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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ในบริบทท่ี
เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ยุคหลัง และสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลในล้านนา  
รวมทั้งบทบาทของชาวจีนในช่วงเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบั “บา้นตึก” กลุ่มอาคารบา้นหลวงอนุสารสุนทร 
จงัหวดัเชียงใหม่  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี  และเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

2.1  สถานภาพความรู้ของประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่ยุคหลังท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการ
สถาปัตยกรรมและบา้นตึก 

2.1.1   ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
2.1.2 บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ 
2.1.3   พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างชาติ   
2.1.4 พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนในลา้นนา 

2.2   องคค์วามรู้เก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานในประเทศไทย 

2.3   แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี   

2.2.1 แนวคิดแหล่งเรียนรู้ 
2.2.2 แนวคิดการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 
2.2.3 แนวคิดจิตวทิยาในการรับรู้ 
2.2.4 แนวคิดจิตวทิยาในการเรียนรู้ 

2.4    เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1. สถานภาพความรู้ของประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ยุคหลังที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสถาปัตยกรรม
และบ้านตึก 

2.1.1 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 

ในอดีตระบบเศรษฐกิจในลา้นนามีความเป็นอิสระจากกรุงเทพฯ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
ของลา้นนามีลกัษณะเป็นภูเขาสลบัซบัซ้อน เต็มไปดว้ยป่าทึบและสัตวป่์าท่ีอนัตรายอาศยัอยูม่ากมาย 
ประกอบกบัในสมยันั้นยงัไม่มีการสร้างทางรถไฟส่งผลให้การคมนาคมขนส่งติดต่อกบักรุงเทพฯ ท า
ไดเ้ฉพาะทางเรือเท่านั้น ส่วนการติดต่อคา้ขายกบัประเทศพม่า จีน และลาว ท าไดร้วดเร็วกวา่ ซ่ึงอาศยั
การเดินทางทางบกโดยใชส้ัตวต่์างสินคา้ เส้นทางการคา้ท่ีส าคญัเหล่าน้ี ไดม้ารวมกนัท่ีเมืองเชียงใหม่ 
มีชนิดของสินค้าท่ีแตกต่างกันและมีพ่อค้าแต่ละเช้ือชาติผูกขาดอยู่ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวไทใหญ่ 
นอกจากน้ีในชุมชนรอบเมืองเชียงใหม่ ยงัมีการผลิตเคร่ืองใชอุ้ปโภคบริโภคข้ึนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือ
สินคา้ภายนอก  ท าใหส่้วนใหญ่มีการซ้ือขายเฉพาะในเมืองใหญ่  

ต่อมาไดเ้ร่ิมอิทธิพลจากภายนอกแทรกตวัเขา้มาในหัวเมืองภาคเหนือ ไม่วา่จะเป็นการคา้เสรี
ของสยาม การเขา้มาของชาติตะวนัตก และการอพยพโยกยา้ยเขา้มาของพ่อคา้ชาวจีน ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในล้านนาท่ีส าคญัเกิดข้ึนท่ีสุด นั่นคือ การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ ป่าไม ้และการหาตลาดเพื่อระบายสินคา้ส าเร็จรูปขององักฤษ และเป็นปัจจยัให้เกิดการพฒันา
ตวัของทุนนิยมในลา้นนาจึงเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป จากผลงานการศึกษาของปลายออ้ ชนะนนท ์
เร่ือง บทบาทนายทุนพ่อคา้ท่ีมีต่อการก่อตวัและขยายตวัของทุนนิยม ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.
2464-2524 ไดน้ าเสนอล าดบัการพฒันาการของเศรษฐกิจลา้นนา ดงัน้ี (ปลายออ้ ชนะนนท,์ 2529)  

ระยะท่ี 1  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจในล้านนา ก่อนการมาถึงของรถไฟยงัเชียงใหม่ พ.ศ. 2398-
2464 ซ่ึงก่อนหน้านั้นลา้นนามีความเป็นอิสระมากพอสมควร จนเม่ือชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีบทบาททาง
เศรษฐกิจและการเมืองในแถบน้ี รัฐบาลสยามจึงตอ้งการผนวกลา้นนาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสยามเพื่อลด
บทบาทของชาติตะวนัตกลง ขณะเดียวกันนั้นพ่อค้าชาวจีนก็ได้เร่ิมอพยพข้ึนมาจากทางใตอ้าศยัแม่น ้ า
เจา้พระยาเดินทางยอ้นข้ึนเหนือเร่ือยมา เพื่อมาตั้งหลักแหล่งในล้านนา ส่งผลให้มีชุมชนชาวจีนดั้งเดิม
ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้ าสายส าคญั ท ามาหาเล้ียงชีพดว้ยการเป็นพ่อคา้ โดยใช้ “เรือหางแมงป่อง” หรือ “เรือ
แม่ป๊ะ” ในการเดินทางข้ึนล่องเชียงใหม่กบักรุงเทพฯ ส่วนพ่อคา้พื้นเมือง พม่า และไทใหญ่มีการคา้ขาย
ดว้ยการใช ้“ววัต่าง” เป็นพาหนะในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งหมู่บา้นกบัหมู่บา้นในลา้นนา  

องักฤษเร่ิมมีความสนใจในทรัพยากรธรรมชาติของลา้นนา หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปยดึครองแควน้ยะ
ไข่และตะนาวศรีของพม่าเม่ือปี พ.ศ.2367 และเร่ิมตน้เขา้มามีอิทธิพลอนัเป็นผลจากการท าสนธิสัญญา
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เบาวริ์งของรัฐบาลสยามกบัองักฤษ และต่อมาไดท้  าสนธิสัญญาเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2416 เพื่อเขา้มา
ประกอบกิจการและสัมปทานไมส้ักในลา้นนา ตลอดจนหาตลาดส าหรับกระจายสินคา้ ในขณะเดียวกนั
รัฐบาลสยามก็ได้มีการปฏิรูปการปกครองและการคลงัเพื่อรวมหัวเมืองเหนือเขา้สู่ส่วนกลางเพื่อคาน
อ านาจกบัองักฤษ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายชดัเจนในการสร้างทางรถไฟสายเหนือเองโดยใช้เงิน
พระคลงัขา้งท่ีและให้ช่างเยอรมนัเป็นผูก่้อสร้าง ท าให้ระบบการผลิตแบบทุนนิยมเร่ิมแทรกตวัเขา้ไป
ทดแทนการผลิตเพื่อการยงัชีพ อีกทั้งรัฐบาลสยามไดก้ าหนดให้มีการเสียภาษีดว้ยเงินบาทและให้เสีย
ภาษีแทนแรงงานเกณฑ์ดงัเช่นในอดีต อีกทั้งเปิดโอกาสให้พ่อคา้ชาวจีนสามารถประมูลเพื่อขอจดัเก็บ
ภาษี เป็นนายอากรบ่อนเบ้ีย นายอากรหมาก พลู ฝ่ิน เป็นตน้ นบัเป็นการลดอ านาจการปกครองและการ
เก็บภาษีของกลุ่มเจา้นายฝ่ายเหนืออนัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัในอดีตอยา่งค่อยเป็นค่อยไป   

ระยะเร่ิมแรกท่ีทางรถไฟยงัมาไม่ถึงเชียงใหม่นั้น กลุ่มพ่อคา้พม่าและไทใหญ่ซ่ึงใช้ววัต่างก็
ปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัอ านาจรัฐใหม่ได ้เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
ในคร้ังน้ีอนัเป็นผลมาจากสนธิสัญญาต่างๆระหวา่งรัฐบาลองักฤษและรัฐบาลสยาม อยา่งไรก็ตามใน
เวลาต่อมากลุ่มพ่อคา้ชาวจีนท่ีมีเครือข่ายพ่อคา้ชาวจีนในกรุงเทพฯ ก็สามารถควบคุมเส้นทางการคา้
ทางเรือแทนการคา้ทางบก และผกูขาดการลงทุนระหวา่งภาคเหนือกบักรุงเทพฯแทนพ่อคา้ชาวพม่า 
ไทใหญ่ และพื้นเมืองได ้นบัเป็นการครอบง าตลาดภาคเหนือทั้งหมด  

ต่อมาเม่ือรัฐบาลสยามเร่ิมเปิดใชท้างรถไฟสายเหนือบางส่วน เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2448 
พ่อคา้ชาวจีนจึงกลายเป็นกลุ่มท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากสาธารณูปโภคของรัฐบาลได้อย่างเต็มท่ี 
โดยทุนจากการคา้ของกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนส่วนหน่ึงกระจายไปในรูปแบบเงินกู ้การสะสมท่ีดิน และ
ทรัพย์สินอ่ืนๆท่ีไม่ได้ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งหมด เช่นเดียวกับทุนของพ่อค้าบริษทัท าไม้
องักฤษ ในขณะเดียวกนั กลุ่มทุนดั้งเดิมท่ีเหลืออยู่ ได้แก่ เจา้นายฝ่ายเหนือ พ่อคา้พม่า และไทใหญ่ 
ยงัคงแสวงหาช่องทางการสะสมทุนขั้นตน้อยู่ต่อไป อีกทั้งยงัมีกลุ่มพ่อคา้จากภาคกลางอพยพทาง
รถไฟข้ึนมาท าการคา้ขายและด าเนินกิจการอ่ืนๆ แข่งขนักลุ่มทุนดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน กลุ่มเจา้นายได้
กลายมาเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ท่ีมีก าลงัซ้ือสูง และมกัจะบริโภคเกินกวา่รายได ้ท่ีไดเ้ป็นเงินเดือนจาก
รัฐบาลสยาม จนกระทัง่เป็นหน้ีสินพ่อคา้ ท าให้ทรัพยสิ์นเกิดการเปล่ียนมือไปเป็นของพ่อคา้ในท่ีสุด 
ส่งผลใหน้อกจากจะมีสถานะทางเศรษฐกิจตกต ่าแลว้ สถานะทางการเมืองก็เช่นกนั 

ระยะท่ี 2   การมาถึงของรถไฟยงัเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2464-2484 ไดเ้ป็นปัจจยัท าให้ตน้ทุนการ
ขนส่งสินค้าลดลง และใช้เวลาน้อยกว่าการขนสินค้าทางเรือ สินค้าส าเร็จรูปจากต่างประเทศได้
กระจายจากกรุงเทพฯมาสู่ลา้นนา ทั้งในดา้นปริมาณและจ านวนแหล่งผลิตสินคา้ ระบบเศรษฐกิจใน
ลา้นนาจึงขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากข้ึน เพราะเศรษฐกิจของภาคถูกผนวกเขา้กบั
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ระบบเศรษฐกิจส่วนกลางยิ่งข้ึน ศูนยก์ลางการคา้ของภาคเหนือไดเ้ปล่ียนจากล าปางมาเป็นเชียงใหม่ 
ตลาดล้านนาท่ีแต่เดิมเป็นตลาดสินคา้ส าเร็จรูปขององักฤษจึงมีสินค้าจากเยอรมนัและญ่ีปุ่นเข้ามา
แข่งขนั ขณะเดียวกนัสินคา้ส่งออกจากลา้นนา ก็เพิ่มมากข้ึน เช่น ขา้ว สุกร ผา้ทอ กระตุน้ให้ชาวบา้น
ผลิตเพื่อการขายแทนการผลิตเพื่อมุ่งใช้สอยในชุมชน ซ่ึงกลุ่มพ่อคา้นายทุนไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั
ในฐานะเป็นผูเ้ช่ือมโยงและชกัน าใหก้ารผลิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดการคา้ในลา้นนา  

ชนชั้นนายทุนพอ่คา้ไดก่้อรูปข้ึนท่ามกลางการขยายตวัของการผลิตเพื่อการขายน้ี ประกอบดว้ย
พ่อคา้ชาวจีนดั้งเดิม พ่อคา้ชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีอพยพเขา้มาพร้อมกบัทางรถไฟ พ่อคา้พื้นเมือง พ่อคา้คน
ไทยภาคกลาง พอ่คา้ไทใหญ่ พ่อคา้พม่า พอ่คา้แขกมุสลิม และกลุ่มทุนเก่าท่ีเป็นเจา้นายฝ่ายเหนือ เป็น
ตน้ เกิดการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มพอ่คา้ต่างๆ ภายใน ดงัเช่น การแข่งขนัระหวา่งพ่อคา้ชาวจีนดั้งเดิมกบั
พ่อคา้ชาวจีนรุ่นใหม่ พ่อคา้ชาวจีนกบัเจา้นายฝ่ายเหนือ และการคา้ขายทางเรือเร่ิมหมดความส าคญัลง
ไป พ่อคา้ชาวจีนหันมาใช้รถไฟเพื่อขนส่งสินคา้แทนเน่ืองจากประหยดัเวลาและตน้ทุนไดม้ากกว่า 
จ  านวนพอ่คา้ชาวจีนในภาคเหนือก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตาม  

การแข่งขนัน้ีไดท้  าใหก้ลุ่มเจา้นายฝ่ายเหนือตอ้งปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง โดยหนัมาลงทุน
ท าตลาดสด กิจการยาสูบ ทอผา้ การบุกเบิกท่ีนา เป็นตน้ แต่กระนั้นก็มกัไม่ประสบความส าเร็จ จึงตอ้ง
ไปพึ่งเงินกูจ้ากพ่อคา้ชาวจีน แต่เม่ือไม่มีเงินไปช าระจึงตอ้งเสียทรัพยสิ์นมากมายให้พ่อคา้ชาวจีนไป 
รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดก้็จะถูกพ่อคา้ชาวจีนเป็นผูเ้ขา้มาจดัการเร่ืองการคา้ขายและขนส่งลง
ไปขายกรุงเทพฯ ทางรถไฟ แมก้ารแข่งขนัระหวา่งกลุ่มทุนต่างๆในลา้นนาช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 ยงัไม่มีลกัษณะท่ีชัดเจน แต่เป็นการพึ่ งพากนัเสียส่วนใหญ่ พ่อคา้ชาวจีนยงัตอ้งพึ่ งพิงเจา้นายฝ่าย
เหนือในฐานะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอ านาจซ้ือสูง และเป็นแหล่งดึงดูดความมัง่คัง่ใหแ้ก่พ่อคา้ชาวจีน 

ตั้งแต่ทางรถไฟมาถึงเมืองเชียงใหม่ และก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นระยะเวลาท่ีนายทุน
พ่อคา้มีเสรีภาพในการคา้และเปิดโอกาสอย่างเต็มท่ีในการสะสมทุนผ่านการคา้ เช่น การออกเงินกู ้
การแสวงหาท่ีดินและครอบครองท่ีดินผืนใหญ่ และการค้าฝ่ินเถ่ือน อีกทั้ งรัฐส่วนกลางได้มีการ
ปรับปรุงและก่อสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น การสร้างทางรถไฟ ถนนบริการของรัฐอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม ส่งผลให้นายทุนพ่อคา้ดั้งเดิมสามารถน าทุนท่ีสะสมไวแ้ต่เดิมน าไปใช้ในการลงทุนกิจการ
ใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมขั้นตน้ท่ีทดแทนการน าเขา้และเพื่อการส่งออกไปขายนอกภาค และไดน้ าเอา
นายทุนพ่อคา้รุ่นใหม่ท่ีมีเครือข่ายการคา้ท่ีดีในกรุงเทพเขา้มาสะสมทุนในภูมิภาคน้ี โดยแทรกเขา้ไป
ในการคา้ระดบัเมืองและชนบท อาศยัการขนส่งสินคา้ด้วยรถบรรทุก แทนววัต่างมา้ต่าง ส่วนกลุ่ม
พ่อค้ารุ่นเก่าได้แก่ พ่อค้าไทใหญ่ ได้ถูกผลักออกสู่การผลิตภาคเกษตรไป ชาวบ้านในชนบทถูก



 

11 

ก าหนดบทบาทโดยกลไกทางการตลาด ถูกดึงเขา้สู่การผลิตเพื่อขายในฐานะแรงงานราคาถูก ผลิต
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจใหแ้ก่การสะสมทุน และเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ตามนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  

เม่ือการคา้และระบบเศรษฐกิจได้ขยายตวัอย่างรวดเร็ว ระยะแรกผูท่ี้ตอ้งการกูเ้งินเพื่อลงทุน
และการบริโภคจึงตอ้งข้ึนอยูก่บัแหล่งเงินกูเ้อกชนอย่างตระกูลพ่อคา้ชาวจีนท่ีสะสมความมัง่คัง่ เช่น 
ตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ แซ่เลียว วิบูลสันติ  และตระกูลพ่อคา้ชาวตะวนัตก เช่น ตระกูลคิวลิ
เปอร์ ตระกูลแมคฟี โดยกิจการเงินกูข้องตระกูลเหล่าน้ีเป็นการสะสมทุนดว้ยการออกเงินกูค้วบคู่ไป
กบัการคา้ขาย แต่กระนั้นก็ยงัมีสถาบนัการเงินของราชการ คือ พระคลงัออมสิน ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนั
รับฝากเงิน ต่อมาธนาคารพาณิชยไ์ด้เร่ิมเปิดด าเนินกิจการในภาคเหนือ โดยธนาคารแรกคือ แบงก์
สยามกมัมาจุลฯ(ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั) โดยเปิดด าเนินกิจการเม่ือ พ.ศ. 2470 

ระยะท่ี 3  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2485-2503 โดยในระหว่างสงครามท่ีผ่านมานั้นเป็น
ช่วงท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือเสียหายอย่างหนัก และทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ถูกผนัไปสู่การ
สงคราม ท าให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีความล าบากจนหยุดชะงกัไปช่วงหน่ึง อย่างไรก็ตามใน
ช่วงเวลานั้นเองพ่อคา้ชาวจีนก็สามารถสะสมทุนได้ภายในระยะเวลาสั้ น ด้วยการกวา้นซ้ือสินคา้จ าเป็น
กกัตุนไวล่้วงหน้า แลว้ก าหนดราคาสินคา้เพิ่มข้ึนหลายเท่าตวั รวมไปถึงการถือโอกาสคา้ขายกบักองทพั
ญ่ีปุ่น และการกกัตุนสินคา้บางประเภทท่ีมีราคาถูกในช่วงสงคราม แลว้รอขายในราคาสูงเม่ือสงครามสงบ 

นบัจากภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ พ.ศ.2475 พ่อคา้นายทุนในทอ้งถ่ิน
ไดส้ะสมเงินทุนเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลจึงมีความพยายามน าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐมาใช ้โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการใชน้โยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในระดบัภูมิภาค เพื่อพยายามจะ
ลดบทบาททางเศรษฐกิจของพ่อคา้ต่างชาติ ไดแ้ก่ พ่อคา้ชาวจีนซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีควบคุมการคา้และการผลิต
ของประเทศ ดว้ยมาตรการกีดกนักิจการการคา้และการผลิตของชาวต่างชาติ และสนบัสนุนการร่วมลงทุน
โดยเอกชนท่ีใกลชิ้ดรัฐบาลหรือคนทอ้งถ่ิน ส่งผลให้พ่อคา้ชาวจีนรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งอพยพข้ึนมาหลงัจากสร้าง
ทางรถไฟสายเหนือไดรั้บผลกระทบ เพราะยงัไม่สามารถสร้างความกลมกลืนกบัคนพื้นเมืองได ้ต่างจาก
พอ่คา้ชาวจีนรุ่นดั้งเดิมท่ีท าตวักลืนไปกบัคนพื้นเมืองแลว้จึงไดรั้บความกระทบกระเทือนนอ้ยกวา่  

อย่างไรก็ตามนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลน้ีกลบัเป็นผลดีกบันายทุนพ่อคา้ท่ีไม่ใช่
ชาวจีน ไดแ้ก่ พ่อคา้พื้นเมือง พ่อคา้ชาวไทยภาคกลาง เจา้นายฝ่ายเหนือ โดยเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้
ไปสะสมทุนในกิจการท่ีรัฐยดึมาจากนายทุนพอ่คา้ชาวตะวนัตก และกิจการท่ีรัฐใหค้วามสนบัสนุนใน
ระยะเวลานั้น  เช่น กิจการป่าไม ้ยาสูบ การคา้พืชผล สินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มพ่อคา้ท่ีไม่ใช่ชาวจีน
จึงร่วมมือกบัขา้ราชการ ผูใ้กลชิ้ดกบันกัการเมืองด าเนินกิจการการคา้และธุรกิจภายใตอ้ภิสิทธ์ิต่างๆ 
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เช่น อตัราค่าระวางรถไฟต ่ากว่าปกติ การผกูขาดสินคา้จากโรงงานท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ และโรงงานใน
ความควบคุมของรัฐ ตลอดจนการรวมกลุ่มต่อรองก าหนดราคารับซ้ือผลผลิต เช่น กรณีกลุ่มผูบ้่ม
ยาสูบต่อรองราคารับซ้ือยาสูบของโรงงานยาสูบใหสู้งข้ึน 

แม้ว่ารัฐจะด าเนินนโยบายกีดกันพ่อค้าต่างชาติ แต่ในเวลาไม่นานพ่อค้าชาวจีนก็สามารถ
ปรับตวัเขา้ได ้ไม่ว่าจะเป็นการแปลงสัญชาติ การเปล่ียนอาชีพจากการคา้เป็นเกษตรกร การแสวงหา
หลกัพึ่งพิงจากนกัการเมืองและทหารต ารวจระดบัสูง โดยเช้ือเชิญให้ผูมี้อ  านาจอิทธิพลเขา้ร่วมทุนใน
ฐานะหุน้ส่วน เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนค่าคุม้ครอง  

ต่อมาเม่ือสงครามส้ินสุดลง ประเทศประสบปัญหาเงินเฟ้ออยา่งรุนแรงและเกิดความขดัแยง้อย่าง
รุนแรงภายในคณะราษฎร จนเกิดการรัฐประหารในปี พ.ศ.2490 น าโดยจอมพลผิน ชุณหะวนั ผูก่้อการ
รัฐประหารแต่ละคนไดพ้ยายามสร้างฐานเศรษฐกิจมาเป็นของตนซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
การคา้ จึงเป็นเหตุใหรั้ฐวสิาหกิจท่ีเคยไดรั้บความสนบัสนุนสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตกต ่าลงส่งผล
ให้การประกอบธุรกิจของพ่อคา้ชาวไทยภายใตก้ารสนบัสนุนของรัฐบาล ไม่สามารถแข่งขนักบัเครือข่าย
การคา้ของพ่อคา้ชาวจีนไดใ้นระยะยาว และบางกิจการก็ไดเ้ลิกลม้ไป อีกทั้งเม่ือการซ่อมแซมทางรถไฟ
เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มทหารและนกัการเมืองเขา้มาให้ความคุม้ครองและอุปถมัภ์ตลอดจนท าธุรกิจผูกขาด
การคา้สินคา้บางชนิดร่วมกบัพ่อคา้ชาวจีน เช่น  ขา้ว กลายเป็นโอกาสให้พ่อคา้ชาวจีนไดก้ลบัมีบทบาท
และครอบง าการคา้และการแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจภาคเหนือดงัเช่นท่ีผ่านมาอีกคร้ัง พ่อคา้ท่ีมี
กิจการเก่ียวขอ้งกบัราชการจึงตอ้งรู้จกัการด าเนินการคา้และธุรกิจแบบ “เขา้เจา้เขา้นาย” 

 ภายหลงัท่ีสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สภาพการคา้และการผลิตในภูมิภาคขยายตวัข้ึน  พ่อคา้นายทุน
ในภาคเหนือลงทุนท ากิจการใหม่ๆ เช่น เหมืองแร่ จนสามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ท าให้
เสริมสร้างความมัน่คงแก่ฐานเศรษฐกิจของตน กิจการคา้ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในมือพ่อคา้ชาวจีนเกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในภาคเหนืออีกคร้ัง เกิดความคล่องตวัมากข้ึน สินคา้จากต่างประเทศซ่ึงน าเขา้
มาขายในภาคเหนือเร่ิมมีหลากหลายประเภทข้ึน เช่น สินคา้จ าพวกปากกา นาฬิกา รถ รถจกัรยานยนต ์
รถจกัรยาน ดงันั้นธุรกิจการเงินจึงเร่ิมขยายตวัข้ึนในช่วงเวลาน้ี ระบบธนาคารพาณิชยท์ั้งในรูปแบบ
สาขาและตวัแทนธนาคารก็เปิดด าเนินการข้ึนเพื่อลดช่องวา่งระหวา่งธนาคารและคนทอ้งถ่ิน  

กลุ่มพ่อคา้ชาวจีนซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้เงินทุนในทอ้งถ่ินบางส่วนสามารถพฒันาเขา้สู่ธุรกิจการเงิน
และไดเ้ร่ิมการพฒันาไปสู่ทุนการเงิน พร้อมๆไปกบัการแทรกตวัของทุนการเงินจากส่วนกลาง เช่น 
ห้างหุ้นส่วนอนุสาร จ ากดั ภายใตก้ารดูแลของตระกูลชุติมา-นิมมานเหมินท์ เป็นตวัแทนให้ธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากดั ในปีพ.ศ. 2490 ด าเนินการโดยนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ แต่ต่อมาเกิดความ
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ขดัแยง้กบัส านกังานใหญ่จึงไดเ้ลิกเป็นตวัแทนของธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั แลว้เปล่ียนไปเป็น
ตวัแทนของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จ ากดั ในปี พ.ศ. 2500 โดยมีตระกูลชินวตัรร่วมกบัตระกูล
พรหมชนะ ไดเ้ขา้มารับช่วงเป็นตวัแทนธนาคารนครหลวงไทย จ ากดัแทน 

 ระยะท่ี 4  การขยายตวัของเศรษฐกิจทุนนิยมภาคเหนือ พ.ศ.2504-2523 หลงัการรัฐประหารโดย 
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ในปีพ.ศ. 2500 ท าให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอยา่ง
ส้ินเชิง จนเกิดเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2507-2509) และแผนพฒันา
เฉพาะพื้นท่ี คือ แผนพัฒนาภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในการป้องกันการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ โดยในปีพ.ศ.2504 ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการพฒันาภาคเหนือข้ึน ส่งผลใหมี้การขยายตวัของทุนนิยมภาคเหนือมากข้ึน  

อย่างไรก็ตามในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 และ 2 รัฐบาลมี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยภาคเอกชนและต่างชาติ แต่เป็นการพฒันาอุตสาหกรรมและการเกษตร
เฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯ จึงท าให้เศรษฐกิจในกรุงเทพฯ เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีการผลิต
ของภูมิภาคส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการผลิตในภาคเกษตรกรรม จึงท าให้ มีอัตราความเจริญสาขา
อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และส่วนกลางล ้ าหน้าอตัราหน้าในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ โดยภูมิภาค
กลายเป็นเพียงตลาดรองรับสินคา้เหล่าน้ี จึงท าให้มีความแตกต่างกนัทางเศรษฐกิจระหวา่งกรุงเทพฯกบั
ภูมิภาค เป็นเหตุให้รัฐบาลตอ้งปรับกลยุทธ์การพฒันามาเน้นการกระจายรายได ้เพื่อให้ประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อพฒันากระจายออกไปไดท้ัว่ถึงในระดบัภูมิภาค รัฐบาลไดห้ันกลบัมาศึกษาและ
วางแผนพฒันาภาคอีกคร้ัง ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) และ
ก าหนดเมืองหลกัส าหรับการพฒันาแต่ละภาค โดยบริเวณเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน ถูกก าหนดให้เป็น
ศูนยก์ลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ  

จากพฒันาการดงักล่าว จะเห็นวา่ทุนทอ้งถ่ินมีการขยายตวั แต่เป็นการขยายตวัท่ีจ  ากดัอยูใ่นทุน
การคา้และทุนเงินกู ้แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของขนาดการลงทุนและประเภทของกิจการท่ี
หลากหลายยิ่งข้ึน ตามลกัษณะการขยายตวัของเมืองและชุมชน ทั้งน้ีเพราะทุนอุตสาหกรรมและทุน
การเงินจากส่วนกลางไดแ้ทรกแซงเขา้ครอบครองตลาดสินคา้ภาคเหนือไวห้มดแลว้ และนโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรมในทอ้งถ่ินก็ไม่ชดัเจน ท าใหก้ารขยายตวั
ของอุตสาหกรรมในภาคเหนือยงัค่อนขา้งจ ากดัอยูใ่นอุตสาหกรรมขั้นตน้ ไม่สามารถแข่งขนักบัการ
ขยายตัวของทุนการค้าจากกรุงเทพฯ ได้  นอกจากน้ีกลุ่มทุนจากกรุงเทพมีขนาดใหญ่กว่า ท าให้
แทรกแซงเขา้มาอยูใ่นระบบเศรษฐกิจภาคเหนือไดร้วดเร็วและมัน่คง ทุนการเงินทอ้งถ่ินบางส่วนได้
อาศยัรูปแบบบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยด์ าเนินการต่อไป และมีบางส่วนออกไปอยูน่อกระบบสถาบนั
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การเงินท่ีไม่อาจตรวจสอบได ้และก็มีบางส่วนท่ีถูกน าไปใชเ้พื่อการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ออกไป จากท่ี
กล่าวมาทั้งหมด ทุนทอ้งถ่ินจึงยงัคงด ารงสภาพเป็นทุนการคา้และทุนการเงินตราบเท่าท่ีทุนการเงิน
และทุนอุตสาหกรรมจากส่วนกลางมีอิทธิพลเหนือทุนทอ้งถ่ิน   

2.1.2 บทบาทของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ 

1)  ชาวจีนในประเทศไทย 

ชาวจีนกลุ่มแรกท่ีอพยพเขา้สู่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีอยูท่างใตแ้ถบชายทะเล 
คือ มณฑลกวางตุง้ มณฑลฮกเก้ียน และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไหหล า โดยอพยพมาเขา้มา
กบัเรือสินคา้ แบ่งไดต้ามกลุ่มภาษาใหญ่ 5 กลุ่ม คือ ชาวจีนกวางตุง้ ชาวจีนแคะ ชาวจีนแตจ๋ิ้วหรือกลุ่ม
เขาซู ชาวจีนไหหล า และชาวจีนฮกเก้ียน หลงัจากมีเมืองท่าใหม่เกิดข้ึนแถบชายทะเลทางใตใ้นเมือง
กวางโจ ท าใหดิ้นแดนทางใตมี้ความส าคญัมากยิ่งข้ึน  เป็นสาเหตุท าใหช้าวจีนอพยพออกนอกประเทศ
มากข้ึน โดยบริเวณท่ีนิยมอพยพมาอาศยั และท าการคา้ คือ แถบหนานหยาง หรือแถบทะเลจีนใต้และ
ประเทศไทย (มุจลินทร์ เพช็รรุ่ง, 2553) 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนต่อการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน คือ ปัจจยัดา้นสงคราม การ
ขาดแคลนอาหาร การเพิ่มจ านวนประชากรอยา่งรวดเร็ว และความตอ้งการแรงงานชาวจีนจากดินแดน
อ่ืน ความนิยมเดินทางออกนอกประเทศเพื่อสร้างฐานะ และความต้องการติดต่อค้าขายกับ
ชาวตะวนัตก อนัเน่ืองมาจากความก้าวหน้าในการคมนาคม ส่วนปัจจยัท่ีท าให้ชาวจีนอพยพมายงั
ประเทศไทย (ทว ี ธีระวงศเ์สรี, 2516)  คือ 

1.1)   ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
1.2)   ไม่ค่อยเกิดภยัธรรมชาติรุนแรง 
1.3)   เหมาะแก่การด ารงชีวติ มีทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมากมาย 
1.4)   เป็นเส้นทางส าคญัทางการคา้ขายบริเวณคาบสมุทร  

 1.5)  มีนโยบายอนุญาตใหช้าวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานท ามาหากิน 

เร่ิมมีการปรากฏชุมชนชาวจีนในประเทศไทยอยา่งชดัเจนตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นอยา่งนอ้ย จาก
หลกัฐานบนัทึกและจดหมายเหตุยืนยนัตรงกนัว่า แหล่งชุมชนชาวจีนในสมยัอยุธยานั้น เป็นแหล่ง
คา้ขายขนาดใหญ่ในบริเวณป้อมเพชร และรอบๆวดัพนญัเชิง มีจ  านวน 3,000-4,000 คน ต่อมาเม่ือเกิด
เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยธุยา และมีการฟ้ืนฟูบา้นเมืองข้ึนใหม่ดว้ยพระเจา้ตากสิน  โดยมีเมืองหลวงคือ 
กรุงธนบุรี ชาวจีนกลุ่มใหม่ก็อพยพเขา้สู่เมืองไทยอยา่งต่อเน่ือง ดงัปรากฏหลกัฐานวา่ เม่ือรัชกาลท่ี 1 
จะทรงสร้างพระบรมมหาราชวงั ณ ฝ่ังตรงขา้มกรุงธนบุรี พื้นท่ีบริเวณนั้นเป็นชุมชนชาวจีนขนาด
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ใหญ่ จึงตอ้งอพยพออกไปอยูบ่ริเวณคลองวดัสามปล้ืม ไปจนถึงคลองวดัสามเพง็  ในช่วงเวลานั้นเป็น
ระยะท่ีเมืองไทยมีชาวจีนอพยพเขา้มาอยา่งมาก มีจ านวนราว 10,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พอ่คา้พาณิชย ์ในบางคร้ังพบวา่มีการเขา้รับราชการเป็นขุนนางโดยเฉพาะท างานในกรมท่าซ้าย และมี
ส่วนช่วยในการด าเนินกิจการคา้ส าเภาให้แก่ไทย  นอกจากน้ียงัเป็นช่างฝีมือ ช่างไม ้ช่างทอง หมอ 
นกัแสดง และท าเกษตรกรรมดว้ย (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชยส์กุล, 2535) 

จากผลงานการศึกษาของมุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ง (2553) เร่ือง การศึกษาบทบาทของชาวจีนใน อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ ในสมยัรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่าชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ืองและมีจุดกระแสสูงสุด 3 ระยะ คือ  

ระยะแรก ปี พ.ศ. 1767-1782 สมยักรุงธนบุรี มีชาวจีนจ านวน 230,000คน ประมาณเป็นร้อยละ 
4.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด      

 ระยะท่ีสอง ปี พ.ศ. 1882-1910 สมัยรัชกาลท่ี 5 มีชาวจีนอพยพเข้ามาระยะน้ี เพิ่มจากปีละ 
10,000กว่าคน เป็น 60,000 กว่าคน เป็นผลมาจากการปฏิรูปทางสังคม ด้วยการเร่งรัดพัฒนา
ความสัมพนัธ์ทางการคา้และเงินตรา 

 ระยะท่ีสาม ปี พ.ศ.1981-1931 หลังสงครามโลก คร้ังท่ี 1 ตามการประเมินของนักวิชาการ 
ในช่วงน้ีมีชาวจีนเขา้มาในไทย 500,000 คน ส่วนตอนตน้ของหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ.1946 
ซ่ึงเป็นปีท่ีมีการอพยพสูงสุด มีราว 800,000 คน 

หลงัจากจีนไดส้ถาปนาสาธารณรัฐประชาชน ไทยไดจ้  ากดัการอพยพของชาวจีนอยา่งเขม้งวด 
ส่งผลใหไ้ม่มีการอพยพของชาวจีนเขา้สู่ประเทศไทยนบัตั้งแต่นั้น เป็นตน้มา 

2) ชาวจีนในลา้นนา 

ชาวจีนอพยพเขา้มายงัดินแดนลา้นนาสองแบบ คือ ทางเหนือโดยทางบก และทางใตโ้ดยทางน ้า  

2.1)  ชาวจีนท่ีมาทางบก หรือคนจีนฮ่อ  
 

เดินทางมาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยมากเป็นพ่อคา้ท่ีมาเป็นกองคาราวาน หรือท่ี
เรียกว่า “ขบวนม้าต่าง” ซ่ึงเข้ามาในดินแดนน้ีเพื่อค้าขายกับเมืองต่างๆ  เช่น สิบสองปันนา พม่า 
ลา้นนา ลา้นชา้ง เป็นตน้ สินคา้ท่ีน ามาขายเป็นจ าพวกพืชสมุนไพร และของป่า นอกจากน้ียงัเป็นพวก
ท่ีทนแรงกดดนัทางการเมืองในจีน ไม่ได ้และกลุ่มทหารจีนกองพล 93 ท่ีมาจากภายหลงัการปฏิวติั
ของเหมาเจ๋อตุง 
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2.2)  ชาวจีนท่ีมาทางน ้า  
 

เร่ิมมีมากข้ึนตั้งแต่สมยัพระเจา้ตากสินมหาราช โดยข้ึนมาตามแม่น ้ าปิงอนัเป็นเส้นทางการคา้ขาย
หลกัระหวา่งกรุงเทพเชียงใหม่ และตั้งชาวจีนตั้งชุมชนขนาดใหญ่ตามแนวริมแม่น ้ าปิง ไม่วา่จะเป็นท่ีเมือง
นครสวรรค์ เมืองตาก เมืองล าปาง ภายหลงัเม่ือเส้นทางรถไฟสร้างเสร็จ ไดมี้การข้ึนมาจากเส้นทางรถไฟ 
และทางถนนอีกดว้ย (สมโชติ อ๋องสกุล, 2541) 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ชาวจีนในเมืองเชียงใหม่มีเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยมากข้ึนมาจากทาง
แม่น ้ าปิง มีเมืองปากป่อง หรือป่าซางในปัจจุบนั เป็นแหล่งแวะพกัและชุมทางการคา้ท่ีส าคญั จากนั้นจึง
อพยพข้ึนมาอยู่ท่ีฝ่ังแม่น ้ าปิงตรงขา้มเมืองเชียงใหม่ กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ หรือยา่นการคา้วดัเกตุกา
ราม ก่อนจะขยายพื้นท่ีการคา้ขายมายงัตลาดวโรรส ตลาดตน้ล าไย และตรอกเล่าโจ๊วลามมาถึงถนนท่าแพ 
โดยมีสะพานหลักเช่ือมสองฟากฝ่ัง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2554) โดยชาวจีนแต้จ๋ิวเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดใน
เชียงใหม่ รองลงมาเป็นจีนแคระและไหหล า อาชีพหลกัของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่คือ การคา้ขาย โดยมี
ความส าคญัในการเดินเรือเส้นทางแม่น ้ าปิงอย่างมาก อาศยัเรือทอ้งถ่ินท่ีเรียกว่า “เรือแม่ปะ” หรือเรือหาง
แม่ป่อง ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ให้เป็นกลุ่มท่ีไดเ้ปรียบทางการคา้มากยิ่งข้ึน และมีการขนถ่ายสินคา้ลงตามชุม
ทางส าคญั เช่น เมืองระแหง เมืองปากป่อง เมืองฮอด เป็นตน้   จนกระทัง่ในช่วง พ.ศ.2417 เม่ือรัฐบาลไทย
สามารถขุดถ ้าขุนตาลไดส้ าเร็จ ทางรถไฟก็ไดม้าถึงเชียงใหม่ การคมนาคมท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
ยิง่ท  าใหช้าวจีน เขา้มาสู่เมืองเชียงใหม่เพิ่มมากข้ึนตามล าดบั (ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2549) 

หลังจากท่ีมีการสร้างทางรถไฟและท าให้การคมนาคมทางบกมีความสะดวกข้ึน ส่งผลให้
ท่าเรือท่ียา่นวดัเกตการามซบเซาลง เพราะการขนส่งและบรรทุกสินคา้ท าไดส้ะดวกกวา่ ท าให้ชาวจีน
ท่ีแต่เดิมนิยมตั้งถ่ินฐานย่านวดัเกตการามไดข้ยบัขยายการต าแหน่งการตั้งบา้นเรือน และย่านการคา้
มายงับริเวณถนนท่าแพ ซ่ึงต่อมากลายเป็นย่านท่ีมีชาวจีนตั้งบ้านเรือน และคา้ขายอย่างคบัคัง่ โดย
เฉพาะท่ีตรอกเล่าโจ๊ว ซ่ึงแปลวา่ศาลเจา้ หรือเรียกวา่ ตรอกข่วงเมรุ นอกจากน้ี ชาวจีนยงันิยมตั้งร้านคา้
ท่ีถนนวิชยานนท์ ถนนช้างม่อย และถนนเจริญเมือง ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ขายของชาวจีน 
ทั้งในตรอกเล่าโจ๊ว และตามถนนต่างๆ นั้น มีหลายร้านท่ีเป็นตน้ตระกูลของตระกูลท่ีมีช่ือเสียงหลาย
ตระกลูในเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบนั เช่น ร้านตดัผา้ของตระกลูโตวจิกัษณ์ชยักุล ร้านซิมซุ่ยไชข้องตระกูล
บูรณุปกรณ์ ร้านโต๋วฮกเส็งและร้านโต๋วบ่วนเส็งของตระกูลโตแสงชยั ร้านน่ิมซีเส็งของตระกูลสุวิทย์
ศกัดานนท ์(อนุ เนินหาด, 2546) 

3) บทบาทของชาวจีนในดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเมืองเชียงใหม่ 
 

 3.1)  บทบาทดา้นเศรษฐกิจ 
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พฒันาการทางเศรษฐกิจของหมู่บา้นในล้านนาช่วงระยะเวลาจาก พ.ศ.2350 จนถึงประมาณ 
พ.ศ.2490 เป็น 3 ระยะ บนพื้นฐานของลกัษณะความสัมพนัธ์ทางการผลิต มีลกัษณะดงัน้ี (มุจลินทร์ 
เพช็รรุ่ง, 2553) 

ระยะท่ี 1 - การผลิตท่ีข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ พ.ศ.2350-2425 โดยลกัษณะส าคญั
ของสังคมล้านนาในช่วงเวลาน้ี คือ ประชากรในดินแดนล้านนายงัมีจ านวนไม่มาก มีลกัษณะการ
ปกครองแบบรัฐจารีต และใชก้ฎหมายมงัราย 

ระยะท่ี 2 - การก่อตวัของความสัมพนัธ์แบบศกัดินา และการถือครองกรรมสิทธ์ิเอกชนใน
หมู่บา้น พ.ศ.2426-2463 เน่ืองจากเจา้นายฝ่ายเหนือไดใ้ห้สัมปทานซ ้ าซ้อนแก่ผูเ้ช่าท าป่าไมช้าวพม่า 
ท าใหเ้กิดกรณีพิพาท องักฤษถือเป็นขอ้อา้งในการขยายอิทธิพลสู่ลา้นนา  

 

ระยะท่ี 3 -การก่อตวัของชนชั้นนายทุนพ่อคา้ ตั้งแต่ พ.ศ.2426-2490 มีการน าเงินตราเขา้มาใช้
หมุนเวียนในลา้นนาในช่วงก่อนหนา้ พ.ศ.2464 โดยเป็นไปในรูปแบบการคา้ระหวา่งลา้นนาและพม่า 
ภายหลงัการใช้เงินตราเร่ิมมีมากยิ่งข้ึน เพราะถูกใชใ้นการซ้ือขา้วซ่ึงเป็นไปอย่างคึกคกัเม่ือทางรถไฟ
มาสู่เชียงใหม่เรียบร้อยแลว้  

จึงสามารถกล่าวไดว้า่ การท่ีเศรษฐกิจของเชียงใหม่เกิดความเปล่ียนแปลง เป็นผลมาจากการเขา้
มาตั้งถ่ินฐานมากข้ึนของชาวจีน  แทนพ่อคา้กลุ่มเดิม และชนชั้นปกครองของเมืองเชียงใหม่ นอจากน้ี
ได้เป็นเจา้ภาษีนายอากร ชาวจีนท่ีเป็นเจ้าภาษีนายอากร จะใช้ระบบอุปถัมภ์กับเจา้นายฝ่ายเหนือ
เพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์มากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป้นวิธีการสร้างท่ีพกัอาศยัให้ หรือการให้เงินและท าให้
ชาวจีนบางคนกลายเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อสังคมเมืองเชียงใหม่มากข้ึน เช่น แต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้คนจีน 
เรียกว่า “หัวหน้าฝ่ายจีน” หรือ “นายอ าเภอเจ๊ก” เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนชาวจีน เช่น 
นายตอ้ย แซ่ฉั่วท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้อุปราชบุญทวงศ์ นายตนัง่วนชุน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก พล.ต.
เจา้แกว้นวรัฐ เป็นตน้  

 

3.2) บทบาทดา้นสังคม 
 

ชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ได้มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อประวติัศาสตร์สังคมเมือง
เชียงใหม่ ไมวา่จะเป็นในดา้นพุทธศาสนา การศึกษา และการสาธารณสุข เช่น การบริจาคเงินใหแ้ก่วดั
วาอาราม บรูณะศาสนาสถานท่ีส าคญัภายในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวดัท่ีอยู่
ในย่านอาศยัของชาวจีน ไดแ้ก่ วดัเกตุการาม วดัอุปคุต วดัพระสิงห์ (ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญ
เมือง, 2549) รวมไปถึงการสร้างสาธารณูปโภคท่ีส าคญั  โดยหลวงอนุสารสุนทร ไดส้ร้างตึกประสูติ
สถานให้แก่โรงพยาบาลแม็คคอร์มิค และสร้างตึกให้สุขศาลาของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ นอกจากน้ี
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นายกี และนางกิมฮอ้  นิมมานเหมินท ์บุตรเขยและบุตรสาวของหลวงอนุสารสุนทร ไดบ้ริจาคท่ีดินใน
การสร้างมหาวิทยาลยัในเชียงใหม่ 1 แปลงใหญ่ พร้อมทั้งบริจาคท่ีดินท าถนนนิมมานเหมินท์ และ
ถนนศิริมงัคลาจารย ์จดัสร้างสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยัพลศึกษา
เชียงใหม่ รวมถึงยกท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบริเวณยา่นสันติธรรม ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และได้บริจาคเงินสร้างตึกชุติมา-นิมมานเหมินท์ในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ (อนุ เนินหาด, 2546) 

 

3.3) บทบาทดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
 

ทางดา้นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีน ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินเร่ิมเห็นไดช้ดั
มากยิ่งข้ึน เม่ือชาวจีนได้สร้างอาคารคา้ขายก่ึงท่ีพกัอาศยั ซ่ึง  มีทั้ งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ประดับ
ตกแต่งดว้ยศิลปะจีน โดยสร้างอาคารดงักล่าวเรียงรายเป็นแถว จีงเรียกวา่ เรือนแพ ในอดีตมีมากบริเวณ
ถนนท่าแพ ตลาดวโรรส และยา่นวดัเกตุ ซ่ึงเป็นยา่นคา้ขายส าคญั (กรมศิลปากร, 2540) 

 

ลวดลายศิลปกรรมจีน ไดส่้งผลต่อการสร้างสรรคข์องศิลปินชาวลา้นนาดงัปรากฏในพระอุโบสถ
วดัเกตุการาม จิตรกรรมฝาผนงัวดัพระสิงห์ นอกจากน้ีแรงบนัดาลใจจากสัตวใ์นต านานของจีน อาจเป็น
ท่ีมาของการสร้างตวัมอม สัตวรู์ปคร่ึงแมว คร่ึงเสือในศิลปะลา้นนา ซ่ึงนิยมท าเป็นรูปป้ันประดบัตาม
โบสถว์หิารภายในวดัต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ (คมเนตร เชษฐพฒันวนิช, 2540)  

 

2.1.3 พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างชาติ 

รูปแบบของบา้นเรือนไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและไดรั้บอิทธิพลจากนานาประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  โดยเร่ิมมีการรับเอาอิทธิพลผสมจากต่างชาติในช่วงคาบ
เก่ียวจากปลายรัชกาลท่ี 2  เป็นตน้มาจนถึงรัชกาลท่ี 3 รูปแบบอาคารพกัอาศยัยงัคงรูปเดิมท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากอยุธยาอยู ่แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ช่างก็เร่ิมปรับตวัและหารูปแบบเฉพาะของรัตนโกสินทร์ข้ึน ประกอบ
กับเป็นช่วงท่ีได้รับอิทธิพลทั้ งจากจีนซ่ึงเกิดจากการค้าขายร่วมกัน มีคนจีนเข้ามารับราชการ มี
ยศฐาบรรดาศกัด์ิ รูปแบบเรือนพกัอาศยัจึงเร่ิมมีแบบผสมอิทธิพลจีน เน่ืองจากมีการสั่งช่างจากเมืองจีนเขา้
มาก่อสร้างบ้านเรือนเป็นแบบจีน มีการน าลวดลายแกะสลักและหลังคากระเบ้ืองรางแบบจีนมาใช้
ผสมผสานไปกบับา้นไทยอย่างกลมกลืนอย่างท่ี น.ณ ปากน ้ า กล่าวไวว้่า “ฝีมือช่างจีนนั้น เป็นท่ียอมรับ
แลว้ว่าประณีตละเอียดกว่าไทย” รูปแบบผสมอิทธิพลจีนมีลกัษณะทัว่ไปเป็นบา้นชั้นเดียว นิยมปลูกริม
ถนน เป็นบา้นไม ้ยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอ้ย หรือแบบใตถุ้นสูง ท าฝาถงัผสมฝาปะกนของไทย หนา้ต่าง
ท าแบบจีน ส่วนอาคารร้านคา้เป็นอาคารตึก มีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น (น.ณ ปากน ้า, 2535) 
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รูปแบบแนวอิทธิพลตะวนัตก เร่ิมมีข้ึนในระยะไล่เล่ียกบัรูปแบบผสมอิทธิพลจีนใน ช่วงรัชกาล
ท่ี 3 จนถึงรัชกาลท่ี 4 จนปรากฏเด่นชดัในช่วงรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 เป็นรูปแบบอาคารพกัอาศยั
แบบผสมอิทธิพลตะวนัตก เกิดข้ึนจากประเทศตะวนัตก อนัไดแ้ก่ โปรตุเกส ฝร่ังเศส องักฤษ อเมริกา 
ได้เขา้มาท าการคา้กบัไทย มีการส่งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรี รวมทั้งพวกมิชชันนารีท่ีเขา้เผยแพร่
ศาสนา ประกอบกบัมีช่างตะวนัตกท่ีเขา้มารับราชการ ซ่ึงมีทั้งช่างชาวองักฤษ เยอรมนั และอิตาเลียน 
รวมทั้งจากช่างไทยบางส่วนท่ีเคยเป็นผูช่้วยเหลือหรือเคยท างานร่วมกบัชาวต่างชาติเหล่าน้ี และต่อมา
ก็เร่ิมท างานออกแบบดว้ยตนเอง พวกน้ีจึงไดน้ ารูปแบบท่ีพกัอาศยัท่ีมีลกัษณะอิงสถาปัตยกรรมของ
นานาประเทศท่ีช่างเหล่าน้ีน ามาใชใ้นการออกแบบ ทั้งอาคารสาธารณะ วงัเจา้นาย บา้นขุนนางและผูมี้
ยศฐาบรรดาศกัด์ิ เรียก “เรือนฝร่ัง” เป็นลักษณะท่ีเรียกว่า “สถาปัตยกรรมแบบเมืองข้ึน(Colonial  
Architecture)” ท่ีแพร่หลายในแถบสิงคโปร์ ปีนงั และฟิลิปปินส์โดยไดน้ ามาประยกุตใ์ห้เหมาะสมกบั
ดินฟ้าอากาศของทอ้งถ่ิน  

อาคารพกัอาศยัในช่วงรัชกาลท่ี 5 รับรูปแบบจากอิทธิพลตะวนัตกมาอย่างเต็มท่ี เรือนเจา้นายขุน
นางผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ หรือเศรษฐีมกัสร้างตามแบบตะวนัตกหมด อิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวนัตก
ในช่วงน้ีเป็นไปอย่างรุนแรงมาก อารยธรรมตะวนัตกเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตและสังคมของคนไทยอย่าง
มากมาย เน่ืองจากไทยต้องใช้นโยบายผ่อนปรนกับประเทศมหาอ านาจตะวนัตก เพื่อความอยู่รอดของ
ประเทศ การรับช่างชาวต่างชาติเขา้มารับราชการก็เน่ืองจากเหตุผลน้ี ดงันั้นในช่วงน้ีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยจึงเร่ิมเส่ือมความนิยมลง และรับรูปแบบท่ีอิงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวนัตกอยา่งเต็มท่ี ดงัท่ีกรม
พระยาด ารงราชานุภาพเรียกว่าเป็นยุคท่ี “เปล่ียนเป็นอย่างใหม่” คือการเลิกสร้างอาคารพกัอาศยัรูปแบบ
ไทยอยา่งเดิม และไทยผสมอิทธิพลจีนหรือผสมอิทธิพลตะวนัตก และหนัมานิยมรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพล
ตะวนัตกเพียงอย่างเดียว โชติ กัลยาณมิตร ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนรูปแบบไวว้่า “...ถ้าจะ
วิเคราะห์เหตุความเส่ือมของวิชาสถาปัตยกรรมไทย จากปรากฏการณ์ ก็จะพบว่าการท่ีไทยไดรั้บอิทธิพล
จากต่างชาติ เช่น ไดรั้บอิทธิพลจาก อินเดีย ลงักา ขอม จีน หรือยุโรปมา เช่นในสมยัสุโขทยั อยุธยา หรือ
ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์นั้น ไทยรับมาแต่เพียงวฒันธรรมดา้นศิลปะเท่านั้นตามความตอ้งการของตนเป็น
ส าคญั เพราะเหตุน้ี ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยจึงคงความมีเอกลกัษณ์สืบเน่ืองไดต้ลอดมา แต่เม่ือไทย
รับเอาศิลปะ วฒันธรรมและการศึกษาตามแบบยุโรปในคร้ังหลงันั้น ไทยไม่อาจกลบัคืนไปสู่เอกลกัษณ์
ทางศิลปะหรือสถาปัตยกรรมเดิมได้อีก เพราะการศึกษาตามแบบตะวนัตก ได้วางกรอบความคิดไปตาม
แบบตะวนัตกมากข้ึนด้วย หากมิใช่เพราะคนไทยยงัเป็นพุทธศาสนิกชนท่ียึดมัน่ในวฒันธรรมทางพุทธ
ศาสนาไวไ้ดแ้ลว้ ท่ีพึ่งสุดทา้ยของสถาปัตยกรรมไทย ก็คงจะตอ้งส้ินสุดลงดว้ย” (โชติ กลัยาณมิตร, 2546) 
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ในช่วงรัชสมยัของรัชกาลท่ี 5 ตรงกบัช่วงท่ีมีการฟ้ืนฟูสถาปัตยกรรมแบบเด่นๆในอดีตของ
ยโุรป โดยมีการน ารูปแบบและองคป์ระกอบแบบดั้งเดิมมาท าใหม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมในช่วงน้ี จึง
ออกมาในแนวท่ีคลา้ยคลึงกบัสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองซ์ อิตาเลียนกอธิก บาโรค และแบบพื้นถ่ิน
ตะวนัตก ซ่ึงนบัเป็นจุดเปล่ียนของรูปแบบไทยไปอิงแบบอยา่งตะวนัตกอยา่งเตม็ท่ีตลอดช่วงรัชกาลท่ี 
5 ถึงช่วงก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง ตวัอยา่งอาคารพกัอาศยัท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดีจนถึงปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ บา้นนรสิงห์ (ปัจจุบนัคือท าเนียบรัฐบาล) บา้นบรรทมสินธ์ุ (หรือบา้นพิษณุโลก ปัจจุบนัเป็น
บา้นรับรองของนายกรัฐมนตรี) ซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยคลึงอิตาเลียนกอธิก และบา้นมนงัคศิลา (ปัจจุบนั
เป็นท่ีท าการสภาสตรีแห่งชาติ) ซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัสถาปัตยกรรมสมยัวคิตอเรียขององักฤษบา้น
ทั้ง 3 หลงัน้ีเป็นบา้นของขุนนางผูมี้ยศถาบรรดาศกัด์ิ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงสร้างแบบอาคารตึก ส่วน
อาคารไม ้ซ่ึงนิยมสร้างเป็นท่ีอยูอ่าศยัของบุคคลทัว่ไป ผูมี้ฐานะปานกลางตลอดจนบา้นคหบดี อาคาร
บางหลงันั้นยงัคงรูปแบบท่ีตกทอดมาจากสมยัรัชกาลท่ี 5 อยู่ แต่บางหลงัมีการดดัแปลงรูปทรงให้
เหมือนอาคารตึกแบบตะวนัตก เช่น มีหนา้มุขอยูด่า้นหนา้เรือน มีหอคอยรูปกลม ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม 
หรือแปดเหล่ียมบนหลงัคา ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงฐานะทางสังคมของผูมี้อนัจะกินในสมยันั้น 
รูปแบบลกัษณะน้ียงัความนิยมมาจนถึงตน้รัชกาลท่ี 7 ตวัอย่างอาคารพกัอาศยัในช่วงน้ี ได้แก่ บา้น
เธียรประสิทธ์ิ เป็นอาคารตึกซ่ึงมีหอคอยกลมสูงอยูด่า้นหนา้ติดกบัทางเขา้ และบา้นหลวงเลขาวิจารณ์ 
ซ่ึงมีหอคอยสูงรูปส่ีเหล่ียมอยูเ่ยื้องไปทางดา้นหลงัของตวับา้น และบา้นพระยาบุรุษรัตนราชวลัลภ ซ่ึง
น ารูปแบบบา้นตุก๊ตาจ าลองจากต่างประเทศ เป็นตน้ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลท่ีปรากฏในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได ้3 ลกัษณะ 
คือ (ชยัรัตน์ อศัวางกรู, 2555) 

1)      เรือนป้ันหยา  

“เรือนป้ันหยา” เป็นเรือนแบบยุโรปรุ่นแรกท่ีแพร่หลายเขา้มาในประเทศไทยในสมยัรัชกาลท่ี 4 จาก
การติดต่อคา้ขายกบัชาติตะวนัตกหลายชาติ และการเปิดรับเอาวิทยาการความรู้เขา้มา ซ่ึงรูปแบบน้ีแปลงมา
จากเรือนไมแ้บบยุโรป จุดเด่นของเรือนป้ันหยาคือหลงัคาไม่มีหน้าจัว่ โดยทุกดา้นจะสอบเขา้หากนั ส่วน
ยอดชนกนัแบบพีระมิด มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ือง ชายคาคลุมรอบ 4 ดา้น ต่างจากเรือนไทยปกติท่ีมีลกัษณะ
เรียบง่ายมีหน้าจัว่ และชายคา 2 ดา้น ดว้ยลกัษณะเด่นของหลงัคาน้ี ท าให้เรือนป้ันหยาสามารถสร้างสรรค์
รูปทรงไดห้ลายเหล่ียม มีทั้งตวัอาคารส่ีเหล่ียมเหมือนบา้นทัว่ไป ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม หรือ
มากถึงสิบหกเหล่ียม เรือนป้ันหยาในยคุแรกๆ สร้างข้ึนในพระราชวงัก่อน ดงัจะเห็นไดจ้ากลกัษณะหลงัคา
พระราชวงัหลายๆ แห่งท่ีสร้างในตน้สมยัรัชกาลท่ี 4 ต่อมาจึงแพร่หลายมาสู่เรือนขุนนาง คหบดี พ่อคา้ผูดี้
มีเงิน และบ้านเรือนของประชาชน ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้ งโรงงาน โรงสี 
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โรงเล่ือย ห้างร้านและท่ีพกัอาศยัของชาวตะวนัตก นอกจากน้ียงัมีการสร้างอาคารของส่วนราชการ และ
กระทรวงต่างๆ รวมถึงพระราชวงัท่ีมีรูปแบบตะวนัตกผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมไทย เช่น พระท่ีนัง่จกัรี
มหาปราสาท ท่ีสร้างข้ึนในวาระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี พระต าหนักแบบฝร่ังท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว สมยัทรงผนวชอยู่ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ก็เรียกว่า “พระต าหนัก
ป้ันหยา” โดยรูปแบบหลงัคาแบบป้ันหยาน้ี มีโครงสร้างแข็งแรงมาก สามารถทนรับฝนและตา้นลมได้ดี 
จึงมกัพบเห็นบา้นทรงป้ันหยาน้ี ตามแถบชายฝ่ังทะเลทางภาคใต ้ 

2) เรือนมะนิลา  

เป็นเรือนป้ันหยาท่ีถูกดดัแปลงรูปแบบในราวสมยัรัชกาลท่ี 5 คือมีหลงัคาเป็นแบบเรือนป้ันหยา 
แต่เปิดบางส่วนให้มีหนา้จัว่ โดยทัว่ไปจะพบมีจัว่ดา้นหน้า  1 ดา้น และชายคาคลุม 3 ดา้น เรือนส่วน
ใหญ่ยงัคงเป็นเรือนไม ้หรือคร่ึงตึกคร่ึงไม ้นอกจากปลูกเป็นคฤหาสน์ท่ีอยูอ่าศยัแลว้ ยงัไดส้ร้างเพื่อ
เป็นท่ีพกัอาศยัและร้านคา้ตามยา่นชุมชนการคา้ชาวจีนดว้ย มกัก่อสร้างอยา่งเรียบง่าย เป็นอาคารชั้น
เดียวหรือสองชั้นริมถนน อยูติ่ดพื้นดิน หลงัคาปิดคลุมแบบป้ันหยาหรือมะนิลา เกิดเป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีเรียกกนัวา่ “เรือนโรง” โดยเปิดหน้าร้านส าหรับขายของ ส่วนดา้นหลงัไวพ้กัอาศยั เม่ือเรียงรายกนั
เป็นแถว จึงกลายเป็นหอ้งแถวในเวลาต่อมา ท านองเดียวกนักบัการเกิดเฮือนแปในเชียงใหม่ 

3) เรือนขนมปังขิง  

เป็นเรือนท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์วิคตอเรียน เน้นการตกแต่งอย่างหรูหราฟู่ ฟ่า ดว้ยไม้
ฉลุท่ีมีลวดลาย และมีครีบระบายแพรวพราว ราวกบับา้นจ าลองท่ีท าจากขนมปังขิง ซ่ึงชาวตะวนัตก
นิยมท าข้ึนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เกิดข้ึนในช่วงเดียวกนักบัท่ีเรือนมะนิลาก าลงัไดรั้บความนิยม
อยา่งแพร่หลาย เรือนขนมปังขิงน้ี เร่ิมนิยมสร้างข้ึนจากในร้ัวในวงัและวดัวาอาราม ต่อมาจึงแพร่หลาย
ไปทัว่ทุกภูมิภาค นิยมสร้างในหมู่ขุนนาง คหบดี และชนชั้นกลางทัว่ไปในสมยัรัชกาลท่ี 5 จนถึง
รัชกาลท่ี 7 โดยลวดลายประดบัในช่วง รัชกาลท่ี 5 จะมีขนาดใหญ่ แตกต่างจากสมยัรัชกาลท่ี 6 และ
รัชกาลท่ี 7 ซ่ึงมีลวดลายละเอียดอ่อนหวานกวา่มาก 

2.1.4  พฒันาการอาคารสถาปัตยกรรมและบา้นเรือนในลา้นนา 

รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารพกัอาศยัในลา้นนาช่วงก่อนก าเนิดทุนนิยมนั้น ลว้นเป็นอาคารไม้
ท่ีมีรูปแบบดั้งเดิมทั้งส้ิน ยงัไม่นิยมสร้างดว้ยวธีิก่ออิฐถือปูน มีเพียงศาสนสถาน เช่น วดัวาอาราม เจดีย ์
และป้อมค่ายก าแพงเมืองท่ีต้องการความมั่นคงถาวรเท่านั้ น จนกระทั่งเม่ือมีการรับอิทธิพลจาก
ต่างชาติ อนัไดแ้ก่ จีน พม่า อินเดีย และตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้มาในดินแดนลา้นนาช่วงก าเนิดทุนนิยม 
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จึงไดมี้การประยกุตศิ์ลปะวทิยาการและเทคนิครูปแบบใหมเ่ขา้กบัอาคารพกัอาศยัแบบเดิม โดยเฉพาะ
ยา่นการคา้ส าคญัของเมืองเชียงใหม่ยุคนั้น ไดแ้ก่ บริเวณฝ่ังแม่น ้ าปิงยา่นวดัเกต ท่ีมีพ่อคา้ชาวองักฤษ
เขา้มาตั้งบริษทัคา้ไมส้ัก(บริษทับอร์เนียว) และสร้างท่ีพกัอาศยัใกลว้ดัเกต(เบนนิวาส) คริสตจกัรท่ี 1 
โรงเรียนสตรีสันป่าข่อย โรงเรียนชายวงัสิงห์ค า วดัชาวซิกข์ขา้งวดัเกต และย่านกาดหลวง เป็นตน้ 
และผูท่ี้มีฐานะก็เร่ิมนิยมสร้าง “เรือนสมยั” มากข้ึน โดยลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพล
จากชาวต่างชาติจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินอยา่งส้ินเชิง โดยเฉพาะการน าเอาอิฐ
มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน แต่มีการปรับให้เขา้กบัสภาพภูมิอากาศท้องถ่ินและผูอ้ยู่อาศยั และ
หลงัจากท่ีทางรถไฟไดม้าถึงเชียงใหม่ ศูนยก์ลางของดินแดนลา้นนา ส่งผลให้มีความสะดวกในดา้น
คมนาคมขนส่งมากข้ึน การหลั่งไหลถ่ายเททางวฒันธรรมก็เพิ่มมากข้ึนตาม และการล าเลียงวสัดุ
ก่อสร้างสมยัใหม่ เช่น เหล็กเส้น ตะปู และเคร่ืองประดบัตกแต่งท่ีขา้มน ้ าขา้มทะเลจากต่างประเทศ 
มายงัหวัเมืองเหนือจึงท าไดง่้ายข้ึน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลจึงเร่ิมมีการพฒันา และ
กลายเป็นค่านิยมใหม่ในกลุ่มชนชั้นสูงและผูมี้ฐานะ โดยเร่ิมจากภายในเขตก าแพงเมืองเชียงใหม่อนั
เป็นเขตท่ีอาศยัของชนชั้นเจา้นาย ผูใ้กลชิ้ด และพระภิกษุเท่านั้น เช่น คุม้เจา้บุรีรัตน์ คุม้รินแกว้ และ
ต่อมาไดข้ยายออกมานอกเขตก าแพงเมืองอนัเป็นท่ีอยู่ของสามญัชนทัว่ไป เช่น บา้นพกัของชาวจีน
ยา่นวดัเกต เรือนคหบดีย่านท่าแพ อาคารเรียนยา่นเจริญประเทศ อาคารท่ีท าการสถานกงสุลประเทศ
ต่างๆ เป็นตน้ (ชยัรัตน์ อศัวางกรู, 2555) 

2.2. องค์ความรู้เกีย่วกบัพพิธิภัณฑสถานในประเทศไทย 
 

2.2.1  ความหมายและค าจ ากดัความของพิพิธภณัฑ ์

พิพิธภณัฑ์ตรงกบัภาษาองักฤษค าว่า Museum มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณดั้งเดิม คือ 
“Mouseion” หมายถึง “The Temple of The Muses” หรือเทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9 โดยค าว่า Muses 
นั้นหมายถึงเทพธิดาซ่ึงเป็นโอรสของซูส Zeus และเทพี Mnemosyne เทพีแห่งความทรงจ า เทพธิดา
เหล่าน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสรรพวิทยาการต่างๆ ท่ีศึกษาเล่าเรียนกนัอยูใ่นสมยักรีก โดย ความหมาย
ของเทวาลยัของเทพธิดาทั้งเกา้ แปลได ้2 ประการ ซ่ึงตรงตามความหมายของพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัคือ 
ประการท่ีหน่ึง หมายถึงสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมของสรรพวิทยาการ อนัก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจท่ีคน
จะศึกษาและค้นควา้หาความรู้ อีกประการหน่ึง เทพธิดาทั้ง 9 ยงัมีแรงบนัดาลใจให้ผูค้นได้เกิดคิด
ค านึง และเกิดความเพลิดเพลินใหลื้มความทุกขค์วากระวนกระวายใดๆ ดว้ยเสียงเพลงและการฟ้อนร า 
ดงันั้นภาษากรีกตามความหมายดั้งเดิมจึงยงัคงตรงตามวตัถุประสงค์ของพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั ซ่ึง
หมายถึงสถานท่ีซ่ึงใหค้วามหมายรู้และความเพลิดเพลินนั้นเอง (จิรา จงกล, 2532) 



 

23 

นอกจากน้ีความหมายของพิพิธภณัฑ์ตามหลักสากล ตามท่ีสภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างชาติ 
(2536) หรือ ICOM (International Council of Museums) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไว ้กล่าววา่ “พิพิธภัณฑ์ 
คือ หน่วยงานท่ีไม่หวงัผลก าไรเป็นสถาบันท่ีถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย ส่ือสารและ
จัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพ่ือการพัฒนาโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้าการศึกษา 
และความเพลิดเพลินโดยแสดงหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อมส่ิงซ่ึงสงวนรักษา
และจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุแต่ได้รวมถึงส่ิงท่ีมีชีวิตด้วยโดยรวมไปถึง สวนสัตว์ สวน
พฤกษชาติ วนอุทยานสถานท่ีสงวนสัตว์น า้ และสถานท่ีอันจัดเป็นเขตสงวนอ่ืนๆรวมท้ังโบราณสถาน
และแหล่งอนุสรณ์สถาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจ าลอง”  

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (2547) ไดใ้ห้ความหมายของพิพิธภณัฑ์ โดยจากการพิจารณา
รากศพัท์ของค าวา่ พิพิธภณัฑ์ “พิพิธ” แปลวา่ ต่างๆ กนั รวมกบัค าวา่ “ภณัฑ์” แปลวา่ ส่ิงของ เม่ือน า
ค าทั้งสองมารวมกนั จึงได้ความหมายว่า ส่ิงของต่างๆ ท่ีรวบรวมไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษา แต่
หากเติมค าวา่สถานร่วมลงไป เป็นค าวา่ พิพิธภณัฑสถาน มีความหมายวา่ สถาบนัถาวรท่ีเก็บรวบรวม 
และแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรม หรือ ดา้นวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมาย 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ ซ่ึงมีความหมายตรงกบั
ค าวา่ MUSEUM ของภาษาองักฤษ  

 

สุรพล ด าริห์กุล (2553) อา้งถึงใน เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจดัการพิพิธภณัฑ์และ
หอศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่า พิพิธภณัฑ์ เป็นสถาบนัท่ีตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม สงวนรักษา และจดั
แสดงวตัถุอนัมีความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา คน้ควา้ และ
ความเพลิดเพลิน โดยในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ เป็นสถาบนัการศึกษานอกระบบ (Non-formal education) 
รูปแบบหน่ึงของประชาชนและเยาวชนทัว่ไป รวมทั้งยงัเป็นสถานท่ีหรือเคร่ืองมือช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของการศึกษาในระบบอีกด้วย ดังนั้ นพิพิธภัณฑ์ จึงเป็นสถาบันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่
สาธารณชนคือเป็นทั้งหอ้งสมุดรวมสรรพวชิาความรู้และศูนยก์ลางทางการศึกษา 

2.2.2  ความเป็นมาของพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย 

ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ(2547) กล่าวว่า รากฐานกิจการพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยนั้น 
เร่ิมต้นข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ท่ีหอคองคอเดีย หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือของ หอสหทัย
สมาคม หรือ ศาลาสหทยัสมาคม โดยในคร้ังนั้น เป็นการจดัแสดงวตัถุท่ีรวบรวมจากของสะสมส่วน
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 และเคร่ืองราชบรรณาการจาก
ต่างประเทศ รวมถึงของสะสมจากราษฎรท่ีร่วมแสดง เพื่อให้พิพิธภณัฑ์ท่ีตั้งข้ึนในคร้ังนั้น มีส่ิงของ
อนัมีค่าท่ีแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอนัสูงส่ง ความมัง่คัง่และความมัน่คงของอาณาจกัรสยาม โดย
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กิจการพิพิธภณัฑส์มยันั้น เร่ิมมีการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ มีการท าบญัชีศิลปะโบราณวตัถุ การจดัแสดง
ท่ีแบ่งตามเน้ือหา ทั้งน้ีเพราะไดมี้การวา่จา้งชาวต่างชาติ ผูมี้ความรู้มาช่วยในการดูแล ไดแ้ก่ นายเฮนร่ี 
อลาบาสเตอร์ มาท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์ จนกระทั้ งท่านถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2427 
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดให้ยา้ยพิพิธภณัฑ์มาตั้งท่ี
พระราชวงับวรสถานมงคล ในปี พ.ศ. 2435 สถานะของพิพิธภณัฑ์เร่ิมเปล่ียนแปลงไป กรมพิพิธภณัฑ์
ไดย้า้ยไปสังกดัอยูก่บักระทรวงต่างๆ อยา่งไม่แน่นอน เน่ืองจากยงัไม่เคยมีคนไทยไดรั้บการศึกษางาน
ดา้นพิพิธภณัฑ์โดยตรง แต่ดว้ยความประสงค์ของพระองค์ จึงเร่ิมส่งตวัแทนคนไทยไปศึกษาดูงาน
พิพิธภณัฑ์ยงัต่างประเทศ บุคคลท่ีถูกส่งไป ได้แก่ เจา้หม่ืนศรีสรลกัษณ์ ท่านได้เดินทางไปดูงานท่ี
ยุโรป เม่ือกลบัมาในปี พ.ศ. 2440 ไดมี้ขอ้เสนอให้ปรับปรุง การจดัแสดงให้มีเน้ือหาแบ่งเป็นเร่ืองๆ 
โดยยดึแนวทางจากวตัถุท่ีมีอยู ่และแนวทางการน าเสนอท่ีปฏิบติักนัในต่างประเทศ 

 

จนกระทัง่เจา้หม่ืนศรีสรลกัษณ์ไดพ้น้จากต าแหน่งเจา้กรมพิพิธภณัฑ์ไปในปีถดัมา โครงการน้ี
จึงหยุดชะงักไป แม้จะไม่มีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในด้านวิชาการมากเท่าใด แต่การพัฒนาให้มี
นิทรรศการถาวร เพื่อให้บริการผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นประจ า ก็เกิดข้ึนในวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 ในช่ือ
ของ The Royal Museum at Wang Na หรือพิพิธภณัฑ์วงัหน้าการจดัแสดงก็ยงัคงเน้นความอลงัการ
ของวตัถุเป็นส าคญั เป็นของช้ินเอกของพระมหากษตัริยเ์ป็นส่วนใหญ่ การจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ในคร้ังน้ี 
กลบัเป็นเสมือนรากฐานท่ีส าคญัของการจดัตั้งกิจการพิพิธภณัฑข์องไทย   
  

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว พระองค์ทรงให้ความสนพระทยัใน
ศิลปะการละคร วรรณคดีและดนตรีมากกว่างานทางด้านทัศนศิลป์ ท าให้กิจการพิพิธภัณฑ์จึง
หยุดชะงกัไปชัว่ขณะ แต่เม่ือคร้ันเขา้สู่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 
พระองคมี์ความสนพระทยัในกิจการพิพิธภณัฑ์ พร้อมทรงเล็งเห็นวา่กิจการพิพิธภณัฑใ์นประเทศไทย
ขาดผูรู้้และผูช้  านาญการ จึงทรงมีพระราชด าริให้รวบรวมงานท่ีเก่ียวกบัวรรณกรรมและโบราณคดีเขา้
ไวใ้นสถาบนัเดียวกนั และพระราชทานหมู่พระท่ีนัง่ในพระราชวงับวรสถานมงคลทั้งหมดจดัตั้งเป็น
พิพิธภณัฑสถาน และมีพระราชบญัญติัโอนพิพิธภณัฑสถานให้มาอยู่ในความดูแลของหอพระสมุด
ส าหรับพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ไดมี้ประกาศพระราชบญัญติั จดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ส าหรับพระนคร รวมถึงแต่งตั้งราชบณัฑิตยสภาให้ดูแลงานดา้นโบราณคดี วรรณคดี ศิลปากร และ
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติส าหรับพระนครโดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงด ารงต าแหน่งนายกราชบณัฑิตยสภา  

 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้จดัตั้งกรมศิลปากรข้ึน สังกัด
กระทรวงธรรมการ มีกองพิพิธภณัฑ์และกองโบราณคดีดว้ยกองหน่ึงท่ีสังกดักรมศิลปากร ต่อมากอง



 

25 

น้ี ได้เปล่ียนช่ือใหม่ให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในสมยันั้น คือกองพิพิธภณัฑ์และโบราณวตัถุ 
จากนั้ นได้เปล่ียนอีกคร้ัง เป็น “กองโบราณคดี” โดยมีหน้าท่ีด าเนินกิจการพิพิธภัณฑ์และดูแล
โบราณสถานทัว่อาณาจกัร ต่อมา พ.ศ. 2477 ไดมี้การเปล่ียนช่ือจากพิพิธภณัฑสถานส าหรับพระนคร 
มาเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส าหรับพระนคร 

 

ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นรัชสมยัท่ีมีการต่ืนตวัในกิจการ
พิพิธภณัฑ์เป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงมีความสนพระทยัพิเศษในการรักษาสมบติัของชาติ 
คร้ังเม่ือพระองคเ์สด็จประพาสจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และทรงทอดพระเนตรเห็นอาคารสมยัใหม่ ท่ี
ถูกสร้างข้ึนบนท่ีท่ีเคยเป็นซากโบราณสถาน พระองคท์รงตรัสวา่  

 

“...การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติส าหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เร่ืองโบราณสถาน เป็น
เกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวกมี็ค่า ควรจะรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว 
ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...ในการท่ีมีโบราณวัตถุสถาน และปูชนียสถานอยู่ เป็นอันมาก ถ้าเรา
รู้จักวิธีน ามาใช้เก่ียวกับการอบรมจิตใจของเยาวชน กจ็ะเป็นประโยชน์มาก....” 

 

เม่ือพระองค์ได้ทรงรับฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับการคน้พบสมบัติตามแหล่งโบราณสถาน การ
คน้พบทางวิชาการรวมถึงปัญหาการลกัลอบขุดวตัถุโบราณ  ซ่ึงเป็นท่ีมาของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ
ท่ีสมบูรณ์แบบข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ต่อมา กิจการพิพิธภณัฑ์สมยันั้นจึงกา้วหนา้ควบคู่ไปกบังานโบราณคดี 
ด้วยการขุดคน้พบศิลปะโบราณวตัถุในท้องถ่ินต่างๆ พร้อมกับเหล่าพสกนิกรในท้องถ่ินน้อมรับแนว
พระราชด าริในการอนุรักษ์ เช่น เม่ือพบเห็นงานศิลปวตัถุ ก็จะน ามาให้กบักรมศิลปากร ดว้ยการร่วมมือ
อย่างดีจากภาคประชาชน ท าให้เกิดพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติในจงัหวดัต่างๆ อีกมากมายหลายแห่ง อาทิ
เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง จังหวดัสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวดั
สุพรรณบุรี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ โดยพิพิธภณัฑ์เหล่าน้ี ไดรั้บพระ
มหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารดว้ย
พระองค์เองทุกคร้ัง ดว้ยเพราะพระองค์ทรงตระหนักถึงบทบาทของพิพิธภณัฑ์ ในการพฒันาสังคมและ
เสริมความมัน่คงของชาติ จึงทรงสนบัสนุนการจดัตั้งสถาบนัน้ี ในทอ้งถ่ินต่างๆ ตลอดมา 

2.2.3 ภารกิจและหนา้ท่ีหลกัของพิพิธภณัฑ ์

พิพิธภณัฑ์มีหน้าท่ีตอ้งค านึงถึงการเป็นสถาบนัของประชาชน เป็นศูนยก์ลางชุมชน บริการชุมชน
และประชาชนทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา เป็นสถานท่ีให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน สนองความ
ตอ้งการด้านความรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม พิพิธภณัฑ์ต้องปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
เช่ือมโยงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยทัว่ไปมีภารกิจและหนา้ท่ีหลกั 8 ประการ ต่อไปน้ี (จิรา จงกล, 2532)  
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1)      การรวบรวมวตัถุ (Collecting)  
 

เป็นหนา้ท่ีประการแรก จากประวติัพฒันาการกิจการพิพิธภณัฑ์แสดงให้เห็นวา่ พิพิธภณัฑ์สถาน
เร่ิมต้นจากการสะสมสมบติัของบรรดากษตัริย ์เจา้นาย ขุนนาง และนักบวช นอกจากรวบรวมสะสม
ทรัพยสิ์นสมบติัมีค่าแลว้บรรดานกัธุดงคร์วมถึงพ่อคา้แดนไกล ยงัไดร้วบรวมส่ิงของท่ีแปลกและหายาก 
น ามาสะสมรวบรวมไว ้เพื่อโออ้วดและแสดงฐานะความมัน่คงของตน กิจการพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัจึง
จ าเป็นต้องเร่ิมต้นจากการสะสมวตัถุส่ิงของโดยวิธีการรวบรวมนั้ น อาจได้จากการรับบริจาคจาก
ประชาชน, จากผลการส ารวจและศึกษาวิจยั รวมถึงผลจากการขุดคน้ทางโบราณคดี, จากการจดัซ้ือ, จาก
การแลกเปล่ียนวตัถุส่ิงของระหวา่งพิพิธภณัฑ,์ จากการสร้างสรรค ์ การประดิษฐ ์และจ าลองข้ึนใหม่ 

 

2)      ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และศึกษาวจิยั (Identifying, Classifying and Research)  
 

เม่ือเก็บวตัถุเขา้พิพิธภณัฑ์แลว้  จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเพื่อระบุให้ไดว้่าเป็นวตัถุอะไร  จ  าแนก
แยกประเภท ก าหนดอายุ แบบศิลปะ อายสุมยั ท่ีมาของวตัถุแหล่งก าเนิด ทั้งน้ีหากไม่สามารถตรวจสอบและ
จ าแนกได ้จะตอ้งท าการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้มูลเร่ืองราวท่ีแน่นอน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ ทดลอง
ตรวจสอบและพิสูจน์หาอายทุางวทิยาศาสตร์ ศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงทางวิชาการ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั
มาก เพราะพิพิธภณัฑเ์ป็นสถาบนัทางวชิาการและใหก้ารศึกษา  จะตอ้งไดรั้บการยอมรับและความเช่ือถือ 

 

3)      การท าบนัทึกหลกัฐาน (Recording)  
 

การท าบนัทึกหลกัฐาน หมายถึงการจดัท าทะเบียนวตัถุทุกช้ินท่ีรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์ เพื่อเป็น
หลกัฐานมิให้สูญหายและเป็นหลกัฐานท่ีแน่นอน แสดงท่ีมาและเร่ืองราวทางวิชาการเก่ียวกบัประวติั ท่ีมา 
รูปแบบ และอายสุมยัของวตัถุ เพื่อประโยชน์ในการคน้ควา้ วตัถุท่ีไม่มีประวติั ก็ไม่มีคุณค่าทางวชิาการ 
 

4)      การสงวนรักษา (Preservation)  
 

การรวบรวมและเก็บรักษาเป็นงานพื้นฐานของพิพิธภณัฑ์ แต่การสงวนรักษาเพื่อรักษาคุณค่า
ของวตัถุไวใ้ห้มีความคงทนถาวร ตลอดจนการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นสมบติัของพิพิธภณัฑ์
อยา่งย ัง่ยืน เป็นหน้าท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ดงันั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพิพิธภณัฑ์ ตอ้งมีฝ่าย
งานส าหรับการตรวจสภาพ ท าความสะอาด การป้องกนัการเส่ือมสภาพของวตัถุภายในพิพิธภณัฑ ์

 

5)      การรักษาความปลอดภยั (Museum security)  
 

การป้องกนัและคุม้ครองความปลอดภยัจากการเส่ือมสภาพ โจรภยัและอคัคีภยัเป็นหน้าท่ีท่ี
ส าคญัอีกอย่างหน่ึง   เพราะวตัถุท่ีรวบรวมไวใ้นพิพิธภณัฑ์ลว้นแลว้แต่เป็นของมีคุณค่าทั้งทางด้าน
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ราคาและความรู้ ดงันั้นจะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยั และเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ทั้งน้ี ถา้
พิพิธภณัฑ์มีช่ือเสียงท่ีเสียหายในการรักษาความปลอดภยัแก่วตัถุจดัแสดงแลว้ ยอ่มเป็นท่ีเสียภาพพจน์ 
ขาดความน่าเช่ือถือ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือจากภาคต่างๆ 

 

6)      การจดัแสดง (Exhibition)  
 

การจดัแสดงเป็นหนา้ท่ีส าคญั เป็นงานหนา้ฉาก เพราะประชาชนไปพิพิธภณัฑ์ก็เพื่อเขา้ชมการจดั
แสดง การจดัแสดงท่ีดี ทนัสมยั ย่อมเป็นแรงดึงดูดใจให้มีประชาชนสนใจเขา้ชมไดม้ากในสมยัโบราณ
พิพิธภณัฑไ์ม่ค  านึงถึงเทคนิคการจดัแสดงมากนกั เป็นเพียงการน าวตัถุท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจมาจดั
แสดงและมีค าบรรยายประกอบเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของนกัวชิาการและผูส้นใจ จึง
เป็นการจดัแสดงท่ีประชาชนทั่วไปไม่สนใจ เพราะรู้สึกว่าสูงเกินกว่าจะเข้าใจปัจจุบันแนวคิดของ
พิพิธภณัฑ์เปล่ียนแปลงไป พิพิธภณัฑ์จะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่
ประชาชนทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา ดงันั้นการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์จะตอ้งจดัแสดงดว้ย
เทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจ การจดัแสดงตอ้งใหท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 

 

7)     บริการทางการศึกษา (Education)  
 

ในอดีตพิพิธภณัฑ์มีหนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้ วิจยั และให้ความรู้แก่ผูส้นใจในสาขาใดสาขาหน่ึงแต่
ปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ คือ สถาบนัการศึกษารูปแบบหน่ึง เพราะการศึกษาจะมีทั้งการศึกษาในระบบ 
(Formal education) และการศึกษานอกระบบ (Non-formal education) เป็นสถานท่ีส าคัญส าหรับ
การศึกษานอกระบบของประชาชนและเยาวชนทัว่ไป รวมทั้งเป็นสถานท่ีหรือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาในระบบดว้ย การท่ีพิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัการศึกษานอกเหนือจาก
การเรียนรู้ในโรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ จึงตอ้งมีกิจกรรม และการบริการด้านการศึกษา 
เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ของพิพิธภณัฑ์ให้กบัสาธารณชน ดว้ยการส่ือสารท่ีเพิ่มเติมไปจากนิทรรศการ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจให้โดยง่าย เช่น การผลิตอุปกรณ์และส่ือต่างๆ อาทิ ส่ิงพิมพ ์วีดิโอ วีดีทศัน์ เทป
บรรยาย ฯลฯ เป็นตน้ ตลอดจนตอ้งมีเจา้หนา้ท่ี วทิยากรและอาสาสมคัร ไวบ้ริการทางการศึกษาดว้ย 

 

8)      การบริการสังคม (Social service)  
 

พิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการท าหน้าท่ีต่อสังคมมากข้ึน พิพิธภณัฑ์ไม่อาจตั้งอยู่
ได ้ ถา้ขาดความสัมพนัธ์กบัชุมชนหรือกบัสาธารณชนทัว่ไป หมายความวา่พิพิธภณัฑต์อ้งเป็นสถาบนั
ท่ีเปล่ียนแปลงปรับตวัไปตามสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคม พิพิธภณัฑ์จึงตอ้งด าเนินกิจกรรม
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ตามความตอ้งการของสังคม และให้บริการแก่ชุมชน อาทิ มีสถานท่ีให้
ประชาชนประชุมสัมมนา จัดอภิปราย จัดการแสดง เป็นสถานท่ีจัดงานแต่งงาน แสดงผลงาน 
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นิทรรศการ แสดงสินคา้ ฯลฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโอกาสและความเหมาะสม ดว้ยการบริการชุมชนดงักล่าว 
จึงท าใหพ้ิพิธภณัฑห์ลายแห่งในทุกวนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชน (Community center) 

 

2.2.4 ประเภทของพิพิธภณัฑ ์

พฒันาการของพิพิธภณัฑ์ในระยะแรกๆ มิไดมี้การแยกประเภทของพิพิธภณัฑ์  แต่จะเป็นการ
พิพิธภณัฑ์ท่ีรวมวิชาการทุกแขนง ต่อมาเม่ือวิทยาการของโลกก้าวหน้าและเป้าหมายของการจดัการ
พิพิธภณัฑ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของประชาชน จึงมีการแบ่งประเภทของพิพิธภณัฑไ์ปตาม
แขนงวิชาท่ีต้องการเรียนรู้มากข้ึน และนับวนัประเภทของพิพิธภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์
เฉพาะเจาะจงในเร่ืองราวดา้นใดดา้นหน่ึงมากข้ึน 

ปัจจุบนัมีพิพิธภณัฑเ์กิดข้ึนเป็นจ านวนมากและมีพิพิธภณัฑเ์กือบทุกประเภท  มีการแบ่งประเภท
ของพิพิธภณัฑ์ไวห้ลายแนวทาง  โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของพิพิธภณัฑ์ไปตามลักษณะเด่นท่ี
ปรากฏ 2 ลกัษณะ คือ 

1)  การแบ่งตามลกัษณะของการบริหารหรือผูเ้ป็นเจา้ของ 

ได้แก่   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิพิธภัณฑสถานแห่งรัฐ  พิพิธภัณฑสถานเทศบาล  
พิพิธภณัฑสถานจงัหวดัหรือพิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง  พิพิธภณัฑ์มหาวิทยาลยั  พิพิธภณัฑ์โรง เรียน  
พิพิธภณัฑ์วดั  และพิพิธภณัฑ์เอกชน  เป็นต้น (หรือ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  
พิพิธภณัฑ์ของหน่วยงาน  และพิพิธภณัฑ์ของเอกชน) ซ่ึงพิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีอาจมีเน้ือหาหรือเร่ืองราว
การจดัในวชิาการแขนงต่างๆ กนัออกไปตามประสงคข์องผูรั้บผิดชอบ 

2)  การแบ่งตามลกัษณะของส่ิงของท่ีรวบรวมไวแ้ละจดัแสดง หรือตามแขนงวชิา 

ตามหลกัสากลโดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงประเภทของพิพิธภณัฑ ์ มกัจะหมายถึงชนิดของพิพิธภณัฑ์
ในดา้นแขนงวชิาการต่างๆ  ไดแ้ก่  ศิลปะ  ประวติัศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติวทิยา และเทคโนโลย ี 
เป็นตน้ ทั้งน้ี Unesco แบ่งประเภทของพิพิธภณัฑไ์ว ้9 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1  พิพิธภณัฑสถานทางศิลปะ (Museum of Art)   
ประเภทท่ี 2  พิ พิ ธภัณฑสถาน ศิลปะ ร่วมสมัย   (Museum or Gallery of 

Contemporary Arts)  
ประเภทท่ี 3  พิพิธภณัฑสถานทางธรรมชาติวทิยา (Natural History Museum)  
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ประเภทท่ี 4  พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museum 
of  Science and Technology)  

ประเภทท่ี 5  พิ พิ ธภัณฑสถานทางมานุษ ยวิทยาและชาติพัน ธ์ุ วิท ยา 
(Museum  of Anthropology and Ethnology)  

ประเภทท่ี 6  พิพิธภณัฑสถานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี (Museum of  
History and Archaeology) 

ประเภทท่ี 7  พิพิธภณัฑสถานประจ าทอ้งถ่ิน (Regional Museum)  
ประเภทท่ี 8  พิพิธภณัฑสถานแบบพิเศษ หรือเฉพาะเร่ือง (Specialized Museum)  
ประเภทท่ี 9  พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

(University Museum) 
 

3)  การจดัประเภทของพิพิธภณัฑท่ี์นิยมจดัตั้งอยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี 

 3.1)  พิพิธภณัฑสถานประเภททัว่ไป หรือประเภทรวม (General Museum หรือ 
Encyclopedia Museum) 

 3.2)  พิพิธภณัฑสถานศิลปะ (Museum of Arts) 
ก.  พิพิธภณัฑสถานศิลปะประยกุต(์Applied Art)  
ข.  หอศิลปะ (Art Gallery)  
ค.  พิพิธภณัฑสถานศิลปะสมยัใหม่ (Museum of Modern art) 
ง.  พิพิธภณัฑสถานศิลปะการแสดง(Museum of Performing Art) 
จ.   พิพิธภณัฑสถานศิลปะยคุแรกเร่ิม(Museum of  Primitive Art) 

3.3)  พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Museum of Science and 
Technology) 

3.4)   พิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยา (Museum of Natural Science) หรือ ประวติั
ธรรมชาติ (Natural  history) 

 3.5)  พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์ (Museum of History) 
ก.  พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์(Museum of History) 
ข.  บา้นประวติัศาสตร์(Historic House) 
ค.  โบราณสถาน  อนุสาวรีย ์ และสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรม  
ง.   เมืองประวติัศาสตร์  
จ.  พิพิธภณัฑสถานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี(Museum of History 

and Archaeology)  
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3.6)   พิพิธภัณฑสถานชาติพันธ์ุวิทยาและประเพณีพื้ นเมือง (Museum of  
Ethnology and Folklore) 

  ก.  พิพิธภณัฑสถานพื้นบา้น (Folk Museum) 
  ข.  พิพิธภณัฑสถานกลางแจง้ (Open – air – Museum) 

2.2.5  การจดัการและการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ 

การจดัการพิพิธภณัฑ์ คือ การด าเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการเก่ียวกับการจดัวตัถุในห้อง
แสดง การออกแบบอาคาร การออกแบบห้องแสดง การออกแบบครุภณัฑ์ การก่อสร้างและติดตั้งวตัถุ
จดัแสดงประเภทต่างๆ ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคในการจดัพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั ตอ้งอาศยัความรู้ ความ
เช่ียวชาญจากหลายๆฝ่ายมาร่วมกนัท า เช่น ช่างสถาปนิกเป็นผูอ้อกแบบสถานท่ี มณัฑนากรเป็นผู ้
ตกแต่งภายใน เป็นตน้ แต่ละเทคนิคในการสร้างพิพิธภณัฑ์นั้น ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัทั้งส้ิน โดย
สามารถแบ่งเทคนิคของงานพิพิธภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

1)      การออกแบบอาคารพิพิธภณัฑแ์ละองคป์ระกอบของอาคาร 
 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาเทคนิคการจดัพิพิธภณัฑ์ ก็คือ การออกแบบอาคารส าหรับการจดั
แสดง เพราะหากไม่มีอาคาร ตวัพิพิธภณัฑ์ก็จะเกิดข้ึนไม่ได ้ตอ้งอาศยัช่างสถาปนิกท่ีมีความช านาญ
เฉพาะมาเป็นผูอ้อกแบบ อาคารพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนัแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 อาคารทางประวติัศาสตร์หรือโบราณสถาน เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีสร้าง
ข้ึนไวใ้นอดีต เช่น วดั วงั ปราสาท ต าหนัก คุ้ม วิหาร ป้อม ศาลากลางจงัหวดั เป็นต้น เม่ือเลิกใช้
หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป ก็สามารถน ามาเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ เน่ืองจากตัวอาคารมี
ประวติัศาสตร์ความเก่าแก่อยูแ่ลว้ อยา่งไรก็ตามยงัตอ้งปรับปรุงบางส่วนของอาคารให้สอดคลอ้งกบั
ประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการจดัแสดงและการเป็นส านักงาน เช่น การตกแต่งภายใน ระบบแสง 
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ความปลอดภยัของประตูหนา้ตา เป็นตน้ ซ่ึงการปรับแต่งนั้นจะตอ้งไม่ท าลาย
องคป์ระกอบของอาคารโบราณใหสู้ญเสียไปดว้ย 

ประเภทท่ี 2 อาคารพิพิธภณัฑ์สถานท่ีก่อสร้างใหม่ สามารถแบ่งการออกแบบ
อาคารพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ตามปรัชญาแนวความคิดของสถาปนิกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมี
ความเห็นว่าการออกแบบอาคารในปัจจุบนัเน้นรูปแบบของอาคารให้มากท่ีสุด ควรมีลกัษณะตาม
สภาพแวดลอ้มของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 เห็นว่าการเน้นรูปแบบของอาคาร ไม่
ส าคญัเท่ากบัองคป์ระกอบและประโยชน์ใชส้อย โดยผูรั้บผดิชอบการออกแบบพิพิธภณัฑ์มีหลายฝ่าย 
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ไดแ้ก่ สถาปนิก เป็นผูอ้อกแบบ ภณัฑารักษ์ เป็นผูเ้สนอความเห็นการใชส้อย ส าหรับหลกัการส าคญั
ของการออกแบบอาคารพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

ก) การจดัระบบสายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการท าผงัและประโยชน์ของ
การใชส้อยอาคาร 

ข) ความมีประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารก่อสร้างเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค
และด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้

ค) การจ าแนกหนา้ท่ี เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการ 
ง) การขยายเพิ่มเติมในอนาคต การก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ ์ตอ้งค านึงถึง

โอกาสในการขยายในอนาคตด้วย ในกรณีท่ีมีจ านวนวตัถุจดัแสดง
เพิ่มข้ึน 

จ) ความต้องการทางโครงสร้างอาคารและกลไก ตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ก่อสร้างไดจ้ริง 

ฉ) ความส าคัญของการจัดแสดง ต้องเป็นหลักส าคัญ ท่ีสุดของการ
ออกแบบ 

ช) อตัราค่าใช้จ่าย ตอ้งวางแผนล่วงหนา้ แยกรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 
งบลงทุนและงบด าเนินการ เพื่อความรัดกุมและป้องกนัการผิดพลาด 

 

2)  การจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ 

วฒันะ จูฑะวิภาต (2542) กล่าววา่ พิพิธภณัฑ์ มีหนา้ท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนผา่นการจดัแสดง
ในรูปแบบของการชม การจดันิทรรศการจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง โดยการจดันิทรรศการเป็นการ
ส่ือสารแบบประสม  (Multi-media) มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของ
ขบวนการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการใชแ้สง สี เสียง เพื่อท าให้นิทรรศการกลายเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ี
มีอิทธิพลกบัคนดู  

2.1)   ประเภทของนิทรรศการ 
 

การจดัแยกประเภทของนิทรรศการนั้น อาจท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
 

2.1.1) แบ่งตามลกัษณะความคงทนถาวร 

(1)  นิทรรศการประจ า  
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เป็นการจดัแสดงอย่างถาวรในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ไม่มีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ย ดังนั้นต้อง
ค านึงถึงการจดัอยา่งละเอียดรอบคอบ 

(2) นิทรรศการเพื่อการศึกษาคน้ควา้  

เป็นนิทรรศการถาวรเช่นเดียวกบันิทรรศการแบบท่ี 1 แต่เน้นในเร่ืองวตัถุการจดัแสดง และ
การศึกษาคน้ควา้มากวา่ความงามและความเพลิดเพลิน เนน้หนกัในเร่ืองของระเบียบวิธีการจดัแสดง
เป็นหลกั มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการเก็บของคงคลงั 

(3) นิทรรศการชัว่คราวหรือนิทรรศการพิเศษ  

เป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด เพราะท าให้เกิดการเคล่ือนไหว และสร้างความเพลิดเพลิน 
ดึงดูดและเร้าความสนใจของผูช้ม 

2.1.2)  แบ่งตามสถานท่ี 

(1) นิทรรศการกลางแจง้  

เป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ มีผูร่้วมแสดงหรือขอบข่ายงานกวา้ง ใช้เวลาจดัแสดงนาน มุ่งให้
ผูช้มจ านวนมากเขา้ชม จึงตอ้งจดัแสดงกลางแจง้ และอาจมีการสร้างศาลา ปะร า หรือเตน้ทผ์า้ใบคลุม 
นิยมจดัสูงเหนือพื้นดินเล็กนอ้ย 

(2) นิทรรศการในร่ม  

เป็นนิทรรศการขนาดยอ่ม มุ่งกลุ่มเป้าหมายจ านวนจ ากดั ระยะเวลาการแสดงสั้นกวา่ ส่วนใหญ่
นิยมใชห้อ้งโถงหรือหอ้งประชุมในอาคาร หรือหอ้งส่ีเหล่ียมผนืผา้ เป็นท่ีจดั 

2.2)  หลกัในการจดัแสดง 

การออกแบบนิทรรศการเร่ืองใดก็ตาม ผูจ้ดัควรค านึงถึงวิธีการถ่ายทอดสาระของการจดัแสดง 
เพื่อใหมี้ความน่าสนใจ ซ่ึงมีหลกัการพื้นฐานดงัน้ี 

2.2.1)  เนน้ความส าคญัของวตัถุ โดยใหค้  าบรรยาย หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ    
  เป็นเพียงตวัช่วยเสริมวตัถุใหเ้ด่นข้ึน  
2.2.2) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวตัถุท่ีจดัแสดง โดยการบรรยายท่ีส่ือความหมาย 
  ครอบคลุมความส าคญัของวตัถุและชดัเจน 
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2.2.3)  การจดัแสดงวตัถุตอ้งมีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั ใหผู้ช้มเขา้ใจ 
   เร่ืองราว ตามล าดบัการน าเสนอ 
2.2.4)  ออกแบบการจดัแสดงใหพ้อเหมาะ ไม่เรียบง่ายหรือซบัซอ้นพิสดาร 
   จนเกินไป ไม่เช่นนั้นผูช้มอาจเกิดความเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจ  
   และไม่เกิดความประทบัใจ  
2.2.5) ควรมีการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่วตัถุ ทั้งจากภยัธรรมชาติและภยั 
  มนุษย ์

2.3)   หลกัในการออกแบบ 

การให้วตัถุเป็นท่ีดึงดูดสายตาของผูช้ม จะตอ้งอาศยัหลกัการออกแบบเพื่อสร้างความสมดุล
ของโครงสร้างงานแต่ละส่วนใหมี้ความสมบูรณ์ในตวัเอง ดงัน้ี 

2.3.1)  ความเด่น ของเส้น ทิศทาง รูปแบบ รูปร่าง ขนาดและสี 
2.3.2)  ความสมดุล โดยการจดัส่วนสองขา้งของแบบแสดงใหเ้ท่ากนั หรือ  

การจดัใหมี้ความสมดุลทางสายตาและความรู้สึก 
2.3.3)  ความต่อเน่ืองกลมกลืนในการจดัแสดง เพื่อใหผู้ช้มไม่รู้สึกเบ่ือ 

หน่าย หรือสับสน ควรจดัใหมี้ความงดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ทั้งในรูปแบบ พื้นผวิ ขนาดและทิศทาง 

2.3.4)  สัดส่วน ไม่ควรใหม้รการวางอดัแน่นจนเกินไป เพราะจะท าใหดู้รก  
ไม่โปร่งตา สร้างความอึดอดั ความสับสนและไม่น่าติดตาม 

2.3.5)  การเนน้ ตรงจุดส าคญัให้เด่นสุด เพื่อใหผู้ช้มเกิดความรู้ความเขา้ใจใน 
ส่ิงท่ีจดัแสดง โดยผูจ้ดัอาจมีการเนน้ดว้ยเส้น สี หรือการใชช่้องวา่งเขา้ 
มาช่วย 

2.4)  ระบบการจดันิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ 

 ระบบท่ี 1 การจดัวตัถุตามแบบธรรมชาติ เป็นความนิยมส่วนใหญ่ของ
พิพิธภณัฑป์ระเภทธรรมชาติวทิยา เพราะตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความงาม ความดึงดูดในธรรมชาติ 

ระบบท่ี 2 การจดัตั้งตามอิริยาบถสัตว ์คล้ายระบบการจดัในแบบแรก แต่
แทนท่ีจะจดัแสดงแบบเด่ียว ก็จดัรวมกนัเป็นหมู่ เช่น ภาพฝงูควายกินหญา้ ฝงูนกท ารัง เป็นตน้ เพื่อให้
ผูช้มไดเ้ห็นชีวติจริงๆของสัตวแ์ต่ละชนิด 
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ระบบท่ี 3  การจดัแสดงตามสภาพแวดลอ้มทางนิเวศวิทยา เป็นการแสดง
ให้เห็นความเก่ียวพนักบัของส่ิงแวดลอ้มกบัวตัถุจดัแสดง เช่น สภาพชีวิตชาวประมง ท่ีสัมพนัธ์กบั
สัตวน์ ้า อากาศ ท าใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ระบบท่ี 4  การจดัแสดงตามความเป็นจริง ไดแ้ก่การยา้ยวตัถุจริงๆ มาจดัแสดง
ในพิพิธภณัฑใ์หเ้ห็นอยา่งใกลชิ้ด เช่น การยา้ยหลุมขดุคน้ทางโบราณคดีมาจดัแสดง เป็นตน้ 

2.5)   การออกแบบหอ้งแสดง 

เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีไดมี้การศึกษาหรือเรียบเรียงแนวนิทรรศการเรียบร้อยแลว้ การออกแบบ
นั้นตอ้งเร้าให้ผูช้มเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากศึกษาคน้ควา้ต่อ ซ่ึงหากมีเพียงความงามและความ
เพลิดเพลินเท่านั้ นอาจไม่เพียงพอ การน าเสนอต้องเป็นขั้นเป็นตอนตามล าดับ ไม่ควรยาวเกินไป 
หรือไม่เร้าใจ และควรน าเอาความอยากรู้อยากเห็นของคนมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการออกแบบควรมี
บรรยากาศเร้าความสนใจในดา้นความงามในการจดัแสดง เร้าใจให้เพลิดเพลิน เร้าให้เกิดความอยากรู้
อยากเห็นอยากคน้ควา้ เพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่ิงส าคญัของการเรียนรู้ ดงันั้นจึงกระตุน้ให้เกิด
ความเรียนรู้ดว้ยการออกแบบลกัษณะของห้องแสดงให้เร้าใจ อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน หรือให้ค  าอธิบาย
วตัถุในเชิงค าถาม เพื่อก่อใหเ้กิดการอยากคน้ควา้หาค าตอบไม่ส้ินสุด 

2.6)   กระบวนการด าเนินงานการจดัแสดงนิทรรศการ 
 

2.6.1) การขออนุมติัในหลกัการ  
 

รับผดิชอบโดยภณัฑารักษ ์หวัหนา้ภาควชิา หรือนกัวิชาการในพิพิธภณัฑ์ท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ด าเนินงาน ซ่ึงการขออนุมติัหลกัจะมีรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ หวัขอ้นิทรรศการ วตัถุประสงค ์ขอบเขต
ของนิทรรศการ สมมติฐาน  

 

2.6.2) การจดัแนวนิทรรศการ  
 

หลงัจากไดรั้บการอนุมติัหลกัการเรียบร้อยแลว้ ภณัฑารักษ์ก็จะตอ้งด าเนินเร่ืองต่อไป คือการ
เรียบเรียงขอ้มูลเอกสารและการจดัแสดงต่างๆ เช่น ศึกษาขนาดและจ านวนวตัถุ เพื่อจะได้ก าหนด
เร่ืองราวท่ีจะจดัแสดงอยา่งคร่าวๆ จากนั้นเขียนค าบรรยายหรืออธิบายเร่ืองราว  
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2.6.3) การออกแบบหอ้งแสดง  
 

เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของมณัฑนากร หรือช่างศิลป์ตกแต่ง ซ่ึงจะตอ้งเร่ิมจากการศึกษา
แนวเร่ือง ศึกษาสภาพการณ์แวดล้อม และองค์ประกอบของห้องและตู้แสดง นอกจากน้ียงัจดัท า
อุปกรณ์เสริมความน่าสนใจให้แก่การจดัแสดง เช่น แสงสวา่ง ภาพประกอบ หุ่นและการท าไดโอรามา 
อุปกรณ์กลไก โสตทศันอุปกรณ์ และการอนุรักษ์ 

 

2.6.4) การก่อสร้างและการติดตั้งวตัถุ  
 

หลงัจากมณัฑนากรไดอ้อกแบบและภณัฑารักษ์ไดพ้ิจารณา จนเป็นท่ีพอใจแลว้ จึงด าเนินการ
ตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหากพิพิธภณัฑ์มีโรงงานปฏิบติัการผลิตส่ิงของ ก็สามารถผลิตเองได ้หรืออาจจะ
จา้งช่างไปผลิตใหก้็ได ้เม่ือทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อยจึงด าเนินการติดตั้งวตัถุและจดัท าค าอธิบายตามแบบ
ท่ีมณัฑากรออกแบบไวต้ามล าดบัชั้นตอน 

 

2.7)   องคป์ระกอบหลกัในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ ์

ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (2543) ไดก้ล่าววา่ ในการจดัตั้งพิพิธภณัฑน์ั้น กิจการหลายๆ อยา่งจะ
ประสบความส าเร็จได ้ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีเก้ือหนุนกนั ดงัน้ี  

2.7.1)  คณะท างาน  

การจดัท าพิพิธภณัฑ์จะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย
ดว้ยกนั  

- ฝ่ายวชิาการ  
 

เป็นคณะท างานท่ีมีความส าคญั ท าหน้าท่ีในการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้เน้ือหาในการจดัแสดง ค า
บรรยายประกอบเร่ืองราว ตลอดจนการก าหนดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กลุ่มคณะน้ีอาจประกอบด้วย
ชาวบา้นท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะจดันิทรรศการเป็นอยา่งดี  

 

- ภณัฑารักษ ์ 
 

เป็นผูดู้แลพิพิธภณัฑ์หลกั ท าหน้าท่ีในการจดัท าทะเบียนวตัถุ ท าความสะอาดวตัถุ ซ่อมแซม
วตัถุท่ีเสียหาย ตลอดจนคดัเลือกวตัถุท่ีจะจดัแสดงโดยในการท างานจ าเป็นตอ้งประสานงานกบัฝ่าย
วชิาการ  
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 2.7.2) งบประมาณในการจดัตั้ง  
 

เป็นความเช่ือท่ีผิดในการใชง้บประมาณสูงในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ ถึงแมจ้ะมีงบประมาณนอ้ย 
ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคส าคญัในการจดัท าพิพิธภณัฑ์ ทั้งน้ีควรพิจารณาและด าเนินการไปตามอตัภาพ 
เพราะพิพิธภณัฑ์นั้นเป็นกระบวนการท่ีมีจุดเร่ิมตน้ แต่หาจุดส้ินสุดไดย้าก จ าเป็นตอ้งค่อยๆ พฒันา 
อาจเร่ิมตน้จากเล็กๆ แลว้ค่อยขยายใหญ่ ไม่ควรมองวา่จะตอ้งใหส้มบูรณ์แบบเลยทีเดียว  
 

 2.7.3)  เน้ือหาท่ีน าเสนอในพิพิธภณัฑ ์ 
 

มกัเป็นการน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ส่ิงแวดลอ้ม นิทานหรือต านานโบราณคดี ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี การละเล่น ประวติับุคคลส าคญั
ในทอ้งถ่ิน การท ามาหากินของผูค้นในอดีตและปัจจุบนัความสัมพนัธ์ของคนภายในทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมกบัสังคมและชุมชนภายนอก จากการท่ี
พิพิธภณัฑไ์ดร้วบรวมความรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินไวม้ากมาย จึงกลายเป็นศูนยร์วมองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน 
 

 2.7.4) ส่ิงของท่ีใชใ้นการจดัแสดง  
 

ส่ิงของท่ีน ามาจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ คือ ส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นของมีค่า เพราะส่ิงส าคญัคือความหมายท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัวตัถุ ไม่ใช่มูลค่าท่ีเกิดข้ึนในตวัวตัถุ  

 

 2.7.5)  สถานท่ีท่ีใชจ้ดัแสดง  
 

อาจเป็นบา้น ตึกอาคารโกดงัเก่า ห้องเรียน วิหาร ศาลาการเปรียญหรือศาลาวดั การใช้วดัส าหรับจดั
พิพิธภณัฑ์นบัว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากวดัจะเป็นท่ีให้การศึกษาอบรมในอดีตและเป็น
ศูนยก์ลางชุมชนแล้ว วดัยงัเป็นศูนยร์วมศิลปวตัถุ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของชุมชน ท่ีชาวบา้นใน
อดีตมีศรัทธาไปถวายวดัเพื่อเป็นพุทธบูชามากกวา่จะเก็บสะสมไวท่ี้บา้น กรณีท่ีมีงบประมาณในการสร้าง
พิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ ให้ออกแบบตวัอาคารโดยพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกัเช่น จะจดั
กิจกรรมอะไรบา้ง ใครบา้งท่ีมาใชพ้ิพิธภณัฑ์ ทั้งน้ี อาคารพิพิธภณัฑ์ท่ีดีตอ้งตอบสนองการใชส้อยไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ีและตอบสนองประชาชนผูม้าใชบ้ริการดว้ย 
 

2.2.6  บทบาทของพิพิธภณัฑ์ 

บทบาทหนา้ท่ีท่ีพิพิธภณัฑ์จ  าเป็นตอ้งปรับเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอาจแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 บทบาทหนา้ท่ีส าคญัดงัน้ี 
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1)  บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมและวฒันธรรม  

ในปัจจุบัน ขณะท่ีประเทศก าลังพัฒนาก้าวหน้า เพื่ อให้สอดคล้องกับความเจริญทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนในดา้นต่างๆ อยา่งมากมาย สืบเน่ืองมาจาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไม่สัมพนัธ์กบัความเติบโตทางวฒันธรรม ประกอบกบัความเจริญ
ทางการส่ือสาร ท าให้ทอ้งถ่ินไดรั้บข่าวสารจากทุกส่ือ แมจ้ะมีผลดีในดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว
ข้ึน ท าให้ชาวบา้นรู้ข่าวความเจริญดา้นต่างๆ แต่ในทางกลบักนั ความรู้ท่ีกล่าววา่ “ดีกวา่ – ดอ้ยกวา่” 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การท่ีชาวบา้นเห็นค่าในส่ิงท่ีเจริญกว่า ความทนัสมยักว่า ส่งผลกระทบให้
ชาวบา้นลดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน จึงท าให้ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบ
ทอดกนัมา และปรับวิถีการด าเนินชีวิตตามค่านิยมสมยัใหม่ สถานการณ์เช่นน้ีจะท าให้มรดกทาง
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสูญหายไปไดใ้นท่ีสุด 

พิพิธภัณฑ์มีหน้าท่ีหลักในการสงวนรักษาอนุรักษ์ จัดแสดง และให้การศึกษามรดกทาง
วฒันธรรม จึงสมควรท่ีจะมีบทบาทส าคญัในการน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจและสามารถ
สร้างพลังให้แก่คนในท้องถ่ินสามารถพัฒนาไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพของตน 
พิพิธภณัฑ์จึงควรมีบทบาทต่อสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ินต่างๆ เช่น มีบทบาทในการสร้าง
จิตส านึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ิน การเป็นองคก์ร
ท่ีสงวนรักษาอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เป็นศูนยร์วมทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน มี
บทบาทในการให้บริการการศึกษาให้แก่คนในท้องถ่ินและคนต่างถ่ิน รวมถึงบทบาทในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน 

 2)  บทบาทหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ 
 

พิพิธภณัฑ์สามารถมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจของชาติไดท้ั้งในส่วนกลางและในส่วนทอ้งถ่ิน 
แมว้่าบทบาทดา้นเศรษฐกิจจะไม่เด่นชดัเท่าบทบาททางสังคม แต่การในพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทอ้งถ่ินต่างๆ นั้น พิพิธภณัฑ์ น่าจะเป็นองค์กรกลางท่ีสะทอ้นถึง
ความคงอยู่และความเปล่ียนแปลงไปของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี บทบาทท่ีพิพิธภณัฑ์น่าจะปรับให้
สอดคล้องกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจนั้น มีหลายอย่าง อาทิเช่นบทบาทในการสร้างกิจกรรมเสริม
เพิ่มเติมนอกจากการอนุรักษ์ โดยการสร้างห้องสมุดดีๆ สร้างโรงหนัง โรงละคร และเวทีการแสดง
ต่างๆ เพื่อสอดคลอ้งรับความเปล่ียนแปลงทางสังคม การสร้างกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นโอกาสท่ีสามารถ
ขอความสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได ้รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจประเภทต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของพิพิธภณัฑ์การพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ดว้ยการขยาย
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อาชีพใหม่ เช่น การท าของท่ีระลึก การแสดง เสริมกิจกรรมหลกั บทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชม นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พิพิธภณัฑ์แล้ว
ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดในชุมชน ก็สามารถสร้างรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวดว้ยพิพิธภณัฑ์ถือวา่
มีบทบาทในการสร้างงานท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑส์ าหรับเยาวชนและคนในทอ้งท่ี 

 

3)  บทบาททางการเมือง  
 

พิพิธภณัฑ์มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความรู้สึกท่ีเป็นค่านิยมให้แก่คนในทอ้งถ่ินโดย
ปลูกฝังให้คนในทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมา พฒันาการของสังคม ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของทอ้งถ่ิน และเปิดโอกาสให้คนในทอ้งถ่ินไดศึ้กษาถึงรากเหงา้และเห็นคุณค่าของทอ้งถ่ินของตน
ความรู้สึกเหล่าน้ี จะท าให้คนในทอ้งถ่ินเกิดความรู้สึกรักถ่ินฐาน หวงแหน และสามารถชกัจูงในคน
ในชุมชนให้ส านึกในวฒันธรรมอนัดี ให้คิดตระหนกั อนุรักษสื์บเน่ืองต่อไป และยึดคนให้อยูร่วมกนั
เป็นกลุ่มสร้างความมัน่คงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ นอกจากนั้นพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินจะเป็นตวัประสาน
และเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ใหค้นต่างถ่ินเขา้ใจถึงความเป็นทอ้งถ่ินของชุมชนไดอี้กดว้ย 

 

2.2.7  การบริหารจดัการพิพิธภณัฑใ์หป้ระสบผลส าเร็จ 

การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ หมายถึง การควบคุมบุคลากรและกลไกต่างๆ ในองค์การให้
ด าเนินการตามท่ีวางแผนในอนัท่ีจะจรรโลงเสริมพิพิธภณัฑ์ให้เป็นสถาบนัทางการศึกษาของมวลชน
ในวิชาการสาขาต่างๆ ในรูปของการดูด้วยตาและฟังด้วยหู โดยท่ีวตัถุในการจดัแสดงต้องมีความ
มัน่คงปลอดภยั และมีความเคล่ือนไหวในบริการการศึกษา และเปล่ียนแปลงทศันคติของผูช้มในทาง
สร้างสรรค ์โนม้นา้วท าใหเ้กิดการช่วยเหลือสนบัสนุนสืบเน่ืองต่อไป 

การบริหารจดัการองคพ์ิพิธภณัฑ์ให้ประสบผลส าเร็จ จากการศึกษา พบวา่ สามารถด าเนินการ
ไดโ้ดยอาศยัปัจจยัและหลกัการเบ้ืองตน้(สมลกัษณ์ เจริญพจน์, 2548) ดงัน้ี 

1) สร้างพนัธะกิจและเอกลกัษณ์เฉพาะของพิพิธภณัฑ ์  
 

พิพิธภณัฑ์ควรมีการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีความแตกต่างจากพิพิธภณัฑ์อ่ืน พิพิธภณัฑ์
จะต้องทราบจุดเด่นของตนเองคืออะไร และจะต้องก าหนดเป้าหมาย บทบาทและหน้าท่ีของ
พิพิธภัณฑ์ ให้ มีความชัดเจนว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทใด มีการจัดแสดงวัตถุอะไรบ้าง 
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบในการใหก้ารศึกษาอยา่งไร  
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2) สร้างแรงจูงใจใหผู้ช้มเขา้พิพิธภณัฑ ์ 
 

เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูช้มให้อยากเขา้มาในพิพิธภณัฑ์ทั้งจากท่ีกลุ่มผูช้มเดิมและกลุ่มท่ี
ไม่ชอบเขา้ชมพิพิธภณัฑ์  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเขา้มาประยุกต์ใช ้พิพิธภณัฑ์จะตอ้ง
จดัเตรียมการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพทั้งในดา้นของการจดัแสดงและการบริการในรูปแบบอ่ืนๆ   

 

3) รูปแบบของการจดับริหารองคก์รภายในพิพิธภณัฑ ์  
 

การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพของพิพิธภณัฑ์นั้นข้ึนอยูก่บัรูปแบบของการบริหารจดัการ
องคก์รภายในพิพิธภณัฑร์วมทั้งคุณสมบติัของผูบ้ริหารและเขา้หนา้ท่ีท่ีท างานในพิพิธภณัฑด์ว้ย 

 

3.1)  หนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ ์  
 

ผูบ้ริหารพิพิธภณัฑ์จะตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการสร้างพนัธะกิจของพิพิธภณัฑ์เพื่อให้ด าเนินส าเร็จตาม
เป้าหมาย  มีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเขา้ชม  มีความสามารถในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดเหวงัของผูเ้ข้าชมท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์ และต้องมี
ความสามารถในการหาทุนและงบประมาณเพื่อช่วยในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณของพิพิธภณัฑ ์

 

3.2) เจา้หนา้ท่ีอ่ืนในพิพิธภณัฑ ์ 
 

คือเจา้หน้าท่ีท่ีได้รัยยมอบหมายให้ท าหน้าท่ีต่างๆ ในพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงจะมีทั้งในส่วนของงาน
วิชาการ การบริการ การศึกษา งานบริหารทัว่ไป เป็นตน้ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีในพิพิธภณัฑ์นั้นจะเป็นผูท่ี้มี
ปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้ข้าชมโดยตรง  ดังนั้ น เจ้าหน้าท่ีควรมีจิตใจของผูให้บริการท่ีดี เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจและภาพลกัษณ์ท่ีดีกบัพิพิธภณัฑ ์

 

4) ศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ขา้ชม  
 

พิพิธภัณฑ์จะต้องยึดผู ้เข้าชมเป็นศูนย์กลางในการสร้างกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีกบัชุมชน การสร้างแรงจูงใจเพื่อใหมี้ผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑม์ากข้ึน การสร้างสร้างสรรค์
วธีิน าเสนอท่ีแปลกใหม่เพื่อตอสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูช้ม 

 

5) การใหบ้ริการของพิพิธภณัฑ ์ 
 

จ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงการให้บริการท่ีเหมาะสมต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้ขา้
ชม โดยพิพิธภณัฑจ์ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
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5.1) การใหบ้ริการมีรูปแบบเป็นนามธรรม  
 

การบริการส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองนามธรรม เช่น ผูเ้ข้าชมอาจจะมาชมพิพิธภณัฑ์จากหัวข้อ
นิทรรศการท่ีจดัแสดง โดยท่ีไม่ทราบว่านิทรรศการนั้นเป็นอย่างไร และเม่ือมาชมแล้วจะพึงพอใจ
หรือไม่ก็ได ้ดงันั้น พิพิธภณัฑ์จึงควรท าในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงอาจท าได้
โดยการแสดงรูปภาพของหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ ร้านขายของท่ีระลึก เป็นตน้  

 

5.2) การใหบ้ริการมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพิพิธภณัฑ ์ 
 

มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าท่ีท่ีบรรยายน าชม เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีบริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์เป็นตน้  

 

5.3) การใหบ้ริการมีความหลากหลาย  
 

คุณภาพของการศึกษามีความหลากหลายมากกว่าคุณภาพของสินคา้ คุณภาพของการบริการ
ข้ึนอยูก่บัใครเป็นผูใ้หบ้ริการ บริการเม่ือไหร่ ท่ีไหนและอยา่งไร 

 

5.4) การใหบ้ริการเป็นส่ิงไม่คงท่ี   
 

การบริการเป็นเร่ืองท่ีไม่คงท่ีและไม่คงทนถาวร จึงไม่สามารถเก็บรักษาเพื่อการใช้งานใน
ภายหลงัได ้เช่นเดียวความรู้สึกของผูเ้ขา้ชมในระหวา่งการเขา้ชม มีความผนัแปรไปข้ึนอยูก่บัคุณภาพ
ของการบริการ  นอกจากน้ี พิพิธภัณฑ์ยงัต้องมีการบริการพิเศษต่างๆ เช่น การบรรยายสรุปและ
จดัเตรียมขอ้มูลก่อนการเขา้ชม การจดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับการนัง่พกัผอ่น การบริการท่ีสามารถซ้ือได ้
อาจจะเป็นโปสเตอร์ภาพ เส้ือยดื เป็นตน้ 

 

5.5) การขยายขอบเขตการใหบ้ริการ  
 

การให้บริการไม่ใช่เฉพาะในบริเวณการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์เท่านั้น อาจจะมีการใช้พื้นท่ี
ภายนอกในการจดัแสดง หรือมีการจดัพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี รวมทั้ง กิจกรรมนอกสถานท่ี เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูเ้ขา้ชมและผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในพิพิธภณัฑ์และถือวา่เป็นการประชาสัมพนัธ์ใน
อีกรูปแบบหน่ึงดว้ย 
 

6) การประชาสัมพนัธ์  
 

เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีพิพิธภณัฑ์สามารถท าไดเ้พื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเขา้ชมดว้ยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ และการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยท่ีการ
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ประชาสัมพนัธ์นั้นอาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร รายการวิทยุโทรทศัน์ แผน่พบั
และจดหมายข่าว เป็นตน้ 

 

2.2.8  พิพิธภณัฑเ์อกชน 

 1)   ความเป็นมาของพิพิธภณัฑเ์อกชน 

พิพิธภณัฑ์เอกชนมีมาตั้งแต่สมยัเรเนซองส์ในประเทศอิตาลี โดยในสมยันั้นเรียกวา่ ของสะสม
ส่วนตัว (Private Collection) ซ่ึงส่วนหน่ึงได้พัฒนาไปเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับสาธารณชน (Public 
Museum) มีรูปแบบตามนิยามของสภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่างประเทศ และอีกส่วนหน่ึงก็พฒันาไป
เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน (Private Museum) มีการเก็บเงิน เพื่อดูแลพิพิธภณัฑ์ และการดูแลเป็นของ
เอกชน ตวัอย่างเช่น พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ท่ีตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2378 เป็น
ตน้ (สรณคมน์ ชุติมา, 2556) 

 2)   พิพิธภณัฑเ์อกชนในประเทศไทย 

ส าหรับพิพิธภณัฑ์เอกชนในประเทศไทย ท่ีมีการเก็บเงิน เพื่อดูแลพิพิธภณัฑ์ และการดูแลเป็นของ
เอกชนเร่ิมมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ท่ีคุณเล็ก วิริยะพนัธ์ุ ไดส้ร้างเมืองโบราณข้ึน และต่อจากนั้นมาก็ไดมี้การ
สร้างพิพิธภัณฑ์เอกชนข้ึนต่อเน่ือง เช่น บ้าน 100 อนั 1,000 อย่าง ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521 
พิพิธภณัฑ์เรือนซ้อ-หงส์ ในศูนย์วฒันธรรมเชียงใหม่ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2525 พิพิธภณัฑ์
พื้นบา้นจ่าทวี ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2526เป็นตน้อยา่งไรก็ตาม พิพิธภณัฑ์เอกชนในประเทศไทย 
ไม่ประสบความส าเร็จมากนัก เน่ืองจากคนไทยไม่นิยมเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีตอ้งเสียเงิน ท าให้สภาพการ
ด ารงอยูข่องพิพิธภณัฑ์เอกชนในประเทศไทยไม่สู้ดีนกั (สรณคมน์ ชุติมา, 2556) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

2.2.1 แนวคิดแหล่งเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2551) แหล่งเรียนรู้ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการศึกษา แมว้า่ในปัจจุบนัจะไม่มีไดมี้การจ ากดัความของค าว่า “แหล่งเรียนรู้” อยา่งชดัเจน 
จะมีก็เพียงแต่ค าว่า “พิพิธภัณฑ์” อย่างไรก็ตามแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมมีความแตกต่างจาก
พิพิธภณัฑต์รงท่ีจดัตั้งโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาเรียนรู้และนนัทนาการ  

การเร่ิมใช้ค  าว่า “แหล่งเรียนรู้” มีมากข้ึนเม่ือมีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 โดยในมาตรา 24 ระบุว่า “รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้ งแหล่งเรียนรู้
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ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ” ท าให้ เกิดแหล่งเรียนรู้ ข้ึนอย่างแพร่หลาย ในขณะท่ีพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2546 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของแหล่งเรียนรู้วา่ ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ท่ี หรือ
ศูนยร์วมความรู้ท่ีให้เขา้ไปศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจและความช านาญ กรมสามญัศึกษา ระบุว่า แหล่ง
เรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถต่างๆ ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลแต่ละคนสามารถเป็นผูเ้รียนรู้
อยา่งอิสระ เรียนรู้ตลอดชีวิต และใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพการศึกษาอยา่งเตม็ความสามารถ 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2544) รายงานวา่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้
ความหมายวา่ แหล่งเรียนรู้ มาจากค าวา่ “แหล่ง” หรือท่ีรวม เป็นสถานท่ีหรือศูนยร์วมท่ีประกอบดว้ย
ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนทุกรูปแบบ แต่
แตกต่างจากการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นผูส้อน  

สุมาลี  สั งข์ศ รี  (2548) กล่าวในรายงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการว่าแหล่งเรียนรู้หมายถึง แหล่ง หรือท่ีรวมสาระความรู้ อาจเป็นสถานท่ี ศูนย์
ขอ้มูล ข่าวสาร สาระความรู้ หรือบุคคลท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทั้งน้ี แหล่งเรียนรู้ท่ีเราสนใจในท่ีน้ี คือแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

1)  แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2551) กล่าววา่แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เกิดข้ึน
จากสองค า คือ “แหล่งเรียนรู้” และ “วฒันธรรม” ดงันั้นจึงสามารถอธิบายได้ว่า แหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมหมายถึง แหล่งหรือท่ีรวม ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ีหรือศูนยร์วมท่ีประกอบด้วยความรู้ สาระ
ความรู้ และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิตวฒันธรรมซ่ึงมีคุณค่าของคนในชุมชน เป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ี
มีการปรับเปล่ียน เพิ่มเติมอยูเ่สมอโดยคนในชุมชน และมุ่งเนน้ท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจให้กบั
คนทั้งในทอ้งถ่ินของตนเองและคนในสังคมภายนอก ไดเ้ขา้ใจถึงชีวติวฒันธรรมของสังคมนั้น 

2)  ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

การเรียนรู้เร่ืองราวทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัหน่ึงในการจะพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญมัน่คง 
เน่ืองจากจะท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคมได ้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมจึงเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
การรักษาและสืบสานมรดกคุณค่าทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลายประเทศท่ีมีการพฒันาแลว้ 
จะมีการตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมอยา่งแพร่หลาย ในขณะท่ีประเทศไทยแมจ้ะมีแหล่งเรียนรู้อยู่
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บา้ง แต่กลบัพบวา่ส่วนใหญ่แลว้ไม่ไดใ้หค้วามรู้ดา้นวฒันธรรมอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงมีปัญหาอุปสรรคใน
การบริหารจดัการ และการด าเนินงานท่ีไร้ทิศทาง 

3)  บทบาทและหนา้ท่ีแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
 

3.1)  เป็นสถานท่ีรวบรวมจดัแสดงเร่ืองราวทางวฒันธรรม โดยเปิดให้สาธารณชน
เขา้ชมไดอ้ยา่งทัว่ถึง และส่ือความหมายของเร่ืองท่ีจะถ่ายทอดไดดี้ 

3.2)  เป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทุกระดบั 

3.3)  สร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรมในแต่ละเมือง 

3.4)  เป็นเวทีใหค้นในทอ้งถ่ินไดส้ร้างเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของตนเอง 
3.5)  จดัหาความร่วมมือ กบัหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
3.6)  มีส่ือใหก้ารเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3.7)  บูรณาการกับองค์กรต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
 

4)  ประเภทของแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
 

4.1)  แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมหลวง  
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายรัฐ มีเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการเน้นในเร่ืองศิลปวฒันธรรม
ของชาติหรือส่วนกลาง มีการใช้งบประมาณจากส่วนราชการในการจดัตั้ ง และบุคลากรของรัฐ
ด าเนินงานบริหาร เช่น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 
4.2)  แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมราษฎร์  
 

เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นชีวิตวฒันธรรม เกิดข้ึนมาจากเอกชน และน าเสนอเร่ืองราวชีวิต
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สังคม ชุมชน ไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ 

 

5)  แนวทางการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
 

5.1)  ส ารวจและจดัท าขอ้มูลของแหล่งเรียนรู้ 
5.2)  ประเมินศกัยภาพแหล่งเรียนรู้ 
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5.3)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 5 
องคป์ระกอบ คือ ดา้นความรู้และส่ิงของจดัแสดง ดา้นกระบวนการเรียนรู้
วฒันธรรม ด้านการพัฒนาผู ้เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน 

 

5.4)  ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ให้ย ัง่ยืนดว้ยการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการวา่ดว้ย
ความร่วมมือในการส่งเสริมว ัฒนธรรมท้องถ่ินระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
2.3.2  แนวคิดการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 

 

ไขศรี ศรีอรุณ (2530) กล่าววา่ แนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในแบบสากล มีรากฐานจาก
การบูรณะ (Restoration) ตามหลักการของ The Charter of Restoration หรือ Camillo Boito Theory 
ของสถาปนิกชาวอิตาเล่ียน ซ่ึงต่อมาพัฒนาเป็นกฎบัตรเอเธนส์ โดยมีคณะกรรมาธิการว่าด้วย
โบราณวัต ถุและศิลปวัต ถุ  (Le Conseil Suprieur des Antiquits  et des Beaux-Arts) เป็นผู ้ รักษ า
มาตรฐานของการบูรณะโบราณสถานในประเทศอิตาลี และเป็นศูนยก์ลางของการพบปะเจรจาทาง
วทิยาศาสตร์ ศิลปะ และวชิาการของผูแ้ทนนานาชาติมีความเห็นใน หลกัการบูรณะโบราณสถานไวว้า่ 
การบูรณะโบราณสถานเป็นงานหนัก และต้องรับผิดชอบมาก เพราะคุณค่าทางศิลปะของ
โบราณสถานมีไม่น้อยกว่าศิลปวตัถุท่ีเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ์ นอกจากน้ีการบูรณะยงัเพิ่มความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ ศิลป และวชิาการดว้ย  

 

หลักเบ้ืองตน้ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท่ียอมรับในระดบัสากล จะสามารถสรุปได้เป็น
หวัขอ้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

 
 

1)     การอนุรักษค์วรท าในพื้นท่ีนั้น 
 

การอนุรักษ์โบราณสถานหากมีข้อจ ากัดทางธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้หรือมีโครงการ
พฒันาของชาติท่ีส าคญัๆ ด าเนินอยูใ่นพื้นท่ีนั้น จึงจะสามารถโยกยา้ยโบราณสถานเพื่อไปท าการอนุรักษท่ี์
อ่ืนไดแ้ต่ตอ้งคงคุณค่าและองคป์ระกอบทางประวติัศาสตร์ไวใ้หไ้ดแ้ละไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมาย 
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2)     การอนุรักษค์วรท านอกแผนใหน้อ้ยท่ีสุด  
 

นอกจากการดูแลรักษาอยูเ่ป็นประจ าแลว้ก็ไม่ควรมีการปฏิบติัอยา่งอ่ืนท่ีอาจสร้างความเสียหาย
ใหก้บัโบราณสถานนั้น ควรท าเม่ือจ าเป็นและท าใหน้อ้ยท่ีสุด เพราะวตัถุประสงคห์ลกัของการอนุรักษ์
และการจดัการต่างๆก็เพื่อท่ีจะรักษาโบราณสถานใหค้งอยูต่่อไปและชะลอความทรุดโทรม 

 

3)     การดูแลรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 
 

เป็นวิธีเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัของการอนุรักษ์ ควรมีการท าตารางบนัทึกประจ าวนัเพื่อประเมินผล 
เพื่อก าหนดและลดภาวะเส่ียงต่างๆและเพื่อซ่อมแซมส่วนท่ีเพิ่งเร่ิมเส่ือมโทรม 

 

4)      สภาพทางกายภาพควรอนุรักษต์ามขอ้มูลทางประวติัศาสตร์โดยไม่ผิดเพี้ยน  
 

ควรเคารพความส าคญัของโบราณสถานท่ีเหลืออยูแ่ละถือให้เป็นแบบอยา่งเพื่อการอนุรักษต่์อไป
และควรเก็บรักษาร่องรอยเหตุการณ์และบุคคลท่ีส าคญัเอาไว ้การใช้เทคนิคเข้ามาช่วยตอ้งไม่ท าลาย
ของเดิมและท่ีท าการอนุรักษค์ร้ังก่อนๆ แต่ก็สามารถเสริมแต่งได ้ในเร่ืองการบนัทึกขอ้มูลการบูรณะทุก
ขั้นตอนก็ควรท าอยูแ่ละควรมีการลงนามก ากบัระบุวนั เวลาท่ีมีการปฏิบติัท่ีนอกเหนือจากการอนุรักษ ์

 

5)      การอนุรักษค์วรเลือกใชเ้ทคนิคและวสัดุใหเ้ขา้กบัการอนุรักษ ์ 
 

เทคโนโลยีตามจารีตประเพณีและงานฝีมือท่ีเด่นๆก็ควรอนุรักษไ์วส่้วนส่ิงใหม่ๆก็สามารถน ามาใช้
ในการอนุรักษไ์ดห้ลงัจากท่ีไดต้รวจสอบโดยแน่ใจแลว้วา่จะไม่ท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้น 

 

6)      การอนุรักษค์วรส ารวจหาคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 
 

การอนุรักษ์ควรเกิดจากประวติัศาสตร์ท่ี เกิดข้ึนจริงตรงสถานท่ีนั้ นๆ ไม่ควรดัดแปลง
ประวติัศาสตร์เพื่อเสริมแต่งใหพ้ื้นท่ีนั้นดูสมบูรณ์ข้ึน 

 

7)      การอนุรักษค์วรอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มรอบๆ โบราณสถาน 
 

ภูมิทศัน์ทางธรรมชาติและวฒันธรรมโดยรอบก่อให้เกิดความส าคญัของโบราณสถานนั้น 
องค์ประกอบใดท่ีอยู่ในภาวะเส่ือมโทรมหรืออาจจะกระทบภูมิทัศน์ทั้ งหมดควรรีบแก้ไป ควร
ปรับปรุงการดูแลรักษาและมีมาตรการการอนุรักษ์และการจดัการสภาพแวดลอ้มเม่ือม่ีเร่ืองร้ายแรง
เกิดข้ึน 
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8)      ส่ิงก่อสร้างท่ีสูญหายไปควรมีการสร้างข้ึนใหม่ 
 

กรณีท่ีได้รับอนุมติัเป็นพิเศษเท่านั้นถึงจะสร้างใหม่ในท่ีเดิมได้โดยจะท าได้ตอ้งมีหลักฐาน
ยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญ ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้ นและต้อง
ประกาศดว้ยวา่เป็นโบราณสถานท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ 

 

9)      การอนุรักษค์วรระมดัระวงัขณะท่ีท าการขดุส ารวจทางโบราณคดี  
 

ควรส่งแผนอนุรักษ์ท่ีลงปฏิบติัในพื้นท่ีทั้ งก่อนและหลงัการขุดส ารวจ ให้ทราบทัว่ถึงกนั ส่งทั้ง
แผนการขุดส ารวจและแผนอนุรักษ์ไปพร้อมๆกนัเพื่อรอการอนุมติัซ่ึงเม่ือได้รับการอนุมติัแล้วก็ลงมือ
ปฏิบติัตามแผนท่ีไดว้างไวน้ั้น ท่ีตอ้งมีแผนเพื่อการขุดส ารวจก็เพื่อไวจ้ดัการกบัเร่ืองวสัดุและส่ิงท่ีคน้พบ 

 

10)       การป้องกนัความเสียหายและเตรียมพร้อมกบัทุกสถานการณ์มาจากการส ารวจ 
 

ภาวะอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถานท่ีและนกัท่องเท่ียวโดยถ่องแท ้และจดัท าแผนเพื่อรองรับ
เหตุการณ์นั้น อาคารสถานท่ีสาธารณะควรมีการก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวเพื่อป้องกนัการแออดั 
การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจะดูแลเร่ืองน้ีควรมีความปลอดภยัสูงและห้ามการท ากิจกรรมท่ีอาจสร้างความ
เสียหายให้กบันกัท่องเท่ียวหรือสถานท่ีอยา่งเด็ดขาด คุณค่าทางประวติัศาสตร์ของสถานท่ีนั้นๆวา่เป็น
เร่ืองส าคญัท่ีสุดในกระบวนการอนุรักษท์ั้งหมด 

 

จากประสบการณ์ท่ีคณะกรรมาธิการชุดน้ีไดผ้่านมา คณะกรรมาธิการขอเสนอมติว่าดว้ยเร่ือง
การบูรณะ มีขอ้แนะน า 11 ขอ้ ดงัน้ี 

 

1)  ในการบูรณะให้ค  านึงถึงความมัน่คงแขง็แรงของโบราณสถาน พยายามหลีกเล่ียง
การเปล่ียนแปลงและการท าลาย 

2) ในการบูรณะท่ีจะท าเพื่อความงาม และเอกภาพทางสถาปัตยกรรม จะต้อง
ค านึงถึงโบราณสถานท่ีเหลืออยู ่อยา่อาศยัการสันนิษฐาน และตอ้งศึกษาจากส่วน
ท่ีเป็นของแทด้ั้งเดิม ไม่ใช่จากส่วนท่ีต่อเติมข้ึนภายหลงั 

3) ในการบูรณะสถานท่ีเก่าแก่มากจนหาความเก่ียวขอ้งกบัอารยธรรมสมยัใหม่ไม่ได ้
ไม่ควรจะต่อเติมเสริมต่อ ควรจะใช้วิธีร้ือและท ารากฐานให้มัน่คง และประกอบ
เขา้รูปเดิม วิธีแอนัสทิโลซิส (L’anastylose) คือ การเอาส่วนท่ีแตกหลุดไปแล้ว 
แต่ยงัพอหาพบไดใ้นบริเวณนั้นมาประกอบให้เป็นรูปเดิม ถา้จ าเป็นตอ้งต่อเติมก็
ใหท้  าเพื่อการทรงตวั หรือเพื่อความแขง็แรงเท่านั้น 
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4) การบูรณะโบราณสถานรุ่นใหม่ ควรใชว้ธีิการให้คลา้ยของเดิม และการบูรณะไม่
ควรจะไปเปล่ียนรูปร่างของโบราณสถานนั้นๆ 

5) ช้ินส่วนวตัถุทุกช้ินท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและเป็นอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ ไม่วา่
จะเป็นของยุคใด ควรจะเก็บรักษาไวอ้ย่างดีเม่ือพบ การจะพิจารณาว่า ช้ินส่วน
วตัถุช้ินใดมีความส าคญัเท่าใด ไม่ควรจะเป็นความเห็นของเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ
ตามโครงการบูรณะแต่ผูเ้ดียว 

6) ส่ิงก่อสร้างท่ีสร้างข้ึนใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโบราณสถาน ควรระวงัไม่ให ้
ขนาด สี และแบบ ไปท าลายคุณค่าของโบราณสถานนั้นๆ 

7) การต่อเติมท่ีจ าเป็นตอ้งท าเพื่อความมัน่คงแขง็แรงของโบราณสถาน ไม่วา่จะเป็น
เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ควรต่อเติมให้น้อยท่ีสุด และง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
การปฏิสังขรณ์สร้างใหม่หมด (Reconstruction) จะท าไดก้บัโบราณสถานท่ีมีทรง
เรขาคณิตเรียบๆ และไม่มีลวดลายตกแต่งเท่านั้น 

8) ส่วนต่อเติมท่ีท าข้ึนใหม่ จะต้องแสดงไวใ้ห้เห็นอย่างชัดเจน โดยการใช้วสัดุ
แตกต่างกบัของเดิม หรือโดยการต่อเติมเพียงคร่าวๆ ไม่ให้มีลวดลายเช่นของเดิม 
หรือโดยการท าเคร่ืองหมายบอกไวก้็ได ้การท าดงักล่าวทั้ง 3 ประการ นอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบูรณะต่อไปแลว้ ยงัท าให้ไม่เกิดการเขา้ใจผิดในหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์อีกดว้ย 

9) การเคล่ือนยา้ยของเก่าออกและเอาของใหม่เขา้มาแทนท่ี ควรท าโดยอาศยัหลกั
วชิาการทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่เขา้ช่วย ไม่ควรท าโดยไม่มีหลกัทฤษฎี 

10) ของท่ีไดจ้ากการขดุคน้และการส ารวจ ตอ้งดูแลรักษาอยา่งดี และอยา่งถูกตอ้ง 
11) การบูรณะแต่ละคร้ังก็เช่นเดียวกบัการขดุคน้ ควรท าเอกสารในรูปของรายงาน ซ่ึง

รวบรวมจากบนัทึกรายวนัของการบูรณะ มีภาพวาดและภาพถ่ายประกอบรายงาน
ดงักล่าว ควรบอกโครงสร้าง รูปร่างของโบราณสถานอย่างละเอียด รวมทั้งการ
ปฏิบติังานทุกระยะของการบูรณะดว้ย 

 

คณะกรรมาธิการวา่ดว้ยโบราณวตัถุและศิลปวตัถุ เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การบูรณะเป็นเร่ืองยุง่ยาก 
และแต่ละแห่งมีปัญหาไม่เหมือนกนั หลกัการต่างๆขา้งตน้ ควรจะน ามาตรวจสอบและถกเถียงกนับา้ง
ในบางคร้ัง จึงขอเสนอแนะวา่ 

 

1) ในการบูรณะทุกคร้ังจะท าโดยบุคคล หรือส่วนราชการก็ตาม ขอให้ยึดถือ
ขอ้แนะน า (11 ขอ้) ขา้งตน้เป็นหลกั 
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2) ควรให้มีการพบปะกนัระหวา่งผูค้วบคุมการบูรณะโบราณสถาน ณ กรุงโรมปีละ
คร้ัง เพื่อจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และปัญหาท่ีตนได้พบ พร้อมทั้ งวิธี
แกปั้ญหานั้นๆ ใหก้นัและกนัฟัง 

3)  รายงานการบูรณะท่ีกล่าวขา้งตน้ (ในขอ้ 11) ขอให้ถือเป็นเร่ืองจ าเป็น และขั้น
ต่อไปควรพิมพเ์ป็นเอกสารทางวชิาการ เช่นเดียวกบัท่ีท าในการขดุคน้แต่ละคร้ัง 

 

สามารถ สิริเวชพนัธ์ุ (2536) ไดร้วบรวมมาตรฐานต่างๆท่ีเหมาะสมในการจดัการดา้นอนุรักษ์
เก่ียวเน่ืองจากกฎบตัรสากลส าคญัไดด้งัน้ี 

 

มาตรฐานส าหรับการเสริมสร้างความมัน่คง (Standards for Stabilization) 
 

1)  การเสริมสร้างความมัน่คง จะเป็นการท าโครงสร้างของทรัพยสิ์นแข็งแรงข้ึนมา
อีกคร้ัง ดว้ยวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้กบัโครงสร้างรับน ้ าหนกั หรือโดยการยงัย ั้ง
การเส่ือมสภาพผุพงัของวสัดุอ่ืนมีผลให้โครงสร้างล้มเหลว และการเสริมสร้าง
ความมัน่คงจะเป็นการท าให้สภาพของทรัพยสิ์นสามารถทนต่อสภาพสภาวะ
อากาศไดอี้กคร้ัง 

2) การเสริมสร้างความมัน่คงให้ด าเนินการไดส้ าเร็จ ในลกัษณะท่ีก่อสร้างใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในรูปลกัษณะของทรัพยสิ์นน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และเม่ือ
กรรมวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างมัน่คงข้ึนมาใหม่นั้นจ าเป็นตอ้งกระท า 
ใหก้ระท าโดยปิดบงังานให้มิดชิดในทุกท่ีท่ีเป็นไปได ้เพื่อจะเป็นการรบกวนหรือ
ท าให้สุนทรียภาพและคุณภาพทางประวติัศาสตร์ของทรัพยสิ์นเสียหายไป อน่ึง 
จะยกเวน้เม่ือการปิดบงัดงักล่าวจะมีผลให้เกิดการดดัแปลงหรือการท าลาย วสัดุ
หรือพื้นท่ี (spaces) ท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์นั้น 

 

มาตรฐานส าหรับการอนุรักษส์งวนรักษา (Standards for Preservation) 
 

1)  การอนุรักษ์จะเป็นการด ารงไวต้ามท่ีปรากฏแห่งลกัษณะรูปทรง บูรณภาพและ
วสัดุต่างๆ ของอาคาร ส่ิงก่อสร้าง หรือพื้นท่ี การสร้างข้ึนมาใหม่หรือการ
ปฏิสังขรณ์อยา่งกวา้งขวางจะไม่นบัเป็นกรรมวธีิอนุรักษท่ี์กล่าวถึงน้ี 

2) การอนุรักษจ์ะรวมเทคนิคต่างๆ เพื่อการยบัย ั้งหรือชะลอการเส่ือมสภาพผุพงัของ
ทรัพยสิ์นไว ้โดยการจดัเขา้เป็นโปรแกรมเพื่อการบ ารุงรักษา ซ่ึงจะด าเนินการ
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
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มาตรฐานเพื่อการปฏิสังขรณ์ (Standards for Restoration) 
 

1) ให้มีความพยายามอย่างมีเหตุผลในทุกวิถีทาง เพื่อให้ทรัพยสิ์นตามเจตนารมย์
ดั้งเดิมหรือให้จดัใช้ในงานซ่ึงตอ้งการดดัแปลงในทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้มของ
มนันอ้ยท่ีสุด 

2)  เม่ือต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้โครงสร้าง หรือต้องมีการติดตั้ งระบบ
เคร่ืองกลต่างๆ เพื่อป้องกนัภยัหรือตามเทศบญัญติั ใหปิ้ดบงัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งมิดชิด
ถา้เป็นไปได ้เพื่อไม่เป็นการรบกวนหรือท าให้เสียสุนทรียภาพและคุณภาพทาง
ประวติัศาสตร์ของทรัพยสิ์นเสียไป อน่ึง จะยกเวน้เม่ือการปิดบงัดงักล่าวจะมีผล
ใหเ้กิดการดดัแปลงหรือท าลายวสัดุพื้นท่ี (spaces) ท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์นั้น 

3) เม่ือทรัพยากรทางโบราณคดีต้องถูกปรับเปล่ียนหรือเคล่ือนย้ายโดยงาน
ปฏิสังขรณ์ การกูว้สัดุทางโบราณคดีท าให้ด าเนินงานภายใตค้วามเห็นชอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

มาตรฐานเพื่อการบูรณะสร้างใหม่ (Standards for Reconstruction) 
 

1) การสร้างข้ึนใหม่แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ให้กระท าไดใ้นกรณีท่ีงานนั้นมี
ความจ าเป็นเพื่อการทดแทนส่วนส าคญัท่ีขาดหายไปจากเขตพื้นท่ีประวติัศาสตร์ 
หรือทศันียภาพแห่งสถานท่ีนั้น  

2) การสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในสินทรัพยท์างประวติัศาสตร์ จะ
มีความเหมาะสมก็ต่อเม่ือการสร้างข้ึนใหม่นั้น มีความจ าเป็นต่อความเขา้ใจหรือ
ต่อการอธิบายความหมายถึงคุณค่าทางเขตพื้นท่ีประวติัศาสตร์ หรือเม่ือไม่มี
อาคาร ส่ิ งก่อส ร้าง ว ัต ถุ  ห รือลักษณะทางภู มิทัศน์ อ่ืนใด ซ่ึ งคุณค่าแห่ ง
ความสัมพนัธ์ทดัเทียมกนัหลงเหลืออยู ่และเม่ือมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อยู่
เพียงพอท่ีจะท าใหก้ารสร้างข้ึนใหม่เป็นไปในลกัษณะดั้งเดิมอยา่งถูกตอ้ง 

3) การสร้างเลียนแบบของเดิมโดยใชว้สัดุใหม่นั้น ให้เป็นการลอกเลียนแบบทั้งใน
แง่ของสัดส่วน องค์ประกอบ การออกแบบ สี ลายผิว และคุณภาพทางทศันวิสัย
อ่ืนๆ ของส่วนท่ีขาดหายไป และการสร้างข้ึนใหม่ของส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีขาดหายไปนั้นให้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการลอกเลียนแบบอยา่ง
ถูกตอ้ง โดยอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทางลกัษณะกายภาพท่ีปรากฏ หรือ
ทางภาพถ่าย มากกว่าจะเป็นการออกแบบด้วยการคาดเดา หรือเอางานจาก
ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงน ามาจากอาคารอ่ืน 
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4) การสร้างข้ึนใหม่ของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างบนสถานท่ีตั้ งดั้ งเดิม ให้มีการ
ตรวจสอบทางโบราณคดีให้ถ่ีถว้นก่อนการด าเนินการ เพื่อท่ีจะไดร้ะบุและบอก
ไดถึ้งหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีอยูใ่ตดิ้น 

5) การสร้างข้ึนใหม่ให้รวมมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ให้ด ารงไวซ่ึ้งส่ิงดั้ งเดิมท่ี
เหลืออยู ่อนัรวมถึงรากฐานต่างๆ วตัถุในชั้นใตดิ้นและวตัถุยอ่ยอ่ืนๆ ทั้งการสร้าง
ข้ึนใหมข่องส่วนหรือองคป์ระกอบท่ีขาดหายไป ใหก้ระท าดว้ยวถีิทางท่ีจะไม่เป็น
การท าใหรู้ปทรงและบูรณภาพของส่วนดั้งเดิมท่ีเหลืออยูเ่สียไป 

 

มาตรฐานในการฟ้ืนฟูปรับเปล่ียน (Standards for Adaptation) 
 

1)  การฟ้ืนฟูท่ีดีควรจะท าข้ึนเพื่อจดัหาประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัทรัพยสิ์นท่ีมีค่าทาง
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงตอ้งการเปล่ียนแปลงท่ีน้อยท่ีสุดส าหรับตวัอาคาร โครงสร้าง 
หรือแหล่งโบราณสถานและสภาพแวดลอ้มของมนั หรือเพื่อใชส้มบติัท่ีมีค่าทาง
ประวติัศาสตร์น้ีส าหรับจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไวแ้ต่เดิม 

2) คุณภาพและลักษณะดั้ งเดิมซ่ึงสังเกตเห็นได้ชัดของตวัอาคาร โครงสร้าง หรือ
แหล่งโบราณสถานและสภาพแวดลอ้มของมนัไม่ควรถูกท าลาย ถา้เป็นไปไดค้วร
หลีกเล่ียง การเคล่ือนยา้ยหรือการเปล่ียนแปลงวตัถุทางประวติัศาสตร์ใดๆ ก็ตาม 
หรือลกัษณะส าคญัทางสถาปัตยกรรมซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

3) อาคาร โครงสร้าง และแหล่งโบราณสถานทั้งหมด ควรจะบ่งบอกถึงอายสุมยัของ
โบราณสถานเหล่านั้นโดยตวัของมนัเองได ้ดงันั้นการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงไม่มี
พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงซ่ึงตอ้งคน้หาลกัษณะดั้งเดิมท่ี
ปรากฏตั้งแต่แรกเร่ิมจึงไม่ควรจะถูกส่งเสริม 

4) การเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนตามกาลเวลานั้ น เป็นหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์และการววิฒันาการของอาคาร โครงสร้าง หรือแหล่งโบราณสถาน 
และสภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจจะตอ้งการความส าคญัในทางท่ี
ถูกตอ้งของมนั และความส าคญัน้ีควรจะไดรั้บการยอมรับและนบัถือ 

5) การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของรูปแบบท่ีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เหนือตวัอย่าง
ต่างๆ ของงานฝีมือท่ีมีความช านาญ ซ่ึงแสดงคุณสมบติัพิเศษเฉพาะของอาคาร 
โครงสร้าง หรือแหล่งโบราณสถาน ควรปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

6) ลกัษณะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมท่ีเส่ือมสภาพ ควรจะไดรั้บการซ่อมแซมมากกวา่
จะถูกสร้างข้ึนใหม่ ไม่ว่าท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ ในกรณีท่ีการสร้างข้ึนใหม่
ทดแทนนั้นจ าเป็นจริงๆ  วสัดุใหม่ก็ควรจะเขา้กนัได้กบัวสัดุท่ีถูกแทนท่ี ทั้งใน
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ดา้นองคป์ระกอบ การออกแบบ สีสัน เน้ือวสัดุ และคุณสมบติัท่ีมองเห็นไดอ่ื้นๆ 
การซ่อมแซมหรือการสร้างข้ึนใหม่ทดแทนของลกัษณะต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม
ท่ีสูญหายไปควรจะวางอยู่บนพื้นฐานของการจ าลองแบบอยา่งถูกตอ้ง และควร
จะถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่างข้ึนโดยอาศยัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ กายภาพ หรือ
บนัทึกภาพถ่าย มากกว่าจะวางพื้นฐานอยู่บนการคาดคะเนรูปแบบ หรือความ
แตกต่างของวัตถุธาตุทางสถาปัตยกรรมท่ีพอหาได้จากอาคารอ่ืนๆ และ
โครงสร้างอ่ืนๆ 

7) การท าความสะอาดผิวภายนอกของส่ิงก่อสร้าง ควรจะถูกด าเนินการด้วยความ
นุ่มนวลท่ีสุดเท่าท่ีจะสามรถท าได ้การท าความสะอาดดว้ยการพ่นทรายขดั และ
กรรมวิธีการท าความสะอาดอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นอนัตรายและท าลายวสัดุก่อสร้าง
อาคารทางประวติัศาสตร์ ไม่ควรจะน ามาใช ้

 

การประเมินคุณค่าทางสถาปัตยกรรม 

การประเมินคุณค่าความส าคญัของอาคาร ส่ิงก่อสร้าง พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ ส่ิงแรกของการ
พิจารณาถึงคือ ลักษณะทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม โดยการสืบค้น
เร่ืองราวต่างๆ ตามขั้นตอนโดยค านึงถึง 

 

ประการท่ี 1 เหตุผลและเหตุการณ์ท่ีท าให้อาคาร ส่ิงก่อสร้าง พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ มีความ
พิเศษหรือความผดิปกติและความส าคญัหรือคุณค่า 

ประการท่ี 2 พฒันาการและการมีส่วนร่วมหรือส่วนเก่ียวขอ้งจากความส าคญัหรือคุณค่า 
ประการท่ี 3 เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง การดัดแปลงบางคร้ังจะเก่ียวข้องกับการปรับ

ประยกุตใ์ชง้านซ่ึงมีสาเหตุจากปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม  
ประการท่ี 4 ท่ีตั้ง บริบททางประวติัศาสตร์ และเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวทิยาการใหม่ 

 

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ได้ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประเมิน
คุณค่าและความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม (Statement of Heritage Significance) ดงัน้ี 

 

1) การประเมินคุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Historic Significance) 
2) การประเมินคุณค่าทางความงาม (Artistic Significance) 
3) การประเมินคุณค่าทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Significance) 
4) การประเมินคุณค่าทางสังคม (Social Significance) 
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เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประเมินคุณค่าทั้งส่ีขอ้เบ้ืองตน้ (4 Primary Criteria) สามารถน ามา
เป็นแนวทางประเมินงานสถาปัตยกรรมไดโ้ดยการใชข้ั้นตอนเก่ียวกบัการใชเ้กณฑ์ส าหรับการท าแบบ
ประเมินรายการคุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยแจกแจง อธิบายความส าคญั ลกัษณะของคุณภาพท่ี
เด่นชดั ไม่เพียงแค่อา้งวา่เป็นตวัอยา่งส าคญัในอดีต พร้อมทั้งตั้งค  าถามท่ีช่วยตามการส ารวจคุณสมบติั
พิเศษและคุณลกัษณะของอาคารหรือความส าคญัของสถาปัตยกรรม ผูป้ระเมินสามารถดดัแปลงหรือ
ปรับกรอบการประเมินในหัวขอ้อ่ืนๆให้มากกว่าคุณค่าทั้งส่ีขอ้ให้เหมาะสมกบังานสถาปัตยกรรม  
ผ่านทางกระบวนการทีละขั้นตอนเพื่อพิจารณาวิธีการน าไปใช้เกณฑ์ การประเมินเทียบกบัเกณฑ์
ขอ้มูลลงในความส าคญัหรือคุณค่า โดยใช้ส่ีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ทั้งส่ี
ส าหรับประเมินความส าคญัหรือคุณค่า ผูป้ระเมินควรสังเกตว่าเง่ือนไขอย่างน้อยหน่ึงเง่ือนไข อาจ
น าไปใช้เช่ือมโยงระหว่างกนั ไม่จ  าเป็นตอ้งค้นหาหลักฐานของเกณฑ์ทั้งหมดการจดัความส าคญั 
เพราะบางรายการอาจจะส าคญัสูงแมว้่าจะเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์เพียงหน่ึงเท่านั้น (วิฑูรย ์เหลียว
รุ่งเรือง, 2556) 

 

1) คุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Historic Significance)  
 

เกณฑ์เปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์การปรับเปล่ียนจึงเป็นส่ิงส าคญั โดยตอ้งมีการแจกแจงระดบั
ของนยัส าคญั งานสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัค  าตอบส าหรับค าถามต่อไปน้ี 

 

1.1)    งานสถาปัตยกรรมเก่ียวขอ้งกบัเฉพาะบุคคล กลุ่ม เหตุการณ์ สถานท่ี หรือ
กิจกรรมใด 

1.2)   ความส าคัญของงานสถาปัตยกรรมกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 
กระบวนการ หรือรูปแบบของการด าเนินชีวติในอดีต 

1.3)    งานสถาปัตยกรรมสามารถสนับสนุนเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัช่วง
ระยะเวลา สถานท่ี กิจกรรม อุตสาหกรรม บุคคล หรือเหตุการณ์ใน
ขณะนั้นอยา่งไร 

 

2) คุณค่าทางความงาม (Artistic or Aesthetic Significance)  
 

เกณฑ์น้ีส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัความงามการออกแบบสถาปัตยกรรม วิทยาการ กระบวนการ
ท างานออกแบบ และศิลปะการตกแต่ง แต่อาจใช้ไดก้บัเกณฑ์รายการของ คุณค่าทางภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีหรือศิลปะพื้นบา้น อาคารบางอาคารอาจมีนยัส าคญัทางความสวยงามและศิลปะเล็กน้อย 
แต่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสูงแทน 
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2.1)  งานสถาปัตยกรรมออกแบบได้ดีอย่างไร วิทยาการและกระบวนการ
ออกแบบ 

2.2) งานสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นตวัแทนของรูปแบบสถาปัตยกรรม การใช้
โครงสร้าง วสัดุ การประกอบช้ินส่วน การเคล่ือนไหวทางศิลปะ หรือการ
ท างานของช่าง ศิลปิน สถาปนิก 

2.3)   งานสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นตวัอยา่งท่ีดีของลกัษณะตน้แบบ หรือการ
คน้คิดวธีิการและวทิยาการใหม่ (Original or Innovative) หรือไม่ 

2.4)  งานสถาปัตยกรรมออกแบบไดส้วยงาม จรรโลงใจ ตระการใจ หรือท าได้
ถูกสัดส่วนอยา่งไร  

2.5)   งานสถาปัตยกรรมไดแ้สดงถึงการบรรลุผลท่ีสร้างสรรค์ หรือทางเทคนิค
ระดบัสูงหรือไม่ 

2.6) งานสถาปัตยกรรมสามารถพรรณนา เร่ืองราว บุคคล สถานท่ี กิจกรรม 
หรือเหตุการณ์ท่ีสนใจหรือความส าคญัหรือไม่ 

 

3) คุณค่าทางวทิยาศาสตร์และการคน้ควา้วจิยั (Scientific Significance)  
 

รวมถึงคุณค่าทางภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้าน เกณฑ์น้ีใช้กับงานสถาปัตยกรรมเป็น
ผลงานท่ีดีมีคุณค่าส าหรับวงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรืองานวิจยั
ดา้นอ่ืนๆในปัจจุบนั หรือการวิจยัต่อยอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบา้นในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน 
เช่น เค ร่ืองมือ ช้ินส่วน กระบวนการ ว ัส ดุ  การค้น คิดส่ิงใด โดยเฉพาะส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคาร โดยทัว่ไปมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์สูงเช่นกนั 

 

3.1)  ในปัจจุบนันกัคน้ควา้วจิยัไดใ้ห้ความสนใจศึกษางานสถาปัตยกรรมดา้นน้ี
อย่างไร และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบา้นในอนาคต
ไดห้รือไม่   

3.2)  งานสถาปัตยกรรมเป็นผลงานท่ีดีมีคุณค่าส าหรับวงการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์หรืองานวจิยัดา้นอ่ืนๆ ในอนาคตอยา่งไร 

3.3)  งานสถาปัตยกรรมมีศกัยภาพในการใชง้าน การคน้ควา้วจิัยอยา่งไรและใน
ลกัษณะใด        

3.4)  งานสถาปัตยกรรมมี ช้ินส่วน กระบวนการ ว ัส ดุ  การค้น คิดส่ิ งใด 
โดยเฉพาะส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร หรือการคน้ควา้วจิยั
ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีคุณค่า 
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4) คุณค่าทางสังคม (Social or spiritual Significance)  
 

รวมถึงคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาน หรือ คุณค่ามโนมยัท่ียงัด ารงไวอ้ยูเ่สมอในชุมชนหรือ
กลุ่มเฉพาะ ดงันั้นการระบุ ชุมชน กลุ่ม ชาติพนัธ์ุ บุคคล ให้ชดัเจนความส าคญัประเภทน้ีส่วนใหญ่ใช้
กบังานสถาปัตยกรรม พื้นท่ีสาธารณะ อาคารสาธารณะ ท่ีปรากฏให้เห็นมานานในสังคม จึงเก่ียวขอ้ง
กบัความเช่ือ ศาสนา ความล้ีลบั เช้ือชาติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัชุมชน ถูกน ามาเช่ือมโยง
กบัความมัน่คงของสังคมและของกลุ่มบุคคล ดงันั้นบางคร้ังงานสถาปัตยกรรมทางศาสนาและความ
เช่ือเหล่าน้ีบางคร้ังจะไม่ไดรั้บค่าความส าคญัคุณค่าทางประวติัศาสตร์หรือคุณค่าทางความงาม ถา้มี
การประเมินงานสถาปัตยกรรมมีคุณค่าต่อสังคมน้ี ควรจะแสดงถึงขอ้มูลของชุมชนหรือกลุ่มนั้นๆ 

 

4.1)   งานสถาปัตยกรรมเป็นของชุมชนหรือกลุ่มใด มีความส าคญัต่อชุมชนหรือ
กลุ่มเหล่านั้นอยา่งไร   

4.2)   เหตุใดชุมชนหรือกลุ่มมีความรู้สึกหวงแหน เก็บรักษา อนุรักษ์ (หรือตอ้งการ
ท าลาย) การท่ีมีคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาณหรือความหมายของงาน
สถาปัตยกรรม พื้นท่ีสาธารณะ แสดงออกโดยวิธีใด ตวัอย่างเช่น โดยการใช้
เพื่อพิธีกรรมประจ าปี การเฉลิมฉลอง หรือวธีิปฏิบติัแบบดั้งเดิมใดบา้ง  

4.3)  ชุมชนหรือกลุ่มได้รับรู้ถึงความส าคัญของงานสถาปัตยกรรม พื้นท่ี
สาธารณะอยา่งไรไดรั้บขอ้ปรึกษาหรือขอ้มูลอยา่งไร 

4.4)   ความส าคญัทางจิตใจและจิตวญิญานต่อชุมชนหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษบา้ง 
4.5)   ความส าคญัทางจิตใจและจิตวิญญานต่อชุมชนหรือกลุ่มใดท่ียงัคงด ารงอยู่

ในปัจจุบนั หรือไม่ 
4.6)   คุณค่าทางสังคมท่ีฝังลึกใน ความเช่ือ ความคิด ประเพณี ประเพณี แนวทาง

ปฏิบติั หรือเร่ืองราวท่ีส าคญัส าหรับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือไม่ 
 

2.3.3  แนวคิดจิตวทิยาในการรับรู้ 
 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการซ่ึงสมองตีความหมาย จัดระเบียบ หรือแปล
ขอ้ความจากส่ิงท่ีบุคคลไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดรู้้สึก จากส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงเร้า ท าให้ทราบว่า
ส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อมท่ีสัมผสันั้นเป็นอย่างไร มีความหมายอย่างไร มีลกัษณะอย่างไร ฯลฯ อาศยั
ประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ และส่ิงแวดลอ้มเป็นกรอบในการรับรู้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2541) 
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การรับรู้เป็นส่ิงเลือกสรร (Perception is selective) คนเราเลือกรับรู้ส่ิงเร้าเป็นบางอย่าง ข้ึนอยู่
กบัองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ องค์ประกอบอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า และองค์ประกอบอนั
เน่ืองมาจากตวับุคคล (รัจรี นพเกตุ, 2540) 

 

1)  องค์ประกอบอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า เป็นส่ิงท่ีท าให้เรารับรู้ไดท้นัที หรือสามารถ
ดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  อนัมีลกัษณะดงัน้ี 
 

1.1)  ความเขม้และขนาด (Intensity and size) ท  าให้เราเลือกรับรู้ได้มากกว่าส่ิง
เร้าท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม 

1.2)  ความผิดแผกกนั (Contrast)  เพราะลกัษณะท่ีผิดแผกจะท าให้เราเลือกรับรู้
ไดม้ากกวา่ลกัษณะปกติธรรมดา 

1.3)  การกระท าซ ้ า (Repetition) การกระท าซ ้ าๆ จะท าใหเ้กิดการจดจ าไดดี้ข้ึน 
1.4)  การเคล่ือนไหว (Movement)   ส่ิงเร้าท่ีไม่หยุดน่ิงจะดึงดูดการรับรู้ได้ดีกว่า

ส่ิงเร้าท่ีอยูน่ิ่ง 
1.5)  ความแปลกใหม่ (Novelty)  ความสนใจของบุคคลสามารถเปล่ียนไดด้ว้ย 

การเสนอส่ิงเร้าท่ีมีความแปลกใหม่  
1.6)  การใช้อิทธิพลทางสังคม (Social Insinuations) เป็นการใช้ส่ิงของหรือ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางสังคมกระตุน้ให้เกิดความสนใจ โดยให้คนๆ หน่ึง
หรือส่ิงๆ หน่ึงไดรั้บความสนใจจากสังคมอยา่งบ่อยคร้ัง  

 

2)  องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลประกอบดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญัคือ 
 

2.1) องค์ประกอบทางด้านสรีระ (Physiological Factors)  เน่ืองจากอวยัวะรับ
สัมผสัของคนแต่ละคนมีความสามารถจ ากดั จึงไม่สามารถท่ีจะตอบสนอง
ส่ิงเร้าทุกชนิดได ้รวมไปถึงการมีอายมุากข้ึน และอิทธิพลของสารเคมีบาง
ประเภท  อาจท าใหส้มรรถภาพในการรับสัมผสัลดนอ้ยลงไปดว้ย 

 

2.2)  องคป์ระกอบดา้นดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors) ไดแ้ก่ 
 

2.2.1)  ความสนใจ (Interest)  คนเราจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีสนใจ 
2.2.2)  ความคาดหวงั (Expectancy)  คนจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีคาดหวงั 
2.2.3)  ความตอ้งการ (Need)  คนจะเลือกรับรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการขณะนั้น 
2.2.4)  การเห็นคุณค่า (Value)  การรับรู้ข้ึนอยูก่บัการเห็นคุณค่าในส่ิงนั้น   
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ระบบการรับรู้ของคนเม่ือพบส่ิงเร้ามีหลกั 4 ประการ ดงัน้ี (จ  าเนียร ช่วงโชติ, 2516) 
 

1)  หลกัของความใกลชิ้ด หมายถึง เรามีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้ความ
เป็นพวกเดียวกนัจากส่ิงเร้าท่ีอยูใ่กล ้มากกวา่ส่ิงท่ีอยูห่่างกนั 

2)  หลกัของความคลา้ยคลึง หมายถึง เรามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นพวก
เดียวกบัส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั มากกวา่ส่ิงท่ีต่างกนั 

3)  หลกัของความต่อเน่ือง หมายถึง เรามีแนวโนม้เป็นพวกเดียวกนั
ส่ิงเร้าท่ีปรากฏให้เห็นซ ้ าๆ เหมือนกันกัน หรือไปในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่ส่ิงเร้าท่ีแยกกนัคนละทิศทาง 

4)  หลกัของความประสาน หมายถึง เราถูกกระตุน้การรับรู้จาก
การต่อเติมส่ิงเร้าท่ีขาดหายไปให้สมบูรณ์ (closure) ส่ิงท่ี
ผดิปกติหรือส่วนของรูปภาพหรือของวตัถุท่ีหายไป ไดดี้กวา่
ความไม่สมบูรณ์ หรือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสงสัย 

 

2.3.4  แนวคิดจิตวทิยาในการเรียนรู้ 
 

การเรียนรู้ คือ กระบวนการท่ีท าใหพ้ฤติกรรมและความคิดของคนเปล่ียนไปจากเดิม อนัเป็นผล
จากการไดย้ิน การสัมผสั การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผล
จากการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  

 

การจดันิทรรศการเป็นกิจกรรมท่ีสร้างบรรยากาศทางจิตวทิยา เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะ
ใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ได ้ผูจ้ดันิทรรศการจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ใหก้บัผูช้ม 
ดงันั้น ผูจ้ดันิทรรศการจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม 

 

1)  ประเภทของการเรียนรู้ 
 

 ประเภทพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูช้มออกเป็น 3 ดา้น 
 

 1.1)  การเรียนรู้ด้านความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ผูช้มเกิดการเรียนรู้ การจดจ า 
การเขา้ใจ การวเิคราะห์การสังเคราะห์ การประเมินค่าและการน าความรู้ไป
ใช้ในสถานการณ์อ่ืน อนัเป็นผลจากส่ือหรือวิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย
ในงานนิทรรศการ เช่น รูปภาพ หุ่นจ าลอง วตัถุจริง วตัถุจ าลอง แผนภูมิ 
แผนสถิติ หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนในงานนิทรรศการ เช่น 
การตอบปัญหา การแสดงละคร การบรรยาย การอภิปราย เป็นตน้ 
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 1.2)  การเรียนรู้ด้านเจตคติหรือด้านอารมณ์หรือด้านจิตใจ หมายถึง ผูช้มเกิด
ความพอใจ เกิดความซาบซ้ึง และเห็นคุณค่า เกิดความศรัทธามีค่านิยม เกิด
ความภาคภูมิใจ จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านจิตใจ อารมณ์หรือ
ความรู้สึก ซ่ึงเป็นการท าใหผู้ช้มสามารถเกิดการเรียนรู้จากนิทรรศการไดดี้ 

 1.3)  การเรียนรู้ด้านกล้ามเน้ือแลประสาทสัมผสั หมายถึง ผูช้มได้มีการใช้
กลา้มเน้ือหรืออวยัวะต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวไม่ว่าจะเป็นทกัษะในการ
พูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี กีฬา ฟ้อนร า การค านวณ ท่ีสามารถ
ท าได้อย่างคล่องแคล่วจนแลดูเป็นธรรมชาติ จนเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นทกัษะหรือความช านาญ 

 

 2)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูช้มในการชมนิทรรศการ 
 

 ผูช้มสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการจดัแสดงนิทรรศการแต่ละคร้ัง จากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 

 2.1)  วุฒิภาวะและความพร้อม เพศ สติปัญญา อารมณ์ สังคมวฒันธรรมและ
ประเพณี สภาพสังคม วิถีชีวิต ความเช่ือ ประสบการณ์ ระดบัการศึกษา 
ความสนใจ 

 2.2)  ความยากง่ายของเน้ือหาท่ีจดัแสดงและกิจกรรม ความหมายของเน้ือหา 
ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบักิจกรรม ความยาวของเน้ือหา 

 2.3)  ขั้นตอนและเทคนิคการน าเสนอมีความต่อเน่ืองเร้าใจ ซ่ึงตอ้งอาศยัการตั้ง
วตัถุประสงค์ การวางแผน การเลือกเน้ือหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย สถานท่ี ส่ือ และบรรยากาศ ความชัดเจนถูกต้อง ความ
คล่องแคล่ว ความพร้อม 
 

2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.4.1   งานวจิยั 

ปริตตา เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล  และคณะ (2547) รายงานวิจยัเร่ือง “โครงการวิจยัและพฒันา
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน : ระยะท่ี 1 สร้างเครือข่ายและส ารวจสภาพพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน” กล่าววา่ พิพิธภณัฑ์
เอกชน คือ พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงซ่ึงเกิดจากการสะสมส่วนบุคคล อนัเป็นผลจากความช่ืน
ชอบหรือสนใจในส่ิงของต่างๆ หรือมีความรู้สึกร่วมบางอย่างและตอ้งการเก็บรักษาส่ิงของท่ีเป็น
ตวัแทนของวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีสูญหายไปแลว้ โดยผูท่ี้จะสามารถสะสมวตัถุเหล่าน้ีไดน้ั้นตอ้งเป็นผูมี้
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ฐานะดี เช่นในหมู่ของชนชั้นสูง เจา้นาย คหบดี ของท่ีสะสมส่วนใหญ่มกัเป็นประเภทส่ิงของมีค่าของ
วงศ์ตระกูล ของแปลก หรือวตัถุท่ีเป็นความชอบส่วนบุคคล อน่ึงนกัสะสมของเก่านอกจากชนชั้นสูง
แล้ว ยงัมีประชาชนธรรมดาร่วมด้วย ชนชั้นกลางท่ีมีฐานะและมีใจรัก เป็นผูท่ี้แลเห็นอดีต และ
ต้องการน าภูมิปัญญาและความรู้ในอดีตมาเผยแพร่ อันเป็นผลจากสภาพสังคมหลังแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัแรกท่ีมุ่งพฒันาความเจริญทางดา้นวตัถุ จนละเลยวถีิชีวิตวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิม
ไป ท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกโหยหาและตอ้งการหวนกลบัไปหาวิถีชีวิต อดีตท่ีรุ่งเรือง โดย
อาศยัวตัถุจดัแสดงเป็นตวัแทนในการร้ือฟ้ืนภาพอดีตคืนมา 

วรวิทย์  องค์ครุฑรักษา (2544) วิทยานิพนธ์เร่ือง “พิพิธภณัฑ์ท่ีพึงประสงค์ของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ผลจากการศึกษา
พบวา่ นกัท่องเท่ียวตอ้งการพิพิธภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ผสมผสานกบัศิลปะทอ้งถ่ิน 
ตอ้งการให้มีเน้ือหาในการจดัแสดงท่ีหลากหลาย วตัถุจดัแสดงสามารถจบัตอ้งหรือทดลองได ้ตอ้งการให้
มีเจ้าหน้าท่ีน าชมบรรยายให้ความรู้ ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวก ต้องการให้มีห้องน ้ าท่ีสะอาด มี
ร้านอาหารหรือเคร่ืองด่ืม มีสถานท่ีพกัผ่อน มีเอกสารน าชม มีห้องฉายวีดิทศัน์ และห้องสมุดรวบรวม
ความรู้ ตอ้งการการประชาสัมพนัธ์ผ่านป้ายโฆษณา วารสารนิตยสาร และศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว และ
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการเขา้ชมมากท่ีสุด คือวนัเสาร์-อาทิตย ์ระหวา่งเวลา 13.00 – 17.00 น. 

สุริยา ส้มจันทร์ (2545) การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของ
พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจ่าทวี อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก” เป็นการศึกษาเก่ียวกบับริบทเชิงการท่องเท่ียว
ของพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นจ่าทวี การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์การพฒันา
ส่วนผสมทางการตลาดให้พิพิธภณัฑ์ไดรั้บความนิยมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ แมพ้ิพิธภณัฑ์
บา้นจ่าทวจีะมีช่ือเสียง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นศิลปวฒันธรรม และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั
พิษณุโลก แต่ตอ้งมีการพฒันาทางดา้นการตลาดทั้ง 4 แนวทางไดแ้ก่ 1. ดา้นสินคา้ ตอ้งรักษามาตรฐาน
และพฒันาบุคลากรในองค์กร มีการอบรมภาษาต่างประเทศ 2.ด้านราคา ก าหนดค่าเข้าชมให้อยู่
ระหว่าง 10-50 บาท 3.ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ใช้วิธีขายตรงและผ่านคนกลาง 4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ใช้เคร่ืองมือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายวิธีต่างๆ วิธีเหล่าน้ีจะเป็น
แนวทางใหพ้ิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นจ่าทวมีีแนวโนม้ท่ีดียิง่ข้ึน 

รุ่งนภา พรหมสุวรรณ์ (2555) การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การออกแบบสารสนเทศเพื่อเสริม
การเรียนรู้เร่ืองราวกลุ่มชาติพนัธ์ุในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน”  เป็นการหาแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พฒันาส่ือสารสนเทศประเภทเวบ็ไซต์ของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการเสริมความรู้เร่ืองราวดา้นชาติ
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พนัธ์ุผลจากการศึกษาพบว่าส่ือสารสนเทศส าหรับเร่ืองราวกลุ่มชาติพนัธ์ุในพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินตอ้ง
ประกอบดว้ย 1.ใชอ้ตัลกัษณ์ดา้นชาติพนัธ์ุร่วมกบัแนวคิดการออกแบบกราฟิกมาออกแบบรูปแบบการ
ตกแต่ง 2.ใชส้ารคดีสั้นเพื่อเป็นส่ือเสริมความรู้ความเขา้ใจ 3.ใชส่้วนเสริมของเวบ็ไซตส์ังคมออนไลน์
เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกัน จากนั้นผูค้ ้นควา้นได้น ามาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ต้นแบบโดยเลือก หอ
วฒันธรรมพื้นบา้นไทยวนสระบุรีเป็นตวัอยา่งและให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 29ราย
เป็นผูป้ระเมินพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเวบ็ไซต์ตน้แบบอยู่ในระดบัมากโดย
ระดบัความพึงพอใจสูงสุดคือเวบ็ไซตต์น้แบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองราว
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยวนสระบุรีไดดี้ซ่ึงภาพประกอบในเวบ็ไซตต์น้แบบและสารคดีสั้ นมีส่วนเป็นอย่าง
มากท่ีช่วยสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเร่ืองราวของคนไทยวนสระบุรีให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
นอกจากน้ีการจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตต์น้แบบยงัมีความครอบคลุมอ่านง่ายและน่าเช่ือถือ 

รังสฤษดิ์  สัตยาวุธ (2550) งานวิจยัเร่ือง “แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย” 
การศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพฒันา
พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคือ
ประชาชนในอ าเภอหัวหินจ านวน 400 ราย ผลการศึกษาเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาพิพิธภณัฑ์ใน
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับแนว
ทางการพฒันาพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมา
เป็น ด้านสถานท่ี ด้านบุคลากร และด้านการจัดแสดง ตามล าดับ ด้านสถานท่ีควรมีการจดัสร้าง
สภาพแวดลอ้มของพิพิธภณัฑ์ให้ดูเป็นธรรมชาติ บรรยากาศสดช่ืน และมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย และ
เดินทางมาไดส้ะดวก ดา้นการจดัแสดง ควรจดัหางานศิลปะต่างๆในแต่ละจงัหวดัมาจดัแสดง โดยแบ่ง
การแสดงเป็น 2 ประเภท คือ การจัดแสดงศิลปวตัถุ และศิลปะการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 
ผสมผสานกนั เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ด้านบุคลากร ควรจะมีการเตรียมความพร้อม โดยการศึกษา
เก่ียวกบัความเป็นมาของงานศิลปะท่ีจดัแสดงไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งเสริม ความรู้ทางดา้นการจดัการ
ทางธุรกิจ เพื่ อ เป็นการเส ริมส ร้างศักยภาพในการบริหารงานพิพิ ธภัณฑ์  ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์ในแง่ของคุณค่างาน
ศิลปะเพื่อชกัชวนใหป้ระชาชนสนใจมากข้ึน 

Frey and Meier (2002) งานวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบระหว่างพิพิธภัณฑ์ เอกชน และ
พิพิธภณัฑ์สาธารณะ: กรณีพิพิธภณัฑเ์บเยเลอร์ในเมืองบาเซิล (Museums between Private and Public: 
the Case of the Beyeler Museum in Basle)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาพฤติกรรมของ
พิพิธภณัฑ์เอกชนด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์วฒันธรรม ทั้งน้ีพิพิธภณัฑ์เบเยเลอร์ในเมืองบาเซิล
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ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นพิพิธภณัฑ์เอกชนดา้นศิลปะท่ีมีงานน่าสนใจเป็นจ านวนมาก และแมจ้ะ
ก่อตั้งข้ึนมาได้เพียง 5 ปี แต่ก็ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีประสบผลส าเร็จท่ีสุดในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เม่ือวดัจากจ านวนผูม้าเยือน อย่างไรก็ตาม พิพิธภณัฑ์เบเยเลอร์ยงัไม่ใช่พิพิธภณัฑ์
เอกชนโดยสมบูรณ์ เน่ืองจากไดรั้บเงินสนบัสนุนจากสาธารณะ การศึกษาน้ีวิเคราะห์วา่การไดรั้บเงิน
สนับสนุนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพิพิธภัณฑ์เบเยเลอร์อย่างไร ซ่ึงได้ผลดังน้ี (1) ผู้บริหาร
พิพิธภณัฑ์ไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัตลาดศิลปะ โดยท าตวัเหมือนกบัพิพิธภณัฑ์สาธารณะ (2) พิพิธภณัฑ์
ให้ความสนใจกบัการจดักิจกรรมพิเศษ แมจ้ะท าให้ความพิเศษลดลง และ (3) ส่ิงท่ีจดัให้ผูม้าเยือน
ระหวา่งพิพิธภณัฑเ์อกชนและพิพิธภณัฑส์าธารณะ มีความแตกต่างลดลง แต่ยงันอ้ยกวา่ในทฤษฎี  

Nissley and Casey (2004) งานวิจยัเร่ือง “มองพิพิธภณัฑ์ขององคก์รธุรกิจผา่นมุมมองความจ า
ขององคก์ร: การเมืองของการจดัแสดง (Viewing Corporate Museums through the Paradigmatic Lens 
of Organizational Memory: the Politics of the Exhibition)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยน าเสนอว่า
พิพิธภณัฑ์ขององค์กรเอกชนเป็นรูปแบบหน่ึงของความทรงจ าขององค์กร และสามารถถูกใช้ตาม
ยุทธศาสตร์ขององคก์รธุรกิจในการสร้างอตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกิจนั้นๆ นอกจากน้ี 
องคก์รธุรกิจใชพ้ิพิธภณัฑ์เพื่อเลือกวา่จะจดจ าอะไร (the politics of remembering) และไม่จดจ าอะไร 
(the politics of forgetting) อีกดว้ย  

Lehman and Byrom (2006) งานวจิยัเร่ือง “พิพิธภณัฑ์ขององคก์รธุรกิจในฐานะของเคร่ืองมือ
สร้างแบรนด์ (The Corporate Museum as Branding Tool)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงได้ศึกษา
พิพิธภณัฑ์ภายในบริษทัในประเทศออสเตรเลียและประเทศไอร์แลนด์ ของ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
เบียร์ ส่ิงพิมพ ์กีฬา และธนาคาร โดยจากการศึกษา พบวา่พิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ การรับรู้ของบริษทัต่อบุคคลภายนอก และการสร้างผูบ้ริโภครุ่นใหม่ให้นิยมในสินคา้หรือ
บริการของบริษทัของตน โดยไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ และให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป 
โดยไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน แบบพิพิธภณัฑต์ามนิยามของสภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ  

American Alliance of Museums (2012) งานวิจัย เร่ือง “จับกระแสพิพิ ธภัณฑ์ ปี  2012: 
พิพิธภณัฑ์และชีพจรของอนาคต (Trends Watch2012: Museums and the Pulse of the Future)” เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ท าให้ได้กระแส 7 อย่างในปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ (1) การเปิดให้สังคมมีส่วน
ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์มากข้ึน (Harness the Crowd)ลูกคา้ของพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนัไม่ไดมี้สถานะเป็นแค่
ผูรั้บบริการเพียงอยา่งเดียวอีกต่อไปแต่กลายมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมกบัการด าเนินงานของพิพิธภณัฑ์ได้
โดยผา่นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางส่ือสาธารณะ (2) การสร้างบทบาทใหม่ให้กบั
ธุรกิจพิพิธภณัฑ์ (NPO No Mo’) พิพิธภณัฑ์อาจถึงคราวตอ้งเปล่ียนบทบาทใหม่เป็นผูป้ระกอบการ
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ทางธุรกิจบริการสังคมเพื่อหารายไดเ้พิ่มข้ึนกวา่แต่ก่อนท่ีเป็นองคก์รแบบไม่แสวงหาผลก าไรโดยเปิด
บริการให้เช่าช้ินงานศิลปวตัถุ หรือชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ีรวมถึงการขายลิขสิทธ์ิ ช่ือทางธุรกิจ 
(Brand) (3) การสร้างพิพิธภณัฑ์เสมือน และพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ (Takin’ it 
to the Streets)อุปกรณ์ส่ือสารทนัสมยัอยา่งโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เคร่ืองแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ท าใหก้ารเขา้ถึงพิพิธภณัฑเ์สมือน (Virtual Museum) ผา่นโลกออนไลน์เป็นเร่ืองง่ายดาย (4) การระดม
ทุนจากมวลชนผ่านสังคมออนไลน์ (Alt Funding) พิพิธภณัฑ์ในตะวนัตกไดเ้ปล่ียนแนวคิดจากการ
มองหาแหล่งทุนสนบัสนุนขนาดใหญ่อยา่งมูลนิธิและองคก์รดา้นวฒันธรรมไปสู่การมองหาแหล่งทุน
ขนาดเล็กผ่านช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์อาทิ Google wallet หรือ PayPal (5) การเพิ่ม
บทบาทให้ผูสู้งอายุมาเป็นผูน้ าชมพิพิธภณัฑ์ (Creative Aging) เพิ่มโอกาสให้คนวยัเกษียณเขา้มาเป็น
อาสาสมัครมีส่วนร่วมด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ยิ่งข้ึนอาจขอให้กลุ่มผูสู้งวยัท่ีมีการศึกษาและ
ประสบการณ์อุทิศเวลามาเป็นผูบ้รรยายพิเศษเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตท่ีน่าสนใจ (6) การสร้างความ
เป็นจริงในโลกเสมือน (More Than Real) น าเทคโนโลยีภาพ 3 มิติรุ่นล่าสุดมาปรับใชเ้พื่อจ าลองภาพ
ประสบการณ์เสมือนให้ผูช้มไดก้า้วหลุดเขา้ไปในอีกยุคสมยัอยา่งสมจริงหรือน าเสนอเป็นภาพยนตร์
ในรูปแบบ 4 มิติ และ (7) การสร้างให้พิพิธภณัฑ์กลายเป็นห้องเรียน (New Educational Era) ปรับ
ความรู้พื้นฐานท่ีเรียนรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ให้เข้ากับเน้ือหาสาระของพิพิธภัณฑ์ผ่านการ
ออกแบบเป็นโปรแกรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้จากการคิดสร้างสรรค์
โปรเจคของตนเอง 

American Alliance of Museums (2013) งานวิจัยเร่ือง “จับกระแสพิพิธภัณฑ์ปี  2013: มุ่งสู่
อนาคต (Trends Watch 2013: Back to the Future)” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท าให้ไดก้ระแส 6 อยา่ง
ในปีพ.ศ. 2556 ได้แก่ (1) การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริจาคเงินให้พิพิธภณัฑ์ (The Changing 
Shape of Giving) ท่ี feedback จากผูบ้ริจาคมีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ (2) การใชเ้คร่ืองพิมพ ์3 มิติในงาน
พิพิธภณัฑ์ (3-D Printing)ท าให้การเรียนรู้วตัถุในพิพิธภณัฑ์ท าได้ง่ายข้ึน (3) การใช้พิพิธภณัฑ์เป็น
สถานท่ีเรียนรู้แทนระบบการศึกษาปกติ  (The Great Unbundling) ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ใน
พิพิธภณัฑ์แทนการไปสถาบนัการศึกษาปกติได้ (4) การสร้างปฎิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ชมจากทุกจุดใน
พิพิธภณัฑ์ (When Stuff Talks Back) คลา้ยกบัการใช้ RFID ก่อนหน้าน้ี (5) การท าให้คนหนัออกจาก
โลกออนไลน์ (Disconnecting to Reconnect) ท าให้คนติดต่อกนัดว้ยตนเองมากข้ึน และ (6) การท าให้
ทั้งเมืองเป็นพิพิธภณัฑ ์(The Urban Renaissance)ท าใหพ้ื้นท่ีจดัแสดงเพิ่มข้ึน 

จารุรัศม์ิ ธนูสิงห์ (2555) วิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวทางการบริหารจดัการโรงแรมบูติก กรณีศึกษา
โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ น าเสนอว่า
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โรงแรมบูติก คือ โรงแรมขนาดเล็กท่ีมีความหรูหรา (Small Luxury Hotel) ให้ความส าคญักบัความ
โดดเด่นของสถาปัตยกรรม การบริการท่ีเอาใจใส่ใกลชิ้ดแขกท่ีมากพกัเสมือนเป็นคนในครอบครัว 
และการน าเสนอเร่ืองราวความเป็นมาของสถานท่ี เพื่อให้ผูท่ี้มาพกัไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่และ
น่าจดจ า โดยรูปแบบในการบริหารจดัการโรงแรมบูติกมีส่ิงท่ีตอ้งวางแผน 4 มิติดว้ยกนั คือ 1) มิติดา้น
การจดัการองคก์ร ซ่ึงไม่ต่างจากโรงแรมทัว่ไปท่ีจะตอ้งมีการวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชา
สั่งการ การประสานงาน การควบคุม  2) มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มีการด าเนินการ
ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ปฐมนิเทศ
และทดลองงาน การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองคก์ร การสร้างทีมงาน การประเมินผล การ
ปฏิบติังาน การฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การจ่ายค่าตอบแทน การบ ารุงรักษาสุขภาพ
อนามยั การควบคุมดา้นวนิยั และกฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน แต่ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ คือ การ
มีหวัใจบริการ(service mind) และทศันคติท่ีดีต่อการบริการ และบุคลากรตอ้งสามารถสร้างบรรยากาศ
ภายในโรงแรมใหเ้สมือนอยูใ่นครอบครัว รู้สึกเป็นกนัเองได ้  3) มิติดา้นการบริการ มีทั้งหมด 10 ดา้น 
คือ 1.ความไวใ้จได ้2.การตอบสนองความตอ้งการ 3.ความสามารถของผูใ้ห้บริการ 4.การเขา้ถึงการ
บริการ 5.ความมีอธัยาศยั 6.การติดต่อส่ือสาร 7.ความน่าเช่ือถือ 8.ความปลอดภยั 9.การเขา้ใจและการ
รู้จกัลูกค้า และ10.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  4) มิติด้านการตลาดบริการ อิงตามแนวคิด
ส่วนผสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 1.องคป์ระกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 2.องคป์ระกอบดา้นการจดั
จ าหน่าย 3.องค์ประกอบด้านราคา 4.องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการตลาด 5.องค์ประกอบด้าน
บุคลากร 6.องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ 7.องค์ประกอบด้านกระบวนการ และ8.
องคป์ระกอบดา้นผลิตภาพ โดยโรงแรมบูติกจะตอ้งสร้างจุดขายท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เพื่อสร้างจุด
ต่างอยา่งแทจ้ริง 

2.4.2  เอกสารและหนงัสือ 

Lin Lee Loh-Lim (2012) หนังสือเร่ือง “The Blue Mansion: The Story of Mandarin Splendour 

Reborn” น าเสนอเร่ืองราวของอาคารเก่าในเมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย คือ  “Cheong Fatt Tze” 
หรือ “The Blue Mansion” ในบริบทเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทาง
ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม การออกแบบ การอนุรักษ์สภาพอาคารให้มีรูปแบบคลา้ยเม่ือแรกสร้างมาก
ท่ีสุด ตลอดจนแนวทางการสร้างรายได้ให้กับตวัอาคารด้วยการจดัท าเป็นพิพิธภณัฑ์และอนุสรณ์
สถานของเจ้าของบ้านเปิดให้นักท่องเท่ียวและผูส้นใจได้เข้าชม และท าการปรับเปล่ียนต่อเติม
บางส่วนให้กลายเป็นโรงแรม อาศยัแนวการออกแบบห้องพกัให้มีบรรยากาศในอดีตของบา้นมาก
ท่ีสุด รวมไปถึงห้องจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอารมณ์คลอ้ยตามให้กบัผูม้าใช้บริการอาคารหลงัน้ี
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ไดรั้บรางวลั “Most excellent Project- UNESCO Heritage Award for Culture Heritage Conservation” 
อนัเป็นโครงการทรงคุณค่าการอนุรักษโ์บราณสถาน จากองคก์ารยเูนสโก ปี 2000 ไดรั้บรางวลั “Best 
Boutique Stay” Excellence Award ในปี 2008 และรางวลั “The Best of Malaysia Travel Awards” ใน
ปี 2011 

Chan, Suan Choo (2011) ห นั ง สื อ เร่ื อ ง  “The Pinang Peranakan Mansion: A Museum of 
Straits Chinese Cultural Heritage” น าเสนอเร่ืองราวของพิพิธภณัฑ์ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพเขา้มา
อาศยัอยู่ในประเทศมาเลเซีย อาคารท่ีถูกใช้จดัแสดงนั้นเป็นบ้านเก่าของชาวจีน อาศยัเทคนิคการ
น าเสนอผา่นประสบการณ์ร่วม โดยใชส้ถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วตัถุโบราณท่ีไดจ้ากการบริจาค และ
ภาพถ่าย เป็นตวับอกเล่าเร่ืองราว และสร้างบรรยากาศเสมือนจริงเพื่อใหผู้เ้ขา้ชมคลอ้ยตาม 


