บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
บทนี้ เป็ นการศึ กษาภาคเอกสารเพื่ อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู ้ ในบริ บ ทที่
เกี่ ยวกับ ประวัติ ศ าสตร์ ข องเมื องเชี ย งใหม่ ยุค หลัง และสถาปั ต ยกรรมแบบโคโลเนี ย ลในล้า นนา
รวมทั้งบทบาทของชาวจีนในช่วงเวลาที่เกี่ ยวข้องกับ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุ สารสุ นทร
จังหวัดเชี ยงใหม่ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1 สถานภาพความรู้ ข องประวัติ ศาสตร์ เมื องเชี ยงใหม่ ยุค หลังที่ เกี่ ยวข้องกับ พัฒ นาการ
สถาปัตยกรรมและบ้านตึก
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่
พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนที่ได้รับอิทธิ พลจากต่างชาติ
พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนในล้านนา

2.2 องค์ความรู ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย
2.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

แนวคิดแหล่งเรี ยนรู้
แนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แนวคิดจิตวิทยาในการรับรู้
แนวคิดจิตวิทยาในการเรี ยนรู้

2.4 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1. สถานภาพความรู้ ของประวัติศาสตร์ เมืองเชี ยงใหม่ ยุคหลังที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการสถาปัตยกรรม
และบ้ านตึก
2.1.1 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
ในอดีตระบบเศรษฐกิ จในล้านนามีความเป็ นอิสระจากกรุ งเทพฯ เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศ
ของล้านนามีลกั ษณะเป็ นภูเขาสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยป่ าทึบและสัตว์ป่าที่อนั ตรายอาศัยอยูม่ ากมาย
ประกอบกับในสมัยนั้นยังไม่มีการสร้างทางรถไฟส่ งผลให้การคมนาคมขนส่ งติดต่อกับกรุ งเทพฯ ทา
ได้เฉพาะทางเรื อเท่านั้น ส่ วนการติดต่อค้าขายกับประเทศพม่า จีน และลาว ทาได้รวดเร็ วกว่า ซึ่งอาศัย
การเดินทางทางบกโดยใช้สัตว์ต่างสิ นค้า เส้นทางการค้าที่สาคัญเหล่านี้ ได้มารวมกันที่เมืองเชียงใหม่
มี ช นิ ดของสิ น ค้าที่ แตกต่ างกันและมี พ่ อค้าแต่ ล ะเชื้ อชาติ ผูก ขาดอยู่ โดยเฉพาะพ่ อค้าชาวไทใหญ่
นอกจากนี้ ในชุ มชนรอบเมืองเชี ยงใหม่ ยังมีการผลิตเครื่ องใช้อุปโภคบริ โภคขึ้นเอง ไม่จาเป็ นต้องซื้ อ
สิ นค้าภายนอก ทาให้ส่วนใหญ่มีการซื้ อขายเฉพาะในเมืองใหญ่
ต่อมาได้เริ่ มอิทธิ พลจากภายนอกแทรกตัวเข้ามาในหัวเมืองภาคเหนื อ ไม่วา่ จะเป็ นการค้าเสรี
ของสยาม การเข้ามาของชาติตะวันตก และการอพยพโยกย้ายเข้ามาของพ่อค้าชาวจีน ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จในล้านนาที่ ส าคัญเกิ ดขึ้ นที่ สุด นั่นคือ การแสวงหาทรัพ ยากรธรรมชาติ
ได้แก่ ป่ าไม้ และการหาตลาดเพื่อระบายสิ นค้าสาเร็ จรู ปของอังกฤษ และเป็ นปั จจัยให้เกิดการพัฒนา
ตัวของทุนนิยมในล้านนาจึงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จากผลงานการศึกษาของปลายอ้อ ชนะนนท์
เรื่ อง บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อตัวและขยายตัวของทุนนิ ยม ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.
2464-2524 ได้นาเสนอลาดับการพัฒนาการของเศรษฐกิจล้านนา ดังนี้ (ปลายอ้อ ชนะนนท์, 2529)
ระยะที่ 1 การเปลี่ ยนแปลงเศรษฐกิ จในล้านนา ก่ อนการมาถึ งของรถไฟยังเชี ยงใหม่ พ.ศ. 23982464 ซึ่ งก่อนหน้านั้นล้านนามีความเป็ นอิสระมากพอสมควร จนเมื่อชาติตะวันตกเริ่ มเข้ามามีบทบาททาง
เศรษฐกิจและการเมืองในแถบนี้ รัฐบาลสยามจึงต้องการผนวกล้านนาเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสยามเพื่อลด
บทบาทของชาติตะวันตกลง ขณะเดี ยวกันนั้นพ่อค้าชาวจี นก็ได้เริ่ มอพยพขึ้ นมาจากทางใต้อาศัยแม่ น้ า
เจ้าพระยาเดิ นทางย้อนขึ้ นเหนื อเรื่ อยมา เพื่ อมาตั้งหลักแหล่ งในล้านนา ส่ งผลให้มี ชุมชนชาวจี นดั้งเดิ ม
ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าสายสาคัญ ทามาหาเลี้ ยงชี พด้วยการเป็ นพ่อค้า โดยใช้ “เรื อหางแมงป่ อง” หรื อ “เรื อ
แม่ป๊ะ” ในการเดิ นทางขึ้นล่องเชี ยงใหม่กบั กรุ งเทพฯ ส่ วนพ่อค้าพื้นเมื อง พม่า และไทใหญ่ มีการค้าขาย
ด้วยการใช้ “วัวต่าง” เป็ นพาหนะในการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างหมู่บา้ นกับหมู่บา้ นในล้านนา
อังกฤษเริ่ มมีความสนใจในทรัพยากรธรรมชาติของล้านนา หลังจากที่ได้เข้าไปยึดครองแคว้นยะ
ไข่และตะนาวศรี ของพม่าเมื่อปี พ.ศ.2367 และเริ่ มต้นเข้ามามีอิทธิ พลอันเป็ นผลจากการทาสนธิ สัญญา
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เบาว์ริงของรัฐบาลสยามกับอังกฤษ และต่อมาได้ทาสนธิสัญญาเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2416 เพื่อเข้ามา
ประกอบกิจการและสัมปทานไม้สักในล้านนา ตลอดจนหาตลาดสาหรับกระจายสิ นค้า ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลสยามก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองและการคลังเพื่อรวมหัวเมืองเหนื อเข้าสู่ ส่วนกลางเพื่อคาน
อานาจกับอังกฤษ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายชัดเจนในการสร้างทางรถไฟสายเหนื อเองโดยใช้เงิน
พระคลังข้างที่และให้ช่างเยอรมันเป็ นผูก้ ่อสร้ าง ทาให้ระบบการผลิตแบบทุนนิ ยมเริ่ มแทรกตัวเข้าไป
ทดแทนการผลิตเพื่อการยังชี พ อีกทั้งรัฐบาลสยามได้กาหนดให้มีการเสี ยภาษีดว้ ยเงินบาทและให้เสี ย
ภาษีแทนแรงงานเกณฑ์ดงั เช่นในอดีต อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้พ่อค้าชาวจีนสามารถประมูลเพื่อขอจัดเก็บ
ภาษี เป็ นนายอากรบ่อนเบี้ย นายอากรหมาก พลู ฝิ่ น เป็ นต้น นับเป็ นการลดอานาจการปกครองและการ
เก็บภาษีของกลุ่มเจ้านายฝ่ ายเหนื ออันเป็ นแหล่งรายได้หลักในอดีตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ระยะเริ่ มแรกที่ทางรถไฟยังมาไม่ถึงเชี ยงใหม่น้ ัน กลุ่ มพ่อค้าพม่าและไทใหญ่ซ่ ึ งใช้ววั ต่างก็
ปรับตัวให้สอดคล้องกับอานาจรัฐใหม่ได้ เป็ นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิ จ
ในครั้งนี้อนั เป็ นผลมาจากสนธิ สัญญาต่างๆระหว่างรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสยาม อย่างไรก็ตามใน
เวลาต่อมากลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่มีเครื อข่ายพ่อค้าชาวจีนในกรุ งเทพฯ ก็สามารถควบคุ มเส้นทางการค้า
ทางเรื อแทนการค้าทางบก และผูกขาดการลงทุนระหว่างภาคเหนื อกับกรุ งเทพฯแทนพ่อค้าชาวพม่า
ไทใหญ่ และพื้นเมืองได้ นับเป็ นการครอบงาตลาดภาคเหนือทั้งหมด
ต่อมาเมื่อรัฐบาลสยามเริ่ มเปิ ดใช้ทางรถไฟสายเหนือบางส่ วน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2448
พ่อค้าชาวจีนจึงกลายเป็ นกลุ่ มที่ แสวงหาผลประโยชน์จากสาธารณู ปโภคของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่
โดยทุ นจากการค้าของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนส่ วนหนึ่ งกระจายไปในรู ปแบบเงิ นกู้ การสะสมที่ดิน และ
ทรัพ ย์สิ น อื่ นๆที่ ไ ม่ ได้ถู ก ส่ งออกไปนอกประเทศทั้งหมด เช่ นเดี ย วกับ ทุ น ของพ่ อค้าบริ ษ ทั ท าไม้
อังกฤษ ในขณะเดี ยวกัน กลุ่ มทุ นดั้งเดิ มที่ เหลื ออยู่ ได้แก่ เจ้านายฝ่ ายเหนื อ พ่อค้าพม่า และไทใหญ่
ยังคงแสวงหาช่ องทางการสะสมทุ นขั้นต้นอยู่ต่อไป อี กทั้งยังมี กลุ่ มพ่อค้าจากภาคกลางอพยพทาง
รถไฟขึ้ นมาทาการค้าขายและดาเนิ นกิ จการอื่ นๆ แข่งขันกลุ่ มทุ นดั้งเดิ มในท้องถิ่ น กลุ่ มเจ้านายได้
กลายมาเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ที่มีกาลังซื้ อสู ง และมักจะบริ โภคเกินกว่ารายได้ ที่ได้เป็ นเงินเดือนจาก
รัฐบาลสยาม จนกระทัง่ เป็ นหนี้ สินพ่อค้า ทาให้ทรัพย์สินเกิดการเปลี่ยนมือไปเป็ นของพ่อค้าในที่สุด
ส่ งผลให้นอกจากจะมีสถานะทางเศรษฐกิจตกต่าแล้ว สถานะทางการเมืองก็เช่นกัน
ระยะที่ 2 การมาถึงของรถไฟยังเมืองเชี ยงใหม่ พ.ศ.2464-2484 ได้เป็ นปั จจัยทาให้ตน้ ทุนการ
ขนส่ งสิ น ค้า ลดลง และใช้เวลาน้อยกว่า การขนสิ น ค้า ทางเรื อ สิ น ค้าส าเร็ จรู ป จากต่ างประเทศได้
กระจายจากกรุ งเทพฯมาสู่ ลา้ นนา ทั้งในด้านปริ มาณและจานวนแหล่งผลิ ตสิ นค้า ระบบเศรษฐกิจใน
ล้านนาจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะเศรษฐกิ จของภาคถูกผนวกเข้ากับ
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ระบบเศรษฐกิจส่ วนกลางยิ่งขึ้น ศูนย์กลางการค้าของภาคเหนื อได้เปลี่ ยนจากลาปางมาเป็ นเชี ยงใหม่
ตลาดล้านนาที่ แต่เดิ มเป็ นตลาดสิ นค้าส าเร็ จรู ปของอังกฤษจึงมีสิ นค้าจากเยอรมันและญี่ ปุ่นเข้ามา
แข่งขัน ขณะเดียวกันสิ นค้าส่ งออกจากล้านนา ก็เพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าว สุ กร ผ้าทอ กระตุน้ ให้ชาวบ้าน
ผลิตเพื่อการขายแทนการผลิตเพื่อมุ่งใช้สอยในชุ มชน ซึ่ งกลุ่มพ่อค้านายทุนได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในฐานะเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงและชักนาให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการค้าในล้านนา
ชนชั้นนายทุนพ่อค้าได้ก่อรู ปขึ้นท่ามกลางการขยายตัวของการผลิตเพื่อการขายนี้ ประกอบด้วย
พ่อค้าชาวจีนดั้งเดิ ม พ่อค้าชาวจีนรุ่ นใหม่ที่อพยพเข้ามาพร้อมกับทางรถไฟ พ่อค้าพื้นเมือง พ่อค้าคน
ไทยภาคกลาง พ่อค้าไทใหญ่ พ่อค้าพม่า พ่อค้าแขกมุสลิม และกลุ่มทุนเก่าที่เป็ นเจ้านายฝ่ ายเหนื อ เป็ น
ต้น เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มพ่อค้าต่างๆ ภายใน ดังเช่น การแข่งขันระหว่างพ่อค้าชาวจีนดั้งเดิมกับ
พ่อค้าชาวจีนรุ่ นใหม่ พ่อค้าชาวจีนกับเจ้านายฝ่ ายเหนื อ และการค้าขายทางเรื อเริ่ มหมดความสาคัญลง
ไป พ่อค้าชาวจีนหันมาใช้รถไฟเพื่อขนส่ งสิ นค้าแทนเนื่ องจากประหยัดเวลาและต้นทุ นได้มากกว่า
จานวนพ่อค้าชาวจีนในภาคเหนือก็เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ วตาม
การแข่งขันนี้ได้ทาให้กลุ่มเจ้านายฝ่ ายเหนื อต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาลงทุน
ทาตลาดสด กิจการยาสู บ ทอผ้า การบุกเบิกที่นา เป็ นต้น แต่กระนั้นก็มกั ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงต้อง
ไปพึ่งเงิ นกูจ้ ากพ่อค้าชาวจีน แต่เมื่ อไม่มีเงิ นไปชาระจึงต้องเสี ยทรัพย์สินมากมายให้พ่อค้าชาวจีนไป
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ก็จะถูกพ่อค้าชาวจีนเป็ นผูเ้ ข้ามาจัดการเรื่ องการค้าขายและขนส่ งลง
ไปขายกรุ งเทพฯ ทางรถไฟ แม้การแข่งขันระหว่างกลุ่มทุนต่างๆในล้านนาช่ วงก่อนสงครามโลกครั้งที่
2 ยังไม่มี ลกั ษณะที่ ชัดเจน แต่เป็ นการพึ่ งพากันเสี ยส่ วนใหญ่ พ่อค้าชาวจี นยังต้องพึ่ งพิ งเจ้านายฝ่ าย
เหนือในฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีอานาจซื้ อสู ง และเป็ นแหล่งดึงดูดความมัง่ คัง่ ให้แก่พ่อค้าชาวจีน
ตั้งแต่ท างรถไฟมาถึ งเมื องเชี ยงใหม่ และก่ อนสงครามโลกครั้ งที่ 2 เป็ นระยะเวลาที่ นายทุ น
พ่อค้ามีเสรี ภาพในการค้าและเปิ ดโอกาสอย่างเต็มที่ ในการสะสมทุ นผ่านการค้า เช่ น การออกเงิ นกู้
การแสวงหาที่ ดิน และครอบครองที่ ดิน ผืน ใหญ่ และการค้าฝิ่ นเถื่ อน อี ก ทั้งรั ฐส่ วนกลางได้มี ก าร
ปรับปรุ งและก่อสร้างโครงสร้างเศรษฐกิ จพื้นฐาน เช่ น การสร้ างทางรถไฟ ถนนบริ การของรัฐอื่นๆ
เพิ่มเติม ส่ งผลให้นายทุนพ่อค้าดั้งเดิ มสามารถนาทุนที่สะสมไว้แต่เดิ มนาไปใช้ในการลงทุนกิ จการ
ใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมขั้นต้นที่ทดแทนการนาเข้าและเพื่อการส่ งออกไปขายนอกภาค และได้นาเอา
นายทุนพ่อค้ารุ่ นใหม่ที่มีเครื อข่ายการค้าที่ดีในกรุ งเทพเข้ามาสะสมทุนในภูมิภาคนี้ โดยแทรกเข้าไป
ในการค้าระดับเมืองและชนบท อาศัยการขนส่ งสิ นค้าด้วยรถบรรทุ ก แทนวัวต่างม้าต่าง ส่ วนกลุ่ ม
พ่ อค้ารุ่ น เก่ าได้แ ก่ พ่ อค้าไทใหญ่ ได้ถู ก ผลัก ออกสู่ ก ารผลิ ตภาคเกษตรไป ชาวบ้านในชนบทถู ก
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กาหนดบทบาทโดยกลไกทางการตลาด ถู กดึ งเข้าสู่ การผลิ ตเพื่อขายในฐานะแรงงานราคาถู ก ผลิ ต
ส่ วนเกินทางเศรษฐกิจให้แก่การสะสมทุน และเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าตามนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เมื่อการค้าและระบบเศรษฐกิ จได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ระยะแรกผูท้ ี่ ตอ้ งการกูเ้ งิ นเพื่อลงทุ น
และการบริ โภคจึงต้องขึ้นอยูก่ บั แหล่งเงินกูเ้ อกชนอย่างตระกูลพ่อค้าชาวจีนที่สะสมความมัง่ คัง่ เช่ น
ตระกูลชุ ติม า-นิ มมานเหมิ นท์ แซ่ เลี ยว วิบูลสันติ และตระกูล พ่อค้าชาวตะวันตก เช่ น ตระกูลคิวลิ
เปอร์ ตระกูลแมคฟี โดยกิ จการเงินกูข้ องตระกูลเหล่านี้ เป็ นการสะสมทุนด้วยการออกเงินกูค้ วบคู่ไป
กับการค้าขาย แต่กระนั้นก็ยงั มีสถาบันการเงินของราชการ คือ พระคลังออมสิ น ทาหน้าที่เป็ นสถาบัน
รับฝากเงิน ต่อมาธนาคารพาณิ ชย์ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นกิ จการในภาคเหนื อ โดยธนาคารแรกคื อ แบงก์
สยามกัมมาจุลฯ(ธนาคารไทยพาณิ ชย์จากัด) โดยเปิ ดดาเนินกิจการเมื่อ พ.ศ. 2470
ระยะที่ 3 ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 พ.ศ.2485-2503 โดยในระหว่างสงครามที่ ผ่านมานั้นเป็ น
ช่ วงที่ เส้ นทางรถไฟสายเหนื อเสี ยหายอย่างหนัก และทรั พยากรธรรมชาติ และมนุ ษย์ถู กผันไปสู่ การ
สงคราม ท าให้ระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศมีความลาบากจนหยุดชะงักไปช่ วงหนึ่ ง อย่างไรก็ตามใน
ช่ วงเวลานั้นเองพ่อค้าชาวจี นก็สามารถสะสมทุ นได้ภายในระยะเวลาสั้น ด้วยการกว้านซื้ อสิ นค้าจาเป็ น
กักตุนไว้ล่วงหน้า แล้วกาหนดราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว รวมไปถึ งการถื อโอกาสค้าขายกับกองทัพ
ญี่ปุ่น และการกักตุนสิ นค้าบางประเภทที่มีราคาถูกในช่วงสงคราม แล้วรอขายในราคาสู งเมื่อสงครามสงบ
นับจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ พ.ศ.2475 พ่อค้านายทุนในท้องถิ่ น
ได้สะสมเงินทุนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีความพยายามนาระบบเศรษฐกิ จทุนนิ ยมโดยรัฐมาใช้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการใช้นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในระดับภูมิภาค เพื่อพยายามจะ
ลดบทบาททางเศรษฐกิจของพ่อค้าต่างชาติ ได้แก่ พ่อค้าชาวจีนซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ควบคุ มการค้าและการผลิ ต
ของประเทศ ด้วยมาตรการกีดกันกิจการการค้าและการผลิตของชาวต่างชาติ และสนับสนุ นการร่ วมลงทุน
โดยเอกชนที่ใกล้ชิดรัฐบาลหรื อคนท้องถิ่น ส่ งผลให้พ่อค้าชาวจีนรุ่ นใหม่ที่เพิ่งอพยพขึ้นมาหลังจากสร้าง
ทางรถไฟสายเหนื อได้รับผลกระทบ เพราะยังไม่สามารถสร้างความกลมกลื นกับคนพื้นเมื องได้ ต่างจาก
พ่อค้าชาวจีนรุ่ นดั้งเดิมที่ทาตัวกลืนไปกับคนพื้นเมืองแล้วจึงได้รับความกระทบกระเทือนน้อยกว่า
อย่างไรก็ตามนโยบายเศรษฐกิ จชาติ นิยมของรัฐบาลนี้ กลับเป็ นผลดี กบั นายทุ นพ่อค้าที่ ไม่ใช่
ชาวจีน ได้แก่ พ่อค้าพื้นเมือง พ่อค้าชาวไทยภาคกลาง เจ้านายฝ่ ายเหนือ โดยเปิ ดโอกาสให้สามารถเข้า
ไปสะสมทุนในกิจการที่รัฐยึดมาจากนายทุนพ่อค้าชาวตะวันตก และกิจการที่รัฐให้ความสนับสนุนใน
ระยะเวลานั้น เช่น กิจการป่ าไม้ ยาสู บ การค้าพืชผล สิ นค้าอุปโภคบริ โภค กลุ่มพ่อค้าที่ไม่ใช่ ชาวจีน
จึงร่ วมมือกับข้าราชการ ผูใ้ กล้ชิดกับนักการเมืองดาเนิ นกิ จการการค้าและธุ รกิจภายใต้อภิสิทธิ์ ต่างๆ
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เช่ น อัตราค่าระวางรถไฟต่ากว่าปกติ การผูกขาดสิ นค้าจากโรงงานที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ และโรงงานใน
ความควบคุ ม ของรั ฐ ตลอดจนการรวมกลุ่ ม ต่อรองกาหนดราคารั บ ซื้ อผลผลิ ต เช่ น กรณี ก ลุ่ มผูบ้ ่ ม
ยาสู บต่อรองราคารับซื้ อยาสู บของโรงงานยาสู บให้สูงขึ้น
แม้ว่ารั ฐ จะดาเนิ น นโยบายกี ด กัน พ่ อ ค้าต่ างชาติ แต่ ในเวลาไม่ น านพ่ อ ค้าชาวจีน ก็ ส ามารถ
ปรับตัวเข้าได้ ไม่ว่าจะเป็ นการแปลงสัญชาติ การเปลี่ยนอาชี พจากการค้าเป็ นเกษตรกร การแสวงหา
หลักพึ่งพิงจากนักการเมืองและทหารตารวจระดับสู ง โดยเชื้ อเชิ ญให้ผมู ้ ีอานาจอิทธิ พลเข้าร่ วมทุนใน
ฐานะหุ น้ ส่ วน เพื่อแบ่งปั นผลประโยชน์ตอบแทนค่าคุม้ ครอง
ต่อมาเมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลง ประเทศประสบปั ญหาเงินเฟ้ ออย่างรุ นแรงและเกิ ดความขัดแย้งอย่าง
รุ นแรงภายในคณะราษฎร จนเกิ ดการรัฐประหารในปี พ.ศ.2490 นาโดยจอมพลผิน ชุ ณหะวัน ผูก้ ่อการ
รัฐประหารแต่ละคนได้พยายามสร้างฐานเศรษฐกิจมาเป็ นของตนซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในธุ รกิจ
การค้า จึงเป็ นเหตุให้รัฐวิสาหกิจที่เคยได้รับความสนับสนุนสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตกต่าลงส่ งผล
ให้การประกอบธุ รกิจของพ่อค้าชาวไทยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ไม่สามารถแข่งขันกับเครื อข่าย
การค้าของพ่อค้าชาวจีนได้ในระยะยาว และบางกิ จการก็ได้เลิ กล้มไป อีกทั้งเมื่อการซ่ อมแซมทางรถไฟ
เสร็ จสมบูรณ์ กลุ่มทหารและนักการเมื องเข้ามาให้ความคุ ม้ ครองและอุปถัมภ์ตลอดจนทาธุ รกิ จผูกขาด
การค้าสิ นค้าบางชนิดร่ วมกับพ่อค้าชาวจีน เช่ น ข้าว กลายเป็ นโอกาสให้พ่อค้าชาวจีนได้กลับมีบทบาท
และครอบงาการค้าและการแลกเปลี่ ยนในระบบเศรษฐกิ จภาคเหนื อดังเช่ นที่ ผ่านมาอีกครั้ ง พ่อค้าที่ มี
กิจการเกี่ยวข้องกับราชการจึงต้องรู ้จกั การดาเนิ นการค้าและธุ รกิจแบบ “เข้าเจ้าเข้านาย”
ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพการค้าและการผลิตในภูมิภาคขยายตัวขึ้น พ่อค้านายทุน
ในภาคเหนื อลงทุ น ทากิ จการใหม่ๆ เช่ น เหมื องแร่ จนสามารถส่ งออกไปตลาดต่างประเทศ ท าให้
เสริ มสร้างความมัน่ คงแก่ฐานเศรษฐกิ จของตน กิ จการค้าซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่ในมือพ่อค้าชาวจีนเกิ ดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิ จในภาคเหนื ออีกครั้ง เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สิ นค้าจากต่างประเทศซึ่ งนาเข้า
มาขายในภาคเหนื อเริ่ มมีหลากหลายประเภทขึ้น เช่น สิ นค้าจาพวกปากกา นาฬิกา รถ รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน ดังนั้นธุ รกิ จการเงิ นจึงเริ่ มขยายตัวขึ้นในช่วงเวลานี้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในรู ปแบบ
สาขาและตัวแทนธนาคารก็เปิ ดดาเนินการขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างธนาคารและคนท้องถิ่น
กลุ่มพ่อค้าชาวจีนซึ่ งเป็ นกลุ่มผูม้ ีเงิ นทุนในท้องถิ่นบางส่ วนสามารถพัฒนาเข้าสู่ ธุรกิ จการเงิ น
และได้เริ่ มการพัฒนาไปสู่ ทุนการเงิ น พร้อมๆไปกับการแทรกตัวของทุนการเงินจากส่ วนกลาง เช่ น
ห้างหุ ้นส่ วนอนุ สาร จากัด ภายใต้การดูแลของตระกูลชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ เป็ นตัวแทนให้ธนาคาร
นครหลวงไทย จากัด ในปี พ.ศ. 2490 ดาเนิ นการโดยนายไกรศรี นิ มมานเหมินท์ แต่ต่อมาเกิ ดความ
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ขัดแย้งกับสานักงานใหญ่จึงได้เลิ กเป็ นตัวแทนของธนาคารนครหลวงไทย จากัด แล้วเปลี่ ยนไปเป็ น
ตัวแทนของธนาคารกรุ งเทพพาณิ ชยการ จากัด ในปี พ.ศ. 2500 โดยมีตระกูลชิ นวัตรร่ วมกับตระกูล
พรหมชนะ ได้เข้ามารับช่วงเป็ นตัวแทนธนาคารนครหลวงไทย จากัดแทน
ระยะที่ 4 การขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิ ยมภาคเหนื อ พ.ศ.2504-2523 หลังการรัฐประหารโดย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2500 ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิ จของประเทศอย่าง
สิ้ นเชิง จนเกิดเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507-2509) และแผนพัฒนา
เฉพาะพื้ น ที่ คื อ แผนพัฒ นาภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ สร้ า งความมั่น คงทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมในการป้ องกันการแทรกซึ ม ของคอมมิ วนิ ส ต์ โดยในปี พ.ศ.2504 ได้มี ก ารตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือขึ้น ส่ งผลให้มีการขยายตัวของทุนนิยมภาคเหนือมากขึ้น
อย่างไรก็ ตามในช่ วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2 รั ฐบาลมี
มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนโดยภาคเอกชนและต่างชาติ แต่เป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร
เฉพาะในบริ เวณกรุ งเทพฯ จึงทาให้เศรษฐกิ จในกรุ งเทพฯ เติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่การผลิ ต
ของภู มิ ภ าคส่ วนใหญ่ ย งั คงเป็ นการผลิ ต ในภาคเกษตรกรรม จึ ง ท าให้ มี อ ัต ราความเจริ ญ สาขา
อุตสาหกรรมในกรุ งเทพฯ และส่ วนกลางล้ าหน้าอัตราหน้าในภูมิภาคอื่ นๆ ของประเทศ โดยภูมิภาค
กลายเป็ นเพียงตลาดรองรับสิ นค้าเหล่านี้ จึงทาให้มีความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจระหว่างกรุ งเทพฯกับ
ภูมิภาค เป็ นเหตุให้รัฐบาลต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนามาเน้นการกระจายรายได้ เพื่อให้ประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนากระจายออกไปได้ทวั่ ถึ งในระดับภูมิภาค รัฐบาลได้หันกลับมาศึกษาและ
วางแผนพัฒนาภาคอีกครั้ง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) และ
กาหนดเมืองหลักสาหรับการพัฒนาแต่ละภาค โดยบริ เวณเชี ยงใหม่ ลาปาง ลาพูน ถู กกาหนดให้เป็ น
ศูนย์กลางความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ
จากพัฒนาการดังกล่าว จะเห็นว่าทุนท้องถิ่นมีการขยายตัว แต่เป็ นการขยายตัวที่จากัดอยูใ่ นทุน
การค้าและทุนเงินกู้ แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของขนาดการลงทุนและประเภทของกิจการที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ตามลักษณะการขยายตัวของเมืองและชุ มชน ทั้งนี้ เพราะทุนอุตสาหกรรมและทุ น
การเงินจากส่ วนกลางได้แทรกแซงเข้าครอบครองตลาดสิ นค้าภาคเหนื อไว้หมดแล้ว และนโยบายการ
ส่ งเสริ มการลงทุนของรัฐบาล สาหรับการลงทุนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็ไม่ชดั เจน ทาให้การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในภาคเหนือยังค่อนข้างจากัดอยูใ่ นอุตสาหกรรมขั้นต้น ไม่สามารถแข่งขันกับการ
ขยายตัวของทุ น การค้า จากกรุ งเทพฯ ได้ นอกจากนี้ กลุ่ ม ทุ น จากกรุ งเทพมี ข นาดใหญ่ ก ว่า ท าให้
แทรกแซงเข้ามาอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจภาคเหนื อได้รวดเร็ วและมัน่ คง ทุนการเงิ นท้องถิ่นบางส่ วนได้
อาศัยรู ปแบบบริ ษทั เงิ นทุนหลักทรัพย์ดาเนิ นการต่อไป และมีบางส่ วนออกไปอยูน่ อกระบบสถาบัน
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การเงินที่ไม่อาจตรวจสอบได้ และก็มีบางส่ วนที่ถูกนาไปใช้เพื่อการดาเนินธุ รกิจใหม่ๆ ออกไป จากที่
กล่าวมาทั้งหมด ทุนท้องถิ่ นจึงยังคงดารงสภาพเป็ นทุ นการค้าและทุ นการเงิ นตราบเท่าที่ทุนการเงิ น
และทุนอุตสาหกรรมจากส่ วนกลางมีอิทธิ พลเหนือทุนท้องถิ่น
2.1.2 บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่
1) ชาวจีนในประเทศไทย
ชาวจีนกลุ่มแรกที่อพยพเข้าสู่ ประเทศไทย โดยส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนที่อยูท่ างใต้แถบชายทะเล
คือ มณฑลกวางตุง้ มณฑลฮกเกี้ยน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลา โดยอพยพมาเข้ามา
กับเรื อสิ นค้า แบ่งได้ตามกลุ่มภาษาใหญ่ 5 กลุ่ม คือ ชาวจีนกวางตุง้ ชาวจีนแคะ ชาวจีนแต้จิ๋วหรื อกลุ่ม
เขาซู ชาวจีนไหหลา และชาวจีนฮกเกี้ยน หลังจากมีเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นแถบชายทะเลทางใต้ในเมือง
กวางโจ ทาให้ดินแดนทางใต้มีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เป็ นสาเหตุทาให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศ
มากขึ้น โดยบริ เวณที่นิยมอพยพมาอาศัย และทาการค้า คือ แถบหนานหยาง หรื อแถบทะเลจีนใต้และ
ประเทศไทย (มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ ง, 2553)
ปั จจัยสาคัญที่ มีส่วนต่อการเดิ นทางออกนอกประเทศของชาวจีน คือ ปั จจัยด้านสงคราม การ
ขาดแคลนอาหาร การเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ ว และความต้องการแรงงานชาวจีนจากดินแดน
อื่ น ความนิ ย มเดิ น ทางออกนอกประเทศเพื่ อ สร้ า งฐานะ และความต้อ งการติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ
ชาวตะวันตก อันเนื่ องมาจากความก้าวหน้าในการคมนาคม ส่ วนปั จจัยที่ ท าให้ช าวจีนอพยพมายัง
ประเทศไทย (ทวี ธีระวงศ์เสรี , 2516) คือ
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีพ้นื ที่ที่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม
ไม่ค่อยเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง
เหมาะแก่การดารงชีวติ มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย
เป็ นเส้นทางสาคัญทางการค้าขายบริ เวณคาบสมุทร
มีนโยบายอนุญาตให้ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทามาหากิน

เริ่ มมีการปรากฏชุ มชนชาวจีนในประเทศไทยอย่างชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นอย่างน้อย จาก
หลักฐานบันทึ กและจดหมายเหตุยืนยันตรงกันว่า แหล่งชุ มชนชาวจีนในสมัยอยุธยานั้น เป็ นแหล่ ง
ค้าขายขนาดใหญ่ในบริ เวณป้ อมเพชร และรอบๆวัดพนัญเชิ ง มีจานวน 3,000-4,000 คน ต่อมาเมื่อเกิด
เหตุการณ์เสี ยกรุ งศรี อยุธยา และมีการฟื้ นฟูบา้ นเมืองขึ้นใหม่ดว้ ยพระเจ้าตากสิ น โดยมีเมืองหลวงคือ
กรุ งธนบุรี ชาวจีนกลุ่มใหม่ก็อพยพเข้าสู่ เมืองไทยอย่างต่อเนื่ อง ดังปรากฏหลักฐานว่า เมื่อรัชกาลที่ 1
จะทรงสร้ างพระบรมมหาราชวัง ณ ฝั่ งตรงข้ามกรุ งธนบุ รี พื้ นที่ บริ เวณนั้นเป็ นชุ มชนชาวจีนขนาด
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ใหญ่ จึงต้องอพยพออกไปอยูบ่ ริ เวณคลองวัดสามปลื้ม ไปจนถึงคลองวัดสามเพ็ง ในช่วงเวลานั้นเป็ น
ระยะที่เมืองไทยมีชาวจีนอพยพเข้ามาอย่างมาก มีจานวนราว 10,000 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ น
พ่อค้าพาณิ ชย์ ในบางครั้งพบว่ามีการเข้ารับราชการเป็ นขุนนางโดยเฉพาะทางานในกรมท่าซ้าย และมี
ส่ วนช่ วยในการดาเนิ นกิ จการค้าสาเภาให้แก่ ไทย นอกจากนี้ ยงั เป็ นช่ างฝี มื อ ช่ างไม้ ช่ างทอง หมอ
นักแสดง และทาเกษตรกรรมด้วย (ศุภรัตน์ เลิศพาณิ ชย์สกุล, 2535)
จากผลงานการศึ กษาของมุ จลิ นทร์ เพ็ชรรุ่ ง (2553) เรื่ อง การศึกษาบทบาทของชาวจีนใน อ.
เมื อง จ.เชี ยงใหม่ ในสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ แสดงให้เห็ น ว่าชาวจี น อพยพเข้ามาในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องและมีจุดกระแสสู งสุ ด 3 ระยะ คือ
ระยะแรก ปี พ.ศ. 1767-1782 สมัยกรุ งธนบุรี มีชาวจีนจานวน 230,000คน ประมาณเป็ นร้อยละ
4.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ระยะที่ ส อง ปี พ.ศ. 1882-1910 สมัย รั ช กาลที่ 5 มี ช าวจี น อพยพเข้า มาระยะนี้ เพิ่ ม จากปี ละ
10,000กว่ า คน เป็ น 60,000 กว่ า คน เป็ นผลมาจากการปฏิ รู ป ทางสั ง คม ด้ ว ยการเร่ ง รั ด พัฒ นา
ความสัมพันธ์ทางการค้าและเงินตรา
ระยะที่ ส าม ปี พ.ศ.1981-1931 หลังสงครามโลก ครั้ งที่ 1 ตามการประเมิ น ของนัก วิช าการ
ในช่วงนี้มีชาวจีนเข้ามาในไทย 500,000 คน ส่ วนตอนต้นของหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.1946
ซึ่งเป็ นปี ที่มีการอพยพสู งสุ ด มีราว 800,000 คน
หลังจากจีนได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชน ไทยได้จากัดการอพยพของชาวจีนอย่างเข้มงวด
ส่ งผลให้ไม่มีการอพยพของชาวจีนเข้าสู่ ประเทศไทยนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
2) ชาวจีนในล้านนา
ชาวจีนอพยพเข้ามายังดินแดนล้านนาสองแบบ คือ ทางเหนือโดยทางบก และทางใต้โดยทางน้ า
2.1) ชาวจีนที่มาทางบก หรื อคนจีนฮ่อ
เดิ นทางมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจี น โดยมากเป็ นพ่อค้าที่ มาเป็ นกองคาราวาน หรื อที่
เรี ย กว่า “ขบวนม้าต่ าง” ซึ่ งเข้ามาในดิ น แดนนี้ เพื่ อ ค้าขายกับ เมื อ งต่ า งๆ เช่ น สิ บ สองปั น นา พม่ า
ล้านนา ล้านช้าง เป็ นต้น สิ นค้าที่นามาขายเป็ นจาพวกพืชสมุนไพร และของป่ า นอกจากนี้ ยงั เป็ นพวก
ที่ทนแรงกดดันทางการเมืองในจีน ไม่ได้ และกลุ่มทหารจีนกองพล 93 ที่มาจากภายหลังการปฏิวตั ิ
ของเหมาเจ๋ อตุง
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2.2) ชาวจีนที่มาทางน้ า
เริ่ มมีมากขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิ นมหาราช โดยขึ้นมาตามแม่น้ าปิ งอันเป็ นเส้นทางการค้าขาย
หลักระหว่างกรุ งเทพเชี ยงใหม่ และตั้งชาวจีนตั้งชุ มชนขนาดใหญ่ตามแนวริ มแม่น้ าปิ ง ไม่วา่ จะเป็ นที่เมือง
นครสวรรค์ เมืองตาก เมืองลาปาง ภายหลังเมื่อเส้นทางรถไฟสร้ างเสร็ จ ได้มีการขึ้นมาจากเส้นทางรถไฟ
และทางถนนอีกด้วย (สมโชติ อ๋ องสกุล, 2541)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวจี นในเมื องเชี ยงใหม่มี เพิ่ มมากขึ้ นอย่างเห็ นได้ชัด โดยมากขึ้ นมาจากทาง
แม่น้ าปิ ง มีเมืองปากป่ อง หรื อป่ าซางในปั จจุบนั เป็ นแหล่งแวะพักและชุ มทางการค้าที่สาคัญ จากนั้นจึง
อพยพขึ้นมาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ าปิ งตรงข้ามเมืองเชี ยงใหม่ กลายเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่ หรื อย่านการค้าวัดเกตุกา
ราม ก่อนจะขยายพื้นที่การค้าขายมายังตลาดวโรรส ตลาดต้นลาไย และตรอกเล่าโจ๊วลามมาถึงถนนท่าแพ
โดยมี สะพานหลักเชื่ อมสองฟากฝั่ ง (สรั สวดี อ๋ องสกุ ล, 2554) โดยชาวจี นแต้จิ๋วเป็ นกลุ่ มใหญ่ ที่ สุ ดใน
เชี ยงใหม่ รองลงมาเป็ นจีนแคระและไหหลา อาชี พหลักของชาวจีนในเมืองเชี ยงใหม่คือ การค้าขาย โดยมี
ความสาคัญในการเดิ นเรื อเส้นทางแม่น้ าปิ งอย่างมาก อาศัยเรื อท้องถิ่ นที่เรี ยกว่า “เรื อแม่ปะ” หรื อเรื อหาง
แม่ป่อง ซึ่ งเอื้อประโยชน์ให้เป็ นกลุ่มที่ ได้เปรี ยบทางการค้ามากยิ่งขึ้ น และมีการขนถ่ ายสิ นค้าลงตามชุ ม
ทางสาคัญ เช่ น เมืองระแหง เมืองปากป่ อง เมืองฮอด เป็ นต้น จนกระทัง่ ในช่ วง พ.ศ.2417 เมื่อรัฐบาลไทย
สามารถขุดถ้ าขุนตาลได้สาเร็ จ ทางรถไฟก็ได้มาถึ งเชี ยงใหม่ การคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น
ยิง่ ทาให้ชาวจีน เข้ามาสู่ เมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, 2549)
หลังจากที่ มี ก ารสร้ างทางรถไฟและท าให้ ก ารคมนาคมทางบกมี ความสะดวกขึ้ น ส่ งผลให้
ท่าเรื อที่ยา่ นวัดเกตการามซบเซาลง เพราะการขนส่ งและบรรทุกสิ นค้าทาได้สะดวกกว่า ทาให้ชาวจีน
ที่แต่เดิ มนิ ยมตั้งถิ่ นฐานย่านวัดเกตการามได้ขยับขยายการตาแหน่ งการตั้งบ้านเรื อน และย่านการค้า
มายังบริ เวณถนนท่ าแพ ซึ่ งต่อมากลายเป็ นย่านที่ มีชาวจี นตั้งบ้านเรื อน และค้าขายอย่างคับ คัง่ โดย
เฉพาะที่ตรอกเล่าโจ๊ว ซึ่ งแปลว่าศาลเจ้า หรื อเรี ยกว่า ตรอกข่วงเมรุ นอกจากนี้ ชาวจีนยังนิยมตั้งร้านค้า
ที่ถนนวิชยานนท์ ถนนช้างม่อย และถนนเจริ ญเมือง ซึ่ งต่อมาได้กลายเป็ นย่านการค้าขายของชาวจีน
ทั้งในตรอกเล่าโจ๊ว และตามถนนต่างๆ นั้น มีหลายร้านที่เป็ นต้นตระกูลของตระกูลที่มีชื่อเสี ยงหลาย
ตระกูลในเมืองเชียงใหม่ ปั จจุบนั เช่น ร้านตัดผ้าของตระกูลโตวิจกั ษณ์ชยั กุล ร้านซิ มซุ่ยไช้ของตระกูล
บูรณุ ปกรณ์ ร้านโต๋ วฮกเส็ งและร้านโต๋ วบ่วนเส็ งของตระกูลโตแสงชัย ร้านนิ่ มซี เส็ งของตระกูลสุ วิทย์
ศักดานนท์ (อนุ เนินหาด, 2546)
3) บทบาทของชาวจีนในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่
3.1) บทบาทด้านเศรษฐกิจ
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พัฒนาการทางเศรษฐกิ จของหมู่ บา้ นในล้านนาช่ วงระยะเวลาจาก พ.ศ.2350 จนถึ งประมาณ
พ.ศ.2490 เป็ น 3 ระยะ บนพื้นฐานของลักษณะความสัมพันธ์ทางการผลิ ต มีลกั ษณะดังนี้ (มุจลินทร์
เพ็ชรรุ่ ง, 2553)
ระยะที่ 1 - การผลิตที่ข้ ึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ พ.ศ.2350-2425 โดยลักษณะสาคัญ
ของสั งคมล้านนาในช่ วงเวลานี้ คื อ ประชากรในดิ นแดนล้านนายังมี จานวนไม่มาก มี ลกั ษณะการ
ปกครองแบบรัฐจารี ต และใช้กฎหมายมังราย
ระยะที่ 2 - การก่ อตัวของความสั ม พันธ์ แบบศัก ดิ นา และการถื อครองกรรมสิ ท ธิ์ เอกชนใน
หมู่บา้ น พ.ศ.2426-2463 เนื่ องจากเจ้านายฝ่ ายเหนื อได้ให้สัมปทานซ้ าซ้อนแก่ผเู ้ ช่ าทาป่ าไม้ชาวพม่า
ทาให้เกิดกรณี พิพาท อังกฤษถือเป็ นข้ออ้างในการขยายอิทธิ พลสู่ ลา้ นนา
ระยะที่ 3 -การก่อตัวของชนชั้นนายทุนพ่อค้า ตั้งแต่ พ.ศ.2426-2490 มีการนาเงินตราเข้ามาใช้
หมุนเวียนในล้านนาในช่วงก่อนหน้า พ.ศ.2464 โดยเป็ นไปในรู ปแบบการค้าระหว่างล้านนาและพม่า
ภายหลังการใช้เงินตราเริ่ มมีมากยิ่งขึ้น เพราะถูกใช้ในการซื้ อข้าวซึ่ งเป็ นไปอย่างคึกคักเมื่อทางรถไฟ
มาสู่ เชียงใหม่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงสามารถกล่าวได้วา่ การที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่เกิดความเปลี่ยนแปลง เป็ นผลมาจากการเข้า
มาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นของชาวจีน แทนพ่อค้ากลุ่มเดิม และชนชั้นปกครองของเมืองเชี ยงใหม่ นอจากนี้
ได้เป็ นเจ้าภาษี น ายอากร ชาวจี น ที่ เป็ นเจ้าภาษี น ายอากร จะใช้ระบบอุ ป ถัม ภ์ก ับ เจ้านายฝ่ ายเหนื อ
เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์มากยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป้ นวิธีการสร้างที่พกั อาศัยให้ หรื อการให้เงินและทาให้
ชาวจีนบางคนกลายเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อสังคมเมืองเชียงใหม่มากขึ้น เช่น แต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้าคนจีน
เรี ยกว่า “หัวหน้าฝ่ ายจีน ” หรื อ “นายอาเภอเจ๊ก ” เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในชุ มชนชาวจี น เช่ น
นายต้อย แซ่ ฉั่วที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอุปราชบุญทวงศ์ นายตันง่วนชุ น ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.ต.
เจ้าแก้วนวรัฐ เป็ นต้น
3.2) บทบาทด้านสังคม
ชาวจี น ในเมื อ งเชี ย งใหม่ ไ ด้มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลอย่างมากต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คมเมื อ ง
เชียงใหม่ ไมว่าจะเป็ นในด้านพุทธศาสนา การศึกษา และการสาธารณสุ ข เช่น การบริ จาคเงินให้แก่วดั
วาอาราม บรู ณะศาสนาสถานที่สาคัญภายในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัดที่อยู่
ในย่านอาศัยของชาวจีน ได้แก่ วัดเกตุ การาม วัดอุปคุ ต วัดพระสิ งห์ (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญ
เมือง, 2549) รวมไปถึงการสร้างสาธารณู ปโภคที่สาคัญ โดยหลวงอนุสารสุ นทร ได้สร้างตึกประสู ติ
สถานให้แก่โรงพยาบาลแม็คคอร์ มิค และสร้ างตึกให้สุขศาลาของเทศบาลเมืองเชี ยงใหม่ นอกจากนี้
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นายกี และนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ บุตรเขยและบุตรสาวของหลวงอนุสารสุ นทร ได้บริ จาคที่ดินใน
การสร้ างมหาวิทยาลัยในเชี ยงใหม่ 1 แปลงใหญ่ พร้ อมทั้งบริ จาคที่ดินทาถนนนิ มมานเหมินท์ และ
ถนนศิ ริมงั คลาจารย์ จัดสร้ างสนามกี ฬ าเทศบาลนครเชี ยงใหม่ และเป็ นที่ ต้ งั ของวิทยาลัยพลศึ กษา
เชี ยงใหม่ รวมถึ งยกที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบริ เวณย่านสันติธรรม ให้แก่กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อตั้ง
โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุ สารสุ นทร และได้บริ จาคเงิน สร้างตึกชุ ติมา-นิ มมานเหมินท์ในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ (อนุ เนินหาด, 2546)
3.3) บทบาทด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ทางด้านอิทธิ พลของสถาปั ตยกรรมจีน ที่เข้ามามีบทบาทต่อสถาปั ตยกรรมท้องถิ่นเริ่ มเห็ นได้ชดั
มากยิ่งขึ้ น เมื่ อชาวจี นได้สร้ างอาคารค้าขายกึ่ งที่ พ กั อาศัย ซึ่ ง มี ท้ งั แบบชั้นเดี ยวและสองชั้น ประดับ
ตกแต่งด้วยศิลปะจีน โดยสร้างอาคารดังกล่าวเรี ยงรายเป็ นแถว จีงเรี ยกว่า เรื อนแพ ในอดี ตมีมากบริ เวณ
ถนนท่าแพ ตลาดวโรรส และย่านวัดเกตุ ซึ่ งเป็ นย่านค้าขายสาคัญ (กรมศิลปากร, 2540)
ลวดลายศิลปกรรมจีน ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของศิลปิ นชาวล้านนาดังปรากฏในพระอุโบสถ
วัดเกตุการาม จิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิ งห์ นอกจากนี้ แรงบันดาลใจจากสัตว์ในตานานของจีน อาจเป็ น
ที่มาของการสร้ างตัวมอม สัตว์รูปครึ่ งแมว ครึ่ งเสื อในศิลปะล้านนา ซึ่ งนิ ยมทาเป็ นรู ปปั้ นประดับตาม
โบสถ์วหิ ารภายในวัดต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ (คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช, 2540)
2.1.3 พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนไทยที่ได้รับอิทธิ พลจากต่างชาติ
รู ปแบบของบ้านเรื อนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและได้รับอิทธิพลจากนานาประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น โดยเริ่ มมีการรับเอาอิทธิ พลผสมจากต่างชาติในช่ วงคาบ
เกี่ยวจากปลายรัชกาลที่ 2 เป็ นต้นมาจนถึงรัชกาลที่ 3 รู ปแบบอาคารพักอาศัยยังคงรู ปเดิมที่ได้รับอิทธิ พล
จากอยุธยาอยู่ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ช่างก็เริ่ มปรับตัวและหารู ปแบบเฉพาะของรัตนโกสิ นทร์ ข้ ึน ประกอบ
กับ เป็ นช่ วงที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทั้งจากจี น ซึ่ งเกิ ดจากการค้ าขายร่ วมกัน มี คนจี น เข้ามารั บ ราชการ มี
ยศฐาบรรดาศักดิ์ รู ปแบบเรื อนพักอาศัยจึงเริ่ มมีแบบผสมอิทธิ พลจีน เนื่ องจากมีการสั่งช่างจากเมืองจีนเข้า
มาก่ อสร้ างบ้านเรื อนเป็ นแบบจี น มี การน าลวดลายแกะสลักและหลังคากระเบื้ องรางแบบจี นมาใช้
ผสมผสานไปกับบ้านไทยอย่างกลมกลื นอย่างที่ น.ณ ปากน้ า กล่าวไว้ว่า “ฝี มือช่ างจีนนั้น เป็ นที่ ยอมรั บ
แล้วว่าประณี ตละเอียดกว่าไทย” รู ปแบบผสมอิทธิ พลจีนมีลกั ษณะทัว่ ไปเป็ นบ้านชั้นเดี ยว นิ ยมปลูกริ ม
ถนน เป็ นบ้านไม้ ยกพื้นสู งจากพื้นดินเล็กน้อย หรื อแบบใต้ถุนสู ง ทาฝาถังผสมฝาปะกนของไทย หน้าต่าง
ทาแบบจีน ส่ วนอาคารร้านค้าเป็ นอาคารตึก มีท้ งั ชั้นเดียวและสองชั้น (น.ณ ปากน้ า, 2535)
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รู ปแบบแนวอิทธิ พลตะวันตก เริ่ มมีข้ ึนในระยะไล่เลี่ยกับรู ปแบบผสมอิทธิ พลจีนใน ช่วงรัชกาล
ที่ 3 จนถึ งรัชกาลที่ 4 จนปรากฏเด่นชัดในช่ วงรัชกาลที่ 5 ถึ งรัชกาลที่ 7 เป็ นรู ปแบบอาคารพักอาศัย
แบบผสมอิทธิ พลตะวันตก เกิดขึ้นจากประเทศตะวันตก อันได้แก่ โปรตุเกส ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริ กา
ได้เข้ามาท าการค้ากับ ไทย มี การส่ งทู ตมาเจริ ญ สัม พันธไมตรี รวมทั้งพวกมิ ชชันนารี ที่ เข้าเผยแพร่
ศาสนา ประกอบกับมีช่างตะวันตกที่เข้ามารับราชการ ซึ่ งมีท้ งั ช่างชาวอังกฤษ เยอรมัน และอิตาเลียน
รวมทั้งจากช่างไทยบางส่ วนที่เคยเป็ นผูช้ ่วยเหลือหรื อเคยทางานร่ วมกับชาวต่างชาติเหล่านี้ และต่อมา
ก็เริ่ มทางานออกแบบด้วยตนเอง พวกนี้ จึงได้นารู ปแบบที่พกั อาศัยที่มีลกั ษณะอิงสถาปั ตยกรรมของ
นานาประเทศที่ช่างเหล่านี้นามาใช้ในการออกแบบ ทั้งอาคารสาธารณะ วังเจ้านาย บ้านขุนนางและผูม้ ี
ยศฐาบรรดาศัก ดิ์ เรี ย ก “เรื อนฝรั่ ง” เป็ นลัก ษณะที่ เรี ย กว่า “สถาปั ตยกรรมแบบเมื องขึ้ น (Colonial
Architecture)” ที่แพร่ หลายในแถบสิ งคโปร์ ปี นัง และฟิ ลิปปิ นส์โดยได้นามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
ดินฟ้ าอากาศของท้องถิ่น
อาคารพักอาศัยในช่ วงรั ชกาลที่ 5 รั บรู ปแบบจากอิทธิ พลตะวันตกมาอย่างเต็มที่ เรื อนเจ้านายขุน
นางผูม้ ียศถาบรรดาศักดิ์ หรื อเศรษฐีมกั สร้างตามแบบตะวันตกหมด อิทธิ พลของสถาปั ตยกรรมตะวันตก
ในช่ วงนี้ เป็ นไปอย่างรุ นแรงมาก อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อชี วิตและสังคมของคนไทยอย่าง
มากมาย เนื่ องจากไทยต้องใช้นโยบายผ่อนปรนกับประเทศมหาอานาจตะวันตก เพื่ อความอยู่รอดของ
ประเทศ การรับช่างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการก็เนื่ องจากเหตุผลนี้ ดังนั้นในช่วงนี้รูปแบบสถาปั ตยกรรม
ไทยจึงเริ่ มเสื่ อมความนิ ยมลง และรับรู ปแบบที่อิงอิทธิ พลของสถาปั ตยกรรมตะวันตกอย่างเต็มที่ ดังที่กรม
พระยาดารงราชานุ ภาพเรี ยกว่าเป็ นยุคที่ “เปลี่ ยนเป็ นอย่างใหม่” คือการเลิกสร้ างอาคารพักอาศัยรู ปแบบ
ไทยอย่างเดิม และไทยผสมอิทธิ พลจีนหรื อผสมอิทธิ พลตะวันตก และหันมานิ ยมรู ปแบบที่ได้รับอิทธิ พล
ตะวันตกเพี ยงอย่างเดี ยว โชติ กัลยาณมิ ตร ได้วิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ของการเปลี่ ยนรู ปแบบไว้ว่า “...ถ้าจะ
วิเคราะห์เหตุความเสื่ อมของวิชาสถาปั ตยกรรมไทย จากปรากฏการณ์ ก็จะพบว่าการที่ไทยได้รับอิทธิ พล
จากต่างชาติ เช่ น ได้รับอิทธิ พลจาก อินเดี ย ลังกา ขอม จีน หรื อยุโรปมา เช่ นในสมัยสุ โขทัย อยุธยา หรื อ
ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ น้ นั ไทยรับมาแต่เพียงวัฒนธรรมด้านศิลปะเท่านั้นตามความต้องการของตนเป็ น
สาคัญ เพราะเหตุน้ ี ศิลปะและสถาปั ตยกรรมไทยจึงคงความมีเอกลักษณ์ สืบเนื่ องได้ตลอดมา แต่เมื่อไทย
รับเอาศิ ลปะ วัฒนธรรมและการศึกษาตามแบบยุโรปในครั้งหลังนั้น ไทยไม่อาจกลับคืนไปสู่ เอกลักษณ์
ทางศิลปะหรื อสถาปั ตยกรรมเดิมได้อีก เพราะการศึกษาตามแบบตะวันตก ได้วางกรอบความคิดไปตาม
แบบตะวันตกมากขึ้นด้วย หากมิใช่ เพราะคนไทยยังเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ ยึดมัน่ ในวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาไว้ได้แล้ว ที่พ่ งึ สุ ดท้ายของสถาปั ตยกรรมไทย ก็คงจะต้องสิ้ นสุ ดลงด้วย” (โชติ กัลยาณมิตร, 2546)
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ในช่ วงรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ตรงกับช่ วงที่ มีการฟื้ นฟูสถาปั ตยกรรมแบบเด่ นๆในอดี ตของ
ยุโรป โดยมีการนารู ปแบบและองค์ประกอบแบบดั้งเดิมมาทาใหม่ รู ปแบบสถาปั ตยกรรมในช่วงนี้ จึง
ออกมาในแนวที่คล้ายคลึงกับสถาปั ตยกรรมแบบเรเนสซองซ์ อิตาเลียนกอธิ ก บาโรค และแบบพื้นถิ่น
ตะวันตก ซึ่ งนับเป็ นจุดเปลี่ยนของรู ปแบบไทยไปอิงแบบอย่างตะวันตกอย่างเต็มที่ตลอดช่วงรัชกาลที่
5 ถึ งช่ วงก่อนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง ตัวอย่างอาคารพักอาศัยที่เป็ นที่ รู้จกั กันอย่างดี จนถึ งปั จจุบนั
ได้แก่ บ้านนรสิ งห์ (ปั จจุบนั คือทาเนี ยบรัฐบาล) บ้านบรรทมสิ นธุ์ (หรื อบ้านพิษณุ โลก ปั จจุบนั เป็ น
บ้านรับรองของนายกรัฐมนตรี ) ซึ่ งมีรูปแบบคล้ายคลึงอิตาเลียนกอธิ ก และบ้านมนังคศิลา (ปั จจุบนั
เป็ นที่ทาการสภาสตรี แห่งชาติ) ซึ่ งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับสถาปั ตยกรรมสมัยวิคตอเรี ยของอังกฤษบ้าน
ทั้ง 3 หลังนี้ เป็ นบ้านของขุนนางผูม้ ียศถาบรรดาศักดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่ งสร้างแบบอาคารตึก ส่ วน
อาคารไม้ ซึ่ งนิ ยมสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัยของบุคคลทัว่ ไป ผูม้ ีฐานะปานกลางตลอดจนบ้านคหบดี อาคาร
บางหลังนั้นยังคงรู ปแบบที่ ตกทอดมาจากสมัยรั ชกาลที่ 5 อยู่ แต่บางหลังมี การดัดแปลงรู ปทรงให้
เหมือนอาคารตึกแบบตะวันตก เช่น มีหน้ามุขอยูด่ า้ นหน้าเรื อน มีหอคอยรู ปกลม สี่ เหลี่ยม หกเหลี่ยม
หรื อแปดเหลี่ยมบนหลังคา ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงฐานะทางสังคมของผูม้ ีอนั จะกินในสมัยนั้น
รู ปแบบลักษณะนี้ ยงั ความนิ ยมมาจนถึ งต้นรัชกาลที่ 7 ตัวอย่างอาคารพักอาศัยในช่ วงนี้ ได้แก่ บ้าน
เธี ยรประสิ ทธิ์ เป็ นอาคารตึกซึ่ งมีหอคอยกลมสู งอยูด่ า้ นหน้าติดกับทางเข้า และบ้านหลวงเลขาวิจารณ์
ซึ่ งมีหอคอยสู งรู ปสี่ เหลี่ยมอยูเ่ ยื้องไปทางด้านหลังของตัวบ้าน และบ้านพระยาบุรุษรัตนราชวัลลภ ซึ่ ง
นารู ปแบบบ้านตุก๊ ตาจาลองจากต่างประเทศ เป็ นต้น
รู ปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่ปรากฏในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ
คือ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2555)
1)

เรื อนปั้ นหยา

“เรื อนปั้ นหยา” เป็ นเรื อนแบบยุโรปรุ่ นแรกที่แพร่ หลายเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 จาก
การติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกหลายชาติ และการเปิ ดรับเอาวิทยาการความรู ้เข้ามา ซึ่ งรู ปแบบนี้แปลงมา
จากเรื อนไม้แบบยุโรป จุดเด่นของเรื อนปั้ นหยาคือหลังคาไม่มีหน้าจัว่ โดยทุกด้านจะสอบเข้าหากัน ส่ วน
ยอดชนกันแบบพีระมิด มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ชายคาคลุ มรอบ 4 ด้าน ต่างจากเรื อนไทยปกติที่มีลกั ษณะ
เรี ยบง่ายมีหน้าจัว่ และชายคา 2 ด้าน ด้วยลักษณะเด่นของหลังคานี้ ทาให้เรื อนปั้ นหยาสามารถสร้างสรรค์
รู ปทรงได้หลายเหลี่ยม มีท้ งั ตัวอาคารสี่ เหลี่ ยมเหมือนบ้านทัว่ ไป ห้าเหลี่ ยม หกเหลี่ ยม แปดเหลี่ ยม หรื อ
มากถึงสิ บหกเหลี่ยม เรื อนปั้ นหยาในยุคแรกๆ สร้างขึ้นในพระราชวังก่อน ดังจะเห็นได้จากลักษณะหลังคา
พระราชวังหลายๆ แห่ งที่สร้างในต้นสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาจึงแพร่ หลายมาสู่ เรื อนขุนนาง คหบดี พ่อค้าผูด้ ี
มีเงิ น และบ้านเรื อนของประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่ อรองรั บกิ จกรรมทางธุ รกิ จ ทั้งโรงงาน โรงสี
20

โรงเลื่ อย ห้างร้ านและที่ พกั อาศัยของชาวตะวันตก นอกจากนี้ ยงั มี การสร้ างอาคารของส่ วนราชการ และ
กระทรวงต่างๆ รวมถึงพระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปั ตยกรรมไทย เช่น พระที่นงั่ จักรี
มหาปราสาท ที่ สร้ างขึ้ นในวาระสมโภชกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ 100 ปี พระตาหนักแบบฝรั่ งที่ ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยทรงผนวชอยู่ที่วดั บวรนิ เวศวิหาร ก็เรี ยกว่า “พระตาหนัก
ปั้ นหยา” โดยรู ปแบบหลังคาแบบปั้ นหยานี้ มีโครงสร้ างแข็งแรงมาก สามารถทนรับฝนและต้านลมได้ดี
จึงมักพบเห็นบ้านทรงปั้ นหยานี้ ตามแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้
2)

เรื อนมะนิลา

เป็ นเรื อนปั้ นหยาที่ถูกดัดแปลงรู ปแบบในราวสมัยรัชกาลที่ 5 คือมีหลังคาเป็ นแบบเรื อนปั้ นหยา
แต่เปิ ดบางส่ วนให้มีหน้าจัว่ โดยทัว่ ไปจะพบมีจวั่ ด้านหน้า 1 ด้าน และชายคาคลุม 3 ด้าน เรื อนส่ วน
ใหญ่ยงั คงเป็ นเรื อนไม้ หรื อครึ่ งตึกครึ่ งไม้ นอกจากปลูกเป็ นคฤหาสน์ที่อยูอ่ าศัยแล้ว ยังได้สร้างเพื่อ
เป็ นที่พกั อาศัยและร้ านค้าตามย่านชุ มชนการค้าชาวจีนด้วย มักก่อสร้ างอย่างเรี ยบง่าย เป็ นอาคารชั้น
เดียวหรื อสองชั้นริ มถนน อยูต่ ิดพื้นดิน หลังคาปิ ดคลุมแบบปั้ นหยาหรื อมะนิลา เกิดเป็ นสถาปั ตยกรรม
ที่เรี ยกกันว่า “เรื อนโรง” โดยเปิ ดหน้าร้านสาหรับขายของ ส่ วนด้านหลังไว้พกั อาศัย เมื่อเรี ยงรายกัน
เป็ นแถว จึงกลายเป็ นห้องแถวในเวลาต่อมา ทานองเดียวกันกับการเกิดเฮือนแปในเชียงใหม่
3) เรื อนขนมปังขิง
เป็ นเรื อนที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์วิคตอเรี ยน เน้นการตกแต่งอย่างหรู หราฟู่ ฟ่ า ด้วยไม้
ฉลุที่มีลวดลาย และมีครี บระบายแพรวพราว ราวกับบ้านจาลองที่ทาจากขนมปั งขิง ซึ่ งชาวตะวันตก
นิ ยมทาขึ้นในช่ วงเทศกาลคริ สต์มาส เกิ ดขึ้นในช่ วงเดี ยวกันกับที่เรื อนมะนิ ลากาลังได้รับความนิ ยม
อย่างแพร่ หลาย เรื อนขนมปั งขิงนี้ เริ่ มนิยมสร้างขึ้นจากในรั้วในวังและวัดวาอาราม ต่อมาจึงแพร่ หลาย
ไปทัว่ ทุ กภูมิ ภาค นิ ยมสร้ างในหมู่ขุนนาง คหบดี และชนชั้นกลางทัว่ ไปในสมัยรั ชกาลที่ 5 จนถึ ง
รัชกาลที่ 7 โดยลวดลายประดับในช่ วง รัชกาลที่ 5 จะมีขนาดใหญ่ แตกต่างจากสมัยรัชกาลที่ 6 และ
รัชกาลที่ 7 ซึ่งมีลวดลายละเอียดอ่อนหวานกว่ามาก
2.1.4 พัฒนาการอาคารสถาปัตยกรรมและบ้านเรื อนในล้านนา
รู ปแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยในล้านนาช่วงก่อนกาเนิ ดทุนนิ ยมนั้น ล้วนเป็ นอาคารไม้
ที่มีรูปแบบดั้งเดิมทั้งสิ้ น ยังไม่นิยมสร้างด้วยวิธีก่ออิฐถือปูน มีเพียงศาสนสถาน เช่น วัดวาอาราม เจดีย ์
และป้ อมค่ า ยก าแพงเมื อ งที่ ต้องการความมั่น คงถาวรเท่ านั้น จนกระทั่ง เมื่ อมี ก ารรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ต่างชาติ อันได้แก่ จีน พม่า อินเดีย และตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ามาในดินแดนล้านนาช่วงกาเนิ ดทุนนิ ยม
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จึงได้มีการประยุกต์ศิลปะวิทยาการและเทคนิครู ปแบบใหม่เข้ากับอาคารพักอาศัยแบบเดิม โดยเฉพาะ
ย่านการค้าสาคัญของเมืองเชี ยงใหม่ยุคนั้น ได้แก่ บริ เวณฝั่งแม่น้ าปิ งย่านวัดเกต ที่มีพ่อค้าชาวอังกฤษ
เข้ามาตั้งบริ ษทั ค้าไม้สัก(บริ ษทั บอร์ เนี ยว) และสร้ างที่พกั อาศัยใกล้วดั เกต(เบนนิ วาส) คริ สตจักรที่ 1
โรงเรี ยนสตรี สันป่ าข่อย โรงเรี ยนชายวังสิ งห์ คา วัดชาวซิ กข์ขา้ งวัดเกต และย่านกาดหลวง เป็ นต้น
และผูท้ ี่มีฐานะก็เริ่ มนิ ยมสร้ าง “เรื อนสมัย” มากขึ้ น โดยลักษณะทางสถาปั ตยกรรมที่ได้รับอิทธิ พล
จากชาวต่างชาติจะมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสถาปั ตยกรรมท้องถิ่นอย่างสิ้ นเชิ ง โดยเฉพาะการนาเอาอิฐ
มาใช้ในการก่ อสร้ างบ้านเรื อน แต่มีการปรั บให้เข้ากับสภาพภู มิอากาศท้องถิ่ นและผูอ้ ยู่อาศัย และ
หลังจากที่ทางรถไฟได้มาถึงเชี ยงใหม่ ศูนย์กลางของดินแดนล้านนา ส่ งผลให้มีความสะดวกในด้าน
คมนาคมขนส่ งมากขึ้ น การหลั่งไหลถ่ ายเททางวัฒ นธรรมก็เพิ่ ม มากขึ้ นตาม และการลาเลี ยงวัส ดุ
ก่อสร้ างสมัยใหม่ เช่ น เหล็กเส้ น ตะปู และเครื่ องประดับตกแต่งที่ขา้ มน้ าข้ามทะเลจากต่างประเทศ
มายังหัวเมืองเหนื อจึงทาได้ง่ายขึ้น รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียลจึงเริ่ มมีการพัฒนา และ
กลายเป็ นค่านิ ยมใหม่ในกลุ่มชนชั้นสู งและผูม้ ีฐานะ โดยเริ่ มจากภายในเขตกาแพงเมืองเชี ยงใหม่อนั
เป็ นเขตที่อาศัยของชนชั้นเจ้านาย ผูใ้ กล้ชิด และพระภิกษุเท่านั้น เช่ น คุม้ เจ้าบุรีรัตน์ คุม้ ริ นแก้ว และ
ต่อมาได้ขยายออกมานอกเขตกาแพงเมืองอันเป็ นที่อยู่ของสามัญชนทัว่ ไป เช่ น บ้านพักของชาวจีน
ย่านวัดเกต เรื อนคหบดีย่านท่าแพ อาคารเรี ยนย่านเจริ ญประเทศ อาคารที่ทาการสถานกงสุ ลประเทศ
ต่างๆ เป็ นต้น (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2555)
2.2. องค์ ความรู้ เกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑสถานในประเทศไทย
2.2.1 ความหมายและคาจากัดความของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า Museum มีรากศัพ ท์มาจากภาษากรี กโบราณดั้งเดิ ม คื อ
“Mouseion” หมายถึ ง “The Temple of The Muses” หรื อเทวาลัยของเทพธิ ดาทั้ง 9 โดยค าว่า Muses
นั้นหมายถึ งเทพธิ ดาซึ่ งเป็ นโอรสของซู ส Zeus และเทพี Mnemosyne เทพีแห่ งความทรงจา เทพธิ ดา
เหล่านี้ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิในสรรพวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาเล่าเรี ยนกันอยูใ่ นสมัยกรี ก โดย ความหมาย
ของเทวาลัยของเทพธิ ดาทั้งเก้า แปลได้ 2 ประการ ซึ่งตรงตามความหมายของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั คือ
ประการที่หนึ่ ง หมายถึงสถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่รวบรวมของสรรพวิทยาการ อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่คน
จะศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ อีกประการหนึ่ ง เทพธิ ดาทั้ง 9 ยังมี แรงบันดาลใจให้ผูค้ นได้เกิ ดคิ ด
คานึง และเกิดความเพลิดเพลินให้ลืมความทุกข์ควากระวนกระวายใดๆ ด้วยเสี ยงเพลงและการฟ้ อนรา
ดังนั้นภาษากรี กตามความหมายดั้งเดิ มจึ งยังคงตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ของพิพิ ธภัณฑ์ในปั จจุ บนั ซึ่ ง
หมายถึงสถานที่ซ่ ึงให้ความหมายรู้และความเพลิดเพลินนั้นเอง (จิรา จงกล, 2532)
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นอกจากนี้ ความหมายของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ตามหลักสากล ตามที่ สภาการพิ พิ ธภัณฑ์ ระหว่างชาติ
(2536) หรื อ ICOM (International Council of Museums) ได้ให้คาจากัดความไว้ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์
คือ หน่ วยงานที่ไม่ หวังผลกาไรเป็ นสถาบันที่ ถาวรในการรวบรวม สงวนรั กษา ศึกษาวิจัย สื่ อสารและ
จัดแสดงนิ ทรรศการ ให้ บริ การแก่ สังคมเพื่ อการพัฒนาโดยมีความมุ่งหมายเพื่ อการค้ นคว้ าการศึกษา
และความเพลิดเพลิ นโดยแสดงหลักฐานต่ างๆ ที่ เกี่ยวกับมนุษย์ และสภาพแวดล้ อมสิ่ งซึ่ งสงวนรั กษา
และจั ด แสดงนั้ น ไม่ ใ ช่ เป็ นเพี ย งวัต ถุแ ต่ ไ ด้ รวมถึ งสิ่ งที่ มี ชี วิ ต ด้ ว ยโดยรวมไปถึ ง สวนสั ต ว์ สวน
พฤกษชาติ วนอุทยานสถานที่สงวนสั ตว์ นา้ และสถานที่ อันจัดเป็ นเขตสงวนอื่ นๆรวมทั้งโบราณสถาน
และแหล่ งอนุสรณ์ สถาน ศูนย์ วิทยาศาสตร์ และท้ องฟ้ าจาลอง”
สานักพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ (2547) ได้ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ โดยจากการพิ จารณา
รากศัพท์ของคาว่า พิพิธภัณฑ์ “พิพิธ” แปลว่า ต่างๆ กัน รวมกับคาว่า “ภัณฑ์” แปลว่า สิ่ งของ เมื่อนา
คาทั้งสองมารวมกัน จึงได้ความหมายว่า สิ่ งของต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา แต่
หากเติมคาว่าสถานร่ วมลงไป เป็ นคาว่า พิพิธภัณฑสถาน มีความหมายว่า สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวม
และแสดงสิ่ งของต่างๆ ที่ มีความสาคัญด้านวัฒนธรรม หรื อ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรี ยน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ ซึ่ งมีความหมายตรงกับ
คาว่า MUSEUM ของภาษาอังกฤษ
สุ รพล ดาริ ห์กุล (2553) อ้างถึงใน เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจัดการพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ว่า พิพิธภัณฑ์ เป็ นสถาบันที่ต้ งั ขึ้นเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจัด
แสดงวัตถุอนั มีความสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และ
ความเพลิดเพลิน โดยในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ เป็ นสถาบันการศึกษานอกระบบ (Non-formal education)
รู ปแบบหนึ่ งของประชาชนและเยาวชนทัว่ ไป รวมทั้งยังเป็ นสถานที่ หรื อเครื่ องมือช่ วยส่ งเสริ มการ
เรี ย นรู ้ ข องการศึ ก ษาในระบบอี ก ด้วย ดัง นั้น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จึ ง เป็ นสถาบัน สร้ างสรรค์ป ระโยชน์ แ ก่
สาธารณชนคือเป็ นทั้งห้องสมุดรวมสรรพวิชาความรู้และศูนย์กลางทางการศึกษา
2.2.2 ความเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
สานักพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ(2547) กล่าวว่า รากฐานกิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยนั้น
เริ่ ม ต้น ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 19 กัน ยายน พ.ศ. 2417 ที่ ห อคองคอเดี ย หรื อเป็ นที่ รู้จกั ในชื่ อของ หอสหทัย
สมาคม หรื อ ศาลาสหทัยสมาคม โดยในครั้งนั้น เป็ นการจัดแสดงวัตถุที่รวบรวมจากของสะสมส่ วน
พระองค์ ในพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรั ช กาลที่ 5 และเครื่ องราชบรรณาการจาก
ต่างประเทศ รวมถึงของสะสมจากราษฎรที่ร่วมแสดง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ที่ต้ งั ขึ้นในครั้งนั้น มีสิ่งของ
อันมี ค่าที่ แสดงให้เห็ นถึ งอารยธรรมอันสู งส่ ง ความมัง่ คัง่ และความมัน่ คงของอาณาจักรสยาม โดย
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กิจการพิพิธภัณฑ์สมัยนั้น เริ่ มมีการจัดเก็บที่เป็ นระเบียบ มีการทาบัญชีศิลปะโบราณวัตถุ การจัดแสดง
ที่แบ่งตามเนื้ อหา ทั้งนี้ เพราะได้มีการว่าจ้างชาวต่างชาติ ผูม้ ีความรู ้มาช่วยในการดูแล ได้แก่ นายเฮนรี่
อลาบาสเตอร์ มาท าหน้าที่ เป็ นผูอ้ านวยการพิ พิ ธภัณ ฑ์ จนกระทั้งท่ านถึ งแก่ ก รรมในปี พ.ศ. 2427
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยา้ ยพิพิธภัณฑ์มาตั้งที่
พระราชวังบวรสถานมงคล ในปี พ.ศ. 2435 สถานะของพิพิธภัณฑ์เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป กรมพิพิธภัณฑ์
ได้ยา้ ยไปสังกัดอยูก่ บั กระทรวงต่างๆ อย่างไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่เคยมีคนไทยได้รับการศึกษางาน
ด้านพิพิธภัณฑ์โดยตรง แต่ดว้ ยความประสงค์ของพระองค์ จึงเริ่ มส่ งตัวแทนคนไทยไปศึ กษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ยงั ต่างประเทศ บุ คคลที่ ถูกส่ งไป ได้แก่ เจ้าหมื่ นศรี สรลักษณ์ ท่านได้เดิ นทางไปดูงานที่
ยุโรป เมื่อกลับมาในปี พ.ศ. 2440 ได้มีขอ้ เสนอให้ปรับปรุ ง การจัดแสดงให้มีเนื้ อหาแบ่งเป็ นเรื่ องๆ
โดยยึดแนวทางจากวัตถุที่มีอยู่ และแนวทางการนาเสนอที่ปฏิบตั ิกนั ในต่างประเทศ
จนกระทัง่ เจ้าหมื่นศรี สรลักษณ์ได้พน้ จากตาแหน่งเจ้ากรมพิพิธภัณฑ์ไปในปี ถัดมา โครงการนี้
จึ ง หยุ ด ชะงัก ไป แม้จ ะไม่ มี ก ารพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นด้า นวิ ช าการมากเท่ า ใด แต่ ก ารพัฒ นาให้ มี
นิทรรศการถาวร เพื่อให้บริ การผูเ้ ข้าชมได้เป็ นประจา ก็เกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 ในชื่อ
ของ The Royal Museum at Wang Na หรื อพิ พิ ธภัณฑ์วงั หน้าการจัดแสดงก็ยงั คงเน้นความอลังการ
ของวัตถุ เป็ นสาคัญ เป็ นของชิ้ นเอกของพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้
กลับเป็ นเสมือนรากฐานที่สาคัญของการจัดตั้งกิจการพิพิธภัณฑ์ของไทย
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยใน
ศิ ล ปะการละคร วรรณคดี แ ละดนตรี ม ากกว่า งานทางด้า นทัศ นศิ ล ป์ ท าให้ กิ จ การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จึ ง
หยุดชะงักไปชัว่ ขณะ แต่เมื่อครั้นเข้าสู่ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
พระองค์มีความสนพระทัยในกิจการพิพิธภัณฑ์ พร้อมทรงเล็งเห็นว่ากิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ขาดผูร้ ู ้และผูช้ านาญการ จึงทรงมีพระราชดาริ ให้รวบรวมงานที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและโบราณคดีเข้า
ไว้ในสถาบันเดียวกัน และพระราชทานหมู่พระที่นงั่ ในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็ น
พิพิธภัณฑสถาน และมีพระราชบัญญัติโอนพิ พิธภัณฑสถานให้มาอยู่ในความดูแลของหอพระสมุด
สาหรับพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติ จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
สาหรับพระนคร รวมถึงแต่งตั้งราชบัณฑิ ตยสภาให้ดูแลงานด้านโบราณคดี วรรณคดี ศิลปากร และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติสาหรับพระนครโดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงดารงตาแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา
เมื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รั ฐบาลได้จดั ตั้งกรมศิ ลปากรขึ้ น สังกัด
กระทรวงธรรมการ มีกองพิพิธภัณฑ์และกองโบราณคดีดว้ ยกองหนึ่ งที่สังกัดกรมศิลปากร ต่อมากอง
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นี้ ได้เปลี่ ยนชื่ อใหม่ ให้เหมาะสมกับ การปฏิ บ ตั ิ งานในสมัยนั้น คื อกองพิ พิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ
จากนั้น ได้เปลี่ ย นอี ก ครั้ ง เป็ น “กองโบราณคดี ” โดยมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ละดู แ ล
โบราณสถานทัว่ อาณาจักร ต่อมา พ.ศ. 2477 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร
มาเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสาหรับพระนคร
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช เป็ นรัชสมัยที่ มีการตื่ นตัวในกิ จการ
พิพิธภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงมีความสนพระทัยพิเศษในการรักษาสมบัติของชาติ
ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จประพาสจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และทรงทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหม่ ที่
ถูกสร้างขึ้นบนที่ที่เคยเป็ นซากโบราณสถาน พระองค์ทรงตรัสว่า
“...การสร้ างอาคารสมัยนี ้ คงจะเป็ นเกี ยรติ สาหรั บผู้สร้ างคนเดี ยว แต่ เรื่ องโบราณสถาน เป็ น
เกียรติของชาติ อิ ฐเก่ าๆ แผ่ นเดี ยวก็มีค่า ควรจะรั กษาไว้ ถ้ าเราขาดสุ โขทัย อยุธยา และกรุ งเทพฯ แล้ ว
ประเทศไทยก็ไม่ มีความหมาย...ในการที่ มีโบราณวัตถุสถาน และปูชนี ยสถานอยู่เป็ นอันมาก ถ้ าเรา
รู้ จักวิธีนามาใช้ เกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเยาวชน ก็จะเป็ นประโยชน์ มาก....”
เมื่ อพระองค์ได้ทรงรั บฟั งเรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้องกับการค้นพบสมบัติตามแหล่ งโบราณสถาน การ
ค้นพบทางวิชาการรวมถึงปั ญหาการลักลอบขุดวัตถุโบราณ ซึ่ งเป็ นที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติ
ที่สมบูรณ์แบบขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ต่อมา กิจการพิพิธภัณฑ์สมัยนั้นจึงก้าวหน้าควบคู่ไปกับงานโบราณคดี
ด้วยการขุดค้นพบศิ ลปะโบราณวัตถุ ในท้องถิ่ นต่างๆ พร้ อมกับเหล่ าพสกนิ กรในท้องถิ่ นน้อมรั บแนว
พระราชดาริ ในการอนุ รักษ์ เช่ น เมื่อพบเห็ นงานศิลปวัตถุ ก็จะนามาให้กบั กรมศิลปากร ด้วยการร่ วมมื อ
อย่างดี จากภาคประชาชน ทาให้เกิ ดพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติในจังหวัดต่างๆ อีกมากมายหลายแห่ ง อาทิ
เช่ น พิ พิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ รามค าแหง จังหวัดสุ โขทัย พิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ อู่ ทอง จังหวัด
สุ พรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นต้น โดยพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ ได้รับพระ
มหากรุ ณาธิ คุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนิ นทรงเปิ ดอาคารด้วย
พระองค์เองทุ กครั้ง ด้วยเพราะพระองค์ทรงตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในการพัฒนาสังคมและ
เสริ มความมัน่ คงของชาติ จึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันนี้ ในท้องถิ่นต่างๆ ตลอดมา
2.2.3 ภารกิจและหน้าที่หลักของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์มีหน้าที่ตอ้ งคานึ งถึงการเป็ นสถาบันของประชาชน เป็ นศูนย์กลางชุมชน บริ การชุ มชน
และประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เป็ นสถานที่ ให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน สนองความ
ต้องการด้านความรู ้ ให้แก่ ประชาชนและสั งคม พิ พิ ธภัณฑ์ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ เพื่ อประโยชน์ของชุ มชน
เชื่อมโยงอดีต ปั จจุบนั และอนาคต โดยทัว่ ไปมีภารกิจและหน้าที่หลัก 8 ประการ ต่อไปนี้ (จิรา จงกล, 2532)
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1)

การรวบรวมวัตถุ (Collecting)

เป็ นหน้าที่ประการแรก จากประวัติพฒั นาการกิจการพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์สถาน
เริ่ มต้นจากการสะสมสมบัติของบรรดากษัตริ ย ์ เจ้านาย ขุนนาง และนักบวช นอกจากรวบรวมสะสม
ทรัพย์สินสมบัติมีค่าแล้วบรรดานักธุ ดงค์รวมถึงพ่อค้าแดนไกล ยังได้รวบรวมสิ่ งของที่แปลกและหายาก
นามาสะสมรวบรวมไว้ เพื่อโอ้อวดและแสดงฐานะความมัน่ คงของตน กิ จการพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั จึง
จาเป็ นต้องเริ่ มต้นจากการสะสมวัตถุ สิ่ งของโดยวิ ธี ก ารรวบรวมนั้ น อาจได้จากการรั บ บริ จาคจาก
ประชาชน, จากผลการสารวจและศึกษาวิจยั รวมถึงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดี , จากการจัดซื้ อ, จาก
การแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของระหว่างพิพิธภัณฑ์, จากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ และจาลองขึ้นใหม่
2)

ตรวจสอบ จาแนกประเภท และศึกษาวิจยั (Identifying, Classifying and Research)

เมื่อเก็บวัตถุ เข้าพิพิธภัณฑ์แล้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อระบุให้ได้ว่าเป็ นวัตถุ อะไร จาแนก
แยกประเภท กาหนดอายุ แบบศิลปะ อายุสมัย ที่มาของวัตถุแหล่งกาเนิ ด ทั้งนี้ หากไม่สามารถตรวจสอบและ
จาแนกได้ จะต้องทาการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเรื่ องราวที่ แน่ นอน โดยการศึกษาเปรี ยบเที ยบ ทดลอง
ตรวจสอบและพิสูจน์หาอายุทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งทางวิชาการ เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
มาก เพราะพิพิธภัณฑ์เป็ นสถาบันทางวิชาการและให้การศึกษา จะต้องได้รับการยอมรับและความเชื่อถือ
3)

การทาบันทึกหลักฐาน (Recording)

การทาบันทึกหลักฐาน หมายถึงการจัดทาทะเบียนวัตถุ ทุกชิ้นที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็ น
หลักฐานมิให้สูญหายและเป็ นหลักฐานที่แน่นอน แสดงที่มาและเรื่ องราวทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติ ที่มา
รู ปแบบ และอายุสมัยของวัตถุ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วัตถุที่ไม่มีประวัติ ก็ไม่มีคุณค่าทางวิชาการ
4)

การสงวนรักษา (Preservation)

การรวบรวมและเก็บรักษาเป็ นงานพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์ แต่การสงวนรักษาเพื่อรักษาคุณค่า
ของวัตถุไว้ให้มีความคงทนถาวร ตลอดจนการบารุ งรักษา ซ่ อมแซม เพื่อให้เป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์
อย่างยัง่ ยืน เป็ นหน้าที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของพิพิธภัณฑ์ดงั นั้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่พิพิธภัณฑ์ ต้องมีฝ่าย
งานสาหรับการตรวจสภาพ ทาความสะอาด การป้ องกันการเสื่ อมสภาพของวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์
5)

การรักษาความปลอดภัย (Museum security)

การป้ องกันและคุ ม้ ครองความปลอดภัยจากการเสื่ อมสภาพ โจรภัยและอัคคี ภยั เป็ นหน้าที่ ที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง เพราะวัตถุ ที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลว้ นแล้วแต่เป็ นของมีคุณค่าทั้งทางด้าน
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ราคาและความรู ้ ดังนั้นจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ถ้า
พิพิธภัณฑ์มีชื่อเสี ยงที่เสี ยหายในการรักษาความปลอดภัยแก่วตั ถุจดั แสดงแล้ว ย่อมเป็ นที่เสี ยภาพพจน์
ขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อการช่วยเหลือจากภาคต่างๆ
6)

การจัดแสดง (Exhibition)

การจัดแสดงเป็ นหน้าที่สาคัญ เป็ นงานหน้าฉาก เพราะประชาชนไปพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อเข้าชมการจัด
แสดง การจัดแสดงที่ดี ทันสมัย ย่อมเป็ นแรงดึงดูดใจให้มีประชาชนสนใจเข้าชมได้มากในสมัยโบราณ
พิพิธภัณฑ์ไม่คานึงถึงเทคนิคการจัดแสดงมากนัก เป็ นเพียงการนาวัตถุที่มีความสาคัญและน่าสนใจมาจัด
แสดงและมีคาบรรยายประกอบเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการและผูส้ นใจ จึง
เป็ นการจัดแสดงที่ ประชาชนทั่วไปไม่ สนใจ เพราะรู ้ สึ กว่าสู งเกิ นกว่าจะเข้าใจปั จจุ บ ันแนวคิ ดของ
พิพิธภัณฑ์เปลี่ ยนแปลงไป พิพิธภัณฑ์จะเป็ นสถาบันการศึกษาที่ให้ท้ งั ความรู ้ และความเพลิ ดเพลิ นแก่
ประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา ดังนั้นการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์จะต้องจัดแสดงด้วย
เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจ การจัดแสดงต้องให้ท้ งั ความรู ้และความเพลิดเพลิน
7)

บริ การทางการศึกษา (Education)

ในอดีตพิพิธภัณฑ์มีหน้าที่ศึกษาค้นคว้า วิจยั และให้ความรู ้แก่ผสู ้ นใจในสาขาใดสาขาหนึ่ งแต่
ปั จจุบ นั พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ คื อ สถาบันการศึ ก ษารู ป แบบหนึ่ ง เพราะการศึ ก ษาจะมี ท้ งั การศึ ก ษาในระบบ
(Formal education) และการศึ ก ษานอกระบบ (Non-formal education) เป็ นสถานที่ ส าคัญ ส าหรั บ
การศึกษานอกระบบของประชาชนและเยาวชนทัว่ ไป รวมทั้งเป็ นสถานที่ หรื อเป็ นเครื่ องมื อที่ ช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของการศึกษาในระบบด้วย การที่พิพิธภัณฑ์เป็ นสถาบันการศึกษานอกเหนื อจาก
การเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน หรื อสถาบันการศึกษาอื่นๆ จึงต้องมีกิจกรรม และการบริ การด้านการศึ กษา
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ของพิพิธภัณฑ์ให้กบั สาธารณชน ด้วยการสื่ อสารที่เพิ่มเติมไปจากนิทรรศการ
เพื่อสร้างความเข้าใจให้โดยง่าย เช่น การผลิตอุปกรณ์ และสื่ อต่างๆ อาทิ สิ่ งพิมพ์ วีดิโอ วีดีทศั น์ เทป
บรรยาย ฯลฯ เป็ นต้น ตลอดจนต้องมีเจ้าหน้าที่ วิทยากรและอาสาสมัคร ไว้บริ การทางการศึกษาด้วย
8)

การบริ การสังคม (Social service)

พิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการทาหน้าที่ต่อสังคมมากขึ้น พิพิธภัณฑ์ไม่อาจตั้งอยู่
ได้ ถ้าขาดความสัมพันธ์กบั ชุ มชนหรื อกับสาธารณชนทัว่ ไป หมายความว่าพิพิธภัณฑ์ตอ้ งเป็ นสถาบัน
ที่เปลี่ ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ ยนแปลงของสังคม พิพิธภัณฑ์จึงต้องดาเนิ นกิ จกรรม
อย่างมีส่วนร่ วมของชุ มชน ตามความต้องการของสังคม และให้บริ การแก่ชุมชน อาทิ มีสถานที่ ให้
ประชาชนประชุ ม สั ม มนา จัด อภิ ป ราย จัด การแสดง เป็ นสถานที่ จ ัด งานแต่ ง งาน แสดงผลงาน
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นิทรรศการ แสดงสิ นค้า ฯลฯ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โอกาสและความเหมาะสม ด้วยการบริ การชุมชนดังกล่าว
จึงทาให้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในทุกวันนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของชุมชน (Community center)
2.2.4 ประเภทของพิพิธภัณฑ์
พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในระยะแรกๆ มิได้มีการแยกประเภทของพิพิธภัณฑ์ แต่จะเป็ นการ
พิพิธภัณฑ์ที่รวมวิชาการทุ กแขนง ต่อมาเมื่ อวิทยาการของโลกก้าวหน้าและเป้ าหมายของการจัดการ
พิพิธภัณฑ์เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของประชาชน จึงมีการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ไปตาม
แขนงวิชาที่ ต้องการเรี ยนรู ้ ม ากขึ้ น และนับวันประเภทของพิ พิ ธภัณฑ์ จะมี ล ัก ษณะเป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์
เฉพาะเจาะจงในเรื่ องราวด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้น
ปั จจุบนั มีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากและมีพิพิธภัณฑ์เกือบทุกประเภท มีการแบ่งประเภท
ของพิ พิ ธภัณฑ์ ไว้หลายแนวทาง โดยทั่วไปอาจแบ่ งประเภทของพิ พิ ธภัณ ฑ์ ไปตามลักษณะเด่ นที่
ปรากฏ 2 ลักษณะ คือ
1)

การแบ่งตามลักษณะของการบริ หารหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของ

ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง รั ฐ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานเทศบาล
พิ พิ ธภัณฑสถานจังหวัดหรื อพิ พิ ธภัณฑ์ประจาเมื อง พิ พิ ธภัณฑ์มหาวิทยาลัย พิ พิ ธภัณฑ์โรงเรี ยน
พิพิ ธภัณฑ์วดั และพิ พิ ธภัณฑ์เอกชน เป็ นต้น (หรื อ พิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ พิ พิ ธภัณฑ์ท ้องถิ่ น
พิพิธภัณฑ์ของหน่ วยงาน และพิพิธภัณฑ์ของเอกชน) ซึ่ งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ อาจมีเนื้ อหาหรื อเรื่ องราว
การจัดในวิชาการแขนงต่างๆ กันออกไปตามประสงค์ของผูร้ ับผิดชอบ
2)

การแบ่งตามลักษณะของสิ่ งของที่รวบรวมไว้และจัดแสดง หรื อตามแขนงวิชา

ตามหลักสากลโดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงประเภทของพิพิธภัณฑ์ มักจะหมายถึงชนิดของพิพิธภัณฑ์
ในด้านแขนงวิชาการต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวทิ ยา และเทคโนโลยี
เป็ นต้น ทั้งนี้ Unesco แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ไว้ 9 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3

พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Art)
พิ พิ ธภั ณ ฑ ส ถ าน ศิ ล ป ะร่ วมส มั ย (Museum or Gallery of
Contemporary Arts)
พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวทิ ยา (Natural History Museum)
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ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8
ประเภทที่ 9
3)

พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (Museum
of Science and Technology)
พิ พิ ธภั ณ ฑ ส ถาน ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาและชาติ พ ั น ธุ์ วิ ท ยา
(Museum of Anthropology and Ethnology)
พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี (Museum of
History and Archaeology)
พิพิธภัณฑสถานประจาท้องถิ่น (Regional Museum)
พิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ หรื อเฉพาะเรื่ อง (Specialized Museum)
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานของมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น การศึ ก ษา
(University Museum)

การจัดประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่นิยมจัดตั้งอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี้
3.1) พิพิธภัณฑสถานประเภททัว่ ไป หรื อประเภทรวม (General Museum หรื อ
Encyclopedia Museum)
3.2) พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Museum of Arts)
ก. พิพิธภัณฑสถานศิลปะประยุกต์(Applied Art)
ข. หอศิลปะ (Art Gallery)
ค. พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern art)
ง. พิพิธภัณฑสถานศิลปะการแสดง(Museum of Performing Art)
จ. พิพิธภัณฑสถานศิลปะยุคแรกเริ่ ม(Museum of Primitive Art)
3.3) พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ( Museum of Science and
Technology)
3.4) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Museum of Natural Science) หรื อ ประวัติ
ธรรมชาติ (Natural history)
3.5) พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ (Museum of History)
ก. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์(Museum of History)
ข. บ้านประวัติศาสตร์(Historic House)
ค. โบราณสถาน อนุสาวรี ย ์ และสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม
ง. เมืองประวัติศาสตร์
จ. พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ( Museum of History
and Archaeology)
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3.6) พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานชาติ พ ั น ธุ์ วิ ท ยาและประเพณี พื้ น เมื อ ง (Museum of
Ethnology and Folklore)
ก. พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน (Folk Museum)
ข. พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง (Open – air – Museum)
2.2.5 การจัดการและการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
การจัดการพิ พิ ธภัณ ฑ์ คื อ การดาเนิ นงาน ขั้นตอน กระบวนการเกี่ ยวกับ การจัดวัตถุ ในห้อง
แสดง การออกแบบอาคาร การออกแบบห้องแสดง การออกแบบครุ ภณ
ั ฑ์ การก่อสร้างและติดตั้งวัตถุ
จัดแสดงประเภทต่างๆ ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิ คในการจัดพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั ต้องอาศัยความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญจากหลายๆฝ่ ายมาร่ วมกันทา เช่ น ช่ างสถาปนิ กเป็ นผูอ้ อกแบบสถานที่ มัณฑนากรเป็ นผู ้
ตกแต่งภายใน เป็ นต้น แต่ละเทคนิ คในการสร้างพิพิธภัณฑ์น้ นั ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญทั้งสิ้ น โดย
สามารถแบ่งเทคนิคของงานพิพิธภัณฑ์ได้ดงั นี้
1)

การออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และองค์ประกอบของอาคาร

สิ่ งที่ สาคัญที่ สุดในบรรดาเทคนิ คการจัดพิ พิธภัณฑ์ ก็คือ การออกแบบอาคารสาหรั บการจัด
แสดง เพราะหากไม่มีอาคาร ตัวพิพิธภัณฑ์ก็จะเกิ ดขึ้นไม่ได้ ต้องอาศัยช่ างสถาปนิ กที่มีความชานาญ
เฉพาะมาเป็ นผูอ้ อกแบบ อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 อาคารทางประวัติศาสตร์ หรื อโบราณสถาน เป็ นอาคารเก่าแก่ที่สร้าง
ขึ้ น ไว้ในอดี ต เช่ น วัด วัง ปราสาท ตาหนัก คุ ้ม วิห าร ป้ อม ศาลากลางจังหวัด เป็ นต้น เมื่ อ เลิ ก ใช้
หรื อ ไม่ เหมาะสมกับ การใช้ ง านต่ อ ไป ก็ ส ามารถน ามาเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ด้ เนื่ อ งจากตัว อาคารมี
ประวัติศาสตร์ ความเก่าแก่อยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องปรับปรุ งบางส่ วนของอาคารให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยในแง่ ของการจัดแสดงและการเป็ นสานักงาน เช่ น การตกแต่งภายใน ระบบแสง
ระบบเครื่ องปรับอากาศ ความปลอดภัยของประตูหน้าตา เป็ นต้น ซึ่ งการปรับแต่งนั้นจะต้องไม่ทาลาย
องค์ประกอบของอาคารโบราณให้สูญเสี ยไปด้วย
ประเภทที่ 2 อาคารพิพิ ธภัณฑ์สถานที่ ก่อสร้ างใหม่ สามารถแบ่งการออกแบบ
อาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส มัย ใหม่ ตามปรั ช ญาแนวความคิ ด ของสถาปนิ ก ได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม แรกมี
ความเห็ นว่าการออกแบบอาคารในปั จจุบ นั เน้นรู ปแบบของอาคารให้มากที่ สุด ควรมี ลกั ษณะตาม
สภาพแวดล้อมของสถาปั ตยกรรมท้องถิ่ น ในขณะที่ กลุ่ มที่ 2 เห็ นว่าการเน้นรู ปแบบของอาคาร ไม่
สาคัญเท่ากับองค์ประกอบและประโยชน์ใช้สอย โดยผูร้ ับผิดชอบการออกแบบพิพิธภัณฑ์มีหลายฝ่ าย
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ได้แก่ สถาปนิ ก เป็ นผูอ้ อกแบบ ภัณฑารักษ์ เป็ นผูเ้ สนอความเห็ นการใช้สอย สาหรับหลักการสาคัญ
ของการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ ได้แก่
ก) การจัดระบบสายงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการทาผังและประโยชน์ของ
การใช้สอยอาคาร
ข) ความมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้การก่อสร้างเป็ นไปโดยปราศจากอุปสรรค
และดาเนินไปตามแผนที่วางไว้
ค) การจาแนกหน้าที่ เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการ
ง) การขยายเพิ่มเติมในอนาคต การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ต้องคานึงถึง
โอกาสในการขยายในอนาคตด้วย ในกรณี ที่ มี จานวนวัตถุ จดั แสดง
เพิ่มขึ้น
จ) ความต้องการทางโครงสร้ างอาคารและกลไก ต้องคานึ ง ถึ งหลัก การ
ก่อสร้างได้จริ ง
ฉ) ความส าคัญ ของการจัด แสดง ต้ อ งเป็ นหลัก ส าคัญ ที่ สุ ดของการ
ออกแบบ
ช) อัตราค่าใช้จ่าย ต้องวางแผนล่วงหน้า แยกรายละเอียดงบประมาณออกเป็ น
งบลงทุนและงบดาเนิ นการ เพื่อความรัดกุมและป้ องกันการผิดพลาด
2) การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
วัฒนะ จูฑะวิภาต (2542) กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่ให้ความรู ้แก่ประชาชนผ่านการจัดแสดง
ในรู ป แบบของการชม การจัดนิ ท รรศการจึ งเป็ นสิ่ งส าคัญ อย่างยิ่ง โดยการจัดนิ ทรรศการเป็ นการ
สื่ อ สารแบบประสม (Multi-media) มี ก ารน าเอาเทคโนโลยี ต่ า งๆ เข้า มาเป็ นส่ ว นประกอบของ
ขบวนการสื่ อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการใช้แสง สี เสี ยง เพื่อทาให้นิทรรศการกลายเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ที่
มีอิทธิ พลกับคนดู
2.1) ประเภทของนิทรรศการ
การจัดแยกประเภทของนิทรรศการนั้น อาจทาได้หลายวิธี ดังนี้
2.1.1) แบ่งตามลักษณะความคงทนถาวร
(1) นิทรรศการประจา
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เป็ นการจัดแสดงอย่างถาวรในพื้ นที่ ใดพื้ นที่ หนึ่ ง ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงโยกย้าย ดังนั้นต้อง
คานึงถึงการจัดอย่างละเอียดรอบคอบ
(2) นิทรรศการเพื่อการศึกษาค้นคว้า
เป็ นนิ ทรรศการถาวรเช่ นเดี ยวกับ นิ ทรรศการแบบที่ 1 แต่เน้นในเรื่ องวัตถุ การจัดแสดง และ
การศึกษาค้นคว้ามากว่าความงามและความเพลิดเพลิน เน้นหนักในเรื่ องของระเบียบวิธีการจัดแสดง
เป็ นหลัก มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการเก็บของคงคลัง
(3) นิทรรศการชัว่ คราวหรื อนิทรรศการพิเศษ
เป็ นกิ จกรรมที่มีบทบาทมากที่สุด เพราะทาให้เกิ ดการเคลื่ อนไหว และสร้างความเพลิ ดเพลิ น
ดึงดูดและเร้าความสนใจของผูช้ ม
2.1.2) แบ่งตามสถานที่
(1) นิทรรศการกลางแจ้ง
เป็ นนิ ทรรศการขนาดใหญ่ มี ผูร้ ่ วมแสดงหรื อขอบข่ายงานกว้าง ใช้เวลาจัดแสดงนาน มุ่งให้
ผูช้ มจานวนมากเข้าชม จึงต้องจัดแสดงกลางแจ้ง และอาจมีการสร้างศาลา ปะรา หรื อเต้นท์ผา้ ใบคลุม
นิยมจัดสู งเหนือพื้นดินเล็กน้อย
(2) นิทรรศการในร่ ม
เป็ นนิทรรศการขนาดย่อม มุ่งกลุ่มเป้ าหมายจานวนจากัด ระยะเวลาการแสดงสั้นกว่า ส่ วนใหญ่
นิยมใช้หอ้ งโถงหรื อห้องประชุมในอาคาร หรื อห้องสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เป็ นที่จดั
2.2) หลักในการจัดแสดง
การออกแบบนิ ทรรศการเรื่ องใดก็ตาม ผูจ้ ดั ควรคานึ งถึงวิธีการถ่ายทอดสาระของการจัดแสดง
เพื่อให้มีความน่าสนใจ ซึ่ งมีหลักการพื้นฐานดังนี้
2.2.1) เน้นความสาคัญของวัตถุ โดยให้คาบรรยาย หรื อส่ วนประกอบอื่นๆ
เป็ นเพียงตัวช่วยเสริ มวัตถุให้เด่นขึ้น
2.2.2) ให้ความรู ้เกี่ยวกับวัตถุที่จดั แสดง โดยการบรรยายที่สื่อความหมาย
ครอบคลุมความสาคัญของวัตถุและชัดเจน
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2.2.3) การจัดแสดงวัตถุตอ้ งมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ให้ผชู ้ มเข้าใจ
เรื่ องราว ตามลาดับการนาเสนอ
2.2.4) ออกแบบการจัดแสดงให้พอเหมาะ ไม่เรี ยบง่ายหรื อซับซ้อนพิสดาร
จนเกินไป ไม่เช่นนั้นผูช้ มอาจเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความสนใจ
และไม่เกิดความประทับใจ
2.2.5) ควรมีการรักษาความปลอดภัยให้แก่วตั ถุ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัย
มนุษย์
2.3) หลักในการออกแบบ
การให้วตั ถุเป็ นที่ดึงดูดสายตาของผูช้ ม จะต้องอาศัยหลักการออกแบบเพื่อสร้างความสมดุ ล
ของโครงสร้างงานแต่ละส่ วนให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ดังนี้
2.3.1) ความเด่น ของเส้น ทิศทาง รู ปแบบ รู ปร่ าง ขนาดและสี
2.3.2) ความสมดุล โดยการจัดส่ วนสองข้างของแบบแสดงให้เท่ากัน หรื อ
การจัดให้มีความสมดุลทางสายตาและความรู้สึก
2.3.3) ความต่อเนื่องกลมกลืนในการจัดแสดง เพื่อให้ผชู ้ มไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย หรื อสับสน ควรจัดให้มีความงดงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ทั้งในรู ปแบบ พื้นผิว ขนาดและทิศทาง
2.3.4) สัดส่ วน ไม่ควรให้มรการวางอัดแน่นจนเกินไป เพราะจะทาให้ดูรก
ไม่โปร่ งตา สร้างความอึดอัด ความสับสนและไม่น่าติดตาม
2.3.5) การเน้น ตรงจุดสาคัญให้เด่นสุ ด เพื่อให้ผชู ้ มเกิดความรู ้ความเข้าใจใน
สิ่ งที่จดั แสดง โดยผูจ้ ดั อาจมีการเน้นด้วยเส้น สี หรื อการใช้ช่องว่างเข้า
มาช่วย
2.4) ระบบการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
ระบบที่ 1 การจัดวัต ถุ ตามแบบธรรมชาติ เป็ นความนิ ย มส่ วนใหญ่ ข อง
พิพิธภัณฑ์ประเภทธรรมชาติวทิ ยา เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความงาม ความดึงดูดในธรรมชาติ
ระบบที่ 2 การจัดตั้งตามอิริยาบถสัตว์ คล้ายระบบการจัดในแบบแรก แต่
แทนที่จะจัดแสดงแบบเดี่ยว ก็จดั รวมกันเป็ นหมู่ เช่น ภาพฝูงควายกินหญ้า ฝูงนกทารัง เป็ นต้น เพื่อให้
ผูช้ มได้เห็นชีวติ จริ งๆของสัตว์แต่ละชนิด
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ระบบที่ 3 การจัดแสดงตามสภาพแวดล้อมทางนิ เวศวิทยา เป็ นการแสดง
ให้เห็ นความเกี่ ยวพันกับของสิ่ งแวดล้อมกับวัตถุ จดั แสดง เช่ น สภาพชี วิตชาวประมง ที่ สัมพันธ์กบั
สัตว์น้ า อากาศ ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจเรื่ องความสัมพันธ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
ระบบที่ 4 การจัดแสดงตามความเป็ นจริ ง ได้แก่การย้ายวัตถุ จริ งๆ มาจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ให้เห็นอย่างใกล้ชิด เช่น การย้ายหลุมขุดค้นทางโบราณคดีมาจัดแสดง เป็ นต้น
2.5) การออกแบบห้องแสดง
เป็ นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการศึกษาหรื อเรี ยบเรี ยงแนวนิ ทรรศการเรี ยบร้ อยแล้ว การออกแบบ
นั้นต้องเร้ าให้ผชู ้ มเกิ ดความอยากรู ้ อยากเห็ น อยากศึกษาค้นคว้าต่อ ซึ่ งหากมีเพียงความงามและความ
เพลิ ดเพลิ น เท่ านั้น อาจไม่ เพี ยงพอ การน าเสนอต้องเป็ นขั้น เป็ นตอนตามล าดับ ไม่ ค วรยาวเกิ นไป
หรื อไม่เร้าใจ และควรนาเอาความอยากรู ้อยากเห็นของคนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการออกแบบควรมี
บรรยากาศเร้าความสนใจในด้านความงามในการจัดแสดง เร้ าใจให้เพลิ ดเพลิ น เร้ าให้เกิดความอยากรู ้
อยากเห็นอยากค้นคว้า เพราะความอยากรู ้อยากเห็นเป็ นสิ่ งสาคัญของการเรี ยนรู ้ ดังนั้นจึงกระตุน้ ให้เกิด
ความเรี ยนรู ้ ดว้ ยการออกแบบลักษณะของห้องแสดงให้เร้ าใจ อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน หรื อให้คาอธิ บาย
วัตถุในเชิงคาถาม เพื่อก่อให้เกิดการอยากค้นคว้าหาคาตอบไม่สิ้นสุ ด
2.6) กระบวนการดาเนินงานการจัดแสดงนิทรรศการ
2.6.1) การขออนุมตั ิในหลักการ
รับผิดชอบโดยภัณฑารักษ์ หัวหน้าภาควิชา หรื อนักวิชาการในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินงาน ซึ่ งการขออนุ มตั ิหลักจะมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ หัวข้อนิทรรศการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ของนิทรรศการ สมมติฐาน
2.6.2) การจัดแนวนิทรรศการ
หลังจากได้รับการอนุ มตั ิหลักการเรี ยบร้อยแล้ว ภัณฑารักษ์ก็จะต้องดาเนิ นเรื่ องต่อไป คือการ
เรี ยบเรี ยงข้อมูลเอกสารและการจัดแสดงต่างๆ เช่ น ศึ กษาขนาดและจานวนวัตถุ เพื่ อจะได้กาหนด
เรื่ องราวที่จะจัดแสดงอย่างคร่ าวๆ จากนั้นเขียนคาบรรยายหรื ออธิ บายเรื่ องราว
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2.6.3) การออกแบบห้องแสดง
เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของมัณฑนากร หรื อช่ างศิลป์ ตกแต่ง ซึ่ งจะต้องเริ่ มจากการศึ กษา
แนวเรื่ อง ศึ ก ษาสภาพการณ์ แวดล้อม และองค์ป ระกอบของห้ องและตู ้แสดง นอกจากนี้ ยังจัดท า
อุปกรณ์เสริ มความน่าสนใจให้แก่การจัดแสดง เช่น แสงสว่าง ภาพประกอบ หุ่ นและการทาไดโอรามา
อุปกรณ์กลไก โสตทัศนอุปกรณ์ และการอนุรักษ์
2.6.4) การก่อสร้างและการติดตั้งวัตถุ
หลังจากมัณฑนากรได้ออกแบบและภัณฑารักษ์ได้พิจารณา จนเป็ นที่พอใจแล้ว จึงดาเนิ นการ
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งหากพิพิธภัณฑ์มีโรงงานปฏิบตั ิการผลิตสิ่ งของ ก็สามารถผลิตเองได้ หรื ออาจจะ
จ้างช่างไปผลิตให้ก็ได้ เมื่อทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อยจึงดาเนินการติดตั้งวัตถุและจัดทาคาอธิ บายตามแบบ
ที่มณั ฑากรออกแบบไว้ตามลาดับชั้นตอน
2.7) องค์ประกอบหลักในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (2543) ได้กล่าวว่า ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์น้ นั กิจการหลายๆ อย่างจะ
ประสบความสาเร็ จได้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกัน ดังนี้
2.7.1) คณะทางาน
การจัดทาพิพิธภัณฑ์จะประสบความสาเร็ จได้จะต้องอาศัยความร่ วมมื อจากบุ คคลหลายฝ่ าย
ด้วยกัน
- ฝ่ ายวิชาการ
เป็ นคณะท างานที่ มีความส าคัญ ท าหน้าที่ในการศึกษาวิจยั เพื่ อให้ได้เนื้ อหาในการจัดแสดง ค า
บรรยายประกอบเรื่ องราว ตลอดจนการก าหนดกิ จกรรมเผยแพร่ ความรู ้ กลุ่ มคณะนี้ อาจประกอบด้วย
ชาวบ้านที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่จะจัดนิ ทรรศการเป็ นอย่างดี
- ภัณฑารักษ์
เป็ นผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์หลัก ทาหน้าที่ในการจัดทาทะเบียนวัตถุ ทาความสะอาดวัตถุ ซ่ อมแซม
วัตถุ ที่เสี ยหาย ตลอดจนคัดเลื อกวัตถุ ที่จะจัดแสดงโดยในการทางานจาเป็ นต้องประสานงานกับฝ่ าย
วิชาการ
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2.7.2) งบประมาณในการจัดตั้ง
เป็ นความเชื่ อที่ผิดในการใช้งบประมาณสู งในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้จะมีงบประมาณน้อย
ก็ไม่ใช่ เป็ นอุ ปสรรคสาคัญในการจัดทาพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ ควรพิจารณาและดาเนิ นการไปตามอัตภาพ
เพราะพิพิธภัณฑ์น้ นั เป็ นกระบวนการที่ มีจุดเริ่ มต้น แต่หาจุดสิ้ นสุ ดได้ยาก จาเป็ นต้องค่อยๆ พัฒนา
อาจเริ่ มต้นจากเล็กๆ แล้วค่อยขยายใหญ่ ไม่ควรมองว่าจะต้องให้สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว
2.7.3) เนื้อหาที่นาเสนอในพิพิธภัณฑ์
มักเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
สิ่ งแวดล้อม นิ ทานหรื อตานานโบราณคดี ความเชื่ อ ศาสนา ประเพณี การละเล่น ประวัติบุคคลสาคัญ
ในท้องถิ่น การทามาหากินของผูค้ นในอดี ตและปั จจุบนั ความสัมพันธ์ของคนภายในท้องถิ่น รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมกับสังคมและชุ มชนภายนอก จากการที่
พิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นไว้มากมาย จึงกลายเป็ นศูนย์รวมองค์ความรู ้ในด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น
2.7.4) สิ่ งของที่ใช้ในการจัดแสดง
สิ่ งของที่นามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ คือ สิ่ งที่มีอยู่ในชุ มชน หรื อท้องถิ่ นนั้นๆ ไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นของมีค่า เพราะสิ่ งสาคัญคือความหมายที่อยูเ่ บื้องหลังวัตถุ ไม่ใช่มูลค่าที่เกิดขึ้นในตัววัตถุ
2.7.5) สถานที่ที่ใช้จดั แสดง
อาจเป็ นบ้าน ตึกอาคารโกดังเก่า ห้องเรี ยน วิหาร ศาลาการเปรี ยญหรื อศาลาวัด การใช้วดั สาหรับจัด
พิพิธภัณฑ์นบั ว่ามี ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากวัดจะเป็ นที่ให้การศึกษาอบรมในอดี ตและเป็ น
ศูนย์กลางชุ มชนแล้ว วัดยังเป็ นศูนย์รวมศิลปวัตถุ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ของชุ มชน ที่ชาวบ้านใน
อดีตมีศรัทธาไปถวายวัดเพื่อเป็ นพุทธบูชามากกว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บา้ น กรณี ที่มีงบประมาณในการสร้าง
พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ ให้ออกแบบตัวอาคารโดยพิจารณาถึ งการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักเช่ น จะจัด
กิจกรรมอะไรบ้าง ใครบ้างที่มาใช้พิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ดีตอ้ งตอบสนองการใช้สอยได้อย่าง
เต็มที่และตอบสนองประชาชนผูม้ าใช้บริ การด้วย
2.2.6 บทบาทของพิพิธภัณฑ์
บทบาทหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์จาเป็ นต้องปรับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอาจแบ่ง
ออกได้เป็ น 3 บทบาทหน้าที่สาคัญดังนี้
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1)

บทบาทหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรม

ในปั จ จุ บ ั น ขณะที่ ป ระเทศก าลั ง พัฒ นาก้ า วหน้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเจริ ญทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีน้ นั ได้ส่งผลกระทบต่อชุ มชนในด้านต่างๆ อย่างมากมาย สื บเนื่ องมาจาก
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ ไม่สัมพันธ์กบั ความเติบโตทางวัฒนธรรม ประกอบกับความเจริ ญ
ทางการสื่ อสาร ทาให้ทอ้ งถิ่นได้รับข่าวสารจากทุกสื่ อ แม้จะมีผลดีในด้านการติดต่อสื่ อสารที่รวดเร็ ว
ขึ้น ทาให้ชาวบ้านรู ้ข่าวความเจริ ญด้านต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ความรู ้ที่กล่าวว่า “ดีกว่า – ด้อยกว่า”
หรื อกล่าวอี กนัยหนึ่ งคื อ การที่ชาวบ้านเห็ นค่าในสิ่ งที่ เจริ ญกว่า ความทันสมัยกว่า ส่ งผลกระทบให้
ชาวบ้านลดความภาคภูมิใจในท้องถิ่ นของตน จึ งทาให้ละเลยขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิ บตั ิ สืบ
ทอดกันมา และปรั บ วิถีการดาเนิ นชี วิตตามค่านิ ยมสมัยใหม่ สถานการณ์ เช่ นนี้ จะท าให้มรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ญหายไปได้ในที่สุด
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ มี ห น้าที่ ห ลัก ในการสงวนรั ก ษาอนุ รัก ษ์ จัด แสดง และให้ ก ารศึ ก ษามรดกทาง
วัฒนธรรม จึ งสมควรที่ จะมี บทบาทสาคัญในการนามาซึ่ งความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจและสามารถ
สร้ า งพลัง ให้ แ ก่ ค นในท้อ งถิ่ น สามารถพัฒ นาไปได้อ ย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปตามศัก ยภาพของตน
พิ พิ ธภัณ ฑ์ จึงควรมี บ ทบาทต่ อสั งคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่ นต่ างๆ เช่ น มี บ ทบาทในการสร้ าง
จิตสานึ กและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น การเป็ นองค์กร
ที่ ส งวนรั กษาอนุ รักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่ น เป็ นศูนย์รวมทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่ น มี
บทบาทในการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาให้ แ ก่ ค นในท้อ งถิ่ น และคนต่ า งถิ่ น รวมถึ ง บทบาทในการ
เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่คนในท้องถิ่น
2)

บทบาทหน้าที่ทางเศรษฐกิจ

พิพิธภัณฑ์สามารถมีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจของชาติได้ท้ งั ในส่ วนกลางและในส่ วนท้องถิ่น
แม้ว่าบทบาทด้านเศรษฐกิ จจะไม่เด่นชัดเท่าบทบาททางสังคม แต่การในพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ส่งผล
กระทบให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในท้องถิ่ นต่างๆ นั้น พิพิธภัณฑ์ น่ าจะเป็ นองค์กรกลางที่สะท้อนถึ ง
ความคงอยู่และความเปลี่ ยนแปลงไปของท้องถิ่ นได้เป็ นอย่างดี บทบาทที่ พิ พิ ธภัณฑ์ น่าจะปรั บให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิ จนั้น มี หลายอย่าง อาทิ เช่ นบทบาทในการสร้ างกิ จกรรมเสริ ม
เพิ่ มเติ มนอกจากการอนุ รักษ์ โดยการสร้ างห้องสมุดดี ๆ สร้ างโรงหนัง โรงละคร และเวทีการแสดง
ต่างๆ เพื่อสอดคล้องรับความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม การสร้างกิ จกรรมเหล่านี้ จะเป็ นโอกาสที่สามารถ
ขอความสนับสนุ นจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ รวมถึ งบทบาทในการส่ งเสริ มการลงทุ นใน
ธุ รกิจประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของพิพิธภัณฑ์การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้วยการขยาย
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อาชี พใหม่ เช่ น การทาของที่ระลึ ก การแสดง เสริ มกิจกรรมหลัก บทบาทในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
โดยเป็ นแหล่ งดึ งดูดนักท่องเที่ ยวให้มาเยี่ยมชม นอกจากจะเป็ นการเพิ่ มรายได้ให้แก่พิ พิธภัณฑ์แล้ว
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดในชุ มชน ก็สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวด้วยพิพิธภัณฑ์ถือว่า
มีบทบาทในการสร้างงานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สาหรับเยาวชนและคนในท้องที่
3)

บทบาททางการเมือง

พิพิธภัณฑ์มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความรู ้สึกที่เป็ นค่านิ ยมให้แก่คนในท้องถิ่นโดย
ปลูกฝั งให้คนในท้องถิ่ นเข้าใจถึ งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา พัฒนาการของสังคม ภูมิปัญญาดั้งเดิ ม
ของท้องถิ่น และเปิ ดโอกาสให้คนในท้องถิ่ นได้ศึกษาถึ งรากเหง้าและเห็ นคุ ณค่าของท้องถิ่ นของตน
ความรู ้สึกเหล่านี้ จะทาให้คนในท้องถิ่นเกิดความรู ้สึกรักถิ่ นฐาน หวงแหน และสามารถชักจูงในคน
ในชุ มชนให้สานึ กในวัฒนธรรมอันดี ให้คิดตระหนัก อนุ รักษ์สืบเนื่ องต่อไป และยึดคนให้อยูร่ วมกัน
เป็ นกลุ่มสร้ างความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่นให้แก่ชาติ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นจะเป็ นตัวประสาน
และเป็ นสื่ อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้คนต่างถิ่นเข้าใจถึงความเป็ นท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย
2.2.7 การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้ประสบผลสาเร็ จ
การบริ ห ารงานพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การควบคุ ม บุ ค ลากรและกลไกต่ า งๆ ในองค์ก ารให้
ดาเนินการตามที่วางแผนในอันที่จะจรรโลงเสริ มพิพิธภัณฑ์ให้เป็ นสถาบันทางการศึกษาของมวลชน
ในวิชาการสาขาต่างๆ ในรู ป ของการดู ด้วยตาและฟั งด้วยหู โดยที่ วตั ถุ ในการจัดแสดงต้องมี ความ
มัน่ คงปลอดภัย และมีความเคลื่อนไหวในบริ การการศึกษา และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูช้ มในทาง
สร้างสรรค์ โน้มน้าวทาให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนสื บเนื่องต่อไป
การบริ หารจัดการองค์พิพิธภัณฑ์ให้ประสบผลสาเร็ จ จากการศึกษา พบว่า สามารถดาเนิ นการ
ได้โดยอาศัยปั จจัยและหลักการเบื้องต้น(สมลักษณ์ เจริ ญพจน์, 2548) ดังนี้
1)

สร้างพันธะกิจและเอกลักษณ์เฉพาะของพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ควรมีการสร้างเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น พิพิธภัณฑ์
จะต้อ งทราบจุ ด เด่ น ของตนเองคื อ อะไร และจะต้อ งก าหนดเป้ าหมาย บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วามชั ด เจนว่ า จะเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทใด มี ก ารจัด แสดงวัต ถุ อ ะไรบ้ า ง
กลุ่มเป้ าหมาย รู ปแบบในการให้การศึกษาอย่างไร
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2)

สร้างแรงจูงใจให้ผชู้ มเข้าพิพิธภัณฑ์

เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูช้ มให้อยากเข้ามาในพิพิธภัณ ฑ์ท้ งั จากที่กลุ่มผูช้ มเดิ มและกลุ่มที่
ไม่ชอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ พิพิธภัณฑ์จะต้อง
จัดเตรี ยมการให้บริ การที่มีคุณภาพทั้งในด้านของการจัดแสดงและการบริ การในรู ปแบบอื่นๆ
3)

รู ปแบบของการจัดบริ หารองค์กรภายในพิพิธภัณฑ์

การดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของพิพิธภัณฑ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของการบริ หารจัดการ
องค์กรภายในพิพิธภัณฑ์รวมทั้งคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารและเข้าหน้าที่ที่ทางานในพิพิธภัณฑ์ดว้ ย
3.1) หน้าที่และคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารพิพิธภัณฑ์
ผูบ้ ริ หารพิพิธภัณฑ์จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการสร้างพันธะกิจของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ดาเนิ นสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย มีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเข้าชม มีความสามารถในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของ
พิ พิ ธภัณฑ์ เพื่ อตอบสนองความต้องการและความคาดเหวังของผูเ้ ข้าชมที่ มี ต่อพิ พิ ธภัณฑ์ และต้องมี
ความสามารถในการหาทุนและงบประมาณเพื่อช่วยในการสนับสนุ นด้านงบประมาณของพิพิธภัณฑ์
3.2) เจ้าหน้าที่อื่นในพิพิธภัณฑ์
คือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รัยยมอบหมายให้ทาหน้าที่ ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งจะมี ท้ งั ในส่ วนของงาน
วิชาการ การบริ การ การศึ กษา งานบริ หารทัว่ ไป เป็ นต้น ซึ่ งเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์น้ ันจะเป็ นผูท้ ี่มี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูเ้ ข้า ชมโดยตรง ดัง นั้น เจ้าหน้ าที่ ค วรมี จิต ใจของผูให้ บ ริ ก ารที่ ดี เพื่ อสร้ างความ
ภาคภูมิใจและภาพลักษณ์ที่ดีกบั พิพิธภัณฑ์
4)

ศึกษาความต้องการของกลุ่มผูเ้ ข้าชม

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จ ะต้ อ งยึ ด ผู ้เข้า ชมเป็ นศู น ย์ก ลางในการสร้ า งกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น การสร้ า ง
สัมพันธภาพอันดีกบั ชุ มชน การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีผเู ้ ข้าชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น การสร้างสร้างสรรค์
วิธีนาเสนอที่แปลกใหม่เพื่อตอสนองความต้องการและความคาดหวังของผูช้ ม
5)

การให้บริ การของพิพิธภัณฑ์

จาเป็ นต้องตระหนักถึ งการให้บริ การที่เหมาะสมต่อความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ ข้า
ชม โดยพิพิธภัณฑ์จาเป็ นต้องตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของการให้บริ การ 4 รู ปแบบ ดังนี้

39

5.1) การให้บริ การมีรูปแบบเป็ นนามธรรม
การบริ ก ารส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องนามธรรม เช่ น ผูเ้ ข้าชมอาจจะมาชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จากหัวข้อ
นิ ทรรศการที่ จดั แสดง โดยที่ ไม่ทราบว่านิ ท รรศการนั้นเป็ นอย่างไร และเมื่ อมาชมแล้วจะพึงพอใจ
หรื อไม่ก็ได้ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงควรทาในสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ซึ่ งอาจทาได้
โดยการแสดงรู ปภาพของห้องจัดแสดงนิทรรศการ ร้านขายของที่ระลึก เป็ นต้น
5.2) การให้บริ การมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพิพิธภัณฑ์
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ เจ้า หน้า ที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไม่ ว่าจะเป็ น เจ้าหน้าที่ ที่ บ รรยายน าชม เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็ นต้น
5.3) การให้บริ การมีความหลากหลาย
คุ ณภาพของการศึกษามี ความหลากหลายมากกว่าคุ ณภาพของสิ นค้า คุ ณภาพของการบริ การ
ขึ้นอยูก่ บั ใครเป็ นผูใ้ ห้บริ การ บริ การเมื่อไหร่ ที่ไหนและอย่างไร
5.4) การให้บริ การเป็ นสิ่ งไม่คงที่
การบริ การเป็ นเรื่ องที่ ไม่ ค งที่ และไม่ ค งทนถาวร จึ งไม่ ส ามารถเก็บ รั ก ษาเพื่ อการใช้งานใน
ภายหลังได้ เช่นเดียวความรู ้สึกของผูเ้ ข้าชมในระหว่างการเข้าชม มีความผันแปรไปขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของการบริ ก าร นอกจากนี้ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ยงั ต้อ งมี ก ารบริ ก ารพิ เศษต่ างๆ เช่ น การบรรยายสรุ ป และ
จัดเตรี ยมข้อมูลก่อนการเข้าชม การจัดเตรี ยมพื้นที่สาหรับการนัง่ พักผ่อน การบริ การที่สามารถซื้ อได้
อาจจะเป็ นโปสเตอร์ ภาพ เสื้ อยืด เป็ นต้น
5.5) การขยายขอบเขตการให้บริ การ
การให้บ ริ การไม่ใช่ เฉพาะในบริ เวณการจัดแสดงในพิพิ ธภัณฑ์เท่านั้น อาจจะมี การใช้พ้ื นที่
ภายนอกในการจัดแสดง หรื อมี ก ารจัดพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เคลื่ อนที่ รวมทั้ง กิ จกรรมนอกสถานที่ เพื่ อเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ ข้าชมและผูท้ ี่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่ วมในพิพิธภัณฑ์และถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์ใน
อีกรู ปแบบหนึ่งด้วย
6)

การประชาสัมพันธ์

เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่พิพิธภัณฑ์สามารถทาได้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเข้าชมด้วยการเผยแพร่
ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เกี่ ย วกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ นิ ท รรศการ และการจัด กิ จกรรมในรู ป แบบต่ างๆ โดยที่ ก าร
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ประชาสัมพันธ์น้ นั อาจทาได้หลายรู ปแบบ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ แผ่นพับ
และจดหมายข่าว เป็ นต้น
2.2.8 พิพิธภัณฑ์เอกชน
1)

ความเป็ นมาของพิพิธภัณฑ์เอกชน

พิพิธภัณฑ์เอกชนมีมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์ในประเทศอิตาลี โดยในสมัยนั้นเรี ยกว่า ของสะสม
ส่ วนตัว (Private Collection) ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้พ ัฒ นาไปเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส าหรั บ สาธารณชน (Public
Museum) มี รูปแบบตามนิ ยามของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ และอีกส่ วนหนึ่ งก็พฒั นาไป
เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เอกชน (Private Museum) มี ก ารเก็ บ เงิ น เพื่ อดู แลพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และการดู แลเป็ นของ
เอกชน ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึงมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ที่ต้ งั ขึ้นใน พ.ศ. 2378 เป็ น
ต้น (สรณคมน์ ชุติมา, 2556)
2)

พิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศไทย

สาหรับพิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศไทย ที่มีการเก็บเงิน เพื่อดูแลพิพิธภัณฑ์ และการดูแลเป็ นของ
เอกชนเริ่ มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ที่คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้สร้างเมืองโบราณขึ้น และต่อจากนั้นมาก็ได้มีการ
สร้ างพิ พิ ธภัณฑ์ เอกชนขึ้ นต่ อเนื่ อง เช่ น บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง ที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521
พิ พิ ธภัณฑ์เรื อนซ้อ-หงส์ ในศู นย์วฒั นธรรมเชี ยงใหม่ ที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2525 พิ พิ ธภัณฑ์
พื้นบ้านจ่าทวี ที่จงั หวัดพิษณุ โลก ในปี พ.ศ. 2526เป็ นต้นอย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศไทย
ไม่ประสบความสาเร็ จมากนัก เนื่ องจากคนไทยไม่นิยมเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ที่ตอ้ งเสี ยเงิ น ทาให้สภาพการ
ดารงอยูข่ องพิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศไทยไม่สู้ดีนกั (สรณคมน์ ชุติมา, 2556)
2.3 แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาครั้งนี้
2.2.1 แนวคิดแหล่งเรี ยนรู้
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2551) แหล่ งเรี ยนรู ้ เป็ นหน่ วยงานที่ มีบทบาท
สาคัญต่อการศึกษา แม้วา่ ในปั จจุบนั จะไม่มีได้มีการจากัดความของคาว่า “แหล่งเรี ยนรู ้” อย่างชัดเจน
จะมี ก็ เพี ย งแต่ ค าว่า “พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ” อย่างไรก็ ต ามแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างวัฒ นธรรมมี ค วามแตกต่ า งจาก
พิพิธภัณฑ์ตรงที่จดั ตั้งโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรี ยนรู ้และนันทนาการ
การเริ่ ม ใช้ ค าว่ า “แหล่ งเรี ยนรู ้ ” มี ม ากขึ้ นเมื่ อมี ก ารออกพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พุ ทธศักราช 2542 โดยในมาตรา 24 ระบุ ว่า “รั ฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่ งเรี ยนรู ้
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ตลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ” ท าให้ เกิ ด แหล่ ง เรี ยนรู ้ ข้ ึ นอย่ างแพร่ หลาย ในขณะที่ พ จนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2546 ได้ให้คาจากัดความของแหล่งเรี ยนรู ้วา่ ถิ่ น ที่อยู่ บริ เวณ บ่อเกิด แห่ ง ที่ หรื อ
ศูนย์รวมความรู้ ที่ให้เข้าไปศึ กษาหาความรู ้ ความเข้าใจและความชานาญ กรมสามัญศึกษา ระบุว่า แหล่ ง
เรี ยนรู ้มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ ที่จะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้
อย่างอิสระ เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาศักยภาพการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
สุ มน อมรวิวฒั น์ (2544) รายงานว่าคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ ให้
ความหมายว่า แหล่งเรี ยนรู ้ มาจากคาว่า “แหล่ง” หรื อที่รวม เป็ นสถานที่หรื อศูนย์รวมที่ประกอบด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการการเรี ยนรู ้ หรื อการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบ แต่
แตกต่างจากการเรี ยนการสอนโดยมีครู เป็ นผูส้ อน
สุ มาลี สั ง ข์ ศ รี (2548) กล่ า วในรายงานวิ จ ัย ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ ก ารว่าแหล่ งเรี ยนรู ้ หมายถึ ง แหล่ ง หรื อที่รวมสาระความรู้ อาจเป็ นสถานที่ ศูนย์
ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู ้ หรื อบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ทั้งนี้ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เราสนใจในที่น้ ี คือแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
1)

แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ (2551) กล่าวว่าแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม เกิดขึ้น
จากสองค า คื อ “แหล่ งเรี ย นรู ้ ” และ “วัฒ นธรรม” ดังนั้นจึ งสามารถอธิ บ ายได้ว่า แหล่ งเรี ยนรู ้ ท าง
วัฒนธรรมหมายถึ ง แหล่ งหรื อที่ รวม ซึ่ งอาจเป็ นสถานที่ หรื อศูนย์รวมที่ ประกอบด้วยความรู ้ สาระ
ความรู ้ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมซึ่ งมีคุณค่าของคนในชุ มชน เป็ นความรู ้ทางวัฒนธรรมที่
มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมอยูเ่ สมอโดยคนในชุ มชน และมุ่งเน้นที่จะถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจให้กบั
คนทั้งในท้องถิ่นของตนเองและคนในสังคมภายนอก ได้เข้าใจถึงชีวติ วัฒนธรรมของสังคมนั้น
2)

ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม

การเรี ยนรู้เรื่ องราวทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจะพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญมัน่ คง
เนื่ องจากจะทาให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคมได้ เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมจึงเป็ นองค์กรหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้
การรักษาและสื บสานมรดกคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว
จะมีการตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมอย่างแพร่ หลาย ในขณะที่ประเทศไทยแม้จะมีแหล่งเรี ยนรู ้ อยู่
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บ้าง แต่กลับพบว่าส่ วนใหญ่แล้วไม่ได้ให้ความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ รวมถึงมีปัญหาอุปสรรคใน
การบริ หารจัดการ และการดาเนินงานที่ไร้ทิศทาง
3)

บทบาทและหน้าที่แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
3.1) เป็ นสถานที่รวบรวมจัดแสดงเรื่ องราวทางวัฒนธรรม โดยเปิ ดให้สาธารณชน
เข้าชมได้อย่างทัว่ ถึง และสื่ อความหมายของเรื่ องที่จะถ่ายทอดได้ดี
3.2) เป็ นสถานที่ ที่ ให้ความรู้ ในรู ป แบบการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ที่ หลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทุกระดับ
3.3) สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ ที่
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมในแต่ละเมือง
3.4) เป็ นเวทีให้คนในท้องถิ่นได้สร้างเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของตนเอง
3.5) จัดหาความร่ วมมือ กับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
3.6) มีสื่อให้การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
3.7) บู ร ณาการกั บ องค์ ก รต่ า งๆ ให้ ทุ ก ภาคส่ วนได้ มี ส่ วนร่ ว มกั บ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้

4)

ประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
4.1) แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมหลวง

เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นจากนโยบายรัฐ มีเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการเน้นในเรื่ องศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ห รื อส่ วนกลาง มี ก ารใช้ง บประมาณจากส่ ว นราชการในการจัด ตั้ง และบุ ค ลากรของรั ฐ
ดาเนินงานบริ หาร เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
4.2) แหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมราษฎร์
เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ชี วิ ต วัฒ นธรรม เกิ ด ขึ้ นมาจากเอกชน และน าเสนอเรื่ อ งราวชี วิ ต
วัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม ชุมชน ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
5)

แนวทางการดาเนินงานแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม
5.1) สารวจและจัดทาข้อมูลของแหล่งเรี ยนรู ้
5.2) ประเมินศักยภาพแหล่งเรี ยนรู ้
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5.3) พัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ได้ แ ก่ 5
องค์ประกอบ คือ ด้านความรู ้และสิ่ งของจัดแสดง ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้
วัฒ นธรรม ด้า นการพัฒ นาผู้เรี ย นรู้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การ ด้ า นการ
แสวงหาความร่ วมมือจากชุมชน
5.4) ดาเนิ นงานแหล่งเรี ยนรู ้ให้ยงั่ ยืนด้วยการปฏิบตั ิตามแผนปฏิ บตั ิการว่าด้วย
ความร่ ว มมื อ ในการส่ งเสริ มวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น และ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2.3.2 แนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ไขศรี ศรี อรุ ณ (2530) กล่าวว่า แนวคิดการอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมในแบบสากล มีรากฐานจาก
การบู รณะ (Restoration) ตามหลัก การของ The Charter of Restoration หรื อ Camillo Boito Theory
ของสถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี่ ย น ซึ่ งต่ อ มาพัฒ นาเป็ นกฎบัต รเอเธนส์ โดยมี ค ณะกรรมาธิ ก ารว่า ด้ว ย
โบราณ วัต ถุ แ ละศิ ล ปวัต ถุ (Le Conseil Suprieur des Antiquits et des Beaux-Arts) เป็ นผู้ รั ก ษา
มาตรฐานของการบูรณะโบราณสถานในประเทศอิตาลี และเป็ นศูนย์กลางของการพบปะเจรจาทาง
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาการของผูแ้ ทนนานาชาติมีความเห็นใน หลักการบูรณะโบราณสถานไว้วา่
การบู ร ณะโบราณสถานเป็ นงานหนั ก และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบมาก เพราะคุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะของ
โบราณสถานมี ไม่ น้อยกว่าศิ ลปวัตถุ ที่เก็บ ไว้ในพิพิ ธภัณฑ์ นอกจากนี้ การบู รณะยังเพิ่ มความรู ้ ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลป และวิชาการด้วย
หลักเบื้ องต้นในการอนุ รักษ์ส ถาปั ตยกรรมที่ ยอมรั บ ในระดับ สากล จะสามารถสรุ ป ได้เป็ น
หัวข้อ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
1)

การอนุรักษ์ควรทาในพื้นที่น้ นั

การอนุ รักษ์โบราณสถานหากมี ข ้อจากัดทางธรรมชาติ ที่ ไม่ สามารถควบคุ มได้หรื อมี โครงการ
พัฒนาของชาติที่สาคัญๆ ดาเนินอยูใ่ นพื้นที่น้ นั จึงจะสามารถโยกย้ายโบราณสถานเพื่อไปทาการอนุรักษ์ที่
อื่นได้แต่ตอ้ งคงคุณค่าและองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ไว้ให้ได้และได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
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2)

การอนุรักษ์ควรทานอกแผนให้นอ้ ยที่สุด

นอกจากการดูแลรักษาอยูเ่ ป็ นประจาแล้วก็ไม่ควรมีการปฏิบตั ิอย่างอื่นที่อาจสร้างความเสี ยหาย
ให้กบั โบราณสถานนั้น ควรทาเมื่อจาเป็ นและทาให้นอ้ ยที่สุด เพราะวัตถุประสงค์หลักของการอนุรักษ์
และการจัดการต่างๆก็เพื่อที่จะรักษาโบราณสถานให้คงอยูต่ ่อไปและชะลอความทรุ ดโทรม
3)

การดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ

เป็ นวิธีเบื้ องต้นที่ สาคัญของการอนุ รักษ์ ควรมีการทาตารางบันทึ กประจาวันเพื่อประเมิ นผล
เพื่อกาหนดและลดภาวะเสี่ ยงต่างๆและเพื่อซ่อมแซมส่ วนที่เพิ่งเริ่ มเสื่ อมโทรม
4)

สภาพทางกายภาพควรอนุ รักษ์ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยไม่ผิดเพี้ยน

ควรเคารพความสาคัญของโบราณสถานที่เหลืออยูแ่ ละถือให้เป็ นแบบอย่างเพื่อการอนุ รักษ์ต่อไป
และควรเก็บรักษาร่ องรอยเหตุ การณ์ และบุ คคลที่ ส าคัญเอาไว้ การใช้เทคนิ คเข้ามาช่ วยต้องไม่ ท าลาย
ของเดิมและที่ทาการอนุ รักษ์ครั้งก่อนๆ แต่ก็สามารถเสริ มแต่งได้ ในเรื่ องการบันทึกข้อมูลการบูรณะทุก
ขั้นตอนก็ควรทาอยูแ่ ละควรมีการลงนามกากับระบุวนั เวลาที่มีการปฏิบตั ิที่นอกเหนื อจากการอนุ รักษ์
5)

การอนุรักษ์ควรเลือกใช้เทคนิคและวัสดุให้เข้ากับการอนุรักษ์

เทคโนโลยีตามจารี ตประเพณี และงานฝี มือที่เด่นๆก็ควรอนุ รักษ์ไว้ส่วนสิ่ งใหม่ๆก็สามารถนามาใช้
ในการอนุรักษ์ได้หลังจากที่ได้ตรวจสอบโดยแน่ใจแล้วว่าจะไม่ทาลายคุณค่าของโบราณสถานนั้น
6)

การอนุรักษ์ควรสารวจหาคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์

การอนุ รั ก ษ์ ค วรเกิ ด จากประวัติ ศ าสตร์ ที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ตรงสถานที่ น้ ั นๆ ไม่ ค วรดัด แปลง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเสริ มแต่งให้พ้นื ที่น้ นั ดูสมบูรณ์ข้ ึน
7)

การอนุรักษ์ควรอนุรักษ์สภาพแวดล้อมรอบๆ โบราณสถาน

ภู มิ ท ศั น์ ท างธรรมชาติ และวัฒ นธรรมโดยรอบก่ อให้ เกิ ดความส าคัญ ของโบราณสถานนั้น
องค์ป ระกอบใดที่ อ ยู่ใ นภาวะเสื่ อ มโทรมหรื ออาจจะกระทบภู มิ ท ัศ น์ ท้ ัง หมดควรรี บ แก้ไ ป ควร
ปรับปรุ งการดูแลรักษาและมีมาตรการการอนุ รักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อมเมื่อมี่เรื่ องร้ายแรง
เกิดขึ้น
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8)

สิ่ งก่อสร้างที่สูญหายไปควรมีการสร้างขึ้นใหม่

กรณี ที่ ได้รับ อนุ มตั ิ เป็ นพิ เศษเท่ านั้นถึ งจะสร้ างใหม่ในที่ เดิ มได้โดยจะท าได้ตอ้ งมีหลักฐาน
ยืน ยัน จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและได้รับ อนุ ญ าตแล้วเท่ านั้น และต้อ ง
ประกาศด้วยว่าเป็ นโบราณสถานที่สร้างขึ้นมาใหม่
9)

การอนุรักษ์ควรระมัดระวังขณะที่ทาการขุดสารวจทางโบราณคดี

ควรส่ งแผนอนุ รักษ์ที่ลงปฏิ บตั ิ ในพื้นที่ ท้ งั ก่อนและหลังการขุดสารวจ ให้ทราบทัว่ ถึ งกัน ส่ งทั้ง
แผนการขุดส ารวจและแผนอนุ รักษ์ไปพร้ อมๆกันเพื่อรอการอนุ มตั ิ ซ่ ึ งเมื่ อได้รับการอนุ มตั ิ แล้วก็ลงมื อ
ปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้น้ นั ที่ตอ้ งมีแผนเพื่อการขุดสารวจก็เพื่อไว้จดั การกับเรื่ องวัสดุและสิ่ งที่คน้ พบ
10)

การป้ องกันความเสี ยหายและเตรี ยมพร้อมกับทุกสถานการณ์มาจากการสารวจ

ภาวะอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นกับสถานที่และนักท่องเที่ยวโดยถ่องแท้ และจัดทาแผนเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ น้ นั อาคารสถานที่ สาธารณะควรมีการกาหนดจานวนนักท่องเที่ ยวเพื่อป้ องกันการแออัด
การติ ดตั้งอุปกรณ์ ที่จะดู แลเรื่ องนี้ ควรมีความปลอดภัยสู งและห้ามการทากิ จกรรมที่ อาจสร้ างความ
เสี ยหายให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อสถานที่อย่างเด็ดขาด คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของสถานที่น้ นั ๆว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญที่สุดในกระบวนการอนุรักษ์ท้ งั หมด
จากประสบการณ์ ที่คณะกรรมาธิ การชุ ดนี้ ได้ผ่านมา คณะกรรมาธิ การขอเสนอมติว่าด้วยเรื่ อง
การบูรณะ มีขอ้ แนะนา 11 ข้อ ดังนี้
1)
2)

3)

ในการบูรณะให้คานึ งถึงความมัน่ คงแข็งแรงของโบราณสถาน พยายามหลีกเลี่ยง
การเปลี่ยนแปลงและการทาลาย
ในการบู ร ณะที่ จ ะท าเพื่ อ ความงาม และเอกภาพทางสถาปั ต ยกรรม จะต้อ ง
คานึ งถึงโบราณสถานที่เหลืออยู่ อย่าอาศัยการสันนิษฐาน และต้องศึกษาจากส่ วน
ที่เป็ นของแท้ด้ งั เดิม ไม่ใช่จากส่ วนที่ต่อเติมขึ้นภายหลัง
ในการบูรณะสถานที่เก่าแก่มากจนหาความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมสมัยใหม่ไม่ได้
ไม่ควรจะต่อเติมเสริ มต่อ ควรจะใช้วิธีร้ื อและทารากฐานให้มนั่ คง และประกอบ
เข้ารู ป เดิ ม วิธีแอนัสทิ โลซิ ส (L’anastylose) คื อ การเอาส่ วนที่ แตกหลุ ดไปแล้ว
แต่ยงั พอหาพบได้ในบริ เวณนั้นมาประกอบให้เป็ นรู ปเดิม ถ้าจาเป็ นต้องต่อเติมก็
ให้ทาเพื่อการทรงตัว หรื อเพื่อความแข็งแรงเท่านั้น
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การบูรณะโบราณสถานรุ่ นใหม่ ควรใช้วธิ ี การให้คล้ายของเดิม และการบูรณะไม่
ควรจะไปเปลี่ยนรู ปร่ างของโบราณสถานนั้นๆ
5) ชิ้นส่ วนวัตถุทุกชิ้นที่มีคุณค่าทางศิลปะและเป็ นอนุ สรณ์ทางประวัติศาสตร์ ไม่วา่
จะเป็ นของยุคใด ควรจะเก็บรักษาไว้อย่างดี เมื่ อพบ การจะพิจารณาว่า ชิ้ นส่ วน
วัตถุชิ้นใดมีความสาคัญเท่าใด ไม่ควรจะเป็ นความเห็นของเจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนิ นการ
ตามโครงการบูรณะแต่ผเู ้ ดียว
6) สิ่ งก่ อสร้ างที่สร้ างขึ้ นใหม่ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับโบราณสถาน ควรระวังไม่ให้
ขนาด สี และแบบ ไปทาลายคุณค่าของโบราณสถานนั้นๆ
7) การต่อเติมที่จาเป็ นต้องทาเพื่อความมัน่ คงแข็งแรงของโบราณสถาน ไม่วา่ จะเป็ น
เพียงบางส่ วนหรื อทั้งหมด ควรต่อเติ มให้น้อยที่ สุด และง่ายที่ สุดเท่าที่ จะทาได้
การปฏิสังขรณ์สร้างใหม่หมด (Reconstruction) จะทาได้กบั โบราณสถานที่มีทรง
เรขาคณิ ตเรี ยบๆ และไม่มีลวดลายตกแต่งเท่านั้น
8) ส่ วนต่ อเติ ม ที่ ท าขึ้ น ใหม่ จะต้อ งแสดงไว้ใ ห้ เห็ น อย่า งชัดเจน โดยการใช้วสั ดุ
แตกต่างกับของเดิม หรื อโดยการต่อเติมเพียงคร่ าวๆ ไม่ให้มีลวดลายเช่นของเดิ ม
หรื อโดยการทาเครื่ องหมายบอกไว้ก็ได้ การทาดังกล่าวทั้ง 3 ประการ นอกจากจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการบูรณะต่อไปแล้ว ยังทาให้ไม่เกิ ดการเข้าใจผิดในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
9) การเคลื่ อนย้ายของเก่าออกและเอาของใหม่เข้ามาแทนที่ ควรทาโดยอาศัยหลัก
วิชาการทางวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่เข้าช่วย ไม่ควรทาโดยไม่มีหลักทฤษฎี
10) ของที่ได้จากการขุดค้นและการสารวจ ต้องดูแลรักษาอย่างดี และอย่างถูกต้อง
11) การบูรณะแต่ละครั้งก็เช่นเดียวกับการขุดค้น ควรทาเอกสารในรู ปของรายงาน ซึ่ ง
รวบรวมจากบันทึกรายวันของการบูรณะ มีภาพวาดและภาพถ่ายประกอบรายงาน
ดังกล่าว ควรบอกโครงสร้ าง รู ปร่ างของโบราณสถานอย่างละเอียด รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิงานทุกระยะของการบูรณะด้วย
4)

คณะกรรมาธิ การว่าด้วยโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เห็นพ้องต้องกันว่า การบูรณะเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
และแต่ละแห่ งมีปัญหาไม่เหมือนกัน หลักการต่างๆข้างต้น ควรจะนามาตรวจสอบและถกเถียงกันบ้าง
ในบางครั้ง จึงขอเสนอแนะว่า
1)

ในการบู ร ณะทุ ก ครั้ งจะท าโดยบุ ค คล หรื อ ส่ ว นราชการก็ ต าม ขอให้ ยึ ด ถื อ
ข้อแนะนา (11 ข้อ) ข้างต้นเป็ นหลัก
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2)

3)

ควรให้มีการพบปะกันระหว่างผูค้ วบคุมการบูรณะโบราณสถาน ณ กรุ งโรมปี ละ
ครั้ ง เพื่ อ จะได้แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และปั ญ หาที่ ต นได้พ บ พร้ อ มทั้ง วิ ธี
แก้ปัญหานั้นๆ ให้กนั และกันฟัง
รายงานการบู รณะที่ กล่ าวข้างต้น (ในข้อ 11) ขอให้ถื อเป็ นเรื่ องจาเป็ น และขั้น
ต่อไปควรพิมพ์เป็ นเอกสารทางวิชาการ เช่นเดียวกับที่ทาในการขุดค้นแต่ละครั้ง

สามารถ สิ ริเวชพัน ธุ์ (2536) ได้รวบรวมมาตรฐานต่างๆที่เหมาะสมในการจัดการด้านอนุ รักษ์
เกี่ยวเนื่องจากกฎบัตรสากลสาคัญได้ดงั นี้
มาตรฐานสาหรับการเสริ มสร้างความมัน่ คง (Standards for Stabilization)
1)

2)

การเสริ มสร้ างความมัน่ คง จะเป็ นการทาโครงสร้ างของทรัพย์สินแข็งแรงขึ้นมา
อีกครั้ง ด้วยวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้กบั โครงสร้างรับน้ าหนัก หรื อโดยการยังยั้ง
การเสื่ อมสภาพผุพงั ของวัสดุอื่นมีผลให้โครงสร้างล้มเหลว และการเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงจะเป็ นการท าให้ส ภาพของทรั พ ย์สิ นสามารถทนต่ อสภาพสภาวะ
อากาศได้อีกครั้ง
การเสริ มสร้างความมัน่ คงให้ดาเนินการได้สาเร็ จ ในลักษณะที่ก่อสร้างให้เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในรู ปลักษณะของทรั พย์สิ นน้อยที่ สุ ดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ และเมื่ อ
กรรมวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้ างมัน่ คงขึ้ นมาใหม่น้ นั จาเป็ นต้องกระทา
ให้กระทาโดยปิ ดบังงานให้มิดชิดในทุกที่ที่เป็ นไปได้ เพื่อจะเป็ นการรบกวนหรื อ
ทาให้สุนทรี ยภาพและคุณภาพทางประวัติศาสตร์ ของทรัพย์สินเสี ยหายไป อนึ่ ง
จะยกเว้นเมื่อการปิ ดบังดังกล่าวจะมีผลให้เกิ ดการดัดแปลงหรื อการทาลาย วัสดุ
หรื อพื้นที่ (spaces) ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ น้ นั

มาตรฐานสาหรับการอนุรักษ์สงวนรักษา (Standards for Preservation)
1)

2)

การอนุ รักษ์จะเป็ นการดารงไว้ตามที่ ปรากฏแห่ งลักษณะรู ปทรง บูรณภาพและ
วัส ดุ ต่ า งๆ ของอาคาร สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง หรื อ พื้ น ที่ การสร้ า งขึ้ นมาใหม่ ห รื อ การ
ปฏิสังขรณ์อย่างกว้างขวางจะไม่นบั เป็ นกรรมวิธีอนุรักษ์ที่กล่าวถึงนี้
การอนุ รักษ์จะรวมเทคนิ คต่างๆ เพื่อการยับยั้งหรื อชะลอการเสื่ อมสภาพผุพงั ของ
ทรัพย์สินไว้ โดยการจัดเข้าเป็ นโปรแกรมเพื่ อการบารุ งรักษา ซึ่ งจะดาเนิ นการ
เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานเพื่อการปฏิสังขรณ์ (Standards for Restoration)
1)

2)

3)

ให้มี ความพยายามอย่างมี เหตุ ผลในทุ กวิถี ทาง เพื่ อให้ทรั พย์สินตามเจตนารมย์
ดั้งเดิมหรื อให้จดั ใช้ในงานซึ่ งต้องการดัดแปลงในทรัพย์สินหรื อสิ่ งแวดล้อมของ
มันน้อยที่สุด
เมื่ อ ต้อ งการเพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ โ ครงสร้ า ง หรื อ ต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง ระบบ
เครื่ องกลต่างๆ เพื่อป้ องกันภัยหรื อตามเทศบัญญัติ ให้ปิดบังสิ่ งเหล่านี้ อย่างมิดชิ ด
ถ้าเป็ นไปได้ เพื่อไม่เป็ นการรบกวนหรื อทาให้เสี ยสุ นทรี ยภาพและคุณภาพทาง
ประวัติศาสตร์ ของทรัพย์สินเสี ยไป อนึ่ ง จะยกเว้นเมื่อการปิ ดบังดังกล่าวจะมีผล
ให้เกิดการดัดแปลงหรื อทาลายวัสดุพ้นื ที่ (spaces) ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ น้ นั
เมื่ อ ทรั พ ยากรทางโบราณคดี ต้อ งถู ก ปรั บ เปลี่ ย นหรื อเคลื่ อ นย้า ยโดยงาน
ปฏิ สังขรณ์ การกูว้ สั ดุ ทางโบราณคดี ทาให้ดาเนิ นงานภายใต้ความเห็ นชอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

มาตรฐานเพื่อการบูรณะสร้างใหม่ (Standards for Reconstruction)
1)

2)

3)

การสร้ างขึ้นใหม่แต่เพียงบางส่ วนหรื อทั้งหมด ให้กระทาได้ในกรณี ที่งานนั้นมี
ความจาเป็ นเพื่อการทดแทนส่ วนสาคัญที่ขาดหายไปจากเขตพื้นที่ประวัติศาสตร์
หรื อทัศนียภาพแห่งสถานที่น้ นั
การสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดหรื อแต่เพียงบางส่ วนในสิ นทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ จะ
มีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อการสร้างขึ้นใหม่น้ นั มีความจาเป็ นต่อความเข้าใจหรื อ
ต่ อการอธิ บ ายความหมายถึ งคุ ณ ค่ าทางเขตพื้ น ที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ หรื อเมื่ อ ไม่ มี
อาคาร สิ่ งก่ อ สร้ า ง วัต ถุ หรื อลั ก ษณะทางภู มิ ท ั ศ น์ อื่ น ใด ซึ่ งคุ ณ ค่ า แห่ ง
ความสัมพันธ์ทดั เทียมกันหลงเหลื ออยู่ และเมื่อมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อยู่
เพียงพอที่จะทาให้การสร้างขึ้นใหม่เป็ นไปในลักษณะดั้งเดิมอย่างถูกต้อง
การสร้างเลียนแบบของเดิม โดยใช้วสั ดุใหม่น้ นั ให้เป็ นการลอกเลี ยนแบบทั้งใน
แง่ของสัดส่ วน องค์ประกอบ การออกแบบ สี ลายผิว และคุณภาพทางทัศนวิสัย
อื่ น ๆ ของส่ ว นที่ ข าดหายไป และการสร้ า งขึ้ นใหม่ ข องส่ ว นประกอบทาง
สถาปั ตยกรรมที่ขาดหายไปนั้นให้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการลอกเลี ยนแบบอย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทางลักษณะกายภาพที่ปรากฏ หรื อ
ทางภาพถ่ า ย มากกว่า จะเป็ นการออกแบบด้ว ยการคาดเดา หรื อ เอางานจาก
ส่ วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกันซึ่ งนามาจากอาคารอื่น
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4)

5)

การสร้ า งขึ้ น ใหม่ ข องอาคารหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งบนสถานที่ ต้ ัง ดั้ง เดิ ม ให้ มี ก าร
ตรวจสอบทางโบราณคดี ให้ถี่ถว้ นก่อนการดาเนิ นการ เพื่อที่จะได้ระบุและบอก
ได้ถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่อยูใ่ ต้ดิน
การสร้ า งขึ้ น ใหม่ ใ ห้ รวมมาตรการเพื่ อ การอนุ รัก ษ์ ใ ห้ ด ารงไว้ซ่ ึ งสิ่ ง ดั้ง เดิ ม ที่
เหลืออยู่ อันรวมถึงรากฐานต่างๆ วัตถุในชั้นใต้ดินและวัตถุยอ่ ยอื่นๆ ทั้งการสร้าง
ขึ้นใหม่ของส่ วนหรื อองค์ประกอบที่ขาดหายไป ให้กระทาด้วยวิถีทางที่จะไม่เป็ น
การทาให้รูปทรงและบูรณภาพของส่ วนดั้งเดิมที่เหลืออยูเ่ สี ยไป

มาตรฐานในการฟื้ นฟูปรับเปลี่ยน (Standards for Adaptation)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

การฟื้ นฟูที่ดีควรจะทาขึ้นเพื่อจัดหาประโยชน์ที่เหมาะสมกับทรัพย์สินที่มีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งต้องการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดสาหรับตัวอาคาร โครงสร้าง
หรื อแหล่งโบราณสถานและสภาพแวดล้อมของมัน หรื อเพื่อใช้สมบัติที่มีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ น้ ีสาหรับจุดมุ่งหมายที่ได้ต้ งั ไว้แต่เดิม
คุ ณภาพและลักษณะดั้งเดิ มซึ่ งสั งเกตเห็ นได้ชัดของตัวอาคาร โครงสร้าง หรื อ
แหล่งโบราณสถานและสภาพแวดล้อมของมันไม่ควรถูกทาลาย ถ้าเป็ นไปได้ควร
หลีกเลี่ยง การเคลื่ อนย้ายหรื อการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ทางประวัติศาสตร์ ใดๆ ก็ตาม
หรื อลักษณะสาคัญทางสถาปั ตยกรรมซึ่ งเห็นได้อย่างชัดเจน
อาคาร โครงสร้าง และแหล่งโบราณสถานทั้งหมด ควรจะบ่งบอกถึงอายุสมัยของ
โบราณสถานเหล่านั้นโดยตัวของมันเองได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งไม่มี
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งต้องค้นหาลักษณะดั้งเดิ มที่
ปรากฏตั้งแต่แรกเริ่ มจึงไม่ควรจะถูกส่ งเสริ ม
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ซึ่ งอาจจะเกิ ด ขึ้ น ตามกาลเวลานั้น เป็ นหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และการวิวฒั นาการของอาคาร โครงสร้าง หรื อแหล่งโบราณสถาน
และสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอาจจะต้องการความสาคัญในทางที่
ถูกต้องของมัน และความสาคัญนี้ควรจะได้รับการยอมรับและนับถือ
การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ของรู ป แบบที่ สั งเกตเห็ นได้อย่างชัดเจน เหนื อตัวอย่าง
ต่างๆ ของงานฝี มือที่ มีความชานาญ ซึ่ งแสดงคุ ณสมบัติพิเศษเฉพาะของอาคาร
โครงสร้าง หรื อแหล่งโบราณสถาน ควรปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ลักษณะต่างๆ ทางสถาปั ตยกรรมที่เสื่ อมสภาพ ควรจะได้รับการซ่อมแซมมากกว่า
จะถู ก สร้ า งขึ้ น ใหม่ ไม่ ว่า ที่ ใ ดก็ ต ามที่ เป็ นไปได้ ในกรณี ที่ ก ารสร้ า งขึ้ น ใหม่
ทดแทนนั้นจาเป็ นจริ งๆ วัสดุ ใหม่ก็ควรจะเข้ากันได้กบั วัสดุ ที่ถูกแทนที่ ทั้งใน
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7)

ด้านองค์ประกอบ การออกแบบ สี สัน เนื้ อวัสดุ และคุ ณสมบัติที่มองเห็นได้อื่นๆ
การซ่ อมแซมหรื อการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนของลักษณะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม
ที่สูญหายไปควรจะวางอยู่บนพื้นฐานของการจาลองแบบอย่างถูกต้อง และควร
จะถูกทาให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กายภาพ หรื อ
บันทึ ก ภาพถ่ าย มากกว่าจะวางพื้ นฐานอยู่บนการคาดคะเนรู ป แบบ หรื อความ
แตกต่ า งของวัต ถุ ธ าตุ ท างสถาปั ต ยกรรมที่ พ อหาได้ จ ากอาคารอื่ น ๆ และ
โครงสร้างอื่นๆ
การทาความสะอาดผิวภายนอกของสิ่ งก่ อสร้ าง ควรจะถู กดาเนิ นการด้วยความ
นุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะสามรถทาได้ การทาความสะอาดด้วยการพ่นทรายขัด และ
กรรมวิธี ก ารท าความสะอาดอื่ นๆ ซึ่ งจะเป็ นอันตรายและท าลายวัส ดุ ก่ อสร้ าง
อาคารทางประวัติศาสตร์ ไม่ควรจะนามาใช้

การประเมินคุณค่าทางสถาปั ตยกรรม
การประเมินคุ ณค่าความสาคัญของอาคาร สิ่ งก่อสร้าง พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ สิ่ งแรกของการ
พิ จารณาถึ ง คื อ ลัก ษณะทางกายภาพและปั จจัย ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้อม โดยการสื บ ค้น
เรื่ องราวต่างๆ ตามขั้นตอนโดยคานึงถึง
ประการที่ 1 เหตุผลและเหตุการณ์ ที่ทาให้อาคาร สิ่ งก่อสร้ าง พื้นที่ ทางประวัติศาสตร์ มีความ
พิเศษหรื อความผิดปกติและความสาคัญหรื อคุณค่า
ประการที่ 2 พัฒนาการและการมีส่วนร่ วมหรื อส่ วนเกี่ยวข้องจากความสาคัญหรื อคุณค่า
ประการที่ 3 เงื่ อ นไขของการเปลี่ ย นแปลง การดัด แปลงบางครั้ งจะเกี่ ย วข้อ งกับ การปรั บ
ประยุกต์ใช้งานซึ่ งมีสาเหตุจากปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม
ประการที่ 4 ที่ต้ งั บริ บททางประวัติศาสตร์ และเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาการใหม่
สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ต้ งั เกณฑ์ในการพิ จารณาเพื่ อประเมิ น
คุณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม (Statement of Heritage Significance) ดังนี้
1) การประเมินคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historic Significance)
2) การประเมินคุณค่าทางความงาม (Artistic Significance)
3) การประเมินคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Significance)
4) การประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Significance)
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เกณฑ์ในการพิ จารณาเพื่ อประเมิ นคุ ณค่าทั้งสี่ ขอ้ เบื้ องต้น (4 Primary Criteria) สามารถนามา
เป็ นแนวทางประเมินงานสถาปั ตยกรรมได้โดยการใช้ข้ นั ตอนเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์สาหรับการทาแบบ
ประเมิ นรายการคุ ณ ค่าทางสถาปั ตยกรรม โดยแจกแจง อธิ บายความส าคัญ ลักษณะของคุ ณภาพที่
เด่นชัด ไม่เพียงแค่อา้ งว่าเป็ นตัวอย่างสาคัญในอดีต พร้อมทั้งตั้งคาถามที่ช่วยตามการสารวจคุณสมบัติ
พิเศษและคุณลักษณะของอาคารหรื อความสาคัญของสถาปั ตยกรรม ผูป้ ระเมินสามารถดัดแปลงหรื อ
ปรับกรอบการประเมิ นในหัวข้ออื่ นๆให้มากกว่าคุ ณค่าทั้งสี่ ขอ้ ให้เหมาะสมกับงานสถาปั ตยกรรม
ผ่านทางกระบวนการที ล ะขั้นตอนเพื่ อพิ จารณาวิธีก ารนาไปใช้เกณฑ์ การประเมิ นเที ยบกับ เกณฑ์
ข้อมูลลงในความสาคัญหรื อคุ ณค่า โดยใช้สี่หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ท้ งั สี่
สาหรับประเมิ นความสาคัญหรื อคุ ณค่า ผูป้ ระเมิ นควรสังเกตว่าเงื่ อนไขอย่างน้อยหนึ่ งเงื่ อนไข อาจ
นาไปใช้เชื่ อมโยงระหว่างกัน ไม่ จาเป็ นต้องค้นหาหลักฐานของเกณฑ์ท้ งั หมดการจัดความสาคัญ
เพราะบางรายการอาจจะสาคัญสู งแม้ว่าจะเป็ นที่ เกี่ ยวข้องกับเกณฑ์เพียงหนึ่ งเท่านั้น (วิฑูรย์ เหลียว
รุ่ งเรื อง, 2556)
1)

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ (Historic Significance)

เกณฑ์เปรี ยบเทียบกับหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยต้องมีการแจกแจงระดับ
ของนัยสาคัญ งานสถาปั ตยกรรมที่สาคัญมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั คาตอบสาหรับคาถามต่อไปนี้
1.1) งานสถาปั ตยกรรมเกี่ยวข้องกับเฉพาะบุคคล กลุ่ม เหตุการณ์ สถานที่ หรื อ
กิจกรรมใด
1.2) ความส าคัญ ของงานสถาปั ตยกรรมกั บ เรื่ องราวทางประวัติ ศ าสตร์
กระบวนการ หรื อรู ปแบบของการดาเนินชีวติ ในอดีต
1.3) งานสถาปั ตยกรรมสามารถสนับสนุ นเสริ มสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับช่ วง
ระยะเวลา สถานที่ กิ จ กรรม อุ ต สาหกรรม บุ ค คล หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ น
ขณะนั้นอย่างไร
2)

คุณค่าทางความงาม (Artistic or Aesthetic Significance)

เกณฑ์น้ ี ส่วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับความงามการออกแบบสถาปั ตยกรรม วิทยาการ กระบวนการ
ทางานออกแบบ และศิลปะการตกแต่ง แต่อาจใช้ได้กบั เกณฑ์รายการของ คุ ณค่าทางภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีหรื อศิลปะพื้นบ้าน อาคารบางอาคารอาจมีนยั สาคัญทางความสวยงามและศิลปะเล็กน้อย
แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สูงแทน

52

2.1) งานสถาปั ต ยกรรมออกแบบได้ดี อ ย่า งไร วิ ท ยาการและกระบวนการ
ออกแบบ
2.2) งานสถาปั ตยกรรมออกแบบเป็ นตัวแทนของรู ปแบบสถาปั ตยกรรม การใช้
โครงสร้าง วัสดุ การประกอบชิ้นส่ วน การเคลื่อนไหวทางศิลปะ หรื อการ
ทางานของช่าง ศิลปิ น สถาปนิก
2.3) งานสถาปั ตยกรรมออกแบบเป็ นตัวอย่างที่ดีของลักษณะต้นแบบ หรื อการ
ค้นคิดวิธีการและวิทยาการใหม่ (Original or Innovative) หรื อไม่
2.4) งานสถาปั ตยกรรมออกแบบได้สวยงาม จรรโลงใจ ตระการใจ หรื อทาได้
ถูกสัดส่ วนอย่างไร
2.5) งานสถาปั ตยกรรมได้แสดงถึงการบรรลุผลที่สร้างสรรค์ หรื อทางเทคนิ ค
ระดับสู งหรื อไม่
2.6) งานสถาปั ตยกรรมสามารถพรรณนา เรื่ องราว บุ ค คล สถานที่ กิ จกรรม
หรื อเหตุการณ์ที่สนใจหรื อความสาคัญหรื อไม่
3)

คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ และการค้นคว้าวิจยั (Scientific Significance)

รวมถึ งคุ ณ ค่ าทางภู มิ ปั ญ ญาและเทคโนโลยีพ้ื น บ้าน เกณฑ์ น้ ี ใช้ก ับ งานสถาปั ต ยกรรมเป็ น
ผลงานที่ ดีมีคุณค่าสาหรับวงการสถาปั ตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื องานวิจยั
ด้านอื่ นๆในปั จจุ บนั หรื อการวิจยั ต่อยอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านในอนาคตที่ อาจเกิ ดขึ้ น
เช่ น เครื่ องมื อ ชิ้ น ส่ วน กระบวนการ วัส ดุ การค้ น คิ ด สิ่ งใด โดยเฉพาะส่ วนประกอบทาง
สถาปั ตยกรรมของอาคาร โดยทัว่ ไปมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สูงเช่นกัน
3.1) ในปั จจุบนั นักค้นคว้าวิจยั ได้ให้ความสนใจศึกษางานสถาปั ตยกรรมด้านนี้
อย่างไร และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านในอนาคต
ได้หรื อไม่
3.2) งานสถาปั ตยกรรมเป็ นผลงานที่ดีมีคุณค่าสาหรับวงการสถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื องานวิจยั ด้านอื่นๆ ในอนาคตอย่างไร
3.3) งานสถาปั ตยกรรมมีศกั ยภาพในการใช้งาน การค้นคว้าวิจ ัยอย่างไรและใน
ลักษณะใด
3.4) งานสถาปั ตยกรรมมี ชิ้ น ส่ วน กระบวนการ วัส ดุ การค้ น คิ ด สิ่ งใด
โดยเฉพาะส่ วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมของอาคาร หรื อการค้นคว้าวิจยั
ในศาสตร์ ต่างๆ ที่มีคุณค่า
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4)

คุณค่าทางสังคม (Social or spiritual Significance)

รวมถึ งคุ ณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาน หรื อ คุ ณค่ามโนมัยที่ยงั ดารงไว้อยูเ่ สมอในชุ มชนหรื อ
กลุ่มเฉพาะ ดังนั้นการระบุ ชุ มชน กลุ่ม ชาติพนั ธุ์ บุคคล ให้ชดั เจนความสาคัญประเภทนี้ ส่วนใหญ่ใช้
กับงานสถาปั ตยกรรม พื้นที่สาธารณะ อาคารสาธารณะ ที่ปรากฏให้เห็นมานานในสังคม จึงเกี่ยวข้อง
กับความเชื่ อ ศาสนา ความลี้ลบั เชื้ อชาติ ซึ่ งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุ มชน ถูกนามาเชื่ อมโยง
กับความมัน่ คงของสังคมและของกลุ่มบุคคล ดังนั้นบางครั้งงานสถาปั ตยกรรมทางศาสนาและความ
เชื่ อเหล่านี้ บางครั้งจะไม่ได้รับค่าความสาคัญคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ หรื อคุ ณค่าทางความงาม ถ้ามี
การประเมินงานสถาปั ตยกรรมมีคุณค่าต่อสังคมนี้ ควรจะแสดงถึงข้อมูลของชุมชนหรื อกลุ่มนั้นๆ
4.1) งานสถาปั ตยกรรมเป็ นของชุ มชนหรื อกลุ่มใด มีความสาคัญต่อชุ มชนหรื อ
กลุ่มเหล่านั้นอย่างไร
4.2) เหตุใดชุ มชนหรื อกลุ่มมีความรู ้ สึกหวงแหน เก็บรักษา อนุ รักษ์ (หรื อต้องการ
ท าลาย) การที่ มี คุ ณค่ าทางจิ ตใจและจิ ตวิญ ญาณหรื อความหมายของงาน
สถาปั ตยกรรม พื้นที่ สาธารณะ แสดงออกโดยวิธีใด ตัวอย่างเช่ น โดยการใช้
เพื่อพิธีกรรมประจาปี การเฉลิมฉลอง หรื อวิธีปฏิบตั ิแบบดั้งเดิมใดบ้าง
4.3) ชุ ม ชนหรื อ กลุ่ ม ได้ รั บ รู ้ ถึ ง ความส าคัญ ของงานสถาปั ต ยกรรม พื้ น ที่
สาธารณะอย่างไรได้รับข้อปรึ กษาหรื อข้อมูลอย่างไร
4.4) ความสาคัญทางจิตใจและจิตวิญญานต่อชุมชนหรื อกลุ่มใดเป็ นพิเศษบ้าง
4.5) ความสาคัญทางจิตใจและจิตวิญญานต่อชุ มชนหรื อกลุ่มใดที่ยงั คงดารงอยู่
ในปั จจุบนั หรื อไม่
4.6) คุณค่าทางสังคมที่ฝังลึกใน ความเชื่ อ ความคิด ประเพณี ประเพณี แนวทาง
ปฏิบตั ิ หรื อเรื่ องราวที่สาคัญสาหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรื อไม่
2.3.3 แนวคิดจิตวิทยาในการรับรู้
การรั บ รู้ (Perception) หมายถึ ง กระบวนการซึ่ งสมองตี ค วามหมาย จัด ระเบี ย บ หรื อ แปล
ข้อความจากสิ่ งที่บุคคลได้เห็ น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้รู้สึก จากสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้า ทาให้ทราบว่า
สิ่ งเร้ าหรื อสิ่ งแวดล้อมที่ สัมผัส นั้นเป็ นอย่างไร มี ความหมายอย่างไร มี ลกั ษณะอย่างไร ฯลฯ อาศัย
ประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ และสิ่ งแวดล้อมเป็ นกรอบในการรับรู ้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
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การรับรู ้ เป็ นสิ่ งเลื อกสรร (Perception is selective) คนเราเลื อกรับรู ้ สิ่งเร้ าเป็ นบางอย่าง ขึ้นอยู่
กับ องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ 2 ประการ คื อ องค์ป ระกอบอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้ า และองค์ประกอบอัน
เนื่องมาจากตัวบุคคล (รัจรี นพเกตุ, 2540)
1)

องค์ประกอบอันเนื่ องมาจากสิ่ งเร้ า เป็ นสิ่ งที่ทาให้เรารับรู ้ ได้ทนั ที หรื อสามารถ
ดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี อันมีลกั ษณะดังนี้
1.1) ความเข้มและขนาด (Intensity and size) ทาให้เราเลื อกรับรู ้ ได้มากกว่าสิ่ ง
เร้าที่มีลกั ษณะตรงกันข้าม
1.2) ความผิดแผกกัน (Contrast) เพราะลักษณะที่ผิดแผกจะทาให้เราเลือกรับรู้
ได้มากกว่าลักษณะปกติธรรมดา
1.3) การกระทาซ้ า (Repetition) การกระทาซ้ าๆ จะทาให้เกิดการจดจาได้ดีข้ ึน
1.4) การเคลื่ อนไหว (Movement) สิ่ งเร้ าที่ ไม่หยุดนิ่ งจะดึ งดู ดการรั บรู ้ ได้ดีกว่า
สิ่ งเร้าที่อยูน่ ิ่ง
1.5) ความแปลกใหม่ (Novelty) ความสนใจของบุคคลสามารถเปลี่ยนได้ดว้ ย
การเสนอสิ่ งเร้าที่มีความแปลกใหม่
1.6) การใช้ อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม (Social Insinuations) เป็ นการใช้ สิ่ ง ของหรื อ
บุคคลที่ มีอิทธิ พลทางสังคมกระตุน้ ให้เกิ ดความสนใจ โดยให้คนๆ หนึ่ ง
หรื อสิ่ งๆ หนึ่งได้รับความสนใจจากสังคมอย่างบ่อยครั้ง

2)

องค์ประกอบอันเนื่องมาจากตัวบุคคลประกอบด้วย 2 ส่ วนที่สาคัญคือ
2.1) องค์ประกอบทางด้านสรี ระ (Physiological Factors) เนื่ องจากอวัยวะรับ
สัมผัสของคนแต่ละคนมีความสามารถจากัด จึงไม่สามารถที่จะตอบสนอง
สิ่ งเร้าทุกชนิ ดได้ รวมไปถึงการมีอายุมากขึ้น และอิทธิ พลของสารเคมีบาง
ประเภท อาจทาให้สมรรถภาพในการรับสัมผัสลดน้อยลงไปด้วย
2.2) องค์ประกอบด้านด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ได้แก่
2.2.1)
2.2.2)
2.2.3)
2.2.4)

ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่สนใจ
ความคาดหวัง (Expectancy) คนจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่คาดหวัง
ความต้องการ (Need) คนจะเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งการขณะนั้น
การเห็นคุณค่า (Value) การรับรู ้ข้ ึนอยูก่ บั การเห็นคุณค่าในสิ่ งนั้น
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ระบบการรับรู้ของคนเมื่อพบสิ่ งเร้ามีหลัก 4 ประการ ดังนี้ (จาเนียร ช่วงโชติ, 2516)
1)
2)
3)

4)

หลักของความใกล้ชิด หมายถึง เรามีแนวโน้มที่จะรับรู้ ความ
เป็ นพวกเดียวกันจากสิ่ งเร้าที่อยูใ่ กล้ มากกว่าสิ่ งที่อยูห่ ่างกัน
หลักของความคล้ายคลึง หมายถึง เรามีแนวโน้มที่จะเป็ นพวก
เดียวกับสิ่ งเร้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน มากกว่าสิ่ งที่ต่างกัน
หลักของความต่อเนื่ อง หมายถึง เรามีแนวโน้มเป็ นพวกเดียวกัน
สิ่ งเร้ าที่ ปรากฏให้ เห็ นซ้ าๆ เหมื อนกันกัน หรื อไปในทิ ศทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่ อง มากกว่าสิ่ งเร้าที่แยกกันคนละทิศทาง
หลักของความประสาน หมายถึง เราถูกกระตุน้ การรับรู้จาก
การต่ อ เติ ม สิ่ ง เร้ า ที่ ข าดหายไปให้ ส มบู ร ณ์ (closure) สิ่ ง ที่
ผิดปกติหรื อส่ วนของรู ปภาพหรื อของวัตถุที่หายไป ได้ดีกว่า
ความไม่สมบูรณ์ หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดความสงสัย

2.3.4 แนวคิดจิตวิทยาในการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ คือ กระบวนการที่ทาให้พฤติกรรมและความคิดของคนเปลี่ยนไปจากเดิม อันเป็ นผล
จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิ ดจากการฝึ กฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผล
จากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
การจัดนิทรรศการเป็ นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา เพื่อเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ ที่จะ
ให้เกิดขึ้นเป็ นรู ปแบบใดก็ได้ ผูจ้ ดั นิทรรศการจะเป็ นผูส้ ร้างเงื่อนไข และสถานการณ์เรี ยนรู ้ให้กบั ผูช้ ม
ดังนั้น ผูจ้ ดั นิทรรศการจะต้องพิจารณาเลือกรู ปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูช้ ม
1)

ประเภทของการเรี ยนรู้
ประเภทพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผูช้ มออกเป็ น 3 ด้าน
1.1) การเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ หมายถึ ง ผูช้ มเกิ ดการเรี ยนรู ้ การจดจา
การเข้าใจ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการนาความรู ้ไป
ใช้ในสถานการณ์อื่น อันเป็ นผลจากสื่ อหรื อวิธีการนาเสนอที่หลากหลาย
ในงานนิ ทรรศการ เช่ น รู ปภาพ หุ่ นจาลอง วัตถุ จริ ง วัตถุ จาลอง แผนภูมิ
แผนสถิ ติ หรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นในงานนิ ทรรศการ เช่ น
การตอบปัญหา การแสดงละคร การบรรยาย การอภิปราย เป็ นต้น
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1.2) การเรี ยนรู้ ด้านเจตคติ หรื อด้านอารมณ์ หรื อด้านจิตใจ หมายถึ ง ผูช้ มเกิ ด
ความพอใจ เกิดความซาบซึ้ ง และเห็นคุณค่า เกิดความศรัทธามีค่านิยม เกิด
ความภาคภูมิ ใจ จากการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมด้านจิตใจ อารมณ์ หรื อ
ความรู้สึก ซึ่งเป็ นการทาให้ผชู ้ มสามารถเกิดการเรี ยนรู ้จากนิทรรศการได้ดี
1.3) การเรี ย นรู้ ด้านกล้า มเนื้ อ แลประสาทสั ม ผัส หมายถึ ง ผูช้ มได้มี ก ารใช้
กล้ามเนื้ อหรื ออวัยวะต่าง ๆ ในการเคลื่ อนไหวไม่ว่าจะเป็ นทักษะในการ
พูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี กีฬา ฟ้ อนรา การคานวณ ที่สามารถ
ท าได้อ ย่างคล่ อ งแคล่ วจนแลดู เป็ นธรรมชาติ จนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านทักษะหรื อความชานาญ
2)

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูช้ มในการชมนิทรรศการ
ผูช้ มสามารถเรี ยนรู้ได้จากการจัดแสดงนิทรรศการแต่ละครั้ง จากปั จจัยต่างๆ ดังนี้
2.1) วุฒิ ภาวะและความพร้ อม เพศ สติปั ญญา อารมณ์ สังคมวัฒ นธรรมและ
ประเพณี สภาพสังคม วิถี ชีวิต ความเชื่ อ ประสบการณ์ ระดับการศึก ษา
ความสนใจ
2.2) ความยากง่ ายของเนื้ อหาที่ จดั แสดงและกิ จกรรม ความหมายของเนื้ อหา
ความสอดคล้องของเนื้อหากับกิจกรรม ความยาวของเนื้อหา
2.3) ขั้นตอนและเทคนิคการนาเสนอมีความต่อเนื่ องเร้าใจ ซึ่ งต้องอาศัยการตั้ง
วัตถุประสงค์ การวางแผน การเลื อกเนื้ อหาและกิ จกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย สถานที่ สื่ อ และบรรยากาศ ความชัด เจนถู ก ต้อ ง ความ
คล่องแคล่ว ความพร้อม

2.4 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.4.1 งานวิจยั
ปริ ตตา เฉลิมเผ่ า กออนั นตกูล และคณะ (2547) รายงานวิจยั เรื่ อง “โครงการวิจยั และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น : ระยะที่ 1 สร้างเครื อข่ายและสารวจสภาพพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น” กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์
เอกชน คือ พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งเกิ ดจากการสะสมส่ วนบุคคล อันเป็ นผลจากความชื่ น
ชอบหรื อสนใจในสิ่ งของต่างๆ หรื อมี ความรู ้ สึ กร่ วมบางอย่างและต้องการเก็บ รัก ษาสิ่ งของที่เป็ น
ตัวแทนของวิถีชีวิตแบบเดิมที่สูญหายไปแล้ว โดยผูท้ ี่จะสามารถสะสมวัตถุ เหล่านี้ ได้น้ นั ต้องเป็ นผูม้ ี
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ฐานะดี เช่นในหมู่ของชนชั้นสู ง เจ้านาย คหบดี ของที่สะสมส่ วนใหญ่มกั เป็ นประเภทสิ่ งของมีค่าของ
วงศ์ตระกูล ของแปลก หรื อวัตถุ ที่เป็ นความชอบส่ วนบุคคล อนึ่ งนักสะสมของเก่านอกจากชนชั้นสู ง
แล้ว ยัง มี ป ระชาชนธรรมดาร่ วมด้วย ชนชั้น กลางที่ มี ฐ านะและมี ใ จรั ก เป็ นผูท้ ี่ แ ลเห็ น อดี ต และ
ต้อ งการน าภู มิ ปั ญ ญาและความรู ้ ใ นอดี ต มาเผยแพร่ อัน เป็ นผลจากสภาพสั ง คมหลัง แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจแห่ งชาติฉบับแรกที่มุ่งพัฒนาความเจริ ญทางด้านวัตถุ จนละเลยวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิม
ไป ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ เกิ ดความรู ้สึกโหยหาและต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิต อดีตที่รุ่งเรื อง โดย
อาศัยวัตถุจดั แสดงเป็ นตัวแทนในการรื้ อฟื้ นภาพอดีตคืนมา
วรวิทย์ องค์ ครุ ฑรั กษา (2544) วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “พิพิธภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ ยวชาว
ไทยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่” เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 200 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถาม ผลจากการศึ กษา
พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น
ต้องการให้มีเนื้ อหาในการจัดแสดงที่หลากหลาย วัตถุจดั แสดงสามารถจับต้องหรื อทดลองได้ ต้องการให้
มี เจ้าหน้ าที่ น าชมบรรยายให้ ความรู ้ ส่ วนสิ่ งอ านวยความสะดวก ต้องการให้ มี ห้ องน้ าที่ ส ะอาด มี
ร้ านอาหารหรื อเครื่ องดื่ ม มี สถานที่ พ กั ผ่อน มี เอกสารนาชม มี ห้องฉายวีดิทศั น์ และห้องสมุ ดรวบรวม
ความรู ้ ต้องการการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ ายโฆษณา วารสารนิ ตยสาร และศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว และ
ช่วงเวลาที่ตอ้ งการเข้าชมมากที่สุด คือวันเสาร์ -อาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
สุ ริยา ส้ มจันทร์ (2545) การค้นคว้าแบบอิ สระเรื่ อง “การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของ
พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวี อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก” เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับบริ บทเชิงการท่องเที่ยว
ของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านจ่าทวี การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การพัฒนา
ส่ วนผสมทางการตลาดให้พิพิธภัณฑ์ได้รับความนิยมมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า แม้พิพิธภัณฑ์
บ้านจ่าทวีจะมีชื่อเสี ยง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
พิษณุ โลก แต่ตอ้ งมีการพัฒนาทางด้านการตลาดทั้ง 4 แนวทางได้แก่ 1. ด้านสิ นค้า ต้องรักษามาตรฐาน
และพัฒ นาบุ ค ลากรในองค์ก ร มี ก ารอบรมภาษาต่ างประเทศ 2.ด้านราคา ก าหนดค่ าเข้าชมให้ อ ยู่
ระหว่าง 10-50 บาท 3.ด้านช่ องทางการจาหน่ าย ใช้วิธีขายตรงและผ่านคนกลาง 4. ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ใช้เครื่ องมื อการโฆษณา ประชาสั มพันธ์ การส่ งเสริ ม การขายวิธีต่างๆ วิธี เหล่ านี้ จะเป็ น
แนวทางให้พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวีมีแนวโน้มที่ดียงิ่ ขึ้น
รุ่ งนภา พรหมสุ วรรณ์ (2555) การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง “การออกแบบสารสนเทศเพื่อเสริ ม
การเรี ยนรู ้ เรื่ องราวกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น” เป็ นการหาแนวคิดที่เหมาะสมสาหรับการ
พัฒนาสื่ อสารสนเทศประเภทเว็บไซต์ของพิพิธภัณ ฑ์ทอ้ งถิ่นที่ตอ้ งการเสริ มความรู ้เรื่ องราวด้านชาติ
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พันธุ์ผลจากการศึ กษาพบว่าสื่ อสารสนเทศสาหรับเรื่ องราวกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นต้อง
ประกอบด้วย 1.ใช้อตั ลักษณ์ดา้ นชาติพนั ธุ์ร่วมกับแนวคิดการออกแบบกราฟิ กมาออกแบบรู ปแบบการ
ตกแต่ง 2.ใช้สารคดีส้ ันเพื่อเป็ นสื่ อเสริ มความรู้ความเข้าใจ 3.ใช้ส่วนเสริ มของเว็บไซต์สังคมออนไลน์
เพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ า ยร่ ว มกัน จากนั้น ผูค้ ้น คว้า นได้น ามาพัฒ นาเป็ นเว็บ ไซต์ต้น แบบโดยเลื อ ก หอ
วัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรีเป็ นตัวอย่างและให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 29ราย
เป็ นผูป้ ระเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ตน้ แบบอยู่ในระดับมากโดย
ระดับความพึงพอใจสู งสุ ดคือเว็บไซต์ตน้ แบบสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาเรื่ องราว
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยวนสระบุรีได้ดีซ่ ึ งภาพประกอบในเว็บไซต์ตน้ แบบและสารคดีส้ ันมีส่วนเป็ นอย่าง
มากที่ ช่ ว ยสร้ า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้า ใจในเรื่ อ งราวของคนไทยวนสระบุ รี ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
นอกจากนี้การจัดวางรู ปแบบในเว็บไซต์ตน้ แบบยังมีความครอบคลุมอ่านง่ายและน่าเชื่อถือ
รั งสฤษดิ์ สั ต ยาวุ ธ (2550) งานวิจยั เรื่ อ ง “แนวทางการพัฒ นาพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ในประเทศไทย”
การศึ กษาเรื่ องนี้ เป็ นการศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามที่ผศู ้ ึกษาสร้ างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
ประชาชนในอาเภอหัวหิ นจานวน 400 ราย ผลการศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนเห็ นด้วยกับแนว
ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นอันดับแรก รองลงมา
เป็ น ด้านสถานที่ ด้านบุ ค ลากร และด้านการจัดแสดง ตามล าดับ ด้านสถานที่ ค วรมี ก ารจัดสร้ าง
สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้ดูเป็ นธรรมชาติ บรรยากาศสดชื่น และมีที่จอดรถสะดวกสบาย และ
เดินทางมาได้สะดวก ด้านการจัดแสดง ควรจัดหางานศิลปะต่างๆในแต่ละจังหวัดมาจัดแสดง โดยแบ่ง
การแสดงเป็ น 2 ประเภท คื อ การจัด แสดงศิ ล ปวัต ถุ และศิ ล ปะการแสดงการละเล่ น พื้ น บ้ า น
ผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มความน่ าสนใจ ด้านบุ คลากร ควรจะมี การเตรี ยมความพร้ อม โดยการศึกษา
เกี่ ยวกับความเป็ นมาของงานศิลปะที่จดั แสดงได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเสริ ม ความรู ้ ทางด้านการจัดการ
ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ นการเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพในการบริ หารงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ า นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อต่างๆที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในแง่ของคุณค่างาน
ศิลปะเพื่อชักชวนให้ประชาชนสนใจมากขึ้น
Frey and Meier (2002) งานวิ จ ัย เรื่ อง “การเปรี ยบเที ย บระหว่ า งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เอกชน และ
พิพิธภัณฑ์สาธารณะ: กรณี พิพิธภัณฑ์เบเยเลอร์ในเมืองบาเซิ ล (Museums between Private and Public:
the Case of the Beyeler Museum in Basle)” เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
พิพิธภัณฑ์เอกชนด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ วฒั นธรรม ทั้งนี้ พิ พิธภัณฑ์เบเยเลอร์ ในเมื องบาเซิ ล
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ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นพิพิธภัณฑ์เอกชนด้านศิลปะที่ มีงานน่าสนใจเป็ นจานวนมาก และแม้จะ
ก่อตั้งขึ้นมาได้เพียง 5 ปี แต่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ประสบผลสาเร็ จที่สุดในประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ เมื่อวัดจากจานวนผูม้ าเยือน อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์เบเยเลอร์ ยงั ไม่ใช่ พิพิธภัณฑ์
เอกชนโดยสมบูรณ์ เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุ นจากสาธารณะ การศึกษานี้ วิเคราะห์วา่ การได้รับเงิน
สนับ สนุ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เบเยเลอร์ อ ย่า งไร ซึ่ งได้ผ ลดัง นี้ (1) ผู้บ ริ ห าร
พิพิธภัณฑ์ไม่เข้าไปยุง่ เกี่ ยวกับตลาดศิลปะ โดยทาตัวเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สาธารณะ (2) พิพิธภัณฑ์
ให้ความสนใจกับการจัดกิ จกรรมพิเศษ แม้จะทาให้ความพิ เศษลดลง และ (3) สิ่ งที่ จดั ให้ผูม้ าเยือน
ระหว่างพิพิธภัณฑ์เอกชนและพิพิธภัณฑ์สาธารณะ มีความแตกต่างลดลง แต่ยงั น้อยกว่าในทฤษฎี
Nissley and Casey (2004) งานวิจยั เรื่ อง “มองพิพิธภัณฑ์ขององค์กรธุ รกิจผ่านมุมมองความจา
ขององค์กร: การเมืองของการจัดแสดง (Viewing Corporate Museums through the Paradigmatic Lens
of Organizational Memory: the Politics of the Exhibition)” เป็ นการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ โดยนาเสนอว่า
พิพิธภัณฑ์ขององค์กรเอกชนเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของความทรงจาขององค์กร และสามารถถูกใช้ตาม
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรธุ รกิจในการสร้ างอัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ ขององค์กรธุ รกิ จนั้นๆ นอกจากนี้
องค์กรธุ รกิ จใช้พิพิธภัณฑ์เพื่อเลือกว่าจะจดจาอะไร (the politics of remembering) และไม่จดจาอะไร
(the politics of forgetting) อีกด้วย
Lehman and Byrom (2006) งานวิจยั เรื่ อง “พิพิธภัณฑ์ขององค์กรธุ รกิจในฐานะของเครื่ องมือ
สร้ า งแบรนด์ (The Corporate Museum as Branding Tool)” เป็ นการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ งได้ศึ ก ษา
พิพิธภัณฑ์ภายในบริ ษทั ในประเทศออสเตรเลี ยและประเทศไอร์ แลนด์ ของ 4 อุ ตสาหกรรม ได้แก่
เบียร์ สิ่ งพิมพ์ กีฬา และธนาคาร โดยจากการศึกษา พบว่าพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ภาพลักษณ์ การรับรู ้ของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก และการสร้างผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ให้นิยมในสิ นค้าหรื อ
บริ การของบริ ษทั ของตน โดยไม่ได้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการให้ความรู ้ และให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป
โดยไม่หวังสิ่ งใดตอบแทน แบบพิพิธภัณฑ์ตามนิยามของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
American Alliance of Museums (2012) งานวิ จ ั ย เรื่ อง “จั บ กระแส พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ปี 2012:
พิพิ ธภัณฑ์และชี พ จรของอนาคต (Trends Watch2012: Museums and the Pulse of the Future)” เป็ น
การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ ท าให้ ได้ก ระแส 7 อย่างในปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ (1) การเปิ ดให้ สั ง คมมี ส่ วน
ร่ วมกับพิพิธภัณฑ์มากขึ้น (Harness the Crowd)ลูกค้าของพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั ไม่ได้มีสถานะเป็ นแค่
ผูร้ ับบริ การเพียงอย่างเดี ยวอีกต่อไปแต่กลายมาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมกับการดาเนิ นงานของพิพิธภัณฑ์ได้
โดยผ่านการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นผ่านช่องทางสื่ อสาธารณะ (2) การสร้างบทบาทใหม่ให้กบั
ธุ รกิ จพิพิธภัณฑ์ (NPO No Mo’) พิพิธภัณฑ์อาจถึ งคราวต้องเปลี่ ยนบทบาทใหม่เป็ นผูป้ ระกอบการ
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ทางธุ รกิจบริ การสังคมเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เป็ นองค์กรแบบไม่แสวงหาผลกาไรโดยเปิ ด
บริ ก ารให้ เช่ าชิ้ น งานศิ ล ปวัตถุ หรื อชุ ด นิ ท รรศการเคลื่ อ นที่ รวมถึ งการขายลิ ข สิ ท ธิ์ ชื่ อ ทางธุ รกิ จ
(Brand) (3) การสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือน และพิพิธภัณฑ์เคลื่ อนที่ เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ (Takin’ it
to the Streets)อุปกรณ์ สื่อสารทันสมัยอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่ องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ แบบพกพา
ทาให้การเข้าถึงพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) ผ่านโลกออนไลน์เป็ นเรื่ องง่ายดาย (4) การระดม
ทุนจากมวลชนผ่านสังคมออนไลน์ (Alt Funding) พิพิธภัณฑ์ในตะวันตกได้เปลี่ยนแนวคิดจากการ
มองหาแหล่งทุนสนับสนุนขนาดใหญ่อย่างมูลนิ ธิและองค์กรด้านวัฒนธรรมไปสู่ การมองหาแหล่งทุน
ขนาดเล็ ก ผ่า นช่ อ งทางของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ าทิ Google wallet หรื อ PayPal (5) การเพิ่ ม
บทบาทให้ผสู้ ู งอายุมาเป็ นผูน้ าชมพิพิธภัณฑ์ (Creative Aging) เพิ่มโอกาสให้คนวัยเกษียณเข้ามาเป็ น
อาสาสมัค รมี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น งานของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ยิ่ ง ขึ้ น อาจขอให้ ก ลุ่ ม ผูส้ ู ง วัย ที่ มี ก ารศึ ก ษาและ
ประสบการณ์อุทิศเวลามาเป็ นผูบ้ รรยายพิเศษเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวชี วิตที่น่าสนใจ (6) การสร้างความ
เป็ นจริ งในโลกเสมือน (More Than Real) นาเทคโนโลยีภาพ 3 มิติรุ่นล่าสุ ดมาปรับใช้เพื่อจาลองภาพ
ประสบการณ์เสมือนให้ผชู ้ มได้กา้ วหลุดเข้าไปในอีกยุคสมัยอย่างสมจริ งหรื อนาเสนอเป็ นภาพยนตร์
ในรู ป แบบ 4 มิ ติ และ (7) การสร้ างให้พิ พิ ธภัณ ฑ์ก ลายเป็ นห้องเรี ยน (New Educational Era) ปรั บ
ความรู ้ พ้ื น ฐานที่ เรี ย นรู ้ จ ากห้ อ งเรี ย นมาประยุก ต์ใ ห้ เข้า กับ เนื้ อ หาสาระของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ผ่า นการ
ออกแบบเป็ นโปรแกรมเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กๆได้ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จากการคิดสร้างสรรค์
โปรเจคของตนเอง
American Alliance of Museums (2013) งานวิจ ัย เรื่ อ ง “จับ กระแสพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ปี 2013: มุ่ ง สู่
อนาคต (Trends Watch 2013: Back to the Future)” เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพทาให้ได้กระแส 6 อย่าง
ในปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการบริ จาคเงินให้พิพิธภัณ ฑ์ (The Changing
Shape of Giving) ที่ feedback จากผูบ้ ริ จาคมีอิทธิ พลมากขึ้นเรื่ อยๆ (2) การใช้เครื่ องพิมพ์ 3 มิติในงาน
พิพิธภัณฑ์ (3-D Printing)ทาให้การเรี ยนรู ้ วตั ถุ ในพิพิธภัณฑ์ทาได้ง่ายขึ้ น (3) การใช้พิพิ ธภัณฑ์เป็ น
สถานที่ เรี ย นรู้ แทนระบบการศึ กษาปกติ (The Great Unbundling) ท าให้นักเรี ยนสามารถเรี ย นรู้ ใน
พิพิธภัณฑ์แทนการไปสถาบันการศึกษาปกติได้ (4) การสร้ างปฎิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้าชมจากทุ กจุดใน
พิพิธภัณฑ์ (When Stuff Talks Back) คล้ายกับการใช้ RFID ก่อนหน้านี้ (5) การทาให้คนหันออกจาก
โลกออนไลน์ (Disconnecting to Reconnect) ทาให้คนติดต่อกันด้วยตนเองมากขึ้น และ (6) การทาให้
ทั้งเมืองเป็ นพิพิธภัณฑ์ (The Urban Renaissance)ทาให้พ้นื ที่จดั แสดงเพิ่มขึ้น
จารุ รัศมิ์ ธนูสิงห์ (2555) วิทยานิพนธ์เรื่ อง “แนวทางการบริ หารจัดการโรงแรมบูติก กรณี ศึกษา
โรงแรมระริ นจิ นดา เวลเนส สปา รี ส อร์ ท จัง หวัดเชี ยงใหม่ ” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ นาเสนอว่า
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โรงแรมบูติก คือ โรงแรมขนาดเล็กที่มีความหรู หรา (Small Luxury Hotel) ให้ความสาคัญกับความ
โดดเด่นของสถาปั ตยกรรม การบริ การที่ เอาใจใส่ ใกล้ชิดแขกที่มากพักเสมื อนเป็ นคนในครอบครัว
และการนาเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาของสถานที่ เพื่อให้ผทู ้ ี่มาพักได้รับประสบการณ์แปลกใหม่และ
น่าจดจา โดยรู ปแบบในการบริ หารจัดการโรงแรมบูติกมีสิ่งที่ตอ้ งวางแผน 4 มิติดว้ ยกัน คือ 1) มิติดา้ น
การจัดการองค์กร ซึ่ งไม่ต่างจากโรงแรมทัว่ ไปที่จะต้องมีการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา
สั่ ง การ การประสานงาน การควบคุ ม 2) มิ ติ ด้านการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารด าเนิ น การ
ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ปฐมนิ เทศ
และทดลองงาน การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่ อสารในองค์กร การสร้างทีมงาน การประเมินผล การ
ปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การพิ จารณาความดี ความชอบ การจ่ายค่าตอบแทน การบารุ งรักษาสุ ขภาพ
อนามัย การควบคุมด้านวินยั และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน แต่สิ่งที่ตอ้ งพิจารณาเพิ่มเป็ นพิเศษ คือ การ
มีหวั ใจบริ การ(service mind) และทัศนคติที่ดีต่อการบริ การ และบุคลากรต้องสามารถสร้างบรรยากาศ
ภายในโรงแรมให้เสมือนอยูใ่ นครอบครัว รู ้สึกเป็ นกันเองได้ 3) มิติดา้ นการบริ การ มีท้ งั หมด 10 ด้าน
คือ 1.ความไว้ใจได้ 2.การตอบสนองความต้องการ 3.ความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ 4.การเข้าถึงการ
บริ การ 5.ความมีอธั ยาศัย 6.การติดต่อสื่ อสาร 7.ความน่าเชื่ อถือ 8.ความปลอดภัย 9.การเข้าใจและการ
รู้ จกั ลู ก ค้า และ10.ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร 4) มิ ติ ด้านการตลาดบริ ก าร อิ งตามแนวคิ ด
ส่ วนผสมทางการตลาดบริ การ ประกอบด้วย 1.องค์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2.องค์ประกอบด้านการจัด
จาหน่ าย 3.องค์ป ระกอบด้านราคา 4.องค์ป ระกอบด้านการส่ งเสริ ม การตลาด 5.องค์ประกอบด้าน
บุ ค ลากร 6.องค์ ป ระกอบด้า นลัก ษณะทางกายภาพ 7.องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการ และ8.
องค์ประกอบด้านผลิตภาพ โดยโรงแรมบูติกจะต้องสร้างจุดขายที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เพื่อสร้างจุด
ต่างอย่างแท้จริ ง
2.4.2 เอกสารและหนังสื อ
Lin Lee Loh-Lim (2012) หนั ง สื อเรื่ อง “The Blue Mansion: The Story of Mandarin Splendour
Reborn” นาเสนอเรื่ องราวของอาคารเก่าในเมื องจอร์ จทาวน์ ประเทศมาเลเซี ย คื อ “Cheong Fatt Tze”
หรื อ “The Blue Mansion” ในบริ บทเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทาง
ศิลปกรรม-สถาปั ตยกรรม การออกแบบ การอนุรักษ์สภาพอาคารให้มีรูปแบบคล้ายเมื่อแรกสร้างมาก
ที่สุ ด ตลอดจนแนวทางการสร้ างรายได้ให้ก ับตัวอาคารด้วยการจัดท าเป็ นพิ พิ ธภัณฑ์ และอนุ ส รณ์
สถานของเจ้า ของบ้านเปิ ดให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วและผูส้ นใจได้เข้า ชม และท าการปรั บ เปลี่ ย นต่ อ เติ ม
บางส่ วนให้กลายเป็ นโรงแรม อาศัยแนวการออกแบบห้องพักให้มีบรรยากาศในอดี ตของบ้านมาก
ที่สุด รวมไปถึ งห้องจัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างอารมณ์ คล้อยตามให้กบั ผูม้ าใช้บริ การอาคารหลังนี้
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ได้รับรางวัล “Most excellent Project- UNESCO Heritage Award for Culture Heritage Conservation”
อันเป็ นโครงการทรงคุณค่าการอนุ รักษ์โบราณสถาน จากองค์การยูเนสโก ปี 2000 ได้รับรางวัล “Best
Boutique Stay” Excellence Award ในปี 2008 และรางวัล “The Best of Malaysia Travel Awards” ใน
ปี 2011
Chan, Suan Choo (2011) ห นั งสื อ เรื่ อ ง “The Pinang Peranakan Mansion: A Museum of
Straits Chinese Cultural Heritage” นาเสนอเรื่ องราวของพิ พิ ธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซี ย อาคารที่ ถู กใช้จดั แสดงนั้น เป็ นบ้านเก่ าของชาวจี น อาศัยเทคนิ คการ
นาเสนอผ่านประสบการณ์ร่วม โดยใช้สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม วัตถุโบราณที่ได้จากการบริ จาค และ
ภาพถ่าย เป็ นตัวบอกเล่าเรื่ องราว และสร้างบรรยากาศเสมือนจริ งเพื่อให้ผเู้ ข้าชมคล้อยตาม
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