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การศึกษาเรื่ อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Management of Bangkok Folk’s
Museum)นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุง่ เน้ นศึกษาความเป็ นมาและ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเพื่อเสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเริ่ มแรกเป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชน ตังอยู
้ บ่ นถนนเจริ ญกรุง 43 ได้ รับ
การก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยอาจารย์วราพร สุรวดี ในพื ้นที่และบ้ านของอาจารย์ด้วยทุนทรัพย์
และบริ หารจัดการด้ วยใจรัก เสียสละ มีวิสยั ทัศน์และมุง่ มัน่ สูง นับเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่ง
เดียวในกรุงเทพมหานครทีจ่ ดั แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวติ ของชนชันกลางหรื
้
อคหบดีของชาวบางกอกย่าน
บางรัก และเรี ยกชื่อพิพิธภัณฑ์นี ้ว่า “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” ต่อมาใน พ.ศ. 2546 อาจารย์วราพร
ได้ มอบโอนพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นี ท้ ั ง้ ที่ ดิ น และและอาคารต่ า งๆให้ แก่ ก รุ ง เทพมหานคร โดยที่ ท าง
กรุ งเทพมหานครยังคงอนุญาตให้ อาจารย์พกั อาศัยอยู่ต่อไปและมีการเรี ยกชื่อพิพิธภัณฑ์นี ้ใหม่ว่า
“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก” เนื่องจากเป็ นการเข้ าสูโ่ ครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เขตต่างๆ ในกรุ งทเพมหานครที่ก�ำลังจัดท�ำในหลายเขตขณะนัน้ แต่โดยทัว่ ไปแล้ วยังนิยมเรี ยก
พิพิธภัณฑ์นี ้ว่า “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” เช่นเดิม เมื่อกรุงเทพมหานครได้ รับโอนพิพิธภัณฑ์ฯ แล้ ว
ได้ ด�ำเนินการจัดท�ำนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็ นมาและพัฒนาการย่านบางรักเพิ่มขึ ้นด้ วย
จากการศึก ษาพบว่ า ภายใต้ ก ารบริ ห ารการจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ช าวบางกอกของ
กรุ งเทพมหานครส่งผลดีท�ำให้ พิพิธภัณฑ์ ชาวบางกอกได้ รับงบประมาณสนับสนุนด้ านการจ้ าง
บุคลากรและค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และมีงบประมาณส�ำหรับการจัดกิจกรรมซึง่ เป็ นสิ่งที่ดี
และส�ำคัญต่อการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ฯ แต่ตอ่ มาได้ ถกู ตัดงบไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ในขณะเดียวกัน
ก็มีปัญหาหลายประการทังทางด้
้
านการบริ หารจัดการ การจัดกิจกรรม การดูแลรักษาความสะอาด
และการจ�ำหน่ายสินค้ าที่ระลึก อันเกิดจากสาเหตุหลักคือ การบริ หารงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามระบบราชการและที่สำ� คัญส�ำนักงานเขตบางรักยังไม่ตระหนักและเข้ าใจถึงงานพิพธิ ภัณฑ์เท่าที่
ควรเนื่องจากภารกิจของเขตบางรักที่มีมากมาย ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดจึงควรมีการจัดตัง้
เป็ นหน่วยงานบริ หารจัดการร่วมกันเพื่อก�ำหนดแผนพัฒนา ระยะเวลาด�ำเนินงานพิพิธภัณฑ์อย่างมี
เป้ าหมายและชัดเจน ควรพัฒนาและส่ง เสริ มบุคลากรของกรุ ง เทพมหานครที่ จะมาดูแลงาน
พิพิธภัณฑ์นี ้ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ต้ องสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ายระหว่างพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้และร่วมมือกัน อันจะช่วยน�ำพาพิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอกแห่งนี ้ให้ เป็ นแหล่งเรียน
รู้ของสังคมต่อไปอย่างยัง่ ยืน
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This study on Management of Bangkok Folk’s Museum was qualitative research.
It aimed to study the background and management of Bangkok Folk’s Museum to propose the
approaches to suitable and sustainable management.
Bangkok Folk’s Museum located at Charoen Krung Road, Soi 43 initially was a private
museum and established in 1992 by Ms. Waraporn Surawadee. Bangkok Folk’s Museum was
established in the area of her house by her funds and fond, sacrificial and ambitious management. Bangkok Folk’s Museum is the first and only one museum in Bangkok that reflects the
lifestyle of the middle class or wealthy residents of Bang Rak district in Bangkok. This museum
was called “Bangkok Folk’s Museum”. Later in 2003, Ms. Waraporn transferred her museum,
land and buildings to Bangkok. The Bangkok Metropolitan Administration allowed her to continue staying here. It name was changed to “BMA local museum of “Bang Rak” district”. This
new name reflects the establishment of project of local museums in various districts in Bangkok.
But generally, people know it as “Bangkok Folk’s Museum”. After the museum was transferred
to Bangkok Metropolitan Administration, the exhibition on the history and development of Bang
Rak district has been promoted.
The results of this study showed that the management of Bangkok Folk’s Museum
leads to the budget support in terms of staffing, utilities cost, and activities that are important to
the museum development. Meanwhile, there are many problems in terms of management, activities, cleanliness, and souvenir sales. The main causes of problems are ineffective management, and bureaucratic budget management. More importantly, Bang Rak District Office lacks
understanding and awareness of effective museum management due to its own plentiful missions
and tasks. Thus, to achieve maximum benefit, an agency should be established for managing
the museum, determining development plan, implementing the plan as target. Moreover, the
knowledge and understanding of Bangkok Metropolitan Administration’s personnel should be
developed and promoted to manage the museum, collaborate with network of museums in order
to exchange knowledge and cooperation, which sustainably develop Bangkok Folk’s Museum
as the learning resource for the society.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส�้ ำเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี ด้ วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์
จินดามณี โรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผู้ให้ แนวคิด ให้ ค�ำปรึ กษาแนะน�ำ ชีแ้ นะแนวทาง รวมทัง้ ให้
ก�ำลังใจเสมอมา ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พิสิฐ เจริ ญวงศ์ รองศาสตราจารย์สรุ พล นาถะพินธุ
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ ค�ำแนะน�ำและข้ อคิดเห็นในการปรับปรุ งงานวิจยั เพื่อให้ มี
ความสมบูรณ์ขึ ้น รวมทังคณาจารย์
้
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่าน ที่ได้ ถ่ายทอด
วิชาความรู้และให้ ความเมตตาต่อผู้ศกึ ษาเสมอมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลส�ำคัญที่สดุ ที่ท�ำให้ วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี ้เกิดขึ ้นและส�ำเร็จลงได้
คือ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี ผู้ก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ชาวบางกอก ที่ได้ เสียสละเวลาให้ ข้อมูลอันมี
ค่า และเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรี ยนรู้ ของคนรุ่ นหลัง ซึ่งผู้ศึกษาได้ รวบรวมไว้ ใน
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ นอกจากองค์ความรู้ ที่อาจารย์วราพรได้ มอบไว้ ให้ แล้ ว อาจารย์ยงั ได้ มอบแรง
บันดาลใจและเป็ นแบบอย่างในการด�ำรงชีวิตที่ได้ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้ หวัง
ผลตอบแทนใดๆ ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณด้ วยความเคารพอย่างสูง นอกจากนี ้ยังมีอาสาสมัคร
ปฏิบตั งิ านพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก คุณศศิวิมล เพชรรัตน์ และคณะอีก 5 ท่าน ที่ได้ ให้ ความร่วมมือ
ยินดีให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ขอบคุณ น้ องต้ อ พุฒิปัญญา เรื องสม ที่คอยช่วยเหลือ ผู้ศึกษา
ขอขอบคุณจากใจ
ทีจ่ ะขาดเสียไม่ได้ คือ คณะบุคคลทีร่ ่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ กำ� ลังใจและความร่วมมือช่วยเหลือ
กันตลอดมา คือ เพื่อนชาว CRM 3 ได้ แก่ เจี๊ยบ นกยูง อิ๊บ พี่ตอ่ พี่ชยั พี่แอ๋ว ธานัท บี มันแกว
แฮค ต้ น ขออภัยที่ไม่อาจเขียนชื่อได้ หมดเพราะมีเพื่อน CRM 3 มากถึง 31 ท่าน ผู้ศกึ ษาระลึกถึง
ทุกท่านเสมอ
สุดท้ ายนี ้ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็ นทีร่ ัก ทีเ่ ข้ าใจและให้ ก�ำลังใจตลอดมาท�ำให้ ผ้ ศู กึ ษา
มีความมัน่ ใจว่ามีครอบครัวอยูเ่ คียงข้ างกันเสมอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

