บทคัดย่อ

การจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต :
กรณีศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์
การวิจัยค รั้งน มี้ ุ่งศ ึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีตแ ละการตีความ
และสอื่ ค วามหมายงานมรดกวฒ
ั นธรรมในพพิ ธิ ภัณฑ์เอกชน กรณีศ กึ ษาบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์
ผลการวจิ ยั ท ไี่ ด้จ ากการศกึ ษาเอกสาร การสงั เกตอย่างมสี ว่ นรว่ มและการสมั ภาษณ์เชิง
ลึกพ บวา่ การจดั การพพิ ธิ ภัณฑ์เชิงโหยหาอดีตข องบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ เป็นการดำเนินง าน
ที่ไม่ได้แสวงผลกำไรและดำเนินงานในลักษณะของครอบครัว มีการจัดการเชิงธุรกิจ
เพือ่ ห ารายได้ส นับสนุนก ารดำเนินง านในพพิ ธิ ภัณฑ์ นักท อ่ งเทีย่ วมปี ฏิส มั พันธ์ก บั ว ตั ถุ
ทีใ่ ช้ในการจดั แ สดงได้ รูปแ บบและเนือ้ หามกี ารจดั ท ำโดยจำลองรปู แ บบของตลาดในอดีต
สามารถทำให้น กั ท อ่ งเทีย่ วเข้าใจวตั ถุประสงค์ข องผจู้ ดั ท ำและสามารถตอบสนองความ
รูส้ กึ โหยหาอดีตข องนกั ท อ่ งเทีย่ ว ตามหลักข องการตคี วามและสอื่ ค วามหมายงานมรดก
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

Abstract

Nostalgic Museums: a Case Study of House of Museums
This research aims to study the management style of nostalgic museums, including the interpretation and communication of meaning in ‘cultural
heritage in a museum’. The research was conducted, by case study, on the House
of Museums (a private museum in Bangkok). Documentary research, participant observations and in-depth interviews were all used in this study. Some key
features of the management of this nostalgic museum by House of Museums
revealed: 1) a non-profit and family-styled operation; 2) business management
focused on generating financial support for the museum; 3) visitors were given
the opportunity to interact with displays; 4) an ancient-market theme and content. The latter was seen to enhance the tourists understanding of the museum’s
goals and objectives; while their nostalgia can be satisfied according to the principle of interpretation and communication of meaning of cultural heritage.
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การสะสมส่วนบุคคล ความสนใจของคนที่จะสะสมวัตถุเป็นสำนึกท ี่ติดตัวมา
กับทุกคน อันเกิดจากอารมณ์ชื่นชอบในสิ่งของต่างๆ ที่ตนเองสนใจและต้องการเก็บ
ของเหล่าน นั้ ไ ว้ช นื่ ชม รวมทงั้ เกิดจ ากความรสู้ กึ ร ว่ มบางอย่าง ในการเก็บร กั ษาสงิ่ ของ
ที่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตแบบเดิมที่สูญหายไปแล้วจะสังเกตได้ว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ก็ไม่ใช่คหบดี แต่เป็นชนชั้นกลางที่พอจะมีฐานะ และใจรัก เป็นผู้ที่แลเห็นอดีตและ
ต้องการนำภมู ปิ ญ
ั ญาและความรใู้ นอดีตม าเผยแพร่ ซึง่ จ ากการเร่งรัดพ ฒ
ั นาเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการมุ่งสร้างความเจริญในระบบทุนนิยม จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรม ทำให้เกิดค วามรู้สึกโหยหาต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท ้องถิ่น อดีต
ที่รุ่งเรืองเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์เอกชนส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ใช้
วัตถุเป็นตัวแทนเพื่อรื้อฟื้นภาพอดีตที่เกิดขึ้นมา (ศูนย์มานุษยวิทยาสริ นิ ธร (องค์การ
มหาชน),2547,น.39) ปรากฏการณ์โหยหาอดีตได้ก่อตัวอย่างมีระบบในทุกขั้นตอน
ของชีวิต โดยเฉพาะของชนชั้นกลางในเมืองหลวง และจากปรากฏการณ์นี้ก็ได้ทำให้
วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าด้านการสร้างความหมายเชิงสัญญะ ทำให้พบว่าธุรกิจ
โหยหาอดีตกำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ ตลาดเก่า และ พิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เกิดจ ากการ
* นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สะสมวตั ถุจ ากเหตุผลขา้ งตน้ ตัวอย่างของพพิ ธิ ภัณฑ์ท ตี่ อบสนองปรากฏการณ์โหยหา
อดีตในสังคมไทยที่ควรค่าแก่ก ารศึกษา ก็คือ บ้านพิพิธภัณฑ์
บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของ
ชาวเมืองชาวบ้านในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ขึ้นไป เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดง
คือ การจำลองตลาดในอดีต โดยจัดเป็นร ้านต่างๆ เช่น ร้านขายของเล่น ร้านตัดผม
เป็นต้น(เอนก นาวิกมูล,2544,น.8) พิพิธภัณฑ์แห่งน ี้เปิดดำเนินก ารมาเป็นเวลา 10 ปี
และประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักทั่วไป ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์
เอกชนหรือพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์โหยหาอดีตว่ามีการจัดการ
อย่างไร ทั้งเรื่องขั้นตอนในการจัดแสดง การดูแลรักษา ค่าบำรุงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ ในกระแสที่สนับสนุนให้มีการจัดพิพิธภัณฑ์ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาท
บ้างหรือไม่ และถึงแม้ว่ากระแสของการโหยหาอดีตจะไม่มีวันหมดลงไป พิพิธภัณฑ์
เอกชนหรือพิพิธภัณฑ์เหล่านี้จะเลือนหายไปกับกระแสของสังคมด้วยหรือไม่ เมื่อผู้
บริโภคมีทางเลือกในการสนองความต้องการโหยหาอดีตของตนในรูปแบบอื่นๆ เช่น
การทอ่ งเทีย่ วตลาดเก่า เป็นต้น และจะทำการศกึ ษาผา่ นการตคี วามและสอื่ ค วามหมาย
ว่าส ารของเจ้าของพพิ ธิ ภัณฑ์ท นี่ ำเสนอในรปู แ บบของวตั ถุแ ละรปู แ บบการจดั แ สดงใน
พิพิธภัณฑ์นั้นจะสามารถส่งไปยังผู้บริโภคได้มากหรือน้อยเพียงใด ผู้บริโภคมีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และเกิดความรู้สึกร่วมกับบริบทของ
แต่ละพิพิธภัณฑ์อ ันนำไปสู่การสนับสนุนให้พิพิธภัณฑ์ค งอยู่ต่อไปอย่างไร
คำสำคัญ : การโหยหาอดีต การบริโภคเชิงสัญญะ ธุรกิจโหยหาอดีต ความจริงแ ท้
Key words : Nostalgia, Consumption of sign, Business of Nostalgia, Authenticity
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาก ารตี ค วามแ ละสื่ อ ค วามห มายง านม รดกวั ฒ นธรรมใ น
พิพิธภัณฑ์
วิธีการวิจัย
การวจิ ยั เรือ่ งนเี้ ป็นการวจิ ยั แ บบผสมทใี่ ช้ท งั้ ข อ้ มูลเชิงค ณ
ุ ภาพและเชิงป ริมาณ
โดยใช้วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร การศึกษาภาคสนาม(Field Research) การสังเกตการณ์ (Observation) และ
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การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าของพิพิธภัณฑ์และผู้มีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้งพ ิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ผูเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์จ ำนวน 52 คน
ผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูล ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จ ำนวน 52 คน ซึ่งแ ยกเป็นเพศชาย
จำนวน 23 คน และเพศหญิงจำนวน 29 คน ในการจำแนกตามเพศนั้น จากจำนวน
ของเพศหญิงท สี่ งู ก ว่าเพศชายไม่ไ ด้ห มายความวา่ เพศหญิงจ ะมคี วามรสู้ กึ โหยหาอดีต
มากกว่าเพศชาย ทุกเพศสามารถโหยหาอดีตได้จากปัจจัยต่างๆ ที่กระตุ้นความรู้สึก
โหยหาอดีต เช่น ปัจจัยทางด้านอารมณ์ จากการเก็บข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวเพศ
ชายและเพศหญิงม คี วามรสู้ กึ ม คี วามสขุ เมือ่ ไ ด้ย อ้ นกลับไ ประลึกถ งึ ค วามทรงจำในอดีต
นอกจากนี้จากจำนวนที่มากกว่าของเพศหญิงก็เนื่องมาจากผลของการเก็บข้อมูลของ
ผู้ศกึ ษาทเ่ี พศหญิงสะดวกทจ่ี ะให้คำตอบมากกว่าและมลี กั ษณะของผเู้ ล่าเรือ่ งทม่ี ากกวา่ 
เพศชาย แต่เพศชายก็มีความสนใจในการจัดแสดงและมีการพูดคุยภายในกลุ่มของ
ตนเองมากกว่า
สำหรับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามอายุนั้น จะพบว่าอายุของนัก
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี ช่วงอายุได้สะท้อน
ปัจจัยของการโหยหาอดีตเนื่องจากการโหยหาอดีตเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้คนยังคง
รักษาอัตลักษณ์ของตนเอาไว้เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นใน
วัฏจักรของชีวิต เช่น อัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น จากวัยรุ่นไปสู่วัย
ผู้ใหญ่ จากสถานะโสดไปเป็นส มรส จากคู่สมรสไปเป็นบิดามารดา เป็นต้น ดังน ั้นแนว
โน้มท จี่ ะเกิดค วามรสู้ กึ โหยหาอดีตจ งึ เปลีย่ นแปลงไปตามชว่ งชวี ติ ข องแต่ละคน(Susan
L.Holak,William J.Havlena,1992,page2) ซึ่งจากช่วงอายุของกลุ่มต ัวอย่างจะเห็นได้
ว่าช่วงอายุส่วนใหญ่คือ 25 – 34 ปีแ ละ 35 – 44 ปีน ั้น เป็นช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษามาเป็นคนในวัยทำงาน
จากสถานะโสดไปเป็นสมรสหรือจากคู่สมรสไปเป็นบิดามารดา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยส ำคัญท จี่ ะทำให้ร สู้ กึ โหยหาอดีตไ ด้ หรืออ าจจะมาจากการทเี่ ป็นกลมุ่ ค นทมี่ กี ำลัง
ซื้อและอยูใ่นวัยแ สวงหาสิ่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และมาจากการมีประสบการณ์ต รงกับวัตถุ
ต่างๆ ทีเ่ คยเห็น เคยใช้ บ้านพพิ ธิ ภัณฑ์จงึ เป็นสถานทท่ี ต่ี อบสนองความตอ้ งการในดา้ นนี้
ได้เช่นกัน นอกจากนจี้ ากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุที่มาเที่ยวน้อยที่สุดค ือ 45 ปี
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ขึ้นไปนั้น พบว่าจุดประสงค์ของการมาเที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ก็มาจากการที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์จากคนในครอบครัวคือ ลูก หลาน ว่าม ีสถานที่ที่รวบรวมสิ่งของในอดีต
ของกลุ่มต ัวอย่างนี้ จึงเกิดค วามสนใจทจี่ ะเดินท างมาเที่ยวซึ่งน อกจากจะเป็นการตอบ
สนองความรู้สึกโหยหาอดีตของตนเองแล้ว ยังกล่าวว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองให้ลูกหลานเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านวัตถุที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ จากการที่กลุ่มตัวอย่างนี้มีจำนวนน้อยที่สุดอาจวิเคราะห์ได้ว่าวัตถุการ
จัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์อาจเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างเคยสัมผัสและอยู่ในช่วงเวลา
ของกลุ่มต ัวอย่าง ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างก็มีความต้องการที่จะย้อนกลับไปโหย
หาอดีตในช่วงเวลาที่เก่ากว่านั้นซึ่งอาจจะไม่ได้ร่วมสมัยเดียวกับตนเช่น การไปเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งก็
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความต้องการในลักษณะเดียวกันของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
(อายุ 25 – 44 ปี และ 45 ปีข ึ้นไป) ว่าม ีความต้องการโหยหาอดีตในช่วงเวลาที่ตนเอง
ไม่ได้สัมผัส แต่ก ารโหยหาอดีตเป็นส ิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างคน สิ่งของ และเหตุการณ์ใน
อดีตเข้าด้วยกันนั่นเอง นอกจากนี้ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไ ปถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่อยู่ใน
ช่วงของวัยกลางคนและวัยเกษียณก็จะมีความรู้สึกโหยหาอดีตมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถนำมาวิเคราะห์ในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ำกว่า
25 ปีได้เช่นเดียวกันว่า ในกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่มีประสบการณ์ตรงกับวัตถุที่จัด
แสดงมาก่อน แต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการกระตุ้นการโหยหาอดีตจากสิ่งที่ได้รับรู้มา เช่น
การชมภาพยนตร์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพ ฯ 2485 ก็ท ำให้เห็นภ าพในอดีตที่ญาติผู้ใหญ่
ในครอบครัวถ่ายทอดให้ฟัง ซึ่งทำให้กลุ่มตัวอย่างนี้ได้รับความรู้และการตอบสนอง
การโหยหาอดีตผ่านการจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
อื่นๆ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามระดับของการศึกษานั้นพบว่าส่วนใหญ่
คือ อยูใ่ นระดับป ริญญาตรีแ ละรองลงมาคอื ร ะดับส งู ก ว่าป ริญญาตรี จากขอ้ มูลข องกลุม่ 
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างในการจำแนกตามอายุกล่าวคือ
นักท อ่ งเทีย่ วทมี่ าเทีย่ วบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์น นั้ เป็นน กั ท อ่ งเทีย่ วทเี่ ป็นช นชัน้ ก ลางในสงั คม
มีการทำงานที่เป็นหลักแหล่ง มีรายได้ที่มั่นคง และมีเวลาว่างเพียงพอที่จะหาสถาน
ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด จากข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมพบว่านักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ได้เดินทางท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆ เช่น ตลาดสามชุก ตลาดอัมพวา ร้านอาหาร
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เพลินวาน เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้ตอบสนองการโหยหาอดีตเช่นเดียวกันกับบ้าน
พิพิธภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการมาเที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์คือ
ต้องการหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองการโหยหาอดีตเพิ่มเติมจากแหล่งเดิมที่เคย
ไปเยี่ยมชม สถานที่เหล่านี้สามารถสร้างความเพลิดเพลินเหมาะสำหรับการพักผ่อน
หย่อนใจจากภาวะกดดันต่างๆ ที่ได้ป ระสบมาจากการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ความ
กดดันจากการทำงาน เศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ในขณะเดียวกันการสั่งสมการ
ศึกษาทางดา้ นประวัตศิ าสตร์ท เี่ คยได้เรียนรมู้ ากเ็ ป็นส ว่ นสำคัญท จี่ ะทำให้น กั ท อ่ งเทีย่ ว
ต้องการที่จะเห็นสถานที่จริงอย่างที่เคยได้รับรู้มา นำมาต่อยอดจากจินตนาการที่เคย
คิดไว้ และยังแ สดงถึงการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์กล่าว
คือ มีค วามสามารถทจี่ ะค้นหาแหล่งท ่องเที่ยวในอินเทอร์เนตและสะท้อนความเป็นน ัก
อ่านและความสนใจเฉพาะด้านทางประวัติศาสตร์ผ่านงานของคุณอเนก นาวิกมูล จึง
ทำให้สนใจที่จะมาเยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา
อย่างไรกต็ ามกลุม่ ต วั อย่างบางรายยงั ไ ด้ให้ค วามคดิ เห็นว า่ เศรษฐกิจก เ็ ป็นส งิ่ 
สำคัญที่จะกระตุ้นให้คนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ กล่าวคือ หากเศรษฐกิจด ีก็จะมีแรงจูงใจ
ให้ค นเดินท างทอ่ งเทีย่ ว หากชว่ งใดเศรษฐกิจต กต่ำค นกจ็ ะหารายได้ห รือป ระหยัดม าก
กว่าท จี่ ะทอ่ งเทีย่ ว ดังน นั้ จ งึ ส ะท้อนให้เห็นภ าวะการโหยหาอดีตจ ะชดั เจนเมือ่ บ คุ คลนนั้ 
มีฐ านะเพียงพอทีจ่ ะหวนคดิ ถึงอ ดีตแ ละมกี ำลังซ อื้ อ นั ม าจากรายได้ทมี่ นั่ คงของตนเองที่
จะนำพาตนเองไปสถานที่ที่สามารถตอบสนองการโหยหาอดีตของตนเองได้ ซึ่งก็คือ
ชนชั้นกลางของประเทศที่มีการศึกษาและรายได้ม ั่นคงนั่นเอง
ข้อมูลข องกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามที่อยู่อาศัยปัจจุบันและจำแนกตามที่อยู่
ตามภูมิลำเนาเดิมนั้น ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนข้อมูลของนักท่องเที่ยวคือ นักท่อง
เทีย่ วสว่ นใหญ่ท เี่ ป็นค นกรุงเทพมหานครกค็ อื ช นชัน้ ก ลางในสงั คมเมืองหลวงจากขอ้ มูล
ทีก่ ล่าวมาแล้วข า้ งตน้ มีค วามตอ้ งการทจี่ ะหาสถานทพี่ กั ผ อ่ นทสี่ ามารถตอบสนองการ
โหยหาอดีตท ไี่ ม่ไ กลจากกรุงเทพมหานครมากนกั ซึง่ บ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการในส่วนนไี้ ด้ เพราะตั้งอ ยูบ่ ริเวณชานเมืองสะดวกในการเดินท างมาเยี่ยม
ชม ส่วนนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยูใ่นปริมณฑลนั้นก ็มาด้วยเหตุผลทสี่ อดคล้องกับข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นเช่นกัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่าง
จังหวัดหรือภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวต่างจังหวัดนั้น ก็คือกลุ่มคนที่ต้องการมาเที่ยวบ้าน
พิพธิ ภ ณ
ั ฑ์จ ริงๆ เพือ่ ต อ้ งการทจี่ ะศกึ ษารปู แ บบของบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ไ ปจดั การในแหล่ง
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ดำรงวิชาการ

มรดกวฒ
ั นธรรมในทอ้ งถนิ่ ข องตน นอกจากนนี้ กั ท อ่ งเทีย่ วทมี่ ภี มู ลิ ำเนาเดิมท เี่ ป็นช าว
ต่างจังหวัดก ย็ ิ่งเข้าถ ึงภ าวการณ์โหยหาอดีตส ่วนบุคคลของตนเองผ่านวัตถุท จี่ ัดแ สดง
เช่น นักท่องเที่ยวบางคนเห็นตั๋วรถไฟก็ทำให้คิดถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
ครั้งแรกของตนเอง เป็นต้น
การจำแนกกลุ่มต ัวอย่างตามลักษณะการเข้าช มนั้น พบว่าม าในลักษณะของ
กลุม่ เพือ่ นมากทสี่ ดุ ก็เนือ่ งจากวา่ ในกลุม่ เพือ่ นแต่ละกลุม่ จ ะมบี คุ คลทเี่ คยมาเทีย่ วบา้ น
พิพธิ ภัณฑ์แ ละได้แ นะนำกนั ม าเทีย่ วอกี เนือ่ งจากสถานทแี่ ละการจดั แ สดงทอี่ นุญาตให้
ถ่ายรปู ไ ด้ ส่วนใหญ่ก ลุม่ เพือ่ นคอื ผ ทู้ มี่ อี ายุอ ยูใ่ นชว่ งตำ่ ก ว่า 25 ปี และ 25-34 ปี ซึง่ ม ที งั้ 
กลุม่ ท อี่ าจจะเคยใช้ส งิ่ ของบางชนิ้ และไม่เคยใช้ห รือม ปี ระสบการณ์ร ว่ มกบั ส งิ่ เหล่าน เี้ ลย
แต่ท ุกคนก็สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้จากสิ่งที่แต่ละคนได้รับรู้มา ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว า่ ในกลุม่ เพือ่ นนนั้ บ างคนมปี จั จัยข องการโหยหาอดีตอ ยูแ่ ล้วจ ากการทเี่ คยได้
รับร เู้ รือ่ งราวในอดีตแ ละอยากมาเชือ่ มตอ่ ส งิ่ น นั้ เข้าก บั ต นเองจงึ ม าเทีย่ วบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์
และพาเพื่อนมาเที่ยวด้วย ซึ่งเพื่อนบางคนนั้นก็อาจจะมีการรับรู้ในลักษณะเดียวกัน
มาหรือมารับรู้จากเพื่อนที่นี่และนำไปบอกต่อจึงถือว่าเป็นการสร้างปัจจัยของการโหย
หาอดีตขึ้นในตัวบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับการเข้าชมในลักษณะของคู่รักที่
ฝ่ายใดฝา่ ยหนึง่ ม กั จ ะเป็นผ ทู้ สี่ นใจในเรือ่ งราวของอดีตแ ละนำพาคขู่ องตนมาถา่ ยทอด
หรือแ ลกเปลีย่ นประสบการณ์ก นั สำหรับก ารเข้าช มในลกั ษณะของครอบครัวเดีย่ วและ
ครอบครัวข ยายนนั้ ทำให้เห็นป จั จัยข องการโหยหาอดีตข องสมาชิกในครอบครัวไ ด้เป็น
อย่างดี กล่าวคอื การมาเทีย่ วบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ห ากมาจากการแนะนำของลกู ก อ็ าจกล่าว
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ลูกนั้นสนใจการโหยหาอดีตจากการที่ได้รับรู้มา และการพาพ่อแม่หรือ
บุคคลในครอบครัวม ากเ็ พือ่ จ ะมตี วั แทนของผทู้ สี่ อื่ ค วามหมายทชี่ ดั เจนมาบอกเล่าเรือ่ ง
ราวในอดีตให้ช ดั เจนยงิ่ ข นึ้ ซึง่ จ ะเห็นไ ด้จ ากจากคำตอบของกลุม่ ต วั อย่างทวี่ า่ 1“เติมเต็ม
ได้ท งั้ เราและลกู ชาย คืออ ยากให้ล กู ชายรวู้ า่ สิง่ ของสมัยก อ่ นเป็นอ ย่างไร มีว วิ ฒ
ั นาการ
มาอย่างไร บรรจุภัณฑ์ที่แปลงมาจนใช้ในปัจจุบัน” ซึ่งจ ากคำตอบนี้แสดงให้เห็นว ่าพ่อ
แม่หรือผู้สูงอายุในครอบครัวคือผู้สื่อความหมายที่สำคัญที่จะทำให้ตอบสนองการโหย
หาอดีตจากการรับรู้ผ่านตัวเด็กในครอบครัวและสะท้อนให้เห็นว่าการจัดแสดงในบ้าน
พิพิธภัณฑ์ที่นำการโหยหาอดีตมาตีความและสื่อความหมายนั้นประสบความสำเร็จ
ส่วนลกั ษณะของการเข้าชมคนเดียวนน้ั แสดงให้เห็นถงึ ความประทับใจของนกั ทอ่ งเทีย่ ว
1

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
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ทีม่ ตี อ่ บ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ในดา้ นตา่ งๆ รวมถงึ ก ารเป็นน กั ส ะสมของกลุม่ ต วั อย่างทมี่ คี วาม
ต้องการจะมาซื้อของเล่นชนิดต่างๆ จากบ้านพิพิธภัณฑ์อีกด้วย
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่จำแนกตามความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้น แสดง
ให้เห็นว่าบ้านพิพิธภัณฑ์ได้มีการดำเนินการที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
จัดแสดง การบริการ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มาครั้งแรกนั้นส ่วนใหญ่จะได้รับ
การประชาสัมพันธ์จากเพื่อนหรือคนในครอบครัว ซึ่งก็หมายถึงก ลุ่มต ัวอย่างที่มา 2-3
ครั้งนั่นเอง ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่มา4 ครั้งข ึ้นไป ก็เป็นหนึ่งในคนที่พาเพื่อน
มาเยี่ยมชมโดยกระจายกลุ่มกัน หรือมีการติดต่อในเรื่องของการทำการค้าโดยเฉพาะ
สินค้าที่สะท้อนการโหยหาอดีต รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ได้เรียกได้ว่า “ขาประจำ” ทีเ่ป็น
คนคุ้นเคยของพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์และเป็นนักสะสมของ
เล่นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีตของ
บ้านพิพิธภัณฑ์ และจากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มาครั้งแรกนั้นส่วนใหญ่
คือนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 25 ปี ลงมา มีความต้องการที่จะพาบุคคลในครอบครัวมา
เที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งอาจจะเป็นคำตอบของการโหยหาอดีตที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
และความสนใจในการบริโภคการโหยหาอดีตของกลุ่มตัวอย่างในอายุช่วง 25 – 34 ปี
และ 25 ปี ลงมา ก็มีความต้องการบริโภคการโหยหาอดีตคล้ายๆ กัน คือ เป็นสถาน
ที่ที่เคยได้รับรู้มา ความชอบในวัตถุท ี่จัดแ สดง ซึ่งเกี่ยวพันกับสถานทใี่นแต่ละที่ทกี่ ลุ่ม
ตัวอย่างได้เดินท างไปทอ่ งเทีย่ วมาแล้วท งั้ ส นิ้ ซึง่ จ ะยกตวั อย่างจาก ของเล่นส งั กะสี ซึง่ 
จะพบได้ท ั้งในบ้านพิพิธภัณฑ์ ตลาดสามชุก ตลาดอัมพวา
ปัจจัยส ำคัญท ที่ ำให้เกิดก ารโหยหาอดีต ได้แก่ อายุแ ละประสบการณ์ การโหย
หาอดีตส ามารถเกิดข นึ้ ไ ด้ก บั ท กุ ค นทกุ เพศและทกุ ว ยั ตามระดับข องประสบการณ์ก าร
โหยหาอดีต ทีม่ ี ระดับ (Susan L.Holak,William J.Havlena,1992,page 2) คือ
1. การโหยหาอดีตอย่างง่ายๆ เกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่างง่ายๆ และปราศ
จากคำถามคอื ความเชือ่ ท วี่ า่ ส งิ่ ต า่ งๆ ในอดีตด กี ว่าป จั จุบนั ซึง่ จ ากคำตอบของทกุ ก ลุม่ 
ตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า การมาเที่ยวบ้านพิพิธภัณฑ์ทำให้เกิดความรู้สึกมี
ความสุขจากการที่ได้มาย้อนความ ทรงจำที่มีความสุข และจากการที่ได้เห็นการจัด
แสดงหรือจากคำบอกเล่าของบุคคลในครอบครัวก็ทำให้รู้สึกขึ้นไปอีกว่าชีวิตในอดีต
เป็นช วี ติ ท มี่ คี วามสขุ สงบและเรียบงา่ ย ซึง่ ต า่ งจากการใช้ช วี ติ ในปจั จุบนั ท มี่ ปี ญ
ั หาจาก
ความกดดันในเรื่องต่างๆ
2. การโหยหาอดีตในลักษณะเชิงวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ถึง
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เหตุการณ์ในอดีตม ากกว่าการรับรู้หรือการกำหนดความรู้สึกกับเหตุการณ์ในอดีต อัน
จะหมายถึงการโหยหาอดีตเกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 ปีลงมา ที่อาจจะไม่มี
ประสบการณ์ตรงกับสิ่งของหรือเรื่องราวที่จัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์ แต่เกิดความ
รูส้ กึ โหยหาอดีตแ ละตอ้ งการสถานทที่ จี่ ะตอบสนองการโหยหาอดีตอ นั เนือ่ งมาจากการ
ที่เคยได้ร ับร ู้เรื่องราวในอดีตจากบุคคลในครอบครัว หรือจากสื่อต่างๆ นั่นเอง
3. การโหยหาอดีตท มี่ กี ารตคี วามและสอื่ ค วามหมาย บุคคลแต่ละคนวเิ คราะห์
ประสบการณ์การโหยหาอดีตด้วยตนเอง บ้านพิพิธภัณฑ์ได้นำการโหยหาอดีตมาตี
ความและสื่อความหมายผ่านการจัดแสดงไม่ว่าจะเป็น วัตถุที่ใช้ในการจัดแสดง การ
สร้างบรรยากาศ เช่น การเปิดเพลงยอ้ นยคุ เป็นต้น ซึง่ ส งิ่ เหล่าน เี้ ป็นส งิ่ ส ำคัญท กี่ ระตุน้ 
ให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนวิเคราะห์การโหยหาอดีตของตนเองได้และกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว ทำให้เติมเต็ม
ความรู้สึกโหยหาอดีตได้เป็นอย่างดี
อาจกล่าวได้ว่าจากลักษณะการโหยหาอดีตสามระดับข้างต้นนั้น ตัวแปรที่
สำคัญที่จะทำให้เกิดความรู้สึกโหยหาอดีตได้ม ากที่สุดก็คือ สิ่งต่างๆ ที่เป็นต ัวกระตุ้น
ที่เร้าความรู้สึกการโหยหาอดีตในแต่ละบุคคล ซึ่งจากความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นตรง
กันว่า วัตถุที่ใช้ในการจัดแสดงของบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นส ิ่งสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความ
รู้สึกโหยหาอดีตแ ละตอบสนองการโหยหาอดีตไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องราวหรือ
วัตถุท ที่ ำให้เกิดค วามสขุ ซ งึ่ พ อ้ งกบั ก ารวจิ ยั ข อ งฮอลบรูค (Holbrook)( Holbrook,Morris
B,1993,page3) ทีว่ า่ บุคคลทมี่ กี ารโหยหาอดีตน นั้ ไ ม่ไ ด้ข นึ้ อ ยูก่ บั เพศหญิงห รือเพศชาย
ที่จะมีความรู้สึกโหยหาอดีตมากกว่ากัน แต่ผลของการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า บุคคล
แต่ละคนจะมีการโหยหาอดีตต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข เช่น ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาดี
เช่น My fair lady เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนได้จากการนำภาพยนตร์เรื่องชาลี
แชบปลิน มาฉายที่โรงภาพยนตร์จำลองของบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้
เกิดค วามรสู้ กึ ด ี สามารถเรียกเสียงหวั เราะได้ท งั้ จ ากเพศชายและหญิง ภาพยนตร์เรือ่ ง
เรือนแพที่สะท้อนความรักของชายและหญิงและมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ลึกซึ้งจับใจ
เพศหญิงมากกว่า เป็นต้น นอกจากนี้ความชื่นชอบในแต่ละห้องนั้นก็มาจากรสนิยม
ส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วย เช่น นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายรูปก ็จะให้ความสนใจ
การจัดแสดงของร้านถ่ายรูปเป็นพิเศษ ซึ่งการโหยหาอดีตก็จะเป็นล ักษณะเฉพาะและ
รสนิยมของแต่ละบุคคล
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จากการศกึ ษาขอ้ มูลพ บวา่ บ้านพพิ ธิ ภัณฑ์เป็นส ถานทที่ รี่ องรับธ รุ กิจโหยหา
อดีตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบ้านพิพิธภัณฑ์ได้มีการนำเทคนิคในการจัด
แสดงเพื่อการตีความและสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมมาใช้กับการกำหนดเนื้อหา
และรูปแบบในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็น การคัดเลือกวัตถุที่นำมาจัดแสดง วัตถุที่จัด
แสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์จะเป็นสิ่งของที่ได้รับบริจาคที่อยู่ในยุค 2500 และในหลังยุค
2500 สิ่งสำคัญที่สุดในการคัดเลือกวัตถุท ี่นำมาจัดแสดงคือ วัตถุเหล่าน ั้นต้องเป็นของ
จริงไ ม่ใช่ข องเลียนแบบ เช่น ตูข้ ายยาทไี่ ด้ร บั บ ริจาคจากรา้ นขายยาในจงั หวัดอ ทุ ยั ธานี
ซึง่ ก ารคดั เลือกวตั ถุท ใี่ ช้ในการจดั แ สดงมคี วามสำคัญม าก เนือ่ งจากเป็นส งิ่ เร้าห รือส งิ่ ท ี่
กระตุน้ ให้น กั ท อ่ งเทีย่ วเห็นภ าพในอดีตไ ด้ช ดั เจนยงิ่ ข นึ้ นอกจากนยี้ งั ไ ด้ม กี ารนำเทคนิค
ของการตีความและสื่อความหมายโดยมีรูปแบบการจัดแสดงที่นำการโหยหาอดีตที่มี
การตคี วามและสอื่ ค วามหมายผา่ นรปู แ บบการจดั แ สดง ซึง่ ท ำให้น กั ท อ่ งเทีย่ วแต่ละคน
วิเคราะห์ป ระสบการณ์ก ารโหยหาอดีตด ว้ ยตนเองกล่าวคอื บ้านพพิ ธิ ภัณฑ์อ าจจะไม่มี
การทำป้ายข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมในทุกๆ ห้อง แต่ร ูปแบบการจัดแ สดง ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุท นี่ ำมาใช้ในการจดั แ สดง การสร้างเรือ่ งราวและบรรยากาศในแต่ละหอ้ ง ก็ล ว้ นแล้ว
แต่กระตุ้นความรู้สึกต่างๆ ของนักท่องเที่ยว การอนุญาตให้จับต ้องวัตถุและถ่ายภาพ
ได้ท ำให้น กั ท อ่ งเทีย่ วมปี ฏิส มั พันธ์(Interactive) กับว ตั ถุโดยตรงกเ็ ป็นส งิ่ ส ำคัญท ที่ ำให้
นอกจากนกั ท อ่ งเทีย่ วจะได้ร บั ค วามรแู้ ละความเพลิดเพลินแ ล้ว ยังท ำให้เกิดค วามรสู้ กึ 
โหยหาอดีตตามมาอีกด้วย เช่น การเปิดเพลงย้อนยุค บ้านพิพิธภัณฑ์ได้มีการสร้าง
บรรยากาศโดยการเปิดเพลงในจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น การ
เปิดเพลงยอ้ นยคุ ไม่ว า่ จ ะเป็นเพลงของสนุ ทราภรณ์ เพลงของสเุ ทพ วงษ์ก ำแหง เพลง
ของชรินทร์ นันทนาคร เป็นต้น บริเวณชั้นสามที่จัดแ สดงเป็นร ้านขายแผ่นเสียงและมี
เก้าอีใ้ ห้น งั่ พ กั ซึง่ น กั ท อ่ งเทีย่ วจะได้ฟ งั เพลงไปพร้อมกบั ก ารชมการจดั แ สดงหอ้ งตา่ งๆ
บนชั้นสาม และการเปิดเพลงบริเวณตลาดริมน้ำในอาคารหลังที่สองก็เช่นเดียวกัน ซึ่ง
จุดน เี้ ป็นจ ดุ ท นี่ กั ท อ่ งเทีย่ วจะมานงั่ พ กั ผ อ่ นแลกเปลีย่ นประสบการณ์ก นั จ ากการเข้าช ม
การดื่มกาแฟ ตรงบริเวณร้านกาแฟจำลองคลอด้วยเสียงเพลงย้อนยุค เป็นสิ่งส ำคัญที่
สามารถกระตุ้นความรู้สึกโหยหาอดีตของนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับประสบการณ์การโหยหาอดีตที่มีการตีความและสื่อความหมายนั่นเอง
จะเห็นไ ด้ว า่ ในปจั จุบนั ป รากฏการณ์โหยหาอดีตในสงั คมไทยนนั้ ม คี วามชดั เจน
มากขนึ้ ซึง่ จ ะเห็นไ ด้จ ากสถานทที่ อ่ งเทีย่ วตา่ งๆ ทีเ่ กิดข นึ้ เพือ่ ต อบสนองความรสู้ กึ โหย
หาอดีตไ ปพร้อมๆ กับการกระตุ้นการโหยหาอดีตของคนให้เด่นชัดยิ่งขึ้น หลายแห่งๆ
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อาจเป็นการจำลองเช่นเดียวกบั บ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ หรือใช้ส ถานทจี่ ริงเป็นแ หล่งท อ่ งเทีย่ ว
แต่ส งิ่ ท สี่ ำคัญท สี่ ดุ ค อื ในการทอ่ งเทีย่ ววฒ
ั นธรรมกบั ก ารโหยหาอดีตค อื ความจริงแ ท้ ที่
นักท อ่ งเทีย่ วตอ้ งการจะได้ร บั ห รือส มั ผัส อาจกล่าวได้ว า่ บ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ มีอ งค์ป ระกอบ
ของความจริงแท้ในมรดกวัฒนธรรมที่เห็นเด่นชัด ตั้งแต่วัตถุที่นำมาจัดแสดง ซึ่งเป็น
ของบริจาคและเป็นของสะสมในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2500 ขึ้นไป เพราะเป็นของใช้ที่อยู่
ภายในบา้ นของผบู้ ริจาคจริงๆ เมือ่ น กั ท อ่ งเทีย่ วได้เห็นว ตั ถุท จี่ ดั แ สดงกท็ ำให้เกิดค วาม
น่าเชื่อถือ นอกจากนรี้ ูปแบบการจัดแ สดงก็ช่วยตอกย้ำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ผนวกกบั ป ระสบการณ์ต รงของนกั ท อ่ งเทีย่ วทเี่ คยได้เห็น ได้ส มั ผัสอ กี ด ว้ ย ซึง่ ถ อื ว่าเป็น
หน้าทีห่ ลักข องพพิ ธิ ภัณฑ์ท จี่ ะทำให้ส ถานทแี่ ละสงิ่ ป ระกอบนา่ เชือ่ ถ อื แ ละดเู หมือนจริง
ตามแนวคิดว่าด้วยความจริงแท้ในมรดกวัฒนธรรม
นอกจากนี้จากการที่บ้านพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงการจำลองร้านต่างๆใน
ตลาดซงึ่ ท ำให้เห็นภ าพวถิ ชี วี ติ แ ละกลิน่ ไ อของอดีตน อกเหนือไ ปจากวตั ถุท เี่ ป็นข องจริง
แล้ว การจำลอง ในลกั ษณะนกี้ ค็ อื ก ารเลียนแบบของจริงท ที่ ำให้น กั ท อ่ งเทีย่ วเกิดค วาม
รู้สึกโหยหาอดีตอ ย่างแท้จริงในความรู้สึก อันเนื่องมาจากความทรงจำที่ค่อยๆย้อนมา
ถึงแ ม้วา่ บ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์จ ะขาดวถิ ชี วี ติ จ ริงๆ ท ถี่ อื ว่าเป็นอ งค์ป ระกอบทสี่ ำคัญข องความ
จริงแท้ แต่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกโหยหาอดีตที่แท้จริงของนักท ่องเที่ยวขึ้นมา หากลอง
เปรียบเทียบกบั ต ลาดเก่าต า่ งๆ ทีน่ กั ท อ่ งเทีย่ วสามารถเดินช มวถิ ชี วี ติ ภ ายในบา้ นของ
คนทอี่ าศัยอ ยูจ่ ริง นักท อ่ งเทีย่ วอาจจะไม่ไ ด้ร สู้ กึ โหยหาอดีตแ ละเข้าใจได้เท่ากับก ารเดิน
ชมในพิพิธภัณฑ์ที่มีการลำดับเหตุการณ์หรือจัดให้เป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดกระตุ้น
จินตนาการที่ชัดเจนกว่า อาจกล่าวได้ว่าการจำลองอดีตที่ไม่ได้บิดเบือนความจริงแท้
ไปคือ เครื่องมือที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งที่ทำให้รู้สึกโหยหาอดีตและตอบสนองความรู้สึก
โหยหาอดีต อย่างดีเช่นกัน
ในขณะเดียวกันบ า้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ย งั ม บี รรยากาศของความเป็นบ า้ นทที่ ำให้ร สู้ กึ 
อบอุ่นมากกว่าจะให้ค วามรู้สึกให้คิดในแง่เชิงพาณิชย์ เช่น เพลินว าน ที่นักท่องเที่ยว
จะรู้สึกว่าการจัดแสดงในเพลินวานนั้นเป็นการจำลองเหมือนกันกับบ้านพิพิธภัณฑ์
แต่ทำให้รู้สึกในเชิงพาณิชย์มากกว่าและความเชื่อถือในตัววัตถุย่อมน้อยลงไปด้วย
เนื่องจากคิดว่าไ ม่น่าจะเป็นของจริงทั้งหมดเหมือนบ้านพิพิธภัณฑ์
จากการศึกษาแนวคิดว่าด้วยความจริงแท้ในงานท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้น
สิ่งสำคัญที่สุดของความจริงแท้คือ การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของมรดก
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วัฒนธรรมจากการสัมผัสความจริงแท้ของมรดกวัฒนธรรมแต่ละประเภท จากจุด
ประสงค์ข องบ้านพิพิธภัณฑ์น อกเหนือไปจากการได้รับค วามรู้แล้ว สิ่งสำคัญที่เน้นย ้ำ
ก็ค อื การเห็นค ณ
ุ ค่าข องสงิ่ ของใกล้ต วั เพราะวตั ถุท สี่ ร้างขนึ้ ม าแต่ละชนิ้ ล ว้ นมเี รือ่ งราว
และถา่ ยทอดความรใู้ นดา้ นตา่ งๆ จากตวั ข องมนั เอง จริงอ ยูว่ า่ น กั ท อ่ งเทีย่ วรนุ่ ใหม่ห รือ
รุน่ เก่าค งไม่ส ามารถยอ้ นเวลาไปเก็บส ะสมของเก่าในอดีตไ ด้ท กุ ช นิด แต่เป็นแ รงบนั ดาล
ใจให้เก็บสิ่งของในปัจจุบันซึ่งต่อไปในภายหน้าก็จะเป็นของเก่าที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับ
วัตถุที่นำมาจัดแ สดง
สรุปผลการวิจัย
บ้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตอบสนองการโหยหาอดีตของผู้เข้าชม
ได้ ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจความหมายของและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่
นอกจากจะให้ค วามรแู้ ละทำให้เห็นค ณ
ุ ค่าข องสงิ่ ของทเี่ ป็นต วั แทนของเรือ่ งราวในอดีต
แล้ว ยังส ามารถเติมเต็มความรู้สึกโหยหาอดีตของผู้เข้าชมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ถือไ ด้ว า่ การจดั การของบา้ นพพิ ธิ ภัณฑ์ป ระสบความสำเร็จแ ม้วา่ จ ะเป็นเพียงพพิ ธิ ภัณฑ์
เอกชนขนาดเล็ก แต่จากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท ี่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ
ในการจัดพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้
เข้าช ม การหารายได้ในการดำเนินง านของพพิ ธิ ภัณฑ์ ซึง่ ส งิ่ เหล่าน ลี้ ว้ นแต่เป็นต วั อย่าง
อันด ใี ห้แ ก่พ พิ ธิ ภ ณ
ั ฑ์อ นื่ ๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการนำเทคนิคข องการ
ตีความและสอื่ ค วามหมายโดยมรี ปู แ บบการจดั แ สดงทนี่ ำการโหยหาอดีตท มี่ กี ารตคี วาม
และสื่อความหมายผ่านรูปแบบการจัดแสดง เนื่องจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ล้วนเป็นสถาน
ทีท่ จี่ ดั แ สดงวตั ถุส งิ่ ของทมี่ เี รือ่ งราวและมคี ณ
ุ ค่า หากนำมาปรับใช้ก จ็ ะเป็นป ระโยชน์ใน
แง่ข องการดงึ ดูดให้น กั ท อ่ งเทีย่ วมคี วามสนใจและความตอ้ งการทจี่ ะมาเรียนรเู้ รือ่ งราว
ต่างๆตามจดุ ม งุ่ ห มายในการกอ่ ต งั้ พ พิ ธิ ภัณฑ์ก เ็ พือ่ เป็นแ หล่งในการศกึ ษาหาความรใู้ น
ขั้นแรก
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