 

สรุปไดวา หนาที่ตาง ๆ ของพิพิธภัณฑในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูของมนุษยนั้น มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ไมวาจะเปน การรวบรวมวัตถุ การวิเคราะหและจําแนกประเภท
วัตถุ การทําบันทึกหลักฐาน การสงวนรักษา รักษาความปลอดภัยแกวัตถุในพิพิธภัณฑ การจัด
แสดง การจัดกิจกรรมเสริมความรูตาง ๆ และการประชาสัมพันธ ลวนแลวแตมีความสําคัญตอการ
จัดการพิพิธภัณฑทั้งส้ิน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจึงไดนําหนาที่ของพิพิธภัณฑมากลาวถึง
ในงานการศึกษาคร้ังนี้ดวย เพื่อใหมีความครบถวนทั้งในดานขอมูลและเนื้อหาในการประกอบ
การศึกษาเร่ือง การจัดการพิพิธภัณฑ รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษาตอไป 

 
๗. การจัดต้ังพิพิธภัณฑ 

การจัดต้ังพิพิธภัณฑข้ึนมาน้ัน ตองอาศัยความทุมเท ความพยายาม กําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังทรัพยเปนจํานวนมาก รวมทั้งเจาของพิพิธภัณฑตองดูแลกิจการ ตองมี
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๕๖ 

งบประมาณในการจายคาจางเจาหนาที่ คาน้ํา คาไฟ คาประชาสัมพันธ คาจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งถือวาส่ิงเหลานี้เปนภาระผูกพันไปตลอดชีวิต แตทั้งนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑจัดต้ังข้ึน
ใหมอยูเปนประจํา โดยมีสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้๕๓ 

๗.๑ เกิดจากการมีวัตถุสะสม เร่ิมจากการสะสมวัตถุของเอกชน สถาบัน หนวยงาน 
วัด สถานศึกษา โดยมีสาเหตุที่สะสมแตกตางกันออกไป แลวกลายมาเปนความคิดรวบยอดในการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑนั้น ๆ ซึ่งแมร่ี มาลาโร๕๔ ไดกลาววา “วัตถุสะสม” นั้น อาจหมายถึงส่ิงของที่มีอยู
แลวหรือส่ิงของที่อยูในข้ันตอนการสะสมเพิ่มก็อาจเปนได 

วัตถุที่สะสมไวไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดก็ตามเมื่อมีจํานวนมากข้ึน ผูสะสมไดเปด
ใหผูอ่ืนเขาชม ในระยะแรกอาจเปนกลุมผูใกลชิด เชน ญาติ มิตรสหาย สมาชิกของหนวยงานหรือ
สถาบันนั้น ๆ เปนตน ตอมาเมื่อผูชมขยายวงกวางข้ึน การสะสมจึงพัฒนาไปเปนพิพิธภัณฑเพื่อ
เปดใหบุคคลทั่วไปเขาชม 

วัตถุสะสมซึ่งเร่ิมแรกมีจํานวนนอยอาจจัดเก็บและจัดแสดงอยุในหองหรือมุมใดมุม
หนึ่งของอาคารที่มีอยู เมื่อวัตถุและผูเขาชมมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทําใหไมสามารถแสดงอยูในหอง
เล็ก ๆ ได จึงจําเปนตองหาอาคารสถานท่ีที่กวางขวางกวาเดิม เปนเอกเทศ และสามารถเขาถึงได
งาย 

พัฒนาการของการสะสมวัตถุมาเปนพิพิธภัณฑนี้ เปนสาเหตุสวนใหญของการเกิด
พิพิธภัณฑในประเทศไทยทั้งพิพิธภัณฑขนาดเล็กและขนาดใหญ ไดแก 

๑. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร พัฒนาจากวัตถุสะสมสวนพระองคของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

๒. พิพิธภัณฑบานจิม ทอมสัน เกิดจากการเปนบานพักและสะสมของนายจิม 
ทอมสัน  (Mr. Jim Thomson) 

๓. พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี จังหวัดพิษณุโลก 
๔. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก เกิดจากการสะสมของเจาคณะ

อําเภอสวรรคโลกในอดีต 
๕. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดมัชฌิมาวาส เกิดจากการสะสมของเจาอาวาส

วัดมัชฌิมาวาส 

                                                            
๕๓เพ็ญพรรณ เจริญพร, พิพิธภัณฑสถานวิทยา, ๖ - ๘. 
๕๔ Anne Fahy. Collections management (London: Athlone Press, 1995), 13. 
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๕๗ 

๖. พิพิธภัณฑและแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี เกิดจากการขุด
พบโบราณวัตถุจํานวนมาก ซึ่งเก็บไวที่วัดโปงมะนาว 

๗. พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง จังหวัดราชบุรี เกิดจากการสะสมของอดีตเจา
อาวาสวัดมวง 

๘. พิพิธภัณฑคองคอน ของศิริราชพยาบาล เปนที่เก็บรวบรวมตัวอยางอวัยวะ 
กระดูก ฯลฯ ของมนุษยจํานวนมาก เพื่อใหนักศึกษาแพทยไดมาศึกษาคนควา 

๙. บานพิพิธภัณฑ ของอาจารยเอนก นาวิกมูล ฯลฯ 
๗.๒ เกิดจากการมีอาคารที่มีคุณคา เปนการจัดต้ังพิพิธภัณฑในอาคารที่มีคุณคา 

มีความสําคัญ มีความสวยงาม หรือมีความเกาแก และตองการที่จะอนุรักษอาคารเหลานั้นเอาไว 
โดยการจัดต้ังพิพิธภัณฑในอาคารตาง ๆ เหลานี้ เพื่อที่จะไดใชอาคารนั้น ๆ ไดอยางคุมคาและมี
คุณคา เชน 

๑. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ใชอาคารโบราณสถานท่ีเปนโรงกษาปณ
ในอดีต 

๒. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี นาน ราชบุรีเดิมเปนอาคารศาลา
กลางจังหวัด ซึ่งยายออกไปสรางอาคารใหม อาคารเกาซ่ึงเปนโบราณสถานตองอนุรักษไวจึงจัดต้ัง
เปนพิพิธภัณฑสถาน 

๓. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป พีระศรี อนุสรณ เดิมเปนที่ทํางานของศาสตา
จารยศิลป พีระศรี ผูมีบทบาทสําคัญในการนําศิลปะสมัยใหมเขามาใชในประเทศไทย และเปนผู
กอต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยสอนศิลปะซ่ึงมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก ทางลูกศิษยของ
อาจารยศิลป ตองการที่จะอนุรักษหองทํางานของอาจารยศิลปเอาไว แตไมเกาแกพอที่จะเปน
โบราณสถาน จึงไดจดัต้ังเปนพิพิธภัณฑในฐานะที่เปนหองทํางานของบุคคลสําคัญ 

๔. พิพิธภัณฑชาวบางกอก หรือพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางรัก 
เปนบานพักอาศัยของบิดามารดาที่อาจารยวราภรณ สุรัสวดีตองการจะอนุรักษเอาไว จึงยกบาน
และของสะสมตาง ๆ ในบานใหจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ 

๕. พระที่นั่งวิมานเมฆ ฯลฯ 
๗.๓. เกิดจากความคิดท่ีจะสรางแหลงเรียนรู การเกิดพิพิธภัณฑโดยวิธีนี้ เปน

แนวทางที่เกิดข้ึนเปนลําดับสุดทาย โดยเริ่มตนจากความตองการใหมีสถานที่เก็บอนุรักษสมบัติ
ทางวัฒนธรรม หรือความตองการใหมีสถานที่จัดแสดงวัตถุตาง ๆ เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑเหลานี้
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๕๘ 

มักเร่ิมดําเนินการดวยการศึกษาคนควาและหาเร่ืองราวที่ตองการจะจัดแสดง แลวจึงรวบรวมวัตถุ
มาจัดแสดง ซึ่งมักจะเปนพิพิธภัณฑของหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน 

๑. ศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
๒. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่ทองฟาจําลอง ถนนสุขุมวิท 
๓. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรคลอง ๕ รังสิต 
๔. พิพิธภัณฑสัตวน้ํา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕. พิพิธภัณฑประจําเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ 

การเร่ิมตนจัดทําพิพิธภัณฑโดยวิธีนี้คือ เร่ิมจากความคิดที่จะต้ังพิพิธภัณฑข้ึนมากอน 
แลวจึงดําเนินการรวบรวมวัตถุมาจัดแสดง อันเปนแนวทางที่นาจะเกิดปญหาตามมานอยที่สุด 
เพราะเปนการเร่ิมตนที่มีวัตถุประสงคและมีเปาหมายเปนเคร่ืองชี้นําแนวทางในการดําเนนิงานและ
ทําใหมีขอจํากัดนอยกวาการสะสมวัตถุกอนแลวจึงหาสถานที่มารองรับ ซึ่งอาจไมไดจํากัดขอบเขต
ของการสะสม ทําใหมีวัตถุสะสมที่หลากหลาย ซึ่งอาจไมเกี่ยวของกับเร่ืองราวที่ตองการจะจัด
แสดงก็ได เพราะถานําวัตถุสะสมทุกประเภทออกมาจัดแสดงอาจทําใหเนื่องเร่ืองที่จัดแสดงไม
ตอเนื่องกันก็อาจเปนได 

จะเห็นไดวา การจัดต้ังพิพิธภัณฑนั้นมีสาเหตุของการจัดต้ังอยางหลากหลาย ทั้งจาก
การที่มีวัตถุสะสมอยูกอนแลวจึงหาสถานที่มาจัดแสดง หรือมีสถานที่เกาแกอยูแลวตองการจะ
อนุรักษจึงทําเปนพิพิธภัณฑ หรือการต้ังพิพิธภัณฑข้ึนมาเพื่อที่จะรวบรวมวัตถุเฉพาะเร่ืองมาจัด
แสดงโดยเฉพาะ แตไมวาจะเร่ิมตนจากสาเหตุใดก็ตาม ส่ิงที่จําเปนตองมีในการจัดต้ังพิพิธภัณฑที่
เหมือนกัน คือ การมีวัตถุจัดแสดง มีสถานที่จัดแสดง ตอมาจึงเปนไปในสวนของการมีเทคนิคใน
การจัดแสดงท่ีแตกตางกัน มีภัณฑารักษหรือผูรับผิดชอบพิพิธภัณฑ และมีผูเขาชม 

 
๘. การจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑที่เกิดข้ึนในระยะแรกนั้น มิไดมีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมวัตถุส่ิงของไวเพื่อ
การใด โดยเฉพาะ แตเปนเพียงการเก็บไวดวยความสนใจเทานั้น ตอมาเมื่อกิจการพิพิธภัณฑได
เจริญรุงเรืองยิ่งข้ึนจึงจําเปนที่จะตองแบงแยกชนิดของพิพิธภัณฑใหชัดเจน ซึ่งตามหลักเกณฑของ
การแบงประเภทของพิพิธภัณฑนั้นอาจจําแนกไดตามเกณฑตาง ๆ ไดหลายวิธี แตตามหลักสากล
ทั่วโลกนั้นสามารถแบงออกเปน ๙ ประเภท ดังนี้๕๕ 

                                                            
๕๕สุจิตรา มาถาวร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย, ๔๗ - ๕๖. 
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๕๙ 

๘.๑ พิพิธภัณฑทางศิลปะ (museum of art) เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวมผลงานศิลปะ
แขนงตาง ๆ ซึ่งจะแยกการเก็บรวบรวมงานออกเปนพิเศษ ผลงานศิลปะเหลานี้ลวนแลวแตมีคุณคา
ที่นาจดจํา เร่ิมแรกจุดประสงคของการกอต้ังพิพิธภัณฑทางศิลปะเปนเพียงเพื่อรักษาไวซึ่งผลงาน
ทางศิลปะเทานั้น ตอมามีวัตถุประสงคที่จะใชประชาชนไดชื่นชมความงดงามของศิลปะพรอมทั้ง
ไดศึกษาวิวัฒนาการของผลงานศิลปะในแตละแขนงซ่ึงก็รวมถึงประวัติศาสตรศิลปะดวย 

ในระยะแรกพิพิธภัณฑทางศิลปะยังคงมีผลงานที่จัดแสดงนอย ตอมาจึงเพิ่มจํานวน
ข้ึนเร่ือย ๆ และคุณคาทางศิลปะของวัตถุเหลานั้นกําลังไดรับความสนใจและจดจําเพิ่มข้ึนเปน
ลําดับ 

พิพิธภัณฑทางศิลปะอาจจะแยกเปนพิพิธภัณฑทางภาพเขียนที่ เ รียกกันโดย
แพรหลายวา หอศิลปะ ประติมากรรม และศิลปะประยุกต แลวแตนโยบาย 

๘.๒ พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย (gallery of contemporary arts) พิพิธภัณฑ
จะตองเช่ือมความเขาใจระหวางสังคมปจจุบันกับงานที่พวกศิลปนไดกระทํา ซึ่งพิพิธภัณฑจะตอง
นําศิลปะรวมสมัยใหเขาไปสูความเขาใจอันดีของสังคม ลักษณะความตองการและขอบเขตของ
พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย มีดังตอไปนี้ 

๑. ศิลปะประยุกต ซึ่งนําเขามาสูความเจริญทางอุตสาหกรรมดวยการใชรูปภาพ
จากมวนฟลม โทรทัศน และการโฆษณา ทั้งที่เปนคําอธิบายและภาพประกอบ 

๒. สถาปตยกรรมระดับเดียวกันและแปลนของเมือง ซึ่งจะตองมีความหมายทาง
ศิลปะและความคิดตาง ๆ เขามาประกอบดวย 

๓. ศิลปะประยุกตเกี่ยวกับสมัยแหงการใชเคร่ืองจักรกล 
๔. สมัยกอนคลาสสิกเชนเดียวกับสมัยแรก แตศิลปะนั้นแสดงถึงความเกี่ยวพัน

กับความกาวหนาของศิลปะระยะเดียวกัน 
๘.๓ พิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยา (natural history museum) เปนพิพิธภัณฑที่

พัฒนามาจากการรวบรวมวัตถุในแบบตาง ๆ เชน ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร สัตวศาสตร 
มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร โบราณคดี ฯลฯ เปนการรวบรวมเอาเอกสารตาง ๆ และความสําเร็จใน
ทุก ๆ ดานมาศึกษา ทั้งกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร ในจําพวกพิพิธภัณฑทุกประเภท
พิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยานี้ถือวามีการศึกษาและวิจัยมากที่สุด 

๘.๔ พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรและเครื่องจักรกล (museum of science and 
technology) พิพิธภัณฑที่ไมไดเนนเร่ืองของความเปนอารยธรรมประวัติศาสตรของมนุษยชาติ แต
เนนถึงเร่ืองราวการคิดคนเกี่ยวกับการประดิษฐหรือคนควาหาเครื่องผอนแรง รวมถึงการวิเคราะห
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๖๐ 

เร่ืองราวของเคร่ืองจักรกล ไมวาจะเปนเร่ืองของการคิดคนทางเคมี ชีววิทยา การอุตสาหกรรม การ
คิดคนเร่ืองการคมนาคม การศึกษาเร่ืองดวงดาว ลวนแตเปนเร่ืองทางวิทยาศาสตรทั้งส้ิน 

พิพิธภัณฑชนิดนี้จะเปนทั้งสถาบันแหงความเพลิดเพลินและศูนยกลางการแสดงการ
คิดคนอันชาญฉลาดของมนุษย เปนสถาบันที่สรางนักวิทยาศาสตรและวิศวกรของโลก และยังเปน
หองทดลองทางวิทยาศาสตรอันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาชาติตอไป 
ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาที่ผานการเรียนรูในตําราแลว เมื่อไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ เพิ่มเติมจาก
พิพิธภัณฑนี้ก็จะยิ่งขยายขอบขายของการศึกษาและเรียนรูไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑชนิดนี้ไมใชการรวบรวมวัตถุที่เหลือใชหรือ
เลิกใชเทานั้น แตยังรวมถึงส่ิงของและวัตถุเคร่ืองจักรกลที่ทันสมัยอีกดวย 

๘.๕ พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา (museum of 
anthropology and ethnology) เปนพิพิธภัณฑที่จัดต้ังข้ึนเพื่อที่จะสงเสริมใหมนุษยแตละเผาได
เขาใจในวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูความเขาใจของสังคมมนุษยทั่วโลก สวนใหญ
พิพิธภัณฑทางมานุษยวิทยาจะแสดงวัตถุส่ิงของเคร่ืองมือเครื่องใช รูปเคารพทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอ่ืน ๆเพื่อแสดงขอบเขตแหงวัฒนธรรมของเผามนุษยในกลุมตาง ๆ โดยจะจัดแสดง
และบริการใหเห็นถึงมนุษยรวมโลกวามีวิถีชีวิตและความเปนอยูอยางไรพิพิธภัณฑ ประเภทนี้
สามารถแบงออกเปน ๓ กลุมใหญ คือ 

๘.๕.๑ พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยา (ethnological museum) เกิดข้ึนเมื่อราวคร่ึง
หลังของศตวรรษที่ ๑๙ มีลักษณะคลายคลึงกับพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดีมาก 
บางแหงรวมเขากับพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยา 

๘.๕.๒ พิพิธภัณฑศิลปะพื้นเมือง (folk arts museum) เรียกอีกแบบหนึ่งวา
พิพิธภัณฑทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับวิชาชาติพันธุวิทยา
ของประเทศที่พิพิธภัณฑต้ังอยู ซึ่งมีหลักแบบเดียวกับพิพิธภัณฑที่เปนศูนยกลางอ่ืน ๆ โดยจะตอง
พิจารณาถึงแงคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นนั้น ๆ ดวย 

๘.๕.๓ พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (open air museum) หรือ
พิพิธภัณฑกลางแจง ซึ่งเกิดจากการขุดแตง ร้ือถอน การขนสง และการกอสรางใหอยูในสภาพที่ดี
พิพิธภัณฑกลางแจงไมจําเปนจะตองจัดแสดงเกี่ยวกับชาติพันธุวิทยา พิพิธภัณฑทางโบราณคดี
บางแหงก็จัดเปนลักษณะของพิพิธภัณฑกลางแจง เชน การจัดแสดงชีวิตความเปนอยูของคนกอน
ประวัติศาสตร ซึ่งมีการนําเอาวัตถุชิ้นตาง ๆ จากที่เดิมมารวมไวดวยกัน 
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๖๑ 

๘.๖ พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี (museum of history and 
archaeology) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเร่ืองราวความเปนมาของมนุษยในอดีต ถือเปนการสราง
ความเขาใจระหวางสังคมมนุษย ซึ่งจะสะทอนใหเห็นความเกี่ยวของกันทางวัตถุและการศึกษา
คนควา โดยเฉพาะวิชาโบราณคดีซึ่งถือวาเปนการศึกษาคนควาและวิจัยความถูกตองแนนอนของ
ประวัติศาสตร ดังนั้น ทั้งประวัติศาสตรและโบราณคดีจึงไมสามารถแยกออกจากกันได พิพิธภัณฑ
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีมีหลายประเภท ดังนี้ 

๘.๖.๑ พิพิธภัณฑทางโบราณคดี (museum of archaeology) โบราณคดีเปน
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาและการวิจัยความเปนมาทางประวัติศาสตรของมนุษย โดย
อาศัยขอมูลเอกสารและวัตถุทีเปนหลักฐานในการสรุปผลการคนควาดานวัฒนธรรมและอารย
ธรรมพิพิธภัณฑทางโบราณคดีจึงเปนสถานที่สําหรับจัดแสดงและรวบรวมวัตถุที่ไดจากการขุดคน
รวมถึงโบราณสถานที่ไดขุดพบดวยเชนกัน ซึ่งการแบงกําหนดเวลาในทางโบราณคดีนั้น สามารถ
แบงไดดังนี้ 

๘.๖.๑.๑ สมัยกอนประวัติศาสตร (pre History) 
๘.๖.๑.๒ สมัยประวัติศาสตร (proto History) 
๘.๖.๑.๓ สมัยประวัติศาสตรสมัยใหม (present History) 

๘.๖.๒ พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร (historical museum) พิพิธภัณฑทาง
ประวัติศาสตรมีความใกลเคียงกับพิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยา ซึ่งมักจะรวบรวมส่ิงที่นาสนใจ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวิทยา ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมในระยะเร่ิมแรก วัตถุประสงคที่ใชแสดง
ในพิพิธภัณฑนี้มักไมแตกตางจากทางโบราณคดี เวนแตวัตถุบางอยางอาจพิมพ ถายรูป วาดภาพ 
ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร 

๘.๖.๓  พิพิธภัณฑประจําโบราณสถาน (site museum) สวนใหญจะสรางข้ึน
ตามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร หรือเปนอาคารประวัติศาสตร สรางข้ึนเพื่อเก็บส่ิงของที่ขุด
คนพบและเปนพิพิธภัณฑอีกชนิดหนึ่งที่อยูในหมวดของพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดีซึ่งจะแบงได ๒ ลักษณะ คือ 

๘.๖.๓.๑ แสดงในอาคารทางประวัติศาสตร 
๘.๖.๓.๒ แสดงในอาคารสมัยใหม 

๘.๗ พิพิธภัณฑประจําทองถ่ิน (regional museum) เปนพิพิธภัณฑที่แสดง
เร่ืองราวของทองถิ่นตาง ๆ และสามารถบอกเร่ืองราวของสังคม วิถีชีวิต แลความเปนอยูของผูคน
ในทองถิ่นนั้น ๆ ไดเปนอยางดี 
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๘.๘ พิพิธภัณฑแบบพิเศษ (specialized museum) เปนพิพิธภัณฑที่มีความ
เกี่ยวของกับการศึกษา เชน ศิลปะประยุกต ประวัติศาสตร โบราณคดี ชาติพันธุวิทยา และ
การศึกษาสังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร เทคนิค ซึ่งพิพิธภัณฑพิเศษนี้
จะจํากัดอยูอยางใดอยางหนึ่งโดยแนนอน และมีรากฐานอยูบนสาขาวิทยาการันเปนแบบฉบับของ
ตนเองโดยเฉพาะ 

๘.๙ พิพิธภัณฑของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (university museum) 
เปนพิพิธภัณฑที่ไมจํากัดถึงการศึกษาพิเศษหรือโดยเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง พิพิธภัณฑประเภทนี้
มีหัวขอตาง ๆ ที่กวางขวางมากที่สุด แตไมใชการเก็บรวบรวมวัตถุทางการศึกษาเพื่อประโยชน
สําหรับการสอนในสาขาใดสาขาหนึ่ง ปจจุบันการรวบรวมส่ิงของในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดต้ังเปน
พิพิธภัณฑนั้นเปนที่นิยมมากข้ึนหลายแหงจัดข้ึนควบคูกับหองสมุด และเปดใหประชาชนคน
ภายนอกสามารถเขาไปชมได 

จากที่กลาวมาในขางตนนั้น จะเห็นไดวา พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดอยูในประเภทที่ ๖ 
คือ พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยจัดแสดงวัตถุทางทรัพยากรวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับเร่ืองราวความเปนมา ประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยต้ังแตอดีตมาจนถึง
การพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของวัตถุทางทรัพยากรวัฒนธรรมในปจจุบัน พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยถือเปนสถาบันที่ทรงคุณคาและเปนประโยชนตอการศึกษาทางดานประวัติศาสตรและ
โบราณคดีของชาติไทยเปนอยางยิ่ง รวมทั้งการจัดแสดงและบอกเลาเร่ืองราววัตถุทางทรัพยากร
วัฒนธรรมของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น ถือเปนการสรางความเขาใจระหวางสังคมมนุษยดวยกัน 
และสะทอนใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันของวัตถุทางทรัพยากรวัฒนธรรมระหวางชาติ สงผลใหเปน
การเสริมสรางความสัมพันธอันดีและการมีประวัติศาสตรรวมกันไมเพียงแตเฉพาะคนไทยกับคน
ไทยดวยกันเองเทานั้น แตรวมถึงปะวัติศาสตรความทรงจํารวมของคนไทยกับคนตางชาติทั่วโลก
อีกดวย 

 
ตอนท่ี ๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม๕๖ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม (CHM : cultural heritage management) มีจุดเร่ิมตนมาจากจัดการทรัพยากร

                                                            
๕๖ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 

๒๕๕๔), ๑๒. 
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ทางธรรมชาติอันเปนแนวคิดที่เกิดข้ึนกอนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จากการที่นักโบราณคดี
เห็นวาทรัพยากรวัฒนธรรมถูกทําลายมากข้ึนจากสาเหตุตาง ๆ ทั้งจากธรรมชาติและจากฝมือ
มนุษยจนทําใหนาเปนหวงวาในอนาคตอันใกลทรัพยากรวัฒนธรรมอาจละลดนอยลงหรือสูญ
หายไปอยางถาวร ดังนั้นจึงควรมีการจัดการที่ดีกอนจะสายเกินไป 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษานําแนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยใชข้ันตอน
ในการประเมินคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรมมาเปนหลักในการกําหนดแนวทางในกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งจะทําใหเราทราบ
ถึงคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู อันจะเปนประโยชนตอการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน
พิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในการจัดการพิพิธภัณฑ โดยในที่นี้ผูศึกษาจะขอ
กลาวถึง ความหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ลักษณะบางประการของทรัพยากร
วัฒนธรรม ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม เปาหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และ
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษากอนที่จะศึกษาเร่ือง
ประเมินคุณคาทรัพยากรวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
๑. ความหมายของการจัดการทรพัยากรวัฒนธรรม 

“การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” สามารถแบงออกเปน ๓ คํา คือ “การจัดการ” 
(management), “ทรัพยากร” (resource) และ “วัฒนธรรม” (culture) โดยสามารถอธิบาย
ความหมายไดดังนี้ 

๑.๑ ความหมายของการจัดการ ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอ “ความหมายของการ
จัดการพิพิธภัณฑ”  ในขางตนวา “การจัดการ” คือ กระบวนการในการดําเนินงานเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคขององคกรที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ 
จําเปนตองมีการจัดการไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคการคที่มีขนาดใหญก็ตาม ทั้งนี้ก็
เพื่อใหการทํางานเปนตามเปาหมายที่ไดวางไว  

๑.๒ ความหมายของทรัพยากร สวาง เลิศฤทธ์ิ๕๗  อธิบายวา “ทรัพยากร” หมายถึง 
ส่ิงที่มีอยูแลวและมีศักยภาพพอที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนได  

๑.๓ ความหมายของวัฒนธรรม มีผูใหความหมายเอาไวดังนี้ 

                                                            
๕๗ชนัญ วงศวิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

(กรุงเทพฯ:  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), ๑.  
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คําวา “วัฒนธรรม” คลิฟฟอรด เกียรซ (Clifford Geertz)๕๘ ไดกลาวถึงเอาไวใน
หนังสือ The Fate of Culture วา “วัฒนธรรม” คือ โลกทัศน คานิยม และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของกลุม
คนกลุมหนึ่งหรือสังคมหนึ่ง โดยเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมของคนกลุมอ่ืน ๆ และเอ็ดวารด 
เบอรเน็ตต ไทเลอร (Edward Burnett Tylor)๕๙ ไดกลาวถึงนิยามของคําวา “วัฒนธรรม” ไวใน
หนังสือ Primitive Culture วาหมายถึง องครวมที่ซับซอน ซึ่งรวมถึงความรู ความเชื่อ ศิลปะ 
ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและลักษณะนิสัยอ่ืน ๆ ที่คนไดรับมาในฐานะที่เปน
สมาชิกคนหนึ่งของสังคม 

พิสิฐ เจริญวงศ๖๐ อธิบายวา “วัฒนธรรม” คือ แนวทางประพฤติปฏิบัติของคนที่อยูใน
สังคมเดียวกัน อันเปนแบบแผนเดียวกัน และทางดานงามพิศ สัตยสงวน๖๑ อธิบายวา “วัฒนธรรม” 
คือ วิธีการในการแกปญหาในดานตาง ๆ อันเปนแบบแผนที่มนุษยสรางข้ึน เพื่อสนองความ
ตองการ (needs) ในการดํารงชีวิต ดังนั้นมนุษยจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดจึงตองมีวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองความตองการและแกปญหาพื้นฐานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับสุรินทร ภู
ขจร๖๒ ที่กลาววา “วัฒนธรรม” คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตทุกดานของมนุษยในสังคม ซึ่ง
ประกอบดวยระบบตาง ๆ ดังนี้ ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง ระบบ
การศึกษา ระบบศาสนาและความเชื่อ การแพทยและสาธารณสุข ระบบการสื่อสารและภาษา 
ศิลปะ และนันทนาการ 

สายันต ไพรชาญจิตร และศักด์ิชัย สายสิงห๖๓ กลาววา “วัฒนธรรม” นั้นเปนเร่ือง
เดียวกันกับสังคม ชุมชน และชาติพันธุ ซึ่งหมายถึง ระบบความสัมพันธและกระบวนการจัดการ
ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับส่ิงเหนือธรรมชาติ และมนุษยกับธรรมชาติ

                                                            
๕๘อคิน รพีพัฒน, ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอรด เกียรซ (กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิริน

ธร, ๒๕๕๑), ๗๔. 
๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๗๒. 
๖๐พิสิฐ เจริญวงศ, วัฒนธรรมโบราณที่บานเชียง   (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

๒๕๓๒), ๒๕.  
๖๑งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, พิมพคร้ังท่ี ๔ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), ๔๗. 
๖๒สุรินทร ภูขจร, ภัทรวดี กุลแกว และชนัญ วงษวิภาค, ผีตองเหลือง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๑๙. 
๖๓สายันต ไพรชาญจิตร และศักด์ิชัย สายสิงห, อริยสัจจวัฒนธรรมและการสรางภูมิคุมกัน

ทางวัฒนธรรม (จัดพิมพเผยแพรในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓, ๒๕๕๓), ๗ 
- ๑๙. 
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ใหอยูในสภาวะที่สมดุล สามารถเอ้ือเฟอเกื้อกูลกันและกันใหเกิดความเจริญอยูเสมอ  นอกจากนี้ 
สายันต ไพรชาญจิตร ยังไดนําคําสอนของพระพุทธเจาเร่ืองอริยสัจจวัฒนธรรมมาใชในการศึกษา
วัฒนธรรม เพื่ออธิบายความหมายของ “วัฒนธรรม” วา เหตุที่มนุษยตองมีระบบความสัมพันธกัน 
เหตุที่ตองมีวัฒนธรรม ก็เพราะทุกส่ิงทุกอยางลวนแลวตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เพื่อใหเกิด
ความสมดุล เกิดการเอื้อเฟอชวยเหลือกัน และเพื่อใหอยูรอดในสังคมและ ควรปฏิบัติตอกันดวย
ความเมตตาบนฐานความรูของกฏแหงธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย โดยแนวคิดดังกลาวนี้ คือ หลัก
สําคัญในการศึกษาวัฒนธรรม และเปนหลักการที่สามารถนําไปปรับประยุกตใชไดกับศาสตรทุก
ศาสตรเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการศึกษา 

ทางดานของพระยาอนุมานราชธน๖๔ ไดรวบรวมความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” 
ไวอยางหลากหลาย ดังนี้ “วัฒนธรรม” คือ ส่ิงที่มนุษยเปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือผลิตสรางข้ึนเพื่อ
ความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตแหงสวนรวม, “วัฒนธรรม” คือ วิถีแหงชีวิตของมนุษยในสวนรวมที่
ถายทอดกันได เรียนรูกันได เอาอยางกันได, “วัฒนธรรม” คือ ส่ิงที่เปนผลิตผลของสวนรวม ที่
มนุษยไดเรียนรูมาจากคนรุนกอนแลวสืบทอดเปนประเพณี, “วัฒนธรรม” คือ ความคิดเห็น 
ความรูสึก ความประพฤติ และกิริยาอาการหรือการกระทําใด ๆ ของมนุษยในสวนรวม ลงรูปเปน
พิมพเดียวกันและสําแดงออกมา ปรากฏเปนภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เปนตน 
และ“วัฒนธรรม” คือ มรดกแหงสังคม ซึ่งสังคมรับมาและรักษาไวใหเจริญงอกงาม 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมพุทธศักราช ๒๔๘๕๖๕ ไดใหความหมายวา 
“วัฒนธรรม” คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลม
เกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ซึ่งยศ สันตสมบัติ๖๖ ไดระบุวา 
“วัฒนธรรม” คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น “วัฒนธรรม จึงเปนส่ิงที่มีคุณคาและตองไดรับการ
ปลูกฝง ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางตอเนื่อง
ในสังคม จากการศึกษาทางมานุษยวิทยา สามารถสรุปลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมไว ๖ 
ประการดังนี้ 

                                                            
๖๔พระยาอนุมานราชธน, เรื่องวัฒนธรรม: ฉบับที่ ๑ วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: กองวัฒนธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๔), ๒๔. 
๖๕แสงอรุณ กนกพงศชัย, วัฒนธรรมในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๘), ๒.  
๖๖ยศ สันตสมบัติ, มนุษยกับวัฒนธรรม, พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๔), ๑๑ - ๑๒. 

   ส
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๖๖ 

๑. “วัฒนธรรม” เปนความคิดรวมและคานิยมทางสังคม อันเปนส่ิงที่กําหนด
มาตรฐานพฤติกรรมและเปนส่ิงที่สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูอ่ืนไดสําหรับคนท่ีอยูใน
วัฒนธรรมเดียวกัน 

๒. “วัฒนธรรม” เปนส่ิงที่มนุษยเรียนรู เปรียบเสมือนเปนมรดกทางสังคมที่ไดรับ
การถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง โดยผานกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม 

๓. “วัฒนธรรม” มีพื้นฐานมาจากการใชสัญลักษณ เนื่องจากสัญลักษณเปนส่ิงที่
เขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย รวมทั้งทําใหมนุษยสามารถติดตอส่ือสารกันได 

๔. “วัฒนธรรม” เปนองครวมของความรูและภูมิปญญา โดยวัฒนธรรมเปนส่ิงที่
ทําหนาที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานและเปนเครื่องมือที่มนุษยใชในการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่มนุษยดํารงอยู 

๕. “วัฒนธรรม” คือ กระบวนการที่มนุษยกําหนดและใหความหมายกับชีวิตและ
ส่ิงตางๆรอบตัว เชน มนุษยพยายามที่จะกําหนดนิยามความหมายของชีวิต โดยจะออกมาใน
รูปแบบของพิธีกรรมความเช่ือ ฯลฯ 

๖. “วัฒนธรรม” เปนส่ิงไมหยุดนิ่ง มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยการ
เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมนั้นมีสาเหตุหลายประการ เชน สภาพแวดลอมการติดตอสัมพันธกับ
สังคมและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เปนตน 

ดังนั้น “วัฒนธรรม” จึงหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในสังคมทุกชวงเวลาของชีวิต  ต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย  และเปนแบบแผนที่มนุษยไดรับมา
หรือสรางข้ึน เพื่อนํามาใชในการอยูรวมกันในสังคม 

๑.๔ ความหมายของคําวาทรัพยากรวัฒนธรรม มีผูกลาวถึงความหมายเอาไว
ดังนี้ 

ธนิก เลิศชาญฤทธ๖๗ กลาววา “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (cultural resource) มีชื่อเรียก
ที่แตกตางกันไป ไดแก สมบัติวัฒนธรรม (cultural property) ทรัพยสินวัฒนธรรม (cultural asset) 
มรดกวัฒนธรรม (cultural heritage) เปนตน ซึ่งหมายถึง ผลผลิตของวัฒนธรรมหรือลักษณะตาง 
ๆ ของระบบวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตหรือปจจุบัน) ที่มีคา หรือเปนตัวแทน หรือสามารถส่ือถึง
วัฒนธรรมตาง ๆ ได ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของที่มนุษยทําข้ึน แหลง
โบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เส้ือผา เอกสารทางประวัติศาสตร จารึก ภาษา ศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ และภูมิปญญาพื้นบาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิงของที่มนุษยไมได

                                                            
๖๗ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, ๑๔. 

   ส
ำนกัหอ
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๖๗ 

ทําข้ึน แตมีความหมายทางใดทางหนึ่งตอมนุษย  เชน ซากสัตว ซากพืช ละอองเรณู แหลงน้ํา ดิน 
และหิน ที่มนุษยนํามาใชประโยชน  

พิสิฐ เจริญวงศ๖๘ ไดอธิบายวา “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (culture resource) มีทั้งของ
เกาจากอดีตอันเปนมรดกที่หลงเหลือถึงคนรุนหลัง รวมทั้งมีของใหมที่สรางข้ึน “ทรัพยากร
วัฒนธรรม” เปนส่ิงที่สําคัญ หากจะมีการจัดการใหถูกตองก็ตองศึกษากอนวาอะไรเปนอะไร จะใช
แนวทางอยางไร กลาวคือ สมบัติทางวัฒนธรรมที่เรียกวา “มรดก” นั้น มีการเปลี่ยนบทบาทหนาที่
ไปเกือบหมดแลว ดังนั้นจึงตองมีการอนุรักษและสงวนรักษาใหคงเดิมมากที่สุดเทาที่จะทําได 
พรอมทั้งนํามาใชประโยชนโดยไมใหเส่ือมสภาพ ชํารุด ทรุดโทรมไปมากกวาเดิม สวนที่เปน
“ของใหม” ที่สรางข้ึนมาน้ัน ก็ตองพัฒนาตอไปใหเกิดความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน ดังนั้น การ
อนุรักษและพัฒนาจึงเปนของคูกัน เพราะจะไดทั้งอดีตและปจจุบัน ถาอนุรักษอยางเดียวเราจะมี
แตอดีต และหากพัฒนาอยางเดียวโดยไมอนุรักษก็จะเหลือแตปจจุบัน ซึ่งทั้งอดีตและปจจุบันก็
สําคัญดวยกันทั้งคู และเราก็มีทั้งสองอยางอยูแลว จึงควรจัดการใหทรัพยากรตางสมัยทั้งสองนั้น
เกื้อกูลกัน รวมทั้งสามารถทําประโยชนใหกับประเทศไดเปนสองเทาทวีคูณ 

ชนัญ วงศวิภาค และคณะ๖๙ กลาววา “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” เปนลักษณะของ
ระบบวัฒนธรรมที่เปนตัวแทนส่ือถึงวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถแบงได ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได (tangible) เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ เชน 
ทรัพยากรทางโบราณคดี อันไดแก แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังหมาย
รวมถึงวัตถุทางวัฒนธรรม เชน เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เปนตน 

๒. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองไมได 
(intangible) เชน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ภูมิปญญา เปนตน 

สายันต ไพรชาญจิตร๗๐ ไดระบุถึง “ทรัพยากรวัฒนธรรม” วา เปนสวนประกอบของ
ระบบวัฒนธรรมท้ังหมดในสังคมมนุษย ทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุอันเปนส่ิงกอสรางที่สามารถ
จับตองไดและมองเห็นได (tangible forms) และส่ิงที่ไมสามารถจับตองได (intangible forms) ที่

                                                            
๖๘พิสิฐ เจริญวงศ, การจัดการทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรม (ปาฐกถาศิลป พีระศรี, 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), ๑๑. 
๖๙ชนัญ วงศวิภาค และคณะ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน, ๒ 

– ๓. 
๗๐สายันต ไพรชาญจิตร, การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน, พิมพคร้ัง

ที่ ๓ (กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ, ๒๕๕๐), ๑๓ – ๑๔, ๑๘. 
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๖๘ 

เปนความหมาย (meaning) ความรู/ภูมิปญญา (knowledge/wisdom) ความเชื่อ(beliefs) 
กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (rules/regulations) จินตนาภาพ (imaginations) ความนึกคิด 
(feeling) ศิลปะและการแสดงออก (expressive behaviors) อันเปนส่ิงที่สามารถจัดการใหเกิด
ประโยชนแกการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชุมชน แตละสังคม และแตละยุคสมัยได นอกจากนี้ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน ประกอบไปดวยส่ิงที่เปนมรดก (heritage) ตกทอดมาจาก
อดีต และส่ิงที่ยังมีการสรางสรรคดัดแปลงข้ึนมาใหม (creations/vital cultural resources) เพื่อใช
สอยใหสมประโยชนและเพื่อใชในการแกปญหาดานตาง ๆ ของมนุษยในแตละสังคม ซึ่งในชุมชน
ทั่ว ๆ ไป จะมีทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหลัก ๆ ทั้งชนิดที่เปนมรดกและทรัพยากรวัฒนธรรมรวม
สมัยที่สรางสรรคและพัฒนาข้ึนใหม ที่สามารถพบเห็นและศึกษาไดในปจจุบันแบงออกเปน ๓ กลุม 
ไดแก ทรัพยากรทางโบราณคดี (archaeological resources) ภูมิปญญาทองถิ่น 
(homegrown/Indigenous wisdom) และศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก 
(expressive culture) ซึ่งไดแก ศิลปะ(arts) วรรณกรรม (writings) ดนตรี (music) การละเลน 
(plays) การแสดง (performances) ปรัมปราคติ (myths) นิทาน (tales) ขนบธรรมเนียม 
(customs) ประเพณี (traditions) ความเชื่อ (beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (rites) ฯลฯ 

ดังนั้น สามารถกลาวไดวา “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” เปนผลพวงจากการกระทําของ
มนุษยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน มีทั้งส่ิงที่สามารถจับตองไดและส่ิงที่จับตองไมได อันมีประโยชน 
มีความหมาย และมีความสัมพันธตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

๑.๕ ความหมายของคําวาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม จากความหมาย
ดังกลาวในขางตน ผูศึกษาสามารถสรุปความไดวา “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” คือ 
กระบวนการในการนําส่ิงที่เปนมรดกหรือเปนสมบัติทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได 
มาดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคาที่สุดตอสังคม ตอนานาประเทศ และตอมวลมนุษยชาติ 

 
๒. ลักษณะบางประการของทรัพยากรวัฒนธรรม 

กอนการดําเนินการจัดการหรือสงวนรักษาทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ตองทําความ
เขาใจกับลักษณะรวมบางประการของทรัพยากรวัฒนธรรมเสียกอน ซึ่งลักษณะรวมบางประการ
ของทรัพยากรวัฒนธรรมมี ๔ ขอ ดังนี้๗๑ 
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๑. ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนส่ิงที่ไมมีอะไรมาทดแทนได (irreplaceable) หรือไม
สามารถทําข้ึนใหมได (nonrenewable) 

๒. ถาหากทรัพยากรวัฒนธรรมถูกทําลายลง จะไมสามารถนํากลับคืนมาใหมได 
(irreversible) 

๓. ทรัพยากรวัฒนธรรมหลายอยางเปราะบาง (fragile) และเสียงตอการสูญ
หายหรือหมดไปจากโลก เชน โบราณวัตถุบางชนิด และแหลงโบราณคดี เปนตน 

๔. ทรัพยากรวัฒนธรรมเปนส่ิงที่หายาก หรือเปนประเภทที่มีเพียงช้ินเดียวในโลก 
 
๓. ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม 

ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม๗๒ สามารถแบงไดหลายประเภท ข้ึนอยูกับวิธีการ
จัดแบง ตัวอยางเชน ถามีการแบงตามสาขาวิชาหรือศาสตรทางการศึกษา (discipline) ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมก็จะแบงเปนทรัพยากรทางโบราณคดี ทรัพยากรทางสถาปตยกรรม ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร และทรัพยากรทางประวัติศาสตรศิลปะ เปนตน ซึ่งการจัดแบงดังกลาว อาจสามารถ
กําหนดประเภททรัพยากรวัฒนธรรมไดอยางไมมีที่ส้ินสุด ส่ิงของอยางหนึ่งอาจเปนไดทั้งทรัพยากร
ทางโบราณคดี ทรัพยากรทางประวัติศาสตร และทรัพยากรทางประวัติศาสตรศิลปะ แลวแตวาจะ
ใชศึกษาในศาสตรสาขาใด  แตหากใชแนวคิดการลําดับความสําคัญและบทบาทเชิงการบริหาร
จัดการแลว สามารถแบงทรัพยากรออกเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมพื้นบาน (local cultural 
resource) ทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติ (national cultural resource) และทรัพยากรวัฒนธรรม
โลก (world cultural resource)  เปนตน หรือถาหากจัดจําแนกทรัพยากรวัฒนธรรมตามลักษณะ
ความเปนเจาของ(ownership) ก็อาจแบงไดเปนทรัพยากรวัฒนธรรมสาธารณะ (public cultural 
resource) และทรัพยากรวัฒนธรรมสวนบุคคล (private cultural resource) นักวิชาการบางทาน 
อาทิ Loulanski (๒๐๐๖) ไดเสนอวา ทรัพยากรวัฒนธรรมอาจจําแนกไดตามลักษณะหนาที่ในการ
ใชงาน เชน ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใชสรางรายไดหรือมีหนาที่เชิงเศรษฐกิจและการใชสอย 
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใชสําหรับการศึกษาเรียนรู และทรัพยากรวัฒนธรรมที่ใชเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ เปนตน 

สําหรับองคการยูเนสโกไดกําหนดไววา ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรม
นั้น มีอยู ๒ ประเภท โดยแบงตามตามลักษณะที่ปรากฏหรือที่มีอยู (existence) ไดแก ประเภทที่ ๑ 
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๗๐ 

ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับตองได  (intangible cultural resource) และประเภทท่ี ๒ ทรัพยากร
วัฒนธรรมที่จับตองไมได (tangible cultural resource) 
 
๔. เปาหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

เปาหมายของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ การคนหา การรักษา รวมถึง
การใชคุณคาและความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรมใหตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน และความเปนมนุษยได เปาหมายของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม กอนจะมีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมนั้น 
ตองมีการวางเปาหมายที่ชัดเจนใหสอดคลองกับคุณคาและความหมายเสียกอนจึงจะดําเนินการ
ในข้ันตอนตอไป  เปาหมายของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม สามารถแบงไดดังนี้๗๓ 

๑. เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมสําหรับการวางแผนและการ
ปองกัน เราตองไดขอมูลที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่สมบูรณมากที่สุดเทาที่จะมากได
เสียกอน แลวจึงดําเนินการอยางอ่ืน 

๒. เพื่อปกปองทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทําใหเกิดประโยชนตามความ
เหมาะสมรวมไปกับการอนุรักษและการสงวนรักษาซึ่งเปนเปาหมายสําคัญรองลงมา ทั้งนี้เพื่อ
ไมใหทรัพยากรเส่ือมสภาพหรือสูญหายกอนเวลาอันควร 

๓. เพื่อใหประชาชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ สามารถเขาถึงแหลง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมไดอยางเทาเทียมกัน 

๔. เพื่อใชทรัพยากรวัฒนธรรมในการใหการศึกษาเกี่ยวกับอดีต และใหเราได
ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเองอีกดวย 
 
๕. กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ในการดําเนินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหบรรลุเปาหมาย นักจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมควรวางแผนการดําเนินการในลักษณะที่เปนกระบวนการ (processes) และมีข้ันตอน 
(procedures) เนื่องจากกิจกรรมที่เกียวของหลายอยางนั้น อาจไมสามารถดําเนินการไดในเวลา
เดียวกัน 

ถึงแมวาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอาจจะมีความแตกตางหลากหลายกันไป 
ข้ึนอยูกับสภาพการณ (circumstance) และยุทธวิธี (strategy) ของแตละพื้นที่ แตละสังคม แตละ
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ชุมชน และประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งนักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
หรือในแตละประเทศอาจมีกระบวนการและข้ันตอนที่แตกตางกัน กระบวนการในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีข้ันตอนที่สําคัญ ๓ ข้ันตอน ดังนี้๗๔ 

ข้ันตอนที่ ๑ การประเมินความสําคัญ (assessing significance) ซึ่งหมายถึง การ
แปลความหมายความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม โดยการแปลความหมายน้ัน ๆ ต้ังอยูบน
พื้นฐานจากการวิเคราะหหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และคุณคาตาง ๆ ของทรัพยากร
วัฒนธรรม ในการประเมินความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ตองทํางานใกลชิดกับชุมชนและบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะเขาใจทรัพยากรวัฒนธรรม
อยางถองแทภายใตบริบทตาง ๆ และเพื่อใหการจัดการไดผลงาน (output) ที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน การประเมินความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมตองอาศัยนักวิชาการผูเช่ียวชาญหลาย
สาขาดวย เชน นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร นักมนุษยวิทยา นักวิชาการสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้ง
สมาชิกในชุมชนทองถิ่น อาทิ ชาวบาน พระสงฆ ครู ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนผูเฒาผูแก เปนตน 
ในหลายกรณีควรมีการจัดทําแผนการจัดการ (plan of management) กอนการประเมิน
ความสําคัญ ซึ่งจะเปนส่ิงที่ชวยใหนักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเลือกไดวา คุณคาหลักประการ
ใดบางที่ควรไดรับการประเมินอยางละเอียด จากนั้นจึงดําเนินการตามแผน และสุดทายจึงเปนการ
จัดทําเอกสารระบุความสําคัญ (statement of significance หรือ SOS) ซึ่งเปนการจัดลําดับ
ความสําคัญของทรัพยากรแตละอยางในพื้นที่ที่ดําเนินการ พรอมขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการจัดการ เชน การปกปองการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ การกําจัดวัชพืชใน
แหลงโบราณคดี เปนตน ซึ่งควรกลาววาชาวบาน หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการควรมี
โอกาสไดอานทบทวนและประเมินเอกสารระบุความสําคัญ (SOS) ดวย 

ข้ันตอนที่ ๒ การวางแผนการจัดการ (planning for management) เมื่อมีการประเมิน
ความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรม มีการจัดทําโครงรางคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึง
มีการพรรณนาความสําคัญและประวัติที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว กระบวนการตอไปก็เปนการ
กําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการจัดการที่เหมาะสม ในแผนการปฏิบัติการจัดการนั้น ควร
จะมียุทธวิธีในการจัดการทรัพยากรที่กําหนดเปนระยะยาวและผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจากการ
จัดการ นอกจากน้ีในการวางแผนการจัดการ ควรมีแผนการใหการศึกษาและการแปลความหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมไวดวย ซึ่งการวางแผนการจัดการยังตองใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของชาวบาน ชุมชนทองถิ่น ชนพื้นเมือง และผูที่สนใจอ่ืน ๆ ดวย 
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ข้ันตอนที่ ๓ การกําหนดรายการการจัดการ (management program) ซึ่งการจัดการ
นั้นอาจทําไดหลายวิธี แตหลักการเบื้องตนก็คือ การจัดการตามขอเสนอแนะ รวมทั้งลําดับ
ความสําคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเมินไวในข้ันตอนแรก ซึ่งรูปแบบของการจัดการอาจมี
หลายวิธีข้ึน อยูกับหลายปจจัย เชน สภาพทางกายภาพของทรัพยากร เงื่อนไขทางสังคม ทําเลที่ต้ัง 
ความสําคัญ เปนตน โดยมีต้ังแตการเสริมความม่ันคง การทําร้ัวกั้น การบูรณะ การเคลื่อนยาย 
การฝงกลบ การสงวนรักษา การดูแลรักษา เปนตน แตการจัดการตองคํานึงถึงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในพื้นที่ดวย 

จะเห็นไดวา ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น จําเปนตองอาศัยความรูและทักษะ
ของผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ดวย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเภทของทรัพยากรตาง ๆ เชน การจัดการแหลง
ภาพเขียนสีในออสเตรเลีย ก็จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานไลเคนในการเคล่ือนยายหรือกําจัด
วัชพืชที่ข้ึนตามหนาผาหินออกไป เปนตน 

การดําเนินการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของโลกมักจะมีข้ันตอนที่
คลายกัน เชน ข้ันตอนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ ดักลาส โคเมอร (Douglas Comer)๗๕ ได
เสนอไว เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเร่ิม
จากการดําเนินงาน ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ การศึกษาวิจัย วามีทรัพยากรวัฒนธรรมอะไรบาง โดยผานการกําหนด
หรือระบุประเภททรัพยากร การคนหา การประเมิน การเก็บขอมูล และการบันทึก 

ข้ันตอนที่ ๒ การตัดสินใจ วาจะจัดการหรือสงวนรักษาทรัพยากรที่มีอยางไร โดยผาน
การอนุรักษ 

ข้ันตอนที่ ๓ การนําเสนอทรัพยากรวัฒนธรรมตอสาธารณะ โดยผานการแปล
ความหมาย 

ข้ันตอนที่ ๔ การกระตุนและสงเสริมใหสาธารณะชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุน 
โดยผานกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ 

 

                                                            
๗๕Douglas Comer, The SPAFA Unified Cultural Resource Management Guidelines for 

Southeast Asia (Bangkok: SPAFA, 1994), 7 – 13, อางถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม, ๖๓ – ๖๔. 
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๖. การประเมินคุณคาทรพัยากรวัฒนธรรม 
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ส่ิงที่สําคัญเปนอยางมาก คือ การคํานึงถึง

คุณคาและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ เสียกอนเปนอันดับแรก โดยเฉพาะคุณคา
ของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีตอมวลมนุษยชาติ ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมทุกประเภทมีคุณคา มี
ความหมาย และมีประโยชนตอมนุษยทั้งในปจจุบันและในอนาคต คุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรม
มีอยูหลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยูกับมุมมองและการนําไปใช๗๖ 

มารติน คารฟเวอร (Martin Carver)๗๗ เสนอวา คุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีตอ
มนุษยในลักษณะที่เปนกลุมใหญหรือที่เปนลักษณะรวมนั้น สามารถมองได ๓ คุณคา ดังนี้ 

๑. คุณคาเชิงการตลาด (market value) เชน ทรัพยากรวัฒนธรรมสามารถเปน
แหลงทํามาหากิน เปนที่อยูอาศัย คาขาย ลงทุน หรือใหเชา เปนคุณคาทางเศรษฐกิจพาณิชย เปน
ตน 

๒. คุณคาสําหรับชุมชน (community value) เชน ประโยชนทางการเมือง 
(political value) ประโยชนหรือคุณคาสําหรับชนบางกลุม หรือชนกลุมนอย (minority value) หรือ
คุณคาสําหรับทองถิ่น (local style value) 

๓. คุณคาสําหรับความเปนมนุษย (human value) เชน คุณคาเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของมนุษย(environmental value) และคุณคาเชิงโบราณคดี (archaeological 
value) หรือการศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมวลมนุษยชาติ 

นอกจากนี้ ในบางหนวยงานหรือองคกรในระดับนานาชาติ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ไดมีการกําหนดคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ตางจากคุณคาที่
กลาวมาในขางตน เชน องคการยูเนสโก (Unesco : United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) องคกรอิโคโมส (ICOMOS : International Council on Monuments 
and Sites) และอิกครอม (ICCROM : International Centre for Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property)๗๘  ไดกําหนดแนวทางรวมกัน ในการพิจารณาคุณคาของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมที่ควรไดรับการ
                                                            

๗๖ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, ๓๒. 
๗๗Martin Carver, “On Archaeological Value,” Antiquity, 70: 45 – 56, อางถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ, 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, ๔๘. 
๗๘B. M. Feilden and J. Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage 

Sites (Rome: ICCROM, 1998), 18 – 21, อางถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, 
๔๘ – ๕๒. 
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ประกาศใหเปนมรดกโลก โดยทั้งสามองคกรไดกําหนดคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมออกเปน ๒ 
กลุมใหญๆ คือ คุณคาทางวัฒนธรรม และคุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย ซึ่งคุณคาทั้งสอง
อยางนั้นจะตองมีการพิจารณาควบคูกันไป สามารถอธิบายไดดังนี้ 

๑. คุณคาทางวัฒนธรรม (cultural values) ในที่นี้หมายถึง ส่ิงที่ผูคนในปจจุบัน
ใหความสําคัญกับทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ  ซึ่งอาจแตกตางกันไปในแตละสังคม คุณคาทาง
วัฒนธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมยังสามารถแบงยอยออกเปน ๓ กลุม คือ 

๑.๑ คุณคาเชิงอัตลักษณ (identity value) เปนกลุมคุณคาที่มีความสัมพันธ
และความผูกผันดานอารมณความรูสึกกับทรัพยากรวัฒนธรรม เชน ส่ิงของ สถานที่ หรือ
ส่ิงกอสราง ความผูกพันธนั้นอาจรวมไปถึงอายุความเกาแก คุณลักษณะบางประการ ประเพณี 
ความหลังหรือความทรงจํา ตํานาน ความรูสึก ศาสนา จิตวิญญาณ และสัญลักษณ ซึ่งอาจมีนัย
ทางการเมือง ชาตินิยม และความรักพวกพอง เปนตน 

๑.๒ คุณคาเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value) เปน
คุณคาที่ ข้ึนอยูกับความเปนมาทางประวัติศาสตรและสามารถพิสูจนไดดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เชน ลวดลาย โครงสราง หนาที่การใชสอย ทักษะฝมือ เปนตน 

๑.๓ คุณคาเชิงจํานวนที่หายาก (rarity value) หมายถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม
บางอยางที่มีลักษณะคลายกัน เชน ประเภทเดียวกัน รูปแบบเดียวกัน ออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกัน อายุสมัยเดียวกัน อยูในภูมิภาคเดียวกันนั้น อาจมีจํานวนไมเทากัน ซึ่งในหลายกรณีก็
พบวามีอยูไมมาก หรือเปนของหายาก 

๒. คุณคาเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมสมัย (contemporary socio-economic 
values) หมายถึงคุณคาการใชงานในสังคมรวมสมัย สามารถแบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 

๒.๑ คุณคาเชิงเศรษฐกิจ (economic value) หมายถึง คุณคาของทรัพยากร
วัฒนธรรมที่สามารถชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีพได เชน มีรายได เปนตน อยางไรก็ตาม คุณคา
นี้ไมไดจํากัดในเร่ืองของเงินแตเพียงเทานั้น แตยังหมายรวมถึง คุณคาที่มนุษยสามารถใช
ทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยูได เชน การทองเที่ยว การคา และการมีความสุข เปนตน 

๒.๒ คุณคาเชิงหนาที่ใชสอย (functional value) หมายถึง คุณคาที่คลายกับ
คุณคาเชิงเศรษฐกิจ แตเนนที่คุณคาทางดานการใชงาน การใชสอยแบบเดิมที่ทรัพยากรวัฒนธรรม
เคยถูกใชมา หรืออาจมีการปรับเปล่ียนหนาที่ได เชน การปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเกาใหเปน
พิพิธภัณฑ เปนตน 
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๒.๓ คุณคาเชิงการศึกษา (educational value) หมายถึง คุณคาที่มนุษยใน
ปจจุบัน ใชในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม มีความหมายใกลเคียงกับ
คุณคาทางวิชาการ 

๒.๔ คุณคาทางสังคม (social value) หมายถึง ในเชิงสังคมประเพณี 
กิจกรรมทางสังคมที่ยังเปนประโยชนในสังคมปจจุบันได 

๒.๕ คุณคาเชิงการเมือง (political value) หมายถึง คุณคาที่อาจเกี่ยวของ
กับเหตุการณทางการเมืองในประวัติความเปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น เชน สถานที่สูรบ
ระหวางไทยกับพมาหรือที่ประกาศอิสรภาพของชนชาติในบางประเทศ 

ทรัพยากรวัฒนธรรม เปนส่ิงสําคัญยิ่งตอมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากส่ิงเหลานี้สูญหาย 
หรือถูกทําลายลง อาจจะไมสามารถหาอะไรมาทดแทนหรือไมสามารถทําข้ึนใหมได ดังนั้นในการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจึงตองใชการประเมินคุณคามากําหนดแนวทางในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหเราทราบถึงคุณคาของทรัพยากร
วัฒนธรรม เพื่อใหการจัดการที่จะเกิดข้ึนตอไปในอนาคตนั้นคุมคาที่สุดและเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

 
ตอนท่ี ๓ แนวคิดพิพิธภณัฑธงชาติไทย 

 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน เดิมชื่อวาพิพิธภัณฑธงสยาม กอต้ังข้ึน
โดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ผูซึ่งกูเงินจากธนาคารมาทําธุรกิจสวนตัว แลวนํากําไรจากการทํา
ธุรกิจมาสรางอาคารพิพิธภัณฑและเปดเปนพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มีความสําคัญในดานประวัติศาสตรของชาติ และตองการ
เผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยใหคนไทยไดเรียนรู เขาใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตอธงชาติไดอยาง
ถูกตองผานเร่ืองราวความเปนมาของธงชาติไทยที่ไดจัดแสดงไวในพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปดใหประชาชนเขาชมเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีพิธี
เปดอยางเปนทางการเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนสถานที่รวบรวมขอมูล 
รวบรวมวัตถุสะสม รวมทั้งจัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยต้ังแตอดีตที่ปรากฏ
หลักฐานมาจนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มีความสําคัญใน
ดานประวัติศาสตรของชาติ ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงวัตถุชิ้นเอกซึ่งวัตถุบางอยางมีอยูเพียง
ชิ้นเดียวในโลกและมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของชาติที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยที่หาชมได
ยาก สําหรับวัตถุชิ้นของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ที่ถือวาเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีคุณคาตอ
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ประเทศชาตินั้น ไดแก ธงชางเผือกผืนสมบูรณผืนเกาด้ังเดิมที่ใชเปนธงชาติสําหรับรับเสด็จรัชกาล
ที่ ๕, ธงสยามร้ิวขาวแดง หรือธงสยามแดงขาวหาร้ิว พ.ศ. ๒๔๕๙ ทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖ อันเปน
ผืนที่เกาแกที่สุดที่หลงเหลืออยูผืนสุดทายในโลก เดิมจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑธัชวิทยาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตอมาพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทําการจัดซื้อระหวางพิพิธภัณฑดวยเงื่อนไขพิเศษเพื่อ
นําธงผืนนี้กลับสูประเทศไทยและนํามาจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ผังธงโบราณแรกเร่ิม
บันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาลที่ ๒ ค.ศ. ๑๘๑๙ (พ.ศ. ๒๓๖๒) ที่มีชื่อวา “Musgraves 
Royal Navaland Merchant Flags of All Nations and Codes of Signals” เปนงานพิมพหิน
แบบโบราณ ภาพวาดลายเสนเปนแบบชางเผือกยืนพื้น ซึ่งไกตาโน โบนันติ (Gaetano Bonatti) 
ชางแกะสลักแมพิมพทองแดงชาวอิตาลีที่นิยมสะสมของเกาเปนผูทําข้ึนมาใน พ.ศ. ๒๓๖๒ (ตรง
กับแผนดินของรัชกาลที่ ๒ ทรงครองราชย พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ซึ่งถือวาผังธงช้ินนี้เปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญที่พิมพรูปธงชาติสยามที่เกาแกที่สุดเทาที่มีการคนพบ, หนังสือ Flags 
of Maritime Nations และผังธงนานาชาติ ซึ่งเปนเอกสารทางราชการของกองทัพเรืออเมริกาที่
ตีพิมพในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือวาเปนเอกสารที่มีความเกาแกมากอีกชุดหนึ่งที่มีความสําคัญกับ
ประวัติศาสตรของธงชาติไทย รวมถึงหนังสือสําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับธงชาติไทย คือ พระราชบัญญัติ
วาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย
ธงเลมแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกที่มีรูปธงชาติไทยในสมัยตาง ๆ จากทั่วโลกที่
ไดนํามาจัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ ไดแก ภาพเกาที่หาชมยากที่มีธงชางปรากฏอยู
ในภาพ เชน ภาพที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ เยือนสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ, การดเกมธงชาติ
, เข็มกลัดลายธงชาง, ธงชางบนรูปยาซิกาแรต, แผนผังธงโลก, ปายโฆษณาผลิตภัณฑตาง ๆ 
รวมทั้งไปรษณียบัตรที่มีรูปธงชางและธงไตรรงค เปนตน 

 
ตอนท่ี ๔ งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ
และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธงชาติไทย เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาทั้งหมดจํานวน ๑๖ เร่ือง โดยแบงออกเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ
และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ๑๕ เร่ือง และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธงชาติไทย ๑ เร่ือง ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๗๗ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑชิ้นแรก คือ วิทยานิพนธของวนิษา ติคํา๗๙ 
ซึ่งเปนวิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง “การจัดพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ
ชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน” โดย
วิทยานิพนธของวนิษานี้ไดมุงศึกษากระบวนการและปญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑชุมชนทองแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียง
จํานวน ๔ แหง จากผลการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแช
เลียงทั้ง ๔ แหง มีปญหาในการจัดการ คือ ขาดความเช่ือมโยงแบบพึ่งพิงอิงอาศัยกันในลักษณะ
ตางคนตางทํา โดยพบวา รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม คือ การจัดการพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการที่
อยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและพ่ึงพาภายนอกอยางเหมาะสม บนรากฐานความรู
ความสามารถที่มีอยูในชุมชนและเปนการจัดการที่สรางประโยชนใหแกชุมชนและสังคมไดอยาง
ยาวนาน โดยวิธีการที่ใหพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมืองนานบานเตาไหแชเลียงมีการ
จัดการที่เช่ือมโยง พึ่งพิงอิงอาศัยกันในมิติตาง ๆ ดังนี้ คือ มิติทางดานการเมือง มิติทางดานความ
เชื่อ มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานการทองเที่ยว 

งานวิจัยของ กมลวรรณ จันทวร๘๐ เร่ือง “การบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในประเทศ
ไทย” วิทยานิพนธศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ภาควิชาทฤษฎีศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดศึกษาถึงรูปแบบและลักษณะการบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในปจจุบัน รวมทั้งศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของหอศิลปของรัฐ โดยนํามาสรุปปญหาและมีการเสนอแนะ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในอนาคตตอไป โดยการวิจัยนี้ไดใชเคร่ืองมือวิจัย 
๓ รูปแบบ คือ แบบขอขอมูลเกี่ยวกับหอศิลปของรัฐ แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการหอศิลปของรัฐที่เปนกรณีศึกษา และแบบสัมภาษณกึ่งมี
โครงสรางซ่ึงสัมภาษณผูบริหารหอศิลป ผูปฏิบัติงาน ศิลปนที่เคยแสดงผลงาน และผูเช่ียวชาญ
ดานการจัดการพิพิธภัณฑและหอศิลป ผลการวิจัยพบวา หอศิลปที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบ
สถาบันที่อยูภายใตมูลนิธิจะสามารถบริหารจัดการหอศิลปไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพใน

                                                            
๗๙วนิษา ติคํา, “การจัดพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินแหลงเตา

เมืองนานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๘๐กมลวรรณ จันทวร, “การบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ภาควิชาทฤษฎีศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕). 
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๗๘ 

การดําเนินงานมากกวาหอศิลปที่เปนรูปแบบสวนราชการ ซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประสบ
ความสําเร็จ คือ การวางพันธกิจขององคกร ทรัพยากรบุคคล รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงาน 
สําหรับในดานการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการพบวา มีความพึงพอใจในดานการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะมากที่สุด และมีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธนอยที่สุด ผู
มาใชบริการมีความคิดเห็นวา การที่ประชาชนเขาไมถึงวงการศิลปะและไมเขาใจศิลปะรวมสมัย
เปนปญหาและอุปสรรคมากที่สุด ขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในอนาคต
นั้นควรมีการบริหารงานในรูปแบบอื่นที่ไมใชสวนราชการ เชน องคการมหาชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการวางแผนทางการตลาดเพื่อตอบโจทย
ตอกลุมเปาหมายและใหความสําคัญกับการใหบริการแกสาธารณชนเปนหลัก ทั้งในสวนของการ
อํานวยความสะดวกและการจัดกิจกรรม 

งานวิจัยของ บัณฑิต จันทรโรจนกิจ๘๑ เร่ือง “พิพิธภัณฑาภิบาล: แนวทางการบริหาร
และจัดการพิพิธภัณฑ และหอศิลปะรวมสมัย” เปนงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
โดยงานวิจัยชิ้นนี้สะทอนบทเรียนที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับศิลปน นักสะสม ผูบริหารหอศิลปะ 
นักวิชาการทั้งทางดานประวัติศาสตรศิลปะและการบริหารวัฒนธรรม ตลอดจนผูตัดสินในทาง
การเมือง ซึ่งผูวิจัยไดมีโอกาสบมเพาะความสนใจและเห็นความสําคัญที่จะผลักดันใหเกิด
พิพิธภัณฑและหอศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยในฐานะที่เปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาสังคม
ใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสังคมไทยจึงเปนเร่ืองที่
สมควรทําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการจัดวาระวัฒนธรรมใหเปนวาระของสังคมเพื่อสนับสนุนคนรุน
ใหมใหเขาถึงและสามารถบมเพาะทุนวัฒนธรรมไดอยางยั่งยืน และงานวิจัยช้ินนี้ไดเผยใหเห็นวา 
ศิลปะเปนแหลงบันดาลใจอันสําคัญและเปนรากฐานของอารยธรรม ซึ่งจะกอเปนทุนของสังคมใน
ระยะยาว ในขณะเดียวกันพื้นที่ทางศิลปะรวมสมัยของไทยกลับมีอยูอยางจํากัด จนอาจกลาวไดวา
ไมมีพื้นที่ที่จะบมเพาะทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยและไมอาจเปนไปไดดวยการละเลยภาค
ศิลปะรวมสมัยไปได การสรางพิพิธภัณฑและหอศิลปะจึงเปนปราการสําคัญที่จะสรางทุนทาง
วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจใหแกสังคมไทย 

                                                            
๘๑บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, “พิพิธภัณฑาภิบาล: แนวทางการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ และหอ

ศิลปะรวมสมัย” (งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๘). 
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๗๙ 

งานวิจัยของ พิมพยิหวา จํารูญวงษ๘๒ เร่ือง “การบริหารทรัพยากรกายภาพของ
พิพิธภัณฑ: กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑของรัฐ ๑๐ แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” วิทยานิพนธ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพบวา ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑแบงไดเปน ๒ กลุม ไดแก 
พิพิธภัณฑขนาดใหญซึ่งเปนอาคารที่สรางข้ึนมาเปนพิพิธภัณฑเปนการเฉพาะ และพิพิธภัณฑ
ขนาดเล็กที่ปรับใชอาคารที่มีอยู เดิมมาเปนพิพิธภัณฑ สภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑพบวามี
พิพิธภัณฑ ๙ แหงจาก ๑๐ แหง ที่มีสภาพอาคารชํารุดทรุดโทรม เชน ผิวหนังมีสีหลุดลอก มีรอย
ดางดําของทางน้ําฝน และมีอุปกรณประกอบการจัดแสดงชํารุดเสียหาย สําหรับหนวยงานดาน
อาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑแบงออกได ๒ กลุม คือ กลุมที่มีหนวยงานดานอาคารสถานท่ี
โดยเฉพาะ และกลุมที่ไมมีหนวยงานดานอาคารสถานที่โดยเฉพาะ บุคลากรดานอาคารสถานที่
ของพิพิธภัณฑมักมีเพียงบุคลากรที่เปนแมบาน ชาง หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีเพียง ๓ 
พิพิธภัณฑเทานั้นที่มีผูจัดการดานอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑ ดานขอบเขตของการดูแลรักษา
อาคารสถานท่ีของพิพิธภัณฑพบวา ยังขาดการบํารุงรักษาระบบปองกันอัคคีภัย และระบบ
ดับเพลิง สําหรับในสวนของขอบเขตของการบริการอาคารสถานที่ของพิพิธภัณฑพบวา ยังขาดการ
วางแผน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการรักษาความสะอาด ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา 
พิพิธภัณฑสวนใหญที่มีสภาพอาคารทรุดโทรมอาจเปนเพราะขาดนโยบายในการดําเนินการดาน
อาคารสถานที่ที่ชัดเจน และเนนการปฏิบัติงานในเชิงซอมแซมมากกวาเชิงการปองกัน โดยมักให
หนวยงานภายในเปนผูดําเนินการเองกอน หากไมสามารถแกไขไดจึงคอยจางบริษัทภายนอกมา
ดําเนินการ    

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑอีกช้ินหนึ่ง คือ เร่ือง “ศึกษาการจัด
พิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ของซารีนา จุลธีระ๘๓ โดย
วิทยานิพนธเลมนี้ไดมุงศึกษาถึงระบบการจัดการภายในพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาวัดหนังราช

                                                            
๘๒พิมพยิหวา จํารูญวงษ, “การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ: กรณีศึกษาอาคาร

พิพิธภัณฑของรัฐ ๑๐ แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 

๘๓ซารีนา จุลธีระ, “ศึกษาการจัดพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๐). 
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๘๐ 

วรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการ
เปรียบเทียบและการออกภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล และนํามาใชในการประเมินตอระบบการจัดการ
ภายในพิพิธภัณฑ รวมทั้งสามารถนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ใหมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน จากผลการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑแหงนี้เปนประโยชนตอการศึกษา 
ซึ่งผูเขาชมสามารถจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ จากพิพิธภัณฑ ไดจากการสัมผัสวัตถุส่ิงของ เพื่อเรียนรูจาก
ของจริงและประสบการณจริง และเปนประโยชนในดานของการเปนสถานที่เก็บรักษาวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณคา เพื่อใหชนรุนหลังไดเล็งเห็นถึงคุณคาของส่ิงเหลานี้ และชวยกันดูแลรักษา
ไมใหสูญหายไป  

ดานงานวิจัยของ บัณฑิต พันธุฤทธ์ิ๘๔ เร่ือง “การศึกษาแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ วังสวนบานแกว อ.เมือง จ.จันทบุรี” 
สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
กลาววา ในปจจุบัน งานทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรกําลังไดรับความสนใจจากบุคคล
ทั่วไปเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากคํานึงถึงในแงที่วาเปนมรดกของชาติไดประเด็นหนึ่ง แตในความเปน
จริงทั่วไปยังมีงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานโบราณคดีและประวัติศาสตรจํานวนมากที่ขาดการ
คํานึงถึงเทาที่ควร เนื่องจากอุปสรรคในประเด็นตาง ๆ งานวิจัยของ บัณฑิต พันธุฤทธ์ิ นี้จึงไดเสนอ
การศึกษาและวิเคราะหในแงของแนวทางการพัฒนางานทางดานนี้โดยตรง รวมทั้งกระตุนให
บุคคลหลาย ๆ ฝายตระหนักในคุณคาของมรดกแหงชาติที่นาจะไดมีการฟนฟูสงเสริมในข้ันตอไป  
ซึ่งวังสวนบานแกว อ.เมือง จ.จันทบุรี เปนอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญเมื่อคร้ังในอดีต เม่ือเวลา
ลวงเลยมาความสําคัญตาง ๆ ก็ยิ่งจะเพิ่มข้ึนในแงของโบราณคดีและประวัติศาสตร การศึกษา
วิเคราะหในประเด็นตาง ๆ จึงเปนเร่ืองนาสนใจและสําคัญเปนอยางยิ่ง 

รวมทั้งงานวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑศิลปะ: กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของ นวลลออ พึ่งพรหม๘๕  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการบริหาร

                                                            
๘๔บัณฑิต พันธุฤทธิ์, “การศึกษาแนวทางการจัดพิพิธภัณฑสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระ

บรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗ ณ วังสวนบานแกว อ.เมือง จ.จันทบุรี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕). 

๘๕นวลลออ พึ่งพรหม, “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑศิลปะ: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
หอศิลป” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม  วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑). 
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๘๑ 

จัดการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงการใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจทัศนคติ ความพึงพอ
ใจความตองการใชบริการของกลุมผูชมชาวไทยและกลุมศิลปน และสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
ดานกรณีศึกษาเปรียบเทียบแบงออกเปนสองสวน คือ กรณีศึกษาองคกรภายในประเทศ ๔ แหง 
ไดแกหอศิลปสมเด็จพรนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  หอศิลปวิทยทรรศน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สวน
กรณีศึกษาเปรียบเทียบองคกรตางประเทศ ๔ แหงไดแก The Metropolitan Museum of Art 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  National of Art วอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา  The National Gallery 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร เปนการศึกษาขอมูล
จากเอกสารคูมือนําชมและส่ืออิเลคทรอนิกสที่เกี่ยวของ จากผลการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป ไดมีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในดานตาง ๆ มาตามลําดับ ซึ่งเปนไป
คอนขางลาชาเนื่องจากปญหาระบบการบริหารภายในดานงบประมาณดําเนินการที่มีจํากัด 
บุคลากรไมเพียงพอ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆใหกลุมเปาหมายหรือประชาชน
ทั่วไปรับทราบขอมูล กลุมเปาหมายหลักที่เขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป มาที่สุดคือ
กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมีมากถึงรอยละ ๖๔.๘๐ และเปนกลุมที่มี
ทัศนคติที่ดีตอการเขาชม ตองการขอมูลความรูเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเขาชม แตมีพฤติกรรม
การเขาชมเพียงครั้งเดียวไมกลับมาชมซํ้าอีก สวนกลุมศิลปนเปนกลุมที่มีความตองการใชบริการ
ในดานพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป อยูในระดับมากดวยเหตุผล
เพราะความมีชื่อเสียงเปนหนวยงานระดับชาติ  ผลการวิเคราะหกรณีศึกษาเปรียบเทียบองคกรใน
ประเทศพบวา องคกรพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปในประเทศมีรูปแบบการบริหารจัดการองคกร
ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก รูปแบบราชการ รูปแบบมูลนิธิภายใตการดําเนินงานของเอกชน และการ
บริหารงานโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งแตละแหงทีความแตกตางในรูปแบบการบริหารจัดการ ขนาดของ
องคกร แตยังคงมีสภาพปญหาที่คลายคลึงกัน คือ มีการเก็บสะสมผลงานศิลปะในจํานวนนอย 
หรือบางแหงไมมี สวนองคกรที่มีก็ยังขาดการบํารุงรักษาผลงานใหอยูในสภาพที่ดี ผูที่ทําหนาที่
บริหารไมมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารตองทําหลายหนาที่ในเวลาเดียวกัน จํานวนบุคลากรไม
เพียงพอตอเนื้องาน และมีขอจํากัดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานมีจํากัด สถานที่ยังไมไดมาตรฐานและขาดการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง ผลการวิเคราะห
ขอมูลกรณีศึกษาองคกรศิลปะในตางประเทศพบวา องคกรศิลปะในตางประเทศใหความสําคัญ
กับการเก็บรวบรวมผลงานศิลปะ รวมทั้งมีการสงเสริมบทบาททางการศึกษาโดยการจัดทํากิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูในพิพิธภัณฑสําหรับกลุมผู เขาชม การเปดชองทางการส่ือสานผานส่ือ
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๘๒ 

อิเล็กทรอนิกสใหทันกับยุคสมัยในปจจุบันมีการเนนการใหบริการและการอํานวยความสะดวกแก
ผูชม การสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรเพ่ือการแลกเปล่ียนวัตถุจัดแสดง การพัฒนา
บุคลากร และระดมทุน ซึ่งเปนไปตามหลักการดําเนินงานพิพิธภัณฑ  สําหรับแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ใหเปนสถาบันอันทรงคุณคาระดับชาติและเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดตาง ๆ ที่มีนั้น บุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการขององคกรจะตองมีเปาหมายรวมกัน และนํากลยุทธดานการบริหารขององคกร
พิพิธภัณฑเชิงธุรกิจมาปรับใชใหเหมาะสมเปนรูปธรรมโดยเนนการสรางมูลคาทางจิตใจควบคูไป
กับการสรางความรูความเขาใจและการพัฒนาเครือขายทางศิลปะ รวมไปถึงการแสวงหาความ
รวมมือระหวางองคกรเพ่ือการพัฒนาเครือขายทางศิลปะ และการแสวงหาความรวมมือระหวาง
องคกรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด และเปนไปตามหลักพิพิธภัณฑใน
มาตรฐานระดับสากลตอไปในอนาคต 

งานวิจัยของ วิไลวรรณ อยูทองจุย๘๖ เร่ือง “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
กลาวถึงวัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ ประการแรก เพื่อศึกษาปริมาณและประเภทของ
โบราณวัตถุที่พบจากการขุดคนควาแหลงโบราณคดีการทรวงพาณิชยเดิม สําหรับเปนของมูล
เบ้ืองตนในการจัดจําแนกโบราณวัตถุประกอบกับการจัดการคลังวัตถุโบราณ และประการที่ ๒ 
นําเสนอรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี 
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร จากความรูและการเก็บรวบรวมขอมูลทาง
ประวัติศาสตร แนวทางนโยบาย เพื่อนํามาพัฒนาคลังโบราณวตถุในปจจุบันใหเกิดประสิทธิภาพ 
โดยจากการศึกษาไดพบวาโบราณวัตถุมีปริมาณมากและหลากหลายประเภทโดยสามารถแบง
ออกได ๗ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ประเภทเศษภาชนะ ประเภทที่ ๒ ประเภทประกอบ
สถาปตยกรรม ประเภทที่ ๓ ประเภทประติมากรรม ประเภทที่ ๔ ประเภทโลหะ ประเภทที่ ๕ 
ประเภทกระดูกสัตว ประเภทที่ ๖ ประเภทแกว และประเภทท่ี ๗ ประเภทอ่ืนๆ เชน เบาหลอมโลหะ 
สวนของปริมาณโบราณวัตถุมีประมาณ ๕๖,๐๗๐ ชิ้น สวนใหญเปนโบราณวัตถุประเภทเศษ
ภาชนะดินเผา สวนรูปแบบและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับคลังโบราณวัตถุทางโบราณ 

                                                            
๘๖วิไลวรรณ อยูทองจุย, “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดี

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 
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๘๓ 

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร ควรเปนรูปแบบเพื่อการเรียนรูและการอนุรักษ โดย
การแบงพื้นที่ออกเปน ๓ สวน คือ สวนที่ ๑ พื้นที่สวนการเรียนรู เปนสวนของการเรียนรูและจัด
นิทรรศการเพื่อการเรียนรู สวนที่ ๒ พื้นที่สวนของการอนุรักษ เปนสวนสําหรับทําการอนุรักษและ
ใหความรูเร่ืองของการอนุรักษโบราณวัตถุ และสวนที่ ๓ พื้นที่สวนคลังโบราณวัตถุ (คลังปด) 
สําหรับเปนพื้นที่หรือหองในการจัดเก็บโบราณวัตถุ  โดยรูปแบบและแนวทางการจัดการคลัง
โบราณวัตถุขางตนเปนรูปแบบการจัดการที่อยูบนพื้นฐานของความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
และสอดคลองกับแนวทางนโยบาย เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชน พิพิธภัณฑและโบราณวัตถุ
อยางแทจริง 

งานวิจัยของ นวลพรรณ บุญธรรม๘๗ เร่ือง “การจัดแสดงและการดูแลรักษา
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน: กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี” สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนการประมวลความรูในขอบขายของวิชาทางดานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานที่ไดเรียนรูมา โดยเปนการศึกษาเร่ืองการจัดแสดงและการดูแลรักษาศิลป
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง โดยพิพิธภัณฑนี้เกิดจาก
ความรวมมือของหนวยงานราชการและประชาชนในทองถิ่น อีกทั้งศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงไวใน
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง มีความสําคัญมากทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี และวัฒนธรรม 
ดังนั้นจึงมีความสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรม ทองถิ่น และสามารถอนุรักษศิลป
โบราณวัตถุของทองถิ่น ใหคงคุณคาไดยาวนานที่สุด 

สําหรับงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑ มี ๔ เลม ไดแก 
เร่ือง “Phyathai Palace: Architectural Conservation and Museum Management Plan” (วัง
พญาไท: การสงวนรักษาสถาปตยกรรมและแผนการจัดการพิพิธภัณฑ) วิทยานิพนธศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว ของ Major Nudanai 
Buranasomphob๘๘, เร่ือง “Mom Jao Amorntat Palace: Architectural Conservation 

                                                            
๘๗นวลพรรณ บุญธรรม, “การจัดแสดงและการดูแลรักษาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน: 

กรณีศึกษาท่ีพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑). 

๘๘Nudanai Buranasomphob, “Phyathai palace: Architectural conservation and museum 
management plan” Master of Arts Thesis, Program of Architectural Heritage Management and 
Tourism, Silpakorn University, 2003). 
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๘๔ 

Research and Museum Management Plan” (วังหมอมเจาอมรทัต: ศึกษาการสงวนรักษา
สถาปตยกรรมและแผนการจัดการพิพิธภัณธ) วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว เขียนโดยโดย Sunsanee Monmathurapoj๘๙, 
เร่ือง “The Museum Management of Bangkhunphom Palace” (การจัดการพิพิธภัณฑของวัง
บางขุนพรหม) วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม
กับการทองเที่ยว ของ Yodkaew Termsomkate๙๐ และ เร่ือง “National Museum for Thailand: 
Steps Toward A New Framework for Development” (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร: กาว
ตอไปของขอบขายงานใหมเพื่อการพัฒนา) วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว ของ Katat Nixon Chen๙๑ โดย ๒ เร่ืองแรกนั้นเกี่ยวของ
กับการจัดการพิพิธภัณฑในดานของการสงวนรักษามรดกทางสถาปตยกรรมอันเปนวงัทีสํ่าคัญของ
ประเทศไทย อันไดแก วังพญาไทและวังหมอมเจาอมรทัต  ซึ่งกลาวถึงการเสนอแผนการจัดการ
และการฝกปฏิบัติในดานการสงวนรักษามรดกทางสถาปตยกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
สําหรับเร่ืองที่ ๓ นั้นจะมุงเนนในเร่ืองของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑวังบางขุนพรหม อัน
ไดแก การจัดนิทรรศการถาวร การจัดนิทรรศการชั่วคราว รวมถึงการกลาวถึงเร่ืองกองทุนตาง ๆ ซึ่ง
เปนส่ิงสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑแหงนี้ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย 
และองคกรภายนอก  ฯลฯ  และเ ร่ืองสุดทาย  คือ  การศึกษาถึงขอบขายการทํางานของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครในรูปแบบใหมเพื่อกาวไปสูการพัฒนาที่ ดียิ่ง ข้ึนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ ไดแก สารนิพนธเร่ือง “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี” เปนสารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

                                                            
๘๙Sunsanee Monmathurapoj, “Mom Jao Amorntat palace: Architectural conservation 

research and museum management plan” Master of Arts Thesis, Program of Architectural Heritage 
Management and Tourism, Silpakorn University, 2003). 

๙๐Yodkaew Termsomkate, “The museum management of Bangkhunphom palace” 
Master of Arts Thesis, Program of Architectural Heritage Management and Tourism, Silpakorn 
University, 2004). 

๙๑Katat Nixon Chen, “A national museum for Thailand: Steps toward a new framework 
for development” Ph.D. Thesis, Program of Architectural Heritage Management and Tourism, 
Silpakorn University, 2008). 
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๘๕ 

สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ สุนันทา คงสาย๙๒  มีจุดประสงคเพื่อศึกษา
ความเปนมาและกระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม กระบวนการการมีสวนรวมของ
ชุมชน ปญหาและอุปสรรค รวมถึงประโยชนและผลกระทบที่ชุมชมไดรับจากการเกิดข้ึนของ
พิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว โดยการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงสัมภาษณบุคคลที่มีสวนเก่ียวของในการกอต้ัง ใชวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษาคนควาพบวา กระบวนการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ต้ังข้ึนดวยความริเร่ิมของชุมชนหลายองคกรในพื้นที่ เกิด
จากความรูสึกสํานึกที่จะตองตอบแทนแผนดินเกิด รําลึกถึงเหลาตระกูลไท-ยวน ที่ไดสืบทอดภูมิ
ปญญาไวใหลูกหลานใชดํารงชีวิตอยางพอเพียง การมีสวนรวมของชุมชนคอนขางอยูในวงจํากัด
เฉพาะกลุมบุคคล ปญหาและอุปสรรคที่มีในกระบวนการการจัดต้ังพิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑสถาน
บานคูบัวแบงออกเปน ๓ ดาน ไดแก ดานความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ
ประโยชนของพิพิธภัณฑชุมชน ดานการสนับสนุนการตกแตงและดานความรวมมือรวมใจให
กําลังใจสนับสนุนของคนในชุมชน สวนประโยชนที่ชุมชนไดรับจากการเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว ไดแก เกิดการรวมกลุมกันของคนในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ ดูแล และรักษาทรัพยากรวัฒนธรรม เกิดศูนยรวมในการเก็บรวบรวม รักษาบอกเลา 
เร่ืองราวตาง ๆ ของชุมชน จากอดีตสูปจจุบัน เพื่อสงผานไปยังอนาคต และผลกระทบที่ชุมชนไดรับ
จากการเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัวนั้น ไดเกิดความขัดแยงทางดาน
ความคิดในชุมชนที่ไมเขาใจวัตถุประสงคและประโยชนของพิพิธภัณฑชุมชน การเพิ่มข้ึนของ
การจราจรจากผูที่มาเยี่ยมชม ทําใหความสงบสุขไดแปรเปล่ียนไป แตเปนเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ 
และวิถีชุมชนที่เปล่ียนไปกลายเปนชุมชนกึ่งเมืองมากกวาชนบทแท 

รวมทั้งงานวิจัยของ ปาจารีย วิลัยปาน๙๓  เร่ือง “การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติขอนแกน”  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนําแนวคิดอัตลักษณใชเปนเคร่ืองมือในการหาอัตลักษณ

                                                            
๙๒สุนันทา คงสาย, “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑ

สถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๙๓ปาจารีย วิลัยปาน, “การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๓). 
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๘๖ 

พิพิธภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
การศึกษาคร้ังนี้แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ เปนการศึกษา เชิงคุณภาพในสวนของอัต
ลักษณพิพิธภัณฑในมุมของผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ
และการศึกษาสวนที่เกี่ยวของ สวนที่ ๒ เปนการศึกษาเชิงปริมาณในสวนของอัตลักษณพิพิธภัณฑ
ในมุมมองของผูเขารวมชม บุคลากรภายใน และนักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ ๙ โดยใช
แบบสอบถาม โดยผลการศึกษาพบวา อัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการมีความสอดคลองกับอัตลักษณพิพิธภัณฑในมุมมองของผูเขาชม บุคลากรภายใน และ
นักโบราณคดีสํานักศิลปากรที่ ๙ โดยอัตลักษณพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 
คือ  ความเปนพิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรโบราณคดี ที่มีกลุมวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความโดดเดนและมีใบเสมาหินทรายเปนศิลปกรรมที่เปนหลักฐานทีสํ่าคัญ
ในวัฒนธรรมทวารดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีใบเสมาพิมพาพิลาปเปนโบราณวัตถุหลักที่
เปนอัตลักษณพิพิธภัณฑหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน จากขอมูลอัตลักษณ
พิพิธภัณฑปาจารียไดนําเสนอแนวทางการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑ คือ การแปลความหมาย 
การสรางการยอมรับอัตลักษณพิพิธภัณฑ (การเผยแพรประชาสัมพันธ) การรักษาอัตลักษณ
พิพิธภัณฑ การจัดการธุรกิจพิพิธภัณฑ การศึกษาวิจัยอัตลักษณพิพิธภัณฑในประเด็นสืบเนื่อง 
และเพื่อการใหการจัดการอัตลักษณพิพิธภัณฑประสบความสําเร็จนั้น พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ขอนแกนควรมีการปรับความสัมพันธหรือโครงสรางองคกรการทํางานดานโบราณคดีรวมกับสํานัก
ศิลปากรที่ ๙ เพื่อใหการทํางานดานพิพิธภัณฑและโบราณคดีสอดคลองกัน 

วิทยานิพนธทั้ง ๑๕ เลมที่ไดกลาวมาในขางตนนี้ จะเปนแนวทางในการศึกษาดาน
กระบวนการจัดการพิพิธภัณฑในเร่ืองของอัตลักษณพิพิธภัณฑ การจัดการพิพิธภัณฑโดยชุมชน 
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ การจัดการคลังวัตถุ รวมไปถึงการจัดแสดงและการดูแลรักษา
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน รวมทั้งไดนํากรณีศึกษาพิพิธภัณฑหลากหลายรูปแบบทั้ง
พิพิธภัณฑทองถิ่น พิพิธภัณฑวัด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑของวัง และพิพิธภัณฑ
ศิลปะ ทั้งหมดนี้มาเปนกรณีศึกษาตัวอยางในดานของแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑในรูปแบบ
ตาง ๆ รวมถึงมุมมองดานปญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางในการแกปญหาที่ไดจากการศึกษา เร่ือง 
“การจัดพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมืองนานบานเตา
ไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน”, “การบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในประเทศ
ไทย”, “พิพิธภัณฑาภิบาล: แนวทางการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ และหอศิลปะรวมสมัย”, 
“การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ: กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑของรัฐ ๑๐ แหงใน
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๘๗ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล”, “ศึกษาการจัดพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร”, “การศึกษาแนวทางการจัดพิพิธภัณฑสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ วังสวนบานแกว อ.เมือง จ.จันทบุรี”, “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ศิลปะ: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป”, “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลัง
โบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร”, “การจัดแสดงและการ
ดูแลรักษาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน: กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี”, “Phyathai palace: Architectural conservation and museum 
management plan”, “Mom Jao Amorntat palace: Architectural conservation research 
and museum management plan”, “The museum management of Bangkhunphom 
palace”, “A national museum for Thailand: Steps toward a new framework for 
development”, “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี” และ “การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน” ซึ่ง
ทุกเร่ืองที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา เร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย” ในคร้ังนี้ 

สําหรับงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวของกับแนวคิด  เ ร่ือง  “ธงชาติไทย” ชิ้นสําคัญ  คือ 
วิทยานิพนธของ ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม๙๔ ซึ่งเปนวิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตชื่อเร่ือง “ธงไตรรงคกับการสรางอุดมการณรัฐ
ไทย พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๕๒๐” โดยวิทยานิพนธของชนิดาชิ้นนี้ไดเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการของธงชาติ
ไทยต้ังแตมีหลักฐานปรากฏมาจนถึงยุคของธงไตรรงคในปจจุบัน และโดยเฉพาะอยางยิ่งไดเปน
การศึกษาถึงความพยายามในการสถาปนาธงชาติใหเปนสัญลักษณแทนอุดมการณรัฐไทยต้ังแต
สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงชวงตนรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร อันเปนการสรางความหมายและ
ความสําคัญใหกับธงไตรรงค 

จากการศึกษา เร่ือง “ธงไตรรงคกับการสรางอุดมการณรัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๕๒๐” 
ทําใหไดแนวคิดที่เกี่ยวกับ “ธงชาติไทย” โดยเฉพาะในยุคของธงไตรรงค รวมทั้งทําใหมีความเขาใจ
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธงชาติ อันเปนทรัพยากรวัฒนธรรมที่สําคัญในพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งทํา
ใหผูศึกษามีความเขาใจในดานของขอมูลของตัวทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน อันจะเปน

                                                            
๙๔ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, “ธงไตรรงคกับการสรางอุดมการณรัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๕๒๐” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 
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ประโยชนตอการประเมินคุณคาของทรัพยากรวัฒนธรรมและกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑที่ผู
ศึกษาจะไดทําการศึกษาตอไป 
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บทที่ ๓ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการศกึษา 
 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” เปนการศึกษาขอมูลภายใตกรอบ
การจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการ
บริการงานพิพิธภัณฑ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนเคร่ืองมือใน
การศึกษาขอมูล เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคโดย
การใชหลักการ SWOT Analysis มาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการหาแนวทางการ
พัฒนาธงชาติไทยตอไปในอนาคต 

การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยในคร้ังนี้ ผู ศึกษาไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

๑.  พื้นที่การศึกษา 
๒.  ประชากรที่ศึกษา 
๓.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
๔.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
๕.  การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล 
๖.  ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 

 
๑. พื้นทีก่ารศึกษา 

การศึกษานี้เปนการศึกษาการจัดการของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งต้ังอยูเลขที่ ๑๕  
ลาดพราว ๔๓  แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โดยกอนที่จะ
สรางอาคารพิพิธภัณฑเพื่อจัดแสดงวัตถุสะสมนั้น คุณพฤฒิพลไดจัดแสดงวัตถุสะสมอยางไมเปน
ทางการข้ึนที่บานของตนเอง (ที่ดินที่สรางอาคารพิพิธภัณฑฯ ในปจจุบัน) โดยใชหองรับแขกที่อยู
ชั้นลางของบานมาทําเปนสถานที่จัดแสดงวัตถุ เมื่อเวลามีแขกมาเย่ียมบาน คุณพฤฒิพลจะทํา
หนาที่นําชมวัตถุสะสมที่เกี่ยวกับธงชาติไทย รวมทั้งอธิบายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยให
แขกผูมาเยี่ยมชมไดฟงดวยตนเอง ตอมาพอวัตถุที่ไดสะสมไวนั้นไดมีจํานวนมากข้ึน ทําใหสถานที่
ในหองรับแขกนั้นไมเพียงพอตอการจัดแสดง จึงทําใหคุณพฤฒิพลมีความคิดที่จะหาสถานที่ที่

๘๙ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๐ 

เพียงพอตอการจัดวางวัตถุสะสมทั้งหมดนี้และตองการเปดเปนพิพิธภัณฑเพื่อใหบุคคลภายนอก
สามารถเขามาเยี่ยมชมไดดวย ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงไดทําการร้ือบานหลังเดิมออกและสรางเปน
อาคารพิพิธภัณฑ ๓ ชั้นดังที่เห็นในปจจุบัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๖ ตารางวา ในสวนของ
พื้นที่ที่ใชจัดแสดงวัตถุสะสมและประวัติความเปนมาของธงชาติไทยนั้นจะต้ังอยูบริเวณหอง C1 
และ C2 บนชั้นที่ ๒ ในโซนดานหนาของอาคารพิพิธภัณฑ มีพื้นที่สําหรับจัดแสดงท้ังหมด ๑๒๐ 
ตารางเมตร 

 
๒. ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก เจาหนาที่ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีจํานวน
ทั้งหมด ๒ คน คือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึ่งเปนทั้งเจาของและเปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย และคุณจันทกาญจน คลอยสาย รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งคุณซาชา
เร ฮารเดน นักธัชวิทยาของสมาคมธัชวิทยาแหงภาคพ้ืนอเมริกาเหนือ ผูใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนพิพิธภัณฑธงชาติไทยในเร่ืองของขอมูลและวัตถุสะสมเก่ียวกับธงชาติไทย (ต้ังแต พ.ศ. 
๒๕๕๓ – ปจจุบัน) 

 
๓. เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ 
๓.๑ อุปกรณในการเก็บขอมูล ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูป และกลอง

วิดีโอ เปนตน 
๓.๒ อุปกรณสําหรับจดบันทึก ไดแก สมุด ดินสอ และปากกา เปนตน 

 
๔. วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ รูปแบบ ดังนี ้
๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (documentary) เปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ สารนิพนธ 
วิทยานิพนธ เอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ รวมถึงส่ือทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับแนวทางใน
การศึกษาในคร้ังนี้ อาทิ เร่ืองแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ แนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม และแนวคิดเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อกําหนดขอบเขต แนวทาง และ
วิธีการศึกษาในการสรางแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหในคร้ังนี้ รวมทั้งใชเปนขอมูลในการศึกษา
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เบ้ืองตน เพื่อสรางแนวทางในการศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑ โดยขอมูลจากเอกสาร แบงได
เปน ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑.๑ เอกสารช้ันตน (primary sources) ไดแก จดหมายเหตุและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธงชาติไทย ซึ่งไดจากหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ  ทาวาสุกรี  และพิพิธภัณฑธงชาติไทย  ถนนลาดพราว  ๔๓  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร   

๔.๒.๒ เอกสารช้ันรอง (secondary sources) ไดแก วารสาร หนังสือ 
หนังสือพิมพ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเร่ืองการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ไดแก เอกสารเร่ืองพิพิธภัณฑ การจัดการพิพิธภัณฑ การจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม และเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธงชาติไทย 
โดยไดมาจากแหลงขอมูลตาง ๆ (เรียงลําดับตามขอมูลที่ผูศึกษานํามาใช จากมากไปนอย
ตามลําดับ) ดังตอไปนี้ 

๑. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
๒. หองวารสาร อาคารศูนยรวม ๓  คณะมัณฑณศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ 
๓. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
๔. หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
๕. หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
๖. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
๗. หอสมุดกลาง ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๘. หอสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ตล่ิงชัน 
๙. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
๑๐. ส่ือตาง ๆ ทางอินเตอรเน็ต 

 
๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (field study) มีวิธีตาง ๆ ๓ รูปแบบ ไดแก 

การสัมภาษณ การสังเกตการณ และการสํารวจ ดังนี้ 
๔.๒.๑ การสัมภาษณ ผูศึกษาใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ใน

การสัมภาษณเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่มีอยู ๒ ทาน คือ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย ซึ่งเปนทั้งเจาของ ผูกอต้ัง และผูบริหารของพิพิธภัณฑธงชาติไทย และรองผูอํานวยการ
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พิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งเปนผูชวยผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย โดยไดมีสวนชวยในการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังแตเร่ิมดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงโดยตรงและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ มีการใชวิธีบันทึกการ
สัมภาษณลงในเครื่องอัดเสียงรวมกับการจดบันทึก ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกนั้นมีเนื้อหาและข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๔.๒.๑.๑ เนื้อหาของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก ไดแก 

๑.  ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๒.  ขอมูลของวัตถุสะสมในพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๓. ศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย วามีการจัดการ

พิพิธภัณฑอยางไร เปนไปตามกระบวนการจัดการที่ผูศึกษาไดศึกษามาหรือไม อยางไร ภายใต
กรอบการศึกษา ๓ ดาน คือ ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการ
บริการงานพิพิธภัณฑ 

๔.๒.๑.๒ ข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก ไดแก 

๑. กําหนดแนวคําถามเพื่อสัมภาษณ 
๒. เตรียมอุปกรณในการเก็บขอมูล ไดแก เคร่ืองอัดเสียง 

กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ ตรวจสอบเครื่องอัดเสียงใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ปรับความดัง
ตามที่ตองการแลวเร่ิมทําการสัมภาษณ 

๓. เตรียมกระดาษ ดินสอ และปากกาไวสําหรับจดบันทึก 
๔. ถอดแถบบันทึกเสียงออกเปนตัวพิมพ ตรวจสอบความถูก

ตองของการพิมพ 
๕. ถายภาพสถานท่ีที่เกี่ยวของและผูใหสัมภาษณ พิมพ

คําอธิบายประกอบภาพ 
๖. พิมพรายนามผูใหสัมภาษณและขอมูลของผูสัมภาษณ 

แลวนําขอมูลที่ไดนั้นมาจัดพิมพไวในภาคผนวก 
๗. การจัดระบบขอมูล ผูศึกษาดําเนินการจัดระบบขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณมาถอดความ แลวนํามาเรียบเรียงนําเสนอในงานศึกษา รวมทั้งนําขอมูลที่
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รวบรวมไดจากเอกสารและขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากภาคสนามมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของเนื้อหา และเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ไมสมบูรณตามขอบเขตดานเนื้อหา 

๔.๒.๒ การสังเกตการณ โดยการเขาไปศึกษาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย ทั้งการจัดแสดงในนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑฯ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ นอก
พิพิธภัณฑฯ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
จัดข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญไปเปนวิทยากรและรวมจัดแสดงผล
งาน เชน การไดรับเชิญเปนวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาหวันพิพิธภัณฑไทย
ประจําป ๒๕๕๖ ในหัวขอ “เก็บวันนี้ พรุงนี้ก็เกา เราก็ต้ังพิพิธภัณฑได” เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร, ไดรับเชิญเปน
วิทยากรในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรวมจัดแสดงผลงานในการเสวนาหัวขอเร่ือง “หนึ่งเดียว
ในโลก ตองอยูที่ประเทศไทย เพื่อใหคนไทยไดชม” เม่ือวันที่ ๑๓ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในงาน 
“River City Collectibles Show 2014” ที่ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี รวมทั้งการจัดกิจกรรมรวมกับ
นักศึกษาช้ันปที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ในงานเปดตัวการทําภาพ
สามมิติ โดยการบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทยผานเพลง “ธงชาติ” เม่ือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนตน โดยไดมีการถายภาพและถายวิดีโอเพื่อเก็บขอมูล 

๔.๒.๓ การสํารวจ เปนการสํารวจทําเลที่ต้ังของพิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมทั้ง
อาคารพิพิธภัณฑ การจัดแสดง วัตถุสะสมที่ใชในการจัดแสดง ส่ือที่ใชในการจัดแสดง พื้นที่และ
หองที่ใชในการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑฯ การประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงาน 
ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงาน รานจําหนายของท่ีระลึกทั้งในและนอก
พิพิธภัณฑ รวมทั้งการสํารวจการจัดแสดงนอกพิพิธภัณฑฯ และสํารวจวัตถุสะสมที่ทางพิพิธภัณฑ
ฯ ไดนําออกไปจัดแสดง ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึน เปนตน 

 
๕. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล มีวิธีดังตอไปนี้ 
๕.๑ การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีวิเคราะห

เนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยใชหลักการ SWOT Analysis 
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๕.๒ การนําเสนอขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา
ความ (descriptive analysis) ตามลําดับขอมูลที่เกิดข้ึนตามระยะเวลาต้ังแตที่พิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยเร่ิมดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน 

ในการศึกษาถึงแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ รวมทั้งศึกษาถึงปญหาที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาพิพิธภัณฑ แลวนํามาหาแนวทางแกไขในรูปแบบที่เหมาะสมนั้น ตองอาศัยขอมูล
และเคร่ืองมือตาง ๆ มาเปนสวนชวยในวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล เพื่อใหไดแนวทางในการ
จัดการพิพิธภัณฑในอนาคต โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปนหัวใจสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้ 

 
๖. ขัน้ตอนการดําเนินการศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินการศึกษามี ๕ ข้ันตอน ดังนี้ 
๖.๑ กําหนดกรอบแนวคิด 
๖.๒ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๖.๓ กําหนดแนวคําถามเพื่อสัมภาษณ 
๖.๔ ทําการสัมภาษณ 
๖.๕ วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการ SWOT Analysis พรอมทั้งสรุปผลและมี

ขอเสนอแนะ ซึ่งผูศึกษาไดทําเปนตารางแสดงข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการศึกษาไดดังนี ้
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ตารางที่ ๓  แสดงข้ันตอนการดําเนนิการศึกษา 
 

ข้ันตอน กระบวนการ ผลที่ไดรับ 

 
ข้ันตอนที่ ๑ 

กําหนดกรอบแนวคิด 

 

ศึกษาวิเคราะหเอกสาร 
แนวคิด และงานวิจัยจาก 

เอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง 

 

 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

  
สรางกรอบแนวคิดทฤษฎี 

 

 

 
ข้ันตอนที่ ๒ 

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ 
พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

 

ศึกษาวิเคราะหเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

สาระสําคัญเร่ือง 
การจัดการพิพธิภัณฑ 

 
ข้ันตอนที่ ๓ 

กําหนดกลุมผูใหสัมภาษณ 

 

- ทําการนัดหมาย 
- รวบรวมขอมูลการ

สัมภาษณและกําหนด
แนวคําถาม 
 

 

 
แนวคําถาม 

 
ข้ันตอนที่ ๔ 

ทําการสัมภาษณ 

 

- ศึกษาวิเคราะหเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการพิพิธภัณฑ 

- แนวคําถาม 

 

 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณ 

 
ข้ันตอนที่ ๕ 
วิเคราะหขอมูล 

 

นําสาระสําคัญในขั้นตอนท่ี ๔ 
มาวิเคราะหและสรุปผล รวมท้ังมี
ขอเสนอแนะในการเขียนรายงาน 

 

วิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๖ 

 
 

บทที่ ๔  
 

ธงชาติไทย 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทย โดย
มุงเนนเร่ืองประวัติความเปนมาและความสําคัญของธงชาติไทยเปนสําคัญเพื่อใหไดขอมูลที่
สมบูรณ รวมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงธงชาติในแตละรูปแบบตามหลักฐานที่
ปรากฏ และนอกจากนี้ผูศึกษายังไดศึกษาถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยอีก
ดวย เพื่อนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ มาเปนพื้นฐานในการศึกษาขอมูล
เร่ืองธงชาติไทยในพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาขอมูลของวัตถุสะสม
เกี่ยวกับธงชาติไทยในสมัยตาง ๆ ที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑธงชาติไทยอีกประการหนึ่งดวย และ
นอกจากการศึกษาเร่ืองธงชาติไทยแลว ผูศึกษาไดทําการศึกษาเร่ืองประวัติความเปนมาและ
พัฒนาการของธง ธงชาติ และธงที่ใชในประเทศไทย โดยสามารถแบงหัวขอไดดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของธงและธงชาติ  
ตอนที่ ๒ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของธงที่ใชในประเทศไทย 
ตอนที่ ๓ พัฒนาการและความสําคัญของธงชาติไทย  
ตอนที่ ๔ กฎหมายเกี่ยวกับธงชาติไทยและธงสําคัญของไทย 
ตอนที่ ๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 

 
ตอนท่ี ๑ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของธงและธงชาติ 

 
ความเปนมาและความสําคัญของธงและธงชาติ มีดังนี้ 
 

๑. ประวัติความเปนมาของธง 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒๑ กลาววา “ธง” คือผืนผาโดยมาก
เปนสีและบางอยางมีลวดลายเปนรูปตาง ๆ ที่ทําดวยกระดาษและทําจากส่ิงอ่ืน ๆ ก็มี สําหรับ (๑) 

                                                            
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), ๕๔๙ – ๕๕๑.  
๙๖ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๗ 

เปนเคร่ืองหมายบอกชาติ ตําแหนงในราชการ โดยมีกําหนดกฎเกณฑเปนตน เชน ธงชาติ ธงแมทัพ
นายกอง (๒) ใชเปนเคร่ืองหมายตามแบบสากลนิยม เชน ธงกาชาด บอกที่ต้ังกองบรรเทาทุกข, ธง
ขาว บอกความจํานนขอหยาศึกหรือยอมแพ, ธงเหลือง บอกเปนเรือพยาบาลคนปวยหรือเรือที่มี
โรคติดตออันตราย, ธงแดง บอกเหตุการณอันเปนภัย (๓) ใชเปนเคร่ืองหมายเรือเดินทะเล คณะ 
สมาคม อาคารการคา และอ่ืน ๆ (๔) ใชเปนอาณัติสัญญาณ (๕) ใชเปนเคร่ืองตกแตงสถานที่ใน
งานร่ืนเริงหรือถือเขากระบวนแห เปนตน นอกจากนี้ยังมีธงอ่ืน ๆ อีก เชน ธงกระบ่ีธุช ธงครุฑพาห 
ธงจระเข ธงฉาน ธงชัย ธงชัยราชกระบ่ีธุช ธงชาติ ธงไตรรงค ธงชาย ธงตะขาบ ธงทิว ธงนําร้ิว ธง
บรมราชวงศ ธงพระครุฑพาห ธงชัยพระครุฑพาห ธงมหาราช ธงเยาวราช ธงราชินี ธงสามชาย ธง
สามเหล่ียม ธงหางแซงแซว เปนตน 

สําหรับเร่ืองความเปนมาและความสําคัญของธงนั้น ไดมีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองการใชธงเอาไวในหัวขอเร่ือง “กวาจะมาเปนธงชาติไทย”๒ และมีการกลาวถึงในหนังสือ “ธง
ไทย”๓ เอาไววา ความคิดเร่ิมแรกในการใชธงนั้น มาจากการสังเกตกิ่งไม ใบไม และชายผา เพื่อใช
ดูทิศทางลม ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานปรากฏวาใครเปนผูคิดประดิษฐธงข้ึนใช แตก็มีหลักฐาน
สําคัญปรากฏเก่ียวกับการใชธงมาเปนระยะเวลานานแลว เชนในแถบยุโรปที่ตามบานพักมีเสาบน
หลังคา ตรงกลางเสามีลูกศร บนยอดมีธงเล็ก ๆ เพื่อใชแสดงทิศทางลม แลวมีพัฒนาการในการใช
เศษผาหรือผืนผาจนกระทั่งมีการปรับแตงใหเกิดรูปรางและสัญลักษณตาง ๆ ปรากฏในธงสมัย
ตอมา 

นอกจากนี้แลวในหนังสือเร่ือง “ธงสําคัญของชาติ”๔ ยังไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเปนมาและความสําคัญของธงเอาไววา ในอดีตมนุษยไดมีการประดิษฐสัญลักษณตาง ๆ 
ข้ึนมาในรูปแบบของวัตถุส่ิงของ เพื่อใชเปนสัญลักษณแสดงความเปนพวกพองเฉพาะกลุมของ
ตนเอง เชน  รถทรงในยามทําสงครามของกษัตริยอัสสิเรียน จะมีรูปสลักเปนรูปคนโกงธนูยืนอยูบน
หลังวัวกําลังวิ่งติดไวที่หนารถ ชาวเปอรเซียใชสัญลักษณเปนรูปนกฮูก ชาวบีธิสใชรูปนรสิงห (ตัว
เปนสิงห หัวเปนคน) เปนสัญลักษณ และชาวจีนใชรูปมังกรเปนสัญลักษณของผูมีอํานาจสูงสุด 
ประเทศไทยก็มีแนวความคิดนี้เชนเดียวกัน เชน เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ หมายถึง

                                                            
๒ปรามินทร เครือทอง, “กวาจะมาเปนธงชาติไทย,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๒, ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๓): 

๗๖ – ๘๑. 
๓ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๐), ๕. 
๔ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ (กรุงเทพฯ: สํานักงานเสริมสราง

เอกลักษณของชาติ, ๒๕๔๘), ๓ – ๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๘ 

พระมหากษัตริยที่ประทับอยูในเรือนั้นคือพระนารายณอวตารมาเปนกษัตริย หรือเรือพาลีร้ังทวีป 
สุครีพครองเมือง ครุฑเหินเห็จ ครุฑเตร็จไตรจักร ก็เปนตราประจําตําแหนงของผูเปนประธานในเรือ
ลํานั้น 

จากวัตถุเคร่ืองหมายตาง ๆ ที่กลาวมานั้น ไดมีวิวัฒนาการจําลองวัตถุลงบนผาทําเปน
ธงดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน เพราะการใชธงจะมีดามธงประกอบทําใหมองเห็นแตไกลดังมี
หลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันวาจักรพรรดิผูกอต้ังราชวงศโจวประมาณ ๑๑๒๒ ปกอนคริสตกาล
จะใชธงสีขาวที่มีสัญลักษณตาง ๆ ถือนําหนาพระองค เชน รูปนกสีแดง เสือขาว และมังกรสีน้ําเงิน
ติดบนมาศึกและปกบนกําแพงเมืองที่สามารถยึดมาได สวนที่อินเดียสมัยโบราณก็จะติดธงมาศึก
และช า ง ศึก  ซึ่ ง ธ งนี้ จ ะ เปน ส่ิ งแรกที่ ถู ก โจม ตีทํ าลายในสงคราม  และธงจะถื อ เป น
เคร่ืองราชอิสริยาภรณสําหรับราชวงศอินเดียนอกเหนือไปจากฉัตรและหางจามรีอีกดวย สวน
ในทางตะวันตกเมื่อราวคริสตศักราช ๑๐๖๖ ที่พวกนอรมันดีปราบไดประเทศอังกฤษนั้น ปรากฏวา
มีธงสามชายใชในหมูทหารของพระเจาวิลเลียมดวย ซึ่งธงดังกลาวเขียนเปนรูปสัตวหรือรูปอ่ืน ๆ  
สวนธงประจําตัวก็มีหลักฐานวาพระเจาเอดวารดที่ ๓ แหงกรุงอังกฤษทรงใชเปนคร้ังแรกที่ยอดธง
ทําเปนลวดลายเชนเดียวกับลายบนโลของพระองครวมทั้งชายธงก็เขียนเปนรูปดอกไมและสิงโต 

ไมเพียงแตชนชาติตาง ๆ ดังกลาวขางตนเทานั้นที่มีการประดิษฐธงข้ึนใช จาก
หลักฐานในหนังสือเร่ือง “ธงไทย”๕  ไดกลาวอีกวา ประเทศที่มีอํานาจในสมัยโบราณ เชน โรมัน 
อียิปต ฯลฯ ก็มีธงใชเชนเดียวกัน อาทิ ประเทศโรมันใชรูปนกอินทรียกางปกติดไวบนเรือรบ 
ประเทศอียิปตใชธงชายแหลม ๆ ปกเปนรูปพระอาทิตย งู และนก เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา “ธง” 
เปนส่ิงที่มนุษยประดิษฐข้ึนมา เพื่อใชเปนเคร่ืองหมายแสดงความเปนพวกพอง แสดงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และสําหรับใชเปนสัญลักษณเฉพาะกลุมของตนเอง 

ในทางศาสนา การใชธงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดถูกนําไปใชในหลายที่หลายสถานะ
ในนิกายตาง ๆ หรือการถูกจัดใหอยูในร้ิวขบวนท่ีจัดข้ึนทั้งภายในและภายนอกของโบสถ ตอมาได
มีการใหความสําคัญกับการประดับธงศาสนาไวตามที่ตาง ๆ เชน บนกําแพงหรือของผนังโบสถ 
และสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย เปนตน สําหรับชาวคริสต ในหนังสือ “นัยแหงสัญลักษณ”๖ ได
กลาวถึงเร่ืองธงเอาไววา ธงไดถูกใชเปนสัญลักษณของชัยชนะ ซึ่งปรากฏอยูในพระวรสารที่ได
กลาวถึงในตอนที่พระเยซูทรงประกาศชัยชนะเหนือความตายและบาป ดวยการฟนคืนชีพข้ึนมา
หลังจากที่พระองคทรงส้ินพระชนมไปไดสามวัน ซึ่งแมแตจักรพรรดิคอนสแตนตินก็ทรงนํา

                                                            
๕ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๕ – ๖. 
๖พรหมา พิทักษ, บรรณาธิการ, นัยแหงสัญลักษณ (กรุงเทพฯ: ตนธรรม, ๒๕๕๐), ๖๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๙๙ 

สัญลักษณรูปกางเขนมารวมไวในธงของพระองคเมื่อคร้ังที่พระองคทรงเกิดความศรัทธาในพระเจา
หลังจากที่ทรงทอดพระเนตรเห็นภาพกางเขนลอยอยูในกลุมเมฆ และธงที่ถูกกลาวถึงในพระคัมภีร
ไบเบ้ิลภาคพันธสัญญาเดิม คือ ธงที่ใชในการรวมพลเพื่อทําสงคราม  

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานของอินเดียโบราณไดกลาวถึงการใชธงในการประกอบพิธีตาง 
ๆ ทางศาสนาพุทธ เชน ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก สังยุตนิกาย ชื่อ “ธชัคคสูตร” ที่เปนพระสูตรยอด
ธง โดยมีขอความตอนหน่ึงที่กลาวเกี่ยวกับธง ความวา ตอนที่พระพุทธองคตรัสเลาเร่ืองสงคราม
ระหวางเทวดากับอสูรใหภิกษุทั้งหลายฟงวา ทาวสักกะจอมทัพฝายเทวดาไดตรัสกับเทวดา
ทั้งหลาย โดยมีใจความดังนี้  

หากทานท้ังหลาย พึงแหงนดูชายธงของเทวราชชื่อวรุณมิไดไซร, เมื่อเปนเชนน้ัน
ทานท้ังหลาย พึงแหงนดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานเถิด, เพราะเมื่อทานท้ังหลายแหงน
ดูชายธงของเทวราชชื่ออีสานอยู ความกลัวก็ดี ความสยองก็ดี ความขนพองก็ดี อันจัก
ใดมี, อันน้ันก็จักหายไป๗  

พระสูตรนี้ในหนังสือเร่ืองธงสําคัญของชาติ ไดอธิบายเอาไววา ขณะที่เทวดาอยูใน
สนามรบถาเกิดความหวาดหวั่นคร่ันครามข้ึนก็ควรดูยอดธงของพระองค ความหวาดกลัวก็จะ
หายไปได ดังนั้นเม่ือภิกษุทั้งหลายไปอยูในปาหรือเรือนรางวางเปลาแลวเกิดความกลัว ก็ควรระลึก
ถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ความหวาดกลัวเหลานั้นก็จะหายไปไดอยาง
เด็ดขาด ซึ่งพระสูตรนี้จึงอาจเปนที่มาของคําวา “ธงชัยพระอรหันต” ก็ได แตก็ไมปรากฏคําอธิบาย
ใหเห็นวาธงชัยพระอรหันตนี้มีหนาตาเปนอยางไร ดังนั้นจึงนาจะหมายความเปนการเปรียบเทียบ
วายึดเอาปฏิปทาของพระอรหันตเปนจุดหมายปลายทาง คลายกับคําวา “ธง” ที่เปนขอความ
ตัวอยางในการเฉลยคําตอบในขอสอบ ถาตอบไปในแนวอ่ืนก็ถือวาผิดธงและจะไมไดคะแนน 

จากขอความดังกลาวนี้ ไดแสดงใหเห็นวาอยางนอยที่สุดธงก็มีบทบาทในทางพุทธ
ศาสนามาต้ังแตคร้ังพุทธกาลแลว แตยังไมมีปรากฏหลักฐานวามีการใชธงเปนสัญลักษณในทาง
พุทธศาสนาโดยตรงแตอยางใด สวนใหญคนไทยจะใชธงมหาชาตินิยมใชธงเล็ก ๆ จํานวน ๑,๐๐๐ 
ธง รวมอยูในเคร่ืองบูชา ในอดีตเคยมีผืนผาที่วาดรูปพระพุทธรูปหรือพระจุฬามณีแขวนไวเพื่อบูชา
เรียกวา “พระบฎ” แตไมใชธง แมแตธงผืนยาวที่เรียกวา “ตุง” ที่มีการเขียนรูปจระเขหรือรูปเงือกก็
อยูในฐานะเคร่ืองบูชาหรือเคร่ืองประดับงานเทานั้นเอง เมื่อถึงวันสําคัญทางศาสนาในประเทศไทย
ในปจจุบัน เชน ทอดผาปา ทอดกฐิน หรือวันธรรมสวนะ ก็จะมีการประดับธงธรรมจักรกันโดยทั่วไป 

                                                            
๗ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๖. 
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๑๐๐ 

โดยทําใหเขาใจกันไปโดยปริยายวาธงธรรมจักรนี้เปนธงประจําศาสนาพุทธ ทั้ง ๆ ที่ความจริงแลว
ไมมีหลักฐานยืนยันวาธงธรรมจักรเปนธงประจําพุทธศาสนาแตอยางใด ยกเวนบางแหง เชน ที่
ประเทศศรีลังกาไดใช “ธงฉัพพรรณรังสี” ประดับในบางโอกาส โดยในหนังสือปฐมสมโพธิกถาได
อธิบายเอาไววา พระพุทธองคทรงมีรัศมี ๖ ประการเปลงอยูเหนือพระเศียร คือ นิล สีขาบเขม
เหมือนดอกอัญชัน ปต สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง โลหิต สีแดงเหมือนตะวันออน โอทาต สีขาว
เหมือนแผนเงิน มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซงหรือหงอนไก และประภัสสร สีเล่ือมพรายเหมือน
แกวผลึก 

สวนธรรมจักรนั้น ถือเปนเคร่ืองหมายอยางหนึ่งของพุทธศาสนา เนื่องมาจากปฐม
เทศนาท่ีพระพุทธเจาไดแสดงแกพระเบญจวัคคีย เดิมพระพุทธองคมิไดทรงกําหนดช่ือพระธรรม
เทศนาครั้งนั้นไววาอะไร แตพระอาจารยรุนหลังไดต้ังชื่อใหวา “ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร” อัน
หมายถึง ลูกลอแหงพระธรรมไดเคล่ือนหมุนแลว ซึ่งหมายความวาไดมีการประกาศพระศาสนา
แลว และในสมัยที่ยังไมมีการสรางพระพุทธรูปเกิดข้ึนเพราะเกรงวาจะเปนการสูงตํ่าก้ําเกินพระ
พุทธองคทั้ง ๆ ที่มีการวาดการปนพระพุทธประวัติและรูปมนุษยอยูแลว แตพอถึงพระพุทธองคก็ใช
เคร่ืองหมายตาง ๆ แทน เชน ตอนประสูติใชรูปชางแทน ตอนตรัสรูใชรูปแทนเปลาและตนโพธ์ิแทน 
ตอนปฐมเทศนาใชรูปจักรหรือลูกลอเกวียนแทน และตอนปรินิพพานใชรูปแทนใตตนรังแทน เปน
ตน ดังนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาแผมาถึงดินแดนทวารวดีเชนที่นครปฐมจึงมีรูปธรรมจักรและกวาง
หมอบ ๒ ตัวอยูหนาธรรมจักรเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนการขยายความตอไปอีกวาปฐมเทศนาท่ี
มฤคทายวันคือสวนกวาง ซึ่งความจริงรูปลูกลอเกวียนนั้นอยูในจิตใจของชาวอารยันมาชานานแลว 
เพราะชาวอารยันโบราณก็เหมือนกับคนโบราณเผาอ่ืน ๆ คือเรรอนหาที่ดินเพื่อทํากสิกรรมและมี
การเคลื่อนยายอยูเร่ือยมา ตอมาชาวอารยันไดประดิษฐคิดคนลอเล่ือนข้ึนมาไดทําใหการเดินทาง
ของพวกเขาสะดวกมากย่ิงข้ึน จึงไดถือเอารูปลูกลอเกวียนเปนสัญลักษณประจําเผา (เชนเดียวกับ
เคร่ืองหมายสวัสดิกะของชาวเยอรมันซ่ึงก็เปนอารยันพวกหนึ่ง อันหมายถึงรูปลอเกวียนที่ยังไมตอ
กันเปนวงกลมนั่นเอง) 

คร้ันธรรมจักรไดเขามาถึงประเทศไทย ก็ไดปรากฏในกฎหมายโบราณช่ือพระธรรมนูญ
วาดวยการใชดวงตราวา พระยาพระเสด็จซึ่งเปนอธิบดีกรมธรรมการหรือกรมการศาสนาใน
ปจจุบัน ใชตราเสมาธรรมจักร (จักรในซุมเสมา) เปนตราประจําตําแหนง ใชประทับสารตราแตงต้ัง
สังฆราช สังฆราชา และพระครูตามหัวเมือง ตลอดจนประทับหนังสือใหสงตัวผูมีความเกี่ยวของกับ
พระภิกษุหรือพระภิกษุตองอธิกรณเกี่ยวกับสตรีเขามาพิจารณาในเมืองหลวง ตอมาเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรวมกรมธรรมการ กรมศึกษาธิการ และกรม
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๑๐๑ 

พยาบาลเขาดวยกันเปนกระทรวงธรรมการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชตราเสมาธรรมจักร
เปนตราประจํากระทรวง 

คร้ันถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑ สมเด็จพระวันรัตสังฆนายกไดลงนาม
ในประกาศคณะสงฆเร่ืองกําหนดวันสําคัญทางศาสนา ความวา ดวยคณะสงฆมนตรีพิจารณาเห็น
วาวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๘ อาสาฬหมาส เปนวันที่พระอริยสงฆสาวกองคแรกบังเกิดข้ึนในโลก จึงมี
พระรัตนะครบถวนทั้งสาม คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ นับเปนวัน
สําคัญยิ่งในพระศาสนาวันหนึ่งสมควรกระทําบูชา จึงกําหนดใหวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๘ เรียกวาวัน
อาสาฬหบูชา โดยใหประกอบพิธีเชนเดียวกับวันวิสาขบูชา และมีประกาศสํานักสังฆนายกกําหนด
พิธีอาสาฬหบูชากลาวถึงรายละเอียดตาง ๆ  ซึ่งขอ ๓ ไดกําหนดใหประดับธงธรรมจักรรอบพระ
อุโบสถเปนพิเศษเทาที่จะสามารถจัดหาได เพื่อประกาศวันธรรมจักรใหปรากฏแกมหาชน จึง
สามารถสรุปไดวาการใชธงธรรมจักรนั้นมีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่งใหใชประดับเฉพาะ
วันอาสาฬหบูชา ประการที่สองใหประดับรอบพระอุโบสถ จึงเปนการสมควรที่พุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายพึงปฏิบัติใหถูกตองดวยสติและปญญา อนึ่ง ก็ควรรําลึกดวยวาธงไตรรงคหรือธงชาติไทย
นั้นมีความหมายถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ดังนั้นเมื่อถึงวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริยก็สมควรประดับธงชาติดวยเชนเดียวกัน 

 
๒. ประวัติความเปนมาของธงชาติ 

ประวัติความเปนมาของธงชาติ๘ เร่ิมจากการที่ “ธง” ถูกนํามาใชเปนสัญลักษณแทน
ชาติ “ธง” จึงไดมีวิวัฒนาการมาเปน “ธงชาติ” ในสมัยกลางบรรดาประเทศตาง ๆ ที่เจริญแลวตางก็
นิยมใชธงเปนธงประจําชาติ เพราะเห็นวาเปนส่ิงสําคัญและจําเปน เมื่อการใชธงไดมีการแพรหลาย 
ประเทศเล็ก ๆ ที่มีอิสรภาพตางก็นิยมใชธงเปนธงประจําชาติเชนเดียวกันยกตัวอยางเชน ธงชาติ
อังกฤษ ซึ่งแตเดิมพวกอิงคแลนดไดใชธงพื้นสีขาวมีกากบาทแดงพาดกลางอันเปนเคร่ืองหมายของ
นักบุญยอรชผูคุมครองประเทศอังกฤษ สวนทางดานสกอตแลนดใชธงพื้นสีน้ําเงินมีกากบาทขาว
พาดทะแยงส่ีมุมเปนเคร่ืองหมายของนักบุญอันดรู เมื่อประเทศทั้งสองรวมกันพระเจาเจมสที่หนึ่ง
ไดทรงประกาศใหใชธงยูเนียนแจคเปนการรวมธงทั้งสองเขาดวยกันเปนธงชาติอังกฤษ ตอมาใน 
ค.ศ. ๑๘๐๑ มีการรวมไอรแลนดเขามาดวย จึงไดรวมเคร่ืองหมายของนักบุญเปตริค คือ ธงพื้นขาว

                                                            
๘ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๔๖), ๑๑๙., ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๔ – ๕.; ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, 
๕ – ๖.    
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๑๐๒ 

พาดกากบาทแดงส่ีมุมเขาในธงยูเนียนแจคดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีธงชาติที่
นาสนใจอีกธงหนึ่ง คือ ธงชาติฝร่ังเศส เดิมกษัตริยฝร่ังเศสสมัยโบราณจําลองรูปผาคลุมศีรษะของ
นักบุญมาตินมาเปนธง แลวเปล่ียนเปนธงหลายชาย สวนธงสามสีที่เห็นในปจจุบันเร่ิมใชเมื่อสมัย
ปฏิวัติคริสตศักราช ๑๗๘๙ นี้เอง ซึ่งธงร้ิวแดง ขาว และน้ําเงินที่เปนที่รูจักและนิยมกันในยุโรป 
เร่ิมแรกนั้นเปนธงที่ชาวดัตชคิดข้ึนมาใชในการตอสูเพื่อเปนอิสระจากการปกครองของสเปนในชวง 
ค.ศ. ๑๕๖๘ – ๑๖๔๘ ลักษณะและสีของธงเชนนี้มีความเก่ียวพันกับแนวความคิดเร่ืองเสรีภาพ
และการปกครองแบบสาธารณรัฐดังที่จะเห็นไดจากธง ๓ สีที่ชาวฝร่ังเศสใชเปนเคร่ืองหมายในการ
ปฏิวัติซึ่งมีร้ิวแดง ขาว และน้ําเงินประกอบเชนเดียวกัน ตางกันตรงที่เปนร้ิวในแนวด่ิง แทน
แนวนอนที่เปนธงของเนเธอรแลนด ซึ่งในธงสามสีของฝร่ังเศสนั้นมีความหมายถึงหลัก ๓ ประการ 
คือ เสรีภาพ (liberty) เสมอภาค (equality) และภราดรภาพ (fraternity) ซึ่งตอมาธงของชาติอ่ืนใน
ยุโรป อเมริกากลาง และอเมริกาใตตางก็เลือกธงสามสีของตนเองข้ึนมาเพื่อแสดงถึงหลักการ
ดังกลาวเชนเดียวกัน 

วิวัฒนาการของธงชาติดังที่กลาวมาในขางตนนั้น จะเห็นวาสีและเคร่ืองหมายของธง
เปนเร่ืองยึดมั่นเกี่ยวกับศาสนาเปนสวนใหญคือประเทศของผูที่นับถือศาสนาคริสต ที่มักจะใชธง
ชาติเปนรูปกากบาทหรือไมกางเขน แตประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามไมไดใชรูปกากบาทแดงบน
พื้นขาว ทั้งนี้เพราะอางวากากบาทก็คือไมกางเขนนั่นเอง ดังนั้นเคร่ืองหมายกาชาดของประเทศที่
นับถือศาสนาอิสลามจึงเปนรูปจันทรเส้ียวกับดวงดาว เรียกวา “ซีก - วง - เดือน - แดง” ซึ่งหมายถึง
จันทรเส้ียวนั่นเอง ทั้งนี้เพราะชนชาติอาหรับเปนผูที่อาศัยอยูใกลชิดทะเลทราย และการเดิน
ทางผานทะเลทรายนั้นมักเดินทางตอนกลางคืนที่ไมมีแสงอาทิตยแลว ดวงดาวจึงถือเปนแผนที่ใน
การเดินทางที่วิเศษท่ีสุดและดาวจะเห็นไดชัดในคืนขางแรม ดังนั้นดวงจันทรในธงจึงเปนรูปจันทร
เส้ียวมิใชจันทรเพ็ญ ซึ่งการใชรูปจันทรเส้ียวประกอบดวงดาวท่ีนําชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางอัน
ปลอดภัยจึงเปนตัวแทนของศาสนาท่ีนําชีวิตไปสูจุดหมายปลายทางอันดีงามเฉกเชนเดียวกัน 

 
๓. ความสําคัญของธงชาติ 

เมื่อกลาวถึงเร่ืองความสําคัญของธงชาตินั้น ยุพร แสงทักษิณไดกลาววา “ธงชาติ” 
เปนเคร่ืองหมายที่แสดงใหรูถึงความเปนชาติของชนชาติใดชาติหนึ่ง ใชเปนสัญลักษณแสดงความ
มีอิสรภาพ เกียรติ อํานาจ ความเจริญทางวัฒนธรรม ฯลฯ ของแตละชาติ๙ ซึ่งสอดคลองกับใน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ที่ไดใหนิยามของคําวา “ธงชาติ” เอาไววา ธงชาติ น. ธงที่มีความ

                                                            
๙ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๑๒. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๓ 

หมายถึงประเทศและชาติใดชาติหนึ่ง๑๐ ซึ่งในแตละประเทศนั้น ธงชาติลวนแลวแตมีความหมาย
และความสําคัญที่แตกตางกันออกไปในแตละชาติประเทศ ไมเฉพาะแคสีเทานั้นที่มีความแตกตาง
กัน แตธงของหลาย ๆ ประเทศไดมีการใสเคร่ืองหมายที่สําคัญลงไปบนผืนธงอันทําใหดูแตกตาง
จากประเทศอื่น ๆ รวมทั้งเปนการใหความสําคัญกับเคร่ืองหมายบนธงและแสดงถึงความสําคัญ
ของธงชาติของประเทศนั้น ๆ อีกดวย ซึ่งเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของธงอันเปน
สัญลักษณประจําชาติที่บรรจุทั้งเคร่ืองหมายที่สําคัญของชาติและส่ือความหมายตาง ๆ ที่สําคัญ
ตอชาติรวมไวที่ธงชาตินี้ ยกตัวอยางเชน ธงชาติคอสตาริกา ที่มี ๓ สี  ๕ แถบเหมือนธงชาติไทย 
เพียงแตสลับที่ระหวางสีน้ําเงินและสีแดงเทานั้น โดยที่สีน้ําเงินหมายถึง ทองฟาและโอกาส สีขาว
หมายถึงความสงบสุข สีแดงหมายถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ สําหรับธงชาติราชอาณาจักร
กัมพูชาจะมี ๓ ร้ิว ๓ สี โดยร้ิวสีแดงตรงกลางหมายถึงชาติ มีรูปปราสาทนครวัดสามยอดสีขาวอัน
หมายถึงสันติภาพและศาสนาอยูบนร้ิวสีแดง สวนร้ิวสีน้ําเงินทั้ง ๒ แถบที่อยูดานบนและดานลาง
ของธงนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริยของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา และธงชาติญ่ีปุน มี
ชื่อวา “ฮิโนมารุ”  (Hinomaru) หรืออีกช่ือหนึ่ง คือ “นิชโชคิ” (Nisshoki) มีลักษณะเปนธงพื้นสีขาว 
ตรงกลางมีวงกลมสีแดง โดยวงกลมสีแดงน้ีหมายถึงพระอาทิตย ดังฉายาของประเทศญ่ีปุนที่เปน
แดนอาทิตยอุทัยนั่นเอง 

นอกจากนี้แลว ธงชาติของทุกประเทศทั่วโลกจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณที่ใชแทน
ประเทศตาง ๆ ในทุกที่และทุกโอกาสที่ตองการสื่อถึงประเทศนั้น ๆ อาทิ การชักธงชาติและรอง
เพลงชาติของชาติที่ชนะการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติเพื่อเปนการใหเกียรติและแสดงความ
ยินดีกับชาติที่ชนะการแขงขัน รวมทั้งการข้ึนไปพิชิตยอดเขาท่ีสําคัญ ๆ ทั่วโลก นักปนเขาในชาติ
นั้น ๆ ก็ไดนําธงชาติของประเทศตนเองไปดวย และเมื่อพิชิตยอดเขานั้นสําเร็จก็จะนําธงชาติของ
ตนปกลงบนยอดเขาน้ัน ๆ ดวย หรือแมแตการข้ึนไปโคจรบนดวงจันทรของยานอพอลโล ๑๕ ใน 
พ.ศ. ๒๕๑๔  และอพอลโล ๑๗ ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ก็ไดมีการนําธงชาติของแตละชาติ (ที่เปน
พันธมิตรกับประเทศสหรัฐอเมริกา รวมธงชาติไทย) ข้ึนไปดวย ซึ่งถือวาธงชาติเปนตัวแทนของมวล
มนุษยชาติในแตละชาติที่มีสวนรวมในการขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทรในคร้ังนั้นและถือเปนการแสดง
ความยิ่งใหญของมวลมนุษยชาติอีกประการหนึ่งดวย เปนตน 

จะเห็นไดวา จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตนนั้น “ธงชาติ” เปนส่ิงที่มนุษยประดิษฐ
ข้ึนมา เพื่อใชเปนเคร่ืองหมายแสดงความเปนพวกพอง แสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ

                                                            
๑๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๕๔๙.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๔ 

ของตนเอง รวมทั้งธงชาติยังเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความมีเกียรติ ความเจริญ และความเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละชาติอีกประการหนึ่งดวย  

 

 
ตอนท่ี ๒ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของธงที่ใชในประเทศไทย 

 
กอนที่จะมีการใชธงเปนสัญลักษณของประเทศนั้น ประเทศไทยไดมีการใชธงเพื่อเปน

สัญลักษณในหนาที่ตาง ๆ มาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยแลว โดยธงท่ีใชเปนสัญลักษณตาง ๆ นั้น มี
หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามการใชงานของธงได ๔ ประเภท 
คือ ใชในพิธีกรรมทางศาสนา ใชในพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ใชในการทํา
สงคราม และใชในการเดินเรือและติดตอคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
๑. ใชในพิธกีรรมทางศาสนา 

ธงที่ใชในพิธีกรรมทางศาสนาไดรับคติความเชื่อมาจากอินเดีย โดยธงถือเปนเคร่ือง
บูชาและถือกันวาธงเปนเคร่ืองหมายอํานวยความสวัสดี  ในพิธีกรรมทางศาสนาไดมีการพบ
หลักฐานการใชธงจากรอยพระพุทธบาท๑๑  ซึ่งปรากฏหลักฐานการใช “ธงปฏาก” อยูในดานที่ ๒ 
ของศิลาจารึกหลักที่ ๘  ที่มีชื่อวา “ศิลาจารึกภูเขาสุมนกูฏ จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งจารึกข้ึนในสมัยพระ
มหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) ประมาณ พ.ศ. ๑๙๑๕ เมื่อคร้ังที่ทําการสักการะบูชาในเวลาที่
แหรอยพระพุทธบาทข้ึนบนเขาสุมนกูฏ ตอนหนึ่งวา “ดับหนทางแตเมืองสุโขทัยมาเถิงจอมเขานี้
งามหนักหนาแกกม สองขอกหนทาง ยอมต้ังกัลปพฤกษใสรมยวล ดอกไมตามไดเทียนประทีป เผา
ธูปหอมตระหลบทุกแหง ปลูกปฏากทั้งสองปลากหนทาง ยอมเรียงขันหมากพลูบูชาพิลม...”๑๒ 

นอกจากนี้ การใชธงในทางศาสนา ยังพบจากหลักฐานที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกไวที่เชิงอรรถแหงหนึ่งของหนังสือพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ เลมที่ ๒ ความวา 

ธงสําหรับชาติไทยที่ใชในเรือ แตกอนมาจะใชธงอยางไร ขาพเจาไดตรวจคนใน
หนังสือท่ีฝร่ังแตง ไมพบ มาพบในหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยไปลังกาทวีป เมื่อคราว

                                                            
๑๑ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๑.; ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๖.  
๑๒ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๕ 

พระอุบาลีออกไปใหอุปสมบทแกชาวสิงหฬ ในแผนดินสมเด็จพระเจาบรมโกศ วาใชธง
พื้นแดงสีเดียว จึงเห็นวาคงจะใชธงสีแดงเปนธงชาติมาแตโบราณ๑๓ 

จากขอความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา ธงพื้นสีแดงไดมีบทบาทในดานการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามาต้ังแตสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศแหงกรุงศรีอยุธยา แตจะใชเปน
ธงชาติแลวหรือไมนั้นยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัด 

 
๒. ใชในพระราชพธิีที่เกีย่วของกบัสถาบันพระมหากษัตริย 

ธงที่ใชในพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยนั้น จากหลักฐานที่พบจะมี
ลักษณะที่เรียกวา “ธงชัย” ๑๔ ซึ่งเปนรูปสามเหล่ียมมีครีบเปนเปลวต้ังแต ๓ ถึง ๙ ชาย โดยพบจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือสมุดไทยโบราณ ซึ่งเปนภาพร้ิวกระบวนพยุหยาตรา หรือร้ิวกระบวนพระ
ราชพิธีตาง ๆ 

 
๓. ใชในการทําสงคราม  

ในการยกทพัไปทําศึกสงครามน้ันจะตองมธีงประจํากองทัพ ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ไดมีการใชธงสีตาง ๆ เปนเคร่ืองหมายประจํากองทพัละสีในเวลาที่จดักองทพัไปทาํสงคราม  ซึง่มี
หลักฐานปรากฏอยูในวรรณคดีไทยโบราณเร่ือง  “ลิลิตยวนพาย”  ซึง่กวีแตงข้ึนในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอนหนึง่วา 

 

ธงทยวจรรโจษกล้ิง  กลวมหาว 
แพนเพงหางยูงยรร  ยววฟา 
กบี่ธุชกลสกาว   พงงพาย 
บงงเมฆกลวมกลุมเหลา  หลอแสง ฯ๑๕ 
 

๔. ใชในการเดินเรือคาขายและติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ 
ธงที่ใชในการเดินเรือคาขายและติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ นั้นไดมีหลักฐานใน

จดหมายเหตุตางประเทศปรากฏเก่ียวกับการใชธงพื้นสีแดงหรือธงแดงเปนสัญลักษณในการ

                                                            
๑๓สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,  พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ เลม ๒ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๐๕), ๓. 
๑๔ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย, ๑. 
๑๕ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๖ 

เดินเรือคาขายของสยามและติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยไดกลาววา ในรัช
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา เรือคาขายของฝร่ังเศสลําหนึ่งไดเดินทาง
มายังกรุงศรีอยุธยา เม่ือมาถึงที่ปอมปราการแหงหนึ่ง เรือฝร่ังเศสก็ไดชักธงชาติของฝร่ังเศสข้ึน 
ฝายไทยก็ไดยิงสลุตคํานับตามธรรมเนียม แตปรากฏวาเมื่อฝายไทยชักธงข้ึนตอบบาง ฝายฝร่ังเศส
กลับไมยิงสลุตคํานับตอบ เพราะฝายไทยไดชักธงชาติฮอลันดาข้ึนเหนือปอม ดวยเหตุผลที่วาไทย
ไมมีธงชาติของตนใช ฝายไทยจึงไดนําผาสีแดงที่มีอยูในขณะนั้นชักข้ึนแทนธงชาติฮอลันดา 
ฝร่ังเศสจึงไดยอมยิงสลุตคํานับตอบ๑๖ 

เหตุการณที่สยามชักธงแดงข้ึนรับเรือฝร่ังเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหง
กรุงศรีอยุธยานี้ ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรการใชธงเปนสัญลักษณประจําอาณาจักร
สยามต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี ไดมีการใชธงแดงนี้ชักข้ึนในเรือคาขายที่เปน
ของสยาม โดยยังไมมีการแบงแยกระหวางเรือคาขายของราชสํานักสยามกับเรือคาขายของราษฎร
แตอยางใด 

จะเห็นไดวา “ธง” ที่ใชกันในประเทศไทย มีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนไทยในหลาย ๆ ดานมาต้ังแตสมัยสุโขทัย ไมวาจะเปนในดานศาสนา ดาน
ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ดานการทําสงคราม หรือในดานการ
เดินเรือคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ เปนตน โดยธงแตละประเภทที่ไดกลาวมานั้นไดมีรูปแบบและ
สัญลักษณที่แตกตางกันออกไป รวมทั้งถูกกําหนดข้ึนใหมีหนาที่และความสําคัญที่เหมาะสมกับ
เหตุการณในขณะนั้น ตลอดจนเหมาะสมกับประเพณีพิธีกรรมตาง ๆ ในแตละยุคแตละสมัยมาเปน
ระยะเวลาชานานแลว 

สําหรับเร่ืองประเพณีการยิงสลุตในประเทศไทยนั้น มีหลักฐานทั้งของไทยและของ
ตางประเทศกลาววา การยิงสลุตนั้นไดเร่ิมมีคร้ังแรกในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรี
อยุธยาเปนตนมา และไดมีบันทึกไวในเอกสารของชาวฮอลันดาที่ไดเดินทางเขามาคาขายในสมัย
กรุงศรีอยุธยาต้ังแต ค.ศ. ๑๖๐๘ – ๑๖๒๐ และ ค.ศ. ๑๖๒๔ – ๑๖๔๒ (พ.ศ. ๒๑๕๑ – ๒๑๖๓ 
และ พ.ศ. ๒๑๖๗ – ๒๑๘๕) ในเร่ืองผูแทนแหงฟอน ฟลีต (Van Vliet) รายงานเร่ืองการอัญเชิญ
พระราชสาสนของเจาชายแหงออเรนจ (Prince of Orange) และสาสนจากทานผูสําเร็จราชการ
ทั่วไปของเนเธอรแลนดในประเทศอินเดีย เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
ความวา 

                                                            
๑๖ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย, ๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๗ 

พระองคทรงดีพระทัยอยางย่ิง และตรัสส่ังในทันทีวาการรับพระราชสาสนของ
เจาชายแหงออเรนจ (จารบนแผนทองคําตามอยางแบบของสยาม) ควรจัดขึ้นใหหรูหรา
โออากวาท่ีเคยจัดรับพระราชสาสนของพระเจากรุงจีนหรือของพระจักรพรรดิญี่ปุนมา
กอน ท้ังน้ีทําใหจัดขบวนกันอยางใหญโต ประกอบดวยผูคนและเรือจํานวนมากมาย 
และใหความเคารพอยางสูงแกพระราชสาสนของเจาชาย (ใหความเคารพดุจเดียวกับท่ี
ใหแกพระเจาแผนดินเอง) พระเจาแผนดินทรงสงปนโลหะกระบอกเล็ก ๒๐ กระบอกไป

ยังบริเวณบริษัท ใชปนเหลาน้ียิงสลุตถวายความเคารพ...๑๗ 

เอกสารนี้สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดโปรดใหคัดมา
จากหอเอกสารตางประเทศ โดยไดตัดตอนมาจากหนังสือเร่ือง “Daugh Register” ซึ่งตนฉบับเปน
ภาษาฮอลันดา และตอมาไดมีการแปลเปนภาษาอังกฤษ มีใจความเกี่ยวกับประเทศเนเธอรแลนด 
ประเทศอินเดีย และประเทศไทย๑๘ 

 
ตอนท่ี ๓ พฒันาการและความสาํคัญของธงชาติไทย 

 
หลักฐานเกี่ยวกับการใชธงเพื่อเปนสัญลักษณในการดําเนินการตาง ๆ ของประเทศ

ไทยนั้น มีปรากฏมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยแลว ไมวาจะเปนใชในพิธีกรรมทางศาสนา ใชในพระราช
พิธีที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ใชในการทําสงคราม และใชในการเดินเรือคาขายและ
ติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ ดังที่กลาวมาในขางตน 

สําหรับการใชธงเปนสัญลักษณของสยามนั้น ไดมีหลักฐานปรากฏเปนคร้ังแรกใน
จดหมายเหตุของของบูโร เดลองด (Boureau Deslandes) ชาวฝร่ังเศส ความวา ในวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๒๒๓ ไดมีเรือของฝร่ังเศสช่ือ “เลอโวตูร” เขามาที่ปากแมน้ําเจาพระยา เพื่อเจริญ
สัมพันธไมตรีและทําการคากับสยาม มองซิเออรคอนูเอล ท่ีเปนกัปตันเรือไดสอบถามทางสยาม
วา ถาจะยิงสลุตใหแกสยามตามธรรมเนียมยุโรปเมื่อเรือลองผานปอมวิไชเยนทร จะเปนการ
ขัดของหรือไม พระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงอนุญาต และไดรับส่ังใหออกพระศักด์ิ
สงครามซึ่งเปนเจาเมืองบางกอกใหยิงสลุตตอบดวย ในขณะนั้นสยามไดชักธงชาติของฮอลันดาข้ึน 

                                                            
๑๗นันทา สุตกุล, ผูแปล, เอกสารของฮอลันดา พ.ศ. ๒๑๕๑ และ พ.ศ. ๒๑๖๗ – ๒๑๘๕ (พระ

นคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๓), ๒๗๒, อางถึงใน จินตนา ตรีสุวรรณ, “ประเพณีการยิงสลุต,” ศิลปากร ๑๙, 
๖ (มีนาคม ๒๕๑๙): ๗๙ – ๘๑. 

๑๘เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๐๘ 

ทางฝร่ังเศสจึงไมยอมยิงสลุต และทางฝร่ังเศสไดแจงทางสยามวา หากทางสยามมีความประสงค
จะใหฝร่ังเศสยิงสลุต ก็ใหนําธงของฮอลันดาลงเสีย แลวชักธงอ่ืนข้ึนแทน ซึ่งในตอนนั้นสยามมีธงสี
แดงอยู จึงไดชักธงแดงนี้ข้ึนแทนธงฮอลันดา ทางฝร่ังเศสจึงยอมยิงสลุตให ดวยเหตุนี้สยามจึงไดใช
ธงแดงเปนธง (ชาติ) สยามต้ังแตในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา
เปนตนมา ดังที่กลาวเอาไวในประชุมพงศาวดาร เลมที่ ๘ ดังนี้ 

คร้ังเมื่อวันท่ี ๓ เดือนกันยายน ค.ศ. ๑๖๘๐ (พ.ศ. ๒๒๒๓) ปกลายน้ี เรือชื่อเลอโว
ตูรไดมาถึงสันดอนเมืองสยามซึ่งเปนการกระทําใหเจานายและขาราชการทั้งหลายมี
ความต่ืนเตนยินดีเปนอันมาก กอนท่ีเรือไดเขามาในลํานํ้าไดใหนําความกราบทูลถาม
วา เมื่อเรือจะผานปอมท่ีบางกอกจะโปรดใหเรือยิงสลุตตามประเพณีชาวยุโรปอันผิด
กับธรรมเนียมของไทยหรือไม จึงไดมีรับส่ังไปยังเจาเมืองซึ่งเปนคนชาติแขกเติก (Turk) 
โดยทันทีวา ถาเรือยิงสลุตแลวก็ใหเจาเมืองยิงสลุตรับ ประการ ๑ เปนธรรมเนียมมาชา
นานแลวท่ีเรือตาง ๆ ของเมืองน้ีมักจะชักธงฮอลันดา เพราะเหตุวาเปนธงท่ีคนรูจักกัน
มาวาเปนเรือคาขาย และฝายพระเจาแผนดินสยามจนทุกวันน้ีหาไดมีธงอยางใดเปน
เคร่ืองหมายไม เจาเมืองบางกอกไมรูจะชักธงอะไร จึงไดชักธงฮอลันดาข้ึน ฝาย
มองซิเออรคอนูเอล กัปตันเรือไดใหคนมาบอกแกเจาเมืองวา ถามีความประสงคจะให
สลุตปอมแลวก็ขอใหเอาธงฮอลันดาลงเสีย และถาไมมีธงของชาติอื่นจะชักแลวก็ใหชัก
ธงอยางใดอยางหน่ึงก็ไดแลวแตจะพอใจ เจาเมืองบางกอกจึงไดใหเอาธงฮอลันดาลง
เสียแลวชักธงสีแดงข้ึนแทน เมื่อยิงสลุตรับน้ันก็ไดยิงปน ๕๐ นัดเศษโดยไมตองนับ

อยางใด๑๙ 

นอกจากนี้แลว ในประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๒๗ ไดกลาวถึง จุดเร่ิมตนของ
การใชธงเปนสัญลักษณของสยามเอาไวอีกประการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

เรือเลอโวตูรซึ่งมีนายเรือชื่อคอนูเอลน้ัน ไดไปถึงสันดอนประเทศสยามเมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. ๑๖๘๐ (พ.ศ. ๒๒๒๓) สมเด็จพระเจากรุงสยามไดทรงทราบวาเรือ
บริษัทไดไปถึงเมืองไทยก็ทรงปติยินดีเปนอันมาก จึงไดมีรับส่ังใหผู รักษาปอมท่ี
บางกอกซึ่งเปนคนชาติตุรกี ใหยิงสลุตตอบรับเรือโวตูร และการท่ียิงสลุตน้ีก็เปนการผิด
ประเพณีของไทยอยูแลว แตในเวลาน้ันเมืองไทยยังหาไดมีธงสําหรับชาติไม เคยชักแต
ธงฮอลันดา ซึ่งเปนธงที่ใชกันโดยมากในทะเลแถบน้ัน ผูรักษาปอมเขาใจวาจะให

                                                            
๑๙กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เลมที่ ๘ (พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๘), ๒๓๐ – ๒๓๑, อาง

ถึงใน จินตนา ตรีสุวรรณ, “ประเพณีการยิงสลุต,” ศิลปากร ๑๙, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙): ๗๙ – ๘๑. 
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๑๐๙ 

เกียรติยศตอเรือฝร่ังเศสจึงไดชักธงฮอลันดาข้ึน นายเรือฝร่ังเศสก็ชักธงขึ้นรับ แต
คัดคานในการท่ีไทยชักธงฮอลันดา และบอกวาจะไมยอมยิงสลุตใหแกธงชาติใด ๆ ใน
ทวีปยุโรปเปนอันขาด ผูรักษาปอมก็ตามใจนายเรือไดชักธงฮอลันดาลง และไดชักธงอัน
เปนธงท่ีไมมีใครรูจักวาจะเปนชาติใดขึ้น เรือโวตูรก็ไดยิงสลุตเปนคํานับ ท่ีปอมก็ไดยิง
สลุตตอบนัดตอนัด จนส้ินสลุตของเรือฝร่ังเศสแลว แตขางปอมไทยจะตองการให

เกียรติยศแกเรือฝร่ังเศสย่ิงขึ้นไปอีก จึงไดยิงสลุตตอไปอีกหลายนัด ๒๐ 

 

 
 

ภาพที ่๑  ธงแดงเกล้ียง 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 
 

แตธงสีแดงหรือธงแดงเกล้ียงที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ เปนธงที่ใชชักบนเสากระโดง
เรือเพื่อใชแสดงอาณัติสัญญาณในเรือคาขายของสยามเทานั้น ดังนั้นธงแดงเกล้ียงที่ใชในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา และใชตอมาในสมัยกรุงธนบุรีรวมทั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนั้น จึงยังไมถือวา
เปนธงชาติของสยามแตประการใด 

การใชธงเพื่อเปนสัญลักษณของประเทศไทย หรือที่เรียกกันวา “ธงชาติไทย” นั้น เร่ิมมี
หลักฐานปรากฏเปนลายลักษณอักษรในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมานี้เอง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
พัฒนาการและความสําคัญของธงชาติไทย ดังตอไปนี้ 

 

                                                            
๒๐กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๗ (พระนคร: กาวหนา, ๒๕๐๗), ๒๖, อางถึงใน 

จินตนา ตรีสุวรรณ, “ประเพณีการยิงสลุต,” ศิลปากร ๑๙, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙): ๗๙ – ๘๑. 
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๑๑๐ 

๑. พัฒนาการของธงชาติไทย 
ธงที่ใชเปนสัญลักษณของชาติ หรือที่เรียกวาธงชาติในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้มี ๖ 

รูปแบบดวยกัน ไดแก ธงจักร ธงชางในวงจักร ธงชาง ธงชางทรงเครื่องยืนแทน ธงร้ิวขาวแดง และ
ธงไตรรงค ดังนี้ 

๑.๑ ธงจักร เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีประวัติความเปนมาดังนี้ 
 

 
 

ภาพที ่๒  ธงจักร 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชดําริวา

เรือหลวงกับเรือราษฎรควรมีเคร่ืองหมายใหเห็นแตกตางกัน จึงมีพระบรมราชโองการใหทํารูป 
“จักร” สีขาวติดไวกลางธงแดง เพื่อเปนเคร่ืองหมายใชเฉพาะเรือหลวง ดวยเหตุที่จักรเปนพระนาม
แหงราชวงศจักรีและเปนอาวุธที่สําคัญของพระนารายณ ซึ่งเช่ือกันวาพระนารายณคือสมมุติเทพที่
เสด็จอวตารลงมาเปนพระมหากษัตริยแหงกรุงสยาม สวนเรือคาขายของราษฎรทั่วไปนั้นยังคงใช
ธงแดงเกลี้ยงอยู ดังที่ปรากฏใน “พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘” ตอนหนึ่งวา 

ธงอันเปนสําคัญเคร่ืองหมายแหงสยามประเทศนี้ แตกอนมาใชผาสีแดงเกล้ียง 
คร้ันถึงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย ทรงพระราชดําริหวา เรือ
หลวงกับเรือราษฎร ควรมีเคร่ืองหมายสําคัญใหเห็นตางกัน จึ่งมีพระบรมราชโองการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๑ 

ดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังใหบรรดาเรือหลวงท้ังปวง ทํารูปจักรอันเปนสัญญานามพระบรม
ราชวงษแหงพระองคลงไวในกลางธงพื้นแดงน้ัน เปนเคร่ืองหมายใชในเรือหลวง๒๑ 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงธงแดงเกล้ียงมาเปนธงจักร มี ๒ ประการ ดังนี้ 
๑. เพื่อเปนการแบงแยกระหวางเรือของหลวงกับเรือของราษฎร ซึ่งตามความ

เชื่อของชาวเอเชียจํานวนมากนั้น ประเพณีการใชธงสีแดงอาจเนื่องมาจากความเช่ือที่วา สีแดงเปน
สีของเทพเจาผูมีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุมครองปองกันภัยจากภูตผีปศาจตาง ๆ ได๒๒ ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณที่เปนเคร่ืองรางแหงความโชคดีในการเดินเรือคาขายของชาวสยามและชาวเอเชีย  จะ
เห็นวาแนวความคิดเกี่ยวกับธงแดงเกล้ียงนี้ใหน้ําหนักไปในทางที่สอดคลองกับความเช่ือทาง
ศาสนาของชาวเอเชียเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
เรือสินคาในแถบเอเชียจึงไดมีการชักธงสีแดงเปนสัญลักษณในการเดินเรือคาขายเปนจํานวนมาก 
เม่ือเรือกําปนหลวงของสยามเดินทางไปคาขายกับอังกฤษที่สิงคโปร ไดพบวาเรือของชวาและ
มลายูก็ชักธงแดงเชนเดียวกัน ทําใหจําแนกไมออกวาเปนเรือสินคาของอาณาจักรใด๒๓  ดังนั้นเพื่อ
เปนการแยกใหเห็นชัดเจนระหวางเรือหลวงกับเรือราษฎร จึงมีการเพิ่มรูปจักรสีขาวไวกลางธงแดง
เพื่อเปนเคร่ืองหมายใชในเรือหลวง  สวนเรือของราษฎรก็ยังคงใชธงแดงเกล้ียงอยูเชนเดิม 

๒. การสถาปนาราชวงศจักรี๒๔ จากการที่เพิ่มรูปจักรสีขาวไวกลางธงแดงเพื่อ
เปนเคร่ืองหมายใชเฉพาะในเรือกําปนหลวงนี้เนื่องมาจากการที่จักรถือวาเปนสัญลักษณประจํา
ราชวงศจักรี ซึ่งช่ือของราชวงศจักรีนั้นมีที่มาจากบรรดาศักด์ิ “เจาพระยาจักรีศรีองครักษ” 
ตําแหนงสมุหนายกอันเปนตําแหนงทางราชการที่รัชกาลที่ ๑ เคยทรงดํารงตําแหนงในสมัยกรุง
ธนบุรีเปนระยะเวลาถึง ๑๐ ป รวมทั้งคําวา “จักรี” นี้พองเสียงกับคําวา “จักร” และ “ตรี” อันเปน
อาวุธของพระนารายณตามความเชื่ออีกประการหนึ่งดวย ดังนั้นรัชกาลที่ ๑ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระแสงจักรและพระแสงตรีไวหนึ่งสํารับและกําหนดใหใชเปนสัญลักษณประจํา
ราชวงศจักรีสืบมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งในทองพระโรงกลางพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทได

                                                            
๒๑พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘ (ม.ป.ท., ๒๔๔๒), ๓. 
๒๒ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๗. 
๒๓อุษณีย ประวัง, กรุงเทพฯ ตามกาลเวลา (กรุงเทพฯ: เอเธนสบุคส, ๒๕๔๙), ๔๐. 
๒๔ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, สถาบันพระมหากษัตริยไทย (กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ, 

๒๕๓๕), ๒๕.; อุดม เชยกีวงศ, พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี (รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๙) (กรุงเทพฯ: 
ภูมิปญญา, ๒๕๕๐), ๑๐.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๒ 

ประดิษฐานพระแทนพุดตานถม๒๕ ซึ่งพระแทนราชบัลลังกประจําพระที่นั่งจักรี ฝมือของเจาพระยา
สุธรรมมนตรี (หนูพรอม ณ นคร) เปนผูทําข้ึนทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระแทนราชบัลลังกนี้กางกั้นดวยนพปฎลมหาเศวตฉัตรและพระบวรเศวตฉัตร มีเทวรูป
เชิญพระแสงและเชิญหีบพระราชลัญจกรต้ังอยูเบ้ืองหนาพระบวรเศวตฉัตร เทวรูปสององคนี้เปน
ฝมือปนของพระองคเจาประดิษฐวรการ ซึ่งเบ้ืองหลังไดทําเปนซุมจระนําและกลางซุมไดมีการ
เขียนตราจักรและตรีอันเปนสัญลักษณแหงราชวงศจักรี 

นอกจากนี้จักรยังไดเกี่ยวของกับความเช่ือในเร่ืองคติจักรพรรดิ๒๖ กลาวคือ จักรนี้ถือ
วาเปนหนึ่งในแกวเจ็ดประการของจักรพรรดิอันประกอบไปดวย จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
โชติ นางแกว ขุนคลังแกว และขุนพลแกว ซึ่งแกวเจ็ดประการนี้เช่ือวาเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมให
จักรพรรดิบรรลุถึงชัยชนะทั้งปวงในแผนดิน 

รวมทั้งจักรนั้นมีความสัมพันธกับพระมหากษัตริยตามความเช่ือแหงลัทธิเทวราชของ
ขอมที่สยามรับเขามาใช โดยที่จักรถือวาเปนอาวุธของพระนารายณผูรักษาโลกที่ไดเสด็จอวตารมา
ดับทุกขบนโลกมนุษยโดยไดทรงแตงกายเปนกษัตริย และพระกรทั้งส่ีนั้นไดถือของตาง ๆ ตามที่ได
ระบุไวในรายดนโบราณบทแรกของลิลิตโองการแชงน้ําพิพัฒนสัตยาโคลงหา (มณฑกคติ) ดังนี้ “...
โอมสิทธิสรวงศรีแกลว แผวมฤตยู เอางูเปนแทน แกวนกลืนฟากลืนดิน บินเอาครุฑมาข่ี ส่ีมือ
ถือสังขะ จักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสุระแลงลาญทัค ททัคนีจรนาย ฯ...”๒๗ จากรายในบทนี้จะเห็น
ไดวา“ส่ีมือถือสังขะ จักรคธาธรณี” นั้นจึงหมายถึงส่ีมือของพระนารายณทรงถือสังข จักร คธา และ
ธรณี (จิตร ภูมิศักด์ิ ไดอธิบายวา “ธรณี” หมายถึงดอกบัวอันเปนเครื่องหมายในการบริหารโลก๒๘) 
ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเปนความเช่ือที่เช่ือกันวาพระมหากษัตริยเปนองคอวตารของพระนารายณโดยมี
สังข จักร คธา และธรณีเปนอาวุธคูกาย โดยที่จักรก็เปนหนึ่งในอาวุธที่อยูเคียงคูพระนารายณซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณอันสูงสงที่คูควรกับพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี 

                                                            
๒๕ไพฑูรย พงศะบุตร และวิลาสวงศ พงศะบุตร, คูมือการอบรมมัคคุเทศก (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๑๔๐. 
๒๖พระไพศาล วิสาโล, ชางไทยในความทรงจํา (กรุงเทพฯ: ใจสบาย, ๒๕๓๗), ๑๒๖.; สายชล 

สัตยานุรักษ, พระพุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก (พ.ศ. 2325-2352) (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖), ๒๑๒. 

๒๗จิตร ภูมิศักด์ิ, ศัพทสันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย (กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน, ๒๕๔๘), ๑๗ - 
๒๘.  

๒๘เร่ืองเดียวกัน. 
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๑๑๓ 

อาจสังเกตไดวาธงจักรนี้ใชสําหรับชักในเรือกําปนหลวงเทานั้น เนื่องมาจากความเชื่อ
ที่แฝงอยูในตราจักรวาจักรเปนของสูงที่ตองสงวนไวใหพระมหากษัตริยซึ่งถือวาเปนผูที่มีบุญญาธิ
การใชไดเทานั้น จึงเปนการไมสมควรที่ชาวบานจะนํามาใชกันไดโดยทั่วไป และจากความเชื่อที่วา
พระมหากษัตริยเปนพระนารายณอวตารลงมานั้นทําใหการสรางความศักด์ิสิทธิ์ของฐานะ
พระมหากษัตริยมีมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเมื่อประกอบกับความเชื่อเร่ืองแกวเจ็ดประการของจักรพรรดิ
ดวยแลวทําใหการเพิ่มพลังความศักด์ิสิทธิ์ของจักรในการสงเสริมบารมีของพระมหากษัตริยเพิ่ม
มากข้ึนกวาเดิมอีกดวย นอกจากนี้ธงจักรยังไดทําหนาที่เปนตัวระบุถึงสัญลักษณแทนตัวอาณาจักร
สยามผานตราจักรอันเปนสัญลักษณแทนองคพระมหากษัตริยซึ่งเปนผูปกครองอาณาจักรดังกลาว 
ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ จึงไดมีการเพิ่มรูปจักรใสไวกลางธงสีแดงเพื่อใชในเรือหลวงเทานั้น 

๑.๒ ธงชางในวงจักร เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีหลักฐานกลาวถึงประวัติความ
เปนมาเอาไวดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๓  ธงชางในวงจักร 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ ไดมีการเปลี่ยนแปลง

สัญลักษณในธง คือ ไดมีการเพิ่มรูปชางเผือก ใสไวในธงจักร เนื่องจากพระองคทรงไดชางเผือกเอก
มาสูพระบารมีถึง ๓ ชาง คือ พระยาเศวตกุญชร พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ ซึ่ง
ถือเปนพระเกียรติยศอยางสูง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางสีขาวยืนพื้น อยูในวงจักร
สีขาว ติดไวกลางธงแดง ซึ่งมีความหมายวา “พระเจาแผนดินผูมีชางเผือก” ใหใชเฉพาะในเรือ
หลวงเทานั้น ดังที่ปรากฏใน “พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘” ดังนี้ 
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๑๑๔ 

ตอมาถึงในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาไลย คร้ังน้ันมีสารเสวตร
อันอุดมดวยลักษณ มาสูพระราชสมภารถึงสามชาง เปนการพิเศษไมมีไดในประเทศอื่น
เสมอเหมือนควรจะอัศจรรย อาไศรยคุณพิเศษอันน้ัน จึงมีพระบรมราชโองการดํารัส
เหนือเกลาฯ ใหทํารูปชางเผือกลงไวกลางวงจักรในธงเรือหลวงน้ันดวย๒๙ 

สวนเรือสามัญชนทั่วไปยังคงใชธงแดงเกลี้ยงอยูตามเดิม และธงรูปชางเผือกสีขาวอยู
ในวงจักรสีขาวนี้ไดใชเปนธงชาติสยามมาจนถึงปลายรัชกาลที่ ๓ 

สําหรับในหนังสือ “อธิบายเร่ืองธงไทย” ๓๐ ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงของธงเรือหลวงไดเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๒  คือ 
เปล่ียนแปลงจากธงแดงมาเปนธงชางเผือกในวงจักรในเวลาเดียวกัน ดังในพระนิพนธที่ไดอธิบาย
มูลเหตุของการเปล่ียนแปลงธงคร้ังนี้ไววา ไดมีการเปล่ียนแปลงธงที่ใชสําหรับเรือหลวงข้ึนอัน
เนื่องมาจากระหวางชวง พ.ศ. ๒๓๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๓๖๖ เปนเวลาที่อังกฤษไดเขามาต้ังสถานีการคา
ขายอยูที่สิงคโปร รัชกาลที่ ๒ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางเรือกําปนหลวงข้ึน ๒ ลําเพื่อใช
เดินเรือคาขายระหวางสิงคโปรและมาเกา โดยที่เรือหลวงทั้งสองลําดังกลาวจะชักธงแดงตามธรรม
เนียมที่ปฏิบัติกันมาต้ังแตสมัยอยุธยา กระทั่งวันหนึ่งชาวอังกฤษซึ่งเปนเจาเมืองสิงคโปรไดบอกกับ
นายเรือหลวงของสยามใหมากราบบังคับทูลพระเจากรุงสยามวา เรือเดินทะเลชาวมลายูที่คาขาย
กับสิงคโปรก็ชักธงแดงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงขอใหพระเจากรุงสยามใชธงอยางอื่นเสียเพื่อจะ
ไดจัดการรับรองเรือหลวงไดสะดวกและไมสับสน  ซึ่งในชวงเวลาเดียวกันนั้นเองรัชกาลที่ ๒ ทรงได
ชางเผือกเอกมาสูพระบารมีถึง ๓ ชาง ซึ่งตามประเพณีไทยถือเปนพระเกียรติอยางสูงสง จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางสีขาวอยูในวงจักรสีขาวติดไวกลางธงแดงในคราวเดียวกันเพื่อ
ใชเฉพาะในเรือหลวงเทานั้น สวนเรือพอคาไทยทั่วไปก็ยังคงใชธงแดงอยูตามเดิม 

สรุปไดวา สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงธงจักรมาเปนธงชางในวงจักรนั้น มา
จากสาเหตุ ๒ ประการ คือ 

๑. สัญลักษณจากความเช่ือของสยามแบบจารีตที่เช่ือวาชางหรือชางเผือกเปน
สัญลักษณของอาณาจักรสยามจนสยามไดถูกขนานนามวาเปนแผนดินแหงชางเผือก ดังจะเห็นได
วามีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับอาณาจักรสยามและไดเรียกสยามวาเปนแผนดินแหงชางเผือก เชน 
แฟรงค วินเซนต (Frank Vincent) แตงหนังสือเร่ือง “แผนดินแหงชางเผือก” และจอรช บี เบคอน 

                                                            
๒๙พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘, ๔. 
๓๐สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายเรื่องธงไทย (กรุงเทพฯ: 

บรรณกิจ, ๒๕๓๔), ๓๐๕. 
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๑๑๕ 

(George B. Bacon) เขียนเร่ือง “สยาม แผนดินแหงชางเผือก - อดีตและปจจุบัน” ๓๑ เปนตน
รวมทั้งยังมีจดหมายเหตุและบันทึกตาง ๆ ที่เขียนเก่ียวกับชางเผือกในแผนดินสยามเอาไวอีก
มากมาย อาทิ จดหมายเหตุเกี่ยวกับสยามที่เขียนข้ึนใน พ.ศ. ๒๑๗๙ ของโยส เซาเต็น (ผูจัดการ
บริษัทการคาฮอลันดาซ่ึงเขามาประจําอยูที่กรุงศรีอยุธยาในแผนดินของพระเจาทรงธรรมและตน
รัชกาลของพระเจาปราสาททอง) โดยเซาเต็นไดมีการกลาวถึงชางเผือกไวดังนี้  

...ชางเผือกน้ันบรรดาผูคนทางแถบน้ีโดยเฉพาะชาวสยามและขางเคียงนับถือวา
เปนเจาแหงชางท้ังหลาย กษัตริยสยามมักจะมีชางเผือกประจําอยูในราชสํานักเสมอ ๆ 
ชางเผือกน้ันไดรับการเล้ียงดูราวกับวาเปนเจาชายมีท่ีอยูโออาและประดับประดา
งดงาม การเล้ียงดูก็หรูหรา มีคนคอยรับใชเอาใจใสตลอดเวลา พระมหากษัตริยก็ทรง
มาเยี่ยมเยียนบอย ๆ ประชาชนพลเมืองก็นับถือชางเผือกมาก ภาชนะท่ีใสอาหารให
ชางเผือกกินทําดวยทองแท ๆ ชนชาติสยามมีความเชื่อวาชางเผือกมีคุณลักษณะพิเศษ
คลายพระผูเปนเจา มีนิทานนิยายสดุดีเกียรติคุณของชางเผือกนับถือวาชางเผือกมี
คุณลักษณะเหนือกวาชางท้ังหลาย ดังน้ัน จึงไดเล้ียงดูเอาใจใสคลายพระราชา สวน
ชางเผือกเองน้ัน ถาไมไดรับการประคบประหงมดังกลาวก็จะเซื่องซึมเหงาหงอย ซึ่ง
ขาพเจาก็ไมเชื่อวาเปนจริง แตเพราะขาพเจามาพํานักอยู ณ นครน้ีเปนเวลานานจึงตอง
ยอมรับวาจริง เพราะผูคนท้ังหลายเขาเชื่อกันเชนน้ัน...๓๒ 

นอกจากนี้ยังมีบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับการเดินทางและสิ่งที่พบเห็นในสยามของ
บาทหลวงตาชารด (พระในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก คณะเยซุอิกชาวฝร่ังเศส ที่เดินทาง
เขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘) ซึ่งมีเร่ืองราวเกี่ยวกับชางเผือกดังนี้ 

...พึงสังเกตวาสัตวชนิดน้ีมีบาวไพรใชสอยเหมือนมนุษยท่ีเปนเจาขุนมูลนาย อยาง
นอยท่ีสุดก็สิบหาคนผลัดหนาเขามารับหนาท่ีเปนแหง ๆ ไป บางแหงมีบาวไพรถึงยี่สิบ 
ยี่สิบหา สามสิบ ส่ีสิบคนก็มี แลวแตฐานันดรศักด์ิของชาง สวนชางเผือกน้ันมีบาว ไพร
เปนรอยเลยทีเดียว ม. ก็องสตังซ บอกขาพเจาวาพระเจาแผนดินทรงมีชางอยูท่ัว
ราชอาณาจักรถึงสองหมื่นเชือก ไมนับชางเถื่อนท่ีตระเวนอยูตามปาและภูเขา...๓๓ 

                                                            
๓๑สุทธิลักษณ อําพันวงศ, ชางไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๓๐), ๑.  
๓๒นันทา  วรเนติวงศ  และคณะ , นานาสาระประวัติศาสตรจากเอกสารตางประเทศ 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙), ๑๔๘ – ๑๔๙.  
๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๙. 
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๑๑๖ 

...ท่ีพระตําหนักของพระเจาแผนดินแหงหน่ึงในชนบท หางจากกรุงศรีอยุธยาราว
หน่ึงลิเออท่ีชายนํ้า ขาพเจาไดเห็นลูกชางเผือกเชือกหนึ่งซึ่งเขาสํารองไวสําหรับขึ้น
ระวางแทนท่ีชางแกเชือกท่ีอยูในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งวากันวามีอายุต้ังสามรอยป
แลว ลูกชางเผือกเชือกน้ีตัวใหญกวาพอวัวเล็กนอย มีขุนนางอยูรับใชสอยเปนอันมาก 
และเพื่อเปนเกียรติแกชางสําคัญเชือกน้ีเขาไดเล้ียงชางแมและชางนาสาวของมันไว
ดวย เปนชางท่ีพระเจากรุงกัมพูชาสงมาถวายสมเด็จพระเจากรุงสยามเมื่อสองหรือ
สามปท่ีลวงมาน้ีเอง เพื่อขอกําลังทัพไปชวยเหลือในการทําสงครามกับคนของตนซึ่ง
เปนขบถและไดรับการหนุนหลังจากพระเจากรุงญวณอยู...๓๔ 

ชางนั้นอาจถือไดวาเปนสัตวมงคลและเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของอาณาจักรสยาม 
รวมทั้งยังเคยไดรับเกียรติอยางสูงสุดใหเปนราชพาหนะของพระมหากษัตริยทั้งในยามสงบและใน
ยามออกศึกสงครามอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งคือชางเผือก ซึ่งถือวาเปนชางที่เกิดข้ึนเพราะบารมี
ของพระมหากษัตริย ถาในสมัยใดมีชางเผือกมาสูพระบารมีเปนจํานวนมากก็จะถือวาเปนมงคล
อยางยิ่ง บานเมืองก็จะรมเย็นเปนสุข๓๕ กอปรกับในสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดมีชางเผือกเอกมาสูพระราช
สมภารถึง  ๓ ชาง ไดแก พระยาเศวตกุญชร ไดมาจากเมืองโพธิสัตวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ พระยาเศวต
ไอยรา ไดมาจากเมืองเชียงใหมเม่ือ พ.ศ. ๒๓๕๘ และพระยาเศวตคชลักษณ ไดมาจากเมืองนาน
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ จากเหตุการณดังกลาวนี้ทําใหราษฎรตางพากันชื่นชมยินดีในพระบารมีเปน
อยางมาก เพราะการที่มีชางเผือกเอกปรากฏถึง ๓ ชางในรัชกาลเดียวกันยังไมเคยปรากฏใหเห็น
มากอนทั้งในอาณาจักรสยามตลอดจนเมืองพมารามัญ (ในแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได
ปรากฏหลักฐานวามีชางเผือกถึง ๗ ชางก็จริงอยู แตจะเปนชางเผือกเอกกี่ชางนั้นยังไมมีหลักฐาน
ปรากฏแนชัด)๓๖ นอกจากนี้ ชางเผือกยังถือวาเปนเทวดามาเกิดเรียกกันวาชางแกว อันเปนหนึ่งใน
แกวเจ็ดประการของจักรพรรดิเชนเดียวกันกับจักรแกว๓๗ ดังที่กลาวมาแลวในการอธิบายเร่ืองธง
จักรในขางตนอีกดวย ดังนั้นรัชกาลที่ ๒ จึงโปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางเผือกสีขาวอยูในวงจักรติดใน
ธงสีแดงเพื่อใชในเรือหลวงที่ไปมาคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ ต้ังแตนั้นมา 
                                                            

๓๔นันทา วรเนติวงศ และคณะ, นานาสาระประวัติศาสตรจากเอกสารตางประเทศ, ๑๕๐. 
๓๕นันทา วรเนติวงศ และคณะ, นานาสาระประวัติศาสตรจากเอกสารตางประเทศ, ๑๔๘.; 

สุทธิลักษณ อําพันวงศ, ชางไทย, ๓๕. 
๓๖สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ,  พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ เลม ๒, ๑ – ๒.; เทพชู ทับทอง, อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแหงความทรงจํา 
(กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, ๒๕๔๕), ๑๑๙. 

๓๗พระไพศาล วิสาโล, ชางไทยในความทรงจํา, ๑๒๖. 

   ส
ำนกัหอ
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๑๑๗ 

นอกจากที่ไดกลาวมาในขางตนแลว ชางเผือกยังไดเกี่ยวของกับความเช่ือเร่ืองการ
เสวยพระชาติของพระพุทธเจาอีกประการหนึ่งดวย ซึ่งพระไพศาล วิสาโลไดอธิบายเร่ืองระบบการ
เสวยพระชาติของพระพุทธเจาไวในหนังสือ “ชางไทยในความทรงจํา”๓๘ โดยมีใจความดังนี้ 
พระพุทธเจาไดเสวยพระชาติเปนลิงเผือก นกกระจอกเผือก และโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ “ชางเผือก” 
ที่เช่ือกันวาเปนชีวิตของวีรบุรุษคนใดคนหนึ่งหรือพระมหากษัตริยองคใดองคหนึ่งซ่ึงตอไปจะตรัสรู
เปนพระพุทธเจา รวมทั้งชางเผือกนี้จะบันดาลความรมเย็นเปนสุขใหแกประเทศที่มีชางเผือกไวใน
ครอบครอง อันเปนสาเหตุที่ทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นพระเจาแผนดินสยามไดโปรดเกลาฯ 
ใหหาชางเผือกมาประดับบารมีและพระราชทานเกียรติใหแกชางเผือกเปนอยางมาก หากเจาเมือง
หรือเจาประเทศราชคนใดพบชางเผือกและคลองได จะไดรับรับส่ังใหบุกเบิกปาและกรุยทางเปน
อยางดี และเมื่อทางทอดมาถึงชายนํ้าในที่แหงใดก็จะทําแพใหญปูพื้นไมกระดานสรางโครงมุง
หลังคาแบบอินเดียประดับดวยพวงมาลาไวคอยรับ โดยจะนําชางเผือกไวกลางแพ แลวปลอยให
ลอยตามน้ําไป ระหวางอยูบนแพก็จะปรนเปรอชางเผือกดวยขนมและออยไปตลอดทาง ตอจากนั้น
จะมีขุนนางผูใหญหรือเจานายเช้ือพระวงศพรอมดวยขบวนแหเรือ ๕๐ – ๖๐ ลํา ประกอบดวยนัก
ดนตรีและฝพายเปนอันมาก พายทวนน้ําข้ึนมารับชางเผือก เรือทุกลําจะผูกโยงเขากับแพแลวจูงไป
พรอมกับโหรองกองสองฟากฝงแมน้ําเพื่อนําชางเผือกเดินทางเขาสูพระนครอยาสงาผาเผยและ
ไดรับการตอนรับอยางมีเกียรติจากพระเจาแผนดินสยาม โดยชางเผือกจะไดรับการพระราชทานยศ
ขุนนางช้ันสูงสุดให ตอจากนั้นชางเผือกก็ไดถูกแหไปสูโรงชางซ่ึงมีขาทาสบริวารมากมายคอยให
การปรนนิบัติเล้ียงดูดวยอาหารที่ใสมาในถาดเงิน ถาดทอง ขนม ออย กลวย และผลไมอรอยนานา
ชนิด รวมทั้งหญาที่เกี่ยวมาเปนพิเศษอยางเหลือเฟอ นอกจากนั้นแลวชางเผือกจะถูกประดับดวย
ปลอกทองหลายปลอกประดับที่งา มีเทริดสวมไวบนหัว เวลาอยูตอหนาชางเผือกนั้นขาทาสบริวาร
ตองคุกเขาเชนเดียวกับที่ปฏิบัติตอขุนนางผูใหญ เวลาอาบน้ําจะมีคนกั้นสัปทนสีแดงเพื่อบังแดดที่
หัวให มีคนตีฆองเพื่อเบิกทางให และมีบริวารอีกประมาณ ๑๑ คนรวมในขบวน เวลาปวยจะมีหมอ
หลวงมารักษา มีพระภิกษุมาเจริญพระพุทธมนตและประพรมน้ํามนตใหหายจากอาการเจ็บไขได
ปวย กรณีที่เกิดมีชางลมก็จะโศกเศรากันไปทั้งราชสํานักและมีการประกอบฌาปนกิจใหสมเกียรติ
ทุกประการ 

เมื่อพิจารณาดูแลวจะเห็นไดวา จากประวัติศาสตรไทยนับต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยมา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันนั้น พระมหากษัตริยไทยจะมีชางเผือกคูบุญบารมีมาโดยตลอด
และความเชื่อในเร่ืองชางเผือกก็ยังมีอยูในสังคมไทยมาจนทุกวันนี้ และชางเผือกนั้นไมไดเปนแค

                                                            
๓๘พระไพศาล วิสาโล, ชางไทยในความทรงจํา, ๙๙ - ๑๐๑. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๘ 

สัตวมงคลที่คูบุญบารมีของพระมหากษัตริยไทยเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังเปนถึงพระราช
พาหนะทั้งในยามที่บานเมืองสงบและในยามออกศึกสงคราม รวมทั้งเปนสัญลักษณที่ปรากฏอยูใน
ธงอันเปนเคร่ืองหมายที่แสดงถึงความเปนอาณาจักรสยามใหปรากฏแกสายตาอาณาจักรอ่ืน ๆ ใน
สมัยนั้น  ซึ่งถือไดวาชางเผือกเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยทําใหบานเมืองเปนปกแผนและดํารง
ความเปนอาณาจักรสยามจนกลายมาเปนประเทศไทยไดจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งชางยังเปนหนึ่งใน
แกวเจ็ดประการของจักรพรรดิเชนเดียวกับจักรอีกประการหนึ่งดวย เมื่อวิเคราะหถึงสัญลักษณทั้ง
สอง คือ ชางและจักรที่ไดกลาวมาในขางตนแลวนั้น แนวความคิดนี้จึงเสมือนเปนการตอกย้ําความ
ศักด์ิสิทธิ์ของธงชางในวงจักรในการเปนสัญลักษณแทนพระมหากษัตริยผูปกครองอาณาจักร
สยามใหมีมากยิ่งข้ึน 

๒. มีการคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒  นี้ ไดมี
เรือของสยามไปคาขายกับเมืองอ่ืน ๆ มากถึง ๗๐๐ ลํา จึงทําใหตองมีเคร่ืองหมายของอาณาจักร
หรือสัญลักษณที่แสดงความเปนอาณาจักรสยามใหเห็นอยางชัดเจนวาเปนเรือของอาณาจักร
สยาม จึงไดมีการเพิ่มชางเผือกอันถือวาเปนสัญลักษณของอาณาจักรสยามลงในธงจักรเดิม เรือ
คาขายของสยามนี้ไดมีเสนทางการเดินเรือไปถึงเมืองจีน ปตตาเวีย มะละกา กลันตัน ตรังกานู 
ปะหัง หมูเกาะหริยา เซมารัง ปาเลมบัง ปอนติอัด เกาะหมาก (ปนัง) สิงคโปร ไซงอน และมาเกา  
โดยมีกรมหมื่นเจษฎาบดินทร (ตอมาทรงครองราชยเปนรัชกาลที่ ๓) เปนผูวาการพระคลัง ทํา
รายไดถึงปละ ๒-๕ ลานบาท๓๙ ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีกําไรจากการเดินเรือคาขายเปนอยางมาก  
กรมหมื่นเจษฎาบดินทรจึงทรงใหเก็บใสถุงแดงไวเพื่อเปนทุนสํารองใชจายในยามฉุกเฉิน ซึ่งตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ก็ไดนําเงินถุงแดงนี้มาใชเพื่อชดเชยคาเสียหายใหแกฝร่ังเศส ที่เรียกรองจาก
กรณีเกิดเหตุการณยิงตอสูกันที่ปากแมน้ําเจาพระยา ร.ศ. ๑๑๒๔๐ 

อาจกลาวไดวา บทบาทของธงสยามตั้งแตธงจักรจนถึงธงชางในวงจักรนั้น มิไดทํา
หนาที่เปนสัญลักษณของความเปนชาติหรือแสดงถึงความจงรักภักดีตอชาติแตอยางใด และธงก็
ไมไดทําหนาที่ระบุอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนดังที่เขาใจกันทุกวันนี้  แตในอดีตธงไดทําหนาที่
เปนสัญลักษณของชาติโดยผานองคพระมหากษัตริย ดวยเหตุนี้ธงชางและธงชางในวงจักรในชวง
ตนรัตนโกสินทร จึงทําหนาที่ส่ือความหมายถึงพระมหากษัตริยผูปกครองอาณาจักรสยามโดยตรง 

 

                                                            
๓๙อาทร จันทวิมล, ประวัติของแผนดินไทย (กรุงเทพฯ: อักษรไทย, ๒๕๔๖), ๒๕๕. 
๔๐พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ประวัติศาสตรไทย ๒ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๑), ๑๘๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๑๙ 

ธงชางในวงจักรนี้ ไดใชเปนสัญลักษณประจําเรือหลวงมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ และ
ในเรือคาขายของราษฎรก็ยังคงใชธงสีแดงเกล้ียงเชนเดียวกับสมัยรัชกาลที่ ๒ สําหรับสาเหตุที่ไมมี
การเปล่ียนแปลงธงในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้อาจเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. การคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ  ยังคงดําเนินไปเหมือนในรัชกาลกอน ดวยเหตุ
ที่รัชกาลที่ ๓ ทรงเคยเปนผูวาการพระคลังเมื่อคร้ังยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทรใน
สมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อพระองคทรงข้ึนครองราชยเปนรัชกาลที่ ๓  ก็มีความชํานาญในเร่ืองการ
คาขายเปนอยางดี และพระองคทรงทราบดีวาธงชางในวงจักรที่ใชมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดเปน
ที่รูจักของอาณาจักรอ่ืน ๆ เปนอยางดีวาเปนสัญลักษณที่ใชชักในเรือหลวงของอาณาจักรสยามที่
ไปมาคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ 

๒. รัชกาลที่ ๓ ไมโปรดการชักธงแบบฝร่ัง  ดังพระนิพนธในหนังสือเร่ือง “ความ
ทรงจํา” ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพท่ีทรงบันทึกไววา 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหทําเสาธงข้ึน ณ พระราชวังเดิมอันเปนวังที่
ประทับในขณะนั้น แลวชักธงบริวารเปนเคร่ืองบูชาในเวลาที่รัชกาลที่ ๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
พระกฐิน เมื่อรัชกาลที่ ๓ เสด็จฯ ผานมาทอดพระเนตรเห็นเขา จึงตรัสถามผูที่ตามเสด็จวา “นั่น
ทานฟานอยเอาผาข้ีร้ิวข้ึนตากทําไม” จากคําตรัสถามนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงวินิจฉัยวา  ที่มีพระราชดํารัสเชนนี้ มิใชเพราะรัชกาลที่ ๓ ไมทรงทราบวา
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงทําความเคารพตามธรรมเนียมฝร่ัง แตเปนเพราะ
พระองคไมโปรดเกลาฯ ในการทําเสาธงและชักธงอยางฝร่ังตางหาก๔๑ 

ดวยเหตุนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงไมมีการเปล่ียนแปลงธงหรือสัญลักษณในธง อัน
เนื่องมาจากการที่ธงชางในวงจักร ไดเปนที่รูจักของอาณาจักรอ่ืน ๆ เปนอยางดีวาเปนสัญลักษณ
ของอาณาจักรสยาม  ประกอบกับรัชกาลที่ ๓ ไมโปรดการทําเสาธงและชักธงอยางฝร่ัง ดังนั้นจึงได
มีการใชธงที่มีชางเผือกอยูในวงจักรติดอยูกลางธงแดงเปนสัญลักษณในเรือหลวง และเรือราษฎรก็
ยังคงใชธงสีแดงเกล้ียงเชนเดียวกับสมัยรัชกาลที่ ๒ 

๑.๓ ธงชาง (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๔) มีประวัติความเปนมาดังนี ้
 

                                                            
๔๑เทพชู ทับทอง, อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแหงความทรงจํา, ๑๒๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๐ 

 
 

ภาพที ่๔  ธงชาง 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยก

รูปจักรออกจากธง เหลือไวแตรูปชางเผือกอยูกลางธงแดง  และมีการเพิ่มขนาดชางเผือกใหใหญ
ข้ึน  เรียกกันโดยทั่วไปวา  “ธงชาง”  ใหใชทั่วไปท้ังในเรือหลวงและเรือราษฎร ดังที่ปรากฏใน 
“พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘”  ดังนี้ 

คร้ันถึงในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระรําพึงถึงเรือ
คาขายของชนชาวสยาม ท่ีใชธงสีแดงเกล้ียงอยูน้ันไมเปนการสมควร เหตุวาซ้ํากับ
ประเทศอื่นยากท่ีจะสังเกต เห็นเปนการควรจะใชธงอันมีเคร่ืองหมาย เหมือนอยางเรือ
หลวงท่ัวไป แตวารูปจักรเปนของสูงไมสมควรที่ราษฎรจะใช จึงมีพระบรมราชโองการ
ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหยกรูปจักรออกเสีย คงแตรูปชางเผือกบนพื้นแดง ใหใชท่ัวไปท้ังเรือ
หลวงแลเรือราษฎร บรรดาท่ีเจาของเรือเปนขาขอบขันฑสีมา มิใหเปนการสับสนกับเรือ
ของชาวตางประเทศ๔๒ 

จากการที่ธงในเรือหลวงและเรือราษฎร ไดมีการใชธงชางเผือกบนพื้นสีแดงเหมือนกัน
หมดทําใหเปนการยากตอการสังเกต ดังนั้นรัชกาลที่ ๔ จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ทํารูปชางเผือกบนธงสีขาบ (สีน้ําเงินเขมเจือมวง) ข้ึนอีกอยางหนึ่งสําหรับใชชักในเรือหลวง ดังนี้ 
“...แลใหทํารูปชางเผือกบนพื้นสีขาบข้ึนอีกอยางหนึ่ง สําหรับใชชักที่นาเรือหลวงทั้งปวง ใหเปนที่

                                                            
๔๒พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘, ๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๑ 

สังเกตเห็นตางกัน กับเรือของราษฎรดวย…”๔๓ ซึ่งการที่รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางเผือก
บนธงสีขาบข้ึนเพื่อใชชักในเรือหลวงนี้มีเหตุผลสําคัญ คือ เพื่อจะไดงายตอการสังเกต และเปนการ
แยกประเภทระหวางเรือหลวงกับเรือราษฎรใหเห็นอยางชัดเจน 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงเร่ืองธงในเรือหลวงและเรือราษฎรแลว รัชกาลที่ ๔ ยังทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการประดิษฐธงข้ึนอีก ๒ แบบ คือ ธงจอมเกลา และธงไอยราพตอัน
เนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

๑. เพื่อใชเปนสัญลักษณแทนพระองคโดยตรง รัชกาลที่ ๔ ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมีการประดิษฐธงจอมเกลาข้ึน มีลักษณะเปนธงพื้นแดงเปนขอบและมีพื้นสีขาบอยู
ตรงกลาง ในพื้นสีขาบนั้นมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฎและมีเคร่ืองสูงกระหนาบอยู ๒ ขางเปนสีเหลือง 
เพื่อใชสําหรับชักข้ึนบนเสาเรือพระที่นั่งเวลาเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค เพื่อเปนเคร่ืองหมาย
วาพระมหากษัตริยประทับอยูบนเรือลํานั้น เนื่องจากมีขบวนเรือหลายลําทําใหราษฎรไมสามารถ
สังเกตไดวาพระมหากษัตริยประทับอยูบนเรือลําใด๔๔  และนอกจากนี้ธงจอมเกลายังใชสําหรับชัก
ข้ึนบนเสาในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระองคประทับอยูในพระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงในการ
เสด็จพระราชดําเนินลงไปที่ตําหนักน้ําจะโปรดเกลาฯ ใหชักธงจอมเกลาข้ึนไวบนเสาธงริมพระ
ตําหนักน้ํา เพื่อใหรูวาพระองคเสด็จประทับอยูที่พระตําหนักน้ํานี้ดวย๔๕  ดังที่ประกาศไวใน 
“พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม” ดังนี้ 

 

ประกาศ 
เวลาเสด็จลงพระตําหนักนํ้าและประทับในเรือบด 

จะชักธงจอมเกลาขึ้นเปนท่ีหมาย 
หามคนภายเรือแจวเรือผาน 

ดวยพระยาเพ็ชรชฎา รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาตรัสเหนือ
เกลาฯ ส่ังวา แตกอนจะเสด็จลงไปพระตําหนักนํ้าก็บัตรหมายใหเจาพนักงาน 
นายอําเภอ แลตํารวจหามมิใหแจวเรือพายข้ึนลองไปท่ีหนาพระตําหนัก แตน้ีสืบไปเมื่อ
หนาถาเสด็จลงไปพระตําหนักนํ้าเปนราชการเร็วไมทันบัตรหมายใหเจาพนักงานรูท่ัว
กัน จะโปรดเกลาฯ ใหชักธงจอมเกลาข้ึนไวบนเสาธงริม พระตําหนักนํ้าใหรูวาเสด็จ
ประทับอยูพระตําหนักนํ้า หามมิใหเรือเจาตางกรม เจายังมิไดต้ังกรม เรือขาราชการ 

                                                            
๔๓พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘, ๔. 
๔๔ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๓๒. 
๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๒ - ๓๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๒ 

เรือราษฎรแจวพายข้ึนลองผานไปหนาพระตําหนักนํ้า ใหน่ังแลวพายหลีกขามไปริมฝง
ตะวันตก กับแลจะเสด็จลงเรือพระท่ีน่ังบด จะใหมีธงปกไวในเรือพระท่ีน่ังบดเปน
สําคัญข้ึนลองไปในทางชลมารคแลวใหเรือตางกรมแลเรือเจายังมิไดต้ังกรม แลเรือ
ขาราชการเรือราษฎรจอดหยุดแอบเขาเรียบริมฝงอยาใหเรือแจวเรือพายข้ึนลองตอไป
เปนอันขาด ถาแลเรือพระท่ีน่ังบดพนไปแลว จึงใหเจาตางกรม เจายังมิไดต้ังกรม แล
เรือขาราชการเรือราษฎรท้ังปวงน้ันแจวพายข้ึนลองไปตามรับส่ัง๔๖ 

๒. เพื่อใชชักในพระบรมมหาราชวังเวลาที่รัชกาลที่ ๔ ไมไดประทับอยูในพระ
นคร  ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดําริวา เมื่อพระองคไมไดประทับอยูในพระนคร  การลดธงจอม
เกลาลงทําใหเสาธงนั้นวางเปลาเปนการไมสมควร ดังนั้นจึงไดมีพระราชดํารัสใหทําธงไอยราพตข้ึน
เพื่อชักข้ึนในพระบรมมหาราชวังในเวลาที่พระองคไมไดประทับอยูในพระนคร ธงไอยราพตนี้มี
ลักษณะเปนพื้นแดง มีรูปชางเผือกสามเศียรสีขาวผูกเคร่ืองยืนแทน มีบุษบกต้ังบนหลังชางซ่ึงเปน
ที่ประดิษฐานอุณาโลม มีรูปฉัตรต้ังขางหนา และขางหลัง ขางละ ๒ องคอยูกลางธง๔๗  ดังที่ปรากฏ
ใน “พระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘” ดังนี้ 

อน่ึงเวลาเสด็จพระราชดําเนิน โดยกระบวนเรือหลายลําทวยราษฎร ผูต้ังใจจะ
เคารพเฉภาะตอใตผาลอองธุลีพระบาท สังเกตไมไดวาเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือลํา
ใด ทรงพระกรุณาเพื่อจะเอาใจราษฎร จึงดํารัสเหนือเกลาฯ ใหทําธงสําหรับพระองค 
ขึ้นอีกอยางหน่ึง พื้นนอกสีแดง พื้นในสีขาบ กลางมีพระมหาพิไชยมงกุฏ แลมีเคร่ืองสูง 
๗ ชั้น ๒ ขาง สําหรับชักข้ึนบนเสาเรือพระท่ีน่ัง เปนท่ีหมายวาไดเสด็จพระราชดําเนิน
โดยเรือลําน้ันแลว แลโปรดเกลาฯ ใหชักข้ึนบนเสาในพระบรมมหาราชวังดวย ภายหลัง
เมื่อมิไดเสด็จประทับอยูในพระมหานคร ตองลดธงสําหรับพระองคลงเสาเปลาดูอยูมิ
บังควร จึ่งดํารัสเหนือเกลาฯ ใหทําธงไอยราพต อยางพระราชลัญจกรไอยราพต ประจํา
แผนดินสยามข้ึนใหม สําหรับใชชักข้ึนบนเสาในพระบรมมหาราชวัง ในเวลาท่ีมิได
ประทับอยูในพระมหานครอีกอยางหน่ึงดวย๔๘ 

จะเห็นไดวา เมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จไปที่ใดก็ตาม ไมวาจะเปนการเสด็จทางชลมารค 
(ทางน้ํา)  ทางสถลมารค (ทางบก)  เสด็จไปยังพระตําหนักน้ํา หรือแมแตทรงประทับอยูในพระนคร

                                                            
๔๖ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๑๕. 
๔๗ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๓๓. 
๔๘พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘, ๔ - ๕. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๓ 

ก็ตองมีการชักธงจอมเกลาเพื่อเปนเคร่ืองหมายวาพระองคทรงประทับอยู ณ ที่นั้น ๆ อันเปนการ
แสดงถึงความสําคัญของธงประจําพระองคในรัชกาลที่ ๔ 

สาเหตุที่ธงจอมเกลานี้ไมมีชางเผือกอยูในธง  แตเปนรูปพระมหาพิชัยมงกุฎแทน  อาจ
พิจารณาไดจากเหตุผลตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ชางเผือกเปนสัญลักษณประจําอาณาจักร ดังนั้นเคร่ืองหมายรูปชางเผือกจึง
เหมาะสมที่จะเปนสัญลักษณในธงชาติและธงในเรือคาขายทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรมากกวาที่
จะเปนสัญลักษณในธงประจําพระองค 

๒. เนื่องจากชื่อเดิมของพระองคคือ “เจาฟามงกุฎ” พระองคไมทรงยอมทิ้งพระ
นามเดิม ดังนั้นจึงโปรดใหทําสัญลักษณในธงประจําพระองคเปนรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ รวมทั้ง
การที่พระองคตองการที่จะรักษาช่ือเดิมเอาไวนี้จะเห็นไดจากพระนามของพระองคในพระ
สุพรรณบัฏที่ข้ึนตนวา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ...” อีกดวย 

สําหรับสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากธงชางในวงจักรมาเปนธงชาง มีดังนี้ 
๑. เร่ืองการคา เนื่องจากในสมัยนี้ ไดมีชาวตะวันตกเดินทางเขามาคาขายกับ

สยามเปนจํานวนมาก  รวมทั้งการทําสนธิสัญญาคาขายกับชาวยุโรปและอเมริกาใน พ.ศ. ๒๓๙๘ 
นั้นรัชกาลที่ ๔ ไดทรงตระหนักเปนอยางดีวาการเขามาของชาวตะวันตกในคร้ังนี้ ถือเปนภัย
คุกคามความมั่นคงของสยามเปนอยางมาก พระองคจึงทรงพยายามปรับปรุงสัญลักษณที่แสดง
ความเปนอาณาจักรสยามใหมีแบบแผนและทัดเทียมกับชาวตะวันตก  โดยการยกตราจักรออก
จากธง ใหคงเหลือไวแคชางเผือก และเรียกธงนี้โดยทั่วไปวาธงชาง ซึ่งชางเผือกนี้เปนสัญลักษณที่
ชาวตะวันตกรูจักกันเปนอยางดีต้ังแตแผนดินในรัชกาลกอน ๆ แลววาเปนสัญลักษณของ
อาณาจักรสยาม สาเหตุที่ยกตราจักรออกนั้นเนื่องมาจากเหตุที่วาจักรเปนของสูงเหมาะสมที่จะใช
เปนเคร่ืองหมายเฉพาะสําหรับพระมหากษัตริยเทานั้น ไมสมควรที่ราษฎรซึ่งเปนสามัญชนจะ
นํามาใชกันไดงาย ๆ เพราะรัชกาลที่ ๔ ไดทรงมีพระราชดําริใหธงที่ใชในเรือคาขายทั้งของหลวง
และของราษฎรมีลักษณะเหมือนกันหมด อันเนื่องมาจากธงแดงเกล้ียงที่ใชในเรือคาขายของ
ราษฎรมาแตเดิมนั้นซ้ํากับธงของอาณาจักรอ่ืนและยากตอการสังเกต 

แมวาความคิดในเร่ืองกษัตริยและรัฐในสมัยรัชกาลที่ ๔ นี้จะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมบางแลว แตความเชื่อในเร่ืองของชางเผือกที่เปนสัญลักษณในธงชาติสยามนั้นยังคงมีอยู
ในทัศนคติของรัชกาลที่ ๔ ดังจะเห็นไดจากพระราชหัตถเลขาที่พระองคเขียนถึงเพื่อนชาวตางชาติ
กอนที่จะข้ึนครองราชย ซึ่งเปนการกลาวถึงพระเกียรติยศของรัชกาลที่ ๒  ผูเปนพระราชบิดาของ
พระองค แปลเปนไทยสรุปความไดวา “ในรัชกาลของสมเด็จพระชนกนารถของขาพเจาผูเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๔ 

แผนดินสูงศักด์ิ บรรลือพระเกียรติไปทั่ว แลเปนผูไดมาซึ่งชางเผือกแทถึงส่ีเชือก” ๔๙ อันแสดงใหเห็น
วา การไดมาซ่ึงชางเผือกเปนจํานวนหลายเชือกนั้นยังมีความสําคัญที่จะแสดงถึงบุญบารมีของ
พระมหากษัตริย และชางเผือกยังถือวาเปนของสูงอยางหนึ่ง ดังเชนที่มีการประกาศหามราษฎรที่
เลนโขนหากินโดยการเขียนหัวชางเปนสีเผือก แตใหใชไดเฉพาะหัวชางสีดํา เปนตน 

๒. ความจําเปนที่จะตองสรางความศิวิไลซใหกับสยาม๕๐ ภายหลังการทํา
สนธิสัญญาคาขายกับชาวตะวันตกไดมีกงสุลตางประเทศเขามาต้ังสถานที่ทําการอยูในประเทศ
สยามเปนอันมาก  และชาวตางประเทศเหลานี้ไดทําการชักธงประจําชาติของเขาข้ึนเปนประจํา 
รัชกาลที่ ๔ จึงทรงมีพระราชดําริวา สยามจําเปนตองมีธงชาติใชตามธรรมเนียมชาติตะวันตก 

จากที่กลาวมาในขางตนนี้ เปนสาเหตุที่ทําใหรัชกาลที่ ๔  ไดทรงตระหนักถึงความ
จําเปนที่จะตองมีธงประจําชาติ เพื่อแสดงถึงความมีเอกลักษณของประเทศสยาม จึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําธงชางที่ทําข้ึนในตนรัชสมัยของพระองคนี้มาเปนธงประจําชาติ  ซึ่งการ
กระทําในคร้ังนี้  เปนการสะทอนใหเห็นถึงความพยายามของพระมหากษัตริยไทยที่พยายามจะ
ปรับปรุงธงอันเปนสัญลักษณที่แสดงความเปนชาติใหมีแบบแผนและทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

นอกจากนี้แลวรัชกาลที่ ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหเจานายและขุนนางทั้งหลายทําเสาธง
และชักธงชางข้ึนทั้งที่วังและที่บานตามประเพณีของกงสุลชาวตางประเทศที่เขามาต้ังสถานที่ทํา
การอยูในแผนดินสยาม๕๑ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเปนชาติที่มีความเปนศิวิไลซอีกประการหนึ่งดวย 
ดังคํากลาวที่วา “ชาติที่มีอารยธรรมรุงเรือง มีเสถียรภาพและอธิปไตย จึงตองมีสัญลักษณแหง
ความเปนชาติ ความปนหมูเหลา ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และประกาศเกียรติคุณของชาติให
ประจักษแกชาวโลกทั่วไป” ๕๒ 

จะเห็นไดวา ธงประจําองคพระมหากษัตริยสยามในยุคจารีต ต้ังแตธงแดงเกล้ียง ธง
จักร และธงชางในวงจักรนั้น เปนธงเดียวกันกับที่ใชในเรือหลวง แตพอมาถึงยุครัฐชาติในสมัย
รัชกาลที่ ๔ การเขามาของชาวตะวันตกไดสงผลตออิทธิพลทางความคิด ทําใหรัชกาลที่ ๔ ตองทํา
การแบงแยกสัญลักษณที่ใชในแตละหนาที่ของธงใหเห็นไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนธงชางบนพื้น
สีแดงที่ใชเปนทั้งธงชาติและใชในเรือสินคาของราษฎร ซึ่งเมื่อมีการยกจักรออกจากธงแลวราษฎรก็
สามารถใชธงชางเปนสัญลักษณในเรือของตนได เพราะชางถือวาเปนสัญลักษณประจําอาณาจักร

                                                            
๔๙ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๔๕ - ๔๖. 
๕๐สุทธิลักษณ อําพันวงศ, ชางไทย, ๑๙๐.  
๕๑เทพชู ทับทอง, อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแหงความทรงจํา, ๑๒๑. 
๕๒ธงไทย (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, ๒๕๒๐), คํานํา. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๕ 

สยาม ราษฎรก็เปนขาในขอบขัณฑสีมาของอาณาจักรสยาม ดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะใชธงชางเปน
สัญลักษณในเรือของตนได สําหรับธงชางบนพื้นสีขาบไดทําข้ึนเพื่อใชเฉพาะในเรือหลวงเทานั้น 
ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการแบงแยกระหวางเรือหลวงและเรือราษฎรใหเห็นไดอยางชัดเจน จะสังเกตไดวา
ถึงแมวาจะมีสีของธงที่แตกตางกัน แตสัญลักษณชางเผือกบนธงที่เปนเคร่ืองหมายแสดงถึง
อาณาจักรสยามก็ยังคงมีอยู ทั้งนี้ก็เพราะวาชางเผือกไดเปนที่รูจักเปนอยางดีของหลายอาณาจักร
ที่สยามไดทําการติดตอคาขายดวยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒  รวมทั้งชาวตะวันตกที่เขามาในรัชกาลที่ 
๔ นี้ ก็คุนเคยกับธงชางเผือกเปนอยางดีอีกประการหนึ่งดวย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ธงชาตินั้นถือวามี
ความสําคัญมากยิ่งข้ึน เพราะไดมีการกลาวถึง “ธงชาติสยาม” อยางเปนทางการ จากการออก
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)๕๓ ที่ประกาศใหใชธงชางเปน
ธงชาติสยามและใชเปนสัญลักษณในการกําหนดเขตแดนของรัฐชาติสยาม อันหมายถึง การ
ประกาศอํานาจทางการปกครองเหนือดินแดนเหลานั้นใหชาวตะวันตกไดรับรู เพราะในระดับ
นานาชาตินั้นรูจักกันเปนอยางดีวาธงชางเปนธงชาติของสยาม ดังจะเห็นไดจากการใชธงชาง
ประดับในสถานที่ตาง ๆ ในวาระพิเศษ เชน๕๔ 

๑. ในคราวที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสแหลมมลายู ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ ในพระ
ราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๕ ไดกลาววา ในอาคารบริเวณริมถนนของเมืองไทรบุรีไดมีการตกแตง
ผูกธง มีผาเขียนตัวหนังสือวา “welcome” ตามถนนก็ปกเสาแขวนธงประดาก เปนธงชางตลอด
ทั่วไปทุกแหง จนหนาตางตึกรานผูกผาแดงหอยธงทั่วทุกแหง 

๒. ในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกของรัชกาลที่ ๕  ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ชาวยุโรป
ไดมีการประดับตกแตงธงชางไขวกับธงประจําชาติของตนตามอาคารบานเรือน ถนน รวมถึงขบวน
รถไฟที่ประทับ 

๓. ใชในการจัดงานตอนรับรัชกาลที่ ๕ เสด็จนิวัติพระนครในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๕๐ หลังการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ ๒  ไดมีการประดับธงชางเปนธงราวตามทองถนน  
รวมถึงมีการประดับธงชางที่ขบวนรถไฟและที่สถานีรถไฟในวาระสําคัญตาง ๆ อีกดวย 

                                                            
๕๓ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๓๖. 
๕๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๙ - ๔๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๖ 

ซึ่งธงชาติสยามนั้น เปนส่ิงใหมเชนเดียวกับ “ชาติสยาม” ๕๕ ที่เกิดข้ึนในกลางสมัย
รัชกาลที่ ๕  ซึ่ง “ชาติสยาม” ที่เกิดข้ึนนี้คือความพยายามของชนช้ันนําในการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของสามัญชนทั่วไปที่เปนชาวสยาม ซึ่งอยูใตรมพระบรมโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริยสยาม โดยไมวาจะมีเช้ือชาติใดก็ตาม แตเมื่อมาอยูในดินแดนสยามแลวก็ถือวา
เปน “ชาติสยาม” เชนเดียวกัน (“ชาติสยาม” ไมไดมีความหมายเหมือนกับ “รัฐชาติ” ซึ่ง “รัฐชาติ” นี้
หมายถึงการที่ประชาชนในชาตินั้นมีอํานาจในการปกครองตนเอง เกิดข้ึนหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕) 

ถือไดวารัชกาลที่ ๕ ทรงเปนพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ ผูนําการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองของรัฐชาติสยาม และทรงเปนพระผูสรางชาติ เพราะ “รัฐชาติ” ๕๖ ในความหมายทาง
รัฐศาสตรเกิดข้ึนในยุคของพระองค กอนหนานี้เรามีแตกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุง
รัตนโกสินทร ในอีกมุมหนึ่งของแผนดินก็มีนครศรีธรรมราช ปตตานี และลานนา เปนตน  จวบจน
การปฏิรูประบบการปกครองคร้ังใหญใน พ.ศ. ๒๔๓๕  ทําใหความเปน “รัฐชาติ” ภายใตนาม 
“สยาม” เปนรูปเปนรางชัดเจนมากข้ึน 

ในหนังสือไทยเกา ๆ ไมคอยมีกลาวถึงคําวา “ชาติ” ซึ่งพระยาอนุมานราชธนไดอธิบาย
เกี่ยวกับ “ชาติ”๕๗ เอาไววา มิใชวาไทยเราแตกอนไมรูจักรักชาติหรือไมมีความรักชาติ หากแตคําวา
ชาตินี้ยังไมเปนที่นิยมใชกัน  คนไทยจึงรูจักแตคําวารักบานเมือง และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 
ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองแทนชาติทั้งชาติมานานแลว  และทรงทําหนาที่คุมครอง ทะนุบํารุงชาติให
เจริญรุงเรือง มีความอุดมสมบูรณพูนสุข ดังนั้น เราอาจกลาวไดวา ความรักบานเมืองและความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยก็เปนความรูสึกอยางเดียวกับที่เราเรียกกันในปจจุบันนี้วา “ความรัก
ชาติ” นั่นเอง โดยที่ความรูสึกรักชาตินี้ไดซึมซับและอยูในสายเลือดของคนไทยมาต้ังแตอดีต จึงได
มีการปกปองชาติ มีการกูชาติ รวมทั้งมีการรักษาชาติใหคงอยูมาจนถึงทุกวันนี้ 

 

                                                            
๕๕ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, “ธงไตรรงคกับการสรางอุดมการณรัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๕๒๐,” 

๒๒. 
๕๖อาบทิพย สงกิตติสุนทร, “จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร: ธงชาติไทย,” จดหมายขาวหองสมุด

เฉพาะ สํานักราชเลขาธิการ ๑๗, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๕  – มกราคม ๒๕๔๖): ๕๐ - ๕๑. 
๕๗พระยาอนุมานราชธน, เรื่องวัฒนธรรม, ฉบับที่ ๖ วัฒนธรรมทางวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: กอง

วัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๔), ๒๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๗ 

นอกจากการออกพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ฉบับนี้แลว ยัง
ไดมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยามตอมาอีกหลายฉบับ คือ พระราชบัญญัติธง
รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)  และพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร ศก ๑๑๘ (พ.ศ. 
๒๔๔๒)  ซึ่งทุกฉบับไดยืนยันถึงลักษณะของธงชาติวา เปนธงพื้นแดง ตรงกลางเปนรูปชางเผือกไม
ทรงเคร่ืองหันหนาเขาหาเสาธง ใชชักในเรือของราษฎรที่เปนชาวสยาม๕๘ และนอกจากธงชางที่ใช
เปนธงชาติสยามแลวยังไดมีธง อ่ืน  ๆ  ที่ สําคัญ  อันเกี่ยวของกับประเทศสยามหรือองค
พระมหากษัตริยโดยตรง ดังนี้๕๙ 

๑. ธงบรมราชธวัชมหาสยามินทร ซึ่งเปนธงประจําพระองคของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกับธงจอมเกลาซ่ึงเปนธงประจําพระองคของรัชกาลที่ ๔  แตรัชกาลที่๕ โปรดให
เพิ่มรูปตราแผนดินลงภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎบนธงจอมเกลา เพื่อใชสําหรับเปนธงประจํา
พระองคเอง โดยธงมีลักษณะดังนี้คือ พื้นนอกสีแดง พื้นในสีขาบ กลางธงเปนรูปโล ตราแผนดินมี
จักรและตรีไขวกันอยูบนโล มีพระมหาพิชัยมงกุฎสวมอยูบนจักรและตรีอีกทีหนึ่ง สองขางเปนรูป
เคร่ืองสูง ๗ ชั้น ภายในโลตราแผนดินแบงออกเปนสามชอง ชองบนเปนรูปชางไอยราพตสามเศียร
บนพื้นเหลือง หมายถึงดินแดนสยามเหนือ กลาง และใต ชองลางขวาเปนรูปชางเผือกบนพื้นสีชมพู 
หมายถึงประเทศลาว ชองลางซายเปนรุปกริชสองอันไขวกันบนพื้นแดง หมายถึงดินแดนฝายมลายู 
มีแทนรองรูปโลและเคร่ืองสูง ๗ ชั้นพื้นเหลือง ใชสําหรับชักข้ึนบนเรือพระที่นั่ง และชักข้ึนที่เสาใน
พระบรมมหาราชวัง เมื่อเวลาประทับอยูในพระนคร 

๒. ธงจุฑาธิปไตย มีหนาที่เหมือนกับธงไอราพตในสมัยรัชกาลที่ ๔  คือใชสําหรับ
ชักข้ึนในพระนคร เวลาที่รัชกาลที่ ๕ ไมไดประทับอยูในพระราชวัง เวลาที่ออกยืนแถวรับเสด็จ เวลา
ที่เจานายตางประเทศเสด็จ หรือเวลาท่ีทหารกรมตาง ๆ ไปราชการสงครามและรัชกาลที่  ๕ ไมได
เสด็จพระราชดําเนินในกองทัพนั้นตองใชธงนี้เปนเคร่ืองหมายแทนพระองค  ธงจุฑาธิปไตยมี
ลักษณะเปนพื้นแดง มีรูปชางไอยราพตสามเศียรทรงเคร่ืองยืนแทนหันหนาเขาขางเสา มีบุษบกอยู
บนหลัง ภายในบุษบกมีอักษร จปร หมายถึง จุฬาลงกรณบรมราชาธิราชไขวกันและมีรูปจุลมงกุฎ 
หรือพระเกี้ยวยอดอยูเหนืออักษรพระนาม ดานหนาและดานหลังชางมีเคร่ืองสูงขางละ ๒ องค 

จะเห็นไดวา ธงที่ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่กลาวมาในขางตนนั้น ถึงแมวาจะมีการเพิ่ม
หรือเปล่ียนสัญลักษณไปบาง แตก็ยังคงไวซึ่งรูปแบบและหนาที่เดิมของธงที่ใชกันมาต้ังแตสมัย

                                                            
๕๘สุทธิลักษณ อําพันวงศ, ชางไทย, ๑๙๐. 
๕๙ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๑๖ - ๑๗. 
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๑๒๘ 

รัชกาลที่ ๔  อันเนื่องมาจากอิทธิพลของชาวตะวันตกที่ยังมีอยูในสยาม และนับวันก็ยิ่งมีเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ 

สาเหตุที่ธงชาติของสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 

๑. ชาวตะวันตกที่เขามาทําสนธิสัญญาการคาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๔ กงสุลชาว
ตางประเทศ และราษฎรชาวสยามไดคุนเคยกับธงชางที่เปนธงชาติของสยามมาต้ังแตสมัยรัชกาล
ที่ ๔ อยูแลว 

๒. ในระดับนานาชาตินั้น รูจักกันเปนอยางดีวาธงชางเปนธงชาติของสยาม 
จะเห็นไดวาจากที่กลาวมาทั้งหมดต้ังแตธงสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ในขางตน

นั้น ไดแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาประเทศไดอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการคุกคามของชาติตะวันตกที่
นับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมไปถึงอิทธิพลของชาวตะวันตกที่มีอยูในแผนดินสยามก็ยัง
ไมลดทอนอํานาจลงไป ทั้งนี้พระมหากษัตริยสยามไดตระหนักแลววาเห็นควรที่จะมีสัญลักษณที่
สามารถแสดงถึงอํานาจและบงบอกความหมายในการมีอํานาจเหนือดินแดนภายใตการปกครอง
ของสยามใหชาติตะวันตกไดตระหนักและรับรู การออกพระราชบัญญัติประกาศใหธงชางเปนธง
ชาติสยามอยางเปนทางการนั้น นอกจากจะแสดงความศิวิไลซใหชาวตะวันตกเห็นแลว ยังแฝง
ความหมายโดยนัยอีกดวยวา  ธงชางคือสัญลักษณแทนตัวเขตแดนทั้งหมดที่อยูในอาณัติของรัฐ
ชาติสยามภายใตการปกครองของพระมหากษัตริยสยามในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

ในเร่ืองของการเริ่มตนใชธงชางหรือธงชางเผือกเปนธงชาติสยามนั้น จากเดิมใน
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๖ และ ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๐ และพ.ศ. ๒๔๔๒) ไดกลาวเอาไววา 
สยามไดเร่ิมใชธงชางต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนตนมา แตทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการคนพบ
หลักฐานสําคัญเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๗ วามีการใชธงชางเปนธงชาติสยามมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ แลว 
คือ ผังธงโบราณแรกเร่ิมบันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาลที่ ๒ ค.ศ. ๑๘๑๙ (พ.ศ. ๒๓๖๒) 
ที่มีชื่อวา “Musgraves Royal Navaland Merchant Flags of All Nations and Codes of 
Signals” เปนงานพิมพหินแบบโบราณ ภาพวาดลายเสนเปนแบบชางเผือกยืนพื้น ซึ่งไกตาโน 
โบนันติ (Gaetano Bonatti) ชางแกะสลักแมพิมพทองแดงชาวอิตาลีที่นิยมสะสมของเกาเปนผูทํา
ข้ึนมาใน พ.ศ. ๒๓๖๒ (ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๒ ทรงครองราชย พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ซึ่ง
ถือวาผังธงช้ินนี้เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญ ที่สามารถพลิกประวัติศาสตรเดิมของ
ไทยได วาสยามมีการใชธงชางเปนสัญลักษณประจําอาณาจักรมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ แลว  และ
นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบไดจากดาวในธงชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีเพียง ๒๐ ดวง ซึ่ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๒๙ 

สหรัฐอเมริกาเร่ิมใชเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑ ซึ่งเปนขอมูลที่ตรงกันและอยูในชวงระยะเวลาเดียวกันกับ
สมัยรัชกาลที่ ๒ ของสยามอีกประการหนึ่งดวย 

๑.๔ ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) มีประวัติความ
เปนมาดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๕  ธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดมีธงชาติแบบใหมถึง 

๓ แบบ คือ ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน ใชสําหรับเปนธงราชการและเรือคาขายของหลวง, ธงร้ิว
ขาวแดง ใชในเรือคาขายของราษฎรชาวสยาม และธงไตรรงคใชเปนธงชาติไทย โดยจะเห็นวา
รัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนแปลงธงชาติใหมใหแตกตางจากธงชางเดิมโดยส้ินเชิง 

การใช “ธงชางทรงเคร่ืองยืนแทน” หรือ “ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน” ชักในเรือของ
หลวงนั้น มีสาเหตุเพียงเพื่อ แยกใหเห็นความแตกตางระหวางเรือคาขายของหลวง กับเรือคาขาย
ของราษฎรเทานั้น ซึ่งเคร่ืองทรงไดแสดงถึงชนช้ันสูง ดังนั้นการที่ชางเผือกทรงเครื่องจึงหมายความ
วาเปนชางเผือกที่มียศศักด์ิสูงกวาชางเผือกทั่วไปอันเหมาะสมกับชนช้ันปกครองในราชสาํนกัสยาม
ที่มีอํานาจและบุญบารมีสูงกวาราษฎรทั่วไป 

๑.๕ ธงริ้วขาวแดง (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) มีประวัติความเปนมาดังนี้ 
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๑๓๐ 

 
 

ภาพที ่๖  ธงร้ิวขาวแดง 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
สําหรับธงร้ิวขาวแดง หรือธงขาวแดงหาร้ิวนั้น เปนธงแบบที่ ๒ ที่เกิดข้ึนในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ เชนเดียวกับธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน 
โดยพระองคทรงมีพระราชประสงคใหเปล่ียนจากธงชางที่ราษฎรใชในการเดินเรือคาขายแบบเดิม
มาเปนธงแถบสี รวมทั้งธงชางสําหรับราษฎรและธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนสําหรับราชสํานัก
สยามนั้น เม่ือมองไกล ๆ แลว ไมสามารถแยกไดอยางชัดเจน ดังที่ไดกลาวไวใน “ประกาศเพิ่มเติม
แลแกไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร ศก ๑๒๙” ดังนี้ 

...การคาขายของประเทศสยาม ไดดําเนินมาเปนลําดับแลยังจะทวีมากขึ้นทุกที 
สวนธงสําหรับใชในเรือของพอคา แลของสาธารณชนบรรดาท่ีเปนชาติชาวสยามยังไม
เหมาะ โดยท่ีใชอยูทุกวันน้ี แมแลแตไกลแลว เห็นผิดแผดกับธงราชการนอยนัก แลท้ัง
รูปชางซึ่งใชกันอยูก็ไมงดงาม จนเกือบไมทราบวาชางหรืออะไร เปนเพราะวาดรูปชาง
น้ันเปนการลําบากน่ันเอง ควรท่ีจะแกไขมิใหเปนดังท่ีกลาวมาแลวน้ี...๖๐ 

ดังนั้น รัชกาลที่ ๖ จึงทรงใหยกเลิกการใชธงชางเปนธงประจําชาติ และทรงมี
พระราชดําริวา ธงชางที่เปนธงชาติสยามแตเดิมนั้นไมเหมาะสมที่จะใชเปนสัญลักษณแทนประเทศ
สยามอีกตอไป ดวยประการตาง ๆ ดังนี้ 

                                                            
๖๐ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๑๕๘. 
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๑๓๑ 

๑. ธงชางนั้น ราษฎรไมสามารถซ้ือหาไดโดยทั่วไป เพราะมีราคาแพง และรัฐตอง
ส่ังพิมพจากตางประเทศ 

๒. เมื่อมองธงชางไกล ๆ แลว รูปชางที่อยูตรงกลางธงดูไมงดงามและบางคร้ังก็ดู
เหมือนสัตวอ่ืนมากกวาชาง 

๓. เนื่องจากบางคร้ังราษฎรรีบชักธงข้ึนรับเสด็จจนเกิดความสะเพรา ทําใหรูป
ชางนอนหงาย ยกเทาชี้ฟา ซึ่งเปนการนาละอายย่ิงนัก ดังที่จมื่นอมรดรุณารักษ ไดเขียนไวใน
หนังสือ “พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เลมที่ ๖” ในหัวขอเร่ือง “เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเปลี่ยนธงชาติไทย” 

ดังนี้ 

...ในป พ.ศ. ๒๔๕๙ น้ัน ไดมีฝนตกทางหัวเมืองเหนือมาก รัชกาลท่ี ๖ จึงไดเสด็จ
พระราชดําเนินไปยังเมืองอุทัยธานี พอราษฎรไดทราบขาวก็ไดทําการตกแตงบานเรือน
กันยกใหญ เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และในสมัยน้ันธงชางซึ่งเปนธงชาติน้ัน
หาไดยาก ในระหวางทางท่ีพระองคเสด็จผานจึงมีแตการหอยผาขาว ผาแดงรับเสด็จ
แทน เมื่อมาถึงบานหลังคามุงจาก  เกา ๆ หลังหน่ึง ซึ่งเจาของบานก็ไมยอมนอยหนา
คนอื่น ๆ โดยพยายามหาธงชางขนาดเล็กมาติดไวผืนหน่ึง แตปรากฏวาเมื่อรัชกาลท่ี ๖ 
ทรงทอดพระเนตรข้ึนไปบนหลังคา ก็มีพระอาการสะดุดพระเนตร  เน่ืองจากธงชางผืน
น้ันไดปลิวสะบัดอยูในลักษณะท่ีชางนอนหงาย และเอาส่ีเทาข้ึนชี้ฟาอยู...๖๑   

ดังนั้นเมื่อพระองคเสด็จกลับจากเมืองอุทัยธานี ก็ไดนําเร่ืองธงชาตินี้มาปรึกษากับ
ทานผูใหญในราชสํานักถึงหลักการที่จะแกไขธงนี้ โดยถือเอาเศรษฐกิจของราษฎรเปนสําคัญ 
รวมทั้งความสะดวก ความเหมาะสม ความหมายในรูปลักษณะ และสีของธงอันจะตองมีใหครบ
และมีความสงาประกอบอยูดวย โดยมีพระราชดําริวา ธงชาติควรจะใชผาที่เปนช้ิน ๆ เย็บตอกันได
อยางงาย ๆ ดวยเหตุผลดังนี้๖๒ 

๑. ราษฎรจะไดไมลําบากที่จะทําใชไดเอง อีกทั้งยังไมตองส่ังซ้ือผาพิมพเปนรูป
ชางสําเร็จมาจากตางประเทศ 

๒. ควรใชสีที่มีความหมายในทางสามัคคี ยึดมั่นตอชาติ และเห็นไดแตไกล 
                                                            

๖๑ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๑๖.; จม่ืนอมรดรุณารักษ, พระราชกรณียกิจสําคัญใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม ๖, ๙ - ๒๔. 
๖๒จม่ืนอมรดรุณารักษ ,  พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม ๖, ๒๖ - ๒๗. 
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๑๓๒ 

๓. เกิดความสวยงาม เมื่อเวลาประดับประดาตามที่ตาง ๆ 
รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกลาฯ ใหทดลองทําเปน “ธงร้ิวขาวแดง” คือใชสีแดงกับสีขาว

สลับกันไปตามความยาว โดยมีเหตุผลที่วา๖๓ 
๑. วิธีนี้อาจจะหาผาแดงกับผาขาวเย็บตอเขากันไดโดยงาย วิธีใชก็งาย เพราะจะ

เอาดานไหนติดกับคันธงก็ใชไดงายโดยไมตองกลัวติดผิดทางอยางธงชาง ไมตองอับอายขายหนา
ชาวตางชาติ 

๒. ไมตองจายเงินออกนอกประเทศเปนจํานวนมากโดยไมจําเปน เพราะสามารถ
ทําธงไดเองแลว  

๓. ตองการเมื่อไร จํานวนมากนอยเทาไรก็สามารถเย็บไดทันการ 
ธงร้ิวขาวแดงนี้ ไดมีการนําไปติดทดลองใชที่สนามเสือปาอยูหลายวัน เนื่องจาก

พระองคทรงตองการที่จะฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนรวมในการใชธงชาติดวยกันใน
ฐานะที่เปนคนไทย๖๔ ดังนั้นพระองคจึงยังคงอนุญาตใหใชธงร้ิวขาวแดงเปนธงคาขายสําหรับ
ประชาชนอยูตอมาอีกหลายเดือน 

อาจสังเกตไดวา ธงร้ิวขาวแดงท่ีมีสีขาวสลับแดงนี้ไมไดมาจากเหตุผลใดอ่ืนไกลเลย 
แตไดมาจากสีที่อยูในธงชาติเดิม โดยสีขาวไดมาจากสีของจักรและชางเผือก ซึ่งจักรเปรียบเสมือน
อาวุธประจําองคของพระมหากษัตริยและชางเผือกเปนสัตวคูบุญบารมีมาต้ังแตคร้ังโบราณกาล 
โดยไดทําหนาที่เปนสัญลักษณในธงมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ตามลําดับ สวนสี
แดงอันเปนสีของพื้นธงเดิมหมายถึงสีของเทพเจาผูปกปองคุมครองภัยจากส่ิงช่ัวรายทั้งปวงอันเปน
สัญลักษณประจําเรือคาขายของอาณาจักรสยามมาแตต้ังแตสมัยอยุธยาแลว ดังนั้นในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ พระองคไดคงสองสีนี้ไวในธงชาติเชนเดิมและไดมีการนิยามความหมายวาสีแดงและสีขาวใน
ธงร้ิวขาวแดงนี้เปนสีที่มีความหมายในทางยึดมั่นตอชาติและแสดงถึงความสามัคคี 

๑.๖ ธงไตรรงค (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) มีการกลาวถึงประวัติความเปนมาเอาไว
ดังนี้ 

 

                                                            
๖๓จม่ืนอมรดรุณารักษ ,  พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม ๖, ๒๗ - ๒๘. 
๖๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๓ 

 
 

ภาพที ่๗  ธงไตรรงค 
ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ธงชาติสยาม, เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 
http://www.siamflag.org 

 
ประเทศสยามไดมีการเปล่ียนแบบธงชาติอีกคร้ังในป ๒๔๖๐ โดยธงชาติแบบใหมนี้

ถือเปนธงชาติแบบที่ ๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรียกวา “ธงไตรรงค” ซึ่ง
ธงไตรรงคนี้ถือเปนความพยายามของรัชกาลที่ ๖ ที่ไดทรงนําประเทศเขาสูสงครามโลกคร้ังที่ ๑ 
เปนการแสดงนัยยะสําคัญถึงการพัฒนาประเทศไทยไปอีกข้ันหนึ่ง โดยไดกาวเขาไปสูความเจริญ
ใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศในการประกาศเขารวมในสงครามโลกในคร้ังนี้  และจากการที่
ประเทศไทยไดเพิ่มสีน้ําเงินอันเปนสีประจําวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๖  ซึ่งเปนสีประจําองค
พระมหากษัตริยในธงนี้ไดถือวาเปนการยกยองฝายสัมพันธมิตร และยังเปนเคร่ืองหมายที่ย้ําเตือน
ความเทาเทียมเสมอภาคกันในฐานะประเทศท่ีมีเอกราชอธิปไตยระหวางสยามกับประเทศ
สัมพันธมิตร 

นอกจากนี้แลวธงยังเปนสัญลักษณที่สามารถส่ือความรูสึกบางอยางใหกับกลุมคนที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับธงนั้น ตามความหมายที่ถูกนิยามบนสัญลักษณตาง ๆ บนธง สําหรับธง
ไตรรงคนี้ รัชกาลที่ ๖ ไดทรงกลาวถึงความสําคัญของธงชาติในเชิงสัญลักษณของความเปนชาติ 
พรอมกับแสดงถึงอารมณความรูสึกที่จะตองปกปองรักษาธงนี้ไวเหมือนกับรักษาชาติ ดังนี้ “ธงไทย
ไมเคยเปนทาสใคร และจะไมมีวันเปนทาสใคร เราจะไมยอมที่จะใหธงไทยกลายเปนทาสของคน
อ่ืน เราจะไมยอมใหธงนี้เปรอะเปอนดวยฝุนโคลน เราอาจจะยอมใหเลือดหล่ังชะโลมลงบนธง แต
หายอมใหธงนี้แปดเปอนดวยดินโคลนนั้นไม”๖๕ 

                                                            
๖๕ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๗๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๔ 

ธงไตรรงคนี้นอกจากจะมีความสงางามในดานรูปลักษณะ และมีความสําคัญดังที่ได
กลาวมาในขางตนแลว ยังมีความหมายลึกซ้ึงเปนอยางยิ่ง ดังที่รัชกาลที่ ๖ ไดทรงพระราชนิพนธ
บทกลอนที่มีชื่อวา “เคร่ืองหมายแหงไตรรงค” ตีพิมพในวารสารดุสิตสมิตของพระองค ตอนหนึ่งวา 

 

ขอรํ่ารําพันบรรยาย  ความคิดเคร่ืองหมาย  
แหงสีท้ังสามงามถนัด 

ขาว คือบริสุทธิ์ศรีสวัสด์ิ หมายพระไตรรัตน 
และธรรมคุมจิตใจ 

แดง คือโลหิตเราไซร  ซึ่งยอมสละได 
เพื่อรักษะชาติศาสนา 

น้ําเงิน คือสีโสภา  อันจอมประชา 
ธ โปรดเปนของสวนองค 

จัดร้ิวเขาเปนไตรรงค  จึงเปนสีธง 
ท่ีรักแหงเราชาวไทย  

ทหารอวตารนําไป  ยงยุทธวิชัย 

วิชิตชูเกียรติสยาม๖๖ 
 

ซึ่งสีแดงหมายถึง เลือดอันยอมสละใหแกชาติ สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์แหง
ศาสนาพุทธอันเปนศาสนาประจําชาติไทย  และสีน้ําเงินหมายถึง  สีประจําพระองคของ
พระมหากษัตริย แมนิยามดังกลาวจะไมใชคําอธิบายที่ทรงประกาศใหใชอยางเปนทางการ แตทั้ง 
๓ ส่ิงนี้คืออุดมการณรัฐที่พระองคทรงปลูกฝง เพื่อใหคนไทยเกิดสํานึกความเปนชาตินิยมมาตลอด
รัชสมัยของพระองค (ตอมารัชกาลที่ ๗ ไดมีการใหความหมายของธงที่กระชับกวาเดิม กลาวคือ สี
แดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย ซึ่งคลาดเคลื่อนไปจาก
พระราชนิพนธของ รัชกาลที่  ๖  ไปเล็กนอย  แตยั งครอบคลุมอุดมการณ  ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ที่พระองคทรงกําหนดไวเชนเดิม และยังเปนที่จดจําสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน) 

อาจสังเกตไดวา งานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการปลุกใจใหรักชาตินั้นไดเกิดข้ึนในสมัย
รัชกาลที่ ๖๖๗ โดยพระองคทรงช้ีนําใหคนไทยรูจักคําวา “ชาติ” มากข้ึน  ซึ่งในสมัยนั้นเปนชวงหัว
เล้ียวหัวตอ มีการติดตอกับตางชาติ ไดรับอิทธิพลทางดานวิชาการและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
เขามาสูประเทศไทย ประกอบกับเหตุการณโดยรอบประเทศก็กําลังปนปวน จึงจําเปนที่จะตอง

                                                            
๖๖ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๗๘ – ๗๙.  
๖๗พระยาอนุมานราชธน, เรื่องวัฒนธรรม, ฉบับที่ ๖ วัฒนธรรมทางวรรณกรรม, ๓๒ - ๓๓. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๕ 

ปลูกฝงความเขาใจ ในเร่ืองที่จะตองชวยกันรักษาชาติไวใหมั่นคงรวมทั้งใหคนไทยเห็นถึง
ความสําคัญของการมี “ชาติ” อยู รวมทั้งพระราชนิพนธของรัชกาลที่ ๖ นั้น เกือบทุกเร่ืองจะมีคําวา 
“ไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” แทรกอยูตลอด  ที่โดดเดนและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
คือ โคลงสยามมานุสสติ  พระราชกรณียกิจของพระองคในดานวรรณกรรมนี้ไดสงผลใหคนไทย
รูจักปรับตัวใหเขากับเหตุการณ ต่ืนตัวในเร่ืองชาติ และรูจักศึกษาหาวิถีที่จะผดุงรักษาชาติใหคงอยู 
เปนผลใหคําวา “ชาติ” ยังคงเปนคําที่มีความหมายสําคัญมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 

การเปลี่ยนธงชาติจากธงร้ิวขาวแดงมาเปน “ธงไตรรงค” ในคร้ังนี้ รัชกาลที่ ๖ ไดทรง
ใหทดลองวาดภาพธงสามสีก็ทรงเห็นวางดงามดีกวาร้ิวขาวแดงที่ใช  จึงโปรดใหพระยาประสิทธิศุภ
การ (ตอมาคือ เจาพระยารามราฆพ) ไปเฝาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถ เพื่อนําแบบธงไปถวายทูลขอความคิดเห็น  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม
หลวงพิษณุโลกประชานาถก็ทรงเห็นชอบดวย รัชกาลที่ ๖ จึงโปรดใหพระยาศรีภูริปรีชา ราง
ประกาศแกแบบธงชาติ  เพื่อที่จะไดนําเร่ืองเขาที่ประชุมของคณะเสนาบดี   ในที่ประชุมไดลงมติ
เห็นชอบตามแบบธงสามสีที่รางข้ึนใหม และรัชกาลที่ ๖ ทรงเห็นดวยกับความคิดดังกลาว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๖๐ ข้ึน เปล่ียนธงชาติแบบเดิม
เปนธงไตรรงค๖๘ ดังนี้ 

ธงชาติสยาม รูปส่ีเหล่ียมรี  มีขนาดกวาง ๒ สวน  ยาว ๓ สวน มีแถบสีนํ้าเงินแก  
กวาง ๑ สวน  ซึ่งแบง ๓ ของขนาดกวางแหงธงอยูกลาง  มีแถบขาวกวาง ๑ สวน ซึ่ง
แบง ๖ ของขนาดกวางแหงธงขางละแถบ แลวมีแถบสีแดงกวางเทาแถบขาวประกอบ
ชั้นนอกอีกขางละแถบ  ธงสําหรับชาติสยามอยางน้ี ใหเรียกวาธงไตรรงค สําหรับชักใน
เรือพอคาท้ังหลาย แลท่ีตาง ๆ ของสาธารณชนบรรดาท่ีเปนชาติสยามท่ัวไป๖๙ 

สาเหตุของการเปล่ียนธงชาติ จากธงร้ิวขาวแดงมาเปนธงไตรรงค มีเหตุผลตาง ๆ ดังนี้ 
๑. ไมเปนที่พอพระราชหฤทัยของรัชกาลที่ ๖เพราะดูจืดชืดไป  และไมเหมาะสม

ที่ธงร้ิวขาวแดงนี้จะเปนธงประจําชาติ 
๒. มีผูเขียนบทความลงหนังสือพิมพ “กรุงเทพฯ เดลิเมล” ภาษาอังกฤษฉบับ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยใชนามแฝงวา “อะแควเรียส” ไดแสดงความคิดเห็นวา เพื่อน
ของผูเขียนไมพอใจตอรูปแบบของธงสยามที่ทําข้ึนใหมเพราะเห็นวาไมสงางามพอสําหรับประเทศ 

                                                            
๖๘ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๖๙. 
๖๙ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๑๖๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๖ 

เห็นควรเปล่ียนเปนร้ิวสีแดงตรงกลางใหเปนสีน้ําเงินหรือสีขาบ (สีขาบนี้ เปนคําเรียกในสมัยโบราณ 
หมายถึงสีน้ําเงินเขมเจือมวง) ซึ่งเปนสีแหงวันพระบรมราชสมภพและเปนสีประจําพระองค๗๐ 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชสมภพวันเสาร โดยมีสีน้ําเงินเปนสีแหงวันพระ
บรมราชสมภพและพระองคโปรดสีนี้มาก เคร่ืองแบบเต็มยศของทหารราบที่ ๑๑ ซึ่งเปนกอง
มหาดเล็กรักษาพระองคประจํารัชกาล พระองคก็โปรดใหใชสีน้ําเงินคูกับทหารมหาดเล็กรัชกาลที่ 
๕ ซึ่งใชสีแดงอยู รวมทั้งเคร่ืองแบบมหาดเล็กในพระราชสํานักก็ใชสีน้ําเงินเปนพื้น นอกจากนี้ยัง
รวมถึงแถบเหรียญราชรุจิยาภรณอันเปนเหรียญที่ทรงสรางข้ึนสําหรับพระราชทานเฉพาะขาราช
บริพารในพระองคก็ใชสีน้ําเงินดวยเชนเดียวกัน๗๑) 

๓. เพื่อเปนอนุสรณในการเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ของประเทศสยาม ซึ่งธง
ชาติแบบใหมนี้  มีสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน เหมือนกับสีธงของประเทศฝายสัมพันธมิตรที่ไทยได
เขารวมรบดวย  เชน  ธงสามสีของฝร่ังเศส  ธงยู เนี่ยนแจคของอังกฤษ  และธงดาวของ
สหรัฐอเมริกา๗๒ ในสงครามโลกคร้ังที่ ๑ นี้ประเทศไทยยังไดสงทหารอาสาเขาไปรวมรบดวย และ
เมื่อฝายสัมพันธมิตรไดรับชัยชนะในสงครามคร้ังนี้ ก็หมายความวาประเทศไทยก็เปนประเทศที่
ชนะสงครามเชนเดียวกับชาติสัมพันธมิตร อันไดแก ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปนประเทศมหาอํานาจในขณะนั้น ทําใหเปนผลดีแกประเทศไทยในการแกไขสนธิสัญญาไมเปน
ธรรมตาง ๆ อีกทั้งเหตุการณในครั้งนี้ทําใหธงไตรรงคอันเปนธงชาติของไทยไดมีความสําคัญและ
ศักด์ิสิทธิ์มากยิ่งข้ึน รวมทั้งธงไตรรงคยังไดเปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายในงานตอนรับทหาร
อาสากลับสูพระนครอีกประการหนึ่งดวย 

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๗  ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงมีพระราชดําริวา ธงชาติไทยไดมีการ
เปล่ียนแปลงมาหลายครั้งแลว ควรหาขอกําหนดเรื่องธงชาติใหเปนการถาวร จึงไดมีพระบรมราช
โองการใหกรมราชเลขาธิการออก “บรรทึกเร่ืองธงชาติ” โดยไดกลาวถึงปญหาของการใชธงไตรรงค
เปนธงชาติไววา 

แมจะเปนการสะดวกก็จริงอยู แตอาจจะเห็นเปนหลายทางเชน ชาวตางประเทศไม
ใครรูจักธงไตรรงค วาเปนธงชาติของสยาม แตธงชางน้ันรูจักกันท่ัวไป...ธงไตรรงคก็มี
ลักษณะคลายคลึงกับธงชาติของบางประเทศ และคลายคลึงกับธงของบริษัทบางแหง

                                                            
๗๐ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๖๘. 
๗๑จม่ืนอมรดรุณารักษ ,  พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม ๖ (กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา, ๒๕๑๒), ๒๘. 
๗๒ยุพร แสงทักษิณ, ธงไทย, ๑๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๗ 

ดวย จึงไมเปนการชัดเจนวาเปนธงชาติของประเทศสยามเหมือนอยางธงชางซึ่งไมมีธง
ของประเทศเหมือน จึงทรงเห็นเปนขอคํานึง๗๓ 

เพื่อไมใหตองเปล่ียนธงชาติบอย ๆ จึงทรงมีพระราชประสงคจะฟงความเห็นของ
องคมนตรีมาประกอบพระบรมราชวินิจฉัย วาจะคงใชธงไตรรงคดังที่ใชอยูเปนธงชาติตอไป หรือจะ
กลับไปใชธงชางแทน หรือจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใชธงไตรรงคอยางไร จึง
ไดมี “บรรทึกเร่ืองธงชาติ” นี้ออกมา และใหมีขอควรพิจารณาใหองคมนตรีเลือก ๕ ขอ๗๔ ดังนี้ 

๑. เลิกใชธงไตรรงคแลวใชธงชางแทน 
๒. ใชธงชางเปนธงราชการ ใชธงไตรรงคเปนธงชาติ 
๓. ใชธงชางเปนธงราชการและธงชาติ ใชธงไตรรงคเปนสีสําหรับประเทศ โดยใช

ตกแตงสถานที่ในงานร่ืนเริง 
๔. ใชธงไตรรงคผสมกับธงชางพื้นแดงเปนธงเดียวกัน 
๕. คงไวตามรูปเดิม 

โดยทรงกําหนดใหองคมนตรีลงความเห็นโดยการเลือกอยางเด็ดขาด เมื่อองคมนตรี
ไดทําหนังสือแสดงความคิดเห็นข้ึนทูลเกลาฯ ถวายแลว ปรากฏวาความเห็นทั้งหมดแตกตางกัน
มาก และไมไดชี้ขาดลงไปในทางใดอยางชัดเจน ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคงใชธง
ไตรรงคเปนธงชาติตามเดิม 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลยังคงรับรองใหใชธงไตรรงค
เปนธงชาติอยูเชนเดิม และไดมีการตราพระราชบัญญัติธงเพิ่มเติมในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘  โดยพระองคไดตราพระราชบัญญัติธงเปนฉบับแรกในรัชกาล
ของพระองคเมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ วาดวยเร่ืองธงชาติ คือ ใหยังคงใชธงไตรรงค
เชนเดิม แตไดอธิบายลักษณะใหเขาใจงายยิ่งข้ึน ดังนี้ 

มาตรา ๕ ธงชาติ รูปส่ีเหล่ียม มีขนาดกวาง ๖ สวน ยาว ๙ สวน  ดานกวาง ๒ ใน 
๖ สวน ตรงกลางเปนสีขาบ ตอจากแถบสีขาบออกไปท้ังสองขาง ๆ ละ ๑ ใน ๖ สวน
เปนแถบสีขาวตอสีขาวออกไปท้ัง ๒ ขาง เปนแถบสีแดง ธงชาติน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
“ธงไตรรงค”๗๕ 

                                                            
๗๓ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, ๙๕. 
๗๔เร่ืองเดียวกัน. 
๗๕ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๑๙๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๘ 

ธงชาติไทยในปจจุบัน ตามความในหมวด ๑ มาตรา ๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติธง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดลักษณะของธงชาติเอาไวดังนี้ 

ธงชาติ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง ๖ สวน ยาว ๙ สวน ดานกวาง
แบงเปน ๕ แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปนแถบสีนํ้าเงินแก กวาง ๒ สวน 
ตอจากสีนํ้าเงินแกออกไปทั้งสองขางเปนแถบสีขาว กวางขางละ ๑ สวน ตอจากแถบสี
ขาวออกไปท้ังสองขางเปนแถบสีแดงกวางขางละ ๑ สวน๗๖ 

พระราชบัญญัติธงฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังกลาวขางตนนี้ นับวาเปนกฎหมายวาดวย
รูปแบบธงที่ออกเปนพระราชบัญญัติธงฉบับสุดทาย ซึ่งไดมีการใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน โดยไมมี
ขอความใด ๆ เปล่ียนแปลงรูปแบบและลักษณะของธงชาติไทยอีก ธงไตรรงคจึงเปนธงชาติไทยสืบ
มาจนถึงปจจุบัน 

 
สรุป จะเห็นไดวา พัฒนาการของธงน้ันเร่ิมจากการใชในพิธีกรรมทางศาสนาอัน

ปรากฏหลักฐานมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยแลว ตอมาธงไดถูกนํามาใชในพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับ
สถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้งใชในการทําศึกสงครามและการเดินเรือคาขายกับอาณาจักรอ่ืน ๆ 
โดยธงทุกผืนไดถูกกําหนดข้ึนใหมีความสําคัญกับอาณาจักรสยามมาเปนระยะเวลานานแลว 

ในสมัยตนรัตนโกสินทร ส่ิงที่เรียกวา “ธงชาติ” ถือเปนสัญลักษณที่บงช้ีถึงอํานาจของ
พระมหากษัตริยเหนือดินแดนในครอบครองเทานั้น ยังไมมีการระบุขอบเขตของอาณาจักรหรือ
ประเทศเปนที่แนนอนเหมือนเชนทุกวันนี้  ตอมารูปแบบและสัญลักษณในธงไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมเนื่ องจากการอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ แผ เข ามาในยุค รัฐชาติ  ซึ่ งทําให
พระมหากษัตริยสยามจําเปนตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติ โดยที่มีพระมหากษัตริยเปนผูปกครองที่มีอํานาจสูงสุดในรัฐและเปนศูนยกลาง
ของอํานาจทั้งปวง 

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๑ มีการสรางธงชาติในรูปแบบใหม และไดใชธงชาติแบบ
ใหมนี้แทนการระบุความเปนชาติ ซึ่งถึงแมวาธงชางนั้นจะเปนที่รูจักของนานาประเทศทั่วโลกและ
เปนที่ไดรับการเคารพอยางสูงจากราษฎร รวมทั้งมีความสัมพันธกับความเจริญรุงเรืองของ
บานเมืองและพระมหากษัตริยตลอดมาก็ตาม แตรัชกาลที่ ๖ ก็ยังยืนยันที่จะเปล่ียนธงชาติสยาม
จากธงชางมาเปนธงไตรรงค โดยธงไตรรงคนี้ไดกลายเปนสัญลักษณที่แสดงถึงเกียรติภูมิของชาติ

                                                            
๗๖ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๓๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๓๙ 

ในการที่พระองคไดทรงนําประเทศสยามเขาสูสงครามโลกคร้ังที่ ๑  ถือเปนการแสดงถึงนัยยะ
สําคัญที่วาเปนการพัฒนาประเทศอีกข้ันหนึ่ง โดยการกาวเขาไปสูความเจริญเพื่อใหทัดเทียมกับ
นานาอารยะประเทศจากการประกาศเขารวมในสงครามโลกคร้ังนี้  และจากการที่สยามไดเพิ่มสี
น้ําเงินอันเปนสีประจําวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๖  ซึ่งเปนสีประจําองคพระมหากษัตริยสยาม
ลงในธงไตรรงคนี้ ถือวาเปนการยกยองฝายสัมพันธมิตร รวมทั้งจากการที่ธงชาติสยามมี ๓ สี คือ สี
ขาว สีแดง และน้ําเงิน เหมือนกับธงของชาติสัมพันธมิตรทั้งหลายนั้นก็ไดเปนการประจักษแลววา
ประเทศสยามไดเขารวมสงครามเปนฝายเดียวกับสัมพันธมิตร นอกจากนี้การที่ประเทศสยามไดใช
ธงไตรรงคเปนธงชาติในขณะที่ประกาศเขารวมสงครามและเปนฝายที่ชนะสงครามเชนเดียวกับ
ชาติมหาอํานาจอังกฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา จึงถือเปนการสรางความหมายสําคัญใหกับธง
ไตรรงคมากย่ิงข้ึน กลาวคือ ธงไตรรงคนอกจากจะเปนเครื่องหมายของชาติแลว ยังเปน
เคร่ืองหมายที่ย้ําเตือนความเทาเทียมเสมอภาคกันในฐานะประเทศที่มีเอกราชอธิปไตยระหวาง
สยามกับประเทศสัมพันธมิตรอีกดวย นอกจากนี้ธงชาติยังมีความสําคัญในเชิงสัญลักษณของ
ความเปนชาติ พรอมกับการแสดงถึงความรูสึกที่จะตองปกปองรักษาธงชาตินี้ไวเสมือนกับการ
รักษาชาติ ซึ่งธงไตรรงคไดถือวาเปนสัญลักษณทางการเมืองที่มีความหมายสําคัญในสังคมไทยมา
จนถึงปจจุบัน โดยนอกจากจะแสดงถึงเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมถึงสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยแลวยังมีความหมายที่สําคัญทางจิตใจเพื่อเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความรักชาติ 
แสดงถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ และยังสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชาติไดอีกประการหนึ่งดวย 

 
๒. ความสําคัญของธงชาติไทย 

จากอดีตมาจนถึงปจจุบัน ธงชาติไทยไดเปนสัญลักษณส่ือถึงประเทศไทยไดอยาง
ชัดเจนในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน อาทิ การใชธงชาติในการเดินเรือคาขายกับชาติตาง ๆ, การใช
ธงชาติเปนสัญลักษณแทนประเทศไทยในการเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ ๑ และคร้ังที่ ๒, การ
เปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองของไทยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยที่คณะราษฎรไดใชธงชาติไทยเปน
สัญลักษณส่ือถึงชาติรวมกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งไดมีการใชธงชาติไทยเปนสัญลักษณในการ
ปลูกฝงความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ, ในสมัยที่พระยาพหลพลพยุหเสนาเปน
นายกรัฐมนตรีไดมีการออกระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการใชธงชาติเพื่อสรางความสําคัญใหกับธง
ชาติไทย รวมทั้งตองการใหประชาชนชาวไทยรูถึงความสําคัญของธงชาติอันเปนสัญลักษณที่ส่ือถึง
ชาติไทยในโอกาสตาง ๆ อาทิ การชักธงชาติ การประดับธงชาติในวันสําคัญตาง ๆ การเขาแถว
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๑๔๐ 

เคารพธงชาติในตอนเชาของนักเรียน เปนตน, ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามไดใหความสําคัญ
กับธงชาติโดยไดมีการออกรัฐนิยมฉบับที่ ๔ เร่ืองการเคารพธงชาติ รวมถึงการใชเร่ืองความเชื่อทาง
ศาสนาเขามาสรางความชอบธรรมในเร่ืองของการเคารพธงชาติอีกดวย, หรือแมแตการชักธงชาติ
ไทยข้ึนเหนือดินแดนตาง ๆ ที่ไทยไดมาครอบครองเพื่อแสดงความเปนใหญเหนือดินแดนนั้น ๆ เชน 
การชักธงชาติไทยข้ึนเหนือรัฐฉานของพมา และการชักธงชาติไทยข้ึนเหนือดินแดนบางสวนจากอิน
โดจีนของฝร่ังเศสในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ เปนตน 

นอกจากนี้แลว ธงชาติไทยยังเปนสัญลักษณของการเคล่ือนไหวทางการเมืองตาง ๆ 
อาทิ เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่นักศึกษาใชธงไตรรงคเปนสัญลักษณรวมกับพระบรมฉายา
ลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการนําขบวนขับไลผูนํา
เผด็จการทางทหาร, เหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ที่กลุมอนุรักษนิยมนําธงไตรรงคมากระตุนให
ประชาชนรวมกันตอตานกลุมหัวกาวหนาและนักศึกษาจนนําไปสูเหตุการณรุนแรง, เหตุการณ
พฤษภาทมิฬ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ที่ประชาชนใชธงไตรรงคเปนสัญลักษณในการ
เคล่ือนไหวเพื่อประทวงรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร และเหตุการณการชุมนุมตอตาน
รัฐบาลต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ของกลุม กปปส. (คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข) ที่ใชธงชาติและวัตถุที่มีแถบสีธงชาติไทย อาทิ สายรัดขอมือ สายคลองนกหวีด 
โบวผูกผม ที่คาดผม พัด แหวน ตางหู ถุงมือ รวมทั้งเส้ือที่มีแถบสีธงชาติไทยหรือมีรูปธงชาติไทย
เปนสัญลักษณในการชุมนุมตอตานรัฐบาลของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร เปนตน 

รวมทั้ งธงชาติไทยยังเปนสัญลักษณที่มีความศัก ด์ิสิทธิ์ที่มีพิธีการปฏิบั ติใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยในโอกาสตาง ๆ อาทิ การรองเพลงชาติและเคารพธงชาติในตอนเชาของ
นักเรียน การใชธงชาติประดับในวันสําคัญตาง ๆ  การใชธงชาติไทยคลุมราง คลุมโลงศพ หรือคลุม
อัฐิของผูที่ที่เสียชีวิตในขณะที่กําลังปฏิบัติหนาที่เพื่อชาติ เปนตน 

จะเห็นไดวา ส่ิงที่เรียกวา “ธงชาติไทย” ที่เราเห็นกันอยูในปจจุบันไมไดเปนเพียงวัตถุที่
ปลิวไสวอยูตามโรงเรียน สถานที่ราชการ ตามสํานักงาน หรือตามบานเรือนเทานั้น แตธงชาติยังมี
อดีต มีความทรงจํา และมีความหมายที่สําคัญตอจิตใจของคนไทยอีกประการหนึ่งดวย และใน
ปจจุบันธงชาติไดถูกเปล่ียนบทบาทหนาที่จากที่เคยใชเปนสัญลักษณในเรือคาขายหรือเรือเจริญ
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ มาเปนส่ิงที่มีบทบาทหนาที่เชิงสัญลักษณในการแสดงความเปน
ชาติอีกประการหนึ่งดวย นอกจากธงชาติไทยจะเปนสัญลักษณของชาติไทยแลวยังเปนสัญลักษณ
สําคัญที่บงบอกถึงความเปนเอกราชและความมีอธิปไตยของประเทศไทยที่เห็นเปนรูปธรรมได
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๑๔๑ 

อยางชัดเจน รวมทั้งธงชาติไทยยังใชในการแสดงออกถึงความรักชาติ แสดงถึงความรูสึกที่มีรวมกัน
ของคนในชาติและแสดงความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติที่ทุกคนตองใหความ
เคารพในฐานะที่เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนศูนยรวมพลังความรักชาติ ดังคํากลาวของนาย
จตุรงค ปญญาดิลก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปรารภไวในหนังสือ “คูมือธงไตรรงค ธํารงไทย” 
ดังนี้ 

ธงชาติและเพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของประเทศไทย อันบงบอกถึงเอกลักษณ
ของชาติ ซึ่งประชาชนชาวไทยมีความภูมิใจในเอกราช อธิปไตยของชาติมากอยาง
ยาวนาน ธงชาติจึงมีความหมายเชิงสัญลักษณอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีประชาชนไทยทุกคนตอง
ใหความเคารพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธงชาติและเพลงชาติไทยน้ันมีความสําคัญในฐานะ
เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และศูนยรวมพลังความรักชาติของคนไทยท้ังมวล๗๗ 

จากที่กลาวมาในขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาธงชาติไทยคือสัญลักษณสําคัญที่แสดงถึง
ความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจนและสมบูรณที่สุด ที่คนไทยทุกคนควรใหความสําคัญใน
การศึกษาประวัติความเปนมา การเกิด พัฒนาการ การเปล่ียนแปลงจากบริบทแวดลอมตาง ๆ 
ในชวงเวลานั้น ๆ นอกจากนี้แลวยังรวมถึงการศึกษาดานการใช การชัก และการประดับธงชาติอีก
ประการหนึ่งดวย เพื่อใหคนไทยไดรูและใชธงชาติไทยในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตอง รวมถึงทําให
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยและบรรพบุรุษของไทยเราที่ตอสูและยอมเสียเลือดเนื้อเพื่อให
เราคนไทยมีชาติอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรใหความเคารพและรวมกันปกปอง
ธงไตรรงคใหอยูคูแผนดินไทยตลอดไป ซึ่งการปกปองธงไตรรงคนั้นก็เหมือนกับการปกปองชาติไทย 
ศาสนา และพระมหากษัตริยของไทยใหดํารงอยูสืบไปนั่นเอง 

 
ตอนท่ี ๔ กฎหมายเกี่ยวกบัธงชาติไทยและธงสําคัญของไทย 

 
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยและธงสําคัญของไทย

นั้น เร่ิมมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรเปนคร้ัง
แรก ตอมาไดมีธงสําคัญเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก สงผลใหมีการออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ

                                                            
๗๗สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, คูมือธงไตรรงค ธํารงไทย, พิมพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ: 

อรุณการพิมพ, ๒๕๕๕), คําปรารภ. 
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๑๔๒ 

เกี่ยวกับธงมากยิ่งข้ึน ซึ่งกฎหมายเก่ียวกับธงชาติไทยและธงสําคัญของไทยที่ออกต้ังแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน มีทั้งส้ิน ๒๐ ฉบับ ดังนี้๗๘ 

๑. ประกาศเวลาเสด็จลงพระตําหนักน้ําและประทับในเรือบด จะชักธงจอมเกลา
เปนเคร่ืองหมาย หามคนพายเรือผาน ประกาศนี้ออกในสมัยรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๑ เปนเร่ือง
เกี่ยวกับการชักธงประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

๒. พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ถือวาเปนกฎหมายธง
ฉบับแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีการตราข้ึนใชเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๓๔ ในแผนดินของ
รัชกาลที่ ๕ ไดระบุวา ในขณะนั้นธงที่ใชในราชการยังไมมีแบบแผนที่แนนอน จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ หาตราพระราชบัญญัติเอาไวเปนแบบแผน เพื่อใหผูมีหนาที่ตองใชธง ไดปฏิบัติอยาง
ถูกตองสืบไป ความในพระราชบัญญัติมี ๑๓ ขอ วาดวยลักษณะและการใชธง ๑๓ ชนิด 

๓. พระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๖ ตราไวเม่ือวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๐ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ โดยสาเหตุของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน เพื่อยกเลิกการใชพระราชบัญญัติธง
สยาม ร.ศ. ๑๑๐ และใหใชขอความตามพระราชบัญญัตินี้แทน ธงที่ระบุในพระราชบัญญัติฉบับ
ใหมนี้มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๕ ธง นอจกากนี้ยังมีธงตราตําแหนงราชการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสามารถสราง
ข้ึนไดตามความในมาตราที่ ๕ 

๔. พระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๘ ตราข้ึนและมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๔๔๒ พระราชบัญญัติธงฉบับนี้ตราข้ึนมาเพื่อยกเลิกการใชพระราชบัญญัติธงฉบับกอนหนา ซึ่ง
ธงในพระราชบัญญัติฉบับนี้มี  ๒  ประเภท  คือ  ธงประเภทที่ปรากฏชื่อและลักษณะใน
พระราชบัญญัติธง ๑๗ ธง และธงประเภทที่ใชเปนธงประจําตําแหนงในราชการ 

๕. พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๒๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒ 
มีนาคม  ๒๔๕๓  (๒๔๕๔) และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑  เมษายน  ๒๔๕๔  ในปเดียวกัน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดยกเลิกพระราชบัญญัติธงฉบับกอนหนาอีกเชนกัน มีธงที่ปรากฏชื่อและ
การใชอยูในพระราชบัญญัติรวม ๒๐ ธง และมีธงอ่ืน ๆ ที่อาจสรางไดอีกโดยอาศัยความในมาตรา 
๕ และมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

๖. ขอบังคับกระทรวงทหารเรือ ขอบังคับการใชธงราชวงศ ลงวันที่และมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๕๖ เปนตนไป ขอบังคับฉบับนี้ไดมีการเพิ่มเติมความเกี่ยวกับ

                                                            
๗๘ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา และคณะ, ธงสําคัญของชาติ, ๑๔-๒๐.; ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย

, ๑ - ๖. 
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๑๔๓ 

การใชธงของพระบรมราชวงศ ชั้นสมเด็จพระมเหสี หรือชั้นสมเด็จเจาฟา และธงพระบรมวงศชั้น
อ่ืน ในมาตรา ๔ ขอ ๘, ๙, ๑๐ ของพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๒๙ 

๗. ประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๒๙ ออกประกาศในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๙ (๒๔๖๐) เปนตนไป 
ประกาศฉบับนี้ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๒๙ บางมาตรา และเพิ่มขอความใหมอีก ๑ 
มาตรา 

๘. พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ออกประกาศ ณ วันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ มีผลบังคับใช ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๐ ระบุความใหยกเลิกขอ ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๙ และ ๒๐ ในมาตราที่ ๔ และยกเลิกมาตราที่ ๕ ในพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๒๙ ซึ่ง
พระราชบัญญัติธงฉบับนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามมาเปนธงไตรรงค รวมทั้งมีธงที่ปรากฏ
ชื่อและลักษณะตามพระราชบัญญัติธงฉบับนี้ ๑๑ ธง นอกนั้นใหคงไวตามความในพระราชบัญญัติ 
ร.ศ. ๑๒๙ ทุกประการ 

๙. แจงความเพ่ิมเติมขอความในพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 
๒๔๖๐ ที่บกพรองอยู ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๐ ประกาศฉบับนี้ไดมีการเพิ่มเติมตอนทายของ
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ คือ ใหใชธงฉานเปนธงประจํา
กองสําหรับทหารเรือเวลาข้ึนบก 

๑๐. พระราชบัญญัติธงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๗๑ 
(พ.ศ. ๒๔๗๒) มีผลบังคับใชในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๗๑ (พ.ศ. ๒๔๗๒) ออกประกาศเพื่อยกเลิก
ความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งกลาวถึงลักษณะ
ของธงตําแหนงราชการ 

๑๑. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ ตราไว ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ มี
ผลบังคับใช  ๓๐  วัน  หลังจากประกาศในราชกิจจานุ เบกษาวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๔๗๙ 
พระราชบัญญัติธงฉบับนี้ตราข้ึนเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
เกี่ยวกับธงที่มีอยูกอนหนานี้ทั้งหมด ซึ่งมีปรากฏชื่อธงและลักษณะตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๔๔ 
ธง และนอกจากนี้ยังเปนพระราชบัญญัติฉบับแรก ที่มีบทกําหนดโทษผูที่ไมปฏิบัติตามความใน
พระราชบัญญัติ ซึ่งมีทั้งโทษจําคุกและปรับ 

๑๒. พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ ตราข้ึนเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๔๘๒ มีผลบังคับใชต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๘๒ เปนตนไป 
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๑๔๔ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราข้ึนเพื่อยกเลิกความในมาตรา ๖ อนุมาตรา ๙ และ ๑๑ ความในมาตรา 
๑๓ และความในมาตรา ๑๖ อนุมาตรา ๒, ๔ และ ๕ แหงพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ 

๑๓. กฎกระทรวงกลาโหม ออกความตามในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ ลง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๘๒ ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
๒๔๗๙ เพื่อกําหนดลักษณะธงประจํากองทหารบก และธงประจํากองทหารอากาศ 

๑๔. พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ ตราข้ึน ณ วันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๔๘๓ มีผลบังคับใชต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๓ เพื่อยกเลิก
ขอความในมาตรา ๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ และประกาศใชความ
ในพระราชบัญญัตินี้แทน 

๑๕. พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ ตราข้ึนเมื่อ ๒๘ เมษายน 
๒๔๘๕ มีผลบังคับใชต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕ เปนตน
ไป เพื่อยกเลิกขอความในอนุมาตรา ๔ ของมาตรา ๑๗ และยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ และใหใชความในพระราชบัญญัตินี้แทน 

๑๖ .  กฎกระทรวงกลาโหม  ฉบับที่  ๒  (พ .ศ .  ๒๕๐๕) ออกความตามใน
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ วาดวยวัตถุที่ทําเปนลวดลายในพื้นธงและสวนประกอบธงประจํา
กองทหาร ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๕ เพื่อยกเลิกกฎกระทรวงกลาโหม ซึ่งออกความตามใน
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๘๒ และใหใชธงประจํากองทหารบก ธง
ประจํากองทหารเรือ และธงประจํากองทหารอากาศที่มีลักษณะลวดลายบนพื้นธงตามประกาศ
ฉบับนี้ 

๑๗. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตราข้ึนเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ มีผล
บังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒ เปนตนไป โดยให
ยกเลิกพระราชบัญญัติธง  พ .ศ .  ๒๔๗๙  พระราชบัญญัติธง  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .  ๒๔๘๑  
พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๓ และพระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
ตลอดจนบรรดากฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ที่ขัดแยงกับความในพระราชบัญญัตินี้ และใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
มีอํานาจในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ และเมื่อกฎกระทรวงได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวถึงจะมีผลบังคับใช พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ นี้มีธงที่
กลาวถึงทั้งส้ิน ๗๙ ธงดวยกัน 
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๑๔๕ 

๑๘. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกความตามในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๔ เปนกฎที่แจงใหทราบถึงสวนประกอบสําคัญของธงชัย
เฉลิมพลของทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ 

๑๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกความตามในพระราชบัญญัติธง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เพื่อแจงใหทราบถึงสวนประกอบสําคัญของ
ธงกองอาสารักษาดินแดน และธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 

๒๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกความตามในพระราชบัญญัติธง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เปนกฎที่แจงใหทราบถึงลักษณะของธงกองพล
พัฒนา ธงกรมพัฒนา และธงกองพันพัฒนาทหารบก 

ธง สํ า คัญของไทยที่ ป รากฏอยู ในป จจุ บั น  นอกจากธงที่ กล า วถึ ง ใน
พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ยังมีธงอีก ๒ ประเภทที่ไดสรางข้ึนมา โดยไมเกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติธง มีจุดประสงคเพื่อเปนเคร่ืองหมายของหนวยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ หรือ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบที่ไดแจงขออนุญาตแลวและยังไมไดแจงขออนุญาตอยางเปน
ทางการ ซึ่งไดแก ธงประเภทที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโดยหนวยราชการตาง ๆ และ
ออกเปนกฎกระทรวงหรือประกาศใหรับทราบ และธงอีกประเภทหนึ่ง คือ ธงที่หนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนสรางข้ึน 

  
ตอนท่ี ๕ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย มีระเบียบปฏิบัติตอธงชาติไทยในแนวทางตาง ๆ 

ไดแก การใชธงชาติ การชักธงชาติ การแสดงธงชาติ การประดับธงชาติ การทําความเคารพธงชาติ 
การดูแลรักษาธงชาติ การกระทําอันเปนการเหยียดหยามหรือไมสมควรตอธงชาติ และบทกําหนด
โทษ ดังนี้๗๙ 

 
๑. การใชธงชาติ 

ธงชาติ เปนธงที่แสดงความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย จึงควรปฏิบัติตอธง
ดังกลาวดวยความเคารพ ไมดูถูกเหยียดหยาม หรือทําใหเกิดความเส่ือมเสียซ่ึงเกียรติภูมิของ
ประเทศไทยหรือชาติไทย ซึ่งการที่จะนําธงชาติไทยมาใชนั้นมีขอกําหนดในการใช เชน ลักษณะธง

                                                            
๗๙สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, คูมือธงไตรรงค ธํารงไทย, ๘ – ๒๖. 
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๑๔๖ 

ชาติที่นํามาใช ขนาดเสาธงและผืนของธงชาติ การใชธงชาติกับผูเสียชีวิต และการใชธงชาติคลุม
ศพ ดังนี้ 

๑.๑ ลักษณะธงชาติที่นํามาใช 
ธงชาติที่นํามาใช ชัก หรือแสดงนั้นตองมาสภาพดี เรียบรอย ไมขาด ไมเปนรู หรือ

ผิดเพี้ยน และสีไมซีดจนเกินควร 
๑.๒ ขนาดเสาธงและผืนของธงชาติ 
เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ตํ่า ใหญ หรือเล็กเพียงใด ควรจะอยู ณ ที่ใด และจะใชผืนธง

ขนาดเทาใดนั้น ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือผูปกครองสถานที่หรือ
เอกชนผูครอบครองอาคารสถานท่ี หรืออาคารนั้น ที่จะพึงพิจารณาใหเหมาสมเปนสงางามแก
อาคารสถานท่ีนั้น ๆ ตัวอยางเชน เสาธง มีความสูง ๕ เมตร ผืนธงชาติที่ควรใชเปนขนาดประมาณ 
๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตร เสาธงสูง ๑๐ เมตร ผืนธงชาติที่ใชควรประมาณ ๒๐๐ x๓.๐๐ เมตร สําหรับ
ผืนธงชาติที่ใชกันโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๘๐ เมตรเปนตน 

๑.๓ การใชธงชาติกับผูเสียชีวิต 
การใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. ประธานองคมนตรี 
๒. ประธานรัฐสภา 
๓. นายกรัฐมนตรี 
๔. ประธานศาลฎีกา 
๕. ผูไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ 
๖. ผูเสียสละเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่สูรบหรือตอสูหรือชวยเหลือการสูรบหรือตอสู

หรือ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการในการปกปองอธิปไตยหรือรักษา
ความสงบเรียบรอยของประเทศหรือปราบปรามการกระทําผิดตอความม่ันคงของรัฐ หรือ
ปราบปรามการกระทําผิดตอความม่ันคงของรัฐ  หรือปราบปรามการกระทําผิดตอองค
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

๗. ผูเสียชีวิตเนื่องไดแสดงความกลาหาญชวยเหลือเจาหนาที่ใหเปนประโยชน
อยางสําคัญแกราชการ โดยไมเกรงภัยอันจะเกิดแกชีวิตตน 

๘. บุคคลนอกจากที่กลาวมาในขางตนและเปนผูที่ทางราชการเห็นสมควร 
การใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิกับบุคคลดังกลาว ไดแก 

๑. บุคคลตาม ขอ ๑ – ๔ ตองเปนผูเสียชีวิตขณะดํารงตําแหนง 
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๑๔๗ 

๒. บุคคลตาม ขอ ๖ และ ๗ ในกรุงเทพมหานครใหเสนอขอความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ ในจังหวัดอ่ืน ๆ ใหเสนอความคิดเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอทองที่ หรือผูบังคับบัญชาทหารระดับกองทัพหรือเทียบเทาข้ึนไป 
แลวแตกรณี 

๓. บุคคลขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒ เปนผูเสนอขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

๑.๔ การใชธงชาติคลุมศพ 
การใชธงชาติคลุมศพ ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

๑. ในพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพหรือพิธีรดน้ําศพ 
๒. ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ 
๓. ในระหวางการเคลื่อนยายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 

การใชธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 
๑. เมื่อเชิญหรือเคลื่อนยายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ําอาบ

ศพหรือรดน้ําศพ หรือบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา 
๒. ในระหวางประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ในระหวางการต้ังศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพ ประกอบการฌาปนกิจ 

หรือเคลื่อนยายศพไปประกอบพิธีฝง 
การใชธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ ใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 

๑. ปกติใหใชคลุมตามความยาวของธง โดยใหดานตนของผืนธงอยูทางสวน
ศีรษะของศพ และจะตองปฏิบัติไมใหเปนการเส่ือมเสียเกียรติแกธงชาติ 

๒. หามมิใหวางส่ิงหนึ่งส่ิงใดลงบนธงชาติที่คุมศพหรือหีบศพ 
๓. เมื่อจะไดรับระราชทานน้ําอาบศพ บรรจุหรือฝงศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผา

จริงใหเชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บใหเรียบรอย โดยมิใหสวนหนึ่งสวนใดของธงชาติ
สัมผัสพื้น 

สําหรับผูที่ไดรับพระราชทานโกศหรือหีบศพหลวงประกอบเกียรติยศศพอยูแลว ถามี
สิทธิที่จะใชธงชาติคลุมศพดวย ใหกระทําโดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบรอยใสพานต้ังไว
เปนเกียรติยศที่ใสหนาที่ต้ังศพ เชนเดียวกับการต้ังเครื่องยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แตตองไม
ตํ่ากวาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ โดยหามใชธงชาติหรือแถบสีธงชาติธงชาติคลุมทับหรือตกแตงโกศ
หรือหีบศพที่พระราชทานประกอบเกียรติยศศพ 
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๑๔๘ 

 
๒. การชักธงชาติ 

การชักธงชาติ หมายความวาการเชิญธงข้ึนสูยอดเสา หรือการเชิญธงลงจากยอดเสา
ตามเวลาที่กําหนด หรือโอกาสที่ระบุไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใช การชัก หรือ
การแสดงธงชาติ และธงของตางประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งไดแก ขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชักธงชาติ การชักธงชาติ การชักธงชาติในราชอาณาจักร กําหนดวันและระยะเวลาการ
ชักธงชาติ การลดธงชาติคร่ึงเสา การกําหนดเวลาการชักธงชาติข้ึนและลง และการชักธงชาตินอก
ราชอาณาจักร ดังนี้ 

๒.๑ ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงชาติ 
ธงชาติ เปนสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนประเทศหรือชาติ ดังนั้น จึงสมควรปฏิบัติ

ตอธงชาติดวยความเคารพ เพื่อสรางความรูสึกนิยมและภาคภูมิใจในความเปนชาติของคนไทยทุก
คน อีกทั้งยังเปนการเผยแพรธงชาติใหเปนที่ปรากฏชินตาแกผูพบเห็น คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหถือเปนหลักการวาสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา 
สถานศึกษา ที่ทําการรัฐวิสาหกิจ และองคการอื่น ๆ ของรัฐนอกจากจะมีการชักธงชาติข้ึนและลง
ตรงเวลาที่ราชการกําหนดแลว ยังใหหนวยงานประดับธงธงชาติ ณ สถานที่อันสมควรในบริเวณที่
ทําการทุกวันและตลอดเวลาเปนการถาวร และสม่ําเสมอดวย สําหรับภาคเอกชนและบานเรือน
ประชาชนโดยทั่วไปก็อนุโลมดําเนินการไปในทางเดียวกัน 

๒.๒ การชักธงชาติ 
การชักธงชาติใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๑. ผูที่มีหนาที่ชักธงชาติ ตองแตงกายเรียบรอย 
๒. เมื่อใกลเวลาชักธงข้ึน ใหเตรียมธงชาติผูกติดการสายเชือกทางดานขวาของผู

ชักธงใหเรียบรอย 
๓. เมื่อถึงกําหนดเวลาใหคลี่ธงชาติออกเต็มผืน แลวดึงเชือกใหธงชาติข้ึนชา ๆ

ดวยความสม่ําเสมอจนถึงสุดยอดเสาธง แลวจึงผูกเชือกไวใหตึงไมใหธงลดตํ่าลงมาจากเดิม 
๔. เมื่อชักธงลงใหดึงเชือกใหธงชาติลงชา ๆ ดวยความสม่ําเสมอ และสายตึง

จนถึงระดับเดิมกอนชักข้ึน 
๕. ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงชาติหรือมีสัญญาณในการชักธงข้ึนและลง 

จะตองชักธงชาติข้ึนและลงใหถึงจุดที่สุด พรอมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ 
อนึ่ง กรณีที่ทางราชการประกาศใหลดธงชาติคร่ึงเสาใหปฏิบัติในการชักธงข้ึน

เชนเดียวกับขอ ๑, ๒ และ ๓ เมื่อธงถึงยอดเสาแลวจึงลดลงใหอยูในระดับความสูงประมาณสองใน
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๑๔๙ 

สามสวนของความสูงของเสาธงน้ัน และเมื่อจะชักธงลงใหชักธงข้ึนจนถึงยอดเสากอนแลวจึงชักธง
ลงตามขอ ๔ และขอ ๕ 

๒.๓ การชักธงชาติในราชอาณาจักร 
การชักธงชาติในเวลาปกติ ณ อาคารสถานท่ีและท่ียานพาหนะใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๑. อาคารสถานที่และยานพาหนะของฝายทหารใหปฏิบัติตามระเบียบหรือของ
บังคับของทหาร 

๒. อาคารสถานที่ราชการฝายพลเรือน ใหชักธงทุกหนวยงาน กรณีที่มีสถานที่
ราชการหลายหนวยงานในบริเวณเดียวกัน จะสมควรชักธงชาติ ณ ที่ใด ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาหนวยงานผูปกครองสถานที่นั้น ๆ จะตกลงกัน 

๓. อาคารสถานท่ีราชการฝายพลเรือนทั้งอยูในเขตพระราชฐาน การชักธงโดย
จัดต้ังเสาธงตางหากจากตัวอาคารใหไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง 

๔. สถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการทุก
ประเภทใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด แลวแตกรณี 

๕. เรือเดินทะเล ใหปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีชาวเรือ 
๖. เรือเดินในลําน้ํา ถาจะชักธงใหชักไวที่ทายเรือ 
๗. ที่สาธารณสถานและอาคารสถานที่ของเอกชน ถาจะชักธงใหปฏิบัติตาม

ระเบียบโดยอนุโลม 
หมายเหตุ : ยานพาหนะอ่ืนนอกจากที่ระบุไวขางตน โดยปกติไมควรชักธง 
๒.๔ กําหนดวันและระยะเวลาการชักธงชาติ 
ในโอกาสและวันพิธีสําคัญใหชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ 

และที่สาธารณสถานตามกําหนดวันและระยะเวลาดังตอไปนี้ 
๑. วันข้ึนปใหม วันที่ ๑ มกราคม จํานวน ๑ วัน 
๒. วันมาฆบูชา จํานวน ๑ วัน 
๓. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ วันที่ ๖ เมษายน จํานวน ๑ วัน 
๔. วันสงกรานต วันที่ ๑๓ เมษายน จํานวน ๑ วัน 
๕. วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม จํานวน ๑ วัน 
๖. วันพืชมงคล จํานวน ๑ วัน 
๗. วันวิสาขบูชา จํานวน ๑ วัน 
๘. วันอาสาฬหบูชา จํานวน ๑ วัน 
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๑๕๐ 

๙. วันเขาพรรษา จํานวน ๑ วัน 
๑๐. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ 

สิงหาคม จํานวน ๑ วัน 
๑๑. วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม จํานวน ๑ วัน 
๑๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ ๕, ๖ และ ๗ 

ธันวาคม จํานวน ๓ วัน 
๑๓. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม จํานวน ๑ วัน 
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือพิธีวันสําคัญอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่ทาง

ราชการจะประกาศใหทราบเปนคร้ังคราวดานการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสําคัญอ่ืน ๆ ตาม
ประเพณีนิยม ใหปฏิบัติตอธงดวยความเคารพ 

๒.๕. การลดธงชาติครึ่งเสา 
การลดธงชาติคร่ึงเสากรณีใดเปนเวลาเทาใดนั้น ใหกระทรวงการตางประเทศ สําหนัก

พระราชวังหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี แจงไปยังสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีส่ังการ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหกระทรวง ทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจและผูที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติ 

การลดธงชาติคร่ึงเสาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหลดลงจากยอด
เสาเพียง ๑ ใน ๓ ของความสูงเสา หรืออีกนัยหนึ่ง ธงจะอยูที่ความสูง ๒ ใน ๓ สวนของความสูง
เสาธง 

๒.๖ การกําหนดเวลาการชักธงชาติขึ้นและลง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน

อ่ืนของรัฐประดับธงชาติไวในสถานที่อันควร ในบริเวณที่ทําการทุกวันตลอดเวลา 
นอกเหนือจากรณีดังกลาวขางตน หากตองการใหมีการชักธงชาติข้ึนและลง ณ อาคาร

สถานที่หรือบริเวณใด โดยปกติใหเปนไปตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
๑. ชักข้ึนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
๒. ชักลงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 

สําหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝายทหาร ใหปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับ
ของทหาร สวนเรือเดินทะเลใหปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเรือ 

๒.๗ การชักธงชาตินอกราชอาณาจักร  
การชักธงชาติ ณ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

รวมตลอดถึงสถานที่อยู ที่พักของหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต หรือหัวหนาสถานที่ทําการกงสุล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๑ 

ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวเชนเดียวกับการชักธงชาติในราชอาณาจักรโดยอนุโลม โดยใหหัวหนา
หนวยงานหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบคํานึงขนบธรรมเนียมระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ 
ความตกลงกับรัฐบาลไทย และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแหงทองถิ่น ประกอบดวย 

๑. การชักธงชาติบนเรือของรัฐบาลที่เดินทางไปตางประเทศช่ัวคราว ใหปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

๒. สําหรับเรือของทางราชการฝายทหาร ใหปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของ
ทหาร 
 
๓. การแสดงธงชาติ 

การแสดงธง หมายความวา การที่บคุคลหรือคณะบุคคลไดทําหรือสรางใหปรากฏเปน
รูปรางไมวาจะเปนวัตถุ รูป ภาพ หรือสารที่มีลักษณะเปนสีที่มีความหมายถึงธงชาติหรือแถบสีของ
ธงชาติ 

 การแสดงธงชาติ หมายถึง การทํา หรือการสรางรูปไมวาจะเปนลักษณะใด อยางไร 
ใหปรากฏเปนสีของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ (แถบสีธงชาติ คือ ร้ิวสีที่เหมือนธงชาติ) ดังนั้น กี่
ทําธงชาติทั้งผืน หรือแถบสีธงชาติไปแสดงบนส่ิงบรรจุหีบหอ ส่ิงหุมหอ หรือส่ิงใด ๆ เชนสินคาตาง 
ๆ อาจทําได ถาเปนการสมควร ไมแสดงการเหยียดหยามธงชาติ แตการจะนําไปใชหรือแสดงตองมี
แนวทางปฏิบัติที่ชดัเจน เนื่องจากตองคํานึงถึงความรูสึกของประชาชน และเกียรติภูมิของชาติดวย 

๓.๑ การแสดงธงชาติที่สินคา 
การแสดงธงชาติไวที่ส่ิงบรรจุหีบหอ ส่ิงหุมหอ ส่ิงผูกมัดผลิตภัณฑ สินคาใด ๆ อาคาร

สถานที่ ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย รางกายหรือส่ิงอื่นใด ที่มิไดมีลักษณะเปนการเหยียดหยามตอ
ธงชาติ ประเทศไทยหรือชาติไทย ใหทําไดโดยสมควร ในกรณีดังตอไปนี้ 

๑. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 

๒. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน เพื่อประโยชนทางการพาณิชย 
๓. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชนในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากขอ ๒ 
สวนหลักเกณฑและวิธีการขอความเห็นชอบในกรณีตามขอ ๒ และขอ ๓ ให

เปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

   ส
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๑๕๒ 

๔. การประดับธงชาติ 
การประดับธงชาติ หมายถึง การนําธงชาติไปตกแตงหรือแสดงรวมกับส่ิงอ่ืน ๆ 

ประกอบดวย การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน การประดับธงชาติรวมกับพระพุทธรูป และ
พระบรมรูป เปนตน การประดับธงชาติมีหลายรูปแบบ ไดแก การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน 
การประดับธงชาติรวมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูป และการประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของ
ตางประเทศ ดังนี้ 

๔.๑ การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน 
๑. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน ยกเวนธงพระอิสริยยศ จะตองไมใหธง

ชาติอยูในระดับตํ่ากวาธงอ่ืน ๆ และโดยปกติใหจัดธงชาติอยูที่เสาธงแรกดานขวา (เมื่อมองดู
ออกมาจากภายใน หรือจุดของสถานที่ใชชัก แสดง หรือประดับธงเปนหลัก) 

๒. การประดับธงชาติคูกับธงอ่ืนในงานพิธีซึ่งมีแทนหรือมีที่สําหรับประชาชน ให
จัดธงชาติอยูดานขวาของแทนพิธีและธงอ่ืนอยูดานซาย 

๓. การประดับธงชาติคูกับธงอ่ืน นอกจากในขอ ๑ และขอ ๒ แลว หากมีจํานวน
มากกวา ๒ ใหปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ เมื่อรวมกับธงชาติแลวนับไดเปนจํานวนค่ี ใหธงชาติอยูกลาง 
๓.๒  เมื่อรวมกับธงชาติแลวนับไดเปนจํานวนคู ใหธงชาติอยูกลางดานขวา 

๔.๒ การประดับธงชาติรวมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูป 
การประดับธงชาติรวมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการตาง ๆ เพื่อเปนที่

สักการะรวมกัน ใหจดัธงชาติอยูดานขวาของพระพุทธรูป และพระบรมรูปอยูดานซาย 
๔.๓ การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศ 
การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศใหปฏิบัติดังนี้ 

๑. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศ จะตองเปนไปในลักษณะ
ที่เทาเทียมกัน เชน ขนาดและสีของธง และความสูงตํ่าของธง เปนตน 

๒. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศเพียงประเทศเดียว ตองใช
ธงชาติเคียงคูอยูดานขวาของธงตางประเทศ 

๓. ถาประดับธงของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปน
จํานวนค่ี ตองใหธงชาติอยูกลาง 

๔. ถาประดับธงชาติของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เม่ือรวมกับธงชาติ
แลวไดเปนจํานวนคู ตองใหธงชาติอยูกลางดานขวา 

   ส
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๑๕๓ 

๕. ประดับธงชาติในอาคารสถานที่ หรือมีขอตกลงระหวางประเทศ หรือประเทศ
ภาคีที่กําหนดไวเปนอยางอ่ืน เชน ใหเรียงตามลําดับอักษร หรือเรียงตามลําดับการเปนสมาชิก ก็
ใหปฏิบัติตามขอตกลงหรือขอกําหนดนั้น ๆ ได 

๖. การประดับธงชาติในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ โดยปกติใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของสมาคมกีฬาระหวางประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานา
อารยประเทศ 

๗. การประดับธงชาติคูกับธงของตางประเทศสําหรับรถยนต ใหปกธงชาติไวทาง
ดานขวา และธงของตางประเทศไวทางดานซาย 

๘. ยานพาหนะอ่ืนใหใชทํานองเดียวกับขอ ๗ เวนแตการประดับบนเรือใหเปนไป
ตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ 
 
๕. การทําความเคารพธงชาติ 

การทําความเคารพธงชาติใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
๑. ทําความเคารพตามกําหนดเวลา กลาวคือ ชักธงชาติข้ึนเวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา และชักธงชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
๒. เมื่อมีการชักธงชาติข้ึนและลงในพิธีการตาง ๆ ใหแสดงความเคารพโดยการ

ยืนตรงหันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติข้ึนและลง จนกวาจะเสร็จการหรือ
เพลงชาติจบ 

๓. ในกรณีที่ไดยินเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไมเห็น
การชักธงชาติก็ตาม หรือในกรณีที่อยูในอาคารหรือยานพาหนะที่ไมสามารถยืนแสดงความเคารพ
ได ใหแสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกวาการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติหรือ
สัญญาณการชักธงชาติจะส้ินสุดลง 

๔. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของทางราชการหรือองคการของรัฐ ซึ่งแตง
เคร่ืองแบบใหปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของทางราชการหรือองคการของรัฐนั้น 

๕. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งแตงเครื่องแบบใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองคการของรัฐที่กําหนด แลวแตกรณีหรือตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยอนุโลม 
 
๖. การดูแลรักษาธงชาติ 

การดูแลรักษาธงชาติใหปฏิบัติดังนี้ 
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๑๕๔ 

๑. ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานผูปกครองอาคารสถานที่ที่มีการใช 
การชัก หรือการแสดงธงชาติกวดขัน ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใช การชัก หรือการแสดงธงชาติของตางประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยเครงครัด 

๒. ใหเจาหนาที่หรือบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการใช การชัก หรือการแสดงธง
ชาติ เก็บรักษาธงชาติไวดวยความเคารพในสถานท่ีและท่ีเก็บอันสมควร 

๓. การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช ชัก หรือแสดงในกรณีที่ธงชาติ
เปนผืนผา ใหเชิญไปในสภาพที่เรียบรอย และดวยอาการเคารพ เมื่อถึงบริเวณที่จะใชแสดง จึงคอย
คล่ีธงออกเพื่อใชหรือแสดงตอไป 

๔. การเชิญธงชาติที่จะใชชักไปยังเสาธง เมื่อใกลจะถึงกําหนดเวลาแลว ให
ปฏิบัติตามขอปฏิบัติการเกี่ยวกับการชักธงชาติ (ไดกลาวไวในเร่ืองการชักธงชาติแลว) 

๕. การเชิญธงชาติจากบริเวณหรือจุดที่ใช ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว ณ ที่เก็บ
รักษา ใหดําเนินการในลักษณะเดียวกับขอ ๔ 
 
๗. การกระทําอันเปนการเหยียดหยามหรือไมสมควรตอธงชาติ 

การกระทําอันเปนการเหยียดหยามหรือไมสมควรตอธงชาติ มีดังนี้ 
๑. การกระทําอันเปนการเหยียดหยามตอธงชาติ ไดแก การกระทําตอธงชาติ รูป

จําลองธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ดวยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เชน ฉีก ทําลาย ถมน้ําลาย 
ใชเทาเหยียบ วางเปนผาเช็ดเทา ซึ่งเปนการแสดงความดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามชาติไทยหรือคน
ไทย 

๒. การกระทําที่ไมสมควรตอธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เชน 
๒.๑ การประดิษฐรูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเคร่ืองหมายอ่ืนในผืนธง รูปจําลอง

ของธงหรือแถบสีของธง 
๒.๒ การใช ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะ

ตามขอ ๒.๑ 
๒.๓ การใช ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงไว ณ สถานที่

หรือวิธีอันไมสมควร 
๒.๔ การประดิษฐธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงไว ณ ที่หรือส่ิงใด ๆ 

โดยไมสมควร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๕ 

๒.๕ แสดงหรือใชส่ิงใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงอันมี
ลักษณะตามที่กลาวไวในขอ ๒.๔ โดยไมสมควร 
 
๘. บทกาํหนดโทษ 

การกระทําตอธงชาติโดยไมใหความเคารพ ถือวามีความผิด ตองไดรับโทษตาม
กฎหมาย ดังนี้ 

๑. การกระทําใด ๆ ตอธง หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อ
เหยียดหยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (ตามมาตรา ๑๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

๒. การกระทําการใด ๆ ที่ไมสมควรตอธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสี
ของธงชาติตามที่กลาวไวในขอ ๒.๑ – ๒.๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒) 

๓. ผูใดกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการเหยียดหยามตอธง รูปจําลองของ
ธงหรือแถบสีธงชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ ๕ 
 

ผลการศึกษาเร่ืองการจัดการพพิิธภณัฑธงชาติไทย 
 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” นี้ เปนการศึกษาวิธีการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังแตเร่ิมดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) ภายใต
กรอบการจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการ
บริการงานพิพิธภัณฑ โดยการเขาไปสํารวจ สังเกตการณ และสัมภาษณบุคลากรของพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยแบบเชิงลึก ๒ ทาน ไดแก คุณพฤฒิพล ประชุมผลซ่ึงเปนเจาของและผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑฯ และคุณจันทกาญจน คลอยสาย รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ รวมทั้งไดศึกษาคนควา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยจากเอกสารตาง ๆ เพื่อที่จะนําขอมูลจากการสัมภาษณ
และการศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยนี้ไปวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย แลวนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหที่เปนจุดแข็งมาหาแนวทางพัฒนาและนําไปตอยอดในอนาคต ซึ่งต้ังแตเร่ิมเปดตัวสู
สาธารณชนใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนมาถึงปจจุบันนั้น พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการเผยแพรความรู
ออกสูสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จนทําใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับการยก
ยองและไดรับรางวัลตาง ๆ มากมายจนเปนที่ยอมรับในสังคม และนอกจากการนําเสนอจุดแข็ง
แลว ผูศึกษาไดมีการเสนอแนะแนวทางแกไขจุดออนอีกประการหนึ่งดวย เพื่อนําจุดออนนี้มาหา
แนวทางพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยใหดียิ่งข้ึนในตอไปในอนาคต 

สําหรับผลการศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ที่จะกลาวถึงในบทนี้ มี
หัวขอดังนี้   

ตอนที่ ๑ ขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
ตอนที่ ๒ การบริหารองคกร 
ตอนที่ ๓ การบริการงานพิพิธภัณฑ 

 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 

 

๑๕๖ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๗ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทย (Thai National Flag Museum) เดิมช่ือวาพิพิธภัณฑธงสยาม 
(Siam Flag Museum) เปนพิพิธภัณฑเอกชน (private museum) ถูกจัดต้ังข้ึนโดยคุณพฤฒิพล 
ประชุมผล ผูเปนเจาของและเปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งสะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติ
ไทยมาเปนระยะเวลานานถึง ๒๐ กวาป โดยเร่ิมสะสมมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบัน 
พิพิธภัณฑแหงนี้เปดใหสาธารณชนเขาชมเปนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีพิธีเปดตัวอยางเปน
ทางการใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในพิพิธภัณฑจัดแสดงธงชาติไทยและประวัติของธงชาติไทยต้ังแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งไดจัดแสดงวัตถุสะสมที่มีรูปธงชาติไทย ลวดลายธงชาติไทย และแถบ
สีธงชาติไทยอยูเปนจํานวนมาก สําหรับการบรรยายและการนําชมพิพิธภัณฑ จะเปนรูปแบบการ
ใชบุคคลบรรยายประวัติและเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธงชาติไทย และมีการนําชมวัตถุที่จัดแสดง
ตามยุคสมัยกอนหลังตามลําดับ 

สําหรับดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่จะกลาวถึงในหัวขอนี้ ไดแก 
ลักษณะที่ ต้ังทางกายภาพ ขอมูลทั่วไป ประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตรา
สัญลักษณของพิพิธภัณฑธงชาติไทยกับความหมาย อาคารพิพิธภัณฑและพื้นที่ใชสอย พื้นที่จัด
แสดง การจัดแสดง ส่ือที่ใชในการจัดแสดง วัตถุสะสม การเขาชม การบรรยายและการนําชม
พิพิธภัณฑ ผูเขาชมและกลุมเปาหมาย และประโยชนที่ผูเขาชมจะไดรับ ดังนี้๑ 

 
๑. ลักษณะท่ีต้ังทางกายภาพ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังอยูที่เลขที่ ๑๕ ซอยลาดพราว ๔๓ (ซอยสันติคาม) แขวงสาม
เสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ บนที่ดินสวนบุคคลของนางสมจินตนา ประชุม
ผล (มารดาของคุณพฤฒิพล) แปลงหมายเลขทะเบียน ๑๐๓๙๓๙ มีพื้นที่ทั้งส้ินประมาณ ๗๖ 
ตารางวา ตัวอาคารพิพิธภัณฑหันหนาออกทางทิศใต บริเวณโดยรอบทั้งส่ีทิศเปนบานคนลอมรอบ 
มีอาณาเขตโดยรอบติดกับสถานที่ตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  : ติดกับ ซอยพรไพลิน ๒ 
ทิศใต  : ติดกับ ซอยลาดพราว ๔๓ แยก ๒ 
ทิศตะวันออก : ติดกับ สมาคมนักพากยภาพยนตรแหงประเทศไทย 
ทิศตะวันตก  : ติดกับ บริษัทวิรัตน เอดูเคช่ัน จํากัด 

                                                            
๑สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ

พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๘ 

 
 

 
 

ภาพที่ ๘  แผนที่พพิิธภัณฑธงชาติไทย 
ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, แผนท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเม่ือ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘, 
เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=3 
 
๒. ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไปของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ไดแก วันและเวลาเปดใหบริการ ขอมูลการ
ติดตอ ขอมูลการเดินทาง และสถานที่ทองเที่ยวบริเวณใกลเคียง ดังนี้ 

๒.๑ วันและเวลาเปดใหบริการ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปดใหเขาชมทุกวันอาทิตย 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตองมีการติดตอขอเขาชมลวงหนา เนื่องจากบางอาทิตยอาจไมเปด และ
อาจมีการเปดใหเขาชมรอบพิเศษในวันจันทรถึงวันเสาร 

๒.๒ ขอมูลการติดตอ สามารถติดตอสอบถามและนัดหมายลวงหนาไดที่ 
โทรศัพท  : ๐-๒๙๓๙-๙๕๕๓, ๐-๒๙๓๙-๙๙๒๐  
โทรสาร  : ๐-๒๙๓๙-๙๕๕๓  
อีเมล : siamflag@hotmail.com, thaiflag@hotmail.co.th  
เว็บไซต : www.siamflag.org, www.thaiflag.org 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๕๙ 

เฟสบุค : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, พฤฒิพล ประชุมผล 
ทวิตเตอร :  พิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๒.๓ ขอมูลการเดินทาง การเดินทางมายังพิพิธภัณฑธงชาติไทย สามารถเดินทาง

มาไดหลายวิธี ทั้งระบบขนสงมวลชน รถประจําทาง และรถยนตสวนบุคคล ดังนี้ 
๒.๓.๑ โดยระบบขนสงมวลชน 

๒.๓.๑.๑ รถไฟฟาบีทีเอส (BTS) สถานีที่ใกลที่สุดคือ สถานีหมอชิต 
(แลวสามารถตอรถไฟฟาใตดินจากสถานีจตุจักรไปลงสถานีลาดพราว) 

๒.๓.๑.๒ รถไฟฟาใตดิน (MRT) สถานีที่ใกลที่สุดคือ สถานีลาดพราว 
และสถานีรัชดาภิเษก 

๒.๓.๒ โดยรถประจําทาง 
๒.๓.๒.๑ รถธรรมดา ไดแก สาย ๘, ๒๗, ๔๔, ๙๒, ๑๒๒, ๑๒๖, ๑๓๗ 

และ ๑๔๕ 
๒.๓.๒.๒ รถปรับอากาศ ไดแก สาย ๒, ๑๕, ๑๙, ๔๔, ๙๒, ๑๔๕ และ 

๕๔๕ 
๒.๓.๓ โดยรถยนตสวนบุคคล 

๒.๓.๓.๑ มาทางถนนลาดพราวฝงเลขค่ี เล้ียวเขาซอยลาดพราว ๔๓ ตรง
ไปสุดซอยแลวเล้ียวขวา เขาซอยสันติคาม ตรงไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตรก็จะเจอพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย (สามารถจอดรถไดที่หนาพิพิธภัณฑ) 

๒.๔ สถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง เนื่องจากพิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังอยูใกล
สถานที่ทองเที่ยวและแหลงเรียนรูที่นาสนใจหลายแหง ดังนั้นผูศึกษาจึงขอแนะนําสถานที่ทองเทีย่ว
ที่อยูบริเวณใกลเคียงกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ผูเขาชมสามารถเดินทางไปไดสะดวก ดังนี้ 

๑. พิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร 
๒. พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
๓. พิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย 
๔. พิพิธภัณฑอัยการไทย 
๕. ตําหนักพระแมกวนอิม โชคชัย ๔ 
๖. สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 
๗. สวนจตุจักรและตลาดนัดจตุจักร 
๘. ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๖๐ 

๙. ศูนยการคายูเนี่ยนมอลล 
๑๐. โรงภาพยนตรเมเจอรรัชโยธิน เปนตน 

  
๓. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของพิพธิภณัฑธงชาติไทย 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ต้ังแตเร่ิมสะสมวัตถุที่
เกี่ยวกับธงชาติไทยจนมาเปนพิพิธภัณฑธงชาติไทยในปจจุบันนั้น นับวามีประวัติความเปนมาที่
ยาวนานถึง ๒๓ ป (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๘) จากการศึกษาคนควาจากเอกสารและสัมภาษณ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทยเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑแหงนี้ ผูศึกษาจึงขอ
แบงประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑฯ ออกเปน ๔ ยุค โดยเร่ิมต้ังแตยุคศึกษาประวัติธงชาติไทย
และเร่ิมสะสมวัตถุ ยุคกอต้ังพิพิธภัณฑ ยุคเปดตัวพิพิธภัณฑ และยุคเผยแพรความรู โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๓.๑ ยุคศึกษาประวัติธงชาติไทยและเริ่มสะสมวัตถุ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๕) ในป 
๒๕๓๕ ถือเปนยุคเร่ิมแรกในการศึกษาประวัติธงชาติไทยและเร่ิมสะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทย
ของคุณพฤฒิพล ซึ่งหลังจากเรียนจบปริญญาโทดานการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฟอนต
บอนน (Fontbonne University) เมืองเซนตหลุยส (St. Louis) รัฐมิสซูร่ี (Missouri) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อป ๒๕๓๕ แลว บิดาไดใหคุณพฤฒิพลอยูที่สหรัฐอเมริกาตอ เนื่องจากในขณะนั้น
ฐานะเศรษฐกิจของทางบานไมคอยดีและคาเคร่ืองบินมีราคาแพง จึงทําใหคุณพฤฒิพลยังไมได
กลับประเทศไทย และดวยความที่ไมไดกลับบานเกิดเมืองนอนเปนระยะเวลาเกือบสามป จึงทําให
คุณพฤฒิพลคิดถึงประเทศไทยเปนอยางมาก ประกอบกับในป ๒๕๓๕ นั้น เพื่อนชาวอเมริกันไดพา
คุณพฤฒิพลไปเดินเที่ยวที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่งในเมืองเซนตหลุยส โดยหางแหงนี้ไดมีการจัด
แสดงธงชาติของทุกประเทศทั่วโลก และเมื่อคุณพฤฒิพลไดพบกับรานที่มีธงชาติไทยจําหนายอยู 
ยิ่งทําใหความรูสึกคิดถึงเมืองไทยอันบานเกิดของตนเองมีมากข้ึนไปอีก ประกอบกับความเร่ิม
อยากรูเร่ืองราวความเปนมาของธงชาติไทย แตเมื่อถามใครก็ไมมีใครรูประวัติความเปนมาเลยสัก
คน ดังนั้นจากเหตุการณดังกลาว จึงเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหคุณพฤฒิพลเร่ิมสนใจเร่ืองราวของธง
ชาติไทยและเร่ิมสะสมวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา 

กอนหนาที่จะมาเรียนที่สหรัฐอเมริกานั้น คุณพฤฒิพลมีนิสัยชอบสะสมวัตถุเปน
ทุนเดิมอยูแลว โดยเฉพาะวัตถุประเภทเคร่ืองเลนกระบอกเสียงที่เร่ิมสนใจศึกษาและสะสมมา
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ต้ังแตตอนเรียนอยูชั้นมัธยม (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙) รวมทั้งกระบอกเสียงเกาตาง ๆ ที่
คุณพฤฒิพลไดสะสมเอาไว ขอยกตัวอยางดังนี้๒ 

๑. กระบอกเสียงเพลงสยามมีสพาโทรล (Siamese Patrol) ของแท ที่เปน
กระบอกเสียงที่มีการบันทึกเสียงเพลงบรรเลงเพ่ือรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ขณะที่พระองคเสด็จประพาสยุโรปเปนคร้ังที่ ๒ ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 
๒๔๕๐ ซึ่งเพลงนี้นักประพันธเพลงชาวเยอรมัน ชื่อ ปอล ลิงเก (Paul Lincke) ไดประพันธข้ึนเพื่อ
เทิดพระเกียรติ โดยไดมีการบรรเลงเพลงข้ึนขณะที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการ
สวนสนาม และไดบันทึกลงกระบอกเสียงของโทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ชนิดไข
ข้ีผ้ึงสีดํา  

๒. กระบอกเสียงอายุรอยป ที่จําลองการบันทึกเสียงเพลงของคณะดนตรีไทย นํา
โดยนายบุศย มหินทร ที่บรรเลงโดยใชปพาทย ระนาด และกลอง ซึ่งทําให Prof. Carl Strumpf 
และ Dr. Otto Abraham ไดบันทึกเอาไวขณะแสดงท่ีประเทศเยอรมนีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งถือวา
เปนประวัติศาสตรการบันทึกเสียงของสยามที่เพลงไทยไดรับการบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงหลาย
เพลง อาทิ เพลงทยอยนอก เพลงทยอยใน และเพลงสรรเสริญพระบารมี เปนตน 

๓. กระบอกเสียงบันทึกบทสวดตาง ๆ ในพุทธศาสนา อัดเมื่อเดือนสิงหาคม 
๒๔๔๙ 

                                                            
๒เกสร สิทธิหนิ้ว, “ยอนอดีตแรกมีการบันทึกเสียงในสยามท่ีพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและ

หีบเสียงไทย,” สารคดี ๒๑, ๒๔๙ (พฤศจิกายน ๒๕๔๘): ๒๔ – ๒๖.; ธัญพร, “ยอนรอยอนุรักษ เปดพิพิธภัณฑ
เคร่ืองเลนกระบอกเสียง,” งานวันนี้ (๑๑ – ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘.): ๑๗๗.; สมาน สุดโต, “คนไทยกับการ
บันทึกเสียงสมัย ร.๕,” โพสตทูเดย (๔ กันยายน ๒๕๔๘): B6.; สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย,  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖.; สุทธาสินี จิตรกรรมไทย, “พิพิธภัณฑกระบอกเสียงฯ เสียงเกาเลา
ประวัติศาสตร,” หนังสือพิมพมติชน (๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘): ๓๔.; เอนก นาวิกมูล, “พิพิธภัณฑเคร่ืองเลน
กระบอกเสียงและหีบเสียงไทย,” เนช่ันสุดสัปดาห ๑๔, ๖๙๔ (๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘): ๕๗.; เอเอสทีวี 
ผูจัดการรายวัน, ชมพิพิธภัณฑกระบอกเสียง ยอนอดีตการดนตรีสมัยร.๕, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, 
เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000110490; Anjira 
Assavanonda, “Machines with Tales to Tell,” Bangkok Post (March 27, 2005): 2.; Nattha Keenapan, 
“The sound of history,” International Herald Tribune (September 2, 2005): 5.; Pluethipol Prachumpol, 
The National Sound Archives Association, Accessed October 22, 2013, Available from 
http://www.talkingmachine.org 
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๑๖๒ 

๔. สําเนากระบอกเสียง ที่บันทึกจากกระบอกเสียงตัวจริงที่ไดบันทึกพระสุรเสียง
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ังที่พระองคเสด็จฯในงานฉลอง ๑๐๐ 
ปการบันทึกเสียงแหงสยาม โดยพระองคไดพระราชทานพระราชานุญาตใหบันทึกพระสุรเสียง
ของพระองคลงกระบอกเสียงไว 

นอกจากกระบอกเสียงเกาในขางตนแลว คุณพฤฒิพลยังไดสะสมวัตถุอ่ืน ๆ อีก อาทิ  
๑. กลองใสกระบอกเสียงที่พิมพรูปและช่ือของเอดิสัน 
๒. เคร่ืองบันทึกเสียงรุนแรกของโลก ที่ประดิษฐโดยเอดิสัน ชนิดใชทินฟอยส 

(Tin Foil) หรือแผนดีบุกบาง ๆ เก็บเสียง 
๓. ลําโพงของเครื่องเลนกระบอกเสียง 
๔. เคร่ืองเลนแผนเสียง 
๕. แผนเสียง โดยเนนเก็บเฉพาะแผนเสียงที่มีหนาตราที่สวยและสมบูรณ เพราะ

หนาตราบริเวณที่เปนวงกลมตรงกลางแผนนั้น จะเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรการผลิตเคร่ืองเสียง
และประวัติศาสตรการเขามาบันทึกเสียง ซึ่งแผนเสียงนี้มีต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมา เชน 
แผนเสียงยี่หอปาเตะหรือตาไกแดง แผนเสียงเพลงไทยเดิมตราหมา แผนเสียงเพลงชาติไทยตรา 
Odeon และแผนเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เปนตน โดยไดมีการเนนเก็บเฉพาะแผนที่เปนเพลง
ไทย บันทึกโดยนักรองที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อาทิ หมอมสมจีน ซึ่งเปนนักรองบรรดาศักด์ิ
คนแรกของสยามที่เปนผูหญิง รวมทั้งแมปุนและแมแปน ที่เปนผูขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
เปนตน 

๖. เคร่ืองเลนจานเสียงรูปรางตาง ๆ เชน เคร่ืองเลนจานเสียงบิสซ่ี บี (Busy Bee) 
เคร่ืองเลนจานเสียงลําโพงลายมะเฟอง และเคร่ืองเลนจานเสียงลําโพงลายนกยูง เปนตน 

๗. กลองเหล็กขนาดเล็กใสเข็มสําหรับเลนแผนเสียง 
๘. ซองเก็บแผนเสียงหลายสมัย 
๙. หีบเสียง 
๑๐. ตุกตาไมสยามซู (Siam Soo) เปนตุกตาหีบเพลงตัวแรกของโลก ผลิตจาก

ไม มีลักษณะเหมือนตุกตานางรําไทย สามารถเคล่ือนไหวไดคลายกับหุนชักใย ใชเลนกับเคร่ืองเลน
หีบเสียงไขลาน 

๑๑. ปกแผนเสียงยี่หอเกาแกของไทย 
๑๒. เคร่ืองกรอเสียง 
๑๓. เคร่ืองเลนแผนเสียงจําลองตัวจ๋ิว 
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๑๖๓ 

๑๔. รูปภาพเกาโดยเฉพาะภาพถายฝพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ 

๑๕. ดวงตราไปรษณียากร โมเดลรถ และของสะสมจากประเทศตาง ๆ เปนตน 
จะเห็นไดวา จุดเร่ิมตนของการกอต้ังพิพิธภัณฑของคุณพฤฒิพลนั้น เร่ิมตนจากความ

สนในเร่ืองราวของวัตถุ จนนํามาสูการสะสมวัตถุ แลวตองการหาสถานที่จัดแสดงวัตถุ จึงมีการ
สรางอาคารพิพิธภัณฑข้ึนมาเพื่อจัดแสดงวัตถุและเผยแพรความรูสูสาธารณชน ซึ่งการสะสมวัตถุ
และศึกษาเร่ืองราวของวัตถุจนสามารถกอต้ังเปนพิพิธภัณฑไดนั้น ตองมาจากใจรักในการสะสม
และรักในการเรียนรู รวมทั้งตองเสียสละเวลาศึกษาคนควาขอมูลของวัตถุสะสมเปนระยะเวลา
หลายป ตองทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังทรัพย ซึ่งนับวาส่ิงเหลานี้ เปนส่ิงสําคัญที่สุดอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหคุณพฤฒิพลเกิดความคิดริเร่ิมที่จะกอต้ังพิพิธภัณฑข้ึนมา 

ประมาณป ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖ เมื่อคุณพฤฒิพลไดกลับมาประเทศไทยแลว จึงได
ทําการศึกษาคนควาเร่ืองราวของธงชาติไทยอยางจริงจัง รวมทั้งไดเร่ิมสรรหาวัตถุส่ิงของที่เกี่ยวกับ
ธงชาติไทยทุกยุคทุกสมัยในทุกชองทาง โดยการไปหาซ้ือตามสถานที่ตาง ๆ เชน ตลาดนัดจตุจัตร 
ตลาดขายของเกา รวมทั้งรานขายของเกาทั้งในและตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้ยังไดหาใน
เว็บไซตที่มีสินคาประมูลในอินเตอรเน็ต เชน ในเว็บไซตอีเบยดอทคอม หรือ www.eBay.com ซึ่ง
เปนบริษัทซ้ือขายสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตดวย (การดําเนินการผานอินเตอรเน็ตนี้ สามารถทํา
ใหทุกคนทั่วโลกที่มีการใชงานคอมพิวเตอร สมารทโฟน หรือแท็บเล็ตผานระบบอินเตอรเน็ต 
สามารถเขาถึงเว็บไซตตาง ๆ ไดอยางงายดาย) รวมทั้งไดมีการติดตอแลกเปล่ียนวัตถุสะสม
ระหวางนักสะสมดวยกันทั้ งในประเทศไทยและตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศเยอรมนี เปนตน พรอมทั้งมีความต้ังใจวาจะนําส่ิงที่ตนเองได
ศึกษาคนความานั้น มาทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติในดานความรูที่เกี่ยวกับธงชาติไทยให
ไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ดังนั้นจากความต้ังใจในคร้ังนี้จึงเปนจุดเร่ิมตนที่คุณพฤฒิพลตองการจะ
เผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยต้ังแตตอนนั้นเปนตนมา 

ในป ๒๕๔๐ เม่ือวัตถุสะสมที่สะสมไวนั้นมีจํานวนมากพอ คุณพฤฒิพลจึงไดนํา
ออกมาจัดแสดง พรอมทั้งนําขอมูลเร่ืองประวัติธงชาติไทยที่ไดทําการศึกษาคนความานั้น ออกมา
เผยแพรอยางไมเปนทางการข้ึนที่บานของตนเอง โดยใชหองรับแขกที่อยูชั้นลางของบานมาทําเปน
สถานที่จัดแสดงวัตถุ เมื่อเวลามีแขกมาเย่ียมบาน คุณพฤฒิพลจะทําหนาที่นําชมวัตถุสะสมที่
เกี่ยวกับธงชาติไทย รวมทั้งอธิบายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยใหแขกผูมาเย่ียมชมไดฟง
ดวยตนเอง 
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๑๖๔ 

๓.๒ ยุคกอต้ังพิพิธภัณฑ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ วัตถุที่คุณพฤฒิพล
ไดสะสมไวนั้นมีจํานวนมากข้ึน ทําใหสถานที่ในหองรับแขกนั้นไมเพียงพอตอการจัดแสดง จึงทําให
คุณพฤฒิพลมีความคิดที่จะขยับขยายสถานท่ีจัดแสดง โดยการหาสถานท่ีที่เพียงพอตอการจัดวาง
วัตถุสะสมทั้งหมดนี้และตองการเปดเปนพิพิธภัณฑเพื่อใหบุคคลภายนอกสามารถเขามาเยี่ยมชม
ไดดวย (ซึ่งในตอนแรกรัฐบาลของพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร๓ มีความต้ังใจที่จะทําพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยแตก็ไมไดทํา) ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงคิดที่จะกอต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยดวยตนเอง แต
ปญหาที่สําคัญในการดําเนินงานคือเร่ืองเงินทุนที่ใชในการสรางพิพิธภัณฑ ดังนั้นทางออกของคุณ
พฤฒิพลคือ การกูเงินจากธนาคาร 

ในตอนแรกครอบครัวของคุณพฤฒิพลไมเห็นดวยกับการกูเงิน รวมทั้งธนาคารก็ไม
อนุมัติใหกูเพื่อมาสรางพิพิธภัณฑ แตในขณะนั้นคุณพฤฒิพลไดลาออกจากการทํางานบริษัท แลว
มาทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมไทยโบราณหรือขนมไทยหายาก (Amazing Thai Desserts) อยู ซึ่งทําใน
นามของบริษัท เอ็ม-มิกซ จํากัด สงขายที่คิง เพาเวอร (King Power) ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงไดไปขอ
กูธนาคารอีกคร้ังใน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อนําเงินมาขยับขยายกิจการขนมไทย และต้ังใจวาจะนํากําไร
ที่ไดจากการทําธุรกิจนี้มากอต้ังอาคารพิพิธภัณฑ และในท่ีสุดธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพราว ๔๔ 
ก็ไดอนุมัติใหกูเปนจํานวนเงิน ๕ ลานบาท ผอนชําระได ๑๕ ป โดยมีที่ดินของมารดา (ที่ต้ัง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยในปจจุบัน) เปนส่ิงคํ้าประกัน 

เมื่อกูมาแลวคุณพฤฒิพลจึงนําเงินไปขยับขยายกิจการขนมไทย และไดนํากําไรจาก
การทําธุรกิจ รวมทั้งเงินทุนสวนตัวมาสรางอาคารพิพิธภัณฑ โดยคุณพฤฒิพลไดทําการร้ือบาน
หลังเดิมออก และสรางเปนอาคารพิพิธภัณฑตามความฝนของตนเองไดเปนผลสําเร็จ ซึ่งแลวเสร็จ
ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ (เม่ืออาคารพิพิธภัณฑตกแตงเรียบรอยแลว คุณพฤฒิพลจึงไดตัดสินใจกอต้ัง
พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยข้ึนมากอน เนื่องจากคุณพฤฒิพลมีความเห็น
วา วัตถุเกี่ยวกับเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยที่ตนเองไดสะสมเอาไวนั้นมีจํานวนมาก
พอ และขอมูลที่ศึกษามานั้นก็มีเพียงพอที่จะเปดเปนพิพิธภัณฑได ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงได
ตัดสินใจเปดพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยข้ึนมาเปนพิพิธภัณฑแรก โดยได

                                                            
๓“พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร” นกยกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ ของประเทศไทย ดํารงตําแหนง ๒ สมัย 

คือ สมัยท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ ๒๕๔๔ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ และสมัยท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๔๘ – ๑๙ กันยายน  ๒๕๔๙ ดูรายละเอียดจาก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ประวัติ
นายกรัฐมนตรี ไทย  (พ .ศ .  ๒๔๗๕  – ปจจุ บัน ) ,  เข าถึ งเม่ือ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘, เข าถึ งได จาก 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm 
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๑๖๕ 

จัดแสดงเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยไวที่ชั้น ๒ ของอาคารแหงนี้ และจากการที่คุณ
พฤฒิพลทํางานในพิพิธภัณฑนี้คนเดียว คุณพฤฒิพลจึงไดทุมเทการทํางานใหกับพิพิธภัณฑเคร่ือง
เลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเพียงอยางเดียว จนกระทั่งไดมีการเปดตัวพิพิธภัณฑเคร่ืองเลน
กระบอกเสียงและหีบเสียงไทยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประมาณป 
๒๕๕๑ พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยไดยายไปจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑอ่ืน ๆ 
๒ แหง คือ บานพิพิธภัณฑ เขตทวีวัฒนา ของอาจารยเอนก นาวิกมูล โดยจัดแสดงอยูในโซนที่มีชื่อ
วา “รานประชุมผล” และวัตถุอีกสวนหนึ่งไดนําไปจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุกรม
ประชาสัมพันธ เขตพญาไท ซ่ึงมีคุณกรรณิกา ชีวภักดี เปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑ และในป
เดียวกันน้ีเองพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการรวมมือกับพิพิธภัณฑเฉลิมพระนครของคุณจันท
กาญจน คลอยสาย โดยไดนําพิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร เขามาจัดแสดงไวที่ชั้น ๒ ของอาคารแหงนี้
ดวย) 

๓.๓ ยุคเปดตัวพิพิธภัณฑธงชาติไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒) ในป ๒๕๔๙ คุณ
พฤฒิพลจึงหันมาดําเนินการในสวนของพิพิธภัณฑธงชาติไทยอยางเต็มที่ ซึ่งในระยะแรกของการ
เปดตัวพิพิธภัณฑธงชาติไทยในป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ นั้น ถือเปนชวงที่ยากลําบากมาก เพราะคุณ
พฤฒิพลตองสรางการยอมรับจากทุกคนใหได เนื่องจากคุณพฤฒิพลไดทําพิพิธภัณฑเคร่ืองเลน
กระบอกเสียงและหีบเสียงไทยมากอนและเปนผูเช่ียวชาญเร่ืองนี้โดยเฉพาะ บุคคลที่รูจักจึง
ตองการใหคุณพฤฒิพลทําเร่ืองเคร่ืองเลนกระบอกเสียงตอไป แตตัวคุณพฤฒิพลเองมีความเห็นวา 
ตนเองไดศึกษาเร่ืองเคร่ืองเลนกระบอกเสียงนี้จนอ่ิมตัวและไดเผยแพรความรูเร่ืองนี้ไปจนหมดสิ้น
แลว ซึ่งผูที่สนใจสามารถไปศึกษาไดจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพพิมพ หรือการบันทึกวิดีโอ
ของรายการโทรทัศนตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต แตเร่ืองราวของธงชาติไทยที่ทุกคนเห็นและยืนเคารพ
กันอยูทุกวันนั้น ยังไมมีใครรูประวัติความเปนมาอยางแทจริงเลยสักคน ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงคิดที่
จะกอต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยข้ึนมาเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยโดยเฉพาะ 

ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) พิพิธภัณฑแหงนี้ไดใชชื่อวา “พิพิธภัณฑธง
สยาม” ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในหัวขอ “พัฒนาการรูปแบบธงชาติไทย” มีการเปด
ใหสาธารณชนเขาชมเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดถือฤกษงามยามดีจัดพิธีเปดอยางเปน
ทางการไปเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑแหงนี้ถือวาเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงวัตถุ
สะสมเกี่ยวกับธงชาติไทย ที่มีอยูแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย รวมถึงแหงเดียวในโลกเลยก็
วาได 
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ตอมาในป ๒๕๕๓ พิพิธภัณฑธงสยามไดเปล่ียนชื่อมาเปน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
โดยสาเหตุที่เปล่ียนช่ือเนื่องจากเวลาไปบรรยายประชาชนจะไมคอยรูจักธงสยาม และผูเขาชมมัก
มีคําถามวาธงสยามคือธงอะไร และเกี่ยวของกับธงไตรรงคซึ่งเปนธงชาติไทยในปจจุบันอยางไร 
(ซึ่งจากประวัติศาสตรของชาติไทย แตเดิมเราใชชื่อประเทศวา “สยาม” ดังนั้นเวลาเรียกจึงเรียกธง
ประจําประเทศวา “ธงสยาม” รวมทั้งธงชาติไทยทั้งหมดนี้ก็ไดถือกําเนิดข้ึนในขณะที่ใชชื่อ
อาณาจักรหรือประเทศวา “สยาม” ดวยเชนเดียวกัน และตอมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดมีการเปลี่ยนช่ือ
ประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” ตามนโยบายรัฐนิยมฉบับที่ ๑ ของจอมพล ป. พิบูลสงครามซ่ึง
เปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ทางพิพิธภัณฑฯ จึงไดขอสรุปวา ในเมื่อ ณ วันนี้เราใชชื่อประเทศวา 
“ประเทศไทย” จึงคิดวาช่ือ “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” จึงเหมาะสมที่สุดในขณะนี้ ดังนั้นพิพิธภัณฑธง
สยามจึงไดเปล่ียนช่ือมาเปนพิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนมา 

พิพิธภัณฑแหงนี้ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔) มีการเก็บคาเขาชมคนละ 
๑๐๐ บาท และมีของที่ระลึกแจก คือ พวงกุญแจรูปธงชาง (ผลิตในป ๒๕๕๒ จํานวน ๒๐๐ ชิ้น) 
และหนังสือเคร่ืองเสียงโบราณตํานานแหงศาสตรและศิลป (ผลิตในป ๒๕๔๓ จํานวน ๓,๐๐๐ 
เลม) แตตอมาในป ๒๕๕๕ ทางพิพิธภัณฑไดมีนโยบายการยกเลิกการเก็บคาเขาชมเนื่องจาก
ตองการรณรงคใหคนไทยหันมาเขาชมพิพิธภัณฑธงชาติไทยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งถือวานโยบายนี้เปนกล
ยุทธในการปรับตัวของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่สงผลใหพิพิธภัณฑฯ ประสบความสําเร็จในดานของ
ผูเขาชมที่มีจํานวนมากข้ึนกวาเดิม และเพิ่มข้ึนเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

ในดานการศึกษาคนควาและหาหลักฐานเกี่ยวกับธงชาติไทยในยุคเปดตัวนี้ ถือวาเปน
ชวงเวลาที่ตองทํางานหนักมากเพื่อสรางความยอมรับในสังคม รวมทั้งจากการศึกษาคนควาเร่ือง
ธงชาติไทยเพิ่มเติมนั้นทําใหพบวา ความรูเร่ืองธงชาติไทยมีความลึกซ้ึงมากกวาที่เคยทําการศึกษา
คนความา เพราะขอมูลเกี่ยวกับประวัติและรูปแบบของธงชาติไทยที่เผยแพรอยูในขณะนั้นมีความ
ขัดแยงกับพระราชบัญญัติวาดวยแบบธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ที่เปนกฎหมายธงเลมแรกของประเทศ
ไทย ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ดังนั้นเมื่อหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของธงชาติไทย
ในประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก คุณพฤฒิพลจึงจําเปนตองหาหลักฐานเก่ียวกับประวัติของธง
ชาติไทยจากตางประเทศ ดังนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองทํางานหนักและทุมเทเวลาอยาง
เต็มที่ เพื่อที่จะศึกษาคนควาและแสวงหาวัตถุหลักฐานเกี่ยวกับธงชาติไทยใหไดมากที่สุด แลวนํา
หลักฐานรวมทั้งขอมูลที่พบนั้นมาเผยแพรใหถูกตอง ซึ่งคุณพฤฒิพลตองทุมเทเปนอยางมาก ตอง
เดินทางไปตางประเทศเพื่อไปแสวงหาหลักฐานรวมทั้งวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทย และนําวัตถุ
สะสมเหลานั้นกลับมาสูประเทศไทยใหคนไทยไดชม ซึ่งคุณพฤฒิพลไดกลาววา “ตองขอขอบคุณ
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ชาวตางประเทศ ที่ไดทําหลักฐานเอาไวใหคนรุนหลังไดศึกษา” และ “วัตถุสะสมเหลานี้ถือวาเปน
รางวัลชีวิต รางวัลที่ไดทํางานหนักมาตลอด และผมภูมิใจมากที่ไดทําอะไรเพื่อแผนดินเกิด”   

รวมทั้งยุคเปดตัวนี้ ไดถือวาเปนยุคปฐมบทแหงประสบการณ และการวางรากฐาน
ใหกับการเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทย รวมทั้งการจัดนิทรรศการ โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
ไดจัดข้ึนในเวลาตอมาอีกประการหนึ่งดวย 

๓.๔ ยุคเผยแพรความรู (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘) ในยุคเผยแพรความรูนี้ถือวาเปน
ชวงเผยแพรความรูระดับประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่เกิดเหตุการณทางการเมืองใน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่ประชาชนมีการเดินขบวนประทวงและไดมีการนําธงชาติไทยไปใชในทางท่ีผิด เชน มีการเอาธง
ชาติมาเผาทําลาย รวมทั้งนําธงชาติไปทําในส่ิงที่ไมเหมาะสม เปนตน  ดังนั้นทางสํานัก
นายกรัฐมนตรีจึงเห็นไดเล็งเห็นความสําคัญวาควรจะนําความรูเร่ืองธงชาติไทยรวมทั้งระเบียบการ
ใช การชัก และการปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยนี้มาเผยแพรใหประชาชนในประเทศไทยไดรูและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับธงชาติไทยข้ึน เชน การประชุมกําหนดมาตรฐานสีธง ซึ่งการประชุมนี้จัดข้ึนถึง ๔ คร้ังดวยกัน 
โดยไดมีการต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานกําหนดสีธงข้ึน และคุณพฤฒิพลก็เปนหนึ่งใน
คณะกรรมการชุดนี้ดวย รวมทั้งโครงการธงไตรรงค ธํารงไทย ซึ่งเปนการจัดงานที่สัญจรที่ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเผยแพรความรูในทุกภาคของ
ประเทศไทย เปนตน 

ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเปนระยะเวลา ๙ ปแลวที่ทางพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยไดเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยผานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑให
สาธารณชนไดรับรู รวมทั้งการเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยในวิธีการอื่น ๆ ดวย ไดแก การจัด
นิทรรศการเคล่ือนที่ การเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
โครงการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการเผยแพรความรูโดยการจัดทําหนังสือ และการ
เผยแพรผานส่ือตาง ๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ ส่ิงตีพิมพ และอินเตอรเน็ต เปนตน ซึ่งการดําเนินงาน
และการจัดกิจกรรมตาง ๆ นี้ มีทั้งแบบที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและจัดโดยความรวมมือ
ระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และได
ดําเนินการเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
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๔. ตราสัญลกัษณของพิพธิภัณฑธงชาติไทยกับความหมาย 
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดคิดรูปแบบตราสัญลักษณหรือโลโกประจําพิพิธภัณฑธงชาติ

ไทยข้ึนมาเพื่อใชเปนตราประทับและเปนสัญลักษณประจําพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตราสัญลักษณ
ประจําพิพิธภัณฑฯ นี้ไดมีการคิดคนข้ึนมาใช ๒ แบบคือ แบบแรกเปนตราสัญลักษณที่มีชื่อวา “โล
โกตัวการตูนส่ีภาค” ใชระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ และแบบที่ ๒ เปนตราสัญลักษณ
ที่มีชื่อวา “โลโกพิพิธภัณฑธงชาติไทย” เร่ิมใชใน พ.ศ. ๒๕๕๖ มาจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

๔.๑ โลโกตัวการตูนสี่ภาค ตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑธงชาติไทยแบบแรกนั้น
เรียกวา “โลโกตัวการตูนส่ีภาค” ใชเปนตราสัญลักษณประจําพิพิธภัณฑธงชาติระหวาง พ.ศ. 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ตราสัญลักษณนี้เปนรูปตัวการตูนคนไทยส่ีภาคแตงกายดวยชุดประจําภาคถือธง
ไตรรงค ทั้งส่ีภาคนี้ประกอบไปดวย ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
(โดยไดแบงภาคตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) การตูนสามตัวหนาเรียงจากทาง
ดานซายนั้นเปนรูปผูหญิงภาคเหนือ ผูชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผูหญิงภาคใต สําหรับตัว
การตูนผูชายที่อยูบนสุดเปนตัวแทนของคนภาคกลางไดโบกธงไตรรงคผืนใหญคลุมคนทุกภาค
เอาไว และท้ังส่ีคนมีสีหนายิ้มแยม ซึ่งเปนการส่ือความหมายวาคนทุกภาคอยูใตรมธงไตรรงคอยาง
มีความสุข โลโกตัวการตูนส่ีภาคนี้ออกแบบโดยนักวาดการตูน (ไมขอเอยนาม) ที่เปนเพื่อนของ
เพื่อนคุณพฤฒิพล  

 

 
 

ภาพที่ ๙   โลโกตัวการตูนส่ีภาค (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) 
ที่มา : พฤฒิพล ประชุมผล, ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗, เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/www.thaiflag.org 
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๔.๒ โลโกพิพิธภัณฑธงชาติไทย ในป ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการ
เปล่ียนแปลงตราสัญลักษณประจําพิพิธภัณฑฯ โดยสาเหตุที่มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณประจํา
พิพิธภัณฑฯ นั้น เนื่องจากรูปวาดในตราสัญลักษณเดิมเปนตัวการตูน ซึ่งคุณพฤฒิพลคิดวายังไม
เหมาะสมพอที่จะใชเปนสัญลักษณประจําพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งรูปวาดของธงไตรรงคผืน
ใหญยังมีขนาดที่ผิดเพี้ยนจากในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ (เปนพระราชบัญญัติธงที่
ประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทยคร้ังแรก) ดังนั้นจึงมีการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณประจํา
พิพิธภัณฑฯ จาก “โลโกตัวการตูนส่ีภาค” มาเปน “โลโกพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 “โลโกพิพิธภัณฑธงชาติไทย” เปนตราสัญลักษณที่ประกอบไปดวยรูปธงไตรรงควาง
อยูตรงกลางของพื้นหลังสีขาว มีเลข ๓ กํากับความยาวอยูตรงกลางดานบนของรูปธง และมีเลข ๒ 
กํากับความกวางไวทางดานขวาของรูปธง รวมทั้งมีชื่อพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษกํากับอยูดานบนและดานลางของรูปธงไตรรงค ประกอบกันเปนรูปวงกลมลอมรอบ
รูปธงไตรงรงค โดยคําวา “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” อยูในแนวโคงจากบนลงลาง และคําวา “Thai 
national flag museum” อยูในแนวโคงจากลางข้ึนบน ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที่ ๑๐  โลโกพิพิธภัณฑธงชาติไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน) 
ที่มา : พฤฒิพล ประชุมผล, ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๗, เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/www.thaiflag.org 
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ตราสัญลักษณของพิพิธภัณฑธงชาติไทยแบบใหมนี้ คุณพฤฒิพลไดออกแบบใหมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและความต้ังใจของตนเอง ที่ตองการใหสาธารณชนรูเร่ืองราวของ
ธงชาติไทยอยางถูกตอง รวมทั้งขนาดและสีของธงไตรรงคในตราสัญลักษณนี้ ก็ไดกําหนดรูปธง
ไตรรงคใหมีสัดสวนที่ถูกตองตามที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ฉบับลาสุด คือ เปน
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีขนาดกวาง ๒ สวน ยาว ๓ สวน (สัดสวนอยางตํ่า) มีแถบสีน้ําเงินแกอยูตรง
กลางกวาง ๑ สวน ซึ่งแบง ๓ ของขนาดกวางแหงธง ตอจากสีน้ําเงินทั้งสองดานมีแถบขาวกวาง ๑ 
สวน ซึ่งแบง ๖ ของขนาดกวางแหงธงขางละแถบ และมีแถบสีแดงกวางเทากับแถบขาว อยูตอจาก
แถบขาวไปอีกขางละแถบ รวมเรียกวา “ธงไตรรงค” 

 
๕. อาคารพิพิธภัณฑและพื้นที่ใชสอย 

พิพิธภัณฑแหงนี้เร่ิมสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสรางเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตัวอาคาร
พิพิธภัณฑเปนตึก ๓ ชั้น ทรงส่ีเหล่ียมสีขาว และมีร้ัวสีขาวลอมรอบ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๖ 
ตารางวา สําหรับพื้นที่ใชสอยในสวนของอาคารพิพิธภัณฑและท่ีจอดรถที่มีไวใหบริการ มีดังนี้  

๕.๑ อาคาร อาคารพิพิธภัณฑแหงนี้มีทั้งหมด ๓ ชั้น แบงเปนพื้นที่ใหบริการในสวน
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ๒ ชั้น คือ ชั้นที่ ๑ มี ๘ หอง แบงเปนหองสํานักงาน หองโถงบรรยาย 
หองเก็บสินคา และหองน้ํา และช้ันที่ ๒ มี ๕ หอง ไดแก หองจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย หองจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร และหองคลัง
วัตถุของทั้งสองพิพิธภัณฑ สําหรับชั้นที่ ๓ นั้นเปนสถานที่พักผอนของคุณพฤฒิพลโดยเฉพาะ โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๕.๑.๑ ชั้นที่ ๑ แบงออกเปน ๒ โซน คือ โซนดานหนา (โซน A) และโซนดานใน 
(โซน B) โดยโซนดานหนามี ๔ หอง คือ หอง A1 A2 A3 และ A4 และโซนดานในมี ๔ หอง คือ  B1 
B2 B3 และ B4 รวมทั้งหมด ๘ หอง ดังนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๑ 

 
 

ภาพที ่๑๑  แผนผังอาคารช้ันที ่๑ 

 
หอง A1 คือ หองสํานักงานของผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
หอง A2 คือ หองสํานักงานของรองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
หอง A3 และ A4 คือ หองเก็บบรรจุภัณฑและสินคาของพิพิธภัณฑ 
หอง B1 คือ หองโถงสําหรับบรรยายและรานขายของที่ระลึก 
หอง B2 และ B3 คือ หองน้ํา (มีจํานวน ๒ หอง) 
หอง B4 คือ หองสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม 
๕.๑.๒ ชั้นที่ ๒ แบงออกเปน ๒ โซน คือ โซนดานหนา (โซน C) และโซนดานใน 

(โซน D) โดยโซนดานหนามี ๓ หอง คือ หอง C1 C2 และ C3 และโซนดานในมี ๒ หอง คือ  D1 
และ D2 รวมทั้งหมด ๕ หอง ดังนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๒ 

 
 

ภาพที ่๑๒  แผนผังอาคารช้ันที ่๒ 
 

หอง C1 และ C2 คือ หองจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
หอง C3 คือ หองคลังวัตถุของพิพิธภัณฑธงชาติไทยและพิพิธภัณฑเฉลิมพระ

นคร เปนหองเก็บวัตถุสะสมที่ไมไดนําออกมาจัดแสดง รวมทั้งใชเปนสถานที่เก็บตูจัดแสดง 
เอกสาร หนังสือ และอุปกรณตาง ๆ ที่ตองนําไปจัดแสดงนอกสถานที่ 

หอง D1 และ D2 คือ หองจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร 
๕.๑.๓ ชั้นที่ ๓ แบงออกเปน ๒ โซนเหมือนกับช้ันที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ คือ มีโซน

ดานหนา (โซน E) และโซนดานใน (โซน F) ใชเปนสถานที่สําหรับพักผอนของคุณพฤฒิพล 
๕.๒ ที่จอดรถ พื้นที่สําหรับจอดรถนั้น สามารถจอดบริเวณหนาร้ัวของพิพิธภัณฑได

ประมาณ ๓ คัน เนื่องจากบริเวณหนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยไมคอยมีรถผานเขาออก ดังนั้นจึง
สามารถจอดรถบริเวณดานหนาของพิพิธภัณฑได แตเวลามีการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่จอด
รถของพิพิธภัณฑธงชาติไทยอาจจะไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
จึงขอความรวมมือใหผูเขาชมที่ตองการนํารถยนตสวนตัวมา รบกวนแจงใหพิพิธภัณฑฯ ทราบ
ลวงหนา ทางพิพิธภัณฑฯ จะไดประสานงานกับพื้นที่บริเวณใกลเคียงเพื่อขอใชพื้นที่ในการจอดรถ
เปนการช่ัวคราว  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๓ 

๖. พื้นท่ีจัดแสดง 
พื้นที่สําหรับจัดแสดงวัตถุในนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น จัดแสดง

อยูที่ชั้น ๒ บริเวณหอง C1 และ C2 ในโซนดานหนาของอาคารพิพิธภัณฑ มีพื้นที่สําหรับจัดแสดง
ทั้งหมดประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร 

 
๗. การจัดแสดง 

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใน
พิพิธภัณฑฯ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเคลื่อนที่ในโอกาสพิเศษตาง ๆ อาทิ การจัด
อบรม การบรรยาย การเสวนา การสัมมนา การประชุมเชิงวิชาการ และการจัดโครงการตาง ๆ เปน
ตน 

๗.๑ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรใน
พิพิธภัณฑธงชาติไทย มีการจัดแสดงในหัวขอ “พัฒนาการรูปแบบธงชาติไทย” จะเปนในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการถาวรซ่ึงเนนการจัดแสดงวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทยเปนสําคัญ วัตถุ
สะสมเก่ียวกับธงชาติไทยที่นํามาจัดแสดงน้ันมีประมาณ ๗๕๐ ชิ้น โดยไดจัดแสดงไวในมุมตาง ๆ 
ของหองจัดแสดงในพิพิธภัณฑฯ วัตถุบางชนิดที่มีขนาดเล็กจะจัดแสดงไวในตูกระจก บางชนิดจะ
จัดแสดงบนโตะกระจก บางชนิดจัดแสดงไวบนช้ันวางของหรือบนหลังตู และบางชนิดจัดแสดงไว
บนเพดาน ถาเปนรูปภาพอาจติดไวกับกําแพง แลวแตประเภทของวัตถุนั้น ๆ 

ในสวนของการจัดเรียงวัตถุ จะจัดเรียงวัตถุตามยุคสมัยในตูกระจกเปนสวนใหญ โดย
เร่ิมจากวัตถุในยุคของธงชางไปจนถึงวัตถุในยุคธงไตรรงค๔ มีทั้งส้ิน ๔ โซน รวมทั้งหมด ๒๑ ตู โดย
วัตถุในตูกระจกโซนที่ ๑ (มี ๕ ตู) และโซนที่ ๒ (มี ๔ ตู) ที่จัดแสดงอยูหนาหอง จะจัดแสดงวัตถุ
สะสมที่อยูในยุคของธงชางเปนสําคัญ สําหรับตูกระจกโซนที่ ๓ (มี ๗ ตู) และโซนที่ ๔ (มี ๕ ตู) ที่
จัดแสดงอยูฝงหลังหอง จะจัดแสดงวัตถุในยุคของธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน ธงร้ิวขาวแดง และ
ธงไตรรงค ซึ่งผูเขาชมสามารถเดินวนตามเข็มนาฬิกาของหองจัดแสดงเพื่อชมวัตถุที่จัดแสดงในแต
ละโซน โดยเร่ิมจากโซนท่ี ๑ (หนาโตะรับแขก) ไปถึง โซนที่ ๔ แลวมาสิ้นสุดที่โตะรับแขก ดัง
แผนภาพตอไปนี้ 

 

                                                            
๔วัตถุสะสมกอนยุคธงชางนั้น มีเพียงแคผังธงภาษาเยอรมันที่มีรูปธงจักร ซึ่งไดจัดแสดงรวมไวกับ

ผังธงนานาชาติในยุคตาง ๆ โดยใสไวในโตะกระจกที่อยูระหวางตูกระจกโซนที่ ๒ และ ๓ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๔ 

 
 

ภาพที ่๑๓  แผนผังการจัดแสดงวัตถุในแตโซนของพิพธิภัณฑธงชาติไทย 
 

จากการสังเกตการณและสํารวจตูจัดแสดงในแตละโซนของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ผู
ศึกษาพบวาตูจัดแสดงในโซนตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดแสดงวัตถุสะสมตาง ๆ เอาไว
ดังนี้ 

๗.๑.๑ โซนที่ ๑ มีตูจัดแสดงทั้งหมด ๕ ตู โดยวัตถุที่จัดแสดงจะเปนวัตถุสะสมที่
อยูในยุคของธงชางเปนสําคัญ ไดแก ผาชนิดตาง ๆ ลายธงชาง ไปรษณียบัตรและดวงตราไปรษณี
ยากรที่มีรูปธงชาง รวมทั้งหนังสือรวมธงนานาชาติ และภาพถายในอดีตที่มีรูปธงชาง เปนตน ซึ่ง
วัตถุในแตละตูในโซนที่ ๑ นั้นมีดังนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๕ 

 
 

ภาพที ่๑๔  การจัดแสดงวัตถุในตูกระจกโซนที ่๑ 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ภาพการจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/THAI-FLAG-MUSEUM-PANORAMA-VIEW.jpg  

 
๗.๑.๑.๑ ตูที่ ๑ จัดแสดงผาไหมลายธงชาง ผาสักหลาดลายธงชาง และ

ผากําหยี่ลายธงชาง เปนตน 
๗.๑.๑.๒ ตูที่ ๒ จัดแสดงดวงตราไปรษณียากรรูปธงชาง ไปรษณียบัตรที่

มีรูปธงชาง เกมไพชุดธงนานาชาติที่มีรูปธงชาง และผังธงนานาชาติมีทั้งขาวดําและพิมพสี เปนตน 
๗.๑.๑.๓ ตูที่ ๓ จัดแสดงไปรษณียบัตรที่มีคนชาติตาง ๆ ถือธงชาง การด

รูปธงชาง และธงชางรูปแบบตาง ๆ เปนตน 
๗.๑.๑.๔ ตูที่ ๔ จัดแสดงไปรษณียบัตรที่มีรูปธงชาง หนังสือรวมธง

นานาชาติ และผังธงนานาชาติ เปนตน 
๗.๑.๑.๕ ตูที่ ๕ จัดแสดงหนังสือ Flags of All Nations ตาง ๆ เชน 

Hounsell’s Flags of All Nations, Royal Edition Flags of Britain and her Colonies also the 
Standard and Flags of all Nations และ One Hundred of the Chief Flags of All Nations 
รวมทั้งภาพเกาที่มีรูปธงชางตาง ๆ เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๖ 

สําหรับดานบนของตูกระจกทั้ง ๕ ตูในโซนที่ ๑ จะจัดแสดงผาพันคอรวมธง
นานาชาติในสมัยตาง ๆ ใสกรอบวางเรียงกันบนตู 

ระหวางตูกระจกโซนที่ ๑ และโซนที่ ๒ นั้น จัดแสดงกระโถนอีนาเมลลายธงชาง
สองใบ ตอจากนั้นเปนธงชางเผือกของจริง ที่ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีทั้งหมดส่ีผืนดวยกัน 

๗.๑.๒ โซนที่ ๒ มีตูจัดแสดงทั้งหมด ๔ ตู วัตถุที่จัดแสดงจะเปนวัตถุสะสมที่อยู
ในยุคของธงชางเชนเดียวกับโซนที่ ๑ อาทิ กลองสองทางไกลลายผังธงชาติ ตราประทับลายธงชาง 
พัดธงนานาชาติ ชุดจานและถวยกระเบ้ืองลายธงชาง พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.
ศ. ๑๑๐ และ ร.ศ. ๑๑๘ ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง และหนังสือแบบเรียนในยุคธงชาง เปนตน ซึ่งใน
แตละตูมีวัตถุดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๑๕  การจัดแสดงวัตถุในตูกระจกโซนที ่๒ 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ภาพการจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/THAI-FLAG-MUSEUM-PANORAMA-VIEW.jpg  
 

๗.๑.๒.๑ ตูที่ ๑ จัดแสดงหนังสือ Flag of Maritime Nations ในสมัยตาง 
ๆ การดเกมธงชาง และผังธงชาติในยุคสมัยของธงชาง เปนตน 

๗.๑.๒.๒ ตูที่ ๒ จัดแสดงกลองสองทางไกลลายผังธงชาติที่มีรูปธงชาง 
พัดธงนานาชาติที่มีรูปธงชาง การดเกมธงชางยืนพื้น หนังสือรวมธงชาติของนานาประเทศ 
ผาพันคอธงชาง ๔ ผืน มีทั้งที่เปนรูปธงชางเผือกปลอยและชางเผือกยืนพื้น มีดพับปลอกมีรูปธง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๗ 

ชาง เข็มกลัดรูปธงชาติ ธงชางเผือกขนาดเล็ก ภาพเกาที่มีรูปธงชาง ชุดจานและถวยกระเบ้ืองลาย
ธงชางที่มีชื่อวา “1870 Origin of the Flag of Siam”  การดเกมธงชาติในรูปแบบตาง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในสมัยตาง ๆ ตัวตอไมธงนานาชาติ และภาพเกาที่มีรูปธงชาง เปนตน 

๗.๑.๒.๓ ตูที่ ๓ จัดแสดงภาพเกาที่มีรูปธงชาง หนังสือเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของชางในธงชาง เข็มกลัดรูปธงชาง Flag Game หรือเกมธงนานาชาติ ซึ่งมี
คําอธิบายวิธีการเลนอยูบนฝากลองดานใน การดเกมธงชาติสยามทําดวยกระดาษ ชุดเครื่องครัว
กระเบ้ืองของเนสทเล หนังสือศิลปวัฒนธรรม การดเกมธงชาติรูปฝร่ังข่ีมาและมีองครักษใสชุดสี
เขียวถือธงชางยืนอยูดานลาง และสมุดโบราณของฝร่ังเศสพิมพรูปธงชาง เปนตน 

๗.๑.๒.๔ ตูที่ ๔ จัดแสดงพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. 
๑๑๐ (พ.ศ. ๒๓๒๔) เปนกฎหมายเกี่ยวกับธงเลมแรกของประเทศไทยที่ประกาศใชธงชางเปนธง
ชาติ ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง ตราประทับทําแกะสลักจากเขาสัตวทําเปนรูปธงชางเผือกไขวกัน 
พระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติธงในสมัยตาง ๆ อาทิ พ.ศ. ๒๔๘๑ เปน
ตน ผังธงนานาชาติภาษาจีน ธงชางเผือกทํามือ หนังสือเรียนสยามประเทศของเราอยาใหใครเขา
มาย่ํายี และหนังสือเคร่ืองหมายแหงไตรรงค เปนตน 

สําหรับดานบนของตูกระจกทั้งส่ีตูในโซนที่ ๒ จะจัดแสดงผังธงรวมธงนานาชาติ
ในสมัยตาง ๆ ใสกรอบวางเรียงกันบนตู 

จากตูกระจกโซนที่ ๒ จะมาโซนที่ ๓ นั้น มีโตะกระจกขนาดใหญ (ขนาด ๖ x ๑ 
เมตร) จัดแสดงผังธงนานาชาติในยุคตาง ๆ ที่ทําข้ึนโดยชาวตางชาติ โดยเฉพาะผังธงอายุเกือบ 
๒๐๐ ปของไกตาโน โบนันติที่ทําข้ึนใน พ.ศ. ๒๓๖๒ (สมัยรัชกาลที่ ๒) ถือวาเปนผังธงที่เกาแกที่สุด
เทาที่มีการคนพบ โดยในผังธงนี้ไดระบุวา มีการใชธงชางเปนธงชาติสยามมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ 
แลว และผังธงที่สําคัญอีกผังหนึ่งคือ ผังธงภาษาเยอรมันที่มีรูปธงจักร ในผังธงระบุ พ.ศ. ๒๓๖๙ 
(อายุ ๑๘๙ ป) ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ (ผังธงภาษาเยอรมันชิ้นนี้ยังเปนปริศนาอยู เนื่องจาก
ขอมูลในผังธงมีไมเพียงพอ) ซึ่งผังธงตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนหลักฐานสําคัญที่จะชวยใหเราทราบ
ชวงเวลาที่เรามีการใชธงชาติไทยแตละแบบนอกเหนือจากหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรจาก
พระราชบัญญัติธงในสมัยตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศไทยอีกประการหนึ่งดวย ขอมูลในผังธงที่ชาว
ตางประเทศทําข้ึนมานี้ อาจมีขอมูลบางสวนที่ขัดแยงกับขอมูลในพระราชบัญญัติธงของประเทศ
ไทย ซึ่งถือวาเปนหลักฐานที่สําคัญและเปนเร่ืองทาทายในการคนหาคําตอบในเร่ืองราวที่เกี่ยวของ
กับประวัติศาสตรของชาติและเกี่ยวกับธงที่ใชในประเทศไทยตอไปในอนาคต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๘ 

ในสวนของดานบนของโตะกระจก มีการจัดแสดงธงร้ิวขาวแดงและธงไตรรงคผืน
เกา ที่ใชในขณะที่ใชชื่อประเทศวาสยาม ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ในขณะนั้น 
โดยไดมีการจัดแสดงไวทั้งส้ินส่ีผืนดวยกัน ไดแก ธงร้ิวขาวแดงหนึ่งผืน และธงไตรรงคสามผืน 

๗.๑.๓ โซนที่ ๓ มีตูจัดแสดงท้ังหมด ๗ ตู เปนการจัดแสดงวัตถุในยุคของธง
ชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน ธงร้ิวขาวแดง และธงไตรรงค เชน นิตยสารเกาที่มีรูปธงชางเผือก
ทรงเคร่ืองยืนแทน ธงกระดาษร้ิวขาวแดง การดเกมธงชาติธงร้ิวขาวแดง คริสตัลสวารอฟกี้แกะสลัก
ลายธงไตรรงค จตุคามลายแถบสีธงไตรรงค จิ๊กซอวโฆษณายาสูบลายธงไตรรงค เข็มกลัดลายธง
ไตรรงค ไปรษณียบัตรและดวงตราไปรษณียากรชุดธงไตรรงค รวมทั้งของเลน ของใช และ
เคร่ืองประดับตาง ๆ ที่มีรูปธงไตรรงค โดยวัตถุในแตละตูของโซนที่ ๓ นั้น มีดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๑๖  การจัดแสดงวัตถุในตูกระจกโซนที ่๓ 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ภาพการจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/THAI-FLAG-MUSEUM-PANORAMA-VIEW.jpg  
 

๗.๑.๓.๑ ตูที่ ๑ จัดแสดงการดเกมธงชาติในยุคของธงร้ิวขาวแดง ธง
กระดาษร้ิวขาวแดง ไปรษณียบัตรลายธงไตรรงคซึ่งเปน ส.ค.ส. ที่สงใหนายควง อภัยวงศขณะ
เรียนอยูที่ฝร่ังเศส หนังสือ National Flags Le Pèlerin จี้สรอยคอแถบสีธงไตรรงค เหรียญตราที่มี
ลายธงไตรรงคนูนสูง และหนังสือวชิราวุธานุสรณ เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๗๙ 

๗.๑.๓.๒ ตูที่ ๒ จัดแสดงนิตยสาร Mid Pacific Magazine เร่ืองธง
นานาชาติในยุคธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน และจ๊ิกซอวยาซิกแกแรตไชโยที่มีรูปธงไตรรงคใน
ขนาดตาง ๆ เปนตน 

๗.๑.๓.๓ ตูที่ ๓ จัดแสดงกระบอกน้ําลายธงไตรรงค  กลองสบูกระดาษ
ลายแถบสีธงไตรรงค กระดุมลายธงไตรรงค ไฟแช็ค Zippo ลายผังธงนานาชาติในยุคธงไตรรงค 
แบรบริคลายธงไตรรงค สรอยขอมือลูกปดลายธงไตรรงค สต๊ิกเกอรติดเล็บ (Nail Polish) ลายธง
ไตรรงค หุนอวกาศลายธงไตรรงค กระปองแบบเรียนธงชาติไทย หนังสือเช่ือผูนําชาติพนภัยในยุค
ธงไตรรงค ลูกด่ิงลายผังธงนานาชาติในยุคธงไตรรงค เข็มกลัดลายธงไตรรงค ไปรษณียบัตรรูปธง
ชาติไทย และดวงตราไปรษณียากรชุดธงไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๓.๔ ตูที่ ๔ จัดแสดงนาฬิกาที่มีหนาปดและสายเปนแถบสีธง
ไตรรงคในรูปแบบตาง ๆ คริสตัลสวารอฟกี้แกะสลักลายธงไตรรงค ตราอารมตาง ๆ ลายแถบสีธง
ชาติไทย กระเปาอิเซมิยาเกะลายแถบสีธงไตรรงค กรอบโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตรุนตาง ๆ ลาย
แถบสีธงไตรรงค  และ เปนตน 

๗.๑.๓.๕ ตูที่ ๕ จัดแสดงเครื่องบินจําลองที่หางมีแถบสีธงไตรรงค พวง
กุญแจลูกปดลายธงไตรรงค ปายติดรถยนตลายธงไตรรงค ตัวตอไมลายธงไตรรงค ปากกาลายธง
ไตรรงค มาโยกมารูปโกะลายธงไตรรงค สต๊ิกเกอรลายธงไตรรงค สายคลองโทรศัพทลายแถบสีธง
ไตรรงค และตะกรุดถักลายแถบสีธงไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๓.๖ ตูที่ ๖ จัดแสดงจตุคามลายแถบสีธงไตรรงค ภาพโรยทราย
แถบสีธงไตรรงค แตรจ๋ิวลายธงนานาชาติในยุคของธงไตรรงค เหรียญของกรมธนารักษลายแถบสี
ธงไตรรงคนูนสูง ธนบัตรที่มีลายแถบสีธงไตรรงค เข็มกลัดแบบตาง ๆ ลายธงไตรรงค เล็บจําลอง
ลายแถบสีธงไตรรงค เส้ือรูปธงไตรรงค และแกวเนสกาแฟลายแถบสีธงไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๓.๗ ตูที่ ๗ จัดแสดงลูกโลกที่มีฐานลายผังธงนานาชาติในยุคของ
ธงไตรรงค หนังสือเรียน “ธงชาติสยาม” ของสํานักงานโฆษณาการ รูปธงไตรรงคกับพระบรมฉายา
ลักษณของรัชกาลที่ ๘ ธงไตรรงคผืนเกา การดธงไตรรงคที่แถมจากขาวโอตเควกเกอร แกวลายผัง
ธงนานาชาติในยุคของธงไตรรงค ผังธงและภาพเกาที่มีรูปธงไตรรงค ผาไหมลายธงไตรรงค และ
การดเกมธงชาติลายธงไตรรงค เปนตน 

สําหรับดานบนของตูกระจกทั้งเจ็ดตูในโซนที่ ๓ จัดแสดงธงไตรรงคผืนเกาที่มี
ขนาดใหญ  
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๑๘๐ 

จากตูกระจกโซนที่ ๓ จะมาโซนที่ ๔ นั้น ถือวาเปนโซนที่สําคัญยิ่ง เพราะไดมีการ
จัดแสดงธงไตรรงคผืนจริงที่เคยข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ ในป ๒๕๑๔ พรอม
รูปประกอบการจัดแสดงและคําบรรยายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยผืนนี้อยางละเอียด โดย
โครงการอพอลโล ๑๕ นี้เปนโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการนําธงชาติของประเทศตาง 
ๆ ที่เปนพันธมิตรข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร ซึ่งธงไตรรงค (ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว) อันเปนธงชาติของ
ประเทศไทยก็ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ ในคร้ังนั้นดวย ธงชาติของทุก
ประเทศที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรในครั้งนี้จะมีลายเซ็นของอัลเฟรด เอ็ม วอรเดน (Alfred M. 
Worden) ซึ่งเปนผูบังคับยาน เซ็นกํากับไวทุกผืน เมื่อวอรเดนไดกลับมายังโลกก็ไดนําธงของชาติ
พันธมิตรเหลานี้ไปเก็บไวที่บานของตนเอง ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ วอรเดนไดนําธงชาติของประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งธงไตรรงคของประเทศไทยที่ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานยานอพอลโล ๑๕ 
เม่ือ ๓๙ ปที่แลวออกมาประมูล โดยไดทําการประมูลผานบริษัทประมูลของสหรัฐอเมริกา และธง
ไตรรงคซึ่งเปนธงชาติของประเทศไทยที่ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรพรอมกับยานอพอลโล ๑๕ ก็ได
ถูกประมูลมาโดยคุณพฤฒิพล และไดนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยจนถึงปจจุบัน ซึ่งถือ
วาธงชาติไทยผืนนี้เปนธงชาติไทยผืนแรกในประวัติศาสตรที่ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร 

๗.๑.๔ โซนที่ ๔ มีตูจัดแสดงท้ังหมด ๕ ตู มีการจัดแสดงวัตถุในยุคของธง
ไตรรงค ซึ่งมีทั้ง การดเกมธงชาติภาษาจีน แบบเรียนในยุคของธงไตรรงค ธงไตรรงคผืนเกา ผังธง
นานาชาติในยุคของธงไตรรงค หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ ที่มีรูปธงไตรรงค รวมทั้งของใชและ
เคร่ืองประดับตาง ๆ ที่มีรูปธงไตรรงคเชนเดียวกับที่ไดจัดแสดงไวในโซนที่ ๓ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
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๑๘๑ 

 
 

ภาพที ่๑๗  การจัดแสดงวัตถุในตูกระจกโซนที ่๔ 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ภาพการจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/THAI-FLAG-MUSEUM-PANORAMA-VIEW.jpg  
 

๗.๑.๔.๑ ตูที่ ๑ จัดแสดงผังธงรูปสามเหล่ียมในยุคของธงไตรรงคที่ระลึก
ในงาน “International Exhibited of the New York World Fair 1939” โปสเตอรที่มีรูปธงไตรรงค
ของงาน “Bangkok Grand Prix International Motor Race” การดเกมธงนานาชาติภาษาจีนใน
ยุคของธงไตรรงค สมุดกําหนดการฉลองวันชาติและสนธิสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ 
หนังสือพิมพทหารบกฉบับพิเศษมี รูปทหารถือธงไตรรงค  หนังสือ  “บรรทึกเ ร่ืองธงชาติ” 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม ๑๓ รวมทั้งแบบเรียนและวารสารตาง ๆ  ในยุคของ
ธงไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๔.๒ ตูที่ ๒ จัดแสดงการดชุดลูกเสือถือธงนานาชาติในยุคของธง
ไตรรงค หมวกไหมพรม หมวกแก็ป กิ๊บติดผม โบวผูกผม แหวน กําไล สรอยขอมือถัก ริสแบรนด 
ตางหู จี้สรอยคอ แวนตา ที่คาดผม ปลอกขอมือ นกหวีด และเครื่องประดับตาง ๆ ลายแถบสีธง
ไตรรงค รวมทั้งฝาจีบขวดน้ําอัดลมย่ีหอแฟนตาที่ขางในฝามีรูปธงไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๔.๓ ตูที่ ๓ จัดแสดงกระเปาถัก หมวกถัก แกวตาง ๆ ที่มีลายแถบสี
ธงไตรรงค โปสเตอรธงชาติสยามโดยพระเจนดุริยางค หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๑๙ ที่มีรูปคนถือธงไตรรงค หัวขอ “แผนดินนี้ของใคร” หมุดรูปธงไตรรงค ดวงตราไปรษณียากร
และไปรษณียบัตรลายธงไตรรงค เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๑๘๒ 

๗.๑.๔.๔ ตูที่ ๔ จัดแสดงธงสําคัญตาง ๆ ของประเทศไทยรวมทั้งธง
ไตรรงค ไหมพรมถักรูปหัวใจ กระเปาถัก ที่ใสบัตร เข็มขัด และเคร่ืองประดับตาง ๆ ลายแถบสีธง
ไตรรงค เปนตน 

๗.๑.๔.๕ ตูที่ ๕ จัดแสดงธงไตรรงคผืนเกา และผังธงนานาชาติในยุคของ
ธงไตรรงค เปนตน  

สําหรับดานบนของตูกระจกทั้งหาตูในโซนที่ ๔ จะจัดแสดงปนโต กระบุง โคม
ลอย และตะกราสาน ซึ่งทุกช้ินลวนแตมีลายแถบสีธงไตรรงคทั้งส้ิน รวมทั้งรูปการเผยแพรผลงาน
ในรายการตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

หนาตูกระจกในโซนที่ ๔ นี้ มีการจัดแสดงหุนจําลอง แตงกายดวยเสื้อผาและ
เคร่ืองประดับที่ลวนแตมีลายของแถบสีธงไตรรงคทั้งส้ิน 

ระหวางตูกระจกโซนที่ ๔ และโซนที่ ๑ นั้น มีชั้นจัดแสดงขนาดใหญ ซึ่งจัดแสดง
ชุดดวงตราไปรษณียากรราคา ๗๕ สตางค ซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และเบื้องหลังของพระองคเปนธงไตรรงค กระจกแกะสลักลายธง
ไตรรงค ปายไฟรูปธงไตรรงค หมอนลายธงชาติไทย ชุดถวยชามกระเบื้องของเนสทเลที่มีลายธง
ไตรรงค ลูกขางลายแถบสีธงไตรรงค หนังสือคูมือธงไตรรงคธํารงไทย 

ดานบนช้ันจัดแสดงขนาดใหญนี้ เปนรูปการเผยแพรผลงานในรายการตาง ๆ 
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยเชนเดียวกับที่จัดแสดงเอาไวบนตูกระจกในโซนที่ ๔ 

รวมทั้งตรงกลางหองมีตูกระจกและโตะกระจกขนาดเล็กจัดแสดงอยู ภายในตู
กระจกจัดแสดงตลับกระจกเล็ก ๆ ลายผังธงนานาชาติ ปลอกหมอนปกไหมและไปรษณียบัตรปก
ไหมลายธงชาติไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๑ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖) สวนโตะกระจกขนาดเล็ก
จัดแสดงธงชาติไทยที่เล็กที่สุดในโลก และเหนือโตะกระจกจัดแสดงแผนปายโฆษณายาสีฟนคอล
เกตในยุคของธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน โดยแขวนไวที่เสากลางหอง 

๗.๒ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเคลื่อนที่ในโอกาสพิเศษตาง ๆ การจัด
กิจกรรมและนิทรรศการเคลื่อนที่ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานท่ี
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนหรือไดรับเชิญไป
เปนวิทยากรและรวมจัดแสดงผลงาน ไดแก การจัดอบรม บรรยาย การเสวนา การสัมมนา การ
ประชุมเชิงวิชาการ และการจัดทําโครงการตาง ๆ เปนตน๕ โดยจะมีการเตรียมขอมูล คัดเลือกวัตถุ 
และจัดแสดงวัตถุตามหัวขอเร่ืองในแตละนิทรรศการ มีการจัดแสดงวัตถุตามความเหมาะสมของ

                                                            
๕ดูรายละเอียดจาก การบริการงานพิพิธภัณฑ หัวขอที่ ๑ การบริการดานการศึกษา 
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แตละสถานที่ ถาวัตถุที่นํามาจัดแสดงเปนวัตถุที่มีขนาดใหญที่สามารถพับหรือมวนได ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยก็จะทําการพับหรือมวนดวยวิธีที่ถูกตอง แลวนําไปจัดแสดงในตูกระจกที่มี
กุญแจล็อกอีกช้ันหนึ่งเพื่อความสวยงามและปลอดภัย และถาวัตถุสะสมที่จัดแสดงน้ันเปนของสูง 
อาทิ ของใชสวนพระองคของพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
จะจัดใสพาน แลวนําไปจัดแสดงไวในตูกระจก ยกตัวอยางเชน การจัดแสดงธงชางทํามือผืนจริงที่
ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในงาน “River City Collectibles Show 2014” ที่ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี 
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยธงชางผืนที่นําไปจัดแสดงนี้มีขนาดใหญกวาตูจัด
แสดง ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองมีการพับธงชางกอน และนําไปวางใสพาน แลวจึงนําพาน
ไปจัดแสดงไวในตูกระจกที่มีกุญแจล็อกอีกชั้นหนึ่ง เปนตน 

 
๘. สื่อท่ีใชในการจัดแสดง 

ถึงแมวาการจัดแสดงและการนําชมนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้นจะ
เนนที่การบอกเลาเร่ืองราววัตถุจากการบรรยายของเจาหนาที่เปนสําคัญ แตพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ก็ไดมีการใชส่ือตาง ๆ ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การจัดโครงการ หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยู
เสมอ ซึ่งส่ือที่ใชในการจัดแสดงก็เปนส่ิงที่ชวยใหการเผยแพรความรูและการนําชมของพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยมีส่ิงที่นาสนใจและนาดึงดูดใจผูเขาชมมากยิ่งข้ึน 

ส่ือที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยใชในการจัดแสดงมี ๔ ประเภท คือ ปายและโปสเตอร
นิทรรศการ โมเดล ตูจัดแสดง และส่ือมัลติมีเดีย ดังนี้ 

๘.๑ ปายและโปสเตอรนิทรรศการ ถือวาเปนองคประกอบหลัก ๆ ในการจัดแสดง
หรือการจัดนิทรรศการเลยก็วาได เพราะเปนส่ิงที่บอกช่ือนิทรรศการงานและรายละเอียดของงานท่ี
จัดข้ึน รวมทั้งเปนส่ิงที่ใชบอกชื่อวัตถุและอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของวัตถุ 

๘.๒ โมเดล (model) ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยนํามาทําการจัดแสดงนั้นมีทั้งแบบที่
เปนโมเดลของแท และโมเดลจําลองที่ทําข้ึนมาใหม ดังนี้ 

๘.๒.๑ โมเดลแท เปนวัตถุสะสมที่เปนของจริงแท ที่ทําข้ึนในสมัยนั้น ๆ และเปน
ของที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของชาติ 

๘.๒.๒ โมเดลจําลอง หรือวัตถุจําลอง เปนวัตถุที่ทําเลียนแบบข้ึนมาภายหลัง 
โดยอาจนํามาเปนสวนประกอบหลัก หรือเปนสวนประกอบยอยของวัตถุสะสมชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได 
โดยโมเดลจําลองนี้ มีหนาที่เปนสวนประกอบ เพื่อใหขอมูลและเร่ืองราวของวัตถุที่จัดแสดงมีความ
สมบูรณมากที่สุด หากทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีความจําเปนตองทําโมเดลจําลองข้ึนมา จะมี
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การแจงใหผูเขาชมทราบในขณะนําชมวา มีส่ิงไหนบางที่เปนโมเดลจําลอง รวมทั้งมีการแจงใน
แหลงเผยแพรความรูของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยอีกชองทางหนึ่งดวย ซึ่งโมเดลจําลองนี้จะชวย
ใหผูเขาชมมีความเขาใจมากข้ึนจากการเรียนรูในพิพิธภัณฑแหงนี้ ตัวอยางโมเดลจําลองที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยส่ังทําข้ึนมา เชน โมเดลเรือกําปนหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่มีการชักธงจักร
บนเรือ โมเดลจําลองรูปเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปกเกมที่ลอนดอนเมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ และธง
สยามรัฐพระราชทานจําลอง เปนตน 

๘.๓ ตูจัดแสดง มีทั้งตูที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑธงชาติไทยและตูที่
นําออกไปจัดแสดงนอกพิพิธภัณฑ สําหรับใสวัตถุสะสมขณะจัดแสดง ซึ่งตูที่จัดแสดงของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น จะมีการจัดเก็บวัตถุสะสมไวในตูกระจกท่ีมีกุญแจล็อกอยางแนนหนา 
เพื่อปองกันความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด อาทิ การโจรกรรม อุบัติเหตุ การดูแล
รักษาเร่ืองความสะอาดและฝุน เพื่อใหดูเหมือนใหมอยูเสมอ เปนตน นอกจากเพื่อปองกันความ
เสียหายตาง ๆ แลว ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดนําวัตถุที่สําคัญ ๆ ใสพานรองอีกช้ันหนึ่งกอนแลว
คอยใสในตู เพื่อเปนการใหเกียรติและยกยองวัตถุสะสมที่เปนของสูงเหลานี้อีกดวย 

๘.๔ สื่อมัลติมีเดีย ส่ือมัลติมีเดียของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้นจะเนนที่การใช
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการทําส่ือตาง ๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก การจําลอง
ภาพกราฟฟก การทําส่ือวีดีโอ และเกมตาง ๆ ดังนี้ 

๘ .๔ .๑  การจําลองภาพกราฟฟก  ภาพกราฟฟกนี้จําลองข้ึนมาเพื่อให
องคประกอบและบริบทแวดลอมของภาพมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําใหผูเขาชมสามารถ
มองเห็นและจินตนาการถึงสังคมและความเปนอยูในสมัยนั้น ๆ ไดงายยิ่งข้ึน ซึ่งมีทั้งที่เปนภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว ไดแก 

๘.๔.๑.๑ การจําลองภาพกราฟฟกแบบนิ่ง เชน การถายภาพโมเดลทหาร
จิ๋วถือธงชางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ออกมาแลวนํามาทําภาพกราฟฟก โดยไดวาดภาพจําลองบริบท
แวดลอมของโมเดลรูปทหารจิ๋วถือธงชางนี้ข้ึนมา ซึ่งภาพจําลองบริบทแวดลอมนี้จะเปนการจําลอง
สถานการณตอนที่ทหารมหาดเล็กกําลังเดินอยูในขบวนราชพิธีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งบางภาพจะ
ทําภาพจําลองบริเวณบริบทแวดลอมใหเปนสีขาวดํา เพื่อใหเห็นความแตกตางของภาพจริงและ
ภาพเหตุการณจําลอง และเพื่อเปนการเนนโมเดลวัตถุที่เปนของจริงใหเดนชัดมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

นอกจากนี้ยังมีการทํากราฟฟกแบบสีใหกับธงชางในภาพถายเกาที่เปน
ภาพถายแบบขาวดํา โดยเฉพาะภาพถายที่กรุงเทพฯ ที่มีการประดับธงชางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่ง
ถือวาเปนภาพที่มีการประดับธงชางมากที่สุดในโลก สาเหตุที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยนํา
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ภาพถายเกาที่มีรูปธงชางมาทําเปนกราฟฟกแบบสีเพราะตองการใหผูชมเห็นวา ในอดีตที่ตองมี
การประดับธงชางนั้น คนที่ไมมีธงชางรับเสด็จจะใชผาแดงและผาขาวทําเปนร้ิวแทนสีของธงชาง
แลวนํามาผูกตอกัน และจากสีของผาแดงและผาขาวที่มาจากสีของธงชางเผือกนี้เอง จึงเปนที่มา
ของการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากธงชางมาเปนธงร้ิวขาวแดงในสมัยรัชกาลที่ ๖ รวมทั้งจาก
เหตุการณในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่พระองคทานไดเสด็จวัดเขาสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี มีชาวบาน
อยูคนหนึ่งที่รีบชักธงชางข้ึนรับเสด็จโดยไมทันดู ทําใหเกิดการชักธงชางกลับหัว เทาชางหงายข้ึน
ชี้ฟา รัชกาลที่ ๖ ทรงเห็นวาถาประดับธงชาติผิดแบบนี้บอย ๆ เกรงวาจะไมเปนมงคล ดังนั้นจาก
เหตุผลดังกลาวทั้งหมดนี้ จึงเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงธงชาติจากธงชางเผือกมาเปนธงร้ิวขาว
แดงในสมัยตอมา 

๘.๔.๑.๒ การจําลองภาพกราฟฟกแบบเคลื่อนไหว เชน การทําภาพสาม
มิติ หรือ 3D ซึ่งเปนการบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทย โดยการนําภาพเกาหายากในอดีต มา
ผานกระบวนการทําใหเกิดเปนภาพสามมิติสวยงาม แลวบอกเลาเร่ืองราวผานเพลง “ธงชาติ” 
เพื่อใหคนไทยไดตระหนักและเห็นความสําคัญของธงชาติ ซึ่งเปนสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ และ
ส่ือใหเห็นถึงความรักชาติของคนในชาติผานผืนธงที่เปนสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ 

๘.๔.๒ ส่ือวิดีโอ นอกจากส่ือวิดีโอที่เปนแผนและมวน ที่ใชเลนในเคร่ืองเลนซีดี
หรือวิดีโอแลว ยังมีการถายทําวีดีโอที่ใชกลองวิดีโอ กลองถายรูป แท็บเล็ต หรือโทรศัพทมือถือใน
การถายทํา แลวนํามาตัดตอเปนไฟลและอัพลงอินเตอรเน็ตในหลาย ๆ ชองทาง โดยการทําส่ือใน
รูปแบบที่เรียกวาวิดีโอนี้ จะทําเปนภาพเคล่ือนไหว ที่มีทั้งแสง สี และเสียง ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําให
ดึงดูดใจผูชมไดทั้งเด็กและผูใหญ โดยจะมีผลตอบรับจากทางบาน ที่มักจะสงรูปภาพและวีดีโอเขา
มาเพื่อแสดงใหเห็นถึงความภูมิใจของพวกเขา ที่บุตรหลานสามารถเรียนรู เขาใจ และจําไดในส่ิงที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดทําองคความรูที่เปนสื่อวิดีโอนี้ข้ึนมา ซึ่งหนึ่งในจํานวนเด็กที่อายุนอย
ที่สุดคือ นองมั่น ซึ่งมีอายุเพียงแค ๒ ขวบเทานั้น แตสามารถจําเร่ืองราวประวัติของธงชาติไทยได
เปนอยางดี 

นอกจากการเผยแพรส่ือวิดีโอที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดทําข้ึนเองเพื่อ
เผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยแลว ยังมีการเผยแพรส่ือวิดีโอจากรายการตาง ๆ ที่มาถายทําที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทย หรือเชิญทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไปถายทํา ลงบนอินเตอรเน็ต เพื่อให
ประชาชนไดดูยอนหลังอีกดวย ซึ่งขอดีของการเผยแพรลงบนอินเตอรเน็ตก็คือ จะดูกี่คร้ังก็ได 
สามารถดูที่ไหนก็ไดที่มีอินเตอรเน็ต แตขอเสียคือ ถาไมมีอินเตอรเน็ตจะไมสามารถเขาถึงส่ิงเหลานี้
ได 
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๑๘๖ 

๘.๔.๓ เกม เปนการนําความรูเร่ืองธงชาติไทยมาสรางเปนเกม ซึ่งมีทั้งเกมที่เปน
ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวที่ใชเลนในคอมพิวเตอร ดังนี้ 

๘.๔.๓.๑ เกมภาพนิ่ง เชน เกมทายปริศนาคําศัพท ที่มีชื่อวา “ปริศนา
อักษรไขวประวัติธงชาติไทย”๖ ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยทําข้ึน เพื่อเปนของขวัญวันเด็กในป 
๒๕๕๔ วิธีการเลนเกมคือ เดาคําศัพทจากโจทยในแตละขอ 

 

 
 
ภาพที ่๑๘  เกมปริศนาอักษรไขวประวัติธงชาติไทย 

ที่มา : พฤฒิพล ประชุมผล, ปริศนาอักษรไขวประวัติธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงได
จาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173919535978209&id=179610958732857  

 
๘.๔.๓.๒ เกมภาพเคล่ือนไหว ชื่อเกมวา “รวมดวยชวยกันนําธงชาติข้ึน

เสา” สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจาก www.ธงชาติไทย.com เมื่อดาวนโหลดและติดต้ัง
โปรแกรมในคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวจะสามารถเลนแบบไมใชอินเตอรเน็ตหรือเลนแบบออฟไลน

                                                            
๖คําเฉลยคือ ๑. red ๒. elephant ๓. pole ๔. siam ๕. ship ๖. trirong ๗. three ๘. nation ๙. 

religion ๑๐. King   
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ได  วิธีการเลนคือ จะเปนการเล่ือนและบังคับเสาธงใหไปเกี่ยวธงชาติไทยในแตละยุคแตละสมัย 
โดยท่ีธงชาตินั้นจะโดนทั้งพายุและสายฟาพัดใหปลิวหายไป แตถาเจอฟาผาลงเสาจะตายทันที 
โดยมีการเพิ่มระดับความยากเปนระดับ (level) หลังจากจบในแตละดาน ในหนาจอจะมีความรู
เกี่ยวกับประวัติธงชาติไทยในแตละสมัยใหศึกษา ถาสามารถเลนครบทั้ง ๖ ดาน และไดคะแนน
เกิน ๘๐ คะแนน จะมีประตูแหงความลับไขไปสูโบนัสพิเศษ ซึ่ง ๑๐๐ ทานแรก จะไดรับของขวัญ
พิเศษจากพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

 

 
 
ภาพที ่๑๙  เกมรวมดวยชวยกันนําธงชาติข้ึนเสา 
ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย, เกมรวมดวยชวยกันนําธงชาติขึ้นเสา, เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.ธงชาติไทย.com 
 

วัตถุประสงคของการทําเกม “รวมดวยชวยกันนําธงชาติข้ึนเสา” นี้ข้ึนมา
เพื่อนําความรูเกี่ยวกับประวัติธงชาติไทย มาทําเปนเกมที่สนุก เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู
ประวัติศาสตรของธงชาติไทยอยางเพลิดเพลินและไมนาเบ่ือ ซึ่งถือวาเปนการเปดมุมมองใหมของ
การเรียนรูประวัติศาสตรอีกแงมุมหนึ่ง โดยใชเกมเปนส่ือในการเรียนรู ซึ่งสามารถทําใหเด็กและ
ผูใหญหันกลับมามองเร่ืองราวของประวัติศาสตร โดยเฉพาะเร่ืองราวของธงชาติไทยผานเกม ซึ่งจะ
ทําใหการเรียนรูประวัติศาสตรที่ดูนาเบ่ือนั้นมีความนาสนใจมากข้ึน และเกมนี้ก็ไดรับการตอบรับ
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เปนอยางดี โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ผูปกครองสงรูป
ถายและคลิปวิดีโอกลับมาใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยดูเปนจํานวนมาก วาลูกหลานของพวกเขา
สามารถเรียนรูเร่ืองราวประวัติศาสตรของธงชาติผานเกมนี้ไดอยางสนุกสนานและเพลิดเพลิน 

จะเห็นไดวา นอกจากส่ือที่ใชในการจัดแสดงที่เปนปาย โปสเตอร โมเดล และตูจัด
แสดงแลว ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดนําส่ือมัลติมีเดียเขามาใชในการเผยแพรความรูอีก
ประการหนึ่งดวย โดยมีการใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสําคัญในการผลิตส่ือมัลติมีเดียตาง ๆ 
เพื่อใหเขาถึงผูเขาชมทุกเพศและทุกวัย การเผยแพรความรูในรูปของส่ือมัลติมีเดียนี้ จะเปนการ
เผยแพรความรูในรูปแบบขอมูล บทความ ไฟลภาพ ไฟลวิดีโอ และเกมคอมพิวเตอรที่สามารถอัพ
โหลดลงเว็บไซตตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยที่เม่ืออัพโหลดไฟลขอมูลเสร็จแลว ผูเขาชมจะสามารถ
เขาถึงความรูและเรียนรูจากส่ือมัลติมีเดียเหลานี้ไดทันที ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการ
จัดทําเว็บไซตของพิพิธภัณฑเอง เพื่อนําส่ือมัลติมีเดียที่ผลิตออกมานี้มาอัพโหลดลงเว็บไซตของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเร่ืองธงชาติไทยโดยเฉพาะ และจากการที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไมไดเนนใหคนเขามาชมพิพิธภัณฑ แตเนนเร่ืองการเผยแพรความรูใหเปนวง
กวางและใหไปไดไกลมากที่สุด ดังนั้นส่ือมัลติมีเดียนี้จึงเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรความรู ที่
สามารถตอบโจทยในการเผยแพรความรูไดอยางรวดเร็ว สามารถกระจายไดเปนวงกวาง และ
สามารถกระจายออกไปไดไกลกวาความรูที่มีอยูแคเฉพาะในพิพิธภัณฑฯ เพียงอยางเดียว โดยส่ือ
มัลติมีเดียนี้สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ที่มีอินเตอรเน็ต 

 
๙. วัตถุสะสม 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการจัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทย ซึ่งต้ังแต
พิพิธภัณฑธงชาติไทยเร่ิมสะสมวัตถุประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๘) นับเปน
เวลา ๒๐ กวาปแลว ซึ่งสงผลใหในขณะนี้มีวัตถุสะสมทั้งหมดประมาณ ๑.๕๐๐ ชิ้น โดยไดนํา
ออกมาจัดแสดง ๗๕๐ ชิ้น และอีก ๗๕๐ ชิ้น เก็บอยูในคลังวัตถุ ซึ่งวัตถุสะสมบางช้ินไดถูกเรียกวา 
“วัตถุชิ้นเอก” ซึ่งหมายความวาวัตถุชิ้นนั้นมีอยูเพียงช้ินเดียวในโลกและมีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรของชาติที่เกี่ยวของกับธงชาติไทย รวมทั้งบางช้ินก็หาชมจากที่อ่ืนไดยาก 

โดยวัตถุเหลานี้คุณพฤฒิพลเปนคนสะสมเอง จัดหามาเอง หาซ้ือเอง ประมูลมาเอง 
และมีบางชิ้นที่มีคนบริจาค เพื่อนํามาเก็บรักษาและจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ ใน
ดานขอมูลของวัตถุสะสม คุณพฤฒิพลเปนคนคนควาหาขอมูลดวยตนเองทั้งหมด เทาที่จะหาไดทั้ง
ในไทยและตางประเทศ โดยการศึกษาคนควาจากวัตถุพยาน หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
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และแลกเปล่ียนขอมูลกับนักธัชวิทยาทั่วโลก เมื่อมีการจัดแสดงนิทรรศการเคล่ือนที่หรือกิจกรรม
ตาง ๆ ภายนอกพิพิธภัณฑ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยก็จะนําวัตถุที่อยูในคลังวัตถุรวมทั้งวัตถุที่จัด
แสดงอยูในนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑออกไปจัดแสดง ทั้งนี้การเลือกสรรวัตถุออกไปจัดแสดง
นั้น จะเปนการคัดเลือกวัตถุใหตรงกับธีมงานของงานนั้น ๆ 

จากการสัมภาษณเจาหนาที่และลงพื้นที่สํารวจวัตถุสะสมตาง ๆ ที่จัดแสดงอยูใน
นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ผูศึกษาพบวามีวัตถุสะสมชิ้นเอกและวัตถุสะสมชิ้น
สําคัญ ดังนี้ 

๑. ธงชาง ธงชางหรือธงชางเผือกนี้ เปนธงเกาด้ังเดิมที่เคยใชเปนธงชาติรับเสด็จ
มาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ถือเปนธงชาติสยามผืนเกาแก ที่มีการใชจริง
มากที่สุดในประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีธงชางของจริงใหชมถึง ๔ ผืนดวยกัน มีทั้งธง
ชางเผือกแบบพิมพที่ส่ังทําจากตางประเทศและมีทั้งธงชางเผือกแบบทํามือ (The Handmade 
White-Elephant Flag by Folks) ซึ่งธงชางเผือกแบบทํามือนี้ เปนธงชางเผือกที่ชาวบานทําดวยมือ 

เพราะในสมัยรัชกาลที่ ๕ สยามยังผลิตเองไมได ตองส่ังผลิตจากตางประเทศ หากตองการจะใชธง 
กระทรวงวังจะเปนผูส่ังซ้ือจากตางประเทศ จึงทําธงใหมีราคาแพง และราษฎรทั่วไปไมสามารถซ้ือ
ได จึงเกิดธงชางเผือกทํามือข้ึน โดยราษฎรไดนําผาขาวมารางแบบแลวตัดออกเปนรูปชาง และ
นํามาเย็บติดบนผาส่ีเหล่ียมสีแดง ซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑธงชางไทย ปจจุบันธง
ผืนนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณทุกประการ (การทําธงดวยมือทําใหรูปชางบนธงแตละผืนมีรูปแบบที่
แตกตางกัน การออกพระราชบัญญัติธงจึงเปนการแกไขเร่ืองรูปแบบชางบนธงทุกผืนใหเหมือนกัน 
และจากเหตุการณนี้ทําใหผาอินเดียเขามามีบทบาทในสยาม เพราะสยามยังไมสามารถผลิตผา
สวย ๆ ไดจึงตองนําเขามาจากตางประเทศ และสาเหตุที่สมัยกอนสยามยังไมนิยมผลิตวัตถุที่มีรูป
ธงชาติสยาม เพราะชาวสยามถือวาธงชาติเปนของสูงและเปนเร่ืองที่ละเอียดออน จึงไมสามารถ
นํามาพิมพลงวัตถุอ่ืน ๆ ได และการผลิตวัตถุที่มีรูปธงชาติสยามนั้นก็ไมใชวัฒนธรรมของชาวสยาม 
รวมทั้งยังไมเปนที่นิยมของชาวสยามในสมัยนั้น จึงทําใหวัตถุสะสมตาง ๆ ที่มีรูปธงชางนั้น เปน
ของที่ชาวตางประเทศทําเปนสวนใหญ) 

๒. ธงร้ิวขาวแดง หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ธงสยามแดงขาวหาร้ิว” เปน
ตนแบบธงชาติของประเทศสยามใน พ.ศ. ๒๔๕๙ ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๖ ซึ่งธงร้ิวขาวแดงนี้
รัชกาลที่ ๖ ไดทรงส่ังทําและไดจัดสงไปใหนานาประเทศในชวง พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๖๐ กอนที่จะมี
การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติสยาม ธงร้ิวขาวแดงที่จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยผืนนี้
ถือเปนผืนที่ เกาแกที่ สุดที่หลงเหลืออยู ผืนสุดทายในโลก วัสดุทําจากใยผาที่มีขนสัตวเปน
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๑๙๐ 

สวนประกอบ ซึ่งเปนวิธีทําธงในยุคโบราณ ดานบนของผืนธงเขียนวา “ SIAM ๓๐๕” เดิมจัดแสดง
อยูที่พิพิธภัณฑธัชวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนพิพิธภัณฑธงของเอกชน ตอมาพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยไดทําการจัดซ้ือดวยเงื่อนไขพิเศษระหวางพิพิธภัณฑ เพื่อนําธงผืนนี้กลับสูประเทศไทย
และนํามาจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

๓. ธงไตรรงคผืนแรก เปนธงไตรรงคที่รัชกาลที่ ๖ ทรงออกแบบ และทําข้ึนเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งถือวาเปนธงไตรรงคผืนเกาแกที่สุดเทาที่มีการคนพบในประวัติศาสตร เปนธงที่มี
สวนผสมของขนสัตว ๔ x ๖ ฟุตตามที่ไดระบุไวในผืนธง รวมทั้งไดมีการพิมพคําวา “SIAM” ไวที่
ดานบนของผืนธงอีกดวย ธงไตรรงคผืนนี้ใชในระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๘๒ รวมระยะเวลา ๒๒ 
ป ถือวาเปนตนแบบของธงไตรรงคที่ใชในขณะที่ใชชื่อประเทศวา “สยาม” กอนการเปลี่ยนช่ือ
ประเทศ จาก “ประเทศสยาม” มาเปน “ประเทศไทย” ใน พ.ศ. ๒๔๘๒  กลาวคือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ 
ประเทศสยามไดประกาศเขารวมมหาสงครามกับฝายสัมพันธมิตร และ พ.ศ. ๒๔๖๐ สยามไดมี
การประกาศใชธงไตรรงคทันที ซึ่งขณะนั้นยังใชชื่อประเทศวา “สยาม” อยู  โดยธงไตรรงคไดคง
แถบ ๕ ร้ิวขาวแดงที่มี ๖ สวนแบบเดิมไว แตนําสีน้ําเงินข้ึนมาไวตรงกลางแทนสีแดงที่เคยมีอยู ๒ 
สวน เพราะถาเอาสีน้ําเงินไวที่แถบบนและแถบลางของผืนธง จะทําใหซ้ํากับประเทศคอสตาริกา 
(Costa Rica)  ซึ่งตอนนั้นประเทศคอสตาริกาเกิดข้ึนมาแลว และกอนหนานั้นเรายังใชธงชางเปน
สัญลักษณของประเทศสยามอยู การเปลี่ยนธงชาติในทันทีจึงทําใหของที่ระลึกในสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ นั้นยังคงพิมพรูปธงชางเปนธงชาติของสยามอยู (วงเวียน ๒๒ กรกฎา เปนอนุสรณประกาศ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และสาเหตุที่เรียกวา มหาสงคราม เพราะถือวาเปนสงครามที่ใหญและ
สงครามเพิ่งจะเกิดเปนคร้ังแรก) 

๔. ธงไตรรงคผาเสริท  ผลิตใน พ.ศ. ๒๔๘๒ วัสดุทําจากผาเสิรทตาหางคลาย
ผาดิบยอมสี (เชือกที่รอยธงทําจากเชือกมะนิลา) วัสดุที่ทําจากผาเสิรทจะคงทน แตขายยาก เพราะ
ลูกคาบอกสีไมสวยและมีราคาแพง เวลาติดไวบนกําแพงจะไมคอยสะบัดเพราะผาเสริทจะหนัก
และหนามาก 

๕. ธงราชนาวี สําหรับใชในเรือรบหลวง ซึ่งธงราชนาวีผืนนี้เคยอยูบนเรือจักรีนฤ
เบศร โดยกองทัพเรือไดมอบใหมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย และธงนี้สามารถนํามาใชแทน
ธงไตรรงคโดยมีศักด์ิและศรีเทากัน มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๖๐ ในหนาที่ ๓  
โดยไดระบุไวในขอตอจากธงไตรรงค ออกในวันเดียวกันกับที่มีการประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติ
ไทย  
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๑๙๑ 

๖. ธงริ้วขาวแดง ธงชาติกระดาษสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ซึ่งเปนธงชาติที่
ญ่ีปุนทําข้ึนมาเพื่อใหเด็กไดเรียนในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๔๕๙) ธงร้ิวขาวแดงนี้ถือเปนตนแบบธง
ไตรรงคในปจจุบัน 

๗. ธงชาติไทยที่ไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕  โครงการนี้
เปนโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนึ่งในภารกิจของยานอพอลโล ๑๕ ที่ข้ึนไปโคจรรอบ
ดวงจันทรเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔ นั้น คือการนําธงชาติของประเทศตาง ๆ ที่
เปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร โดยนําข้ึนไปอยูในสวนของยานบังคับการ 
หรือ Command module มีอัลเฟรด เอ็ม วอรเดน (Alfred M. Worden) เปนผูบังคับยาน และธง
ไตรรงค (ขนาด ๖ x ๔ นิ้ว) ก็เปนหนึ่งในธงชาติที่ไดข้ึนไปกับยานอพอลโล ๑๕ ในคร้ังนี้ดวย และธง
ชาติของทุกประเทศที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรในคร้ังนี้จะมีลายเซ็นของวอรเดน เซ็นกํากับไวทุก
ผืน โดยในคร้ังนั้นวอรเดนไดนํายานอพอลโล ๑๕ พรอมดวยธงชาติที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
ออกจากศูนยอวกาศ จอหน เอฟ เคนเนด้ี (John F.Kenedy Space Center) ซึ่งเปนศูนยอวกาศ 
ขององคการนาซาที่ต้ังอยูบนเกาะเมอรริตต (Merritt Island) รัฐฟลอริดา (Florida) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แลวไดเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร และหลังจากนั้นวอรเดนก็ไดกลับมายังโลก
และไดนําธงชาติเหลานี้ไปเก็บไวที่บานของตนเอง ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ วอรเดนไดนําธงชาติของ
ประเทศตาง ๆ รวมทั้งธงไตรรงคของประเทศไทย ที่ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรพรอมกับยานอ
พอลโล ๑๕ เม่ือ ๓๙ ปที่แลวออกมาประมูล โดยไดทําการประมูลผานบริษัทประมูลของ
สหรัฐอเมริกา และในท่ีสุดธงไตรรงคผืนที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรพรอมกับยานอพอลโล ๑๕ นี้ก็
ไดถูกประมูลมาโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล และไดนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยจนถึง
ปจจุบัน นับวาเปนธงชาติไทยผืนนี้เปนธงชาติไทยผืนแรกในประวัติศาสตรที่ไดข้ึนไปโคจรใน
อวกาศพรอมกันกับธงชาติของนานาประเทศ และไดกลับมาจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทย
เพื่อใหประชาชนคนไทยไดชื่นชม และธงไตรรงคผืนนี้เปนธงไตรรงคที่ยังหลงเหลืออยูผืนเดียวใน
โลก ที่ไดมีโอกาสข้ึนไปอยูบนยานอพอลโลและไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร 

๘. ธงไตรรงคผืนเล็กที่สุดในโลก จัดทําข้ึนเพื่อแสดงในงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หองจัดแสดงของสํานักนายกรัฐมนตรี ที่
พระราชวังสวนดุสิต ธงผืนนี้ประดิษฐโดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล วัสดุที่ใชทําผืนธงนั้นทํามาจาก
เสนดายที่เย็บเปนผืนธงชาติ มีการปนใยดายจากผา (ที่ใชทําธงชาติ) มาเรียงตอกันทีละเสน จน
ออกมาเปนรูปธงไตรรงคที่มีขนาดเล็กกวาเมล็ดขาว โดยที่สามารถมองลอดรูของเข็มเย็บผาได 
และธงไตรรงคผืนนี้ก็มีขนาดถูกตองตามที่พระราชบัญญัติธงไดระบุไว 
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๑๙๒ 

๙. ธงไตรรงคในกีฬาโอลิมปก ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยธงไตรรงคผืนนี้เปน
ผืนจริงที่ชักข้ึนเพื่อประกาศชัยชนะของคนไทยในกีฬาโอลิมปก ที่จัดข้ึนเมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ ณ 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย
เพื่อใหคนไทยไดชม โดยไดจัดแสดงพรอมเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจําลองที่
เสมือนกับเหรียญจริง (ทั้งขนาดและน้ําหนัก) ที่มอบใหกับผูที่ชนะการแขงขันในคร้ังนั้นดวย 

๑๐. ผังธงโบราณแรกเริ่มบันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาลท่ี ๒ 
ค.ศ. ๑๘๑๙ (พ.ศ. ๒๓๖๒) ที่มีชื่อวา “Musgraves Royal Navaland Merchant Flags of All 
Nations and Codes of Signals” เปนงานพิมพหินแบบโบราณ ภาพวาดลายเสนเปนแบบ
ชางเผือกยืนพื้น ซึ่งไกตาโน โบนันติ (Gaetano Bonatti) ชางแกะสลักแมพิมพทองแดงชาวอิตาลีที่
นิยมสะสมของเกาเปนผูทํา ข้ึนมาใน  พ .ศ .  ๒๓๖๒  ซึ่งถือวาผังธงชิ้นนี้ เปนหลักฐานทาง
ประวั ติศาสตรชิ้นสําคัญที่ สุดที่สามารถเปล่ียนประวัติศาสตร เ ดิมของไทย  จากเดิมใน
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๖ และ ร.ศ. ๑๑๘ ไดกลาวเอาไววา สยามไดเร่ิมใชธงชางต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ ๔ เปนตนมา แตผังธงของไกตาโนชิ้นนี้ไดทําข้ึนใน พ.ศ. ๒๓๖๒ ซึ่งตรงกับแผนดินของ
รัชกาลที่ ๒ (ครองราชย พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวา ผังธงช้ินนี้ เปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญ ที่สามารถพลิกประวัติศาสตรเดิมของไทยได และสยามก็ได
ใชธงชางเปนสัญลักษณประจําอาณาจักรมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ แลว และนอกจากนี้ยังสามารถ
เปรียบเทียบไดจากดาวในธงชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีเพียง ๒๐ ดวง ซึ่งสหรัฐอเมริกาเร่ิมใชเมื่อ 
พ.ศ. ๒๓๖๑ ซึ่งเปนขอมูลที่ตรงกันและอยูในชวงระยะเวลาเดียวกันกับสมัยรัชกาลที่ ๒ ของสยาม
อีกประการหนึ่งดวย และนอกจากนี้แลวผังธงช้ินนี้ยังมีความสําคัญยิ่งตอประวัติศาสตรของอีกชน
ชาติหนึ่ง นั่นก็คือชนชาติมอญ กลาวคือ ไดมีการตีพิมพธงหงส (ในภาษาโปรตุเกส เรียกวา เปกู 
หรือ Pegou) อันเปนธงประจําชาติมอญในสมัยนั้น ไวในผังธงโบราณชิ้นนี้ดวย ถึงแมวาปจจุบันนี้
ประเทศมอญจะลมสลายไปแลว แตอารยธรรมของมอญและการใชธงหงสเปนสัญลักษณของชน
ชาติมอญไดมีการสืบทอดกันตอมาและมีความเจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน อันจะเห็นไดจากงาน
สําคัญทางศาสนาที่ชาวมอญรวมใจกันจัดข้ึนเปนประจําทุกป เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงามของบรรพบุรุษเอาไว สืบไป (ผังธงโลกนั้นทําดวยกระดาษ ในสมัยกอนจะมวนใสไวในหลอด
และเก็บไวในเรือ เวลาไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศใดก็จะนําผังธงนี้ออกมาดูและชักธงนั้นข้ึน 
อันเปนพิธีการในการเดินเรือนานน้ํา ดังนั้นเรือเดินทะเลของประเทศตาง ๆ จึงตองมีทั้งผังธงและธง
ของประเทศตาง ๆ เก็บไวในเรือเพื่อใชชัก โดยผังธงโลกนี้จะเปลี่ยนเร่ือย ๆ ตามยุคสมัย ธงของบาง
ประเทศในผังธงสมัยใหมอาจไมมีแลว) 
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๑๙๓ 

๑๑. ผังธงชางเผือกของ The Flags of the Principal Nations in the World 
by R.L. Barnes ค.ศ. ๑๘๓๗ ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๓  พ.ศ. ๒๓๘๐ (รัชกาลที่ ๓ 
ครองราชย พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔) ผังธงชิ้นนี้พิมพคําวา "BIRMAH” (พมา) ใตรูปธงชางเผือกซึ่ง
เปนของประเทศสยาม สันนิษฐานวาอาจเกิดจากความผิดพลาด ถือวาผังธงชิ้นนี้เปนชิ้นสําคัญที่
เคยเปล่ียนประวัติศาสตรของไทย คือจากเดิมพบวาธงชางเร่ิมใชในสมัยรัชกาลที่ ๔ แตผังธงช้ินนี้
ไดทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งหมายความวา ธงชางนั้นเร่ิมมีการใชมาต้ังแตกอนหนาสมัยรัชกาลที่ 
๔ แลว 

๑๒. ผังธงภาษาเยอรมัน ผังธงนี้มีความพิเศษคือ มีรูปธงจักรและธงชางเผือก
ซึ่งเปนธงชาติสยามทั้งสองสมัยอยูในผังธงเดียวกัน รวมทั้งมีธงบรมราชธวัชมหาสยามินทร ซึ่งเปน
ธงประจําพระองคของรัชกาลที่ ๕ อยูในผังธงนี้ดวย รูปแรกเปนรูปธงจักร แตฝร่ังไมเคยเห็นจักรจึง
คิดวาเปนพระอาทิตย จึงไดวาดรูปพระอาทิตยแทนจักร ใตรูปธงจักรกํากับคําวา “Veraltete 
Flagge 1826” เอาไว ซึ่งอาจจะหมายถึงธงชาติที่ใชกอนธงชาง (เพราะ Veraltete Flagge เปน
ภาษาเยอรมันแปลวา ธงโบราณ) ระบุ ค.ศ. ๑๘๒๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๙ ในแผนดินของรัชกาลที่ 
๓ (รัชกาลที่ ๓ ครองราชย พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๙๔) รูปที่ ๒ ที่อยูตรงกลางระหวางธงจักรและธง
ชาง คือ ธงบรมราชธวัชมหาสยามินทร ซึ่งเปนธงประจําพระองคของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนกับธงจอมเกลาซ่ึงเปนธงประจําพระองคของรัชกาลที่ ๔ แตรัชกาลที่๕ โปรดใหเพิ่มรูปตรา
แผนดินลงภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎบนธงจอมเกลา เพื่อใชสําหรับเปนธงประจําพระองคเอง โดย
ธงมีลักษณะดังนี้คือ พื้นนอกสีแดง พื้นในสีขาบ กลางธงเปนรูปโล ตราแผนดินมีจักรและตรีไขวกัน
อยูบนโล มีพระมหาพิชัยมงกุฎสวมอยูบนจักรและตรีอีกทีหนึ่ง สองขางเปนรูปเคร่ืองสูง ๗ ชั้น 
ภายในโลตราแผนดินแบงออกเปนสามชอง ชองบนเปนรูปชางไอยราพตสามเศียรบนพื้นเหลือง 
หมายถึงดินแดนสยามเหนือ กลาง และใต ชองลางขวาเปนรูปชางเผือกบนพื้นสีชมพู หมายถึง
ประเทศลาว ชองลางซายเปนรูปกริชสองอันไขวกันบนพื้นแดง หมายถึงดินแดนฝายมลายู มีแทน
รองรูปโลและเคร่ืองสูง ๗ ชั้นพื้นเหลือง ใชสําหรับชักข้ึนบนเรือพระที่นั่ง และชักข้ึนที่เสาใน
พระบรมมหาราชวัง เม่ือเวลาประทับอยูในพระนคร มีคําวา “Standarte” กํากับเอาไวใตรูป 
(Standarte ภาษาเยอรมันแปลวา มาตรฐาน) ซึ่งอาจจะหมายถึงธงที่ใชในพระนคร สําหรับ
พระมหากษัตริย) และรูปที่ ๓ คือธงชางเผือก ใตธงมีคําวา “Kriegs & Handels FL.” กํากับอยู ซึ่ง
อาจหมายถึงธงที่ใชในการทําศึกสงครามและการคา (Kriegs & Handels ในภาษาเยอรมันแปลวา 
สงครามและการคา สวน FL. สันนิษฐานวา ยอมาจากคําวา Flagge ที่แปลวาธง) ซึ่งผังธงช้ินนี้ได
แสดงใหเห็นวา สยามมีการใชธงจักรเปนธงสําคัญของสยามมาจนถึง ค.ศ. ๑๘๒๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 
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๑๙๔ 

๒๓๖๙ ในแผนดินรัชกาลที่ ๓ (ซึ่งจากประวัติศาสตรเดิมคือ สยามใชธงจักรเปนธงของสยามใน
สมัยของรัชกาลที่ ๑ เทานั้น) ควบคูกับการใชธงบรมราชธวัชมหาสยามินทรที่ใชเปนธงประจํา
พระองคของรัชกาลที่ ๕ รวมทั้งธงชางเผือกที่มีไวสําหรับทําศึกสงครามและทําการคา 

๑๓. หนังสือ The Maritime Flags ทําข้ึนใน ค.ศ. ๑๘๕๓ (พ.ศ. ๒๓๙๖) ใน
หนังสือนี้มีภาพพิมพหินสอดสีรูปธงชางเผือก ที่แสดงหลักฐานการใชธงชางเผือกเปนธงชาติสยาม
ในสมัยตนรัชกาลที่ ๔ (รัชกาลที่ ๔ ครองราชย พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑) ผูแตงคือ J.S. Hobbs 
จัดพิมพโดย Charles Wilson 

๑๔. หนังสือ Flags of Maritime Nations เปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่เกี่ยวของ
กับธงชางเผือกของสยาม โดยหนังสือนี้เปนหนังสือรวบรวมธงท่ีใชสําหรับการเดินเรือ ออกในนาม
กองทัพเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา ตีพิมพโดยสภาคองเกรสใน ค.ศ. ๑๘๗๐, ค.ศ. ๑๘๘๒, ค.ศ. 
๑๘๙๙ และ ค.ศ. ๑๙๑๔ (พ.ศ. ๒๔๑๓, พ.ศ. ๒๔๒๕, พ.ศ. ๒๔๔๒ และ พ.ศ. ๒๔๕๗) 
ตามลําดับ โดยธงชางเผือกในหนังสือที่พิมพใน ค.ศ. ๑๘๗๐ และ ค.ศ. ๑๘๘๒ นั้น รูปของ
ชางเผือกที่อยูบนธง จะเปนรูปชางเผือกที่ยืนบนพื้น เรียกวา “ธงชางเผือกยืนพื้น” ซึ่งมีลักษณะที่
แตกตางจากธงชางเผือกทั่วไปของสยาม ที่เรียกวา “ธงชางเผือกปลอย” ซึ่งรูปชางในธงจะไมยืนบน
พื้น ซึ่งธงชางแบบยืนพื้นที่เปนธงชาติสยามในหนังสือเลมนี้นั้น ถือวาเปนธงปริศนา เพราะใน
ประวัติศาสตรไทยไมมีการบันทึกไว และการใชธงชางแบบนี้เปนธงชาติของสยามคือ ชวงตน
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งถือวามีระยะเวลาการใชที่ส้ันมาก สําหรับหนังสือ Flags of Maritime Nations ที่
ตีพิมพใน ค.ศ. ๑๘๗๐ เปนการพิมพคร้ังที่ ๒ ซึ่งถือวาเปนเอกสารสําคัญที่มีการตีพิมพรูปธงชาติ
สยามที่เกาแกมาก ซึ่งสามารถใชเปนส่ิงยืนยันไดวาสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญกับธงชาติ
สยาม กอนที่ทางสยามจะมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ใน พ.ศ. 
๒๔๓๔ (ค.ศ. ๑๘๙๑) ถึง ๒๑ ปเลยทีเดียว และในขณะนั้นรัชกาลที่ ๕ เพิ่งจะขึ้นครองราชยได
เพียง ๒ ป ในหนังสือเลมนี้ไดมีการตีพิมพรูปธงสยามเปนแบบชางเผือกยืนพื้น พรอมกํากับคําวา 
“SIAM.” เอาไวดานลางของรูปธง และเลมที่พิมพใน ค.ศ. ๑๘๘๒ นั้น เปนเลมที่ตีพิมพคร้ังที่ ๕ ซึ่ง
พิมพกอนที่จะออกพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ถึง ๙ ป โดยในหนังสือ
เลมนี้หนา Plate XXVIII (หนา ๒๘) ไดมีการตีพิมพรูปธงสยามเปนแบบชางเผือกยืนพื้น มีคําวา 
“SIAM.” เอาไวดานบนรูปธง และมีคําวา “Ensign.” อยูใตภาพ ซึ่งหมายถึงธงเรือหลวงสังกัดชาติ
สยาม สวนหนังสือ Flags of Maritime Nations ที่ตีพิมพใน ค.ศ. ๑๘๙๙ นั้น หนาที่กลาวถึงธง
ของสยามคือหนา ๕๘ ดานบนพิมพคําวา “SIAM.” อยูตรงกลาง บรรทัดถัดมาดานซายมือพิมพรูป
ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน มีคําวา “Ensign.” กํากับอยูใตภาพ ดานขวามือเปนรูปธงชางเผือก
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๑๙๕ 

ปลอย มีคําวา “Merchant.” อยูดานลางของรูปธง ซึ่งหมายถึงธงคาขายของสยาม นอกจากนี้ใน
หนาเดียวกันยังมีพิมพรูปธงที่สําคัญของสยามอีก เชน ธงRoyal Standard ธงJack. และธง
Diplomatic Service Flag. เปนตน และหนังสือ Flags of Maritime Nations ที่ตีพิมพใน ค.ศ. 
๑๙๑๔  รูปของชางเผือกที่อยูบนธงจะเปนรูปชางเผือกปลอยเชนเดียวกับที่ตีพิมพใน ค.ศ. ๑๘๙๙ 
พรอมกํากับคําวา “MERCHANT FLAG” เอาไวดานลางของรูปธง และสาเหตุที่ธงชางแตละผืนมี
รูปชางในธงที่ตางกัน เพราะชาวตางประเทศไมเคยเห็นชาง จึงวาดรูปชางไปตามจินตนาการของผู
วาด ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการออกพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยามฉบับแรก ร.ศ. 
๑๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

๑๕. หนังสือ Flags of All Nations ซึ่งเปนหนังสือรวมธงนานาชาติ ไดแก 
หนังสือ Hounsell’s Flags of All Nations หนังสือ Royal Edition Flags of Britain and her 
Colonies also the Standard and Flags of all Nations ของ The Union Flags สองเลมนี้พิมพที่
เมืองลอนดอน นอกจากนี้ยังมีหนังสือ One Hundred of the Chief Flags of All Nations W. & A. 
K. Johnston และหนังสือ One Hundred of the Chief Flags of All Nations W. & A. K. 
Johnston เลมใหญ สีแดง พิมพที่เมืองเอดินบะระ (หรือเมืองเอดินเบอระ เปนเมืองหลวงของ
สกอตแลนดในปจจุบัน) และเมืองลอนดอน (Edinburgh and London) 

๑๖. หนังสือ Visitors Guide to the Centennial Exhibition and 
Philadelphia 1876 (ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๙) เปนหนังสือคูมือสําหรับประเทศ
ที่ไปแสดงความยินดีในโอกาสที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครบรอบ ๑๐๐ ป หนังสือเลมนี้เปนเลมสีแดง 
ภายในเลมมีแผนที่ชื่อ “Plan of the Grounds and Buildings of the Centennial Exhibition at 
Philadelphia, 1876” แสดงที่ต้ังของพื้นที่และอาคารตาง ๆ ในงาน รวมทั้งยังมีรูปธงของแตละ
ประเทศที่มารวมงานพิมพไวมุมขวาลางของแผนที่นี้อีกดวย สําหรับธงชางซึ่งเปนธงชาติสยามใน
ขณะนั้น ถูกพิมพไวใตรูปธงของ เกาะแซนดวิช (Sandwich Islands) และอยูเหนือธงสเปน 

๑๗ .  พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม  ร .ศ .  ๑๑๐  (Flag 
Regulations for the Kingdom of Siam) ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๓๔ (ค.ศ. ๑๘๙๑) ถือ
วาเปนกฎหมายเกี่ยวกับธงเลมแรกของประเทศสยาม สาเหตุที่ตองมีการออกกฎหมายฉบับนี้
ข้ึนมาเนื่องจากมีการวาดและพิมพรูปชางเผือกบนผืนธงในหลายรูปแบบ ไมสงางาม และไมมี
ลักษณะที่ถูกตองแนนอน ดังนั้นจึงไดมีการออกกฎหมายฉบับนี้ ข้ึน เพื่อระบุลักษณะและ
สัญลักษณของธงที่ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใหชัดเจน สําหรับธงชางที่ใชเปนธงชาติสยาม โดยไดมี
การระบุไวในขอที่ ๑๓ วา ธงชาติสยาม คือ ธงชางเผือกบนพื้นสีแดง อันเปนธงชาติสยามที่ใชใน
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๑๙๖ 

เรือกําปน ใชในเรือทั้งหลายของพอคาเรือกําปน รวมถึงใชในเรือตาง ๆ ของไปรเวตทั่วไปนี้ไดถูก
เผยแพรใหเปนที่รูจักในตางประเทศมากท่ีสุด ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยามฉบับนี้
ไดถูกสงไปพิมพที่ “โรงตีฟแลหลอตัวหนังสือ” นายโรงชื่อ ว. ตรุกุลีน (W. Drugulin) ที่เมืองไลปสิก 
(Leipzig) ประเทศเยอรมนี มีการพิมพออกมาเพียงแค ๑,๐๐๐ เลม โดยไดกระจาย ๑,๐๐๐ เลมนี้
ไปตามสถานทูตตาง ๆ ภายในเลมมีการพิมพเปน ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝร่ังเศส และภาษาเยอรมัน ไดประกาศใช ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) ซึ่งนับต้ังแตมีการใชพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธง
สยาม ร.ศ. ๑๑๐ กันอยางแพรหลายแลวนั้น ธงสยามไดถูกกําหนดบทบาทใหมีความสําคัญตอ
ความเปนอธิปไตยและการถวายเกียรติยศมากข้ึนกวาแตกอน เชน การใชธงชางรับเสด็จ การใชธง
ชางเพื่อเฉลิมฉลองการเปดที่ทําการใหมของรัฐ แตวาส่ิงหนึ่งที่ตองทําความเขาใจในชวงเวลานั้นก็
คือ การพิมพธงชางเพื่อใชในราชอาณาจักรสยามไมสามารถทําไดเอง จําเปนตองจางตางประเทศ
พิมพแลวนําเขามาในสยาม  ดวยเหตุนี้ รูปชางเผือกจึงมีความแตกตางจากที่ ระบุไวใน
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ดังจะเห็นไดจากภาพถายเกาที่ยังคงใชธงชางเผือก
แบบเดิมซึ่งส่ังพิมพมาจากตางประเทศ โดยไดมีการระบุไวในขอที่ ๑๓ วาดวย ธงชาติสยาม ดังนี้ 
“ขอ ๑๓ ธงชาติสยาม เปนรูปชางเผือกเปลาพื้นแดง ใชในเรือกําปนแลเรือทั้งหลายของพอคาเรือ
กําปนแลเรือตางๆ ของไปรเวตทั่วไปในชาวสยาม ประกาศมาแตพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ลงวันที่ 
๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๐ วันที่ ๘๕๓๖ ในรัชการปตยุบันนี้” 

๑๘. เอกสารพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. 
๒๔๔๐) ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เชนเดียวกันกับพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. 
๑๑๐ แตมีส่ิงที่เพิ่มเติมมาคือประวัติและพัฒนาการของธงที่ใชเปนสัญลักษณประจําเรือคาขาย
ของสยามต้ังแตการใชธงแดงเกล้ียง ธงจักร ธงชางในวงจักรเปนสัญลักษณของอาณาจักรสยามจน
มาถึงธงชางที่ใชอยูในขณะนั้น เอกสารพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๖ นี้ไมมี
การตีพิมพเผยแพรเปนเลม 

๑๙. พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒) 
ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ และตีพิมพเปนเลมเชนเดียวกันกับพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธง
สยาม ร.ศ. ๑๑๐ และมีการเกร่ินถึงธงที่ใชเปนสัญลักษณในเรือคาขายของสยามตั้งแตธงแดง
เกล้ียงจนถึงธงชางที่ใชอยูในขณะนั้นเชนเดียวกับในเอกสารพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธง
สยาม ร.ศ. ๑๑๖ 
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๑๙๗ 

๒๐. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙ ซึ่งระบุไวอยางชัดเจนวา แถบกลางธง
ตองเปนสีขาบหรือสีน้ําเงินเขมอมมวงเทานั้น โดยไมใชมีเฉพาะแคสีน้ําเงินแกแตตองเจือมวงดวย 

๒๑. ประกาศพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับลาสุด) ในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๖ ตอนที่ ๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๒. งานพิมพธงสําคัญของแผนดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดย Welter & 
Graham London และ Wyman & Son 

๒๓. เอกสารทางราชการตาง ๆ ที่เปนลายลักษณอักษร อาทิ สําเนาการ
เตรียมการรางพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยามฉบับแรก (ร.ศ. ๑๑๐), สําเนามาตรา ๑๓ 
ที่นิยามความหมายและลักษณะของธงชาติสยาม, สําเนาการแจกพระราชบัญญัติวาดวย
แบบอยางธงสยามไปตามกงสุลประเทศตาง ๆ, ประกาศเพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติธง รัตน
โกสินทรศก ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓), พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญิติธง พ.ศ. ๒๔๖๑, เอกสาร
การขอยืมธงไตรรงคของกรมชาวที่ เพื่อใชในงานพิธี ณ ราชตฤณมัยสมาคม ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๔, เอกสาร, สําเนา “บันทึกเร่ืองธงชาติ” จากหอจดหมายเหตุ เปนตน 

๒๔. ภาพเกาที่หาชมไดยากท่ีมีธงชางปรากฏอยูในภาพ เชน ภาพที่มีธงชาง
แบบยืนพื้นประดับอยูเพื่อใชรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ เมื่อคร้ังเสด็จประพาสชวา, เมื่อคร้ังเสด็จมณฑล
จันทบุรี, เมื่อคร้ังเสด็จกรุงฮัมบวรก ประเทศเยอรมนี, เมื่อคร้ังเสด็จกรุงโคเปนเฮเกนและเมืองสเกน 
ประเทศเดนมารก, เมื่อคร้ังเสด็จกรุงวอซอร ประเทศโปแลนด รวมถึงภาพถายเกา ณ สถานีรถไฟ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ประดับธงชางอยูรายรอบสถานี,  ภาพรัชกาลที่ ๕ ฉายรูปรวมกับขาราชการ
และขาราชบริพารโดยในฉากมีรูปธงชางประดับอยูดานบนดวย, ภาพถายรัชกาลที่ ๕ เมื่อคร้ังเสด็จ
ผานประตูดานหลังพระอารามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, รูปถายเกาที่มีการประดับธงชางมากมาย
เพื่อเตรียมการตอนรับเสด็จ, ภาพถายเกาที่แสดงใหเห็นวา ธงชงเผือกที่สงมาจากยุโรปนั้นมาแบบ
เปนตับ ไมไดมาแบบแยกเปนผืน, ภาพถายเกาสถานีรถไฟราชบุรีเมื่อคร้ังรัชกาลที่ ๕ เสด็จราช
ดําเนินทรงเปดสะพานรถไฟ, ภาพธงชางประดับอยูบนอาคารไปรษณียเม่ือคร้ังที่สยามเร่ิมมีการใช
ไปรษณียโทรเลข, ภาพงานแสดงสินคาที่สยามจัดในตางประเทศมีธงชางประดับอยูดวย, ภาพเรือ
กําปนเจาพระยาชักธงชาง ของพระพิสณฑสมบัติบริบูรณ เปนเรือกลไฟเมลลําแรกในสมัยรัชกาลที่ 
๕, นอกจากนี้ยังมีภาพวาดเรือมหาจักรีที่รัชกาลที่ ๕ ใชเสด็จประพาสยุโรปประดับธงชางอยูบนเรือ
, ภาพวาดเสาธงขางพระที่นั่งสุทไธสวรรย จากจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงผนวชในวัดเบญจม
บพิตร, ภาพเกา ที่มีเสาธงเหล็กบนปอมเผด็จดัสกร, ภาพถายเสาธงขางสกุณวัน (เกงกรงนก) ริม
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ กอน พ.ศ. ๒๔๑๑, ภาพวาดลายเสนเสาธงขางพระที่
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๑๙๘ 

นั่งสุทไธสวรรย จากหนังสือพิมพ Le Monde Illustre, ภาพเสาธงและพระที่นั่งสุทไธสวรรย ถัดมา
คือประตูเทวาพิทักษ, ภาพเกาเม่ือคร้ังต้ังเสาธงบนปอมเผด็จดัสกร (ซึ่งเสาธงริมเกงกรงนกขางพระ
ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนั้น ไดถูกยายไปไวที่หนาหอรัษฎากรพิพัฒน และถูกยายอีกคร้ังไปไวที่ปอม
เผด็จดัสกร), ภาพธงชางที่รัชกาลที่ ๕ พระราชทานใหประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๔๒๔, ภาพ
ธงชางที่ฝร่ังเศสยึดจากสยามในโบสถเซนตหลุยส กรุงปารีส, ภาพธงชางที่ใชรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ 
ณ แหลมเกรเนน เดนมารก และภาพธงชางเผือกรับเสด็จรัชกาลที่ ๖ โดยมีการประดับธงชางเปน
แนวยาว เปนตน 

๒๕. ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง (Siamese soldier and Siam national flag) 
หรือเรียกอีกอยางวา ตุกตามิกนอต (Mignot) เปนโมเดลทหารองครักษของรัชกาลที่ ๕ ถือธงชาง 
ทําดวยโลหะตันทั้งตัวและมีการลงสีดวยมือ ตุกตาทหารชิ้นนี้ผลิตข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. ๑๘๙๘) โดยบริษัท C.B.G Mignot ประเทศฝร่ังเศส (บริษัท CBG Mignot 
กอต้ังเม่ือ ค.ศ. ๑๗๘๕ ซึ่งตรงกับแผนดินสยาม พ.ศ. ๒๓๒๘ ซึ่งในขณะนั้นกรุงรัตนโกสินทรเพิ่งจะ
สถาปนาราชวงศจักรีไดเพียงแค ๓ ป แตบริษัทของฝร่ังเศสนี้ ไดทําตุกตาขายแลว) ตุกตาทหารนี้ ๑ 
ชุด จะมี ๔ ตัว ซึ่งถือวาเปนตุกตาทหารสยามชุดแรกของโลกและเกาแกที่สุดในโลก ถึงตัวจะมี
ขนาดเล็กมาก แตระยะเวลา ๑๐๐ กวาปที่ผานมายังไมมีการชํารุด สีไมลอก และแขนที่ถือธงชาง
ไมเคยมีการชํารุด เพราะเปนโลหะตันทั้งตัวซึ่งทําจากเหล็กผสมกับตะก่ัว (ที่ใสชุดสีแดงเพราะเปน
ทหารองครักษของรัชกาลที่ ๕ สําหรับในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทหารองครักษจะใสชุดสีขาบหรือน้ําเงิน
เขมเจือมวง) 

๒๖. ปฏิทนิผาฝายโบราณ ค.ศ. ๑๙๐๑ (พ.ศ. ๒๔๔๔) พิมพโดยสหรัฐอเมริกา 
โดยมีธงชางที่เปนธงชาติสยามพิมพอยูในเดือนตุลาคมของปฏิทินช้ินนี้ โดยบริษัทที่ผลิตถุงผาฝาย
ไดเปนผูพิมพแจกเพื่อเปนที่ระลึก ดังนั้นตัวปฏิทินนี้จึงทํามาจากผาฝายเชนเดียวกัน 

๒๗. โนตเพลงสยามมีสพาโทรล (Siamese Patrol) ที่หนาปกมีรูปธง
ชางเผือกพิมพรวมกับธงบรมราชธวัช ธงจุฑาธิปไตย และธงฉาน เพลงสยามมีสพาโทรลนี้ เปน
เพลงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ขณะที่พระองคเสด็จประพาส
ยุโรปคร้ังที่ ๒ ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. ๒๔๕๐ ซึ่งนักประพันธเพลงชาวเยอรมันชื่อ ปอล ลิงเก 
(Paul Lincke) ไดประพันธข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติ 

๒๘. กลองสองทางไกลลายผังธงชาติ (The nation flags chart display on 
the old binoculars) โดยมีรูปผังธงพิมพอยูบนตัวกลอง เปนอุปกรณของกัปตันเรือโบราณที่ใชใน
การเดินเรือ ผลิตโดย Gerrard เมือง Liverpool ประเทศอังกฤษ ค.ศ. ๑๘๗๐ (พ.ศ. ๒๔๑๓) 
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๑๙๙ 

๒๙. ผาพันคอลายผังธงนานาชาติ เปนผาพันคอพิมพลายผังธงนานาชาติ ที่
กัปตันเรือในสมัยโบราณใชในการเดินเรือ ผลิตข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๒ 

๓๐. พัดโบราณลายผังธงนานาชาติ เปนพัดที่อยูในยุคของธงชางเผือก และมี
รูปธงชางเผือกที่เปนธงชาติสยามในสมัยนั้นปรากฏอยูบันตัวพัดดวย 

๓๑. ธงชางเผือกบนผากํามะหยี่ เปนของที่แถมมาในกลองยาสูบในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีธงของทุกชาติใหลุนในกลอง ถือวาเปนกลยุทธทางการตลาดในสมัยนั้น เม่ือผูชาย
แกะกลองยาสูบแลวดึงซองออกมาภรรยาเห็นวามีผากํามะหยี่ลายสวยและมีราคาแพง จึงนํามา
ประยุกตใชโดยการเย็บผาตอกันเปนผาปูโตะและผาหมเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายใน
ครอบครัว 

๓๒. ผาสักหลาดลายธงชาง เปนผาสักหลาดที่แถมมากับบุหร่ีชวง พ.ศ. 
๒๔๖๓ ซึ่งในชวงเวลานั้น บรรดาแมบานจะมีการแลกเปล่ียนธงที่ซ้ําซึ่งกันและกัน แลวนํามาเย็บ
ติดกันทําเปนผาปูโตะผืนใหญ มีขนาดประมาณคร่ึงกระดาษ A4 พื้นหลังมีสีตาง ๆ เชน สีฟา สีครีม 
เปนตน มีลวดลายธงชางที่สวยงาม 

๓๓. ธงชาติสยามบนหนังสือพิมพที่เกาแกที่สุดในโลก เปนการพิมพลงบน
หนังสือพิมพ (ไมใชพิมพบนหนังสือหรือผังธง) โดยเปนการพิมพในหนังสือพิมพชื่อ Gleason’s 
Pictorial ฉบับวันที่ ๑๔ มกราคม ค.ศ. ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ 

๓๔. ภาพจากปกหลังของหนังสือพิมพ Le Petit Journal ของฝรั่งเศส 
ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๐๕  (พ.ศ. ๒๔๔๘) ภาพจากหนังสือพิมพ “เลอเปอตีฌูร
นาล” นี้ เปนภาพภายหลังความตกลง สยาม-ฝร่ังเศส ฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๔ (พ.ศ. ๒๔๔๗) ฝร่ังเศส
ยอมถอนกําลังออกจากจันทบุรี แตกลับไปยึดครองตราดและเกาะกงไวแทน โดยอางเพื่อเปน
หลักประกันวาสยามจะปฏิบัติตามอนุสัญญาใหมอยางเครงครัด โดยในภาพนี้เปนพิธีมอบตราด
และเกาะกงอยางเปนทางการใหนายโมเรล ขาหลวงใหญของฝร่ังเศสประจําเขมร โดยมีผูแทนฝาย
ไทยคือ พระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิริยสิริ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ในภาพจะเห็นวาธงชาง
ถูกชักลงจากเสา ซึ่งหมายถึงสยามหมดอิสรภาพต้ังแตบัดนั้น ซึ่งในภายหลังสยามไดตราดคืนมา
จากสนธิสัญญาสยาม-ฝร่ังเศส ฉบับ ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) 

๓๕. รูปการชักธงชางลงที่ภาคใต ภาพนี้คือภาพตนฉบับ มีอยูที่พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยแหงนี้ที่เดียว ในภาพเปนการวาดเหตุการณตอนที่สยามเสียดินแดนทางภาคใตใหกับ
อังกฤษ ดินแดนเหลานี้คือ กลันตรัง ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี 
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๒๐๐ 

๓๖. หนังสือพิมพทหารบก ฉบับพิเศษ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๗๙ หัวขอ “ชีวิตใน
กายขา สละใหแกธง” 

๓๗. ภาพพิมพหินการชักธงชางยืนพ้ืนลงจากเสาและชักธงฝรั่งเศสขึ้น
แทน เหตุการณในภาพคือเหตุการณที่ฝร่ังเศสเขายึดครองตราด 

๓๘. สมุดโบราณของฝรั่งเศสพิมพรูปธงชาง ออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนาปก
แสดงเหตุการณในการสูรบระหวางสยามกับฝร่ังเศสในวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ (ค.ศ. ๑๘๙๓) ที่ปากแมน้ําเจาพระยา รวมทั้งมีรูปธงชาติสยามและ
ธงชาติฝร่ังเศสอยูดานลางของสมุดเลมนี้ และมีคําวา “L’Inconstant et la Comète devant 
Bangkok (13 Juillet 1893)” พิมพอยูในกรอบสีเหลือง อยูระหวางรูปธงของทั้งสองประเทศ  

๓๙. เอกสารตราสารหน้ีของบริษัท รถรางกรุงเทพ จํากัด ออกใน พ.ศ. 
๒๔๕๕ เปนภาพวาดลายเสนโดยมีรูปธงชางยืนพื้นพิมพอยูดานบนของเอกสาร 

๔๐. ไปรษณียบัตรเกาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่พิมพรูปชางเผือก ที่เปนช้ินแรก
ของประเทศไทยและช้ินแรกของโลก 

๔๑. งานพิมพรูปธงสยามแบบชางเผือกทรงเครื่องยืนแทน ใชสําหรับสวน
ราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ มีปรากฏบนบัตรสินคาและงานส่ิงพิมพในตางประเทศ 

๔๒. ธงร้ิวขาวแดงในไปรษณียบัตรสยาม พิมพออกมา พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งเปน
ชวงเปล่ียนมาใชธงร้ิวขาวแดงพอดี จึงมีการพิมพธงสยามแบบขาวแดงหาร้ิวลงในไปรษณียบัตร
ดวย 

๔๓. ส.ค.ส. รูปธงไตรรงค เปน ส.ค.ส. ที่สงใหเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหมป 
๒๔๖๓ ที่นายจินดา อิภะวัต สงจากไปรษณียปาจิณบุรี ถึงนายควง อภัยวงศ (นายกรัฐมนตรีคนที่ 
๔ ของไทย) ที่ไปเรียนในประเทศฝร่ังเศสขณะน้ัน มีการผนึกตราไปรษณียากรชุดลอนดอน ๕ 
สตางคและประทับตราไปรษณียปราจิณบุรีลงบนมุมซายบนของ ส.ค.ส. ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ 
๒๔๖๒ รวมทั้งมีรูปธงไตรรงคปลิวไสวอยูตรงกลาง ซึ่งถือวา ส.ค.ส. ชิ้นนี้ เปน ส.ค.ส. ที่เกาแกที่สุด
ในประวัติศาสตรไทย เนื่องจากมีการใชสงหลังจากที่ประเทศสยามประกาศใชธงไตรรงคไดเพียง ๒ 
ปเทานั้น จากการที่สยามไดประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงมีการ
สันนิษฐานวาถาส่ังพิมพ ส.ค.ส. ในป ๒๔๖๐ เลยนั้นคาดวาไมนาจะทัน ดังนั้น ส.ค.ส. ชุดที่มีรูปธง
ไตรรงคแบบเดียวกันนี้นาจะพิมพในป ๒๔๖๑ เปนอยางนอยที่ สุด (พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดกําหนดใหวันข้ึนปใหมของไทยตรงกับวันที่ ๑ เมษายน โดยเร่ิมใชต้ังแต 
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๒๐๑ 

พ.ศ. ๒๔๓๒ เปนคร้ังแรก และตอมารัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกําหนดใหเปล่ียนวัน
ข้ึนปใหมมาเปน ๑ มกราคม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ และใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน) 

๔๔. กลองสบูพิมพลายแถบสีธงไตรรงค เปนกลองสบูที่พิมพลายธงไตรรงค 
ออกในสมัยรัชกาลที่ ๗ มีการเขียนอักษรลงบนแถบสีของธงไตรรงคดวย โดยหนากลองบนแถบสี
ธงไตรรงคเขียนวา “Siamese National Flag Phadungrich Soap Industry” และขางกลองเขียน
วา “สะบูหอม” (ซึ่งสมัยนี้ทําไมไดแลวเพราะผิดกฎหมาย ซึ่งในพระราชบัญญัติธงมาตรา ๕๓ ระบุ
วาหามขีดเขียนหรือทําสัญลักษณใดใดก็ตามลงบนธงชาติไทย) 

๔๕. ชุดเคร่ืองครัวกระเบื้องของเนสทเล (Nestle) เปนชุดฉลองรัฐธรรมนูญ 
มีการพิมพลายธงไตรรงคลงบนตัวกระเบ้ือง 

๔๖. กระโถนอีนาเมลธงชาง หรือกระโถนธงชางสีกากเพชร เปนกระโถน
โบราณที่มีรูปธงชางและพุมดอกไมอยูบนกระโถน มีอายุ ๑๐๐ กวาป สันนิษฐานวาเปนกระโถนท่ี
ส่ังทําเปนกรณีพิเศษ เพื่อใชกับพระเถระช้ันผูใหญในสมัยกอน หรืออาจจะใชสําหรับเจานายช้ันสูง
ในสมัยนั้น (ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีจัดแสดงอยู ๒ สี คือสีฟา และสีมวงออน กระโถนแบบ
เดียวกันนี้มีอีกชุดหนึ่งที่ภาคเหนือ) 

๔๗. ถาดเจริญธงชางสามใบเถา พิมพลายธงชาง มีชอดอกไมสีเหลือผูกโบวสี
เทาลอมรอบเกือบจะเปนวงกลม ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ส่ังทําที่ประเทศเยอรมนี ชุดหนึ่งมีครบ ๓ ใบ 
สําหรับสงไปใหราชทูตใชในตางแดน 

๔๘. ชุดจานและถวยกระเบื้อง เปนงานรวมสมัยกับถาดเจริญธงชาง ในจาน
เปนรูปธงชาง และมีคําวา “1870 Origin of the Flag of Siam” กํากับอยูเหนือธง 

๔๙. ตราประทับกรมนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการแกะสลักรูปธงชางเผือก
ไขวกันอันเปนสวนหนึ่งของสัญลักษณตราประทับช้ินนี้ 

๕๐. ผายันตสมัยรัชกาลที่ ๕ มีรูปธงชางเผือก บนผายันตเขียนไววา 
“ผาพยนผืนนี้โยมฟก อําแดงรอดทรางไวในพระสาศนา” ซึ่งก็คือ “ผายันตผืนนี้ โยมฟก อําแดงรอด
สรางไวในพระศาสนา” 

๕๑. ผาที่ระลึกรวมธงชาติของประเทศท่ีเขารวมงานฉลองประเทศ
สหรัฐอเมริกาครบรอบ ๑๐๐ ป มีธงสยามแบบชางเผือกยืนพื้นพิมพอยูดวยเชนกัน 

๕๒. ผาไหมโบราณท่ีระลึกในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เปนงานพิมพที่มีรูปธง
ชางเผือกรวมกับธงชาติของประเทศสัมพันธมิตรที่ไดเขารวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ใน พ.ศ. 
๒๔๖๐ (ค.ศ. ๑๙๑๗) พื้นหลังของผาไหมเปนสีขาว มีการถักพูรอบ ๆ ผาไหมทั้ง ๔ ดาน ดานบน
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๒๐๒ 

ของรูปธงชางพิมพคําวา “SIAM” กํากับอยู สวนดานบนของผาไหมผืนนี้พิมพคําวา “In MEMORY 
of the SERVICE in the WORLD WAR” และดานลางพิมพคําวา “FLAGS of NATIONS AT 
WAR WITH GERMANY” (ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ เปนปที่สยามไดเปล่ียนแบบธงชาติจากธงชางมาเปน
ธงไตรรงค แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงธงชาติสยามในชวงเวลาดังกลาวนั้นยังอยูในชวงเกิด
สงครามโลกคร้ังที่ ๑ ทําใหขาวสารเร่ืองการเปลี่ยนแปลงเร่ืองรูปแบบของธงชาติสยามนั้นยังไมเปน
ที่แพรหลายมากนักในตางประเทศ ดังนั้นผาไหมโบราณช้ินนี้จึงยังคงพิมพรูปธงชางเผือกเปนธง
ชาติสยามอยู) 

๕๓. ไปรษณียบัตรปกไหม ลาย ๑๙๑๘  (พ.ศ. ๒๔๖๑) เปนไปรษณียบัตรที่
หญิงชาวฝร่ังเศสไดทําขายใหกับเหลาทหารที่ไปรวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ ๑ เพื่อใหทหารใช
สงกลับไปยังประเทศบานเกิดของตน รวมทั้งเพื่อใหครอบครัวของทหารที่ไปรบไดรูวาบิดาหรือสามี
ไปรบกับประเทศใดบาง สังเกตตรงเลข ๘ วามีรูปธงชางของประเทศสยามปกอยูกับธงของประเทศ
อ่ืน  ๆ ดวย ทั้ง ๆ  ที่ เราประกาศใชธงไตรรงคตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๐ แลว  ซึ่งเปนนัยยะทาง
ประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นวาตางประเทศอาจจะยังไมทราบหรืออาจจะยังไมยอมรับการใชธง
ไตรรงค จึงยังคงใชธงชางเปนสัญลักษณของประเทศสยาม 

๕๔. ปลอกหมอนปกดวยไหมรูปธงชาง ทําข้ึนในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๑ 
๕๕. ธงชางเผือกที่ปรากฏบนฟลมภาพยนตรครั้งแรก เกิดข้ึนในขณะที่มี

การถายทําภาพยนตรรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อคร้ังเสด็จประพาส
ยุโรปคร้ังที่ ๑ ณ กรุงเบิรน ประเทศสวิตเซอรแลนด ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งเปนฟลมภาพยนตรที่ชาง
ภาพถายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขณะทรงรถมา พระองคทานไดสวมพระมาลา
สีขาว และโบกพระหัตถผานไป แลวมีธงชางติดมาในฟลมภาพยนตรนี้ดวย (ในการเสด็จประพาส
ยุโรปคร้ังที่ ๒ ไมมีการถายทําภาพยนตร จึงไมมีฟลมปรากฏใหเห็น หลักฐานที่มีในปจจุบันมีแตใน
รูปแบบของภาพนิ่ง) 

๕๖. ธงชางบนแผนท่ีประเทศสยามในหนังสือพิมพ HAPPER’S WEEKLY 
ฉบับวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๔๑ ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนังสือพิมพฉบับนี้ไดปรากฏรูปธงชาง
แบบยืนพื้นบนแผนที่ของประเทศสยาม ซึ่งเปนธงชางที่หาชมไดยาก เพราะสวนใหญแลวจะ
ปรากฏแตธงชางแบบปลอย คือไมยืนบนพื้น 

๕๗. มีดพับรุนธงสยาม เปนมีดพับรุนพิเศษผลิตโดยบริษัท Thistle Cut, New 
York ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปลอกมีดเปนเซลลูลอยดลายหินออนบัตเตอรสกอตต 
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๒๐๓ 

๕๘. ปายเหล็กเการูปธงชาง โดยมีคําวา Siam กํากับไวเหนือรูปธงชาง และมี
คําวา John Wanamaker & CO เขียนไวดานรางของรูปธง 

๕๙. บัตรโทรศัพท Lenso Card ธงสยาม ออกโดยบริษัท Lenso เปนบัตร
แบบฝงชิพ (Lenso chip cards) ซึ่งเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางบริษัทไดออกบัตร The 
King’s Colours “Aiyarabod” รหัส ๐๒๐ ชนิดราคา ๕๐๐ บาท มาจํานวน ๒๕,๐๐๐ ใบ และออก
บัตร The Nation Flag รหัส ๐๒๑ ชนิดราคา ๒๕๐ บาท มาจํานวน ๔๐,๐๐๐ ใบ 

๖๐. เข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปเด็กชุดกระโปรงเหลืองถือธงชาง 
เปนเข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยด (celluloid pin back button) ในชุดสะสม Yellow Kid Flag ของ
บุหร่ียี่หอ Yellow Kid Cigarettes ทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ ดานหนาของเข็มกลัด
เปนรูปเด็กหัวลานสวมชฎาสีเหลือง สวมชุดกระโปรงสีเหลือง และสวมรองเทาสีเหลืองกําลังโบกธง
ชาง นิยมเรียกกันวา “เด็กหญิงกระโปรงเหลือง” หรือ “Yellow Kid” รูปวาดเด็กคนนี้เปนการตูน
ยอดนิยมของหนังสือพิมพนิวยอรก (NY Journal) แทรกฉบับวันอาทิตย วาดข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๓๘ 
โดยนักเขียนการตูนช่ือ Richard F. Outcault โดยเด็กคนนี้ถูกวาดใหมีลักษณะนิสัยตลก ยิ้มเกง 
และชอบเขียนหนังสือผิด ๆ เพราะไมไดเรียนหนังสือ ดังคําที่อยูบนชุดกระโปรงสีเหลืองของเด็กคน
นี้ที่กลาววา “SAY I GOT A ELEFANT ON ME HANDS” ซึ่งเปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ ดานบน
เปนตัวอักษรสีฟาพิมพคําวา “SIAM” ดานซายพิมพคําวา “125” เปนตัวอักษรสีฟาอีกเชนกัน 
ดานขวาพิมพคําวา “Outcault” และ “NY.Journal” ซึ่ง Outcault เปนนามสกุลของ Richard F. 
Outcault นักวาดการตูนผูวาดรูปเด็กสวมชุดกระโปรงเหลือง และ NY Journal คือหนังสือพิมพ 
New York ขอบโคงดานบนพิมพคําวา “COPYRIGHTED 1897. B.NEUBERGER, NY.” ขอบ
ดานลางของเข็มกลัดพิมพคําวา  “YELLOW KID CIGARETTES” ซึ่งเปนยี่หอของบุหร่ี สวน
ดานหลังของเข็มกลัดปมคําวา “HIGH ADMIRAL”, “YELLOW KID FLAG” และ “COLLECTION 
CIGARETTE” ตามลําดับ ซึ่งเข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปเด็กชุดกระโปรงเหลือง ใน
อากัปกิริยาถือธงชางนี้ ถือวาเปนวัตถุสะสมที่หายากที่สุดของโลก และทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
เชื่อวา เข็มกลัดรุนเดียวกันนี้คงหลงเหลืออยูเพียงไมกี่ชิ้นในปจจุบัน 

๖๑. เข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปธงชาง (The Siam Flag Brooch on 
Celluloid Film) เข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปธงชางนี้มีหลากหลายแบบ รวมทั้งรูปธงชางบนธง
ก็มีหลากหลายรูปรางเชนเดียวกัน ผลิตข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

๖๒. ธงเซลลูลอยด บนผืนธงเปนรูปธงชางเผือกยืนพื้นและธงชางเผือกปลอย 
ตัวธงทําจากเซลลูลอยด มขีนาดเล็กมาก ผลิตในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
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๒๐๔ 

๖๓. ธงชางเผือกยืนพื้นบนโดมิโน งานชิ้นนี้เปนงานที่แถมมากับยาสูบชุดธง
ชาติโบราณ 

๖๔. หนากลักไมขีดไฟเกา เปนรูปพระบรมรูปทรงมากับทหารองครักษถือธง
ชาง 

๖๕. หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชางในธงชาง มีชื่อวา 
“จดหมายเหตุ เร่ืองรับพระยาเศวตกุญชร” ชางเผือกแรกไดในสมัยรัชกาลที่ ๒ เม่ือปวอก พ.ศ. 
๒๓๕๕ พิมพในงาน “สมโภชพระเศวตคชเดชดิลก” ชางเผือกแรกไดในรัชกาลที่ ๗ เม่ือปเถาะ พ.ศ. 
๒๕๗๐ พิมพที่โรงพิมพโสภณพิพัฒนากร 

๖๖. ธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนบนโปสเตอรโฆษณายาสีฟนคอลเกต 
โปสเตอรโฆษณาช้ินนี้ เปนโปสเตอรโฆษณายาสีฟนยี่หอคอลเกต (โคลเกต) ที่มีธงชางเผือก
ทรงเคร่ืองยืนแทนที่ใชเปนธงชาติสยามในขณะน้ัน พิมพอยูบนโปสเตอรรวมกันธงของประเทศอ่ืน 
ๆ รวมทั้งหมด ๒๓ ประเทศ เชน เบลเยี่ยม (Belgium) บราซิล (Brazil) คอสตาริกา (Costa Rica) 
คิวบา (Cuba) ฝร่ังเศส (France) อังกฤษ (Great Britain) กรีซ (Greece) กัวเตมาลา 
(Guatemala) เฮติ  (Hayti) ฮอนดู รัส  (Honduras) จีน  (China) อิตาลี  (Italy) ญ่ีปุน  (Japan) 
ไลบีเรีย (Liberia) มอนเตเนโกร (Montenegro) นิการากัว (Nicaragua) ปานามา (Panama) 
โปรตุเกส (Portugal) โรมาเนีย (Roumania) รัสเซีย (Russia) ซานมารีโน (San Marino) เซอเบีย 
(Serbia)และสยาม (Siam)รวมทั้งมีคําอธิบายในแตภาษา สําหรับสยามไดเขียนเปนภาษาไทยวา 
“ยาครีมชําระฟนของหางโคลเกตเปนยารักษาฟนใหทนและสดใสงดงาม เปนผลซึ่งนํามาแหง
ความศุขของรางกาย” โดยมีคําโปรยเชิญชวนใหใชยาสีฟนคอลเกตวา “How Our 23 Allies Say – 
Good Teeth, Good Health, follow the use of COLGATE’S RIBBON DENTAL CREAM” มี
รูปยาสีฟนคอลเกตกลองสีแดงพิมพอยูดานลางของแผนปายโฆษณา ปายโฆษณานี้เปนวัตถุสะสม
เพียงไมกี่ชิ้นที่มีรูปธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน ซึ่งถือวาหาชมไดยากมาก เพราะธงชางเผือก
ทรงเคร่ืองยืนแทนที่ใชเปนธงชาติในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น ใชเปนธงชาติสยามแคชวงระยะเวลาส้ัน ๆ 

๖๗. ผาไหมพิมพรูปธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน เปนงานพิมพที่มีรูปธง
ชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทนพิมพลงบนผาไหมสีขาวรวมกับธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ โดยรูปธง
ชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนพิมพอยูดานขวาลางของผืนผา และตรงกลางดานลางของผืนผามีคําวา 
“FLAGS OF NATIONS AT WAR WITH GERMANY” กํากับอยู 

๖๘. เกมไพธงนานาชาติในยุคของธงริ้วขาวแดง ซึ่งออกใน พ.ศ. ๒๔๕๙ 
ฝร่ังไดนําแบบธงร้ิวขาวแดงนี้ไปทําเปนเกมไพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๐๕ 

๖๙. เกมไพธงชาติในยุคของธงริ้วขาวแดง ชื่อ “Great of Flags” (New 
Edition 1933 Parker Brothers Inc. Salem Mass. New York & London) ผลิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
โดยบริษัทปารกเกอร บราเธอร 

๗๐. การพิมพลวดลายโดยใชแผนฉลุ วาดวยขอบังคับการใชธงไตรรงคเปน
ภาษาอังกฤษครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๖๐  (The first English printing of the 1917 flag regulations 
of Thailand with stencil drawings) 

๗๑. เข็มกลัดธงไตรรงค ตัวเข็มกลัดเปนรูปธงไตรรงคประดับอยูบนเสาธง 
ดานหนาเข็มกลัดมีการลงสีตามแถบสีของธงไตรรงคลงบนตัวเรือนที่เปนผืนธง ดานหลังของเข็ม
กลัดทางดานซายลางมีการแกะสลักคําวา STERLING 925 REU (ซึ่งหมายความวา ตัวเรือน
ทั้งหมดทําจากเงินแท ๙๒.๕ %) และมีการลงยาแบบโบราณ  เข็มกลัดนี้เปนงานที่ฝร่ังทําข้ึนมา
เพื่อเปนที่ระลึกในการเปล่ียนมาใชธงไตรรงคเปนธงชาติของประเทศสยามใน พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๗๒. จี้เงินหอยคอแถบสีธงชาติไทย เปนงานเกาที่ฝร่ังทําข้ึนมา ตัวจ้ีออกแบบ
คลายรูปโลของอัศวิน มีคําวา “THAILAND” พิมพอยูเหนือแถบสีธงชาติไทย 

๗๓. ชุดธงชาติที่ระลึก ออกใน ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ซึ่งเปนของที่แถม
มากับขาวโอตเควกเกอร (Quaker Oats) ของเมือง Perterborough ประเทศแคนาดา ลักษณะของ
ผืนธงเปนรูปธงไตรรงคที่ทําดวยกระดาษ ประดับอยูบนเสาธงที่ทําดวยเหล็กสีเหลือง-ดํา ตรงเสาธง
ซึ่งมีกระดาษพันอยูดานซายของธงไตรรงคนั้น มีคําวา THAILAND พิมพอยูตามแนวของเสา สวน
ฐานของเสาธงเปนรูปวงกลมสีฟาหนาประมาณ ๓ มิลลิเมตร มีรูตรงกลางเอาไวปกเสาธง 

๗๔. ดวงตราไปรษณียากรรูปธงไตรรงค ออกโดยสหประชาชาติ 
๗๕. ดวงตราไปรษณียากรชุดครบรอบ ๕๐ ปธงไตรรงค (พ.ศ. ๒๕๑๐) 

พรอมซองแรกจําหนาย 
๗๖. สิ่งพิมพโฆษณา Tobacco (Tobacco advertising) ที่มีรูปธงชางอยูดวย 
๗๗. จิ๊กซอวรูปธงไตรรงค ของยาซิแกแรต ตราไชโย ผลิตโดยบริษัท ยาสูบ

อังกฤษ – อเมริกัน จํากัดเมื่อป ๒๔๖๓ ถือวาเปนจ๊ิกซอวรูปธงชาติไทยที่เกาแกที่สุดในโลก ซึ่งจ๊ิก
ซอวแตละชิ้นนั้นจะแถมมาในกลองยาสูบ (ยาซิแกแรต) ตราไชโย มีเพียงกลองละหนึ่งชิ้นเทานั้น 
โดยตองนําจ๊ิกซอวแตละช้ินมาติดตามรอยที่ใหมา ซึ่งกวาจะตอเปนรูปธงชาติไทยได ตองใช
ทั้งหมด ๕๐ ตัว โดยลายตองไมซ้ํากัน (ซึ่งคุณพฤฒิพลบอกวา กวาจะไดตัวตอนี้มาครบชุด ตองหา
ทั้งตัวแลก ตัวแจก และตัวแถม) 
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๒๐๖ 

๗๘. จิ๊กซอวไมรูปธงไตรรงค เปนตัวตอไมรูปธงชาติของนานาประเทศ ผลิต
ข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๘๓ (หลังเปลี่ยนช่ือประเทศจากสยามเปนไทยไดเพียงหนึ่งป) 

๗๙. รูปลอก (Tattoo) และฉลากสินคาตาง ๆ ลายธงไตรรงค การพิมพรูป
ธงไตรรงคลงบนฉลากสินคาตาง ๆ ในสมัยนี้ถือเปนการประชาสัมพันธธงไตรรงคที่เพิ่งมีการ
ประกาศใชเปนธงชาติสยาม (ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๐) ใหคนในประเทศ
และตางประเทศไดรับรู 

๘๐. ฝาจีบน้ําอัดลมยี่หอแฟนตา มีรูปธงชาติไทยพิมพอยูดานใน ผลิตที่
ประเทศแคนาดา  

๘๑. ปายกระจกเกา ที่ใชโฆษณาหางบูรพายาสูบที่จําหนายบุหร่ีไตรรงค พิมพ
คําวา “หางบูรพายาสูบสยาม” ไวดานบนของปายกระจก ตรงกลางปายกระจกเปนรูปซองบุหร่ี
ยี่หอบุหร่ีไตรรงค 

๘๒. กาณืดเกมชุดธงนานาชาติภาษาจีน มีตัวอักษรจีนกํากับไวที่ธงไตรรงค
วา “ธงของสยามหรือเสียมลอ” 

๘๓. ชุดสะสมแบบเรียน ธ.ธงชาติไทย ซึ่งแบบเรียน ธ.ธงนี้มีใชในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ (แบบเรียนที่เกาแกกอนนหนานี้คือ ธ.ธูป ซึ่งใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ สังเกตที่ภาพจะเปนบล็อก
ไม) 

๘๔. แบบเรียนเกาที่มีหนาปกเปนรูปธงไตรรงคของประเทศสยาม เปน
แบบเรียนที่พิมพออกมากอนที่สยามจะเปล่ียนช่ือมาเปนประเทศไทย 

๘๕. แบบเรียนเร็วใหม เลม ๑ ตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติไทย ออก
โดยกระทรวงธรรมการ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๘๖. หนังสืออานธรรมจริยา เลมที่ ๒  วาดวยเร่ือง “ไทย ประเทศของเรา อยา
ใหเขามายํ่ายี” หนาปกเปนรูปธงไตรรงค 

๘๗. ฟลมสําหรับพิมพแบบเรียน ก.ไกยุคใหม เรียนงาย เขาใจเร็จ หัดอาน
ได ดวยตนเอง โดยเกษม บรรณกิจ 

๘๘. หนังสือมานีมานะ ซึ่งมีธงชาติไทยและเพลงชาติไทย 
๘๙. หนังสือเรียน “ธงชาติสยาม” ของสํานักงานโฆษณาการ 
๙๐. สมุดกําหนดการฉลองวันชาติและสนธิสัญญา ฉบับวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๔๘๒ 

   ส
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๒๐๗ 

๙๑. กระปุกออมสินเกาลายแบบเรียน ธ.ธงชาติไทย (ตรง ฅ.ฅน จะเปนรูป
ของสมจินต ธรรมทัต ซึ่งเปนทั้งนักพากยและนักแสดงช่ือดัง) 

๙๒. ธงชางเผือกยืนพื้นบนเกมกระดานจิ๊กซอวชุดลุงแซม  
๙๓. เกมคริตเก็ต เปนเกมที่รวมธงหลากหลายประเทศ 
๙๔. เกม Crokinole เปนเกมโบราณรูปทรงส่ีเหล่ียม ผลิตข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

โดยบริษัท McLoughlin Brothers รัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. 
๑๙๐๖) มีการพิมพรูปธงชาติของประเทศตาง ๆ ซึ่งธงชาติสยามที่เปนรูปธงชางเผือกแบบยืนพื้น 
ไดถูกพิมพไวทางดานซายของกระดานเกมนี้ มีคําวา “SIAM” และ “CAPITAL BANGKOK” กํากับ
อยูดานลางของรูปธงชาง โดยที่ดานหนาของธงชาติสยามคือธงชาติสเปน และตอจากธงชาติสยาม
คือธงชาติบราซิล 

๙๕. เกมโบราณแบบ Tin Toy เปนเกมที่มีธงชางเผือกยืนพื้นของสยามพิมพ
อยูบนกระดานเกมรวมกับธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ ลักษณะเกมเปนวงกลมและมีเข็มหมุนตรง
กลางคลายนาฬิกา พื้นหลังของเกมเปนรูปแผนที่โลก มีชื่อเกมวา “AEROPLANE RACE ROUND 
THE WORLD FLIERS” 

๙๖. ธนบัตรที่ระลึกวันวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ 
๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๕๓ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ชนิดราคา 
๑๐๐ บาท ซึ่งถือเปนคร้ังแรกที่มีการพิมพแถบสีธงชาติไทยลงบนธนบัตร โดยไดพิมพแถบสีธงชาติ
ไทยไวที่มุมบนดานซายในสวนดานในของธนบัตร 

๙๗. ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟา
มหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ชนิดราคา ๑๐๐ บาท แถบสีธงชาติไทยมีการพิมพไวที่
มุมบนดานซายในสวนดานในของธนบัตรเชนเดียวกัน 

๙๘. เหรียญกษาปณที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป สันติภาพ ราคา ๒๐ 
บาท จัดทําข้ึนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘ โดยคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๕๐ ป สันติภาพ
กรมธนารักษ รายละเอียดของเหรียญในสวนของดานหนามีพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ ๘ และ
รัชกาลที่ ๙ สวนของดานหลังมีรูปธงชาติไทย คนไทย และนกพิราบแบบนูนสูง ซึ่งส่ือความ
หมายถึงสันติภาพ ซึ่งถือวาเปนเหรียญกษาปณชนิดแรกที่มีรูปแถบธงชาติไทย 

๙๙. ลูกโลกลายผังธงนานาชาติ เปนลูกโลกที่มีลายผังธงนานาชาติอยูที่ฐาน 
ซึ่งเปนธงนานาชาติในยุคของธงไตรรงค 

๑๐๐. แตรจ๋ิวลายธงไตรรงค ซึ่งเปนแตรจิ๋วที่มีรูปธงไตรรงคอยูบนตัวแตร 
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๒๐๘ 

๑๐๑. ผังธงรูปสามเหลี่ยม เปนของที่ระลึกในงาน “International Exhibited of 
the New York World Fair 1939” ในยุคของธงไตรรงค 

๑๐๒. โปสเตอรรูปธงไตรรงค ในงาน “Bangkok Grand Prix International 
Motor Race Sunday, December 10, 1939” ของวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๓๙ 

๑๐๓. กระเปาอิเซ มิยาเกะ (Issey Miyake) ที่ทําสีกระเปนแถบสีธงไตรรงค 
เปนรุนจํากัด (limited edition) ที่ทําข้ึนเพียง ๑๐๐ ใบทั่วโลก (โดยจะตองซ้ือของในรานอิเซ มิยา
เกะใหครบ ๖๐,๐๐๐ บาทกอน ถึงจะสามารถแลกซ้ือกระเปารุนลิมิเต็ดนี้ไดในราคา ๑๙,๐๐๐ บาท 
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยตองไปบรรยายใหที่รานอิเซ มิยาเกะดู จึงซื้อไดในราคา ๑๙,๐๐๐ เลย 
โดยที่ไมตองซื้อของใหครบ ๖๐,๐๐๐ บาทกอน) 

๑๐๔. คริสตัลสวารอฟกี้ (Swarovki) ตัววัตถุทํามาจากคริสตัลทั้งช้ิน มีการ
สลักรูปธงไตรรงคไวขางใน เปนการออกแบบพิเศษเพื่อมอบใหกับตัวแทนจําหนายสวารอฟกี้ของ
ประเทศไทย ทําข้ึนจํานวนจํากัด 

๑๐๕. แบรบริคธงชาติไทย  (Be@rbrick ธงชาติไทย) ซึ่ง Be@rbrick นี้มีลาย
แถบสีธงไตรรงค เปนของเลนสะสม (collectible toy) ที่ผลิตและออกแบบมาจากบริษัท 
MediCom Toy Incorporated ซึ่งพัฒนาตอยอดมากจากคูบริค (Kubrick) ที่มีพัฒนามาจากเลโก 
(Lego) ที่เรารูจักกันอีกทีหนึ่ง 

๑๐๖. มาโยกมารูโกะชุดธงชาติไทย ซึ่งสีน้ําเงินแถบกลางธงไตรรงคเปนสีขาบ
ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๔๗๙  วิธีเลนคือ กดตรงฐานสีดําแลวปลอย มารูโกะและมาก็จะ
โยกไปมา มาโยกชุดนี้ไดทําออกมาหลายชาติ ในธีม “มารูโกะกับชุดธงนานาชาติ” ซึ่ง Zachary 
Harden นักธัชวิทยาของสมาคมธัชวิทยาแหงภาคพื้นอเมริกาเหนือ ไดสงมาโยกมารูโกะชุดธงชาติ
ไทยมาใหเพื่อจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๑๐๗. ลายธงไตรรงคบนหนาคัพเคก ทํามาจากแปงขาวโพด สามารถทานได 
งานสะสมชิ้นนี้ไดมาจากบริษัททําคัพเคก โดยการใชเคร่ืองปร้ินทที่สามารถปร้ินทดวยแปงขาวโพด
ได วิธีทานคือแปะลงบนหนาคัพเคกแลวสามารถทานไดเลย 

๑๐๘. อารม (Arm) เปนอารมสังกัดกองกําลังทางทหารและหนวยงานราชการ
ตาง ๆ ที่มีรูปธงไตรรงค 

๑๐๙. กรอบโทรศัพทมือถือและกรอบแท็บแล็ตลายธงไตรรงค ซื้อมาจาก
รานขายกรอบโทรศัพทตามรานคาตาง ๆ 

๑๑๐. เหรียญที่ระลึกตาง ๆ ที่มีรูปธงไตรรงค 
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๒๐๙ 

๑๑๑. ปลอกขอมือลายธงไตรรงค หมวกลายธงไตรรงค กําไลขอมือแถบสี
ธงไตรรงค ทําจากเชือก ถักลายเปนลายของแถบสีธงไตรรงค 

๑๑๒. ริบบ้ินแถบสีธงไตรรงค 
๑๑๓. ตะกรุดถักลายแถบสีธงไตรรงค 
๑๑๔. ตุงลายแถบสีธงไตรรงค 
๑๑๕. จตุคามลายแถบสีธงไตรรงค 
๑๑๖. นาฬิกาแถบสีธงไตรรงค สายนาฬิกาทําจากหนัง พิมพลายแถบสีธง

ไตรรงค บางเรือนตรงหนาปดมีรูปธงไตรรงคอยูดานใน เชน Toy Watch limited edition for 
Thailand เรือนสีขาว 

๑๑๗. ริสแบรนดแถบสีธงไตรรงค พวงกุญแจธงไตรรงค ทําจากยาง 
๑๑๘. เครื่องประดับลายธงไตรรงค ทําจากพลาสติก อาทิ ตางหูและแหวน 

เปนตน 
๑๑๙. แกวลายธงไตรรงค พิมพลายธงชาติไทย 

นอกจากวัตถุสะสมที่จัดแสดงอยูในนิทรรศการถาวรประมาณ ๗๕๐ ชิ้นแลว ยังมีวัตถุ
สะสมที่ไมไดนําออกมาจัดแสดงอีกประมาณ ๗๕๐ ชิ้น ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเก็บไวใน
หองคลังวัตถุในโซน C3 ของอาคารพิพิธภัณฑ โดยมีพื้นที่ใชสอยประมาณ ๕๐ ตารางเมตร และ
นอกจากหองคลังวัตถุนี้จะใชเปนสถานท่ีเก็บวัตถุสะสมที่ไมไดนําออกมาจัดแสดงแลว ยังใชเปน
สถานที่เก็บหนังสือ เอกสาร รวมทั้งตูจัดแสดง และอุปกรณตาง ๆ ที่ตองนําไปจัดแสดงนอกสถานที่
อีกดวย เนื่องจากในบางงานอาจมีการจัดเตรียมอุปกรณเอาไวไมครบ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึง
ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณที่ตองใชในการจัดแสดงใหพรอมอยูเสมอ โดยไดเก็บไวที่หองคลังแหงนี้ 

สําหรับวัตถุสะสมที่นํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย มีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ คือ 
การไดมาของวัตถุสะสม การคัดเลือกวัตถุสะสม การศึกษาหาขอมูลของวัตถุสะสม และการแบง
ประเภทของวัตถุสะสม ดังนี้  

๙.๑ การไดมาของวัตถุสะสม วัตถุสะสมประมาณ ๑,๕๐๐ ชิ้นของพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยนั้น ไดมาจากหลายชองทางคือ การสรรหาซ้ือมาดวยตนเอง การประมูล และการไดรับ
บริจาค ซึ่งสวนใหญแลววัตถุสะสมนั้นจะไดมาจากการประมูล ซึ่งวัตถุสะสมเก่ียวกับธงชาติไทยที่
ประมูลมาทั้งจากในประเทศไทยและตางประเทศมีประมาณ ๑,๓๕๐ ชิ้น สําหรับวัตถุสะสมที่ไดมา
จากการซื้อมามีประมาณ ๕๐ ชิ้น และวัตถุสะสมที่ไดมาจากการบริจาคมีประมาณ ๑๐๐ ชิ้น โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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๒๑๐ 

๙.๑.๑ การสรรหาซื้อมาดวยตนเอง โดยไดไปหาซื้อตามสถานที่ตาง ๆ เชน 
ตลาดขายของเกา ตลาดนัดจตุจัตร รวมทั้งรานขายของเกาทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
นอกจากนี้ยังไดหาในเว็บไซตที่มีการซื้อขายสินคาทางอินเตอรเน็ต เชน ในเว็บไซตอีเบย หรือ 
www.eBay.com เปนตน รวมทั้งไดมีการติดตอแลกเปล่ียนระหวางนักสะสมดวยกันทั้งในไทยและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศเยอรมนี เปนตน ซึ่ง
ตัวอยางวัตถุสะสมที่สรรหาซ้ือมาดวยตนเอง มีดังนี้ 

๙.๑.๑.๑ ธงร้ิวขาวแดง เปนธงที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทําการจัดซ้ือ
ดวยเงื่อนไขพิเศษระหวางพิพิธภัณฑ เดิมธงร้ิวขาวแดงนี้ถูกจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑธัชวิทยาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เปนพิพิธภัณฑเอกชน) ตอมาพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทราบขาว จึงไดทํา
การขอซ้ือเพื่อที่จะนําธงผืนนี้กลับสูประเทศไทย ซึ่งคุณพฤฒิพลบอกวาต้ังแตจัดต้ังพิพิธภัณฑมา 
งานนี้เปนงานที่ยากลําบากที่สุด เพราะกวาจะไดธงผืนนี้กลับสูประเทศไทยนั้น มีความยากลําบาก
มาก โดยไดใชระยะเวลานานกวา ๒ ป ทั้งขอรองและออนวอนรวมทั้งตองเสียคาเดินทางเพื่อให
ภัณฑารักษของพิพิธภัณฑธัชวิทยาที่สหรัฐอเมริกามาดูวาที่พิพิธภัณฑแหงนี้ทําพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยจริง ๆ รวมคาใชจายในการจัดซ้ือธงร้ิวขาวแดงผืนนี้เปนจํานวนเงินทั้งหมดหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท ซึ่งคุณพฤฒิพลไดกลาววา “ถึงจะเสียคาใชจายอยางมหาศาลก็ไมเปนไร ขอใหธงผืนนี้กลับสู
คืนประเทศบานเกิดเมืองนอนก็พอ”๗ และในท่ีสุดธงร้ิวขาวแดงอันเปนตนแบบธงชาติของประเทศ
สยามในป ๒๔๕๙  ซึ่งรัชกาลที่ ๖ ไดทรงส่ังทําและไดจัดสงไปใหนานาประเทศกอนที่จะมีการ
ประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติสยามที่ยังคงเหลือผืนสุดทายในโลกผืนนี้ก็ไดกลับมาสูประเทศ
ไทย และไดนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

๙.๑.๑.๒ ผังธงโบราณแรกเร่ิมบันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาล
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๖๒) โดยคุณพฤฒิพลไดทราบขอมูลจากเพื่อน ๆ นักธัชวิทยาชาวฝรั่งเศส ชาว
อิตาเล่ียน และชาวอเมริกัน วามีการคนพบงานพิมพธงชางเผือกที่ใชเปนธงชาติสยามมาต้ังแต 
พ.ศ. ๒๓๖๒ แลว ทําข้ึนโดยชางชาวอิตาเล่ียน ชื่อ ไกตาโน โบนันติ (Gaetano Bonatti) ดังนั้นคุณ
พฤฒิพลจึงไดสืบหาขอมูลเปนระยะเวลาหลายป จนไดมาพบกับนักสะสมแผนที่โบราณชาว
อิตาเล่ียนช่ือ โรเบอรโต (Roberto) ที่ไดสะสมผังธงของไกตาโนเอาไว ตอมาคุณพฤฒิพลไดใชเวลา
ในการเจรจาอีกประมาณ ๒ ป เพื่อขอซื้อผังธงช้ินนี้จนเปนผลสําเร็จ (ราคาประมาณ ๖ หลัก) โดย
โรเบอรโตไดเดินทางมาที่สิงคโปร และไดนัดหมายใหคุณพฤฒิพลบินไปรับผังธงนี้ที่สิงคโปร เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ หลังจากไดผังธงโบราณชิ้นนี้มาแลว คุณพฤฒิพลจึงไดนําผังธงช้ินนี้มา

                                                            
๗สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย,  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖.  
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๒๑๑ 

จัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยมาจนถึงปจจุบัน และในปจจุบันไดมีการคาดการณจากนักธัช
วิทยาผูศึกษาเร่ืองธงจากทั่วโลกวา ผังธงแบบเดียวกับชุดนี้ที่อยูในสภาพสมบูรณ นาจะมีหลงเหลือ
อยูเพียงแค ๓ ชุดในโลก 

ผังธงที่ไกตาโนทําข้ึนมาใน พ.ศ. ๒๓๖๒ นี้ เปนหลักฐานสําคัญที่ทั่วโลก
ใหการยอมรับ และถือเปนหลักฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอวงการประวัติศาสตรของไทยในปจจุบัน 
ที่แสดงใหเห็นวาสยามไดมีการใชธงชางเปนธงชาติมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ แลว นอกจากนี้ ผังธง
ชิ้นนี้ยังถือวาเปนหลักฐานช้ินสําคัญ ที่สามารถเปล่ียนประวัติศาสตรเดิมของไทยได ซึ่งจาก
ประวัติศาสตรเดิมในพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๖ และ ร.ศ. ๑๑๘ ไดกลาวเอาไววา สยามไดเร่ิม
ใชธงชางเปนธงชาติสยามต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนตนมา แตผังธงของไกตาโนชิ้นนี้ไดทําข้ึนใน 
พ.ศ. ๒๓๖๒ ซึ่งตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๒ (ครองราชย พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นวา ผังธงชิ้นนี้เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรชิ้นสําคัญ ที่สามารถพลิกประวัติศาสตร
เดิมของไทยได และสยามก็ไดใชธงชางเปนสัญลักษณประจําอาณาจักรมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ 
แลว  และนอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบไดจากดาวในธงชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีเพียง ๒๐ 
ดวง ซึ่งสหรัฐอเมริกาเร่ิมใชเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๑ ซึ่งเปนขอมูลที่ตรงกันและอยูในชวงระยะเวลา
เดียวกันกับสมัยรัชกาลที่ ๒ ของสยาม 

๙.๑.๑.๓ พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ใน
ปจจุบันพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ จํานวน ๓ 
เลมดวยกัน เลมแรกคุณพฤฒิพลไดมาจากนักสะสมหนังสือเการะดับประเทศ สวนเลมที่ ๒ และ
เลมที่ ๓ ไดมาจากเพื่อนและคนรูจัก 

๙.๑.๑.๔ พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘ มีดวยกัน 
๒ เลม คือ เลมแรกไดมาจากนักสะสมหนังสือเการะดับประเทศ และเลมที่ ๒ ไดมาจากคนรูจัก 
(เชนเดียวกับพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐) 

พระราชบัญญัติธงทั้ง ๒ แบบนี้ ถือเปนความหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรที่สําคัญที่สุด ที่มีการกลาวถึงรูปแบบและลักษณะของธงที่ใชเปนสัญลักษณของอาณาจักร
สยามในอดีต โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ที่ออกในสมัย
รัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๓๔ (ค.ศ. ๑๘๙๑) ซึ่งถือวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับธงเลมแรกของประเทศ
สยาม สําหรับสาเหตุที่ตองมีการออกกฎหมายฉบับนี้ ข้ึนมา ไดมีการกลาวถึงเร่ืองนี้เอาไววา 
เนื่องจากมีการวาดและพิมพรูปชางเผือกบนผืนธงในหลายรูปแบบ ไมสงางาม และไมมีลักษณะที่
ถูกตองแนนอน ดังนั้นจึงไดมีการออกกฎหมายฉบับนี้ข้ึน เพื่อระบุลักษณะและสัญลักษณของธงที่
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๒๑๒ 

ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใหชัดเจน สําหรับธงชางที่ใชเปนธงชาติสยาม ไดมีการระบุไวในขอที่ ๑๓ วา 
ธงชาติสยาม คือ ธงชางเผือกบนพื้นสีแดง อันเปนธงชาติสยามที่ใชในเรือกําปน ใชในเรือทั้งหลาย
ของพอคาเรือกําปน รวมถึงใชในเรือตาง ๆ ของไปรเวตทั่วไปนี้ไดถูกเผยแพรใหเปนที่รูจักใน
ตางประเทศมากที่สุด ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยามฉบับนี้ไดถูกสงไปพิมพที่โรงตีฟ
แลหลอตัวหนังสือ นายโรงช่ือ ว. ตรุกุลีน (W. Drugulin) ที่เมืองไลปสิก (Leipzig) ประเทศเยอรมนี 
มีการพิมพออกมาเพียงแค ๑,๐๐๐ เลม โดยไดกระจาย ๑,๐๐๐ เลมนี้ไปตามสถานทูตตาง ๆ 
ภายในเลมมีการพิมพเปน ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส และภาษาเยอรมัน 
ไดประกาศใช ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ (พ.ศ. 
๒๔๓๔) ซึ่งนับต้ังแตมีการใชพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ กันอยาง
แพรหลายแลวนั้น ธงสยามไดถูกกําหนดบทบาทใหมีความสําคัญตอความเปนอธิปไตยและการ
ถวายเกียรติยศมากข้ึนกวาแตกอน เชน การใชธงชางรับเสด็จ การใชธงชางเพื่อเฉลิมฉลองการเปด
ที่ทําการใหมของรัฐ แตวาส่ิงหนึ่งที่ตองทําความเขาใจในชวงเวลานั้นก็คือ การพิมพธงชางเพื่อใช
ในราชอาณาจักรสยามไมสามารถทําไดเอง จําเปนตองจางตางประเทศพิมพแลวนําเขามาใน
สยาม ดวยเหตุนี้รูปชางเผือกจึงมีความแตกตางจากที่ระบุไวในพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยาง
ธงสยาม ดังจะเห็นไดจากภาพถายเกาที่ยังคงใชธงชางเผือกแบบเดิมซึ่งส่ังพิมพมาจาก
ตางประเทศ 

สําหรับพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘  ไดออกใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ เชนเดียวกันกับพระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ และไดถูก
สงไปพิมพที่เมืองไลปสิก ประเทศเยอรมนี มีการพิมพออกมา ๑,๐๐๐ เลม ภายในเลมมีการพิมพ
เปน ๔ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส และภาษาเยอรมันเชนเดียวกัน แตมีส่ิงที่
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘ นี้ มีเพิ่มเติมมาคือ ประวัติและพัฒนาการ
ของธงสยามต้ังแตการใชธงพื้นสีแดง ธงจักร และธงชางในวงจักรเปนสัญลักษณของอาณาจักร
สยาม จนมาถึงธงชางที่ใชอยูในขณะนั้น 

๙.๑.๒ การประมูล วัตถุสะสมที่ไดมาจากการประมูลนั้น มีทั้งประมูลในไทยและ
ตางประเทศ ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทราบขาวสารเร่ืองการประมูลวัตถุสะสมทั้งจากเพื่อน
ที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศ ไมวาจะเปนเพื่อนที่อยูวงการพิพิธภัณฑดวยกันเอง หรือเพื่อน
ที่เปนนักธัชวิทยาในสมาพันธธัชวิทยานานาชาติจากทั่วโลก หรืออาจทราบจากนักทองเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนตน สําหรับการประมูลวัตถุสะสมในตางประเทศนั้นมีสวนหนึ่ง
ที่เพื่อนของคุณพฤฒิพลที่อยูในประเทศที่มีการประมูลชวยประมูลมาให และสวนมากจะเปนการ
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๒๑๓ 

เปดประมูลทางอินเตอรเน็ต เวลาประมูลสวนใหญจะตรงกับชวงกลางคืนของประเทศไทย และจะ
มีการปดประมูลที่วินาทีสุดทาย ดังนั้นเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองมีการเฝาหนา
จอคอมพิวเตอรอยูตลอดระยะเวลาที่มีการประมูล เพราะถาพลาดแมแตเส้ียววินาที อาจจะทําให
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยพลาดโอกาสในการนําวัตถุที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรธงชาติไทย
กลับมาประเทศไทยก็อาจเปนได ตัวอยางวัตถุสะสมที่ไดมาจากการประมูล ไดแก 

๙.๑.๒.๑ ส.ค.ส. รูปธงไตรรงค ส.ค.ส.นี้พิพิธภัณฑธงชาติไทยประมูลมา
จากบริษัทประมูลในประเทศไทย ถือวาเปน ส.ค.ส ชุดธงไตรรงคที่เกาแกที่สุดในโลก ส.ค.ส. ชิ้นนี้
เปน ส.ค.ส. ที่นายจินดา อิภะวัต สงใหนายควง อภัยวงศที่ประเทศฝร่ังเศส เนื่องในโอกาสวันข้ึนป
ใหม พ.ศ. ๒๔๖๓ บน ส.ค.ส. มีการผนึกตราไปรษณียากรชุดลอนดอน ๕ สตางคและมีการ
ประทับตราไปรษณียปราจิณบุรีลงบนมุมซายบนของส.ค.ส.ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๔๖๒ รวมทั้ง
มีรูปธงไตรรงคปลิวไสวอยูตรงกลาง 

๙.๑.๒.๒ ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง หรือตุกตามิกนอตนี้ไดมาจากการ
ประมูลในเว็บไซตอีเบย ซึ่งเจาของเดิมเปนชาวตางประเทศ ในตอนแรกเจาของไมมีนโยบายสงของ
มาใหที่ประเทศไทย ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงขอความชวยเหลือจากเพื่อนที่อยูตางประเทศ เพื่อนของ
คุณพฤฒิพลจึงประมูลมาให แลวสงมาใหคุณพฤฒิพลที่ประเทศไทยอีกทีหนึ่ง ตุกตามิกนอตนี้เปน
โมเดลตุกตาทหารองครักษในรัชกาลที่ ๕ แสดงอิริยาบถถือธงชาง ทําดวยโลหะตันทั้งตัวและมีการ
ลงสีดวยมือ ตุกตาทหารชิ้นนี้ผลิตข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๑ (ค.ศ. ๑๘๙๘) โดย
บริษัท C.B.G Mignot ประเทศฝร่ังเศส ตุกตาทหารนี้ ๑ ชุด จะมี ๔ ตัว ซึ่งถือวาเปนตุกตาทหาร
สยามชุดแรกของโลกและเกาแกที่สุดในโลก ถึงตัวจะมีขนาดเล็กมาก แตระยะเวลา ๑๐๐ กวาปที่
ผานมายังไมมีการชํารุด สีไมลอก และแขนที่ถือธงชางไมเคยมีการชํารุด เพราะเปนโลหะตันทั้งตัว
ซึ่งทําจากเหล็กผสมกับตะก่ัว 

๙.๑.๒.๓ ธงชาติไทยที่ไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ ซึ่ง
การประมูลธงชาติของประเทศตาง ๆ ที่ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ เกิดข้ึนใน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หลังจากโครงการไดส้ินสุดลงประมาณ ๓๙ ป ซึ่งหลังจากที่อัลเฟรด เอ็ม วอรเดนได
นํายานอพอลโล ๑๕ พรอมดวยธงชาติที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ออกจากศูนยอวกาศ จอหน 
เอฟ เคนเนด้ี (John F.Kenedy Space Center) ซึ่งเปนศูนยอวกาศ ขององคการนาซาที่ต้ังอยูบน
เกาะเมอรริตต (Merritt Island) รัฐฟลอริดา (Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว ก็ไดเดินทางไป
โคจรรอบดวงจันทร หลังจากนั้นวอรเดนก็ไดกลับมายังโลกและไดนําธงชาติเหลานี้ไปเก็บไวที่บาน
ของตนเอง รวมทั้งไดเซ็นลายเซ็นกํากับไวทุกผืน หลังจากนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ วอรเดนก็ไดนําธง
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๒๑๔ 

ชาติที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรในครั้งนั้นออกมาประมูลผานบริษัท Nate D. Sanders Auctions 
ซึ่งเปนบริษัทประมูลของสหรัฐอเมริกา 

โดยกอนหนาที่จะมีการประมูลนั้นคุณพฤฒิพลไดทราบขาวจากเครือขาย
ความรวมมือของพิพิธภัณฑธงและนักธัชวิทยาทั่วโลกวาจะมีการนําเอาธงชาติไทย รวมทั้งธงชาติ
ของประเทศที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาที่เปนที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔ ออกมาประมูล หลังจากทราบขาวก็ไดมีการติดตาม
ความคืบหนาอยูตลอดวาจะมีการจัดประมูลอยางเปนทางการเม่ือไหร พอถึงวันประมูลก็มีการสู
ราคากันไปมา และคุณพฤฒิพลก็ สามารถสูราคาไดสําเร็จ พอสูราคาจนเปนผูชนะในการประมูล
วัตถุชิ้นนี้แลว ก็ตองรอใหทางบริษัทประมูลจัดทําหลักฐานรับรองใหเรียบรอยกอน แลวถึงจะสง
วัตถุชิ้นนี้กลับมาที่ประเทศไทย ซึ่งหลักฐานรับรองที่ไดก็จะมี หลักฐานรับรองจากอัลเฟรด วอรเดน 
ซึ่งเปนนักบินอวกาศประจํายานบังคับการ รวมทั้งหนังสือรับรองการชนะการประมูลจากบริษัทที่
จัดการประมูลนี้ข้ึนมา เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันวาวัตถุชิ้นนี้ไดมาจากการชนะการประมูลอยาง
ถูกตอง และเพื่อใหมั่นใจวาวัตถุชิ้นนี้ไดข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ อยางแทจริง 
ซึ่งถือเปนหลักฐานสําคัญที่ใชยืนยันในการตรวจสอบที่มาของวัตถุชิ้นประวัติศาสตรของชาติไทย
ชิ้นนี้อีกประการหนึ่งดวย 

ในที่สุดธงชาติไทยที่ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕ ในป 
๒๕๑๔ ชิ้นนี้ ก็ไดกลับมาสูประเทศไทยและนํามาจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ให
ประชาชนชาวไทยไดชม คุณพฤฒิพลกลาววา คุณพฤฒิพลเปนผูดําเนินการทุกอยางรวมทั้ง
รับผิดชอบเร่ืองคาใชจายทั้งหมดดวยตนเอง (ซึ่งคาใชจายทั้งหมดของวัตถุชิ้นนี้ รวมทั้งคาขนสง
และคาประกันแลว ราคารวมอยูที่หลายแสนบาท) และกวาจะไดธงผืนนี้มาก็เปนเร่ืองที่ยากลําบาก
มากพอสมควร ตองเสียสละเวลาในการติดตามขาวสารการประมูลอยางตอเนื่อง ตองใชทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ และกําลังทรัพย รวมทั้งตองใชความพยายามเปนอยางสูงและตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากเครือขายพิพิธภัณฑธงรวมท้ังนักธัชวิทยาที่มีอยูทั่วโลกดวย ซึ่งมูลคาดานราคาของ
วัตถุชิ้นนี้อาจจะเทียบไมไดเลยกับความภาคภูมิใจ ในการไดรับเกียรติใหวัตถุที่เปนสัญลักษณอัน
สูงสุดของชาติไทย ไดรวมเดินทางข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทรพรอมกับธงชาติของนานาประเทศและ
สามารถกลับมาสูพื้นโลกไดอยางปลอดภัย นับวาเปนธงไตรรงคผืนนี้เปนธงชาติไทยผืนแรกใน
ประวัติศาสตรที่ไดข้ึนไปโคจรในอวกาศพรอมกับธงชาติของนานาประเทศ และไดกลับมาจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยเพื่อใหประชาชนคนไทยไดชื่นชม (การนําธงชาติที่เปนพันธมิตรกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาข้ึนไปในอวกาศไดเกิดข้ึนอีกคร้ังในโครงการอพอลโล ๑๗ หลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
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๒๑๕ 

สหรัฐอเมริกาไดมอบธงชาติไทยที่ข้ึนไปในอวกาศพรอมกับยานอพอลโล ๑๗ พรอมกับหินบนดวง
จันทรชิ้นหนึ่งใหกับประเทศไทย แตตอมาไดมีการสูญหายไป) 

๙.๑.๓ การไดรับบริจาค เปนการที่ประชาชนนําวัตถุสะสมที่เกี่ยวกับธงชาติไทย
มาใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยชวยรักษาเอาไว และมีบางชิ้นที่ทางพิพิธภัณฑไดนําออกมาจัด
แสดง ทั้งในนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคลื่อนที่ ตัวอยางวัตถุสะสมที่ไดรับบริจาคมา มีดังนี้ 

๙.๑.๓.๑ ผังธงสําคัญของโลกที่มีชื่อวา “Bäder-Karte der deutschen 
Nordsee-Küste” ที่มีการตีพิมพธงชางเผือกของสยามเมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๓ (พ.ศ. ๒๔๕๖) ซึ่งจอรจ 
คาราชิวสกี สมาชิกสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศเยอรมนี ไดมอบใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยเพื่อ
นํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑ ผังธงช้ินนี้เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ถือวามีคุณคามากตอ
ประวัติศาสตรของชาติไทย และจอรจไดสงมาจากประเทศเยอรมนีโดยไมคิดคาใชจาย ซึ่ง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยก็ไดนําผังธงช้ินนี้มาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑดวย 

๙.๑.๓.๒ ธงชางผืนจริงที่ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕  ซึ่ง ๑ ใน ๔ ผืน ที่จัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น ไดมาจากชาวบานในตางจังหวัด มอบใหพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยเก็บรักษาเอาไว ซึ่งทางพิพิธภัณฑนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

๙.๑.๓.๓ ธงชางเผือกทรงเครื่อง (แบบไมยืนแทน) ทางพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทย ไดรับมอบทรงชางเผือกทรงเครื่องจากอาจารยโดม สุขวงศ เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ 
หอภาพยนตรแหงชาติ ศาลายา เพื่อนํามาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๙.๑.๓.๔ นอกจากนี้ยังมีปายเหล็กเการูปธงชาง ของคุณดวงพร เลา
ประเสริฐ และบัตรโทรศัพทแบบฝงชิพ Lenso Card ธงสยาม ของคุณเสริม สุนทรานันท ที่ไดนํามา
มอบใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยชวยเก็บรักษาเอาไวดวยเชนกัน 

สําหรับการสรรหาวัตถุสะสมนั้น ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดดําเนินการสรรหาอยาง
ตอเนื่อง ไมวาจะเปนการสรรหาซ้ือมาดวยตนเอง การประมูล หรือการไดรับบริจาคมาก็ตามแต จะ
มีการติดตามขาวสารจากเครือขายพันธมิตร ทั้งสมาพันธธง สมาคมธง และชมรมธงอยาง
สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังไดไปประชุมแลกเปล่ียนความรูเร่ืองธงในโอกาสตาง ๆ และมีการอัพเดท
ขอมูลระหวางนักธัชวิทยาและสมาชิกในวงการธงอยูเสมอ ซึ่งสามารถกลาวไดวา พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดมีการติดตามความคืบหนา ติดตอสอบถาม และแลกเปล่ียนขอมูลกับเพื่อนสมาชิกใน
วงการธงอยูทุกวัน โดยไมมีวันหยุดเลยก็วาได เพื่อที่จะแสวงหาวัตถุที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยและ
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของธงชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน มาเก็บ
รวบรวมไว ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ เพื่อใหเปนสถานที่เรียนรูและเผยแพรความรูเกี่ยวกับธง
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๒๑๖ 

ชาติไทยของประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคตสืบไป ซึ่งวัตถุสะสมบางช้ินนั้นกวาจะไดมาตอง
พบกับความยากลําบาก ถาไมไดเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑชวยกันสืบเสาะ คนหา และชวย
เจรจา วัตถุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของธงชาติไทยคงไมไดมาอยูที่ประเทศไทย และคง
ไมไดจัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ 

วัตถุสะสมที่มีการซ้ือมา ประมูลมา และไดรับบริจาคมาจากตางประเทศนั้น ถาคุณ
พฤฒิพลไมสามารถไปรับเองได วัตถุจะถูกสงมาประเทศไทยโดยบริษัทที่รับขนสงสินคาและ
ไปรษณีย ซึ่งไดแก บริษัท FedEx, DHL, TNT, UPS และ USPS เปนตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ
สะดวกของทางผูสง หลังจากวัตถุสะสมมาถึงประเทศไทยแลว ทางไปรษณียไทยจะเปนผูสงมาที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยอีกตอหนึ่ง 

๙.๒ การคัดเลือกวัตถุสะสม การคัดเลือกวัตถุสะสมที่จะนํามาจัดแสดงใน
นิทรรศการถาวรหรือนิทรรศการเคล่ือนที่นั้น วัตถุจะตองมีรูปแบบ ลักษณะ หรือขอมูลที่ตรงตาม
หลักการ ธีมงาน และวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ ไมวาวัตถุสะสมเหลานี้นั้นจะมาจากการซื้อมา
ดวยตนเอง การรับบริจาค หรือการประมูลมาก็ตามแต และคุณพฤฒิพลจะเปนคนคัดเลือกวัตถุ
เพื่อที่จะนําไปจัดแสดงดวยตนเองทุกช้ิน 

ยกตัวอยาง เชน การคัดเลือกวัตถุสะสมเพ่ือนําไปจัดแสดงในงาน “หนึ่งเดียวในโลก 
ตองอยูที่ประเทศไทย เพื่อใหคนไทยไดชม” ก็จะเลือกวัตถุสะสมที่หายากหรือมีอยูเพียงชิ้นเดียวใน
โลก อาทิ โมเดลทหารจิ๋วถือธงชางในสมัยรัชกาลที่ ๕  ปฏิทินผาฝายพิมพรูปธงชาง ธงชางเผือกทํา
มือผืนจริงที่ชาวบานทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่  ๕  ส .ค .ส . รูปธงไตรรงคที่ เกาแกที่ สุดในโลก 
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ เปนตน และนอกจากนี้ ยังมีการนําวัตถุบาง
ชิ้นที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไมเคยนําออกไปจัดแสดงที่ไหนมากอน มาใหผูรวมงานไดสัมผัส
และรับชม 

๙.๓ การศึกษาหาขอมูลของวัตถุสะสม ในสวนของขอมูลของวัตถุสะสม ที่ใชใน
การจัดแสดง รวมทั้งการจัดนิทรรศการตาง ๆ ทั้งในและนอกพิพิธภัณฑนั้น คุณพฤฒิพลเปนคน
จัดการดานขอมูลของวัตถุสะสมเองทั้งหมด โดยมีคุณจันทกาญจน รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยเปนผูชวย โดยศึกษาคนควาจากหลักฐานที่มีอยู ซึ่งคุณพฤฒิพลไดกลาววา “การทํางาน
พิพิธภัณฑตองทุมเทจริง ๆ กอนที่ขอมูลที่เราหามาจะไปปรากฏสูสายตาของสาธารณชนนั้น เรา
ตองแนใจวาจะตองไมมีขอมูลที่ผิด ถึงแมวาจะเคยทําถูกมาตลอดชีวิต แตถาพลาดคร้ังหนึ่งก็คือ
พลาด ยอมแสดงถึงความไมนาเชื่อถืออยูดี ซึ่งจะไมเหมือนกับนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา ที่เวลา
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๒๑๗ 

เรียนตกก็สามารถซอมหรือลงเรียนใหมได”๘ และคุณพฤฒิพลมักจะกลาวเสมอวา “อยาเช่ือผม แต
ใหดูจากหลักฐาน”๙ เพราะคุณพฤฒิพลไดใชชื่อเสียงตัวเองที่สะสมมานานทั้งในวงการพิพิธภัณฑ
และวงการธัชวิทยาเปนหลักประกัน จากคํากลาวนี้แสดงใหเห็นวาการทํางานวิชาการจําเปนตองมี
หลักฐานยืนยัน ทั้งหลักฐานที่เปนวัตถุพยานและหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ตองมีการศึกษา
คนควาขอมูลจากหลักฐานที่มีอยูทั้งหมดและสามารถอธิบายเร่ืองราวจากหลักฐานที่มีอยูได ถามี
คําถามก็ตองหาคําตอบใหได และเม่ือมีขอสงสัยใหม ๆ หรือหากหลักฐานใหมที่ไดมานั้นขัดแยงกับ
ขอมูลเดิมที่มีอยู ก็จะรีบศึกษาคนควาขอมูลและหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งปรึกษาผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เพื่อพิสูจนความจริงของขอมูลใหไดความกระจางมากที่สุด 

สําหรับขอมูลของการจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่บางอยางมีการจัด
ข้ึนทุกปนั้น ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยก็จะใชขอมูลเดิมเปนพื้นฐาน รวมทั้งใชส่ือจัดแสดงและ
อุปกรณเดิมที่มีอยูแลว และหากมีการคนพบขอมูลหรือมีหลักฐานใหม ๆ เพิ่มเติมก็จะมีการ
ตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนกอน แลวจึงเพิ่มขอมูลใหมลงไปในการจัดแสดง และข้ันตอนตอไป คือ 
การเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 

๙.๔ ประเภทของวัตถุสะสม วัตถุสะสมในพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้นมีอยูเปนจํานวน
มาก และมีมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถแบงได ๑๕ ประเภท คือ วัตถุสะสมประเภทผา วัตถุ
สะสมประเภทกระดาษ วัตถุสะสมประเภทเหล็กและโลหะ วัตถุสะสมประเภทแกวและกระเบ้ือง 
วัตถุสะสมประเภทคริสตัล วัตถุสะสมประเภทเงิน วัตถุสะสมประเภทไม วัตถุสะสมประเภท
พลาสติก วัตถุสะสมประเภทเซลลูลอยด วัตถุสะสมประเภทกระจก วัตถุสะสมประเภทฟลม วัตถุ
สะสมประเภทแปงขาวโพด วัตถุสะสมประเภทเขาสัตว วัตถุสะสมประเภทหนัง และวัตถุสะสม
ประเภทยาง ดังนี้ 

๙.๔.๑ วัตถุสะสมประเภทผา ซึ่งเปนวัตถุสะสมที่ทําจากผาเปนสวนประกอบ
หลัก อาทิ ธงชาง ธงร้ิวขาวแดง ธงไตรรงค ปลอกหมอกปกไหมลายธงชาง ปฏิทินผาฝายโบราณ 
ธงชางเผือกบนผากํามะหยี่ ผาพันคอลายผังธงที่มีธงชาติของประเทศตาง ๆ เอาไวใชในการเดินเรือ 
ผายันตสมัยรัชกาลที่ ๕ มีรูปธงชางเผือก ผาที่ระลึกรวมธงชาติของประเทศท่ีเขารวมงานฉลอง
ประเทศสหรัฐอเมริกาครบ ๑๐๐ ป ผาไหมโบราณที่ระลึกในสงครามโลกครั้งที่ ๑ พิมพรูปธง
ชางเผือก ผังธงรูปสามเหล่ียม รวมทั้งปลอกขอมือลายธงไตรรงค กําไลขอมือถักลายธงไตรรงค 
หมวกลายธงไตรรงค ตะกรุดถักลายแถบสีธงไตรรงค และริบบ้ินแถบสีธงไตรรงค เปนตน 

                                                            
๘สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย,  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
๙เร่ืองเดียวกัน. 
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๒๑๘ 

๙.๔.๒ วัตถุสะสมประเภทกระดาษ สวนใหญจะเปนผังธง พระราชบัญญัติธง 
เอกสารที่เกี่ยวกับธงชาติไทย หนังสือรวมธงโลก หนังสือเรียนในสมัยตาง ๆ รวมทั้งการดเกมธงชาติ 
ตัวตอลายธงชาติ ภาพเกาที่มีธงชางปรากฏอยูในภาพ สมุดจดโบราณพิมพรูปธงชาง ธงชาติ
กระดาษสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกมธงชางเผือกยืนพื้นบนโดมิโน ธงชางเผือกยืนพื้นบนเกม
กระดานจ๊ิกซอวชุดลุงแซม หนากลักไมขีดไฟเการูปธงชาง เกมไพธงร้ิวขาวแดง ส่ิงพิมพโฆษณา
ยาสูบ Tobacco รูปธงไตรรงค กลองสบูพิมพลายธงไตรรงค พัดโบราณที่มีรูปธงชางเผือกปรากฏ
อยู รูปลอกลายธงไตรรงค ตัวตอจ๊ิกซอวลายยาสูบซิกกาแรตไชโย ชุดธงชาติที่ระลึกของขาว
โอตเควกเกอร ชุดธงไตรรงคภาษาจีน ไปรษณียบัตรเกาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่พิมพรูปชางเผือก 
ไปรษณียบัตรปกไหมสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ธงชาติสยามบนหนังสือพิมพ Gleason's Pictorial 
ส.ค.ส. รูปธงไตรรงค ดวงตราไปรษณียากรรูปธงไตรรงคที่ออกโดยสหประชาชาชาติ ดวงตรา
ไปรษณียากรชุดครบรอบ ๕๐ ปธงไตรรงค เอกสารตราสารหน้ีของบริษัท รถรางกรุงเทพ จํากัด 
ธนบัตรที่ระลึกวันวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ป ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ชนิดราคา ๑๐๐ 
บาท และหนาปกโนตเพลง Siamese Patrol ที่มีรูปธงชางเผือกพิมพรวมกับธงบรมราชธวัช ธง
จุฑาธิปไตย และธงฉาน เปนตน 

๙.๔.๓ วัตถุสะสมประเภทเหล็กและโลหะ เชน ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง มีดพับ
รุนธงสยาม ปายเหล็กเการูปธงชาง แตรจิ๋วลายธงไตรรงค ลูกโลกลายผังธงนานาชาติ เกมบอรด 
Tin Toy และกระปุกออมสินเกาลายแบบเรียน ธ.ธงชาติไทย เปนตน 

๙.๔.๔ วัตถุสะสมประเภทแกวและกระเบ้ือง อาทิ ชุดเคร่ืองครัวกระเบ้ืองของ
เนสทเล แกวลายธงไตรรงค และถาดเจริญสามใบเถา เปนตน 

๙.๔.๕ วัตถุสะสมประเภทคริสตัล เชน คริสตัลสวารอฟกี้ที่สลักรูปธงไตรรงค 
เปนตน 

๙.๔.๖ วัตถุสะสมประเภทเงิน เชน เข็มกลัดธงไตรรงค และจ้ีเงินหอยคอแถบสีธง
ชาติไทย เปนตน 

๙.๔.๗ วัตถุสะสมประเภทไม ไดแก จิ๊กซอวไมรูปธงไตรรงค เกมคริตเก็ต และ
เกม Crokinole เปนตน 

๙.๔.๘ วัตถุสะสมประเภทพลาสติก มีดังนี้ แบรบริคธงชาติไทย มาโยกมารูโกะ
ชุดธงชาติไทย บัตรโทรศัพท Lenso Card ธงสยาม กรอบโทรศัพทมือถือลายธงไตรรงค รวมทั้ง
เคร่ืองประดับลายธงไตรรงค อาทิ สรอยขอมือลูกปด ตางหู และแหวน เปนตน 
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๒๑๙ 

๙.๔.๙ วัตถุสะสมประเภทเซลลูลอยด ไดแก กลองสองทางไกลลายผังธงชาติ ธง
ชางเผือกยืนพื้นและธงชางเผือกปลอยบนธงเซลลูลอยดขนาดจิ๋ว ปลอกมีดพับรุนธงสยาม และเข็ม
กลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปธงชาติสยาม เปนตน 

๙.๔.๑๐ วัตถุสะสมประเภทกระจก อาทิ ปายกระจกเกาที่ใชโฆษณาหางบูรพา
ยาสูบที่จําหนายบุหร่ีไตรรงค เปนตน 

๙.๔.๑๑ วัตถุสะสมประเภทฟลม เชน ฟลมสําหรับพิมพแบบเรียน ก.ไกยุคใหม 
เปนตน 

๙.๔.๑๒ วัตถุสะสมประเภทแปงขาวโพด อาทิ ลายธงไตรรงคบนหนาคัพเคก 
เปนตน 

๙.๔.๑๓ วัตถุสะสมประเภทเขาสัตว ไดแก ตราประทับกรมนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เปนตน 

๙.๔.๑๔ วัตถุสะสมประเภทหนัง อาทิ สายนาฬิกาแถบสีธงไตรรงค  เปนตน 
๙.๔.๑๕ วัตถุสะสมประเภทยาง เชน ริสแบรนดแถบสีธงไตรรงค และพวงกุญแจ

ลายธงไตรรงค เปนตน 
 

๑๐. การเขาชม 
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการเก็บอัตราคาเขาชม และมีระเบียบปฏิบัติในการเขาชม

นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑธงชาติไทย ดังนี้ 
๑๐.๑ อัตราคาเขาชม ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔) พิพิธภัณฑธงชาติไทยมี

การเก็บคาเขาชมคนละ ๑๐๐ บาท และมีของท่ีระลึกแจก คือ พวงกุญแจรูปธงชางและหนังสือ
เคร่ืองเสียงโบราณตํานานแหงศาสตรและศิลป  

ตอมาทางพิพิธภัณฑไดมีนโยบายการยกเลิกการเก็บคาเขาชมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากตองการรณรงคใหคนไทยหันมาเขาชมพิพิธภัณฑธงชาติไทยเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นต้ังแต 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปจจุบัน ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไมมีการเก็บคาเขาชมทั้งคนไทยและคนตางชาติ 

๑๐.๒ ระเบียบปฏิบัติในการเขาชม ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการเขาชม เพื่อความสะดวกในการใหบริการ ดังนี้ 

๑. เนื่องจากเปดใหเขาชมไมทุกวัน ควรติดตอขอเขาชมลวงหนาอยางนอย ๑ วัน 
๒. ถาในแตละคร้ังมีผูเขาชมเปนจํานวนมาก ทางพิพิธภัณฑจะจัดเกาอ้ีในหอง

โถงของชั้นที่ ๑ เพื่อรับรองผูเขาชมรวมทั้งเกร่ินนําการบรรยายกอน แลวจึงแบงกลุมพาขึ้นไปชม
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๒๒๐ 

นิทรรศการถาวรในชั้นที่ ๒ โดยจะแบงเปนรอบ ๆ ไป เพราะหองจัดแสดงในช้ัน ๒ นั้นสามารถ
รองรับจํานวนผูเขาชมไดจํากัด 

๓. ในแตละวันรับแค ๒ รอบ รอบละไมเกิน ๒๐ คน เหตุที่ตองจํากัดจํานวนคน
ในแตละรอบ เนื่องจากอยากใหทุกคนไดรับความรูอยางทั่วถึง เพราะถารับคนมากเกินไป จะทําให
เผยแพรความรูไดอยางไมทั่วถึง และอาจตอบคําถามไดไมครบทุกคน ทําใหผูเขาชมเขาไมถึง
ความรูทั้งหมดที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยตองการจะส่ือ 

๔. ถอดรองเทา วางไวที่ชั้นวางรองเทา ตรงประตูทางเขา 
๕. แตงกายสุภาพ 
๖. หามรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมภายในหองจัดแสดง 
๗. หามใชเสียงดัง 
๘. หามใชโทรศัพท 
๙. หามจับส่ิงของในหองจัดแสดง 
๑๐. หามเด็กอายุตํ่ากวา ๘ ขวบเขาไปในหองจัดแสดง (ยกเวนไดรับอนุญาต

เปนกรณี ๆ ไป) 
หากผูเขาชมไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการเขาชมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยได

กําหนดไว ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะขอพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 

๑๑. การบรรยายและการนําชมพพิิธภณัฑ 
การบรรยายและการนําชมพิพิธภัณฑนั้น คุณพฤฒิพลจะเปนผูบรรยายเร่ืองราวตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของธงชาติไทย รวมทั้งนําชมวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทยที่จัด
แสดงไวในนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยดวยตนเองทุกคร้ัง โดยการบรรยายและการ
นําชมวัตถุจะเรียงรูปแบบพัฒนาการของธงชาติไทยตามยุคสมัยกอนหลังตามลําดับ โดยเร่ิมต้ังแต
ธงแดงเกล้ียงในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงธงไตรรงคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งใชเวลาบรรยาย
และนําชมทั้งส้ินประมาณ ๔๕ นาที (บรรยายประมาณ ๑๕ นาที และนําชมประมาณ ๓๐ นาที) 
ถาในแตละคร้ังมีผูเขาชมเกิน ๒๐ คน ทางพิพิธภัณฑจะจัดเกาอ้ีในหองโถงของช้ันที่ ๑ (มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๘๐ ตารางเมตร) เพื่อรับรองผูเขาชมทั้งหมดกอน รวมทั้งจะมีการกลาวตอนรับ
และบรรยายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยในแตละสมัย แลวจึงแบงกลุมพาข้ึนไปชม
นิทรรศการถาวรในชั้นที่ ๒ โดยจะแบงเปนรอบ ๆ ไป เพราะหองจัดแสดงในชั้น ๒ นั้นมีพื้นที่
ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับจํานวนผูเขาชมไดจํากัด 
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๒๒๑ 

เมื่อผูเขาชมที่นัดหมายไวมาครบแลว คุณพฤฒิพลจะเร่ิมกลาวคําทักทายดวยสีหนา
ยิ้มแยมและเปนกันเองแลวจึงเร่ิมบรรยายประวัติของธงชาติไทย การบรรยายเร่ิมแรกจะอธิบาย
ประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทยทั้งหมดกอน โดยเร่ิมต้ังแตธงแดงเกล้ียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
มาจนถึงธงไตรรงคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร (โดยสาเหตุที่เร่ิมบรรยายประวัติธงชาติไทยต้ังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาเปนตนมานั้น เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับธงชาติไทย 
ไดเร่ิมกลาวถึงต้ังแตธงแดงเกลี้ยงที่ใชในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาเปน
ตนมา) เมื่อบรรยายพัฒนาการธงชาติไทยเรียบรอยแลว ตอมาจึงเปนการนําชมวัตถุที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรของธงชาติไทย โดยเดินจากซายไปขวาตามเข็มนาฬิกา สําหรับการบรรยายและการ
นําชมของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

๑๑.๑ การบรรยาย จะเร่ิมบรรยายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยตาม
พัฒนาการธงชาติไทย โดยแบงออกเปน ๒ ยุค ดังนี้ 

๑๑.๑.๑ การบรรยายประวัติความเปนมาของธงชาติไทยกอนสมัยกรุง
รัตนโกสินทร มี ๑ รูปแบบ ดังนี้ 

แบบที่ ๑ ธงแดงเกลี้ยง (เกิดข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
แหงกรุงศรีอยุธยา) ธงแดงเกล้ียงนั้น ถือเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหเกิดธงชาติสยามในเวลาตอมา ธง
แดงเกล้ียงปรากฏหลักฐานเปนคร้ังแรกในจดหมายเหตุของชาวฝร่ังเศส ซึ่งกลาวเอาไววา ในวันที่ 
๓ กันยายน ๒๒๒๓ ไดมีเรือของฝร่ังเศส เขามาที่ปากแมน้ําเจาพระยาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและ
ทําการคากับสยาม กัปตันเรือชาวฝรั่งเศสไดสอบถามทางสยามวา ถาจะยิงสลุตใหแกสยามตาม
ธรรมเนียมยุโรปเม่ือเรือลองผานปอมวิไชเยนทรจะเปนการขัดของหรือไม พระบาทสมเด็จพระ
นารายณมหาราชทรงอนุญาต และไดรับส่ังใหเจาเมืองบางกอกยิงสลุตตอบดวย ในขณะนั้นสยาม
ไดชักธงแดงข้ึน และทางฝร่ังเศสก็ไดยิงสลุตให ดวยเหตุนี้สยามจึงไดใชธงแดงเปนธง (ชาติ) สยาม
ต้ังแตในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา 

ซึ่งธงสีแดงหรือธงแดงเกล้ียงที่ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ี ชาวสยาม
ไดใชชักบนเสากระโดงเรือเพื่อใชแสดงอาณัติสัญญาณในเรือคาขายของสยามเทานั้น และใชเปน
ธงที่ชักในเรือคาขายเร่ือมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ดังนั้นธงแดงเกล้ียงที่
ใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน จึงยังไมถือวาเปนธงชาติของ
สยามแตประการใด 
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๒๒๒ 

๑๑ .๑ .๒  การบรรยายประวั ติความเปนมาของธงชาติไทยในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร มี ๖ รูปแบบ คือ ธงจักร ธงชางในวงจักร ธงชาง ธงชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทน ธงร้ิว
ขาวแดง และธงไตรรงค ดังนี้ 

แบบที่ ๑ ธงจักร (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๑) ตนกรุงรัตนโกสินทร 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชดําริวาเรือหลวงกับเรือ
ราษฎรควรมีเคร่ืองหมายใหเห็นแตกตางกัน จึงมีพระบรมราชโองการใหทํารูป “จักร” สีขาวติดไว
กลางธงแดง เพื่อเปนเคร่ืองหมายใชเฉพาะเรือหลวง ดวยเหตุที่จักรเปนพระนามแหงราชวงศจักรี
และเปนอาวุธที่สําคัญของพระนารายณ ซึ่งเชื่อกันวาพระนารายณคือสมมุติเทพที่เสด็จอวตารลง
มาเปนพระมหากษัตริยแหงกรุงสยาม สวนเรือคาขายของราษฎรทั่วไปนั้นยังคงใชธงแดงเกล้ียงอยู 

แบบที่ ๒ ธงชางในวงจักร (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๒) ข้ึนรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองคทรงไดชางเผือกเอกมาสูพระบารมี
ถึง ๓ ชาง คือ พระยาเศวตกุญชร พระยาเศวตไอยรา และพระยาเศวตคชลักษณ ซึ่งถือเปนพระ
เกียรติยศอยางสูง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํารูปชางสีขาวยืนพื้น อยูในวงจักรสีขาว ติดไว
กลางธงแดง ซึ่งมีความหมายวา “พระเจาแผนดินผูมีชางเผือก” ใหใชเฉพาะในเรือหลวงเทานั้น 
สวนเรือสามัญชนทั่วไปยังคงใชธงแดงเกลี้ยงอยูตามเดิม ธงรูปชางเผือกสีขาวอยูในวงจักรสีขาวนี้
ใชมาจนถึงปลายรัชกาลที่ ๓ (อางอิงจากพระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๘) 

แบบที่ ๓ ธงชาง (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๔) ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ สยามไดมีการทําหนังสือสัญญาเปดการ
คาขายกับชาวตะวันตกมากข้ึน ทําใหมีเรือสินคาของตางประเทศเขามาคาขายกับสยามมากข้ึน 
และประเทศตาง ๆ เหลานี้ตางก็ชักธงชาติของตนเองข้ึนเปนสําคัญ ดังนั้นรัชกาลที่ ๔ จึงทรง
พระราชดําริวาธงแดงเกล้ียง ซึ่งเปนธงที่ใชกับเรือของราษฎรชาวสยามนั้น ซ้ํากับประเทศอ่ืน ๆ ยาก
ตอการแยกแยะ สมควรยกเลิกเสีย และใหหันมาใชธงอยางเรือหลวงเปนธงชาติสยามสําหรับเรือ
สามัญชนดวย แตไดโปรดเกลาฯ ใหเอารูปจักรออก เพราะจักรเปนของสูงซึ่งถือเปนเครื่องหมาย
เฉพาะพระเจาแผนดินเทานั้น และใหคงไวแตรูปชางเผือกอยูกลางธงแดง รวมทั้งไดมีการขยายรูป
ชางเผือกตรงกลางธงใหใหญข้ึนอีกดวย และเรียกธงนี้วา “ธงชาง” หรือ “ธงชางเผือก” 

แบบที่ ๔ ธงชางทรงเครื่องยืนแทน (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) 
เนื่องจากวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดเสด็จ
ประพาสวัดเขาสะแกกรังและไดทอดพระเนตรเห็นชาวบานประดับธงชางกลับหัว จึงทรงมีพระราช
ประสงคเปล่ียนแบบธงชาติใหม จากธงชางเผือกใหเปนธงชางเผือกทรงเครือ่งยืนแทนและธงร้ิวขาว
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๒๒๓ 

แดง โดยธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
แกไขลักษณะธงชาติเปนพื้นสีแดง ตรงกลางเปนรูปชางเผือกทรงเคร่ืองยืนแทนหันหนาเขาเสา ใช
สําหรับเปนธงชาติที่ใชในราชการ 

แบบที่ ๕ ธงร้ิวขาวแดง (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) สําหรับธงร้ิวขาว
แดง หรือธงขาวแดงหาร้ิวนั้น เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ 
พระองคทรงมีพระราชประสงคใหเปล่ียนจากธงชางแบบเดิมมาเปนธงแถบสี เพื่อใชเปนธงชาติ
สําหรับราษฎร เพราะทรงเห็นความลําบากของราษฎรที่ตองส่ังซ้ือธงชางมาจากตางประเทศ และ
บางคร้ังเกิดการติดธงชางกลับหัว เทาช้ีฟา จะทําใหเปนเร่ืองนาละอาย ธงร้ิวขาวแดงนี้ เรียกอีก
อยางวา “ธงคาขาย” ซึ่งหมายถึงธงชาติสําหรับประชาชนนั่นเอง 

แบบที่ ๖ ธงไตรรงค (เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๖) ในป ๒๔๖๐ 
ประเทศสยามไดมีการเปล่ียนแบบธงชาติอีกคร้ัง และธงแบบใหมนี้ไดมีการใชมาจนถึงปจจุบัน 
โดยไดมีการเปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางในธงร้ิวขาวแดงใหเปนสีขาบ (สีน้ําเงินเขมเจือมวง) เพื่อ
รําลึกถึงการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะธงของประเทศฝายสัมพันธมิตรที่สยามเขารวมนั้น
มี ๓ สี คือ สีแดง ขาว และน้ําเงิน (ไดแก ธงยูเนี่ยนแจคของอังกฤษ ธงดาวของสหรัฐอเมริกา และ
ธงสามสีของฝร่ังเศส) รวมทั้งสีน้ําเงินนั้นเปนสีโปรดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ดวย เพราะเปนสีแหงวันพระบรมราชสมภพและเปนสีประจําพระองค ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะเพิ่ม
สีน้ําเงินลงในธง เพื่อใชเปนธงชาติสยาม และขนานนามวา “ธงไตรรงค” 

หลังจากบรรยายในสวนของพัฒนาการธงชาติไทยเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปจะเปน
การนําชมวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยในแตละยุค โดยจะนําชมตามยุคสมัยกอนหลัง
ตามลําดับ 

๑๑.๒ การนําชม เมื่อบรรยายประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทยเรียบรอยแลว 
ตอไปจะเปนในสวนของการนําชม ซึ่งการนําชมนั้น จะนําชมตามการจัดแสดงของวัตถุ ตามยุค
สมัยกอนหลังตามลําดับ โดยจะเร่ิมจากการชมวัตถุสะสมในตูจัดแสดงในโซนที่ ๑ โซนที่ ๒ และ
โซนที่ ๓ เปนวัตถุสะสมในยุคกอนหนาธงไตรรงค (สวนใหญเปนวัตถุสะสมที่มีรูปธงชาง) แลวจึงพา
ชมตูจัดแสดงในโซนที่ ๔ ซึ่งเปนวัตถุสะสมในยุคของธงไตรรงคตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีวัตถุ
สะสมตาง ๆ ที่อยูนอกตูจัดแสดง มีทั้งที่จัดแสดงไวบนโตะ บนช้ันวางของ บนเพดาน ตามมุมตาง ๆ 
จัดเรียงตามยุคสมัยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ผูเขาชมสามารถเดินชมวัตถุโดยเร่ิมจากตูที่อยู
ดานซายไปยังดานขวาของหองจัดแสดง โดยเดินวนตามเข็มนาฬิกา แลวมาส้ินสุดที่การประกาศใช
ธงไตรรงคเปนธงชาติไทย 
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๒๒๔ 

นอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย ยังไดเปดโอกาสใหผูเขาชมไดสัมผัสและชมวัตถุ
สะสมของจริงแบบใกล ๆ ตามโอกาสตาง ๆ ในงานที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเปนคร้ัง
คราว เชน การเปดโอกาสใหผูเขาชมไดสัมผัสกับไปรษณียบัตรปกไหม ซึ่งผลิตในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ ๑ ที่เปนของจริง ตุกตาทหารราชองครักษในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของจริง พระราชบัญญัติวาดวย
แบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของจริง ปฏิทินผาฝายของจริง ธงชางเผือกที่ใช
ในจริงในสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา การสัมผัสของจริงนี้  จะชวยใหมีความรูสึก
เหมือนยอนเวลากลับไปอยูในยุคนั้น และอาจเรียกไดวา พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ มีการบรราย
และการนําชมที่สามารถทําใหพิพิธภัณฑมีชีวิต (Living Museum) ข้ึนมาได และในระหวางการ
บรรยาย ผูบรรยายจะมีเกมใหเลนและมีคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับความรูเร่ืองธงชาติไทยมาถามผูเขา
ชม ผูที่ตอบถูกจะไดรับรางวัลเปนของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑธงชาติไทย อาทิ ธงชางจ๋ิว พวงกุญแจ
รูปธงชาง เส้ือลายธงชาง ไปรษณียบัตรลายธงไตรรงค เข็มกลัดลายธงไตรรงค สายรัดขอมือฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ปธงไตรรงค และธงสําคัญของแผนดินทั้ง ๔ แบบ เปนตน 

ในสวนของผูบรรยายและผูนําชมพิพิธภัณฑธงชาติไทยน้ัน ถือเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดของการเขาชมพิพิธภัณฑแหงนี้พอ ๆ กับคุณคาของวัตถุที่อยูในพิพิธภัณฑธงชาติไทย
เลยก็วาได เพราะผูนําชมจะเปนผูสงสารเพื่อบอกเลาความรูและเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธง
ชาติไทยและพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ 

 
๑๒. ผูเขาชมและกลุมเปาหมาย 

ผูเขาชมและกลุมเปาหมายของพิพิธภัณฑธงชาติไทยคือ ผูที่สนใจเร่ืองธงชาติไทย 
และคนไทยทุกคน 

 
๑๓. ประโยชนที่ผูเขาชมจะไดรับ 

พิพิธภัณฑ เปนเครื่องมือทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ในการผลิตความรู สรางคุณคา 
และแสดงใหเห็นคานิยมบางอยางของสังคมนั้น ๆ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงการทําองคความรู
ใหเปนการมองเชิงสรางสรรค โดยใชความรู ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม โดยผานกระบวนการ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑที่เปดเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อใหสาธารณชนไดเขาชม รวมทั้งเปนสถาบัน
ถาวรที่ใหบริการแกสังคม พิพิธภัณฑมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม มีหนาที่รวบรวม สงวนรักษา 
ศึกษา คนควา วิจัย เผยแพรความรู และจัดแสดงวัตถุสะสม อันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษย
และส่ิงแวดลอมของมนุษยในทุกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาคนควาและความ
เพลิดเพลินใจเปนสําคัญ 
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๒๒๕ 

ดังนั้นคุณคาหรือสาระที่ผูเขาชมจะไดรับจากพิพิธภัณฑธงชาติไทยคือ ผูเขาชมจะได
เรียนรูประวัติความเปนมาและพัฒนาการของธงชาติไทย ไดทราบวามีธงแบบไหนบางที่ใชกันใน
อดีตกอนที่จะพัฒนามาถึงยุคธงไตรรงคในปจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ธงชาติไทย ความหมายและหนาที่ของธงชาติไทย วันสําคัญที่รัฐบาลประกาศใหประดับธงชาติไทย 
งานหรือพิธีตาง ๆ ที่ตองใชธงชาติไทย เสาธงที่ใชในการประดับธงชาติ รวมถึงเร่ืองกฎระเบียบ 
ขอบังคับ และหนาที่ที่เก่ียวกับการใชธงชาติไทย และเกร็ดเล็กเกร็ดนอยตาง ๆ เกี่ยวกับธงชาติไทย 
เชน ทําไมในอดีตถึงใชธงจักรและธงชางเปนธงชาติสยาม ทําไมชางในธงชางแตละผืนถึงมีขนาด
และรูปรางที่ตางกัน ทําไมถึงไดมีการยกเลิกการใชธงชางเปนธงประจําชาติทั้ง ๆ ที่เปนที่รูจักของ
นานาประเทศเปนอยางดี ทําไมธงไตรรงคถึงมีสามสี และทําไมบนเคร่ืองบินรบของประเทศไทยถึง
พิมพแถบสีธงไตรรงคเปนรูปวงกลม (roundel flag) เปนตน โดยการใชธงชาติไทยและวัตถุสะสม
เกี่ยวกับธงชาติไทยในแตละยุคเปนสื่อกลางในการศึกษา  

นอกจากจะไดเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันแลว ยัง
ทําใหผูเขาชมรูสึกภูมิใจและเกิดความรักชาติ รวมทั้งรักในประวัติความเปนมาของชาติมากข้ึน 
เพราะธงแตละรูปแบบแตละผืนลวนแลวแตมีประวัติศาสตรความเปนมาดวยกันทั้งส้ิน และจาก
การเรียนรูในสถานที่ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติ อาจจะทําใหคนไทยรัก
และหวงแหนแผนดินของบรรพบุรุษของตนเองมากยิ่งข้ึน 

 
ตอนท่ี ๒ การบริหารองคกร 

 
การบริหารองคกรของพิพิธภัณฑธงชาติไทย จะเปนไปในรูปแบบที่ทําตามเจตนารมณ

และความต้ังใจของผูบริหารเอง โดยไดยึดมั่นและดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ทางพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยวางเอาไวตลอดมา ซึ่งจากการสัมภาษณคุณพฤฒิพลซึ่งเปนเจาของและผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งคุณจันทกาญจน คลอยสาย รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
พบวาพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีหลักการในบริหารองคกรซึ่งไดแก เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร ภารกิจ โครงสรางองคกร อัตราบุคลากร งบประมาณและภาระคาใชจาย รวมถึงการ
รักษาความปลอดภัย ดังนี้๑๐ 

                                                            
๑๐สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ

พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๑. เปาหมาย 

คุณพฤฒิพลมีความต้ังใจอยางแนวแนที่จะทําแหลงเรียนรูเพื่อใหคนไทยไดศึกษา
ความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของธงชาติไทยอยางถูกตอง ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีใครทํา
พิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองธงชาติไทยมากอน ประกอบกับวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทยที่
คุณพฤฒิพลไดสะสมเอาไวนั้นมีมากพอที่จะสามารถเปดเปนพิพิธภัณฑได ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึง
ไดกอต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ข้ึนมาดวยความรัก ศรัทธา และดวยความต้ังใจของคุณพฤฒิ
พลที่ตองการทําส่ิงที่เปนประโยชนตอแผนดินเกิด ดังคําปณิธานของคุณพฤฒิพลที่ต้ังมั่นถึงการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้เอาไววา “จะไมขอสะสมไวดูเปนการสวนตัว แตจะขอสะสม
เพื่อใหคนไทยสวนรวมไดดูไดศึกษา”๑๑ รวมทั้งคุณพฤฒิพลยังตองการเห็นคนไทยรักชาติรัก
แผนดินจากสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ และใหคนไทยไดเรียนรูประวัติศาสตรเกี่ยวกับธงชาติไทย
ไดอยางถูกตอง ดังนั้นคุณพฤฒิพลจึงมีความต้ังใจเปนอยางสูงที่จะลงมือสรางพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยแหงนี้และไดต้ังใจทําอยางดีที่สุด โดยคุณพฤฒิพลไดกลาวเอาไววา “เมื่อเรารูเร่ืองและเขาใจ
ประวัติความเปนมาในผืนธงชาติของชาติตนเองอยางถูกตองแลว เราก็จะรักและหวงแหนในความ
เปนชาติเม่ือมองผานธงชาติที่โบกพัดปลิวไสว”๑๒ โดยสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณพฤฒิพลตองการคือ 
อยากเห็นคนไทยรักชาติรักแผนดินและลงมือทําบางส่ิงบางอยางเพื่อชาติของเรา 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ จึงถูกจัดต้ังข้ึนมาเพื่อใหคนไทยไดมีสถานที่ศึกษาประวัติ
ความเปนมาและเร่ืองราวที่เกี่ยวกับธงชาติของประเทศตนเองอยางถูกตองและเปนรูปธรรม โดย
การทําเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่มีความสําคัญในดานการศึกษาประวัติศาสตรของธงชาติ
และประวัติศาสตรของชาติผานผ่ืนธง รวมถึงเพื่อใหพิพิธภัณฑแหงนี้เปนสถานที่รวบรวมขอมูลและ
จัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน โดยทางพิพิธภัณฑได
รวบรวมงานสะสมตาง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่เกี่ยวกับธงชาติไทยมาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยแหงนี้ ซึ่งวัตถุสะสมเหลานี้นั้นไดเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่สามารถนําทางใหเราเกิดการ
สันนิษฐาน การคิด การจินตนาการยอนไปสูเร่ืองราวในประวัติศาสตรไดโดยอาศัยหลักฐานจาก
วัตถุทางประวัติศาสตรที่เปนรูปธรรม 
 

                                                            
๑๑สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
๑๒เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๗ 

๒. วิสยัทศัน 
“พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทย และเผยแพรความรูสู

สังคมไทย” ๑๓ 
 
๓. พันธกิจ 

พันธกิจของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีดังนี้๑๔ 
๓.๑ ดูแล รักษา และอนุรักษโบราณวัตถุทางทรัพยากรวัฒนธรรมของชาติ โดยการ

แสวงหาและเก็บรวบรวมโบราณวัตถุเกี่ยวกับธงชาติไทย มาดูแลรักษาไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย 
ซึ่งเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยของประเทศไทย 

๓.๒ ศึกษา คนควา และวิจัย โบราณวัตถุทางดานประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทย แลวนําขอมูลที่ไดมาเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อใหคนไทยทุกคนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของธงชาติไทย รวมทั้งกฎระเบียบการใช การชัก และการประดับธงชาติไทยที่
ถูกตอง 

๓.๓ ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางวิชาการในหลากหลายชองทาง เพื่อให
สาธารณชนเขาใจการทํางานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในฐานะที่ เปนศูนย เ รียนรูดาน
ประวัติศาสตรของชาติไทย เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจดานประวัติศาสตรของธงชาติไทย 
รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 

๓.๔ ระดมทุน เพื่อนํามาสรางศูนยเรียนรูแหงใหม เพื่อรองรับจํานวนคนที่เขามาใช
บริการ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการบริหารพิพิธภัณฑ การบริการงานพิพิธภัณฑ และ
การจัดการพิพิธภัณฑ เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยที่สมบูรณที่สุด 

๓.๕ สรางเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางความรวมมือในดานโบราณวัตถุและขอมูลเกี่ยวกับธงชาติไทย 
รวมทั้งสงเสริมใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรธงชาติไทยที่
สมบูรณของประเทศไทย 

 

                                                            
๑๓สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย,  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
๑๔สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๘ 

๔. ยทุธศาสตร 
ยุทธศาสตรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีดังนี้๑๕ 
๔ .๑  ดูแล  รักษา  และอนุ รักษ โบราณวัตถุ เกี่ ยวกับธงชา ติไทย  เพื่ อ รักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณความเปนไทยใหดํารงอยูตอไป 
๔.๒ เผยแพรขอมูลทางวิชาการทางดานประวัติศาสตรออกสูสาธารณชน โดยจัดทํา

ส่ือการเรียนรูที่ทันสมัย และเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย 
๔.๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพองคกร เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติ

ไทยที่สมบูรณ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองคกร เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔.๔ ประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ

ธงชาติไทยจัดข้ึน โดยรวมมือกับส่ือมวลชนเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในทุกชองทาง เพื่อให
ประชาชนไดรับทราบขาวสารอยางทั่วถึง รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน โดยมีการ
ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียอีกประการหนึ่งดวย 

๔.๕ รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งเครือขายพิพิธภัณฑและพันธมิตรพิพิธภัณฑ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูในดาน
ตาง ๆ อันจะกอใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทย ใหเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับธงชาติไทยที่สมบูรณที่สุดของประเทศไทย 

 
๕. ภารกจิ 

ภารกิจของพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีดังนี้๑๖ 
๕.๑ แสวงหา รวบรวม และอนุรักษวัตถุสะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยทุกยุคทุกสมัย 

ทั้งในและตางประเทศ 
๕.๒ ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรของธงชาติไทย เพื่อแสวงหาความ

จริงตามหลักฐานที่ปรากฏ ทั้งหลักฐานที่เปนวัตถุพยานและหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
๕.๓ ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลทางวิชาการสูสาธารณชน โดยการจัดแสดง

นิทรรศการถาวรที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อสรางความรู ความเขาใจ รวมทั้งความเพลิดเพลินใจ
แกผูที่สนใจเร่ืองธงชาติไทยและคนไทยทุกคน 

                                                            
๑๕สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
๑๖เร่ืองเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๒๙ 

๕.๔ จัดกิจกรรมบริการดานการศึกษา โดยการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การเสวนาและ
สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายและจัดอบรมใหความรู การจัดโครงการ 
และกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี รวมทั้งไดมีการเผยแพรขอมูลทางส่ือมวลชนและทางส่ิง
ตีพิมพตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูในวงกวางใหเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุก
สถานะภาพอยางเทาเทียม 

๕.๕ เปนศูนยเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย ในดานประวัติความเปนมา พัฒนาการ กฎระเบียบ
การใช การชัก และการประดับธงชาติไทยท่ีถูกตอง ใหแกหนวยงานตาง ๆ สถาบันการศึกษา 
รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน 

๕.๖ ใหความรวมมือและแลกเปล่ียนความรูเร่ืองธง ระหวางเครือขายพิพิธภัณฑ 
เครือขายนักธัชวิทยา และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

จากการศึกษาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น ผูศึกษาขอสรุปลําดับ
ข้ันตอนเปนแผนภาพ ดังนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๐ 

 
 

ภาพที่ ๒๐  ข้ันตอนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
 

๖. โครงสรางองคกร 
จากการสังเกตการณ สํารวจ และสัมภาษณผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ผู

ศึกษาพบวา โครงสรางองคกรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนโครงสรางแบบลําดับชั้น โดยมีรูปแบบ
การบริหารองคกรจากบนลงลาง มีผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ เปนผูมีอํานาจบริหารสูงสุด ดัง
แผนภาพตอไปนี้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๑ 

 
 
ภาพที ่๒๑  โครงสรางองคกรของพิพธิภัณฑธงชาติไทย 

 
นอกจากนี้ โครงสรางองคกรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังสามารถเปนโครงสรางแบบ

เมทริกซไดอีกรูปแบบหนึ่งดวย เพราะถึงแมวาบุคลากรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะมีเพียง
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ และรองผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ แค ๒ ทาน แตทั้ง ๒ ทานนั้นสามารถ
รับผิดชอบหลายหนาที่ไดในเวลาเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานขามสายงานได รวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติงานทุกอยางแทนกันได 

 
๗. บุคลากร 

บุคลากรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยมี ๒ ทาน คือ คุณพฤฒิพล ประชุมผล ซึ่งเปน
เจาของและเปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ และคุณจันทกาญจน คลอยสาย รองผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑฯ โดยแตละทานมีหนาที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบดังนี้๑๗ 

๗.๑ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ ทําหนาที่ทั้งหมด ๔ ฝาย คือ ฝายวิชาการและบริการ
การศึกษา ฝายประชาสัมพันธ ฝายธุรการ ฝายเทคนิคและอาคารสถานท่ี ดังตอไปนี้ 

๗.๑.๑ ฝายวิชาการและบริการการศึกษา 
๑. สรรหาวัตถุสะสม 
๒. คัดเลือกวัตถุสะสมเพื่อนํามาจัดแสดงทั้งในและนอกพิพิธภัณฑธง

ชาติไทย  

                                                            
๑๗สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๓๒ 

๓. คนควาหาขอมูลของวัตถุสะสม รวมทั้งคัดเลือกและเรียบเรียงขอมูล
เพื่อนํามาพิมพเผยแพร 

๔. วางแผนการจัดนิทรรศการ โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ  
๕. ไปประชุมกับหนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับธงชาติทั้งในและ

ตางประเทศ 
๖. เปนผูบรรยายและนําชม 
๗. จัดนิทรรศการเคล่ือนที่ การเสวนาและสัมมนาทางวิชาการ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ 
๘. ตอบคําถามในเว็บไซตของพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งจัดแขงขัน

ตอบปญหาชิงรางวัล 
๗.๑.๒ ฝายประชาสัมพันธ 

๑. ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยทางส่ือตาง ๆ 
๗.๑.๓ ฝายธุรการ 

๑. ดูแลดานการเงิน 
๒. ดูแลธุรกิจพิพิธภัณฑ อาทิ วางแผนการตลาดในการทําธุรกิจ

พิพิธภัณฑ ๗.๑.๓.๓ ออกแบบแพคเกจ ส่ังผลิตสินคา รวมทั้งติดตอรานคาและไปสงสินคาดวย
ตนเอง 

๗.๑.๔ ฝายอาคารสถานที่และเทคนิค 
๑. ทําส่ือในการจัดแสดง ทั้งในรูปของไฟลภาพและไฟลวิดีโอ และอัพลง

อินเตอรเน็ต  
๒. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณในการจัดแสดง รวมทั้งเคลื่อนยาย

อุปกรณไปจัดแสดงนอกสถานที่ 
๓. ดูแลรักษา ซอมแซม ทําความสะอาด รวมทั้งดูแลความปลอดภัย

ใหกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๗.๒ รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑ ทําหนาที่ทั้งหมด ๔ ฝายเชนเดียวกับ

ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย คือ ฝายวิชาการและบริการการศึกษา ฝายประชาสัมพันธ ฝาย
ธุรการ ฝายอาคารสถานที่และเทคนิค ดังนี้ 

๗.๒.๑ ฝายวิชาการและบริการการศึกษา 
๑. ชวยคนควาหาขอมูลของวัตถุสะสม 
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๒๓๓ 

๒. ชวยนําชมการจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๓. ชวยจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การเสวนาและสัมมนาทางวิชาการ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ 
๗.๒.๒ ฝายประชาสัมพันธ 

๑. ชวยประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยทางส่ือตาง ๆ 
๗.๒.๓ ฝายธุรการ 

๑. ดูแลดานการเงิน 
๒. ดูแลธุรกิจพิพิธภัณฑ ชวยออกแบบแพคเกจ ไปสงสินคา รวมทั้งขาย

ของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ 
๗.๒.๔ ฝายอาคารสถานที่และเทคนิค 

๑. ถายรูป ถายวิดีโอ รวมถึงการทําส่ือวีดีทัศน ทั้งในรูปของไฟลภาพและ
ไฟลวิดีโอ และอัพลงอินเตอรเน็ต 

๒. จัดพิมพหนังสือและเอกสารสําหรับแจกและจําหนาย รวมทั้งพิสูจน
ตัวอักษร 

๓. ทํารายงานรวบรวมผลงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
๔. ดูแลตารางงานของผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งเปน

ผูชวยและผูติดตามผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทยไปประชุมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ 

๕. จัดตารางเขาชมใหกับผูเขาชม 
๖. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณในการจัดแสดง 
๗. ดูแลรักษา ซอมแซม ทําความสะอาด รวมทั้งดูแลความปลอดภัย

ใหกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
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๒๓๔ 

๘. งบประมาณและภาระคาใชจาย 
การทําพิพิธภัณฑนั้น ยอมมีทั้งงบประมาณอุดหนุนและภาระคาใชจายตาง ๆ ในการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑ เพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมี
งบประมาณและคาใชจายตาง ๆ ดังนี้๑๘ 

๘.๑ งบประมาณ ในสวนของงบประมาณอุดหนุนที่ชวยใหพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ดําเนินกิจการไดอยางราบร่ืนมาจนถึงปจจุบันนี้ มาจากหลายทาง คือ จากการกูธนาคาร จาก
งบประมาณสวนตัว จากการขายของที่ระลึก และงบประมาณพิเศษ ดังนี้ 

๘.๑.๑ การกูธนาคาร คุณพฤฒิพลไดกูธนาคารใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อมาขยับ
ขยายธุรกิจเกี่ยวกับขนมไทยโบราณหรือขนมไทยหายากที่ทําอยู แลวนํากําไรที่ไดรวมทั้งเงินทุนที่มี
อยูมาสรางอาคารพิพิธภัณฑ ซึ่งแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ธนาคารที่ใหกูในครั้งนี้คือ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพราว ๔๔ ใหกูเปนจํานวนเงิน ๕ ลานบาท ผอนชําระได ๑๕ ป โดยมีที่ดินของ
มารดาเปนส่ิงคํ้าประกัน ซึ่งงบประมาณจากการกูธนาคารนี้ ถือเปนงบประมาณที่ใชในการ
ดําเนินการในระยะแรกเม่ือเร่ิมกอต้ังพิพิธภัณฑเปนสําคัญ 

๘.๑.๒ งบประมาณสวนตัว จากเงินทุนสวนตัวที่สะสมมาจากการทํางานของ
คุณพฤฒิพลเอง (เดิมคุณพฤฒิพลไดทําธุรกิจสวนตัว เพื่อที่จะนํากําไรจากการทําธุรกิจมาใช
ดําเนินการในสวนของพิพิธภัณฑธงชาติไทย แตจากการทํางาน ๖ วันตอสัปดาห มีวันหยุดแควัน
อาทิตยเพียงวันเดียว และวันอาทิตยก็ตองทํางานในสวนของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งเหนื่อยมาก 
และถาวันที่ทํางานตองไปบรรยายไปอ่ืน ๆ และวันอาทิตยมีประชุมที่บริษัทดวยแลวแทบจะไมมี
เวลาไดพักผอนเลย ประกอบกับในป ๒๕๕๖ คุณพฤฒิพลมีโครงการที่จะทําศูนยเรียนรูฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปธงไตรรงคใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทําใหคุณพฤฒิพลตัดสินใจเลิกทําธุรกิจสวนตัว และ
หันมาทําธุรกิจในสวนของการจําหนายผลิตภัณฑของพิพิธภัณฑแทน เพื่อที่จะไดใชเวลาทุมเท
ใหกับงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการศึกษาคนควา สรรหาวัตถุ รวมทั้ง
เผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทย และไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน) 

๘.๑.๓ การขายของที่ระลึก เชน การทําสายรัดขอมือ (ริสแบรนด) ฉลองครบรอบ 
๑๐๐ปธงไตรรงค และธงสําคัญของแผนดินจําหนาย รวมทั้งหนังสือตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยไดจัดทําข้ึน เปนตน 

                                                            
๑๘สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม และ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗, 
๒๒ มีนาคม, ๑๐ พฤษภาคม และ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๓๕ 

๘.๑.๔ งบประมาณพิเศษ อาทิ พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเงินสนับสนุนให
จัดพิมพหนังสือ “ธงสยามไทยเมินฝร่ังมอง” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตน 

๘.๒ ภาระคาใชจาย สําหรับภาระคาใชจายของพิพิธภัณฑ มีทั้งรายจายประจําและ
รายจายพิเศษ ดังนี้ 

๘.๒.๑ รายจายประจํา ไดแก 
๑. คาน้ําคาไฟ 
๒. คาเชาโดเมนเนม (Domain name) สําหรับทําเว็บไซตของพิพิธภัณฑ

ธงชาติไทย 
๓. คาซ้ือวัตถุสะสม 
๔. คาประชาสัมพันธ สินคาของพิพิธภัณฑ  เชน  การลงโฆษณาใน

หนังสือพิมพ เปนตน 
๕. คาจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกพิพิธภัณฑ รวมทั้ง

คาเดินทางไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
๖. คาส่ังทําสินคา ของที่ระลึก และของรางวัล รวมทั้งคาทําเอกสารและ

หนังสือมาแจกและจําหนาย 
๗. การผอนชําระเงินกูใหธนาคาร (ที่กูมาสรางอาคารพิพิธภัณฑ) 

๘.๒.๒ รายจายพิเศษ ไดแก 
๑. คาส่ังทําส่ือและอุปกรณที่ใชในการจัดแสดง 
๒. คาบํารุง รักษา และซอมแซมรักษาอาคารพิพิธภัณฑ 

อนึ่ง เนื่องจากทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีงบประมาณและคาใชจายที่ไมแนนอนใน
แตละเดือน จึงไมมีการทําบัญชีเร่ืองงบประมาณและคาใชจายตาง ๆ ที่ครบถวนเอาไว ดังนั้นจึงไม
สามารถเปดเผยขอมูลที่ถูกตองเปนตัวเลขได 

 
๙. การรักษาความปลอดภัย 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะเนนการรักษาความปลอดภัยของวัตถุสะสมเปนสําคัญ 
เพราะวัตถุสะสมที่อยูในพิพิธภัณฑฯ ลวนมีมูลคา รวมทั้งคุณคาทางดานประวัติศาสตรของชาติ
อยางประเมินคามิได ดังนั้นการดําเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและปองกันอันตรายใหกับวัตถุ
สะสมนั้นเปนเร่ืองที่สําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงมีมาตรการดูแลและ
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๒๓๖ 

รักษาความปลอดภัย โดยมีการปองกันการโจรกรรมรวมทั้งการดูแลรักษาและซอมแซมวัตถุสะสม 
ดังตอไปนี้๑๙ 

๙.๑ การปองกันการโจรกรรม พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการปองกันการโจรกรรมทั้ง
ในพิพิธภัณฑและนอกพิพิธภัณฑ ดังนี้ 

๙.๑.๑ การปองกันการโจรกรรมในพิพิธภัณฑ มีการปองกัน ๕ รูปแบบ คือ 
๙.๑.๑.๑ กําแพงและร้ัวลวดหนาม กําแพงถือเปนการปองกันดานแรก

ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีการลอมร้ัวลวดหนามอยูบนกําแพง 
๙.๑ .๑ .๒  ทําหองปด  การทําหองจัดแสดงใหเปนหองปดมิดชิดนี้ 

นอกจากจะชวยปองกันการโจรกรรมแลว ยังมีขอดีคือ ชวยรักษาสภาพของวัตถุอีกประการหนึ่ง
ดวย เพราะแสงจากภายนอกหองนั้นจะไมสามารถลอดเขามาได นอกจากนี้ยังมีการติดเหล็กดัดล็
อกหองจัดแสดงและล็อกตูจัดแสดง รวมทั้งล็อกประตู ๓ ชั้นอยางแนนหนา 

๙.๑.๑.๓ กลองโทรทัศนวงจรปด หรือเรียกอีกอยางวา กลอง CCTV 
(Closed-Circuit Television) ซึ่งจะมีการติดไวในหองจัดแสดงและรอบ ๆ อาคารพิพิธภัณฑ 
หลักการทํางานคือ กลองวิดีโอจะสงสัญญาณภาพไปยังจอโทรทัศนในหองสํานักงานและใน
โทรศัพทมือถือที่มีคนคอยควบคุมอยู  

๙.๑.๑.๔ โมช่ันเซ็นเซอร (Motion Sensor) เปนอุปกรณชวยรักษาความ
ปลอดภัย โดยการใชระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเคล่ือนไหวของคลื่นรังสีอินฟราเรดซึ่งเปนคล่ืน
ความรอนที่แพรจากรางกายของมนุษย เมื่อมีความรอนจากรางกายมนุษยเคล่ือนไหวผานตัว
เซ็นเซอรที่ติดไวในหองจัดแสดง อุปกรณจะประมวลผลจากคลื่นความรอนในระดับเดียวกับมนุษย 
แลวสงคาสัญญาณออกมาทันที (เปนระบบเดียวกับระบบของธนาคาร๒๐) 

๙.๑.๑.๕ ฮีทดีเทคเตอร (Heat Detector) เปนอุปกรณสงสัญญาณแจง
เตือนอัคคีภัยอัติโนมัติ โดยการตรวจจับความรอนจากอุณหภูมิที่มีอัตราเพิ่มข้ึนจากเดิม ซึ่งอุปกรณ
ชนิดนี้จะทํางานเมื่อความรอนเพิ่มข้ึนจนถึงจุดที่ต้ังไว เม่ืออากาศดานบนของสวนรับความรอน
ไดรับความรอนเกินจุดที่ต้ังไวจะเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหอากาศที่ขยายตัวไมสามารถ

                                                            
๑๙สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ

พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖, ๒๒ 
มีนาคม และ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

๒๐ญาติของคุณพฤฒิพลท่ีทํางานธนาคารมาติดต้ังระบบให สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, 
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. 
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๒๓๗ 

หลุดออกมาไดและเกิดความดันสูงข้ึน อุปกรณจะทํางานตามข้ันตอนและสุดทายจะมีการสง
สัญญาณแจงเตือนไปยังตูควบคุม 

๙.๑.๒ การปองกันการโจรกรรมนอกพิพิธภัณฑ หรือการรักษาความปลอดภัย
ขณะนําไปจัดแสดงนอกสถานที่ มีข้ันตอนดังนี้ 

๙.๑.๒.๑ การรักษาความปลอดภัยขณะเคล่ือนยายวัตถุไปจัดแสดงน้ัน 
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะมีการประเมินความพรอมของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและ
สถานที่จัดแสดงเปนอันดับแรก ซึ่งสวนใหญทางหนวยงานที่เปนเจาของงานหรือผูจัดงานจะสง
เจาหนาที่มารักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุสะสมขณะเคล่ือนยายไปจัดแสดง รวมทั้งทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะสงคนของพิพิธภัณฑไปชวยดูแลอีกทีหนึ่งดวย และกอนวันจัดแสดงจะมี
เจาหนาที่นํารถของหนวยงานมาขนวัตถุและอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงไปที่งาน และทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะไปดูแลดวยตนเอง 

๙.๑.๒.๒ สําหรับในเร่ืองของสถานที่จัดแสดง ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
จะขอจัดงานในอาคาร เพราะการจัดงานในอาคารนั้นจะไมมีปญหาในเร่ืองของลมพัดหรือฝนตก 
แตสําหรับนอกอาคารแลวถาฝนตกลงมากะทันหันอาจทําใหวัตถุที่อยูนอกตูจัดแสดงรวมทั้งตูจัด
แสดงเสียหายได 

๙.๑.๒.๓ ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองจัดงานกลางแจงที่มีลมพัดแรง 
ธงที่นํามามาจัดแสดงนั้น จะมีการนําเชือกมาขึงเสาธงทุกอันที่นําไปจัดแสดง แลวนํากระสอบ
ทรายมาวางทับบนฐานดอกรักที่ใสเสาธงเอาไว เพื่อใหฐานธงหนักและเสาธงไมปลิวลม หากฝนตก
ขณะเคล่ือนยายวัตถุไปจัดแสดงน้ัน ถาเปนธงจะมีการมวนธงใสหลอดกันความชื้นเอาไว 

๙.๒ การดูแลรักษาและซอมแซมวัตถุ วัตถุในพิพิธภัณฑลวนเปนวัตถุที่มีคุณคาตอ
ประวัติศาสตรของชาติ ซึ่งมีทั้งวัตถุที่มีเพียงช้ินเดียวในโลก วัตถุหายาก และวัตถุโบราณที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน หากวัตถุเหลานี้อยูในสภาวะและสภาพภูมิอากาศที่ไม
เหมาะสม อาจทําใหเกิดความเสียหายตอตัววัตถุได ดังนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองมี
วิธีการดูแลรักษาและซอมแซมวัตถุ ดังนี้ 

๙.๒.๑ การดูแลรักษาวัตถุ เปนการดูแลรักษาวัตถุสะสมที่จัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑใหปลอดภัยจากส่ิงตาง ๆ อันเปนตนเหตุที่ทําวัตถุมีความชํารุด เส่ือมโทรม หรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 

๙.๒.๑.๑ แสง แสงจากดวงอาทิตยและความรอน อาจทําใหตัววัตถุ
เสียหายได ดังนั้นการจัดแสดงวัตถุตองจัดแสดงในท่ีที่มีแสงสองถึงไดนอยที่สุด ซึ่งทางพิพิธภัณฑ
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๒๓๘ 

ธงชาติไทยไดจัดแสดงวัตถุสะสมในหองจัดแสดงที่ปดมิดชิด ซึ่งแมแตแสงก็ไมสามารถลอดเขามา
ได เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได สําหรับไฟท่ีใชสองสวางในหองจัดแสดง ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะใชไฟที่กรองแสงยูวีได เพื่อไมใหเปนอันตรายตอตัววัตถุที่ไวตอแสง 

๙.๒.๑.๒ ความชื้น การควบคุมอุณหภูมิใหวัตถุสะสมอยูในสภาพอากาศ
ที่พอเหมาะถือเปนเร่ืองที่สําคัญยิ่ง อุณหภูมิของหองที่จัดแสดงตองเปนหองแหง ๆ หามมีความชื้น
สูงหรือตํ่าเกินไป ดังนั้นหองจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองมีการเปดเครื่องปรับอากาศ
เพื่อควบคุมอุณหภูมิใหคงที่หรือเกิดการผันผวนนอยที่สุด รวมทั้งวัตถุสะสมสวนใหญที่จัดแสดง
พิพิธภัณฑธงชาติไทย จะจัดแสดงในตูกระจกใสที่กันความช้ืน ซึ่งจะชวยรักษาสภาพเดิมของวัตถุ
เอาไวไดนานที่สุดอีกประการหนึ่งดวย 

ความช้ืนที่มาจากอากาศปรกตินี้ไมเปนอันตรายเทากับความชื้นในในฤดู
ฝน ที่มีฝนตกทั้งวันทั้งคืน เพราะในฤดูฝนนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงความชื้นมาก อาจทําใหเกิดหยด
น้ําเกาะตามที่ตาง ๆ ในหองจัดแสดง และความชื้นนี้จะกอใหเกิดผลเสีย คือ ทําใหหนังสือ เอกสาร 
รวมทั้งวัตถุที่เปนกระดาษเกิดเชื้อราและกรอบได และสันกาวของหนังสือก็อาจกรอบและทําให
ความเหนียวเส่ือมสภาพ สงผลใหไมสามารถยึดเกาะไดดังเดิม นอกจากนี้ความชื้นยังสามารถทํา
ใหผนังของอาคารขึ้นราและกอใหเกิดคราบไดอีกประการหนึ่งดวย 

๙.๒.๑.๓ ฝุนละออง นอกจากวัตถุสะสมสวนใหญที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทย จะถูกจัดแสดงในตูจัดแสดงท่ีกันความชื้นแลว ตูจัดแสดงนี้ยังเปนตูที่ปดสนิทซ่ึงทําให
ฝุนละอองเขาไปขางในตูไมได จึงไมจําเปนตองทําความสะอาดบอย สําหรับการทําความสะอาด
นั้นจะทําในสวนของตูจัดแสดง หองจัดแสดง หองโถงบรรยาย รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑเปนสวน
ใหญ 

๙.๒.๒ การซอมแซมวัตถุ พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการปองกันความเสียหายของ
วัตถุสะสมและมีการดูแลรักษาเปนอยางดี จึงยังไมเคยมีการซอมแซมวัตถุ เพราะวัตถุสะสมยังไม
เคยเกิดความเสียหายหรือชํารุด 

 
ตอนท่ี ๓ การบริการงานพิพิธภัณฑ 

 
การบริการงานพิพิธภัณฑของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนการใหบริการแกผูเขาชมที่มา

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑธงชาติไทยทั้งในนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑธงชาติไทย นิทรรศการเคล่ือนที่
และกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนหรือไดรับเชิญไปเปนวิทยากรและรวมจัด
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๒๓๙ 

แสดงผลงาน รวมทั้งเว็บไซตและส่ือตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ไดมีการใหบริการดานตาง ๆ ไดแก การบริการดานการศึกษา การประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงาน การสรางความรวมมือกับเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ และรานจําหนายสินคาและ
ของที่ระลึก ดังนี้๒๑ 
 
๑. งานบริการดานการศกึษา 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดกิจกรรมที่เปนงานบริการดานการศึกษา เพื่อเผยแพร
ความรูออกสูสังคมมากมายหลายประเภท ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเอง
และรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญเปน
วิทยากรและรวมจัดแสดงผลงานในโอกาสพิเศษตาง ๆ ไดแก การจัดนิทรรศการถาวร การจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ การบรรยายและ
การจัดอบรมใหความรู การจัดทําโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงการวางแผนจัดทําโครงการใน
อนาคต ดังตอไปนี้ 

๑.๑ นิทรรศการถาวร นิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนการจัดแสดง
วัตถุสะสมในพิพิธภัณฑฯ ประกอบการบรรยายและการนําชม เนื้อหาของการจัดแสดงจะเปนไป
ตามหัวขอที่มีชื่อวา “พัฒนาการรูปแบบธงชาติไทย” มีการจัดแสดงวัตถุโดยเรียงตามยุคสมัย
กอนหลังของธงชาติไทยตามลําดับ สําหรับการบรรยายจะเร่ิมบรรยายประวัติของธงชาติไทยตาม
พัฒนาการธงชาติไทย และการนําชมวัตถุจะนําชมตามการจัดแสดงของวัตถุ ตามยุคสมัยกอนหลัง
ตามลําดับ โดยเดินวนตามเข็มนาฬิกา แลวมาส้ินสุดที่วัตถุสะสมเกี่ยวกับธงไตรรงคซึ่งเปนธงชาติ
ไทยในปจจุบัน๒๒ 

การจัดนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนี้ หากมีวัตถุสะสมช้ินใหมเพิ่มเขา
มา วัตถุสะสมบางช้ิน อาจจะตองถูกเคลื่อนยายไปไวอีกมุมหนึ่งของหองจัดแสดง ตามความ
เหมาะสม แตยังคงรูแบบ “พัฒนาการรูปแบบธงชาติไทย” ไวดังเดิม โดยผูที่มาเยี่ยมชมจะสามารถ
เขาชมนิทรรศการถาวรนี้ไดที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งจะมีคุณพฤฒิพล ประชุมผลซ่ึงเปนเจาของ

                                                            
๒๑สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ

พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 

๒๒สามารถดูรายละเอียด “การจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ไดจาก “ขอมูล
เฉพาะของพิพิธภัณฑ” หัวขอที่ ๗ เร่ือง “การจัดแสดง” ในขางตน 
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๒๔๐ 

และผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนผูบรรยาย นําชม และใหความรูแกผูเขาชมทุกคนอยาง
ทั่วถึง 

๑.๒ นิทรรศการเคลื่อนท่ี หรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา “พิพิพิธภัณฑสัญจร” 
หรือ “Museum on Tour” นั้น เปนนิทรรศการที่นําวัตถุสะสมออกไปจัดแสดงสูสาธารณชน มีทั้ง
นิทรรศการที่จัดโดยพิพิธภัณฑธงชาติไทยเองและจัดโดยความรวมมือของพิพิธภัณฑธงชาติไทย
กับหนวยงานอ่ืน ๆ อยูเปนประจํา ดังนี้๒๓ 

๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวมจัดแสดงผลงานในการ
จัดนิทรรศการเร่ือง “หนึ่งเดียวในโลก ตองอยูที่ประเทศไทย เพื่อใหคนไทยไดชม”๒๔ ในงาน “River 
City Collectibles Show 2014” ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี 
เปนงานจัดแสดงเกี่ยวกับวัตถุชิ้นเอกที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกของพิพิธภัณฑตาง ๆ โดยในสวนของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยของช้ินเอกที่นําไปจัดแสดงในงานนี้ อาทิ แผนผังธงโลกจากยุโรป พิมพชวง
ตนรัชกาลที่ ๕ หนาปกหนังสือพิมพฝร่ังเศสรายสัปดาห Le Pèlerin ฉบับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๕๓ เปนรูปพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตราแผนดินรัชกาล
ที่ ๕ ผากํามะหยี่รูปธงชางเผือกแบบตาง ๆ เข็มกลัดหนาฟลมเซลลูลอยดรูปธงชาติสยามในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ฯลฯ นอกจากการจัดแสดงวัตถุเพื่อใหผูที่สนใจไดเยี่ยมชมอยางใกลชิดแลว ยังมีการจัด
เสวนากับผูที่เปนเจาของวัตถุสะสมเหลานี้อีกดวย ซึ่งในงานเสวนาจะมีแควันเดียวที่เจาของวัตถุ
สะสมจะนําวัตถุที่เปนช้ินเอกที่ไมเคยนําออกมาจัดแสดงที่ไหนมากอน ไดแก ธงชางเผือกทํามือใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ปฏิทินผาฝายโบราณ ค.ศ. 
๑๙๐๑ ผังธงโบราณแรกเร่ิมบันทึกธงชางเปนธงชาติสยามสมัยรัชกาลที่ ๒ ตุกตาทหารองครักษใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ถือธงชาง ธงชางเผือกบนผากํามะหยี่ งานพิมพหินแบบธงชางเผือกและธงสําคัญ
ของแผนดินอ่ืน ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ หมวกทหารองครักษในสมัยรัชกาลที่ ๕ โนตเพลง Siamese 
Patrol หนังสือพิมพลายโมง เปนตน มาใหผูสนใจที่มาเขารวมงานนี้ไดสัมผัสตัววัตถุของเหลางาน
สะสมชิ้นเอกเหลานี้ นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุสะสมหรือ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดอีกดวย นอกจากนี้แลวยังมีการตอบคําถามชิงรางวัล ซึ่งทางพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดนํา “สายรัดขอมือฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป ธงไตรรงค พ.ศ. ๒๕๖๐” มาเปนของรางวัล

                                                            
๒๓พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; สัมภาษณ พฤฒิพล 
ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

๒๔สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา, ณ ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๑ 

ใหกับผูที่สามารถตอบคําถามไดในงานนี้อีกดวย ถือวา Museum on tour ในสวนของพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยในคร้ังนี้ไดประสบความสําเร็จไปอีกข้ัน เนื่องจากมีผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาเยี่ยมชมตลอดงาน รวมทั้งสถานท่ีจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ก็ถือวาเปน
ทําเลที่ดี เพราะเปนหางสรรพสินคาที่อยูใกลกับรถไฟฟาบีทีเอส และโรงแรมที่ชาวตางชาตินิยมา
พักและทัวรนิยมพานักทองเที่ยวมาลง รวมทั้งยังอยูติดทาเรือริเวอร ซิต้ี ซึ่งเปนทางที่มีผูคนจํานวน
มากใชบริการเรือขามฟากที่ทาเรือนี้ ขามไปยังทาเรือคลองสานอีกดวยอีกดวย 

๒. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑไทยจัดงาน “Happy 
Famaily Day” ณ สวนสัตวดุสิต ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในคอนเซป “เพราะพิพิธภัณฑคือ
แหลงเรียนรู ถาคนไทยไมมีแหลงเรียนรู คนไทยก็ไมฉลาด ถาคนไทยไมฉลาด ชาติก็ไปไมรอด” โดย
แถลงขาวที่สวนสัตวดุสิต เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในงานแถลงขาวนี้ ไดมีการจัดแสดงธง
ชาติไทยผืนที่ใหญที่สุดในโลกและธงชาติไทยผืนที่เล็กที่สุดในโลกใหผูที่เขามารวมงานไดชมอีก
ดวย 

๓. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับสํานักงานพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ณ วังร่ืน
ฤดี จัดแสดงประวัติธงชาติไทย จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีธงชาติไทยในสมัยตาง ๆ และการ
สาธิตวิธีการพิมพลายและปกภาพชางลงบนผืนธง ในงาน “เหมันต สุคันธา” ๒๕ ณ พระราชนิเวศน
มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ (กอนที่จะเปดพิพิธภัณฑอยางเปน
ทางการ) 

๔. การรวมมือกับสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ (สอช.) สํานัก
นายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการ เร่ือง “ธงชาติ คือเอกลักษณของชาติ เอกราชของไทย” ในงาน “ธง
ไตรรงค  ธํารงไทย  ธงชาติไทย  รวมใจไทยเปนหนึ่ ง เ ดียว”  ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแหง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre หรือ BACC) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ โครงการนําธงชาติเกาแลกธงชาติใหม ซึ่งเปนการเปดให
ประชาชนไดนําธงชาติไทยผืนเกาที่มีการชํารุด หรือมีสีธงที่ผิดเพี้ยน มาแลกธงชาติไทยผืนใหม รุน
ใหมลาสุด คือ เปนธงที่มีการพิมพสีของธงชาติไทยที่ถูกตองลงไปบนผืนธงเลย โดยไมมีการเย็บ
ตะเข็บตอกัน เปนตน 

                                                            
๒๕สํานักงานพระราชนิเวศนมฤคทายวัน, งานฤดูหนาว พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ครั้งที่ ๒, 

เขาถึงเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก http://www.phetchaburi.go.th/data/cold.htm 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๒ 

๕. การรวมจัดนิทรรศการเร่ืองราวความเปนมาและประวัติธงชาติไทยในอดีต
รวมกับกองทัพเรือ ในงานรําลึกวิกฤตการณ ร.ศ. ๑๑๒ ปที่ ๑๑๙ ณ ปอมพระจุลจอมเกลา เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. การจัดนิทรรศการประวัติธงชาติไทยในงาน “วัฒนธรรมนําไทย” เนื่องใน
โอกาสฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสิทร ๒๓๑ ป ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ 
ศาลาสําราญมุขมาตย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

๗. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับกองทัพเรือ จัดแสดงนิทรรศการ “ประวัติธงชาติ
ไทย” บนเรือหลวงกระบ่ี ในพิธีสงหนวยเรือฝกนายทหารนักเรียนสูตร ป. บัณฑิต เมื่อวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๕๖ 

๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการประชุมเพื่อรวมหารือ หาทางออก หรือหา
แนวทางแกไขเก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ กฎหมาย หรือการกําหนดขอกฎหมายใหม
ที่เกี่ยวกับธงชาติไทย โดยทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการเขารวมประชุม
ในงานตาง ๆ อยูเปนประจํา ดังนี้๒๖ 

๑. การเปนคณะกรรมการพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติธงของวุฒิสภาและ
กองทัพเรือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

๒. การประชุมเร่ือง การกําหนดมาตรฐานสีธงชาติไทย ตามโครงการ “ธงไตรรงค 
ธํารงไทย” โดยสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
รวมกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดมีการจัดประชุมรวมทั้งหมด ๔ คร้ัง 
คือ การประชุมคร้ังที่ ๑ ณ หองประชุมสํานักวรรณกรรม (ชั้น ๕) หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี โดยมี
นายระพีพันธุ สริวัฒน หัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม เมื่อ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การประชุมคร้ังที่ ๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร การประชุม
คร้ังที่ ๓ และ ๔ ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

                                                            
๒๖พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; สัมภาษณ พฤฒิพล 
ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๓ 

๑.๔ การเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ เปนการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และเผยแพรความรูทางวิชาการ โดยทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเขารวมงานและเปน
วิทยากรในการเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการอยูบอยคร้ัง ดังนี้๒๗ 

๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการสัมมนา “ธงไตรรงค 
ธํารงไทย” เม่ือวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสํานักสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เครือขายเอกลักษณ
ของชาติ 

๒. การเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาหวันพิพิธภัณฑไทยประจําป ๒๕๕๖ ใน
หัวขอ “เก็บวันนี้ พรุงนี้ก็เกา เราก็ต้ังพิพิธภัณฑได”๒๘ โดยคุณพฤฒิพล ประชุมผล ผูกอต้ัง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยและพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรรวมกับอาจารยเอนก นาวิกมูล ผูกอต้ังบานพิพิธภัณฑและคุณอนุชา เกื้อจรูญ ผูกอต้ัง
พิพิธภัณฑทองถิ่นชุมชนตรอกขาวเมา โดยมีอาจารยประภัสสร โพธิ์ศรีทองเปนผูดําเนินรายการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร 

๓. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการบรรยายเร่ือง “แปลง
บทเรียนในตํารา พาสูโลกแหลงเรียนรูมีชีวิต” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
คร้ังที่ ๗  วันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอิมแพคฟอร่ัม (ซึ่งงานนี้ทางผูจัดงานมหกรรม
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA ไดมีการจัดหาลามภาษามือมาแปลการบรรยาย
เพื่อการเรียนรูของผูพิการทางหูอีกดวย ซึ่งถือไดวาเปนการสรางโอกาสทางดานการศึกษาหา
ความรูเพิ่มเติมใหผูพิการที่สนใจในงานสัมมนาและงานเสวนาตาง ๆ ที่ไดจัดข้ึน) 

๔. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการเสวนาหัวขอเร่ือง “หนึ่ง
เดียวในโลก ตองอยูที่ประเทศไทย เพื่อใหคนไทยไดชม”๒๙ ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญ

                                                            
๒๗พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; สัมภาษณ พฤฒิพล 
ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

๒๘สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา, ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖. 

๒๙สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา, ณ ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๔ 

ใหเปนวิทยากรในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในงาน “River City Collectibles Show 2014” ที่
ศูนยการคาริเวอร ซิต้ี 

๑.๕ การบรรยายและจัดอบรมใหความรู เปนการเผยแพรความรูโดยการอธิบาย
หรือการเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อใหผูฟงมีความรูความเขาใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับธงชาติ
ไทยมากยิ่งข้ึน ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการบรรยายและจัดอบรม
อยูเปนประจํา ดังนี้๓๐ 

๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จัด
กิจกรรมบรรยายประวัติธงชาติไทย ในโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง เพื่อใหนักเรียนไดทราบ
ความเปนมาของธงชาติไทยและเกิดความรักชาติผานผืนธง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ 

๒. การบรรยายประวัติธงชาติไทยในงานสัมมนาเร่ือง พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 
๒๕๒๒ (ฉบับลาสุด) และกฏ ระเบียบที่เกี่ยวของ  โดยวุฒิสภารวมกับกองทัพเรือและพิพิธภัณฑธง
ชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

๓. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเขารวมในโครงการอบรมใหความรูเร่ืองธง
และเพลงชาติไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีใหเกิดความรักและหวงแหน
ในความเปนชาติไทยและใหความรูเกี่ยวกับธงชาติ รวมทั้งธงอ่ืน ๆ ที่หมายถึงประเทศไทยหรือชาติ
ไทย จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัดชัยนาท สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท โดยมีทานจําลอง โพธิ์สุข ผูวาราชการจังหวัดชัยนาทเปนประธาน ระหวางวันที่ ๒๖ 
- ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

๔. การนําเสนอประวัติธงชาติไทยนอกสถานที่ โดยความรวมมือระหวาง สสปน. 
หรือสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) และพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๕. พิพิธภัณฑธงชาติรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดบรรยายประวัติธงชาติ
ไทยใหกับสถานศึกษาและหนวยงานราชการตาง ๆ อาทิ โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก และ
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

                                                            
๓๐พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; สัมภาษณ พฤฒิพล 
ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๕ 

๑.๖ โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งนอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
การจัดอบรมและการบรรยายแลว ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ จัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการศึกษาและเปนประโยชนตอประเทศชาติอยูเปนประจํา ไดแก๓๑ 

๑. โครงการ “ธงไตรรงค ธํารงไทย” โดยความรวมมือระหวางสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีและพิพิธภัณฑธงชาติไทย ระหวางวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓  
มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในงาน อาทิ การประกวดรองเพลงชาติไทย และการแขงขันประกวด
วาดภาพพัฒนาการธงชาติไทย เปนตน พิธีเปดจัดที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พิธีปดจัดที่หอว
ชิราวุธานุสรณ สํานักหอสมุดแหงชาติ โดยในวันเปดโครงการในวันที่ ๒๓ มิถุนายนนั้น เปนการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด และผูที่เกี่ยวของ เพื่อมอบ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน นอกจากนี้แลวยังมีโครงการฝกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร
เอกลักษณของชาติอีกโครงการหนึ่งดวย 

โครงการนี้ หนาที่ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยคือ การบรรยายประวัติธงชาติไทย 
และการจัดแสดงวัตถุสะสมที่ เกี่ยวของกับธงชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  เชน 
ไปรษณียบัตรโนตเพลงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีธงชางเผือกปรากฏอยู ไปรษณียบัตรอ่ืน ๆ 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีรูปรัชกาลที่ ๕ และธงชางเผือก พระราชบัญญัติธง ร.ศ. ๑๑๐ และ ร.ศ. 
๑๑๘ ซึ่งเปนพระราชบัญญัติธงที่ออกเปนคร้ังแรกและคร้ังที่ ๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ธงชางเผือกที่ใช
จริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ – ๖ ซึ่งจัดวางเดนอยูตรงกลางตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ยังมี
การจัดแสดงตัวอยางร้ิวผาแดงขาวท่ีรับเสด็จรัชกาลที่ ๖ ณ วัดเขาสะแกกรัง กอนที่จะเปล่ียนธง
ชาติมาเปนธงร้ิวขาวแดงใน พ.ศ. ๒๔๕๙ เปนตน 

๒ .  การจัดประกวดวาดรูปธงชาติไทย  ในงานชุมนุมเยาวชนรักชาติ รัก
ประชาธิปไตย จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการรวมกับสํานักสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและพิพิธภัณฑธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ณ 
สนามศุภชลาศัย 

๓. โครงการถวายธงไตรรงคและธงธรรมจักรใหวัดที่อยูหางไกลตัวเมืองและอยู
ในถิ่นทุรกันดารเพื่อเปนพุทธบูชา โดยจะถวายธงไตรรงคและธงธรรมจักรใหวัดละ ๑ โหล สําหรับ
ใหทางวัดไดประดับไวคูกัน มีทั้งวัดที่ทางพิพิธภัณฑนําไปถวายเอง อาทิ วัดแกวฟา วัดโคนอนมหา

                                                            
๓๑พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; สัมภาษณ พฤฒิพล 
ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๖ 

สวัสด์ิ เปนตน และวัดที่ผูเขาชมหรือสมาชิกผูติดตามส่ือโซเชี่ยลมีเดียของพิพิธภัณฑธงชาติไทย
นําไปถวายให โดยทางพิพิธภัณฑจะมอบธงใหเพื่อนําไปถวายวัดที่ธุรกันดารในตางจังหวัดโดยไมมี
คาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน โครงการนี้ถือวาเปนอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ในการทําความดีรวมกันโดยไม
แสวงหาผลกําไร 

๔. โครงการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กไทย ใหหันมารักประวัติศาสตรของชาติ โดย
การทําเกมเรียนรูเร่ืองราวประวัติธงชาติไทยข้ึนใน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ที่มีชื่อวา “รวมดวยชวยกัน นําธง
ชาติข้ึนเสา” โดยเปนความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทย และกัญฐณา ประชุมผล นิสิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร รวมท้ังวรธน เลิศรัตนไพศาล, พงศกร สมศรี, 
ปาริษา สุพิทยากุล และวันชนะพล ฐานวรานุรักษ นิสิตภาควิชาซอฟแวรและความรู (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเกมที่สามารถดาวนโหลด
โปรแกรมไดจาก www.ธงชาติไทย.com เมื่อดาวนโหลดและติดต้ังโปรแกรมในคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลวจะสามารถเลนแบบออฟไลน (offline) ได 

๕. โครงการความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยและสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เร่ือง “การทําภาพสามมิติ (3D) เพื่อบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทย”๓๒ โดย
ไดนําภาพเกาหายากในอดีต มาผานกระบวนการทําใหเกิดเปนภาพสามมิติสวยงาม แลวบอกเลา
เร่ืองราวผานเพลง “ธงชาติ” ของคุณหลง ลงลาย เพื่อใหคนไทยไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของธงชาติ ซึ่งเปนสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ และส่ือใหเห็นถึงความรักชาติของคนในชาติผาน
ผืนธงที่เปนสัญลักษณอันสูงสุดของชาติ โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
กับนายไชยา วิบูลสันติสุข และนายนวพล ศรีอําไพพร นักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยไดมีการจัดแสดงผลงานรอบปฐมทัศนเม่ือวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๖. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรวมมือกับกองทัพเรือในการทํา “เพลงธงชาติ” แบบ
ตัดเสียงรอง (Backing Track) เวอรชั่นกองทัพเรือ เพื่อใหผูที่สนใจไดขับรองเพลงนี้โดยไมมีเสียง
รอง (เวอรชั่นมีเสียงรอง เปนของคุณหลง ลงลาย) 

๗. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนผูอยูเบ้ืองหลังการถายทําภาพยนตร
ประกอบเพลง หรือ MV (music video) “เพลงชาติ” ของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเปนผูกําหนด
มาตรฐานสีธงชาติไทย 

                                                            
๓๒สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา, ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๔๗ 

๘. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเปนผูอยูเบ้ืองหลังการถายทํา MV เพลง 
“ธงชาติ” โดย มีคุณหลง ลงลาย และคุณสันติ ลุนเผ มารวมขับรอง ซึ่งเพลงนี้เปนหนึ่งในเพลงหลัก 
ตามโครงการจัดทําสารคดีในช่ือ “กามขามเพื่อตามฝน” โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
และกองทัพเรือ 

๙. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับบานพิพิธภัณฑ (เจาของคืออาจารยเอนกและ
อาจารยวรรณา นาวิกมูล) จัดโครงการพิพิธภัณฑธงชาติไทยสัญจร ณ บานพิพิธภัณฑ (House of 
Museums)  

๑๐. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญใหเขารวมเสวนาในโครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูใหเปนพื้นที่สรางสรรคของครอบครัว เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดงาน “อัญเชิญธงชางเผือกข้ึนสูยอดเสา ฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ป การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ ๒ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” 
ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๒. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติจัด
งาน “ฉลองครบรอบ ๙๓ ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย” ณ สํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

๑๓. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการ “ฝกอบรม
มัคคุเทศกนอย” เพื่อบรรยายประวัติธงชาติไทยสําหรับนิทรรศการ “ธงชาติคือ เอกลักษณของชาติ 
เอกราชของไทย” ณ ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๑๔. พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดงาน “รวมใจ ใหครูใต” เพื่อชวยเหลือคณะครู
ภาคใต บานตันหยง จังหวัดนราธิวาส ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณความไมสงบใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทย โดยมีคุณสุทธิ
พงษ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตต้ี) ซึ่งเปนนักรองและนักแสดง ใหเกียรติมารวมงาน  

๑๕. พิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมกับคุณพันธุเลิศ อาจมังกร จัดทําโครงการ 
“อนุรักษธงสยาม” โดยไดจัดพิมพธงสยามในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ ข้ึนมาใหม เพื่อให
เยาวชนรุนหลังไดมีโอกาสเห็นธงสยามตามแบบของจริง 

๑๖. พิพิธภัณฑกองทัพอากาศรวมกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย จัดโครงการ 
“อนุรักษธงชัยเฉลิมพล” ของกองทัพอากาศ  

๑๗. พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดโครงการ “อาสาสมัครพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ใน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
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๒๔๘ 

๑๘. พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดโครงการ “มอบเกียรติบัตรใหแกบุคคลที่มอบวัตถุ
สะสมที่เกี่ยวของกับธงชาติไทยใหแกพิพิธภัณฑธงชาติไทย” อาทิ คุณดวงพร เลาประเสริฐ สมาชิก
เว็บไซตโคกไทยดอทคอม (www.cokethai.com)  ที่ไดมอบปายเหล็กเการูปธงชางใหกับ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย และคุณเสริม สุนทรานันทที่มอบบัตรโทรศัพทเลนโซ (Lenso Card) ธง
สยาม ใหจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๑๙. พิพิธภัณฑธงชาติไทยใหการตอนรับผูที่ทํางานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ อาทิ 
คุณศรันย ทองปานและคุณวิชญดา ทองแดง บรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ คุณชีวสิทธิ์ บุณย
เกียรติและคุณปณิตา สระวาสี บรรณาธิการจุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ ศูนยมานุษยวิทยาสินธร 
(องคการมหาชน) คุณชวน และคุณเสริม สุนทรานันท จากเว็บไซตไทยคอลเลคเตอรดอทคอม หรือ 
www.thai-collector.com และคุณสุทธิพงษ พื้นแสน นักคนควาเร่ืองธงแหงชาติ ฯลฯ 

๒๐. พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดงาน “เปดอาคารพิพิธภัณฑธงชาติไทยในโอกาสที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยครบรอบ ๗ ป” เพื่อขอบคุณส่ือมวลชนที่รวมกันเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับ
ธงชาติไทย ทั้งประวัติความเปนมา วิธีการใช วิธีการชัก และวิธีการประดับธง รวมทั้งการกลาวถึง
กฎหมายที่เกี่ยวกับธงไตรรงค 

๒๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเขียนหนังสือและบทความเพื่อใหความรูแก
ประชาชนทั้งที่เปนส่ิงตีพิมพและอินเตอรเน็ต อาทิ การลงบทความในหนังสือพิมพและในเว็บไซต 
เพื่อเผยแพรองคความรู เปนตน 

๒๒. พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดทําโครงการ “วิดีโอสาธิตวิธีการพับธงชาติที่
ถูกตอง” เพื่อเผยแพรความรูใหแกสาธารณชนทางอินเตอรเน็ต 

๒๓. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดการแขงขันตอบปญหา เพื่อชิงรางวัลจาก
พิพิธภัณฑธงชาติไทยในงานสัมมนาตาง ๆ หรือการตอบคําถามในเฟสบุคแฟนเพจของพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทย โดยมีของรางวัล อาทิ เข็มกลัดธงชาติไทย ธงชางรุนลิมิตเต็ดที่ส่ังทําแค ๑๐๐ ผืน 
ไปรษณียบัตรรูปธงชาติไทย เข็มกลัดลายธงชาติไทย และสายรัดขอมือฉลอง ๑๐๐ ปธงไตรรงค 
เปนตน 

นอกจากนี้ หากผูเขาชมและผูที่สนใจเร่ืองธงชาติไทย มีคําถามที่ตองการสอบถามทาง
พิพิธภัณฑฯ เกี่ยวกับความรูเร่ืองธงชาติไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน อาทิ พัฒนาการของธงชาติ
ไทย การใชธง การชักธง กฎหมายเก่ียวกับธง หรือเร่ืองราวเก่ียวกับวัตถุสะสมที่จัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑธงชาติไทยก็สามารถถามในเว็บไซตของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดโดยตรง รวมทั้งทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะมีการแจงขาวเกี่ยวกับการปฏิบัติตอธงชาติไทยในสื่ออินเตอรเน็ต อาทิ 
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๒๔๙ 

เร่ืองประกาศมติรัฐมนตรีการใชและชักธงชาติ  การประกาศวันที่ควรประดับธงชาติ หรือวันที่ตองมี
การลดธงลงคร่ึงเสา รวมถึงความรูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับธงชาติและการใชธงชาติ เปนตน 

๑.๗ โครงการในอนาคต เปนโครงการที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดคิดข้ึนและ
วางแผนเอาไวแลว ซึ่งมีบางสวนที่ทางพิพิธภัณฑฯ ไดเร่ิมดําเนินการไปบางแลว ดังนี้๓๓ 

๑. โครงการสราง “อาคารฉลองครบรอบ ๑๐๐ป ธงไตรรงค ธงชาติไทย” โดยจะ
ทําเปนศูนยเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทยแหงใหมที่มีขนาดใหญกวาเดิม สําหรับจัดบรรยาย จัด
กิจกรรม และจัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราวและประวัติความเปนมาของธงชาติไทย ทางพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยคาดการณวา อาจจะตองใชงบประมาณทั้งส้ินถึง ๑๔ ลานบาท โดยศูนยเรียนรูแหงใหม
นี้จะทําเปนหองบรรยาย มีเกาอ้ีรองรับผูเขาชมในแตละครั้งไดประมาณ ๑๐๐ คน มีที่จอดรถไว
อํานวยความสะดวก รวมทั้งจะนําพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและ
พิพิธภัณฑเฉลิมพระนคร มาจัดแสดงไว ณ ศูนยเรียนรูแหงนี้รวมกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยดวย 
กําหนดแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. การทําพิพิธภัณฑออนไลน โดยใชเฟสบุคของพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปน
สถานที่จัดแสดงวัตถุ ซึ่งผูเขาชมสามารถรับชมการจัดนิทรรศการและวัตถุสะสมในหองจัดแสดง
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทุกช้ินโดยใชเครือขายอินเตอรเน็ต พิพิธภัณฑออนไลนนี้สามารถ
รับชมไดทั่วโลก เหมาะอยางยิ่งสําหรับคนที่อยูตางจังหวัดหรือตางประเทศที่สนใจวัตถุสะสมและ
เร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทยแตไมสะดวกเดินทางมาชมที่พิพิธภัณฑฯ 

๓. โครงการจัดทําเอกสารออนไลน เปนการสแกนเอกสารเปนไฟลพีดีเอฟ (PDF) 
แลวอัพโหลดลงเว็บไซตของพิพิธภัณฑ เพื่อใหผูที่สนใจและตองการศึกษาขอมูลในเอกสาร
สามารถดูในเว็บไซตไดทันที ทั้งนี้นอกจากจะชวยปองกันการเส่ือมสภาพและชํารุดของเอกสาร
โดยเฉพาะเอกสารโบราณที่มีอายุมากกวา ๑๐๐ ปแลว ยังชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
เดินทางมาหาขอมูลในพิพิธภัณฑอีกประการหนึ่งดวย (ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเร่ิมจัดทําไป
บางสวนแลว)  

๔. การจัดทําทะเบียนวัตถุ พรอมทั้งสามารถคนหาขอมูลของวัตถุในรูปแบบ
ออนไลนได (ซึ่งจากการที่ผูศึกษา ไดทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” จึงทําให
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการทําทะเบียนวัตถุและการทําบัญชีการ
จัดซ้ือวัตถุ ซึ่งตอนนี้ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเร่ิมลงมือตรวจสอบวัตถุและเร่ิมวางแผนการ

                                                            
๓๓สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๕๐ 

ดําเนินงานแลวต้ังแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา รวมถึงการทําบัญชีรายรับรายจาย
ทางดานการเงินที่มีความละเอียดมากข้ึนกวาเดิมอีกประการหนึ่งดวย๓๔) 

จะเห็นไดวา การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้นถือ
เปนเร่ืองที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการจัดงานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยูเปนประจํา ซึ่งถือ
วาเปนการสรางเครือขายใหกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยประการหนึ่งดวย และจากการที่พิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดรับเชิญใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในเชิงวิชาการอยูเปนประจํานั้น เปนการแสดงใหเห็น
วาพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีความนาเช่ือถือ รวมทั้งตลอดระยะเวลาที่ไดดําเนินงานมาเกือบ ๙ ปนั้น 
พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีผลงานในการทํางานที่เปนที่ประจักษและเปนประโยชนตอประเทศชาติ จึง
ทําใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับการยอมรับจากสาธารณชน รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศมาจนถึงปจจุบัน 

 
๒. การประชาสัมพนัธและเผยแพรผลงาน 

การประชาสัมพันธ การเผยแพรผลงาน รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย  จะเปนการใหบริการทางดานวิชาการเปนสําคัญ  โดยขอมูลที่ ได
ทําการศึกษาคนควาเพื่อนํามาเผยแพรนั้น จะเนนการรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เปนวัตถุพยาน
และหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรเปนสําคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการประชาสัมพันธ 
การเผยแพรผลงาน รวมถึงการแจงขาวสารตาง ๆ ในหลากหลายชองทาง ซึ่งมีทั้งการดําเนินงาน
โดยพิพิธภัณฑธงชาติไทยเอง และจากความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งส่ือมวลชนตาง ๆ เพื่อใหบุคคลที่สนใจ และผูที่ติดตามขาวสารของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
ไดรับทราบขาวสาร กิจกรรม นิทรรศการ และโครงการตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึน 
ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการนําเอากลยุทธทางการตลาดและการตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือ 
E-marketing เขามาใชในการประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงาน โดยมีชองทางตาง ๆ ไดแก 
ทางอินเตอรเน็ต ทางส่ือมวลชน และทางส่ิงตีพิมพ ดังนี้ 

๒.๑ ทางอินเตอรเน็ต การใหบริการทางอินเตอรเน็ตของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น 
นอกจากจะใหบริการดานการประชาสัมพันธ การเผยแพรผลงาน รวมทั้งการใหบริการดานขอมูล
ทางวิชาการและแจงขาวสารแลว ยังมีการรวบรวมนิทรรศการ โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่เคย
จัดข้ึน มาไวในเว็บไซตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ภาพนิ่ง วิดีโอ รวมทั้งมีการบอกรายละเอียดขอมูลในภาพรวมของงานนั้น ๆ ดวย และบางงานก็ได

                                                            
๓๔สัมภาษณ พฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๕๑ 

มีการประเมินผลตอบรับกลับมาทางเว็บไซตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียของพิพิธภัณฑธงชาติไทยอีก
ชองทางหนึ่งดวย ซึ่งส่ิงเหลานี้ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเล็งเห็นประโยชนและความสําคัญจึงได
จัดทําเว็บไซตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียข้ึนมา เพื่อใหผูที่สนใจที่อยูไกลและไมมีโอกาสไดเดินทางมารวม
งาน ไดมาชมบรรยากาศยอนหลังภายในงานจากเว็บไซตของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ไดจัดทํา
ข้ึนมา นอกจากนี้ยังมีชองแสดงความคิดเห็น ในเว็บไซตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียตาง ๆ เพื่อใหผูเขาชม
ไดแสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา หรือติชม เพื่อที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะไดนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและดียิ่งข้ึนอีกประการหนึ่งดวย การใหบริการทางอินเตอรเน็ตของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยแบงออกเปน ๒ รูปแบบ ไดแก ดานเว็บไซต และดานโซเชี่ยลมีเดีย ดังนี้๓๕ 

๒.๑.๑ ดานเว็บไซต การประชาสัมพันธ การเผยแพรผลงาน และการแจงขอมูล
ขาวสารทางอินเตอรเน็ตของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีใหบริการในเว็บไซตตาง ๆ ดังนี้ 

๒.๑.๑.๑ เว็บไซตธงสยาม หรือ www.siamflag.org เปดใหบริการในป 
๒๕๔๙ เปนเว็บไซตของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย ที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับธงชาติสยาม กอนที่จะ
เปล่ียนมาใชธงไตรรงค รวมถึงขอมูลของวัตถุสะสมที่เกี่ยวกับธงชาติสยาม และกิจกรรมตาง ๆ ที่
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนมาต้ังแตเปดพิพิธภัณฑเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งเว็บไซตมีขอมูลทั้ง
ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 

๒.๑.๑.๒ เว็บไซตธงไตรรงค หรือ www.thaiflag.org เปดใหบริการเมื่อ
เดือนมกราคม ๒๕๕๔ เปนเว็บไซตของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย ที่ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติของธงไตรรงค รวมทั้งกฎระเบียบ การใช การชัก และการประดับธงชาติ โดยสาเหตุที่เปด
เว็บไซตนี้ข้ึนมาเพิ่มจากเว็บไซตของธงสยาม เนื่องจากประเทศไทยไดใชธงไตรรงคเปนธงชาติมา
เกือบ ๑๐๐ ปแลว มีเร่ืองราวและเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับธงไตรรงคเกิดข้ึน และไดมีการบันทึก
เอาไวเปนจํานวนมาก จึงทําใหทางพิพิธภัณฑเห็นสมควร ที่จะตองเปดเว็บไซตนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับธงไตรรงคทั้งหมด เอาไวใหผูที่สนใจไดศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองของธงไตรรงค 
อันเปนธงชาติไทยในปจจุบันโดยเฉพาะ เว็บไซตนี้มีขอมูลทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
เชนเดียวกัน 

๒.๑.๒ ดานโซเช่ียลมีเดีย พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีชองทางในการส่ือสารกับ
สังคมออนไลนในอินเตอรเน็ตในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหการบริการดานการประชาสัมพันธ การ

                                                            
๓๕สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ

พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๕๒ 

เผยแพรผลงาน และการแจงขอมูลขาวสารในชองทางตาง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
ชองทางการติดตอส่ือสารทางโซเชี่ยลมีเดียที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยมี ไดแก เฟสบุค ยูทูป ทวิตเตอร 
และไลน ดังนี้ 

๒.๑.๒.๑ เฟสบุค (Facebook) การใหบริการทางเฟสบุค โดยสวนใหญ
แลวจะเปนการอัพเดทแบบวันตอวัน คือกอนจัดงานก็จะมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูที่สนใจและ
ผูที่ติดตามพิพิธภัณฑธงชาติไทยอยูนั้นไดทราบถึงรายละเอียดของงาน และเมื่อจบงาน ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยก็จะมีการอัพเดทเร่ืองราวของงานวันนั้น พรอมทั้งมีรูปภาพและไฟลวิดีโอ ให
ผูที่ไมมีโอกาสไดเดินทางไปรวมงานไดชม เฟสบุคมี ๒ ประเภท คือ เฟสบุคสวนบุคคล และเฟสบุคแฟน
เพจ ไดแก 

ประเภทที่ ๑ เฟสบุคสวนบุคคล (Facebook profile) ปจจุบันใชชื่อวา 
“พฤฒิพล ประชุมผล” (ชื่อเดิม คือ “พฤฒิพล ประชุมผล” ตอมาไดเปล่ียนมาเปน “พิพิธภัณฑ ธง
ชาติไทย” และ “พิพิธภัณฑ ธงชาติไทย โดย พฤฒิพล ประชุมผล” ตามลําดับ) เปดใชเปนคร้ังแรก
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ปจจุบันมีเพื่อนเต็มจํานวน คือ ๕,๐๐๐ คน และมีผูติดตามอีก ๓,๖๓๐ 
คน (ขอมูลลาสุด ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) เว็บไซตของเฟสบุคสวนบุคคลสามารถเขาไปไดที่ 
www.facebook.com/www.thaiflag.org 

ประเภทที่ ๒ เฟสบุคแฟนเพจ (Facebook fanpage) ซึ่งมีทั้งเพจภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเพจภาษาไทยใชชื่อวา “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” เปดใหบริการเปนคร้ังแรกเม่ือ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เว็บไซต คือ www.facebook.com/thai.national.flag.museum/timeline มี
ผูติดตามทั้งหมด ๒,๑๙๘ คน และเพจภาษาอังกฤษใชชื่อวา “Thai Vexillological Association” 
(สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย) เปดใหบริการเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ สามารถเขาชม
ไดที่เว็บไซต www.facebook.com/ThaiVexillologicalAssociation ปจจุบันมีผูติดตามทั้งหมด 
๔๖๖ คน (ขอมูลลาสุด ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) 

๒.๑.๒.๒ ยูทูป (Youtube) เปนเว็บไซตที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยใช
เผยแพรความรูในรูปแบบวิดีโอ ซึ่งสามารถรับชมไดในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว ที่มีทั้งสี และเสียง 
ซึ่งจะมีการอัพโหลดไฟลวิดีโอของงานนิทรรศการ กิจกรรม และโครงการตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑได
จัดข้ึน รวมถึงเทปบันทึกของรายการตาง ๆ ที่ไดถายทําเกี่ยวกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ แลว
อัพข้ึนในเว็บไซตยูทูปเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งคุณพฤฒิพลไดสมัครเปนสมาชิกยูทูปเมื่อวันที่ 
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ปจจุบันนับเปนระยะเวลาเกือบ ๖ ปแลว ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ไดเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับธงชาติไทยที่ชองพิพิธภัณฑธงชาติไทยบนยูทูปแหงนี้ ภายใตเว็บไซต 
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๒๕๓ 

www.youtube.com/user/mykeawja โดยไดอัพโหลดไปแลวเปนจํานวน ๑,๕๐๐ กวาวิดีโอ มี
ผูติดตามทั้งหมด ๙,๕๖๘ คน และมีคนเขาชมชองพิพิธภัณฑธงชาติไทยทั้งหมด ๑๒,๖๗๖,๕๙๙ 
คร้ัง (ขอมูลลาสุด ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘) วิดีโอที่อัพโหลดเปนเร่ืองแรกคือ “รายการคุณพระ
ชวย ตอนธงชาติไทย ๑/๒” อัพโหลดเม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สําหรับวิดีโอเกี่ยวกับธงชาติ
ไทย ที่มีคนเขาชมมากที่สุดคือ “MV เพลงชาติไทย ลาสุด แบบที่ ๒” มีคนเขาชมจํานวน 
๓,๑๒๕,๕๑๖ คร้ัง (อัพโหลดเม่ือ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔) วิดีโอนี้มีชื่อวา “รวมแรงรวมใจ เพื่อชาติ
ไทยของเรา” จัดทําโดย สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัด สํานัก
นายกรัฐมนตรี กําหนดเร่ิมใชเผยแพรอยางเปนทางการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สําหรับวิดีโอ
เกี่ยวกับธงชาติไทยที่มีคนเขาชมรองลงมาคือ “เนื้อรองเพลงชาติไทย (ฉบับตองหาม)”  มีคนเขาชม
จํานวน ๙๙๓,๖๖๙ คร้ัง (อัพโหลดเมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) เปนเนื้อรองเพลงชาติสยามฉบับแรก 
ที่ไมใชฉบับทางการ ประพันธโดย ขุนวิจิตรมาตราในป ๒๔๗๕ ซึ่งสาเหตุที่มีการหามใชเนื้อรองของ
เพลงนี้เปนเพลงชาติสยาม เนื่องจากมีคําวา “ยึดอํานาจ” อยูในบทรอง โดยมีหลักฐานปรากฏอยู
ในผลการประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยที่ ๑ ประจําป ๒๔๗๖ หนา ๕๐๓ มีการระบุชัดเจนวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการไดส่ังหามนักเรียนรองเพลงชาติ เพราะมีคําวา “ยึดอํานาจ” ซึ่ง
เห็นวาเปนคําแสลง สวนผูประพันธทํานองเพลงชาติสยาม คือ พระเจนดุริยางค และยังคงใช
ทํานองเดิมมาจนถึงปจจุบัน และอันดับที่ ๓ คือ “เพลงรักเมืองไทย ฉบับคํารองและทํานองโดยพล
ตรีหลวงวิจิตรวาทการ” ซึ่งมีคนเขาชมจํานวน ๓๐๖,๘๘๙ คร้ัง (อัพโหลดเมื่อ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๓) 

๒.๑.๒.๓ ทวิตเตอร (Twitter) ใชชื่อวา “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” โดยมี
การเผยแพรความรู รวมทั้งประชาสัมพันธนิทรรศการ โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดข้ึนเชนเดียวกับในเฟสบุค พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเขาเปนสมาชิกของ
ทวิตเตอรเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีการทวีตขอความไปแลว ๔,๕๘๖ คร้ัง มีผูติดตามทั้งส้ิน 
๒๔๕  คน  (ข อมู ลล า สุดวั นที่  ๒๔  เ มษายน  ๒๕๕๘ )  สามารถ เข า ชม ได ที่ เ ว็ บ ไซต 
https://twitter.com/thai_flag 

๒.๑.๒.๔ ไลน (Line) ในสวนของแอพพลิเคชั่นไลน จะมีรหัสคิวอาร หรือ
ที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา QR Code (Quick Response) เปนบารโคดสองมิติที่ใชเปนสัญลักษณ
แทนขอมูลตาง ๆ ที่มีการตอบสนองอยางรวดเร็ว นิยมนํามาใชกับสินคาหรือส่ือโฆษณาตาง ๆ 
เพื่อใหขอมูลผลิตภัณฑเพิ่มเติม คิวอารโคดจะมี URL ที่เช่ือมตอกับเว็บไซต และเมื่อเราสแกนคิว
อารโคดนี้ดวยสมารทโฟนดวยแอพพลิเคช่ันไลน จะสามารถเชื่อมตอเขาสูหนาเว็บไซตนั้น ๆ 

   ส
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๒๕๔ 

เมื่อผูเขาชมสแกนภาพ QR Code จากแอพพลิเคชั่นไลนแลว จะมีการ
เช่ือมตอ (link) ไปสูหนาเว็บไซตที่บอกรายละเอียดสินคาของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทันที ซึ่ง
ถือวามีความสะดวกสบายเปนอยางมากสําหรับคนที่ใชแอพพลิเคช่ันนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทย 
ซึ่งหนังสือพิมพเดลินิวส๓๖ ฉบับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไดเปดเผยวา ในปจจุบันประเทศไทยมี
ผูใชแอพพลิเคช่ันไลน เปนจํานวนมากถึง ๓๓ ลานคน จากจํานวนทั้งหมด ๕๖๐ ลานคน ซึ่งถือเปน
อันดับ ๒ ของโลก สวนอันดับหนึ่งคือ ประเทศญ่ีปุน ๕๔ ลานคน อันดับสามคือ อินโดนีเซีย ๓๐ 
ลานคน อันดับส่ีคือ สหรัฐอเมริกา ๒๕ ลานคน และอันหาคือ สเปนและเม็กซิโก จํานวน ๑๘ ลาน
คนเทากัน โดยมียอดผูใชเปนประจําทุกเดือนถึง ๑๗๐ ลานคนทั่วโลก 

ในกรณีนี้ อาจพูดไดอยางเต็มปากวา หากเราใชส่ือทางอินเตอรเน็ตใหเปนประโยชน ก็
จะสามารถเผยแพรและกระจายความรูไปไดไกลอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนความคาดหวังของพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยที่ตองการเผยแพรความรูออกไปใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได และพิพิธภัณฑธงชาติไทย
แหงนี้ อาจจะแตกตางจากพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ตรงที่ไมไดหวังใหคนมาเขาชมพิพิธภัณฑเปนจํานวน
มาก แตขอใหคนไทยไดศึกษาและไดประโยชนจากการเผยแพรความรูนี้ใหไดมากที่สุด 

๒.๒ ทางสื่อมวลชน การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางส่ือมวลชน  ไดแก 
รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน ดังนี้๓๗ 

๒.๒.๑ รายการวิทยุ ไดแก 
๑. รายการ ขบวนการลานความคิด คล่ืนสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว FM 

105 MHz ตอน “ธงอะไรเอย ใชแทนธงไตรรงคธงชาติไทยได” ออกอากาศวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

๒. การนําเสนอประวัติธงชาติไทยในรายการ วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz 
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 

 
 

                                                            
๓๖หนังสือพิมพเดลินิวส, ไลน เผยผูใชงานทั่วโลกทะลุ ๕๖๐ ลานคนพรอมเปดบริการใหม, 

เขาถึงเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘, เขาถึงไดจาก http://www.dailynews.co.th/it/273115  
๓๗พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; พิพิธภัณฑธงชาติไทย, 
ภาพการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การสัมมนา การบรรยายที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย
รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เผื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับธงชาติไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑธงชาติไทย, 
๒๕๕๘). 
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๒๕๕ 

๒.๒.๒ รายการโทรทัศน ไดแก 
๑. รายการ กบนอกกะลา ตอน “ธงชาติไทย” 
๒. รายการ คุณพระชวย ตอน “ธงชาติไทย” 
๓. รายการ ฟาหมดิน ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ทางชอง ๕ 
๔. รายการ แฟนพันธุแท ชวงคําถามสุดยอดแฟนพันธุแท ตอน “อพอลโล” 
๕. รายการ กระจกหกดาน ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงสยาม” 

ออกอากาศทางชอง ๗ 
๖. รายการ จดหมายเหตุกรุงศรี นําเสนอประวัติธงชาติไทยรวม ๓ ตอน 

คือ “พิพิธภัณฑธงสยาม”, “ส่ิงรําลึกถึงธงสยาม” และ“จากธงชางสูธงไตรรงค”  ออกอากาศวันที่ ๓ - ๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ ทางชอง ๗ 

๗. รายการ กูรูคูอรอย ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
๘. รายการ ๑๐๐ ปไกลบาน ตามเสด็จพระพุทธเจาหลวง ตอน “ธง

ชางเผือกรับเสด็จ” 
๙. รายการ รังสรรคไทย ตอน “ธงชาติไทย” ทางชอง ๙ 
๑๐. รายการ Sunday pecial news ตอน “Thai National Flag 

Museum” 
๑๑. รายการ บันทึกจากรอยลอ ตอน “ประวัติธงชาติไทย” 
๑๒. รายการ Hip Club ตอน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
๑๓. รายการ ผูหญิงแนวหนา ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
๑๔. รายการ Talk About Kids ตอน “ชวนหนู ๆ มารูจักเร่ืองราวธงชาติไทย” 
๑๕. รายการ เจาะเกาะติด ตอน “เตรียมฉลอง ๑๐๐ ป ธงชาติไทย” 

พิธีกรคือ กอย บุญญิตา งามศัพพศิลป 
๑๖. รายการ Talk about kids ตอน “แนะนําสายรัดขอมือ ๑๐๐ ป 

ธงไตรรงค” 
๑๗. รายการ Thailand Weekly ตอน “แนะนําโครงการจัดสรางสายรัด

ขอมือ ๑๐๐ ป ธงไตรรงค (Centennial Thai flag - Wristband)” ทางชอง ๕ 
๑๘. รายการ เสนหวันวาน ตอน “ประวัติธงชาติไทย” 
๑๙. รายการ ครัวตัว M ตอน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” 
๒๐. รายการ Thailand Weekly ตอน “รูเร่ืองธงชาติไทย” 
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๒๕๖ 

๒๑. รายการ ทาใหอาน ตอน “ปญหาธงชาติไทย” เปนการเลนเกมโดย
ใหนอง ๆ ตอบคําถามเกี่ยวกับพัฒนาการรูปแบบธงชาติไทย โดยคําถามมีอยูวา “ระหวางธง
ชางเผือกปลอยหรือธงชางเผือกเปลากับธงชางเผือกทรงเครื่องยืนแทนนั้น ธงชางเผือก หรือธงชาติ
สยาม หรือธงชาติไทยในอดีตนั้น รูปแบบไหนถูกนํามาใชกอนกัน” พิธีกร คือ ทราย เจริญปุระ 
ออกอากาศทางชอง Thai PBS 

๒๒. รายการ ขาวชอง ๓ ตอน “Which one is the first Thai flag!” 
ออกอากาศทางชอง ๓ 

๒๓ .  รายการ  สะพานสายรุง  ตอน  “แนะนําพิพิธภัณฑธงสยาม” 
ออกอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๔. รายการ สะเก็ดขาว ตอน “ธงชาติไทยที่เล็กที่สุดในโลก” ออกอากาศ
ทางชอง ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๕. รายการ แวะเที่ยววันจันทร ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศ
ทางชอง ๕ พิธีกรคือ คุณชลิต และคุณชลิตา เฟองอารมย (บันทึกรายการเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๓) 

๒๖. รายการ พลิกตํานานสยาม ตอน “ประวัติธงชาติไทย” (บันทึก
รายการเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

๒๗. รายการ ของดีประเทศไทย ตอน “ประวัติศาสตรความเปนมาของธง
สยามหรือธงชาติไทย ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงปจจุบัน” โดยทีมงาน NEXT STEP ออกอากาศ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ทางชอง Next Step Television 

๒๘. รายการ UNSEEN IN MUSEUM ตอน “ประวัติและความเปนมา
ของธงชาติไทย” (บันทึกรายการเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔) 

๒๙. รายการ แจว ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย แจวพาเที่ยว
พิพิธภัณฑธงชาติไทย ซอยลาดพราว ๔๓” ออกอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทางชอง ๓ โดยแจวพาเที่ยว 

๓๐. รายการ บันทึกไทยเบฟ ตอน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” ออกอากาศ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๑. รายการ สนุกจัง ตอน “ชวนมารูเร่ืองธงชาติไทย” ออกอากาศทาง
ชอง ๕ พิธีกรคือ คุณธมลพรรณ ภานุชิตพุทธิวงศ (คุณแยม) 

๓๒.  รายการ บันเทิง ๕  ตอน “ที่มาของธงไตรงรงค  ธงชาติไทย” 
ออกอากาศทางชอง ๕ (บันเทิง ๕ กับแคนด้ี รากแกน) 
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๒๕๗ 

๓๓. รายการ โทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตอน “ประวัติ
ธงชาติไทย” ออกอากาศวันที่ เดือน พ.ศ.  ทางชอง 

๓๔. รายการ จารึกแผนดิน ตอน “ประวัติธงชาติไทย” โดยผูพันเบิรด 
๓๕ .  รายการ  สารคดีรอยทางประวัติศาสตร  เ ร่ือง  “ธงชาติไทย” 

ออกอากาศทางชอง ๑๑ 
๓๖. รายการ ตามรอยพระบาท ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศ

ทางชอง ๕ 
๓๗. รายการ กลาคิดกลาทํา ตอน “ประวัติธงชาติ จํางายสไตลเด็ก ๆ” 

ออกอากาศทางชอง ๕ 
๓๘. รายการ แทงทั่วไทย ตอน “การยืนตรงเคารพธงชาติ” โดยศักด์ิสิทธิ์ 

แทงทอง 
๓๙. รายการ อรอยรอยราน ตอน “ประวัติธงชาติไทย” 
๔๐. รายการ คนไทยหัวใจไมทอ ตอน “ความภูมิใจของชายผูรักชาติ 

พฤฒิพล ประชุมผล” ออกอากาศวันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๒๕ ทางชอง ๕ 
พิธีกร คือ คุณปน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว 

๔๑. รายการ Thai Vision ตอน “เร่ืองราวและประวัติธงชาติไทย” 
๔๒. รายการ สามแชะ ตอน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย”  ออกอากาศทาง

ชอง Thai PBS 
๔๓. รายการ นานานาดู ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศทางชอง 

๗ 
๔๔. รายการ ชวยคิดชวยทํา ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศทาง

ชอง ๓ 
๔๕ .  รายการ  สิบปากกาหนา เลนส  ตอน  “ประวัติธงชาติไทย” 

ออกอากาศทางชอง Thai PBS   
๔๖. รายการ Thailand View Finder ตอน “Pluethiphol Prachumpol 

Siam Flag Museum founder” 
๔๗. วีดิทัศน “แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทยตอสมาคมไทยธุรกิจการ

ทองเที่ยว (The Association of Thai Travel Agents หรือ ATTA)” โดยความรวมมือระหวาง
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๒๕๘ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยและคุณปยะนุช ศกุนตนาค (นาคคง) เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑไทย 
(Thai Museum Foundation) 

๔๘. วีดิทัศน แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตอน “ออม สกาวใจ ชวนรู
ประวัติธงชาติไทยจากอดีตถึงปจจุบัน” 

๔๙. วีดิทัศน แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตอน “พักบางอะไรบาง กับ
พี่จิ๊ก เนาวรัตน ชวนรูเร่ืองธงชาติไทย” 

๕๐. วีดิทัศน แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตอน “แนะนําแหลงเรียนรู
แหงชาติ พิพิธภัณฑธงสยาม” โดยตาย ชัชฎาภรณ ธนันทา 

๕๑. วีดิทัศน แนะนําพิพิธภัณฑธงชาติไทย ตอน “ประวัติธงชาติไทย” 
ทางชอง NBT 

๕๒. รายการ Morning Talk ตอน “ธงชาติไทย” 
๕๓. รายการ ไปไหนไปกัน ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศทาง

ชอง ๕ 
๕๔. รายการ เมืองไทยวัยซน ตอน “ประวัติธงชาติไทย” ออกอากาศทาง

ชอง Thai PBS 
๕๕. รายการ พิพิธเพลิน ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงสยาม” ออกอากาศ

ทางชอง ๑๑ 
๕๖ .  รายการ ของรักของหวง ตอน  “แนะนําพิพิธภัณฑธงสยาม” 

ออกอากาศทางชอง ๕ 
๕๗. รายการ Thailand Viewfinder ตอน “แนะนําพิพิธภัณฑธงสยาม” 

ออกอากาศทางชอง ASTV 
๕๘. รายการ ทาเรียง ชวง “ทาเรียงธงชาติไทย” ออกอากาศทางชอง ๓ 
๕๙. รายการ สมเปรี้ยว ตอน “ฉลองครบรอบ ๙๗ ป ธงไตรรงคและธง

ราชนาวี” โดยมีพล.ร.ต.จุมพล ลุมพิกานนท และคุณพฤฒิพล ประชุมผล เปนวิทยากร ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน TNN24 

๖๐. ชอง Thai PBS  รวมฉลองครบรอบ ๙๗ ป ธงไตรรงคและธงราช
นาวี” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS 

๖๑. รายการ สถานีประชาชน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai PBS 
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๒๕๙ 

๖๒. รายการ เจาะทั่วไทย ตอน “พิพิธภัณฑธงชาติไทย” ออกอากาศ
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ 

๖๓. รายการ Follow Me “รูเร่ืองธงชาติไทยกับ ท็อป ณัฐเศรษฐ พูน
ทรัพยมณี” ออกอากาศทางชอง ๕ 

๖๔. รายการ คลายฉงน ตอน “ธงชาติไทย” ออกอากาศวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ทางชอง ไทยรัฐทีวี เวลา ๑๑.๐๐ น. 

๖๕. รายการขาว วันใหม Thai PBS ตอน “ธงชาติสัญลักษณความเปน
ไทย” ออกอากาศวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางชอง Thai PBS เวลา ๖.๓๐ – ๘.๐๐ น. 

๖๖. รายการ สาระ 1000 Like ตอน “ชาติเช้ือไทย” ออกอากาศวันที่ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางชอง Thai PBS เวลา ๑๑.๐๕ น. (พิธีกรคือ คุณเอและคุณกะทิ) 

๖๗. รายการ Prove Master คนเลนของ ออกอากาศเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒.๓ ทางสิ่งตีพิมพ การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางส่ิงตีพิมพ ไดแก 
หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ ดังนี้๓๘  

๒.๓.๑ หนังสือ ไดแก 
๑. การจัดทําหนังสือเพื่อรวบรวมประวัติธงชาติไทย เร่ือง ธงสยาม ไทย

เมิน ฝร่ังมอง 
๒. หนังสือบันทึกไทยเบฟ ป ๒๕๕๕ ในหัวขอ “ขอบันทึกเร่ืองราวนี้ไว 

เพื่อสงตอแรงบันดาลใจสูสังคมไทย” 
๓. หนังสือบันทึกไทย ประจําป ๒๕๕๖ เร่ือง “พิพิธภัณฑวิถีไทย” ใน

หัวขอ “สุดยอด รายแรก แปลกใหม ไทยแท” 
๔. หนังสือบันทึกไทย ป ๒๕๕๘ เปนหนังสือที่บันทึกเร่ืองราวที่เปน 

“ที่สุด” ของวัตถุสะสมตาง ๆ ในประเทศไทย 

                                                            
๓๘พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ขาวสารและกิจกรรม, เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1; พิพิธภัณฑธงชาติไทย, 
ภาพการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การสัมมนา การบรรยายที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย
รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เผื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับธงชาติไทย. 
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๒๖๐ 

๕. หนังสือแสงแหงศิลป พิพิธภัณฑบางกอก เปนหนังสือคูมือเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดทําโดยกองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

๖. หนังสือเพลิดเพลิน เดินเลน พิพิธภัณฑ เปนหนังสือแนะนําพิพิธภัณฑ
หลายแหงที่นาสนใจ 

๗. หนังสือ “ชวนลูกเที่ยวใหฉลาด around Bangkok” เปนหนังสือคูมือ
แนะนําแหลงเรียนรู ๕๐ แหงในกรุงเทพมหานคร 

๒.๓.๒ วารสาร ไดแก 
๑. วารสารสารคดี เร่ือง “ธ ธง คนนิยม” ปที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๖๓ เดือน

มกราคม ๒๕๕๐ หนา ๕๔ – ๘๙ โดยศรัณย ทองปาน 
๒. วารสารเมืองโบราณ  เร่ือง “พิพิธภัณฑธงสยาม (ร.ศ. ๒๒๕)” ปที่ ๓๓ 

ฉบับที่ ๒ เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๐ หนา ๑๑๗ โดยศรัณย ทองปาน 
๓. นิตยสารแพรว ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ คอลัมนคนไซส S หัวใจ 

XL เร่ือง “พฤฒิพล ประชุมผล ชายที่เกิดมาเพื่อถายทอดเร่ืองราวของธงชาติไทย” 
๔. คอลัมน Special Report เร่ือง “พิพิธภัณฑธงสยาม (Siam Flag 

Museum) ตํานานธงไทย แตคนไทยไมเคยรู” หนา ๑๓๐ 
๕. นิตยสารสกุลไทย เร่ือง “พฤฒิพล ประชุมผล” 
๖. นิตยสาร Mars 

๒.๓.๓ หนังสือพิมพ ไดแก 
๑. หนังสือพิมพ Bangkok Post (บางกอกโพสต) คอลัมน Metro เร่ือง 

“Hoisting the flag of Siam. The Thong Chang will fly again to honour King Chulalongkorn” ฉบับ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ หนา ๑๖ โดย Ploenpote Atthakor 

๒. หนังสือพิมพเดลินิวส “ประดับธงชางฉลอง ๑๐๐ ป เสด็จประพาส
ยุโรป ปกปองสยาม” ฉบับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ หนา ๔ โดยศิริรัตน สาโพธิ์สิงห 

๓. หนังสือพิมพเดลินิวส คอลัมนวาไรต้ี เร่ือง “ยอนประวัติศาสตรวันวาน 
ไตรรงค ธงชาติสยาม” ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  หนา ๔ 

๔. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เซคชั่น Weekender Plus เร่ือง “ธงชาติ
และเพลงชาติไทย เอกลักษณของชาติ เอกราชของไทย” 
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๒๖๑ 

๕. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “พิพิธภัณฑธง
ชาติไทย บงบอกความเปนไทยในผืนธง” ฉบับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๘ โดย ชาธิป 
สุวรรณทอง 

๖. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “รําลึก ๙๕ ป ธง
ไตรรงคในใจไทย” ฉบับวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ หนา ๘ โดย พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๗. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “บันทึกสยามกับ
หลักฐานใหม วาดวยเร่ืองแรกมีธงชางเผือกในสมัยรัชกาลที่ ๓” ฉบับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนา 
๘ 

๘. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “กาวขามเพื่อตาม
ฝน ฝนของเรา ฝนของไทย ฝนเพื่อประเทศไทย” ฉบับวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หนา ๘ โดย 
พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๙. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “ธงชาติไทยในวง
โคจรรอบดวงจันทร” ฉบับวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดย ชาธิป สุวรรณทอง 

๑๐. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “ศูนยเรียนรู
ประวัติธงชาติไทย” ฉบับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ หนา ๘ โดย ชาธิป สุวรรณทอง 

๑๑. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “เก็บวันนี้ พรุงนี้
ก็เกา เราก็ต้ังพิพิธภัณฑได” ฉบับวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๕๖ หนา ๘ โดย ชาธิป สุวรรณทอง 

๑๒. หนังสือพิมพไทยรัฐ คอลัมนวิทยาการ-เกษตร (เดล่ี @ Web) เร่ือง 
“ธงชาติไทย” ฉบับที่ ๒๐๕๖๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑๓. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  คอลัมนวัฒนธรรม เร่ือง “เรียนรูธงชาติ
ไทยผานเกมคอมพิวเตอร” ฉบับวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ หนา ๘ โดย พิพิธภัณฑธงชาติไทย 

จะเห็นไดวา ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานเกือบ ๙ ปนั้น พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมี
การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ในหลากหลายชองทาง
และหลากหลายรูปแบบ โดยไดรับความชวยเหลือและความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งส่ือมวลชนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้แลวทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดมีการ
เผยแพรผลงานทางดานประวัติศาสตรธงชาติไทยออกสูสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการที่ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการนําเอากลยุทธทางการตลาดและการตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือ E-
marketing เขามาใชในการประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานนั้น ทําใหการสื่อสารและการ
เผยแพรความรูสูสาธารณชนเปนไปอยางรวดเร็ว สามารถเขาถึงสาธารณชนไดเปนจํานวนมาก 
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๒๖๒ 

และสาธารณชนสามารถเขาถึงการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน รวมทั้งเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอินเตอรเน็ต 

 
๓. เครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ 

ถึงแมวาวัตถุที่สะสมในพิพิธภัณฑจะสามารถใชเงินซื้อได แตการทํางานพิพิธภัณฑนั้น
ไมสามารถทําคนเดียวได การเสาะแสวงหาวัตถุ หรือคนหาขอมูลที่ตองการในทุกซอกทุกมุมของ
โลกใบนี้โดยลําพังนั้น เปนเร่ืองที่ยากลําบากมากทีเดียว ดังนั้นการทํางานพิพิธภัณฑ การเสาะ
แสวงหาวัตถุ และการศึกษาคนควาขอมูลนั้น จึงจําเปนตองทํางานรวมกันเปนเครือขาย มีพันธมิตร 
มีการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน มีการรวมมือกันในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อที่จะ
รวบรวมขอมูลรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได แลวนําขอมูลและหลักฐาน
ที่ไดมานั้น มาพิสูจนหาขอเท็จจริง โดยการพิจารณาจากวัตถุพยาน รวมทั้งหลักฐานที่เปนลาย
ลักษณอักษร เมื่อมั่นใจและหาหลักฐานยืนยันไดแลว จึงคอยนําออกมาเผยแพรสูสาธารณชน 

ดังนั้นการทํางานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย จะทํางานกันเปนเครือขาย โดยมีการสราง
ความรวมมือในการทํางานกับหนวยงาน ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนี้๓๙ 

๓.๑ เครือขายความรวมมือของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในประเทศไทย ไดแก 
หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน และพิพิธภัณฑตาง ๆ อาทิ สํานักนายกรัฐมนตรี กองทัพเรือ 
พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ บานพิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑชางตน พิพิธภัณฑ
เฉลิมพระนคร  พิพิธภัณฑหีบเสียงและกระบอกเสียงไทย  และพิพิธภัณฑ อ่ืน  ๆ  รวมทั้ ง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นอกจากนี้ยังมีส่ือมวลชนทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน และส่ือ
ส่ิงพิมพตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอการจัดนิทรรศการ การบริการดานการศึกษา รวมทั้ง
การประชาสัมพันธและการเผยแพรผลงานในขางตน 

๓.๒ เครือขายความรวมมือของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในตางประเทศ ที่มี
คุณูปการตอพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนอยางยิ่ง ไดแก สมาพันธธัชวิทยานานาชาติ ชมรมธงโลก 
สมาคมธัชวิทยาแหงภาคพื้นอเมริกาเหนือ สมาชิกสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศเยอรมนี และ
สมาคมธัชวิทยาแหงประเทศญี่ปุน ดังนี้ 

                                                            
๓๙สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล 

ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๖๓ 

๓.๒.๑ สมาพันธธัชวิทยานานาชาติ (The International Federation of 
Vexillological Association)๔๐ มีชื่อในภาษาฝร่ังเศสวา Fédération internationale des 
associations vexillologiques หรือ FIAV เปนองคกรระดับโลกที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองธงโดยเฉพาะ 
กอต้ังอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ในการประชุมธัชวิทยา
นานาชาติ คร้ังที่  ๓  ที่ เมืองบอสตัน  (Boston) รัฐแมสซาชูเซต (Massachusetts) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันมีสมาชิกกวา ๖๐ หนวยงานทั่วโลก มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองฮูสตัน 
(Houston) รัฐเท็กซัส (Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี มิเชล 
อาร ลูแปงต (Michel R. Laupant) ชาวเบลเยี่ยมเปนประธานสมาพันธในปจจุบัน 

“การประชุมธัชวิทยานานาชาติ” หรือการประชุม “ICV” (International 
Congress of Vexillology)๔๑ นี้ เปนการประชุมคร้ังใหญที่เหลานักธัชวิทยาจากทั่วโลกจัดข้ึนทุก ๆ 
๒ ป เพื่อหารือและแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองธงรวมกัน โดยจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงาน
ไปยังประเทศสมาชิกของสมาพันธธัชวิทยานานาชาติทั่วโลก จัดข้ึนเปนคร้ังแรกเมื่อวันที่ ๔ – ๕ 
กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๕ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ที่เมืองเมอเดอรแบรก (Muiderberg) ประเทศเนเธอรแลนด 

๓.๒.๒ ชมรมธงโลก (Flags of the World หรือ FOTW)๔๒ เปนองคกรระดับโลกที่
ที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองธงเชนเดียวกับสมาพันธธัชวิทยานานาชาติ ชมรมธงโลกกอต้ังเมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  เปนหนึ่งในหนวยงานที่เปนสมาชิกของสมาพันธัชวิทยา
นานาชาติ เขาเปนสมาชิกเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ลําดับที่ ๕๖ สํานักงานใหญอยูที่
เมืองวูลฟวิลล (Wolfville) รัฐโนวาสโกเชีย (Nova Scotia) ประเทศแคนาดา โดยมี ร็อบ แรไซต 
(Rob Raeside) ชาวแคนาดาเปนผูอํานวยการชมรม 

๓.๒.๓ สมาคมธัชวิทยาแหงภาคพื้นอเมริกาเหนือ (North American 
Vexillological Association หรือ NAVA)๔๓ กอต้ังเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๗ เขาเปน
สมาชิกของสมาพันธัชวิทยานานาชาติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๙ มีสํานักงานใหญอยูที่

                                                            
๔๐Fédération internationale des associations vexillologiques, Fédération internationale des 

associations vexillologiques, Accessed March 22, 2015, Available from http://www.fiav.org/FIAV.html 
๔๑Rob Raeside, International Congress of Vexillology, Accessed March 22, 2015, 

Available from http://www.crwflags.com/fotw/flags/vex-icv.html 
๔๒Rob Raeside, Flags of the World, Accessed March 22, 2015, Available from http://www.flagspot.net 
๔๓Fédération internationale des associations vexillologiques, Members, Accessed March 22, 

2015, Available from http://www.fiav.org/FIAVMembers.pdf, and Interview with Zachary Harden, Vexillologist 
of North American Vexillological Association, Siloam Springs, Arkansas, July 26 – 27, 2015. 
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๒๖๔ 

เมืองเทรนตัน (Trenton) รัฐนิวเจอรซีย (New Jersey) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประธานสมาคม คือ 
ปเตอร เอ แอนซอฟฟ (Peter A. Ansoff) ชาวอเมริกัน 

สําหรับนักธัชวิทยาที่เปนสมาชิกของสมาคมธัชวิทยาแหงภาคพื้นอเมริกาเหนือ 
ที่มีคุณูปการตอพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนอยางมาก คือ “ซาชาเร ฮารเดน” (Zachary Harden) 
หรือ “ซาช” (Zach) ชาวมลรัฐอารคันซอส (Arkansas) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งซาชเปนบุคคลท่ี
ชวยเหลือพิพิธภัณฑธงชาติไทยมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยในยุคแรก ๆ มาจนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘) ส่ิงที่ซาชมีคุณูปการตอประเทศไทยคือ ไดแกะแบบของธง
ชางเผือกอันเปนธงชาติสยามที่รัชกาลที่ ๕ พระราชทานแกประเทศสหรัฐอเมริกาผืนแรกใน
ประวัติศาสตร ตามขอตกลงในสนธิสัญญาแฮรริส ธงชางเผือกพระราชทานผืนนี้ มีชื่อเรียกอยาง
เปนทางการวา “ธงสยามรัฐ” ผืนธงทําจากผาฝายพิมพมือ กวาง ๒๗๐.๔๕ ซม. ยาว ๑๘๐.๓ 
ซม.๔๔ ซึ่งเปนธงพระราชทานของแลกเปล่ียนเคร่ืองบรรณาการจําลองจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ (ค.ศ. ๑๘๘๑) ตามสนธิสัญญาแฮรริส อัน
เปนชื่อทูตของสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนสยาม คือ เทานเซนต แฮรริส (Townsend Harris) ธง
สยามรัฐผืนนี้ถือเปนธงที่มีความสําคัญมากและเปนสัญลักษณแหงมิตรไมตรีจิตระหวางสยามและ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันธงสยามรัฐผืนจริงนี้ไดจัดแสดงอยูที่สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian 
Institution) 

ดังนั้นจะเห็นไดวา การที่ซาชอาสาแกะลายบนธงผืนนี้จนสําเร็จนั้น ทําให
สามารถสืบหาขอมูลที่แทจริงของธงชางเผือกผืนนี้ได ซึ่งซาชไดทุมเทและใชเวลานานมากในการ
แกะลาย เนื่องจากรายละเอียดของภาพที่ทางสถาบันสมิธโซเนี่ยนไดลงไวในอินเตอรเน็ตนั้นมี
ความละเอียดตํ่า ไมชัดเจน จึงตองนําภาพของธงชางเผือกนี้มาผานกระบวนการขยาย แลวปรับให
ชัดข้ึนดวยโปรแกรมตาง ๆ ในคอมพิวเตอร ซึ่งซาชไดกลาววา “การแกะลายบนธงชางนี้เปนงานที่
ยากมาก ตองทําเปนไฟลขนาดใหญ รวมทั้งตองอาศัยความละเอียดเปนอยางสูง เชน ลายละเอียด
ในสวนของงาชาง เปนตน” และเม่ือแกะสําเร็จแลว ซาชไดสงไฟลมาใหคุณพฤฒิพลเพื่อนําไปพิมพ
ลงบนผืนผาจริง ซึ่งถือเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตร ที่มีการแกะแบบธงชาติสยามพระราชทาน 
หรือธงสยามรัฐคร้ังแรก ที่รัชกาลที่ ๕ พระราชทานใหสหรัฐอเมริกา และในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ป 
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานธงชาติสยามแดชาวอเมริกัน คุณพฤฒิพล

                                                            
๔๔สถาบันสมิธโซเ น่ียน ,  ธงสยามรัฐ ,  เขาถึงเ ม่ือ  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๘ ,  เขาถึงไดจาก 

http://www.mnh.si.edu/treasures/thaiversion/001.htm   
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๒๖๕ 

จึงขออัญเชิญธงชางเผือกพระราชทานจําลองผืนนี้ ข้ึนเสา ณ พิพิธภัณฑธงชาติไทยในวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเปนวันครบรอบ ๒๓๘ ปวันชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

๓.๒.๔ สมาคมธัชวิทยาแหงประเทศเยอรมนี (German Flag Society)๔๕ มีชื่อ
ในภาษาเยอรมันวา Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde หรือ DGF กอต้ังเมื่อ ๔ 
กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๙๕ เขาเปนสมาชิกของสมาพันธัชวิทยานานาชาติเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. 
๑๙๙๗ ลําดับที่ ๔๓ มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองอาซิม (Achim) ประเทศเยอรมนี มีประธานสมาคม 
คือ แกรด เก เวหเรส (Gerd G. Vehres) ชาวเยอรมัน  

นักธัชวิทยาที่เปนสมาชิกของสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศเยอรมนี ที่มีคุณูปการ
ตอพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนอยางยิ่ง ไดแก “จอรจ เอ็ม คาราชิวสกี” (Jörg M. Karaschewski) ส่ิง
ที่จอรจมีคุณูปการตอพิพิธภัณฑธงชาติ คือ ไดชวยคนหาวัตถุสะสมและขอมูลของวัตถุสะสม อัน
สงผลใหวัตถุสะสมและขอมูลเกี่ยวกับธงชาติไทยในพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีจํานวนมากข้ึนกวาเดิม 
โดยเฉพาะการคนพบธงชางเผือกที่ถูกจัดแสดงอยูที่ The State Museum for Art and Cultural 
History ณ เมืองเบรเมน (Bremen) ประเทศเยอรมนี ซึ่งระบุวาถูกใชใน พ.ศ. ๒๓๙๑ ซึ่งตรงกับ
แผนดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ (ครองราชย พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔) 
และส่ิงนี้คืออีกหลักฐานหนึ่ง ที่จะเปล่ียนประวัติศาสตร และชวยยืนยันไดวา สยามไดมีการใชธง
ชางเผือกเปนธงชาติมากอนรัชกาลที่ ๔ แลว และนอกจากนี้จอรจยังไดมอบผังธงสําคัญของโลกท่ี
มีชื่อวา “Bäder-Karte der deutschen Nordsee-Küste” ที่มีการตีพิมพธงชางเผือกของสยามเมื่อ 
ค.ศ. ๑๙๑๓ (พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับแผนดินของรัชกาลที่ ๖) ใหกับคุณพฤฒิพล เพื่อนํามาจัดแสดง
ไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ อีกดวย (สงจากประเทศเยอรมนี มา
ใหคุณพฤฒิพลที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยโดยไมคิดคาใชจาย) ซึ่งผังธงชิ้นนี้เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่ถือวามีคุณคามากมายมหาศาลตอประวัติศาสตรของชาติไทยเปนอยางยิ่ง (ซึ่งเปน
การแสดงใหเห็นวา ถาพิพิธภัณฑธงชาติไทยไมมีความต้ังใจและไมมีผลงานเปนที่ประจักษ นักธัช
วิทยาทานนี้คงไมมอบผังธงช้ินประวัติศาตรนี้ใหกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยอยางแนนอน) ถือวา
จอรจเปนพลังสําคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยในดานของงานสะสมและ
ขอมูลอยางดียิ่ง 

                                                            
๔๕Fédération internationale des associations vexillologiques, Members, Accessed 

March 22, 2015, Available from http://www.fiav.org/FIAVMembers.pdf 
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๒๖๖ 

๓.๒.๕ สมาคมธัชวิทยาแหงประเทศญี่ปุน (Japanese Vexillological 
Association หรือ JAVA)๔๖ ชื่อในภาษาญ่ีปุนคือ Nihon Kishougaku Kyoukai หรือ NKK กอต้ัง
เมื่อ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๐ เขาเปนสมาชิกของสมาพันธัชวิทยานานาชาติเมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๑ ลําดับที่ ๕๒ สํานักงานใหญอยูที่เมืองโตเกียว (Tokyo) ประเทศญ่ีปุน  

นักธัชวิทยาของสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศญี่ปุน ที่มีคุณูปการตอพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยเปนอยางยิ่ง ก็คือ “โนซูมิ คาริยาสุ” ผูที่เปนประธานสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศญ่ีปุน 
โนซูมิเปนบุคคลที่ชวยเหลือใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดขับเคล่ือนในลักษณะของ Global Network 
หรือการทํางานรวมกันเปนเครือขายโลก และมีการแลกเปล่ียนขอมูลเร่ืองธงกันอยูเปนประจํา 
นอกจากนี้แลวโนซูมิยังเปนบุคคลที่สนใจเร่ืองธงสําคัญของไทย ไมเฉพาะแคธงชาติไทยเทานั้น แต
ยังสนใจเร่ืองธงในกลุมพระมหากษัตริยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันอีกประการหนึ่งดวย 

สําหรับประเทศไทย มีหนวยงานเกี่ยวกับธงที่มีชื่อวา สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศ
ไทย (Thai Vexillological Association หรือ TVA) ซึ่งคุณพฤฒิพลไดจัดต้ังข้ึนมาเมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อใหเปนสมาคมที่รวบรวมผูที่ศึกษาคนควาและผูที่สนใจเร่ืองธงชาติไทย
รวมถึงธงสําคัญของไทย โดยมุงเนนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับธงชาติไทยและธงสําคัญของไทย 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ วิธีการใช วิธีการชัก และการประดับธงในประเทศไทยเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษรวมกับสมาชิกในสมาคมฯ และหนวยงานธงอ่ืน ๆ สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศ
ไทยนี้เปนสมาคมที่ข้ึนตรงตอสมาพันธธัชวิทยานานาชาติ เชนเดียวกับชมรมธงโลก สมาคมธัช
วิทยาแหงภาคพื้นอเมริกาเหนือ สมาชิกสมาคมธัชวิทยาแหงประเทศเยอรมนี และสมาคมธัชวิทยา
แหงประเทศญ่ีปุนดังที่กลาวมาในขางตน รวมทั้งสมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย ยังไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานระดับโลกอยางชมรมธงโลก ดวยเชนเดียวกัน ในปจจุบันสมาคมนักธัชวิทยา
แหงประเทศไทยมีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร และ
มีคุณพฤฒิพล ประชุมผล เปนประธานสมาคม  

ในการประชุม ICV คร้ังที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่ที่ผานมา ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยใน
นามของสมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทยไดมีโอกาสเดินทางไปประชุมรวมกับสมาคมธัชวิทยา
แหงประเทศญ่ีปุน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งถือวาการเขารวมประชุมคร้ังนี้ ถือเปนผลงาน
ชิ้นแรกของสมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทยนับต้ังแตต้ังสมาคมนี้ข้ึนมาไดเพียง ๑ เดือน โดยใน
การประชุมไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลการศึกษาเร่ืองธงรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเร่ืองราวการ

                                                            
๔๖Fédération internationale des associations vexillologiques, Members, Accessed 

March 22, 2015, Available from http://www.fiav.org/FIAVMembers.pdf  
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ทํางาน แลกเปล่ียนขอมูล รวมทั้งมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางานเปนอยางดี นอกจากนี้
ในการประชุมทุกคร้ัง นักธัชวิทยาจะมีการแลกเปล่ียนธงสําคัญของแผนดินของแตละประเทศอีก
ประการหนึ่งดวย สําหรับการประชุม ICV ในคร้ังตอไป ซึ่งเปนคร้ังที่ ๒๖๔๗ จะจัดข้ึนที่ซิดนีย 
ประเทศออสเตรเลีย เปนเวลา ๕ วัน คือระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีชื่อ
งานวา “26th International Congress of Vexillology” 

จะเห็นไดวา เครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
สมาชิกจากสมาพันธธัชวิทยานานาชาติและการจัดประชุม ICV นั้น เปนคําตอบหนึ่งของ
ความสําเร็จ รวมทั้งเปนหัวใจที่สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้ง
พิพิธภัณฑธง ชมรมธง สมาพันธธง สมาคมธง และนักธัชวิทยาทั่วโลก โดยการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเปนอยางดี ทั้งในดานของวัตถุสะสม ดานขอมูล และดานความรวมมือกันในระดับนานาชาติ 

 
๔. รานจําหนายสนิคาและของท่ีระลึก 

พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีรานจําหนายสินคา รวมทั้งของที่ระลึกประเภทตาง ๆ ดังนี้๔๘ 
๔.๑ รานจําหนายสินคา เปนรานคาจําหนายของท่ีระลึกของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

โดยมีทั้งรานคาที่ต้ังอยูทั้งในพิพิธภัณฑ รานคานอกพิพิธภัณฑ รวมทั้งรานคาชั่วคราว และรานคา
ออนไลน ดังนี้ 

๔.๑.๑ รานคาในพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนรานที่ทางพิพิธภัณฑไดวางสินคาไว 
เพื่อจําหนายใหแกผูเขาชมที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๔.๑.๒ รานคานอกพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนรานคาที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ฝากวางสินคาจําหนายไวตามสาขาตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดแก บิ๊กซี (Big C) มินิบิ๊กซี (Mini Big C) 
บิ๊กซีเอ็กซตรา (Big C Extra) บิ๊กซีมารเก็ต (Big C Market)  บิ๊กซีจัมโบ (Big C Jumbo)  รานนาย
อินทร รานบีทูเอส (B2S)  และรานแพรพิทยาทุกสาขา เปนตน การสงสินคาไปจําหนายที่รานคา
นอกพิพิธภัณฑนั้น พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะไปสงเองที่ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center 
หรือ D.C.) ของแตละที่ แลวทาง D.C. จะกระจายสินคา สงไปในแตละสาขา ถาของที่สาขาไหน
หมด ลูกคาสามารถแจงไดที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยโดยตรงหรือในทุกชองทางของการติดตอส่ือสาร 
                                                            

๔๗The Flag Society of Australia Inc., 26th International Congress of Vexillology, 
Accessed March 22, 2015, Available from http://www.icv26.com.au 

๔๘สํารวจและสังเกตการณโดยผูศึกษา.; สัมภาษณ จันทกาญจน คลอยสาย, รองผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย และพฤฒิพล ประชุมผล, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๔.๑.๓ รานคาช่ัวคราว เปนรานคาที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดวางสินคาไว
เพื่อจําหนายเองตามบูธเวลาที่ไปออกงานตาง ๆ ซึ่งงานจะจัดข้ึนในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ 

๔.๑.๔ รานคาออนไลน เปนรานคาที่เปดขายบนเฟสบุค มีชื่อเพจวา “สมทบทุน
สรางศูนยเรียนรูธงชาติไทย” หรือ www.facebook.com/thaiflagmuseum สามารถส่ังซ้ือไดทาง
หนาเพจหรือกลองขอความ ทําตามข้ันตอนที่ทางเพจไดแจงไว หลังจากนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยจะเปนผูจัดสงใหทางไปรษณีย โดยคิดคาจัดสงคร้ังละ ๔๐ บาท หากสั่งซื้อ ๕ ชิ้นข้ึนไป ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจะจัดสงลงทะเบียนใหโดยไมคิดคาสง 

๔.๒ ของท่ีระลึก เปนของที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยออกแบบและสั่งผลิตข้ึนเพื่อ
นํามาแจกและจําหนาย โดยของที่ระลึกแตละอยางจะทําข้ึนเพื่อมอบใหกับผูที่เขารวมงานหรือมอบ
เปนของรางวัลใหกับผูชนะในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึน รวมทั้งมีของที่
ระลึกที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดทําข้ึนเพื่อวางจําหนายเนื่องในโอกาสตาง ๆ ซึ่งของบางอยางมี
จํานวนจํากัด ถาหมดแลวอาจจะไมมีการทําข้ึนมาอีก เหมาะเปนอยางยิ่งสําหรับคนที่ชอบสะสม 
ซึ่งของที่ระลึกที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยทําออกมาแจกและจําหนายเหลานี้ มีทั้งในรูปแบบของ
หนังสือ ของสะสม และของใช ซึ่งสามารถใชไดทุกเพศทุกวัย ตามโอกาสตาง ๆ หรือตามที่
กฎหมายกําหนด สามารถแบงได ๓ ประเภท คือ หนังสือ ของสะสม และของใชตาง ๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ หนังสือ เปนหนังสือที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยดําเนินการจัดทําข้ึนเอง 
ไดแก หนังสือ “ไทยเมินฝร่ังมอง” ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวมประวัติธงชาติไทยและวัตถุสะสมชิ้นเอก
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปนตน 

๔.๒.๒ ของสะสม เปนของที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยทําข้ึนมาในโอกาสตาง ๆ มี
จํานวนจํากัด เชน ธงชางจิ๋ว เปนตน 

๔.๒.๓ ของใช เปนของที่สามารถนํามาใชไดในชีวิตประจําวัน ไดแก พวงกุญแจ
รูปธงชาง เส้ือลายธงชาง ไปรษณียบัตรลายธงไตรรงค เข็มกลัดลายธงไตรรงค สายรัดขอมือฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ปธงไตรรงค และธงสําคัญของแผนดินทั้ง ๔ แบบ เปนตน 
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ภาพที ่๒๒  ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑธงชาติไทยและรานคาที่ฝากวางจําหนาย 

ที่มา : พฤฒิพล ประชุมผล, สินคาของพิพิธภัณฑธงชาติไทย, เขาถึงเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘, 
เขาถึงไดจาก www.facebook.com/www.thaiflag.org 

 
โดยสายรัดขอมือฉลองครบรอบ ๑๐๐ปธงไตรรงคนี้ ไดรับการอนุญาตรูปแบบ

และอนุญาตใหจัดจําหนายจากสํานักนายกรัฐมนตรี วางจําหนายในราคาเสนละ ๑๐๐ บาท และ
ธงสําคัญของแผนดินทั้ง ๔ แบบที่วางจําหนายอยูในปจจุบัน ไดแก ธงชาติไทย ธงธรรมจักร ธงใน
หลวง (ธง ภปร.) และธงราชินี (ธง สก.) ธงทุกผืนมีขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. และผลิตดวยผาใย
สังเคราะหคุณภาพดีจากไตหวัน พรอมเชือกในตัว จําหนายในราคาราคา ๘๕ บาท รายไดจากการ
จําหนายสินคาทั้งหมด ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะนําไปสมทบทุนสราง “ศูนยเรียนรูฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ป ธงไตรรงค ธงชาติไทย” ซึ่งเปนแหลงเรียนรูสําหรับจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม และ
จัดแสดงวัตถุสะสมที่เกี่ยวกับธงชาติไทย ศูนยเรียนรูนี้มีโครงการสรางเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นอกจากนี้แลว พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังเปนพิพิธภัณฑที่เทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริยอีกประการหนึ่งดวย กลาวคือ นอกจากพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะเปน
แหลงเรียนรูที่ทําประโยชนแกประเทศชาติโดยไมแสวงหาผลกําไร และเปนพิพิธภัณฑที่ทํา
ประโยชนใหแกสถาบันศาสนา โดยไดถวายธงสําคัญของแผนดินใหกับทางวัด เพื่อใหนําไปใช
ประโยชนในโอกาสตาง ๆ แลว พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดนอมนําพระราชดํารัส พระราชดําริ และ
พระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะในดาน
การอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาปฏิบัติตามอีกประการหนึ่งดวย ตัวอยาง
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พระราชดํารัสที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดนอมนํามาปฏิบัติตาม ไดแก พระราชดํารัสที่พระราชทาน
ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ โดยมีใจความดังนี้ 

...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานท้ังหลายน้ัน ลวนเปนของมีคุณคาและ
จําเปนแกการศึกษาคนควา ในทางประวัติศาสตร ศิลปะ และโบราณคดี เปนเคร่ือง
แสดงความรุงเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแตในอดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาใหคงทน
ถาวรเปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดกาล มีผูกลาวกันวา ขณะนี้ไดมีผูสนใจและ
หาซื้อโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ สงออกไปตางประเทศกันมาก ถาตอไปภายภาคหนา
เราจะตองไปศึกษาหรือชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยเราเองในตางประเทศก็คงเปน
เร่ืองท่ีนาเศราและนาอับอายมาก เราจึงควรจะขวนขวายและชวยกันหาทางรวบรวม
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเรา แลวจัดสรางพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาไว จะเปนการ
ดีท่ีสุด...๔๙ 

รวมถึงพระราชดํารัสในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ขอนแกน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ ดังนี้ 

...เปนท่ีทราบกันอยูวา หลักฐานทางประวัติศาสตรของประเทศของเราที่เปน
เอกสารมีอยูโดยจํากัด การศึกษาประวัติศาสตรจําเปนตองอาศัยหลักฐานทาง
โบราณวัตถุเทียบเคียงสันนิษฐานดวยอยางมาก ดังน้ัน จึงถือไดวาโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทุกแหงทุกชิ้นเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางสําคัญ ซึ่งควรสํารวจ
และพิจารณาศึกษาอยางละเอียดถ่ีถวน ทุกส่ิงทุกอยางท่ีไดขุดคนและรวบรวมไวได
แลว เชน ศิลปะโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงน้ี ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองระวัง
รักษาอยางดีท่ีสุดตลอดไป ไมปลอยปละละเลยใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
เพราะถาปลอยใหเปนเชนน้ัน ก็เทากับไดทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ 
ซึ่งจะเปนความเสียหายอยางรายแรง... ๕๐ 

                                                            
๔๙พิสิฐ เจริญวงศ, รวมบทความเกี่ยวกับ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” ลงพิมพใน

คอลัมน “ศิลปวัฒนธรรม” ของหนังสือ “อาทิตย” รายสัปดาห ระหวางเดือนมกราคม ๒๕๓๖ ถึง 
มกราคม ๒๕๓๙ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ๒๕๕๒), ๔. 

๕๐เร่ืองเดียวกัน. 
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๒๗๑ 

สรุป จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาในขางตน ถือวาพิพิธภัณฑธงชาติไทยประสบ
ความสําเร็จในการจัดการพิพิธภัณฑไดอยางดีเยี่ยม โดยเฉพาะในดานของการบริการงาน
พิพิธภัณฑ อันประกอบดวยการจัดนิทรรศการ การทําโครงการ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง
การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานเพื่อเผยแพรความรูเร่ืองธงชาติไทยสูสาธารณชน ซึ่งต้ังแต
เปดพิพิธภัณฑใหสาธารณชนเขาชมใน พ.ศ. ๒๕๔๙ มาจนถึงปจจุบัน นับเปนระยะเวลาเกือบ ๙ ป
แลว ที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดปรากฏสูสายตาของคนไทยและคนตางชาติ ซึ่งไดผานรอนผาน
หนาว ผานชวงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิต เพื่อที่จะใหคนไทยไดมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับธงชาติไทย และ
จากผลงานทั้งหมดที่กลาวมาในขางตนนั้น ไดสงผลใหพิพิธภัณฑธงชาติไทย ไดรับการยกยองและ
ไดรับการคัดเลือกใหถูกบันทึกลงในหนังสือ รวมทั้งยังไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย ดังนี้ 

ในป ๒๕๕๑ ไดรับคัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๙ พิพิธภัณฑ ที่นาดึงดูดใจและนาเที่ยวมาก
ที่สุดในประเทศไทย จากหนังสือพิมพผูจัดการสกูปพิเศษ ในหัวขอ “๑ ใน ๙ พิพิธภัณฑ เสียดาย 
ถากอนตายไมไดไป” 

ป ๒๕๕๒ ไดรับคัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๑๗ พิพิธภัณฑ ที่ดึงดูดใจมากที่สุดในประเทศ
ไทย ในหนังสือเพลิดเพลิน เดินเลน พิพิธภัณฑ 

ป ๒๕๕๔ ไดรับมอบโลเกียรติคุณ จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ มอบให
พิพิธภัณฑธงชาติไทยในฐานะผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ระหวางวันที่ ๑ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ใหไว ณ วันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๔ 

ป ๒๕๕๕  ไดรับการบันทึกอยูในบันทึกไทยเบฟ (ThaiBev Records) ของบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรือ Thai Beverage Public Company Limited  ในหัวขอ “ขอบันทึก
เร่ืองราวนี้ไว เพื่อสงตอแรงบันดาลใจสูสังคมไทย” เนื่องจากพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนแหลงเรียนรู
เอกลักษณและประวัติศาสตรของชาติไทย ที่รวบรวมเร่ืองราวและจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวเน่ืองกับธง
ชาติไทยเอาไวทุกยุคทุกสมัยเพื่อใหลูกหลานไทยไดชื่นชม 

ป ๒๕๕๖ ไดรับมอบเกียรติบัตรและไดรับการบันทึกอยูในหนังสือบันทึกไทยฉบับ
ปฐมฤกษ ๒๕๕๖ (Thailand Book of Records 2013 หรือ TBoR 2013) ในหัวขอ “สุดยอด ราย
แรก แปลกใหม ไทยแท” ในฐานะที่คุณพฤฒิพลเปนผูที่เก็บสะสมธงชาติสยามหรือธงชาติไทยมาก
ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนมากถึง ๑๘๖ ผืน และเปนผูกอต้ังพิพิธภัณฑธงสยามหรือ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อนําความรูเร่ืองธงชาติไทยที่ไดศึกษาคนความาเผยแพรสูสาธารณชน
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๒๗๒ 

และเพื่อใหคนไทยเกิดความสํานึกรักหวงแหนแผนดินเกิด ตลอดระยะเวลาที่สะสมกวา ๒๐ปนั้น 
ทําใหคุณพฤฒิพลมีธงชาติไทยชนิดตาง ๆ หลากหลายรูปแบบและมีทุกยุคทุกสมัย 

นอกจากนี้ในป ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดรับมอบเคร่ืองหมายสหัทยานาวี
และประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองหมายของกองทัพเรือประจําป ๒๕๕๖ เพื่อเปนเกียรติใหแก
พิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ใหการสนับสนุนกองทัพเรือ รวมทั้งไดทําคุณประโยชนตอสาธารณชนและ
ประเทศชาติรวมกับกองทัพเรือ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองชมชลธี ชั้น ๓ อาคาร
ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ หอประชุมกองทัพเรือ เนื่องจากกองทัพเรือไดพิจารณา เห็นวาคุณพฤฒิพลเปน
บุคคลที่ระกอบคุณงามความดี และทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติรวมทั้งกองทัพเรือมาโดย
ตลอด 

รวมทั้งในป ๒๕๕๘ พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไดรับการบันทึกในหนังสือบันทึกไทยเปน
คร้ังที่ ๒ (Thailand Book of Records 2015 หรือ TBoR 2015) ซึ่งเปนการบันทึกเร่ืองราวที่เปน 
“ที่สุด” ของวัตถุสะสมตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งวัตถุสะสมที่เปน “ที่สุด” ที่จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยนั้น ไดแก ธงร้ิวขาวแดง ที่เปนตนแบบของธงไตรรงค ที่เหลือผืนสุดทายในโลก, 
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ ที่เปนกฎหมายเกี่ยวกับธงเลมแรกของสยาม, 
ผังธงโบราณของไกตาโน โบนันติ ที่ทําข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๒) ถือวาเปน
หลักฐานที่เกาที่สุด ที่ยืนยันวาสยามมีธงชางใชมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๒ แลว, ธงชาติไทยที่ไปโคจร
รอบดวงจันทรกับยานอพอลโล ๑๕  เมื่อป ๒๕๑๔ นับวาเปนธงชาติไทยผืนแรกในประวัติศาสตรที่
ไดข้ึนไปโคจรในอวกาศพรอมกันกับธงชาติของประเทศตาง ๆ และเปนธงชาติไทยที่ยังหลงเหลืออยู
ผืนเดียวในโลก ที่เคยมีโอกาสข้ึนไปอยูบนยานอพอลโลและเคยข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร, ธง
ไตรรงคผืนแรก เปนผืนที่เกาแกที่สุดเทาที่มีการคนพบมา ใชในระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๘๒ ถือ
วาเปนตนแบบของธงไตรรงค ที่ใชในขณะใชชื่อประเทศวา “สยาม” กอนการเปลี่ยนช่ือประเทศ 
จาก “ประเทศสยาม” มาเปน “ประเทศไทย” ใน พ.ศ. ๒๔๘๒, ธงไตรรงคผืนเล็กที่สุดในโลก จัดทํา
ข้ึนเพื่อแสดงในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา โดยมีขนาดเล็กกวาเมล็ดขาว และท่ีสามารถ
มองลอดรูของเข็มเย็บผาได, ตุกตาทหารจิ๋วถือธงชาง ทําข้ึนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถือวาเปนตุกตา
ทหารสยามชุดแรกและเกาแกที่สุดในโลก, ส.ค.ส. รูปธงไตรรงค เปน ส.ค.ส. ที่เกาแกที่สุดใน
ประวัติศาสตรไทย เนื่องจากมีการใชสงหลังจากที่ประเทศสยามประกาศใชธงไตรรงคไดเพียง ๒ ป
เทานั้น, จิ๊กซอวรูปธงไตรรงค ผลิตเมื่อป ๒๔๖๓ โดยบริษัท ยาสูบอังกฤษ – อเมริกัน จํากัด ถือวา
เปนจ๊ิกซอวรูปธงชาติไทยที่เกาแกที่สุดในโลก, ธนบัตรที่ระลึกวันวันราชาภิเษกสมรสและวันบรม
ราชาภิเษกครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๕๓ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และ
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ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราลงกรณสยาม
มกุฎราชกุมาร ชนิดราคา ๑๐๐ บาท ถือเปนคร้ังแรกที่มีการพิมพแถบสีธงชาติไทยลงบนธนบัตร 
โดยไดพิมพแถบสีธงชาติไทยไวที่มุมบนดานซายในสวนดานในของธนบัตร และเหรียญกษาปณที่
ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป สันติภาพ ราคา ๒๐ บาท จัดทําข้ึน โดยคณะกรรมการจัดงาน
ครบรอบ ๕๐ ป สันติภาพกรมธนารักษ ซึ่งถือวาเปนเหรียญกษาปณชนิดแรกที่มีรูปแถบธงชาติไทย 
เปนตน 
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บทที่ ๖ 
 

การวิเคราะหการจัดการพพิิธภณัฑธงชาติไทย 
โดยใช SWOT Analysis 

 
การศึกษาในบทนี้ผูศึกษาไดนําหลักการ SWOT Analysis ซึ่งประกอบไปดวย 

Strength Weakness Opportunity และ Threat มาทําการวิเคราะหผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ภายใตกรอบการจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
ดานการบริหารองคกร และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ โดยการใช SWOT Analysis เปน
เคร่ืองมือในการหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส รวมทั้งอุปสรรคตาง ๆ ที่เปนปญหาและสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือ SWOT 
Analysis นี้ จะชวยทําใหเห็นจุดแข็ง จุดออน รวมทั้งโอกาส และอุปสรรคของการดําเนินงานของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ผานมา และจะชวยใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดทราบถึงส่ิงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
และจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต โดยพิพิธภัณฑธงชาติไทยสามารถนําขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหนี้มาใชเปนแนวทางในกําหนดแผนงานใหเหมาะสมกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยได
ในอนาคต เพื่อใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการดําเนินงานและมีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
มากยิ่งข้ึน 
 

การวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis 
 

การวิเคราะห SWOT หรือ SWOT Analysis นั้น เปนการวิเคราะหสภาพการณ 
(Situation Analysis) อันเปนหลักการที่ใชวิเคราะหสภาพทั่วไปขององคกร ซึ่งไดแก การวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง รวมทั้งวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค ทั้งภายนอกองคกรและภายในองคกร ซึ่งจะ
ชวยใหผูบริหารองคกรไดทราบถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดในปจจุบันและจากการ
คาดการณในอนาคต ซึ่งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจมีผลตอการดําเนินงานของ
องคกร รวมไปถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส หรืออุปสรรคตาง ๆ ที่องคกรมีและกําลังประสบอยู ซึ่ง
ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการกําหนดนโยบาย การกําหนดกลยุทธ หรือการ
ดําเนินงานตามแผนงานขององคกรที่เหมาะสมในอนาคต    

๒๗๔ 
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๒๗๕ 

การวิเคราะห SWOT ประกอบไปดวย Strength Weakness Opportunity และ 
Threat ดังนี้ 

๑. Strength คือ จุดแข็ง จุดเดน หรือขอดี ที่เปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน
ขององคกร 

๒. Weakness คือ จุดออน จุดดอย หรือขอดอย ที่เปนขอเสียเปรียบในการ
ดําเนินงานขององคกร 

๓. Opportunity คือ โอกาสที่มีอยูขององคกร สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน 
ในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่วางไว 

๔. Threat คือ อุปสรรค ตัวปญหา หรือขอจํากัดขององคกร ที่เปนตัวขัดขวางการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไว 

การวิเคราะหการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ภายใตกรอบการจัดการทั้ง ๓ ดาน คือ 
ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ โดย
การใชหลักการ SWOT Analysis นี้ จะชวยทําใหเห็นจุดแข็ง จุดออน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการดําเนินงานและพัฒนาไปในทางที่
เหมาะสม โดยสามารถนํา SWOT Analysis มาวิเคราะหไดดังนี้ 

 
๑. ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 

๑.๑ จุดแข็ง มีดังนี้ 
๑.๑.๑ ดานทําเลที่ต้ัง พิพิธภัณฑธงชาติไทยต้ังอยูบนที่ดินของตนเอง โดยมีเนื้อ

ที่ทั้งหมดประมาณ ๗๖ ตารางวา ต้ังอยูในซอยลาดพราว ๔๓ ซึ่งถือวาเปนสถานที่ที่อยูใกลแหลง
ทองเที่ยวสําคัญของกรุงเทพมหานคร และอยูในยานชุมชนเมืองที่สามารถเดินทางมาไดอยาง
สะดวก  

๑.๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ อาคารพิพิธภัณฑต้ังอยูในยานชุมชนที่เงียบสงบ มี
สภาพภูมิทัศนที่สบายตา มีตนไมรอบ ๆ บริเวณโดยรอบเปนบานเด่ียว ไมไดต้ังอยูริมถนนใหญหรือ
ใกลโรงงาน ทําใหไมมีเสียงดังรบกวนจากบริเวณโดยรอบ รวมทั้งปลอดภัยจากการจลาจลและภัย
ทางการเมือง เพราะไมไดต้ังอยูใกลสถานที่สําคัญที่มีการชุมนุมทางการเมือง ตัวอาคารมีปายบอก
ชื่อพิพิธภัณฑอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประดับธงชาติไทยและชักธงชาติไทยในอดีตข้ึนสูยอดเสา
ธงของพิพิธภัณฑในโอกาสสําคัญตาง ๆ ทําใหมีเอกลักษณและมีจุดเดนที่ดึงดูดใจผูเขาชม 
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๒๗๖ 

๑.๑.๓ ดานการเดินทาง พิพิธภัณฑอยูไมไกลจากถนนใหญ สามารถเดินเขามา
ในซอยเพียงแค ๕๐๐ เมตร และสามารถนํารถยนตสวนตัวมาจอดไวที่หนาพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ไดโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยวิธีอ่ืน ๆ อีก เชน รถไฟฟาใตดิน (สถานี
ลาดพราว) รถโดยสารประจําทาง (เชน สาย ๘, ๒๗, ๔๔, ๙๒, ๑๒๒, ๑๒๖, ๑๓๗,๑๔๕ และรถ
ปรับอากาศ สาย ๒, ๑๕, ๑๙, ๔๔, ๙๒, ๑๔๕, ๕๔๕) และรถแท็กซ่ี เปนตน ทําใหสะดวกในการ
เดินทาง สําหรับเสนทางมายังพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น ในเว็บไซตของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมี
การทําแผนที่บอกเสนทางอยางละเอียดไวถึง ๒ รูปแบบดวยกัน 

๑.๑.๔ วันและเวลาเปดใหบริการ ทําใหไดกลุมผูเขาชมที่สนใจในเร่ืองพิพิธภัณฑ
และเร่ืองประวัติศาสตรของธงชาติไทยจริง ๆ และการเปดวันอาทิตยซึ่งเปนวันที่คนสวนใหญหยุด
งาน ทําใหผูเขาชมสามารถพาคนในครอบครัวมาเรียนรูรวมกันได (สวนใหญจะมากันทั้งครอบครัว
มีต้ังแตเด็กเล็ก ๆ อายุ ๒ ขวบ ไปถึงผูอาวุโสรุนคุณปู คุณยา คุณตา คุณยาย เปนตน) ซึ่งจะชวย
กระชับความสัมพันธและสรางความรักความอบอุนในครอบครัว รวมทั้งสามารถปลูกฝงลูกหลาน 
ใหรักการเรียนรูตังแตยังเด็ก นอกจากนี้การเปดใหเขาชมไมทุกวันมีขอดีคือ ทําใหบุคลากรของ
พิพิธภัณฑมีเวลาไปทํางานในสวนอ่ืน หรือเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งโดยปกติแลว
ทางพิพิธภัณฑจะเนนการจัดกิจกรรมเพื่อประเทศชาติเปนสําคัญ กิจกรรมสวนใหญจึงเปนกิจกรรม
ที่ทํานอกสถานที่ ดังนั้นจึงไมคอยมีเวลาเปดใหเขาชมมากนัก (นี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่ง ที่ผูเขา
ชมจําเปนตองมีการนัดหมายวันเวลาเขาชมลวงหนา และทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจําเปนตองมี
การทําเว็บไซตตาง ๆ เพื่อใหคนที่ไมมีโอกาสเขาชม ไดชมในเว็บไซตที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
จัดทําข้ึน) 

๑.๑.๕ ในสวนของอาคารพิพิธภัณฑ มีการดูแลรักษาอาคารพิพิธภัณฑเปนอยาง
ดี มีอาคารและหองจัดแสดงขนาดเล็ก สามารถดูแลรักษาไดงาย การแบงพื้นที่ใชงานในอาคาร
พิพิธภัณฑมีความเหมาะสม สามารถแบงพื้นที่ใชสอยของอาคารพิพิธภัณฑไดอยางคุมคา คือ มี
หองจัดแสดง หองคลัง หองโถงบรรยาย หองสํานักงาน และหองน้ํา รวมถึงมีที่ใหบริการสําหรับ
จอดรถสวนบุคคลบริเวณหนาพิพิธภัณฑ 

๑.๑.๖ หองจัดแสดง สําหรับขอดีของการจัดหองจัดแสดงไวที่ชั้น ๒ ของอาคาร
พิพิธภัณฑคือ หองจัดแสดงจะไมไดรับความรอนโดยตรงจากหลังคาของอาคาร เพราะตัวอาคารมี 
๓ ชั้น ซึ่งชั้น ๓ นี้เองจะเปนตัวรับความรอนจากแสงอาทิตยที่สงมายังตัวอาคารโดยตรง รวมทั้งช้ัน
ที่ ๒ ของอาคาร มีความสูงจากพื้นดินถึง ๓ เมตร ซึ่งเปนระยะที่ปลอดภัยจากน้ําทวม 
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๒๗๗ 

๑.๑.๗ ดานพื้นที่จัดแสดง เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด จึงมีการจัดการพื้นที่ไดอยาง
คุมคาและใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยสามารถจัดแสดงวัตถุทั้งหมด
ที่มีอยูได ทําใหรูวาพื้นที่ไมเปนอุปสรรคตอการจัดแสดงและเผยแพรความรู รวมทั้งผูเขาชม
สามารถฟงการบรรยายและชมวัตถุไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

๑.๑.๘ การจัดแสดงวัตถุ การแบงโซนในการจัดการแสดง และการจัดเรียงวัตถุมี
ความเหมาะสมกับวัตถุสะสมในแตละชนิด โดยจัดเรียงตามประเภทของวัตถุและตามยุคสมัย ผู
เขาชมสามารถเดินชมไดรอบหอง โดยเดินจากทางดานซายไปทางดานขวาของหอง ตามเข็ม
นาฬิกา และการบรรยายจะไปส้ินสุดที่ธงไตรรงค สําหรับวัตถุที่นํามาจัดแสดง เปนวัตถุสะสมที่มี
คุณคาทางดานประวัติศาสตรของชาติ และบางอยางเปนวัตถุที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งคุณพฤฒิ
พลสามารถจําไดหมด วาวัตถุแตละช้ินนั้นอยูตรงไหน จัดแสดงไวที่ตูไหน และสามารถจําเร่ืองราว
ของวัตถุไดชิ้นได รวมทั้งสามารถเลาเร่ืองราวของวัตถุสะสมไดอยางสนุกสนานและแฝงไปดวย
ความรู 

๑.๑.๙ ดานส่ือจัดแสดง โปสเตอรประกอบการบรรยายประวัติและพัฒนาการธง
ชาติไทยมีความสวยงาม อานงาย และดึงดูดสายตา รวมทั้งมีการใชภาษาที่เขาใจงาย และส่ือสาร
ไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้แลวพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการเตรียมในเร่ืองของส่ือและอุปกรณที่
ใชในการจัดแสดงเอาไวพรอมตลอดเวลา เนื่องจากในบางงานอาจมีอุปกรณไมครบ ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยจึงตองเตรียมพรอมเอาไวกอน 

๑.๑.๑๐ ดานวัตถุสะสม มีการสะสมวัตถุอยางตอเนื่อง รวมทั้งติดตามขอมูล
ขาวสารจากวงการธัชวิทยาทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ  และผูเขาชมยังสามารถถายรูป
วัตถุสะสมไดทุกชิ้น และทุกซอกทุกมุมของหองจัดแสดง สําหรับวัตถุสะสมที่เปนเอกสารโบราณนั้น
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดทําเอกสารออนไลน โดยการสแกนเอกสารเปนไฟลพีดีเอฟ (PDF) แลว
อัพโหลดลงเว็บไซตของพิพิธภัณฑ เพื่อใหผูที่สนใจและตองการศึกษาขอมูลในเอกสารสามารถดู
ในเว็บไซตไดทันที ทั้งนี้นอกจากจะชวยปองกันการเส่ือมสภาพและชํารุดของเอกสารโดยเฉพาะ
เอกสารโบราณ (เชน พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐ และ ๑๑๘ เปนตน) ที่มี
อายุมากกวา ๑๐๐ ปแลว ยังชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาหาขอมูลอีก
ประการหนึ่งดวย ซึ่งถือวาพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนตัวอยางที่ดีในการเผยแพรความรูจากเอกสาร
โบราณที่มีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรของชาติ ผานการสะสมวัตถุที่เกี่ยวกับธงชาติ
ไทย ทําใหเอกสารเกาแกอายุ ๑๐๐ กวาป สามารถยืดระยะเวลาในการเสื่อมสภาพไดยาวนาน
ยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถเปนตัวอยางใหทางหอสมุดหรือสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีเอกสารเหลานี้ ได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๗๘ 

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักษาเอกสารเกาแกที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรของ
ชาติเอาไวใหนานที่สุด รวมทั้งการจัดทําเอกสารออนไลนนี้ยังเปนการเผยแพรความรูใหเขาถึงคน
ในชาติไดงายข้ึนและมากยิ่งข้ึนอีกประการหนึ่งดวย 

๑.๑.๑๑ ดานขอมูลของวัตถุ วัตถุและขอมูลที่ใชในการจัดแสดงมีความนาสนใจ 
ดึงดูดใจ และมีเอกลักษณ เพราะยังไมเคยมีคนทําพิพิธภัณฑแนวนี้มากอน ซึ่งพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยถือวาเปนพิพิธภัณฑแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติ
ไทย รวมทั้งจัดแสดงไดอยางครบถวนและสมบูรณที่สุด ทั้งในดานขอมูล (บรรยายโดยผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑฯ) และวัตถุที่ใชในการจัดแสดง จนไดรับการยกยองจากส่ือมวลชนและไดรับรางวัลตาง 
ๆ มากมาย รวมทั้งพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการตรวจสอบขอมูลและปรึกษาผูเชี่ยวชาญใหมั่นใจ
กอนแลวจึงนํามาเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากน้ีแลวถึงแมวาทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะยัง
ไมมีการทําทะเบียนวัตถุ แตคุณพฤฒิพลก็สามารถจําวัตถุไดทุกช้ิน รวมทั้งสามารถจํารายละเอียด
และขอมูลวัตถุไดครบทุกช้ิน เพราะคุณพฤฒิพลเปนคนหาซื้อมาเอง ประมูลมาเอง หาขอมูลเอง 
และจัดเรียงดวยตนเอง รวมทั้งวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑธงชาติไทยนั้น เปนของที่เปนวัตถุชิ้นเอก
จริง ๆ ซึ่งบางช้ินหายากมาก และบางชิ้นมีเพียงช้ินเดียวในโลก ถาหายไปคุณพฤฒิพลสามารถรูได 
นอกจากนี้แลวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย มีการรักษาความปลอดภัยอยางดีเยี่ยม มีระบบและ
อุปกรณรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกับธนาคาร ซึ่งต้ังแตเปดพิพิธภัณฑมายังไมเคยมีวัตถุใด
ใดหาย หรือชํารุดเลยสักช้ินเดียว รวมทั้งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการเผยแพรขอมูลทาง
วิชาการและขอมูลของวัตถุสะสม เพื่อลงในเว็บไซตและส่ือโซเช่ียลมีเดียตาง ๆ ของทางพิพิธภัณฑ
ธงชาติไทยในหลากหลายชองทางอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงไดมีการถายรูปวัตถุสะสมแตละชิ้นเก็บ
ไว ทําใหมีหลักฐานเปนรูปถายและขอมูลตาง ๆ ซึ่งสามารถดูไดในเว็บไซตและส่ือโซเชี่ยลมีเดียตาง 
ๆ เหลานี้ของทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย 

๑.๑.๑๒ ดานการบรรยายและการนําชม มีการใชบุคคลบรรยายและนําชม ซึ่ง
จะชวยใหไดอรรถรสในการรับชมมากยิ่งข้ึน และเมื่อสงสัยหรือมีคําถามก็สามารถถามผูบรรยาย
หรือผูนําชมไดทันที รวมทั้งพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการบรรยายและนําชมที่นาสนใจในรูปแบบของ 
Live museum จากวัตถุสะสมดานประวัติศาสตรของชาติในรูปแบบตาง ๆ อาทิ มีการเปดโอกาส
ใหผูเขาชมไดจับวัตถุสะสมของจริง เชน ไดจับไปรษณียบัตรจริง ๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปน
ไปรษณียบัตรที่ปกดวยไหม ทําข้ึนในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งถือเปนการสรางความประทับใจและ
เปดใจใหกับผูที่เขาไปชมพิพิธภัณฑฯ ไดเรียนรูอยางเต็มที่ นอกจากนี้คนที่ไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนก็จะมีโอกาสไดเห็นและสัมผัสวัตถุของจริงใกล ๆ โดยไมตอง

   ส
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๒๗๙ 

มองผานตูกระจกเพียงอยางเดียว อาทิ ธงชางของจริงที่ใชในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชบัญญัติธง
ของจริง ตุกตาทหารจิ๋ว ปฏิทินผาฝาย เปนตน ซึ่งทางพิพิธภัณฑจะนํามาใหผูเขาชมไดชมอยาง
ใกลชิด และมีโอกาสไมบอยนักที่ทางพิพิธภัณฑนําออกมาใหประชาชมไดชมและไดสัมผัสกัน 

๑.๑.๑๓ ดานผูบรรยายและผูนําชม มีความยินดีในการบริการแกผูเขาชม 
อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ เอาใจใส และมีความกระตือรือรนต้ังใจที่จะเผยแพรความรู
แกผูอ่ืน รวมทั้งสามารถใหบริการดานขอมูลไดเปนอยางดี ทําใหผูเขาชมมีความรูความเขาใจใน
ประวัติศาสตรของธงชาติไทย รวมทั้งประวัติศาสตรของชาติเปนอยางดี และผูบรรยายสามารถ
ตอบคําถามไดทุกขอสงสัย 

นอกจากนี้แลวคุณสุทธิพงษ พื้นแสน๑ นักธัชวิทยาของชมรมนักธัชวิทยาแหงประเทศ
ไทย ยังไดกลาวถึงจุดแข็งดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑธงชาติไทยเอาไววา เปนเร่ืองที่ดีที่มีการ
สรางแหลงรวบรวมองคความรูเร่ืองธงโดยเฉพาะ เพราะที่ผานมายังไมเคยมีการรวบรวมและ
จัดระบบองคความรูเร่ืองธงชาติไทยอยางจริงจัง ซึ่งสรางความยากลําบากในการศึกษาคนควา ทั้ง
ที่ในประเทศไทยก็มีการใชธงชาติอยางแพรหลาย กฎหมายเร่ืองธงก็มีอยูแลว แตขาดการสงเสริม
ในการเผยแพรความรู นําไปสูการใชธงชาติในทางท่ีผิด ดังนั้นการจัดต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหง
นี้ข้ึนมา เพื่อรวบรวมและเผยแพรความรูนั้น ถือเปนการเร่ิมตนที่สําคัญที่จะนําไปสูการจัดการองค
ความรูเร่ืองนี้ใหเปนระบบมากข้ึนกวาที่เปนอยู สะดวกในการศึกษา คนควา และมีแหลงอางอิง 
รวมทั้งองคความรูนี้จะเปนฐานขอมูลสําคัญสําหรับผูที่ตองการสงเสริมความรูความเขาใจเร่ืองธง
และแบบแผนปฏิบัติในการใชธง ไดเรียนรูและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๑.๒ จุดออน ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีดังนี้ 
๑.๒.๑ ดานอาคารและพื้นที่ใชสอย หองโถงบรรยาย (มีพื้นที่ประมาณ ๘๐ ตาราง

เมตร) และหองจัดแสดง (มีพื้นประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร) มีขนาดไมใหญมาก ทําใหการจัด
กิจกรรมของพิพิธภัณฑตองทําในพื้นที่จํากัดและสามารถรองรับผูเขาชมไดเพียง ๑๕ – ๒๐ คน
เทานั้น จึงจําเปนตองมีการจํากัดจํานวนของผูเขาชมในแตละครั้ง รวมทั้งตัวอาคารไมไดถูก
ออกแบบมาเพื่อทําพิพิธภัณฑโดยตรง ไมมีบันไดเล่ือน ทางลาด หรือลิฟตไวใหบริการแกเด็ก สตรีมี
ครรภ ผูสูงอายุ และผูพิการ รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนยายวัตถุที่มีขนาดใหญ กลาวคือ 
หองคลังและหองจัดแสดงอยูชั้น ๒ ของอาคารพิพิธภัณฑ ไมมีบันไดเล่ือน ลิฟต หรือทางลาด ทํา
ใหเม่ือมีการขนยายวัตถุหรืออุปกรณขนาดใหญไปจัดแสดงนอกสถานที่ อาจสรางความลําบากใน

                                                            
๑สัมภาษณ สุทธิพงษ พื้นแสน, นักธัชวิทยาของชมรมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย, ๒๖ - ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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๒๘๐ 

การขนยายจากชั้น ๒ ลงมาชั้นลาง หรือขนยายจากชั้นลางข้ึนไปขางบน วัตถุที่มีขนาดใหญ เชน ตู
จัดแสดง โตะวางของ และรูปปนตาง ๆ เปนตน รวมทั้งไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรีมี
ครรภ ผูสูงอายุ และผูพิการ ไมมีทางลาดสําหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นสตรีมีครรภ รถเข็นผูสูงอายุ และ
รถเข็นผูพิการ จึงถือเปนการปดกั้นโอกาสในการเขาชมและเปนการจํากัดผูเขาชมใหอยูในวงที่แคบ
ลง และถาผูปกครองนําเด็กอายุตํ่ากวา ๘ ขวบมา ตองดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลาที่อยูในหองจัด
แสดง 

๑.๒.๒ วันและเวลาเปดใหบริการ เวลาเปดใหบริการนอยเกินไป และตองมีการ
ติดตอขอเขาชมลวงหนา คือเปดใหบริการแควันอาทิตย เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เทานั้น หาก
มีผูสนใจจะมาเยี่ยมชม ตองติดตอขอเขาชมลวงหนา อาจเปดใหเขาชมอาทิตยละคร้ัง มากหรือ
นอยกวานี้แลวแตโอกาสจะเอ้ืออํานวย ซึ่งการเปดใหบริการเพียงแคหนึ่งวันตอสัปดาหนั้น อาจเปน
การปดกั้นโอกาสของผูเขาชมขาจร เพราะตองมีการนัดหมายลวงหนากอน และอาจเปนการจํากัด
ประเภทของผูเขาชม คือ ผูเขาชมตองเปนผูที่สนใจและต้ังใจมาชมพิพิธภัณฑธงชาติไทยจริง ๆ 
เทานั้น จึงจําเปนตองมีการนัดหมายลวงหนาและมาเยี่ยมชมตามวันและเวลาที่กําหนด 

๑.๒.๓ ที่จอดรถ สามารถรองรับมากที่สุดไดเพียง ๓ คัน ถามีคนมาเปนจํานวน
มากจะรองรับไดไมเพียงพอ จึงจําเปนตองอาศัยพื้นที่หนาร้ัวของเพื่อนบานที่อยูติดกัน ซึ่งสามารถ
จอดไดเพราะเปนซอยตัน และไมมีรถผานเขาออก 

๑.๒.๔ ดานส่ือจัดแสดง มีปายบอกชื่อ ขอมูล และรายละเอียดของวัตถุเพียงแค 
๒๐ ชิ้น จากวัตถุที่จัดแสดงท้ังหมดประมาณ ๗๕๐ ชิ้น ทําใหผูเขาชมไมสามารถศึกษาการจัด
นิทรรศการไดดวยตนเอง ตองพึ่งพาผูบรรยายและผูนําชมในการอธิบายการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
ฯ 

๑.๒.๕ ดานขอมูลของวัตถุ พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังไมมีการทําทะเบียนวัตถุ แต
ละวัตถุมีขอมูลไมครบ บางช้ินขาดชื่อวัตถุ บางช้ินขาดปที่ผลิต บางช้ินขาดรายละเอียดของวัตถุใน
ดานตาง ๆ รวมถึงหนังสือที่เขียนข้ึนเพื่อรวบรวมวัตถุนั้นไมสามารถอธิบายเร่ืองราวของวัตถุสะสม
ไดครบทุกช้ิน และรายละเอียดของวัตถุอีกหลาย ๆ ชิ้นจึงยังมีขอมูลไมสมบูรณ รวมทั้งวัตถุสะสม
ในพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีเปนจํานวนมาก ตูจัดแสดงบางตูมีวัตถุสะสมขนาดเล็กถึง ๑๐๐ ชิ้น ซึ่ง
ถือวามีจํานวนมากพอสมควร และสําหรับวัตถุสะสมที่ไดมาใหม บางช้ินยังไมไดบันทึกขอมูลอยาง
เปนทางการ เพราะมีบุคลากรเพียงแค ๒ คน และบางคร้ังบุคลากรตองทํางานเกาที่คางไวให
เรียบรอยกอน ถึงทํางานใหมได สิ่งนี้ถือเปนจุดออนที่สําคัญของพิพิธภัณฑธงชาติไทยอีกขอหนึ่ง
เลยทีเดียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๑ 

๑.๒.๖ ดานการทําบัญชีจัดซ้ือวัตถุ พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการทําบัญชีบันทึก
หลักฐานการซื้อขายวัตถุไมครบทุกชิ้น ทําใหวัตถุบางช้ินไมมีหลักฐานยืนยันที่มา ซึ่งการจดจําเพียง
อยางเดียว อาจไมครบถวนและสามารถลืมได 

๑.๒.๗ การเขาชม มีขอจํากัดและระเบียบปฏิบัติในการเขาชมบางประการ ที่ผู
เขาชมตองปฏิบัติตาม เพื่อความสะดวกในการเขาชมพิพิธภัณฑฯ 

๑.๒.๘ ดานผูเขาชมและกลุมเปาหมาย  ไมมีการจดสถิติการเขาชม ทําใหไม
ทราบจํานวนและขอมูลของผูเขาชมและไมสามารถทราบถึงกลุมผูเขาชมที่แนนอนได 

๑.๓ โอกาส ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีดังนี้ 
๑.๓.๑ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย 

ที่จัดแสดงวัตถุสะสมและจัดนิทรรศการประวัติความเปนมาของธงชาติไทยไดอยางสมบูรณ รวมทั้ง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยยังเปนพิพิธภัณฑฯ มีอยูเพียงแหงเดียวในโลก จึงทําใหเปนที่นาสนใจใน
ฐานะแหลงเรียนรูที่สําคัญทางดานประวัติศาสตรของไทย 

๑.๓.๒ ต้ังอยูใกลยานที่มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจํานวนมาก เปนการเปด
โอกาสทางการศึกษาดานประวัติศาสตรของชาติใหแกเยาวชนและบุคลากรของสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ 

๑.๔ อุปสรรค ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑธงชาติไทย มีดังนี้ 
๑.๔.๑ มีวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทยอีกจํานวนมากที่อยูในตางประเทศ ซึ่งตอง

ใชงบประมาณที่สูงมากในการจัดซื้อ 
๑.๔.๒ พื้นที่ของหองจัดแสดงมีขนาดจํากัด (๑๒๐ ตารางเมตร) ทําใหรองรับผูเขา

ชมไดเพียงแค ๒๐ คน ตอการบรรยายหนึ่งรอบ จนบางคร้ังทําใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทย
จําเปนตองปฏิเสธผูเขาชมที่มาเปนหมูคณะหรือมีจํานวนมากกวา ๒๐ คนข้ึนไป 

๑.๔.๓ ใชอาคารรวมกับพิพิธภัณฑอ่ืน ทําใหการขยายพื้นที่จัดแสดงคอนขาง
ลําบากพอสมควร 

 
๒. ดานการบริหารองคกร 

๒.๑ จดุแข็ง มีดังนี้ 
๒.๑.๑ ดานเปาหมาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และภารกิจ มีการระบุเปาหมาย 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และภารกิจขององคกรอยางชัดเจน และดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
อยางเปนรูปธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๒ 

๒.๑.๒ ดานโครงสรางองคกร มีโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน มีสิทธิในการ
บริหารบุคลากรดวยตนเอง มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ทําใหทํางานไดอยาง
คลองตัว และสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได รวมทั้งการมีผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ เปนผู
บริหารงานคนเดียวนั้น สงผลทําใหมีอํานาจในการตัดสินใจไดทันที ทําใหการดําเนินงานเปนไป
อยางรวดเร็ว ไมตองรออนุมัติ 

๒.๑.๓ ดานบุคลากร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ มีประสบการณในการกอต้ังและ
ทํางานดานพิพิธภัณฑมากอน (พิพิธภัณฑหีบเสียงและกระบอกเสียงไทย) จึงสามารถนํา
ประสบการณและความรูที่มีอยูมาประยุกตใชกับพิพิธภัณฑธงชาติไทยได 

๒ .๑ .๔  พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีบุคลากรปฏิบั ติงานทั้งหมด  ๒  ทาน  คือ 
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ ซึ่งทั้ง ๒ ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
หลายดาน มีความเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตรและธัชวิทยาจากการศึกษาคนควาและสะสม
ประสบการณมากวา ๒๐ ป และสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี สงผลใหสามารถสราง
เครือขายกับหนวยงานดานธัชวิทยาและพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ในตางประเทศได 

๒.๑.๕ ดานความยั่งยืน คุณพฤฒิพลไดสอนงานใหกับลูกสาวเพียงคนเดียว 
(นางสาวกัญฐณา ประชุมผล) มาต้ังแตเร่ิมเปดพิพิธภัณฑธงชาติไทยใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง
ปจจุบัน (ซึ่งในขณะนั้นลูกสาวของคุณพฤฒิพลมีอายุเพียง ๑๐ ขวบ) นับเปนเวลาเกือบ ๙ ปแลวที่
ลูกสาวของคุณพฤฒิพลไดเรียนรูการทํางานและสะสมประสบการณดานการทํางานพิพิธภัณฑ 
เพื่อสืบทอดการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคตสืบไป 

๒.๑.๖ ดานงบประมาณ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางดานการตลาด เนื่องจาก
เรียนจบดานการตลาดโดยตรง รวมทั้งมีประสบการณในการทํางานดานการตลาดและการทํางาน
พิพิธภัณฑ จึงสามารถทําธุรกิจพิพิธภัณฑไดเปนอยางดี โดยการทําผลิตภัณฑของพิพิธภัณฑ
จําหนาย ทําใหมีรายไดมาสนับสนุนการดําเนินงานพิพิธภัณฑ ซึ่งทําใหเปนพิพิธภัณฑเอกชนที่
พึ่งพาตนเองได และมีแหลงเงินทุนเปนของตนเอง รวมถึงมีการจัดสรรการใชงบประมาณไดดวย
ตนเอง 

๒.๑.๗ ดานการรักษาความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แนนหนา 
โดยมีการรักษาความปลอดภัยถึง ๖ ข้ันตอนดวยกัน และใชอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่มี
มาตรฐานเดียวกับธนาคาร ซึ่งญาติของคุณพฤฒิพลที่ทํางานในดานนี้มาติดต้ังให โดยไดทําการ
ติดต้ังมาหลายปแลว และยังไมเคยมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน 

๒.๒ จุดออน ดานการบริหารองคกร มีดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๓ 

๒.๒.๑ ดานโครงสรางองคกร พิพิธภัณฑธงชาติไทยไมไดข้ึนทะเบียนเปน
พิพิธภัณฑที่อยูในการดูแลของรัฐ จึงยังไมมีกฎหมายรองรับและใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ 

๒.๒.๒ ดานงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนพิเศษในแตละชวงมีความไม
มั่นคง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของผูสนับสนุน และรายได
จากการทําธุรกิจพิพิธภัณฑในแตละเดือนไมแนนอน เนื่องจากความตองการในการซ้ือสินคาในแต
ละชวงมีความแตกตางกัน ทําใหมีอุปสรรคตอการดําเนินงานในบางโครงการที่ไดวางแผนเอาไว
แลว เชน โครงการจัดซื้อวัตถุสะสมไดมีการเล่ือนระยะเวลาออกไป เพราะงบประมาณในการจัดซ้ือ
ไมเพียงพอ และบางครั้งมูลคาทางดานราคาของวัตถุอาจสูงข้ึนตามกาลเวลา หรืออาจมีบุคคลอ่ืน
ซื้อตัดหนาไปกอน และอาจซื้อไปเก็งกําไร ทําใหมูลคาของวัตถุนั้นมีราคาที่สูงข้ึนกวาเดิมเปน
จํานวนมาก และทางพิพิธภัณฑตองเพิ่มระยะเวลาในการหางบประมาณในการจัดซื้อวัตถุเพิ่มมาก
ข้ึนอีกประการหนึ่งดวย เปนตน รวมทั้งวัตถุสะสมที่ตองซื้อจากตางประเทศมีราคาคอนขางสูง 
เพราะสมัยกอนสยามยังไมนิยมผลิตวัตถุที่มีรูปธงชาติสยาม เพราะชาวสยามถือวาธงชาติเปนของ
สูงและเปนเร่ืองที่ละเอียดออน จึงไมสามารถนํามาพิมพลงวัตถุอ่ืน ๆ ได และการผลิตวัตถุที่มีรูปธง
ชาติสยามนั้นก็ไมใชวัฒนธรรมของชาวสยาม รวมทั้งยังไมเปนที่นิยมของชาวสยามในสมัยนั้น จึง
ทําใหวัตถุสะสมตาง ๆ ที่มีรูปธงสยามในสมัยกอนนั้น เปนของที่ทําในตางประเทศเสียเปนสวน
ใหญ จึงทําใหพลาดโอกาสที่จะนําวัตถุบางช้ินกลับมาจัดแสดงไวที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย และคน
ไทยจึงพลาดโอกาสชมวัตถุที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรของชาติ ในดานของงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ นั้น อาจตองใชเวลาดําเนินการเปนระยะเวลานาน เพราะมี
งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ รวมทั้งขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานตาง 
ๆ เพราะรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ไมมีนโยบายชวยเหลือพิพิธภัณฑเอกชน (พิพิธภัณฑ
ของรัฐ มีขอไดเปรียบคือ มีรัฐบาลหรือหนวยงานในสังกัดเปนผูสนับสนุน แตพิพิธภัณฑที่เปน
เอกชน ตองดําเนินการหางบประมาณเอง หากองทุนเอง และดําเนินกิจการเองทุกอยาง) ถาจําเปน
จริง ๆ บางคร้ังทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจําเปนตองขายวัตถุสะสมออกทอดตลาด เพราะตองนํา
เงินไปจัดซ้ือวัตถุสะสมแบบใหมที่ทางพิพิธภัณฑยังไมมี วัตถุสะสมที่ถูกขายออกไปนั้น สวนใหญ
แลวจะเปนวัตถุที่มีซ้ํา อาทิ พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘ ที่มีถึง ๓ เลม จึง
มีการขายทอดตลาดไปหน่ึงเลม และเก็บไวจัดแสดงที่พิพิธภัณฑธงชาติไทย ๒ เลม นอกจากนี้แลว 
จากการที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดกูเงินมาสรางอาคารพิพิธภัณฑ มีระยะเวลาผอนสง ๑๕ ป (พ.ศ. 
๒๕๔๗ – ๒๕๖๒) ยังเหลือเวลาอีก ๔ ป ซึ่งตองประคองธุรกิจไปใหรอด และมีภาระใหมในการ
สรางศูนยเรียนรูฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป ธงไตรรงคอีกแหงหนึ่งดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๔ 

๒.๒.๓ ดานบัญชีงบประมาณ ไมมีการทําบัญชีงบประมาณและบัญชีจัดซ้ือวัตถุ
สะสม เนื่องจากทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีงบประมาณและคาใชจายที่ไมแนนอนในแตละเดือน 
จึงไมมีการทําบัญชีเร่ืองงบประมาณและคาใชจายตาง ๆ ที่ครบถวนเอาไว ทําใหไมมีขอมูลที่
แนนอนเอาไวดูยอนหลัง จึงไมรูวางบประมาณดําเนินการทั้งหมดมีเทาไหร ใชจายในสวนไหนไป
บาง ควรลดควรเพิ่มตรงไหน อยางไร โดยเฉพาะการทําบัญชีจัดซ้ือวัตถุสะสมนั้นสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง ซึ่งทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยตองขอใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานรับรองในการซื้อขายวัตถุทุก
คร้ัง เพื่อเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันวัตถุและแสดงความเปนเจาของอยางถูกกฎหมาย 

๒.๒.๔ ดานการรักษาความปลอดภัยของวัตถุ ระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหกับวัตถุสะสมนั้นมีหลายระบบและหลายข้ันตอน จึงตองใชงบประมาณเปนจํานวน
มาก รวมทั้งการเปดเคร่ืองปรับอากาศอยูตลอดเวลาเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในหองจัดแสดง 
สงผลทําใหภาระคาใชจายของพิพิธภัณฑธงชาติไทยเพิ่มมากข้ึน 

๒.๓ โอกาส ดานการบริหารองคกร มีดังนี้ 
๒.๓.๑ พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑที่ไดรับการยกยองและไดรับการ

ยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ในฐานะที่เปนพิพิธภัณฑเกี่ยวกับธงชาติของ
ประเทศไทยแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย รวมทั้งยังเปนพิพิธภัณฑมีอยูเพียงแหงเดียวใน
โลกอีกประการหนึ่งดวย จึงทําใหพิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่นาสนใจในฐานะแหลงเรียนรูที่สําคัญ
ทางดานประวัติศาสตรของไทย นอกจากน้ีแลวพิพิธภัณฑธงชาติไทยยังเปนพิพิธภัณฑที่มีความ
นาเช่ือถือ บุคลากรของพิพิธภัณฑฯ มีประสบการณในการทํางานดานพิพิธภัณฑมาเปนระยะ
เวลานานเกือบ ๑๐ ป (เร่ิมจากพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ที่คุณพฤฒิพล
ไดเปดเปนพิพิธภัณฑแรกต้ังแตป ๒๕๔๘ และตอมาไดเปดพิพิธภัณฑธงชาติไทยในป ๒๕๔๙) ซึ่ง
จะเห็นไดจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ออกสูสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งทาง
อินเตอรเน็ต ทางส่ือมวลชน และทางส่ิงตีพิมพ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเสวนาและสัมมนาเชิงวิชาการ การบรรยายและการจัดอบรมใหความรู การจัดทํา
โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ๆ จัดข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวม
จัดแสดงผลงานในโอกาสพิเศษตาง ๆ ซึ่งจากผลงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่ผานมาเกือบ ๙ ป 
(ที่ไดกลาวถึงในบทที่ ๕) นั้น ถือวาพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชนที่สามารถพึ่งตนเอง
ได และสามารถเปนตัวอยางใหกับพิพิธภัณฑเอกชนอ่ืน ๆ ในดานของการดําเนินงานและการ
เผยแพรผลงานที่เปนประโยชนตอประเทศชาติได 
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๒๘๕ 

๒.๓.๒ บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการ
ทํางาน รวมทั้งมีความคิดในการสรางสรรคและมีการเตรียมพรอมสําหรับจัดกิจกรรมใหม ๆ ในดาน
การศึกษาเพื่อสังคมอยูเสมอ โดยไมไดจํากัดอยูแคเร่ืองของประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทย
เพียงเทานั้น 

๒.๓.๓ การมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดการองคกรตาม
แผนงานที่วางไวอยางเหมาะสมนั้น จะสามารถเปนแบบอยาง (role model) ใหกับผูที่ทํางาน
พิพิธภัณฑ ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการพิพิธภัณฑมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต 

๒.๔ อุปสรรค ดานการบริหารองคกร มีดังนี้ 
๒.๔.๑. การเปนพิพิธภัณฑเอกชน ทําใหไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลใน

ดานตาง ๆ เทาที่ควร 
 

๓. ดานการบริการงานพพิธิภัณฑ 
๓.๑ จุดแข็ง มีดังนี้ 

๓.๑.๑ งานบริการดานการศึกษา เปดใหบริการแกผูที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ระดับการศึกษา และทุกสถานภาพ โดยไมเก็บคาเขาชม และไมแสวงหาผลกําไร และนอกจากการ
จัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑธงชาติไทยแลว  ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประเทศชาติอยางตอเนื่อง มีทั้งในรูปแบบที่ทางพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยจัดข้ึนเอง และจัดข้ึนโดยความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ อาทิ การ
จัดนิทรรศการเคล่ือนที่ การเสวนา การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดอบรมให
ความรูตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเร่ืองธงชาติไทย และนอกจากนี้เมื่อมีการจัด
กิจกรรม ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะมีการเชิญบุคคลสําคัญที่รูจักเปนการสวนตัว และบุคคลที่
เปนเครือขายและพันธมิตรของพิพิธภัณฑมารวมงานดวย ถือเปนการสรางความสนใจใหกับ
ประชาชนและส่ือมวลชน ซึ่งสงผลใหส่ือมวลชนชวยเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนเหลานี้
ใหสังคมไดรับรูมากยิ่งข้ึน 

๓.๑.๒ ดานการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานในหลากหลายชองทาง มีทั้งการประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานดวยตนเอง และไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งส่ือมวลชน นอกจากนี้แลว
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการประชาสัมพันธอยางจริงจัง และใชส่ือประชาสัมพันธใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและส่ือโซเช่ียลมีเดีย ซึ่งถือวาเปนส่ือที่ทันสมัยและเปน
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๒๘๖ 

ที่นิยมในปจจุบัน เพราะสามารถเขาถึงกลุมคนไดทุกเพศทุกวัย ในดานของการเผยแพรผลงานนั้น
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมีการเผยแพรผลงานและขอมูลทางวิชาการที่เปนประโยชนออกสู
สังคมอยางสม่ําเสมอในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในดานของการจัดนิทรรศการถาวร การจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑไดจัดข้ึน รวมทั้งมีส่ือจัดแสดง มี
การสรางเกมการเรียนรู มีการเลมเกมตอบคําถามเพื่อชิงรางวัล ซึ่งเปนส่ิงจูงใจที่ทําใหสาธารณชน
หันมาสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับธงชาติไทยมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ เกม ที่มีกลุมเปาหมาย 
คือ เยาวชน จุดประสงคคือตองการใหเยาวชนไดเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชาติ
ต้ังแตยังเยาว แตส่ิงที่คาดไมถึงคือเยาวชนที่อายุนอยที่สุดที่สามารถเรียนรูประวัติธงชาติไทยไดนั้น
มีอายุเพียงแคสองขวบเทานั้น และยังชอบดูวิดีโอตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดทําข้ึน 
โดยมีคุณพฤฒิพลเปนผูบรรยาย และเรียกคุณพฤฒิพลวา “คุณ D.I.Y” ซึ่งมาจากการดูวิดีโอ เร่ือง 
“การ D.I.Y เสาธงใชเอง” ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับผูปกครองของเด็กเปนอยางมาก และไดรับ
การยอมรับจากส่ือมวลชน ทําใหส่ือตาง ๆ จากหลายรายการเขามาทําขาวและชวยกันเผยแพร 
โดยเฉพาะหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ คอลัมนวัฒนธรรม โดยคุณชาธิป สุวรรณทอง รวมทั้งมีการ
อัพเดทการทํางานรวมถึงอัพเดทขาวสารและมีวัตถุสะสมใหม ๆ มาใหชมอยูเสมอ ซึ่งหาก
พิพิธภัณฑทําเสมือนเปนที่เก็บของเกา ไมมีการจัดกิจกรรม ไมมีอะไรแปลกใหมเพิ่มเติม ผูเขาชม
อาจมาแคคร้ังเดียวแลวอาจจะไมอยากมาอีกก็เปนได ซึ่งการเผยแพรความรูในเว็บไซตก็เชนกัน ถา
ไมมีการอัพเดทอยูเสมอ ก็จะไมมีส่ิงดึงดูดใจที่จะทําใหผูเขาชมไดติดตาม แตที่พิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยแหงนี้สามารถทําใหผูเขาชมติดตามขาวสารอยูเสมอ วาวันนี้มีขอมูลอะไรใหม ๆ มีวัตถุสะสม
อะไรเพ่ิมข้ึนบาง รวมถึงเปนวัตถุที่มีคุณคาตอประเทศชาติและประวัติศาสตรอยางไร เปนตน และ
นอกจากนี้พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีภาพลักษณที่ดีในการทํางานเพื่อการศึกษามาโดยตลอด จึงทํา
ใหเปนที่สนใจของส่ือมวลชนและสาธารณชน ซึ่งการที่ส่ือมวลชนไดเชิญใหไปออกรายการตาง ๆ 
ทั้งทางวิทยุและโทรทัศนนั้น จึงถือเปนการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑธงชาติไทยไปในตัว และคุณ
พฤฒิพลก็ไมคิดคาใชจายดวย ซึ่งถือเปนการสรางความรวมมือกับส่ือมวลชน ในการเผยแพร
ความรูที่เปนประโยชนออกสูสังคมในแวดวงที่กวางมากข้ึน 

๓.๑.๓ ดานเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑ มีการสรางเครือขายและพันธมิตร
พิพิธภัณฑกับองคกรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศอยางมั่นคง เพื่อสรางความรวมมือ สนับสนุน 
สงเสริม และประสานงาน เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
รวมทั้งสามารถสรางภาพลักษณใหวงการธัชวิทยาไทยออกไปสูระดับสากลได โดยการจัดต้ัง
สมาคมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย ซึ่งเปนหนวยงานทางดานธัชวิยาของประเทศไทย เพื่อ
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๒๘๗ 

เผยแพรเร่ืองราวของธงชาติไทยสูนานาชาติ นอกจากนี้พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดใหความรวมมือ
และใหความสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ และส่ือมวลชน ในดานการศึกษา
คนควา และเผยแพรขอมูลเร่ืองธงชาติไทยอยางเต็มที่ ซึ่งรวมไปถึงการใหความเอื้อเฟอดาน
อุปกรณจัดแสดง ส่ือที่ใชในการจัดแสดง วัตถุสะสม และสถานที่ที่ใชในการดําเนินงานอีกประการ
หนึ่งดวย 

๓.๑.๔ รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
เปนสินคาที่มีคุณภาพ รัฐบาลออกหนังสือรับรองใหจําหนายไดอยางถูกกฎหมาย และสามารถ
ใชไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีวางจําหนายในรานคาช้ันนําที่มีอยูหลายสาขาทั่วประเทศ และมีรานคา
ออนไลนใหบริการสงสินคาทางไปรษณีย ทําใหสะดวกตอผูที่ตองการซ้ือสินคา ที่อยูไกลจากแหลง
จําหนาย 

๓ .๑ .๕  ส่ิงอํานวยความสะดวกดาน อ่ืน  ๆ  มีระบบไฟฟา  ไฟสองสวาง 
เคร่ืองปรับอากาศอยางเพียงพอ ไมรอนอบอาว ไมมืดจนเกินไป รวมทั้งมีรานขายของที่ระลึกใน
พิพิธภัณฑ และมีหองน้ําใหบริการ รวมทั้งมีรานขายอาหารอยูฝงตรงขามปากซอยลาดพราว ๔๓ มี
รานขายอาหารอยูบริเวณใกลเคียง และอยูไมไกลจากหางสรรพสินคาที่ขายอาหาร 

๓.๒ จุดออน ดานการบริการงานพิพิธภัณฑ มีดังนี้ 
๓.๒.๑ ดานงานบริการดานการศึกษา เนื่องจากบุคลากรมีเพียงแค ๒ ทาน และ

พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีหนาที่หลักในการศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการและจัดกิจกรรมเพื่อ
การศึกษา ทําใหเมื่อมีการจัดกิจกรรม จัดประชุม หรือมีการบรรยายที่อ่ืน ทางพิพิธภัณฑจะไม
สามารถเปดใหบริการได ทําใหผูเขาชมที่ไมไดนัดหมายลวงหนาพลาดโอกาสในการเขาชม และถา
หากมีงานจัดข้ึนในวันและเวลาเดียวกัน ทางพิธภัณฑธงชาติไทยจะเลือกงานที่เรงดวนและมี
ความสําคัญกับประเทศชาติกอนเปนอันดับแรก (แตที่ผานมาคือ ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจะชวย
ทุกงาน และชวยทุกคนเทาที่จะทําไดอยางเต็มที่และเต็มใจ) 

๓.๓ โอกาส ดานการบริการงานพิพิธภัณฑ มีดังนี้ 
๓.๓.๑ มีเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑที่มั่นคง และมีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 
๓.๓.๒ มีการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานในหลากหลายชองทาง รวมทั้งมี

การทําพิพิธภัณฑออนไลน ซึ่งทําใหคนที่อยูไกล หรือไมสามารถมาชมที่พิพิธภัณฑได หรือคนที่
ตองการเขาชมในวันที่พิพิธภัณฑไมเปดใหบริการ ก็สามารถรับชมไดในเว็บไซต เฟสบุค ยูทูป หรือ
ชองทางการเผยแพรขอมูลอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘๘ 

๓.๔ อุปสรรค ดานการบริการงานพิพิธภัณฑ มีดังนี้ 
๓.๔.๑ ดานการจัดนิทรรศการ มีขอจํากัดบางประการในการนําวัตถุไปจัดแสดง

นอกพิพิธภัณฑ เชน การจัดงานกลางแจงนั้น ตองมีการดูเร่ืองสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัย
ของวัตถุเปนสําคัญ เปนตน 

๓.๔.๒ ดานการเผยแพรผลงานทางเว็บไซต การดูขอมูลและรูปวัตถุสะสมใน
เว็บไซตนั้น จะไมไดอรรถรสเทากับการไดเห็นของจริงกับตา เพราะไมไดเห็นวัตถุสะสมของจริง ไม
สามารถชมวัตถุไดทุกมุม ภาพที่ถายออกมานั้นอาจมีสีและขนาดที่ผิดเพี้ยน ซึ่งเกิดจากแสงตก
กระทบวัตถุในมุมที่ตางกัน จึงใหความรูสึกที่ตางกันดวย รวมทั้งการเผยแพรในอินเตอรเน็ตนั้น ทํา
ใหความรูอยูในวงจํากัด เพราะในพื้นที่ที่ไมมีอินเตอรเน็ต ประชาชนจะไมสามารถเขาถึงความรู
เหลานี้ได 

๓.๔.๓ ดานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งการดําเนินงานบางโครงการ เมื่อมีการ
ดําเนินการจริงแลวพันธกิจที่วางเอาไวนั้นถือวาเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยเลยก็วาได เนื่องจากการที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยและหนวยงานตาง ๆ ไมสามารถรวมมือ
กันดําเนินงานไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการดําเนินรวมกับหนวยงานของรัฐ ที่ตองรอการอนุมัติ
โครงการ รวมทั้งรออนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานเปนระยะเวลานาน และเมื่อคนดูแล
โครงการหรือคนประสานงานนั้น ๆ ไดลาออกหรือยายงานกะทันหัน ก็อาจทําใหโครงการนั้น ๆ มี
การดําเนินงานที่ชาลง ไมสามารถสานตอโครงการเดิมได หรือบางคร้ังอาจตองมีการปรับหรือแกไข
โครงการใหม มีการเร่ิมเรียนรูงานใหม ซึ่งทําใหเสียเวลาในการดําเนินงานเปนอยางมาก รวมทั้งถา
มีการบรรยายทุกวัน หรือมีการจัดกิจกรรมหลาย ๆ งานติดตอกัน อาจตองมีการเตรียมงาน
ลวงหนาหลายวัน อาจทําใหพักผอนไมเพียงพอและสุขภาพรางกายของบุคลากรอาจทรุดโทรมลง
ได 

๓.๔.๔ ขอมูลทางประวัติศาสตร เปนส่ิงที่ตองอาศัยหลักฐานยืนยัน ทั้งหลักฐาน
ที่เปนวัตถุพยานและหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร มาประกอบการวิเคราะห ทําใหขอมูลที่พบ
ข้ึนใหม อาจขัดกับประวัติศาสตรและความเช่ือเดิม ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงตามมาได ดังนั้น
จึงตองมีการตรวจสอบขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญอยางรอบคอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ ๗ 
 

สรุปผลการวเิคราะหการจัดการพพิิธภัณฑธงชาติไทย 
และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย โดยมีเนื้อหาที่

เกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยในดานตาง ๆ ไดแก ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
ดานการบริหารองคกร และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารรวมทั้ง
ใชวิธีเชิงคุณภาพสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑธงชาติไทย เพื่อ
ไดรวบรวมขอมูลเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคโดยใชหลักการ SWOT Analysis เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมานําเสนอจุดแข็งของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทย รวมทั้งไดมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาจุดออนของพิพิธภัณฑธงชาติไทยใหดี
ยิ่งข้ึนในอนาคต ตามวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ โดยมีหัวขอดังตอไปนี้ 

ตอนที่ ๑ สรุปการวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT Analysis 
ตอนที่ ๒ ขอเสนอแนะในการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคต 
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต 

 
ตอนท่ี ๑ สรปุการวิเคราะหโดยใชหลักการ SWOT Analysis 

 
การวิเคราะหการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยโดยใช SWOT Analysis สามารถสรุป

เปนตารางทั้ง ๓ ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร 
และดานการบริการงานพิพิธภัณฑ ไดดังนี้ 

๒๘๙ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๐ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
๑. เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเร่ืองราวของธง
ชาติไทยที่มีอยูเพียงแหงเดียวในโลก รวมทั้ง
เปนพิพิธภัณฑแหงแรกและแหงเดียวใน
ประเทศไทย ที่จัดแสดงวัตถุสะสมเกี่ยวกับธง
ชาติไทยไดอยางครบถวนและสมบูรณที่สุด 
ทั้งในดานวัตถุสะสมที่ใชในการจัดแสดง 
๒. เปนพิพิธภัณฑเอกชนที่ต้ังอยูในที่ดินของ
ตนเอง มีทําเลใกลแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ของกรุงเทพมหานคร ใกลถนนใหญ ใกล
รถไฟฟามหานคร และมีรถประจําทางผาน
หลายสาย  ทําใหสะดวกในการเดินทาง 
รวมทั้งในเว็บไซตของพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ไดมีการทําแผนที่บอกเสนทางอยางละเอียด
ไวถึง ๒ รูปแบบดวยกัน 

๓. ตัวอาคารมีปายบอกช่ือพิพิธภัณฑอยาง
ชัดเจน รวมทั้งมีการประดับธงชาติไทยและ
ชักธงชาติไทยในอดีตข้ึนสูยอดเสาธงของ
พิพิธภัณฑในโอกาสสําคัญตาง ๆ ทําใหมี
เอกลักษณและมีจุดเดนที่ดึงดูดใจผูเขาชม 

 

 
 

 

ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
๑. หองโถงบรรยายและหองจัดแสดงมีขนาด
เล็ก (มีพื้นที่ ๘๐ ตารางเมตรและ ๑๒๐ ตาราง
เมตร ตามลําดับ) ทําใหการจัดกิจกรรมของ
พิพิธภัณฑตองทําในพื้นที่จํากัดและสามารถ
รองรับผูเขาชมไดเพียง ๑๕ – ๒๐ คนเทานั้น 
จึงจําเปนตองมีการจํากัดจํานวนของผูเขาชม
ในแตละคร้ัง 
๒. ตัวอาคารไมไดถูกออกแบบมาเผ่ือทํา
พิพิธภัณฑโดยตรง ไมมีบันไดเล่ือน ทางลาด 
หรือลิฟตไว ใหบริการแก เ ด็ก  สตรีมีครรภ 
ผูสูงอายุ และผูพิการ รวมทั้งเปนอุปสรรคตอ
การเคลื่อนยายวัตถุที่มีขนาดใหญ 
๓. ไมมีการทําทะเบียนวัตถุและระบบ
ฐานขอมูล 

๔. ผูเขาชมไมสามารถเรียนรูการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑไดดวยตนเอง เพราะมีปายบอก
ขอมูลของวัตถุสะสมแคเพียงบางสวนเทานั้น 

๕. ไมมีการจดสถิติการเขาชม ทําใหไมทราบ
จํานวนและขอมูลของผูเขาชม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๑ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้(ตอ) 

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

๔. มีการดูแลรักษาอาคารพิพิธภัณฑเปน
อยางดี มีสภาพภูมิทัศนที่สบายตา มีอาคาร
และหองจัดแสดงขนาดเล็ก สามารถดูแล
รักษาไดงาย รวมทั้งมีหองโถงไวสําหรับทํา
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ 
๕. เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด จึงมีการจัดการ
พื้นที่ไดอยางคุมคาและใชใหเกิดประโยชน
มากที่สุด 
๖. การจัดแสดงวัตถุ มีการแบงโซนในการ
จัดการแสดงที่เรียบงาย และการจัดเรียงวัตถุ
ในแตละยุคสมัยมีความเหมาะสมกับวัตถุใน
แตละชนิด ทําใหผูเขาชมสามารถเดินชมวัตถุ
รอบหองจัดแสดงไดดวยตนเอง รวมทั้งมีการ
บรรยายและนําชมที่นาสนใจในรูปแบบของ 
Live museum 
๗. ส่ือที่ใชประกอบการบรรยายมีความ
สวยงาม อานงาย และดึงดูดสายตา รวมทั้งมี
การใชภาษาที่เขาใจงาย และส่ือสารไดอยาง
ชัดเจน 
๘. ต้ังอยูที่ชั้น ๒ ทําใหปลอดภัยจากน้ําทวม
และส่ิงรบกวน 

 
 

 

การบริหารองคกร 
๑. พิพิธภัณฑธงชาติไทยไมไดข้ึนทะเบียนเปน
พิพิธภัณฑที่อยูในการดูแลของรัฐ จึงยังไมมี
กฎหมายรองรับและใหความชวยเหลือในดาน
ตาง ๆ 
๒. รายไดจากการทําธุรกิจพิพิธภัณฑและ
งบประมาณพิเศษในแตละเดือนไมแนนอน 
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและความ
ตองการในการซ้ือสินคาในแตละชวงมีความ
แตกตางกัน ทําใหมีอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ในบางโครงการที่ไดวางแผนเอาไวแลว  
๓. ไมมีการทําบัญชีงบประมาณและบัญชี
จัดซื้อวัตถุสะสม  
๔. การดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุ
สะสมตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 
 

   ส
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๒๙๒ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้(ตอ) 

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

๙. มีการสะสมวัตถุอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ติดตามขอมูลขาวสารจากวงการธัชวิทยาทั้ง
ในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 

๑๐. มีการใหบริการเอกสารออนไลน เพื่อ
ปองกันการชํารุดของเอกสาร และเพื่อใหผูที่
สนใจสามารถเขาถึงความรูไดงายยิ่งข้ึน 

๑๑. ผูบรรยายและผูนําชมมีความยินดีในการ
ใหบริการแกผูเขาชม รวมทั้งสามารถ
ใหบริการดานขอมูลไดเปนอยางดี 

๑๒. ผูเขาชมสามารถถายรูปวัตถุสะสมไดทุก
ชิ้น   

 
การบริหารองคกร 
๑. มีการระบุเปาหมาย ยุทธศาสตร วิสัยทัศน 
และภารกิจขององคกรอยางชัดเจน มีการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเปนรูปธรรม 
และมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน ทําใหทํางานไดอยางคลองตัว และ
สามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได 
 

 
 

 

 

การบริการงานพิพิธภัณฑ 
๑. เนื่องจากบุคลากรมีเพียงแค ๒ ทาน และ
พิ พิ ธ ภัณฑ ธ ง ช า ติ ไ ทย มีหน า ที่ ห ลั ก ใน
การศึกษาคนควาขอมูลทางวิชาการและจัด
กิจกรรมเพื่อการศึกษา ทําใหเมื่อมีการจัด
กิจกรรม จัดประชุม หรือมีการบรรยายที่อ่ืน 
ทางพิพิธภัณฑจะไมสามารถเปดใหบริการได 
ทําใหผูเขาชมที่ไมไดนัดหมายลวงหนาพลาด
โอกาสในการเขาชม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๓ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้(ตอ) 

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

๒. ผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ มีประสบการณ
ในการกอต้ังและทํางานดานพิพิธภัณฑมา
กอน  รวมทั้ งมีความเชี่ยวชาญทางดาน
การตลาด เนื่องจากเรียนจบดานการตลาด
โดยตรง รวมทั้งมีประสบการณในการทํางาน
ดานการตลาด จึงสามารถทําธุรกิจพิพิธภัณฑ
ไดเปนอยางดี และพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปน
พิพิธภัณฑเอกชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได มี
แหลงเงินทุนเปนของตนเอง รวมถึงมีการ
จัดสรรการใชงบประมาณไดดวยตนเอง 
๓ .  ผู อํ านวยการและรอง ผู อํ านวยการ
พิพิธภัณฑฯ เปนผูที่แสวงหาความรูอยูเสมอ 
สงผลใหมีความรูความสามารถในหลายดาน 
โดยเฉพาะดานธัชวิทยาและประวัติศาสตร 
และทั้ง ๒ ทานสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ไดเปนอยางดี  
๔. ดานความยั่งยืนขององคกร คุณพฤฒิพล
ไดสอนงานใหกับลูกสาว เพื่อสืบทอดการ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ 
๕. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แนนหนา 
และใช อุปกรณ รักษาความปลอดภัยที่มี
มาตรฐานเดียวกับธนาคาร 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๔ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้(ตอ) 

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

การบริการงานพิพิธภัณฑ 
๑. เปดใหบริการแกผูที่สนใจทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกระดับการศึกษา และทุกสถานภาพ โดยไม
เก็บคาเขาชม และไมแสวงหาผลกําไร  
๒. มีการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อ
ประเทศชาติอยางตอเนื่อง มีทั้งในรูปแบบที่
ทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยจัดข้ึนเอง และจัด
ข้ึนโดยความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศ 
๓. มีการสรางเครือขายและพันธมิตร
พิพิ ธ ภัณฑกับองคกรต า ง  ๆ  ทั้ ง ในและ
ตางประเทศอยางม่ันคง  เพื่อสรางความ
รวมมือ สนับสนุน สงเสริม และประสานงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
๔. มีภาพลักษณที่ดีในการทํางานเพื่อ
การศึกษามาโดยตลอด จึงทําใหเปนที่สนใจ
ของส่ือมวลชนและสาธารณชน 
๕. วัตถุที่นํามาจัดแสดง เปนวัตถุสะสมที่มี
คุณคาทางดานประวัติศาสตรของชาติ และ
บางอยางเปนวัตถุที่มีเพียงช้ินเดียวในโลก 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๕ 

ตารางที่ ๔   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของจุดแข็งและจุดออน ดังนี ้(ตอ) 

 

Strength 
(จุดแข็ง) 

Weakness 
(จุดออน) 

 

๖. ใหความรวมมือและสนับสนุนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง ส่ือมวลชนในดาน
การศึกษาคนควา และเผยแพรขอมูลเร่ืองธง
ชาติไทยอยางเต็มที่ 
๗. มีระบบไฟฟา ระบบไฟสองสวาง และ
เคร่ืองปรับอากาศอยางเพียงพอ ไมรอนอบ
อาว ไมมืดจนเกินไป 
๘. ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑธงชาติไทย เปน
สินคาที่มีคุณภาพ รัฐบาลออกหนังสือรับรอง
ใหจําหนายไดอยางถูกกฎหมาย สามารถ
ใชไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีวางจําหนายใน
รานคาชั้นนําที่มีอยูหลายสาขาทั่วประเทศ 
และมีรานคาออนไลนใหบริการสงสินคาทาง
ไปรษณีย ทําใหสะดวกตอผูที่ตองการซื้อ
สินคา ที่อยูไกลจากแหลงจําหนาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๖ 

ตารางที่ ๕   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของโอกาสและอุปสรรค ดังนี ้

 
Opportunity 

(โอกาส) 
Threat 

(อุปสรรค) 

 

ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
๑. เปนพิพิธภัณฑแหงแรกและแหงเดียวใน
ประเทศไทย ที่จัดแสดงเร่ืองราวของธงชาติ
ไทยไดอยางสมบูรณ รวมทั้งมีอยูเพียงแหง
เดียวในโลก จึงเปนที่นาสนใจและเปนแหลง
เรียนรูที่สําคัญทางดานประวัติศาสตรของ
ไทย 
๒. ต้ังอยูใกลยานที่มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
จํานวนมาก เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา
ดานประวัติศาสตรของชาติใหแกเยาวชนและ
บุคลากรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

 
ดานการบริหารองคกร 
๑. เปนพิพิธภัณฑที่ไดรับการยกยองและไดรับ
การยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งเปนพิพิธภัณฑที่มีความ
น า เชื่ อถื อ  ผู อํ านวยการพิพิ ธ ภัณฑฯ  มี
ประสบการณในการทํางานดานพิพิธภัณฑมา
เปนระยะเวลานาน  นอกจากนี้ยั งมีการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการออกสูสังคมอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 
 

 

ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 
๑. มีวัตถุสะสมเกี่ยวกับธงชาติไทยอีกจํานวน
มากที่อยูในตางประเทศ ซึ่งตองใชงบประมาณ
ที่สูงมากในการซื้อมา 
๒. พื้นที่มีขนาดจํากัด ทําใหรองรับผูเขาชมได
ไมเกิน ๒๐ คน จนบางคร้ังตองปฏิเสธผูเขา
ชมที่ติดตอขอเขาชมเปนหมูคณะ 
๓. ใชอาคารรวมกับพิพิธภัณฑอ่ืน ทําใหการ
ขยายพื้นที่คอนขางลําบาก 
 
ดานการบริหารองคกร 
๑. การเปนพิพิธภัณฑเอกชน ทําใหไมไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในดานตาง ๆ 
เทาที่ควร 
 
การบริการงานพิพิธภัณฑ 
๑. การดําเนินงานบางโครงการ เมื่อมีการ
ดําเนินการจริงแลว พันธกิจที่วางเอาไวนั้นถือ
ว า เปน อุปสรรคตอการ ดํา เนินงานของ
พิพิ ธ ภัณฑ ธงชา ติ ไทย  เนื่ อ งจากการที่
พิพิธภัณฑธงชาติไทยและหนวยงานตาง ๆ ไม
สามารถรวมมือกันดําเนินงานไดอยางเต็มที่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๗ 

ตารางที่ ๕   สรุปผลการวิเคราะหการจัดการพิพธิภัณฑในแตละดานโดยใชหลักการ SWOT 
Analysis ในดานของโอกาสและอุปสรรค ดังนี ้(ตอ) 

 

Opportunity 
(โอกาส) 

Threat 
(อุปสรรค) 

 

๒. ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ฯ  เ ป น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในการทํางาน  รวมทั้ งมีความคิดในการ
สรางสรรคและมีการเตรียมพรอมสําหรับจัด
กิจกรรมใหม ๆ ในดานการศึกษาเพื่อสังคมอยู
เสมอ โดยไมไดจํากัดอยูแคเร่ืองของประวัติ
และพัฒนาการของธงชาติไทยเพียงเทานั้น 
๓. การที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการพิพิธภัณฑฯ ที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการองคกรตาม
แผนงานที่ วางไวอยางเหมาะสมนั้น  จะ
สามารถเปนแบบอยาง  ใหกับผูที่ทํางาน
พิพิธภัณฑ ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 

การบริการงานพิพิธภัณฑ 
๑. มีหนวยงานตาง ๆ ที่เปนเครือขายและ
พั น ธมิ ต รพิ พิ ธ ภัณฑ ที่ มั่ น ค ง  ร วมทั้ ง มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
๒. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงาน
ในหลากหลายชองทาง มีการทําพิพิธภัณฑ
ออนไลน รวมทั้งมีการเผยแพรขอมูลทาง
วิชาการที่เปนประโยชนอยางสม่ําเสมอ 
 

 

๒. การเผยแพรความรูในอินเตอรเน็ตนั้น ทํา
ใหความรูอยูในวงจํากัด ซึ่งในพื้นที่ที่ ไมมี
อินเตอรเน็ต ประชาชนจะไมสามารถเขาถึง
ความรูเหลานี้ได 
๓. มีขอจํากัดบางประการในการนําวัตถุไปจัด
แสดงนอกพิพิ ธ ภัณฑ  เ ช น  การจั ดงาน
กลา งแจ ง นั้ น  ต อ ง มี ก า ร ดู เ ร่ื อ ง สภาพ
ภูมิอากาศและความปลอดภัยของวัตถุเปน
สําคัญ เปนตน 
๔. ขอมูลทางประวัติศาสตร เปนส่ิงที่ตอง
อาศัยหลักฐานยืนยัน ทั้งหลักฐานที่เปนวัตถุ
พยานและหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
มาประกอบการวิเคราะห ทําใหขอมูลที่พบข้ึน
ใหม อาจขัดกับประวัติศาสตรและความเช่ือ
เดิม ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงตามมาได 
ดังนั้นจึ งตองมีการตรวจสอบขอมูลโดย
ผูเชี่ยวชาญอยางรอบคอบ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙๘ 

ตอนท่ี ๒ ขอเสนอแนะในการจัดการพพิิธภณัฑธงชาติไทยในอนาคต 
 

จากการที่ผูศึกษาไดทําตารางสรุปผลการศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย 
ภายใตกรอบการจัดการ ๓ ดาน คือ ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ ดานการบริหารองคกร และ
ดานการบริการงานพิพิธภัณฑ โดยนํา SWOT Analysis มาเปนเคร่ืองมือวิเคราะหการจัดการ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยทั้ง ๓ ดาน เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคใน
ขางตนนั้น ผูศึกษามีขอเสนอแนะในแตละดาน ดังนี้ 

 
๑. ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ 

๑.๑ ในฐานะที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนแหลงเรียนรูเร่ืองธงชาติไทยที่จัดแสดง
เร่ืองราวของธงชาติไทยที่มีอยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทย รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูไมแสวงหาผล
กําไร พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรไดรับการผลักดันใหเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลควรมีมาตรการหรือนโยบายใหการสนับสนุนในดาน
ตาง ๆ เพื่อใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการดําเนินการที่คลองตัวมากข้ึน 

๑.๒ วันและเวลาเปดใหบริการ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีวันและเวลาเปดใหบริการ
มากยิ่งข้ึน เพื่อรองรับจํานวนผูเขาชมที่มีมากข้ึน 

๑.๓ พื้นที่จัดแสดง เนื่องจากพิพิธภัณฑธงชาติมีพื้นที่จํากัดในการจัดแสดงและรองรับ
ผูเขาชม ดังนั้นโครงการสรางศูนยเรียนรูแหงใหม (อยูใกลกับที่ต้ังพิพิธภัณฑธงชาติไทยในปจจุบัน 
ในซอยลาดพราว ๔๓) จึงเปนส่ิงที่เหมาะสม โดยโครงการสรางศูนยเรียนรูแหงใหมนี้ จะมีส่ิง
อํานวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับเด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ และผูพิการ รวมทั้งสามารถ
รองรับผูเขาชมไดมากถึง ๑๐๐ คนในแตละคร้ัง มีที่จัดกิจกรรมของทางพิพิธภัณฑฯ และมีที่จอดรถ
รองรับอยางเพียงพอ (ในปจจุบันไดเร่ิมดําเนินการเร่ืองการจัดหางบประมาณในการกอสรางไป
บางสวนแลว กําหนดสรางเสร็จในป ๒๕๖๐ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป การประกาศใชธงไตรรงค
เปนธงชาติไทย) 

๑.๔ ขอมูลวัตถุ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการทําทะเบียนวัตถุและระบบฐานขอมูล 
รวมทั้งควรทําปายบอกช่ือวัตถุที่จัดแสดงรวมทั้งบอกรายละเอียดของวัตถุใหครบทุกชิ้น การทํา
ทะเบียนวัตถุนี้จะทําใหพิพิธภัณฑมีขอมูลของวัตถุสะสมแตละช้ินเก็บไวเปนหลักฐาน รวมทั้ง
สะดวกตอการคนหาขอมูลและการจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้แลวยัง
ทําใหทางพิพิธภัณฑฯ สามารถนําขอมูลของวัตถุสะสมที่มีอยูไปศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งนําไปตอยอดองคความรูในอนาคตและเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางสะดวกอีกดวย 
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๒๙๙ 

จากการที่ผูศึกษา ไดทําการศึกษาเร่ือง “การจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทย” ในคร้ังนี้ 
ไดทําใหทางพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของการทําทะเบียนวัตถุ บัญชีการจัดซ้ือ
วัตถุ รวมถึงการทําบัญชีรายรับรายจายที่มีความละเอียดมากข้ึนกวาเดิมอีกประการหนึ่งดวย ซึ่ง
ถือวาการเร่ิมดําเนินการเร่ืองการทําทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในคร้ังนี้เปนภาคภูมิใจ
ของผูศึกษา ที่การศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑธงชาติไทยของผูศึกษาในคร้ังนี้ ไดทําใหทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการทําทะเบียนวัตถุ การทําบัญชีจัดซ้ือ
วัตถุ รวมทั้งการจัดทําบัญชีรายรับรายจายทางการเงินอยางสม่ําเสมอ ซึ่งขณะนี้ทางพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดเร่ิมลงมือตรวจสอบวัตถุและเร่ิมวางแผนการดําเนินงานแลวต้ังแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เปนตนมา 

 
๒. ดานการบริหารองคกร 

๒.๑ เนื่องจากพิพิธภัณฑธงชาติไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน จึงจําเปนตองมีการวาง
โครงสรางองคกรที่มั่นคงในระยะยาว รวมถึงการสรางเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑที่เหนียว
แนนและเขมแข็ง เพื่อสรางความรวมมือในการทํางานตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

๒.๒ พิพิธภัณฑธงชาติไทยมุงเนนการบริการเพื่อสังคมเปนสําคัญ จึงมีการวางแผน
งานและมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อใหบริการแกสังคมอยูเสมอ ดังนั้นคนในสังคมจึงควร
ตระหนักและใหการสนับสนุนพิพิธภัณฑธงชาติไทยใหสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมั่นคง 

๒.๓ นอกจากงบประมาณสวนตัว งบประมาณจากการขายของที่ระลึก และจาก
งบประมาณสนับสนุนพิเศษแลว พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการวางแผนการดําเนินงานในระยะ
ยาว เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตในเร่ืองของแหลงเงินทุน และการสรางศูนยเรียนรูธง
ชาติไทยแหงใหม รวมถึงโครงการในอนาคตตาง ๆ อีกประการหนึ่งดวย 

๒.๔ การที่พิพิธภัณฑธงชาติไทยไมจัดทําบัญชีงบประมาณอยางละเอียด ทําใหไมมี
ขอมูลและรายละเอียดเกีย่วกับรายรับรายจายตาง ๆ เอาไวดูยอนหลัง ดังนั้นทางพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยจึงควรมีการทําบัญชีรายรับรายจายอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงขอมูลรายรับรายจายในการ
ดําเนินการในแตละดานที่แนนอน รวมทั้งขอมูลตาง ๆ เหลานี้อาจจะเปนหลักฐานสําคัญทางดาน
การใชจายดานงบประมาณและอาจเปนประโยชนตอการดําเนินงานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยไดในอนาคต 

๒.๕ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรทําบัญชีการจัดซ้ือวัตถุสะสม รวมทั้งขอใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานรับรองในการซื้อขายวัตถุจากรานคาที่ซื้อมาทุกคร้ัง นอกจากนี้แลวควรบันทึก
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๓๐๐ 

แหลงที่มาและประวัติของวัตถุสะสมโดยละเอียด เพื่อเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันวัตถุและ
แสดงความเปนเจาของอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับศึกษาคนควา
โบราณวัตถุที่สําคัญตอประวัติศาสตรของชาติในอนาคต เพราะวัตถุสะสมที่ซื้อมาจากรานคานั้น 
ไมสามารถทราบไดวาวัตถุสะสมตาง ๆ เหลานี้มีที่มาอยางถูกกฎหมายหรือไม ดังนั้นจึงควรขอ
หลักฐานรับรองและใบเสร็จรับเงินรวมทั้งสําเนาบัตรประชาชนของผูขายและสําเนาทะเบียนการคา
ของรานคานั้น ๆ เอาไวเปนหลักฐานรับรองดวยทุกคร้ัง 

๒.๖ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑใน
หนวยงานตาง ๆ  เพื่อสรางความรวมมือและความชวยเหลือในดานตาง ๆ ตลอดจนชวยวาง
แผนการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและตรงกับเปาหมายที่วางไว 

๒.๗ การวางแผนการดําเนินงานของพิพิธภัณฑฯ ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรในการ
ดําเนินงานทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

๒.๘ หนวยงานที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวง
วัฒนธรรม ควรหาแนวทางเพื่อใหความชวยเหลือแกพิพิธภัณฑเอกชนและพิพิธภัณฑตาง ๆ ที่ตอง
พึ่งพาตนเอง เชน สรางความรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ จัดกิจกรรม จัดการประกวด หรือมอบ
รางวัลใหกับพิพิธภัณฑที่ทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติในดานตาง ๆ เพื่อใหพิพิธภัณฑที่ตอง
พึ่งพาตนเองเหลานี้มีกําลังใจในการทํางานเพื่อสังคมมากข้ึน โดยอาจจะมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อ
เปนกําลังใจใหพิพิธภัณฑเหลานี้ไดเดินหนาทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติตอไป เพราะเห็นวา
รัฐไดหันมาสนใจและใสใจกับพิพิธภัณฑอันเปนสถาบันทางวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งข้ึน 

 
๓. ดานการบริการงานพพิธิภัณฑ 

๓.๑ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการ
เผยแพรขอมูลทางวิชาการในวงกวาง เพื่อใหประชาชนในแวดวงการศึกษาดานอ่ืนนอกจาก
ประวัติศาสตรและธัชวิทยา ไดเขาถึงความรูของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมากยิ่งข้ึน 

๓.๒ พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการจดสถิติการเขาชม เพื่อใหรูจํานวนของผูเขาชม 
รวมทั้งควรมีการแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาชมและประเมินผลตอบรับในการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมที่มาเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑธง
ชาติไทยไดจัดข้ึน รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมทางเว็บไซตตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทย เพื่อนําคําแนะนําเหลานี้ไปเปนแนวทางในการวางนโยบายในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ ซึ่ง
จะสามารถนําไปพัฒนาการใหบริการของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคตไดอีกประการหนึ่งดวย 
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๓๐๑ 

๓.๓ ควรมีการสรางปฏิสัมพันธและสรางความรวมมือกับคนในชุมชนที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงพิพิธภัณฑธงชาติไทยอยางตอเนื่อง 
 

ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะสาํหรับการศกึษาในอนาคต 
 

การศึกษาในคร้ังตอไป ควรมีการทําการศึกษาพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ แลวนํามาวิเคราะห
โดยใชเคร่ืองมือ SWOT Analysis แลวดูวามีวิธีการดําเนินงานอยางไร มีจุดออน จุดแข็ง หรือมี
ปญหาอะไรที่ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางเชื่องชา รวมทั้งมีปจจัยอะไรบางที่เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาองคกร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห แลวนําไปกําหนดนโยบายและ
แผนงานในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับพิพิธภัณฑนั้น ๆ ตอไปในอนาคต    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 

บทที่ ๘ 
 

บทสรุป 
 

พิพิธภัณฑถือเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เปนทรัพยากรวัฒนธรรมและความรู
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม การดําเนินงานของพิพิธภัณฑจึงตองอาศัยคนที่มีความรูและ
ประสบการณในการดําเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามกระบวนการของการจัดการ
พิพิธภัณฑ ทั้งนี้การจัดการจะเปนอยางไร จะดําเนินการตามยุคสมัยหรือมีการปรับเปล่ียนอยางไร
นั้นเปนเร่ืองเฉพาะของแตละพิพิธภัณฑที่มีความแตกตางกันไปในแตละแหง และในยุคปจจุบัน
เทคโนโลยีถือเปนส่ิงสําคัญและเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งเพื่อใชในการแสวงหาความรู ดังนั้นการ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑธงชาติไทยสวนใหญจึงไดมีการอาศัยเทคโนโลยีและส่ือตาง ๆ ที่ทันสมัย
เขามาชวยในการดําเนินงาน เพื่อใหการเขาถึงความรูในพิพิธภัณฑนั้นงายข้ึนกวาเดิม ซึ่ง
พิพิธภัณฑแตละแหงยอมมีการดําเนินงานที่แตกตางกันไปตามรูปแบบและปจจัยตาง ๆ ที่
เอ้ืออํานวยในการดําเนินงาน รวมถึงสถานที่ต้ังและทรัพยากรตาง ๆ ที่พิพิธภัณฑมี และแตละ
พิพิธภัณฑตองหาเอกลักษณหรือจุดเดนของตนเองใหพบ รวมถึงศักยภาพของผูบริหารและ
บุคลากรของพิพิธภัณฑก็ถือวามีสวนสําคัญตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและตรงตาม
แผนงานที่วางไว ดังนั้นกอนการจัดต้ังพิพิธภัณฑควรมีการประเมินความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมทั้ง
ควรมีการวางแผนใหรอบคอบรัดกุมเสียกอน เพราะการทําพิพิธภัณฑนั้นถือเปนภาระท่ีจะติดตัว
เจาของพิพิธภัณฑไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะพิพิธภัณฑเอกชนหรือพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ที่ตองพึ่งพา
ตัวเองเพื่อความอยูรอด  

สําหรับดานพื้นที่และสถานที่ในการจัดแสดงของแตละพิพิธภัณฑนั้นมีความแตกตาง
กัน บางพิพิธภัณฑอาจมีสถานที่กวางขวาง จึงสามารถใชพื้นที่ไดอยางไมจํากัด แตบางพิพิธภัณฑ
นั้นมีพื้นที่จํากัด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดการใหเหมาะสมกับรูปแบบของพิพิธภัณฑในแตละ
แหง ซึ่งพิพิธภัณฑธงชาติไทยถือวาเปนพิพิธภัณฑที่มีพื้นที่จํากัด ยอมตองบริหารจัดการพื้นที่ที่มี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และในที่สุดพิพิธภัณฑธงชาติไทยก็พบวาพื้นที่ขนาดเล็กนั้นไมเปน
อุปสรรคตอการเผยแพรความรูใหแกสาธารณชน เพราะสาธารณชนสามารถเขาถึงความรูของ
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดในหลากหลายชองทาง แตการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษานั้นมีอุปสรรคใน
เร่ืองของการมีงบประมาณและรายไดจากการขายสินคาพิพิธภัณฑที่ไมแนนอน ทําใหในบางคร้ังมี
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งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานในโครงการที่ไดวางแผนเอาไวแลว ซึ่งทําใหตองเล่ือน
ระยะเวลาออกไปอีก หรือบางโครงการอาจมีความลาชาหรือตองยกเลิกไป โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรูสูสาธารณชน เพราะส่ิงสําคัญที่สุดในการเผยแพร
ความรูคือ การสรางความรู ความเขาใจ และทําใหสาธารณชนเขาถึงความรูของพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยไดอยางอิสระในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชองทาง ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่สุดที่จะชวยให
พิพิธภัณฑธงชาติไทยประสบความสําเร็จในดานการเผยแพรความรูสูสังคมตามเปาหมายที่วางไว 

นอกจากนี้แลว ยังพบวาความเปนอัตลักษณของพิพิธภัณฑธงชาติไทยที่นาสนใจ คือ 
การเปนพิพิธภัณฑแรกและพิพิธภัณฑเดียวในประเทศไทยที่จัดแสดงวัตถุสะสมและนิทรรศการ
เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของธงชาติไทย รวมทั้งพิพิธภัณฑนี้ไดมีความโดดเดนอยูที่
กระบวนการกอต้ังและการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายเพื่อเปนพิพิธภัณฑที่เปนแหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรธงชาติไทยที่สมบูรณของประเทศไทย ซึ่งต้ังแตเร่ิมจัดต้ังพิพิธภัณฑ บริหาร
พิพิธภัณฑ และบริการงานพิพิธภัณฑนั้น พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดดําเนินงานตาง ๆ ในพิพิธภัณฑ
ดวยบุคคลเพียงแค ๒ คนเทานั้น และจากการที่เปนพิพิธภัณฑเอกชนซึ่งตองบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑดวยตนเองทั้งหมด จึงทําใหเจาของพิพิธภัณฑฯ มีความทุมเทแรงกาย แรงใจ และกําลัง
ทรัพยอยางเต็มที่ รวมทั้งมีการดูแลและรักษาความปลอดภัยใหกับวัตถุสะสมทุกช้ินเปนอยางดี ซึ่ง
สงผลใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

จากการดําเนินงานตลอดระยะเวลาเกือบ ๙ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘) 
พิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการพัฒนาที่เปนไปอยางรวดเร็วและเปนพิพิธภัณฑที่มีบทบาทสูสาธารณะ 
มีการเผยแพรความรูออกสูสังคมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑฯ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ นอกพิพิธภัณฑฯ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดจัดข้ึนเองและรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ จัดข้ึน รวมทั้งกิจกรรมที่ทาง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับเชิญไปเปนวิทยากรและรวมจัดแสดงผลงาน มีการสรางเครือขาย
พิพิธภัณฑและเครือขายธัชวิทยาทั้งในและตางประเทศ จนทําใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดรับการ
ยกยอง ไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย และเปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งนับวาพิพิธภัณฑธงชาติไทย
ประสบผลสําเร็จเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 

จากผลงานที่ผานมา พิพิธภัณฑธงชาติไทยถือวาเปนพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ือง มีการ
ดําเนินงานที่ไมเหมือนพิพิธภัณฑทั่วไป โดยเปนพิพิธภัณฑเอกชนที่มีรูปแบบการดําเนินงานที่เปน
แบบเฉพาะของพิพิธภัณฑเอง ซึ่งถือวาพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการจัดการที่ดีเยี่ยมและเหมาะสม 
รวมทั้งยังเปนพิพิธภัณฑที่สามารถพี่งพาตนเองได ซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหกับพิพิธภัณฑ
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เอกชนอ่ืน ๆ ไดอีกประการหนึ่งดวย โดยเฉพาะในดานการกอต้ังและดําเนินงานพิพิธภัณฑ ซึ่ง
พิพิธภัณฑธงชาติไทยสามารถทําใหสังคมยอมรับและเปนที่นาเชื่อถือในแวดวงวิชาการในการ
เผยแพรความรูดานประวัติศาสตรของชาติ จนทําใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีชื่อเสียงมาจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานและการพัฒนาในดานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑนั้น 
ไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือแบบแผนตายตัว หากแตสามารถดําเนินงานตามแนวทางที่เปน
รูปแบบเฉพาะของแตละพิพิธภัณฑได ซึ่งอาจกลาวไดวา “หัวใจของการพัฒนาพิพิธภัณฑ คือ การ
ทํางาน การประสานงาน การรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ” 
และหัวใจของการพัฒนาพิพิธภัณฑธงชาติไทยแหงนี้ก็คือ การรวมมือกัน การชวยเหลือซึ่งกันและ
กันระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยกับเครือขายพิพิธภัณฑและองคกรธัชวิทยาที่มีอยูในประเทศตาง 
ๆ นั้นเอง 

นอกจากการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จในขางตนแลว พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมี
การพัฒนาในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ “ดานขอมูลเฉพาะของพิพิธภัณฑ” พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมี
การทําทะเบียนวัตถุและควรทําปายบอกชื่อวัตถุที่จัดแสดงรวมทั้งบอกรายละเอียดของวัตถุใหครบ
ทุกช้ิน เพื่อเก็บขอมูลของวัตถุสะสมแตละชิ้นไวเปนหลักฐาน และเพื่อความสะดวกตอการคนหา
ขอมูลและการจัดนิทรรศการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งยังทําใหทางพิพิธภัณฑฯ 
สามารถนําขอมูลของวัตถุสะสมที่มีอยูไปตอยอดองคความรูในอนาคตและเผยแพรสูสาธารณชน
ไดอยางสะดวกอีกประการหนึ่งดวยดวย ใน “ดานการบริหารองคกร” ในฐานะที่พิพิธภัณฑธงชาติ
ไทยเปนพิพิธภัณฑเอกชน จึงจําเปนตองมีการวางโครงสรางองคกรที่มั่นคงในระยะยาว รวมถึงการ
สรางเครือขายและพันธมิตรพิพิธภัณฑที่เหนียวแนนและเขมแข็ง เพื่อสรางความรวมมือในการ
ทํางานตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งพิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการทําบัญชีรายรับ
รายจายอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงขอมูลรายรับรายจายในการดําเนินการในแตละดานที่
แนนอน และใชเปนหลักฐานสําคัญทางดานการใชจายดานงบประมาณและอาจเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานตาง ๆ ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดในอนาคต และพิพิธภัณฑธงชาติไทยควรทํา
บัญชีการจัดซ้ือวัตถุสะสม รวมทั้งขอใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานรับรองในการซื้อขายวัตถุจาก
รานคาที่ซื้อมาทุกคร้ัง เพื่อเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันวัตถุและแสดงความเปนเจาของอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ในการวางแผนการดําเนินงาน พิพิธภัณฑธงชาติไทยควรมีการกําหนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ราบร่ืนและตรงกับเปาหมายที่วางไว และ “ดานการบริการงานพิพิธภัณฑ” พิพิธภัณฑธงชาติไทย
ควรมีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรขอมูลทางวิชาการในวงกวาง 
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เพื่อใหประชาชนในแวดวงการศึกษาดานอ่ืนนอกจากประวัติศาสตรและธัชวิทยา ไดเขาถึงความรู
ของพิพิธภัณฑธงชาติไทยไดมากยิ่งข้ึน และควรมีการจดสถิติการเขาชม เพื่อใหรูจํานวนของผูเขา
ชม รวมทั้งควรมีการแจกแบบสอบถามใหกับผูเขาชมและประเมินผลตอบรับในการใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมท่ีมาเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนําคําแนะนํา
เหลานี้ไปเปนแนวทางในการวางนโยบายในการดําเนินงานพิพิธภัณฑฯ ซึ่งจะสามารถนําไป
พัฒนาการใหบริการของพิพิธภัณฑธงชาติไทยในอนาคตได รวมทั้งควรมีการสรางปฏิสัมพันธและ
สรางความรวมมือกับคนในชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงพิพิธภัณฑธงชาติไทยอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อใหพิพิธภัณฑธงชาติไทยมีการพัฒนาที่ดียิ่งข้ึนไปอีก รวมทั้งเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดการที่
สมบูรณแบบ เหมาะแกการนํารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑฯ ไปเปนตัวอยางใหกับพิพิธภัณฑ
เอกชนหรือพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ ไดตอไปในอนาคต     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



๓๐๖ 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
หนังสือ 
กรมศิลปากร.  การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและงานโบราณคดี.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

๒๕๐๘. 
กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร.  แสงแหงศิลป พิพิธภัณฑบางกอก : คูมือเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑในกรุงเทพฯ และปริมณฑล.  กรุงเทพฯ: กองการทองเที่ยว สํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑. 

กองบรรณาธิการสํานักพิมพแปลนรีดเดอรส.  เที่ยว ๑๐๐ พิพิธภัณฑ.  กรุงเทพฯ: แปลนรีดเดอรส
, ๒๕๔๖. 

กุลพันธาดา แสนศักด์ิ และนิคม มูสิกะคามะ.  วิชาการพิพิธภัณฑ.  กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๐. 

งามพิศ สัตยสงวน.  หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม.  พิมพคร้ังที่ ๔.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

จิตร ภูมิศักด์ิ.  ศัพทสันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย.  กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน, ๒๕๔๘. 
จิรา จงกล.  พิพิธภัณฑสถานวิทยา.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. 
ฉวีงาม มาเจริญ.  ธงไทย.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๙. 
ชนัญ วงศวิภาค และคณะ.  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน.  

กรุงเทพฯ:  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 
ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม.  การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย.  กรุงเทพฯ: มติชน, 

๒๕๔๖. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ, กรมพระยา.  พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ เลม ๒.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๐๕. 
__________.  อธิบายเรื่องธงไทย.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๓๔. 
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา.  สถาบันพระมหากษัตริยไทย.  กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ, 

๒๕๓๕. 
__________.  ธงสําคัญของชาติ.  กรุงเทพฯ: สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, ๒๕๔๘. 
เทพชู ทับทอง.  อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแหงความทรงจํา.  กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก, ๒๕๔๕. 
ธงไทย.  กรุงเทพฯ: ศิลปากร, ๒๕๒๐. 
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๓๐๗ 

ธนิก เลิศชาญฤทธ.  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 
๒๕๕๔. 

นันทา วรเนติวงศ และคณะ.  นานาสาระประวัติศาสตรจากเอกสารตางประเทศ.  กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, ๒๕๓๙. 

พงศกร เจนในเมือง.  เพลิดเพลิน เดินเลน พิพิธภัณฑ.  กรุงเทพฯ: ฐานบุคส, ๒๕๕๒. 
พรหมา พิทักษ, บรรณาธิการ.  นัยแหงสัญลักษณ.  กรุงเทพฯ: ตนธรรม, ๒๕๕๐. 
พระไพศาล วิสาโล.  ชางไทยในความทรงจํา.  กรุงเทพฯ: ใจสบาย, ๒๕๓๗. 
พระราชบัญญัติวาดวยแบบอยางธงสยาม ร.ศ. ๑๑๘.  ม.ป.ท., ๒๔๔๒. 
พฤฒิพล ประชุมผล.  ธงสยาม ไทยเมิน ฝร่ังมอง.  กรุงเทพฯ: ซีร็อกซ กราฟฟก, ๒๕๕๓. 
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.  ประวัติศาสตรไทย ๒.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๑. 
พิสิฐ เจริญวงศ.  รวมบทความเกี่ยวกับ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” ลงพิมพใน

คอลัมน “ศิลปวัฒนธรรม” ของหนังสือ “อาทิตย” รายสัปดาห ระหวางเดือน
มกราคม ๒๕๓๖ ถึง มกราคม ๒๕๓๙.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., ๒๕๕๒. 

__________.  วัฒนธรรมโบราณท่ีบานเชียง..  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๒. 
เพชรภี ปนแกว.  ชวนลูกเที่ยวใหฉลาด around Bangkok.  กรุงเทพฯ: ไอ แอม บุคกาซีน, 

๒๕๕๔. 
เพ็ญพรรณ เจริญพร.  พิพิธภัณฑสถานวิทยา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 
__________.  หนังสือรวมบทความทางวิชาการ.  กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, ๒๕๔๕. 
ไพฑูรย พงศะบุตร และวิลาสวงศ พงศะบุตร.  คูมือการอบรมมัคคุเทศก.  กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ยศ สันตสมบัติ.  มนุษยกับวัฒนธรรม.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๔.  
ยุพร แสงทักษิณ.  ธงไทย.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา, ๒๕๓๐. 
ร็อบบินส, สตีเฟน พี และแมร่ี คูลเทอร.  การจัดการ (Management).  กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ด

ดูเคช่ัน อินโดไชนา, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐๘ 

วราภรณ เผือกเล็ก.  พิพิธภัณฑศิลปะไทย.  กรุงเทพฯ: เอส.ที.พี เวิลด มีเดีย, ๒๕๔๑. 
วิโรจน สารรัตนะ.  การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ทิพย

วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
วุฒิชัย มูลศิลป, ศิริพร ดาบเพชร และอนงคณา มานิตพิสิฐกุล.  พระมหากษัตริยแหงกรุง

รัตนโกสินทร.  กรุงเทพฯ: บ. เกรท เอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๖. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  องคการและการจัดการ.  กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ 

จํากัด, ๒๕๔๒. 
สายชล สัตยานุรักษ.  พระพุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ. 2325-2352).  กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖. 
สายันต ไพรชาญจิตร.  การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.  พิมพคร้ังที่ 

๓.  กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ} ๒๕๕๐. 
__________.  การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน โดย

องคการปกครองสวนทองถ่ิน.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๘. 
สายันต ไพรชาญจิตร และศักด์ิชัย สายสิงห.  อริยสัจจวัฒนธรรมและการสรางภูมิคุมกันทาง

วัฒนธรรม.  จัดพิมพเผยแพรในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๓, ๒๕๕๓. 

สุจิตรา มาถาวร.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: คอมแพคทพร้ินท, 
๒๕๔๒. 

สุทธิลักษณ อําพันวงศ.  ชางไทย.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, ๒๕๓๐. 
สุรินทร ภูขจร, ภัทรวดี กุลแกว และชนัญ วงษวิภาค.  ผีตองเหลือง.  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
แสงอรุณ กนกพงศชัย.  วัฒนธรรมในสังคมไทย..  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ.  คูมือธงไตรรงค ธํารงไทย.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: 

อรุณการพิมพ, ๒๕๕๕. 
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ.  คูมือแนวทางรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน.  

พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: สยามศิลปะการพิมพ, ๒๕๕๓. 
__________.  นามานุกรมพิพิธภัณฑสถาน ภาคเหนือ เลม ๒.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

๒๕๔๖.  
อคิน รพีพัฒน.  ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอรด เกียรซ..  กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร

, ๒๕๕๑. 
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๓๐๙ 

อนุมานราชธน, พระยา.  เรื่องวัฒนธรรม.  ฉบับที่ ๑ วัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: กองวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๔. 

__________.  เรื่องวัฒนธรรม.  ฉบับที่ ๖ วัฒนธรรมทางวรรณกรรม.  กรุงเทพฯ: กองวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๔. 

อมรดรุณารักษ ,  จมื่น .   พระราชกรณียกิจสําคัญในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เลม ๖.  กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา, 
๒๕๑๒. 

อรสุดา เจริญรัถ, บรรณาธิการ.  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิพระดาบส, 
๒๕๕๐. 

อาทร จันทวิมล.  ประวัติของแผนดินไทย.  กรุงเทพฯ: อักษรไทย, ๒๕๔๖. 
อุดม เชยกีวงศ.  พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี (รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๙).  กรุงเทพฯ: 

ภูมิปญญา, ๒๕๕๐. 
อุษณีย ประวัง.  กรุงเทพฯ ตามกาลเวลา.  กรุงเทพฯ: เอเธนสบุคส, ๒๕๔๙. 
 
วิทยานิพนธ  
กมลวรรณ จันทวร.  “การบริหารจัดการหอศิลปของรัฐในประเทศไทย.”  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
ชนิดา พรหมพยัคฆ-เผือกสม.  “ธงไตรรงคกับการสรางอุดมการณรัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๕๒๐.”  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๓. 

ซารีนา จุลธีระ.  “ศึกษาการจัดพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษาวัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

นวลพรรณ บุญธรรม.  “การจัดแสดงและการดูแลรักษาโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน: 
กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุ รี .”  สารนิพนธปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. 
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๓๑๐ 

นวลลออ พึ่งพรหม.  “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑศิลปะ: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอ
ศิลป.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑. 

บัณฑิต จันทรโรจนกิจ.  “พิพิธภัณฑาภิบาล: แนวทางการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ และหอ
ศิลปะรวมสมัย.”  งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม,  ๒๕๔๘. 

บัณฑิต พันธุฤทธิ์.  “การศึกษาแนวทางการจัดพิพิธภัณฑสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ วังสวนบานแกว อ.เมือง จ.จันทบุรี.”  สารนิพนธปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๕. 

ปาจารีย วิลัยปาน.  “การศึกษาอัตลักษณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน.”  วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

พิมพยิหวา จํารูญวงษ.  “การบริหารทรัพยากรกายภาพของพิพิธภัณฑ: กรณีศึกษาอาคาร
พิพิธภัณฑของรัฐ ๑๐ แหงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล.”  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

วนิษา ติคํา.  “การจัดพิพิธภัณฑเชิงบูรณาการ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นแหลงเตาเมือง
นานบานเตาไหแชเลียง ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดนาน.”  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓. 

วิไลวรรณ อยูทองจุย.  “การศึกษาหารูปแบบการจัดการคลังโบราณวัตถุทางโบราณคดีพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติ กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

สุนันทา คงสาย.  “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน กรณีศึกษาพิพิธภัณฑจิปาถะภัณฑ
สถานบานคูบัว จังหวัดราชบุรี.”  สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

 
บทความจากวารสารและหนังสือพิมพ 
เกสร สิทธิหนิ้ว.  “ยอนอดีตแรกมีการบันทึกเสียงในสยามที่พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและ

หีบเสียงไทย.”  สารคดี ๒๑, ๒๔๙ (พฤศจิกายน ๒๕๔๘): ๒๔ – ๒๖. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑๑ 

จินตนา ตรีสุวรรณ.  “ประเพณีการยิงสลุต.”  ศิลปากร ๑๙, ๖ (มีนาคม ๒๕๑๙): ๗๙ – ๘๑. 
ชาธิป สุวรรณทอง.  “เก็บวันนี้ พรุงนี้ก็เกา เราก็ต้ังพิพิธภัณฑได.”  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 

(๒๕ กันยายน ๒๕๕๖): ๘. 
__________.  “ธงชาติไทย ในวงโคจรรอบดวงจันทร.”  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (๗ มกราคม 

๒๕๕๖): ๘. 
__________.  “พิพิธภัณฑธงชาติไทย บงบอกความเปนไทยในผืนธง.”  หนังสือพิมพกรุงเทพ

ธุรกิจ (๑๒ มกราคม ๒๕๕๕): ๘. 
__________.  “ศูนยเรียนรูประวัติธงชาติไทย.”  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (๓ เมษายน 

๒๕๕๖): ๘. 
ธัญพร.  “ยอนรอยอนุรักษ เปดพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียง.”  งานวันนี้ (๑๑ – ๑๘ 

กันยายน ๒๕๔๘.): ๑๗๗. 
ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง.  “กอนจะถึงวันนี้ของพิพิธภัณฑสถานไทย.”  เมืองโบราณ ๒๕, ๔ (ตุลาคม 

– ธันวาคม ๒๕๔๒): ๙ - ๑๗. 
ปรามินทร เครือทอง.  “กวาจะมาเปนธงชาติไทย.”  ศิลปวัฒนธรรม ๒๒, ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๓): 

๗๖ – ๘๑. 
พิพิธภัณฑธงชาติไทย.  “กาวขามเพื่อตามฝน ฝนของเรา ฝนของไทย ฝนเพื่อประเทศไทย.”  

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗): ๘. 
__________.  “เรียนรูธงชาติไทยผานเกมคอมพิวเตอร.”  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (๑๔ 

มกราคม ๒๕๕๘): ๘. 
__________.  “รําลึก ๙๕ ป ธงไตรรงคในใจไทย.”  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (๒๖ กันยายน 

๒๕๕๕): ๘. 
สมาน สุดโต.  “คนไทยกับการบันทึกเสียงสมัย ร.๕.”  โพสตทูเดย (๔ กันยายน ๒๕๔๘): B6. 
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย.  “พิพิธภัณฑกระบอกเสียงฯ เสียงเกาเลาประวัติศาสตร.”  หนังสือพิมพ

มติชน (๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘): ๓๔. 
ศรัณย ทองปาน.  “ธ ธง คนนิยม.”  สารคดี ๒๒, ๒๖๓ (มกราคม ๒๕๕๐): ๕๔ - ๘๙. 
__________.  “พิพิธภัณฑธงสยาม (ร.ศ. ๒๒๕).”  เมืองโบราณ ๓๓, ๒ (เมษายน – มิถุนายน 

๒๕๕๐): ๑๑๗. 
ศิริรัตน สาโพธ์ิสิงห.  “ประดับธงชางฉลอง ๑๐๐ ป เสด็จประพาสยุโรป ปกปองสยาม.”  

หนังสือพิมพเดลินิวส (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐): ๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑๒ 

อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.  “พิพิธภัณฑทองถิ่น.”  ศิลปวัฒนธรรม ๑๘, ๘ (มิถุนายน ๒๕๔๐): ๗๙ - 
๙๐. 

อาบทิพย สงกิตติสุนทร.  “จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร: ธงชาติไทย.”  จดหมายขาวหองสมุด
เฉพาะ สํานักราชเลขาธิการ.  ๑๗, ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๕  – มกราคม ๒๕๔๖): ๕๐ - 
๕๑. 

เอนก นาวิกมูล.  “พิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย.”  เนช่ันสุดสัปดาห ๑๔, 
๖๙๔ (๑๙ – ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘): ๕๗. 

 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่ไมไดพิมพเผยแพร 
พิพิธภัณฑธงชาติไทย.  ภาพการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดนิทรรศการ การสัมมนา การ

บรรยายท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทยรวมมือกับภาครัฐและเอกชน เผ่ือเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับธงชาติไทย.  กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑธงชาติไทย, ๒๕๕๘. 

พิสิฐ เจริญวงศ.  การจัดการทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรม.  ปาฐกถาศิลป พีระศรี, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๕๐.  (อัดสําเนา) 

ศิรินทร คุมโภคา.  “จากธงแดงเกล้ียงถึงธงไตรรงค: กษัตริย รัฐชาติ และสัญลักษณ.”  งานวิจัย
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

 
ขอมูลจากเว็บไซต 
ปณิตา สระวาสี.  การกอตัวของพิพิธภัณฑทองถ่ินไทย ในบริบทของนโยบายรัฐ.  เขาถึงเมื่อ 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖. เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museum 
database/article_inside.php?id=1268 

พฤฒิพล ประชุมผล.  ตราสัญลักษณพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  เขาถึงเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗.  
เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/www.thaiflag.org 

__________.  ปริศนาอักษรไขวประวัติธงชาติไทย.  เขาถึงเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖.  เขาถึงไดจาก 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173919535978209&id
=179610958732857 

__________.  สินคาของพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  เขาถึงเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘.  เขาถึงได
จาก www.facebook.com/www.thaiflag.org 

พิพิธภัณฑธงชาติไทย.  เกมรวมดวยชวยกันนําธงชาติขึ้นเสา.  เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘.  
เขาถึงไดจาก http://www.ธงชาติไทย.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑๓ 

พิพิธภัณฑธงชาติไทย.  ขาวสารและกิจกรรม.  เขาถึงเม่ือ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖.  เขาถึงไดจาก 
http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/categoryList.php?categoryid=1 

__________.  ธงชาติสยาม.  เขาถึงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖.  เขาถึงไดจาก http://www.siamflag.org 
__________.  แผนท่ีพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  เขาถึงเม่ือ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  เขาถึงไดจาก  

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=3 
__________.  ภาพการจัดแสดงในพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  เขาถึงเม่ือ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘.  

เ ข าถึ ง ได จาก  http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/THAI-FLAG-MUSEUM-PANORAMA-
VIEW.jpg 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พยัญชนะตัวท่ี ๓๘.  เขาถึงเม่ือ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  เขาถึงไดจาก 
http://rirs3.royin.go.th/word38/word-38-a1.asp 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.  คนทําพิพิธภัณฑ บันทึกประสบการณและการทํางาน.  เขาถึงเมื่อ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase 

__________.  ฐานขอมูลพิพิธภัณฑในประเทศไทย.  เขาถึงเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘. เขาถึง
ไดจาก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/museum_type.php?id=0 

สถาบันสมิธโซเนี่ยน .   ธงสยามรัฐ .   เขาถึงเมื่อ  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๘ .   เขาถึงไดจาก 
http://www.mnh.si.edu/treasures/thaiversion/001.htm 

สํานักงานพระราชนิเวศนมฤคทายวัน.  งานฤดูหนาว พระราชนิเวศนมฤคทายวัน ครั้งที่ ๒.  
เขาถึงเมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖.  เขาถึงไดจาก http://www.phetchaburi.go.th/data/cold.htm 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย (พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปจจุบัน).  เขาถึง
เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘.  เขาถึงไดจาก http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm 

หนังสือพิมพเดลินิวส.  ไลน เผยผูใชงานท่ัวโลกทะลุ ๕๖๐ ลานคนพรอมเปดบริการใหม.  
เขาถึงเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘. เขาถึงไดจาก http://www.dailynews.co.th/it/273115 

เอเอสทีวี ผุจัดการรายวัน.  ชมพิพิธภัณฑกระบอกเสียง ยอนอดีตการดนตรีสมัยร.๕.  เขาถึง
เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖.  เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/Daily/View 
News.aspx?NewsID=9480000110490 

 
การสัมภาษณ 
จันทกาญจน คลอยสาย.  รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  สัมภาษณ, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 

กรกฎาคม ๒๕๕๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑๔ 

ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง.  นักวิชาการดานการจัดการวัฒนธรรม.  สัมภาษณ, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖. 
พฤฒิพล ประชุมผล.  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย.  สัมภาษณ, สิงหาคม ๒๕๕๖ - 

กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
พิสิฐ เจริญวงศ.  ผูทรงคุณวุฒิทางดานโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, อดีต

ผูอํานวยการศูนยโบราณคดีและวิจิตรศิลปแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. 
สัมภาษณ, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

สุทธิพงษ พื้นแสน.  นักธัชวิทยาของชมรมนักธัชวิทยาแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, ๒๖ - ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 

 
ภาษาตางประเทศ 
Books 
Ambrose, Timothy.  Working with museums.  Edinburgh: Scottish Museums Council, 

1988. 
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ชื่อ พฤฒิพล ประชุมผล 
เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๐ 
ที่อยูปจจุบันเลขที่ ๑๕  ซอยลาดพราว ๔๓ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๙๓๙-๙๕๕๓, ๐-๒๙๓๙-๙๙๒๐ 
อีเมล siamflag@hotmail.com, thaiflag@hotmail.co.th 
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ป ๒๕๒๙ จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนบดินทรเดชา 
ป ๒๕๓๓ จบปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ป ๒๕๓๕ จบปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ฟอนตบอนน (Fontbonne University) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
๓. ประวัติการทํางาน 

เคยทํางานดานการตลาดใหกับบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง 
เคยทําธุรกิจสวนตัว คือ บริษัทผลิตขนมไทยโบราณ และบริษัทรับผลิตหีบหอบรรจุ

ภัณฑอาหาร 
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ – 

ปจจุบัน 
นายกสมาคมนักอนุรักษเคร่ืองเลนกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ – 

ปจจุบัน 
คณะกรรมการจัดสัมมนาเร่ืองพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎระเบียบที

เกี่ยวของ โดยคณะกรรมธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาและ
กองทัพเรือ 
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คณะทํางานกําหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย ในโครงการ ธงไตรรงค ธํารงไทย และ
จัดทํา “คูมือธงไตรรงค ธํารงไทย” ซึ่งเปนหนังสือที่เผยแพรเร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย 
โดยความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑธงชาติไทยและสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการเพื่อจัดต้ังศูนยมรดกโสตทศันแหงชาติ 
อาจารยสอนในโครงการ การสาธิตการบันทึกเสียงลงแผนดีบุก ผานส่ือการเรียนการ

สอนผานดาวเทียมของในหลวง โดยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพื้นที่
การศึกษา (สพท.) และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

อาจารยพิเศษ สอนระดับปริญญาโท รายวิชา ๓๓๖๕๗๐ ประวัติศาสตรตามคําบอก
และจดหมายเหตุเสียง สาขาการจัดการจดหมายเหตุเอกสาร ภาควิชาภาษาตะวันออก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผูเขียนหนังสือเร่ืองเครื่องเสียงโบราณตํานานแหงศาสตรและศิลป (ตีพิมพในป 
๒๕๔๓) และธงสยาม ไทยเมิน ฝร่ังมอง (ตีพิมพในป ๒๕๕๓) 

ปจจุบันเปนผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย ซึ่งทําหนาที่เปนวิทยากรบรรยาย
ประวัติธงชาติไทย กฏระเบียบการใช และการชักธงชาติไทย รวมทั้งศึกษาคนควาประวัติธงชาติ
ไทยและชําระขอมูลเกี่ยวกับธงชาติไทยใหถูกตองเพื่อนํามาเผยแพรสูสาธารณชน 
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ปที่ข้ึนครองราชยของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี (รัชกาลที่ ๑ - ๙) มีดังนี้๒๓๔ 

๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ ๑  พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒ 
๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชกาลที่ ๒  พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ 
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๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๔  พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๑๑ 
๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓ 
๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ ๖  พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ 
๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗  พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๗ 
๘. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล  รัชกาลที่ ๘  พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๙ 
๙. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พ.ศ. ๒๔๘๙ – ปจจุบัน 

                                                            
๒๓๔วุฒิชัย มูลศิลป, ศิริพร ดาบเพชร และอนงคณา มานิตพิสิฐกุล, พระมหากษัตริยแหงกรุง

รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: บ. เกรท เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๖), ๒๙, ๗๓, ๑๐๙, ๑๔๗, ๑๙๙, ๒๗๑, ๓๒๑, ๓๖๗ และ 
๓๙๑. 
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ชื่อ - สกุล   นางสาวศิรินทร  คุมโภคา 
ที่อยู    ๑๑๓๓  ซอยถวิล - ทวี คุมโภคา ถนนเพชรเกษม ๖๓  

แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ที่ทํางาน   กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ 
    วิชาเอกประวัติศาสตร วิชาโทมัคคุเทศก 
    คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
    คณะโบราณคดี บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ผูชวยนักวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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