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 การศกึษาเร่ือง การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก (Management of Bangkok Folk’s   
Museum)นี ้เป็นการศกึษาวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มุง่เน้นศกึษาความเป็นมาและ
การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเพ่ือเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมและยัง่ยืน
 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเร่ิมแรกเป็นพิพิธภณัฑ์เอกชน ตัง้อยูบ่นถนนเจริญกรุง 43 ได้รับ
การก่อตัง้ขึน้เม่ือปีพ.ศ.2535 โดยอาจารย์วราพร สรุวดี ในพืน้ท่ีและบ้านของอาจารย์ด้วยทนุทรัพย์
และบริหารจดัการด้วยใจรัก เสียสละ มีวิสยัทศัน์และมุง่มัน่สงู นบัเป็นพิพิธภณัฑ์แหง่แรกและแหง่
เดียวในกรุงเทพมหานครท่ีจดัแสดงให้เหน็ถงึวิถีชีวติของชนชัน้กลางหรือคหบดีของชาวบางกอกยา่น
บางรัก และเรียกช่ือพิพิธภณัฑ์นีว้า่ “พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” ตอ่มาใน พ.ศ. 2546 อาจารย์วราพร
ได้มอบโอนพิพิธภัณฑ์นีท้ัง้ ท่ีดินและและอาคารต่างๆให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยท่ีทาง
กรุงเทพมหานครยงัคงอนญุาตให้อาจารย์พกัอาศยัอยู่ต่อไปและมีการเรียกช่ือพิพิธภณัฑ์นีใ้หม่ว่า 
“พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก” เน่ืองจากเป็นการเข้าสูโ่ครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
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 จากการศึกษาพบว่า ภายใต้การบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกของ
กรุงเทพมหานครส่งผลดีท�าให้พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการจ้าง
บคุลากรและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณปูโภค และมีงบประมาณส�าหรับการจดักิจกรรมซึง่เป็นสิ่งท่ีดี
และส�าคญัตอ่การพฒันาพิพิธภณัฑ์ฯ แตต่อ่มาได้ถกูตดังบไปในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนั
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ตามระบบราชการและท่ีส�าคญัส�านกังานเขตบางรักยงัไมต่ระหนกัและเข้าใจถงึงานพิพิธภณัฑ์เทา่ท่ี
ควรเน่ืองจากภารกิจของเขตบางรักท่ีมีมากมาย ดงันัน้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุจงึควรมีการจดัตัง้
เป็นหนว่ยงานบริหารจดัการร่วมกนัเพ่ือก�าหนดแผนพฒันา ระยะเวลาด�าเนินงานพิพิธภณัฑ์อยา่งมี
เป้าหมายและชัดเจน ควรพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของกรุงเทพมหานครท่ีจะมาดูแลงาน
พิพิธภณัฑ์นีใ้ห้มีความรู้ ความเข้าใจ ต้องสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายระหว่างพิพิธภณัฑ์ต่างๆ 
เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้และร่วมมือกนั อนัจะชว่ยน�าพาพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกแหง่นีใ้ห้เป็นแหลง่เรียน
รู้ของสงัคมตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน
   
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม                               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร
ลายมือช่ือนกัศกึษา........................................                                               ปีการศกึษา 2557
ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53112328: MAJOR: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 
KEYWORDS: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT / LOCAL MUSEUM / BANGKOK FOLK’S   
             MUSEUM / BANGKOK LOCAL MUSEUM / MUSEUM MANAGEMENT
 PATHOMPORN SANGUANKEO: MANAGEMENT OF BANGKOK FOLK’S MUSEUM. 
ADVISOR: ASSOC. PROF. SUPAPHORN JINDAMANEE ROJANA. 95 pp.      

 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 manage-
ment. 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 con-
tinue 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, ac-
tivities, cleanliness, and souvenir sales. The main causes of problems are ineffective manage-
ment, 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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บทที่ 1

บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 พิพิธภณัฑ์ไทยนัน้กล่าวได้ว่าเร่ิมมีต้นก�าเนิดมาตัง้แต่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัแหง่ราชวงศ์จกัรี พระองค์นัน้มีความสนพระทยัในการศกึษาแบบอยา่งทาง

ประเทศตะวนัตก เพ่ือต้องการน�าวิทยาการความรู้ทางด้านต่างๆมาพฒันาประเทศชาติ และเพ่ือ

ต้องการให้นานาประเทศยอมรับวา่ประเทศสยามมีความเจริญทางวฒันธรรมมาอยา่งยาวนาน โดย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเจริญสมัพนัธไมตรีกบัประเทศองักฤษและให้มีการพฒันาประเทศ

ให้เจริญขึน้ในหลายๆด้าน รวมทัง้สง่เสริมการศกึษาให้เป็นไปตามแนวทางแบบสมยัใหม ่ซึง่การเรียน

รู้ความรู้ใหม่ๆ จากทางตะวนัตกนัน้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมตามมาหลายประการ 

 นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัยงัทรงผู้ ริเร่ิมในการรวบรวมสิ่งของ

โบราณวตัถ ุเชน่ ศลิาจารึกหลกัท่ี 1 ศลิาจารึกวดัป่ามะมว่ง พระแทน่มนงัคศลิาบาตร และของจาก

ตา่งประเทศ เชน่ ลกูโลกจ�าลอง รถไฟจ�าลอง ซึง่เป็นเคร่ืองราชบรรณาการจากตา่งประเทศ มาตัง้

แสดงไว้ ณ พระท่ีนัง่ราชฤดี ในพระบรมมหาราชวงั แตห่ลงัจากท่ีหมูพ่ระอภิเนาว์นิเวศน์ซึง่เป็นกลุม่

พระท่ีนัง่สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้แล้วเสร็จ จึงมีพระ

ราชด�าริให้ย้ายสิ่งของจากพระท่ีนัง่ราชฤดี มาจดัแสดง ณ พระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็น

พระท่ีนัง่องค์หนึง่ในหมูพ่ระอภิเนาว์นิเวศน์ 

 จนถงึรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ 

พระราชทาน หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทยัสมาคม จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ โดยย้ายวตัถสุิ่งของท่ีจดั

แสดงในพระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ์มาจดัแสดงในหอคองคอเดีย 

 พิพิธภณัฑสถาน ณ หอคองคอเดีย ด�ารงอยูเ่ป็นเวลาสืบเน่ืองถงึ 13 ปี ตัง้แตพ่.ศ. 2417- 

2430 (สมชาย ณ นครพนม และคณะ, 2547: 73) กระทัง่เม่ือกรมพระราชวงับวรพิชยัชาญทิวงคต 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประกาศยกเลิกต�าแหน่งกรม

พระราชวงับวรสถานมงคล และย้ายพิพิธภณัฑสถานมาตัง้ในพระท่ีนัง่พระราชวงับวรสถานมงคล 

เม่ือ พ.ศ. 2430 โดยใช้พืน้ท่ีจดัแสดงในพระท่ีนัง่ 3 องค์ ได้แก่ พระท่ีนัง่ศวิโมกขพิมาน พระท่ีนัง่พทุไธ

สวรรย์ และพระท่ีนัง่อิศราวินิจฉยั ซึง่ในปัจจบุนัก็คือ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร นัน่เอง

 ในปัจจบุนัพิพิธภณัฑ์นบัเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส�าคญั โดยในประเทศไทยมีพิพิธภณัฑ์อยู่

เป็นจ�านวนมาก ทัง้สว่นท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์ของภาครัฐ เชน่ พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อยูภ่ายใต้การ

ดแูลของกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ของหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่กรมศิลปากร เช่น 
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พิพิธภณัฑ์กองทพัอากาศ พิพิธภณัฑ์สภากาชาดไทย พิพิธภณัฑ์ของเอกชน เชน่ พิพิธภณัฑ์ล้านของ

เลน่ ของ อ.เกริก ยุ้นพนัธ์ เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีพิพิธภณัฑ์อีกประเภทหนึง่ คือ พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้โดยสถาบนัหรือองค์กรท้องถ่ินหรือจะเป็นเอกชนในท้องถ่ินนัน้ๆก็ได้ โดย

เร่ืองราวท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินนัน้ แสดงความเป็นมาของชมุชน อตัลกัษณ์ของชมุชน ความ

เป็นอยู ่อาชีพ ศาสนา ความเช่ือ ความรู้ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ และสืบทอด

ความรู้นัน้ๆตอ่ไป ตวัอยา่งของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน เชน่ พิพิธภณัฑ์บ้านจา่ทวี ซึง่ด�าเนินการโดยเอกชน 

ผู้ ก่อตัง้คือจา่สบิเอกทวี บรูณะเขตต์ โดยให้พืน้ท่ีบ้านของตนเป็นท่ีจดัแสดง เน้นแสดงนิทรรศการท่ี

เก่ียวกบัวิถีชีวิต และศลิปหตัถกรรมของจงัหวดัพิษณโุลก และจงัหวดัท่ีอยูภ่าคเหนือตอนลา่ง

 กรุงเทพมหานครมีโครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในแตล่ะเขตของกรุงเทพมหานคร

ขึน้ในปี 2546 เพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมประวตัิความเป็นมา วิถีชีวิต ภมิูปัญญาในท้องถ่ิน และสร้าง

ความตระหนกัในคณุคา่ รวมทัง้เป็นแหลง่ให้การศกึษาเรียนรู้ เป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ 

และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในปัจจุบนัมีพิพิธภัณฑ์รวมทัง้สิน้ 27 แห่ง ใน 27  

เขตของกรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นโครงการ โดยมีพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร ตัง้อยูใ่นเขต บางรัก (พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร, 2557)

 โครงการนีเ้ร่ิมด�าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 2546 โดยทางกรุงเทพมหานครเร่ิมจัดตัง้

พิพิธภณัฑ์ในพืน้ท่ี 4 เขตน�าร่อง ประกอบด้วย เขตบางรัก เขตสมัพนัธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และ 

เขตบางขนุเทียน ตอ่มา พ.ศ. 2547 ด�าเนินการจดัตัง้เพ่ิมอีก 23แห่ง ประกอบด้วยเขตคลองสาน  

เขตคันนายาว เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตดุสิต เขตทวีวัฒนา เขตธนบุรี  

เขตบางกอกใหญ่ เขตบางเขน เขตบางซ่ือ เขตบางนา เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตพระนคร  

เขตยานนาวา เขตราษฎร์บูรณะ เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตวัฒนา เขตสวนหลวง  

เขตหนองแขม และเขตหนองจอก

 อย่างไรก็ดี พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีประวัติความเป็นมาในการก่อตัง้ก่อนท่ีจะ 

เข้าร่วมโครงการอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส�านกังานเขตบางรัก โดยจดุเร่ิมต้นของพิพิธภณัฑ์

เกิดขึน้จากความตัง้ใจของอาจารย์วราพร สุรวดี ท่ีปรับปรุงบ้านอันเป็นมรดกจากมารดาและ 

ข้าวของเคร่ืองใช้จากรุ่นคณุยายอิน ตนับุ้นเตก็ให้เป็นพิพิธภณัฑ์เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ของเยาวชนและ 

คนทัว่ไป 

 ในระยะแรกอาจารย์วราพรมีความพยายามผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์ดงักล่าวเป็นสมบตัิ

ของชาตเิพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์แก่คนทัว่ไป โดยตัง้ใจมอบให้แก่ทางกรมศลิปากร แตด้่วยเง่ือนไข

บางประการท�าให้ไมส่ามารถด�าเนินการได้ อยา่งไรก็ดี อาจารย์วราพรก็ไมไ่ด้ละความพยายามจน

สามารถผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกในฐานะพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลได้ใน ปี 2535  

(สมาน สดุโต,ม.ป.ป.: 27-23)โดยเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสะท้อนภาพวิถีชีวิตชนชัน้กลางชาวบางกอก 

ในช่วงก่อนสงครามโลก ครัง้ท่ี 2 ด้วยสถาปัตยกรรมของบ้านท่ีสร้างขึน้ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ร่วมกบัข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นมรดกตกทอดมาตัง้แตส่มยัคณุยายอินสูค่ณุแมส่อาง (สมาน สดุโต , 
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ม.ป.ป.: 28-29) รวบรวมและจดัแสดงด้วยตวัของอาจารย์ท่ีคุ้นชินในสิ่งของเหล่านัน้ พิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอกจงึเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส�าคญัในย่านบางรักท่ีเกิดจากเจตนารมณ์และความเป็นเจ้าของ

ของผู้ ก่อตัง้

  การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ในระยะแรกมีขัน้ตอนในการด�าเนินงานตัง้แตก่ารรวบรวม

วตัถท่ีุเป็นข้าวของเคร่ืองใช้และประวตัิ การจดัท�าทะเบียนวตัถ ุ การตกแตง่จดัแสดง การดแูลและ

ซอ่มแซมวตัถ ุและการเป็นวทิยากรบรรยาย ซึง่กระบวนการดงักลา่วอาจารย์วราพรได้ด�าเนินการเอง

ทัง้หมด อยา่งไรก็ตามในเวลาตอ่มาในชว่งปี 2546 กรุงเทพมหานครมีแผนในการตัง้พิพิธภณัฑ์ท้อง

ถ่ิน กรุงเทพมหานครในแต่ละเขต อาจารย์จึงตดัสินใจมอบพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้เข้าร่วมใน

โครงการตามความประสงค์เดมิจนกระทัง่มาอยูภ่ายใต้การดแูลของเขตบางรัก ใน ปี 2547 โดยการ

บริหารจัดการขึน้อยู่กับกรุงเทพมหานคร ส่วนอาจารย์เป็นผู้ ดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ผ่านทาง  

“บริษัท เพ่ือพิพิธภณัฑ์ จ�ากดั” พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกจงึถือเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความน่าสนใจจาก

การพฒันามาจากพิพิธภณัฑ์สว่นบคุคลมาสูรู่ปแบบการบริหารจดัการดงักลา่ว

 แม้ว่าอาจารย์วราพรจะมอบพิพิธภณัฑ์ให้กรุงเทพมหานครไปแล้ว แต่ก็ยงัมีข้อตกลง 

ท่ีว่า อาจารย์วราพรยังได้สิทธ์ิท่ีจะพักอาศยัอยู่ในอาคารท่ีพักภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ดงันัน้  

โดยพฤตนิยัแล้วอาจารย์วราพรยงัคงมีบทบาทในการดแูลพิพิธภณัฑ์

 การท่ีกรุงเทพมหานครได้เข้ามาบริหารจัดการและช่วยสนับสนุนงบประมาณ 

ซึ่งช่วยลดภาระแก่พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกลงไปได้มาก แต่ด้วยระเบียบการบริหารจดัการท่ีเน้น 

ความโปร่งใสตามแนวทางบริหารราชการ ไม่สามารถใช้รูปแบบการบริหารจดัการในระยะแรกท่ีมี

ความคลอ่งตวัและยืดหยุน่มากกวา่ ท�าให้การตอบสนองในการเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ไมเ่ป็นไปคาดหวงัตามเจตนารมณ์เดิมและกระทบตอ่ความรู้สกึในความเป็นเจ้าของของตวัผู้ ก่อตัง้

อีกด้วย 

 การศกึษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” ในครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา

รูปแบบการบริหารจดัการ จดุเดน่ และปัญหาอปุสรรคในการด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

ในแต่ละช่วงด�าเนินการ คือช่วงท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนและช่วงหลงัจากท่ีโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็น

พิพิธภณัฑ์ของกรุงเทพมหานครแล้ว เพ่ือวิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนวทางการจดัรูปแบบการบริหาร

จดัการพิพิธภณัฑ์และทรัพยากรภายในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ส�าหรับประโยชน์สงูสดุในการพฒันา

เป็นแหลง่เรียนรู้แก่คนรุ่นหลงัตามวตัถปุระสงค์ของโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และ

ตามเจตนารมณ์ของผู้ ก่อตัง้ 

ค�ำถำมกำรวจิยั

 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีผา่นมามีรูปแบบการบริหารจดัการและการน�าเสนอในลกัษณะ

ใด มีจดุเดน่และปัญหาอปุสรรคอยา่งไร และควรจะมีแนวทางบริหารจดัการและรูปแบบการจดัแสดง

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกอยา่งไร
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วัตถุประสงค์

 1. ศกึษาความเป็นมาและการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีเอกชนจดัตัง้

ขึน้ก่อนมอบให้รัฐด�าเนินการตอ่มา

 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการกรุงเทพมหานครในการพฒันาพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

นีต้อ่ไป

ขอบเขตงำนวจิยั

 ขอบเขตด้านเนือ้หา

 1. ศกึษาข้อมลูประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

 2. ศกึษาการจดัการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีผา่นมา

 3. ศกึษาจดุเดน่และปัญหาอปุสรรคของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเพ่ือน�าเสนอแนวทาง

การจดัการท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนตอ่ไป

ขอบเขตด้ำนพืน้ที่

 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตัง้อยูเ่ลขท่ี 273 ซอยเจริญกรุง 43 

(ตรอกสะพานยาว) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตด้ำนประชำกร

 ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการบริหารจดัการและดแูลในด้านตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 

ได้แก่ อาจารย์วราพร สรุวดี และเจ้าหน้าท่ีส�านกังานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีภายใน

พิพิธภณัฑ์ และผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการงานพิพิธภณัฑ์

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 1. เข้าใจความเป็นมาและพฒันาการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

 2. เข้าใจจดุเดน่ของพิพิธภณัฑ์ ปัญหา และอปุสรรคในการจดัการท่ีผา่นมา

 3. ได้แนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้กบักรุงเทพมหานครและผู้บริหาร

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกน�าไปใช้ประโยชน์ตอ่การสร้างสรรค์พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการทรัพยากร 

ทัง้ทรัพยากรท่ีอยูใ่นรูปของสิง่ท่ีจบัต้องได้ท่ีเป็นวตัถ ุ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ หรืออาคารสถานท่ี รวมถงึ

ทรัพยากรท่ีจบัต้องไมไ่ด้ เชน่ ภมิูปัญญา ความเช่ือ ประเพณี ศลิปวฒันธรรม ฯลฯ โดยกระบวนการ

บริหารจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันาและสร้างประโยชน์แก่ชมุชนและ 

ท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากร
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 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก หมายถงึ พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามวตัถปุระสงค์และความตัง้ใจ

ของรองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี เพ่ือให้เยาวชนและผู้ สนใจได้ศึกษาวิถีชีวิตชนชัน้กลาง 

ชาวบางกอกในชว่งก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2480 – 2500) โดยโอนกรรมสทิธ์ิแก่กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ตัง้อยู่เลขท่ี 273 ซอยเจริญกรุง 43  

ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก หมายถึง พิพิธภัณฑ์ท่ีทาง

กรุงเทพมหานครตัง้เป้าหมายให้มีรูปแบบด�าเนินการใหมโ่ดยให้คนในท้องถ่ินเป็นเจ้าของดแูลบริหาร

จดัการ ซึง่ก�าหนดให้มีการน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน ให้เป็น

แหลง่ศกึษาเรียนรู้และสร้างความภาคภมิูใจในท้องถ่ินของตนเอง และเป็นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว

เชิงอนรัุกษ์ในท้องถ่ิน

 พิพิธภณัฑ์ การบริหารจดัการหมายถงึ กระบวนการบริหารจดัการเพ่ือบรรลเุป้าหมาย

ในการท�าให้พิพิธภณัฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ียัง่ยืนประกอบไปด้วยขัน้ตอนการจดัการวตัถจุดัแสดงและ

สถานท่ีจดัแสดง การจดัเก็บรักษา การดแูลซอ่มแซม การรักษาความปลอดภยั การจดัการด้านความ

รู้และเนือ้หาท่ีถ่ายทอดในรูปแบบป้ายความรู้ กิจกรรม และการบรรยาย รวมถึงการจดัการด้าน

ทรัพยากรด้านงบประมาณและบคุลากร

 ผู้บริหารพิพิธภณัฑ์ หมายถึง ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในระดบัการจดัการในกระบวนการ

บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ ทัง้อาจารย์วราพร สรุวดีท่ีเป็นผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ และส�านกังานเขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2

แนวคิดและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง

	 การศึกษาเรื่อง	“การจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”	แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการทบทวน

วรรณกรรมนัน้	นอกจากจะทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัพพิธิภัณฑ์ชาวบางกอก	และการจดัการ	

รวมถึงทบทวนวรรณกรรมกรณีศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีประสบความส�าเร็จด้วย	 

จึงขอศึกษาในบทนี้	ดังนี้

	 1.	 ความหมาย	ประเภท	บทบาทหน้าที	่ของพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

	 2.	 แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา	(แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น)

	 3.	 เอกสารและงานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 กรอบแนวคิดการศึกษา

1. แนวคดิเกีย่วกบัความหมาย ประเภท บทบาทหน้าที ่ของพพิธิภณัฑ์และพพิธิภณัฑ์ท้องถ่ิน

	 พิพิธภัณฑ์ในไทยน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา	แต่น่าจะเป็น

เพียงรูปแบบของการเก็บรวบรวมอย่างไม่ได้เป็นระเบียบ	 โดยเร่ิมมีหลักฐานชัดเจนขึ้นในสมัย 

สมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	ซึ่งโปรดเกล้าฯ	ให้น�าวัตถุโบราณที่เคยพบเมื่อครั้งผนวชและ

ของระลึกที่ต่างชาติน�ามาถวายมาจัดแสดง	ณ	พระที่นั่งราชฤดี	และในพ.ศ.	2400	ทรงโปรดเกล้าฯ	

ให้สร้างพระทีน่ัง่ประพาสพพิธิภณัฑ์ขึน้ในพระบรมมหาราชวงั	เพือ่แสดงศลิปวตัถ	ุโบราณวตัถ	ุและ

ของที่ระลึก	 รวมกับของที่ย้ายจากพระที่นั่งราชฤดีมาจัดแสดงที่นี่ด้วย	และให้เรียกว่า	 “	มิวเซียม	 ”	

นับว่าเป็นจุดก�าเนิดพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย	

	 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในไทยสามารถจ�าแนกออกได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ	

	 1.	พิพธิภณัฑ์สถานแห่งชาต	ิอยูภ่ายใต้การด�าเนนิงาน	กรมศลิปากร	กระทรวงวฒันธรรม	

ปัจจุบันมีอยู่	44	แห่ง

	 2.	พิพิธภัณฑ์สถานที่ด�าเนินงานโดยหน่วยงานรัฐอื่น	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	

	 3.	พพิธิภณัฑสถานท้องถิน่	ซึง่มีจ�านวนมากทีส่ดุในประเทศไทย	มรีปูแบบการจดัแสดง

และบทบาทที่น่าสนใจ	 เพราะก่อตั้งจากหลากหลายลักษณะ	และหลายแห่งยังขาดการสนับสนุน

จากภาครัฐ	แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่	1	และกลุ่มที	่2

	 ผูว้จิยัได้จงึได้จ�าแนกและทบทวนแนวคดิท่ีเกีย่วกบัความหมาย	ประเภท	บทบาทหน้าที่

โดยให้ความส�าคัญกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแยกออกจากพิพิธภัณฑ์ทั่วไป	 เนื่องจากพิพิธภัณฑ ์

ชาวบางกอกนั้นอยู่ในประเภทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ	ดังนี้
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	 นิยามความหมายและประเภทของพิพิธภัณฑ์ทั่วไป

	 การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมนิยามความหมายของ

พพิธิภณัฑ์ทัง้จากในประเทศไทยและต่างประเทศ	รวมถงึประเภทหมวดหมูท่ั่วไปของพพิธิภัณฑ์อย่าง

สังเขป	ดังนี้

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2554	 ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า	

“พพิธิภณัฑ์,	พพิธิภณัฑสถาน	[พพิดิทะพนั,	-พนัทะสะถาน]	น.	สถานทีเ่กบ็รวบรวมและแสดงสิง่ต่าง	ๆ	 

ที่มีความส�าคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์	 โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษา	และก่อให้เกดิความเพลดิเพลนิใจ.”(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ.	2554,	2557)

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี	ทรงนิยามความหมายเชงิเปรยีบเทยีบ

ไว้ว่า	พิพิธภัณฑ์	 คือ	 การเล่าเรื่องราวชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งให้คนกลุ่มอื่นได้รับรู้	 และกระบวนการ 

เล่าเรื่องนี้ท�าให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมกันทบทวนอดีต	 และน�ามาเป็นก�าลังส�าหรับปัจจุบัน

และอนาคต	พิพิธภัณฑ์จึงท�าให้ได้ความรู้กว้างไกลด้วยหนทางที่ย่นย่อ	 (สายันต์	 ไพรชาญจิตร์,	 

2550:	277)

	 สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ	(Internation	Council	of	Museums	–	ICOM)	ที่จัดตั้ง

ขึ้นโดย	UNESCO	ได้ให้นิยามความหมายของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า	พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันถาวรที่ตั้งขึ้น

โดยไม่หวังผลก�าไร	 เพ่ือให้บริการและพัฒนาสังคม	 รวมถึงเปิดโอกาสให้สาธารณะเข้าใช้บริการ	

พิพิธภัณฑ์ท�าหน้าที่รวบรวม	เก็บรักษา	สื่อสารเนื้อหา	และจัดแสดงนิทรรศการ	เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การค้นคว้า	ศึกษา	นันทนาการ	จากวัตถุทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ด้านการจัดประเภทของพิพิธภัณฑ์	ทางสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ	 (ICOM)	ได้มี

การประเภทของพิพิธภัณฑ์ออกเป็น	9	ประเภท	ตามเนื้อหาการจัดแสดงไว้ดังนี้

	 1.	 พพิธิภณัฑ์ศลิปะ	(Museum	of	Arts)	เป็นพพิิธภณัฑ์ทีร่วบรวมและเน้นการจดัแสดง

ผลงานทางศิลปะ

	 2.	 พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย	 (Gallery	of	Contemporary	Arts)	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด

แสดงผลงานทางศิลปะอีกประเภทหนึ่ง	แต่เน้นเฉพาะศิลปะร่วมสมัย	(Contemporary	Arts)

	 3.	 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 (Natural	History	Museum)	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม

และจัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาตามหัวข้อต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	

ธรณีวิทยา	สัตววิทยา	พฤษศาสตร์	เป็นต้น

	 4.	 พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (Museum	 of	 Science	 and	 

Technology)	เป็นพิพิธภณัฑ์ทีร่วบรวมและจดัแสดงเน้ือหาท่ีเกีย่วข้องทางวทิยาศาสตร์	ส่ิงประดษิฐ์	

และเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้น

	 5.	 พิพิธภัณฑ์ทางมนุษยวิทยาและชาติพันธ์วิทยา	 (Museum	of	Anthropology	and	

Ethnology)	เป็นพพิธิภณัฑ์ทีเ่น้นการรวบรวมเน้ือหาของเผ่าพนัธุ	์เชือ้ชาติ	และชาตพินัธุท่ี์หลากหลาย	

เพื่อสร้างความเข้าใจทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม	
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	 6.	 พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 (Museum	 of	 History	 and	 

Archaeology)	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ด้วยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจทางสังคมของมนุษย์	

	 7.	 พิพิธภัณฑ์ประจ�าเมืองและภูมิภาค	 (Regional	 Museum	 –	 City	 Museum)	 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวในภูมิภาคหรือท้องถิ่นนั้น

	 8.	 พิพิธภัณฑ์พิเศษ	 (Specialized	Museum)	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ	 

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 เช่น	 ศิลปะประยุกต์	 ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 และการศึกษา 

ด้านสังคมศาสตร์ต่างๆ

	 9.	 พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา	 (University	 Museum)	 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษา	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามเนื้อหาท่ี

สถาบันการศึกษานั้นก�าหนด	

	 นอกจากนี้	 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	 (องค์การมหาชน)	 ได้ระบุถึงประเภทองค์กร	 

หน่วยงาน	และสถานบันอื่นที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขของพิพิธภัณฑ์	(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,	

2547:	5-6)	โดยจ�าแนกเพิ่มเติมไว้	ดังนี้

	 1.	 แหล่งและอนสุรณ์ทางธรรมชาต	ิโบราณคด	ีและชาตพินัธุว์รรณา	แหล่งและอนสุรณ์

สถานทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กบ็รวบรวม	สงวนรกัษา	และเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัวตัถอุนัเป็นหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

	 2.	 สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์ 	 เช ่น	 

สวนพฤกษศาสตร์	สวนสัตวศาสตร์	สถานที่แสดงสัตว์น�า้	และศูนย์ศึกษาพันธุ์พืชและสัตว์

	 3.	 ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ�าลอง

	 4.	 หอศิลป์ที่จัดแสดงงานโดยไม่แสวงหาก�าไร

	 5.	 สถานที่ตามธรรมชาติซึ่งเป็นที่สงวน

	 6.	 องค์กรพพิธิภณัฑ์ทัง้ในระดบันานาชาต	ิระดบัชาต	ิระดบัภมูภิาค	หรอืระดบัท้องถิน่	กระทรวง 

กรม	หรือหน่วยงานเอกชนใดกต็ามท้ังทีม่ส่ีวนในการรบัผดิชอบพิพิธภณัฑ์	หรอืมคุีณสมบตัติามข้อก�าหนด

	 7.	 สถาบนั	หรอืองค์กร	ซึง่ไม่แสวงหาผลก�าไร	ท่ีท�างานด้านการอนุรกัษ์	การค้นคว้าวิจยั	

การศึกษา	การฝึกอบรม	การจัดท�าเอกสารวิชาการ	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และวิชา

พิพิธภัณฑ์วิทยา

	 8.	 ศูนย์วัฒนธรรม	และนิติบุคคลอื่นๆ	 ท่ีด�าเนินการด้านการอนุรักษ์	 การสืบสานและ

การบริหารจัดการทรัพยากรอันเป็นมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

	 9.	 สถาบนัใดๆ	อย่างเช่นสภาบรหิาร	ซึง่หลงัจากการร้องข�าค�าวนิจิฉยัจากคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาแล้ว	 ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติบางส่วนหรือท้ังหมดของพิพิธภัณฑ์	 หรือมีส่วนใน

การสนบัสนนุพิพิธภณัฑ์และบคุลากรท่ีท�างานด้านพพิธิภณัฑ์เป็นอาชพี	ตลอดจนสนับสนุนงานวจิยั	

การศึกษา	หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์
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 บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทั่วไป

	 เพื่อความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการ 

และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อสาธารณะทั้งในด้านการเก็บรักษาและการน�าเสนอโบราณวัตถุ	และ

การท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป	ผู้ศึกษาได้รวบรวมบทบาทและหน้าที่ของ

พิพิธภัณฑ์	ดังนี้

	 UNESCO	ได้กล่าวถงึบทบาทและหน้าทีห่ลักท่ีส�าคญัของพพิธิภัณฑ์	(UNESCO,	1960:	

13-27)	ซึ่งประกอบด้วย	

	 1.	 	การรวบรวมวตัถ	ุ(Collecting)	พพิธิภัณฑ์ต้องมกีารรวบรวมวตัถเุพือ่การศกึษา	โดย

แบ่งประเภทของทีม่าในวตัถทุีร่วบรวมมา	ได้แก่	การบรจิาคจากประชาชน	การขดุค้นทางโบราณคด	ี

และการจัดซื้อ

	 2.	 	การตรวจสอบ	จ�าแนกประเภท	และศึกษาวิจัย	 (Identifying,	Classifying	 and	

Research)	พิพิธภัณฑ์ต้องมีบทบาททางวิชาการในการตรวจสอบ	จ�าแนกประเภท	และศึกษาเพื่อ

ระบุอายุ	แบบ	สมัย	และที่มาของวัตถุโบราณ	

	 3.	 	การท�าบันทึกทะเบียน	 (recoding)	พิพิธภัณฑ์ต้องมีหน้าที่ในการจัดท�าทะเบียน 

วัตถุที่เก็บรวมรวม	 เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บรักษา	 และสะดวกต่อการเข้าถึงเพื่อท�าการศึกษา 

ค้นคว้า

	 4.	 	การเก็บรักษาและซ่อมแซมวัตถุ	 (Conservation	 and	Preservation)	พิพิธภัณฑ์ 

ต้องมีหน้าที่ในการเก็บรักษาวัตถุและดูแลซ่อมแซม	ซึ่งเป็นอีกหน้าที่ส�าคัญโดยต้องอาศัยผู้ช�านาญ

การท�าหน้าที่ดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุ

	 5.	 	การรักษาความปลอดภัย	 (Museum	Security)	 นอกจากหน้าท่ีในการเก็บรักษา 

ไม่ให้เสื่อมสภาพแล้ว	 พิพิธภัณฑ์ยังต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของวัตถุทั้งจาก 

การโจรกรรมและภัยพิบัติอื่น	เช่น	อัคคีภัย	

	 6.	 	การจัดแสดง	(Exhibition)	พิพิธภัณฑ์ต้องมีบทบาทในการจัดแสดงเนื้อหาและวัตถุ

ที่รวบรวมมาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชน	 โดยต้องค�านึงถึงการปรับปรุง

เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงเพื่อเป็นการดึงดูดผู้เข้าชม

	 7.	 	การให้การศึกษา	 (Museum	Education)	พิพิธภัณฑ์มีบทบาทหน้าที่ในการให้การ

ศึกษาแก่คนทุกระดับ	ทุกประเภทและทุกวัย	ดังนั้น	พิพิธภัณฑ์จึงควรมีกิจกรรมและบริการด้านการ

ศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ	และพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการศึกษาที่ส�าคัญของชุมชน

	 8.	 	การมบีทบาทในสงัคม	(Social	Function)	พพิธิภณัฑ์ต้องด�าเนินงานเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม	 โดยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม	

เพื่อไปสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน

	 มงคล	ส�าราญสขุ	ได้กล่าวถงึบทบาทของพพิิธภัณฑ์ต่อชมุชนและท้องถิน่ท้ังในทางด้าน

สังคมวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	ดังนี้	(มงคล	ส�าราญสุข,	2541:	136-139)
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	 1.		บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม	 พิพิธภัณฑ์มีบทบาทในการเป็นสถาบันท่ีท�า

ประโยชน์ด้านสงัคมและวฒันธรรมให้แก่ท้องถิน่	ท�าหน้าทีส่งวนรกัษามรดกทางวฒันธรรม	เป็นศนูย์

รวมทางวัฒนธรรม	และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ	 รวมท้ังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์

	 2.		บทบาททางเศรษฐกิจ	 พิพิธภัณฑ์ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ	 สร้างประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิโดยตรงแก่ชมุชนท้องถิน่โดยการเป็นส่วนหนึง่ของแหล่งท่องเทีย่วเพิม่การจ้างงานโดยการ

จ้างผูป้ฏบิตังิานในชมุชน	และเปิดโอกาสให้ในชมุชนอาศยัท�าธรุกจิทีเ่กือ้กลูกนั	เช่น	ร้านอาหาร	ร้าน

ขายของที่ระลึก	เป็นต้น

	 3.		บทบาททางการเมือง	 พิพิธภัณฑ์ในชุมชนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมบริหารจัดการ	 เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ

พิพิธภัณฑ์ร่วมกันกับคนในชุมชน	 รวมถึงมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้แก่องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่นั้นๆ

 ความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

	 นอกจากนิยามความหมายของพิพิธภัณฑ์และบทบาทหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์ท่ัวไป	 

ยงัมนียิามความหมายและรปูแบบการบรหิารจดัการท่ีเจาะจงและสะท้อนกบัแนวคดิของพพิธิภณัฑ์

ท้องถิ่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นที่ผู้ศึกษารวบรวม	ดังนี้

	 พิเศษ	เจียจันทร์พงษ์	กล่าวถึงความหมายของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่า	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	

หมายถึง	 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 หมายถึง	พิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและด�าเนินการโดยสถาบันหรือองค์กร 

ท้องถิ่น	 ซึ่งตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ด�าเนินการโดยรัฐบาล	และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมี

การแสดงเนือ้หาเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เป็นเนือ้หาหลกั	(พเิศษ	เจยีจนัทรพงษ์,	2539)

	 สายนัต์	ไพรชาญจติร์	กล่าวว่า	พพิธิภณัฑ์ชมุชนเป็นสถานทีร่วบรวมและจดัแสดงหลกัฐาน

และวตัถทุางโบราณคดแีละทางวฒันธรรม	รวมทัง้ความรู้ภมูปัิญญาทีม่อียูห่รอืเคยมอียูใ่นชมุชนหรอื

ท้องถิน่นัน้ๆ	อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาเรือ่งราวของชมุชนนัน้ๆ	(สายนัต์	ไพรชาญจติร์,	2548:	39-40)

	 ศรีศักร	 วัลลิโภดม	กล่าวว่า	พิพิธภัณฑ์ท่ัวไปและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างเป็นสถานที่

รวบรวมและเก็บรักษาสิ่งของเพื่อการศึกษาและความเพลิดเพลิน	อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์ทั่วไป	ดังนี้

	 1.		ความริเริ่มจากท้องถิ่น	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นเกิดจากความริเริ่มและความต้องการ

จากชาวบ้านหรือคนในท้องถิ่น	บางครั้งอาจมีหน่วยงานจากภายนอกให้ความช่วยเหลือ	แต่สุดท้าย

ชาวบ้านจะท�าหน้าที่ในการจัดการและดูแลรักษาด้วยตัวเอง

	 2.		เนื้อหาเป็นเรื่องราวในชุมชน	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมักมีเน้ือหาเป็นเร่ืองราวของชุมชน

ด้านต่างๆ	ได้แก่	ประวัติความเป็นมาของชุมชน	ลักษณะการใช้ชีวิต	ศาสนา	และความเชื่อ	ตลอด

จนความสัมพันธ์ในชุมชนหรือท้องถิ่น	 และอาจรวมถึงการพูดถึงสังคมหรือชุมชนอื่นในเชิงความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม	และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน
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	 3.		ความหลากหลาย	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ของแต่ละ

ชมุชน	สร้างการเรยีนรูแ้ละตระหนกัถงึความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรม	อนัน�าไป

สู่ความเข้าใจในความหลากหลายของคนในสังคม

	 4.		สร้างความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชน	 โดยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะจัดแสดง 

สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	 ซึ่งอาจไม่ใช่ของท่ีมีค่าแต่มีความหมายในการเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	 เช่น	 เครื่องมือประกอบอาชีพ	 ข้าวของที่ใช้ในการประกอบ

พิธีกรรมความเชื่อ	เป็นต้น	(ศรีศักร	วัลลิโภดม,	2539:	3-10)

 บทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

	 นอกจากแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเชิงความหมายท่ีแตกต่างจากความหมาย

ของพิพิธภณัฑ์ทัว่ไปในแง่ของการเป็นพืน้ทีท่ีบ่อกเล่าความเป็นมาและวถิชีวีติในชมุชนและท้องถิน่แล้ว	

ยงัมแีนวคดิของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในเชงิของบทบาทหน้าทีซ่ึง่แตกต่างจากพพิธิภณัฑ์ทัว่ไปเช่นกนั	ดงันี้

	 ศรีศักร	 วัลลิโภดม	กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่า	บทบาทของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการศึกษาที่อยู่นอกระบบ	และเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยน

ผ่านทางความคิดจากเดิมที่เน้นพิพิธภัณฑ์ส่วนกลางเพื่อแสดงอารยธรรมและวัฒนธรรมจากส่วน

กลางหรอืของชาต	ิมาเป็นแนวคดิของการสร้างความเข้มแขง็จากท้องถ่ินเพือ่ไปสู่ความเข้มแขง็ของ

ชาติ	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นกลไกส�าคัญ	(ศรีศักร	วัลลิโภดม,	2539:	11)

	 นอกจากนี	้ยงัมบีทบาทส�าคญัในการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์	ทีป่ลุกส�านกึคนในท้องถ่ินให้

มีส�านึกร่วมกัน	 จากการจัดตั้งที่มาจากผู้น�าของท้องถิ่นทางกฎหมาย	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	หรือ

นายก	อบต.	และจากผู้น�าท้องถิ่นที่เป็นผู้น�าทางวัฒนธรรม	เช่น	พระสงฆ์	หรือครูบาอาจารย์	มีการ

รวมรวบวฒันธรรมของท้องถิน่มาจดัแสดง	และบอกเล่าเร่ืองราวของวฒันธรรมท้องถิน่โดยตรง	รวม

ทั้งต้องมีการบริหารจัดการโดยท้องถิ่นเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของคนภายนอกให้อยากมาศึกษา

เรียนรูศ้ลิปะ	วฒันธรรม	ประเพณ	ีทีม่อียูใ่นท้องถิน่และเป็นหนึง่ในทรพัยากรทีส่ามารถก่อให้เกดิการ

ท่องเที่ยวได้

	 อภญิญา	บวัสรวง	กล่าวว่า	บทบาทและหน้าท่ีของพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่มกีารจดัเกบ็	สงวน

รักษา	จัดแสดง	และให้บริการด้านความรู้เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ	แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต้อง

ตระหนกัถงึประโยชน์ต้องตกอยูก่บัคนในท้องถิน่	สังคม	และประเทศชาตเิป็นส�าคญั	โดยบทบาทของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถจ�าแนกได้เป็น	3	บทบาทหลัก	ได้แก่

 1.		บทบาททางสงัคมและวฒันธรรม	พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่มบีทบาทในการสร้างความภาค

ภมูใิจในท้องถิน่แก่คนในชมุชน	กระตุน้ส�านกึในขนบธรรมเนียมประเพณทีีส่บืทอดและวถิกีารด�าเนนิ

ชีวิตเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2.		บทบาททางด้านเศรษฐกิจ	พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจทั้งใน

ส่วนรวมและระดบัท้องถิน่	อนัได้แก่	การส่งเสรมิการลงทุนในธรุกจิท่ีสอดคล้องกบัพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่	

การส่งเสริมและขยายอาชีพแก่คนในท้องถิ่น	การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	เป็นต้น
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 3.  บทบาททางการเมอืง	พพิธิภัณฑ์ท้องถิน่มบีทบาทในการสร้างความรูส้กึท้องถิน่นยิม

แก่นในชุมชน	 โดยปลูกฝังคนในท้องถิ่นเข้าใจถึงรากเหง้าของท้องถิ่นตนเองและสร้างกระบวนการ

การมส่ีวนร่วมเพือ่ให้คนในท้องถิน่เกดิความรูส้กึร่วมกนัในการหวงแหนวฒันธรรมและท้องถิน่ของตน	

(อภิญญา	บัวสรวง,	2539:	19)

	 ICOM	กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นว่ามีหน้าที่ในการสงวนรักษา	

อนุรักษ	์จัดแสดง	และให้การศึกษาในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	ขณะเดียวกันก็มีบทบาทใน

การสร้างจิตส�านึกและความภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่คนในท้องถิ่น	เป็นศูนย์

รวมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	สร้างการเรียนรู้แก่คนในท้องถิ่นและคนต่างถิ่น	 รวมถึงมีบทบาทใน

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่คนในท้องถิ่น	(ICOM,	2004:	4)

2. แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

	 พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่มคีวามหมายและบทบาทในการเป็นเอกลักษณ์ของชมุชนและสร้าง

ส�านึกร่วมกันของคนในท้องถิ่น	รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของคนในและคนนอก	ดังนั้น	แนวทาง

การจัดการที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษากระบวนการและผลลัพธ์

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งผู้ศึกษาได้ท�าการรวบรวมแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีน่าสนใจ	

ดังนี้

	 ศรีศักร	วัลลิโภดม	เสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเน้น

การใช้ความรูท้้องถิน่เป็นตวัน�าโดยไม่ขึน้กบัทรพัยากรทีใ่ช้ในการสือ่สารแต่เน้นทีก่ระบวนการสือ่สาร	

ซึ่งแนวทางเบื้องต้นส�าหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

	 1.		ใช้ความรูท้้องถิน่เป็นตวัน�า	คอื	ต้องดงึองค์ความรูจ้ากในท้องถิน่เพือ่น�าไปใช้ในการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

	 2.		สื่อสารองค์ความรู้ให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นเองหรือคนต่างท้องถิ่น	โดยขึ้นอยู่กับวิธีการ

และความพร้อมของท้องถิ่นนั้นๆ

	 3.		ไม่เน้นรูปแบบหรืออาคารที่ใช้จัดแสดง	 รวมทั้งเทคโนโลยีของการสื่อสารและจัด

แสดง	แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสารของท้องถิ่น

	 4.		สร้างเอกลักษณ์และรูปแบบให้เหมาะสมกับท้องถิ่น	มีความหมายในการสื่อสาร

	 5.		ไม่เน้นของมีค่าในการจัดแสดง	แต่เน้นของท่ีเรียบง่ายท่ีสะท้อนความเป็นท้องถิ่น	

หรืออาจใช้รปูจ�าลองสิง่ของ	เพือ่สะดวกในการดแูลรกัษาและจดัการกนัเองได้ในท้องถิน่	(ศรศีกัร	วลั

ลิโภดม,	2545:	54)

	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	 เสนอแนวทางการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โดยเสนอไว้ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดจุดมุ่งหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ์โดยให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผย

แพร่ความรู้ในด้านต่างๆ	 เป็นการสืบทอดคุณค่าเอกลักษณ์และมรดกของชาติ	 เป็นแหล่งแสดงวิถี
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ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยเฉพาะทาง	 เป็นแหล่งสร้าง

จิตส�านึกสาธารณะให้กับชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ

ชมุชน	เป็นสถานทีใ่ห้การศกึษาตามอธัยาศยั	เป็นแหล่งสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน	และเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 2.	 ก�าหนดโครงสร้างการบริหาร	จากแนวคิดที่ไม่มุ่งหาก�าไร	ใช้ทิศทางการบริหารโดย

เน้นการมุ่งให้บริการ	 ให้ประโยชน์แก่ประชาชน	และให้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง	 โดยการบริหาร

พิพิธภัณฑ์ควรจัดโครงสร้างเป็นกลุ่มงานหลัก	ประกอบด้วย	1)	กลุ่มงานบริหาร	2)	กลุ่มงานวิชาการ	

3)	กลุม่งานออกแบบและผลติสือ่	4)	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	5)	กลุ่มงานอาคารสถานท่ี	6)	กลุ่มงาน

ทะเบียน

	 3.	 การวางแผน	ซึง่ต้องวางแผนทัง้ระยะส้ันและระยะยาว	โดยแผนระยะส้ันก�าหนดเป็น

แผนประจ�าปี	และเป็นแผนที่เร่งด่วนตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์	หรือนโยบายเร่ง

ด่วนของต้นสังกัด	ส่วนแผนระยะยาวเป็นแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ	 โดยก�าหนดให้

เป็นกรอบระยะเวลา	3	-5	ปี

	 4.	 แหล่งงบประมาณ	พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่แสวงหาก�าไร	

งบประมาณจึงควรมาจากการสนับสนุนของรัฐบาล	 รองลงมา	คือ	องค์กรเอกชน	องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่	องค์กรระหว่างประเทศ	และประชาชน	โดยอาจเกบ็ค่าสมาชกิเพือ่เป็นการสนบัสนนุการ

บ�ารุงรักษาพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้อาจตั้งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมท่ีจะรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เพือ่วตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุการจดัหางบประมาณ	เช่น	ขอสนบัสนนุเงนิทนุจากองค์กรสาธารณะ	

จากสถานศึกษาที่ใช้บริการ	 ขอให้	 อบจ.	 หรือ	 อบต.	 ขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้	 

ซึ่งจะท�าให้มีสถานะเทียบเท่าสถานศึกษาและมีงบประมาณสนับสนุน

	 5.	 จดัหาบคุลากร	โดยบคุลากรท่ีท�างานด้านพพิธิภณัฑ์ต้องมคีวามรูค้วามสามารถตรง

ตาลักษณะงานที่ปฏิบัติ	มีความเชี่ยวชาญ	มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมและมีจิตวิญญาณ	มีความรู้

ด้านภาษาต่างประเทศ	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีจิตใจพร้อมให้บริการ	ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์	ศึกษา

หาความรูอ้ยูเ่สมอ	และเป็นนกัสือ่สารและนักถ่ายทอดท่ีดี	นอกจากน้ี	ควรมจี�านวนบคุลากรให้เพยีง

พอกับงานแต่ละด้าน	และมีแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

	 6.	 	มกีจิกรรมให้สอดคล้องกบัการเป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยพจิารณาตามแนวทาง

ต่อไปนี้	 คือ	 1)	 มีรูปแบบการ�าเสนอที่หลากหลาย	 เช่น	 การจัดแสดง	 การบรรยาย	 การสัมมนา	 

การจัดค่าย	การจัดกิจกรรมภาคสนาม	การจัดกิจกรรมตามวันส�าคัญ	เป็นต้น	2)	พิจารณากิจกรรม

จากจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมจุดเด่นน้ัน	 3)	 ควรมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม	 

โดยกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์	 ส่วนกิจกรรมเสริมให้เป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมหลัก	4)	มีกิจกรรมตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	หรือ

ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ขอเข้าชม	 5)	 มีกิจกรรมนอกสถานที่	 เช่น	 อบรมสัมมนาตาม 

หน่วยงานต่างๆ	จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในโอกาสวันส�าคัญ
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	 7.	 	ก�าหนดกลยุทธ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ได้แก	่1)	มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	

2)	ท�าการตลาด	3)	ส�ารวจข้อมลูเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาพพิธิภณัฑ์ทีต่อบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 

4)	จัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น	5)	 ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและจัดกิจกรรม	

6)	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 7)	ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและ

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง	8)	เข้าถงึกลุม่เป้าหมายด้วยวธิกีารต่างๆ	เช่น	ประชาสมัพนัธ์ตวัต่อตวั	จดักจิกรรม

ในระดับพ้ืนที่	 9)	 ปรับและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 10)	 ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และ 

สนับสนุนกิจกรรม	 11)	มีการพัฒนาบุคลาการอย่างสม�่าเสมอ	12)	มีแนวทางให้พิพิธภัณฑ์ได้รับ 

การยอมรบัให้เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติ(กระทรวงศกึษาธกิาร,	ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	

2548:	ข-ฎ)

	 งามพิศ	สตัย์สงวน	เสนอแนวทางการจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่โดยใช้วฒันธรรมท้องถิน่

เป็นแกนหลักส�าคัญ	แบ่งได้ออกตามลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	ดังนี้

	 1.		การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กควรศึกษาและเน้นการจัดแสดงให้สะท้อน

ภาพวฒันธรรม	3	ส่วนของท้องถิน่นัน้	ได้แก่	1)	วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยหีรือนวัตกรรม	โดยจดัแสดง

เกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัย	 เครื่องแต่งกาย	เสื้อผ้า	อุปกรณ์ประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตของคนใน

ท้องถิ่นนั้นๆ	2)	 วัฒนธรรมด้านการจัดระเบียบสังคม	 โดยจัดแสดงในกระบวนการถ่ายทอดความรู้

และการเรียนรู้ในชุมชน	 การเลี้ยงดูและอบรมเด็กชายหญิง	 การก�าหนดบทบาทหน้าที่ในชุมชน

พิจารณาจากเพศ	อายุ	และอาชีพ	เป็นต้น	และ	3)	วัฒนธรรมด้านระบบความเชื่อ	โดยแสดงให้เห็น

ถงึการรบัมอืและการจดัการของคนในชมุชนในเร่ืองความกลัว	ภัยธรรมชาต	ิโรคภัยไข้เจบ็	ความตาย	

และปรากฏการลี้ลับ	เป็นต้น

	 2.		การจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ขนาดใหญ่	ศกึษาและเน้นการเสนอภาพรวมท่ีประกอบ

ด้วยวัฒนธรรมย่อยๆ	เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมส่วนต่างๆ	ของท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีของคนใน

ชุมชนให้สมบูรณ์มากขึ้น	โดยค�านึงถึงองค์ประกอบ	9	ส่วน	ได้แก่	1)	ระบบเครือญาติ	โดยศึกษาว่า

ชุมชนนั้นมีระบบครอบครัวและเครือญาติในลักษณะไหน	2)	ระบบเศรษฐกิจ	โดยศึกษาว่าชุมชนมี

วิถีการประกอบอาชีพและท�ามาหากินเพื่อเล้ียงชีพอย่างไร	 3)	 ระบบการเมืองการปกครอง	 โดย 

ศึกษารูปแบบการปกครองของผู้น�าในท้องถิ่น	 และบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในช่วงน้ันๆ	 

4)	 การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษา	 โดยศึกษารูปแบบการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม	 

การเปลี่ยนแปลงของประเพณีในชุมชน	เป็นต้น	5)	ระบบศาสนาและความเชื่อ	โดยศึกษาศูนย์รวม

จิตใจของชุมชนและการเชื่อมโยงเรื่องศาสนาและความเชื่อมาสู่การใช้เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของ

คนในชุมชน	6)	 ระบบการแพทย์และสาธารณสุข	 โดยศึกษาว่าชุมชนน้ันมีการรับมือและรักษาโรค

ภัยไข้เจ็บอย่างไร	อาจเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบัน	7)	 ระบบการสื่อสาร	 โดยศึกษารูปแบบการ

ตดิต่อสือ่สารของคนในท้องถิน่	รวมถงึการคมนาคมและสัญจรในการติดต่อลักษณะต่างๆ	ของคนใน

พืน้ท่ี	8)	ระบบนนัทนาการ	โดยศกึษาการนนัทนาการในชมุชนด้วยกจิกรรมและรปูแบบต่างๆ	ซึง่การ

เปล่ียนแปลงค่านิยมและกระแสวัฒนธรรมเมืองในปัจจุบันท�าให้กิจกรรมดังกล่าวลดน้อยและ
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สูญหายไปและ	9)	ระบบศลิปะชมุชน	เพือ่ศกึษารปูแบบศลิปวฒันธรรมทีเ่ป็นทีน่ยิมของท้องถิน่นัน้ๆ	

ที่เป็นเอกลักษณ์ในอดีต	ซึ่งอาจใช้เป็นสิ่งดึงดูในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้

	 3.		การจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในระดบัชมุชน	เป็นการจดัแสดงพพิธิภณัฑ์ทีเ่น้นเนือ้หา

เป็นระดบัภาพใหญ่ของชมุชนมากขึน้	ควรศกึษาและน�าเสนอข้อมลูเนือ้หาในแต่ละด้านเชือ่มโยงกนั	

ดังนี้	1)	ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง	ขนาดชุมชน	

ภูมิประเทศ	 สภาพอากาศ	 ทรัพยากรทางธรรมชาติ	 การคมนาคม	 การสื่อสาร	 โครงสร้างชุมชน	 

สถานที่ส�าคัญ	เป็นต้น	2)	ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร	โดยมีข้อมูลจ�านวนประชากร	เพศ	โครงสร้างอายุ	

การประกอบอาชีพ	โครงสร้างประชากร	รวมไปถึงข้อมูลด้านการศึกษา	สาธารณสุข	ศาสนา	ชนชั้น	

รายได้	กลุ่มชาติพันธุ์	เป็นต้น	3)	ข้อมูลเกี่ยวกับเครือญาติ	โดยระบุข้อมูลระบบเครือญาติของชุมชน	

ตระกลูต่างๆ	และบทบาทในชมุชน	เป็นต้น	4)	ประวัตคิวามเป็นมา	โดยศกึษาข้อมลูประวตัคิวามเป็น

มาของท้องถิ่น	 เรื่องเล่าในการบุกเบิกและการตั้งฐานในยุคแรกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	5)	ข้อมูล

เกี่ยวกับวงจรวิถีชีวิตในช่วง	1	ปี	 โดยเป็นข้อมูลวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละปี	 เพื่อดูว่า

คนในท้องถิน่ใช้ชวีติในแต่ละช่วงฤดกูาลและมคีวามเชือ่	ประเพณ	ีและวฒันธรรมทีส่อดคล้องกนัใน

แต่ละช่วงอย่างไร	6)	ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม	โดยระบุข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ	ตามบทบาท

ที่ก�าหนดขึ้นในชุมชนในร่วมกันท�ากิจกรรมหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง	 เช่น	 กลุ่มสตร ี

ทอผ้า	กลุ่มทางพิธีกรรมความเชื่อ	เป็นต้น	7)	ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี	โดย

เป็นข้อมลูทีเ่ป็นสิง่ทีส่ะท้อนวฒันธรรมและเทคโนโลยขีองท้องถิน่ในการใช้ชวีติในช่วงเวลานัน้ๆ	เช่น	

เครื่องแต่งการ	อาวุธ	อุปกรณ์ประกอบอาชีพ	ข้าวของเครื่องใช้	สถาปัตยกรรม	สิ่งปลูกสร้าง	พาหนะ	

เป็นต้น	8)	ประวตัชิวีติ	โดยมข้ีอมลูประวตัขิองคนในชมุชนท้ังผู้ท่ีมบีทบาทส�าคญัและชาวบ้านท่ัวไป	

ซึ่งข้อมูลประวัติจะสะท้อนภาพการมีวิถีชีวิตในท้องถิ่นตามช่วงสมัยนั้นท�าให้เห็นภาพในชุมชนมาก

ขึ้น	9)	ภาษาท้องถิ่นและศิลปะ	โดยเป็นข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาเป็นรูปของ

ภาษาและศิลปวัฒนธรรม	เช่น	ภาษาถิ่น	เรื่องเล่า	นิทาน	กิจกรรม	เพลง	การละเล่น	ภาพเขียน	เพื่อ

ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาและศิลปวัฒนธรรมในช่วงสมัยต่างๆ	 และ	 10)	 วัฒนธรรมด้าน

ต่างๆ	นอกจากนีย้งัมข้ีอมลูทีเ่กีย่วข้องกบัคนในชมุชนด้านอืน่ๆ	ทีส่ะท้อนภาพวัฒนธรรมท้องถิน่อย่าง

รอบด้าน	ได้แก่	ครอบครัว	เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	ศาสนาความเชื่อ	การศึกษา	การแพทย์

และสาธารณสุข	การคมนาคม	การสื่อสาร	ศิลปะ	และนันทนาการของชุมชน	(งามพิศ	สัตย์สงวน,	

2539:	39-43)

3. งานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง

	 ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร	การศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก	การศึกษาเกี่ยวกับจัดการพิพิธภัณฑ์

ท้องถิน่และพิพธิภณัฑ์ท้องถิน่	กรงุเทพมหานคร	เพือ่ทบทวนงานวิจยัทีเ่ป็นกรณศีกึษาด้านการจดัการ

งานพพิธิภณัฑ์	และน�ามาประยกุต์และพัฒนาใช้ในงานศกึษาฉบบันี	้โดยผูศ้กึษาได้รวบรวมมา	ดงันี้
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 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

		 พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกได้สรปุเรือ่งราวความเป็นมาและวฒันธรรมอนัหลากหลายของ

เขตบางรกัว่า	ในอดตีบางรกัน่าจะเป็นพ้ืนทีท่ีเ่ป็นป่ารกร้าง	อาจมชีมุชนตัง้อยูก่ระจดักระจาย	ประกอบ

อาชีพกสิกรรม	ปลูกข้าว	 เลี้ยงสัตว์	 และท�าไร่ท�าสวน	 เพราะมีวัดคอกควาย	 หรือวัดยายนานวา	 

ซึง่เป็นวดัของชมุชนชาวทวายทีอ่ยูใ่นย่านใกล้เคยีง	เป็นชมุชนท่ีมาตัง้แต่ก่อตัง้กรุงรัตนโกสินทร์	เมือ่

สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	รชักาลที	่1	สถาปนากรงุรตันโกสินทร์เป็นราชธาน	ีโดยย้าย

ศูนย์กลางการปกครองจากฝั่งธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานคร	สร้างพระบรมมหาราชวังในบริเวณท่ี

เป็นชมุชนคนจนีเดมิ	และพระราชทานพืน้ทีใ่หม่ริมฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกทางตอนใต้ของ

พระบรมมหาราชวังให้ชาวจีนแทน	ซึ่งกลายเป็นชุมชนส�าเพ็งในเวลาต่อมา	และพระราชทานท่ีดิน

ต่อจากบรเิวณส�าเพง็ลงไปให้เป็นชมุชนชาวครสิต์	คอื	วดักาลหว่าร์	เกดิการขยายตวัของชุมชนลงไป

ตามล�าน�้าเจ้าพระยา	 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก	 เป็นชุมชนการค้าและท่ีพักอาศัยของชาวยุโรป

รมิฝ่ังแม่น�า้	ทีม่คีวามเจรญิทางการค้าจนมกีารตัง้สถานท่ีราชการของชาวยโุรป	และชมุชนชาวครสิต์

เป็นจ�านวนมาก	นับเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมในย่านบางรัก	 (พิพิธภัณฑ ์

ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	4-5)

	 ส�านักงานเขตบางรัก	ได้รวบรวมประวัติของของบางรักไว้ว่า	ย่านบางรักในอดีตเป็นท่า

จอดเรอืทีส่�าคญัของกรงุเทพมหานคร	มเีรอืสนิค้าจากต่างประเทศมาจอดเทยีบท่า	บางรกัจงึเป็นย่าน

ชมุชนทีม่เีอกลกัษณ์ด้านความหลากหลายทางเชือ้ชาต	ิภาษาและวฒันธรรม	มกีารผสมผสานระหว่าง

ชมุชนตะวนัออกและตะวนัตก	ทัง้คนพืน้ทีเ่ดมิทีเ่ป็นชาวไทย	ส่วนชาวลาวและชาวทวายมกัประกอบ

อาชพีท�าสวน	ท�านาย่านสองฝ่ังคลองสลีม	และตามแนวถนนสลีม	ตัง้แต่ศาลาแดงถึงถนนเดโช	และ

ตัง้แต่ถนนประมวญถงึถนนเจรญิกรงุ	ต่อมาในสมยัรชักาลที	่5	และ	6	บรรดาขนุนางไทยรุน่ใหม่และ

ผูด้ใีหม่ได้ขยบัขยายมาตัง้บ้านเรอืนในย่านสลีม	เนือ่งจากเป็นท�าเลทีม่อีากาศดแีละสามารถเดนิทาง

เข้ามาตดิต่อยงัเขตพระนครได้สะสะดวก	นอกจากน้ียงัมชีาวอสิลามท่ีมอีาชพีเล้ียงสัตว์อยูอ่าศยัตาม

รมิคลองบรเิวณซอยประดษิฐ์	และยงัมวีดัแขกหรอืวดัพระศรมีหาอมุาเทวตีัง้อยูม่มุถนนป้ันกบัมสัยดิ

มีรุซุดดีนในซอยประดิษฐ์	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาวฮินดูและอิสลาม

	 หลงัจากการสร้างถนนสีลมไม่นาน	กเ็ริม่มชีาวจนีในบงัคบัสยามและบงัคบัต่างประเทศ	

รวมทัง้จนีมลาย	ูหรอืจนีบาบ้า	เข้ามาตัง้ถิน่ฐานท�ามาหากนิ	เพราะย่านส�าเพง็ตลาดเก่าและเยาวราช

ที่เป็นศูนย์กลางชาวจีนเดิมเริ่มแออัดหนาแน่น	 โดยส่วนใหญ่ชาวจีนที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย	

เป็นเจ้าของโรงสี	 โรงเลื่อย	 เสมียน	สมุห์บัญชี	ตลอดรับราชการที่โรงภาษีและกรมเจ้าท่า	แถวถนน

สี่พระยา

 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

 พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก	ได้รวบรวมประวตัคิวามเป็นมาของพพิธิภณัฑ์ไว้ว่า	พพิธิภณัฑ์

ชาวบางกอกตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของอาจารย์วราพร	 สุรวดี	 ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่

รับมรดกจากคุณแม่สอาง	สุรวดี	(ตันบุ้นเต็ก)	อยากให้บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เยาวชน
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คนรุน่หลงัและผูท้ีส่นใจได้ศกึษา	จงึปรกึษากบัศาสตราจารย์	พลเรอืตรสีมภพ	ภริมย์	ว่าจะน�าบ้านและ

ทรพัย์สนิยกให้กบัทางกรมศลิปากรเพือ่จดัท�าพพิธิภณัฑ์	แต่เมือ่ตกลงด�าเนนิการและพร้อมโอนก็ได้ถกู

ระงบัเรือ่งไว้	เนือ่งจากไม่มหีนงัสอืราชการท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรจากทางกรมศลิปากร	อาจารย์วราพร	

จึงด�าเนินการจัดท�าพิพิธภัณฑ์ต่อด้วยตนเอง	 และเมื่ออาจารย์ได้จัดแสดงและปรับปรุงบ้านเสร็จ

เรียบร้อยแล้วก็ได้ท�าเรื่องยกบ้านหลังนี้ให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานคร	 เนื่องจากมีโครงการ

พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครเข้ามา	แต่มเีง่ือนไขว่าอาจารย์วราพรสามารถพกัอาศยัอยูต่่อได้ที่

บ้านหลงันี	้โดยกรงุเทพมหานครได้เข้ามาดแูลบางส่วน	เช่น	การจดันทิรรศการภาพรวมความเป็นมา

ของกรงุเทพมหานครจากในอดตีจนถงึปัจจบุนั	โดยการโอนกรรมสิทธิพ์พิธิภัณฑ์แก่กรุงเทพมหานคร

เสร็จสิ้นเมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2547	และกรุงเทพมหานครเข้าบริหารจัดการเป็นต้นมา	ข้อเสนอของที่

ประชุมคณะกรรมการชุมชน	 ได้มีความเห็นว่าให้รวมกิจารทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน	 เรียกเป็นชื่อใหม่

ว่า	“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	เขตบางรัก”	(พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	33)

	 พพิธิภณัฑ์แห่งนีม้อีาคารจดัแสดงท้ังส้ิน	3	หลัง	และอาคารท่ีพกัอาศยัของเจ้าของบ้าน	

1	หลัง	และวัตถุจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มี

ฐานะปานกลางในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	คือ	ประมาณ	พ.ศ.	2480	–	2500	หรือย้อนอดีตไป

กว่า	70	ปี	โดยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่จัดแสดงล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพชีวิตของคนไทยในสมัยนั้น	

(พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	33)

	 มัธนาภา	อาทรเมทนี,	นพรัตน์	ชัชราภรณ	์และเมษา	พุฒิกร	ได้ศึกษาเรื่อง	“พิพิธภัณฑ์

ชาวบางกอก	 :	 จากเอกชนสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ	 มีการศึกษาถึงสาเหตุที่

ท�าให้พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่กรงุเทพมหานครหรอืพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกนีเ้ปลีย่นไปอยูภ่ายใต้การด�าเนนิ

การของหน่วยงานของรัฐ	 โดยพบว่าพิพิธภัณฑ์เอกชนต้องใช้เงินงบประมาณจ�านวนมากเป็นค่าใช้

จ่ายในการดูแลพิพิธภัณฑ์	 อีกทั้งเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไม่มีทายาทที่จะรับช่วงดูแลต่อ	 จึงอาจเป็นการ

ดีกว่าที่จะยกพิพิธภัณฑ์ให้เป็นของหน่วยงานรัฐ	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้มีการบริหารจัดการที่

เหมาะสมต่อไป	

	 นอกจากนี้ยังศึกษากระบวรการจัดตั้งและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก	 

พบว่ามีกระบวนดังนี้	1)	ความตั้งใจให้เกิดพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์วราพร	สุรวด	ี2)	ศึกษาข้อมูลของ

วัตถุจัดแสดง	3)	เลือกสิ่งของจัดแสดงให้สอดคล้องกับเรื่องราว	4)	ก�าหนดเนื้อหา	ค�าบรรยาย	และ

ทะเบยีนวตัถ	ุ5)	ด�าเนนิการจดัแสดงตามส่ิงท่ีอาจารย์ก�าหนดไว้	โดยการจดัแสดงประกอบด้วยอาคาร	

4	หลัง	ดังนี้	อาคารหลังที่	1	เป็นอาคารที่ครอบครัวของอาจารย์วราพรเคยอาศัย	เป็นบ้านที่สร้างโดย

คุณแม่สอาง	 (คุณแม่ของอาจารย์)	 มี	 2	 ชั้น	 ประกอบด้วยห้องจัดแสดงหลัก	 คือ	 ห้องรับแขก	 

ห้องอาหาร	ห้องหนังสือ	 โถงกลางชั้นล่าง	 ท่ีพักบันได	ห้องนอนคุณยายอิน	ห้องแต่งตัวแบบยุโรป	 

ห้องบรรพบรุษุ	และห้องนอนใหญ่ของพีส่าวของอาจารย์	ส่วนอาคารหลงัที่	2	รือ้มาปลกูแบบย่อส่วน

จากทุง่มหาเมฆ	เป็นบ้านของคณุหมอฟรานซสิ	ครสิเตยีนทีเ่ป็นสามคีนแรกของคณุแม่สอาง	ภายใน
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จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องมือแพทย์	อาคารหลังที	่3	เป็นอาคาร	2	ชั้น	ชั้นล่างจัดแสดง

ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 อุปกรณ์ใส่บาตร	 เครื่องครัว	 เครื่องไม้เคร่ืองต่างๆ	 เป็นต้น	 

ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและเขตบางรัก	และอาคารหลังที่	 4	 

มีชั้นเดียวเป็นอาคารใต้ถนุสงู	จดัพืน้ทีบ่างส่วนเป็นทีท่�ากจิกรรม	เช่น	อ่านหนงัสอื	และเป็นทีพั่กอาศัย

ของอาจารย์	วราพร	(มัธนา	อาทรเมทนี,	นพรัตน์	ชัชราภรณ	์และเมษยา	พุฒิกร,	2550:	27-39)

	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

		 ครีบีนู	จงวฒุเิวศย์,	มาเรยีม	นลิพนัธุ	์และวรรณภา	แสงวฒันะกลุ	ศกึษาเรือ่งการพฒันา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์	ในปี	2554	ศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจ�านวน	

16	แห่ง	ที่มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการท�างาน	และมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธี

การจัดนิทรรศการ	สาธิต	 อบรม	จัดแสดง	และเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน	 โดยใช้กระบวนการพัฒนา

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	ประกอบด้วย	การวิเคราะห์ศึกษาสภาพบริบทชุมชน	การออกแบบกิจกรรม	

การด�าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน	ประเมินผลกิจกรรม	และถอดบทเรียน	พบว่า	แนวทาง

การพฒันากจิกรรมพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่เชงิสร้างสรรค์ควรพจิารณาองค์ประกอบ	ดงัน้ี	1)	ศกึษาบริบท

ของชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมต่อบริบท	กลุ่มเป้าหมาย	และทรัพยากรที่ม	ี2)	สร้างความ

เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้	 ทรัพยากร	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน	3)	 เตรียมการโดยการประสาน

กับภาคส่วนและผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งท�าความเข้าใจร่วมกัน	4)	ก�าหนดให้มีการประเมินผลกิจกรรม

และตัวชีว้ดัทัง้ในเชงิปรมิาณทีเ่ป็นช้ินงานและเชงิคณุภาพ	5)	ค�านึงผลลพัธ์ในการเกดิการเรยีนรูร่้วม

กันและการมีส่วนร่วม	 6)	 สร้างความยั่งยืนโดยดึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สนับสนุนแผน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 หรือสนับสนุนให้มีหลักสูตรท้องถิ่นท่ีบูรณาการกับงานพิพิธภัณฑ์	 (คีรีบูน	 

จงวุฒิเวศย์,	มาเรียม	นิลพันธุ์	และวรรณา	แสงวัฒนกุล,	2554:	25-36)

	 มนัญญา	นวลศรี	 ศึกษาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้

เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ในปี	2552	โดยรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	3	แห่ง	ด้วยการสมัภาษณ์เชงิโครงสร้าง	และข้อคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญทาง

ด้านการศึกษาตลอดชีวิตและด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ทั้ง	20	คน	ด้วยการสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง	

พบว่า	สภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

พพิธิภณัฑ์	ได้แก่	งบประมาณไม่เพียงพอ	กจิกรรมภายในพพิธิภณัฑ์ขาดความหลากหลาย	บคุลากร

ขาดความรูด้้านงานพิพิธภณัฑ์	และมผู้ีเข้าชมน้อย	ในส่วนแนวทางการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ท้อง

ถิ่น	กรุงเทพมหานคร	ได้แก่	1)	ควรมุ่งเน้นให้ประโยชน์แก่ชุมชน	2)	ควรมีการบริหารจัดการทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาว	3)	แผนงานระยะยาวควรเป็นแผนทีม่พีืน้ฐานมาจากนโยบายของชาติ	4)	แผนงาน

ระยะสั้นควรเป็นแผนประจ�าปีที่สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	5)	 งบประมาณควรมาจาก

การสนับสนุนของรัฐบาลเป็นหลัก	 6)	 ควรให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	 

7)	ผูบ้รหิารต้องมวีสิยัทศัน์และให้การสนบัสนนุในการจดักจิกรรมต่างๆ	และ	8)	ควรวางแผนโครงการ

ตามล�าดับความส�าคัญ	(มนัญญา	นวลศรี,	2552)
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4. กรอบแนวคิดการศึกษา

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศกึษา

 

25 
 

 

 

4. กรอบแนวคดิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 1 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศกึษา 

 

แนวคดิในการจัดการ 

• การจดัการทรัพยากรทาง

วฒันธรรม 

• การจดัการพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน 

ทรัพยากรในพพิธิภัณฑ์ชาวบางกอก 

• อาคารและพ้ืนท่ีใชส้อย 

• โบราณวตัถุ 

• ประวติัและองคค์วามรู้ 

รูปแบบการศึกษา 

• เอกสารและงานวิจยั 

• สมัภาษณ์เชิงลึก 

• สงัเกตการณ์ 

แนวทางการจัดการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก 

• โครงสร้างการบริหารจดัการ 

• รูปแบบและเน้ือหาการจดัแสดง

โบราณวตัถุ 

• การจดัการพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร 
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บทที่ 3

ระเบยีบวธีิกำรศกึษำ

 การศกึษาเร่ือง “การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” เป็นการศกึษาด้วยวิธีเชิงคณุภาพ 

โดยมุง่เน้นให้เกิดความเข้าใจในพฒันาการและการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก หรือพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครเขตบางรัก เพ่ือน�าไปสูก่ารเสนอแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

อยา่งยัง่ยืน โดยผู้ศกึษาได้ก�าหนดแนวทางการศกึษา ได้แก่

 1.  พืน้ท่ีศกึษา

 2.  ประชากรท่ีศกึษา

 3.  วิธีการรวบรวมข้อมลูและการได้มาของข้อมลูในการศกึษา

 4.  วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

 5.  น�าเสนอผลการศกึษา

1. พืน้ที่ศกึษำ

 การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ในการเสนอแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 

ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึก�าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษาตามขอบเขตของพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 

ซึง่ประกอบด้วยอาคารจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกทัง้ 3 หลงั และอาคารท่ีพกัอาศยัของ

อาจารย์วราพรซึง่ตัง้อยู่ภายในพิพิธภณัฑ์ รวมถึงพืน้ท่ีโดยรอบภายในพิพิธภณัฑ์ซึง่รวมไปถึงป้าย

ด้านหน้า ศาลาไม้ และลานท่ีใช้ในการจดักิจกรรม

2. ประชำกรศกึษำ

 การศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษาได้เลือกกลุม่ประชากรเป้าหมายให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

เพ่ือการเสนอแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก โดยแบง่ออกเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง

กบัพิพิธภณัฑ์โดยตรงและผู้ เช่ียวชาญในการจดัการพิพิธภณัฑ์ ดงันี ้

 ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกโดยตรง ได้แก่ อาจารย์วราพร สุรวดี  

ในฐานะผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ ผู้อ�านวยการเขตบางรัก เจ้าหน้าท่ีเขตบางรัก ฝ่ายพฒันาชุมชนและ 

สวสัดิการสงัคม เจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรปฏิบตัิการพิพิธภณัฑ์ เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมา บริบท 

รูปแบบการบริหารจดัการ จดุเดน่ ปัจจยัความส�าเร็จ ปัญหาอปุสรรค ข้อจ�ากดั และข้อเสนอแนะตอ่

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 
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 ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการพิพิธภณัฑ์ เพ่ือสมัภาษณ์ในประเด็นข้อคิดเห็นรูปแบบ

โครงสร้างและแนวทางการท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีน�าไปสูแ่หลง่

เรียนรู้อยา่งยัง่ยืน

3. วธีิกำรรวบรวมข้อมูลและกำรได้มำของข้อมูลในกำรศกึษำ

 เน่ืองจากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคุณภาพเพ่ือศึกษาบริบทความเป็นมาของ

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก รูปแบบการบริหารจดัการ จดุเดน่ และปัญหาอปุสรรคของการบริหารการ

จัดการ และเสนอแนวทางการจัดการท่ีเหมาะสม ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่าง

ครอบคลมุทัง้จากข้อมลูเอกสารและข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากการศกึษาภาคสนาม เพ่ือน�าไปวเิคราะห์

ส�าหรับแนวทางการจดัการดงักลา่ว โดยวิธีการรวบรวมข้อมลูมีดงันี ้

 กำรศกึษำเอกสำร

 ผู้วจิยัท�าการรวบรวมและศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก 

ตามกรอบแนวคดิของการศกึษาในครัง้นี ้ซึง่รวมไปถงึเอกสารเพ่ีอทบทวนวรรณกรรมในแนวคดิเก่ียว

กบัพิพิธภณัฑ์ แนวคดิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน และกรณีศกึษาแนวการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้อง

ถ่ิน ในสว่นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินชาวบางกอก เป็นการรวบรวมทัง้เอกสารวชิาการ 

หนังสือ บทความ ข่าว แผ่นพับประชาสมัพันธ์ เนือ้หาในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูลบทความจาก

อินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการเสนอแนวทางการจดัการตอ่ไป

 กำรศกึษำภำคสนำม

 การศกึษาภาคสนามในครัง้นีป้ระกอบด้วย การสงัเกตการณ์และการสงัเกตการณ์อยา่ง

มีสว่นร่วม เพ่ือศกึษารูปแบบการจดัแสดงและรูปแบบการจดัการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ภายใน

บริเวณพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ และการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและ 

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือศึกษาบริบทเพ่ิมและวางแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก  

โดยมีระยะเวลาการลงพืน้ท่ีตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 ถงึ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

  การสงัเกตการณ์และการสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นการศกึษารูปแบบการจดั

แสดงในแต่ละอาคารและแต่ละห้องย่อย รวมถึงเนือ้หาและการส่ือความหมายของแต่ละห้องย่อย 

และรูปแบบการจดัการท่ีเก่ียวกบัการจดัแสดงและเนือ้หาโดยตรงของพิพิธภณัฑ์กบัรูปแบบการจดัการ

พืน้ท่ีใช้สอยรูปแบบอ่ืนภายในพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ สว่นการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมเป็นการร่วม

ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเนือ้หาของพิพิธภัณฑ์จากวิทยากรและผู้น�าชมพิพิธภัณฑ์  

รวมถงึร่วมในกิจกรรมท่ีพิพิธภณัฑ์จดัขึน้แก่ผู้ เข้าชม เพ่ือศกึษารูปแบบกระบวนการ การบริหารจดัการ 

และศกัยภาพของบคุลากรและกิจกรรมท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัขึน้

 การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เป็นการศึกษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกและผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ด้วยโครงสร้างค�าถาม
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ท่ีผู้ศึกษาได้ก�าหนดเอาไว้ ในประเด็นประวตัิความเป็นมาและบริบทของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก 

โครงสร้างการบริหารจัดการ จุดแข็งของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานการณ์ปัญหาในแต่ช่วงของ 

การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ เพ่ือวิเคราะห์บริบท ต้นทนุ โครงสร้าง รูปแบบการด�าเนินงาน ผลการ

ด�าเนินงาน ปัจจยัความส�าเร็จ ปัญหาอปุสรรค และข้อจ�ากดัของการด�าเนินงาน เพ่ือเสนอเป็นแนวทาง

การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ียัง่ยืน

4. วธีิกำรที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล

 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ โดยมุง่เน้นการอธิบายข้อมลูท่ีรวบรวมได้

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงบริบทความเป็นมา สถานการณ์การบริหารจดัการ ณ ปัจจบุนัของพิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอก และข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญ ตามกรอบแนวคดิการศกึษาและวตัถปุระสงค์ท่ี

วางไว้ มาวเิคราะห์บนพืน้ฐานของแนวคดิและทฤษฎีท่ีได้ทบทวนมา ร่วมกบัการวเิคราะห์หาแนวทาง

ในการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ทัง้รูปแบบการจดัแสดง เนือ้หา กิจกรรม พืน้ท่ีใช้สอย และการ

บริหารจดัการท่ีเหมาะสม ซึง่น�าเสนอด้วยการบรรยายเชิงพรรณนาในรูปแบบของรายงานผลการ

ศกึษาตอ่ไป

5. น�ำเสนอผลกำรศกึษำ

 ในการน�าเสนอรายงานผลการศกึษา ผู้ศกึษาใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนาในเชิงการ

วิเคราะห์ (Analysis Descriptive) โดยการน�าเสนอข้อมลูอ้างอิงจากปรากฏการณ์และสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้จริงร่วมกบัข้อมลูท่ีมาจากการวเิคราะห์ตีความ เพ่ืออธิบายให้เกิดความเข้าใจในประวตัคิวาม

เป็นมาของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจัดการ

พิพิธภณัฑ์ตัง้แต่ช่วงก่อตัง้ โอนกรรมสิทธ์ิในการดแูลของส�านกังานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

จนถงึปัจจบุนั และจดุเดน่กบัปัญหาอปุสรรคท่ีพบในแตล่ะชว่งด�าเนินการ และวิเคราะห์ออกมาเป็น

แนวทางข้อเสนอการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก
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บทที่ 4

พพิธิภณัฑ์บางกอกกับการจดัการที่ผ่านมา

	 การศกึษาพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	เขตบางรัก	ผู้ศกึษาได้รวบรวมข้อมลูตามกรอบแนวคดิ

ของการศึกษาตามท่ีก�าหนดไว้	 ด้วยวิธีการศึกษาทางเอกสารต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

ชาวบางกอก	 และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน	 รวมถึงลงพืน้

ท่ีท�าการสงัเกตการณ์ในขอบเขตพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์	 และสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกบั

พิพิธภณัฑ์กบัผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์	เพ่ือวเิคราะห์บริบทสถานการณ์ของพิพิธภณัฑ์

และข้อเสนอแนะในแนวทางการจดัการอยา่งเหมาะสม	ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี	้แบง่ออกได้เป็น	3	สว่น	

คือ	 1.ความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	2.การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในช่วง

ก่อนโอนให้แก่ส�านกังานเขตบางรัก	 3.การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีด�าเนินการโดย

ส�านกังานเขตบางรัก	เพ่ือให้เหน็ภาพความเป็นมาของบริบทพืน้ท่ีศกึษา	ความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอก	และสถานการณ์การจดัการในแตล่ะชว่งด�าเนินการจนถงึปัจจบุนั	

1. พฒันาการกรุงเทพมหานคร

	 กรุงเทพมหานครมีประวตัิศาสตร์วฒันธรรมมากวา่	200	ปี	กรุงเทพมหานคร	ตัง้อยูบ่น

ท่ีราบลุ่มภาคกลางบริเวณปากแม่น�า้เจ้าพระยาประกอบด้วยฝ่ังกรุงเทพฯและฝ่ังธนบุรี	 ซึ่งก็คือ	 

ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของแมน่�า้เจ้าพระยาโดยมีการเจริญเติบโตมาจากยา่นหนึง่หรือต�าบล

หนึง่ริมแมน่�า้เจ้าพระยาตอนใกล้อา่วไทย	ซึง่เรียกกนัวา่	“บางกอก”โดยเป็นชมุชนเก่าแก่ท่ีมีผู้คนมา

ตัง้ถ่ินฐานสร้างบ้านเรือนบนริมฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา	 เน่ืองจากในบริเวณนีเ้ป็นท่ีดอนท่ีมีดินดี 

อดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกูเพราะแมน่�า้ได้น�าโคลน	ดนิตะกอนจากท่ีตา่งๆตัง้แตท่างเหนือ

ลงมาทบัถมทกุปี	นานเข้าจากชมุชนเลก็ๆก็ขยายเป็นชมุชนใหญ่ขึน้

		 ช่ือ	 “บางกอก”	ปรากฏให้เห็นเป็นหลกัฐาน	 ในบนัทกึของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาใน 

กรุงศรีอยุธยา	 เช่น	 ลาลูแบร์	 ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 

(พ.ศ.	2199	–	2231)	บนัทกึไว้วา่	พ้นฝ่ังทะเลขึน้ไปตามล�าน�า้เจ้าพระยา	เป็นท่ีตัง้ของ	“เมืองบางกอก”	

สว่นท่ีมาของค�าวา่	“บางกอก”	อาจมาจากช่ือต้นไม้	คือ	ต้นมะกอกดงัท่ีมีช่ือวดัมะกอก	(ช่ือเดมิของ 

วัดอรุณราชวราราม)	 หรือ	 “บางเกาะ”	 เพราะมีแม่น�า้ไหลล้อมเหมือนเกาะ	 หรืออาจมาจาก	 

“บางโคก”	บริเวณนีคื้อเป็นโคกคือมีพืน้ท่ีสงู	 ชาวบ้านจงึเรียกตามกนัมา	หรืออาจจะเพีย้นมาจาก 

ค�าว่า	 “Bengkok”	 ในภาษามลาย	ู แปลว่า	 คดเคีย้ว	 โค้ง	 ซึง่ตรงกบัลกัษณะของล�าน�า้เจ้าพระยา 

สายเดมิ	(พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	2-3)
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	 จากเอกสารชดุ	“วนัวาน...กบัวนันีข้องถนนสีลม”	ซึง่เขียนโดย	อรวรรณ	ศรีอดุมจดัพิมพ์

โดยธนาคารไทยทน	ุกลา่วถงึ	กรุงเทพฯ	หรือบางกอกวา่	 “เป็นหวัเมืองหน้าดา่นเลก็ๆ	 ท่ีมีผู้ตัง้บ้าน

เรือนมาตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา	 ราษฎรสว่นใหญ่ท�านาและสวนผลไม้	 เมืองหน้าดา่นเลก็ๆแห่งนีมี้

ความส�าคญัขึน้ภายหลงัรัชสมยัสมเดจ็พระไชยราชาธิราช	(พ.ศ.	2077	–	2089)	ซึง่เป็นผู้ โปรดเกล้าฯ	

ให้ขุดคลองลดับางกอกขึน้ระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่	 เป็นเหตุให้แม่น�า้

เจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดิน	 จนคลองลดักลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�า้เจ้าพระยาไปในเวลาต่อมา	 

คลองลดับางกอกท�าให้เรือและส�าเภาเดนิทางไปถงึกรุงศรีอยธุยาได้สะดวกย่ิงขึน้

		 หลงัจากท่ีกรุงศรีอยธุยาลม่สลายลงเม่ือพ.ศ.	2310	สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ	(พ.ศ.	2310	

–	 2325)	 เลือกสถาปนาราชธานีแห่งใหม่	ณ	 เมือง	 ธนบุรีศรีมหาสมทุร	 ซึ่งมีชยัภูมิอนัพอเหมาะ	

เน่ืองจากมีก�าแพงและป้อมปราการเพ่ือป้องกันตวัเองอยู่เดิมแล้ว	 คือป้อมวิไชยเยนทร์	 มีแม่น�า้

เจ้าพระยาไหลผา่นจงึมีทางหนีทีไลส่ะดวก	จงึไมต้่องกงัวลกบัปัญหาเร่ืองเสบียงหากถกูปิดล้อมโดย

ข้าศึก	 ทรงพระราชทานนามป้อมวิไชเยนทร์ใหม่ว่า	 “ป้อมวิชัยประสิทธ์ิ”	 ทางฝ่ังซ้ายของแม่น�า้

เจ้าพระยาจึงเป็นท่ีมัน่ส�าคญัและเป็นศูนย์กลางอ�านาจแห่งใหม่	 คือเป็นทัง้ท่ีตัง้ของพระราชวงั	 

วงัเจ้านาย	และบ้านเรือนของขนุนางส�าคญั

		 บริเวณเมืองบางกอกมีคนตัง้บ้านเรือนอยูน่านแล้ว	ชาวไทยสว่นใหญ่ท�านาและสวนผล

ไม้อยู่ทางฝ่ังชลบุรี	 ชาวคริสต์อยู่บริเวณแถวโบสถ์คอนเซ็ปชัญทางฝ่ังตะวันออกของแม่น�า้ข้าง 

ทิศเหนือ(ถนนสามเสน)	ตอ่มาเม่ือชาวกรุงศรีอยธุยามาสร้างบ้านเมืองใหม	่คนกลุม่ตา่งๆ	อพยพมา 

พึง่พระบรมโพธิสมภารเพ่ิมขึน้	คือ	ทางฟากธนบรีุ	ชาวจีนพระนครศรีอยธุยาท่ีมีพระยาราชาเศรษฐี	

(จีน)	เป็นหวัหน้า	ได้ตัง้บ้านเรือนอยูเ่หนือคลองกฎีุจีนตรงวดักลัยาณมิตร	ตดิกบัตอนใต้ของพระราชวงั	

คริสตงัลกูคร่ึงโปรตเุกสได้รับพระราชทานท่ีดินตอนใต้กฎีุจีน	 ให้สร้างกฎีุฝร่ังหรือโบสถ์ซานตาครู้ส

ทางฝ่ังตะวนัตกของแมน่�า้เจ้าพระยา	สว่นฝ่ังกรุงเทพฯ	 จีนท่ีมีพระยาราชาเศรษฐี	 (ญวน)	 เจ้าเมือง

พทุไธมาศเป็นหวัหน้าตัง้บ้านเรือนอยูริ่มฝ่ังแมน่�า้เจ้าพระยาตรงท่ีเป็นพระบรมมหาราชวงัในปัจจบุนั	

มอญเก่าตัง้แต่ครัง้สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ตัง้บ้านเรือนอยู่ริมคลองคูพระนครฝ่ังตะวันออกตรง 

ท่ีเรียกว่าสะพานมอญในปัจจุบัน	 ใต้ชุมชนมอญไปนัน้เป็นชุมชนลาว	 และแถบพาหุรัดทางใต้ 

ชุมชนลาวเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนของพวกญวน	บางกอกจึงมีฐานะเป็นทัง้เมืองหลวงและเมืองท่ามา 

นบัแตน่ัน้

		 เม่ือสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก	 (พ.ศ.	 2325	 –	 2352)	ทรงปราบดาภิเษกขึน้เป็น

พระมหากษัตริย์	 ทรงเลือกท่ีตัง้กรุงรัตนโกสินทร์ตามชยัภมิู	 “นาคนาม”	 ในต�าราพิชยัสงคราม	 คือ	 

“มีน�า้โอบรอบภเูขา	หรือถ้าไมมี่ภเูขาแตมี่แมน่�า้โอบรอบก็ได้”	บริเวณหวัแหลมริมฝ่ังแมน่�า้เจ้าพระยา

ฟากตะวนัออก	จงึนบัวา่เป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมเพราะมีแมน่�า้เจ้าพระยาและคลองคเูมืองเดมิโอบรอบ	

เทา่กบัเป็นการย้ายศนูย์กลางอ�านาจจากฝ่ังธนบรีุมาท่ีฝ่ังกรุงเทพฯ	การก่อสร้างพระบรมมหาราชวงั

ตลอดจนวงัหน้าและวงัหลงัก็อยูใ่นต�าแหน่งท่ีตัง้เดียวกนักบัการตัง้ทพัหลวง	ทพัหน้าและทพัหลงัท่ี

ก�าหนดไว้ตามต�าราพิชยัสงครามทัง้สิน้	บรรดาจีนท่ีมีพระยาราชาเศรษฐี(ญวน)เป็นหวัหน้าจงึต้อง
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ย้ายครัวไปตัง้บ้านเรือนบริเวณท่ีสวน	คลองวดัสามปลืม้	ซึง่ก็คือชมุชนส�าเพง็ในเวลาตอ่มา(อรวรรณ	

ศรีอดุม,	2535:	1)

		 ในระยะแรกของการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีนัน้	 นอกจากบริเวณ

ศนูย์กลางการปกครองท่ีพระบรมมหาราชวงัแล้ว	 พืน้ท่ีสวนใหญ่บริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้

เจ้าพระยายังเป็นเรือกสวนไร่นาและพืน้ท่ีว่างเปล่าท่ียังไม่มีผู้ จับจองท�าประโยชน์	 เช่น	 

ทุง่ส้มป่อย(อนสุาวรีย์ชยัสมรภมิู)	ทุง่พญาไท(จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)	ทุง่บางกะปิ(ถนนสขุมุวิท)	

เป็นต้น	 ส่วนริมแม่น�า้เจ้าพระยาทางตอนใต้ของพระบรมมหาราชวงันัน้	 เป็นท่ีตัง้บ้านเรือนของ 

คนหลายชาตหิลายภาษา	รวมทัง้ชมุชนตะวนัตกท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วภายหลงัการท�าสนธิสญัญา 

เบาว์ร่ิง

		 ก่อนท่ีจะมีการท�าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงและสนธิสญัญาทางพระราชไมตรีฉบบัอ่ืนกับ 

นานาอารยประเทศนัน้	 ชาวต่างประเทศท่ีพ�านักอยู่ในประเทศไทยไม่มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของท่ีดินใน 

ราชอาณาจกัรสยาม	 แต่ภายใต้ข้อตกลงตามสนธิสญัญาดงักล่าว	 ชาวต่างประเทศท่ีอาศยัอยู่ใน 

ราชอาณาจกัรสยามตัง้แตส่บิปีขึน้ไป	มีสทิธ์ิครอบครองท่ีดนิโดยได้รับความเหน็ชอบจากกงศลุประจ�า

ชาตินัน้ๆ	 กรมท่า(กระทรวงการต่างประเทศ)	 และกระทรวงนครบาล(ผู้ รับผิดชอบท่ีดินใน 

ราชอาณาจกัร)(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	11)

		 จากหลกัฐานเก่ียวกบัการซือ้ขายท่ีดนิของชาวตา่งประเทศและคนในบงัคบัตา่งประเทศ

ท่ีมีอยู	่พบวา่	ตัง้แตพ่.ศ.	2420	เป็นต้นมา	ชาวตา่งประเทศในพระนครนิยมซือ้ท่ีดนิเพ่ือสร้างบ้านพกั

อาศยัและเพ่ือการประกอบอาชีพ	โดยเฉพาะอยา่งย่ิง	เขตบางรักและเขตยานนาวา(อรวรรณ	ศรีอดุม,	

2535:	11)

		 ส�าหรับราษฎรชาวไทยท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	มกัจะจบัจองท่ีดินเพ่ือ

เพาะปลกูและสร้างท่ีพกัอาศยั	การจบัจองท่ีดนิเพ่ือท�าประโยชน์นีเ้ป็นการพฒันาท้องถ่ินจากบริเวณ

ท่ีรกร้างวา่งเปลา่ให้กลายเป็นท่ีมีราคา	เชน่	ท่ีนา	สวนผกัและพืชผลตา่งๆ

		 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงมีพระบรมราชานญุาตให้ราษฎร

เข้าท�าประโยชน์ในท่ีดนิวา่งเปลา่ซึง่ยงัไมมี่ผู้จบัจองได้ตามก�าลงัความสามารถ	โดยราษฎรรายนัน้ๆ

ต้องก�าหนดเขตพืน้ท่ีและบุกเบิกท่ีดินเพ่ือท�าสวน	 ท�าไร่	 หรือท�านา	 ให้ได้ผลตามเวลาท่ีก�าหนด	 

ท่ีดนิซึง่ราษฎรใช้ท�ามาหาเลีย้งชีพนีเ้ป็นกรรมสทิธ์ิของเขาอยู	่ ตราบเทา่ท่ีเขายงัใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ

นัน้และเสียภาษีอากรให้แก่รัฐตามปกติ	 และตราบเท่าท่ีมิได้มีการเวนคืนท่ีดินแปลงดังกล่าว 

(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	11)

		 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	 (พ.ศ.	 2352	 –	 2367)	 และพระบาท

สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	(พ.ศ.	2367	–	2394)	ได้มีการน�าเข้าแรงงานจีนจ�านวนมากมาปรับปรุง

การสาธารณปูโภคในพระนคร	อาทิ	ขดุคลอง	บรูณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ	รวมทัง้เป็นแรงงาน

ในไร่อ้อย	 และโรงหีบอ้อยเพ่ือผลิตสินค้าน�า้ตาล	 แรงงานจีนเหล่านีเ้ป็นแรงบนัดาลใจส�าคญัให้ 

คณะมิชชนันารีได้เข้ามาเผยแผศ่าสนาในชมุชนจีนกรุงเทพฯมากขึน้
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		 ตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัเป็นต้นมา	พ่อค้าชาติตะวนัตก

เร่ิมเข้ามาเจริญสมัพนัธไมตรีทางการค้า	 เช่น	 เฮนรี	 เบอร์นีย์	 จากองักฤษ	 (พ.ศ.	 2369)เอ็ดมนัต์	 

โรเบร์ิต	จากสหรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2375)	และหลงัจากการท�าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง	เม่ือพ.ศ.	2398	แล้ว

นัน้	 พ่อค้าชาติตะวนัตกเข้ามาค้าขายในบางกอกมากขึน้	 เห็นได้จากแผนท่ีบริษัทห้างร้านต่างๆ 

ท่ีปรากฏ	ณ	สองฝ่ังแมน่�า้เจ้าพระยาฟากตะวนัออกทางตอนใต้ของพระบรมมหาราชวงัและส�าเพ็ง	

ชมุชนชาวตะวนัตกแห่งนีน้บัเป็นศนูย์กลางการค้าระหว่างประเทศท่ีส�าคญัอีกแห่งหนึ่ง	 นอกเหนือ

จากชมุชนจีนท่ีส�าเพง็”	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	2)

		 นอกจากนีใ้นเอกสารชดุ	“วนัวาน...กบัวนันีข้องถนนสลีม”	ยงักลา่วถงึบทบาทของชมุชน

ตะวนัตกท่ีมีตอ่การปฏิรูปประเทศในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 โดยให้ความหมายของชมุชนตะวนั

ตกวา่ชมุชนตะวนัตก	 คือ	ชมุชนคริสต์และกงศลุกบัพอ่ค้าชาติตะวนัตกมีสว่นส�าคญัตอ่การปลกูฝัง

ความรู้	ตลอดจนเทคนิควิทยาการสมยัใหมต่า่งๆ	ให้กบัชาวไทย	ความรู้เหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานส�าคญัของ

การปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบแผนของนานาอารยประเทศซึง่มีชาตติะวนัตกเป็นผู้น�า

		 หลงัจากท่ีพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์	เม่ือปีพ.ศ.	

2325	 ได้พระราชทานท่ีดินให้ชมุชนคริสต์อีกแห่งหนึ่ง	 ทางตอนใต้ของชมุชนจีนท่ีส�าเพ็ง	 เรียกว่า	 

วดักาลหว่าร์	 (หรือวดัแม่พระลกูประค�า)	 และคณะทตูต่างประเทศท่ีมาเจริญสมัพนัธไมตรีก็ได้รับ

พระราชทานท่ีดินตัง้สถานกงศลุใกล้กบัโบสถ์คริสต์	 เช่น	 เม่ือพ่อค้าโปรตเุกสเข้ามาขอท�าสญัญา

ทางการค้า	ในรัชกาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	มีพระบรมราชานญุาตให้พกัอยูท่ี่บ้านองเชียงสอื

ทางตอนใต้ของวดักาลหวา่ร์	(ใกล้กบัสถานทตูโปรตเุกสในปัจจบุนั)	เป็นต้น

		 ระหวา่งรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั	กบัพระบาทพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั	 ชมุชนคริสต์ขยายตวัขึน้มากเพราะมีมิชชนันารีโปรเตสแตนท์เข้ามาเผยแผ่ศาสนาหลาย

กลุ่ม	 และมีการตัง้ชุมชนใหม่หลายแห่ง	 เช่น	 คริสตจักรส�าเหร่	 เป็นต้น	 บาทหลวงของมิสซัง

โรมันคาทอลิกและมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ต่างเผยแผ่ศาสนาไปพร้อมๆกับเผยแพร่ความรู้

วิทยาศาสตร์	ภาษาองักฤษ	และอ่ืนๆ	 เชน่	หมอบลดัเลย์	 มิชชนันารีชาวอเมริกนัเป็นทัง้เจ้าของโรง

พิมพ์ตัง้แต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั	 และเป็นแพทย์หลวงในรัชกาลพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกฎุทรงเรียนภาษาองักฤษกบัสงัฆราชปัลเลอกวัซ์	

และหมอแคสเวลล์	 มิสชนันารีโปรเตสแตนท์ตัง้โรงเรียนเด็กชายท่ีส�าเหร่	ตัง้โรงเรียนกลุสตรีวงัหลงั	

ตัง้โรงพยาบาลแมคคอมิคท่ีเชียงใหม่	 เป็นต้น	จะเห็นได้วา่บาทหลวงและมิชชนันารีท่ีเข้ามาเผยแผ่

ศาสนามีบทบาทส�าคญัตอ่การศกึษาและการสาธารณสขุของประเทศและเป็นผู้ เพาะแนวความคิด

แบบตะวนัตกขึน้ในสงัคมไทย(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	2)

		 นอกจากกลุม่ผู้ เผยแผศ่าสนาแล้ว	ชาวตะวนัตกอีกกลุม่หนึง่ท่ีมีบทบาทส�าคญัได้แก่กง

ศลุและพ่อค้าชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาค้าขายในกรุงสยามมากขึน้หลงัจากท่ีมีการท�าสนธิสญัญา 

เบาว์ร่ิงกับอังกฤษ	 และสนธิสญัญาเบาว์ร่ิงน่ีเองท่ีน�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ 

หลายประการ	
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		 ชมุชนชาวตะวนัตกทางตอนใต้ของพระนคร	อนัประกอบด้วย	บาทหลวง	 มิชชนันารี	

กงสลุและพอ่ค้า	ตา่งรวมตวักนัขอรับพระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ตา่งๆ	เชน่	สร้างโบสถ์และ

ป่าช้า	ทัง้ยงัได้กราบบงัคมทลูแสดงความเห็นด้านตา่งๆ	 เชน่	การปรับปรุงการสาธารณสขุและการ

สาธารณปูโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานตะวนัตก	เป็นต้น	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรง

ตระหนกัดีถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องพฒันาประเทศไปตามแนวทางของชาติตะวนัตก	 ดงัเห็นได้จาก

การสง่ขนุนางไปดงูานยงัตา่งประเทศ	เชน่	สง่พระเจ้าลกูยาเธอ	พระองค์เจ้าวิษณนุารถนิภาธรและ

สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์	 (ช่วง	บนุนาค)	 เม่ือครัง้ท่ีเป็นจม่ืนไวยวรนารถไปดแูบบแผน

การสร้างถนนหนทางและตกึแถวท่ีเมืองสงิคโปร์	เม่ือพ.ศ.	2404	การออกประกาศรัชกาลท่ี4	อธิบาย

เร่ืองราวตา่งๆโดยสอดคล้องกบัการแพทย์และการสาธารณสขุแบบใหม	่เป็นต้น	การปฏิรูปประเทศ

ตามแบบแผนตะวนัตกจงึเร่ิมเหน็ได้ก่อนอยา่งชดัเจนในบริเวณท่ีเป็นชมุชนชาวตะวนัตก	ตัง้แตต่ลาด

น้อยจนถงึบางคอแหลม	อาทิ	การสร้างถนน	การเดนิรถราง	เป็นต้น	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	3)

		 ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครสว่นหนึง่มาจากการพฒันาด้านการคมนาคม	

โดยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ราษฎรกรุงเทพฯส่วนใหญ่	 ตัง้บ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น�า้

ล�าคลอง	 เน่ืองจากเอือ้ตอ่การด�ารงชีพ	แมน่�า้ล�าคลองเป็นทัง้ท่ีมาของอาหารและน�า้ใช้ในครัวเรือน

เป็นเคร่ืองก�าหนดเขตแดนของเมืองและเป็นเส้นทางคมนาคมขนสง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุในสมยันัน้

		 	 ระยะแรกของกรุงเทพมหานครในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกนัน้	

ได้ทรงเกณฑ์ชาวเขมร	 10,000คน	มาขดุคคูลองพระนครด้านตะวนัออก	 ตัง้แตค่ลองบางล�าภทูาง

เหนือมาออกเหนือวดัสามปลืม้ทางใต้	พระราชทานนามว่า	 “คลองรอบกรุง”	 เป็นเส้นก�าหนดเขต

พระนครใหม	่แล้วขดุคลองระหวา่งคลองคเูมืองเดมิ	(ปัจจบุนัเรียกวา่	คลองหลอด)	กบัคลองรอบกรุง

อีกสองคลอง	(ปัจจบุนัคือ	คลองวดัเทพธิดารามและคลองวดัราชบพิตร)	เพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

การเดนิทางและเป็นการชกัน�า้	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	4)

		 ต่อมาสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั	 ประชากรในพระนครเพ่ิมมากขึน้	 ในขณะท่ีขอบเขตของเมืองยงัคงอยู่เพียง

คลองรอบกรุง	ดงันัน้เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เสดจ็ขึน้ครองราชย์สมบตัิ	จงึโปรด

ให้ขดุคลองขนานกบัก�าแพงเมืองเดมิจากวดัเทวราชกญุชรทางทิศเหนือไปออกแมน่�า้เจ้าพระยาท่ีวดั

แก้วฟ้าล่าง	 เป็นการขยายเขตพืน้ท่ีพระนครออกไป	แล้วพระราชทานนามคลองท่ีขดุขึน้ใหม่นีว้่า	

“คลองผดงุกรุงเกษม”	หรือท่ีชาวบ้านนิยมเรียกวา่	คลองขดุใหม	่(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	4)

		 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้ขุดคลองเพ่ือการคมนาคมมากมาย	 

เชน่	คลองเจดีย์บชูา	คลองมหาสวสัดิ	์คลองภาษีเจริญ	ทัง้ยงัโปรดให้ขดุคลองตามความต้องการของ

ชาวตา่งชาตด้ิวย	คือ	เม่ือ	พ.ศ.2400	ทรงทราบวา่	“...	ท่ีห้างริมแมน่�า้	ข้างใต้พระนคร	เรือลกูค้าจะ

ขึน้มาค้าขายถึงพระนครต้องทวนน�า้	 เสียเวลามาก	พวกพ่อค้าคิดจะลงไปตัง้ห้างค้าขายท่ีใต้ปาก

คลองพระโขนงถงึบางนา	ขอให้รัฐบาลสงเคราะห์ขดุคลองเป็นทางลดัให้ไปค้าขายในพระนครได้โดย

สะดวก...”	จงึโปรดให้ขดุ	“คลองถนนตรง”	(คือแนวถนนพระรามท่ี4	ฝ่ังตรงข้ามสถานีรถไฟหวัล�าโพง
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ในปัจจุบัน)	 ตัดตรงจากคลองผดุงกรุงเกษมฝ่ังนอกไปจนถึงคลองเตย	 แล้วน�าดินท่ีได้จากการ 

ขุดคลองมาถมท�าทางเดินขนานไปกับล�าคลองข้างทิศเหนือด้วย	 เรียกกันว่า	 ถนนตรง	 แต ่

ชาวต่างประเทศก็มิได้ย้ายห้างออกไปท่ีพระโขนง	 การขดุคลองเพ่ือตอบสนองค�าร้องขอของชาว 

ต่างประเทศนีเ้ป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นความส�าคัญของชุมชนชาวตะวันตกท่ีมีส่วนต่อการ

เปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	4)

		 การขดุคลองช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการสญัจรภายในกรุงเทพมหานครเพ่ิม

ขึน้มาก	แตอ่ยา่งไรก็ตาม	 รูปแบบการคมนาคมก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมือง

จากทางน�า้สูท่างบก	โดยเร่ิมมีการสร้างถนนขึน้ครัง้แรกในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หวั	(พ.ศ.	2394	–	2411)	โดยในเดือนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2404	พอ่ค้าและกงสลุตา่งประเทศพากนัย่ืน

เร่ืองราวต่อกรมท่า	 ขอให้รัฐบาลสร้างถนนในพระนคร	 เพราะ	 “...ชาวยโุรปเคยข่ีรถข่ีม้าเท่ียวตาก

อากาศได้ความสบายไมมี่ไข้	 เข้ามาอยูท่ี่กรุงเทพมหานครไมมี่ถนนหนทางท่ีจะข่ีรถข่ีม้าไปเท่ียวพา

กนัเจ็บไข้เนืองๆ...”	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมีพระราชด�าริวา่	 ชาวยโุรปได้เข้ามาอยู่

ในกรุงเทพฯเพ่ิมมากขึน้ทกุปี	จงึสมควรท่ีจะสร้างถนนหนทางขึน้ตามแบบบ้านเมืองในยโุรป	เพ่ือให้

บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	ทัง้นีเ้พราะหนทางตดิตอ่ทางบกท่ีมีอยูน่ัน้เป็นทางเลก็ๆ	ไมก่ว้างใหญ่

โอ่โถงเหมือนถนนในประเทศยุโรป	 จึงมีพระบรมราชโองการให้เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์	 สมหุพระ

กลาโหม	เป็นแมก่อง	ท�าทางก่อถนนขึน้	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	4)

		 ถนนท่ีสร้างขึน้ในคราวนัน้มี	3	สาย	คือ	ถนนเจริญกรุง	(ตอนนอก)	ถนนหวัล�าโพง	และ

ถนนสีลม

		 “ถนนเจริญกรุง”	(ตอนนอก)	หรือท่ีชาวบ้านเรียกวา่	“ถนนใหม”่	เร่ิมต้นท่ีคลองคเูมืองชัน้

ใน	(คลองโอง่อา่ง)	ตรงริมวงัเจ้าเขมร	(คือสะพานเหลก็บนหรือสะพานด�ารงสถิตย์)	แล้วแยกออกเป็น

สองสายท่ีเหนือวดัไตรมิตรวิทยาราม	(สามแยก)	สายหนึง่คือ	“ถนนหวัล�าโพง”	 ท่ีแยกจากสามแยก

ไปข้ามคลองผดงุกรุงเกษมเช่ือมตอ่ถนนตรงท่ีหวัล�าโพง	สว่นสายเดมิคือ	ถนนเจริญกรุง	ท่ีตรงไปข้าม

คลองผดุงกรุงเกษมท่ีตรงหลงับ้านฝร่ังชาติต่างๆใต้วัดมหาพฤฒาราม	 จากนัน้ขนานกับแม่น�า้

เจ้าพระยาไปจนตกฝ่ังแมน่�า้ท่ีบริเวณตรงข้ามคลองดาวคะนอง	(ท่ีเรียกวา่	ถนนตก)	สว่นสายท่ีสาม

คือ	“ถนนสลีม”	ได้จาการขดุคลองขวางจากบางรักไปถงึคลองถนนตรงท่ีศาลาท่ีเจ้าพระยาทิพากรวงศ์	

(ข�า	บนุนาค)	สร้างไว้	จากนัน้ท�าถนนขนานทางทิศใต้	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	4)

		 ขณะท่ีสร้างถนนสายต่างๆนัน้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงชกัชวน 

ให้ขนุนาง	 เจ้าสวัและผู้ มีทรัพย์	 ร่วมกนัสร้างสะพานข้ามคลองตา่งๆท่ีถนนทอดผา่นเพ่ือให้สามารถ

ใช้เส้นทางคมนาคมถนนทัง้สามสาย	รวมทัง้ถนนตรง	(แนวถนนพระรามท่ี4)	ได้ถงึกนัโดยตลอด

		 ถนนท่ีเกิดขึน้ในคราวแรกนีไ้ด้เช่ือมความส�าคญัของการคมนาคมทางบกและทางน�า้

ของกรุงเทพฯไว้ด้วยกนั	อยา่งท่ีมีผู้กลา่ววา่	เป็น	“ถนนน้อง-คลองพ่ี”	คลองยงัมีความส�าคญัตอ่การ

ตัง้บ้านเรือนและการคมนาคม	ในขณะท่ีถนนเร่ิมมีบทบาทเพ่ิมขึน้	ถนน	คลองและสะพานท่ีสร้างขึน้

ในสมยันี	้เป็นแบบแผนของการสร้างถนน	คลองและสะพานในรัชกาลตอ่มา	ถนนมีความส�าคญัตอ่
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ชมุชนมากขึน้เร่ือยๆ	กลายเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว	เม่ือมีการพฒันายวดยานพาหนะ	

เชน่	รถม้า	รถลาก	รถราง	รถไฟ	รถจกัรยานและรถยนต์

		 หลงัจากท่ีมีการสร้างถนนเจริญกรุงเม่ือพ.ศ.2404	แล้ว	ในพ.ศ.	2405	โปรดให้สร้างถนน

เจริญกรุง	 (ตอนใน)	 จากหน้าวัดพระเชตุพนไปออกประตูสามยอด	 เช่ือมต่อกับสะพานเหล็ก 

(ด�ารงสถิตย์)	 และถนนเจริญกรุง(ตอนนอก)	 และโปรดให้สร้างตกึแถวชัน้เดียวอย่างท่ีถ่ายแบบมา

จากเมืองสงิคโปร์	พระราชทานแก่พระราชโอรสธิดา	ตอ่มาพ.ศ.2406	 โปรดให้สร้างถนนบ�ารุงเมือง

และถนนเฟ่ืองนคร	รวมทัง้ห้องแถวให้เชา่ท�าการค้าบริเวณพระนครชัน้ใน	ริมถนนจงึกลายเป็นบริเวณ

ท่ีมีผู้คนเร่ิมมาตัง้บ้านเรือนในท�านองเดียวกบัแมน่�า้ล�าคลอง	การสร้างชมุชนรายทางถนนมีมากขึน้

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 (พ.ศ.	 2411	 –	 2453)	 ซึง่มีการตดัถนนมาก

ถึง18สาย	 เม่ือพ.ศ.2434	 ถนนท่ีส�าคญัคือถนนเยาวราช	 ถนนราชด�าเนินกลาง	 ถนนราชด�าเนิน 

นอก	 ถนนราชด�าเนินใน	 เป็นต้น	 และเม่ือมีการสร้างถนนสายใหม่ขึน้ในกรุงเทพฯ	พระคลงัข้าง 

ท่ีจะชกัชวนให้เจ้าของท่ีริมถนนออกทุนสร้างตึกแถวให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันเพ่ือให้เช่า 

ท�าการค้า	ถนนคูข่นานกบัคลองซึง่สร้างขึน้ก่อน	จงึกลายเป็นสว่นหนึง่ของยา่นธุรกิจของกรุงเทพฯ 

ไปในเวลาตอ่มา	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	5)

		 ถนนสีลมเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับถนนอ่ืนๆได้เพราะมีผู้ บริจาคทรัพย์สร้าง 

สะพานข้ามคลองตา่งๆเช่ือมการเดนิทางบนถนนสลีมตามท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ทรงชกัชวนขนุนางและผู้ มีทรัพย์

		 ตัง้แตป่ระมาณพ.ศ.2430	เป็นต้นมา	เอกชนได้ตดัถนนขนานกบัถนนสลีมอีก	3	สาย	คือ	

ถนนสาธร	ถนนสรุวงศ์และถนนสี่พระยา	ท�าให้ยา่นสาธร	สีลม	สรุวงศ์	สี่พระยามีผู้มาตัง้บ้านเรือน

มากขึน้	 นบัเป็นย่านท่ีพกัอาศยัและย่านธุรกิจท่ีส�าคญัของกรุงเทพฯมาตัง้แต่สมยัรัชกาลพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	6)

		 ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 (พ.ศ.	 2453	 –	 2468)	 มีการสร้าง

สวนลมุพินี	 ท่ีสดุถนนสีลมกบัถนนพระรามท่ี4	 เพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานแสดงนิทรรศการ	 “สยามรัฐ

พิพิธภณัฑ์”	และเปิดสมัปทานเดนิรถรางบนถนนสีลมเป็นครัง้แรกจากบางรักถงึประตนู�า้	เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกในการเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุง	 ถนนพระรามท่ี	 4	 และถนนเพชรบรีุ	 เน่ืองจาก 

รถรางสายนีแ้ล่นเช่ือมรถรางสายหลกัเมือง-ถนนตกท่ีถนนเจริญกรุง	 เช่ือมรถรางสายคลองเตย	 

รถรางสายบางกระบือ-ศาลาแดง	 และรถไฟสายปากน�า้ท่ีถนนพระรามท่ี	 4	 และเม่ือสดุสายรถราง 

ท่ีประตนู�า้ก็ตอ่เรือเมล์ของบริษัท	นายเลศิ	 จ�ากดั	 เข้าไปในคลองแสนแสบได้	ถนนสีลมจงึเป็นยา่น

ท่ีพกัอาศยัท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกมาก	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	7)

		 เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ีสองยตุลิง	ธรุกิจของชาวตา่งประเทศจากริมแมน่�า้เจ้าพระยาขยาย

มาด�าเนินกิจการบนถนนสีลมมากขึน้	โดยเฉพาะอยา่งย่ิง	หลงัจากท่ีรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	

มีมติให้รือ้รางรถรางและถมคลองสีลมเพ่ือเพ่ิมพืน้ผิวการจราจรเม่ือประมาณพ.ศ.	2506	ในครัง้นัน้	

ถนนสีลมกลายเป็นถนนท่ีมีขนาดกว้างขวางกวา่ถนนธุรกิจสายอ่ืนในละแวกเดียวกนั	 ไม่วา่จะเป็น
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ถนนสรุวงศ์หรือถนนสีพ่ระยา	ทัง้ยงัเช่ือมระหวา่งถนนเจริญกรุง	ซึง่เป็นศนูย์กลางธรุกิจแหง่เก่ากบัยา่น

ประตนู�า้และศนูย์การค้าราชประสงค์ซึง่เป็นศนูย์การค้าใหมใ่นชว่งพ.ศ.	2515	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	7)

		 ความเป็นยา่นธรุกิจเหน็ได้จากการสร้างตกึแถวและอาคารสงู	เม่ือประมาณพ.ศ.2490	

เร่ิมมีการสร้างอาคารพาณิชย์สงู3-5ชัน้	ทางด้านบางรักและศาลาแดง	ตอ่มาตัง้แตพ่.ศ.2509	มีการ

สร้างอาคารสงูกวา่	 10	ชัน้ขึน้มาก	อาทิเช่น	 อาคารส�านกังานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย(ในขณะนัน้)	

โรงแรมนารายณ์	อาคารอาคเนย์ประกนัภยั	โรงแรมดสุติธานี	อาคารส�านกังานใหญ่ธนาคารไทยทน	ุ

อาคารบญุมิตร	และนบัตัง้แตป่ระมาณ	พ.ศ.2525	เป็นต้นมา	ถนนสีลมเป็นศนูย์กลางการเงินท่ีเหน็

อย่างชดัเจน	จนมีผู้ ให้ฉายาวา่เป็น	 “วอลล์สตรีทแห่งประเทศไทย”	 เน่ืองจากมีธนาคารพาณิชย์ทัง้

ของไทยและตา่งประเทศ	บริษัทเงินทนุ	บริษัทหลกัทรัพย์	บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์	รวมทัง้บริษัทประกนั

ภยัตา่งๆตัง้ส�านกังานอยูบ่นถนนสลีมเป็นจ�านวนมาก	ถนนเส้นนีใ้นปัจจบุนัจงึไมใ่ชถ่นนสายเลก็ๆท่ี

มีคลองคูข่นาน	และเป็นยา่นท่ีพกัอาศยัท่ีสงบสขุอีกตอ่ไป	หากแตเ่ป็นยา่นธรุกิจท่ีทนัสมยัของยา่น

บางรัก	กรุงเทพมหานคร	(อรวรรณ	ศรีอดุม,	2535:	7)

  1.1  ประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมย่านบางรัก

	 	 	 ย่านบางรักเป็นพืน้ท่ีส�าคัญท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่สมัยกรุง

ศรีอยธุยาในการเป็นพืน้ท่ีหนึง่ของยา่นบางกอกในสมยันัน้	จนกระทัง่เร่ิมมีความส�าคญัภายหลงัการ

เปิดของสยามประเทศท่ีมีชาวตะวนัตกเร่ิมเข้ามาและน�าไปสูก่ารพฒันาและเร่ิมมีการตดัถนนส�าคญั

หลายสาย	เชน่	ถนนเจริญกรุง	ถนนสลีม	ฯลฯ	ในชว่งรัชกาลท่ี	4	จนน�าไปสูก่ารเป็นยา่นท่ีเป็นศนูย์กลาง

ความเจริญในหลายด้าน

		 	 	 นอกจาก	ยา่นนีจ้ะเป็นพืน้ท่ีท่ีถือวา่มีการพฒันาอยา่งมากตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั	

ยา่นบางรักยงัถือเป็นยา่นท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม	ซึง่นอกจากจะเป็นยา่นท่ีมีทัง้คนไทย

และชาวตะวนัตกแล้ว	ยงัเป็นยา่นท่ีมีชาวจีนบางสว่นเข้ามาตัง้ถ่ินฐานจากการขยายมาจากยา่นส�า

เพง็	รวมทัง้เป็นยา่นหนึง่ท่ีเป็นศนูย์กลางความเช่ือทางศาสนาทัง้คริสต์	อิสลาม	และฮินดู

		 	 	 ผู้ศกึษาได้รวบรวมประวตัคิวามเป็นมาของยา่นบางรัก	พฒันาการของยา่นบางรัก	

รวมถงึตรอกสะพานยาวท่ีเป็นสว่นหนึง่ของยา่นและเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	เพ่ือให้เหน็

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากอดีตจนถึงปัจจบุนัของย่านบางรักในฐานะพืน้ท่ีส�าคญัท่ีพิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอกเป็นตวัแทนของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินในยา่นนี ้

    1.1.1  ความเป็นมาของเขตบางรัก

		 	 	 	 เขตบางรักมีประวตัิความเป็นมาในการเป็นพืน้ท่ีส�าคญัในด้านตา่งๆ	 ของ

กรุงเทพมหานคร	ซึง่มีพฒันาการมาตัง้แตส่มยัก่อนกรุงรัตนโกสินทร์	 จนกลายเป็นพืน้ท่ีส�าคญัทาง

ประวตัิศาสตร์ตัง้แต่มีการตดัถนนเจริญกรุงถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานคร	 โดยก่อนท่ีจะกลาย

เป็นเขตบางรักท่ีเป็นเขตการปกครองย่อยของกรุงเทพมหานครเฉกเช่นในปัจจบุนั	ย่านบางรักได้มี

ท่ีมาของช่ือ	 “บางรัก”	ตามประวตัิความเป็นมาจากการบอกเลา่ท่ีถ่ายทอดตอ่กนัมาอยู่	 4	ประการ	

(พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	4)	ได้แก่
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		 	 	 	 ประการแรก	 มีท่ีมาจากย่านนีเ้คยมีคลองขนาดเล็กท่ีไหลลงสู่แม่น� า้

เจ้าพระยา	ซึง่ครัง้หนึง่มีผู้พบต้นรักขนาดใหญ่จมอยูใ่นคลอง	ความใหญ่โตของต้นรักท่ีพบในล�าคลอง

เป็นท่ีกลา่วขานและล�า่ลอืโดยท่ีไมมี่ผู้ใดทราบวา่ต้นไม้ดงักลา่วมาอยูใ่นล�าคลองได้อยา่งไร	จงึมีการ

เรียกตอ่กนัมาในพืน้ท่ีบริเวณนีว้า่	 “บางรัก”เป็นต้นมา	สว่นบริเวณล�าคลองตอ่มาถกูเรียกตอ่กนัมา

วา่	“คลองต้นซงุ”	ภายหลงัเม่ือมีการถมคลองเป็นตรอกบริเวณนีจ้งึถกูเรียกวา่	“ตรอกซงุ”	ในท่ีสดุ

		 		 	 	 ประการท่ีสอง	 เกิดจากช่ือโรงพยาบาลในยา่นนี	้ ซึง่สมยันัน้เรียกกนัวา่โรง

หมอ	ท่ีนา่จะเป็นหมอมิชชนันารีท่ีใช้วธีิรักษาแบบสมยัใหมใ่นชว่งนัน้	ผู้คนท่ีเจ็บป่วยจงึนิยมเดนิทาง

มารักษาท่ีโรงหมอแหง่นี	้และพากนัเรียกวา่	“บางรักษ์”	ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นบางรักในภายหลงั

		 		 	 	 ประการท่ีสาม	มาจากการท่ีย่านนีเ้ดิมเรียกกนัว่าคลองบางขวางล่างใต้	 

ซึง่เป็นยา่นท่ีมีผู้พกัอาศยัมากมายทัง้กะลาส	ีลกูเรือ	เป็นยา่นขนถ่ายสนิค้า	และมีฝร่ังชาวตา่งชาตนิิยม

เข้ามาพกัอาศยั	 จงึมีแหลง่กินด่ืมภายในย่านและมกัเกิดเหตทุะเลาะวิวาทกนัหลายครัง้จนถึงขัน้มี

การฆา่กนัตาย	ผู้คนในยา่นนีจ้งึรู้สกึไมส่งบสขุแล้วเปลี่ยนช่ือเรียกให้เป็นมงคลเสียใหมว่า่	“บางรัก”

		 		 	 	 ประการท่ีสี	่คาดวา่ยา่นนีซ้ึง่อยูบ่ริเวณริมแมน่�า้เจ้าพระยา	เป็นยา่นท่ีมีต้น

รักขึน้อยูห่นาตามากกวา่บริเวณยา่นอ่ืนๆ	ผู้คนท่ีผา่นไปมาจงึเรียกบริเวณนีว้า่บางรัก

		 		 	 	 ยา่นบางรักถกูตัง้ขึน้เป็นอ�าเภอบางรักในสมยัรัชกาลท่ี	5	วนัท่ี	5	มิถนุายน	

2450	ตามประกาศกระทรวงนครบาล	โดยเป็น	1	ใน	8	อ�าเภอของกรุงเทพฯ	ในสมยันัน้	ตอ่มาในปี	

2515	มีประกาศคณะปฏิวตัจิดัตัง้กรุงเทพมหานครขึน้แทนท่ีนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ	และเปลีย่นแปลง

การปกครองของกรุงเทพมหานครจากอ�าเภอเป็นรูปแบบเขต	และต�าบลท่ีอยูภ่ายใต้อ�าเภอก็เปลี่ยน

สถานเป็นแขวง	ท�าให้ตัง้แตน่ัน้มาอ�าเภอบางรัก	จงึถกูเปลีย่นสถานะเป็นเขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

		 		 	 	 ในปัจจบุนั	เขตบางรักเป็น	1	ใน	50	เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร	

เขตบางรักมีพืน้ท่ี	 5.536	ตารางกิโลเมตร	อาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดกบัเขตปทมุวนั	 

มีถนนพระราม	4	เป็นเส้นแบง่เขต	ทิศใต้ตดิกบัเขตสาทร	มีคลองสาทรเป็นเส้นแบง่เขต	ทิศตะวนัตก

ติดกับเขตคลองสาน	 มีแม่น�า้เจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต	 และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 ติดกับ 

เขตสมัพนัธวงศ์	 มีคลองผดงุกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขตเขตบางรักมีพืน้ท่ีทัง้หมด	 5	 แขวง	 ได้แก่	 

แขวงบางรัก	 มีพืน้ท่ี	 0.689	ตารางกิโลเมตร	 แขวงมหาพฤฒาราม	 มีพืน้ท่ี	 0.889	ตารางกิโลเมตร	 

แขวงสี่พระยา	 มีพืน้ท่ี	 1.064	 ตารางกิโลเมตร	 แขวงสีลม	 มีพืน้ท่ี	 2.074	 ตารางกิโลเมตร	 และ 

แขวงสริุยวงศ์	 มีพืน้ท่ี	 0.820	ตารางกิโลเมตร	นอกจากนี	้ ในปี	 2557	 เขตบางรักมีสถิติประชากร	 

46,472	คน (ส�านกังานเขตบางรัก,	2558)

		 		 	 	 เขตบางรักได้กลายเป็นส�าคัญของกรุงเทพมหานครสืบเร่ือยมา	 โดย 

เขตบางรักมีค�าขวญัของส�านกังานเขตท่ีสะท้อนบริบทความส�าคญัของพืน้ท่ียา่นบางรักได้เป็นอยา่ง

ดี	คือ	“เขตเศรษฐกิจ	แท้จริง	โซนน่ิง	สถานบริการ	ถ่ินต�านาน	แหง่ความรัก	ยา่นท่ีพกั	โรงแรมหรู	แหลง่	

เรียนรู้	โรงเรียนดงั	บางรัก	บาง...รักประชาชน”ค�าขวญัดงักลา่วได้บง่บอกถงึความเป็นยา่นเศรษฐกิจ

และแหล่งธุรกิจส�าคัญ	 เป็นย่านท่ีพักหรูของชาวต่างชาติ	 รวมถึงย่านท่ีตัง้ของสถานศึกษา 
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ซึง่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสยีงของกรุงเทพมหานครตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั	เชน่	โรงเรียนอสัสมัชญั	

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	 เป็นต้น	 รวมถึงเป็นย่านท่ีเป็นแหล่ง 

ทอ่งเท่ียวท่ีมีความหลากหลายของความเช่ือ	เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานส�าคญัหลายแหง่	เชน่	

วดัมหาพฤฒาราม	มสัยิดฮารูณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	ศาลเจ้าแมอ่มุาเทวี	(วดัพระศรีมหาอมุาเทวี)	

   1.1.2  พฒันาการย่านบางรักในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

		 	 	 	 พืน้ท่ีย่านบางรักถือเป็นย่านหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ี 

หลากหลายและความเจริญในด้านตา่งๆ	 ของกรุงเทพมหานคร	ทัง้ทางด้านความหลากหลายของ

กลุม่ทางเชือ้ชาต	ิวฒันธรรม	และความเช่ือ	ความเจริญด้านการคมนาคม	ความเป็นยา่นการค้า	และ

แหลง่รวมสถานบนัการศกึษาท่ีเก่าแก่ของประเทศไทย	รวมทัง้พฒันาการส�าคญัของยา่นตรอกสะพาน

ยาว	 หรือซอยเจริญกรุง	 43	 ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	 โดยผู้ศึกษารวบรวมข้อมลู

พฒันาการในด้านตา่งๆ	ดงันี ้

     ชุมชนในย่านบางรัก

		 	 	 	 เอกลกัษณ์ของยา่นบางรัก	คือ	การเป็นยา่นท่ีมีความหลากหลายทางด้าน

เชือ้ชาติและวฒันธรรมตัง้แตส่มยักรุงรัตนโกสนิทร์	 เน่ืองจากยา่นนีเ้ป็นแหลง่ธรุกิจการค้า	 เป็นยา่น

ท่ีพกัอาศยัของชาวตา่งชาติ	และเป็นศนูย์รวมวิถีชีวิตของผู้คนทัง้ไทย	จีน	ฝร่ัง	และแขก	ท่ีมาพร้อม

กบัความเช่ืออนัหลากหลาย	ความส�าคญัของคนแตล่ะกลุม่ในยา่นบางรักในอดีตมีดงันี(้พิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	13-17)

     กลุ่มคนไทย	คนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นบางรักมีความสนิทสนมและมีความ

สมัพนัธ์ท่ี	แนน่แฟ้นทัง้ในลกัษณะเครือญาต	ิและเป็นเพ่ือนผกูพนักนัมาในโรงเรียน	ในอดีตกลุม่คน

ไทยท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นบางรักมกัเป็นพวกเจ้านาย	ขนุนาง	คหบดี	และข้าราชการ	บคุคลและตระกลู

ส�าคญัในยา่นบางรักสมยักรุงรัตนโกสนิทร์	ได้แก่	

		 	 	 	 เจ้าพระยาสรุศกัดิ์มนตรี	เป็นเจ้าของท่ีดนิแปลงใหญ่ในยา่นบางรัก	ตอ่มา

เม่ือมีการตดัถนนจงึขายท่ีดนิให้แก่คนรู้จกัเม่ือครัง้ร่วมทพัในการปราบจีนฮอ่เพ่ือปลกูเป็นท่ีอยูอ่าศยั	

เช่น	 บ้านพระฤทธิจกัรก�าจร	มมุถนนคอนแวนต์	 บ้านของพระยาสารสินสวามิภกัดิ์บนถนนสรุศกัดิ์	

รวมทัง้ขายท่ีดนิให้แก่คณะมิชชนันารีจากอเมริกาเพ่ือสร้างโบสถ์บนถนนประมวญและถนนศรีเวียง	

		 	 	 	 คณะวงัปารุสก์	เป็นเจ้าของท่ีดนิแปลงใหญ่บนถนนสีลม	ตัง้แตบ่ริเวณปาก

ซอยพิพิฒน์จนถงึป่าช้าฝร่ังของกรมหม่ืนสรรพศาสตร์ศภุกิจ	และกรมขนุมรุพงศ์ศริิพฒัน์	ตอ่มาท่ีดนิ

บริเวณดงักลา่วตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าจกัรพงศ์ภวูนารถ	 โดยทายาทของพระองค์ได้

ประทานท่ีดินดงักล่าวแก่ผู้ ใกล้ชิด	 เช่น	 พนะสิริจุลเสวก	พระยาสรุเสนา	พระทพัพยุตต์พิจารณ์	

ม.จ.วลัลภากร	วรวรรณ

	 	 	 	 ตระกลูสบีญุเรือง	และตระกลูสนัตระกลุ	“สบีญุเรือง”	สองตระกลูเป็นลกูพ่ี

ลกูน้องกนัในย่านบางรักนี	้ คือ	 บ้านเซียวซองแปะริมคลองสีลม	 (สีลมวิลเลจ)	 และบ้านสิวะดลบน

ถนนคอนแวนต์	 เป็นบตุรหลานของนางปัน้และหลวงอปุการโกษากร	 (เวก	 วชัราภยั)	 ซึง่นางปัน้นัน้
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เป็นธิดาของพระยาวิเชียรคีรี	(เมน่	ณ	สงขลา)	และเป็นคหบดีเจ้าของท่ีดนิแปลงใหญ่ในยา่นบางรัก	

ตัง้แตริ่มคลองซอยสีลม	34	บริเวณโรงแรมวิคตอรีจนถงึห้างเซน็ทรัลสีลม	และบริเวณถนนปัน้ฝ่ังวดั

แขก	รวมถงึบริเวณถนนประมวญจนถงึอาคารซปุเปอร์มาร์เก็ตพลอย	

	 	 	 	 พระยาธรรมจรรยานกุลูมนตรี	(ทองดี	โชตกิเสถียร)	จางวางกรมวงัในสมยั

พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนารถ	บดิาของเจ้าจอมน้อย	เป็นเจ้าของบ้านริมคลองสลีมท่ีปัจจบุนักลาย

เป็นธนาคารกสกิรไทย	ซึง่ครัง้หนึง่เคยถกูเรียกวา่	“บ้านเจ้าจอมน้อย”

		 	 	 	 หลวงประดษิฐ์มนธูรรม	(ปรีดี	พนมยงค์)	แตง่งานกบัทา่นผู้หญิงพนูศขุ	ธิดา

พระยาวิชิตฯ	ซึง่ตอ่มาทา่นผู้หญิงได้รับท่ีดนิริมคลองเยือ้งกบัซอยพิพฒัน์จากบดิา	และปลกูเรือนย้าย

มาอยูท่ี่น่ี	 โดยบรรดาคณะท�างานท่ีใกล้ชิดกบัหลวงประดิษฐ์มนธูรรมเคยมาพกัอยูท่ี่บ้านหลงันีเ้มือ้

ครัง้ช่วยงานกิจการโรงพิมพ์นิติศาส์นท่ีอยูบ่ริเวณตกึแถวยา่นศาลาแดง	 ได้แก่	หลวงประเจิดอกัษร

ลกัษณ์	คณุวิจิตร	ลลุติานนท์

		 	 	 	 นอกจากกลุม่คนไทยท่ีนบัจากคนไทยแท้และขนุนางท่ีมีเชือ้สายจีน	 กลุม่

คนไทยยงันบัรวมคนลาวและมอญด้วย	 โดยเฉพาะกลุ่มมอญท่ีมีมากในย่านถนนสีลมของบางรัก	

เน่ืองจากอยูใ่กล้กบับ้านทวายซึง่เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัของคนมอญท่ีอพยพมาจากเมืองทวาย	ประเทศ

พมา่

     กลุ่มคนจนี	คนจีนในยา่นบางรักจะแตกตา่งจากคนจีนในยา่นส�าเพง็ท่ีอยู่

รวมกลุ่มกนัอย่างหนาแน่น	 คนจีนในย่านบางรักมกัจะอยู่กระจดักระจายร่วมกบัคนต่างชาติอ่ืนๆ	 

ในยา่นนี	้โดยร่องรอยการอาศยัของคนจีนแถบนี	้คือ	ตลาดในซอยศาลาแดงท่ีมีศาลเจ้าท่ีคนจีนฉลอง

เป็นประจ�าทกุปี	แตศ่าลเจ้าดงักลา่วถกูรือ้ทิง้ไปในภายหลงั	คงเหลือแตศ่าลเจ้ากวนอเูลก็ๆ	ในซอย

ตกึแถวแถบศาลาแดง

		 	 	 	 นอกจากศาลเจ้ายงัมีโรงเรียนจีนในยา่นบางรักหลายแหง่	 ได้แก่	 โรงเรียน

กวา่งเจา	 โรงเรียนสวา่งวฒันาในซอยศกึษาวิทยา	 โรงเรียนสหคณุในซอยบ้านเช่าพระคลงัข้างท่ีริม

คลองสลีม	โรงเรียนประถมจีจ้งึในตรอกต�าบีซา	รวมทัง้หลกัฐานภาพถ่ายบ้านชาวจีนท่ีตัง้อยูบ่นถนน

คอนแวนต์ท่ีเปิดบ้านเป็นคลบัสงัสรรค์เฉพาะกลุม่	 และมีหลกัฐานบางสว่นท่ีชาวจีนในย่านนีมี้การ

รวมกลุม่ตัง้สมาคมเพ่ือชว่ยเหลอืกนัทัง้ในเร่ืองการหางาน	การจดัพิธีศพ	และการตัง้สสุาน	โดยสสุาน

คนจีนบนถนนสีลมมีหลกัฐานวา่มีมาก่อน	พ.ศ.	 2448	ซึง่สนันิษฐานวา่ฝังศพชาวจีนท่ีอยูใ่นบงัคบั

ตา่งประเทศ	เน่ืองจากอยูย่า่นเดียวกนักบัสสุานฝร่ัง	สสุานชาวจีนเหลา่นีมี้ทัง้สสุานของสมาคมและ

สสุานสว่นตวั

     กลุ่มคนฝร่ัง	คนฝร่ังในยา่นบางรักมีหลากหลายเชือ้ชาต	ิสว่นใหญ่เป็นชาว

โปรตเุกส	 มีชาวองักฤษเยอรมนั	 อิตาล	ีและอเมริกาประปราย	ชมุชนฝร่ังตัง้อยูบ่นถนนสีลมและริม

คลองสีลม	บ้านฝร่ังท่ีส�าคญั	ได้แก่	บ้านกปัตนัก�าโปศ	ชาวโปรตเุกศอยูใ่นถนนพฒัน์พงศ์	2	บ้านซนั

เดรสกี	สถาปนิกชาวเยอรมนั	ปัจจบุนัคือบริเวณอาคารบญุมิตร	บ้านลกูชายของซนัเดรสกี	ปัจจบุนั

อยู่ระหว่างอาคารไอทีเอฟกบัอาคารพาณิชย์ข้างธนาคารกสิกรไทย	 บ้านกปัตนัสมิท	 ชาวองักฤษ	
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ปัจจบุนัเป็นบ้านนายแพทย์สมาน	มนัตราภรณ์	บ้านเดอเยซ	ูชาวโปรตเุกส	ปัจจบุนัเป็นบางสว่นของ

อาคารซีพีทาวเวอร์	ท่ีดนิของพระยาพิพฒัน์โกษา	(เซเลสตโิน	ซาเวีย)	ท่ีเป็นชาวโปรตเุกส	ปัจจบุนัคือ

บริเวณซอยพิพฒัน์	เป็นต้น

	 	 	 	 ชาวฝร่ังในย่านนีส้่วนใหญ่เป็นกงสลุ	หรือท่ีปรึกษาราชการในด้านต่างๆ	

เชน่	 เมอซเิอร์กิยอง	เมอซเิอร์ลามาซ	มิสเตอร์เตมส์	 ฮิกซ์	บางสว่นเป็นสถาปนิก	เชน่	 มิสเตอร์ซนัเด

รสกี	เป็นชา่งศลิป์ท่ีมีฝีมือ	เชน่	อาจารย์ศลิป์	พีระศรี	เป็นนายทหาร	เชน่	กปัตนัสมิท	กปัตนัแอดเลบ

เซน	 เป็นต้น	นอกจากนี	้ ยงัมีพ่อค้าท่ีเข้ามาค้าขายและพ�านกัชัว่คราวในย่านบางรัก	 รวมถึงผู้ ท่ีมี

บทบาทส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่บาทหลวงและมิชชันนารีท่ีเข้ามาประกาศศาสนาทัง้นิกาย

โรมนัคาทอลกิและโปรเตสแตนต์	ซึง่มาพร้อมกบับทบาทในงานด้านการศกึษาและงานด้านการแพทย์	

ก่อตัง้โรงเรียน	โรงพยาบาล	โบสถ์	และสโมสร	ท�าให้ยา่นบางรักเป็นศนูย์กลางความเจริญรุ่งเรืองใน

ด้านตา่งๆ	ของกรุงเทพมหานคร

     กลุ่มแขก	ยา่นบางรักยงัเป็นศนูย์รวมของแขกมสุลมิและแขกฮินด	ูท่ีสว่น

ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นยาม	คนขบัรถ	คนสวน	พนกังานเก็บคา่โดยสารรถราง	และประกอบอาชีพ

เลีย้งสตัว์และค้าขาย	เชน่	เลีย้งววั	เลีย้งแพะ	ขายผ้า	ขายเนือ้ววั	บางรายเป็นเสมียนให้กบัห้างของ

ฝร่ัง	หรือเป็นข้าราชการท�าหน้าท่ีเป็นพลตระเวน	(พลต�ารวจ)	เสมียนโรงภาษี	(ศลุกากร)	เป็นต้น

	 	 	 	 แขกมสุลิมมีศาสนสถานท่ีส�าคญั	 3	กลุม่ใหญ่	 โดยแบง่ตามเชือ้ชาติจาก

แหลง่ท่ีอพยพมาอาศยัอยูใ่นยา่นบางรักตัง้แตอ่ดีต	ได้แก่	

	 	 	 	 มสัยิดฮารูณ	 เป็นมสัยิดมีประวตัิเก่าแก่ร้อยกวา่ปี	 จดทะเบียนมสัยิดเป็น

ล�าดบัท่ีสองของกรุงเทพมหานคร	 เดิมตัง้อยู่บริเวณศลุกสถานริมแม่น�า้เจ้าพระยา	 ก่อนท่ีทางศลุก

สถานจะขอแลกท่ีดนิให้ย้ายมาอยูบ่ริเวณตกึแถวตรงข้ามสถานกงสลุฝร่ังเศส	ชมุชนในมสัยิดฮารูณ

เป็นพ่อค้าท่ีเข้ามาท�าการค้าตัง้แตอ่ดีต	 ปัจจบุนัมสัยิดฮารูณยงัเป็นศนูย์กลางของชมุชนและมีชาว

ตา่งชาตเิข้าไปละหมาด	ซึง่มีการเทศน์เป็นภาษาองักฤษส�าหรับชาวมสุลมิตา่งชาตด้ิวย	

		 	 	 	 มสัยิดบ้านอู	่ เป็นมสัยิดเก่าแก่ในสมยัรัชกาลท่ี	5	ตัง้อยูบ่ริเวณตรอกบ้าน

อู่	 ถนนเจริญกรุง	 เขตบางรัก	 โดยชาวมสุลิมท่ีอพยพมาจากจงัหวดัปัตตานี	 ในสมยันัน้เรียกกนัว่า	

“สเุหร่าแขก”	ตอ่มาได้รับพระราชทานท่ีดนิจากรัชกาลท่ี	6	ให้ตัง้มสัยิดและกโุบร์	โดยมสัยิดบ้านอูถื่อ

เป็นมสัยิดแรกท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร

		 	 	 	 มสัยิดมีราซดุดนิ	ตัง้อยูบ่ริเวณซอยตว่นโส	(ซอยประดษิฐ์)	เดมิเป็นมสัยิด

ของแขกชวา	 อินโดนีเซียซึ่งในสมยันัน้อยู่ในบงัคบัของชาวฮอลนัดา	 ท่ีตัง้โดยฮจัญีมฮู�าหมดัยซูุฟ	 

(ตว่นโส)	เป็นเรือนไม้ส�าหรับท�าการละหมาดเม่ือ	พ.ศ.	2455	ตอ่มานายมานิต	ฮจัญีมฮู�าหมดัไมดนิ	

ทายาทชาวมสุลมิเจ้าของธรุกิจเลีย้งสตัว์ท่ีอาศยัอยูใ่นตรอกซ�าบีซา	ได้ขอซือ้บ้านและท่ีดนิเพ่ือสร้าง

เป็นมสัยิดหลงัใหมข่ึน้ในปี	2526

		 	 	 	 ในด้านของแขกฮินดใูนยา่นบางรัก	มีศาสนสถานท่ีส�าคญัของชาวฮินดใูน

ยา่นนี	้คือ	วนัพระศรีมหาอมุาเทวี	หรือท่ีเรียกกนัตดิปากจนถงึปัจจบุนัวา่วดัแขก	ซึง่วดัแขกนีส้ร้างขึน้
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ในสมยัรัชกาลท่ี	5	โดยมีแกนน�าในการสร้าง	ได้แก่	นายไวตีปะเดียอะจิ	นายนารายเจติ	นายโกบาระตี	

ร่วมกบับรรดาญาติท่ีตัง้บ้านเรียนอยู่บนถนนสีลม	 เพ่ือใช้เป็นศาสนสถานในการบชูาพระอมุาตาม

ความเช่ือของศาสนาฮินดู	 วดัแขกเดิมเป็นโบสถ์ท่ีเป็นอาคารเรียบง่ายไม่ได้มีการตกแต่งประดบั

ประดาเชน่ในปัจจบุนั	บริเวณวดัมีต้นไม้ใหญ่มากมาย	ภายในประดบัด้วยรูปเคารพเทพเจ้าของฮินดู

และประดษิฐานองค์ระศรีมหาอมุาเทวี	และโอรส	คือ	พระพิฆเนศวรและพระขนัธกมุาร	ในชว่งบา่ย

จะมีการอ่านรามเกียรติ์สรรเสริญพระเป็นเจ้าของทางฮินด	ู ในอดีตจะจ�ากดัเฉพาะผู้นบัถือศาสนา

ฮินดยูกเว้นชว่งเทศกาลนวราตรีท่ีคนทัว่ไปสามารถเข้าร่วม	โดยเป็นการอญัเชิญพระแมอ่มุาแหต่าม

ถนนรอบชมุชนฮินด	ูผู้คนตา่งแยง่กนัเชิญรถทรงพระแมเ่น่ืองจากเช่ือวา่จะท�าให้ได้บญุ	และยงัมีการ

ตัง้โต๊ะรับเจ้าเพ่ือเป็นการบชูาพระแมอ่มุาซึง่เช่ือวา่มีอิทธิฤทธ์ิบนัดาลความสขุ	ความโชคดี	และความ

ส�าเร็จในกิจการใดๆ	พิธีตา่งจะจดัในตอนกลางคืนจะสิน้สดุเม่ือตอนเช้าตรู่เม่ือน�ารูปหลอ่พระแมแ่ละ

ของท่ีใช้ในพิธีมาจุม่น�า้ในคลองสีลม	 ปัจจบุนัวดัแขกได้เปิดให้ผู้ มีจิตศรัทธาทัว่ไปได้เข้ามาบชูาพระ

แมอ่มุาโดยไมจ่�ากดัเชน่ในอดีต

 พฒันาการย่านบางรักด้านการคมนาคม

		 ภายหลงันโยบายการเปิดประเทศสยามในสมยัรัชกาลท่ี	 4	สง่ผลให้ชาวตะวนัตกตา่ง

หลัง่ไหลเข้ามาสูใ่นประเทศจ�านวนมาก	ชาวตา่งชาตสิว่นใหญ่ท่ีเข้ามาโดยเฉพาะกลุม่พอ่ค้าได้เรียก

ร้องให้มีการสร้างถนนเพ่ิมเติมจากการคมนาคมเดิมท่ีอาศยัเส้นทางน�า้เป็นหลกั	 เพ่ือให้สะดวกตอ่

วตัถปุระสงค์ในการค้าขายและสะดวกตอ่การสญัจรไปมา	ถนนหนทางในกรุงเทพมหานครจงึถกูตดั

ขึน้หลายสาย	ในยา่นบางรักถนนส�าคญัท่ีถกูตดัในยา่นนี	้ได้แก่	ถนนพระราม	4	หรือเดมิช่ือวา่ถนน

ตรง	ถกูตดัขึน้เม่ือ	พ.ศ.	2400	 เน่ืองจากพอ่ค้าชาวตะวนัตกต้องการเส้นทางใต้ปากคลองพระโขนง

ไปถงึบางนาเพ่ือรับสนิค้าจากเรือท่ีปากอา่วได้สะดวกขึน้	จงึขอให้มีการขดุคลอง	เจ้าพระยาทิพากร

วงศ์	 แม่กองในการขดุคลองในสมยันัน้ได้น�าดินจากการขดุคลองถมเป็นถนนขนานไปกบัล�าคลอง

เรียก	 “คลองถนนตรง”	และกลายมาเป็นถนนพระราม	4	 ในปัจจบุนั	ถนนท่ีส�าคญัตอ่มา	 คือ	ถนน

เจริญกรุง	ถกูตดัขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี	4	ด้วยความต้องการมีเส้นทางท่ีใช้ข่ีรถม้าในกรุงเทพฯ	ของชาว

ยโุรปเพ่ือข่ีรถม้าออกไปตากอากาศเหมือนในสมยัท่ีอยู่ในประเทศของตน	จงึใช้เทคนิคการท�าถนน

ตามแบบยโุรปในการสร้างถนนแล้วได้รับพระราชทานนามวา่	 “ถนนเจริญกรุง”	 แตนิ่ยมเรียกกนัวา่

ถนนใหม	่หรือ	New	Road	นอกจากนี	้ยงัมีถนนสีลมซึง่ถกูตดัขึน้ตอ่จากถนนเจริญกรุง	ตอ่มามีฝร่ัง

ตัง้โรงสีลมขึน้บนถนนแหง่นี	้จงึนิยมเรียกถนนสีลม	หรือ	Wind	Mill	Road	เร่ือยมา	และในพ.ศ.	2430	

เป็นต้นมา	มีการตดัถนนขนานกบัถนนสีลมอีก	3	สาย	คือ	ถนนสาทร	ถนนสรุวงศ์	และถนนสี่พระยา	

โดยในสมยัรัชกาลท่ี	5	มีการสร้างถนนในยา่นนีเ้พ่ิมขึน้อีก	18	สาย(พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	

17-18)

  พฒันาการย่านบางรักด้านการค้า

		 การท่ีรัชกาลท่ี	4	ได้พระราชทานท่ีดนิตัง้แตป่ากคลองผดงุกรุงเกษมไปถงึตามริมแมน่�า้

เจ้าพระยาในการตัง้กงสลุของประเทศตา่งๆ	ท�าให้ยา่นบางรักกลายเป็นยา่นท่ีมีกงสลุตา่งชาติมาก
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ท่ีสดุ	ทัง้โปรตเุกส	เยอรมนั	องักฤษ	อเมริกา	ฝร่ังเศส	ออสเตรเลีย	ริมแมน่�า้ยา่นบางรักกลายเป็นยา่น

พกัอาศยัและเป็นท่ีท�าการค้าของชาวตะวนัตกรวมทัง้คนในบงัคบัต่างชาติ	 รวมทัง้ทกุครัง้ท่ีมีการ

ตดัถนนพระคลงัข้างท่ีจะชกัชวนเจ้าของท่ีริมถนนให้สร้างตกึแถวปลอ่ยเช่าท�าการค้า	ยา่นนีจ้งึเป็น

แหลง่ห้างร้านท่ีคกึคกัตัง้แตอ่ดีตของกรุงเทพมหานคร	(พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	19)

  พฒันาการย่านบางรักด้านการศกึษา

		 บาทหลวงและมิชชนันารีท่ีเข้ามาเผยแผศ่าสนา	 ยงัได้พกวิชาความรู้เข้ามาเผยแพร่ให้

กบัคนไทยในกรุงเทพมหานครอีกด้วย	ทัง้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	ภาษาองักฤษ	และความรู้ด้าน

อ่ืนๆ	ท่ีมาจากทางตะวนัตก	โดยเจ้านายองค์ส�าคญัท่ีได้เร่ิมเรียนภาษาองักฤษกบัผู้ เผยแผศ่าสนาจาก

ทางตะวนัตก	คือ	พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกฎุ	(รัชกาลท่ี	4)	ซึง่ทรงได้ศกึษาเลา่เรียนกบัพระสงัฆราชบลัเลอ

กวัส์และมอแคสเวลล์	และได้รับอิทธิพลแนวคดิและความรู้สมยัใหมข่องทางตะวนัตก	ทรงสนบัสนนุ

การจดัตัง้โรงเรียนวิชาการสมยัใหมข่ึน้ในพระบรมมหาราชวงั	 อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้ชาวตะวนัตกตัง้

โรงเรียน	และสง่ข้าราชการไปศกึษาดงูานยงัตา่งประเทศ

		 ย่านบางรักท่ีมีกลุ่มชาวตะวันตกมากมายอาศัยอยู่จึงเป็นย่านส�าคัญในการก่อตัง้

โรงเรียนสายตะวนัตกท่ีมีชาวต่างชาติหรือมิชชนันารีเป็นผู้ดูแล	 เช่น	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลยั	 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์	 โรงเรียนผดงุดรุณี	 โรงเรียนสหพาณิชย์วิทยาลยั	 โรงเรียน

ศกึษาวทิยาลยั	โรงเรียนสรุศกัดิ	์ท�าให้คนไทยได้มีโอกาสเลา่เรียนในโรงเรียนเหลา่นีโ้ดยเฉพาะลกูขนุ

นางและคหบดีทัง้หลาย	(พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	ม.ป.ป.:	19-20)

 พฒันาการของตรอกสะพานยาว

		 ตรอกสะพานยาวเป็นพืน้ท่ีในเขตบางรักซึ่งเป็นตรอกท่ีพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกตัง้อยู	่

ตรอกสะพานยาวปัจจบุนั	คือ	ซอยเจริญกรุง	43	ท่ีเป็นซอยจากถนนเจริญกรุงออกสูถ่นนมหาเศรษฐ์	

โดยเป็นตรอกท่ีขนานอยูร่ะหวา่งถนนสี่พระยาและถนนสรุวงศ์	

		 ถนนเจริญกรุงท่ีอยูด้่านปากตรอกสะพานยาวนัน้ถกูสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี	4	เป็นถนน

ท่ีตดัเลยีบขนานไปกบัแมน่�า้เจ้าพระยา	ฟากฝ่ังถนนท่ีตดิริมแมน่�า้เป็นฝ่ังท่ีชาวตะวนัและบรรดาผู้ เข้า

รีตคริสตงัอยูอ่าศยั	และเป็นท่ีตัง้สถานท่ีส�าคญัของชาวตะวนัตก	ได้แก่	วดักาละหวา่	โบสถ์อสัสมัชญั	

กลสลุองักฤษ	กลศลุโปรตเุกส	บริษัทอีสเอเชียตกิ	เป็นต้น	อยูส่ลบักบัคลงัสนิค้า	สว่นอีกฟากของถนน

ท่ีถดัเข้ามาเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทย	โดยสมยันัน้ตรอกสะพานยาวยงัไมมี่สภาพเป็นตรอก	แตเ่ป็น

คลองท่ีเช่ือมมาจากแมน่�า้เจ้าพระยาซึง่อยูร่ะหวา่งกงสลุโปรตเุกสและกงสลุองักฤษ	(ในสมยันัน้)	เป็น

คลองท่ีใช้เรือพายในการสญัจรไปมาได้

		 ในอดีตคลองนีมี้สะพานข้ามคลองส�าหรับการสญัจรทางบก	ลกัษณะเป็นสะพานไม้แต่

มีความแข็งแรงขนาดท่ีช้างสามารถข้ามได้	จงึเรียกสะพานนีว้า่	“สะพานช้าง”	ศนูย์การค้าของยา่นนี ้

อยูบ่ริเวณสะพานช้างเน่ืองจากเป็นบริเวณชมุชนและอยูใ่กล้กบักงสลุโปรตเุกสและกงสลุองักฤษ	มี

ร้านค้าเรียงรายหนัหน้าเข้าหาคลองทัง้สองฝ่ัง	มีเรือสนิค้ามาจอดพกัหรือรอรับสนิค้า	

		 อยา่งไรก็ดี	ชว่งเวลาตอ่มาได้มีการขยายถนนเจริญกรุงท�าให้ต้องมีการถมคลองและรือ้
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สะพานช้างออกไปในสมยัรัชกาลท่ี	5	คลองท่ีถกูถมตืน้เขินกลายเป็นครูะบายน�า้ไมส่ามารถใช้สญัจร

ได้อีกตอ่ไป	ชาวบ้านในละแวะนัน้จงึเปล่ียนมาสญัจรมาเป็นทางบกในท่ีสดุ	ยา่นร้านค้าท่ีเคยหนัหน้า

อยูส่องฝ่ังคลองก็ย้ายมาบริเวณถนนเจริญกรุงในท่ีสดุ	(วราพร	สรุวดี,	2553:	7-13)

		 จากค�าบอกเลา่ของคณุยายอิน	ตนับุ้นเตก็	คณุยายของอาจารย์วราพร	สรุวดี	เลา่วา่คณุ

ยายเป็นชาวบ้านบริเวณนี	้ในอดีตชมุชนตรอกสะพานยาวเป็นชมุชนชาวจีนท่ีขยายตวัมาจากทา่น�า้

ราชวงศ์อาศยัร่วมกบัชาวไทยท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ก่อน	สมยันัน้พืน้ท่ีบริเวณตรอกสะพานยาวเป็นท่ีลุม่	

ชาวไทยนิยมท�าสวนซึง่เป็นสวนหมากและพลซูึง่เป็นท่ีนิยมในสมยันัน้ผสมกบัการปลกูผลไม้หลาย

ชนิด	เชน่	ชมพู	่มะมว่ง	ฝร่ัง	มะเฟือง	มะไฟ	พทุรา	โดยผลไม้เหลา่นีเ้น้นการปลกูเพ่ือไว้กินเองหรือแบง่

ปันเพ่ือนบ้าน	บ้านของคณุยายเดมิอาศยัอยูห่วัมมุถนนเจริญกรุงบริเวณปากคลองก่อนท่ีจะเป็นตรอก

สะพานยาว	ด้วยความท่ีคณุยายเป็นคนสวยจงึมีผู้ชายจะฉดุคณุยายอยูห่ลายครัง้	คณุทวดจงึจดัการ

ให้คณุยายได้แต่งงานกบัคณุตาตัง้แต่คณุยายอายนุ้อยๆ	 ฝ่ังคณุตาได้ซือ้ต่อบ้านท่ีอยู่ในคลองลกึ

เข้าไปจากแมข่องคณุตา	คณุยายจงึย้ายจากปากคลองเข้าไปอยูใ่นบริเวณคลองลกึ

		 คณุตาของอาจารย์วราพรเป็นชาวจีนท่ีมีความสามารถ	ท�างานในโรงสีและเจริญก้าวหน้า

ตามล�าดบัจนได้เป็นหลงจู๊โรงสขีองเจ้าคณุโชฎกึราชเศรษฐีก่อนท่ีจะลาออกแล้วมาตัง้โรงสีของตนเอง

ในย่านคลองบางหลวงมีฐานะคอ่นข้างดี	คณุตาชอบงานช่างและมีกลุม่ช่างฝีมือดีท่ีเรียกใช้งานได้

จงึสร้างเรือนไม้ทรงไทยสลกัเสลาเป็นเรือนหอให้ลกูสาวคนโตในยา่นตรอกสะพานยาวนี	้ในชว่งเวลา

นีเ้องคณุตาได้สร้างสะพานจากปากทางยาวไลม่าจนถงึเรือนหอ

		 สะพานยาวนีส้ร้างเม่ือช่วงหลงั	พ.ศ.	 2460	ภายหลงัน�า้ทว่มกรุงเทพฯ	ครัง้ใหญ่	 เป็น

สะพานท่ีวางคานคูไ่ว้ด้านลา่งห่างกนัประมาณเมตรคร่ึงแล้วจงึตีไม้กระดานพาดไลเ่ว้นช่วงห่างกนั

เพ่ือให้กวาดขยะและสิง่ปฏิกลูลงคลองได้	โดยในล�าคลองท่ีอยูส่ว่นท้ายๆ	ลกึเข้าไปแคบตืน้จงึใช้วิธี

ทอดสะพานโดยใช้ไม้พาดยาวตอ่ไปเร่ือยๆ	 เม่ือเทียบกบัตรอกใกล้เคียง	 เช่น	ตรอกศาลเจ้า	ตรอก

พทุธโอสถแล้ว	สะพานนีจ้ะมีความยาวกวา่สะพานในตรอกอ่ืนๆ	จงึกลายมาเป็นท่ีมาของช่ือ	“สะพาน

ยาว”	และ	“ตรอกสะพานยาว”	โดยร้านค้าตา่งๆ	ริมสะพานมกัปชูานไม้ออกมาเช่ือม	ท่ีเป็นบ้านก็ทอด

สะพานเข้าบ้านและท�ารัว้บ้านเลียบสะพาน	 สะพานนีอ้ยู่สงูกว่าระดบัน�า้เม่ือถึงหน้าน�า้ชาวบ้าน

สามารถใช้สะพานเดนิออกถนนได้โดยสะดวก	แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นตรอกท่ีรถไมส่ามารถเข้าได้

เม่ือคณุตาของอาจารย์วราพรเสยีชีวติลง	คณุยายจงึแบง่ท่ีดนิให้กบัลกูสาวทัง้สาม	โดยคณุยายเลือก

มาอาศยัอยูก่บัคณุแมข่องอาจารย์วราพรซึง่เป็นลกูสาวคนเลก็ของครอบครัว

		 ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี	2	บริเวณตรอกสะพานยาวถกูระเบดิลงอยูห่ลายครัง้เน่ืองจาก

อยูใ่กล้จดุยทุธศาสตร์	คือ	สถานีรถไฟหวัล�าโพงและไปรษณีย์กลาง	ซึง่เป็นศนูย์กลางคมนาคมและ

ตดิตอ่สือ่สารในสมยันัน้	ในชว่งท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรทิง้ระเบดิพลาดเป้าหมายเพลงิได้ลกุไหม้ลามเข้าไป

ในตรอกตา่งๆ	รวมทัง้ตรอกสะพานยาว	บ้านชอ่งท่ีอยูบ่ริเวณต้นซอยและสะพานเกิดเพลงิไหม้ตลอด

ไปจนถงึตรอกต้นมะขามท่ีถกูเรียกตามต้นมะขามใหญ่บริเวณนัน้	ตรอกต้นมะขามเป็นคนู�า้เลก็ๆ	เป็น

ซอยภายในตรอกสะพานยาว	เพลงิจงึไปไมถ่งึบ้านคณุยายและคณุแมข่องอาจารย์วราพร
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		 เม่ือชาวบ้านอพยพกลบัเข้ามาอยูห่ลงัสงครามสงบลง	ภาวะท่ีล�าบากของคนสว่นใหญ่

ในช่วงนัน้ไม่มีเงินพอส�าหรับการร่วมกันบูรณะสะพานยาวขึน้มาใหม่	 อาศัยการเอาไม้มาวาง 

ทอดหน้าบ้านเพ่ือใช้สัญจรชั่วคราว	 ชายตลิ่งด้านท่ีมีสะพานยาวอยู่เดิมเหลือเพียงซากทับถม 

รวมกับขยะเป็นเนินสูงเดินได้พ้นน�า้ท่ีท่วมขัง	 ชาวบ้านจึงอาศัยเดินเหยียบเนินขยะออกไปยัง 

ถนนเจริญกรุง

		 กองเนินขยะท่ีเนา่เป่ือยผพุงัท่ีผา่นการเหยียบย�า่ซ�า้ไปซ�า้มากลายเป็นเนินดนิท่ีหนาแนน่

ระดบัหนึ่งจนทางเทศบาลเข้ามาด�าเนินการท�าถนนคอนกรีตเช่นเดียวกบัตรอกซอกซอยอ่ืนๆ	 ใน

กรุงเทพฯ	ในเวลาตอ่มา	จากบนัทกึของคณุแมข่องอาจารย์วราพรระบวุา่วนัท่ี	12	พฤศจิกายน	2491	

ได้มีการลงมือสร้างถนนและสะพานจากเงินท่ีเร่ียไรได้	 200	บาท	 เม่ือถนนหาทางดีขึน้ชาวบ้านใน

ละแวกตรอกสะพานยาวก็พากนัซือ้รถเก๋งและสร้างโรงรถไว้ท่ีบ้าน	ถนนดงักลา่วถกูซอ่มแซมตามอายุ

การใช้งานแตย่งัคงใช้อยูเ่ร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั

		 การท่ีตรอกสะพานยาวแทรกตวัอยูร่ะหวา่งถนนใจกลางนครและเป็นยา่นท่ีไมไ่กลจาก

ศนูย์กลางการค้า	ท�าให้ตรอกสะพานยาวเจริญขึน้ตามกาลเวลาเชน่เดียวกบัพืน้ท่ีอ่ืนๆ	ในยา่นบางรัก

ของกรุงเทพมหานคร(วราพร	สรุวดี,	2553:	7-13)

2. พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

		 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมีประวัติความเป็นมาและแนวคิดของการจัดตัง้ท่ีน่าสนใจ	 

อนัเกิดจากความตัง้ใจในการยกมรดกตกทอดจากคณุยายและคณุแม่ของอาจารย์วราพรให้เกิด

ประโยชน์แก่สาธารณะในการเป็นแหลง่เรียนรู้ของคนทัว่ไป	 โดยความพยายามในระยะแรกท่ีจะยก

ให้แก่กรมศลิปากรจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ์นัน้ล้มเหลว	แตอ่าจารย์วราพรก็ได้บริหารจดัการด้วยตวัเอง

เร่ือยมาก	 ก่อนจะผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานครและอยู่ภายใต้การดแูลของส�านกังานเขตบางรักในท่ีสดุดงันัน้	 จึงสามารถแบ่ง 

ช่วงเวลาของการบริหารจดัการออกได้เป็นสองช่วง	 คือ	 ช่วงของการจดัตัง้และบริหารจดัการโดย 

อาจารย์วราพรตัง้แตช่ว่ง	25	กมุภาพนัธ์	2535	–	1	ตลุาคม	2547	และชว่งท่ีเป็นการบริหารจดัการ

โดยกรุงเทพมหานคร	1	ตลุาคม	2547	–	ปัจจบุนั	เป็นกรณีศกึษาของการเปลี่ยนผา่นจากพิพิธภณัฑ์

สว่นบคุคลสูก่ารเป็นพิพิธภณัฑ์ภายใต้การดแูลของรัฐ

 2.1  กว่าจะเป็นพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

	 	 	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีประวตัคิวามเป็นมาในการก่อตัง้จากเร่ืองราวของตระกลู

ตนับุ้นเต็กซึง่เป็นครอบครัวของคณุแม่สอาง	คณุแม่ของอาจารย์วราพรท่ีอาศยัอยู่ในตรอกสะพาน

ยาวในยา่นบางรักมาตัง้แตส่มยัรุ่นคณุทวดของอาจารย์ในสมยัรัชกาลท่ี	4	อาศยัอยูเ่ร่ือยมาจนถงึชว่ง

ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 ท่ีคณุแม่ของอาจารย์ได้ปลกูบ้านขึน้ใหม่เป็นอาคารหลกัของพิพิธภณัฑ์	

และในท่ีสดุได้กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของวถีิชีวติชาวกรุงเทพฯ	ฐานะปานกลางในชว่งเวลา

ดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี
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   2.1.1  ประวัตคิวามเป็นมาของตระกูลตนับุ้นเตก็ (สุรวด)ี

	 		 	 	 ช่ือของตระกลู	 “ตนับุ้นเต็ก”	 มาจากการท่ีคณุตาสาท	 (ก๋ง)	 ของอาจารย์	 

วราพร	เม่ือครัง้ต้องการตัง้นามสกลุตามระเบียบของราชการเม่ือ	พ.ศ.	2461	โดยคณุแมส่อาง	สรุวดี	

(ตนับุ้นเตก็)	คณุแมข่องอาจารย์วราพรเสนอนามสกลุท่ีเป็นภาษาไทยวา่	“คุ้มทรัพย์”	ซึง่เป็นช่ือของ

คณุทวดทัง้สองคน	แตค่ณุตาสาทปฏิเสธท่ีจะใช้ช่ือดงักลา่วเน่ืองจากตนท�าการค้าเป็นเจ้าของโรงสี

ต้องตดิตอ่ค้าขายกบัพอ่ค้าคนจีนด้วยกนั	จงึต้องการนามสกลุท่ีเป็นช่ือจีนเพ่ือสะดวกตอ่การค้าขาย	

จงึจดทะเบียนนามสกลุกบัทางราชการวา่	 “ตนับุ้นเต็ก”	 และใช้ช่ือดงักลา่วเร่ือยมา	 (วราพร	สรุวดี,	

2553:	42)

	 	 	 	 ความเป็นมาของบ้านตนับุ้นเตก็จากประวตัทิราบวา่อาศยัอยูใ่นยา่นตรอก

สะพานยาวตัง้แตรุ่่นของคณุทวดทัง้สายคณุยายและสายคณุตาของอาจารย์วราพร	โดยคณุยายอิน	

ตนับุ้นเตก็	คณุยายของอาจารย์วราพรเลา่วา่บ้านของคณุยายอยูท่ี่ปากตรอกหวัมมุริมถนนเจริญกรุง	

โดยคณุทวดท่ีเป็นพอ่ของคณุยายเคยเลา่ให้ฟังวา่ครัง้หนึง่รัชกาลท่ี	4	เสดจ็พระราชด�าเนินผา่นถนน

เจริญกรุง	ก่อนเสดจ็มีเจ้าหน้าท่ีประกาศลว่งหน้าให้บ้านทกุหลงัปิดประตหูน้าตา่งและให้ทกุคนเก็บ

ตวัอยูใ่นบ้าน	หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถกูยิงด้วยกระสนุดนิด�า	เหตกุารณ์เกิดขึน้ครัง้หนึง่ท่ีมีขบวนเสดจ็สนุขั

ท่ีคณุทวดเลีย้งไว้เกิดตกใจเสียงวิ่งเตลดิออกมาตดัหน้าขบวนเสดจ็	คณุทวดซึง่เป็นคนรักสนุขัมากก็

ตกใจวิ่งกลวัสุนัขถูกยิงจึงวิ่งตามออกมาแล้วกอดหมอบคร่อมตวัสุนัขเอาไว้ตรงข้างขบวนเสร็จ	 

อาจเป็นเพราะไมมี่คนเหน็หรือถือโทษจริงจงั	คณุทวดจงึไมไ่ด้ถกูลงโทษด้วยกระสนุดนิด�า

		 	 	 	 คณุยายอินสมยัสาวๆ	คอยช่วยพ่อแม่ในบ้านท่ีเปิดเป็นขายข้าวสารและ

ของช�า	คณุยายเป็นคนสวยเป็นท่ีหมายตาและจ้องฉดุของหนุม่ๆ	ในละแวกนัน้	คณุยายต้องคอยหลบ

หลงัร้านเพ่ือซอ่นตวัอยูบ่อ่ยๆ	โดยมีพ่ีสาวท่ีไมค่อ่ยสวยแตป่ากจดัชว่ยไลค่นท่ีจะมาฉดุไป	ด้วยสาเหตุ

นีท้�าให้คณุทวดจดัการแตง่งานให้คณุยายกบัทางบ้านของคณุตาของอาจารย์วราพรและย้ายเข้าไป

อยูท่ี่บ้านลกึเข้าไปในริมคลองชว่งซึง่คณุแมข่องคณุตาเป็นเจ้าของบ้าน

		 	 	 	 คณุตาสาทเป็นลกูชายคนโตซึง่เป็นลกูท่ีเกิดจากสามีคนแรกของคณุแมค่ณุ

ตาสาทซึง่ภายหลงัได้แตง่งานใหม่	 คณุตาท�างานโรงสี	 สามารถอา่นและเขียนภาษาจีนได้โดยใช้ใน

การตดิตอ่ค้าขาย	สว่นภาษาไทยเรียนอา่นเอาเองแตเ่ขียนไมไ่ด้	คณุตาสาทท�างานเจริญก้าวหน้าจน

ได้เป็นหลงจู๊ โรงสีของเจ้าคณุโชฎึกราชเศรษฐี	 ภายหลงัลาออกมาตัง้โรงสีเองในคลองบางหลวง 

(วราพร	สรุวดี,	2557)

		 	 	 	 บ้านริมคลองในตรอกสะพานยาวนีเ้ม่ือคณุยายอินได้ปรนนิบตัแิมส่ามีตาม

ธรรมเนียมของชาวจีนพอสมควร	 แม่สามีจึงขายบ้านหลงันีใ้ห้โดยเป็นเรือนไม้ใต้ถนุสงูตามแบบ

เรือนไทย	สว่นพ่ีน้องของคณุตาสาทและคณุยายอินก็อาศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคียงกนัโดยไมไ่ด้อพยพ

ไปอยูท่ี่อ่ืน

		 	 	 	 คณุยายอินมีลกูสาวสามคน	ได้แก่	คณุป้าวาดพ่ีสาวคนโต	คณุป้าเวกพ่ีสาว

คนกลาง	และคณุแมกิ่ม	ตนับุ้นเตก็	(ภายหลงัเปลีย่นเป็นช่ือสอาง	สรุวดี)	คณุยายประกอบอาชีพขาย
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ผลไม้ในสวนของบ้านริมคลอง	และชว่ยคณุตาสาทรับจ�าน�าเคร่ืองประดบั	ท�าให้มีความสามารถใน

การดคูณุภาพของทอง	เพชร	พลอย	โดยมีมือขวาคือคณุป้าวาดเป็นคนชว่ยดแูล	เป็น	“โรงรับจ�าน�า

ย่อย”	 คุณตาสาทต้องคอยคุมเคร่ืองจกัรจึงไม่ค่อยได้กลบับ้านสะพานยาว	 แต่ก็ส่งรายได้มาให้ 

คณุยายเป็นต้นทนุตอ่ยอดโรงรับจ�าน�า

		 	 	 	 กิจการโรงสีท่ีรุ่งเรืองคณุตาจงึสร้างเรือนหอเป็นบ้านทรงไทยให้แก่ลกูสาว

คนโตโดยตอ่เช่ือมกบับ้านหลงัประธานได้	และได้น�าเงินคา่สนิสอดมาซือ้ท่ีปลกูบ้านตกึ	3	ชัน้	ตรงมมุ

ปากตรอกหมอเพชร	หมอพลอย	บนถนนสีพ่ระยาฝ่ังตรงข้ามวดัแก้วแจม่ฟ้า	คณุป้าวาดได้ให้คณุแม่

เช่าเม่ือครัง้แตง่งานกบัคณุหมอคริสเตียนในอตัราคา่เช่าเดือนละ	 10	บาท	สว่นคณุป้าเวกแตง่งาน

กบัข้าราชการมีบรรดาศกัดิ์อยู่บ้านใหญ่กบัคณุยายอิน	 โดยคณุตาสารทได้น�าสินสอดไปซือ้ท่ีและ

ปลกูห้องแถวให้เช่าแถวโรงพยาบาลกลางซึง่มีทัง้หมด	 24	 ห้องเรียกว่าตกึ	 “ย่ีกอฮง”	 และบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์โดยการสร้างสะพานยาวจนเป็นท่ีมาของช่ือตรอกสะพานยาวอยา่งไรก็ดี	 ในชว่ง

หลงักิจการโรงสีไม่สู้ ดีนกัจากภาวะเศรษฐกิจและการแต่งงานกบัชาวต่างชาติไม่เป็นท่ียอมรับของ

คณุตาท�าให้คณุแม่ไม่ได้รับการสนบัสนนุใดๆ	 เม่ือครัง้แต่งงานจนท้ายสดุกิจการโรงสีขาดทนุและ 

คณุตาเสียชีวิตลง	คณุยายจงึตดัสนิใจขายโรงสี

		 	 	 	 คณุป้าวาดมีลกูชายช่ือพ่ีหลนิ	อายหุา่งจากคณุแมป่ระมาณ	5-6	ปี	พอ่ของ

พ่ีหลนิช่ือหลมิ	เช็ง	ซ้อง	มีญาตอิยูท่ี่ปีนงัประเทศมาเลเซีย	จงึสง่พ่ีหลนิไปเรียนท่ีปีนงัโดยมีคณุป้าวาด

และคณุแมไ่ปสง่	ชว่งเวลาท่ีสง่พ่ีหลนิไปเรียนเป็นระยะเวลา	40	วนั	คณุแมจ่งึไปเท่ียวยงัสถานท่ีตา่งๆ	

บนเกาะจนได้พบกบัคณุหมอฟรานซสิ	คริสเตียนท่ีน่ี

		 	 	 	 คณุหมอฟรานซสิ	คริสเตียน	เป็นหนุม่ชาวอินเดียในบงัคบัขององักฤษ	เป็น

มีการศกึษาและมารยาทดีแบบคนองักฤษ	 เม่ือคณุแมก่ลบัจากปีนงัมาท่ีบ้านสะพานยาว	คณุหมอ

เดินทางติดตามมาถึงท่ีกรุงเทพฯ	พร้อมจดหมายน�าตวัเพ่ือขอเข้ารับราชการ	คณุหมอท�างานรับ

ราชการการรถไฟแหง่ประเทศไทยในยคุท่ีขดุอโุมงค์ถ�า้ขนุตาล	ต�าแหนง่สดุท้ายท่ีได้รับ	คือ	นายแพทย์

ประจ�าโรงพยาบาลวชิระและเกือบจะได้เป็นคณุพระ	 เน่ืองจากรัชกาลท่ี	 6	ทรงสวรรคตก่อนจะลง 

พระปรมาภิไทยในค�าสัง่แตง่ตัง้	 โดยคณุหมอท�างานพิเศษหารายได้ตามคลนิิกเอกชนและเป็นหมอ

รับรองการประกนัชีวติน�ารายได้มาผอ่นท่ีดนิท่ีต�าบลทุง่มหาเมฆเพ่ือใช้เปิดคลนิิกของตวัเองแตไ่ด้เสยี

ชีวิตลงก่อนท่ีจะเปิดคลินิกเม่ือวนัท่ี	 30	มกราคม	2472	คณุแม่จึงเป็นม่ายอยู่ระยะหนึ่งก่อนท่ีจะ

แตง่งานอีกครัง้กบัคณุบญุภมิู	สรุวดี	และภายหลงัเปลี่ยนช่ือนามสกลุเป็นนางสอาง	สรุวดี

		 	 	 	 เม่ือปี	 2480	ช่วงท่ีอาจารย์วราพรอายไุด้เพียง	 2	 ปีคณุแม่ได้สร้างบ้านท่ี

ปัจจบุนัเป็นอาคารหลงัท่ี	1	ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	เป็นเรือนไม้ทรงปัน้หยา	2	ชัน้	สไตล์ฝร่ัง	สร้าง

ด้วยช่างชาวจีน	 บ้านหลงันีไ้ด้เป็นท่ีพกัอาศยัของคุณยายอินและคุณยายสมบุญ	 (น้องสาวของ 

คณุยายอิน)	 เม่ือคณุยายทัง้สองทา่นเสยีชีวติลงมรดกทัง้หมดจงึตกทอดมาสูค่ณุแมข่องอาจารย์วรพร	

บ้านหลงันีไ้ด้ผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 จนได้มีการตอ่เติมบ้านอีกครัง้ในปี	 2503	 (วราพร	 

สรุวดี,	2557)
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		 	 	 	 ในช่วงบัน้ปลายชีวิตของคณุแม่สอางค์	 สรุวดี	 อาจารย์วราพรในช่วงวยั	 

50	 ปีได้เกษียณตวัเองก่อนอายรุาชการ	 เข้ามาช่วยดแูลคณุแม่ผู้ เป็นเจ้าของบ้านในวยัชราก่อนท่ี 

คณุแม่จะเสียชีวิตลงในปี	 2534	ซึง่เป็นช่วงท่ีอาจารย์วราพรอายไุด้	 55	 ปี	 (วราพร	สรุวดี,	 2557)	 

อาจารย์วราพรจงึได้รับสืบทอดมรดกในข้าวของของคณุยายทัง้สองและคณุแม	่ รวมทัง้บ้านหลงันีท่ี้

อาจารย์อาศยัอยู่ตัง้แต่เล็กๆ	 และผกูพนัท่ีสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของบ้านหลงันีไ้ด้	 จนน�าไปสู่

แนวคิดของการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในท่ีสดุ

   2.1.2  แนวคดิการจดัท�าพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกของอาจารย์วราพร สุรวดี

		 	 	 	 ความเป็นมาของการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกของอาจารย์วราพร	 

สรุวดี	มีความนา่สนใจในแงข่องเจตนารมณ์ในการเสยีสละทรัพย์สนิสว่นบคุคลเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

สาธารณะเพ่ือให้คนทัว่ไปได้ศกึษาเรียนรู้	 และเป็นกรณีศกึษาท่ีน่าสนใจในกระบวนการถ่ายโอนให้

อยูภ่ายใต้การดแูลของภาครัฐ

		 	 	 	 ปัจจัยส�าคัญของการก่อตัง้พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกมาจากมรดกท่ี 

อาจารย์วราพรได้รับจากคณุแมค่ณุแมส่อาง	สรุวดี	ภายหลงัท่ีทา่นถงึแก่กรรมเม่ือวนัท่ี	20	พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2533	 โดยมีใจความส�าคญัของพินัยกรรมว่า	 “2.ยกท่ีดินโฉนดเลขท่ี	 2047	 ต�าบลบางรัก	 

อ�าเภอบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 เนือ้ท่ีประมาณ	281	ตารางวา,	 โฉนดเลขท่ี	 4801	ต�าบลบางรัก	 

อ�าเภอบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 เนือ้ท่ีประมาณ	 144	 ตารางวา	 และโฉนดเลขท่ี	 130690	 

ต�าบลคลองเตย	อ�าเภอพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	 เนือ้ท่ีประมาณ	399	ตารางวา	 รวมสามแปลง	

พร้อมทัง้สิง่ปลกูสร้างทัง้หมดบนท่ีดนิตลอดจนเคร่ืองใช้ไม้สอยตา่งๆ	เคร่ืองถ้วยชาม	เคร่ืองเรือนซึง่

อยูใ่นบ้านเลขท่ี	273	ตรอกสะพานยาว	เคร่ืองเพชรพลอย	เคร่ืองประดบั	ตลอดจน	แมวสีสวาทและ

สนุขัทัง้หมด	ให้แก่	นางสาววราพร	สรุวดี	และให้นางสาววราพร	สรุวดี	รับเลีย้งดแูมวสสีวาทและสนุขั

ทัง้หมดตอ่ไปด้วย”(วราพร	สรุวดี,	2553:	17-18)	บ้าน	ท่ีดนิ	และข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีสบืทอดมาจากรุ่น

คณุยาย	รวมถงึแมวและสนุขัตามข้อความพินยักรรมดงักลา่วจงึอยูใ่นความดแูลของอาจารย์วราพร

		 	 	 	 อาจารย์วราพรมีความตัง้ใจเป็นทนุเดิมในความใช้มรดกจากคณุแมส่อาง

ในการท�าประโยชน์ให้แก่สาธารณะมาตัง้แต่สมยัท่ีลาออกจากราชการเพ่ือดแูลคณุแม่ท่ีก�าลงัป่วย

หนกั	ซึง่คณุแมส่อางคอยย�า้เตือนอาจารย์อยูเ่สมอวา่สิง่ของเหลา่นีท่ี้อยูใ่นบ้านเป็นของปู่ ยา่ตายาย	

จงึต้องเก็บรักษาและดแูลให้ดี	ดงันัน้	 การขายบ้านท่ีดินเพ่ือน�าเงินไปใช้ประโยชน์อยา่งอ่ืนอาจารย์ 

วราพรก็เกรงวา่จะต้องเสียสิ่งของท่ีอยู่ในบ้านขดัตอ่ค�าท่ีคณุแม่สัง่เสียไว้	 (วราพร	สรุวดี,	 2557)จงึ

เปลี่ยนความคิดหนัมาพฒันาบ้านเพ่ือจะให้เกิดประโยชน์แทนแต่ในช่วงระยะแรกอาจารย์ยงัไม่

สามารถตดัสนิใจได้วา่จะพฒันาให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบใดอาจารย์เคยมีแนวคดิจะท่ีปรับปรุงและ

ท�าเป็นบ้านพกัคนชรา	แตมี่อปุสรรคในความจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าการก่อสร้างเพ่ิมเตมิและต้องปรับปรุง

ให้เหมาะสมแก่การพกัอาศยัของผู้สงูอายใุห้มากท่ีสดุ	 และเคยมีแนวคิดท่ีจะสร้างเป็นโรงเรียนหรือ

สร้างเป็นห้องสมดุแตก็่ต้องอาศยัการบริหารจดัการและการดแูลซึง่เกินก�าลงัและความสามารถของ

อาจารย์(วราพร	สรุวดี,	2557)
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		 	 	 	 อยา่งไรก็ดี	สิง่ท่ีจดุประกายให้อาจารย์หนัมาพฒันาเป็นพิพิธภณัฑ์	มาจาก

จากประสบการณ์เม่ือครัง้ไปเท่ียวยโุรปสมยัท่ีได้รับทนุศกึษาตอ่	อาจารย์ได้เย่ียมชมพิพิธภณัฑ์พืน้

เมืองซึง่พืน้ท่ีจดัแสดงเพียงบ้านหลงัเลก็ๆ	ธรรมดาทัว่ไปสิง่ของท่ีน�ามาจดัแสดงก็ไมไ่ด้เป็นข้าวของท่ี

หรูหรามากมายเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวนั	 แตพิ่พิธภณัฑ์นัน้ก็สามารถบอกเลา่เร่ือง

ราวการด�าเนินชีวติได้อยา่งชดัเจนเม่ืออาจารย์มองกลบัมาก็พบวา่พิพิธภณัฑ์สว่นใหญ่ในประเทศไทย

ขณะนัน้เน้นการบอกเลา่เร่ืองราวของเจ้านายไทยในสมยัก่อนหรือความยากล�าบากของชนชัน้ลา่ง	

ยงัไมมี่พิพิธภณัฑ์ท่ีบอกเลา่เร่ืองราววถีิชีวติของชนชัน้กลางชาวสยามโดยเฉพาะวถีิชีวติชนชัน้กลาง

ชาวบางกอกหรือคนกรุงเทพมหานครในอดีต	นอกจากนี	้ กระแสของความเปล่ียนแปลงท่ีเข้ามาใน

กรุงเทพมหานคร	บ้านเรือนเก่าแก่แตย่งัคงความสวยงามทยอยถกูรือ้ทิง้และแทนท่ีด้วยการสร้างตกึ

สงูกระตุ้นให้อาจารย์วราพรอยากท่ีจะสร้างพืน้ท่ีให้เยาวชนรุ่นหลงัและคนท่ีสนใจศึกษาได้เรียนรู้	 

รวมถงึเป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและเป็นปอดแหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร	(วราพร	สรุวดี,	2557)

		 	 	 	 แนวคิดในการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ของอาจารย์วราพรจงึเกิดจากความพร้อม

ในด้านสถานท่ีและวตัถจุดัแสดงซึง่เป็นสิง่ท่ีได้รับตกทอดจากตระกลู	รวมทัง้ความเสยีสละและตัง้ใจ

จริงท่ีต้องการสร้างประโยชน์ต่อสงัคมในการสร้างแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและคนทัว่ไป	 เฉกเช่นท่ี 

คณุตาสาตรได้เคยท�าให้เม่ือครัง้ท่ีสร้างสะพานยาวในอดีต

 2.2  พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก (25 กุมภาพนัธ์ 2535 – 1 ตุลาคม 2547)

   2.2.1  การก่อตัง้พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

		 	 	 	 เจตนารมณ์ในการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ของอาจารย์วราพรมีความประสงค์ให้

พิพิธภณัฑ์เป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยเหตกุารณ์ในช่วงระหว่าง	 พ.ศ.	 2535	 –	 2545	 จะพบว่า 

อาจารย์วราพรพยายามผลักดันให้เกิดพิพิธภัณฑ์ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรในเร่ิมแรก 

อาจารย์วราพรได้ปรึกษากบัทางศาสตราจารย์	 พลเรือตรีสมภพ	 ภิรมย์	 อดีตอธิบดีกรมศิลปากร	 

ท่ีรู้จกักนัตัง้แตช่ว่งท่ีออกจากราชการมาดแูลคณุแมส่อาง	 (พ.ศ.	 2533)	 โดยเชิญอาจารย์สมภพมา

เย่ียมชมบ้านท่ีตรอกสะพานยาวซึง่อาจารย์สมภพก็ได้สนบัสนนุ	จงึตดิตอ่ไปยงัรองอธิบดีกรมศลิปากร

ในขณะนัน้ซึง่สง่ผู้ เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบและก็ได้รับความสนใจในการท�าพิพิธภณัฑ์ภายใต้การ

ดแูลของกรมศลิปากร	โดยอาจารย์ยงัเสนอบ้านของคณุหมอฟรานซสิท่ีทุง่มหาเมฆ	แตต่ดิท่ีด้านหน้า

เป็นตกึแถวภมิูทศัน์ไม่เหมาะสม	ตอ่มาทางกรมศิลปากรจงึเสนอให้รือ้บ้านมาปลกูท่ีตรอกสะพาน

ยาวโดยคงสภาพเดิมแตใ่ห้ลดขนาดลง	อาจารย์วราพรเห็นด้วยจงึด�าเนินการโดยใช้งบประมาณไป	

1	ล้านบาท	แตก็่ยงัประสบปัญหาคือบ้านท่ีเป็นตกึแถว	8	ห้องอยูใ่นท่ีดนิท่ีจะยกให้ทางกรมศลิปากร

ยงัมีผู้ เช่าอาศยัอยู่ไม่ยอมย้ายออกท�าให้ไม่สามารถรับมาเป็นของกรมศิลปากรได้	 อาจารย์วราพร 

จงึด�าเนินการฟ้องขบัไลผู่้ เชา่เดมิ	เม่ือศาลตดัสนิให้ผู้ เชา่ออกทางกรมศลิปากรก็ได้จดัแถลงขา่วการ

ยกมรดกให้แก่สาธารณะของอาจารย์วราพร	(สมาน	สดุโต,	2553:	28-29)

		 	 	 	 ในเวลาต่อมาอาจารย์วราพรได้สอบถามแนวทางปฏิบตัิของพิพิธภณัฑ์

อยา่งเชน่การเปิดปิดอาคารสถานท่ีซึง่ไมไ่ด้รับค�าตอบ	แตก่ลบัได้ค�าตอบในเง่ือนไขวา่หากรับมาแล้ว
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อาจารย์วราพรไม่สามารถอาศยัอยู่ในบ้านหลงันีต้่อไปได้	 ซึ่งต้องท�ารัว้แยกท่ีอยู่อาศยัให้ชดัเจน	 

(สมาน	สดุโต,	2553:	28-29)รวมถงึระเบียบของทางกรมศลิปากรท่ีออกมาภายหลงัท่ีเง่ือนไขของการ

รับพิพิธภณัฑ์เข้ามาต้องเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขนาด	12	 ไร่ขึน้ไป	ซึง่พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนัน้มีเพียง

แค่ไร่เศษเท่านัน้	 (วราพร	 สรุวดี,	 2557)	 การมอบพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้แก่ทางกรมศิลปากร 

จงึเป็นอนัต้องยกเลกิไป

		 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์วราพรก็ไม่ละความพยายามและท�าการเปิด

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกตามท่ีได้ด�าเนินการด้วยตวัเองตัง้แตเ่ร่ิมแรกและระหวา่งชว่งท่ีตดิตอ่กบัทาง

กรมศิลป์เร่ือยมา	 จนกระทัง่ในปี	 2546	 ในงานชมุนมุศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	 

อาจารย์วราพรได้บงัเอิญพบกับคุณชัยสิทธ์ิ	 ภูวภิรมย์ขวญั	 เลขานุการของคุณสมคัร	 สนุทรเวช	 

ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครในขณะนัน้	ทางอาจารย์วราพรได้พดูคยุถงึพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกซึง่

ประจวบกับความต้องการของกรุงเทพมหานครท่ีมีโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร

สนบัสนนุพืน้ท่ีน�าร่องของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินทัง้หมด	4	เขต	งบประมาณสนบัสนนุในการจดัตัง้พืน้ท่ี

ละ	 2	 ล้านบาท	 อาจารย์วราพรจึงท�าหนังสือถึงกรุงเทพมหานครและได้รับการตอบรับกลบัมา 

(สมาน	สดุโต,	2553:	29)

		 	 	 	 กรุงเทพมหานครจึงเข้ามาดูแลประสานงานโดยมีเง่ือนไขให้อาจารย์ 

การท�าทะเบียนวัตถุจัดแสดงก่อนการโอนให้แก่กรุงเทพมหานคร	 และได้เข้ามาปรับปรุงห้อง 

จดัแสดงชัน้บนของอาคาร	 1	 ใน	 3	หลงัให้เป็นนิทรรศการความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและ 

เขตบางรักเพ่ือเป็นเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินประจ�าเขต	โดยยอมรับ

เง่ือนไขในการให้อาจารย์วราพรสามารถอยู่อาศัยในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกได้ต่อไป	 การโอน

กรรมสิทธ์ิให้กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการเสร็จสิน้	 ในวนัท่ี	 1	 ตลุาคม	พ.ศ.	 2547	 พิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอกได้มีช่ือเรียกตามอย่างของกรุงเทพมหานครว่า	 “พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	 

เขตบางรัก”

   2.2.2  พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกกับการจดัการ

	 		 	 	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในการด�าเนินงานระยะแรก	(25	กมุภาพนัธ์	2535	

–	 1	 ตลุาคม	 2547)	 อาจารย์วราพรซึง่เป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์และทรัพย์สินทัง้หมดบริหารจดัการ

พิพิธภณัฑ์ด้วยตวัเอง	แม้วา่อาจารย์วราพรจะไมไ่ด้เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์โดยตรงและไมมี่

ประสบการณ์ในการท�าพิพิธภณัฑ์มาก่อน	 แต่ก็ได้รับความร่วมมือและค�าปรึกษาของผู้ เช่ียวชาญ

หลายท่าน	 และอาจารย์วราพรก็ได้ศึกษาหาความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์จากการดูงาน

พิพิธภณัฑ์ในท่ีอ่ืนๆ	เป็นประจ�าจนสามารถจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกและมีผู้ ท่ีสนใจเข้าเย่ียม

ชมเร่ือยมาการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ช่วงนีจ้ึงมีความน่าสนใจในการเป็นกรณีศึกษาการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่อ่ืนๆ
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    รูปแบบการจดัการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

 1.  ลักษณะที่ตัง้

	 	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกชาวบางกอกตัง้อยูเ่ลขท่ี	273	ซอยเจริญกรุง	43	หรือตรอก

สะพานยาว	ถนนเจริญกรุง	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	มีพืน้ท่ีประมาณ	1	ไร่เศษ	หรือราวกวา่	400	

ตารางวาพืน้ท่ีนีเ้ดมิเป็นท่ีตัง้ของบ้านท่ีคณุยายอิน	ตนับุ้นเตก็	เคยอาศยัอยูร่่วมกบัคณุตาสาทมาก่อน	

โดยในสมยันัน้เป็นบ้านทรงไทยริมคลองท่ีเป็นบ้านประธาน	และมีเรือนไทยท่ีผนวกออกไปส�าหรับ

ลกูสาวคนโต	รวมเกาะกลุม่กนัอยู	่3	หลงั	ภายหลงัถกูรือ้ถวายวดัไปสาเหตสุว่นหนึง่มาจากการแบง่

มรดกบ้านทัง้	 3	หลงัไมล่งตวั	 โดยคณุแมส่อาง	สรุวดี	 ได้ปลกูบ้านขึน้ใหมบ่ริเวณท่ีแหง่นีก่้อนท่ีจะ

สืบทอดมาเป็นพิพิธภณัฑ์	(วราพร	สรุวดี,	2557)

ภาพท่ี	2	แผนท่ีพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	สืบค้นจาก	thetrippacker.com
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 2.  อาคารและพืน้ที่ใช้สอย

	 	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	ประกอบด้วยอาคารจดัแสดงทัง้สิน้	3	หลงั	และอาคารท่ีเป็น

บ้านพกัของอาจารย์วราพรอีก	1	หลงัโดยมีรายละเอียดรูปแบบและการจดัแสดงในอาคารแตล่ะหลงั	

ดงันี ้

  อาคารหลังที่ 1สร้างขึน้เม่ือปี	 2480	 โดยคณุแม่สอาง	 (พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก,	

ม.ป.ป.:	34)	ชว่งท่ีอาจารย์	วราพรอายรุาว	2	ขวบ	(วราพร	สรุวดี,	2557)	เป็นเรือนไม้	2	ชัน้	ลกัษณะ

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลจากทางตะวนัตกซึง่นิยมกนัในยคุนัน้	 มีหลงัคาทรงปัน้หยามงุด้ว

ยกระเบือ้งวา่วสีแดง	แตเ่ป็นทรงปัน้หยารุ่นปลาย	ดจูากทรงของลวดลายฉลท่ีุชายคาออกหลงัท่ีถกู

ลดลวดลายลง	ผนงัอาคารสร้างด้วยไม้แล้วทาสเีลยีนแบบผนงัก่ออิฐถือปนู	สร้างขึน้ด้วยฝีมือชา่งชาว

จีน	งบประมาณในการก่อสร้างตอนนัน้เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้	2,400	บาท	โดยตอ่มาได้มีการก่อสร้าง

เพ่ิมเตมิในปี	2530

ภาพท่ี	3	อาคารหลงัท่ี	1
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	 	 จากค�าบอกเลา่ของอาจารย์วราพรท�าให้ทราบวา่ปัจจยัหนึง่ท่ีคณุแม	่สอางเลอืกปลกู

บ้านใหมต่ามสไตล์ฝร่ัง	เน่ืองจากไมช่อบบ้านทรงไทยท่ีคอ่นข้างมืดสลวั	และตวัคณุแมส่อางเองสนใจ

แนวฝร่ังโมเดิร์นในสมยันัน้มากกวา่การอนรัุกษ์นิยมแบบไทยโดยอาคารหลงันีป้ระกอบไปด้วยห้อง

ตา่งๆ	และข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ	ดงันี ้

  ห้องรับแขก	 ห้องนีมี้จดุเดน่ท่ีเปียโนไม้ภายในห้อง	 เดิมห้องนีมี้เปียโนของคณุแม่

สอางท่ีได้รับเป็นของขวญัจากคณุตาเม่ือครัง้เป็นนกัเรียนคอนแวนต์และเป็นเปียโนคูใ่จมาจนกระทัง่

มาปลกูบ้านหลงันี	้ แต่คณุแม่สอางต้องเสียเปียโนไปเม่ือครัง้ตกยากในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 

โดยอาจารย์วราพรได้ตามหาเปียโนท่ีคล้ายกนัมาจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวของ 

คณุแมส่อาง

ภาพท่ี	4	เปียโนในห้องรับแขก

	 	 ในห้องรับแขกยงัมีชดุรับแขกบนุวมของคณุแมส่อางและตู้ใสเ่คร่ืองแก้วเจียระไนแบบ

ตา่งๆ	ตัง้แต	่แก้วไวน์	แก้วมาตน่ีิ	และขวดไวน์จดัแสดง	รวมทัง้หมอนอิงท่ีเป็นหมอนปักใหมท่ี่แทนใบ

เก่าของคณุแมส่อางท่ีเป่ือยขาดไปตามกาลเวลา
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ภาพท่ี	5	ห้องรับแขก

  ห้องอาหาร	ภายในห้องนีมี้จดุเดน่ท่ีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด	6	–	8	ท่ีนัง่	ซึง่ปรับ

ขยายให้ยาวได้โดยใช้การแทรกแผ่นกลางโต๊ะท่ีมีสลกัยดึติดกนัอย่างแน่นหนา	 บนโต๊ะตดัแสดงชดุ

กระเบือ้งเคลือบส�าหรับชดุกาแฟและน�า้ชา	 มีทัง้ช่องใสน่�า้ตาลและนม	และจานใสข่องวา่ง	พวงใส่

เคร่ืองปรุงอาหาร	นอกจากนีย้งัมีตู้จดัแสดงเคร่ืองภาชนะรับประทานอาหาร	เคร่ืองภาชนะลายคราม	

และเคร่ืองเคลือบสีเขียวไขการูปแบบต่างๆ	 ซึง่พบมากในเมืองบสัสลาทางตอนใต้ของอิรัก	 โดยใน

อดีตคนไทยนิยมน�าโอง่เคลือบปิดฝาได้ชนิดนีม้าใช้เก็บความเยน็

ภาพท่ี	6	ห้องอาหาร
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ภาพท่ี	7	ตู้แสดงเคร่ืองถ้วยชามในห้องอาหาร

 

  ห้องหนังสือ จดัแสดงหนงัสือ	ซึง่หนงัสือสว่นใหญ่เป็นหนงัสือของคณุหมอฟรานซสิ	

คริสเตียน	ชาวอินเดีย	ศลัยแพทย์จากองักฤษ	สามีคนแรกของคณุแมส่อางท่ียงัถกูเก็บรักษาไว้	เป็น

ต�าราการแพทย์รักษาโรคตา่งๆ	ท่ีเป็นภาษาองักฤษ	ด้านซ้ายมือห้องเป็นตู้หนงัสือของคณุแม	่สอาง

และลกูๆ	สว่นใหญ่เป็นหนงัสือเรียนภาษาองักฤษ	หนงัสือเรียนภาษาไทย	และหนงัสืออา่นเลน่

ภาพท่ี	8	ห้องหนงัสือ
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ภาพท่ี	9	ตู้หนงัสือภายในห้องหนงัสือ

		 	 เดมิห้องอา่นหนงัสือนีถ้กูใช้เป็นห้องนอนของคณุยายเลก็	(สมบญุ	เดชะไกสยะ)	ซึง่

เป็นน้าสาวของคณุแม่สอางท่ีมาอยู่ด้วย	 แต่คณุยายเล็กเสียชีวิตด้วยโรคปวดบวมระหว่างหนีภยั

สงครามไปอยูก่บัญาติท่ีตลิง่ชนั	 ห้องนีจ้งึกลายเป็นห้องพกัของน้า	 (มาลี	 เหมือนทองจีน)	 และน้อง

สาว	(เรณ	ูสรุวดี	(สดุสตัย์))	อาศยัจนกระทัง่แยกบ้านออกไป	ภายหลงัจงึปรับปรุงมาเป็นห้องจดัแสดง

หนงัสือและประวตัิการศกึษาของบคุคลในบ้านหลงันี	้ ภายในห้องมีห้องย่อยซึง่เป็นห้องน�า้	 เพราะ

คุณยายเล็กเป็นง่อยเดินไม่ได้ปัจจุบันได้จัดเคร่ืองสุขภัณฑ์ดัง้เดิมตัง้แต่สมัยเป็นของคุณหมอ 

ฟรานซสิและข้าวของบางสว่น

  ห้องโถงกลางล่าง จดุเดน่ของห้องคือเคร่ืองเลน่แผน่เสียงท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งห้องดนตรี

และห้องอาหาร	เจ้าของคือคณุหมอฟรานซสิ	ตรงข้ามกบัเคร่ืองเลน่แผน่เสยีงคือตู้มกุจากเมืองจีนซึง่

เคยเป็นของคณุตา	เป็นลวดลายคูก่นัซ้ายขวา	ตู้นอกใสเ่คร่ืองถ้วยชดุชาจีนของคณุตา	ตู้ในแสดงชดุ

เคร่ืองถ้วยท่ีคณุแมเ่อาไว้รับแขก	ด้านตรงข้ามเป็นโต๊ะกระจกและเป็นท่ีเก็บร่ม	หมวก	ไม้เท้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	10	ตู้มกุจากเมืองจีน

  

  ที่พักบันได	 บริเวณท่ีพกับนัไดของอาคารหลงันีมี้การจดัแสดงเคร่ืองอดัผ้าถงุโดย

เฉพาะใช้กบัผ้าท่ีเรียกวา่ผ้ามว่ง	โดยอดัทิง้ไว้	2	วนัก็จะขึน้กลีบโง้งสวยตรงต�าแหนง่หน้าแข้งของผ้า

นุ่งโจงกระเบน	 ถ้าใช้กบัผ้าฝ้ายธรรมดาจะไมไ่ด้กลีบสวยทนเทา่ผ้ามว่งซึง่เป็นเคร่ืองอดัผ้าท่ีคณุแม่

ของอาจารย์วราพรใช้เป็นประจ�า	(วราพร	สรุวดี,	2558)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	11	เคร่ืองอดัผ้า

   ห้องนอนคุณยาย	เป็นห้องนอนท่ีสมยัคณุยายอินอยูอ่าศยั	ตอ่มาเม่ือคณุยายป่วย

หนกัจงึย้ายลงไปพกัรักษาตวัในห้องรับแขกด้านลา่ง	เม่ือคณุยายถงึแก่กรรม	อาจารย์	วราพรจงึเข้า

มาอยู่แทน	 ห้องนีจ้ดัแสดงเตียงไม้โบราณแบบฝร่ังมีเสามุ้ง	 โต๊ะเคร่ืองแป้งจดัแสดงตลบัเคร่ืองแก้ว

และขวดน�า้หอมรูปแบบตา่งๆ	 ท่ีอยูใ่นช่วงสมยัรัชกาลท่ี	 6	 และอปุกรณ์ท�าความสะอาดในสมยันัน้	

รวมถึงพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายและพระพุทธรูปบุเงินบุทอง	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ประดษิฐานภายในห้อง

ภาพท่ี	12	เตียงในห้องนอนคณุยาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	13	โต๊ะเคร่ืองแป้งและตู้ นิรภยัในห้องนอนคณุยาย

  ห้องนอนคุณแม่ จดัแสดงโต๊ะเคร่ืองแป้ง	อา่งล้างหน้า	เคร่ืองใช้ของผู้ชายส�าหรับ

การโกนหนวด	 และกระจกด้านหน้ามีโต๊ะเคร่ืองแป้งท่ีมีกระจกประดบัทัง้สามด้านเป็นแบบอาร์ต 

เดโคในตู้จดัแสดงกระเป๋าเดินทาง	กระเป๋าถือของผู้หญิง	 และหุ่นพลาสเตอร์รูปคณุหมอฟรานซิส	 

ซึง่อาจารย์ศลิป์	พีระศรี	เป็นผู้ ปัน้ให้

ภาพท่ี	14	โต๊ะเคร่ืองแป้งในห้องนอนคณุแม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ห้องบรรพบุรุษ	เดมิใช้เป็นห้องนอนของพ่ีสาวอาจารย์วราพร	ตอ่มาเม่ือคณุแมเ่สีย

ชีวิตลง	จงึมีการปรับปรุงห้องนีใ้ห้เป็นห้องเก็บอฐิัของบรรพบรุุษ	นอกจากนีย้งัมีข้าวของเคร่ืองใช้ซึง่

เป็นของคณุยาย	ชามกระเบือ้งลายเทพนม	โถปริกกระเบือ้งเบญจรงค์ลายน�า้ทองยอดทอง	และโถปริก

แก้วหลอ่สีเขียวยอดทอง	ซึง่มีอายอุยูใ่นราวสมยัรัชกาลท่ี5

ภาพท่ี	15	ห้องบรรพบรุุษ

  ห้องนอนใหญ่	 เป็นห้องท่ีตอ่เติมภายหลงัประมาณปี2505	 เพ่ือเป็นห้องนอนของ 

พ่ีสาวของอาจารย์วราพรหลงักลบัจากอเมริกา	 จดัแสดงเตียงนอน	ตู้ เสือ้ผ้าบานใหญ่ท่ีเข้าชดุกบั 

โต๊ะเคร่ืองแป้ง

ภาพท่ี	16	เตียงนอนในห้องนอนใหญ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที	17	ตู้ เสือ้ผ้าในห้องนอนใหญ่

  อาคารหลังที่ 2	 เป็นอาคารลกัษณะใกล้เคียงกบัอาคารท่ี	 1	 เดิมปลกูเป็นบ้านไม้

สองชัน้อยู่ท่ีทุ่งมหาเมฆ	ซอยงามดพูลี	 เขตสาทร	 วตัถปุระสงค์เป็นคลินิกและเป็นท่ีพกัอาศยัของ	 

นพ.	ฟรานซสิ	แตห่ลงัจากสร้างเสร็จและยงัไมไ่ด้เข้าพกัอาศยั	นพ.ฟรานซสิก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลง	

อาจารย์วราพรจึงขายท่ีดินบริเวณนัน้เพ่ือน�าเงินมาสนับสนุนการจัดตัง้พิพิธภัณฑ์และรือ้บ้าน

ทุ่งมหาเมฆออกมาปลกูใหม่ท่ีพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	 โดยยุบสดัส่วนของบ้านให้มีขนาดเล็กลง

เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีจ�ากดัของพิพิธภณัฑ์

ภาพท่ี	18	อาคารหลงัท่ี	2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 	 วตัถจุดัแสดงเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ในสมยันัน้	 โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รักษาจริง	และบอกเลา่เร่ืองราวสมยัท่ี	นพ.ฟรานซสิ	เป็นแพทย์รักษาคนไข้	รวมถงึจดัแสดงข้าวของ

เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ�าวนัของ	นพ.ฟรานซสิ

ภาพท่ี	19	เคร่ืองมือแพทย์

ภาพท่ี	20	เคร่ืองเรือนในห้องนอนคณุหมอฟรานซสิ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   อาคารหลังที่ 3	 มีสองชัน้เดิมจดัแสดงเฉพาะชัน้ลา่ง	 แนวคิดการจดัแสดงวิถีชีวิต

ประจ�าวนัของวิถีชีวิตคนไทยตัง้แตเ่ช้าจรดเยน็	ซึง่เร่ิมตัง้แตก่ารใสบ่าตรตอนเช้าจงึแสดงภาพของการ

ท�าครัวของคนไทย	ตลอดจนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในชีวติประจ�าวนัส�าหรับการประกอบอาชีพและจดัการ

งานทัว่ไป

ภาพท่ี	21	อาคารหลงัท่ี	3

   

	 	 ฝ่ังประตทูางเข้าแสดงเอกสารแสดงสทิธิหน้าท่ีของประชาชน	ได้แก่	โฉนด	ส�ามะโนครัว	

ตลอดจนแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสถานท่ี	 และถดัมาเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ตัง้แต่สมยัคณุยาย	 ได้แก่	 

ชดุตกับาตร	 เคร่ืองครัวส�าหรับงานบญุ	 เคร่ืองแตง่กาย	 เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ	 และข้าวของท่ีใช้ในชีวิต 

ประจ�าวนั

ภาพท่ี	22	โต๊ะจดัแสดงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของอาจารย์วราพร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	23	ชดุครกและเคร่ืองโมแ่ป้ง

ภาพท่ี	24	ชดุท�าครัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	25	ชดุตะกร้า

ภาพท่ี	26	ชดุเคร่ืองเขียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	27	ชดุท�าสวนและเคร่ืองมือชา่ง

ภาพท่ี	28	ชดุเคร่ืองเรือนและจกัรเยบ็ผ้า	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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	 	 อาคารหลงัท่ี	4	อาคารสว่นนีเ้ป็นหลงัท่ีพกัอาศยัของอาจารย์วราพรสร้างเป็นบ้านไม้

ชัน้เดียวยกใต้ถุนสงู	 ชัน้บนเป็นท่ีพกัอาศยัของอาจารย์วราพร	 ภายหลงัการโอนเป็นพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครแล้ว	อาจารย์วราพรได้พฒันาสว่นของใต้ถนุชัน้ลา่งให้เป็นร้านจ�าหนา่ยของ

ท่ีระลกึส�าหรับผู้ ท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์และนกัทอ่งเท่ียว

ภาพท่ี	29	อาคารหลงัท่ี	4	บ้านพกัของอาจารย์วราพร

	 	 นอกจากอาคารทัง้	4	หลงัแล้ว	พืน้ท่ีวา่งบริเวณระหวา่งอาคารหลงัท่ี	1	และอาคาร

หลังท่ี	 2	 ยังมีศาลาไม้อเนกประสงค์สร้างอยู่ริมบ่อน�า้	 เพ่ือให้นักท่องเท่ียวและผู้ ท่ีมาเท่ียวชม

พิพิธภณัฑ์ได้นั่งพกัผ่อน	 หรือเพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งสร้างมาจากไม้ท่ีถูกรือ้มาจากบ้าน

ทุง่มหาเมฆ	(วราพร	สรุวดี,	2557)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี	30	ศาลาไม้เอนกประสงค์

 3.  รูปแบบการจดัแสดง

		 	 การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกทัง้ตวัอาคารและวตัถเุป็นการบอกเลา่เร่ือง

ราวของชาวบางกอกในแง่มมุของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชัน้กลางในช่วงก่อนจนถึงช่วงหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี	2	ประมาณชว่ง	พ.ศ.	2480	–	2500	โดยเลา่เร่ืองราวผา่นข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัท่ีเคยผา่นการใช้งานจริงภายในห้องจดัแสดงภายในบ้านของครอบครัวตนับุ้นเตก็	(สรุวดี)	

จากความทรงจ�าในการจดัวางสิง่ของเจ้าของบ้านรุ่นปัจจบุนั	คือ	อาจารย์วราพร	สรุวดี	ผู้ เคยอาศยั

อยูใ่นพืน้ท่ีแหง่นี ้

	 	 ภายหลงัอาจารย์วราพรได้รับมรดกจากคณุแมแ่ละต้องการผลกัดนัให้เกิดพิพิธภณัฑ์

ท่ีจะเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่คนในประเทศ	 	แตไ่มป่ระสบความส�าเร็จในการผลกัดนัให้กรม

ศลิปากรรับเป็นพิพิธภณัฑ์ในสงักดัดแูล	อาจารย์วราพรจงึได้ประคบัประคองเปิดการแสดงพิพิธภณัฑ์

อยา่งไมเ่ป็นทางการด้วยตวัเองก่อนท่ีจะมีโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	และพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอกได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ

ส�านกังานเขตบางรัก

	 	 ในชว่งแรกของการพฒันาและจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ก่อนท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของโครงการ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	อาจารย์วราพรได้ด�าเนินการจดัเตรียมวตัถจุดัแสดงด้วยตวัเอง	

ผา่นการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์	 เชน่	อาจารย์เผา่ทอง	ทองเจือ	อาจารย์เอนก	นาวิกมลู	

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาจารย์ศกัดิ์ชยั	 ซึง่ได้รับค�าแนะน�าโดยตรงในการคดัเลือกและแนวทางการจดัแสดงวตัถุ	 และค�า

แนะน�าในการศกึษาการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความนา่สนใจในรูปแบบการจดัแสดง	เชน่	พิพิธภณัฑ์

ของมหาวิทยาลยัหวัเฉียว	 รวมถงึการปรึกษาให้จดัจ้างบริษัทเอกชนในการปรับปรุงพิพิธภณัฑ์และ

ออกแบบรูปแบบการจดัแสดงในแตล่ะหลงั	แตด้่วยราคาท่ีทางบริษัทเอกชนเสนอมาเป็นคา่ใชจ่า่ยท่ี

คอ่นข้างสงู	อาจารย์วราพรจงึวา่จ้างเพียงการออกแบบแปลนส�าหรับการปรับปรุงอาคารเพ่ือจดัแสดง

พิพิธภณัฑ์เทา่นัน้	(วราพร	สรุวดี,	2558)

	 	 ดงันัน้	อาจารย์วราพรจงึใช้แนวทางของตนเองในการจดัแสดงจากประสบการณ์ของ

อาจารย์เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีเห็นภาพรวมถึงเคยสมัผสัข้าวของบางชิน้ท่ีถกูน�าจดัแสดง	 โดยพยายาม

รักษาต�าแหน่งของข้าวของเคร่ืองใช้ให้ตรงกบัสภาพการใช้งานจริงท่ีเคยถกูจดัวางและถกูใช้งานใน

ห้องตา่งๆ	ตามสภาพใช้งานจริง	นอกจากนี	้อาจารย์วราพรยงัพยายามคดัเลือกวตัถมุาจดัแสดงให้ผู้

เข้าชมได้จินตนาการถึงช่วงเวลาดงักลา่วด้วยความรู้สกึร่วม	 เช่น	การซือ้เปียโนไม้หลงัใหมม่าแทน

เปียโนหลงัเก่าของคณุแมท่ี่ถกูขายไปในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี	2	เพ่ือให้เหน็ภาพความสมบรูณ์ของ

ห้องรับแขกอยา่งท่ีเคยเป็นในบ้านหลงันี ้

	 	 อยา่งไรก็ตาม	การด�าเนินงานในชว่งนีย้งัไมมี่การท�าเอกสารให้ความรู้เพ่ือประกอบ

การชมพิพิธภัณฑ์และยังไม่มีการจัดแสดงนิทรรศการ	 เน่ืองจากอาจารย์วราพรยังคงท�างานท่ี

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตจึงยงัคงมีภาระค่อนข้างมากและขาดคนเข้ามาช่วยเหลือในการจดัท�า

เอกสารน�าชมหรือนิทรรศการใดๆ

 4.  การบรรยายและการน�าชม

	 	 การด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในช่วงก่อนการเข้าโครงการพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครและโอนเข้าไปอยู่ในสงักดัดแูลของส�านกังานเขตบางรัก	 แม้ทางเครือข่าย

พิพิธภณัฑ์จะเข้ามาชว่ยในการดแูลเร่ืองการจดัแสดงและการชกัชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมชมพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอก	แตย่งัไม่มีสว่นของการบรรยายและการน�าชมท่ีชดัเจนโดยเฉพาะในช่วงวนัและเวลา

ราชการ	 เน่ืองจากอาจารย์วราพรติดภาระงานประจ�าท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต	 มีเพียงการเปิด

บ้านให้เข้าชมโดยไม่มีผู้น�าชมและเจ้าหน้าท่ีท่ีจ้างไว้ก็มีเพียงแม่บ้านท�าความสะอาดและพนกังาน

รักษาความปลอดภยั	ยกเว้นในชว่งเสาร์อาทิตย์ท่ีอาจารย์สามารถพาน�าชมและบรรยายเนือ้หาเร่ือง

ราวในพิพิธภณัฑ์	แตต้่องมีการโทรศพัท์นดัหมายลว่งหน้ากบัอาจารย์วราพร	(วราพร	สรุวดี,	2558)

 การบริหารจดัการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

 1.  วัตถุประสงค์และวสัิยทศัน์

	 	 การจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกอาจารย์วราพรมีวตัถปุระสงค์ในการให้พิพิธภณัฑ์

ซึง่เป็นมรดกท่ีได้รับมาได้สร้างประโยชน์แก่สาธารณะโดยการจดัตัง้ให้เป็นพืน้ท่ีให้คนทัว่ไปได้ศกึษา

เรียนรู้ระยะยาว	มากกวา่การขายทอดมรดกเพ่ือน�าเงินไปสนบัสนนุระยะสัน้แก่หนว่ยงานสาธารณะ

ประโยชน์หรือพิพิธภณัฑ์แหง่อ่ืนนอกจากนี	้อาจารย์วราพรยงัตัง้ใจให้พืน้ท่ีในพิพิธภณัฑ์ได้เป็นสถาน

ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งส�าหรับผู้คนทัว่ไป	 ตาม
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เจตนารมณ์ท่ีอาจารย์วราพรเคยประกาศไว้เม่ือปี	2535	วา่	“ข้าพเจ้าตดัสนิใจมอบบ้านและท่ีดนิเพ่ือ

จดัท�าเป็นพิพิธภณัฑ์ประเภท	“พิพิธภณัฑ์ชาวบ้าน	Folk	Museum”	ช่ือวา่	“บ้านสอาง	Saang	House”	

แทนการขายและบริจาคเงินให้แก่องค์กรและบคุคลท่ีขาดแคลนโดยความเข้าใจวา่สงัคมจะอยูไ่ด้มิใช่

แตส่ิง่ท่ีก่อผลผลติมลูคา่เพ่ิมทวีคณูเพียงอยา่งเดียว	มนษุย์จะอยูอ่ยา่งสนัตสิขุได้ต้องมีเคร่ืองประเทือง

อารมณ์และจิตใจท่ีแสวงหาได้โดยไมย่ากนกั	บ้านหลงันีจ้ะเป็นภาระของบ้านเมืองหรือเสริมภมิูทศัน์

ของบ้านเมือง	 ขอฝากให้เป็นวิจารณญาณและภารกิจของท่านทัง้หลายต่อไป”	 (เอนก	นาวิกมลู, 

2553:	36)	

	 	 ในด้านของวสิยัทศัน์อาจารย์วราพรมีความตัง้ใจให้เป็นพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็น

แหลง่เรียนรู้ท่ีมีชีวติท่ีชว่ยให้ผู้ เข้าชมได้สมัผสัวถีิชีวติของชาวกรุงเทพมหานครในชว่ง	70	–	80	ปีก่อน	

อยา่งไรก็ตาม	อาจารย์วราพรมีความตัง้ใจเร่ิมแรกท่ีจะยกให้แก่หน่วยงานภาครัฐเน่ืองจากอาจารย์

เองไมส่ามารถบริหารจดัการด้วยอายแุละภาระงานประจ�า	 รวมถงึไมมี่ผู้ ท่ีจะมาสืบทอดการดแูลใน

ระยะยาว	ดงันัน้	วิสยัทศัน์ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีอาจารย์วราพรพิจารณาไว้จงึต้องขึน้อยูก่บั

หน่วยงานท่ีรับโอนพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก	 ซึ่งการท่ีกรมศิลปากรติดเง่ือนไขไม่สามารถรับโอน

พิพิธภณัฑ์จงึยงัท�าให้วิสยัทศัน์ของพิพิธภณัฑ์บางกอกในระยะนีย้งัไมช่ดัเจน

	 2.	 ภารกจิและทศิทาง

	 	 การด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในชว่งก่อนการเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครอาจารย์วราพรตัง้ใจให้ภารกิจและทิศทางของพิพิธภณัฑ์เป็นไปตามการ

ก�าหนดโดยหนว่ยงานท่ีรับโอนพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเข้าไปบริหารจดัการ

	 	 แต่ภายหลังการยกเลิกของกรมศิลปากรท�าให้อาจารย์วราพรต้องกลับมา 

ก�าหนดภารกิจและทิศทางของพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว	 โดยมีภารกิจและทิศทางการด�าเนินงานใน 

ระยะสัน้ในการให้เกิดพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท่ีพร้อมในการเปิดให้เข้าชม	 ภายใต้ข้อจ�ากัดทัง้ 

ทางด้านการบริหารจดัการและงบประมาณท่ีอาจารย์วราพรต้องดแูลและจดัสรรด้วยตนเอง	ในด้าน

ภารกิจและทิศทางการด�าเนินงานในระยะยาวของชว่งนีย้งัไมช่ดัเจน	 เป็นเพียงการประคบัประคอง

พิพิธภณัฑ์จนกวา่จะมีหนว่ยงานภาครัฐท่ีพร้อมน�าไปบริหารจดัการและก�าหนดทิศทางของพิพิธภณัฑ์

ตอ่ไป

  3.  โครงสร้างและการบริหาร

	 	 โครงสร้างการบริหารของพิพิธภณัฑ์บางกอกในชว่งนี	้ อาจารย์วราพรได้ด�าเนินการ

จดัตัง้มลูนิธิอินสาท-สอาง	 ท่ีตัง้ขึน้จากช่ือของคณุยาย	คณุตา	 และคณุแม่รวมกนัเพ่ือเป็นเกียรต ิ

แก่พวกท่าน	 วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือเป็นหน่วยงานนิติบุคคลในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์	 

โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการ	 คือ	 อาจารย์วราพรและญาติพ่ีน้องของอาจารย์	 แต่ผู้ ท่ีมีบทบาท 

ชัดเจนคืออาจารย์วราพรผู้ เดียว	 โดยเงินรายรับของมูลนิธิมาจากเงินบางส่วนของมรดกท่ี 

อาจารย์วราพรได้รับจากคณุแม่	 และรายจ่ายท่ีจ่ายไปเป็นการจ่ายเพ่ือสร้างและพฒันาพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64

	 	 การบริหารจดัการหลกัจงึมาจากการดแูลและการตดัสนิใจของอาจารย์วราพรเพียง

ผู้ เดียว	 แตเ่น่ืองจากข้อจ�ากดัด้านภาระงานประจ�าและข้อจ�ากดัทางด้านงบประมาณท�าให้ผลลพัธ์

จากการบริหารจดัการในชว่งนีท่ี้เหน็ภาพชดัเจนคือการเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีตวัอาคารและการจดัแสดง

พร้อมกบัการเปิดให้แก่ผู้ เข้าชมได้มาเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์	 แตด้่วยข้อจ�ากดัดงักลา่วท�าให้ขาดแคลน

บคุลากรจงึท�าให้เปิดเข้าชมได้เฉพาะวงจ�ากดัโดยยงัไมส่ามารถเปิดรับในเชิงสาธารณะได้

 4.  งบประมาณ

	 	 งบประมาณของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกภายใต้การดูแลบริหารจัดการของ 

อาจารย์วราพรเพียงคนเดียว	 ได้ถูกจดัสรรมาจากมรดกผ่านโครงสร้างบญัชีรายรับรายจ่ายของ 

มลูนิธิอิน-สาตร-สอาง	ซึง่มีการบนัทกึไว้ตามระเบียบของทางมลูนิธิ	แตก่ารบริหารงบประมาณไมไ่ด้

ถกูก�าหนดทิศทางไว้ในระยะยาว	เป็นการก�าหนดให้งบประมาณได้มุง่ใช้ไปเพ่ือการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์	

ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสงูมาก	แต่อาจารย์วราพรยินดีสละเพ่ือให้เกิดพิพิธภณัฑ์	 โดยบางสว่น 

ท่ีสารถลดค่าใช้จ่ายได้อาจารย์วราพรก็ยินดีด�าเนินการด้วยตวัเอง	 ซึ่งช่ือของมลูนิธิฯ	 เป็นเคร่ือง 

เตือนใจให้มีการใช้จา่ยงบประมาณอยา่งคุม่คา่

	 	 นอกจากรายรับโดยตรงท่ีมาจากเงินมรดกแล้ว	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัมีรายรับ

บางสว่นจากคา่เชา่สถานท่ีในการถ่ายท�าละครหรือภาพยนตร์	ซึง่ชว่ยสนบัสนนุเงินในการจดัตัง้และ

บ�ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์	ขณะท่ีคา่ใช้จา่ยหลกัของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในชว่งนี	้ได้แก่	คา่ใช้จา่ยใน

การก่อตัง้พิพิธภณัฑ์	(คา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคาร	คา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอนและย้ายอาคารสร้าง

ใหม่	 ค่าใช้จ่ายในการปรับพืน้ท่ีจดัแสดงวตัถุ	 ฯลฯ)	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการวตัถจุดัแสดง	 

(ค่าใช้จ่ายในการซอ่มแซม	ค่าใช้จ่ายในการท�าทะเบียนวตัถ	ุ ค่าใช้จ่ายในการจดัวางวตัถจุดัแสดง	

ฯลฯ)	คา่ใช้จา่ยในการดแูลและท�าความสะอาดจากการจ้างแมบ้่าน	คา่ใช้จา่ยในการบ�ารุงพิพิธภณัฑ์	

(คา่น�า้	คา่ไฟ	คา่ท�าสวน	ฯลฯ)	และคา่ใช้จา่ยในการรักษาความปลอดภยั	เป็นต้น

 5.  การรักษาความปลอดภยัและดแูลพพิธิภณัฑ์

	 	 ด้านการรักษาความปลอดภยัในชว่งนีอ้าจารย์วราพรได้เหน็ถงึความส�าคญัของงาน

รักษาความปลอดภยัซึง่ต้องเป็นสว่นหนึง่ของงานพิพิธภณัฑ์โดยมีข้อจ�ากดัด้านงบประมาณ	รับความ

ชว่ยเหลอืจากอดีตลกูศษิย์ซึง่เป็นต�ารวจชัน้ประทวนมาพกัอาศยัและเป็นผู้ชว่ยในการดแูลตรวจตรา

รักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	ซึ่งช่วยลดต้นทุนการจ้างพนกังานรักษาความ

ปลอดภยัได้บางสว่น	รวมถงึมีความเช่ือใจและสามารถคาดหวงัประสทิธิภาพของการดแูลพิพิธภณัฑ์

ได้ในระดบัหนึง่

	 	 ในส่วนของการดูแลพิพิธภัณฑ์อาจารย์วราพรได้จ้างแม่บ้านท�าความสะอาด	 

โดยอาจารย์วราพรให้ความส�าคัญในงานดูแลรักษาความสะอาดของพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างมาก	

เน่ืองจากถือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนีอ้าจารย์วราพรตัง้ใจให้เป็นหน้าตาและเป็นพืน้ท่ีท่ีต้อนรับแขก 

ผู้มาเยือนประเภทตา่งๆ	และเพ่ือให้อยูส่ภาพเดียวกบัท่ีเคยเป็นบ้านท่ีอาจารย์วราพรเคยพกัอาศยัอยู่	

อาจารย์วราพรจงึมกัตรวจสอบการท�างานด้านนีด้้วยตวัเองเสมอ
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 การบริการงานพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

	 1.	 การให้บริการการศกึษา (นิทรรศการ/กจิกรรม/เครือข่าย)

ในชว่งระยะเวลานีบ้ริการการศกึษาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกทัง้การจดันิทรรศการ	การจดักิจกรรม	

และการบริการบรูณาการงานร่วมกบัเครือขา่ย	ยงัไมมี่ผลท่ีเกิดขึน้อยา่งชดัเจน	โดยไมไ่ด้มีการด�าเนิน

การใดๆ	 ในการจดัท�านิทรรศการแสดงเนือ้หาเร่ืองเล่าและการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ภายใน

พิพิธภณัฑ์	มีเพียงการน�าชมและบรรยายในชว่งวนัเสาร์อาทิตย์ตามเง่ือนไขท่ีมีการนดั	เน่ืองจากข้อ

จ�ากดัในด้านเวลาและงบประมาณของอาจารย์วราพร	มีเพียงการท�างานร่วมกบัเครือขา่ยซึง่ถือเป็น

ระยะเร่ิมแรกท่ีมีการเช่ือมโยงการท�างานกนั	โดยพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นฝ่ายท่ีได้รับการสนบัสนนุ

เป็นสว่นใหญ่	แตก็่ท�าให้เครือขา่ยงานพิพิธภณัฑ์และกลุม่ท่ีสนใจได้รู้จกัและแลกเปลี่ยนแนวคดิกบั

อาจารย์วราพรมากขึน้

	 2.	 ผู้ชมและกลุ่มเป้าหมาย

	 	 การเปิดรับผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ในช่วงต้นของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัไม่พร้อม

ส�าหรับการเปิดรับผู้ เข้าชมทัว่ไป	 เน่ืองจากข้อจ�ากดัด้านการดแูลบริหารจดัการและข้อจ�ากดัท่ีท�าให้

ไมส่ามารถให้ความรู้แก่ผู้ เข้าชมได้อยา่งทัว่ถงึ	 ทัง้นีผู้้ชมและกลุม่เป้าหมายในระยะนีเ้ป็นกลุม่เครือ

ขา่ยทางพิพิธภณัฑ์ท่ีเร่ิมจากผู้ เช่ียวชาญทางด้านงานพิพิธภณัฑ์ได้เข้ามาให้ค�าปรึกษาในการจดัตัง้

และเกิดการบอกตอ่ไปยงักลุม่เครือขา่ย	ซึง่มีผู้ ท่ีสนใจพิพิธภณัฑ์แหง่นีเ้ข้ามาร่วมชม	จนขยายกลุม่

เป้าหมายจากเครือข่ายพิพิธภณัฑ์	 เป็นกลุม่ผู้ ท่ีนิยมท่องเท่ียวแหลง่วฒันธรรม	 เช่น	สมาคมสยาม

ทศัน์	และบคุคลท่ีมีความสนใจเน่ืองจากเร่ืองราวและสิง่จดัแสดงแตกตา่งจากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแหง่

อ่ืน	 แตก็่เปิดให้เข้าชมได้ตามเง่ือนไขและจ�านวนท่ีจ�ากดัตามศกัยภาพของอาจารย์วราพรในฐานะ

วิทยากรให้ความรู้

	 3.	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าของพพิธิภณัฑ์

	 	 การบริหารจดัการในส่วนของการจดัร้านค้าเพ่ือจ�าหน่ายสินค้า	 ของท่ีระลกึ	 และ

อาหารเคร่ืองด่ืม	 ยงัไม่มีการจดัตัง้ขึน้ภายในพิพิธภณัฑ์ในช่วงระยะเวลานี	้ เน่ืองด้วยข้อจ�ากดัของ 

อาจารย์วราพรท่ีไมส่ามารถบริหารจดัการในสว่นนีไ้ด้	ประกอบกบักลุม่เป้าหมายท่ีเข้าชมยงัมีจ�านวน

ไม่มากนกั	ดงันัน้	 ช่องทางการจดัตัง้ร้านค้าเพ่ือหารายได้บางสว่นเพ่ือน�ามาบ�ารุงพิพิธภณัฑ์จึงยงั 

ไมถ่กูด�าเนินการ	แตอ่าจารย์วราพรก็ได้พิจารณาไว้ตามการเตบิโตของพิพิธภณัฑ์ในอนาคต

	 4.	 การประชาสัมพนัธ์

	 	 ช่วงการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนี	้ รูปแบบของการประชาสมัพนัธ์ไม่ได้มีการ

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ไม่มีการท�าเอกสารประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด	 การประชาสัมพันธ์ของ

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกถกูท�าทางอ้อม	โดยวิธีการบอกตอ่ของเครือขา่ยถงึความนา่สนใจและความ

แปลกใหม่ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีมีเนือ้หาโฟกสัชดัเจนในการแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวบางกอก

ฐานะปานกลางในช่วงสมัยก่อนจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 นอกจากนี	้ รูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ทางอ้อมมาในรูปผลพลอยได้จากการเป็นฉากของละครและภาพยนตร์ท่ีทาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66

อาจารย์วราพรเปิดบ้านให้เชา่	ซึง่สถาปัตยกรรมท่ีถ่ายทอดออกไปสง่ผลให้ผู้ ท่ีมีความสนใจแวะเวียน

เข้ามาชมพิพิธภณัฑ์แหง่นี ้

 2.3 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกภายใต้การก�ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร 

(พพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก) (1 ตุลาคม 2547– ปัจจุบนั)

	 	 	 แม้อาจารย์วราพรจะสามารถด�าเนินการจดัตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้ด้วยตวั

ของทา่นเองและพร้อมในการเปิดการจดัแสดงซึง่มีกลุม่เป้าหมายเข้ามาเรียนรู้เร่ืองราวในพิพิธภณัฑ์

อยูจ่�านวนหนึง่	 แตอ่าจารย์วราพรก็ยงัไมล่ะความพยายามในการผลกัดนัให้พิพิธภณัฑ์แหง่นีก้ลาย

เป็นสมบตัิของภาครัฐและประเทศซึง่มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะสร้างแหลง่เรียนรู้และการบริหารจดัการ

ท่ีเหมาะสมกบัการเปิดรองรับส�าหรับผู้ ท่ีสนใจในการเรียนรู้ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ	 จนน�าไปสู่

การเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	ท่ีกลายเป็นตวัแทนและอยูภ่ายใต้การดแูล

ของส�านกังานเขตบางรัก	โดยนบัวา่เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีสร้างโอกาสแตม่าพร้อมกบัข้อจ�ากดับาง

ประการท่ีท�าให้การด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในชว่งระยะเวลา	1	ตลุาคม	2547	ท่ีทาง

กรุงเทพมหานครรับโอนพิพิธภัณฑ์มา	 จนถึงช่วงเวลาปัจจุบนัยังมีการบริหารจัดการบางส่วนท่ี

สามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของผู้ ก่อตัง้และเป็นเอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	เขต

บางรักในการเป็นแหลง่เรียนรู้และแหลง่ทอ่งเท่ียวส�าคญัของยา่นนีต้อ่ไป

   2.3.1  การโอนพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอกให้กรุงเทพมหานครก�ากับดแูล

	 	 	 	 ภายหลงัความพยายามผลกัดนัท่ีจะยกพิพิธภณัฑ์ให้แก่ทางกรมศิลปากร

แตมี่อนัต้องยกเลิกไปจนอาจารย์วราพรได้บริหารตดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกด้วยตนเองซึง่เป็น

ชว่งระยะเวลาเกือบ	10	ปี	(พ.ศ.	2535	–	พ.ศ.	2545)	จนในปี	2546	อาจารย์วราพรได้พบกบัคณุชยัสทิธ์ิ	

ภูวภิรมย์ขวัญ	 เลขานุการของคุณสมัคร	 สุนทรเวช	 ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนัน้	 

ในงานเลีย้งรุ่นของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	โดยท่ีคณุชยัสทิธ์ิเป็นรุ่นน้องของอาจารย์วราพร

	 	 	 	 อาจารย์วราพรพูดคุยและเสนอยกบ้านท่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ให้แก่ทาง

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งคุณชัยสิทธ์ิได้แนะน�าให้อาจารย์วราพรร่างหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร	 

อาจารย์วราพรได้ด�าเนินการส่งหนงัสือไปให้กบัทางกรุงเทพมหานครเพ่ือแจ้งความประสงค์	 ทาง

กรุงเทพมหานครได้สง่เจ้าหน้าท่ีเข้ามาส�ารวจพิพิธภณัฑ์ซึง่ประจวบเหมาะท่ีกรุงเทพมหานครก�าลงั

มีโครงการพฒันาพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินโดยมีแผนน�าร่องทัง้หมด	4	เขต	โดยมีงบประมาณสนบัสนนุให้

แหง่ละ	2	 ล้านบาท	กรุงเทพมหานครเลง็เหน็วา่พิพิธภณัฑ์แหง่นีมี้ศกัยภาพและความเหมาะสมตอ่

โครงการน�าร่องอยา่งมาก

	 	 	 	 การโอนกรรมสทิธ์ิพิพิธภณัฑ์ครัง้นีมี้เง่ือนไขวา่อาจารย์วราพรยินดีท่ีจะยก

ทรัพย์สนิคือโฉนดท่ีดนิและอาคารทัง้ส่ีหลงั	รวมถงึข้าวของเคร่ืองใช้ในการจดัแสดงท่ีมีมลูคา่รวมกนั

มากกวา่ร้อยล้านบาทแก่ทางกรุงเทพมหานคร	 โดยท่ีอาจารย์ขอเพียงสถานะเป็นผู้อยูอ่าศยัจนกวา่

จะเสียชีวิต	ซึง่ทางกรุงเทพมหานครได้ตอบตกลงและจดัการสง่คนมาท�าบญัชีทรัพย์สนิโดยรวบรวม
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รายการบัญชีทรัพย์สินได้ทัง้หมดกว่า	 2,800	 รายการ	 จึงด�าเนินการโอนพิพิธภัณฑ์ให้แก่ทาง

กรุงเทพมหานครในเดือนตลุาคม	2547	ซึง่อาจารย์วราพรได้รับโลใ่นฐานะบคุคลดีเดน่ของปีจากทาง

กรุงเทพมหานคร

	 	 	 	 โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	พฒันาขึน้โดยส�านกัวฒันธรรม	

กีฬา	และการทอ่งเท่ียว	กรุงเทพมหานคร	โดยในระยะแรกโครงการได้ก�าหนดพืน้ท่ีน�าร่องพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินเพียง	4	เขต	ได้แก่	เขตบางรัก	เขตบางกอกน้อย	เขตสมัพนัธวงศ์	และเขตบางขนุเทียน	ทาง

ส�านกัวฒันธรรม	 กีฬา	และการท่องเท่ียวได้ด�าเนินการสนบัสนนุงบประมาณในการบริหารจดัการ

พืน้ท่ีน�าร่องทัง้	4	เขตนีโ้ดยตรง	แตภ่ายหลงัการด�าเนินงานได้ไมน่านก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ให้ขยายพืน้ท่ีของโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินให้ครอบคลมุทัง้	50	เขต	แตใ่นขณะนัน้มีพืน้ท่ีท่ีพอจะ

มีศกัยภาพในการเข้าร่วมโครงการระยะท่ีสองได้เพียง	23	เขต	ท�าให้ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินรวมกนัทัง้สิน้	27	เขต

	 	 	 	 การขยายผลโครงการดงักลา่วท�าให้ส�านกัวฒันธรรม	 กีฬา	 และการท่อง

เท่ียว	 ไม่สามารถบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแห่งได้อย่างทัว่ถึง	 ท�าให้ต้องเปลี่ยนแปลง

นโยบายเป็นการโอนให้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินแตล่ะแหง่ไปเป็นของส�านกังานเขตและเป็นผู้บริหารจดัการ

โดยตรงผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักวัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเท่ียวเช่นเดิม	 

แต่นโยบายดงักล่าวพบว่าหลายส�านกังานเขตยงัขาดความพร้อมในการบริหารจดัการงานด้าน

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน	 ประสบปัญหาการคดัเลือกผู้ ท่ีเข้ามาดูแลรับผิดชอบดูแล	 ขาดระบบติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์โดยการด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเองยงัขาด

การพฒันาแผนการด�าเนินงานในระยะยาว	 โดยให้อาจารย์วราพรในฐานะอดีตเจ้าของและผู้ ก่อตัง้

เข้ามามีบทบาทในการพฒันาร่วมกนั	(ระพีพฒัน์	เกษโกศล,	2557)

   2.3.2  กรุงเทพมหานครกับการจดัการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

	 	 	 	 ภายหลงัการโอนพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้อยูใ่นการดแูลและบริหารจดัการ

ของส�านกังานเขตบางรัก	กรุงเทพมหานครพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้รับประโยชน์หลายประการ	เชน่	

มีรูปแบบการด�าเนินงานและการบริหารจดัการมีความชดัเจนมากขึน้	มีภารกิจและวตัถปุระสงค์ของ

การด�าเนินงานท่ีถกูตัง้ตามแนวทางของโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินตัง้แตร่ะยะเร่ิมโครงการฯมีสว่น

ของนิทรรศการท่ีเพ่ิมเข้ามาให้เนือ้หาสอดคล้องกบัการเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน	มีงบประมาณท่ีจดัสรร

รองรับค่าใช้จ่ายหลกัในส่วนต่างๆ	 ของพิพิธภณัฑ์	 มีโครงสร้างการบริหารในแบบการบริหารงาน

ราชการ	และเปิดโอกาสให้อาจารย์วราพรได้เป็นผู้อาศยัตอ่และยงัมีโอกาสได้ดแูลพิพิธภณัฑ์บางสว่น	

รวมถงึเอือ้ตอ่การจดักิจกรรมของเครือขา่ยตา่งๆ	และท�าให้หนว่ยงานภาครัฐในพืน้ท่ีได้ร่วมมีบทบาท

ในการเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมากขึน้อย่างไรก็ตาม	 การบริหารจดัการบางส่วนยงัมี 

ข้อจ�ากดัโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารจดัการในรูปแบบของทางราชการท่ีท�าให้การด�าเนินงาน 

บางสว่นยงัขาดประสทิธิภาพ	ซึง่หากพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้รับการพฒันาก็จะท�าให้พิพิธภณัฑ์

แหง่นีเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส�าคญัของขตบางรักมากย่ิงขึน้
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   รูปแบบการจดัการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

    การเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครสง่ผลลพัธ์ตอ่การจดัการ

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในหลายด้าน	 โดยในสว่นของการจดัแสดงและเนือ้หาของพิพิธภณัฑ์มีการ

เปล่ียนแปลงเพียงเลก็น้อยคือการเพ่ิมนิทรรศการให้เหมาะสมกบัช่ือของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินเขตบางรัก	

แตใ่นสว่นของการสนบัสนนุด้านอ่ืนๆ	 ได้มีการเพ่ิมเติมทัง้งบประมาณสนบัสนนุการดแูลรักษาและ

การน�าชมพิพิธภณัฑ์	ซึง่ชว่ยลดภาระคา่ใช้จา่ยเดมิของอาจารย์วราพรได้ในระยะยาว	ทัง้นีร้ะเบียบ

การบริหารในทางราชการสง่ผลให้ตดิขดัในสว่นของการบริหารจดัการบางประการ	 โดยรูปแบบการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกภายหลังการโอนให้แก่กรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงส�าคญั	ดงันี	้	

   รูปแบบการจดัการพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

   1.  ลักษณะที่ตัง้ สถานท่ีของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัคงมีการจดัแสดงอยู่ใน

บริเวณสถานท่ีเดมิและไมไ่ด้มีการปลกูสร้างอาคารเพ่ิมเตมิให้แก่พิพิธภณัฑ์นีแ้ตอ่ยา่งใด	แตบ่ริเวณ

หน้าพิพิธภณัฑ์มีการติดป้ายโครงเหลก็อธิบายความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นเนือ้หา

สัน้ๆ	ท่ีจดัท�าขึน้โดยกรุงเทพมหานคร	

   2.  อาคารและพืน้ที่ใช้สอย

	 	 	 การเปลีย่นแปลงของอาคารและพืน้ท่ีใช้สอยภายในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีการ

เปล่ียนแปลงเพียง	2	อาคาร	คือ	อาคารหลงัท่ี	3	ท่ีจดัแสดงข้าวของเคร่ืองใช้บริเวณด้านลา่งของอาคาร	

และอาคารหลงัท่ี	 4	 ท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของอาจารย์วราพร	แตส่�าหรับ	อาคารหลงัท่ี	 1ท่ีเป็นบ้านของ

คณุแมส่อาง	และอาคารหลงัท่ี	2	ท่ีเป็นคลนิิกของคณุหมอฟรานซสิ	ไมไ่ด้ถกูปรับปรุงในพืน้ท่ีใช้สอย

แตอ่ยา่งใด	

	 	 	 อาคารหลงัท่ี	3	อาคารนีเ้ดิมบริเวณสว่นลา่งของอาคารเป็นสว่นท่ีจดัแสดงสิง่ของ

ท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตประจ�าวนัของคนไทย	 เช่น	 เคร่ืองแต่งกาย	 ข้าวของเคร่ืองใช้	 เคร่ืองมือ	 ฯลฯ	 

ในบริเวณชัน้	2	ทางกรุงเทพมหานครได้เข้ามารือ้ทบุและจดันิทรรศการ	โดยได้จ้างบริษัท	รักลกู	กรุ๊ป	

จ�ากัด	 เข้ามาเป็นผู้ด�าเนินการท�านิทรรศการถาวรซึ่งมีเนือ้หาภาพรวมของกรุงเทพมหานครและ 

ยา่นบางรักภายหลงัได้มีการจดัท�าเพ่ิมเติมเป็นห้องสมดุและนิทรรศการอกัษรภาพบริเวณนอกชาน

ของอาคารหลงัท่ี	3	นีด้้วย
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ภาพท่ี	31	นิทรรศการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร

ภาพท่ี	32	ภาพแสดงบคุคลส�าคญัของบางรัก
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	 	 	 อาคารหลงัท่ี	4อาคารสว่นนีเ้ป็นหลงัท่ีพกัอาศยัของอาจารย์วราพรท่ีสร้างเป็นบ้าน

ไม้ชัน้เดียวยกใต้ถนุสงู	ซึง่อาจารย์วราพรได้พกัอาศยัท่ีชัน้บน	ภายหลงัการโอนพิพิธภณัฑ์ให้แก่ทาง

กรุงเทพมหานครแล้ว	 อาจารย์วราพรได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เป็นพืน้ท่ีขายของท่ีระลกึของทาง

พิพิธภณัฑ์

ภาพท่ี	33	มมุขายของท่ีระลกึ	อาคารหลงัท่ี	4

   3.  รูปแบบการจดัแสดง

	 	 	 	 	 ภายหลงัการโอนพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้แก่ทางกรุงเทพมหานคร	 รูปแบบ

การจดัแสดงยงัคงเดมิไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลง	โดยยงัคงแนวคิดการจดัแสดงให้เป็นพิพิธภณัฑ์มีชีวติ

ในการบอกเลา่เร่ืองราวของผู้ มีฐานะปานกลางในช่วงสมยัก่อนและหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	ตาม

แนวคิดของอาจารย์วราพรและข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีได้รับมรดกตกทอดมา

	 	 	 	 	 สว่นท่ีมีการเปลีย่นแปลงในรูปแบบการจดัแสดงมีเฉพาะบริเวณชัน้	2	ของอาคาร

หลงัท่ี	 3	 ซึง่มีการจดัแสดงในลกัษณะนิทรรศการถาวรท่ีมีเนือ้หาความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร

และประวตัศิาสตร์ความส�าคญัของยา่นบางรักโดยยอ่	เนือ้หาท่ีจดัแสดง	ได้แก่	ข้อมลูพืน้ฐาน	ลกัษณะ

ทางกายภาพ	ประวตัคิวามเป็นมาของเขตบางรัก	ประวตัคิวามเป็นมาของช่ือ	บางกอก	สถานท่ีส�าคญั

ของบางรัก	บคุคลส�าคญัของบางรัก	เป็นต้น
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   4.  การบรรยายและการน�าชม

	 	 	 	 	 การเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครส่งผลให้พิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอกได้รับการสนบัสนนุงบประมาณหลายด้าน	 โดยงบประมาณสว่นหนึง่ได้สนบัสนนุการ

จ้างอาสาสมคัรมาเป็นผู้บรรยายและน�าชมพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	 ปัจจบุนัมีอาสาสมคัรน�าชมอยู	่ 

5	คน	ตามอตัราจ้างเหมาของทางส�านกังานเขต	(ภริูสาร์	ชชัวาลา,	2558)

	 	 	 	 	 การจดัจ้างอาสาสมคัรเข้ามาชว่ยแบง่เบาภาระในการน�าชมของอาจารย์	วราพร	

ได้มาก	โดยปัจจบุนัอาจารย์วราพรไมไ่ด้เป็นผู้น�าชมพิพิธภณัฑ์ด้วยตวัเองแล้ว	แตอ่าจารย์จะนัง่ประจ�า

อยู่ ท่ีบริเวณซุ้ มขายของท่ีระลึกในช่วงวันหยุดของการท�างานท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 

(วนัพฤหสับดี	วนัเสาร์	และวนัอาทิตย์)	โดยหากต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิก็สามารถเข้าไปนัง่พดูคยุอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการกบัอาจารย์วราพรในชว่งวนัดงักลา่วได้

	 	 	 	 	 อยา่งไรก็ดี	อตัราจ้างของอาสาสมคัรท่ีทางกรุงเทพมหานครก�าหนดตามระเบียบ

ราชการไมไ่ด้มีอตัราจ้างท่ีสงู	และเกณฑ์การคดัเลือกไมไ่ด้ก�าหนดจากคณุวฒิุของการศกึษาท่ีอยูใ่น

สายด้านการท�างานพิพิธภณัฑ์	 ดงันัน้	 บทบาทและหน้าท่ีของอาสาสมคัรจึงเน้นขอบเขตไปท่ีการ

บรรยายตามเนือ้หาท่ีก�าหนดมาเทา่นัน้

   จดัการการบริหารพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

   1.  วัตถุประสงค์และวสัิยทศัน์

		 	 	 	 	 โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์ของ

โครงการเอาไว้อย่างชดัเจน	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยเป็น

ตวัแทนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินของเขตบางรักจงึมีวตัถปุระสงค์ท่ีสอดคล้องตามกนั	ได้แก่	(1)เพ่ือเป็นแหลง่

เก็บรวบรวมข้อมลู	ประวตัคิวามเป็นมา	วถีิชีวติ	ภมิูปัญญาของคนในท้องถ่ิน(2)	เพ่ือสร้างความภาค

ภมิูใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมของตนเอง	 และตระหนกัถึงคณุคา่ท่ีจะรักษาไว้ให้คงอยู่(3)	 เพ่ือเป็น

แหลง่ให้การศกึษาเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และคลงัปัญญาของคนในสงัคม	 (4)	 เพ่ือเป็นการสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในแตล่ะพืน้ท่ี	(5)	เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน	และสร้างเศรษฐกิจชมุชน

ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ	(พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร,	

2558)

		 	 	 	 	 ทัง้นีแ้ม้จะมีวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร

อยา่งชดัเจน	แตใ่นการด�าเนินงานจริงไมไ่ด้มีการจดัการและการวางแผนด�าเนินงานอยา่งชดัเจนเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ท่ีทางโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครได้ก�าหนด	 โดย

กระบวนการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางพิพิธภณัฑ์ท่ีเพ่ิมมาคือการจดันิทรรศการถาวรท่ีเป็นเร่ืองราว

ประวตัิของบางรักแตย่งัไม่ได้รวบรวมเร่ืองราวของวิถีชีวิตท้องถ่ินหรือภมิูปัญญา	 รวมทัง้ไม่มีระบบ

การตดิตามประเมินผลการด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์อยา่งสม�่าเสมอ

    2.  ภารกจิและทศิทาง

		 	 	 	 	 โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินได้ก�าหนดเป้าหมายของการเป็นพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน
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ไว้อย่างชดัเจน	 คือ	 “จดัตัง้พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่ท่ีคนในท้องถ่ินเป็น

เจ้าของดแูลบริหารจดัการโดยน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวฒันธรรม	และวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินให้

เป็นแหลง่ศกึษาเรียนรู้และสร้างความภาคภมิูใจในท้องถ่ินของตนเอง	รวมถงึเป็นการสง่เสริมการทอ่ง

เท่ียวเชิงอนรัุกษ์ในท้องถ่ินและกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน”	(พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร,	2558)

		 	 อย่างไรก็ตาม	 เช่นเดียวกบัวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ซึง่ในส่วนของภารกิจและ

ทิศทางของแผนในระยะยาวของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัไม่ได้ถูกก�าหนดอย่างชัดเจน	 ดงันัน้	

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกจงึยงัขาดกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนและขาดความเป็นเจ้าของ	รวม

ถึงการไม่มีแผนระยะยาวของพิพิธภณัฑ์และด�าเนินการเพียงในสว่นของการบ�ารุงรักษาอาจท�าให้

ขาดแรงดงึดดูในระยะยาวเพ่ือจะให้มีกลุม่ผู้ชมท่ีสนใจเข้ามาศกึษาเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

 3. โครงสร้างและการบริหาร

		 	 โครงสร้างและการบริหารของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	ได้รับการบริหารผา่นทางฝ่าย

พฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคม	ส�านกังานเขตบางรัก	 โดยบริหารงานตามระเบียบราชการของ

กรุงเทพมหานคร	การเบกิจา่ยงบประมาณและการจดัท�าแผนงบประมาณจงึด�าเนินการจากทางฝ่าย

พฒันาชมุชนฯ	ผา่นไปยงัส�านกัวฒันธรรมฯ	สว่นระบบบริหารจดัการในการเช่ือมโยงเครือขา่ย	 เชน่	

การเข้ามาขอท�ากิจกรรม	การใช้สถานท่ี	หรือการเข้าชมศกึษาดงูาน	จ�าเป็นต้องตดิตอ่ผา่นทางหนงัสอื

ราชการมายังส�านักเขตบางรัก	 แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีแต่ก็เป็นขัน้ตอนและ

กระบวนการท่ีต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

		 	 ทัง้นีท้างฝ่ายพฒันาชมุชนฯ	ได้สนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีในการบริหารจดัการด้านบ�ารุง

รักษาพิพิธภณัฑ์	 (เช่น	 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการท�าความสะอาด	 ค่าใช้จ่ายด้านรักษาความ

ปลอดภยั)และคา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภค	แตอ่ยา่งไรก็ตามการบริหารจดัการเม่ือดจูากงบประมาณ

ก็ยงัมีน�า้หนกัไปท่ีการบ�ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์ด้านเดียว	ซึง่ทางส�านกังานเขตบางรักยงัขาดบคุลากรท่ี

จะมาชว่ยสนบัสนนุงานด้านวิชาการและงานด้านพฒันาเครือขา่ยชมุชนและเครือขา่ยพิพิธภณัฑ์

		 	 นอกจากนี	้โครงสร้างการบริหารจดัการดงักลา่วได้ลดบทบาทของอาจารย์วราพรลง	

จากท่ีเคยบริหารพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีสามารถตดัสนิใจด�าเนินการได้ทกุขัน้

ตอนเหลือเพียงบทบาทการบรรยายในบางโอกาส	ซึง่แม้แตข่ัน้ตอนการรักษาความสะอาดและดแูล

อาคารกบัวตัถจุดัแสดงท่ีอาจารย์วราพรคอ่นข้างให้ความส�าคญัเป็นพิเศษก็ไมส่ามารถเข้ามาจดัการ

ได้	ต้องใช้ระบบประมลูจากบริษัทภายนอกวา่จ้างเป็นรายปี

   4.  งบประมาณ

	 	 	 	 	 งบประมาณการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นรูปแบบเดียวกับ

พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครในเขตอ่ืนคือได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกัวฒันธรรม	

กีฬา	และการทอ่งเท่ียว	กรุงเทพมหานคร	โดยทางฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม	ส�านกังาน

เขตบางรัก	เป็นผู้ด�าเนินการท�าเร่ืองเบกิจา่ย	การเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยท่ีผา่นมามีเพียงการใช้จา่ยในด้าน

คา่ตอบแทนอาสาสมคัรน�าชมพิพิธภณัฑ์	คา่เจ้าหน้าท่ีดแูลรักษาความปลอดภยั	คา่ท�าความสะอาด
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และบ�ารุงรักษาภายในพิพิธภณัฑ์	คา่สาธารณปูโภค	และคา่วสัดสุิน้เปลือง	 โดยได้รับงบประมาณ

ประมาณปีละ	1	ล้าน	–	1.2	ล้านบาท	นอกจากนี	้การใช้จา่ยในการซอ่มแซมหรือเปลี่ยนอปุกรณ์ใน

พิพิธภณัฑ์	ต้องผา่นระบบการประเมินราคาตามระเบียบราชการ	และคา่ใช้จา่ยการท�าความสะอาด

ท่ีอาจารย์วราพรให้ความส�าคญัต้องผา่นระบบการประมลูงานจากบริษัทเอกชนเทา่นัน้

	 	 	 	 	 ระบบการประมลูงานด้านการรักษาความสะอาดและการดแูลพิพิธภณัฑ์สง่ผล

ให้อาจารย์วราพรต้องออกไปตัง้บริษัท	 เพ่ือพิพิธภณัฑ์	 จ�ากดั	 มาเป็นตวัแทนบริษัทเอกชนในการ

ประมลูงานแขง่กบับริษัทเอกชนรายอ่ืน	เพ่ือรักษาบทบาทในการท�างานด้านนีท่ี้อาจารย์วราพรถือวา่

เป็นหวัใจส�าคญัอีกอยา่งหนึง่ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีหากบริษัทเอกชนรายอ่ืนเข้ามาท�าได้ไม่

ดีก็จะสง่ผลกบัพิพิธภณัฑ์	โดยในรอบการประมลูงานในปี	2558	บริษัท	เพ่ือพิพิธภณัฑ์	แพ้การประมลู

งานแก่บริษัทรายอ่ืนท�าให้เสียสิทธ์ิในการดแูลพิพิธภณัฑ์	 แต่ก็ได้มีการเจรจาภายนอกเพ่ือให้การ

ด�าเนินงานของบริษัทดงักลา่วได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม

	 	 	 	 	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาทางส�านกังานเขตบางรักเคยจดัสรรงบประมาณส�าหรับ

การจดักิจกรรมภายในพิพิธภณัฑ์	แตใ่นระยะ	3-4	ปีท่ีผา่นมา	หรือตัง้แตปี่	2554งบประมาณสว่นนี ้

ได้ถกูตดัออกไป	จงึเหลอืกิจกรรมท่ีหนว่ยงานภายนอกมาจดัให้โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยเทา่นัน้	ซึง่กิจกรรม

ท่ีลดลงสง่ผลให้ขาดกิจกรรมท่ีดงึดดูผู้ เข้าชมและกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นคนในชมุชนได้

	 	 	 	 	 นอกจากงบประมาณรายจา่ยแล้ว	ด้วยระเบียบราชการท�าให้การหารายได้เข้า

พิพิธภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนินงานด้านอ่ืนเป็นไปได้ยาก	โดยทางส�านกังานเขตบางรักไมอ่นญุาต

ให้อาจารย์วราพรเปิดร้านอาหารหรือร้านประเภทอ่ืนท่ีมุง่เน้นการสร้างรายได้	จงึอนโุลมให้ขายของ

ท่ีระลกึและน�า้ด่ืมเพ่ือน�าเงินไปสนบัสนนุการด�าเนินงาน	แตร่ายได้สว่นนีมี้ไมม่ากเทา่ใดนกั

   5.  การรักษาความปลอดภยัและดแูลพพิธิภณัฑ์

	 	 	 	 	 งานด้านการรักษาความปลอดภยัในชว่งการบริหารของกรุงเทพมหานครเป็นต้น

มา	ได้มีการจ้างเข้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีเป็นสมาชิกจากองค์การทหารผา่นศกึ	แทนจากเดมิ

ท่ีอาจารย์วราพรจ้างอดีตลกูศษิย์เข้ามาชว่ยดแูล	ซึง่การดแูลในสว่นของการรักษาความปลอดภยัได้

มาตรฐานท่ีเหมาะสม	 แต่ในสว่นของการดแูลพิพิธภณัฑ์ท่ีควบรวมกบัการรักษาความสะอาดต้อง

อาศยัการประมลูงานของบริษัทเอกชนภายนอกให้เข้ามาชว่ยดแูล	โดยบริษัทท่ีเข้าประมลูได้ในระยะ

แรกอาจารย์วราพรมองวา่การด�าเนินงานไมไ่ด้มาตรฐาน	และอาจารย์ได้เข้าร่วมประมลูโดยใช้บริษัท	

เพ่ือพิพิธภณัฑ์	จ�ากดั	 เพ่ือให้ได้สทิธ์ิในการเข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการด้านนี	้อยา่งก็ตาม	

งบประมาณท่ีสนบัสนนุในสว่นนีย้งัคอ่นข้างจ�ากดั	ซึง่หากมีงบประมาณท่ีสงูขึน้จะชว่ยให้สนบัสนนุ

การด�าเนินงานเชน่ในเร่ืองวสัดอุปุกรณ์	ท่ีจะสง่ผลดีกวา่ในระยะยาว

   การบริการงานพพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

   1.  การให้บริการการศกึษา

	 	 	 	 	 ภายหลังการโอนกรรมสิทธ์ิพิพิธภัณฑ์ให้แก่ทางกรุงเทพมหานครแล้ว	 

งานด้านการให้บริการการศึกษาในด้านการให้ความรู้ท่ีเพ่ิมเติมขึน้มาเป็นเพียงในส่วนของการ 
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จดัแสดงนิทรรศการถาวรท่ีทางกรุงเทพมหานครว่าจ้างทางบริษัทเอกชนให้เข้ามาท�า	 ซึง่มีเนือ้หา

ความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและยา่นบางรัก	แตใ่นช่วงท่ีผ่านมาอาจารย์วราพรได้ด�าเนินการ

เพ่ิมเติมโดยการจดัชัน้หนงัสือให้เป็นห้องสมดุและมมุอ่านหนงัสือย่อยๆ	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมกิจกรรม

และสร้างการให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีสนใจรวมถงึคนในชมุชน	นอกจากนี	้ยงัเพ่ิมสว่นของการจดันิทรรศการ

อกัษรภาพเพ่ือสร้างการดงึดดูท่ีนา่สนใจเพ่ิมขึน้ด้วย

	 	 	 	 	 ในสว่นของงานด้านกิจกรรม	ตัง้แตปี่	2554	เป็นต้นมา	ทางส�านกังานเขตบางรัก

ได้ตดังานด้านกิจกรรมและงบประมาณออกจากแผนรายจา่ย	ท�าให้กิจกรรมตา่งๆ	 ท่ีทางส�านกังาน

เขตเป็นคนออกแบบทกุปีจงึหายไป	เหลอืเพียงกิจกรรมท่ีหนว่ยงานภายนอกเข้ามาชว่ยจดั	ซึง่ขึน้อยู่

กบัโอกาสของหนว่ยงานนัน้ๆ	และไมไ่ด้เข้ามาจดักิจกรรมอยา่งสม�่าเสมอ

	 	 	 	 	 ด้านเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายอ่ืนๆ	 ทางส�านักงานเขตบางรัก 

ไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการท�างานร่วมกับเครือข่าย	 แต่ก็ได้ส่งตัวแทนจากฝ่าย 

พัฒนาชุมชนฯ	 เข้าร่วมในการงานท่ีจัดขึน้ของเครือข่ายอยู่เร่ือยมา	 โดยผู้ ท่ีมีบทบาทในการมี 

ส่วนร่วมกับเครือข่ายอย่างชัดเจนคืออาจารย์วราพร	 แต่ด้วยในช่วงปัจจุบันท่ีอาจารย์วราพร 

ค่อนข้างอายุมากจึงไม่ได้ร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายอ่ืนๆ	 มากนัก	 โดยสนับสนุนตามก�าลังท่ี 

อาจารย์วราพรสามารถท�าได้	เชน่	การสนบัสนนุเงินชว่ยเหลือแก่พิพิธภณัฑ์ตา่งๆ	ในชว่งน�า้ทว่มใหญ่

ปี	2554

   2.  ผู้ชมและกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 	 	 กลุ่มผู้ เข้ามาศกึษาและเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเพ่ิมขึน้มากกว่าเดิม 

ในช่วงหลังการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กรุงเทพมหานคร	 อันเป็นผลมาจากการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์	 

และพิพิธภัณฑ์ได้มีความพร้อมในการรองรับประชาชนทั่วไป	 รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับและเว็บไซต์ของโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร 

ท่ีช่วยดงึดดูกลุ่มฐานผู้ชมเดิมท่ีเป็นผู้ ท่ีสนใจในศิลปวฒันธรรม	 ขยายไปถึงผู้สนใจทัว่ไป	นกัเรียน	

นักศึกษา	 และชาวต่างชาติท่ีสนใจ	 รวมถึงคนในชุมชนท่ีเข้ามาแวะพักผ่อนและใช้บริการมุม 

อา่นหนงัสือ

   3.  ร้านจ�าหน่ายสินค้าของพพิธิภณัฑ์

	 	 	 	 	 แม้จะมีระเบียบราชการจากทางกรุงเทพมหานคร	แตท่างส�านกังานเขตก็ผอ่น

ผนัอนโุลมให้อาจารย์วราพรสามารถตัง้ร้านจ�าหนา่ยของท่ีระลกึได้จากท่ีไมอ่นญุาตเลย	อาจารย์วรา

พรจงึตัง้มมุขายของท่ีระลกึบริเวณใต้ถนุอาคารหลงัท่ี	4	โดย	ณ	ปัจจบุนั	ได้จ�าหนา่ยของท่ีระลกึท่ีทาง

เครือขา่ยฝากขาย	เชน่	เคร่ืองประดบัเงิน	สมดุจากบ้านพิพิธภณัฑ์	นอกจากนีย้งัมีการขายน�า้ด่ืมและ

อาหารปลา	ซึง่รายได้ท่ีได้จากการขายของดงักลา่วไมม่าก	แตก็่สามารถน�าไปสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยบาง

สว่นของทางพิพิธภณัฑ์ได้บ้าง	 ทัง้นีอ้าจารย์วราพรมีแนวคิดในการตัง้ร้านขายสินค้าประเภทอ่ืนท่ี

สร้างรายได้ท่ีมากกว่า	 เช่น	 ร้านกาแฟ	 ร้านอาหาร	 ฯลฯ	 แต่ด้วยระเบียบราชการท่ีเข้มงวดท�าให้ 

ไมส่ามารถด�าเนินการได้
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   4.  การประชาสัมพนัธ์

	 	 	 	 	 การเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร	ท�าให้พิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอกได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์	 โดยได้จัดท�าแผ่นพับในช่วงแรก	 และการ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ	 ซึง่ช่วยท�าให้ประชาชนทัว่ไปได้รู้จกัพิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอกมากขึน้	 แต่ทัง้นีว้ิธีการประชาสมัพันธ์ในรูปแบบของการบอกต่อก็ยังคงเป็นวิธีการท่ีมี

ประสทิธิภาพอยา่งมากในการชว่ยประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก	โดยเฉพาะ	ณ	ปัจจบุนัท่ีมี

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการบอกต่อ	 ซึง่เสน่ห์ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกทัง้ในด้านบรรยากาศ

และวตัถจุดัแสดงได้ดงึดดูคนทัว่ไปผา่นทางการถ่ายภาพและกระจายตอ่ในส่ือสงัคมออนไลน์	ท�าให้

มีกลุม่เป้าหมายใหม่ๆ 	เพ่ิมขึน้	อยา่งไรก็ตาม	ทางส�านกังานเขตบางรักไมมี่การสนบัสนนุงบประมาณ

ด้านนี	้ จึงควรมีการจดัสรรเพ่ิมเติมโดยเฉพาะเม่ือต้องการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีจดัขึน้ภายใน

พิพิธภณัฑ์

ภาพท่ี	34	รองศาสตราจารย์วราพร	สรุวดี
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ภาพท่ี	35		อาจารย์วราพร	 รับรางวลั	 เจ้าของภมิูปัญญาผู้สงูอาย	ุ สาขาคหกรรม	 (ด้านท่ีอยู่อาศยั)	 

	 พ.ศ.	2558

ภาพท่ี	36	อาจารย์วราพร	พดูคยุกบัผู้ เข้าเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์
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ภาพท่ี	37	อาสาสมคัรปฏิบตังิานพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก
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บทที่ 5

วเิครำะห์กำรจดักำรและแนวทำงกำรจดักำรพพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอกสู่ควำมยั่งยืน

 จากการศกึษา “การจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก” ท�าให้เกิดทราบถึงพฒันาการใน

ด้านตา่งๆ ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ ซึง่เหน็ถงึความแตก

ตา่งในการจดัการระหวา่งชว่งก่อนโอนกรรมสทิธ์ิพิพิธภณัฑ์ให้แก่กรุงเทพมหานครและภายหลงัการ

โอนกรรมสิทธ์ิในพิพิธภณัฑ์จนถึงปัจจุบนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาแนวทางการจดัการ

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเพ่ือให้กลายเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส�าคญัของย่านบางรักตามเจตนารมณ์ของ 

อาจารย์วราพร สรุวดี ผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ 

 การวิเคราะห์การจดัการและแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกสูค่วามยัง่ยืน

จะมุ่งเน้นไปท่ีการศกึษาวิเคราะห์ในจดุเดน่และอปุสรรคท่ีควรพฒันาในการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอกเพ่ือน�าไปวิเคราะห์เสนอแนวทางในการจดัการท่ีเหมาะสม โดยผลการวิเคราะห์ตามการ

จดัการได้ด้านตา่งๆ ได้แก่ รูปแบบการจดัการ การบริหาร และการบริการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกซึง่

สรุปได้ดงันี ้

รูปแบบกำรจดักำรพพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอก

 1.  ลักษณะที่ตัง้

  พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางเมืองในยา่นบางรักใกล้กบัถนนเก่าแก่

ของกรุงเทพมหานครคือถนนเจริญกรุงท่ีมีประวตัิเร่ืองราวมากมายในถนนและยา่นละแวกนี ้ อีกทัง้

ย่านบางรักท่ีพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกตัง้อยู่เป็นศนูย์กลางของความหลากหลายทางวฒันธรรมใน

ความเช่ือและเชือ้ชาติอนัหลากหลายทัง้ไทย จีน คริสต์ มสุลมิ และฮินด ูรวมถงึเป็นพืน้ท่ีท่ีอยูไ่มไ่กล

จากสถานศกึษาเก่าแก่อยา่งโรงเรียนอสัสมัชญั ศนูย์การค้า แหลง่ทอ่งเท่ียว และโรงแรมท่ีพกัอาศยั

ของชาวต่างชาติ อีกทัง้ตรอกสะพานยาวหรือซอยเจริญกรุง 43 ท่ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์ยังมี

ประวตัิศาสตร์เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ จึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง

วฒันธรรมและเป็นจดุหมายปลายทางแห่งหนึง่ของการศกึษาเชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวของ

ยา่นบางรัก

  อย่างไรก็ตาม บริเวณท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์เป็นซอยท่ีลกึเข้าไปเล็กน้อยจากริมถนน

ท�าให้อาจไม่สะดุดตานักท่องเท่ียวหรือผู้ ท่ีผ่านไปผ่านมาในย่านถนนเจริญกรุง อีกทัง้บริเวณ

พิพิธภณัฑ์มีข้อจ�ากดัด้านท่ีจอดรถไมส่ามารถจอดรถภายในตรอกได้ จงึเป็นอปุสรรคของการเข้ามา
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เย่ียมชมโดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาชมเป็นหมู่คณะและการเข้ามาศกึษาเรียนรู้พกัผ่อนหย่อนใจ

ของกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นกลุม่ครอบครัวได้

 2.  อำคำรและพืน้ที่ใช้สอย

  บริเวณภายในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกทัง้ด้านอาคารและพืน้ท่ีใช้สอยมีความโดดเดน่

เป็นอยา่งมาก พืน้ท่ีโดยรอบมีเนือ้ท่ีของพิพิธภณัฑ์กวา่ 1 ไร่ สว่นอาคารหลงัท่ี 1 ซึง่เป็นเรือนปัน้หยา

ท่ีเป็นบ้านของคณุแมส่อางได้รับรางวลัอนรัุกษ์ศลิปสถาปัตยกรรมดีเดน่ ประจ�าปี 2551 ในประเภท

เคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน ผ่านการตดัสินของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ 

โดดเดน่ตามสถาปัตยกรรมในชว่งก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกทัง้บริเวณโดยรอบมีความร่มร่ืน

ตามแนวคดิของอาจารย์วราพรในความต้องการท่ีจะพฒันาให้พืน้ท่ีแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจในยา่นใจกลางเมือง โดยมีองค์ประกอบของพืน้ท่ีใช้สอยอยา่งครบถ้วน ทัง้ศาลาเรือนไม้ท่ีเป็นทัง้

พืน้ท่ีพกัผอ่นและพืน้ท่ีท�ากิจกรรมในร่มท่ีกว้างพอส�าหรับจดัวงเสวนา รวมถงึมีพืน้ท่ีเป็นลานสนาม

หญ้าท่ีรองรับกิจกรรมกลางแจ้งได้อยา่งเตม็ท่ี ในด้านพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคารมีการจดัพืน้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมกบัการบอกเลา่เร่ืองราววิถีชีวิตโดยไมพ่ยายามจดัวางให้หนาแนน่จนเกินไป รวมทัง้มีการ

ใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในอาคารทกุมมุ 

  พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกจงึมีศกัยภาพในการรองรับจ�านวนผู้ เข้าชมและมีการจดัการ

ในการจดัสรรด้านพืน้ท่ีอย่างลงตวั แต่พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาและ

จดัการด้านการจดัสรรพืน้ท่ีบางสว่น เชน่ ลานสนามหญ้าในการพฒันาส�าหรับการเป็นมมุหรือร้าน

ค้าเพ่ือประโยชน์ใช้สอยอ่ืนเพ่ิมเตมิในอนาคต

 3.  กำรจดัแสดง

  รูปแบบการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัคงรักษาเนือ้หาของการจดัแสดง

หลกัจากแนวคิดของอาจารย์วราพรในการบอกเลา่เร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวบางกอกท่ีมีฐานะปาน

กลางในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่สะท้อนภาพออกมาจากวตัถท่ีุจดัแสดงในอาคาร

หลงัท่ี 1 โดยมีแผน่ป้ายแสดงช่วยบอกเลา่เนือ้หาทัง้ประวตัิความเป็นมา ผู้ เป็นเจ้าของ และหน้าท่ี

การใช้งานของวตัถชิุน้นัน้ ร่วมกบัการมีผู้บรรยายชว่ยน�าชม สว่นในอาคารหลงัท่ี 2 เป็นบอกเลา่เสีย้ว

ชีวิตหนึง่ในอาชีพแพทย์ของคณุหมอฟรานซสิ คริสเตียน สามีคนแรกของคณุแมส่อาง ผา่นเคร่ืองมือ

แพทย์และอาคารท่ีตัง้ใจสร้างเพ่ือเปิดเป็นคลนิิกก่อนท่ีคณุหมอจะเสียชีวติลง นอกจากนี ้อาคารหลงั

ท่ี 3 ชว่ยเตมิเตม็เร่ืองราววิถีชีวิตทัว่ไปผา่นทางเคร่ืองมือและข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ�าวนั ร่วม

กบันิทรรศการท่ีเข้ามาชว่ยเสริมความเข้าใจในความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและยา่นบางรัก

  อยา่งไรก็ดี เนือ้หาท่ีจดัวา่มีความนา่สนใจแตไ่มไ่ด้ถกูจดัแสดงไว้ คือ ความเป็นมา

ของตระกลูตนับุ้นเตก็ท่ีเป็นสายตระกลูของคณุแมส่อางและความเป็นมาของยา่นตรอกสะพานยาว

ท่ีมีเนือ้หาเช่ือมโยงกบัเร่ืองของตระกลูท่ีจะชว่ยเตมิเตม็เร่ืองราวของยา่นนีไ้ด้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้แผน่

ป้ายท่ีบอกเลา่เนือ้หาท่ีช่วยสร้างความเข้าใจและสะดวกตอ่การศกึษาเร่ืองราวของผู้ เข้าชมยงัมีการ

บอกเลา่เฉพาะเพียงข้าวของเคร่ืองใช้ในอาคารหลงัท่ี 1 ยงัไมไ่ด้ถกูจดัท�าในอาคารท่ีจดัแสดงหลงัอ่ืนๆ
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 4.  กำรบรรยำยและกำรน�ำชม

  รูปแบบการบรรยายและการน�าชมได้รับการสนบัสนนุจากทางกรุงเทพมหานครใน

ด้านงบประมาณตัง้แตพิ่พิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้เข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร

เป็นต้นมา จากเดมิท่ีมีการน�าชมและบรรยายเฉพาะชว่งเวลาท่ีอาจารย์วราพรสะดวกจากการท�างาน

ประจ�าท่ีมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต มาเป็นการจ้างอาสาสมคัรจ�านวน 6 อตัราเพ่ือท�าหน้าท่ีต้อนรับ

ผู้มาเยือน น�าชม และบรรยายเนือ้หาให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ โดยอาจารย์วราพรได้มีสว่นในการคดัเลือกและ

อบรมแก่กลุ่มอาสาสมคัรท่ีเข้ามาช่วยบรรยายเหล่านี ้ ในส่วนของการบรรยายและการน�าชมใน

ปัจจบุนัจงึเหมาะสมและชว่ยให้ผู้สนใจได้เข้าใจเนือ้หาของพิพิธภณัฑ์ได้ดีในระดบัหนึง่

  แต่ทัง้นีก้ารจดัการของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในสว่นของการบรรยายและการน�า

ชมยงัมีข้อจ�ากดัในด้านการประเมินผลการปฏิบตังิานจากผู้ เข้าชมเพ่ือสะท้อนความพงึพอใจในด้าน

ของการบริการและในด้านของความรู้ท่ีได้รับ รวมถงึยงัไมมี่กระบวนการและชอ่งทางให้อาสาสมคัร

ทัง้ 6 คนได้คืนข้อมลูจากการปฏิบตัิงานและพดูคยุกบักลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์เพ่ือเป็นข้อมลู

ส�าหรับผู้บริหารน�าไปใช้พิจารณาในการปรับปรุงและพฒันางานด้านบริการและการให้ความรู้

  นอกจากนี ้เน่ืองจากทางพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัไมมี่แผนการด�าเนินงานในระยะ

ตา่งๆ ท่ีชดัเจน จงึไมส่ามารถขยายขอบเขตหน้าท่ีการปฏิบตังิานของกลุม่อาสาสมคัรเหลา่นีใ้ห้ขยาย

สว่นของการท�างานไปทัง้ในด้านการวางแผนการด�าเนินงาน การขยายเครือขาย การประชาสมัพนัธ์ 

ฯลฯ โดยก�าหนดขอบเขตได้เพียงหน้าท่ีการน�าชม งานบริการ หรือการให้ข้อมลูเลก็ๆ น้อยๆ เทา่นัน้ 

รวมถงึอตัราจ้างท่ีเป็นรายวนั คือ 360 บาทตอ่คนตอ่วนัโดยไมมี่สวสัดิการหรือสิง่จงูใจอ่ืน ท�าให้มี

ความเสี่ยงท่ีเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรท่ีทางพิพิธภณัฑ์เห็นว่ามีประสิทธิภาพจะลาออกการจากปฏิบตัิ

งานโดยไมค่าดการณ์ลว่งหน้าได้ และเสยีโอกาสในการพฒันาบคุลากรส�าหรับพิพิธภณัฑ์ทัง้ทางด้าน

ภาษาตา่งประเทศเพ่ือรองรับกลุม่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ หรือศกัยภาพด้าน

อ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่พิพิธภณัฑ์ในอนาคต เชน่ การบรรยายนอกสถานท่ี เป็นต้น

 

กำรบริหำรพพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอก

 1.  วัตถุประสงค์และวสัิยทศัน์

  พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีวตัถปุระสงค์ท่ีรับมาจากการเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร ซึง่มีความชดัเจนและเหมาะสมตอ่การน�าไปใช้วางแผนและปฏิบตัิได้ทนัที 

รวมถงึวิสยัทศัน์ท่ีมาจากผู้ ก่อตัง้ในความต้องการท่ีจะให้เป็นแหลง่เรียนรู้และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่น

ใจท่ีเปิดกว้างแก่คนทัว่ไป อยา่งไรก็ดี การเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครและ

ได้โอนกรรมสิทธ์ิจนเข้าไปอยู่ในโครงสร้างการบริหารจดัการของส�านกังานเขตบางรักกลบัไม่มีการ

ก�าหนดวตัถุประสงค์และวิสยัทศัน์เฉพาะท่ีเจาะจงส�าหรับพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก และไม่มีการ

ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในระยะตา่งๆ ทัง้แผนระยะสัน้ท่ีสอดคล้องและรับมือกบัการเปล่ียนแปลง

และการขยายตวัของกลุม่เป้าหมายของพิพิธภณัฑ์ รวมทัง้แผนระยะกลางและแผนระยะยาวส�าหรับ
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การรองรับการเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส�าคญัของยา่นบางรักตามท่ีอาจารย์วราพรในฐานะผู้ ก่อตัง้ต้องการ

ท่ีจะเหน็ภาพความส�าเร็จของพิพิธภณัฑ์

 2.  ภำรกจิและทศิทำง

  ภารกิจและทิศทางของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกประสบปัญหาเช่นเดียวกบัประเด็น

วตัถปุระสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กร คือ ยงัไมมี่แนวทางรวมถงึการก�าหนดภารกิจและทิศทางของ

พิพิธภณัฑ์ได้อย่างชดัเจน รวมไปถึงการขาดแผนการด�าเนินงานในทกุระยะ การตดัสินใจเพ่ือการ

จดัการจงึเป็นการตดัสนิใจเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึง่สว่นใหญ่เป็นเร่ืองของการปรับปรุงซอ่มแซม

อาคารและวตัถจุดัแสดงโดยไมไ่ด้ค�านงึถึงการด�าเนินงานในระยะยาวในแง่ของการพฒันาเพ่ือเป็น

แหลง่เรียนรู้ท่ีตอบสนองตอ่การขยายและการเปลี่ยนแปลงของกลุม่เป้าหมาย

 3.  โครงสร้ำงและกำรบริหำร

  การเข้ามาอยูภ่ายใต้การบริหารดแูลพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกของส�านกังานเขตบางรัก 

จากการเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร มีจดุแข็งส�าคญัคือความโปร่งใสตาม

ระบบการบริหารราชการแผน่ดนิ ซึง่มาพร้อมกบัทรัพยากรและโครงสร้างท่ีพร้อมส�าหรับการสนบัสนนุ

ในด้านตา่งๆ แก่พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก เชน่ งบประมาณ การประชาสมัพนัธ์ (ผา่นทางชอ่งทางของ

ส�านกัเขตบางรักและทางโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร) การพฒันาเครือขา่ย เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ปัจจบุนัแนวทางการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ยงัเน้นไปท่ีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้

ในการบ�ารุงและดแูลรักษาพิพิธภณัฑ์ ซึง่รวมถงึคา่ใช้จา่ยในการจ้างอาสาสมคัรน�าชม คา่ใช้จา่ยด้าน

การรักษาความปลอดภยัและดแูลด้านการรักษาความสะอาด และคา่ใช้จา่ยด้านสาธารณปูโภคเป็น

หลกั ยงัไมเ่ปิดชอ่งทางการจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจดัการด้านอ่ืน

  นอกจากนี ้ ระเบียบการบริหารยังส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายบางด้านต้องใช้

ระเบียบเฉพาะ อยา่งเชน่การก�าหนดให้งบประมาณรายจา่ยบางด้านใช้วธีิการประมลูงานของบริษัท

เอกชนภายนอก เชน่ การจ้างบริษัทเพ่ือดแูลรักษาความสะอาด โดยไมส่ามารถบริหารควบคมุงาน

สว่นนัน้ได้เอง และไมมี่ระบบการตดิตามและประเมินเพ่ือควบคมุมาตรฐานของงานดงักลา่ว

  ดงันัน้ โครงสร้างและการบริหารยงัมีความแตกต่างอย่างชดัเจนเม่ือเทียบกบัการ

บริหารในช่วงก่อนหน้าการเข้าไปอยูใ่นโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครท่ีมีอาจารย์วรา

พรเป็นผู้ตดัสนิใจในการจดัการเพียงผู้ เดียวผา่นโครงสร้างการบริหารของมลูนิธิอิน-สาตร-สอาง ซึง่

เป็นกระบวนการท่ีคอ่นข้างคลอ่งตวักวา่ แตอ่ยา่งไรก็ตาม รูปแบบการจดัการของทัง้สองชว่งโครงสร้าง

การบริหารไมไ่ด้ก�าหนดการวางแผนการด�าเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเอาไว้ ซึง่

จะชว่ยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

 4.  งบประมำณ

  ด้านงบประมาณรายจา่ยของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในชว่งก่อนการโอนพิพิธภณัฑ์

ให้แก่ทางส�านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ทางอาจารย์วราพรได้บริหารจดัการคา่ใช้จา่ยด้วยเงินจาก

มรดกผา่นทางมลูนิธิอิน-สารท-สอาง ซึง่รวมคา่ใช้จา่ยในหลายด้านตัง้แตค่า่ใช้จา่ยในการก่อตัง้ เชน่ 
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คา่ปรับปรุงอาคารและเตรียมสถานท่ีจดัแสดง คา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอนบ้านท่ีทุง่มหาเมฆเพ่ือน�ามา

ปลกูเป็นอาคารหลงัท่ี 2 คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมวตัถจุดัแสดง เป็นต้น รวมถงึคา่ใช้จ่ายด้านการ

ดแูลและบ�ารุงรักษาพิพิธภณัฑ์ เชน่ คา่สาธารณปูโภค คา่จ้างรักษาความปลอดภยั คา่วสัดสุิน้เปลอืง 

เป็นต้น 

  ตอ่มาเม่ือได้เข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครโดยเข้ามาอยูภ่าย

ใต้การบริหารจดัการของส�านกังานเขตบางรัก ท�าให้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้รับการสนบัสนนุงบ

ประมาณเฉลีย่ปีละ 1 – 1.2 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม งบประมาณท่ีถกูจดัสรรมาเป็นเพียงงบประมาณ

ส�าหรับด้านการดแูลและบ�ารุงรักษาเท่านัน้ แม้วา่ทางเขตบางรักจะมีการสนบัสนนุงบประมาณใน

การจดักิจกรรมเสริมให้แก่ทางพิพิธภณัฑ์ทกุปี แตร่ะยะหลงัตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา ได้มีการตดังบ

ประมาณสว่นนีล้ง คงเหลือเพียงการสนบัสนนุคา่อาสาสมคัรน�าชมพิพิธภณัฑ์ คา่จ้างบริษัทรักษา

ความสะอาด คา่จ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั คา่สาธารณปูโภค คา่ซอ่มแซมและคา่วสัดสุ�าหรับ

การดแูลรักษาพิพิธภณัฑ์

  การจดัสรรงบประมาณในปัจจบุนัจึงไม่ครอบคลมุงานด้านต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์ 

เน่ืองจากยงัไม่มีแผนการด�าเนินงานรองรับท่ีชดัเจน ทัง้ด้านการสร้างเครือข่าย ด้านการพฒันา

วิชาการ ด้านการจดักิจกรรม ด้านการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ถงึแม้วา่จะเป็นข้อจ�ากดัด้านจ�านวน

งบประมาณท่ีได้รับในแตล่ะปี แตด้่วยการบริหารจดัการท�าให้ไมมี่ชอ่งทางส�าหรับการหารายได้เพ่ือ

สนับสนุนพิพิธภัณฑ์ เช่น การรับบริจาค การให้เอกชนเช่าสถานท่ีเพ่ือท�าเป็นร้านค้า เป็นต้น 

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกจงึขาดงบประมาณสนบัสนนุเพ่ือการพฒันางานท่ีมีความจ�าเป็นในอีกหลาย

ด้าน

 5.  กำรรักษำควำมปลอดภยัและดแูลพพิธิภณัฑ์

  เม่ือพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครก็ได้

รับการสนบัสนนุงบประมาณส�าหรับงานด้านการรักษาความปลอดภยัและดแูลพิพิธภณัฑ์ แตมี่รูป

แบบการจดัจ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยงานด้านการรักษาความปลอดภยัใช้รูปแบบของการท�าสญัญากบั

องค์การทหารผ่านศึกจัดหาคนในสังกัดองค์กรเพ่ือมาท�างานการรักษาความปลอดภัยให้แก่

พิพิธภณัฑ์ ซึง่สามารถระบลุกัษณะของบคุลากรท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสมส�าหรับ

รูปแบบงานบริการของพิพิธภณัฑ์และบคุลกิส�าหรับงานด้านการรักษาความปลอดภยัได้

  แตใ่นด้านของงานดแูลพิพิธภณัฑ์ในสว่นของการดแูลรักษาความสะอาดทัง้วตัถจุดั

แสดงและอาคาร สว่นนีใ้ช้รูปแบบการจดัจ้างด้วยวิธีการให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมลูงาน โดยใน

สว่นของงานดแูลพิพิธภณัฑ์นีอ้าจารย์วราพรได้ให้ความส�าคญัเป็นพิเศษเน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ต้องมี

ความสะอาดให้เหมือนกบัสภาพบ้านท่ีเคยใช้งานจริง เหมาะสมแก่การต้อนรับแขกผู้มาเยือน และ

เป็นงานท่ีละเอียดออ่นท่ีต้องสมัผสักบัวตัถจุดัแสดงท่ีอาจเสียหายได้ ด้วยรูปแบบของการจดัจ้างบ

ริษัทเอกชนคอ่นข้างมีอปุสรรคท่ีไมส่ามารถควบคมุการท�างานได้ในทกุขัน้ตอน รวมถงึไมมี่ระบบการ

ตดิตามและประเมินผลการด�าเนินงาน ดงันัน้ อาจารย์วราพรจงึเลือกท่ีจะตัง้บริษัท เพ่ือพิพิธภณัฑ์ 
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จ�ากดั เพ่ือมาควบคมุและจดัการงานสว่นนีด้้วยตวัเอง แตรู่ปแบบการจดัจ้างประมลูงานเป็นลกัษณะ

ย่ืนซองประมลูปีตอ่ปี ท�าให้มีโอกาสท่ีจะเปลีย่นบริษัทท่ีเข้ามาดแูลอยูไ่ด้ทกุปี ซึง่อาจารย์วราพรก็เสยี

สิทธ์ิในการดแูลพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในปีงบประมาณ 2558 จากการแพ้การประมลูงานให้แก่

บริษัทอ่ืน

กำรบริกำรงำนพพิธิภณัฑ์ชำวบำงกอก

 1.  กำรให้บริกำรกำรศกึษำ

  งานด้านการให้บริการการศึกษาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ได้แก่ นิทรรศการ 

กิจกรรม และงานด้านเครือขา่ย ซึง่เป็นสว่นของการบริการด้านความรู้ท่ีนอกเหนือจากการจดัแสดง

และน�าชมพิพิธภณัฑ์ โดยสว่นของการท�านิทรรศการและการจดักิจกรรมได้เพ่ิมขึน้มาภายหลงัการ

เข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร สว่นงานด้านเครือขา่ยมีมาตัง้แตช่ว่งการก่อตัง้

พิพิธภณัฑ์แตไ่ด้ลดน้อยถอยลงเน่ืองจากอาจารย์วราพรท่ีเป็นผู้ตดิตอ่กบังานสว่นนีม้าโดยตลอดเร่ิม

เข้าสูว่ยัชรา

  โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการจดัท�า

นิทรรศการถาวรขึน้บริเวณชัน้ 2 ของอาคารหลังท่ี 3 ซึ่งเติมเต็มเนือ้หาความเป็นมาของ

กรุงเทพมหานครและย่านบางรัก รวมถึงประวตัิท่ีส�าคญัต่างๆ ของย่านนี ้ แต่ทัง้นีย้งัขาดเนือ้หาท่ี

ส�าคญัของยา่นอยา่งตรอกสะพานยาวท่ีเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์และมีความส�าคญัเช่ือมโยง

กบัประวตัคิวามเป็นมาของตระกลูตนับุ้นเตก็อยา่งนา่สนใจ นอกจาก นิทรรศการถาวรเร่ืองบางกอก

และยา่นบางรักแล้วยงัมีนิทรรศการอกัษรภาพจีนท่ีจดัท�าขึน้ในบริเวณเดียวกนัท่ีเพ่ิมเติมมาในภาย

หลงั ทัง้นีย้งัขาดในสว่นของนิทรรศการหมนุเวียนท่ีแม้จะมีเครือขา่ยภายนอกเข้ามาร่วมจดั แตย่งัไม่

สม�า่เสมอนกั ซึง่พิพิธภณัฑ์หมนุเวียนจะสว่นท่ีชว่ยดงึดดูกลุม่เป้าหมายท่ีมีความสนใจทัง้กลุม่ท่ีสนใจ

ทัว่ไปและกลุม่ท่ีสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีมีการจดัในขณะนัน้ โดยการจดันิทรรศการหมนุเวียนมีศกัยภาพ

ท่ีสามารถดงึเครือขา่ยโดยไมจ่�ากดัขอบเขตพืน้ท่ีหรือประเดน็ของเครือขา่ยท่ีต้องการให้ความรู้ได้

  ในด้านของกิจกรรมเพ่ิงเร่ิมมีการจดัอย่างจริงจงัในช่วงหลงัการเข้าร่วมโครงการ

พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก โดยมีทัง้กิจกรรมท่ีมาจากการสนบัสนนุของส�านกังานเขตบางรักผา่นทางการ

จดัสรรงบประมาณของพิพิธภณัฑ์ และกิจกรรมท่ีมาจากเครือขา่ยหรือหนว่ยงานภายนอกเข้ามาร่วม

จดัเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ซึง่ในสว่นของกิจกรรมท่ีสนบัสนนุโดยส�านกังานเขตเป็นกิจกรรมท่ีส�านกังาน

เขตได้จดัขึน้เร่ือยมา แตร่ะยะหลงัตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา งบประมาณสว่นนีไ้ด้ถกูยกเลกิและไมมี่

การจดักิจกรรมอีกตอ่ไป สง่ผลให้พิพิธภณัฑ์เสียโอกาสในการดงึดดูกลุม่ผู้ชมโดยเฉพาะผู้ ท่ีอยูใ่นเขต

บางรักเอง เน่ืองจากทางส�านกังานเขตสามารถออกแบบกิจกรรมเพ่ือตอบสนองและสร้างช่ือเสียง

ของเขตบางรักกบักลุม่เป้าหมายนีโ้ดยตรง ในสว่นของกิจกรรมภายนอกก็ได้รับการสนบัสนนุและ

ความสนใจจากหนว่ยงานตา่งๆ เข้ามาจดัเร่ือยมา เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีฐานผู้ชมท่ีสนใจ

ในระดบัหนึง่และมีความพร้อมด้านสถานท่ีท่ีกว้างขวางและร่มร่ืน เหมาะสมตอ่การจดักิจกรรมหลาย
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รูปแบบ แต่ด้วยระเบียบและข้อก�าหนดในปัจจบุนัท่ีต้องท�าเร่ืองมายงัส�านกังานเขต ท�าให้ยงัขาด

ความคลอ่งตวัในการเข้ามาจดักิจกรรมของหนว่ยงานและเครือขา่ยตา่งๆ

  ด้านงานเครือขา่ยพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้ด�าเนินการเร่ือยมาโดยมีอาจารย์วราพร

เป็นผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในด้านนีเ้ป็นหลกั ซึง่เร่ิมตัง้แตช่่วงก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั

ทางเครือข่ายเร่ือยมา โดยทางพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีสว่นในการสนบัสนนุเครือข่ายจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมหลกัๆ ของเครือข่ายอยู่บอ่ยครัง้และการสนบัสนนุอ่ืนๆ ตามก�าลงัของอาจารย์วราพร 

ภายหลงัการเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีการสนบัสนนุในสว่นของ

งานเครือข่ายอย่างชดัเจน ทัง้ท่ีพืน้ท่ีย่านบางรักมีต้นทนุเครือข่ายท่ีค่อนข้างมากทัง้ด้านเชือ้ชาติ

ศาสนา เชน่ พทุธ จีน คริสต์ อิสลาม และฮินด ูด้านหนว่ยงานเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง เชน่ โรงเรียน โรง

พยาบาล สถานทตู โรงแรม หนว่ยงานราชการเก่าแก่ ฯลฯ รวมถงึมีพืน้ท่ีเช่ือมตอ่ไปยงัเขตอ่ืนท่ีเป็น

ย่านเก่าอย่างเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมีความน่าสนใจทัง้ในด้านประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรม และภูมิปัญญา โดยการวางแผนการสร้างเครือข่ายเหล่านีจ้ะช่วยสนบัสนุนงานของ

พิพิธภณัฑ์ทัง้ด้านนิทรรศการ กิจกรรมให้ความรู้ และอาจรวมไปถงึการสนบัสนนุด้านรายได้เพ่ือการ

พฒันาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

 2.  ผู้ชมและกลุ่มเป้ำหมำย

  จากการเปิดให้เข้าชมอยา่งเป็นทางการหลงัจากเข้าร่วมโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน

กรุงเทพมหานคร ท�าให้มีผู้ เข้าชมเพ่ิมขึน้อยา่งมาก จากกลุม่ผู้ ท่ีสนใจกลุม่เลก็ๆ เร่ิมเป็นกลุม่ผู้ ท่ีสนใจ

ทัว่ไป นกัเรียน นกัศกึษา และนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ จากการประชาสมัพนัธ์

ทางตรงและการบอกต่อจนกลายเป็นพืน้ท่ีวฒันธรรมแห่งหนึ่งของย่านบางรัก ซึ่งพิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอกยงัมีศกัยภาพในการรองรับผู้ เข้าชมอีกมาก โดยยงัขาดแผนในการก�าหนดประเภทและ

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์ในแต่ละกรอบระยะเวลา ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดท�าแผน

ประชาสมัพนัธ์ดงึดดูกลุม่เป้าหมายและการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกในด้านตา่งๆ แก่กลุม่เป้า

หมายท่ีก�าหนดไว้ได้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ พิพิธภณัฑ์ยงัขาดในสว่นของการประเมินความพงึ

พอใจของกลุม่ผู้ชม ซึง่ผลการประเมินจะเป็นข้อมลูส�าคญัในการปรับปรุงและพฒันาการจดัแสดง

และการบริการให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายได้

 3.  ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำของพพิธิภณัฑ์

  ร้านจ�าหน่ายสินค้าภายในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเพ่ิงเร่ิมมีภายหลังการโอน

กรรมสทิธ์ิให้แก่ส�านกังานเขตบางรัก อาจารย์วราพรเป็นผู้ดแูลในสว่นนีด้้วยตวัเอง ปัจจบุนัมีการขาย

ของท่ีระลกึจากพิพิธภณัฑ์และเครือขา่ย สนิค้าภมิูปัญญาท่ีเครือขา่ยฝากขาย น�า้ด่ืม และอาหารปลา 

โดยไมส่ามารถขยายร้านขายสนิค้าเพ่ือหารายได้ให้แก่พิพิธภณัฑ์มากกวา่นี ้เน่ืองจากเป็นข้อจ�ากดั

ท่ีเป็นระเบียบข้อห้ามของทางกรุงเทพมหานครซึง่อนโุลมให้ขายได้เฉพาะสินค้าท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ท�าให้ขาดช่องทางในการหารายได้เพ่ือบ�ารุงและพฒันาพิพิธภณัฑ์ ในขณะเดียวกนัพิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอกมีศกัยภาพด้านพืน้ท่ีในการพฒันาเป็นร้านเคร่ืองด่ืมท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ามา
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ชมและกลุม่คนทัว่ไปท่ีท�างานอยูใ่นยา่นตรอกสะพานยาว รวมถงึมีพืน้ท่ีท่ีจะวางสนิค้าฝากขายของ

เครือขา่ยตา่งๆ ได้อีกมาก ซึง่จะชว่ยให้มีรายได้มาสนบัสนนุแก่พิพิธภณัฑ์

 4. กำรประชำสัมพนัธ์

  พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีการประชาสมัพนัธ์ทางช่องทางหลกัด้วยรูปแบบแผ่นพบั

และทางเวบ็ไซต์ของพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครซึง่เป็นการสนบัสนนุหลงัจากได้ร่วมเป็นสว่น

หนึง่ของโครงการฯ ทัง้นีพิ้พิธภณัฑ์ชาวบางกอกดงึดดูกลุม่เป้าหมายด้วยวิธีการประชาสมัพนัธ์โดย

การบอกตอ่ของผู้ เข้าชมและจากทางเครือขา่ยพิพิธภณัฑ์ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์โดยอ้อมจากการ

เป็นฉากแสดงของภาพยนตร์และละครท่ีเข้ามาถ่ายท�า การถกูกลา่วถงึในบทความหนงัสอืพิมพ์และ

นิตยสาร เป็นต้น อยา่งไรก็ดี การมีแผนการประชาสมัพนัธ์ท่ีถกูก�าหนดอยา่งชดัเจนจะชว่ยขยายกลุม่

เป้าหมายท่ีเป็นผู้ชมของพิพิธภณัฑ์ได้มากขึน้ทัง้สื่อท่ีทางส�านกังานเขตบางรักและส�านกัวฒันธรรม 

กีฬา และการทอ่งเท่ียว มีต้นทนุเป็นส่ือในสงักดัท่ีพร้อมสนบัสนนุได้ทนัที และส่ือรูปแบบใหมเ่ชน่สือ่

สงัคมออนไลน์เพ่ือใช้ประชาสมัพนัธ์ในกลุม่ผู้ชมทัว่ไปและเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ ซึง่เป็นรูปแบบของ

สื่อท่ีมีคา่ใช้จา่ยไมม่าก

  พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ภายหลงัการอยูใ่นโครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินจนถงึปัจจบุนั

มีรูปแบบการจดัการท่ีมีโครงสร้างและงบประมาณท่ีพร้อมส�าหรับการพฒันาในหลายด้าน แตด้่วย

ข้อจ�ากัดในโครงสร้างการบริหารบางประการท�าให้ไม่สามารถพัฒนาในส่วนท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

พิพิธภณัฑ์ได้ รวมถงึยงัขาดการพฒันาแผนการด�าเนินงานในทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

ท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของพิพิธภณัฑ์ซึง่จะท�าให้บรรลเุป้าหมายและก�าหนดทิศทางตามท่ีได้มี

การก�าหนดไว้
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บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศกึษา 

	 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกก่อตัง้ขึน้มาจากแนวคดิและความปรารถนาของอาจารย์วราพร	

สรุวดี	ท่ีต้องการให้บ้านท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตระกลูท่ีถนนเจริญกรุง	43	ยา่นบางรัก	ตัง้แตรุ่่นคณุตา

คณุยาย	คณุพอ่คณุแม	่จนกระทัง่ตกทอดมาถงึอาจารย์เองนัน้ได้ด�ารงอยูต่อ่ไปอยา่งยัง่ยืนและเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างสงูสดุ	 ด้วยจิตส�านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมองเห็นความ

ส�าคญัของคณุคา่ทางศลิปวฒันธรรมของบ้านหลงันี	้รวมทัง้คณุคา่ของข้าวของเคร่ืองใช้ภายในบ้าน	

วตัถจุดัแสดงท่ีควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ียัง่ยืนส�าหรับบคุคลทัว่ไปและคนรุ่นหลงั	 อีกทัง้

ยังเป็นทางเลือกให้ผู้ คนเข้ามาเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์แทนท่ีจะไปเดินพักเล่นตามห้างสรรพสินค้า	 

เพราะพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนีมี้บรรยากาศท่ีร่มร่ืน	กว้างขวาง	 เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจอีก

ทัง้เหมาะกบัการจดักิจกรรมสนัทนาการ	สมกบัเป็นบ้านคหบดีในยคุก่อน	อาจารย์วราพรจงึมีความ

ตัง้ใจจะอนรัุกษ์บ้านหลงันีไ้ว้ให้คงอยูแ่บบเดมิทา่มกลางกระแสวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนไป	แม้วา่อาคาร

สิ่งก่อสร้างรอบๆบ้านย่านบางรักจะกลายเป็นอาคารสมยัใหม่	 ท่ีดินมีราคาสงูลิ่ว	 เหมาะกบัการใช้

ท่ีดนิเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางธรุกิจมากกวา่	ดงันัน้	บ้านหรือพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกแหง่นีจ้งึมีความ

ส�าคญัทัง้ทางด้านคณุคา่ทางสถาปัตยกรรม	ศิลปวฒันธรรม	การอนรัุกษ์	 และการเป็นแหลง่เรียนรู้

ในท้องถ่ินยา่นบางรักและของกรุงเทพมหานคร

		 อาจารย์วราพรได้ตกลงใจท่ีจะปรับปรุงบ้านในซอยเจริญกรุง	43ท่ีได้รับเป็นมรดกตกทอด

มาจากคณุแม	่ซึง่มีมลูคา่เกินกวา่ร้อยล้านบาท	พร้อมทัง้ข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆภายในบ้าน	เชน่เคร่ือง

ถ้วยชาม	 เคร่ืองเรือน	 เคร่ืองใช้ในครัว	 และเคร่ืองมือชา่งตา่งๆเพ่ือก่อตัง้และจดัท�าเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี

เป็นแหล่งเรียนรู้	 นอกจากมีความพร้อมทางด้านสถานท่ีและวตัถุจัดแสดงแล้ว	 อาจารย์วราพร 

ยงัมีแนวความคิดท่ีจะใช้บ้านให้เป็นพืน้ท่ีสาธารณประโยชน์ได้	 ดงันัน้	 ในช่วงแรกของการก่อตัง้

พิพิธภณัฑ์	อาจารย์ได้ศกึษาหาความรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์	 อีกทัง้ยงัได้รับความร่วมมือและ

ค�าแนะน�าจากผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภณัฑ์หลายทา่น	เชน่	คณุเอนก	นาวิกมลู	คณุเผา่ทอง	ทองเจือ	

เป็นต้น	 พิพิธภัณฑ์นีเ้ร่ิมก่อตัง้ใน	 พ.ศ.	 2535	 ในช่ือ	 “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”	 โดยระยะแรก 

อาจารย์วราพรเป็นเจ้าของ	 เป็นผู้ดแูลและบริหารจดัการเองทัง้หมดและใช้งบประมาณสว่นตวัจาก

เงินมรดกผา่นทางมลูนิธิ	อินสาท-สอาง	ในการดแูลปรับปรุงซอ่มแซมอาคารจดัแสดง	และการจดัหา

จ้างแมบ้่านมาดแูลท�าความสะอาดและงานทัว่ไปในพิพิธภณัฑ์	
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  ตอ่มาเม่ือพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในกลุม่คนท่ีช่ืนชอบการทอ่งเท่ียว

ทางวฒันธรรม ผา่นการบอกตอ่แบบปากตอ่ปาก อีกทัง้อาจารย์ยงัได้อนญุาตให้กองถ่ายละครและ

รายการโทรทัศน์หลายแห่งเข้ามาเช่าพืน้ท่ีพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเพ่ือการถ่ายท�า จึงเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกเป็นอยา่งดีได้อีกทางหนึง่ 

  ตอ่มาอาจารย์วราพรมีความคิดท่ีจะยกพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนีใ้ห้เป็นของหน่วยงาน

ราชการเพราะคิดวา่หากพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนีเ้ป็นของหนว่ยงานของรัฐแล้วจะมีหนว่ยงานดแูล

รับผิดชอบพิพิธภณัฑ์ให้ด�าเนินตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืนและดีกวา่เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนหรือนยัหนึง่ คือ 

เป็นของส่วนตวั จึงติดต่อกรมศิลปากร เพ่ือท่ีจะโอนพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนีใ้ห้ แต่ติดปัญหา 

เร่ืองระเบียบราชการ ท�าให้กรมศิลปากรไม่สามารถรับพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกได้ จนกระทัง่ พ.ศ. 

2546 กรุงเทพมหานครมีโครงการท่ีจะพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร โดยจะมีโครงการน�าร่อง 

4 เขต เม่ืออาจารย์ทราบเร่ืองนีจ้ากคณุชยัสทิธ์ิ ภวูภิรมย์ขวญั เลขานกุารของคณุสมคัร สนุทรเวช  

ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครในขณะนัน้ จงึแสดงความประสงค์ท่ีจะโอนมอบพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

ให้เป็นของกรุงเทพมหานครเพ่ือเข้าโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครน�าร่องสี่เขต  

จึงด�าเนินการโอนมอบพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินชาวบางกอกให้กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2547 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกจงึเป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครน�าร่อง 4 เขต 

และได้ช่ือพิพิธภณัฑ์ใหม่วา่ “พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก” แตค่นทัว่ไปยงันิยม

เรียกกนัในช่ือเดมิวา่ “พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก”

  ปัญหาเกิดขึน้หลายประการเม่ืออาจารย์วราพรได้โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและอาคารของ

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกท่ีจัดแสดงให้แก่กรุงเทพมหานครโดยสมบูรณ์แล้ว ภายใต้การดูแลของ

กรุงเทพมหานคร โดยในสมยัแรก ส�านกัวฒันธรรม กีฬา และการทอ่งเท่ียว สงักดักรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร รวมทัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

นีด้้วย แต่ภายหลงัได้มอบหมายให้ส�านกังานเขตบางรักบริหารจดัการ หน่วยงานของส�านกังาน 

เขตบางรักท่ีเข้ามารับงานนีคื้อ ฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดิการสงัคม โดยมีการมอบหมายให้เจ้า

หน้าท่ีต�าแหน่งนกัจดัการทัว่ไปท่านหนึง่เป็นผู้ดแูลเบิกจ่ายงบประมาณท่ีใช้และจดัการงานทัว่ไปท่ี

เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนี ้

  ปัญหาท่ีเห็นได้ชดัคือโครงสร้างของการบริหารจดัการงานพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ี

บริหารจดัการโดยหน่วยงานราชการซึง่เป็นศนูย์รวมอ�านาจและก�าหนดนโยบายวา่จะท�าหรือไม่ท�า

อะไร เชน่ การจดักิจกรรม ท่ีเดมิมีงบประมาณส�าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก

ปีละหนึง่ครัง้โดยด�าเนินการมาได้ระยะหนึง่ แตห่ลงัจาก พ.ศ. 2554 ทางส�านกังานเขตบางรักได้ตดั

งบประมาณการจดักิจกรรมนีอ้อกไป เพราะเห็นว่าพิพิธภณัฑ์นีใ้ช้งบประมาณมากกว่าพิพิธภณัฑ์

ท้องถ่ินกรุงเทพมหานครในเขตอ่ืนๆ อีกทัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดแูลก็ไมมี่ความ

รู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานพิพิธภณัฑ์เพียงพอ จงึยงัไมเ่ข้าใจวา่พิพิธภณัฑ์นัน้ท�าหน้าท่ี

เพ่ือสงัคมอย่างไร ไม่มีนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์เข้ามามีส่วนร่วม อีกทัง้ยังไม่มีการฝึกอบรม  
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แม้จะมีการพาไปดงูานบ้างแตก็่ไมเ่พียงพอ เพราะการท่ีจะเรียนรู้ให้ท�างานด้านพิพิธภณัฑ์ได้ดีต้อง

มีการฝึกปฏิบตัิจริง อีกประการหนึ่งคือเจ้าหน้าท่ีไม่ได้มีแต่งานดแูลพิพิธภณัฑ์อย่างเดียวแต่ยงัมี

ความรับผิดชอบในงานอ่ืนๆด้วย จึงกลายเป็นงานทางด้านวฒันธรรมเป็นงานฝากไม่ใช่งานหลกั  

ผู้บริหารหรือหวัหน้าฝ่ายไม่มีเวลาและให้ความสนใจมากนกั นอกจากนีท้ศันคติท่ีมีต่อพิพิธภณัฑ์  

ท่ีวา่เป็นเพียงแคส่ถานท่ีเก็บของเก่า เพ่ือให้คนมาเข้าชม แตไ่มมี่บทบาทหรือท�าประโยชน์ได้มากกวา่

นัน้ ทัง้ท่ีพิพิธภณัฑ์สามารถใช้พืน้ท่ีในการสนัทนาการ จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างการเรียนรู้ ในขณะท่ี

ส�านกังานเขตบางรักมองวา่เปิดพิพิธภณัฑ์มีไว้ให้คนเข้าชมก็เพียงพอแล้ว ไมจ่�าเป็นต้องท�ากิจกรรม

เสริมใดๆ หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว หากพิพิธภัณฑ์ไม่มีกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ก็จะไม่มีความ

เคลื่อนไหว และไมมี่คนกลบัเข้าเย่ียมชมอีก

  นอกจากนีพิ้พิธภณัฑ์ชาวบางกอกยงัขาดความเช่ือมโยงแบบเครือขา่ยกบัแหลง่เรียนรู้

อ่ืนๆในยา่นนัน้ อยา่งท่ีอาจารย์วราพรเรียกวา่ “Friend of Museum” เชน่ โรงเรียน วดั พิพิธภณัฑ์

และ แหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมอ่ืนๆ หากมีการร่วมมือเช่ือมโยงกนัเชน่ มีการจดักิจกรรมร่วมกนั 

ก็จะท�าให้เกิดพลงัท่ีจะร่วมกนัสร้างสรรค์แหลง่เรียนรู้ท่ียัง่ยืนตอ่ไป

  จากท่ีได้กลา่วมาข้างต้น พบวา่ปัญหาหลายประการ เกิดขึน้ในชว่งหลงัจากท่ีอาจารย์ 

วราพรโอนพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้กรุงเทพมหานครแล้ว จงึควรท่ีจะต้องศกึษาเพ่ือหาแนวทางวา่

เม่ือเกิดปัญหาเหลา่นี ้ เราจะมีวิธีการอยา่งไร ท่ีจะน�ามาแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือให้ได้มีแนวทางการ

บริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้ก้าวสูค่วามยัง่ยืน

  ในการศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาก�าหนดพืน้ท่ีการศกึษาตามขอบเขตพืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ชาว

บางกอก ภายในประกอบด้วย อาคารจดัแสดง 3 หลงั และอาคารท่ีพกัของอาจารย์วราพรซึง่ใต้ถนุ

เป็นมมุขายของท่ีระลึก รวมเป็นอาคาร 4 หลงั รวมไปถึงพืน้ท่ีโดยรอบภายในพิพิธภณัฑ์ ได้แก่  

ศาลาไม้ บ่อน�า้ และสนามหน้าบ้าน ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพิพิธภณัฑ์ 

ชาวบางกอกโดยตรง ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ อาจารย์วราพร สรุวดี ผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม เขตบางรัก และ อาสาสมคัรชว่ยปฏิบตักิารพิพิธภณัฑ์ นอกจาก

นีย้งัมีผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการพิพิธภณัฑ์ ได้แก่ คณุเอนก นาวกิมลู และคณุวรรณา นาวกิมลู รวม

ทัง้ คณุระพีพฒัน์ เกษโกศล หวัหน้ากลุม่พฒันาการทอ่งเท่ียว กองการทอ่งเท่ียว กรุงเทพมหานคร

  การเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ใช้วธีิการศกึษางานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอก และแนวคิดการเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน การสมัภาษณ์ทัว่ไปและการ

สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ และการสงัเกตการณ์และการสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่น

ร่วม จากนัน้จึงน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกสู่ 

ความยัง่ยืน

  จากวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการศกึษา ผลท่ีได้รับท�าให้ทราบถงึความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอกท่ีเร่ิมต้นถือก�าเนิดจากเจตนารมณ์ของอาจารย์วราพร สรุวดี ท่ีจะสร้างสาธารณประโยชน์

ต่อสงัคมโดยการสร้างแหลง่เรียนรู้อย่างยัง่ยืนนัน่คือพิพิธภณัฑ์ อาจารย์เสียสละทรัพย์สินสว่นตวั 
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ท่ีมีมลูคา่มหาศาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คนหมูม่าก พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกแหง่นีน้อกจากจะเป็น

สถานท่ีท่ีให้การศึกษาและการเรียนรู้แล้ว ยงัเป็นสถานท่ีท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ ท่ีมาเย่ียมชม 

ได้รู้สกึถงึการให้ การเสียสละประโยชน์สว่นตน การท�าเพ่ือประโยชน์สว่นรวม

  การจดัการท่ีผา่นมาของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในชว่งท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนนัน้ บริหาร

จดัการโดยอาจารย์วราพรผู้ ท่ีเป็นผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์แต่เพียงผู้ เดียว แม้ว่าในตอนเร่ิมก่อตัง้จะมี 

ผู้ เช่ียวชาญมาช่วยให้ค�าแนะน�าในเบือ้งต้น แต่งานในพิพิธภณัฑ์ทัง้หมดมีอาจารย์เป็นผู้ควบคมุ  

ทัง้การปรับปรุงซอ่มแซมตวัอาคาร การท�าทะเบียนวตัถจุดัแสดง การจดัหาแมบ้่านท�าความสะอาด 

การรักษาความปลอดภยั โดยใช้งบประมาณสว่นตวัของอาจารย์เองทัง้หมด โดยผา่นในนามมลูนิธิ 

อินสาท-สอาง แม้วา่ในชว่งนีจ้ะยงัไมมี่การจดักิจกรรมในพิพิธภณัฑ์ และยงัไมมี่การประชาสมัพนัธ์

อย่างจริงจัง แต่ก็มีผู้ มาเข้าชมเพราะมีการบอกต่อกันในหมู่ของผู้ ท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรม หากมีการนดัหมายท่ีจะเข้าชมหรือบงัเอิญมาเข้าชมในวนัท่ีอาจารย์อยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์ฯ 

อาจารย์ก็จะเป็นผู้น�าชมเอง ท�าให้ได้รับความรู้จากการบอกเลา่โดยตรงและยงัได้รับแรงบนัดาลใจ

จากเร่ืองราวของอาจารย์อีกด้วย แม้ว่าการจัดการในช่วงนีจ้ะยังไม่สมบูรณ์แบบเต็มท่ี เพราะ 

อาจารย์วราพรมีงานประจ�าท่ีมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ไมส่ามารถอยูป่ระจ�าท่ีพิพิธภณัฑ์ฯได้ตลอด

เวลา หากมีผู้ เข้ามาชมขณะท่ีอาจารย์ไมอ่ยู ่ ผู้ เข้าชมมกัจะเดินชมเองตามอธัยาศยั เพราะไมมี่การ

จ้างผู้น�าชม มีเพียงแม่บ้านท่ีท�าหน้าท่ีท�าความสะอาดท่ีอยู่ประจ�าท่ีพิพิธภณัฑ์ฯ แม้จะไม่มีการ

ประชาสมัพนัธ์อยา่งจริงจงั แตพิ่พิธภณัฑ์ชาวบางกอกก็เป็นท่ีรู้จกั เพราะเม่ือผู้มาเย่ียมชมได้สนทนา

พดูคยุกบัอาจารย์ก็เกิดความประทบัใจท�าให้กลบัมาเย่ียมชมอีก 

  อาจารย์วราพรมีความคดิท่ีจะโอนและมอบพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกให้หนว่ยงานของรัฐ

เพราะต้องการให้พิพิธภณัฑ์ด�าเนินงานได้ตอ่ไป เพราะอาจารย์ไมมี่ทายาทท่ีจะรับดแูลพิพิธภณัฑ์นี ้

ตอ่ได้ การโอนกรรมสทิธ์ิให้หนว่ยงานราชการคือกรุงเทพมหานครจงึเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุ โดยมีข้อ

ตกลงว่าเม่ือกรุงเทพมหานครรับมอบพิพิธภณัฑ์แล้ว จะยงัคงอนญุาตให้อาจารย์วราพรยงัคงพกั

อาศยัอยู่ในบ้านพักภายในเขตพิพิธภัณฑ์ แต่หลงัจากเม่ืออาจารย์ได้โอนกรรมสิทธ์ิให้เป็นของ

กรุงเทพมหานครแล้ว ก็เกิดปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการเกิดขึน้ระหวา่งอาจารย์วราพรและเจ้าหน้าท่ี

เขตบางรัก เพราะทางเขตบริหารงานในระบบราชการ ท�าให้มีข้อจ�ากดัหลายๆประการในการด�าเนิน

งาน เชน่ การเบกิจา่ยงบประมาณ ท่ีบางครัง้ก็เกิดความลา่ช้า หรือมีการตดังบประมาณบางอยา่ง

ออกไป เช่นงบประมาณในการจดักิจกรรม ปัญหาท่ีเกิดนีอ้าจเป็นเพราะความเข้าใจและความ

ต้องการท่ีไมต่รงกนัของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเขต หรืออาจเกิดจากทศันคตท่ีิมีตอ่พิพิธภณัฑ์นัน้ตา่ง

กนั เน่ืองจากอาจารย์วราพรเป็นผู้ให้ก�าเนิดพิพิธภณัฑ์ จงึต้องการท�าทกุสิง่ทกุอยา่งให้ดีท่ีสดุ ทัง้เร่ือง 

การดแูลรักษาอาคารสถานท่ี การรักษาความปลอดภยั ผู้น�าชม การขายสนิค้าท่ีระลกึ รวมไปถงึการ

จดักิจกรรมเพ่ือดงึดดูให้คนเข้ามาเท่ียวในพิพิธภณัฑ์ แตเ่จ้าหน้าท่ีส�านกังานเขตบางรักกลบัมองวา่

พิพิธภณัฑ์นีคื้อพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นสถานท่ีราชการ ไมใ่ชพิ่พิธภณัฑ์

ชาวบางกอกของอาจารย์วราพรอีกตอ่ไป พิพิธภณัฑ์ในแบบของทางราชการจงึเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเปิด
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ปิดตามเวลาแน่นอน เป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้เข้าชมของเก่า มีหน้าท่ีเดียว ไม่มีหน้าท่ีอย่างอ่ืน เช่น  

การจดักิจกรรมสนัทนาการ ซึง่ในความเป็นจริงแล้วพิพิธภณัฑ์คือแหลง่เรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพมากกวา่

เป็นเพียงห้องเก็บของ

  จากการศึกษาเร่ืองพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกกับการจัดการนี ้ ท�าให้พบปัญหาหลาย

ประการดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกสู่ 

ความยัง่ยืนดงันี ้

  1.  โครงสร้างการบริหารพิพิธภัณฑ์ท่ีมีเขตบางรักเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนัน้  

ต้องวางแผนแนวทางให้ชดัเจนวา่จะให้มีโครงสร้างเป็นอยา่งไร มีประธานกรรมการ คณะกรรมการ 

ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร มีการประชมุกรรมการเพ่ือก�าหนดแผนงานประจ�าปี มีการวางแผน

งานอยา่งชดัเจนวา่ในแตล่ะปีจะมีการด�าเนินงานอะไรบ้าง เชน่ การก�าจดัปลวก ซอ่มบ�ารุงประจ�าปี 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และมีการแบง่งานอยา่งชดัเจนวา่ ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบในงานสว่นใด 

และจะต้องมีการตรวจสอบและติดตามผลว่าการปฏิบตัิงานมีผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายหรือตาม

เจตนารมณ์ของผู้ ก่อตัง้พิพิธภณัฑ์หรือไม่

  2.  เร่งพฒันาบคุลากรท่ีท�างานเก่ียวข้องกบัพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก ทัง้เจ้าหน้าท่ีเขต 

และอาสาสมคัรชว่ยปฏิบตังิานพิพิธภณัฑ์ท่ีท�าหน้าท่ีน�าชมให้เข้าใจงานพิพิธภณัฑ์ ให้มีทศันคตท่ีิดี

ต่อพิพิธภณัฑ์ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ห้องเก็บของ แต่พิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความส�าคญัต่อ

ชมุชนและบคุคลทัว่ไป รวมทัง้ต้องมีการฝึกอบรมในเร่ืองงาน พิพิธภณัฑ์ จดัไปทศันศกึษาดงูานหรือ

ฝึกงานในพิพิธภณัฑ์ท่ีประสบความส�าเร็จในเร่ืองการจดัการ เพราะสิง่ท่ีส�าคญัในการพฒันาบคุลากร 

คือการลงมือปฏิบตัิงานจริง หรือหากเป็นไปได้ควรรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีวฒิุการศกึษาท่ีเก่ียวข้องเข้ามา

ปฏิบตังิาน

  3.  จดุออ่นของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกในขณะนีคื้อไมมี่กิจกรรม ทัง้ท่ีกิจกรรมมีความ

ส�าคญัมาก เพราะเป็นสิง่ท่ีท�าให้พิพิธภณัฑ์มีความเคลื่อนไหว มีชีวิต เป็นสิง่ท่ีท�าให้ผู้ เย่ียมชมกลบั

มาเย่ียมชมซ�า้ ดงันัน้จึงควรให้ความส�าคญักบัการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น อาจมีการจดั

เสวนาความรู้ จดันิทรรศการหมนุเวียน จดักิจกรรมฝึกอบรมความรู้ในด้านตา่งๆ เชน่ งานประดษิฐ์ 

การแกะสลกั การท�าขนม เป็นต้น โดยใช้พืน้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ ซึง่พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกมีจดุเดน่คือ

มีพืน้ท่ีกว้างขวาง สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นจ�านวนมาก หรือออกแบบกิจกรรมใน 

รูปแบบอ่ืนๆ เชน่ น�านกัเรียนนกัศกึษามาเย่ียมชมแล้วอาจจดักิจกรรม เชน่ วาดภาพสิง่ของเคร่ืองใช้

ภายในพิพิธภณัฑ์ หากเราสามารถจดักิจกรรมได้ อยา่งตอ่เน่ืองก็จะเป็นการสร้างจดุแขง็ให้พิพิธภณัฑ์ 

สร้างความนา่สนใจและท�าให้มีผู้ เข้ามาเย่ียมชม พิพิธภณัฑ์มากขึน้ 

  4.  ควรสร้างเครือขา่ยพิพิธภณัฑ์ เพ่ือชว่ยให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งพิพิธภณัฑ์และ

แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอ่ืนๆ มีการจดักิจกรรมร่วมกนั เช่น จดัท�าเส้นทาง 

ท่องเท่ียวจักรยานในย่านใกล้เคียง เป็นต้น โดยแนวคิดการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นีต้รงกับ 

แนวความคดิของอาจารย์วราพร ท่ีต้องการสร้างเครือขา่ย Friend of Museum 
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 จากแนวทางการจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกดงัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ ควรเป็นการสร้างความเข้าใจ

และเหน็พ้องต้องกนัระหวา่งส�านกังานเขตบางรักและอาจารย์วราพร สรุวดี จงึจะสมัฤทธ์ิผล อยา่งไร

ก็ตาม แม้ส�านกังานเขตบางรักจะเป็นเจ้าของพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกก็ควรจะให้ความเข้าใจ ช่ืนชม 

ยอมรับ และให้เกียรตอิาจารย์วราพร สรุวดีอยา่งมากในฐานะผู้ ท่ีเสยีสละและทุม่เทให้งานพิพิธภณัฑ์

ชาวบางกอกอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มุ่งมัน่แต่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยากท่ีจะหาใคร 

เสมือนเหมือนในทกุวนันี ้

ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการให้ความสนใจในปัญหาและการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกท่ีเกิด

ขึน้ในขณะนี ้และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสง่เสริมการพฒันาพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกโดย

เร็ว ทางหนึ่งท่ีน่าสนใจถ้าส�านักงานเขตบางรักยังไม่มีเวลาและภาระงานด้านอ่ืนมากมาย  

อาจให้หนว่ยงานภายนอกท่ีมีความรู้ด้านพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์

และงานวฒันธรรมเข้ามาชว่ยเป็นท่ีปรึกษาหรือจดัการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เชน่ สยามสมาคม 

เป็นต้น

 พิพิธภณัฑ์ชาวบางกอกนบัเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีต้นทนุผู้ ก่อตัง้เช่นอาจารย์วราพร สรุวดี

ท่ียงัมีพลงัในการท�างานสบืสานพิพิธภณัฑ์นี ้ควรท่ีหลายภาคสว่นตระหนกัในคณุคา่และความส�าคญั

ของพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะหันมาพิจารณาหาแนวทางอย่างจริงจังและให้บงัเกิดผลต่อการ 

จดัการพิพิธภณัฑ์นีสู้ค่วามยัง่ยืนอยา่งแท้จริงตอ่ไป
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