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บทความนี้นําเสนอถึงเนื้อหาที่เปนแนวนโยบายการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ และ
นําเสนอบทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน อีกทั้งแนวคิดและ
รูปแบบของงานศิลปะรวมสมัยที่ไดปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายไดสงผลตอทิศทางการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยเปนอยางมาก การพัฒนาองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของของพิพิธภัณฑ
จึงมีความสําคัญ และนําไปสูการทําหนาที่เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทางศิลปวัฒนธรรมไดอยางสมบูรณมากขึ้น
ABSTRACT

This article presents a Lifelong Learning policy management at domestic and international levels, and the role of
Contemporary art museums and galleries in today's unconventional context. The ideas and forms of Contemporary arts
have become vastly diverse, thus they considerably affect the direction museum management will go. The development
of all involving aspects is essential for the institution in order to become a successful lifelong learning resource of arts and
cultures.

บทนํา
กระแสการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวใดๆ นั้น
ยอมสงผลตอบริบทแวดลอมโดยรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรม
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสาร ทําใหสังคมได
เกิดการสื่อสาร และเชื่อมตอขอมูลความรูจากแหลงตางๆ
ระหวางกันและกัน เปนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา และมี
ความเกี่ ยวของกับสวนงานตางๆ ตั้ งแตนโยบายในระดั บ
สากล จนถึงในระดับสวนบุคคล ทั้งนี้การพัฒนาดังกลาว
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความสอดคลอง และการมีสวน
ร ว มซึ่ ง กั น และกั น จึ ง จะเป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ทุ ก ฝ า ย
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางสมบูรณ โดยผล
การเปลี่ยนแปลงนี้ไดสงผลตอรูปแบบและกระบวนการใน
ดานตางๆ เปนวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิด
ขึ้นทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ถือเปนรากฐานสําคัญ
อยางหนึ่งที่เปนภาพสะทอนของการพัฒนาในแตละพื้นที่

แตละประเทศนั้น แสดงถึงวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากศิลปะนั้นมีความ
สําคัญในการทําหนาที่เปนสื่อกลางที่สงผานขอมูล สื่อสาร
ความคิดเห็น และดํารงวัฒนธรรมใหคงอยูไดพอกับที่กอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งเปนสื่อสะทอน
ความเชื่อ ศาสนา เศรษฐกิจและแงมุมอื่นๆ ดานวัฒนธรรม1
การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงเปน
การเรี ย นรู ถึ ง แนวคิ ด และรู ป แบบของการสร า งสรรค
ผลงานที่มีกระบวนแบบรวมสมัย และมีความเชื่อมโยงองค
ความรู จากแหลงความรูที่เกี่ยวของ และตอเนื่องจากระยะ
เวลาในอดีตมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาแนวคิดและรูปแบบ
ของงานศิลปะรวมสมัยอยางมีทิศทาง และมีหลักการที่
ชัดเจนนั้น จะทําใหผูชมไดมีความรูความเขาใจในศิลปะ
ทั้งดานสุนทรียภาพ และการนําเอาไปประยุกตใชใหเกิด
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ประโยชนไดมากขึ้น แนวคิดดังกลาวนี้จัดเปนสวนหนึ่งของ
หลักการเรียนรูเพื่อการพัฒนา และมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ที่จะชวยเปดเสนทางการเรียนรูใหกวางโดยไมมีขอจํากัด
ดานระยะเวลา สถานที่ มีความหลากหลายขององคความรู
และไมมีขอจํากัดอายุของผูเรียน ชวยใหประชาชน และ
สังคมมีความพรอม สามารถเผชิญกับภาวะความเปลี่ยน
แปลงตางๆ ไดอยางเหมาะสมสําหรับปจจุบันและในอนาคต
ดังนั้น บทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวม
สมัย ซึ่งเปรียบเสมือนคลังขอมูลทางศิลปะที่ทําหนาที่
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูโลกอนาคต
รวมไปถึงการจัดระบบรวบรวมขอมูลหลักฐานทุกดานโดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในสังคม จึงถือวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะปรับปรุงทั้งแนวคิดและ
รูปแบบการบริหารจัดการขององคกรเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ให พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ปะและหอศิ ล ป ร ว มสมั ย ได ทํ า หน า ที่
สื่อสารและถ ายทอดความรูทางศิ ลปวั ฒนธรรมร วมสมั ย
เพื่ อเป นแหล งการเรี ยนรู ตลอดชี วิ ตให กั บสั งคมได อย าง
แทจริง

แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวติ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง
การรับรูความรู ทักษะ และเจตคติ ตั้งแตเกิดจนตายจาก
บุคคลหรือสถาบันใดๆ โดยจะสามารถเรียนรูดวยวิธีเรียน
ตางๆ อยางมีระบบหรือไมมีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ
ก็ได ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง
การจัด กระบวนการทางการศึ ก ษาเพื่ อให เกิด การเรี ย นรู
ตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษา
ในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (Non-formal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) โดยมุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรูดวยตนเอง มุงพัฒนาบุคคลใหสามารถพัฒนา
ตนเอง และปรับตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจของโลก
แนวคิ ด การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ในฐานะที่ เ ป น ยุ ท ธศาสตรการศึกษา เกิดขึ้นเมื่อประมาณกวา 30 ปมาแลว
ภายใตความพยายามของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), UNESCO และสภา

ยุโรป (Council of Europe) เปนการสนองตอความบกพรอง
ที่เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่บุคคลเรียนรูอยูตลอดเวลาที่
ยังมีชีวิตอยู และไมจํากัดเพียงการศึกษาของผูใหญเทานั้น
แตครอบคลุมการเรียนรูทุกรูปแบบตลอดชวงชีวิตอีกดวย
โดยมีมุมมองแบบองครวม (Comprehensive View) ที่ครอบ
คลุมกิจกรรมการเรียนรูทุกดาน โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาความรูความสามารถของบุคคลตางๆ โดยมี
คุณลักษณะ 4 ประการของแนวคิดการเรียนรู ไดแก2
1. มีมุมมองอยางเปนระบบ สิ่งนี้คือคุณลักษณะที่
พิเศษที่สุดของการเรียนรูตลอดชีวิต ที่แสดงถึงกรอบแนว
คิดการเรียนรูตลอดชีวิตของอุปสงคและอุปทาน ของโอกาส
การเรียนรูที่เปนสวนหนึ่งของระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน
ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด และประกอบดวยรูปแบบ
ตางๆ ของการเรียนรูทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. มีผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการเปลี่ยนจากมุงเนนดาน
อุปทาน เปนศูนยกลางในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิง
สถาบันที่เปนทางการไปสูดานอุปสงคที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนเปนหลัก
3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
การเรียนรูที่มีความตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมุงเนนที่จะ
พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูที่ตนเองเปนผูชี้นํา
4. มี วั ต ถุ ป ระสงค ข องนโยบายการศึ ก ษาที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น และมีการจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคเหลานี้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาพการณการเรียนรูจริงที่เกิดขึ้นในแตละชวงชีวิตของคนๆ
หนึ่ง
ทั้งนี้ในการประชุมระหวางชาติวาดวยการศึกษาผูใหญ
(World Conference on Adult Education) ที่จัดโดย UNESCO
ที่กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ไดพัฒนาแนวคิดการ
ศึกษาตลอดชีวิต มีสาระสําคัญดังนี้
1. มนุษยแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองอยูตลอด
เวลา เพราะมนุษยเรียนรูจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
สังคมทุกขณะ
2. การศึกษาที่แทจริงไมไดจํากัดแตเพียงในโรงเรียน
แตครอบคลุมถึงการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาเกิดไดตามโอกาสจึงไมมีวันสิ้นสุด
Lifelong Learning Policy Brief, Organization for Economic Co-operation and Development: OECD, 2004
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3. การศึกษาตลอดชีวิตเปดโอกาสใหคนทั่วไปไดรับ
การศึกษา เพราะสามารถเลือกเรียนตามรูปแบบที่ตนตอง
การ ยืดหยุนไดตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรูไดจากทุก
แหงตามโอกาสจะอํานวย ดังนั้น มนุษยจึงมีโอกาสที่จะ
พัฒนาชีวิตใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยการศึกษาอยางไมมีจุดจบ
ไปตลอดชีวิต
จากแนวคิดการจัดการศึกษาโดยเนนการเรียนรูตลอด
ชีวิต นั้นไดมีหลายประเทศไดเอาแนวคิดดังกลาวนี้นําไป
สูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีจุดเนนที่สําคัญ คือ เปลี่ยนจากการ
ศึกษาในระบบเปนหลัก ไปสูระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
ตัวอยางเชน กรณีของประเทศญี่ปุน เกาหลี สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และกลุมประเทศยุโรป เปนตน
ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา อาจารยประจําคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอขอคิดเห็น โครงสราง
และรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต ในการประชุมสัมมนา
เรื่อง ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต (จัดโดย สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ: 8 กุมภาพันธ 2543) ใน
2 ประเด็น คือ หลักการ และรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต
โดยมีขอควรพิจารณาใน 3 เรื่อง คือ
1. การเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู
2. คุณภาพการเรียนรู
3. คาใชจายเพื่อการเรียนรู
ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต จะตองมีการรวม
ดวยชวยกันจากทุกฝายในการจัดการเรียนรู ภายใตบริบท
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ
ประเทศ โดยเริ่มความสัมพันธต้ังแตบุคคล (สวนตน)
ครอบครัว (การอบรมเลี้ยงดู) ชุมชน (ภูมิปญญาทองถิ่น)
สถาบัน (หนวยงานองคกรเอกชน เฉพาะทาง) สถานประกอบการ (ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม) รัฐ (ในภาพรวมของ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแตละสวนตองมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงถึงกัน ดังแผนภาพตอไปนี้

ตน

ครอบครัว

รัฐ
รวมดวยชวยกัน

สถาน
ประกอบการ

ชุมชน

สถาบัน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย
แผนภาพความเชื่อมโยง และความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการจัดการเรียน
รูตลอดชีวิต
ในประเทศไทยได มี ก ารให ค วามสํ า คั ญ และมี ก าร
ปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญจากวิกฤติ
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ในมาตราที่ 81 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545) ซึ่งไดกําหนดความหมาย
ของการศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิตใน มาตรา 4 ดังนี้
“การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู
การฝ ก การอบรม การสื บสานทางวั ฒนธรรม การสร าง
สรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู
อั นเกิ ดจากการจั ดสภาพแวดล อม สั งคม การเรี ยนรู และ
ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายถึง การศึกษาที่เกิดจาก
การผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีความมุงหมาย และหลักการในมาตรา 6 เพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ทั้งนี้ ในมาตรา 8 ไดระบุการจัดการศึกษาใหยึดหลัก
ดังนี้
1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง
และมีขอกําหนดระบบการศึกษาไว 3 รูปแบบไวใน
มาตรา15 คือ การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และมีประเด็นสําคัญใน
มาตรา 25 ที่ไดระบุวา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และ
การจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวน
สาธารณะ ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และ
แหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในหมวดที่ 9 ไดกําหนดใหมีการสงเสริมให
มีการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาทั้ง 3
รูปแบบ ซึ่งก็คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางกวางขวาง
รวมทั้งมีการจัดระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการใช
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางทั่วถึง การสนับสนุน
การผลิต และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวม
ทั้งการพัฒนาบุคลากร ผูผลิต ผูใช และการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
จากรายละเอียดดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ไดกําหนดและใหความ
สําคัญกับการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม
มากกวาในสมัยอดีต จากการกําหนดใหมีการสงเสริมและ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ และหอศิลป เพื่อใหเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการ
กํา หนดในพระราชบั ญ ญั ติใ ห มี ก ารจั ด ระบบโครงสร า ง
พื้นฐานทางการจัดการศึกษา และองคประกอบที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหการดําเนินการจัดการในดานตางๆ นี้
สามารถดําเนินการไปไดเปนอยางดี

การสงเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในประชาคม
โลก
บทบาทของประชาคมโลก หรือในอีกความหมายหนึ่ง
คือ องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) นั้น
ไดมีการใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ออกมาเปนแนวนโยบายในดานตางๆ ทั้งนี้จะ
เห็นไดจากการประชุมทั่วไปของของยูเนสโก ครั้งที่21 ในป
พุทธศักราช 2523 (ค.ศ. 1980) มีศิลปนผูเขารวมประชุมใน
สาขาตางๆ และผูแทนจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทุก
ภูมิภาคของโลก จํานวน 26 ประเทศ และในปพุทธศักราช
2540 (ค.ศ. 1997) องคการสหประชาชาติรวมกับกระทรวง
วัฒนธรรมแหงประเทศฝรั่งเศส ไดจัดใหมีการประชุมวา
ดวยสถานภาพของศิลปน ประชุม ซึ่งไดนําเสนอเนื้อหา
ทางดานบทบาททางวิชาชีพของศิลปน และสถานะภาพของ
ศิลปนในสาขาตางๆ โดยไดมีขอสรุปในภาพรวมทั้งหมด
ของศิลปนคือบุคคลผูสรางสรรคผลงานศิลปะ และไดมี
ขอกําหนดเปนปฏิญญาสากลในเวลาตอมา โดยปฏิญญา
ดังกลาว มีสาระที่เกี่ยวของกับเรื่องของการศึกษาศิลปะการ

จัดการเรียนรู ความสําคัญของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
อันหมายถึงหอศิลป (หรือพิพิธภัณฑศิลปะ) หลายประเด็น
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ของหอศิลป ในปฏิญญาขอที่ 12 ซึ่งระบุวา ควรจะมีการให
ความรูและพัฒนาการศึกษาดานศิลปะทั้งหมดทุกดาน ทั้ง
ในระดับที่เปนการศึกษาในระบบและนอกระบบ และ
ปฏิญญาขอที่ 27 ที่ระบุวา เพื่อใหศิลปะและการสรางสรรค
ทางศิลปะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประสบการณดาน
สติปญญา รางกาย อารมณ และจิตใจ ของเด็กและเยาวชน
จึงควรมีการใหความรู และการสอนศิลปะแขนงตางๆ โดยมี
ฐานะเทาเทียมกับวิชาอื่นๆ ในระบบการศึกษา และใน
ปฏิญญาขอที่ 29 ที่ระบุวา การศึกษาดานศิลปะควรจะเปน
แบบวัฒนธรรมที่หลากหลายอยูรวมกันอยางแตกตางได
และควรจะต องคั ดค านความพยายามใดๆ ที่ จะแบ งหรื อ
จัดลําดับชั้นศิลปะที่ตางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติดังกลาว สภาพิพิธภัณฑระหวางประเทศ หรือ ICOM
(International Council of Museum) ซึ่งเปนตัวแทนระหวาง
ชาติทางดานพิพิธภัณฑ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตปพุทธศักราช
2489 ไดมีการประสานความรวมมือ และขอตกลงรวมกับ
ยูเนสโก ในดานตางๆ ไดแก การใหคําจํากัดความของพิพิธภัณฑสถาน ใหความรวมมือสนับสนุนสถาบันพิพิธภัณฑ
และผูประกอบอาชีพพิพิธภัณฑ ดําเนินการประสานงาน
และชวยเหลือกันระหวางพิพิธภัณฑสถานทั้งหลาย และผู
ประกอบอาชีพพิพิธภัณฑสถานในระดับระหวางประเทศ
และเนนความสําคัญของหนาที่พิพิธภัณฑสถาน และอาชีพ
พิพิธภัณฑสถานที่มีตอชุมชน และสงเสริมใหเกิดความรู
ความเขาใจกันของมวลชนในโลก นอกนี้สภาพิพิธภัณฑฯ
ยังไดระบุถึงบทบาททางดานการศึกษาและชุมชนของพิพิธภัณฑไววา พิพิธภัณฑควรอาศัยทุกเงื่อนไขเพื่อการพัฒนา
ตนเองในฐานะทรัพยากรที่มีคุณคาเพื่อการศึกษา และ
พิพิธภัณฑควรมีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อผูคนทุกคน
ทุกกลุมทุกระดับตื่นตัวและสนใจเขาชมพิพิธภัณฑใหมาก
ขึ้น (อํานาจ เย็นสบาย.2547 อางถึง ICOM Statutes. 1987,
Article 2.6.)
จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา มาตรฐานปฏิญญา
ของยูเนสโก ไดใหความสําคัญกับการเรียนรูและพัฒนา
ทางศิลปวัฒนธรรม และการยอมรับความหลากหลายในแต
ละสาขาทางศิลปะ และการกําหนดบทบาทและหนาที่ของ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามชั ด เจนของสภาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ร ะหว า ง
ประเทศ ทั้งดานสถานภาพและบทบาททางการศึกษา โดย
สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของพิพิธภัณฑที่มีบทบาทในการ
ที่จะทําหนาที่สรางความรูความเขาใจทางดานศิลปวัฒนธรรมใหกับทุกคนและทุกสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ไดมีหลายประเทศไดเห็นความสําคัญ จึงกําหนด
แนวนโยบายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดังกลาวนี้ เปน
รูปธรรมและสงผลใหเกิดการพัฒนาดานพิพิธภัณฑเปน
อยางมาก อาทิ ประเทศญี่ปุนที่ไดออกกฎหมายพิพิธภัณฑ
ขึ้นในปพุทธศักราช 2494 (ค.ศ. 1951) ซึ่งมีขอ กําหนดที่
ครอบคลุมตั้งแตการจัดตั้ง การจําแนกประเภทของพิพิธภัณฑ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ กําหนดใหมีภัณฑารักษ กําหนดผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนกระบวนการสรางสรรค
และจัดแสดงผลงาน โดยขอกําหนดตางๆ นี้ ไดทําใหวงการพิพิธภัณฑของประเทศญี่ปุนไดมีมาตรฐานและพัฒนา
ไปสูระดับสากล
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดตระหนักและเห็นความ
สําคัญในการสงเสริมศิลปะ โดยไดมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะแหงชาติ (The National Endowment for the Arts: NEA) ในป ค.ศ. 1965 อีกทั้งกําหนด
วิสัยทัศนในการสงเสริมการเรียนรูศิลปะ ใหรัฐตองสงเสริม
และอํานวยความสะดวกการฝกปฏิบัติและการเรียนรูทาง
ดานศิลปะแกประชาชน นอกเหนือวิสัยทัศนดังกลาวนี้
ยังมีขอกําหนดในกฎหมายวาดวยเปาหมายการศึกษาของ
ประชาชนอเมริกันในศตวรรษที่ 21 (Goal 2000 Educate
America Act of 1994) ที่ระบุวา นักเรียนอเมริกันทุกคนจะ
ตองผานประสบการณในวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเปนวิชาที่มี
ศักดิ์ศรีเทียบเทากับวิชาหลักอื่นๆ เชน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และไดจําแนกศิลปศึกษาออกเปน 2 ระบบ
หลัก คือ การศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
มีโครงสร างสนั บสนุ นเป นหน วยงานอิ สระที่ ขึ้ นตรงกั บ
ประธานาธิบดีอีก 2 หนวยงาน คือ
1. หนวยงานสํานักงานกองทุนตอยอดหรือสนับสนุน
กิจกรรมดานศิลปะแหงชาติ (The National Endowment
for the Arts: NEA)
2. หนวยงานที่เปนสถาบันเพื่อการบริการดานพิพิธภัณฑและหองสมุด (Institute of Museum and LibraryServices: IMLS)

และในป ค.ศ. 1991 สมาคมพิพิธภัณฑอเมริกันได
กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องการศึ ก ษาในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ต าม
รายงาน Excellence and Equity วาพิพิธภัณฑ คือ ที่จัดการ
ศึกษาที่กวางขวาง และมีหนาที่เปนศูนยกลางการบริการ
สาธารณะ ซึ่งเปนการยืนยันวาพิพิธภัณฑจําเปนตองรวม
มือกับองคกรที่หลากหลาย ทั้งในระบบโรงเรียนและภาค
เอกชน
จากนโยบายและการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อย า งเป น
รูปธรรมที่ชัดเจนทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ
ตามตัวอยางที่กลาวมานั้น ไดสงผลใหเกิดรากฐานการ
พัฒนาการศึกษาทางศิลปะที่มีความมั่นคงและตอเนื่อง

บทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัย
ในปจจุบัน
ศิลปะรวมสมัย (Contemporary Art) เปนงานศิลปะที่
เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 และตนศตวรรษที่ 21 โดยเปน
การปรับแนวคิดและรูปแบบของการสรางสรรคผลงานใน
วิถีนิยม และพัฒนาตอมาจากงานศิลปะสมัยใหม คําวา
“รวมสมัย” (Contemporary) มักหมายถึงสมัยปจจุบันหรือ
สมัยใหม และคําวา “ศิลปะรวมสมัย” มักหมายถึง ศิลปะที่
มีกระบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคมปจจุบัน ศิลปะ
รวมสมัยนั้นมีแนวคิดและรูปแบบวิธีการนําเสนอที่เนนถึง
ความสั มพันธ บริ บทแวดล อมและการมี สวนรวมของสิ่ ง
ตางๆ ในสังคม ที่มีความสอดคลองสัมพันธกันระหวาง
ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีการถายทอดผานสื่อตางๆ ที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งแนวทางและวิธีการสรางสรรคดังกลาว
นี้เปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งในประเทศไทยและในนานา
ประเทศ
นอกจากนี้ สํ านั กงานศิ ลปวั ฒนธรรมร วมสมั ย3
กระทรวงวัฒนธรรมไดแบงขอบขายของงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย เปน 9 สาขา คือ
1) สาขาทัศนศิลป (Visual Arts) หมายถึง ศิลปะที่
มองเห็นไดดวยตา ทั้งศิลปะสองมิติ และสามมิติ ที่เปน
วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
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ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2545 เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และ
เผยแพรกิจการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

2) สาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายถึง
ศิลปการแสดงละคร การละเลน และการแสดงพื้นบาน
ประยุกต
3) สาขาคีตศิลป และขับรอง (Music) คีตศิลป หมาย
ถึง การเลนดนตรีสากล และดนตรีไทยประยุกต ที่มีทั้ง
ประเภทดีด สี ตี และเปาขับรอง หมายถึง การใชเสียงที่
เปลงออกมาจากลําคออยางมีศิลปะ ดวยการตบแตงเสียง
ทํานองเพลงใหเกิดความไพเราะ
4) สาขาวรรณศิลป (Literature) หมายถึง ศิลปะใน
การแตงหนังสือ หรือศิลปะทางวรรณกรรมที่มีองคประกอบ
ที่สําคัญในการแสดงความรูสึกสะเทือนใจ จินตนาการ และ
การแสดงออกทวงทาทีเฉพาะตัว มีวิธีการเสนอเรื่องราว
ที่นาสนใจทั้งกวีนิพนธ เรื่องสั้น และบทละคร
5) สาขาสถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง งาน
ออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งกอสราง ซึ่งสรางขึ้นอยาง
เปนศิลปะสวยงาม เปนสงาและถูกตองตามหลักวิชาการ
เหมาะสมกับประโยชนใชสอยมีคุณคาทางศิลปะ และ
มั่นคงแข็งแรง
6) สาขามัณฑนศิลป (Interior Design) หมายถึง
ศิลปะการออกแบบ การประดับและตกแตงสภาพแวดลอม
ภายนอก และภายในอาคารบานเรือน สถานที่ทั้งในลักษณะ
ที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
7) สาขาเรขศิลป (Graphic Design) หมายถึง การ
ออกแบบศิ ล ปะในการสื่ อ สารกั บ กลุ ม ชนด ว ยภาษาที่ ตี
ความได โดยการดูดวยตา ทั้งที่เปน “ภาษาอักษร” และ
“ภาษาภาพ” (ภาพถาย ภาพวาด ลายเสน สีสัน และอื่นๆ)
โดยตอบสนองการสื่อสารเปนสําคัญ
8) สาขาภาพยนตร (Film) หมายถึง งานศิลปวัฒนธรรมดานสื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving Image) หรือโสตทัศน (Audiovisuals) ทั้งที่ผลิตดวยฟลมภาพยนตร เทปวีดิทัศน และสื่อผสม มีขอบเขตกวางขวางตั้งแตภาพยนตร
สมัครเลน ภาพยนตรครอบครัว ภาพยนตรสั้น ภาพยนตร
ทดลอง ภาพยนตรสารคดี ไปจนถึงภาพยนตรในอุตสาหกรรมบันเทิง
9) สาขาแฟชั่น (Fashion) หมายถึง การออกแบบ
เสื้อผาอาภรณเครื่องประดับรางกาย และการแสดงแบบการ
นุงหมแบบตางๆ ที่มีรูปแบบ และสีสันตามสมัยรสนิยม
ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง

ความหลากหลายของศิลปะรวมสมัยในแตละสาขา
ดังกลาวนี้ สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดและรูปแบบของสังคม
รวมสมัยในปจจุบันที่มีความเคลื่อนไหว ถายเท และมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา พิพิธภัณฑศิลปะจึงเปน
สถาบันที่มีหนาที่เชื่อมความเขาใจระหวางสังคมปจจุบัน
กับงานตางๆ ที่พวกศิลปนเริ่มตนกระทํา โดยตองนําศิลปะ
รวมสมัยใหเขาไปสูความเขาใจที่ดีของสังคม
บทบาทของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป จึงมีสวน
สําคัญในการใหความรูความเขาใจทางดานศิลปะ รวมทั้ง
สะทอนและประเมินคุณคาคุณภาพของสิ่งที่แสดงออกมา
ตามความหมายของหอศิลปรวมสมัย (Contemporary Art
Museum) ที่เปนสถาบันที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงงาน
ศิลปะรวมสมัย ที่พัฒนาสรางสรรคขึ้นใหมในยุคสมัย
เดียวกัน หรือในเวลาเดียวกัน มีกระบวนแบบหรือแนว
ความคิดของสังคม มีวัฒนธรรมเปนฐานรากสําคัญในการ
สรางสรรค มีความสอดคลองสัมพันธและสงผลตอกันและ
กันระหวางศิลปะและวัฒนธรรม และเปนสถานที่ที่ดํารง
รักษาและคงไวซึ่งความเคลื่อนไหวศิลปะแหงชาติ โดยมี
บทบาทหนาที่ตามภารกิจขั้นพื้นฐานที่สําคัญของพิพิธภัณฑ
ทั่วไป และพิพิธภัณฑศิลปะ คือ การเก็บสะสมผลงาน การ
สงวนรักษา การจัดแสดง และการเสริมสรางรสนิยมที่ดี
และปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีแกผูชม พิพิธภัณฑศิลปะ จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และแนวทางการดําเนินการมาตลอด
เพื่อให ส อดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของศิล ปะ
รวมสมัยที่มีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา โดยไมเพียงแต
เปนสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะเทานั้น หากไดพัฒนา
ไปสูการเปนพื้นที่ประกอบกิจกรรม และนําเสนอเนื้อหา
ทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะเห็นไดจาก วิสัยทัศน วัตถุประสงค ตลอดจนแนวคิดทางการจัดแสดงนิทรรศการ หรือ
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของพิพิธภัณฑศิลปะ ทั้งที่มีการ
จัดสรางขึ้นมาใหม หรือการปรับปรุงพื้นที่เดิม ทั้งนี้แนวคิด
พิพิ ธภั ณฑ ศิ ลปะร วมสมั ยนั้ นยั งคงใช หลั กการออกแบบ
เดียวกับพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปในศตวรรษที่ 19 อาทิ
เชน หอศิลปดัลวิช (Dulwich Gallery) ในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ (ค.ศ. 1811-14) หรือ หอศิลปเกาแกในเมือง
มิวนิค ประเทศเยอรมนี (ค.ศ. 1826-36) ซึ่งแตละแหงนั้นได
จัดตั้งในพื้นที่ขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนที่เก็บ
สะสมผลงานศิลปะรวมสมัย และในเวลาตอมาไดมีความ
เปลี่ ย นแปลงอย างชั ดเจนของพิ พิ ธ ภั ณฑ ศิ ลปะร ว มสมั ย

ใน 2 ประการ โดยประการแรก ไดแก วัตถุประสงคในการ
จัดสรางพิพิธภัณฑศิลปะ ซึ่งไดคํานึงถึงการจัดรายการ ตางๆ
ของพิพิธภัณฑในปจจุบันที่มีความซับซอนมากขึ้น และให
ความสํ า คั ญ กั บ การเป น ศู น ย ก ลางของกิ จ กรรมมากขึ้ น
ประการที่สอง เกี่ยวของกับการแสดงออกถึงคุณลักษณะ
เฉพาะของพิพิธภัณฑที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากผลงานศิลปะไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความ
แตกตางมากขึ้นนับตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 20 ที่ผานมานี้
จากแนวทางการสรางสรรคเดิมของศตวรรษที่ 19 ดวยเหตุผล
ดังกลาว จึงไดมีการปรับปรุงพื้นที่การจัดแสดงในขนาด
กลางใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมกับผลงานศิลปะรวมสมัย
มากขึ้น
ความเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วนั้ น ส ง ผลให พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ศิลปะและหอศิลปรวมสมัยทั่วโลกในปจจุบัน ไดกําหนด
บทบาทและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่มีความจําเพาะ
เจาะจงมากขึ้น และมุงเนนไปทางใดทางหนึ่งอยางชัดเจน
อาทิ หอศิลปรวมสมัยแหงเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุน
(Fukuoka Asian Art Museum: กอตั้งขึ้นในป 2542) ซึ่งได
กําหนดวิสัยทัศนหอศิลปเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยน
และความรวมมือทางศิลปะแหงเอเชีย โดยมุงเนนงาน
ศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยของเอเชีย อีกทั้งเปนพื้นที่
สําหรับสรางสรรคของชุมชนศิลปะ และสรางการมีสวน
รวมทางศิลปะระหวางหอศิลปและชุมชน หอศิลปรวมสมัย
แหงศตวรรษที่ 21 แหงเมืองคานาซาวา ประเทศญี่ปุน (21st
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa: กอตั้ง
ขึ้นในป 2547) เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการวางบทบาท
เปนหอศิลปที่ดําเนินการจัดแสดงงานศิลปะรวมสมัยใน
ระดับสากล และมีวัตถุประสงคของหอศิลปที่คํานึงถึงการ
มีสวนรวมระหวางหอศิลปและประชาชน สังคมของเมือง
คานาซาวาเปนอยางมาก โดยกําหนดวิสัยทัศนของหอศิลป
เพื่ อ ให ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของ
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม โดยผานกระบวนการ
สรางสรรค และการมีสวนรวมของทุกคนในสังคม

องคประกอบของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวม
สมัย
การดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลป
รวมสมัยใดๆ นั้น ยอมจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค
การจัดตั้งขององคกรหรือสถาบัน โดยอยูภายใตหลัก

ปรัชญาของพิพิธภัณฑศิลปะ 3 ประการไดแก หนาที่ในการ
สรางประสบการณสุนทรียะแกสังคม หนาที่ใหการศึกษา
ศิลปะ และหนาที่ตอสังคม ทั้งนี้ในการดําเนินงานตาม
แผนงานและนโยบายของพิ พิ ธ ภั ณฑ จะถู กกํ าหนด โดย
ผูบริหารและคณะกรรมการ ซึ่งในปจจุบันไดมีการนําเอา
ชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการวางแผนและดําเนิน
กิจกรรมของพิพิธภัณฑ เพื่อใหพิพิธภัณฑสามารถทําหนาที่
ตอบสนองและสื่อสารความเขาใจไดเหมาะสมกับสังคม
ไดมากขึ้น โดยมีองคประกอบของพิพิธภัณฑศิลปะ และ
หอศิลปรวมสมัย 2 สวนที่สําคัญ ไดแก องคประกอบดาน
ระบบบริหารและการจัดการ และองคประกอบดานกายภาพ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑในปจจุบันนี้ ถือเปนดัชนี
สําคัญในการชี้วัดความสําเร็จของพิพิธภัณฑ ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมและสภาพแวดลอมโดยรอบจาก
อดีตสูปจจุบันที่สงผลใหการดําเนินงานของพิพิธภัณฑตอง
ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงกระบวนการและองคประกอบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหพิพิธภัณฑไดบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีผลการศึกษาถึงกระบวนการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑของ จี บราวน กูดี้ (G. Browne
Goode) ผูชวยเลขาธิการของสถาบันสมิธโซเนี่ยน กรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดนําเสนอตอที่ประชุม
ของสมาคมพิ พิ ธภัณฑแห งสหราชอาณาจั กร (British
Museums Association) ในป 1895 พบวา มีขอกําหนด 5
ประการซึ่งพิพิธภัณฑตองตระหนักและใหความสําคัญดังนี้
1. โครงสร า งองค ก รของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ จ ะต อ งมี ก าร
ดําเนินการสนับสนุนที่ตอเนื่องและจริงจัง
2. การนิยามความหมาย และการกําหนดบทบาทของ
พิพิธภัณฑ ควรมีการวางขอบเขตที่ชัดเจนและสามารถยืด
หยุนได ซึ่งจะตองคํานึงถึงการตอบสนองความตองการของ
ชุมชนเปนหลัก
3. ความพรอมของวัตถุดิบและทรัพยากรในการดําเนิน
การดานตางๆ รวมทั้งการนําเสนอและจัดแสดงผลงานที่ดี
4. บุคลากร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนภัณฑารักษที่มีความรูและความชํานาญเปนอยางดี
5. อาคาร และสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ
ในหลั ก สู ต รการบริ ห ารและจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ข อง
สาขาพิพิธภัณฑศึกษา มหาวิทยาลัยไลเชสเตอร ประเทศ

อังกฤษ (University of Leicester, U.K) ก็อยูในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมใน 9 หลักการสําคัญ ดังนี้
1. การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคในการจัดตั้งและ
ดําเนินการพิพิธภัณฑ
2. การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของ
พิพิธภัณฑ
3. การวางแผนงานเพื่อสนับสนุนองคกร และกลยุทธ
การบริหารจัดการ
4. การวัดและประเมินผลองคกร
5. บุคลากร
6. งบประมาณ
7. ที่ตั้งพิพิธภัณฑ (รวมไปถึง ตัวอาคาร การเก็บสะสม
รวบรวมผลงาน สิ่งอํานวยความสะดวก)
8. การดําเนินการตามนโยบาย และแผนการปฏิบัติ
งาน
9. การวางแผนทางการตลาด ถือเปนกลยุทธของการ
บริหารจัดการ ที่เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตอบสนอง
ความตองการของผูชมในการใหบริการของพิพิธภัณฑได
จากบทบาทและหนาที่ของพิพิธภัณฑในอดีตที่ผานมา
เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยไมแสวงผลกําไร ซึ่งทําหนาที่
เก็บรวบรวมผลงาน บํารุงรักษา และจัดการแสดง เพื่อให
ความรูแกผูชมและสังคม ซึ่งถือเปนพันธกิจหลักของการ
ดําเนินงานพิพิธภัณฑ แตในปจจุบันนั้นมีพิพิธภัณฑจําเปน
ที่จะตองปรับบทบาทอีกอยางหนึ่งเพิ่มขึ้นมา ไดแก การให
ความสําคัญดานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ และจัดการ
งบประมาณรายรับรายจายของพิพิธภัณฑ
ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายและกลยุทธทางการตลาด
ใหเปนองคประกอบหลักสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑนั้น เปน
สิ่งที่ควรจัดทํา เนื่องจากบริบทของพิพิธภัณฑในปจจุบัน
นั้น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรมซึ่ ง ต อ งการ
กระบวนการสื่อสารความหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการใชกลยุทธการตลาดและการสื่อสารองคกร จึงเปนการจําแนก
องคกรพิพิธภัณฑในแตละที่ใหมีความชัดเจนและจําเพาะ
เจาะจง ทั้งนี้จะตองมีการวางแผนกลยุทธการตลาดของ
พิพิธภัณฑในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังแผนภาพนี้

Collection

Public

Museum

Organizational
Mechanisms

และจากการศึกษาของฮิวจ แบรดฟอรด ถึงแบบแผน
ทางการตลาดพิพิธภัณฑ ที่ใชกรณีศึกษาจากพิพิธภัณฑใน
สกอตแลนด4 โดยผลการศึกษาพบโครงรางของแบบ
แผนการตลาดของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งที่ภัณฑารักษสวน
ใหญนําไปใชในการบริหารจัดการพิพิธภั ณฑจนประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ
คือ
(1) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
(2) การธํารงชื่อเสียงพิพิธภัณฑ
(3) การบริหารความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑและผู
ใหการสนับสนุนแกพิพิธภัณฑ
นอกจากนั้น พิพิธภัณฑจะตองสรางทางเลือกและ
เงื่อนไขตางๆ ในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดรายได
ของพิพิธภัณฑ โดยเปนการใหการสนับสนุนเชิงนโยบาย
เพื่อสรางรายไดของพิพิธภัณฑที่สามารถกระทําไดในแนว
ทางตางๆ อาทิ การคืนภาษีเงินไดจากการบริจาคใหกับผู
สนับสนุนพิพิธภัณฑ เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการบริจาคเขา
กองทุนของพิพิธภัณฑเพิ่มมากขึ้น และการจัดทําโครงการ
โดยใชงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน นอก
4

เปนผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกในหัวขอ Marketing Scotland’s
Museum and Galleries. ในสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสเตรท
ไคลด โดยไดรับการสนับสนุนการวิจัยจาก Scottish Museum Council
และคณะกรรมาธิการพิพิธภั ณฑ ตีพิมพครั้ งแรกในหนังสือ The
Museums Profession: Internal and External Relations.ในป 1991.
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จากนี้พิพิธภัณฑสามารถที่จะดําเนินการในเชิงธุรกิจเพื่อ
สรางรายไดใหกับพิพิธภัณฑในลักษณะตางๆ ได ดังนี้
1. การสบทบทุน และบริจาคเพิ่มเติมจากคาเขาชม
พิพิธภัณฑ
2. การสรางระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ
3. การจัดจําหนายสินคาในรานคาของพิพิธภัณฑ โดย
เพิ่มชองทางการจําหนายใหมากขึ้น อาทิ จดหมายแจงขาว
รายการสินคา ผลิตภัณฑที่นาสนใจ ผลิตภัณฑใหมที่จะ
วางตลาด
4. การสรางรูปแบบสินคาของรานคาพิพิธภัณฑใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น
5. การใหบริการสื่อเพื่อการบันเทิง เชน การใหบริการ
ยืม-คืนหนังสือ วิดีโอ ภาพยนตร เปนตน
6. การสรางรายไดจากการเปดใหบริการจากสิ่งอํานวย
ความสะดวกของพิพิธภัณฑ เชน การจัดงานเลี้ยงรับรอง การ
จัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายนอก การเปดใหบริการ
หองอาหาร
7. ภัตตาคาร เปนตน
8. การจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เชน การเปนเจา
ภาพจัดงานแสดงดนตรี หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถดึง
ความสนใจของประชาชนใหเขามาที่พิพิธภัณฑได
9. การจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาเพื่อการสรางรายได
ของพิพิธภัณฑ อาทิ การจัดชั้นเรียน หรือจัดการบรรยาย
พิเศษในหัวขอตางๆ ที่ห ลากหลายของพิพิธ ภัณฑใหกับ
สังคม

10. แนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ อื่นๆ ที่มีความเปน
ไปได
จากแนวทางการสรางรายไดดังกลาวขางตนจะเห็นวา
บทบาทของพิพิธภัณฑมีความจําเปนที่จะปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให
พิพิธภัณฑสามารถดําเนินการบริหารจัดการไดอยางราบรื่น
และเปนไปดวยดี

การวัดและประเมิ นผลการดํ าเนิน งานของพิพิธภัณฑ
การวัดและประเมินผลการดําเนินงานพิพิธภัณฑเปนสิ่ง
ที่ตองดําเนินควบคูไปพรอมกับจัดการบริหารงานพิพิธภัณฑ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการ
บริหารจัดการในดานตางๆใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งการวัดผล
การดําเนินงานจะชวยพัฒนาระบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในดานตางๆดังนี้

1. ชวยในการกําหนดนโยบายและแผนงานพิพิธภัณฑ
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น
2. ชวยในการวางแผนดําเนินงาน และการจัดการดาน
งบประมาณ ที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางของ
สถานการณปจจุบัน
3. ชวยในการพัฒนาพิพิธภัณฑ ทั้งโครงสรางการ
ดําเนินการใหมีมาตรฐาน และประสบผลสําเร็จตามเปา
หมายที่กําหนดไว
4. ชวยในการจัดลําดับความสําคัญ ของการวางแผน
ทรัพยากรตางๆของพิพิธภัณฑ
5. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ชวยในการตัดสินใจในการดําเนินการตางๆได
นอกจากนั้นพิพิธภัณฑสวนใหญในปจจุบันไดพัฒนา
แนวคิดขึ้นมาใหม โดยยึดหลักความสัมพันธและกลุมผูชม
แนวคิดใหมนี้สรางรูปแบบและกระบวนคิดใหมใหเกิดขึ้น
อีก โดยจะเห็นไดจากแผนภาพ V-F-M (Value for Money)
ที่แสดงความเกี่ยวโยงของการจัดองคกร การกําหนดเกณฑ
การวัดผล สําหรับชุมชนและอื่นๆ

แผนภาพ V-F-M (Value for Money Framework)
E
E
E

CONOMY
FFIENCY
FFECTIVENESS

แผนภาพ V-F-M นี้จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนําเขา ที่สงผลตอผลลัพธที่ออกสูภายนอก
และพิพิธภัณฑสามารถนําเอารูปแบบ V-F-M ดังกลาวนี้มา
ใชในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑในลักษณะตางๆ ดังนี้
- สภาพเศรษฐกิจ (ECONOMY) ในการจัดการ
บริหารงบประมาณขององคกรในดานตางๆ ของพิพิธภัณฑ
รวมถึงกระบวนการการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและทรัพยากร
และการประมาณการรายรับรายจายที่เหมาะสม

-SPENDING LESS
-SPENDING WELL
-SPENDING WISELY

- ความมีประสิทธิภาพ (EFFICIENCY) คือ ปจจัยที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการบริ ห ารจั ด การที่
สงผลถึงประสิทธิภาพของสิ่งที่ปรากฏแกภายนอก ไดแก
ปจจัยและองคประกอบพื้นฐานทั่วไปของพิพิธภัณฑ อาทิ
สิ่งอํานวยความสะดวก การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การ
ใหบริการ และระบบการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด

- ผลลัพธ (EFFECTIVELY) หมายถึง ความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ผูชม โดยวัดผลไดจากการพัฒนาองคความรู
และใหการศึกษาของพิพิธภัณฑ การตระหนักและเห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนมรดกทองถิ่นและ
ของประเทศชาติ

บทสรุป
จากบริบทโดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นไดสงผล
ใหพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวมสมัยโดยสวนใหญใน
ประเทศตางๆ ที่ใหความสํ าคัญกับการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานและเปนสิ่งบงบอกถึงความเจริญ
และอารยธรรมของประเทศ ไดมีการพัฒนาทั้งแนวคิด
รูปแบบ และระบบการจัดการในดานตางๆ ของพิพิธภัณฑ
อยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับสวนตางๆ ของสังคม ซึ่ง
พบวา มีความสอดคลองกับคุณลักษณะการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่มีมุมมองที่เปนระบบ มีการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
และมีการสรางแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงความหลาก
หลายของวัตถุประสงคที่มีความยืดหยุนและปรับใหสอด
คลองกับสถานการณปจจุบัน
ดังนั้น การพัฒนาพิพิธภัณฑศิลปะและหอศิลปรวม
สมัยในการทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทางศิลปวัฒนธรรมนั้น จะตองประกอบไปดวย
1. การใหสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในระดับ
นโยบายจากทางภาครัฐและเอกชน
2. การกํ า หนดเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ มี ค วาม
สอดคลองกับบริบทแวดลอม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของสังคมและชุมชนเปนหลัก แตคงไวซึ่งคุณลักษณะ
เฉพาะของพิพิธภัณฑ
3. มี ก ารจั ดองคป ระกอบระบบการบริห ารจัด การที่
เหมาะสม โดยตั้งอยูบนหลักพันธกิจและปรัชญาการศึกษา
ของพิพิธภัณฑ
4. การใหความสําคัญกับกลยุทธทางการตลาด และ
การสื่อสารองคกรซึ่งจะทําใหการดําเนินงานพิพิธภัณฑได
มีแนวทางและวิธีการในการสื่อสารเนื้อหาหลักของพิพิธภัณฑ และถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมผาน
กระบวนการจัดการที่สรางสรรค
5. มีการสํารวจและประเมินผลการดําเนินการในดาน
ตางๆของพิพิธภัณฑอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ตรวจสอบและปรับปรุงความเคลื่อนไหวของพิพิธภัณฑให

มีความตื่นตัวและตอบสนองวัตถุประสงคในการเรียนรู
ของผูชมอยูเสมอ อีกทั้งจะทําใหพิพิธภัณฑไดมีความ
ยืดหยุนในการดําเนินงานตามสถานการณปจจุบันไดมาก
ขึ้น
6. การนําเอาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มา
ใชในกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานและการจัด
กิจกรรมตางๆของพิพิธภัณฑ ทั้งนี้เพื่อใหผูชม ผูเรียน ทุก
คนทุกเพศทุกวัย สามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑไดอยางทั่วถึง โดยไมจํากัด
เวลา และสถานที่
การพัฒนาตามแนวทางขางตน จะเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหพิพิธภัณฑและหอศิลปรวมสมัยไดทําหนาที่เปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต และสรางประสบการณเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไดอยาง
สมบูรณและเต็มตามศักยภาพของทุกคน
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